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Миссия
«Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ-ның миссиясы – Қазақстан Республикасының халықаралық аренадағы стратегиялық маңыздылығын нығайту және экономиканың индустриалдық-инновациялық дамуына қолдау көрсету үшін,
сондай-ақ IРО-ға шығуға дайын тұрған ең үздік әлемдік нәтижелерге сәйкес барынша ашықтықпен, корпоративті басқарудың жоғарғы рейтингісімен қаржылық тұрақтылыққа, оңтайлылыққа және ең жоғарғы акционерлік
құнға жету үшін Компанияны бәсекеге қабілетті трансұлттық әртараптандырылған түрде танытып, әлемдік
атом энергетикасы саласында алдыңғы қатарлы орнын сақтап қалу.

Елестету

2020 жылға қарайрсы «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ төмендегідей талаптарға сай компанияға айналуға ұмытылуда:
• әлемдік уран нарығында қазақстандық уранды өндіру мен сату бойынша жетекші орнын сақтай отырып,
ядролық-отын циклының барлық сатыларына, соның ішінде АЭС құрылысына қатысты трансұлттық әртараптандырылған компания;
• ядролық отын өндірісінің өнімдері мен қызметтерінің барынша бейімделген тізіміне ие клиентке бағытталған
компания;
• инновациялық технологияларды – жерасты сілтілеуді ендіру саласындағы әлемдік көшбасшы;
• сирек және сирек-жер металдарының, химиялық реагенттердің бәсеекеге қабілетті өндірушісі;
• Қазақстан Республикасындағы баламалы және орны толатын энергетика технологияларын ендіру саласында
пионер болу, сондай-ақ баламалы және қайта жаңартылатын энергетиканың шетелдік нарығына шығу.

Құндылықтар
«Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ өзінің қызметінде Компанияның әлеуметтік жауапкершілігін және тұрақты дамудың принциптерін, мақсаттарын, миссиясын көрсететін құндылықтарын нұсқауға алады.

Қызметкерлер

Компанияның капиталы – бұл онда жұмыс істейтін адамдар: ортақ істің сәтті болуы сол қызметкерлердің кәсіби
шеберлігіне байланысты. Командалық рух шешімдердің сәтті болып шығуының мен орындалуының кепілі болып
табылатын Компания қызметкерлерінің ұйымдасқан және келісілген іс-қимылдарын біріктіреді. Әрбір қызметкер тиімді команданың бір бөлігі болып табылады, демек ол оның ортақ жетістігі үшін жауапты деген сөз.

Клиенттер мен серіктестер
Әлемдік нарықтарда белсенді түрде қызмет етіп жүрген тұрақты дамып келе жатқан кәсіпорындар мен ұйымдар – Компанияның негізгі клиенттері мен серіктестері. «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ өзінің әрбір клиенті мен
серіктесін бағалайды. Серіктестік қатынастар өзара сенім білдіру мен құрметтік көзқарасқа негізделе отырып
құрылады. Компания клиенттердің алдында өзінің көзқарасын ашық және шынайы түрде білдіреді. Өзінің қызметінде Компания этикалық және адал іскерлік қатынас ұстанымдарына сүйеніп отырады.

Дәстүрлер мен инновациялар
«Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ жинақталған білімнен пайда алып қана қоймай, сонымен бірге ең жоғарғы тиімді
нәтижеге қол жеткізуге кепілдік беретін инновациялық тұғырнамаларды түрлендіріп, жаңа білімді иеленуге
үнемі ұмтылады. Компания уран, сирек және сирек-жер металдарын өндіру мен өңдеуде, жаңартылып отыратын
көздерден қуат алу үшін қосалқы бөлшектерді өндіруде, әлеуметтік нысандар құрылысында алдыңғы қатарлв
технологияларды қолданады.

Экологиялық тұрақтылық және қауіпсіздік
Компания өндірістік қызметтің қоршаған ортаға тигізетін әсерін барынша азайтатын экологиялық басқарма
жүйесі мен ең үздік қол жетімді технологияларды ендіруге ұмтылады.

Директорлар кеңесі Төрағасының жолдауы

«Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ
директорлар кеңесінің төрағасы Қуандық Бишімбаев
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ҚҰрметтl инвесторлар,
әріптестер мен серіктестер!
Сіздердің назарларыңызға экономикалық,
әлеуметтік және экологиялық аспектілері
бойынша Компания қызметі нәтижелерін егжей-тегжейлі қарастыратын «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ-ның екінші ықпалдастырылған
есебін ұсынамын.
2012 жылы Компания еуропалық, азиялық,
Солтүстік және Оңтүстік Америка нарығында
қолданысқа ие әлемдік уран өндіруші көшбасшылардың бірі және табиғи уранның сенімді
жеткізушісі ретінде өзінің 15-жылдық мерейтойын атап өтті. Өткен жылдар ішінде Компания еуропалық елдер қатарындағы өз орнын
әлдеқайда кеңейтіп, уранды өндіру бойынша,
сонымен қатар әлемдік маңызы бар ядролық
отын циклының әр түрлі сатыларында қызмет
көрсету және өнімді өндіру бойынша ең ірі
холдингке айнала отырып, қиын-қыстау кезеңді бастан өткізді.
Уранның қиын болжанатын бағаларын сипаттайтын макроэкономикалық тұрақсыздық,
кейбір елдер қатарында ядролық энергетика
дамуының баяулауы және оның даму болашағының бұлыңғырлығы Компанияның 2012
жылғы қызметіне елеулі әсерін тигізді. Табиғи
уран бағасының төмендеуінің жалғасуы және
споттық бағамдардың 56,90 USD/фунт U3O8
-ден 48,73 USD/фунт U3O8 дейін төмендеуі
уранның шала тотығын сатудан түсетін табыстың азаюына әкеп соқтырды. Компанияның
таза пайдасы 36%-ға қысқарып, 50 969 млн
теңгені құрады. Осыған қарамастан, 2012 жылдың қорытындысы бойынша, «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ ең ірі уран өндіруші компаниялардың арасында әлемдік уран нарығындағы
жетекші орынды сақтай отырып, өзінің бәсекелес артықшылықтарын күшейтуді жалғастыру
үстінде.
Бүгінде Компания уран өнімдерін жеткізу
туралы келісімшарттардың қомақты қоржынына ие және онымен алдағы 10–15 жылға
қамтылған.
«Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ Қазақстан Республикасының аумағындағы жер қойнауын
пайдалану жөніндегі қолданылып отырған

келісімшарттардағы табиғи уранның қоры
мен ресурстарындағы Компанияның үлесін
жоспарлы түрде арттыруда.
Компания өзінің қызметін әртараптандыру
арқылы ядролық-отындық циклдың барлық сатыларына тігінен ықпалдастырылған
трансұлттық компанияны құруды сәтті түрде
жүзеге асыруын жалғастырады. Шетелдік
әріптестермен бірлесе отырып Қазақстан
Республикасында конверсиялық өндірістің
аффинаждық бөлігін құру бойынша, сондай-ақ Компанияның уранды байыту жөніндегі қолданыстағы ресейлік қуаттылықтарға
енуі бойынша бірлескен жобалар іске асырылуда. 2012 жылдың маңызды оқиғасына
күкірт-қышқыл зауытын қолданысқа берілуі
айналды, бұл мемлекет белгілеген өндіру
көлемінің күкірт қышқылымен жеткілікті
мөлшерде қамтамасыз етілмеудің салдарынан азаю тәуекелін төмендетуге жол
берді. Дұрыс стратегиялық шешімдер мен
тиімді басқарудың арқасында есептік жылы
Компаниядағы уранның өндіріс көлемі 2011
жылдағымен салыстырғанда 8%-ға артты.
Бүгінде «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ-ны
Қазақстанда сирек және сирек-жер металдарына негізделген ғылыми еңбекті қажет
ететін өндірістерді құру, сондай-ақ тантал
және бериллий өнімдерінің түрлерін көбейту
тәрізді келешегінен үміт күттіретін бағыттар
қызықтыруда. Мысалы, 2012 жылы бірлескен
Қазақстан-Жапон Summit Atom Rare Earth
Company (SARECO) кәсіпорнының сирек-жер
металдарының ұжымдық концентраттарын
өндіру жөніндегі жаңа өнеркәсіптік кешені
іске қосылды.
«Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ қолданыстағы
нормативтік талаптар мен ілгері халықаралық практиканы ескере отырып, корпоративтік басқару жүйесінің сапасы мен оны
жетілдіруге бұрынғыдай ерекше көңіл бөлуде. «Самұрық-Қазына» АҚ-ның әдістемесі
бойынша жыл сайын өткізіліп отыратын корпоративтік басқару жүйесіне тәуелсіз баға
берудің нәтижелері бойынша 2012 жылы
«Қаз
атомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ-ның корпоративтік басқару рейтингісі 70,4% құрады
және ол «Самұрық-Қазына» АҚ-ның еншілес
компанияларының арасындағы ең жоғары

көрсеткіш болып табылады. Өзінің дамуының
басты бағыттарын белгілеумен Компания
барлық күш-жігерін корпоративтік құрылымды оңтайландыру мен еншілес және тәуелді
ұйымдарды басқарудың тиімділігін арттыруға
жұмсайтын болады.
Біздің қызметіміздің ажырамас бөлігі – бұл
тұрақты даму. Өзіміздің күнделікті қызметімізде біз әлі де тұрақты даму принциптеріне сүйенумен қатар біз барлық қызметкерлерге арнап, қолайлы және қауіпсіз
еңбек жағдайларын тудыруға, қызметіміздің
қоршаған ортаға тигізетін әсерін барынша
азайтуға, сондай-ақ мүдделі тараптармен
тиімді түрде өзара әрекеттесіп отыруға тырысып отырамыз. Компания барлығынан
да адамдардың қауіпсіздігіне көбірек көңіл
бөледі. Кәсіпорындардың барлығында Еңбек
Қорғауды Басқару Жүйесі енгізілген. 2012
жылы «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ-ның еңбек қорғау, қоршаған ортаны қорғау, ядролық
және радиациялық қауіпсіздікті қамтамасыз
ету саласындағы Саясаты бекітілді.
Әлеуметтік тұрғыдан жауапты Компания
ретінде «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ барлық
мүдделі тараптарымен сындарлы сұхбат жүргізіп, ынтымақтастық жасап отыруға ұмтылады. Компания жыл сайын Қазақстан Республикасының жеткілікті қамтамасыз етілмеген
азаматтарына қолдау көрсетіп, білім беру,
мәдениет және спортты қолдау аясында белсенді қатысатын өңірлердің инфрақұрылымына мерзімді инвестициялар жүргізіп отырады,
сондай-ақ өңірлердің экономикалық дамуына
ықпал етеді.
Компания Қазақстандағы орны толатын энергетиканы дамытудың кең ауқымды бағдарламасының белсенді қатысушысы болып табылады. Қазіргі уақытта «Қазатомөнеркәсіп»
ҰАК» АҚ баламалы және жаңартылған энергия көздерін, ең алдымен күн және жел энергетикасын дамытуға бағыт алды.
«Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ келешекке нық
сеніммен қарайды. Біздің бұдан әрі дамуымыз үшін және әлемдегі көшбасшылық орнымызды сақтап қалу үшін әлеуетіміз жеткілікті
және соған қажетті ресурстардың барлығы
бар.
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Басқарма Төрағасының жолдауы

«Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ
басқарма төрағасы Владимир Школьник

ҚҰрметтI достар,
әріптестер мен серіктестер!
Ең алдымен, баршаңызды 2012 жылы атап өткен Компаниямыздың 15-жылдық мерейтойымен құттықтағым келеді. Осы уақыт ішінде
Компания үлкен жетістіктерге қол жеткізді.
«Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ құрылған сәттен
бастап, оның барлық еншілес және тәуелді
қоғамдарында қатысу үлесі бойынша уран өндіру көлемі жылына 12 мың тоннаға дейін артты, бұл Компанияның әлемдік уран саласында
осымен бірнеше жылдан бері көшбасшылық
орындарға ие болып отыруға мүмкіндік беруде. Бүгінде Компанияда 26 мыңнан астам қызметкер жұмыс істеуде. Біз адамдарымызға
компаниямыздың жетістікке жетуінің басты
құраушысы болып табылатын олардың күнделікті салмақты еңбегі үшін алғысымызды
және ыстық ықыласымызды білдіреміз.
2012 жыл уран саласы үшін оңай жыл болған
жоқ. Уранның бағасы құлдырады және 2011

6

жылдағы деңгеймен салыстырғанда жиынтық сұраныстың тежелген түрдегі артуы мен
шикізатқа қатысты бағалардың құбылмалығы
жағдайында орташа есеппен 20% төмен болып отырды. Көптеген өндіруші компаниялар
пайданың азаю проблемасына тап болды.
Тежегіш макроэкономикалық факторларға
қарамастан, «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ
әлемдік уран нарығындағы өзінің көшбасшылық орнын сақтап, керісіпше одан әрі
нығайта алды.
«Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ-ның барлық еншілес және тәуелді қоғамдарындағы қатысу
үлесі бойынша уран өндіру көлемі былтырғы
жылмен салыстырғанда 8%-ға артып, 11 931
тоннаны құрады, Компанияның әлемдік табиғи уран нарығындағы үлесі 20%-дан 21%-ға
дейін артты.
2012 жылы Компания жаңа кен орындарын
сәтті түрде игеруін жалғастырып, сонымен
қатар, қолданыстағы кен орындарының жоба-

лық қуаттылығын арттырды. Сонымен бірге,
Компания уран өнімдеріне деген күтілетін
сұраныстың негізгі өсу көзі болып табылатын
Азия елдеріне уран өнімдерінің жеткізілімдерін көбейтті. Атап айтқанда, Үндістанға
жеткізілетін уранның үлесі 2,1%-дан 5,6%
дейін артты. Қытай бұрынғыдай Компанияның
басты серіктесі болып қала береді – Қытайға жеткізілетін уран өнімдерінің үлесі 35,4%
құрады. Компания, сондай-ақ, Еуропа мен
Солтүстік Америка елдерімен ынтымақтастығын кеңейтті.
Реакторға дейінгі ядролық-отын циклына
әртараптандыру стратегиясын жүзеге асыру
қызметінің маңызды кезеңіне Компанияның
ядролық-отын циклының жаңа буындарына
қол жеткізуге мүмкіндік беретін жаңа келісімдерді жасасу айналды. Мысалы, «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ мен Cameco Corporation
компаниясы Уранды конверсиялау бойынша
бірлескен кәсіпорын құру ниеті туралы меморандумға қол қойды. Келісімнің шарты «УМЗ»

АҚ-ның негізінде қуаттылығы жылына 6 мың
UO3 құрайтын конверсиялық өндірістің аффинаждық бөлігін салу және Компанияға уранды
аффинаждау жөніндегі Cameco технологиясын беру.
Байыту қызметтеріне қол жеткізу мақсатында 2012 жылы Компания «Орал электрохимиялық комбинаты» ААҚ акцияларының
25%+1 сатып алу жөніндегі мәмілені жасасу бойынша үлкен жұмыс жүргізіп шықты.
Компания ядролық отын өндірісінде ақырғы
буынға қол жеткізуге ұмтыла отырып, AREVA
компаниясымен бірлескен отындық құрастырмаларды өндіру жобасын жүзеге асыра
бастады («KFFC» ЖШС), оның негізгі нарығына Оңтүстік-Шығыс Азия елдері айналуы тиіс
болатын.
Тұтастай алғанда, Компания әлемдік уран нарығында көшбасшылық орнын сақтау бойынша, реакторға дейінгі ядролық-отынды цикл
мен іргелес жоғары технологиялық өндірістерге әртараптану стратегиясын сәтті түрде
жүзеге асыруды жалғастырды. Урандық емес
бизнестің келешегінен үміт күттіретін бағыттарына әртараптану бұл жағдайда өсудің
жаңа мүмкіндіктерін тудыра отырып, Компанияның сыртқы уран нарығына операциялық
және қаржылық нәтижелердің тәуелділігін
азайтуға мүмкіндік береді.
2012 жылы Компания жоғары технологиялық
урандық емес бағыттарды дамытуда елеулі
прогреске қол жеткізді. Жапония, Польша,
Украина мен Ресей Федерациясының зерттеу кешендеріне арнап, бериллий блоктарын
жеткізу бойынша жаңа келісімшарттарға қол
қойылды. Бериллийдің өндірісі 2%-ға өсіп,
109 тоннаны құрады, танталдың өндірісі –
213 тонна.
2012 жылдағы шикізаттық базаны дамыту мен сирек және сирек-жер металдарының технологияларын өндіру технологияларын құрудағы негізгі жетістік
«Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ (51%) мен
Sumimoto Corporation (49%) компаниясының
өзара Степногорск қаласындағы SARECO
зауытының негізінде сирек-жер металдарының ұжымдық концентраттарының бірлескен
тәжірибелік-өнеркәсіптік өндірісін құру болды. Зауыт шикізаттың әртүрлі типтерін термиялық және гидрометаллургиялық өңдеудің бірегей кешені болып табылады.

Компания жаңартылатын энергетиканың материалдары мен құрылғыларының өндірісін
кеңейтуде. Мысалы, 2012 жылы Астана қаласында 230 және 270 Вт 230 мың модуль шығаруға мүмкіндік беретін фотовольтаикалық модульдерді өндіру зауыты іске қосылды және
Өскемен қаласында фотоэлектрлік тілімшелер мен ұяшықтарды өндіру зауыты іске
қосуға дайындалды. Қазіргі уақытта AREVA
компаниясымен дайын өнімді жеткізу туралы
келісімшарттарға қол қойылып қойған. Оған
қоса, 2012 жылы Қазақстан аумағында металлургиялық кремний өндіру кәсіпорындары
жұмысын қайта жандандырды.
«Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ
ҒЗТҚЖ-ға
қатысты шығындардың көлемін жыл сайын
арттырумен, ғылыми-техникалық және инновациялық әлеуетті дамытуға үлкен көңіл бөліп
отырады. Мысалы, 2012 жылы ҒЗТҚЖ-ға қатысты шығындар 2011 жылдағы көрсеткіштен
шамамен 3 есе асумен 3, 315 млн теңгені құрады. Ғылыми-зерттеу жұмыстары келесі бағыттар бойынша жүргізілді: геологиялық-барлау
жұмыстарының технологияларын жетілдіру,
уранның химиялық концентраттарын алу
тиімділігін арттыру және күкірт қышқылын
өндіру, сондай-ақ, жел турбиналары мен жылу
сорғылық қондырғыларының өндірісін құру.
Компания «Инновациялық серпін» санатындағы сыйлық пен Қазақстан Республикасының
Президенті Нұрсұлтан Назарбаевтың «Инновациялық көшбасшы» деп аталатын арнайы
сыйлығына ие болды.
Компаниямыздың негізгі активі болып тобылатын қызметкерлеріміздің кәсіби шеберлігі
мен жоғары біліктілігі болмағанда, Компанияның бизнес-стратегиясын жетістікпен жүзеге
асыру мүмкін болмас еді. Компания өз қызметкерлеріне әрканда қолайлы еңбек жағдайларын қамтамасыз етуге тырысады. Аталмыш
саладағы жетістіктерді, қызметкерлер санының 6%-ға артуын ескере отырып, олардың
тұрақтамау көрсеткішінің 44%-ға азаюынан
байқауға болады. Сонымен қатар, «УМЗ» АҚ
кәсіпорны «Қызметкерлерінің саны 250 адамнан асатын өңірлердегі ең үздік жұмыс беруші
компания» және «Ең үздік HR-жоба» марапаттарына ие болды.
Компания өзі қызмет етіп жатқан өңірлерді
дамыту шараларының белсенді инвесторы
болып табылады және тұрғындардың әртүрлі
топтарына тұрақты негізде әлеуметтік көмек
көрсетіп отырады. 2012 жылы «Қазатомөнер-

кәсіп» ҰАК» АҚ «Болашаққа инвестициялар»
номинациясында ең үздік меценат деп танылды.
Тұрақты дамуды тиімді басқарудың маңыздылығын түсінумен қатар, «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ еңбек қорғау және қоршаған
ортаны қорғау және өнеркәсіптік, ядролық
және радиациялық қауіпсіздік мәселелеріне ерекше көңіл бөліп отырады. Компания
еңбек қорғау және қоршаған ортаны қорғау
саласындағы халықаралық стандарттарға
толығымен сәйкес келеді. Компанияның 17
кәсіпорны ISO 14001 экологиялық менеджмент стандарты мен OHSAS 18001 еңбек
қорғау және өнеркәсіптік қауіпсіздік саласындағы менеджмент стандарты бойынша сертификатталған. Бірқатар кәсіпорындарда 2012
жылы OHSAS 18001 бойынша қайта сертификаттау аудиті жүргізілді, ол кәсіпорындардың
стандартқа сәйкестігін растады.
Компания өндірістегі жазатайым оқиғалардың алдын-алу жұмысын одан әрі жалғастырды. 2012 жылы еңбек қорғау мен өнеркәсіптік қауіпсіздік жөніндегі шараларға
қатысты шығындар 24%-ға, ал еңбек қорғауға қатысты жалпы шығындар 20%-ға артты.
Компания өндірістік жарақаттардың көбеюіне жол берілмеуі тиіс деп санайды және
жұмыс орнындағы қауіпсіздікті қамтамасыз
етуге арнап барынша күш-жігерін жұмсауда. Мұндай шараларға қызметкерлерді
мерзімді түрде оқыту, өндіріс нысандарын
аттестаттау, жазатайым оқиғалардың себептерін жан-жақты талдау, жазатайым
оқиғаларды болдырмауға мүмкіндік беретін
шараларды әзірлеу мен жүзеге асыру жатады. Біз 2012 жылы өліммен аяқталған бір жазатайым оқиғаның орын алғанын өкінішпен
хабарлауға мәжбүрміз. Жан-жақты зерттеу
жүргізілгеннен кейін бұдан арғы уақытта жазатайым оқиғалардың алдын-алу шаралары
қабылданған болатын.
«Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ-ның 2012 жылы
басынан өткерген қиындықтарына қарамастан, Компания жақсы нәтиже көрсетіп,
стратегиялық басымдылықтар аясында қойылған мақсаттарға қол жеткізді. Келешекте Компания акционерлік құнын арттыруға
бағытталған өзінің шамшыл стратегиясын
іске асыруды одан әрі жалғастырмақ.
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Компания қызметінің
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78 338

-35%

Салықтарды шегеруге дейінгі пайда, млн теңге

87 241

122 300

-29%

Жүзеге асырудың өзіндік құны, млн теңге

243 907

235 359

4%

Бір жылдағы пайда, млн теңге

50 969

79 689

-36%

Жарияланған дивиденділер, млн теңге

23 501

8 852

165%

2012

2011

Өзгерістер

26 170

24 707

6%

14%

25%

-44%

Жарақат алу жиілігінің коэффициенті

0.66

0.63

5%

Жылдық сәуле алудың 5 мЗв дозасына ие қызметкерлердің саны,
адам

176

128

38%

Бу газдарының атмосфераға шығарылуы, мың тонна СО2-баламасы

3 606

3 630

-1%

Кен орындарын қалпына келтіру резервтері, млн теңге

9 221

8 136

13%

Қайта пайдаланылатын судың көлемі, мың м3

2 509

5 153

-51%

Табиғат қорғау қызметіне қатысты шығындар, млн теңге

1 128

1 834

-39%

4 223

3 503

21%

686

1 279

-46%

1 014

1 657

-39%

«Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ-ның қатысу үлесі бойынша уранды өндіру көлемі, барлық ДЗО, тонна

Қаржылық емес көрсеткіштер
Қызметкерлер
Қызметкерлерінің саны
Қызметкерлерінің тұрақтамауы
ЕҚ және ӨҚ

Қоршаған ортаны қорғау

Әлеуметтік сала
Әлеуметтік салық және әлеуметтік аударымдар, млн теңге
Демеушілік және қайырымдылық көмек, млн теңге
Қызмет ету өңірлерін дамытуға арналған инвестициялар, млн теңге
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2012 жылдағы басты оқиғалар
Мамыр
Жапонияның халықаралық ынтымақтастық банкімен (JBIC)
жан-жақты стратегиялық әріптестік бойынша өзара түсіністік
туралы меморандумға қол қою.

Маусым
Қызылорда облысының Жаңақорған ауданында күкіртқышқыл зауытын іске қосу.

Қазан
Қазақстан Республикасының Президенті Нұрсұлтан Назарбаевтың ұйытқы болуымен жүзеге асырылып отырған «Ақ
бұлақ» бағдарламасының аясында Оңтүстік-Қазақстан облысының Созақ ауданындағы Шу кентінде «Орталық» ЕК және
«Катко» БК су тазарту жүйесінің құрылысы.
Шығыс-Қазақстан облысы Глубокий ауданының Прапорщиково кентіндегі Киров орта мектебінде жылу-сорғы қазандығын
пайдалануға беру.

Қараша
Summit Atom Rare Earth Company (SARECO) Қазақстан-Жапония бірлескен кәсіпорнының сирек-жер металдарының
ұжымдық концентраттарын өндіру бойынша жаңа өнеркәсіп
кешенін іске қосу.
«ТВЭЛ» ААҚ-мен («Росатом» Мемлекеттік корпорациясы)
уранды байыту орталығын құру жобасының («Уранды байыту
орталығы» ЖАҚ жобасы) баламалы нұсқасын жүзеге асыру
үшін қажетті басты заңды міндеттерді жүктейтін құжаттарға
қол қою.

Желтоқсан
Фотоэлектрлік модульдерді өндіру зауыты – «Astana Solar»
ЖШС-да іске қосу-теңшеу жұмыстарын бастау.

2012 жылғы наградалары мен жеңістері
Наурыз
«Үлбі металлургиялық зауыты» АҚ-ның «Сенiм-2011» байқауында келесі екі номинация бойынша жеңімпаз: «Қызметкерлерінің саны 250 адамнан асатын өңірлердегі ең үздік жұмыс
беруші-компания» және «Ең үздік HR-жоба».

Шілде

«Волковгеология» АҚ-ның филиалы «№ 7 геологиялық барлау
экспедициясының» директоры Сергей Шепелевтің «Алтын
Гефест» байқауында «Жыл геологы» номинациясы бойынша
жеңуі.
«Жоғары технологиялар институты» ЖШС-ның «Алтын Гефест» байқауында «Инновациялар бойынша жыл көшбасшысы» номинациясы бойынша жеңуі.

Қазан
«Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ-ның «Болашаққа инвестициялар» басты номинациясы бойынша ең үздік меценат деп
танылуы және Владимир Школьниктің «Меценат» алтын медалімен марапатталуы.

Желтоқсан
«Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ-ның «Инновациялық қарыштау»
санатында жеңуі және Қазақстан Республикасының Президенті Нұрсұлтан Назарбаевтың 2012 жыл бойынша «Инновациялардың көшбасшысы» арнайы сыйлығын ұсынуы.

КОМПАНИЯ тураЛЫ

«Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ – әлемдік уран өндіру саласы көшбасшыларының бірі.
Компанияның табиғи уранның әлемдік нарығындағы үлесінің көлемі әлемдік өндірістің

21,4%-

ын құрауда.
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«Қазатомөнеркәсіп» ұлттық атом компаниясы» акционерлік қоғамы
(бұдан әрі – «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ, Компания) уран өндіру
бойынша әлемдік көшбасшылардың бірі, сондай-ақ, уран мен оның
қосылыстарын Еуропа, Азия және АҚШ елдеріне ірі жеткізуші болып табылады. «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ уран мен сирек және
сирек-жер металдарының өндірісін арттыру; уран, бериллий және
тантал өнімдерін өндіру және сату; ғылыми еңбекті қажет ететін
технологияларды әзірлеу; энергоресурстарды жеткізу және энергияның жаңартылатын көздерін дамыту бойынша ірі жобаларды жүзеге
асырады.
2009 жылдан бастап, Қазақстан Республикасы әлемдік уран өндіру
саласының көшбасшысы болып табылады. Қазіргі уақытта, Қазақстанның үлесі жалпы әлемдік уран өндірісі көлемінің 38,1% құрауда. 2012 жылы елдегі уран өндірудің көлемі 9%-ға артумен 2011
жылдағы 19,5 мың тоннамен салыстырғанда 21,2 мың тонна уранды
құрады.
«Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ әлемнің жетекші уран өндіруші компаниялардың қатарына енеді. 2012 жылы «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ
кәсіпорындарының кен өндіру көлемі барлық еншілес және тәуелді
ұйымдардың (бұдан әрі – ЕТҚ) қатысу үлесі бойынша 11,9 мың тонна
уранды құрады. «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ-ның барлық ЕТҚ-лардағы қатысу үлесі бойынша табиғи уранның әлемдік нарығындағы
үлесі 21,4% құрайды.
2010 жылдан бастап «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ табиғи уранның
жетекші өндірушілер тізімінде көш бастаумен әлемдегі ірі уран өндірушісіне айналды. Уранды өндіру мен сату Компания қызметінің
басты саласы болып қала береді.
«Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ-ның ұлттық оператор ретіндегі қыз
меті атом, сирек-металл, химия және энергетика салаларын дамытудың мемлекеттік стратегиялық басымдылықтарын көрсетеді.
Оған қоса, Компания сирек және сирек-жер металдарының негізінде
ғылыми еңбекті қажет ететін өндірістерді құру, тантал және бериллий өнімдерінің түрлерін көбейту сияқты келешегінен үміт күттіретін
бағыттарға мүдделі. Сонымен қатар, «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ
Қазақстан Республикасындағы жаңартылатын энергетиканы дамыту
жөніндегі кең ауқымды бағдарламаның белсенді қатысушысы болып табылады.
Компания, бүгінде, ең ірі нарық болып табылатын Еуропа, Орталық және Оңтүстік-Шығыс Азияның, сондай-ақ, Солтүстік және
Оңтүстік Американың нарықтарында жұмыс істейді. Негізгі қызмет көрсету секторлары – энергетика, атом және электронды

өнеркәсібі, металлургия, телекоммуникациялар және ғылыми-зерттеу қызметі. Компанияның өнімдерін атом, сирек-жер
және сирек металл салаларында қызмет ететін ең ірі әлемдік
компаниялар тұтынады. Қазіргі уақытта «Қазатомөнеркәсіп»
ҰАК» АҚ уран өнімдерін жеткізу жөніндегі келісімшарттардың үлкен қоржынына ие және келісімшарттармен алдағы 10–15 жылға
қамтылған. «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ-ның келісімшарттары
бойынша экспорттың көлемі 2012 жылы концентрат түріндегі
уранның 9,26 мың тоннасын құрады.
Қазіргі уақытта «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ-ға Қазақстанның
алты өңірінде – Оңтүстік-Қазақстан, Шығыс-Қазақстан, Қызылорда, Маңғыстау, Ақмола және Алматы облыстарында орналасқан 76
кәсіпорын кіреді. Компания қызметкерлерінің жалпы саны 26 мың
адамнан асады. Компанияның бас кеңсесі Астана қаласында орналасқан.
«Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ төмендегідей ең ірі халықаралық салалық ұйымдардың мүшесі болып табылады:
• Дүниежүзілік ядролық қауымдастығы (World Nuclear
Association);
• Қазақстанның ядролық қоғамы;
•	Әлемдік ядролық отын нарығы (World Nuclear Fuel Market);
• Тантал мен ниобийді зерттеудің халықаралық зерттеу орталығы (Tantalum-Niobium International Study Centre).
КОМПАНИЯНЫҢ ҚҰРЫЛЫМЫ
«Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ Қазақстан Республикасы Президентінің
1997 жылдың 14 шілдесіндегі № 3593 «Қазатомөнеркәсіп» Ұлттық
атом компаниясын құру туралы» жарлығына сәйкес жарғылық капиталындағы мемлекеттік жүз пайыздық қатысуымен жабық акционерлік қоғам ретінде құрылған. Қазіргі уақытта, Компания акцияларының 100%-ы «Самұрық-Қазына» Ұлттық әл-ауқат қоры» АҚ-ның
(бұдан әрі – «Самұрық-Қазына» ҰӘҚ» АҚ) танылуымен мемлекетке
тиесілі.
Мұндай меншік құрылымы уран саласының ерекшелігімен және
оны дамыту мәселесінің Қазақстан Республикасы үшін стратегиялық маңызға ие болуымен негізделген. Әлемдік уран нарығының
шектелгендігі, қолданылып отырған технологиялардың құпиялылығы және ұлттық ядролық-отын циклын дамытуға қажетті
ресурстар мемлекеттің басымдылық бақылауын түсіндіруде, ол өз
кезегінде ұлттық оператор – «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ арқылы
атом саласының стратегиясын әзірлеп, аталмыш саланы дамытып
отырады.
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компания туралы
«Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ-ның иелену үлесі көрсетілген құрылымы
«Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ

Сегмент

Уран өнімдерін
өндіру мен өңдеу кәсіпорны

Ядролықотын
циклы мен
металлургия
кәсіпорындары

«ТКК» ЖШС
(100%)

«ҮМЗ» АҚ (90%)

«АППАҚ» ЖШС
(65%)
«Семізбай-U»
ЖШС (51%)
«Қаратау» ЖШС
(50%)
«Ақбастау» БК»
АҚ (50%)
Кәсіпорындар

«Заречное» БК
АҚ (49,67%)

Атом және
баламалы
энергетика
кәсіпорындары

Сирек және
сирекжер
металдарын
өндіру кәсіпорындары

«Кварц» ЖШС
(100%)

«Катко» БК ЖШС
(49%)

«Kaz Silicon»
МК» ЖШС
(100%)

«Қызылқұм»
ЖШС (30%)
«Бетпақ Дала»
ЖШС (30%)
«Байкен-U»
ЖШС (5%)
«Орталық» ЕК»
ЖШС(100%)
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Уран өнімдері

Ғылым, инжиниринг және
білім беру
кәсіпорындары

«МАЭК-Каз
«Sareco» ЖШС «Волковгеоло- ККРУМЦГеотехатомпром» ЖШС
(51%)
гия» АҚ (90%) нология» (50%)
«УБО» ЖАҚ
(100%)
(50%)
«Қорған –Каз
«ЖТИ» ЖШС
«КТ Сирек ме«АСҚРК» АҚ
(100%)
талл компания- атомром» ЖШС
«УБХО» ААҚ
(50%)
сы» ЖШС (51%)
(100%)
(10%)
«КАС» ЖШҚ
«Экоэнергомаш» «Қызылту» ЖШС «Байланыс-ҰАК»
(50%)
«IFASTAR» БК
ЖШС (100%)
(76%)
ЖШС (100%)
(49%)
«ҚЯУ» ЖШС
«Astana Solar»
(100%)
«УкрТВС» ЖАҚ
ЖШС (100%)
(33,33%)
«Қазақстан
«TNEH-US» (10%)
Солар Силикон»
«TNEH-UК» (10%) ЖШС (100%)

«Инкай» БК»
ЖШС (40%)

Өнімдер

Өндірістікқосалқы
кешенінің
кәсіпорындары

Уран өнімдері

Энергоресурстар Сирек және
мен баламалы сирекжер металэнергия көздері
дары

Әлеуметтік
сала кәсіпорындары

«Қазатомөнеркәсіп Демеу»
ЖШС (90%)
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ДАМУ СТРАТЕГИЯСЫ

Компанияның негізгі стратегиялық міндеті – Қазақстанда өндірілген
уранның әр киллограмынан барынша жоғары пайда алу.
16

«Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ-ның серпінді дамуы тұрақты дамуға
және стратегиялық мақсаттарға қол жеткізудің мықты әлеуетін
құруға мүмкіндік берді, ол мақсаттар қазіргі уақытта сәтті түрде жүзеге асырылуда. 2012 жылы Компания әлемнің атом энергетикасы
нарығындағы өзінің көшбасшылық орындарын сақтап қалды және
уран өндірудің көлемін 11,9 мың тоннаға дейін арттырды, бұл әлемдік
өндірістің 21%-нан артық бөлігін құрайды.
«Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ-ның 2011 жылы қабылданған 2011–
2020 жж. арналған Даму стратегиясында реакторға дейінгі ядролық-отындық циклге (бұдан әрі – ЯОЦ) және ғылыми-техникалық
әлеуетті дамытумен іргелес жоғары технологиялық бағыттарға,
корпоративтік басқаруды ең үздік әлемдік практикаларға сәйкес
тұрақты түрде жетілдірумен жаңа ғылыми еңбекті қажет ететін
және жоғары технологиялық өндірістерді құруға әртараптандырылған трансұлттық Компанияны құруға бағытталған жалпы даму
бағыттары белгіленген.
Компанияның негізгі стратегиялық міндеті – Қазақстанның минералды-шикізат базасын нарықтың жағдаятына байланысты тиімді және
оңтайлы пайдалану арқылы Қазақстанда өндірілген уранның әр киллограмынан ЯОЦ-ның барлық келесі сатыларында барынша жоғары
пайда алып отыру.
«Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ-ның стратегиялық басымдылықтары
бір жағынан уранды өндіру көлемін көбейтуге және уранның қорын
арттыруға, екінші жағынан, ЯОЦ-ның барлық сатыларына қатысатын
трансұлттық тігінен ықпалдастырылған компанияны құруға бағытталған. 2012 жылы Компания іздестіру-барлау жұмыстарын жалғастырды, олардың мақсаты – Қазақстан Республикасының аумағындағы уранның ресурстық базасын арттыру.
«Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ-ның 2011 жылға арнап белгілеген
дамуының стратегиялық бағыттарында «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК»
АҚ-ның әлемдік атом энергетикасы нарығында жетекші жайғасымдарды сақтап қалу жөніндегі жоспарлары, сондай-ақ, Компанияның стратегиялық тәуекелдерді басқару бойынша жүзеге асырып
отырған шаралары көрсетілген.
Жаңа ілгері технологияларды тарту және ғылыми-техникалық әлеуетті дамыту «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ-ның өсуінің қажетті шарттары
болып табылады, дәл сол себептен Компания баламалы және жаңартылатын энергетика сияқты бағыттар бойынша, сондай-ақ, сирек-жер
және сирек-металл өнімдері саласындағы жобаларға барған сайын
көбірек көңіл бөліп, соларға бөлінетін қаржыны үнемі көбейтіп отырады. Аса маңызды міндеттердің біріне сирек және сирек-жер металдарына негізделген ғылыми еңбекті қажет ететін өндірістерді құру
және тантал мен бериллий өнімдерінің түрлерін көбейту жатады. 2012
жылдың қараша айында SARECO бірлескен Қазақстан-Жапон кәсіпорнының сирек-жер металдарының ұжымдық концентраттарын өндіру
бойынша жаңа өнеркәсіп кешені іске қосылды. Ғылыми-техникалық
әлеуетті дамытуға инвестиция жұмсаумен қатар, Компания ішкі процестерді жетілдіруге, соның ішінде корпоративтік басқару жүйесіне
де инвестиция салып отырады, бұл жағдай Компанияның 2015 жылға
қарсы IPO-ға шығу жоспарларын ескерумен ерекше өзекті болуда.

KPMG компаниясының «Самұрық-Қазына» АҚ әдістемесіне сүйене
отырып, 2012 жылы компанияның корпоративтік басқару жүйесіне
жүргізген диагностикасының нәтижелері бойынша «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ-ның рейтингісі 70,4% құрады, бұл «Самұрық-Қазына»
АҚ-ның компаниялар тобы бойынша ең жоғары көрсеткіштердің бірі.
Сондай-ақ, тағы бір айта кететін жағдай, Компания тұрақты даму
мәселелеріне ерекше көңіл бөліп отырады, өнеркәсіптік және экологиялық қауіпсіздіктің, еңбек қорғау мен қызметкерлердің денсаулығын сақтаудың жоғары деңгейін қамтамасыз етуге, сондай-ақ,
тұрақты даму саласындағы ең үздік стандарттарға сай болып отыруға
тырысады. Жаңартылатын энергетиканы дамыту бағдарламасының
қатысушысы болғандықтан, Компания баламалы энергия көздерін,
ең алдымен, күн және жел энергетикасын дамытумен белсенді түрде айналысады. Компания өзінің қызметін әртараптандыру аясында
жаңартылатын энергетика бойынша бірқатар жоғары технологиялық
инновациялық жобаларды іске асырады.
2012 жылы «KAZ PV қазақстандық кремнийдің негізінде фотоэлектрлік модульдердің өндірісін құру» жобасы белсенді түрде дами бастады. Бұл жоба аясында, сондай-ақ, отынның үш есе үнемделуіне қол
жеткізу мақсатынд,а төмендегідей шаралар іске асырылған болатын:
• Алматы облысының Үштөбе ауылында металлургиялық кремнийдің өндірісі қайта іске қосылды;
• Астана қаласында фотовольтаикалық модульдерді өндіру зауыты іске қосылды.
Компания әлемдік уран нарығында уран өндіру бойынша жетекші орнын сақтап қалуға және бәсекеге қабілетті әртараптандырылған компанияға, соның ішінде, сирек-жер және сирек-металды өнімдер мен
жаңартылатын энергияны өндіруші компанияға айналуға тырысуда.

Компания стратегиялық дамудың төмендегідей бағыттарын
айқындау үстінде, оның әрқайсысының өзіндік мақсаты бар.

Әлемдік уран нарығындағы жетекші орнын
сақтап қалу

«Қазатом
өнеркәсіп»
ҰАК» АҚ-ның
Корпоративтік басқару
негізінде реакжүйесін жетілдіру
торға дейінгі ЯОЦ-ға,
соның ішінде, ЯОЦ-ның
шетелдік активтеріне:
байытылған уранды
өндіру, конверсиялау,
ядролық отын өндірісі
мен атом станцияларын салу жөніндегі шараларға қатысу арқылы
әртараптандырылған
трансұлттық Компа- «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ-ның
нияны құру.
қызметін ғылыми-техникалық әлеуетті дамыта отырып, іргелес жоғары
технологиялық бағыттарға әртараптандыру.

миссия
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ОПЕРАЦИЯЛЫҚ ҚЫЗМЕТТЕРДІҢ
НӘТИЖЕЛЕРІ

2012 жылы «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ-ның уранды өндіру көлемі,
еншілес және тәуелді кәсіпорындардағы қатысу үлесін ескерумен

11,9

18

мың тонна уранды құрады.

Ядролық бағыт

УРАН ӨНДІРУ

радиоактивті
қалдықтарды
сақтау

Қазатомөнеркәсіп мен Францияның AREVA компаниясы ТВС
маркетингісі жөніндегі БК-ны
құрды.
2010 жылы AREVA компаниясы
француз дизайнындағы реакторларды Қытай нарығына жеткізу
үшін арналған отындық таблеткаларды сертификаттады.
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тонна

2013
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тонна
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2009

Қазатомөнеркәсіп мен AREVA
Қазақстанда ТВС өндірісін құру
жұмыстарын жүргізуде.

Қазатомөнеркәсібінің иелігіндегі ядролық-отын циклының
буындары.

тонна

тонна

тонна

тонна

тонна

ПЛ

АН

Қазақстанда
жоспарламбайды.

Отындық
құрастырмалардың
өндірісі (ТВС)

2012

11

Реактор жасау
Қазақстан Республикасында “Қазақстан
Республикасында
атом саласын 2020
жылға дейін даму
перспективасымен
2010–2014 жж. арнап
дамыту” бағдарламасы
әзірленген. Аталмыш
бағдарлама аясында
реактордың типі,
құрылыстың орны мен
мерзімі анықталатын
болады.

2010

59

Қалдықтар мен регенерацияланған
уранды UO2 дейін өңдеу технологияларына ие.

2011

99

Қазақстанда РБҚ-ны
сақтау жоспарланбаған.

Қазатомөнеркәсіп ВВЭР, РБМК, PWR
типіндегі реакторларға арналған
ядролық таза U3O8 ұнтағын, UO2
ұнтағы мен отындық таблеткаларын
өндіру технологияларына ие және
BWR, PHWR типіндегі реакторларға
арналған отындық таблеткаларды
өндіре алады.

803

Қазақстанда
сәулеленген
ядролық
отынды өңдеу
жоспарланбаған.

Уран өндірудің көлемі, тонна (жоспар)

499

Уран оксид ұнтақтарының
және отындық
таблеткалардың өндірісі

Қазіргі уақытта Компанияның әлемдегі табиғи уран нарығындағы
үлесі әлемдік өндіріс көлемінің 21,4%-ын құрауда.

371

«Орал электрохимиялық комбинатының» (Новоуральск қ., РФ)
акция қоржындарын акциялар
Қазатомөнеркәсібінің сатып
алуы жөніндегі мәмілеге қол қою
жоспарлануда.
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2010 жылы
Қазатомөнеркәсіп
уран өндіру бойынша 1-ші орынға
шықты.

67

Қазатомөнеркәсіп
және Канадалық
Cameco компаниясы бірлескен
конверсиялық
өндірісті құру
жобасын іске
асыру жұмыстарын
жүргізуде.

«Росатом» корпорациясымен бірлесе отырып, «Қазатомөнеркәсіп»
ҰАК» АҚ-ның Ресей Федерациясының аумағында уранды байыту
қуаттылықтарына енуі туралы
ымыраға қол жеткізілді.

«Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ, еншілес және тәуелді кәсіпорындардағы қатысу үлесін ескере отырып, 2012 жылы 2011 жылдағы 11,1 мың
тоннамен салыстырғанда, 11,9 мың тонна уран өндірілді. 2013 жылы
Компания уран өндірудің көлемі 12,5 мың тоннаға дейін, ал 2014 жылдан бастап 2015 жылға дейін – 13,6 мың тоннаға дейін артады деп
күтуде. Уран өндірісін жер қойнауын пайдалану жөніндегі қолданыстағы келісімшарттар аясында арттыру жоспарлануда.

020

2009 жыдан
бері Қазақстан
Республикасы уран
өндіру бойынша
әлемдік көшбасшы
болып табылады.

Уранның изотоптарын
бөлу (байыту)

74

Конверсия
(U3O8 өнімін
UF6 өніміне
түрлендіру)

14

Уран
өндіру

12

«Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ ядролық-отын циклында

2012 жылы Қазақстан Республикасы уран өндірудің жалпы әлемдік
көлемінің шамамен 38%-ын қамтамасыз етумен, әлемдік уран өндіру саласындағы жетекші орнын сақтап қалды, бұл алдын-ала деректер бойынша 55,7 мың тонна уранды құрайды.

22

Уран өнімдерінің өндірісі дайын ядролық отын алып, электр қуатын
өндіріп отыруға мүмкіндік беретін бірқатар процестерді (не ЯОЦ
сатыларын) қамтиды. Қызметін әртараптандыру стратегиясын іске
асыру мақсатында Компания өндірістік циклдың барлық буындарын,
соның ішінде, сәулеленген отынды өңдеу циклын қамтуға тырысады.

2012 жыдың қорытындысы бойынша Қазақстан Республикасындағы
уран өндірісінің көлемі 21,2 мың тоннаны құрады, бұл 2011 жылдағы
көрсеткіштерден 9,2%-ға жоғары және «Катко» ЖШС-ның жобалық
қуаттылықтарға жоспарлы түрде шығуымен және «Ақбастау» АҚ,
«Қызылқұм» ЖШС, «Байкен-U» ЖШС, «Орталық» ЕК» ЖШС-ның өндіру көлемінің артуымен байланысты болуда.

11

Уран өндіру және уран өнімдерін шығару

Қазатомөнеркәсібінің тігінен ықпалдастырылған компанияны
құру жөніндегі стратегиялық бағдарламаны жүзеге асырудың
нәтижесінде ие болатын ЯОЦ буындары.
Өздерін құру жоспарланбайтын өндірістер.
«Қазатомөнеркәсіп» АҚ-ның барлық ЕТҰ-лардағы қатысу үлесі
бойынша уран өндіру көлемі, тонна уран
Қазақстан Республикасындағы өндіру көлемі, тонна уран
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Операциялық қызметтің нәтижелері
ҚАЗАҚСТАННЫҢ УРАН КЕНОРЫНДАРЫ 1
Қазақстан Республикасы әлемдегі уранның барланған қоры мен ресурстарының көлемі бойынша екінші орынды иеленуде, оның көлемі
1,7 млн тоннаны құрауда. Қазақстанның алты уран-кенді провинциясы бар, олар: Шу-Сарысу, Сырдария, Солтүстік-Қазақстан, Каспий
маңы, Балқаш маңы және Іле.
Қазақстан Республикасындағы уран кенорындарының ауқымы «Қаз
атомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ-ның негізгі бәсекелес басымдылығын құруда. Қазақстан Республикасы жерасты ұңғымалық сілтілеу (бұдан
әрі – ЖҰС) әдісімен өңдеуге жарамды барланған әлемдік уран қорының 67%-на ие болуда. Осылайша, Компанияның әлемдегі ең ірі
барланған және көзделіп отырған уран қорларын қамтитын бірегей
шикізаттық базасы бар.
Компанияның уран қорлары мен ресурстарының айрықша ерекшелігі сол, олар барынша ілгері, салыстырмалы түрде арзан және
экологиялық тиімді ЖҰС әдісімен игеріліп отырған құмдақ типтес
кенорындарында шоғырланған болып келеді.

ЖҰС процесінің толық сұлбасы Компанияның Интернет-сайтында
«Уран өндіру» бөлімінде келтірілген.
2012 жылдың соңына қарсы (алдын-ала) Қазақстан С1+С2 санатындағы уранның 956 мың тонна барланған қорына ие, оның 603 мың
тоннасы (63%) келісімшартпен бекітілген, және 733 мың тонна
көлеміндегі P1+P2 санатындағы ресурстарға ие, оның 376 мың тоннасы (51%) келісімшартпен бекітілген.
2012 жылы С1+С2 санатындағы қорлардың өсімі жоспарланған 50 мың
тонна уранның орнына жуықтап алғанда 15 мың тонна уранды құрады
(қорлардың қосымша шамамен алғанда 40 мың тонна өсімін беретін
қорларды санау есептері МҚК-да қол қойылуда жатыр). Көрсеткіштер
С1+С2 санатығындағы қорлардың оларды Р1+Р2 ресурстарынан ауыстырудың есебінен болған өсімін сипаттайды. 2013 жылы С1+С2 санатындағы қорларды 60 мың тонна уранға дейін арттыру жоспарлануда.

РЕСУРСТЫҚ БАЗА
C1 санатындағы қорлар

C2 санатындағы қорлар

Сирек желі бойынша барланған және бағаланған қорлар.

Алдын-ала бағаланған (көзделген) қорлар.

Кенорны мен кендік денелердің контурлары сенімді түрде түсіндірме- Кендік денелердің контурлары, негізінен, белгілі геологиялық
құрылымдардың шегіндегі және С1 санатындағы қоры бар іргелес
ленеді.
кеңістіктегі экстраполяциямен белгіленген. Кендердің мөлшері мен
Кеннің мөлшері белгіленген орташа параметрлер бойынша жеткілік- сапасы шектелген деректер бойынша анықталған және тәжірибелік
ті түрде дәл анықталған. Кендердің сапасы және игеру шарттары зерттеулер бойынша қабылдануы мүмкін. С2 санатындағы қорлар
тәжірибелік зерттеулермен және аналогия бойынша айқындалған. құрылысы күрделі телімдерде аяғына дейін барлауды қажет етеді
Қорлардың бұл санатының құрылымы тым күрделі және кендену- және құрылысы күрделі емес және кенденудің тұрақты үлестірілу
дің үлестірілу сипаты тұрақты емес болып келетін, өздерінде бар- сипатына ие гидрогендік кенорындарының телімдерінде кеніштерді
лау желісін жиілету тиімсіз болып табылатын кенорындарындағы жобалау үшін қолданылуы мүмкін.
кеніштерді жобалау үшін қолданылады.
Р1 санатындағы қорлар

Р2 санатындағы қорлар

Ықтимал, алдын-ала бағаланған (болжамдалатын) ресурстар.

Көзделген (болжамдалатын) ресурстар.

Кеніштік аймақтардың контурлары кенді геологиялық құрылымдар Перспективалық кендік белгілер не кенді аймақтар іздеу белгілерінің
бойынша және барланған қорларға іргелес кеңістікте экстраполяция- орын алуымен сипатталатын геологиялық құрылымдар бойынша
ланады. Кендердің мөлшері мен сапасы шектеулі деректер бойынша түсіндірмеленеді.
белгіленген. Р1 санатындағы ресурстар – қорлардың негізгі өсім көзі.
Р2 санатындағы ресурстар геофизикалық, геохимикалық деректерге,
Р3 санатындағы қорлар
тіпті болмағанда – дара сайлық қиылысулардың нәтижелеріне негізделіп отырады.
Потенциалды ресурстар.
Өңірлік геохимиялық және геофизикалық деректерді теориялық
құруға, металлогендік, құрылымдық-геологиялық талдау мен түсіндірмелеуге негізделген болжамдар Р3 санатындағы ресурстар деп
жіктеледі.

	«Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ-ның қоры мен ресурстарының көрсеткіштері бойынша көрсетілген деректер
алдын-ала сипатқа ие. Тиянақты деректер ҚР ИЖТМ Геология және жер қойнауын пайдалану комитетіне
«Қазақстан Республикасының 2013 жылдың 1 қаңтарына қатысты уран қорының жиынтық балансы» әзірленгеннен кейін ұсынылатын болады.
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«Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ-ның Оңтүстік-Қазақстан, Қызылорда
және Ақмола облыстарында 20 кенішті 14 уран өндіру кәсіпорны
бар. Кеніштер Компанияның ауқымды уран өндірісін жүзеге асырып,
әлемдегі уран өнімдері мен атом энергетикасына деген өсіп отырған
сұранысты қанағаттандыруға мүмкіндік береді.

2012 жылдағы маңызды оқиғаға Қызылорда облысының Жаңақорған
ауданында қуаттылығы жылына 500 мың тоннаны құрайтын күкіртқышқыл зауытын («СКЗ-U» ЖШС) пайдалануға енгізу ісі айналды, бұл
күкірт қышқылымен жеткілікті мөлшерде қамтылмау салдарынан болатын кен өндірісінің қысқару тәуекелін азайтуға мүмкіндік береді.

2012 жылы «Инкай» ЖШС (Инкай кенорны, 1, 2, 3 телімдер) келісімшарты бойынша өндірістің көлемі 1,5 мың тоннадан бастап 2 мың
тоннаға дейін артқан болатын. Мыңқұдық кенорны, Орталық телімі
бойынша («Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ) жобалау уақыттылығы көбейтілді, ол 2014 жылға қарсы 2 мың тоннаға дейін баратын болады.
2012 жылы Мыңқұдық кенорны бойынша келісімшарттық міндеттемелер 1,6 мың тоннаны құрады. «Қызылқұм» ЖШС және «Байкен-U»
ЖШС кәсіпорындары Солтүстік Харасан кенорнында соған сәйкес 1
және 2 телімдердегі кен өндірісін арттырып отырды. «Қызылқұм»
ЖШС бойынша жобалық қуаттылыққа шығу 2012 жылға (3 мың тонна), «Байкен-U» ЖШС бойынша – 2017 жылы (2 мың тонна) жоспарланған. «Ақбастау» АҚ-ның Буденовское кенорнының 3-теліміндегі
кеніші белсенді түрде дамуда, 2012 жылдың соңында 4-телімде кен
өндіру басталды.

Оған қоса, 2012 жылы «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ Жалпақ және
Орталық Мойынқұм атты жаңа уран кенорындарын игеру жұмыстарын бастады, Компанияның мұндағы кен өндіру үлесі 100% құрайтын
болады.

2012 жылы Мойынқұм кенорнының Орталық бөлігінде тәжірибелік кен өндіру басталуы тиіс болатын, алайда оны іске қосу
Оңтүстік-Қазақстан облысы Әкімдігінің Жер теліміне геологиялық-барлау жұмыстарын жүргізу үшін уақытша жер пайдалану
(жалға алу) құқығы туралы қаулысын алудың созылуына орай 2013
жылға ауыстырылды.

Қазақстанның аумағында ең ауқымды уран өндірісі «Үлбі металлургия зауыты» АҚ-да («ҮМЗ» АҚ) жүргізілуде, мұнда келесі өнімдер
шығарылады:
• тікелей фторлау үшін жарамды табиғи уранның оксидтері;
• ядролық таза қыш сұрпындағы аз байытылған уран диоксидінің ұнтақтары;
• АЭС реакторларына арналған уран диоксидінің отындық таблеткалары;
• байытылмаған және байытылған уранды, ядролық отынды фабрикаттау қалдықтары мен уран саласының ғылыми-зерттеу
кәсіпорындарының технологиялық емес айналымдарын, соның
ішінде, құрамында нейтрондардың өртенгіш сіңіргіштері мен
қуыс түзуші қоспалары бар қалдықтарды өңдеу қызметтері.
2012 жылы уран диоксиді ұнтақтарының өндіріс көлемі 86 тоннаны
құрады, бұл 2011 жылдағы көрсеткішпен салыстырғанда 5 есе жоғары.

Кенорындарының жобалық қуаттылығы, жылына тонна уран
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Мойынқұм, № 2 (Төртқұдық) телімі

Мойынқұм, № 3 (Орталық) телімі
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Операциялық қызметтің нәтижелері

ЯОЦ басқа тармақтары
КОНВЕРСИЯ ЖӘНЕ РЕКОНВЕРСИЯ
«Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ-ң конверсиялық бизнеске кіру жобасын
іске асыру және уранды конверсиялау бойынша қызмет көрсетулерге
рұқсат алу мақсатында «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ және канадалық
компания Cameco Corporation (бұдан әрі – Cameco) UO3 шығару бойынша конверсиялық өндірісті аффинажды бөлісу мүмкіндігін қарастыратын және тараптардың екі жағы да жобалардағы экономикалық
теңдікке жеткен жағдайда «Инкай» БК» ЖШС өндірісін кеңейтуді
қарастыратын келісім туралы Меморандумды 2012 жылы жасасты.
Қазіргі уақытта, компаниялар Лицензиялық келісім шарттары бойынша жобаның техникалық-экономикалық негіздемесін жасау мәселелері жөнінде, сонымен қатар, уранды аффинаждау бойынша Cameco
ноу-хау мен технологиясын өткізу рәсімі жөнінде келіссөздер жүргізуде. Жобаның техникалық-экономикалық негіздемесінің алдын ала
жасалған нұсқасын аяқтау 2013 жылдың соңына жоспарланып отыр.
БАЙЫТУ
Уранды байыту саласында Ресей Федерациясымен бірігіп жасалған
жобаны іске асыру мақсатында 2012 жылдың қараша айында «Қаз
атомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ және «ТВЭЛ» ААҚ-ы «УБО» ЖАҚ-ң акционерлерінің құқықтарын іске асыру ретін реттейтін, «УБО» ЖАҚ акция
ларды тарату шарттарын реттейтін, «УБО» ЖАҚ Жобаның балама
нұсқасын іске асыру бойынша «УБО» ЖАҚ қызметімен байланысты
әрекеттерді іске асыруға қатысты заңды негізгі құжаттарға қол қойды. «Урал электрохимиялық зауыты» ААҚ-ң акцияларын сатып алу
бойынша келісімінің аяқталуы 2013 жылдың мамыр айына жоспарланған, ал жобаның тәжірибелік іске асырылуы 2013 жылдың маусым
айына жоспарланған.
Реконверсия
Байытылған уран гексафторидін (UF6) уран диоксидіне (UO2) реконверсиялау «Үлбі металлургиялық зауыты» АҚ технологиялық қуат
алаңдарында іске асырылады. Реконверсиялау кезінде алынған уран
диоксидінің ұнтағы отын таблеткаларын жасау кезінде пайдаланылады.
ОТЫН ТАБЛЕТКАЛАРЫ
Қазақстанда отын таблеткалары АЭС үшін отынның құрамдас бөліктерін өндіру бойынша жоғары технологиялы ғылыми-өндірістік ав-
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томаттандырылған кешені бар әлемдегі ірі зауыттардың бірі болып
табылатын «Үлбі металлургиялық зауыты» АҚ-да («ҮМЗ» АҚ) жасалады.
ОТЫН ЖИЫНТЫҚТАРЫ
«Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ-ы AREVA француз компаниясымен бірігіп, Өскемен қаласындағы «ҮМЗ» АҚ-ң негізінде қуаты 400 тонна U
болатын француз үлгісі бойынша жасалған реакторлар үшін жылу
шығарушы жиынтықтарды (ЖШЖ) құрастыру бойынша жобаны іске
асырады. ЖШЖ-ң негізгі өтім нарығы ретінде Қытай мен Оңтүстік –
Шығыс Азияның жедел дамып келе жатқан атом энергетикасы қарастырылады.
Қазіргі уақытта, компаниялар Қазақтан Республикасының аумағында ядролық отынды («KFFC» ЖШС) өндіру бойынша біріккен кәсіпорынды құру бағытында жұмыс жасауда. 2012 жылдың 4 қыркүйегінде «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ-ң Директорлар кеңесі AREVA
компаниясымен бірігіп, «KFFC» БК құруға «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК»
АҚ қатысатыны туралы шешім қабылдады.
ЖШЖ зауыттарын жобалау және құрастыру 2012-2016 жж. аралығында іске асыру жоспарланып отыр, ал өнімнің бірінші шығарылымы 2016 жылдың соңына жоспарлануда. Инвестициялардың
сомасы 180 млн АҚШ долларын құрайды.
АТОМ СТАНСАЛАРЫ
Бейбітшілік мақсаттарында атом энергиясын пайдалану саласындағы кешенді ресей-қазақстандық ынтымақтастық бағдарламасына
сәйкес және 2012–2022 жж. арналған «Самұрық–Қазына» ұлттық
әл-ауқат қоры» АҚ-ң даму стратегиясын іске асыру мақсатында
«Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ 2012 жылдың қазан айында Қазақстан
Республикасының атом энергиясы агенттігіне Ақтау қаласында АЭС
салу бойынша Қазақстан Республикасы Үкіметімен Қаулыны қабылдау рәсімін бастау туралы және ВБЭР-300 реакторлық қондырғылары болатын атом стансасын жобалау бойынша біріккен жұмыстарды ұйымдастыру мақсатында Ресей Федерациясы Үкіметінің және
Қазақстан Республикасының Үкіметі арасындағы ынтымақтастық
туралы Келісімге (бұдан әрі – Келісім) қол қою рәсімін жедел аяқтау
туралы хат жолдады.
Қазіргі уақытта, Келісім Қазақстан Республикасының мемлекеттік
органдарына келісім және қол қою үшін жіберілген.
Жобаның кейінгі іске асырылуы жоғарыда көрсетілген мәселенің
шешіміне тәуелді болады.

Ядролық емес бағыт

Ағымдағы уақытта, «ҮМЗ» АҚ конденсаторлардың барлық өндірушілерімен байланыста.

СИРЕК ЖӘНЕ СИРЕК ЖЕР АСТЫ МЕТАЛДАР МЕН ХИМИЯЛЫҚ
ӨНІМДЕР

2012 жылы тантал өнімдерінің өндіріс көлемі 213 тонна Та құрады,
бұл тантал өнімдерінің нарығындағы сұраныс тұрақсыздығына байланысты 2011 жылға қарағанда 1,4 % төмен.

Степногорск қаласындағы зауыт қазақстандық, жапондық және
еуропалық инженерлердің тумасы және түрлі шикізат түрлерін термиялық және гидрометаллургиялық қайта өңдеу бойынша бірегей
кешен. Зауыт барлық экологиялық стандарттардың талаптарына
сәйкес жобаланды және құрастырылды, ал қолданылатын бақылау
технологиясы мен жүйелер қоршаған ортаға күтімді қарауды қамтамасыз етеді. SARECO зауыты 1,5 мың тонна TREO (СЖМ оксидтерінің
сомасы) өндіруге есептелген және өндірістік қуатты 2015 жылы 3 мың
тонна TREO, 2017 жылы 5–6 мың тонна TREO ұлғайтуға бағытталған.
Өндірілетін өнімдердің маңызды бөлігін, қазіргі уақытта, тапшы күрделі топтағы СЖМ құрайды. SARECO негізгі нарығы болып Жапония
табылады. Кәсіпорын СЖМ ұжымдық концентратын шығарумен ғана
шектелмейді. Өндірісті ұзақ мерзімді шикізат көзімен қамтамасыз
ету шарттарында 2015 жылы Қазақстанның аумағында шекаралық
өндіріс құрылады, ал бірнеше жылдан кейін СЖМ негізінде магниттерді өндіру басталады.
2012 жылы «КТ Сирек металл компаниясы» БК» ЖШС («Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ мен жапонның Toshiba компаниясы бекіткен бірлескен
кәсіпорын, «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ-ң қатысу үлесі 51 пайыз) Қазақстанның минералды-шикізат базасы бойынша зерттеулерді іске
асырды және отандық шикізаттың негізінде сирек металды өнімдерді
шығару мүмкіндігін қарастырды, сонымен қатар, уранды сілтісіздендіру ерітінділерінен рений және СЖМ өндіру бойынша тәжірибелік-өндірістік телімді құрудың техникалық-экономикалық негіздемесін жасауға кірісті.
ТАНТАЛ ЖӘНЕ НИОБИЙ ӨНІМДЕРІ
«ҮМЗ» АҚ-ң тантал өндірісі әлемдік тантал нарығының 12–14%
құрайды. Конденсаторлар нарығына шығу үшін «ҮМЗ» АҚ дамытылған бөлшектер нысаны бар жоғары сыйымдылықты конденсаторлар ұнтағын және сынық бөлшектер нысаны бар агломерат
ұнтағын өндіру бойынша жобаларды жасады және іске асырды, сонымен қатар, конденсаторларды шығару үшін диаметрі 0,150,3 мм
тантал сымдарды жасады.

Тантал өндірісінің көлемі, тонна TA
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Қазақстан Республикасында сирек және сирек жер асты металдарды
(СМ және СЖМ) өндіру үшін 2011–2013 жж. арналған шикізат базасын
және жоғары технологияларды құру және дамыту бағдарламасының
аясында Степногорск қаласында құны 30 млн.доллар құраған СЖМ-ң
ұжымдық концентраттарын тәжірибелік-өндірістік өндіру бойынша
зауыт құрастырылды және пайдалануға өткізілді. Қаржыландыру
жарғылық капиталға қатысу үлесіне сәйкес іске асырылды: «Қазатом
өнеркәсіп» ҰАК» АҚ – 51% және Sumitomo Corporation – 49%.

2011 жылдағы 63 тонна Nb көлемімен салыстырғанда, ниобий өнімдерінің өндіріс көлемі 43 тонна Nb құрады
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Сирек және сирек жер асты металдар «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ-ң
тағы бір басым бағыты болып табылады. 2012 жылы Компания осы
бағыт бойынша өз стратегиясын іске асыруды, оның ішінде шетел
серіктестіктермен бірігіп іске асыруды жалғастырды.
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Операциялық қызметтің нәтижелері
БЕРИЛЛИЙ ӨНІМДЕРІ
«ҮМЗ» АҚ-ң бериллий өндірісі кен шикізатынан таза металға дейінгі
толық металлургиялық циклге ие және қуаты бойынша әлемде екінші орында тұр.
2012 жылы бериллий өнімдерінің өндірістік көлемі 109 тонна Ве құрады, бұл 2011 жылға қарағанда 1,9%-ға жоғары. Көрсеткіштің ұлғаюы әлемдік нарықтағы бериллий өнімдеріне сұраныстың ұлғайымен
шартталған және мыс-бериллий лигатурасының (КБМЛ және МБЛ)
көлемінің ұлғайына байланысты.

Бериллий өндірісінің көлемі, тонна BE
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Бұдан басқа, бериллийден жасалған рентген шыныларының үлгілері
сынаудан өткізілді, 2013 жылы жапон және герман тұтынушыларымен келісім жасау көзделуде. Ғылыми-қолданбалы мақсаттар
үшін құрылымдық сұрыптағы бериллийге сұраныстың артуына байланысты ынтымақтастық жағрафиясы кеңейе түсті – Польша, Корея,
Бельгия, Франция, Германия, Швеция, Жапония, Аргентина.
ЭНЕРГОҚОРЛАР
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Бериллий өнімдерінің өнімдер сызығын және өтім нарығын әртараптандыру мақсатында 2012 жылы «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ-ң
қызметкерлері бірнеше әрекеттерді іске асырды. Осылайша, «ҮМЗ»
АҚ-ы Toyota Tsusho Corporation компаниясымен бірігіп, Жапонияның
атом энергетикасы агенттігінің (JAEA) тапсырысы бойынша протон-үдеткіш зерттеу кешені үшін бериллий блоктарды жеткізуге тендерді
ұтып алды. Сонымен қатар, Польшаның, Украинаның және Ресей Федерациясының ғылыми-зерттеу ұйымдарының зерттеу реакторлары
үшін бериллий шағылдырғыш блоктарды жеткізу үшін келісімдер
жасалды.

«МАЭК-Қазатомөнеркәсіп» ЖШС электр энергиясын
өндіру динамикасы, млн кВт*сағ

«Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ-ң маңызды қызмет бағыттарының бірі
болып энергоқорлар табылады. Электрлі және жылу энергиясының
негізгі өндірушісі болып, Маңғыстау облысындағы «МАЭК-Қазатомөнеркәсіп» ЖШС табылады. «МАЭК-Қазатомөнеркәсіп» кәсіпорынында Қазақстан мен ТМД елдерінде аналогтары жоқ жалғыз энергия
және су кешендері бар. Тұщыланған суды қолдану «МАЭК-Қазатомөнеркәсіп»-нің электрлі және жылу энергиясын өндіру технологиясын
бірегей етеді. Кәсіпорынның кешені жылулық электр стансаларынан
және көптұрқылы тазарту қондырғыларынан тұрады.
2012 жылы электр энергиясының өндіріс көлемі 4 598 млн кВт*сағ
құрады, бұл көрсеткіш 2011 жылдағы көрсеткіштен 2% жоғары.
2012 жылы жылу өндірісінің көлемі 2011 жылдағы көрсеткіштен
асып түсті де, 3 059 мың Гкал құрады.

«МАЭК-Қазатомөнеркәсіп» ЖШС жылу энергиясын
өндіру динамикасы, мың Гкал
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ЖАҢАРТЫЛАТЫН ЖӘНЕ БАЛАМА ЭНЕРГИЯ КӨЗДЕРІ
Дамыту стратегиясын іске асыру мақсатында «Қазатомөнеркәсіп»
ҰАК» АҚ жаңартылатын және балама энергия көздері технологиясын жасау және ендіру бойынша жобаларды іске асыруда (күн және
жел энергетикасы).

«KAZ PV қазақстандық кремний негізінде фотоэлектрлік модульдердің
өндірісін құру» жобасы.
2012 жылы Астана қаласында фото-вольт модульдерді өндіру бойынша зауыт іске қосылды. Зауыттың қуаты 50 МВт немесе еуропалық
стандарт пен сапа бойынша 230 мың фотоэлектрлік модульдерді
құрады. Зауыт 230 Вт (60 ұяшық) және 270 Вт (72 ұяшық) бойынша
фотоэлектрлік модульдерді шығарады, олардың ПӘК 15,36% құрайды.
Қазіргі уақытта, AREVA Mines (Франция) компаниясымен 3 жыл
мерзімге ұзарту мүмкіндігі бар 3 жыл мерзімге оff-take келісімдеріне қой қойылды. Осы келісімдерге сәйкес фотоэлектрлік модульдерді жеткізу 2014 жылдың қаңтар айынан бастау жоспарланып
отыр. 2013 жылы фотоэлектрлік тілімшелер мен ұяшықтарды өндіру
бойынша зауытты Өскемен қаласында ашу жоспарлануда. IRYSOLAR
(Франция) компаниясымен дайын өнімдерді сатып алуға (фотоэлектрлік тілімшелер мен ұяшықтар) off-take келісімге қол қойылды.
Бұдан басқа, 2012 жылы Алматы облысының Үштөбе қаласында
кварцты игеру және металлургиялық кремнийді өндіру кәсіпорындары іске қосылды.

«Болотов-ВРТБ жел роторлы турбиналардың өндірісін құру» жобасы.
Компания Болотов (ВРТБ) жел роторлы турбиналарды құру және
оларды Қазақстан Республикасының аумағында сервистік күту бойынша жобаны іске асырады. ВРТБ өнідірісі «Экоэнергомаш» ЖШС
көмегімен іске асырылады.
2012 жылы ВРТБ-ны қашықтықтан басқару және автономды түрлерін
басқару аясында ғылыми зерттеулер жүргізілді; автономды ВРТБ қуаттаушы құрылығылары мен жүйелері жасалды. Бұдан басқа, Астана
қаласындағы «Astana Solar» ЖШС-ң сауықтыру кешенінің алаңында
қуаты 40 кВт төрт агрегаты энергетикалық жүйені орнату бойынша
жоба іске асырылды. Сонымен қатар, орнатылған автономды энергокешендерді қашықтықтан бақылау жобасы іске қосылды. 2013 жылы
аталған тақырыптар бойынша ғылыми зерттеулерді жалғастыру
жоспарлануда.

«Жылу сорғы қондырғылардың өндірісін құру» жобасы.
Жобаны іске асыру мақсаты – ЖСҚ өндірісін және оларды күту бойынша сервистік орталықты құру. ЖСҚ өндірісі 520 дана өндірістік
желілерді қайта құру және орнату арқылы «ҮМЗ» АҚ-ң еншілес
кәсіпорны «Машзавод» ЖШС-мен ұйымдастырылды. 2013 жылы
тұтынушыларды іздеу және өнімді өндіру бойынша жұмыстар жалғасуда.

Ғылыми-техникалық және
инновациялық әлеуетті дамыту

«Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ ғылыми-техникалық дамуға көп көңіл
бөледі және ЯОЦ, балама энергетика бағыттары бойынша ғылыми-техникалық дамуды, сонымен қатар, сирек және сирек жерасты
металл өнімдері саласындағы жобалар бойынша қаржыландыруды
ұлғайтуда.
«Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ-ң уранды игеру және уранның отандық
шикізат базасын кеңейту бағдарламасының орындалуын қамтамасыз ету үшін 2007–2030 жж. арналған уранның минералды-шикізат
базасын дамыту бағдарламасы жасалды және іске асырылады,
осыған сәйкес Шу-Сырдария және Сырдария аумақтарында геологиялық барлау жұмыстары өткізіледі. 2012 жылы барлау жұмыстарының аясында ғылыми-зерттеу жұмыстары атқарылды, осының нәтижесінде барлау тиімділігін арттыруға септігін тигізетін жаңа барлау
критерийлері анықталды және қолдағы бар тәсілдер жетілдірілді.
Нәтижесінде, құрамында бұрын-соңды қолданылмаған жер-изотопты тәсілі бар мен жерді қашықтықтан барлау деректерін қолдану
арқылы заманауи барлау кешені ұсынылды.
«Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ инновациялық қызметі Компанияның
ішкі стандарттарына сәйкес келеді. Компанияның құрылымында
келесі инновациялық ғылыми-техникалық бөлімшелер құрылды:
«Жоғары технологиялар институты» ЖШС, «ҮМЗ-Инжиниринг»
ЖШС, ғылыми-қолданбалы бағыттағы бөлімшелер бар: ОҒЗЗ, зауыт
зертханалары, олардың негізгі қызмет түрі болып, ғылыми-зерттеу, талдау және тәжірибелік-конструкторлық жұмыстар табылады,
сонымен қатар, ғылыми-білім беру мекемесі – Қазақстан ядролық
университеті қызмет атқарады.
Қазіргі уақытта, Компания келесі инновациялық жобаларды іске асырады:
• «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ уран игеру кәсіпорындарында
уранды пероксидті тұндыру тәсілін ендіру. Осы жоба ASTM
стандартының сапасына сәйкес келетін уранның химиялық концентрацияларын алу тәсілдерін жетілдіруге және өзіндік құнды
азайтуға бағытталған.
• Нанокатализаторларды қолдану арқылы күкірт қышқылын өндіру. Жобаның мақсаты – күкіртті ангидритті күкірт ангидридіне тиімді ауыстыру тәсілін құру.

2010–2012 жылдардағы ҒЗТКЖ – на
кеткен шығын көлемі, млн теңге
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БАСҚАРУ ЖҮЙЕСІ

КОМПАНИЯДА КОРПОРАТИВТІ БАСҚАРУ ДЕҢГЕЙІНІҢ ЖОҒАРЫ ӨСУ
ДИНАМИКАСЫ БАЙҚАЛУДА. КОРПОРАТИВТІ БАСҚАРУ ЖҮЙЕСІНІҢ
ТӘУЕЛСІЗ БАҒАЛАУ НӘТИЖЕЛЕРІ БОЙЫНША «ҚАЗАТОМӨНЕРКӘСІП»
ҰАК» АҚ КОРПОРАТИВТІ БАСҚАРУ РЕЙТИНГІСІ
2012 ЖЫЛЫ
26

70,4%

ҚҰРАДЫ

Корпоративті басқару
КОРПОРАТИВТІ БАСҚАРУ ЖҮЙЕСІН ЖЕТІЛДІРУ
«Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ стратегиялық даму бағытының бірі болып, Компания басшылығы жағынан да, Жалғыз акционер жағынан
да көп көңіл бөлінетін корпоративті басқару жүйесін жетілдіру табылады.
2009 жылдан бастап, Компаниядағы корпоративті басқару деңгейінің
өсу динамикасы байқалуда. Жалғыз акционер әдістемесі негізінде
өткізілген корпоративті басқару жүйесін тәуелсіз бағалау нәтижелері бойынша «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ корпоративті басқару
рейтингісі 2012 жылы 70,4% құрады, ал 2010 жылы 56,6% болды.
Осы рейтингке сәйкес Компания «Самұрық–Қазына» ұлттық әл-ауқат
қоры» АҚ-ң еншілес компанияларының арасында көшбасшылардың
бірі болып табылады.
Корпоративті басқару саласында стратегиялық мақсаттарға жету
үшін Компания 2012–2014 жж. арналған «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК»
АҚ компаниялар тобының активтерін қайта құру жоспарына сәйкес корпоративті құрылымды оңтайландыруға және ЕТҰ басқару
тиімділігін жоғарылатуға бағытталған.
Қайта құрылымдау келесі тапсырмаларды шешуге бағытталған:
• екінші деңгейдегі кәсіпорындармен бейінді бизнес функцияларын іске асыру;
• игеру кәсіпорындарында Компанияның қатысу үлесін бақылаушы үлеске жеткізу;
• бейінді емес активтерді, қосарлаушы функцияларды алып тастау;
• бейінді кәсіпорындарды дамыту, кадрларды дайындау және
сақтау мақсатында әлеуметтік функцияларды іске асыру;
• қатысушы үлесі 5% кем миноритарлы қатысушыларды алып
тастау.
Орташамерзімдік уақытта басқа қатысушылардың үлестерін сатып
алу арқылы «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ-ң үлесін ұлғайту жоспарлануда.
2015 жылға қарай Компанияның жоспарланып отырған активтер
құрылымы корпоративті тиімді басқару жүйесін іске асыруға, қаржы
және материалды ресурстарды, инвестициялық және материалды
емес шығындарды есепке алу және бақылау жүйесін автоматтандыруға мүмкіндік береді.

Қайта құрылымдау нәтижесінде кәсіпорындар келесі бизнес бағыттағы дивизиондарға бөлінеді:
• уранды игеру және барлау, уранның тотықтарын өндіру;
• ЯОЦ және металлургия кәсіпорындарының кешені;
• атом және балама энергетика кешені;
• сирек және сирек жерасты материалдардың кешені;
• өндірісітік-қосымша цикл кәсіпорындарының кешені;
• ғылым, инжиниринг және білім беру кәсіпорындарының кешені;
• әлеуметтік саладағы кәсіпорындар кешені.
Компания корпоративті басқару жүйесін жетілдіру, бизнесті қайта
құрылымдау және басқа да стратегиялық мақсаттарды іске асыру
әлемдік атом энергетикасы нарығында көшбасшы позицияларды
сақтауға мүмкіндік береді деп сенеді. Бұдан басқа, бәсекеге қабілетті трансұлттық компания ретінде «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК»
АҚ максималды акционерлік құнға, тиімділікке және қаржылық
тұрақтылыққа жетуге талпынады.
ДИРЕКТОРЛАР КЕҢЕСІНІҢ ЖӘНЕ БАСҚАРМАНЫҢ ҚЫЗМЕТІ ТУРАЛЫ
ЕСЕП
Корпоративті басқарудың тиімді жүйесі – Жалғыз акционердің,
клиенттердің, қызметкерлердің және басқа да мүдделі тұлғалардың тарапынан сенімді ақтау үшін негіз болып табылады. Қазақстан
Республикасының ағымдағы заңдылығын сақтай отырып, Компания
үздік әлемдік тәжірибеге сәйкес келуге ынталанады.
«Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ корпоративті басқару органдарының
жүйесі мыналардан тұрады:
• Жоғарғы орган – Жалғыз акционер;
•	Басқару орган – Директорлар кеңесі;
• Атқарушы орган – Басқарма;
•	Компанияның қаржылық-шаруашылық қызметін, ішкі бақылау
саласын, тәуекелдерді басқаруды бақылайтын орган – Ішкі аудит қызметі.
Компанияның түрлі органдарының құзыреті Жарғыда және Компания органдарының және корпоративті басқару процессі аясындағы
басшылықтың құзыреттерін шектейтін басқа да ішкі құжаттарда толықтай келтірілген.
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Басқару жүйесі
Жалғыз акционер
«Самұрық–Қазына» ұлттық әл-ауқат қоры» АҚ-ы «Қазатомөнеркәсіп»
ҰАК» АҚ-ң Жалғыз акционері болып табылады да, Компанияның
жарғысымен реттелген құзыретке сәйкес қызметін атқарады.
«Самұрық–Қазына» ұлттық әл-ауқат қоры» АҚ қабылдайтын негізгі
шешімдер:
• Директорлар кеңесі мүшелерінің өкілеттіліктерін таңдау және
мерзімінен ерте тоқтату;
• Қаржылық есепті және жылдық есепті бекіту;
• Дивиденттер өлшемін бекіту;
• Жарғыны және өзгерістерді бекіту.
Жалғыз акционердің құзыреті туралы толық ақпаратты Компанияның сайтында «Корпоративті басқару» бөлімінде алуға болады.
Директорлар кеңесі
Компанияның жалпы қызметін Директорлар кеңесі іске асырады да,
үш жылда бір рет Жалғыз акционермен тағайындалады. Әр директор Компанияның ұзақ мерзімді табысы үшін және Жалғыз акционердің мүдделеріне сәйкес келетін, сонымен қата,р ұзақмерзімді
және қысқамерзімді тапсырмалардың арасындағы балансты қамтамасыз ететін шешімдерді қабылдауға міндетті.
Компанияның Директорлар кеңесі Жарғыда, Корпоративті басқару
кодексінде, Директорлар кеңесі туралы ережеде бекітілген қағидаттарға сәйкес өз қызметін іске асырады. Осы құжаттар Директорлар
кеңесінің мүшелерінің рөлі, құқықтары мен міндеттері, жауапкершілігі туралы ақпараттан тұрады.
Директорлар кеңесінің негізгі қызмет бағыттары:
• дамудың страгтегиялық бағыттарын анықтау және стратегияны орындауды бақылау;
• негізгі ішкі құжаттарды және саясаттарды бекіту;
• негізгі тәуекелдерді басқаруға қатысу;
• даму жоспарын бекіту және есеп беруді тексеру;
•	Компанияның стандарттарын және құндылықтарын анықтау;
• еншілес компанияларды құру туралы шешім қабылдау;
• ірі келісімдерді және мүдделі келісімдерді жасасу туралы
шешім қабылдау;
• басшылық мұрагерлігін қамтамасыз ету;
•	Басқарманың және Ішкі аудит қызметінің құрамын қалыптастыру.
Директорлар кеңесінің құзыреті туралы толық ақпаратты Компанияның сайтында «Директорлар кеңесі» бөлімінде алуға болады.
Директорлар кеңесінің қызметі Компанияның ағымдағы және
ұзақмерзімді акционерлік бағасын жоғарылатуға бағытталған. Ди-
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ректорлар кеңесінің қарамағында екі комитет жұмыс атқарады: Ішкі
аудит жөніндегі комитет және Кадрлар мен сыйақылар жөніндегі
комитет. Комитеттердің төрағалары Әрдайым директорлар кеңесіне
отырыстарда талқыланатын мәселелер туралы баяндайды да, директорлар кеңесін қажетті ақпаратпен және талқылау мүмкіндігімен
қамтамасыз етеді. Комитеттердің қызметі Компанияның интернет-сайтында келтірілген ережелерге сәйкес іске асырылады.
Директорлар кеңесінің мүшелері тиімділік, жауапкершілік, объективтілік, Компанияның Жалғыз акционерінің мүдделерін сақтау сияқты қағидаттарды басшылыққа алады.
Директорлар кеңесінің құрамы
Ағымдағы Директорлар кеңесінің құрамы корпоративті бақылау кодексіне және халықаралық тәжірибеге сәйкес келеді. Директорлар
кеңесінің құрамына алты директор, оның ішінде екі тәуелсіз директор кіреді. Директорлар кеңесі мүшелерінің тәуелсіздік критерийлерінің сипаттамасы Компанияның интернет сайтында орналастырылған Жарғы мен Директорлар кеңесі туралы Ережеде келтірілген.
Компанияның Директорлар кеңесінің құрамына әр түрлі жас мөлшеріндегі, әр түрлі тәжірибелері мен білімдері бар мамандар кіреді.
Ағымдағы директорлар орташа қызмет ету мерзімі екі жылдың шамасында болады, ал жеке директорлар төрт жылдың шамасында
жұмыс атқарады. Директорлар кеңесінің сандық құрамы Жалғыз
акционердің шешімімен анықталады.
2012 жылдың мамыр айында Компанияның Жалғыз акционерінің
шешімімен Директорлар кеңесінің құрамы үш жыл мерзімге алты
мүше көлемінде бекітілді. Бүгінгі күнде Директорлар кеңесінің құрамы мынадай:
• Бишімбаев Қуандык Уәлиханұлы – Директорлар кеңесінің
төрағасы, Жалғыз акционердің өкілі, «Самұрық–Қазына» ұлттық әл-ауқат қоры» АҚ Басқарма төрағасының орынбасары;
• Бектеміров Қуаныш Әбдуғалиұлы – Директорлар кеңесінің
мүшесі, Жалғыз акционердің өкілі, «Самұрық–Қазына» ұлттық
әл-ауқат қоры» АҚ-ң басқарушы директоры;
• Арсланова Зарина Фуатовна – тәуелсіз директор;
• Рамазанов Тілекқабыл Сәбитұлы – тәуелсіз директор;
• Тұрмағанбетов Мәжит Әбдіқалықұлы – Директорлар
кеңесінің мүшесі, Жалғыз акционердің өкілі;
• Школьник Владимир Сергеевич – Директорлар кеңесінің
мүшесі, Компанияның Басқарма төрағасы.

Директорлар кеңесінің құрамындағы өзгерістер:
• 2012 жылдың 12 қаңтарында Шукеев Өмірзақ Естайұлы Құлыбаев Тимур Аскарұлын Директорлар кеңесінің төрағасы ретінде алмастырды.
• 2012 жылдың 31 қаңтарында Бектеміров Кауныш Әбдуғалиұлы
Директорлар кеңесінің мүшесі ретінде тағайындалды.
• 2012 жылдың 3 шілдесінде Бишімбаев Қуандық Уәлиханұлы
Директорлар кеңесінің төрағасы ретінде Шукеев Өмірзақ
Естайұлын алмастырды.
• 2012 жылдың 8 мамырында Директорлар кеңесінің құрамына
сайланды:
• Арсланова Зарина Фуатовна, тәуелсіз директор;
• Тұрмагамбетов Мәжит Әбдіқалықұлы, Жалғыз акционердің өкілі.
• 2012 жылдың мамыр айында «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ Директорлар кеңесінің құрамынан келесі мүшелер шықты:
•	Әбішев Жандос Жантөреұлы, Жалғыз акционердің өкілі;
• Сәденов Мұрат Әділханұлы, тәуелсіз директор;
• Рамазанов Серікжан Мыңайдарұлы, тәуелсіз директор.

2012 ЖЫЛДАҒЫ ДИРЕКТОРЛАР КЕҢЕСІ МҮШЕЛЕРІНІҢ ДИРЕКТОРЛАР КЕҢЕСІНІҢ ОТЫРЫСТАРЫНА ҚАТЫСУЫ
Директорлар кеңесінің мүшесі

Отырысқа қатысуы

%

Есеп беру мерзімінің ішінде ДК
құрамында болу кезеңі

Шукеев Өмірзақ Естайұлы

3-тен 3

100%

12.01.2012 – 03.07.2012

Бишімбаев Қуандық Уәлиханұлы

6-дан 6

100%

03.07.2012 – 31.12.2012

Бектеміров Қуаныш Әбдуғалиұлы

9-дан 9

100%

31.01.2012 – 31.12.2012

Әбішев Жандос Жантөреұлы

1-ден 1

100%

01.01.2012 – 22.02.2012

Тұрмағанбетов Мәжит Әбдіқалықұлы

8-ден 8

100%

08.05.2012 – 31.12.2012

Сәденов Мұрат Әділханұлы

1-ден 1

100%

01.01.2012 – 22.02.2012

Рамазанов Серікжан Мыңайдарұлы

1-ден 1

100%

01.01.2012 – 22.02.2012

Рамазанов Тілеуқабыл Сәбитұлы

9-дан 9

100%

01.01.2012 – 31.12.2012

Арсланова Зарина Фуатовна

8-ден 8

100%

08.05.2012 – 31.12.2012

Школьник Владимир Сергеевич

9-дан 9

100%

01.01.2012 – 31.12.2012
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Басқару жүйесі
Бишімбаев Қуандық Уәлиханұлы
«Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ Директорлар кеңесінің төрағасы, «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ
Дара қатысушысының Төрағасы.
1980 жылы туылған. 1999 жылы Қазақ мемлекеттік басқару академиясын тәмамдап, 2002 жылы
Х. Дулати атындағы Тараз мемлекеттік университетін бітіріп шықты. 2001 жылы «Болашақ»
шәкіртақысы бойынша Джордж Вашингтон университетінде (АҚШ) бизнес-әкімшілік магистрі
дәрежесіне ие болды. Экономика ғылымдарының кандидаты.
ЕҢБЕК ҚЫЗМЕТІ ТУРАЛЫ МӘЛІМЕТТЕР:
2001–2002 жж. – Қарыз алу және құрылымдық қаржыландыру басқармасының менеджері, «Қазақстанның даму банкі» АҚ-да қазынашылық операциялар басқармасының бас менеджері.
2002–2003 жж. – Бюджетті саясат және жоспарлау департаментінің функционалды талдау
бөлімінің бастығы, Қазақстан Республикасының Экономика және бюджетті жоспарлау министрлігінің Инвестициялық жоспарлау және талдау басқармасының басшы орынбасары.
2003–2004 жж. – Басқарушы директор, «Ұлттық инновациялық қор» АҚ Басқармасының мүшесі.
2004–2005 жж. – «Маркетинг және талдау зерттеулері орталығы» АҚ Басқармасының төраға
орынбасары.
2005 жылы – «Орбадасы» Корпорациясы» АҚ-ң вице-президенті.
2005–2006 жж. – Қазақстан Республикасының Экономика және бюджетті жоспарлау министрінің
кеңесшісі, Қазақстан Республикасының Премьер-министр орынбасарының кеңесшісі.
2006–2007 жж. – Қазақстан Республикасының Индустрия және жаңа технологиялар министрлігінің қарамағындағы «Сауда саясатын дамыту орталығы» АҚ президенті.
2007–2008 жж. – Қазақстан Республикасының Индустрия және жаңа технологиялар вице-министрі.
2008–2009 жж. – Қазақстан Республикасының Президент әкімшілігінің әлеуметтік-экономикалық қадағалау бөлімінің меңгерушісі.
2009–2010 жж. – Қазақстан Республикасының Президентінің көмекшісі.
2010–2011 жж. – Қазақстан Республикасының Экономикалық даму және сауда вице-министрі.
2011 жылдың мамыр айынан – «Самұрық–Қазына» ұлттық әл-ауқат қоры» АҚ Басқармасының
төраға орынбасары.
2012 жылдың шілде айынан «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ Директорлар кеңесінің төрағасы.
2011 жылдан бері «Қазпочта» АҚ Директорлар кеңесінің төрағасы, 2012 жылдан бері. «Біріктірілген химиялық компания» ЖШС Бақылау кеңесінің Төрағасы болып табылады.
Қазақстан Республикасының азаматы.
Бектеміров Қуаныш Әбдуғалиұлы
«Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі.
«Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ Дара қатысушысының Өкілі.
1970 жылы туылған. 1993 жылы «Физика» мамандығы бойынша Әл-Фараби атындағы Қазақ
Ұлттық университетін аяқтады. 2004 жылы «Инженер-электрик» мамандығы бойынша Қазақ
Ұлттық басқару академиясын бітірді.
ЕҢБЕК ҚЫЗМЕТІ ТУРАЛЫ МӘЛІМЕТТЕР:
Коммуналды шаруашылық және энергетика саласында басқарушы қызметтердегі тәжірибесі.
1993–1999 жылдар аралығында «Атамекен» қаржылық-инвестициялық корпорацияда, «Алтын
бидай» АҚ және «Восток-Сервис» ЖШС жұмыс атқарды.
1999–2004 жылдар аралығында «Талдықорғанжылукоммунэнерго» МКК, «Талдықорган-жылусервис» ҚМКК және АО «Астанаэнергосервис» АҚ –да басшылық лауазымдарға ие болды.
2004–2008 жж. – «Астанаэнергосбыт» ЖШС директоры.
2009–2010 жж. – «Оңтүстік Қазақстан облысының энергетика және коммуналды шаруашылық
басқармасы» МБ бастығы, «Қазгидромет» РМК бірінші орынбасары.
2010 жылдан бастап – «Астанаэнергоконтракт» ЖШС бас директоры.
2012 жылдың 31 қаңтарынан бастап – «Самұрық–Қазына» ұлттық әл-ауқат қоры» АҚ басқарушы
директоры және «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі.
2012 жылдан бері «Самрұқ-Энерго» АҚ және «KEGOC» АҚ Директорлар кеңесінің төрағасы болып табылады.
Қазақстан Республикасының азаматы.
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Тұрмағанбетов Мәжит Әбдіқалықұлы
«Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі.
«Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ Дара қатысушысының Өкілі
1961 жылы туылған. 1984 жылы «Инженер-механик» мамандығы бойынша Бауман атындағы
Мәскеу жоғары техникалық мектебін бітірді.
ЕҢБЕК ҚЫЗМЕТІ ТУРАЛЫ МӘЛІМЕТТЕР:
Коммерциялық ұйымдар мен мемлекеттік қызметтерде басқарушылық тәжірибесі мол.
1984 жылдан бастап – С.М.Киров атындағы Машина жасау зауытының шебері, цех бастығының
орынбасары.
1989–1997 жж. – жеке коммерциялық ұйымдарды басқарды.
1997 жылдан бастап – Қазақстан Республикасының Экономика және сауда министрлігінің Өндіріс департаменті директорының орынбасары.
1999 жылдан бастап – Қазақстан Республикасының Мемлекеттік табыс министрлігінің Алкоголь
өнімдерін өндіру және айналымға салу жөніндегі мемлекеттік қадағалау комитетінің төрағасы.
2001 жылдан бастап – Қазақстан Республикасының Табиғи ресурстар мен қоршаған ортаны
қорғау министрлігінің вице-министрі.
2003 жылдан бастап – «Ұлттық инвестициялық қор» АҚ басқармасының төрағасының орынбасары.
2004 жылдан бастап – «Астанаэнергосервис» АҚ Басқармасының төрағасы.
2006–2008 жж. – коммерциялық құрылымдарда басқарушы қызметтерге ие болды.
2008 жылдан бастап – Оңтүстік Қазақстан облысы әкімінің орынбасары.
2009 жылдың наурыз айынан 2012 жылдың қаңтар айына дейін – Қазақстан Республикасының
Қоршаған ортаны қорғау вице-министрі.
2012 жылдың қаңтар айынан бастап – «Тау-Кен Самұрық» АҚ Басқармасының төрағасы.
2012 жылдың мамыр айында «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі ретінде тағайындалды.
Қазақстан Республикасының азаматы болып табылады.

Арсланова Зарина Фуатовна
«Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ тәуелсіз директоры
1960 жылы дүниеге келген. 1983 жылы «Саясиэкономия» мамандығы бойынша Киров атындағы
Қазақ мемлекеттік университетінің философия-экономика факультетін тәмамдады. Экономикалық ғылымдарының кандидаты. Қаржы, тәуекелдерді басқару, бизнес жоспарлау, корпоративті басқару саласында Дүниежүзілік банктің экономикалық даму институтында қосымша білім
алды.
ЕҢБЕК ҚЫЗМЕТІ ТУРАЛЫ МӘЛІМЕТТЕР:
Жеке құрылымдар мен жоғары оқу орындарында басқарушылық тәжірибесі баршылық, сонымен
қатар, корпоративті қаржылар, басқарушылық есеп, стратегиялық менеджмент, инвестициялық
жобаларды талдау, корпоративті басқару салаларында консалтингтік тәжірибесі мол.
1994–2010 жж. – АҚШ пен Батыс Еуропада корпоративті басқару кеңесінің мүшесі, аудиторларды сертификаттау комиссиясының мүшесі, Корпоративті басқару жөніндегі Қазақстанның
Ұлттық кеңесінің мүшесі болды.
1992 жылдан бастап – Халықаралық бизнес университетінің (UIB) негізін қалаушы және ректоры.
2002 жылдан бастап – IBS Consulting президенті, 2005 жылдан бастап – Қазақстан-Британ техникалық университетінің (ҚБТУ) проректоры, 2007 года жылдан бастап – «AXIS Corporation»
ЖШС президенті, 2009 жылдан бастап – «PKF Астана» ЖШС басқарушы серіктестігі.
2012 жылдың мамыр айында «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі болып
тағайындалды.
2012 жылдан бері «Тау-Кен Самрұқ» АҚ-ның және 2007 жылдан бері «Технологиялық даму
жөніндегі Ұлттық агенттік» АҚ-ның тәуелсіз директоры болып табылады. Қазақстан Республикасының азаматы болып табылады.
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Басқару жүйесі
Рамазанов Тілеуқабыл Сәбитұлы
«Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ тәуелсіз директоры.
1961 жылы туылғанды. 1983 жылы «Физика» мамандығы бойынша Әл-Фараби атындағы Қазақ Ұлттық университетінті бітірді. 1986 жылы КСРО Ғылымдар академиясында аспирантураны
аяқтады. Физико-математикалық ғылымдарының докторы, профессор.
ЕҢБЕК ҚЫЗМЕТІ ТУРАЛЫ МӘЛІМЕТТЕР:
Ғылыми-зерттеу қызметінде және ғылым мен білім саласында мемлекеттік қызметте тәжірибесі мол.
1987–2000 жж. – Әл Фараби атындағы ҚазҰУ физикалық факультетінің ғылыми көмекшісі, аға
оқытушысы, доценті, проффесоры және деканы.
2000–2006 жж. – Эксперименталды және теориялық физика Ғылыми-зерттеу инстиутының директоры.
2006–2007 жж. – Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігінің Ғылым комитетінің төрағасы.
2007–2008 жж. – Әл-Фараби атындағы ҚазҰУ ғылыми технологияларды дамыту және ендіру
жөніндегі проректоры.
2008–2010 жж. – Әл-Фараби атындағы ҚазҰУ Эксперименталды және теориялық физика ҒЗИ
зерттеу және инновациялық жобалардың жетекшісі, Оптика және плазма физикасы кафедрасының профессоры.
2010 жылдан осы уақытқа дейін – Әл-Фараби атындағы ҚазҰУ ғылым жөніндегі проректоры.
2009 жылдың ақпан айынан – «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ тәуелсіз директоры.
2012 жылдың мамыр айында «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі етіп
қайта сайланған.
Қазақстан Республикасының азаматы болып табылады.
Школьник Владимир Сергеевич
«Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ-ның қызметіне жалпы жетекшілік жүргізеді, Қазақстан Республикасының заңнамасына, Компанияның Жарғысына, Дара акционердің, Компанияның Директорлар кеңесінің, Басқармасының шешімдеріне сәйкес өзіне жүктелген функциялар мен құзырлықтарды атқарады.
1949 жылы туылғанды. 1973 жылы «Физико-энергетикалық қондырғылар» мамандығы бойынша
Мәскеу инженерлік-физикалық институтын аяқтады. Физико-математикалық ғылымдарының
докторы.
ЕҢБЕК ҚЫЗМЕТІ ТУРАЛЫ МӘЛІМЕТТЕР:
Атом энергетикасы саласындағы тәжірибесі мол маман.
1973–1992 жж. – БН-350 реакторының инженер-физигі қызметінде Маңғышлақ энергокомбинатында жұмыс жасады, кейін ғылым, ядролық қауіпсіздік және реакторлық өндіріс жөніндегі
директордың орынбасары болды.
1992–1994 жж. – Қазақстан Республикасының Атом энергетикасы жөніндегі агенттігінің бас
директоры.
1994–1999 жж. – Қазақстан Республикасының Ғылым және жаңа технологиялар министрі,
Ғылым академиясының президенті.
1999–2006 жж. – Қазақстан Республикасының Премьер-министрінің орынбасары, Энергетика
және минералды ресурстарының министрі.
2006–2007 жж. – Қазақстан Республикасының Индустрия және сауда министрі.
2007–2008 жж. – Президент әкімшілігінің басшылығының орынбасары.
2008–2009 жж. – Қазақстан Республикасының Индустрия және сауда министрі.
2009 жылдың мамыр айынан – «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ Басқарма төрағасы және Директорлар кеңесінің мүшесі.
2012 жылдың мамыр айында «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі етіп
қайта сайланған.
Қоса түрде өзге жұмысты жүзеге асырмайды, «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ-ның еншілес және
тәуелсіз ұйымдары болып табылмайтын өзге ұйымдардың Директорлар кеңесінің мүшесі болып
табылмайды.
Қазақстан Республикасының азаматы болып табылады.
«Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ-ның, «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ-ның жабдықтаушылары мен
бәсекелестерінің акциялары иелігінде жоқ.
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Басқару жүйесі
ДИРЕКТОРЛАР КЕҢЕСІНІҢ МҮШЕЛЕРІНІҢ ҚҰЗЫРЕТІ

ДИРЕКТОРЛАР КЕҢЕСІНІҢ ҚЫЗМЕТІН БАҒАЛАУ

2012 жылдың ішінде Компанияның Директорлар кеңесі 6 ішкі және
сырттай отырыстарды өткізді де, 135 мәселе бойынша шешімдер
қабылданды, оның ішінде:
•	Компанияның 82 ішкі және жоспардағы құжаттарын бекіту;
•	Компанияның басқармасының жаңа құрамы таңдалды;
• 2011 жылдағы Компанияның жылдық қаржылық есебін бекіту
және 2011 жылдағы дивиденттерді тарату;
• мүдделі 40 келісім жасалды;
• басқа заңды тұлғалардың жарғылық капиталының үлестерін
сатып алу.

Компанияда директорлар кеңесінің, директорлар кеңесі комитетінің,
директорлар кеңесінің әр мүшесінің қызметін бағалау жөніндегі ереже бар, оның мақсаты – Директорлар кеңесінің жұмыс тиімділігін
арттыру және директорлар кеңесінің мүшелеріне сыйақы беру ережесін орнату.

2012 жылы корпоративті басқару жүйесін жетілдіруге бағытталған
маңызды шешімдер қабылданды, оның ішінде Директорлар кеңесі
мыналарды жасады және бекітті:
•	Компанияның Директорлар кеңесінің тағайындау және сыйақы
беру комитетінің Ережесіне өзгерістер енгізілді;
•	Компанияның Директорлар кеңесінің аудит жөніндегі комитеттің Ережесіне өзгерістер енгізілді;
• 2011–2012 жж. арналған Компанияның корпоративті басқару
жүйесін жетілдіру бойынша іс-шаралар жоспарына толықтырулар енгізілді;
• «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ корпоративті жанжалдарды және
мүдделер жанжалын реттеу бойынша Ережеге өзгерістер мен
толықтырулар енгізу.
Кадрлық саясат саласында келесі қадамдар жасалды:
•	Компания Басқармасының сандық құрамы, өкілеттеліктер
мерзімі анықталды және оның мүшелері сайланды, олардың
лауазымдық еңбекақыларының көлемі, еңбек шарттары, әлеуметтік қолдау шарттары анықталды;
•	Компанияның кадрлық саясаты бекітілді;
•	Компанияның төрағасы мен басқарма мүшелеріне еңбекақыларды төлеу және әлеуметтік қолдау Ережелері бекітілді.
Тәуекелдерді басқару жөніндегі жұмыстардың аясында келесі құжаттар бекітілді:
•	Компанияның тәуекелдерін басқару ережелері;
•	Компанияның тәуекел-шабыты (жылдық негізінде);
• Тәуекелдерді тіркеу және Компанияның тәуекелдер картасы
(жылдық негізінде);
• Тәуекелге шабыт деңгейі мен тәуекелдер бойынша шектер;
•	Компанияның тәуекелдерін басқару бойынша есеп (тоқсандық
негізінде).
Ішкі бақылау және аудит жүйесі саласында келесі құжаттар бекітілді:
•	Компанияның Ішкі аудит қызметі туралы ереже;
•	Компанияның жылдық аудиторлық жоспары;
• 2012 жылға Компанияның Ішкі аудит қызметінің негізгі қызмет
көрсеткіштері бекітілді;
•	Компанияның Ішкі аудит қызметінің қызметкерлеріне еңбек
шарттары, сыйақы беру және әлеуметтік қолдау ережелері
бекітілді;
• Ішкі аудит қызметінің тиімділігін бағалау ережесі;
•	Компанияның ішкі аудит ережесіне өзгерістер енгізілді;
• Аудиторлық компанияларды тарту бойынша саясат.

2012 жылы Директорлар кеңесі мен комитеттердің қызметі бағаланған жоқ. Мұндай жұмысты 2012 жылдың нәтижелері бойынша
іске асыру жоспарлануда.
ДИРЕКТОРЛАР КЕҢЕСІНІҢ МҮШЕЛЕРІНЕ СЫЙАҚЫ БЕРУ
Тәуелсіз директорларға сыйақы беру және шығындарды өтеу ережесіне сәйкес Диреткорлар кеңесінің жұмысына қатысу үшін сыйақы
тек тәуелсіз директорларға ғана беріледі. Сыйақылар мен өтеулердің көлемі Жалғыз акционердің шешіміне сәйкес орнатылады
және мыналардан тұрады:
• жылдық бекітілген сыйақы;
• әр отырысқа қатысу үшін қосымша сыйақы;
• Директорлар кеңесі мен оның комиттеттерінің сыртқа шығумен байланысты шығындарды өтеу.
Тәуелсіз директорлардың бекітілген сыйақыларының көлемі жылына
1 млн 200 мың теңгені құрайды, қосымша сыйақының көлемі – 75 мың
теңгені әр отырыс үшін құрайды.
Егер де тәуелсіз директор ауру себептері, демалыс және іс сапар
жағдайларынан басқа, отырыстардың жартысынан кеміне қатысса,
сыйақы төленбейді.
2012 жылы тәуелсіз директорлардың сыйақы көлемі 2 млн 918 мың
теңгені құрады, оның ішінде З.Ф. Арслановаға – 1 млн 233 мың теңге
және Т.С. Рамазанға – 1 млн 183 мың теңгені құрады, С.М. Рамазанға – 326 мың теңге, М.А. Саденге – 176 мың теңге2 берілді.
ТӘУЕЛСІЗ ДИРЕКТОРЛАРДЫ ТАРТУ
Компания «Самұрық–Қазына» ұлттық әл-ауқат қоры» АҚ-ң тәуелсіз
директорларды сайлау ережесін басшылыққа алады, мұнда тәуелсіз
директор лауазымына байқау негізінде кандидаттарды таңдау және
іздеу рәсімі бойынша анықталады, сонымен қатар, Кадрлар мен
сыйақылар комитетімен алдын ала баға беру рәсімінің ережелері
анықталады.
Директорлар кеңесінің құрамына сайлау қағидаттарымен және критерийлермен Компанияның сайтында «Директоралр кеңесі» бөлімінде танысуға болады.
ЛАУАЗЫМҒА ЕНДІРУ
«Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ жаңадан сайланған директорлар
кеңесінің мүшелерін лауазымға ендіру саясатына сәйкес барлық
директорлар бір айдың ішінде Компанияның қызметі, өз құқықтары
мен жауапкершілігі, жұмыс жасау рәсімі және құзыреті туралы ақпаратты алуы қажет. Директорлар кеңесінің мүшелері даму стратегиясы, ішкі және сыртқы аудит қызметінің есептері бойынша ақпаратқа
рұқсат алуы керек.

	Бұл сома салықтар мен басқа да төлемдерге дейін есептелді
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Қажетті ақпаратқа Корпоративті хатшы рұқсат береді де, директорлар кеңесінің жаңа мүшелеріне Директорлар кеңесінің Ережесі,
хаттамалар, жұмыс жоспары, заң актілері, кодекстер мен жарғылар,
саясаттар сияқты құжаттарды береді.
ДИРЕКТОРЛАР КЕҢЕСІ МҮШЕЛЕРІНІҢ БІЛІКТІЛІГІН АРТТЫРУ ЖӘНЕ
ДИРЕКТОРЛАР КЕҢЕСІНЕН СЫРТТАЙ САРАПШЫЛАРДЫ ТАРТУЫ
«Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ Директорлар кеңесі мүшелерінің
біліктілігін арттыру бойынша саясатқа сәйкес Компания Директорлар кеңесінің қызмет ету тиімділігін арттыруға және шешімдердің
дұрыстығын қадағалауға тырысады.
Директорлардың жүйелік оқуын қамтамасыз ету мақсаттарына
сәйкес оқу жоспары құрылады. Осылай, 2012 жылы Директорлар
кеңесінің мына мүшелері «IoD Chartered Director» бағдарламасына
қатысты: Арсланова З.Ф. және Бектеміров К.А..
Бұдан басқа, есеп беру мерзімінің ішінде Директорлар кеңесі комитеттерінің құрамына сыртқы сарапшылар тартылды.
ДИРЕКТОРЛАР КЕҢЕСІНІҢ КОМИТЕТТЕРІ
Компанияның жеке мәселелерін талқылау және нақты талдау үшін
алаңды құру мақсатында Директорлар кеңесінің қарамағында екі
комитет бар: Ішкі аудит комитеті және Кадрлар мен сыйақылар комитеті.

ІШКІ АУДИТ КОМИТЕТІ
Ішкі аудит комитеті «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ Директорлар
кеңесінің 2010 жылдың 1 маусымындағы № 6/10 шешімімен құрылды. Ішкі аудит комитетінің функциялары ілгері тәжірибеге сәйкес
келеді.
Комитет Директорлар кеңесінің мүшелерінен құрылады. Комитеттің
төрағасы тек тәуелсіз директор бола алады. Қажет болған жағдайда, Комитеттің құрамына қажетті кәсіби білімі бар сыртқы сарапшылар да қосылуы мүмкін. Комитет мүшелерінің өкілеттілік мерзімі
Директорлар кеңесі құрамындағы өкілеттіліктердің мерзімімен
анықталады.
Комитеттің қызметі аудит бойынша комитет жөніндегі ережемен регламенттелген, осыған сәйкес Комитет Директорлар кеңесіне мыналарды басқаруға мүмкіндік береді:
•	Компанияның қаржы-шаруашылық қызметі;
• Ішкі бақылау және тәуекелдерді басқару жүйесінің сенімділігі
және тиімділігі, корпоративті басқару құжаттарын орындау;
• Ішкі және сыртқы аудиттің тәуелсіздігі, заңды сақтау үрдісін
бақылау.
Комитеттің ерекше функцияларына Компанияның сыртқы аудиторларын таңдау бойынша мәселелерді зерттеу және жоба бойынша
серіктестіктерді бес жыл сайын тарату (аудит үшін жауапты) және
сыртқы аудитор қорытындысын бағалау кіреді. Бұдан басқа, комитеттің жауапкершілік саласына компанияның қаржылық есебін қарастыру және аудиторлық тәуелсіздікті сақтау, салықтық, бухгалтерлік
жән басқарушылық есепті қадағалау кіреді.

2012 ЖЫЛДАҒЫ ІШКІ АУДИТ БОЙЫНША КОМИТЕТТЕР ОТЫРЫСТАРЫНЫҢ ҚҰРАМЫ ЖӘНЕ ҚАТЫСУ ҮЛЕСІ
Комитет мүшесі

Отырысқа қатысуы

%

Рамазанов Серікжан Мыңайдарұлы,
22.02.2012 дейін Комитеттің төрағасы

2 -ден 2

100%

Әбішев Жандос Жантөреұлы,
Комитет мүшесі

2 -ден 2

100%

2 -ден 2

100%

Арсланова Зарина Фуатовна, Комитеттің төрағасы, тәуелсіз директор

4-тен 4

100%

Рамазанов Тілеуқабыл Сәбитұлы,
Комитеттің мүшесі, тәуелсіз директор

4-тен 2

50%

Бектеміров Қуаныш Әбдуғалиұлы,
Комитеттің мүшесі, Жалғыз акционердің өкілі

4 -тен 4

100%

Мыншарипова Сая Найманбайкызы,
«Самұрық–Қазына» ұлттық әл-ауқат қоры» АҚ
аудит пен бақылау департаментінің диреткоры,
Комитеттің сарапшысы

Ескерту

2012 жылдың 22 ақпанында комитет
мүшелері Рамазанов С.М.,
Әбішев Ж.Ж. және
Мыншарипова С.Н. қызметі тоқтатылды

100% Комитет мүшелері
Арсланова З.Ф., Рамазанов Т.С. және
Бектеміров К.А 2012 жылдың
25 шілдесінде комиттеттің құрамына
таңдалды
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Басқару жүйесі
Комитет Директорлар кеңесінің «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ сыртқы
аудиторларымен, Басқармамен және құрылымдық бөлімшелермен
өзара әрекеттесуді қамтамасыз етеді.
Комитеттің талқылауына шығарылатын мәселелерді нақты қарастыру үшін отырыстарды тек тікелей өткізеді. Осылай, 2012 жылы 6
отырыстарда мынадай негізгі мәселелер қарасытырылды:
• 2012 жылға «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ Аудит бойынша комитетінің жұмыс жоспарын бекіту.
• Ішкі аудит қызметінің тоқсандық есептерін қарастыру.
• 2011 жылдағы Ішкі аудит қызметінің есебін қарастыру.
• 2011 жылдағы жұмыс нәтижелері бойынша Ішкі аудит қызметінің қызметкерлерін марапаттау.
• Ішкі аудит қызметінің міндеттері мен функцияларының өзектілігін бағалау.
• «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ тәуекелдерді басқару бойынша
тоқсан сайынғы есептерді алдын ала мақұлдау.
• 2012 жылдағы «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ Ішкі аудит қызметінің және оның басшылығының негізгі көрсеткіштерін алдын ала мақұлдау.
• 2013–2017 жж. арналған «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ тәуекелдерді басқару жүйесінің даму стратегиясын алдын ала
мақұлдау.
• 2012 жылға «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ тәуекелдерді тіркеу
және тәуекелдер картасын алдын ала мақұлдау.
• 2013 жылға «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ тәуекел-шабытын
алдын ала мақұлдау.
• Жалғыз аудиторды таңдау мақсатында бірінші және екінші
деңгейдегі «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ еншілес ұйымдарының тізімін мақұлдау.
2012 жылы Комитет Корпоративті басқару кодексі, Комитет туралы
ереже, Директорлар кеңесінің шешімі бойынша барлық функционалды міндеттер мен мақсаттарды толық көлемде іске асырды.

КАДРЛАР МЕН СЫЙАҚЫЛАР КОМИТЕТІ
Кадрлар мен сыйақылар комитеті «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ
Директорлар кеңесінің 2010 жылдың 19 наурызындағы № 4/10
шешімімен құрылды.
Комитеттің төрағасы болып тек Тәуелсіз директор тағайындала алады.
Комитеттің негізгі функциясы – директорлар кеңесі мен Басқармасының кадрлық саясатын қалыптастыруға қатысу және сыйақы
көлемін анықтау үшін қағидаттар мен крийтерийлерді жасау. Комитет Компанияға жоғары біліктілікті мамандарды тарту үшін көмек
көрсетеді.
Бұдан басқа, Комитеттің функцияларына Директорлар кеңесінің,
Басқарманың, Корпоративті хатшы мүшесінің қызметіне ат салысатын кандидаттарды алдын ала бағалау және оларды марапаттау
реті мен шарттарды анықтау.
2012 жылы Комитет 2 отырыс өткізді де, олардың барысында мынадай мәселелер талқыланды:
• 2012 жылдың екінші жартысына Комитеттің жұмыс жоспарын
бекіту.
•	Компания Басқармасының сандық құрамы, өкілеттіліктер
мерзімін анықтау және мүшелерді сайлау, еңбек шарттарды
анықтау үшін Директорлар кеңесіне ұсыныстарды беру.
• 2012 жылға «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ негізгі көрсеткіштерін алдын ала мақұлдау.
• «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ Кадрлық саясатын алдын ала
мақұлдау.
• «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ Басқарма төрағасы мен мүшелерін әлеуметтік қолдау және Еңбек шарттары ережесін алдын ала мақұлдау.
• «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ Директорлар кеңесі мүшелерінің
біліктілігін арттыру бойынша ұсыныстарды беру.
• 2011 жылға «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ Басқарма төрағасы
мен мүшелеріне сыйақыны төлеу және басқа да мәселелер.

2012 ЖЫЛДАҒЫ КАДРЛАР МЕН СЫЙАҚЫЛАР КОМИТЕТІНІҢ ҚҰРАМЫ МЕН ОТЫРЫСҚА ҚАТЫСУЫ
Комитеттің мүшесі

Отырысқа қатысуы

%

Рамазанов Тілеуқабыл Сәбитұлы,
Комитеттің төрағасы, тәуелсіз директор

2-ден 1

100%

Арсланова Зарина Фуатовна
Комитеттің мүшесі, тәуелсіз директор

2 -ден 2

50%

Бектеміров Қуаныш Әбдуғалиұлы,
Комитеттің мүшесі, Жалғыз акционердің өкілі

2 -ден 2

100%

БАСҚАРМА
Компанияның Басқармасының қызметі Жарғыда, корпоративті
басқару кодексінде және Басқарма туралы Ережеде келтірілген
қағидаттармен анықталады. Осы құжаттар Басқарманың рөлі мен
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есеп беруі, құқықтары мен міндеттері туралы деректерден құрылады.
Басқарманың атқарушы орган ретіндегі маңызды міндеті – Компанияның ағымдағы қызметін басқару. Басқарма «Қазатомөнеркәсіп»
ҰАК» АҚ Жарғысында бекітілген құзыретке сәйкес шешім қабылдайды.

БАСҚАРМАНЫҢ ТӨРАҒАСЫ МЕН МҮШЕЛЕРІН САЙЛАУ,
ОЛАРДЫҢ МІНДЕТТЕРІ МЕН ЖАУАПКЕРШІЛІГІ

төрағасы мен мүшелерінің материалды сыйақы алу тәуелділігі Компанияның қызмет ету көрсеткіштеріне байланысты болады.

Басқарманың мүшелері Жалғыз акционердің және Директорлар
кеңесінің мүдделерін қорғауы және шешімдерді орындауы керек.
Басқарма жөніндегі ережеге, Жарғыға және Қазақстан Республикасының заңдылығына сәйкес «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ Директорлар кеңесімен Басқарманың мүшелері сайланады және Басқарманың сандық құрамы мен өкілеттіліктерінің мерзімі анықталады.
Басқарманың құрамы бес адамнан аспайды. Жалғыз акционер
Басқарманың төрағасын сайлайды және оны қызметінен босатады.

Басқарма мүшелерінің функциялары, құқықтары мен міндеттері
еңбек шартында, Жарғыда және заңдылықта анықталған. Басқарма мүшелерінің функцияларына бухгалтерлік есеп және қаржылық
есеп жүйесінің тұтастығын қамтамасыз ету, Компанияның қызметін
оңтайландыру шаралары жатады. Басқарманың мүшелері Компания және Жалғыз акционер алдында қабылданған шешімдер, орын
алған шығындар үшін жауап береді.

Басқарманың мүшелері мен Компания арасында еңбек шарттары
(егер Басқарманың мүшесі компанияның қызметкері болса, қосымша еңбек шарты жасалады) жасалды, осыған сәйкес Басқарманың
2012 ЖЫЛДАҒЫ БАСҚАРМАНЫҢ ҚҰРАМЫ ЖӘНЕ МҮШЕЛЕРІНІҢ ОТЫРЫСҚА ҚАТЫСУЫ
Комитет мүшесі

Отырысқа қатысуы

%

Школьник Владимир Сергеевич

7-ден 7

100%

Арифханов Айдар Әбдіразақұлы

7-ден 7

100%

Қосұнов Алмас Олжабайұлы

7-ден 7

100%

Полторацкий Сергей иванович

7-ден 7

100%

Рыспанов Нұрлан Бектасұлы *

7-ден 5

71%

Яшин Сергей Алексеевич*

7-ден 5

71%

* Рыспанов Н.Б. және Яшин С. А. іс-сапарға байланысты қатысқан жоқ.

2012 ЖЫЛДАҒЫ «ҚАЗАТОМӨНЕРКӘСІП» ҰАК» АҚ БАСҚАРМАСЫНЫҢ ҚҰРАМЫ
Яшин Сергей Алексеевич,
Басқарма төрағасының орынбасары
Компанияның стратегиялық даму, сыртқы экономикалық қызметі, маркетинг және өткізу, корпоративтік басқаруды жетіддіру мәселелері бойынша қызметін үйлестіреді.
1965 жылы туылған. 1988 жылы «Сирек және шашыранды элементтер технологиясы» мамандығы бойынша Томск политиехникалық институтын тәмамдады.
1988–2004 жылдары «Үлбі металлургиялық зауыты» АҚ-да мына қызметтерді атқарды: цех
аппаратшысы, технолог, атқарушы директордың орынбасары, бас технолог, Уранды қайта
өңдеу бөлімінің бастығы және Бас директордың орынбасары.
2004 жылдан бастап – «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ Басқармасының төрағасының орынбасары.
Қоса түрде өзге жұмысты жүзеге асырмайды, «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ-ның еншілес
және тәуелсіз ұйымдары болып табылмайтын өзге ұйымдардың Директорлар кеңесінің мүшесі болып табылмайды.
Қазақстан Республикасының азаматы болып табылады.
«Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ-ның, «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ-ның жабдықтаушылары мен
бәсекелестерінің акциялары иелігінде жоқ.

2012 Жылдық есеп
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Басқару жүйесі
Рыспанов Нұрлан Бектасұлы,
Басқарма төрағасының орынбасары
«Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ мен оның еншілес және тәуелді ұйымдарының инвестициялық, ғылыми,
инновациялық және техникалық саясаты саласындағы қызметін үйлестіріп және бақылайды.
1961 жылы туылған. 1983 жылы «Пайдалы кен орындарды жерасты игеру» мамандығы бойынша Қазақ
Ұлттық техникалық университетін және Ленинград су көлігі институтын бітірді. 1991 жылы Бауман атындағы ММТУ-де (Ресей, Мәскеу) диссертацияны қорғады және техникалық ғылымдарының кандидаты
дәрежесін алды. 2010 жылы Д. Қонаев атындағы Таукен ісі институтында «Металдарды шоғырлы сілтісіздендірудің теориялық негіздері» тақырыбына техникалық ғылымдарының докторы атағын алу үшін
диссертация қорғады.
1983–1990 жж. – Павлодар кеме салу зауытында моторист, механиктің бірінші көмекшісі, инженер-механик қызметтерде жұмыс жасады, сонымен қатар, МИВТ (Ресей, Мәскеу) күндізгі оқу бөлімінің аспиранты
болды және Жоғары Ертіс кеме қызметінің бастығы болды.
1990–1993 жж. – Павлодар индустриалды институтының аға оқытушысы, аға ғылыми қызметкері.
1993–1996 жж. – «Машина жасау» ғылыми-инженерлік орталығының директоры.
1996–1998 жж. – «Менар» сауда-өндірістік компаниясының директоры.
1998–2001 жж. – Павлодар облысының индустрия, көлік және коммуникация департаментінің директоры, Қазақстан Республикасының Энергетика және минералды ресурстар министрлігінің ауыр өнеркәсіп
департаментінің директоры.
2001–2008 жж. – «Тау-Кен», «Қазөнеркәсіп-Қызылорда», «Бетпақдала» БК, «Қазөнеркәсіп-Неруд» консорциумы сияқты таукен-металлургиялық компанияларда басты директор қызметінде жұмыс жасады.
2008–2009 жж. – Қазақстан Республикасының Индустрия және сауда министрлігінің Өндіріс комитетінің
төрағасының орынбасары.
2009 жылы – «Самұрық–Қазына» ұлттық әл-ауқат қоры» АҚ Таукенөнеркәсіп активтерін басқару жөніндегі директоры.
2009 жылдың шілде айынан бастап – «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ Басқарма төрағасының орынбасары.
Қоса түрде өзге жұмысты жүзеге асырмайды, «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ-ның еншілес және тәуелсіз
ұйымдары болып табылмайтын өзге ұйымдардың Директорлар кеңесінің мүшесі болып табылмайды.
Қазақстан Республикасының азаматы болып табылады.
«Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ-ның, «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ-ның жабдықтаушылары мен бәсекелестерінің акциялары иелігінде жоқ.

Арифханов Айдар Әбдіразақұлы
Басқарма төрағасының орынбасары
«Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ мен оның еншілес және тәуелді ұйымдарының қаржылық, несиелік
және салық саясаты саласындағы қызметін үйлестіріп және бақылайды.
1974 жылы туылған. 1995 жылы Қазақ мемлекеттік басқару академиясын бітірді. 2000 жылы Қазақстан Республикасының СІМ Дипломатиялық академиясын бітірді. 2008 жылы Колумбия университетінде мемлекеттік басқару магистрі дәрежесіне ие болды.
1996–2004 жылы – Қазақстан Республикасының қаржы министрлігінің бақылаушы ревизоры, бас маманы, бөлім бастығы, басқарама бастығы, департамент директорының орынбасары.
2004–2006 жж. – Қазақстан Республикасының Қаржы вице-министрі.
2006 жылы – Қазақстан Республикасының Премьер министрінің канцелярия бастығының орынбасары.
2006–2007 жж. – Қазақстан Республикасының Еңбек және әлеуметтік қорғау вице-министрі.
2009 жылы – Қазақстан Республикасының Премьер министрінің кеңесшісі.
2009–2010 жж. – Қазақстан Республикасының ақпараттандыру және байланыс агенттігінің төраға
орынбасары.
2010–2011 жж. – «Қазақтелеком» АҚ басқарушы директоры.
2011 жылдың мамыр айынан бастап – «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ Басқарма төрағасының орынбасары.
Қоса түрде өзге жұмысты жүзеге асырмайды, «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ-ның еншілес және тәуелсіз ұйымдары болып табылмайтын өзге ұйымдардың Директорлар кеңесінің мүшесі болып табылмайды.
Қазақстан Республикасының азаматы болып табылады.
«Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ-ның, «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ-ның жабдықтаушылары мен бәсекелестерінің акциялары иелігінде жоқ.
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Косунов Алмас Олжабайұлы
Басқарушы директор – Әкімшілік аппаратының басшысы.
«Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ-ның құрылымдық бөлімшелерінің «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ әкімшілігін
ұйымдық-хаттамалық және құжаттық қамту, «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ-ның тиімді түрде әрекет етуіне арнап, сондай-ақ қызметін ақпараттық сүйемелдеу жұмысы үшін қажетті материалдық-техникалық
жағдайларды тудыру тұрғысындағы қызметін үйлестіреді.
1949 жылы туылған. 1973 жылы Д.И. Менделеев атындағы Мәскеу химия-технологиялық институтын бітірді.
1977 жылы аспирантураны тәмамдады да, техникалық ғылымдарының докторы дәрежесіне ие болды.
1977–1992 жж. – аға инженер, «Союз» ғылыми-өндірістік бірлестіктің (Ғылыми-зерттеу химия-технологиялық институты, Дзержинск қ.) зертханасының бастығының орынбасары, кейін зертхананың бастығы.
1992–1994 жж. – аға референт, Президент әкімшілігінің және Қазақстан Республикасының министрлер кабинетінінің ғылыми-техникалық прогресс бөлімінің сектор меңгерушісі.
1994–1996 жж. – Қазақстан Республикасының министрлер кабинетінің ғылыми-техникалық прогресс
бөлімінің сектор меңгерушісі, Қазақстан Республикасының Премьер министрінің бірінші орынбасарының
кеңесшісі.
1996–1999 жж. – Қазақстан Республикасының Ғылым министрлігі-ғылым академиясы министрінің орынбасары.
1999–2001 жж. – Қазақстан Республикасының Энергетика, индустрия және сауда, Ғылым және жоғары
білім министрліктерінің нормативті-құқықтық қамту және халықаралық ынтымақтастық департаментінің
директоры.
2001–2006 жж. – Қазақстан Республикасының Энергетика және минералды ресурстар, көлік және коммуникация, білім және ғылым министрліктерінің аэроғарыштық комитетінің төрағасы.
2006–2007 жж. – Вице-президент – «Қазғарыш» Ұлттық компаниясы» АҚ басқарма мүшесі.
2007–2008 жж – Басқарма төрағасы – «Қазақстан инжиниринг» Ұлттық компаниясы» АҚ президенті.
2007–2009 жж. – Қазақстан Республикасының Индустрия және сауда вице-министрі.
209 жылдың қыркүйек айынан бастап– «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ Әкімшілік аппаратының басшысы.
2011 жылдың маусым айынан бастап – «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ Басқарма мүшесі.
Қоса түрде өзге жұмысты жүзеге асырмайды, «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ-ның еншілес және тәуелсіз ұйымдары болып табылмайтын өзге ұйымдардың Директорлар кеңесінің мүшесі болып табылмайды.
Қазақстан Республикасының азаматы болып табылады.
«Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ-ның, «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ-ның жабдықтаушылары мен бәсекелестерінің акциялары иелігінде жоқ.

Полторацкий Сергей Иванович,
ЯОЦ жобалары департаментінің директоры
Атом энергетикасы мен ядролық-отындық цикл саласындағы жобаларды дамыту, халықаралық, үкіметаралық және ведомствоаралық келісімдерді, келісімшарттар мен меморандумдарды жасасу мәселелері
бойынша қызметін үйлестіреді.
1953 жылы туылған. 1979 жылы «Гидрогеология және инженерлік геология» мамандығы бойынша Қазақ
политехникалық институтын тәмамдады.
1979–1988 жж. – инженер, ғылыми қызметкер, ғылыми хатшы қызметтерінде ҚазКСР Ғылым академиясының қарамағындағы Гидрогеология және гидрофизика институтында жұмыс атқарды.
1988–1990 жж. – ҚазКСР Ғылым академиясы Президиумының жер туралы ғылым бөлімінің ғылыми хатшысы.
1990–1995 жж. – Қазақстан Республикасының ҰҒА сейсмология институтындағы зертхана меңгерушісі.
1995–1997 жж. – Қазақстан Республикасының Үкіметінде жұмыс жасады: аға референт, Қазақстан Республикасының Үкімет аппаратының және Премьер министрдің канцеляриясының сектор меңгерушісі, Қазақстан Республикасының Премьер министрінің бірінші орынбасарының кеңесшісі.
2011 жылдан бастап «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ–да жетекші гидрогеолог, бас маман, Біріккен кәсіпорындар
департаментінің директоры, Корпоративті басқару департаментінің директоры ретінде жұмыс атқарады.
2011 жылдан бастап – ЯОЦ жобалары департаментінің директоры.
Қоса түрде өзге жұмысты жүзеге асырмайды, «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ-ның еншілес және тәуелсіз ұйымдары болып табылмайтын өзге ұйымдардың Директорлар кеңесінің мүшесі болып табылмайды.
Қазақстан Республикасының азаматы болып табылады.
«Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ-ның, «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ-ның жабдықтаушылары мен бәсекелестерінің акциялары иелігінде жоқ.

2012 Жылдық есеп

39

Басқару жүйесі

2012 жылдағы Басқарманың қызметі
2012 жылы Компания 7 тікелей және 569 сырттай отырыстар өткізді
де, 1024 қарастырылған мәселелер бойынша мынадай шешімдер
қабылдады:
•	Компанияның үлестес тұлғалары ретінде қатысқан мүдделі 100
келісімге қол қойылды3;
• 167 келісім, бұның нәтижесінде Компания құны активтердің
жалпы құнынан 10% құрайтын мүліктерді сатып алды және/
немесе сатып жіберді;
• Акциялары компанияға тиесілі (жарғылық капиталдағы үлестері) акционерлердің (қатысушылар) жалпы отырысының құзыретіне жататын мәселелер бойынша 112 шешім;
•	Компанияның акционер ретінде позициясын анықтау бойынша
292 шешім;
• Физикалық және заңды (коммерциялық емес) тұлғаларға демеушілік және/немесе қайырымдылық көмек көрсету бойынша
30-дан астам шешім;
•	Компанияның қызметкерлеріне әлеуметтік қолдау көрсету бойынша 50-ден астам шешім.
Басқарма келесі ішкі нормативті құжаттарды бекітті және енгізді:
• «Компания кәсіпорындарының жоспарларын нығайту қағидаттары» әдістемесі;
• «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ Ғылыми-техникалық кеңесі туралы ереже;
• «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ еншілес, тәуелді және бақыланатын кәсіпорындарында корпоративті басқару жүйесін жетілдіру;
• «Экспорт үшін табиғи уранның концентраттары. Түзетілімді
анықтау және есепке алу» нұсқаулығы;
• «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ басқарушылық және әкімшілік
қызметкерлерінің еңбек шарттары және әлеуметтік қолдау
ережесі;
• «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ сақтандыру шарттарын ұйымдастыру бойынша нұсқаулық;
• «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ тиесілі ЕТК басқару органдарының отырыстарын өткізу және құжаттарды дайындау бойынша
нұсқаулық;
• «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ коммерциялық және коммерциялық емес қызмет түрлерін есепке алу әдістемесі;
• «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ Ақпаратты тарату ережесі.

БАСҚАРМАНЫҢ МҮШЕЛЕРІН МАРАПАТТАУ
Басқарманың мүшелерін марапаттау үш бөлімнен тұрады: лауазымдық еңбекақысы, материалды көмек және жыл қорытындысы бойынша сыйақы. Компанияның директорлар кеңесінің шешімі бойынша
лауазымдық еңбекақыларының көлемі еңбек шартында келтірілген,
жыл қорытындысы бойынша сыйақының көлемі Компанияның Директорлар кеңесінің шешімімен анықталады. Материалды көмек жылына бір рет беріледі және көлемі екі лауазымдық еңбекақысынан
аспайды.
Есеп беру жылында төленген сыйақылардың 258,7 млн теңгені құрады.
БАСҚАРМАНЫҢ ҚАРАМАҒЫНДАҒЫ КОМИТЕТТЕР
Басқармаға бірнеше комитет қарайды, олардың ішінде Тәуекелдерді басқару комитеті, Инвестициялық және несие комитеті, Ғылыми-техникалық кеңес. Басқарма жыл сайын барлық комитеттердің
қызметін бағалайды.
ТӘУЕКЕЛДЕРДІ БАСҚАРУ КОМИТЕТІ
Тәуекелдерді басқару комитеті – Басқарманың қарамағындағы тәуекелдерді басқару үрдісін реттейтін кеңес беру органы. Оның мақсаты
тәуекелдерді корпоративті басқару, басқару жүйесін жетілдіру саласындағы Басқармаға көмек көрсету.
Комитеттің қызметі Қазақстан Республикасының заңдылығымен,
Жарғымен, корпоративті басқару кодексімен, Комитет туралы
ережемен және басқа да ішкі құжаттармен реттелген. Комитеттің
құрамы мен санын Басқарма бекітеді. Комитет тоқсан сайын бір рет
жиналады және кезектен тыс отырыстарды өткізе алады.
Тәуекелдерді басқару комитетінің функциялары мен міндеттері:
• тәуекелдерді басқару бойынша Компанияның ішкі құжаттарының жобасын алдын ала қарау және мақұлдау;
• құрылымдық бөлімшелер ұсынған тәуекелдерді басқару әдістерін анықтау;
• тәуекелдерді басқару нәтижелері бойынша ұсыныстарды дайындау және қарастыру;
• ақпараттық және экономикалық қауіпсіздік жүйелеріне қойылатын талаптарды анықтау;
• қоршаған ортаға кері әсер ету, нарық шарттарының өзгеруі,
форс-мажор жағдайларының орын алуы сияқты тәуекелдердің
алдын алу бойынша іс-шаралар жоспарын жетілдіру жөніндегі
ұсыныстарды қарастыру және дайындау.
ИНВЕСТИЦИЯЛЫҚ КОМИТЕТ

	Мүдделі келісімдерді жасасу бойынша шешімдер Компанияның басқармасымен Қазақстан Республикасының 01.02.2012 жылғы «Ұлттық әл-ауқат қоры туралы» заңының 21 бабына, Қазақстан Республикасының 2003 жылдың 31 мамырындағы «Акционерлік қоғамдар туралы» заңының 741 бабының 1
тармағына, «Самұрық–Қазына» ұлттық әл-ауқат қоры» АҚ Директорлар кеңесінің 27.04.2009 жылғы
№ 18 шешімімен бекітілген «Самұрық–Қазына» ұлттық әл-ауқат қоры» АҚ тобына кіретін ұйымдар
арасындағы келісімдерді жасасу ережелеріне» сәйкес қабылданды.
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Инвестициялық комитет – бұл Компаниянң және еншілес кәсіпорындардың инвестициялық қызметін бақылайтын тұрақты қызмет
ететін кеңес беру органы. Стратегиялық жобалар, бірігу, үлестерді
сатып алу және сату бойынша инвестициялық шешімдерді қабылдау. Комитеттің негізгі мақсаты – «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ
инвестициялық қызметінің тиімділігін жоғарылату, ішкі нормативті
құжаттарды жетілдіру бойынша ұсыныстарды жасау.

ҒЫЛЫМИ-ТЕХНИКАЛЫҚ КЕҢЕС

Комитеттің қызметі Қазақстан Республикасының заңдылығымен,
Жарғымен, Инвестициялық саясатпен, Комитет туралы ережемен
және басқа да ішкі құжаттармен реттелген. Комитеттің жұмыс органы – «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ жаңа жобаларын басқару. Комитет Компанияның құрылымдық бөлімшелерінің қызметкерлерін отырысқа қатысу үшін тартуы мүмкін. Комитеттің құрамы Басқарманың
шешімімен бекітіледі.

ҒТК негізгі функциялары:
• Топтың ғылыми-техникалық инновациялық даму стратегиясының бағыттарын қалыптастыру;
• Топтың мүддесіне тиесілі ғылым мен жаңа технологиялар
жетістіктерін пайдалану бойынша ұсыныстарды жасау;
• Ғылыми-зерттеу және тәжірибелік-құрылымдық (ҒЗТҚЖ) жұмыстары бойынша жоспарды келісу және қарастыру;
• ҒЗТҚЖ нәтижелерін бақылау, талдау, іске асыру, сонымен қатар, зерттеу нәтижелеріне құқықты бекіту;
• Патентті-лицензиялық және ғылыми-ақпараттық қызметтің
нәтижелерін қарастыру, Компанияның интеллектуалды объектілерін рационалды пайдалану және қорғау мәселелерін
талқылау;
•	Инновация саласындағы ынтымақтастыққа ғылыми кеңестерді, ғылыми орталықтарды және зерттеу институттарын
тарту;
• «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ мамандарының біліктілігін арттыру мәселелерін қарастыру.

НЕСИЕЛІК КОМИТЕТ
Несиелік комитеттің негізгі мақсаты – «Самұрық–Қазына» ұлттық
әл-ауқат қоры» АҚ талаптарына сәйкес Компанияның несиелік саясатын іске асыру және Компанияның несие беру мәселелерімен
байланысты заманауи және уақытылы шешімдерді қабылдауды
қамтамасыз ету.
Несиелік комитеттің функциясына кіреді:
• несие өтініштері бойынша шешімдерді қабылдау үшін ұсыныстарды дайындау және қарастыру, сонымен қатар, нақты және
жоспарлы қаржы көрсеткіштерін талдау, кепілдік қамтамасыз
етуді тексеру;
• несиені беру шарттарын анықтау, несиенің сомасын, өтеу
мерзімін, мақсатын, жарнасын, сыйақы көлемін анықтау;
• жоспар бойынша және жоспардан тыс несие қызметін бақылау
бойынша шешімді қабылдау және қарастыру;
• несиені тарату және күрделі несиелер бойынша шешімді қабылдау үшін ұсыныстарды қарастыру және дайындау.

Ғылыми-техникалық кеңес (ҒТК) уранды, ЯОЦ, сирек және сирек жерасты металдарды және жанартылатын энергетика өнімдерін игеру
және қайта өңдеу саласында «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ инновациялық-технологиялық даму стратегиясын жетілдіру және бекіту
мақсатында құрылды.

Несиелік комитеттің жұмыс органы болып Компанияның қазынашылығы табылады. Несиелік комитеттің құрамына жұмыс органының (Қазынашылық) басшысы, тәуекелдерді басқару үшін жауапты
(Тәуекел менеджменті және бизнес әкімшілік департаменті) Компанияның құрылымдық бөлімшесінің қызметкері кіреді, сонымен
қатар, Компанияның заң қызметінің қызметкері кіреді. Несиелік
комитеттің төрағасы қаржылық мәселелерді реттейтін Басқарманың
мүшесі бола алады.

2012 Жылдық есеп
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Басқару жүйесі

КОРПОРАТИВТІ ҚАЙШЫЛЫҚТАРДЫ ЖӘНЕ МҮДДЕЛІК
ҚАЙШЫЛЫҚТАРДЫ РЕТТЕУ
Компанияда Директорлар кеңесі бекіткен «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК»
АҚ корпоративті қайшылықтарды және мүдделік қайшылықтарды
реттеу бойынша Ереже бар, бұл ереже қайшылықтардың себебін
анықтайды, алдын алу рәсімін іске асырады, сонымен қатар, қайшылықтарды реттеу бойынша іс-шараларды іске асырады.
Корпоративті қайшылықтарды және мүдделік қайшылықтарды болдырмау үшін Компанияның қызметкерлері келесі талаптарды орындауға міндетті:
• Қазақстан Республикасының заңдылығын, Жарғының ережелерін, Корпоративті басқару кодексін және басқа ішкі құжаттарды ұстану;
•	Корпоративті және мүдделік қайшылықтардың себебі бола
алатын шешімдерді қабылдамауға және іс-әрекеттерді жасамауға;
• Құқыққа қарама-қайшылық келетін әрекеттерді жасамау;
•	Компанияның ішкі бақылау жүйесінің кемшіліктерін және тәуекелдерді анықтауға қатысу;
•	Корпоративті этика қағидаттарын ұстану;
•	Мүдделік қайшылықтардың туындауы мүмкін операциялар
бойынша шешім қабылдамау.
Компанияның лауазымды тұлғалары корпоративті және мүдделік
қайшылықтардың алдын алу үшін келесі талаптарды орындауға міндетті:
• Қазақстан Республикасының заңдылығына, Жарғының ережелеріне, Корпоративті басқару кодексіне және Компанияның
ішкі құжаттарына сәйкес Жалғыз акционердің құқықтарын
сақтау;
•	Компанияның директорлар кеңесіне және Жалғыз акционерге
корпоративті қайшылықтар мәнісі туралы ақпаратты ұсыну;
• Қызмет ету мерзімінің ішінде және қызмет ету мерзімі
аяқталғаннан кейін бес жыл бойы Компания туралы құпия
ақпаратты өзіндік мүддеге сәйкес қолданбауға және үшінші
тараптаға бермеу;
•	Компанияға өзіндік үлестес тұлғалар туралы және үлестердің
пайда болу негіздемесінің өзгеруі туралы ақпаратты ұсыну;
• Жалғыз акционер мен Компания арасында корпоративті және
мүдделік қайшылықтардың пайда болуына әкелетін іс-әрекеттерді жасамауға, ал қайшылықтар пайда болған жағдайда,
дереу «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ Директорлар кеңесіне хабарлау.
.
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Корпоративті этика
«Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ істерді адал жүргізу, соның ішінде,
жемқорлықпен күресу, мүдделі тараптармен өзара қатынас құрғанда және сенімді ішкі корпоративті қатынастарды тұрғызуға қажетті
фактор болып табылатындығын мойындайды. Осылайша, Компания
қызметтерін жүргізетін әлеуметтік және экономикалық орта транзакцияның беріктігі мен адалдығын ұлғайту есебінен жақсартылады,
жемқорлыққа жол бермей, мүдделі тараптармен шешім қабылдау
үшін ақпараттың растығын ұсынады. Компания корпоративті этиканың жоғары стандарттарының жолын ұстайды және келесі талаптарды орындауға міндетті:
• парақорлықты, бопсалаушылықты, нысаншылықты жеңілдеткені үшін сыйақы беруді және өзге жемқорлық тәжірибелерінің
болдырылмауына көмек беретін саясаттарды және тәжірибелерді қолдану мен жақсарту;
• заңсыз жолмен алынған пайдаларды заңдастыруға қарсылық
көрсету;
• заңдардың, Жарғының талаптарына, халықаралық келісімдердің шарттарына сәйкестікті қамтамасыз ету және оларды
бұзған үшін жазалау шараларын орнату;
• заң талаптарымен орындалатын іс әрекеттерге сәйкестік маңыздылығына қатысты қызметкерлердің хабардар болуын көтеру,
қызметкерлерді ынталандыру, Компания саясаты, ережелері
мен процедураларының бұзылу жағдайлары туралы хабарлау;
•	Компания қызметкерлерінің еңбекақы деңгейлері орындалатын жұмыс пен біліктілік деңгейіне сәйкес келетіндігін көрсету;
• келісімдер бойынша міндеттемелерді, соның ішінде, салықтарды төлеу мен мемлекеттік бюджетке төленетін өзге де
төлемдерді де уақытында орындау;
• сатып алу саясатын жүзеге асырғанда және келісімдерге отырғанда адал бәсекелестік ұстанымдарын сақтау және этикалық
теңдік өлшемдерін пайдалану;
• қабылданатын шешімдердің айқындылығын, құпия болмаушылығын және объективтілігін сақтау.
Корпоративті этиканың қолданыстағы Кодексі корпоративті этиканың ұстанымдары мен ережелерін бекітеді, іскерлік және әлеуметтік
бағдар алған мінез құлықтың этика ережелерін сақтауға қатысты
мүдделі тараптарға есеп беру үшін база қалыптастырады. Сонымен
қатар, Кодекс ақпаратты ұсыну бойынша ережелер мен саясаттан,
даулы жағдайларды шешуден, еңбекті және қоршаған ортаны қорғауды қамтамасыздандыру мен ішкі бақылауды күшейтуден тұрады.
Компанияда жемқорлық фактілерін ескерту мен жол бермеуге
бағытталған барлық мүмкін болатын шаралар қолданылады. Осы
бағыттағы Компанияның барлық іс әрекеттері бірқатар құжаттармен
регламенттелген, олардың ең бастысы – 2011 жылы қабылданған
мүмкін болатын немесе белгілі алаяқтық фактілерін, ішкі бақылау процедураларының бұзылуы мен «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ
өзге нормативті құжаттарының бұзылу фактілерін құпия хабарлау

Саясаты, осы саясат құқықбұзушылық фактілері туралы жасырын
хабарлауға Компания кәсіпорындарының барлық қызметкерлеріне
жағдай жасайтын шаралар кешенін ұсынады. Хабарлама мен ақпаратты жөнелтудің негізгі арналары ретінде Компанияда «сенім телефоны» мен электронды пошта бар. «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ
кәсіпорындарының басты кеңселерінде «Қызметкерлер ескертеді»
деген арнайы стендтер жасалған, онда саясат мәтіні, сонымен қатар, хабарлама мен ақпаратты жөнелту амалдары мен арналардың
сипаттамалары орналастырылған. 2012 жылы жемқорлық фактісі
туралы немесе ішкі бақылау процедураларының бұзылуы туралы бірде бір хабарлама түспеді. Алайда, қызметкерлерден және үшінші
тараптардан жұмысқа орналасу мәселелеріне қатысты, әлеуметтік
тұрмыстық мәселелер туралы, еңбек заңының бұзылулары туралы 10
хабарлама алынған. «Ыстық желі» арқылы келіп түскен әр хабарлама бойынша Компания Басқармасының Төрағасына жасырын түрде
ақпарат берілді, нәтижесінде, тексеру жұмыстары жүргізіліп, елеудің сәйкес шаралары қолға алынған. 2013 жылы алаяқтыққа және
жемқорлыққа қарсылық саясатын, сонымен бірге, «өз клиентінді
таны» саясатын құрастыру мен енгізу жоспарлануда.
Компания Басқармасының шешімімен 2012 жылдың қараша айында
біріккен қазақстандық-ресейлік-канадалық уран өндіретін кәсіпорындарда жемқорлық құқық бұзушылықты ескертуге және болдырмауға бағытталған жемқорлықпен күресу бойынша саясат мақұлданған болатын.
«Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ үнемі қауіпсіздікке жауап беретін қызметкерлердің біліктілігін арттырады. 2012 жылы Компанияның қауіпсіздік қызметі қызметкерлерінің 80%-нан көбі жемқорлыққа қарсы саясат бойынша түрлі семинарларда және курстарда оқытылды.
ОМБУДСМЕН ИНСТИТУТЫ
Компанияда омбудсмен институтын құру корпоративті этика Кодексімен алдын ала көзделген. 2011 жылдан бастап Компанияның
омбудсмені Корпоративті хатшы болып табылады, ол директорлар
Кеңесімен тағайындалған болатын. Корпоративті этика Кодексімен
сәйкес омбудсменнің негізгі қызметтеріне корпоративті этика Кодексі ережелерін сақтамау туралы мәліметтерді жинақтаудан, корпоративті этика Кодексінің ережелері бойынша лауазымды тұлғалар
мен қызметкерлерге кеңес беруден, корпоративті этика Кодексі ережелерінің бұзылуы бойынша дауларды қарауды бастамалаудан және
дауларды ретке келтіруге қатысудан тұрады.
Омбудсмен міндеттемелерінің бірі корпоративті этика Кодексі ережелерін сақтамау мәселелері бойынша жүгіну туралы мәліметтерден тұратын корпоративті этика Кодекс талаптарын сақтау туралы
есеп беруді директорлар Кеңесінің қарастыруына ұсыну болып табылады.

Тәуекелдерді басқару
ТӘУЕКЕЛДЕРДІ БАСҚАРУ
«Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ-ның қызметі әр түрлі тәуекелдермен
байланысты, осылайша, тәуекелдерді басқарудың тиімді жүйесі
Компания қызметі мен даму стратегиясының негізгі элементі болып
табылады. Тәуекелдерді дәл және уақытында анықтау, оларға баға
беру, мониторинг жасау мен елеу басқарудың барлық деңгейлерінде тиімді шешімдер қабылдауға және стратегиялық мақсаттар мен
Компания қызметінің негізгі көрсеткіштеріне қол жеткізуді қамтамасыздандыруға жағдай жасайды.
«Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ тәуекелдерді басқаруға жауапты
(тәуекелді басқару және бизнес әкімдеу департаменті) құрылымдық бөлімше құрастырылған. Тәуекелдерді басқару бойынша негізгі мәселелер алдын ала қарастырылады, мақұлданады немесе
Компания Басқармасы жанындағы тәуекелдерді басқару бойынша
Комитетпен келісімделеді. «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ кәсіпорындарында тәуекелдерді басқаруға жауапты дербес құрылымдық
бөлімшелер қалыптастырылған, немесе тәуекел – менеджерлері
тағайындалған.
Тәуекелді басқару және бизнес әкімдеу департаментімен Компанияның тәуекелдерді басқару жүйесін жетілдіру бойынша маңызды
жұмыстар жасалды. Соның ішінде, тәуекелдерді басқару бойынша
Жалғыз методологиялық база құрастырылды (соның ішінде, тәуекелдерді басқару бойынша саясатты және ережелерді, тәуекелдерге баға беру ережелері мен әдістерін қоса), тәуекелдерді «төменнен
жоғары қарай» анықтаудың тиімді процесі салынған, тәуекелдерді
шектеу тәжірибесі енгізілген: тәуекел – зауқын, негізгі тәуекелдерге қатысты төзімділік деңгейлерін анықтау, контрагент банктеріне
шектеу қою, сонымен бірге, негізгі тәуекел көрсеткіштерінің жүйесі
енгізілген.
«Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ қолайлы тәуекел мәдениеті барлық
негізгі бөлімшелерді және мүдделі тараптарды тарту арқасында, сонымен бірге, директорлар Кеңесі, Басқарма және Компания
бөлімшелерінің арасында тәуекелдерді басқару процесінде ақпараттармен тиімді алмасу арқасында қалыптастырылады. Бөлімше
жетекшілері және тәуекел иегерлері болып табылатын өзге қызметтер үшін тәуекелдерді басқару бойынша корпоративті оқытулар
ұйымдастырылады, жыл сайын қызметкерлермен, кәсіпорындарда
тәуекелдерді басқарушы жауаптыларымен өзекті мәселелерге арналған «дөңгелек үстел» өткізіледі.
Тәуекелдерді басқару шегінде негізгі органдардың қызметі туралы
ақпарат Компанияның ғаламтор сайтындағы тәуекелдерді басқару
бойынша Саясатта ұсынылған.
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Тәуекелдерді басқарудың корпоративті жүйесінің құрылымы

Жалғыз акционер

Ішкі аудит бойынша Комитет

Директорлар Кеңесі

Ішкі аудит қызметі

Басқарма

Корпоративті хатшы

Тәуекелдерді басқару
бойынша Комитет

Тәуекелдерді басқаруға жауапты
құрылымдық бөлімше

Құрылымдық
бөлімше 1

Құрылымдық
бөлімше 2

Негізгі тәуекел түрлері
және оларды азайту шаралары
«Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ барлық бірлестірілген тәуекелдері
COSO ERM әдістемесіне сәйкес төрт негізгі категорияға бөлінеді:
стратегиялық, қаржылық, операциялық және құқықтық.
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Құрылымдық
бөлімше 3

Құрылымдық
бөлімше N

Компанияда жыл сайын Компанияның қызметіне қатысты тәуекелдер анықталған тәуекелдердің регистрі мен картасы бекітіледі. Регистр мен картаға сәйкес 2012 жылы 34 тәуекел анықталды, олардың
2–і екіталай тәуекел болып шықты (уранның бағасының төмендеу
тәуекелі және күкірт қышқылының жетіспеушілік тәуекелі). Бүгінгі
күнде Компания бұл тәуекелдерді сәтті бақылап келуде.

СТРАТЕГИЯЛЫҚ ТӘУЕКЕЛДЕР

Валюталық тәуекелдер

Негізгі стратегиялық тәуекел болып уран бағасының арзандауы табылады.

Валюталық тәуекел Компания валютамен алынған сату, сатып алу
және қарыз алу бойынша операцияларды атқару кезінде пайда болуы мүмкін. Қарыз алу әдетте валютамен алынады. Осылайша, өндірістік құралдарды пайдалану арқылы экономикалық сақтандыру
эффектісіне қол жеткізіледі.

Компанияның тиімділігі әлемдегі уранның бағасына тәуелді және
Компанияға тәуелді емес факторларға байланысты болады:
• Ядролық энергияға деген сұраныс және АЭС құрылысының
үдерісі;
• АЭС қажеттілігі үшін U3O8 бойынша форвардты келісімдерді
жасау;
• Уранды қолданатын және өндіретін елдердегі саяси және экономикалық шарттар;
•	Үкімет пен кәсіпорындардың тарапынан қалдықты азаматтық
және әскери уран қорларын сату (оның ішінде, ядролық қаруды
жөңдеу);
• Уранды игеру деңгейі және өнімнің өзіндік құны;
• Ядролық қалдықтарды сақтау саласындағы саяси және технологиялық зерттемелер;
•	Әлемнің кез келген жеріндегі атом электр стансасындағы апат;
• Жанартылатын энергия (күн және жел энергиясы мен гидро
энергетика), мұнай, табиғи газ бен көмірдің бағасы.
Уран бағасының арзандау ықтималы жоғары болғанымен, Компания
осындай тәуекелді басқару және оның әсерін төмендету бойынша
белсенді жұмыстарды жүргізуде. Әсіресе, келесі іс-шаралар өткізіліп
жатыр:
•	Компанияның даму стратегиясына сәйкес қызметті әртараптандыру іске асырылуда;
• Апта сайын уран нарығына шолу жасалады, өзіндік дайджест
нысанында уран нарығы бақыланады;
• Аралас баға механизмін (базалық және спот құрамдас бөліктерді есепке алу) қолдану арқылы табиғи уранды сатуға
ұзақмерзімді келісімдерді жасау;
• Уран өнімінің шамалы партиясымен спот нарығында белсенді
жұмыс жүргізу.
ҚАРЖЫ ТӘУЕКЕЛДЕРІ
Компанияның негізгі қаржы тәуекелдері өтемпаздық және валюталық тәуекелдерден тұрады.
Өтемпаздық тәуекелдері
Компанияның қызметін үздіксіз жүргізу және инвестициялық жобаларды іске асыру мақсатында Компания қарыз алады да, өтемпаздық тәуекеліне ие болады. Өтемпаздық тәуекелді басқару үшін Компания өз міндеттемелерін уақытылы өтеу үшін өтемақының болуын
қамтамасыз етеді.
Компанияда «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ контрагент банктеріне
баланс және баланстан тыс міндеттемелер бойынша лимит орнату
жөніндегі Нұсқаулық бар. Екінші деңгейдегі банктерге (ЕДБ) лимит
орнатылған және ЕДБ тізімі бекітілді. Өтемпаздық тәуекелдерін
басқару Тәуекел менеджменті және бизнес әкімшілік департаментіне қарасты болады,

Компания келешектегі шығындарды болжау арқылы шетел валютасымен алынған ақшалай активтерге және міндеттемелерге қатысты
нетто позицияны ұстауға тырысады.
ОПЕРАЦИЯЛЫҚ ТӘУЕКЕЛДЕР
Қауіпсіздік тәуекелі
Компания қауіпсіздік жүйесін, физикалық және өзіндік қорғаныс
жүйесін, экономикалық және ақпараттық қауіпсіздік жүйелерін
бекіту бойынша жұмыстарды тұрақты түрде жүргізуде. Компания
ядролық объектілердің қауіпсіздігі, ақпаратты қорғау және сыбайлас жемқорлықтың алдын алу мәселелері бойынша серіктестіктермен кездесулер өткізеді.
Мүліктің тұтастығын қамтамасыз ету, қызметкерлердің өмірі мен
денсаулығын қорғау, сыртқы және ішкі құқық бұзушылардың тарапынан кері әрекеттерді ескерту, кәсіпорындардағы, елді мекендердегі және вахталы ауылдардағы құқық бұзуға жол бермеу әрекеттері
Компанияның құқық қорғау органдарымен және қорғау құрылымдарымен өзара әрекеттесуге септігін тигізеді.
Өндірістік қауіпсіздік және еңбекті қорғау саласындағы Компанияның саясаты туралы толық ақпаратты «Тұрақты даму» бөлімінен
қараңыз.
ЭКОЛОГИЯЛЫҚ ТӘУЕКЕЛДЕР
Компания ЖҰС әдісімен уранды игереді. Осы әдіс қоршаған ортаға
шамалы кері әсер тигізеді, себебі шаң шығару көздерін азайтады
және атмосфераға радиобелсенді заттарды шығаруды азайтады.
Дегенмен, радиациялық қауіпсіздік және қоршаған ортаны қорғау
талаптарын сақтамаған жағдайда, штаттан тыс жағдайлар орын
алуы мүмкін, бұндай жағдайлар туындағанда, Компания айыппұлдарды төлеуі, беделіне кері әсер тигізуі мүмкін.
Осындай тәуекелдерді бақылау үшін Компания қоршаған ортаға кері
әсерді азайтуға бағытталған саясаттар мен рәсімдердің бірқатарын
жасайды және қолданады.
Қоршаған ортаны қорғау мәселелерін бақылау жүйесі туралы толық
ақпаратты «Тұрақты даму» бөлімінен алуға болады.
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ҚҰҚЫҚТЫҚ ТӘУЕКЕЛДЕР
Заңдылықты ұстанбау тәуекелі
«Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ Қазақстанның және кейбір шет елдердің аумағында қызмет жасағандықтан, Компания түрлі мемлекеттер мен аумақтардың заң әрекетіне түседі. Компания іске асыратын барлық ЯОЦ сатылары, оның ішінде, уранды өндіру және қайта
өңдеу, өнімді пайдалану сатылары қоршаған ортаны қорғау, денсаулық сақтау және қауіпсіздік техникасы бойынша халықаралық және
ұлттық заңдылықтардың талаптарына бағынады.
Компания заңдылықтағы барлық өзгерістерді есепке алуға және
өндірістік қауіпсіздік және еңбекті қорғау, қоршаған ортаны қорғау
саласындағы ілгері тәжірибелерге сәйкес келуге тырысады. Осыған
байланысты, заңдылыққа өзгерістерді енгізу үрдісі әрдайым бақыланады. «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ қызметкерлері мен кәсіпорындар топтары өндірістік қауіпсіздік және еңбекті қорғау, қоршаған
ортаны қорғау, Қазақстан Республикасының заңдылықтар саласындағы білімдерін жетілдіреді, нұсқаулықтарды алады.

Сапаны басқару
Өндірістік қызметтің тиімділігін, бәсекеге қабілеттілікті және экспортты әлеуетті арттыру, сонымен қатар, өнімдер мен тауарлардың
сапасын жетілдіру үшін «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ стандарттау,
метрология және сәйкестікті растау (сынақ зертханаларын басқару)
бойынша ЕТК қызметін реттеп отырады. Өндірілетін өнімдердің сапасын басқару нормативті және техникалық қамтуға негізделген.
Сапаны басқару өнімдерді өндірудің барлық технологиялық сатыларында іске асырылады. Барлық игеруші және өндіруші кәсіпорындар сынау зертханаларымен, заманауи жабдықтармен, өлшемдерді орындау әдістемелерімен және білікті мамандармен
қамтамасыз етілген. Дайын өнімнің сапасын бақылау СТ ҚР және
СО/МЭК 17025-2007 «Сынау және калибрлеуші зертханаларының
құзыретіне қойылатын жалпы талаптар» бойынша аккредиттелген
сынау зертханаларында орындалады. Өнімнің сапасын басқару
тәсілдері «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ Корпоративті стандарттау жүйесінің нормативті құжаттарында бекітілген. Корпоративті
стандарттар сапа менеджменті және аккредиттелген сынау зертханаларының сертификатталған құжаттарының ажырамас бөлігі
болып табылады. Қазіргі уақытта 32 корпоративті стандарттар
жасалды және бекітілді, олар жалпы бағыттармен бекітілген
жүйелермен және кешендермен біріктірілген: «Өнімнің стандарты», «Инновациялық қызмет», «Еңбек қауіпсіздігі», «Корпоративті
басқару» және т.б.
Бұдан басқа, «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ кәсіпорындарында
ISO 14001 және OHSAS 18001 халықаралық стандарттарына сәйкес сапа менеджменті сертификаттары бар.
Корпоративті стандарттау бойынша жұмыстар кәсіпорындардың
нормативті қамтылуын талдау негізінде Компанияның құрылымдық бөлімшелерінің өтінімдерін ескере отырып, бекітілген жылдық
жоспарларға сәйкес жүзеге асырылады.
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УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ

ТҰРАҚТЫ ДАМУ

«ҚАЗАТОМӨНЕРКӘСІП» ҰАК» АҚ ҚОРШАҒАН ОРТАНЫ ҚОРҒАУ МӘСЕЛЕЛЕРІНЕ
ЕРЕКШЕ НАЗАР АУДАРАДЫ. 2012 ЖЫЛЫ ЕҢБЕКТІ ҚОРҒАУ, ҚОРШАҒАН ОРТАНЫ
ҚОРҒАУ, ЯДРОЛЫҚ ЖӘНЕ РАДИАЦИЯЛЫҚ ҚАУІПСІЗДІКТІ ҚАМТАМАСЫЗ ЕТУ
САЛАЛАРЫНДА «ҚАЗАТОМӨНЕРКӘСІП» ҰАК» АҚ-Ң САЯСАТЫ БЕКІТІЛДІ.
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Компанияның тұрақты дамуы «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ басым
жұмысы болып табылады. Компанияның осы саладағы қызметі жүйелік сипатта болады және оңтайлы еңбек шарттарын жасау, жұмыс
орнындағы қауіпсіздікті қамтамасыз ету, сонымен қатар, әлеуметтік-экономикалық қолдау көрсету тармақтарынан тұрады.
Компанияның тұрақты дамуын қамтамасыз етудің маңызды шарты
болып мүдделі тараптармен тиімді әрекеттесу табылады. Компания
мүдделі тараптардың құқықтары мен мүдделерін сақтауға ерекше
көңіл бөледі және мүдделі тараптардың пікірлерін есепке алуға
және сенімдерін ақтауға тырысады.
Тұрақты даму және мүдделі тараптармен әрекеттесу саласында
іс-әрекеттерді іске асырғанда, Компания келесі қағидаттарды ұстанады:
• Жауапкершілік қағидаты;
• Сақтық қағидаты;
• Еңбек қауіпсіздігінің қағидаты;
• Қоршаған ортаны қорғау қағидаты;
•	Компанияның қызметі туралы ақпаратты жариялау мөлдірлігі
мен объективтілік қағидаты.
Тұрақты даму саласындағы Компанияның қызметі Корпоративті
басқару кодексінің ережелерімен, сонымен қатар, мынадай саясаттармен реттеледі: Кадрлық саясат; Қоршаған ортаны қорғау, еңбекті
қорғау саясаты, ядролық және радиациялық қауіпсіздікті қамтамасыз ету, сонымен қатар, Корпоративті әлеуметтік жауапкершілік
саясаты. Аталған саясаттар, сонымен қатар, корпоративті басқару
кодексі және корпоративті этика кодексі Компанияның интернет-сайтында жарияланған.
Компанияның қызметкерлері – бұл «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ
табысының және тұрақты дамуының негізі. Сондықтан, Компания
оңтайлы шарттар мен қауіпсіздік шарттарын жасауға ерекше көңіл
бөлінеді. Компанияның кадрлық саясаты қызметкерлерді кәсіби
тәрбиелеуге, материалды және материалды емес бағдарламаларды
іске асыруға, қызметкерлерді әлеуметтік қолдауға бағытталған.

«Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ қоршаған ортаны қорғау мәселелеріне ерекше көңіл аударады. Әсіресе, «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ
ресурстарды пайдалану тиімділігін арттыруға және атмосфераға
қалдықтарды шығару салдарынан климаттың өзгеруіне жол бермеуге тырысады. «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ энергиялық тиімділікті
арттыру және таза экологиялық технологияларды дамыту бойынша
белсенді жұмыстарды жүргізеді, жаңартылатын энергетиканы дамыту «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ стратегиялық маңызды шарттарының бірі.
Адамдар жайындағы қамқорлық – «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ
ажырамас жұмыс бабы болып табылады. Компания Демеуші және/
немесе қайырымдылық көмек көрсету Саясатына сәйкес халықтың
түрлі деңгейлеріне әлеуметтік көмек көрсетеді. Бұдан басқа, Компания білім беру, мәдениет және спорт салаларына, аймақтың экономикалық дамуына инвестицияларды әрдайым іске асырады.
ТҰРАҚТЫ ДАМУДЫ ҚҰРЫЛЫМДЫҚ БАСҚАРУ
Еңбекті қорғау, өндірістік және радиациялық қауіпсіздік, қоршаған
ортаны қорғау саласындағы қызметті басқаруды Еңбекті қорғау және
қоршаған ортаны қорғау басқармасы (бұдан әрі – ЕҚОҚБ) іске асырады, бұл басқарма әдістемелік жұмыстарды жүргізеді, еңбекті қорғау
және қоршаған ортаны қорғау қызметінің жұмысын бақылайды және
реттейді. Бұдан басқа, ЕҚОҚБ Компанияның кәсіпорындарынан экологиялық бақылау үшін деректерді жинайды және талдайды да,
жұмыстың нәтижесі бойынша есеп дайындап, Басқармаға ұсынады.
«Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ барлық құрылымдық бөлімшелерінде
еңбекті және қоршаған ортаны қорғау қызметтері жұмыс атқарады,
сонымен қатар, кешенді және арнаулы тексерістер өткізіледі.
2012 жылы Компанияның барлық құрылымдық бөлімшелері үшін
қолдануға міндетті еңбекті қорғау, қоршаған ортаны қорғау, ядролық және радиациялық қауіпсіздікті қамтамасыз ету саласындағы
«Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ Саясаты (бұдан әрі – Саясат) бекітілді.
Осы саясат уақыт сайын бағаланып отырады, қайта қарастырылады
және әр бес жыл сайын жаңартылып отырады.

«Өндірістік қызметті іске асырған кезде «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ денсаулықты сақтау
және қызметкерлердің жұмыс орнындағы қауіпсіздігін қамтамасыз ету, басқа да тұлғалардың қауіпсіздігін қамтамасыз ету, Компания
мен еншілес, тәуелді кәсіпорындардағы экологиялық қауіпсіздікті сақтау және табиғи ортаны сақтау бойынша қоғам және Компанияның
қызметкерлері алдындағы өз жауапкершілігін
түсінеді».
Еңбекті қорғау, қоршаған ортаны қорғау, ядролық және радиациялық қауіпсіздікті қамтамасыз ету саласындағы
«Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ Саясаты.

2012 Жылдық есеп
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Тұрақты даму

Мүдделі тараптармен өзара
әрекеттесу

лер, іскер серіктестер, мемлекеттік органдар, жергілікті басқару
органдар және қоғамдық ұйымдар. Стейкхолдерлер картасында
Компания қызметіне мүдделі тараптардың ықпал етуінің екі аймағы
көрсетілген. Бұл аймақтар – тікелей және легитимді ықпал ету аймағы «жақын шеңберді» және жанама ықпал ету аймағы – «алыс
шеңберді» ұсынады.

Мүдделі тараптармен өзара әрекеттесуге
«ҚАЗАТОМӨНЕРКӘСІП» ҰАК» АҚ тәсілі
«Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ мүдделі тараптармен (стейкхолдерлермен) өзара әрекеттесуді корпоративті әлеуметтік жауапкершілікті
іске асырудың негізгі элементі ретінде қарастырады. Компания
қызметінде стейкхолдерлердің қатысуы және оның ұзақ мерзімді
артықшылығын анықтау, сонымен қатар, барлық мүдделі тараптардың мүдделерін есепке алу Компанияның тұрақты дамуы үшін және
оның стратегиялық мақсаттарын іске асыру үшін қажетті шарт болып
табылады. «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ әлемдегі ең үздік тәжірибелерге қарап барлық мүдделі тараптармен конструктивті сөйлесуге,
серіктес болуға және өзара тиімді қатынастар құруға ұмтылады.

Барлық мүдделі тараптардың пікірлері мен күтімдерінің максималды
есебі үшін Компания олармен әр түрлі деңгейлерде өзара әрекеттесулерді жүзеге асырады.
МҮДДЕЛІ ТАРАПТАРМЕН ӨЗАРА ӘРЕКЕТТЕСУДІҢ НЕГІЗГІ
НЫСАНДАРЫ
• корпоративті қатынас арналарының жүйесі;
• кездесулер, мәжілістер, келіссөздер;
• қоғамдық таңдаулар;
• қызметкерлер арасында үнемі сауалнама жүргізу;
• қоғамдық пікірді зерттеу;
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«Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ

Несие берушілер
(еурооблигацияларды
ұстаушылар)

Мүдделі тұлғалармен өзара әрекеттесудің негізгі ұстанымдары
мен артықшылықтары Компанияның корпоративті құжаттарында
көрсетілген, олар: корпоративті этика Кодексі және корпоративті
басқару Кодексі. Компанияға барлық мүдделі тұлғалармен қойылатын жоғары талаптарды есепке ала отырып, «Қазатомөнеркәсіп»
ҰАК» АҚ Жалғыз акционердің құқықтары мен мүдделерін қорғауды қамтамасыз етуге, сонымен қатар, корпоративті басқару механизмдері мен процедураларын қалыптастырып, үнемі жетілдіріп,
барлық стейкхолдерлердің мүдделерін ескеруге ұмтылады.
Компания үшін анағұрлым маңызды мүдделі тараптар келесілер
болып табылады: Жалғыз акционер және инвесторлар, қызметкер-
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•
•
•
•

біріккен жұмыс топтары;
қызметкерлер үшін «ыстық желілер»;
инвесторларға арналған презентациялар;
форумдарға, конференцияларға, көрмелерге, саммиттерге қатысу;
•	БАҚ-пен өзара әрекеттесу;
• қоғамдық және сарапшы қауымдастықтарға мүшелік;
• орналасу аумағының әлеуметтік-экономикалық дамуына
бағытталған жергілікті билік органдарымен біріккен бағдарламалар

Мүдделі тараптармен қолданыстағы өзара әрекеттесу нысандары
кері байланысты қамтамасыз етеді, уақытында әлеуетті тәуекелдер
мен қауіптерді анықтауға жағдай жасайды, сонымен бірге, Компания қызметінің тиімділігін арттыру үшін жаңа мүмкіндіктер береді.
2012 жылы Компания мүдделі тараптармен өзара әрекеттесу бойынша жүйелік қатынасты дамытуды жалғастырды.
ЖАЛҒЫЗ АКЦИОНЕР, БІРІККЕН КӘСІПОРЫН АКЦИОНЕРЛЕРІ ЖӘНЕ
ИНВЕСТОРЛАР
Жалғыз акционер Компания қызметінің барлық салаларына ықпал
етеді, озық корпоративті басқару тәжірибелерін және акционерлермен, несие берушілермен, клиенттермен, жеткізушілермен және өзге
де іскер серіктестермен өзара әрекеттесу тәртібін анықтайды және
енгізеді. 2011 жылдың қорытындысы бойынша 2012 жылы Жалғыз
акционерге төленген үлеспайдалар 11,75 млрд теңгені құрады.
ҚЫЗМЕТКЕРЛЕР
Компания мен қызметкерлер арасындағы өзара әрекеттесу Кадрлар саясатымен, корпоративті этика Кодексімен, сонымен бірге,
еңбек және ұжымдық келісім шарттарда және жұмыс берушінің
өзге актілерінде белгіленген өзара міндеттемелермен реттеледі.
Қазақстан Республикасының заң ұстанымдары мен нормаларын
ұстанып, «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ өзінің барлық қызметкерлеріне лайықты еңбек шарттарын қамтамасыздандырады. Компанияның
корпоративті мәдениеті қызметкерлер арасында өзара сыйластықта
тұрғызылады және қауіпсіз еңбек жағдайларын құрастыруға, тиімді
диалог тұрғызуға, сонымен қатар, әлеуметтік қауырттылықты төмендетуге бағытталған.
Компания кәсіпорындарында жыл сайын сауалнама және қызметкерлердің қатыстырылу дәрежесін анықтауға арналған сұраулар
өткізіледі, үнемі іскерлік кездесулер өткізіледі және жұмыс топтары
құрастырылады. Қызметкерлердің қатыстырылу дәрежесінің нәтижелері өзара әрекеттесудің маңызды мәселелерін анықтауға және
мәселені жылдам жоюға көмектеседі.

сәйкестікте және ұлттық заңнамалар талаптарына сәйкес жүзеге асырылады.
«Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ атом саласын дамыту облысында ұлттық
нормативтік актілерді және мемлекеттік бағдарламаларды жобалау
және оларға қызмет көрсету бойынша жұмыс топтарына қатысады,
сонымен бірге, құрамында ураны бар материалдарды барлауға, өндіруге және қайта өндіруге лицензиялар беру туралы мәселелерді
қарастырғанда сараптама жұмыстарына қатысады.
Сонымен қатар, Компания мемлекетке қатысты барлық міндеттемелерді, соның ішінде, салық төлеу міндеттемелерін де уақытында
орындайды.
ЖЕРГІЛІКТІ ҚОҒАМДАСТЫҚТАР
«Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ жергілікті қоғамдастықтардың болжалдарын зейін салып қарайды және олармен тұрақты диалог жүргізіп
отырады. Компанияның әкімшіліктерімен, қоғамдық ұйымдарымен
және жергілікті тұрғындарымен өзара қатынастары пайдалы серіктестікке негізделген. Өзара әрекеттесудің тиімді нысандарының бірі
серіктестік туралы меморандумдардағы отыру болып табылады.
2012 жылы «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ Басқарма Төрағасы Владимир Школьник Шиелі ауданының әкімі Нұрлыбек Нәлібаевпен бірге
әлеуметтік объектілерге барды, соның ішінде, Компания қаржысына
салынып, қызмет көрсететін мүмкіндігі шектеулі балаларға арналған
оқыту орталығына, балалар бақшасына және мәдениет Үйіне барды.
«ҮМЗ» АҚ қызмет нәтижелері мен келешекке жасалған жоспарлар
туралы есеп беру жиналысы өтті, оған облыс әкімі Бердібек Сапарбаев, кәсіпорынның басшылығы мен еңбек ұжымы, кәсіподақ комитетінің өкілдері және зауыттың жастар бірлестігі қатысты.
Жергілікті қоғамдастықтардың дамуына маңызды қорларды бағыттап, Компания жұмыс орындарын құру, білім беруді ұйымдастыру мен
жергілікті халықты жұмыспен қамту амалдары арқылы аумақтардың
әлеуметтік – экономикалық дамуына қолдау көрсетеді.

ЖЕТКІЗУШІЛЕР МЕН ТҰТЫНУШЫЛАР

БАҚ

«Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ тұтынушылар мен клиенттер алдында
өнімнің сапасы мен қауіпсіздігіне, оның уақытында жеткізілуіне жауапты болады. Қазақстан Республикасының Мемлекеттік стандарттарына және стандарттау жүйесінің Корпоративті стандарттарына
сәйкес Компанияда үнемі өнім сапасын бақылау өткізіледі.

Компания үшін бұқаралық ақпарат құралдарымен құрылымдық диалогты қолдап отыру маңызды. Айқындылықтың жоғары дәрежесінің
арқасында, ақпарат беру мен Компания қызметіне бұқаралық ақпарат құралдары тарапынан мүддесі арқасында мүдделі тараптар Компаниядағы қызмет нәтижелері туралы, маңызды оқиғалар туралы,
жоспарлар мен өзгерістер және өзге де толғандыратын мәселелер
туралы уақытында хабардар болу мүмкіндігін алады.

Компания жүйелі кездесулер, келіссөздер, сонымен бірге, кері байланыс арналары арқылы кездесулер өткізу жолымен жеткізушілермен және тұтынушылармен іскерлік этика, мөлдірлік, әділдік пен
риясыздық ұстанымдарының негізінде құрылымдық қатынастар
тұрғызуға ұмтылады
МЕМЛЕКЕТТІК ОРГАНДАР
«Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ барлық қызметтер кешені сала ерекшелігіне байланысты мемлекет бақылауы астында, сонымен бірге,
Қазақстан Республикасының халықаралық міндеттемелеріне қатаң

Бұқаралық ақпарат құралдарымен корпоративті қатынас арналарының бірі Ғаламтор сайты болып табылады, ол тұрақты негізде жаңарып отырады. Компания өз қызметінің ақпараттық мөлдірлігінің
Жалғыз акционер мен инвесторлар үшін және барлық стейкхолдерлер топтары үшін деңгейін тұрақты жылдық есеп берулерді, инвесторларға арналған презентацияларды, сонымен бірге, әр түрлі есеп
беру материалдарын басып шығарып, өсіруге ұмтылады.

2012 жылы Компания мүдделі тараптармен өзара әрекеттесу бойынша жүйелік қатынасты дамытуын
жалғастырды.
2012 Жылдық есеп
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МҮДДЕЛІ ТАРАПТАР

ӨЗАРА ӘРЕКЕТТЕСУ САЛАЛАРЫ

ДИАЛОГ НЫСАНЫ

Қызметтің негізгі көрсеткіштерін орындау

Жалғыз акционермен тұрақты диалог

Жалғыз акционер, біріккен
кәсіпорындардың акционерлері
және инвесторлар

Жалғыз акционердің жалпы стратегиясын орындау шеңберінде даму стратегиясын іске асыру

Өнімнің сапасын арттыру

Кездесулер, келіссөздер

Жеткізушілер
мен тұтынушылар

Тұрақтылық, беріктік және жеткізулердің үзіліссіздігі

Тұтынушылармен кері байланыс жүйесі

Ұзақ мерзімді өзара тиімді қатынастарды дамыту

Корпоративті Ғаламтор-сайт

Қауіпсіз еңбек шарттарын және қоршаған ортаны
қорғауды арттыру

Дамыту бағдарламалары және оқу курстары

Қызметкерлер
және кәсіподақтар

Корпоративті басқару мен тұрақты дамудың
сапасын арттыру

Тиімді жұмыс жасауға, мансаптың өсуіне, қызметкерлердің әлеуметтік әл ауқатына қолайлы
жағдайлар жасау
Материалдық және материалдық емес ынталандыру жүйесі
Оқыту және даму

Біріккен жұмыс топтары
Мәжілістер мен келіссөздер

Компания қызметі туралы есептілік

Жасырын «жедел желілер»
Келіссөздер
Жұмыс топтары
Өнеркәсіптік қауіпсіздік және еңбекті қорғау
бойынша нұсқама
Басшылықтың кәсіподақтармен кездесулері

Қызметкерлерге қатысты міндеттемелерді
сақтау және олардың құқықтарын қорғау
Жеке қызмет түрлерін жүзеге асыруға рұқсаттарды (лицензияларды) беру
Атомдық энергетика мен өнеркәсіптің дамуы
Заңмалар мен стандарттарды сақтау
Мемлекеттік және салық
органдары

Еңбек және табиғи қорларды орынды түрде
пайдалану
Экологиялық қауіпсіздікті және саланың тұрақты
дамуын қамтамасыздандыру
Мекендеген аумақтардың дамуы
Жергілікті халықты жұмысқа орналастыру

Билік органдарындағы жұмыс топтары
Атомдық саланы дамыту саласында ұлттық
нормативті актілерді және мемлекеттік бағдарламаларды дайындау
Заң шығару билігі бар органдардың мәжілістері,
отырыстары
Компания қызметі туралы есептілік
Аумақтың әлеуметтік саласын дамыту мақсатында
Компания және жергілікті атқарушы органдар
арасында серіктестік туралы меморандумдар
Компания және жергілікті атқарушы органдар
арасында аумақтың әлеуметтік саласын қаржыландыруға басты келісімдер

Жергілікті қоғамдастықтар

Мекендеген аумақтарды дамытуға салымдар
(білім беру, денсаулық сақтау, инфрақұрылым,
спорт)

Әлеуметтік бағдарламаларды қаржыландыру

Жергілікті халықты жұмысқа орналастыру

Компания қызметі туралы есептілік

Табиғатты қорғау іс шараларын іске асыру
БАҚ
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Қайырымдылық және демеушілік көмек
Біріккен жобалар
Корпоративті Ғаламтор -сайт
Пресс-конференциялар, презентациялар, брифингтер корпоративті Ғаламтор-сайт

Қызметкерлер
ҚЫЗМЕТКЕРЛЕР САЛАСЫНДАҒЫ АМАЛ
Қызметкерлер басты активтер, уранның әлемдік нарығында көшбасшы орнына қол жеткізу бойынша «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ-ның
сәттілігінің негізі, сонымен бірге, келешекте оның тұрақты даму кепілі болып табылады. Компания тұрақты негізде барлық дәрежедегі
және деңгейдегі дарынды қызметкерлерді тарту, оқыту және сақтап
қалуға үлкен күш салады. Қазіргі уақытта, холдингте ғылым докторы
деген ғылыми дәрежесі бар 10 қызметкер жұмыс жасайды және 53
қызметкер ғылым кандидаты дәрежесіне ие, сонымен қатар, корпоративті орталықта 6 ғылым докторлары және 16 ғылым кандидаттары жұмыс жасайды. Қызметкерлердің 456 шет елдік білім алған.
Бүгінгі таңда, бұл жайт өте маңызды, себебі осы салада білікті мамандардың тапшылығы бұрыннан белгіленген.
Сонымен бірге, жергілікті мамандарды тарту мен дамыту ерекше
маңызды, осы мәселеге үлкен көңіл бөлінеді және сайып келгенде
кадр қорларының стратегиялық жоспарлануы жүзеге асырылады.
Қызметкерлерді басқару саласында Компанияның негіз болатын құжаты «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ кадр саясаты болып табылады, ол
Компанияның кадр әлеуетін нығайтуға, еңбек ақысы және ынталандыру жүйесін жетілдіруге, корпоративті мәдениетті қалыптастыруға
және қызметкерлердің толық қанды дамуы үшін қолайлы жағдайларды жасауға бағытталған.

«Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ әр қызметкердің әлеуетінің дамуына
ерекше назар аударады. Бұл жағымды жұмыс орындарын құрастырумен және еңбек заңнамаларын қатаң сақтаумен, сонымен бірге, қызметкерлердің әлеуметтік қорғау жүйелерін құрастырумен,
олардың мүдделерін және құқықтарын толық көлемде сақтаумен
қамтамасыздандырылады. Осындай саясат сәтті өндірістік қызмет
пен еңбек ұжымында өзара қарым қатынастардың тұрақтылығына себепші болады. Компания қызметкерлердің мүдделерін және
құқықтарын қатаң сақтайды, сонымен қатар, кез келген беделін
түсіру нысандарына және мәжбүрлеме еңбекті болдырмауға жәрдем
береді. Жұмыс орындарында қауіпсіздікті қамтамасыздандыруға,
қызметкерлердің әлеуметтік – тұрмыстық жағдайларын жақсартуға,
кәсіби және жеке өсу үшін тең мүмкіндіктерді құрастыруға ерекше
көңіл бөлінеді. Қызметкерлердің құқықтарын қорғау мақсатында
Компаниямен корпоративті этика Кодексі жобаланған, еңбек және
ұжымдық келісімдер жасалған.
ҚЫЗМЕТКЕРЛЕРДІҢ ҚҰРЫЛЫМЫ
Атомдық өнеркәсіптің дамуының арқасында Компанияда жыл сайын
жаңа жұмыс орындары құрылады. 2012 жылы барлығы 1 233 жаңа
жұмыс орындары құрылған.
Компанияның барлық еншілес және тәуелді кәсіпорындарындағы
қызметкерлердің тізімдік саны 2012 жылдың аяғына 26 170 адамды
құрады. Қызметкерлер санының артуы жұмыс көлемдерінің ұлғаюы
мен жаңа кәсіпорындарды құрумен байланысты 6% құрады.
Қызметкерлердің тұрақтамау көрсеткіші 2011 жылдағы 25%-мен салыстырғанда 14%-ды құрады.

2010– 2012 жылдардағы ҚЫЗМЕТКЕРЛЕРДІҢ ЖАЛПЫ САНЫ, АДАМ
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Бақылаушы қызметкерлер (1,4%)
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Компаниядан шығып кеткен қызметкерлердің құрылымы, %

8,7 %

25,9%
Ерлер < 30 жас

15,5 %

7,1%

Әйел адамдар < 30 жас
Ерлер 30–50 жас

12%

Әйел адамдар 30–50 жас

30,8%

Ерлер > 50 жас
Әйел адамдар > 50 жас

Уран өндіруші және өндірістік кәсіпорындар қызметінің ерекшелігіне байланысты өндірістік қызметкерлердің көп бөлігін ер адамдар
құрайды – 75,4%. Басқару қызметкерлерінің құрамында 6% әйел
адамдардың үлесі ұлғайды, ол 2011 жылдағы 12% салыстырғанда
Компанияның басқару қызметкерлерінің 2012 жылы 18% құраған.

Гендерлік белгі бойынша қызметкерлердің құрылымы, %
Қызметкерлер

Басқарушы органдар

18%

24%

76%

Ерлер

Ерлер

Әйел адамдар

Әйел адамдар

Компания қызметкерлерінің үштен екі бөлігін 45 жасқа дейінгі жас
шамасындағы қызметкерлер құрайды. Сонымен бірге, Компания
қызметкерлерінің жалпы санынан 36,7% – 31 жастан 45 жасқа
дейінгі жас шамасындағы дәрежеге жатады. Жоғары оқу орындарының түлектерін және жас мамандарды тарту бойынша Компанияның
белсенді саясатының нәтижесінде қызметкерлер құрамындағы жас

54

84%

мамандардың үлесі (30 жасқа дейін) өткен жылмен салыстырғанда
2% өсті.
Компания техникалық білімі бар дарынды жас мамандарды тартуға
ерекше қызығушылық танытады: 2012 жылы жұмысқа қабылданған
түлектердің көп бөлігі – инженер мамандықтарының түлектері.

Жас шамасының дәрежесі бойынша қызметкерлердің құрылымы, %
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Кадр қорларының маңызды көзі – жергілікті тұрғындар. «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ жергілікті әкімшіліктермен, кәсіподақ ұйымдарымен және өзге жұмыспен қамту саласында жағдайды бақылайтын
органдармен көп жылдық серіктестік тәжірибесі бар. Бірігіп олар
өндіру кәсіпорындарындағы жұмысқа жергілікті халықты тартады,
сонымен бірге, жергілікті кадрларды дайындау мен біліктіліктерін
арттыруға қатысады. Осылайша, 2012 жылы Компания әр түрлі дәрежедегі орындарға жергілікті кадрларды алуды ұлғайтты, сонымен
бірге, атқарушы органдарда, басқару органдары мен жетекшілікте
жергілікті халық өкілдерінің үлесін үлғайтты. Компания қызметі
жүріп жатқан аймақтарда жергілікті халықты өкілдейтін жоғары же-

%
60 жастан үлкендер

текшілердің үлесі 2012 жылы 2011 жылмен салыстырғанда өзгермеді және 95,76% құрады.
Компания қызметкерлерінің көп бөлігі Оңтүстік Қазақстан (ОҚО),
Шығыс Қазақстан (ШҚО), Маңғыстау және Қызылорда облыстарында еңбек етеді, себебі осы аймақтарда уран өндірісі мен қайта өндірілуі жүзеге асырылады.
.

Аймақ бойынша (Қазақстан Республикасы) қызметкерлердің құрылымы, %
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2012 жылдың аяғына
қызметкерлердің тізімдік саны
26 170 адамды құрады.
2012 Жылдық есеп
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ҰЖЫМДЫҚ КЕЛІСІМ ЖӘНЕ КӘСІПОДАҚТАР
Компанияның көптеген кәсіпорындарында ұжымдық келісімдер
жасалған, олардың әрекет етуі кәсіподақ мүшелері болу-болмауына қарамастан, тәуелсіз барлық қызметкерлерге таратылады. Қызметкерлердің құқықтарын қорғау мақсатында ұжымдық келісімдер
еңбек шарттарын бұза алатын Компания қызметінің барлық ұйымдастырушылық өзгертулерін іске асыру туралы қызметкерлерді және
олардың сайланған өкілдерін алдын ала хабардар етудің минималды мерзімі туралы ережелерден тұрады. Сонымен қатар, ұжымдық
келісімдер келесі аспектілерді ретке келтіретін ережелерден тұрады:
• еңбек ақысының нысаны, жүйесі және өлшемі;
• инфляция өсімінде еңбек ақы мөлшерінің өзгеру мәселелері;

• қызметкерлерге некеге тұрғанда, зейнетке шыққанда, балалары туылғанда және отбасы мүшелерінің қайтыс болуында және
т.с.с. жағдайларда өтемақы төлеу;
• қызметкерлердің жұмыс уақыты және демалыс уақыты;
• кепілдіктер және қызметкерлердің әлеуметтік қорғанысы.
Компания кәсіподақтармен белсенді жұмыс жасайды және олармен
жүйелі кездесулер өткізеді. 2012 жылы атом энергиясы бойынша Қазақстан Республикасы Агенттігі, Компания және Қазақстан Республикасының атом саласындағы кәсіпорындар қызметкерлерінің Кәсіподақтары арасында 2012–2014 жж. салалық келісімге қол қойылды.

ҰЖЫМДЫҚ КЕЛІСІМДЕРМЕН ҚАМТЫЛҒАН ҚЫЗМЕТКЕРЛЕР ҮЛЕСІ, % және адам

Ұжымдық келісімдермен қамтылған қызметкерлердің үлесі (91%)
2 383

23 787
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Ұжымдық келісімдермен қамтылмаған қызметкерлердің үлесі (9%)

ОҚЫТУ ЖӘНЕ БІЛІКТІЛІКТІ КӨТЕРУ
Компанияның тұрақты және қарқынды дамуы оның қызметкерлерінің
біліктілігі мен кәсіпқойлығына тікелей байланысты. Оқыту, кәсіби өсу
және қызметкерлердің біліктілігін арттыру Компанияның қызметкерлерді басқару саясатының маңызды бағыттары болып табылады.
«Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ инженерлік – техникалық және жұмысшы қызметкерлерді дайындау, қайта даярлау және біліктілігін
арттырудың салалы жүйесі құрылған. Компания қызметкерлерін
оқыту саясаты «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ қызметкерлерін кәсіби
оқыту» атты бірқатар Ережелердің жинағына негізделген, ол қызметкерлердің кәсіби дамуы бойынша бағдарламаның іске асырылу
мақсаттарын, ұстанымдарын, шарттарын, механизмдері мен әдістерін анықтайды. Бағдарламалар оқыту курстарынан, семинарлардан, тренингтерден, конференциялардан, форумдардан, «дөң-

ОҚУ МЕН БІЛІКТІЛІКТІ АРТТЫРУҒА КЕТКЕН ШЫҒЫНДАР, МЛН ТЕҢГЕ

гелек үстелдерден» және жаңа теориялық, тәжірибелік білімдерді
жетілдіру мен алуға бағытталған өзге де іс шаралардан тұрады.
«Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ тұрақты негізде қызметкерлердің хабардарлық, біліктілік пен кәсіпқойлық дәрежелерін көтеруге, бизнес
тапсырмаларды шешуге креативтілікпен және ынтамен жақындауды дамытуға, сонымен бірге, әр қызметкердің әлеуетін ашу үшін
жағдайлар жасауға қолдау көрсетеді. Осылайша, 2012 жылы оқыту
және біліктілікті арттыруға кеткен шығындар 2011 жылмен салыстырғанда 8% өсіп, 1 001 млн теңгені құрады.
Оқу мен біліктілікті арттырудан өткен қызметкерлердің саны 2012
жылы 2011 жылмен салыстырғанда 39% өсті. Барлығы 2012 жылы
оқу мен біліктілікті арттырудан Компанияның 21 125 қызметкері өткен, қызметкерлерді дайындау сағаттарының орташа саны жылына
27 372 құрады.

2009–2011 жж. оқудан өткен қызметкерлердің саны, адам
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Оқытулар оқыту жоспарларына сәйкес және жұмыс беруші амалдарының есебінен өндіріледі. «Болашақ Шиелі» ЖШС, «МАЭК-Қаз
атомөнеркәсіп» ЖШС, «ҮМЗ» АҚ, «Геотехнология» Республикалық
оқу – әдестемелік орталық сияқты объектілерде жұмысшыларды
дайындау мен біліктілігін арттыру бойынша меншікті оқыту орталықтарынан басқа Компанияда жаңа технологияларды үйрену мен
жаңа технологиялық қондырғыларды меңгеру мақсаттарында шетелдік машықтанулар ұйымдастырылады. 2012 жылы KAZ PV жобасын іске асыру аясында фотовольтаика модульдерін, ұяшықтарды
және пластиналарды өндіру бойынша кәсіпорындарда қызметкерлердің кәсіби оқуы жүзеге асырылды. Оқулар Испанияның Аречевалете қаласында және Францияның Шамбери қаласында өткізілді.
Инженерлі – техникалық қызметкерлерді қайта даярлау мен біліктілігін арттыру негізінен 2004 жылы құрылған «Қазақстандық ядролық университет» ЖШС – салалы корпоративті университет арқылы
жүзеге асырылады. Корпоративті университте Компанияның уран
өндіруші кәсіпорындарының әр түрлі профилдегі мамандар үшін
уран өндіріс процестерін имитациялауға жағдай жасайтын арнайы
бағдарламалық қамтамасыздандырулары бар компьютерлік сынып
жабдықталған.
Корпоративті университет жанында жыл сайын қызметкерлерге
арналған қысқы және жазғы мектептер ұйымдастырылады. Жазғы
мектеп курстары Компанияда қызмет ететін мамандар мен жас ғалымдардың (ғылыми дәреже алуға талпынушылардың) біліктілігін
арттыруға бағытталған, және кәсіпқойлық ой өрісті, тиімді қатынастар дағдыларын кеңейту бойынша дәрістерден және өзге дәрістер
мен семинарлардан тұрады. Қысқы мектеп орта буындағы менеджерлер үшін ұйымдастырылады. 2012 жылы «Тиімді жетекші шеберханасы: тиімділіктің 7 дағдылары» бағдарламасы бойынша бесінші
мерейтойлық Қысқы мектеп өтті, оған 72 қызметкер қатысты, олардың ішінде желілі менеджерлер, құрылымдық бөлімшелердің өндірістік цехтар мен участкелердің жетекшілері болды.
12 профильді мамандықтар бойынша тау кен кәсіпорындары қызметкерлерін оқыту Компанияның еншілес ұйымы «Жоғары технологиялар институты» ЖШС өткізіледі. Института біліктілік талаптарына сәйкес келетін оқу курстарының бағдарламалары мен тесттік
тапсырмалар, сонымен бірге, әр түрлі технологиялық процестерді
көру және үлгі жасау үшін оқытатын компьютерлік бағдарламалар
жобаланған.
ЖОҒАРЫ ОҚУ ОРЫНДАРЫМЕН СЕРІКТЕСТІК
«Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ дарынды жас мамандарды тартуға
мүдделі. Компания кәсіпорындарын жас білікті мамандармен қамтамасыздандыру мақсаттарында жоғары кәсіби оқу орындарымен
өзара қатынас құру ұсынылған болатын. Жоғары оқу орындарының
түлектерін Қазақстан Республикасының білім және ғылым Министрлігі ұйымдастыратын бос қызмет орны жәрмеңкелеріне қатысу
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арқылы тартуға ерекше көңіл бөлінеді. Сонымен бірге, елдің жетекші жоғары оқу орындарымен олар, Қ.И. Сәтбаев атындағы ҚазҰТУ,
Әль-Фараби атындағы ҚазҰУ, Д. Серікбаев атындағы ШҚМТУ және
шетелдік жоғары оқу орындармен – Томск қаласының политехникалық университетімен белсенді серіктестік жүргізіледі. Қол қойылған
серіктестік туралы меморандумдар мен келісімдер аясында жыл
сайын орташа есеппен 80 студент оқыту таныстыру, өндірістік және
диплом алдындағы тәжірибелерін өтеді. Компания қызметкерлері
дипломдық жұмы стар қорғауына қатысады, студенттердің курстық,
дипломдық жұмыстарына жетекшілікті жүзеге асырады және студенттік тәжірибелердің жетекшілері болып табылады. Бұл Компанияға жұмысқа орналастыру үшін анағұрлым лайықты кандидаттарды
іріктеп алуға жағдай жасайды.
Осы жоғары оқу орындарында студенттерді оқыту келесі профильді
мамандықтар бойынша жүргізіледі: «Қазіргі заман энергетикасы материалдарының химиялық технологиясы», «Адамның ядролық және
радиациялық қауіпсіздігі», «Ядролық реакторлар және энергетикалық қондырғылар», «Бейорганикалық заттардың химиялық технологиясы», «Ядролық отын технологиясы», «Энергетикалық ядролық
қондырғыларды пайдалану және ядролық материалдарды таратпау»
және басқалар.
Компания ЯҚҒИ МИФИ (бұрынғы Мәскеулік инженерлі-физикалық
институт) белсенді жұмыс жасайды, онда, қазіргі уақытта, профильді атомды энергетикалық мамандықтар бойынша 17 студент білім
алуда.
Дуальды оқыту жүйесін дамыту шеңберінде «Қазатомөнеркәсіп» АҚ
кәсіпорындарының тобында үш профильді колледждер анықталған:
Семей қаласының геологиялық барлау колледжі, Өскемендік техникалық колледж және Маңғыстаулық энергетикалық колледж. Оқыту
жұмыстары «Пайдалы қазбалар кен орындарын барлау техникасы
мен технологиясы», «Аппаратшы-Гидрометаллург», «Техник-электрик» және «Техник-теплотехник» сияқты профильді пилоты мамандықтар бойынша өткізілетін болады.
ЫНТАЛАНДЫРУ
Қызметкерлерді ынталандыру үшін «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ
материалдық және материалдық емес ынталандыру жүйесін пайдаланылады.
Компанияда еңбекақы жүйесі қызметкерлерді сапалы және нәтиже
беретін еңбекке ынталандыруға бағытталған. Осылайша, Компанияда жыл сайын өндірістік қызметкерлердің еңбекақысы көтеріліп
отырады. Атап айтқанда, 2012 жылы осы дәрежедегі қызметкерлердің еңбекақысы 2011 жылмен салыстырғанда 12% өскен және
146 972 теңгені құрады. Салыстыру үшін Қазақстан Республикасы
бойынша орташа айлық еңбекақысы 2012 жылы 102 051 теңгені
құрады.

ӨНДІРІСТІК ҚЫЗМЕТКЕРЛЕРДІҢ ОРТАША ЕҢБЕКАҚЫСЫ (ТЕҢГЕ) ЖӘНЕ 2010–2012 ЖЖ. ЖЫЛ САЙЫНҒЫ ӨСІМ (%)
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* Нелік етудің бақылау үлесі бар «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ кәсіпорындары бойынша сома

2012 Жылдық есеп
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Тұрақты даму
Компания ерлер мен әйел адамдарының еңбекақысын төлеудің
теңдік амалын ұстанады. «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ барлық
кәсіпорындары бойынша бастапқы деңгейдің ең аз еңбекақысының

және Қазақстан Республикасында орнатылған ең аз еңбекақысының
қатынасы Компания пайдасына 1,46 құрады.

ҚЫЗМЕТКЕРЛЕРДІ ДӘРЕЖЕЛЕР БОЙЫНША БӨЛГЕНДЕ ЕРЛЕР МЕН
ӘЙЕЛ АДАМДАРДЫҢ БАЗАЛЫҚ АЙЛЫҚ ҚАТЫНАСЫ, МЫҢ ТЕҢГЕ
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қызметкерлер
Мәні

Қазақстан Республикасындағы ең аз еңбекақысы

17 439 теңге

Орташа Компания бойынша бастапқы деңгейдегі қызметкердің еңбекақысы

25 500 теңге

2010–2011 жж. Компанияда еңбекақы мен сыйақы төлеу жүйесі
жалғыздастырылған. Әкімшілік қызметкерлерге бір айлық жалақы
көлемінде тоқсан сайын сыйақы төленеді, өндірістік қызметкерлерге сыйақы, орташа есеппен, бір айлық жалақының төрттен бір
бөлігі көлемінде ай сайын төленеді, ал басқарушы қызметкерлерге –
жылына бір рет төрт айлық еңбекақы көлемінде төленеді.
Материалдық ынталандыру жүйесінің аясында, сонымен бірге, қызметкерлердің инновациялық идеялары, маңызды тапсырмаларды
үлгілі орындағаны, ұзақ уақыттық мінсіз жұмысы мен өзге де қызметтері үшін сыйақы беру саясаты іске асырылады. Қызметтерді
қоса атқарғанда, қосымша төлемдер, дербес үстемелер мен жетекшілік үшін үстемелер өндіріледі, олар Компания жетекшісі мен
кәсіпорындармен бекітіледі.
Компания қызметкерлерді материалдық емес ынталандыруға үлкен көңіл бөледі, моральдық көтермелеу қызметкерлерде стратегиялық мақсаттарға қол жеткізуге ортақтастық сезімін, Компанияға қатысты адалдықты қалыптастыруға, сонымен бірге, өз
жұмысының тиімділігін жоғарылатуда қызығушылықты оятуға
болысады. Материалдық емес ынталандыру ұлттық деңгейде
және Компаниямен берілетін марапаттардан тұрады. «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ қызметкерлері саны әр түрлі дәрежедегі «Атом
саласының лайықты қызметкері» атағына, сонымен бірге, «Атом

60

еңге

90

200

90

400

саласында халықаралық серіктестік үшін» үздік белгісімен және
өзге де марапаттарға ие болды.
Сонымен қатар, 2012 жылы «Сенiм-2011» байқауында «ҮМЗ» АҚ екі
номинацияда марапаттар алғандығын атап кеткен маңызды, олар:
«Жұмысшылар саны 250 асатын аймақтардағы ең жақсы жұмыс беруші компания» және «Ең жақсы HR-жоба».
ӘЛЕУМЕТТІК САЯСАТ, ТӨЛЕМДЕР МЕН ЖЕҢІЛДІКТЕР
Әлеуметтік төлемдер мен жеңілдіктер – қызметкерлерді сыйақылау
жүйесінің ажырамас бөлігі. «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ әлеуметтік
саясаты қызметкерлердің жалпы өмір сүру деңгейін көтеруге және
әлеуметтік жәрдемге мұқтаж топтарға қолдау көрсетуге бағытталған. Компания қызметкерлерге әлеуметтік жеңілдіктер мен кепілдіктер пакетін ұсынады. Оларды қамтамасыздандыру бойынша
міндеттемелер Ұжымдық келісімде бекітілген, ол қызметкерлерге
жеңілдіктер мен кепілдіктерді, қызметкерлердің әлеуметтік қорғанысын, сонымен бірге, ардагерлер мен зейнеткерлерді қолдауды
көздейді.
Қызметкерлерге көрсетілетін материалдық жәрдем 2011–2012 жж.
аралығында олардың сауығуы мен емделуіне, бала туылғандағы
төлемдерге, қызметкерлердің зейнетке шыққандағы төлемдеріне, 18 жас мөлшеріне дейінгі мүгедек балалары бар отбасылары-

на, және көпбалалы жанұяларға, сонымен қатар, қызметкерлердің
мерейтойларымен байланысты төлемдерге бағытталды. Тәжірибе
жүзінде осы материалдық жәрдемнің барлық түрлері бойынша 2012
жылдағы төлемдер 2011 жылдағы төлемдерден басым болды. Сонымен бірге, сауықтыру мен демалыс еміне төлемдер материалдық
жәрдемнің ең үлкен дәрежесін құрады және 3 847 млн теңгеге тең
болды, бұл сәйкес төлемдердің 2011 жылы жасалған мөлшерінен
үш есе көп. Ал әлеуметтік жеңілдіктер мен төлемдер үлесі еңбекақы
бойынша жалпы сомада 2012 жылы 9,6% құрады.

жеке бұзушылықтарына қатысты 10 хабарлама келіп түскен. Келіп
түскен әр хабарлама бойынша Компания Басқармасының Төрағасына жасырын түрде ақпарат берілді, нәтижесінде, тексеру жұмыстары
жүргізіліп, елеудің сәйкес шаралары қолға алынған.

Компанияның кейбір кәсіпорындары Қазақстан Республикасының кепілдендірілген мөлшерлерінен жоғары жеңілдіктер ұсынады. Мысалы, 2010 жылдан «ҮМЗ» АҚ ерікті медициналық сақтандыру туралы
келісім қызмет етеді.

Компанияның салалық ерекше қызметіне байланысты жұмыстар еңбекті қорғау және өнеркәсіптік қауіпсіздік саласында маңызды тәуекелдермен байланысты. Тек қана осы тәуекелдерді басқару жүйесін
үнемі жетілдіру, сонымен қатар, қауіпсіздікті қамтамасыз ету бойынша тәжірибелер мен процедураларды енгізу келешекте Компанияның сәтті және тұрақты дамуына кепілдік бере алады. Қызметтердің барлық аспектілерінде өнеркәсіптік және ядролық қауіпсіздік
мәселелері, сонымен қатар, еңбекті қорғау мәселелері «Қазатом
өнеркәсіп» ҰАК» АҚ қадағалаған назары мен бақылауы астында орналасқан.

Барлық қызметкерлер кепілдендірілген зейнеткерлік қамтамасыздандыруға, сонымен бірге, жеке зейнетақы жинақтау есебінен
зейнетақы төлемдеріне құқықты, соңғылары еңбекақыдан 10% мөлшерінде міндетті салымдар нәтижесінде құрылған, бірақ олар 2012
жылға айына 130 792 теңгеден аспауы керек.
Компания қызметкерлердің жұмыс жағдайларына, сонымен қатар,
вахталық әдіспен жұмыс жасайтын қызметкерлерді жұмыс орындарына және кейін жеткізудің жайлылығының мәселелеріне ерекше
көңіл бөледі. Атап айтқанда, қызметкерлер кеніште медициналық
тексеруден үнемі өтіп тұруына мүмкіндігі бар.
Сонымен қатар, орналасу орындарында Компания қызметкерлерінің
балаларын сауатты дамыту және сапалы оқыту үшін барлық жағдайлар жасалады, ал жазғы демалыс аралығында балаларды сауықтыруға бағытталған іс шаралар ұйымдастырылады.
ҚЫЗМЕТКЕРЛЕРДІҢ ҚАНАҒАТТАНУШЫЛЫҒЫ
Еңбек жағдайларын жақсарту саласында және әлеуметтік қоржынды
ұстау жұмыстарының тиімділігін анықтау үшін Компания жыл сайын
қызметкерлер арасында олардың Компаниядағы жұмысқа еліктіргендік пен қанағаттанушылық дәрежесі бойынша сауалнамалар мен
сұрақ қоюларды жүргізеді. Сұрақ қою «Самұрық–Қазына» ұлттық
әл-ауқат қоры» АҚ сәйкес әдістемесі бойынша «Самұрық–Қазына»
ұлттық әл-ауқат қоры» АҚ Корпоративті университетімен on-line
тәртібінде өткізіліп, жүзеге асырылған. Онда әкімшілік-басқару қызметкерлерінің 75% қатысты. 2012 жылы Компания бойынша еліктіргендік дәрежесі 58%, ал қызметкерлердің қанағаттанушылық
дәрежесі – 68% құрады.
Сонымен қатар, Компанияда «ыстық желі» құрылған, оған 2012 жылы
қызметкерлерден және үшінші тараптардан жұмысқа орналасу
мәселелеріне, әлеуметтік – тұрмыстық мәселелерге, еңбек заңының

Еңбекті қорғау және өнеркәсіптік
қауіпсіздік

Компанияның барлық кәсіпорындарында Еңбек қорғауды Басқару
Жүйесі (әрі қарай «Жүйе») енгізілген, оған сәйкес нормативті құжаттардың талаптарын сақтау бойынша және өндірісті қауіпсіз жұмыс
жағдайларын құру бойынша жұмыс ұйымдастырылған. Жүйе барлық
құрылымдық бөлімшелерді қамтиды және еңбекті қорғау бойынша
барлық ұйымдастыру қызметі жүзеге асатын бірлік жетекші құжат
болып табылады.
Саясатта бекітілген ережелерге сәйкес Компания алдыңғы қатардағы халықаралық тәжірибелерге сәйкес болуға ұмтылады. Компанияның 17 кәсіпорындарында OHSAS 18001 халықаралық стандартқа
сәйкес келетін өндірістегі қауіпсіздік пен денсаулық менеджментінің
жүйелері енгізілген. Есеп беру аралығының ішінде осы кәсіпорындардың бірқатарында стандартқа сәйкестігін растайтын ресертификациялық аудиттер өткізілген. Қалған кәсіпорындарда халықаралық
менеджмент стандарттары ISO және OHSAS енгізуге, сонымен қатар, қолданыстағы ішкі стандарттар мен құжаттарды актуализациялау бойынша дайындық жұмыстары жүргізілу үстінде.
«Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ барлық кәсіпорындарында өндірістік
объектілердің аттестациясы уақытында өткізіледі, өнеркәсіп кәсіпорындарының қауіпсіздік декларациялары жобаланған және бекітілген. Апаттық жағдайларға диспетчерлік қызметтер құрылған, олар
кәсіпорындардың бөлімшелерімен, Компанияның бас кеңсесімен
және төтенше жағдайлар, азаматтық қорғаныс органдарымен,
сонымен қатар, Қазақстанның ТЖМ аттестациядан өткен арнайы
бөлімшелермен жедел байланысқа ие.

«Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ еңбекті қорғау және өнеркәсіптік қауіпсіздік саласында қызметті ретке келтіретін құжаттар:
• Еңбек қауіпсіздігінің талаптарын бұзған үшін қызметкерлердің жеке жауапкершілік жүйесі
туралы ереже;
• Әр түрлі жұмыстарға тартылатын мердігер мекемелерге еңбекті және қоршаған ортаны
қорғау саласындағы талаптар;
•

Корпоративті стандарт СТ ҰАК 12.2-2012 «Жерасты ұңғымалы сілтісіздендіру әдісімен
уран өндірісі бойынша кәсіпорындарды пайдаланғанда радиациялық қауіпсіздік сапасын
қамтамасыздандырудың түрлік бағдарламасы. Құрылымы мен мазмұнына қойылатын
талаптар»;

• Автокөлік амалдарын қауіпсіз пайдалануды қамтамасыздандыру бойынша ұйымдастырушылық жүйе.
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қауіпсіздік жүйелерінің күйіне тексерулер өткізілген, ескертулер
мен сәйкессіздіктерді жою бойынша шаралар жобаланған, сонымен
қатар, бұзушылықтарды болдырмау мен жою бойынша шаралар қабылданған. Осылайша, 2012 жылы табылған 22 916 ескертулердің
22 204 жойылған, сомасы 1 449 млрд теңгені құрайтын 565 іс шара
жүзеге асырылған, бұл 2011 жылға қарағанда 24% көп.

2012 жылы Компания кәсіпорындарында 2011 жылдың жұмыс қорытындылары келтірілген, қолданылатын шаралар тиімділігіне
баға берілген, сонымен қатар, еңбекті қорғау және өнеркәсіптік
қауіпсіздікті қамтамасыздандыру саласында алдыңғы қатардағы
жұмыс нормаларын енгізу бойынша ұсыныстар жобаланған. Жұмыс
мәжілістеріне жұмыс нәтижелері бойынша Компанияның бөлімшелері мен еншілес ұйымдарының жетекшілерімен бірге бақылаушы
мемлекеттік органдардың өкілдері қатысты.

Жалпы Компания бойынша еңбекті қорғау шығындары 5 016 млрд
теңгені құрады, бұл өткен жылдың көрсеткішінен 20% асады.

Жыл ішінде еңбекті қорғау қызметтерімен және кәсіпорын басшылығымен еңбекті қорғау, қауіпсіздік техникасы және өнеркәсіптік

Еңбекті қорғауға жалпы шығындар, млрд теңге

2

5

ӨК және ӨҚ іс шаралары бойынша шығындар, млрд теңге

5,0
3
4,1

1,1

7

1,4

Іс шаралардың саны

565

553
2011

млргде
тең

2012

млргде
тең

2011

Ішкі есептілік жүйесінің аясында «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ барлық жазатайым оқиғалардың есебі жүргізіледі, олардың әр қайсысы
бойынша мұқият тексеру жұмыстары өткізіледі және келешекте жазатайым оқиғалардан алшақ болуға жағдай жасайтын сәйкес шаралар жобаланады.

млргде
тең

2012

млргде
тең

2012 жыл ішінде кәсіпорындарда өндірістік жарақат алудың 18
жағдайы орын алды, олардың 6 ауыр нәтижемен, 1 адам өлімі,
2 топтық және 8 ЖКО. Салыстыру үшін 2011 жылы 15 жазатайым
жағдайлар болған, олардың 3 ауыр нәтижемен, 3 адам өлімі, 12 ЖКО
құраған. Компания қызметкерлердің қаза болуын кесімді жол беруге болмайтын жағдай деп есептейді және өзінің кәсіпорындарында
адам өлімінің мүлдем болмауына әр жақты ұмтылады.

Еңбекті қорғау жүйесінің көрсеткіштер динамикасы
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Еңбекті қорғау Жүйесінің көрсеткіштері

2010

2011

2012

Жарақат алу жиілігінің коэффициенті (1000 қызметкерге
жарақат алу жағдайының саны)

0,63

0,63

0,75

Жарақат алу ауырлығының коэффициенті (бір жарақатқа
еңбекке жарамсыздық күндерінің саны)

53,2

48,5

54,2

2011 жылы 1 440-тан 2012 жылы 1 370-ке дейін ЕҚ және ӨҚ талаптарын бұзған үшін жауапқа тартылған қызметкерлердің саны азайды.
Сонымен қатар, ере бұзған үшін жұмыстан шығарылған немесе лауазымынан төмендетілген тұлғалардың саны былтырғы бір адаммен
салыстырғанда бес адамға көбейді.
Өткізілген тексеру жұмыстарының нәтижелері бойынша кәсіпорындардың басшылығы және ЕҚОҚ қызметтері ескертулер мен сәйкессіздіктерді жою бойынша жоспарларды түзетеді, іс шараларды
жобалайды, сонымен қатар, ереже бұзушылықтарды болдырмау
мен жою бойынша шаралар қолданады. Есептік аралықта 22 916
бұзушылық анықталған, олардың ішінде мемлекеттік қадағалаушылармен – 1 119, ведомстволық қадағалаушылармен – 1 268,
кәсіпорын қадағалаушыларымен – 20 498. Есептік аралықта 22 204
бұзушылықтар жойылған.
Компанияда өндіріс қауіпсіздігінің деңгейін ұлғайту бойынша және
кадрлардың меншікті қауіпсіздігі мен әріптестерінің қауіпсіздігіне
жауапкершілікті дамытудың үзіліссіз жұмыстар жүргізіледі, оның
ішіне жарақат алу мен апаттылықтың болу себептеріне талдау жасау, ақпараттық қамтамасыздандыру, алдын алатын іс шараларды
өткізу және еңбекті қорғау мен өнеркәсіптік қауіпсіздік саласында
анағұрлым алдыңғы қатардағы шешімдерді үнемі іздеу кіреді. Сонымен қатар, Компанияда үнемі қызметкерлер мен жетекшілерді
қауіпсіздік және еңбекті қорғау саласында оқыту жұмыстары жүргізіледі.

2011

916
22

23

149

2011–2012 жж. Бекітілген ӨҚ және ӨҚ бойынша
бұзушылықтардың саны

2012

Олардың
ішіндегі
жойылғандар

ЯДРОЛЫҚ ҚАУІПСІЗДІК
«Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ ядролық қауіпсіздікті қамтамасыздандыруға ерекше көңіл бөледі. Қазіргі уақытта ядролық қауіпсіздік
мәселелері «ҮМЗ» АҚ мен «МАЭК-Қазатомөнеркәсіп» ЖШС тікелей қатысы бар, олар өз қызметін ядролық қауіпті материалдармен
жүзеге асырады. Есептік жылда бекітілген талаптарға сәйкес осы
кәсіпорындарда толық көлемде күйін бақылау жүзеге асырылды
және ядролық қауіпсіздікті қамтамасыздандыру бойынша іс-шаралар өткізілді.
2012 жыл ішінде «МАЭК-Қазатомөнеркәсіп» ЖШС бөлінетін материалдармен жұмыстар жүргізілмеді, ал «ҮМЗ» АҚ бөлінетін материалдармен жұмыс өндірістік бағдарлама шеңберінде жүргізілді. Бір
бірлікке «О»4 түріндегі құрылғылар саны көбейді, қанығуы 5,0% аспайтын ядролық материалдармен жұмыс жасау үшін уран өндірісінің
Корпус 5 пайдалануға тапсырылды, сонымен бірге, өзін-өзі қолдайтын тізбекті реакция пайда болуы туралы жаңа апаттық белгі беру
жүйесі енгізілген.
Барлық жұмыстар міндетті тәртіпте нормативті құжаттардың және
ядролық қауіпсіздік бойынша ережелердің талаптарының қатаң
сәйкестігімен жүргізіледі. Қызметкерлер үнемі ядролық қауіпсіздік
бойынша аттестациядан өтеді және ядролық қауіпті участкелердегі
жұмыстарғы рұқсаттар алады. 2012 жылы «ҮМЗ» АҚ ядролық қауіпті
участкесінде қызметтер мен қызметкерлердің апаттық оқу жаттығулары, сонымен бірге, комиссиялық тексеру жұмыстары өткізілген.
Ядролық қауіпсіздік талаптарын бұзу фактілері анықталмаған.
Алдын алатын шаралар алдыңғы аралықтарда қол жеткізілген жоғары деңгейлерде ядролық қауіпсіздік күйін екі кәсіпорында да қолдауға мүмкіндік береді. Компания объектілерде ядролық қауіпсіздікті
қамтамасыздандыру шараларын әрі қарай дамыту мен жетілдіруге
ниетті.
РАДИАЦИЯЛЫҚ ҚАУІПСІЗДІК
Радиациялық қауіпсіздік «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ маңыздылығы бірінші дәрежедегі мәселе болып табылады. Радиациялық
қауіпсіздікті қамтамасыздандыру тұрақты даму саласындағы Компания қызметінің адыңғы қатарлы бағыттарының бірі болып қалады. 2012 жылы Компанияда «Жерасты ұңғымалы сілтісіздендіру
әдісімен уран өндірісі бойынша кәсіпорындарды пайдаланғанда
радиациялық қауіпсіздік сапасын қамтамасыздандырудың түрлік
бағдарламасы. Құрылымы мен мазмұнына қойылатын талаптар»
стандарты бекітілген. Осы стандарт Компания кәсіпорындарының
мамандарымен бірге еңбекті және қоршаған ортаны қорғау Басқармасымен жобаланған және Қазақстан Республикасының төтенше
жағдайлар бойынша Министрлігімен, Қазақстан Республикасының
денсаулық сақтау Министрлігімен және атомдық энергия бойынша
Қазақстан Республикасының Агенттігімен келісімделген. Сонымен
бірге, есеп беру аралығында «Таукен компания» ЖШС «Жерасты
ұңғымалы сілтісіздендіру әдісімен уран өндірісі бойынша кәсіпорындардың радиациялық қауіпсіздігі. Қызметкерлердің қауіпсіздігін
4
Қауіпті құрылғы («О» түріндегі құрылғы) – кез келген болжамға келетін шарттарда өзін өзі қолдайтын
тізбекті реакцияның пайда болуын жоққа шығармайтын геометриялық ерекшелігі мен құрылымы бар
құрылғы..
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қамтамасыздандыру тәртібі» атты стандарты іске қосылған. «Қызметкерлердің қауіпсіздігін қамтамасыздандыру тәртібі» Қазақстан
Республикасының стандарттар Тізіліміне енгізілген және кәсіпорындарға таратылған.
Компания радиациялық қауіпсіздік саласындағы заңнамалардың
барлық талаптарын еш тоқтаусыз сақтайды, сонымен қатар, радиациялық қауіпсіздікті қамтамасыздандыру шеңберінде үнемі қызметкерлердің оқытылуы мен міндетті нұсқамасы өткізіледі.
Компанияның барлық радиациялық қауіпті кәсіпорындарында өндірістік бақылау радиациялық қауіпсіздік қызметімен жүзеге асырылады. Санитарлық қорғау және селитебті аумақтың аймақтарында
радиациялық факторлардың мәні 2011 жылдың деңгейінде қалды.
2012 жылы Компания кәсіпорындарында радиациялық апаттар белгіленбеген.
Радиациялық бақылауды жүзеге асырудың маңызды жағдайы қызметтердің радиациялық факторларды қазіргі заманның өлшеу
амалдарымен жабдықталуында. 2012 жылы уран өндіру кәсіпорындарында радиациялық бақылау құралдарымен жабдықталғандық
жақсарды. Атап айтқанда, аппаратураны жаңарту аясында 40 жаңа
құралдар сатып алынды, «Заречное» БК кенішінде дозиметр көрсеткіш тақта орнатылды, сонымен қатар, «КАТКО» ЖШС дозиметр көрсеткіш тақта сатып алынған.

«А» тобы қызметкерлерінің тиімді сәулелену
мөлшерлемелерін үлестіру, м3в

3%
5 м3в дейін
5–20 м3в
97 %
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Компания кәсіпорындарында радиациялық әсер етудің бақылау деңгейлері орнатылған, олар қызметкерлерге радиациялық әсер ету
деңгейін бақылауға және кәсіпорындарда радиациялық жағдайдың
өзгеруіне жедел жауап қайтаруға жағдай жасайды. 2012 жылы қызметкерлердің 97% негізгі 20 мЗв/жыл мөлшерлеме шегінің төрттен
бір бөлігінен аспайтын мөлшерін алған, негізгі мөлшерлеме шегінің
асып кетуі кәсіпорындар бойынша белгіленбеген.
Компания кәсіпорындарында радиобелсенді жұмыстармен және
ион шығаратын көздермен жұмыс жасау сипаты 2012 жылы 2011
жылмен салыстырғанда маңызды емес мөлшерде өзгерген. Радиациялық жағдайды жақсарту мақсаттарында жоспарланған барлық
іс шаралар толығымен орындалған. Ескірген құрылғыларға және
жөндеу жұмыстарына негізгі назар аударылған. Есептік жылда радиациялық қауіпсіздік бойынша өткізілген іс шаралар максималды
жеке жылдық мөлшерлемені Компания бойынша төрттен бір бөлікке
азайтуға, ал жеке кәсіпорындар бойынша шамамен үш есеге азайтуға мүмкіндік берді.
«Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ радиациялық қауіпсіздіктің қолданыстағы нормаларымен бекітілген рұқсат етілген деңгейлерден жоғары қызметкерлердің сәулелену жағдайлары Компания кәсіпорындары жұмыс жасағаннан бастап белгіленбеген фактісін мақтан тұтады.

ДӘРЕЖЕЛЕРГЕ БӨЛІНГЕН 2012 ЖЫЛЫ КОМПАНИЯ ҚЫЗМЕТКЕРЛЕРІНІҢ
ЖЫЛДЫҚ ЖӘНЕ МАКСИМАЛДЫ СӘУЛЕЛЕНУ МӨЛШЕРЛЕМЕЛЕРІ, АДАМ
«ҮМЗ» АҚ
«А»5 тобы қызметкерлерінің саны
Жылдық сәулелену мөлшерлемесі бар қызметкерлер саны, адам
Максималды тиімді сәулелену мөлшері

927
5 мЗв аса

99

5 мЗв кем

828

14,1 мЗв/жыл

«МАЭК-Қазатомөнеркәсіп» ЖШС
«А»5 тобы қызметкерлерінің саны
Жылдық сәулелену мөлшерлемесі бар қызметкерлер саны, адам

208
5 мЗв аса

5

5 мЗв кем

203
6,5 мЗв/жыл

Максималды тиімді сәулелену мөлшері
«ТК» ЖШС
«А»5 тобы қызметкерлерінің саны
Жылдық сәулелену мөлшерлемесі бар қызметкерлер саны, адам

1 915
5 мЗв аса

1

5 мЗв кем

1 914
5,52 мЗв/год

Максималды тиімді сәулелену мөлшері
Уран өндіретін ЕТҰ
«А»5 тобы қызметкерлерінің саны
Жылдық сәулелену мөлшерлемесі бар қызметкерлер саны, адам
Максималды тиімді сәулелену мөлшері

2 890
5 мЗв аса

71

5 мЗв кем

2 819
7,7 мЗв/год

«Волковгеология» АҚ
Максималды тиімді сәулелену мөлшері
Қызметкерлердің рұқсат етілген сәулелену деңгейі

5

2,29 мЗв/жыл
20 мЗв/жыл

«А» тобының қызметкерлері – техногенді иондалатын сәуле шығару көздерімен жұмыс жасайтын тұлғалар.
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Қоршаған ортаны қорғау

ҚОРЛАРДЫ ПАЙДАЛАНУ ЖӘНЕ ЭНЕРГОТИІМДІЛІК

Қоршаған ортаны қорғау «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ бөлімшелерінің, еншілес және тәуелді ұйымдары қызметтерінің маңызды
бөлігі болып табылады, онсыз Компания және ол мекендеген аймақтардың тұрақты дамуы мүмкін емес. «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК»
АҚ қоршаған ортаға өзінің әсерін азайтуға және оны басқару үшін
анағұрлым алдыңғы қатардағы технологияларды пайдалануға ұмтылады. Бақылау және талдау жұмыстары еңбекті және қоршаған ортаны қорғаудың ішкі қызметтерімен және бөлек арнайы ұйымдарды
тартумен жүзеге асырылады.
Компания кәсіпорындары өз қызметін «Өндірістік экологиялық бақылау бағдарламасымен» жүзеге асырады. 2012 жылы экологиялық
талаптар мен нормаларды сақтауға тексеру жұмыстары өткізілген,
сонымен қатар қоршаған ортаға өндірістік объектілердің әсер етуін
сипаттайтын параметрлерді жүйелі түрде өлшеп отыру жүргізіледі.
Сонымен қатар, Компанияда үнемі қоршаған ортаға тигізілетін әсер
етуді бағалау мен мониторинг жұмыстары өткізіледі. Тексеру нәтижелері бойынша есеп беру тоқсан сайын «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК»
АҚ және қоршаған ортаны қорғау саласындағы жергілікті органға
ұсынылады.

Өндірістік қызмет процесінде Компания адам және қоршаған орта
үшін бірқатар қауіпті заттарды пайдаланылады. Төтенше жағдайлардың туындауын болдырмау үшін, жағымсыз әсерді төмендету
үшін және өндірістік процестің тиімділігін арттыру үшін Компанияның барлық кәсіпорындарында материалдар пайдалануының қатаң
есебі жүргізіледі.
Өндірістік процесте пайдаланылатын қауіпті материалдардың бірі
күкірт қышқылы болып табылады, ол уранды жерасты сілтісіздендіру
процесіне қолданылады. Компанияның ішкі процедуралары күкірт
қышқылын пайдаланумен байланысты барлық процестерді қатаң
реттеп отырады.
Компанияда энерготиімділікті ұлғайту бойынша белсенді қызметтер
жүргізіледі, оған үш негізгі бағыттар кіреді:
• өндірістік процесті жаңарту,
• құрылғыларды қайта жөндеу,
• қызметкерлер тәртібін өзгертуге ынталандыру.

Өндірістік процесте пайдаланылатын негізгі материалдар, тонна
Күкірт қышқылы

1 869 316

Ойып түсіретін өткір сода

7 841

Көміраммонилі тұз

6 443

Аммиак суы, 25%

17 387

Аммиак селитрасы

60 806

Сутек тотығы

5 447

Ион алмасушы шайыр

4 020

Энергияның бастапқы көздерін пайдалану

Энергия тұтыну
0,1%

28,6%
3,1%

31%
106,3 млн ГДж

153,4 млн ГДж

68,2%
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Отын (бензин)

Отын (дизель)

Көмір

69%

Тікелей

Жанама

Энергияны жанама тұтыну, млн ГДж
Электроэнергия

7,1

Жылу энергия сы

40,0

Барлығы

47,1

2012 жылы жүзеге асырылған іс шаралардың нәтижелері бойынша
үнемделген энергия 4,9 млн ГДж құрады, бұл 2011 жылдың сәйкес
көрсеткішінен 17% асты.

ЭНЕРГИЯ ТҰТЫНУ ЖӘНЕ ЭНЕРГИЯ ТИІМДІЛІКТІ ӨСІРУ БОЙЫНША ІС ШАРАЛАР НӘТИЖЕСІНДЕ ҮНЕМДЕЛГЕН ЭНЕРГИЯ

55%
17%

Құрылғыларды қайта жөндеу немесе ауыстыру

4,9 млн ГДж

Қызметкерлердің тәртібін өзгерту
Өндірістік процесті жаңарту

28%

4,2

4,9

2011–2012 жж. үнемделген энергия, млн ГДж

2011

млн
ГДж

2012

млн
ГДж

2012 жылы қоршаған ортаны қорғау бойынша іс
шаралар шығындары 1 411
млн теңге құрады.
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ЖЕР ҚОРЛАРЫ ЖӘНЕ БИОӘРТҮРЛІЛІК
Уран өндірісі бойынша операцияларды өткізгенде негізгі талаптардың бірі жер қорларын қорғау болып табылады. Осы қызмет түрі жер,
орман, экологиялық кодекстері, сонымен қатар, «Жер және жер қойнауын пайдалану» мен «Ерекше қорғауға алынған табиғи аймақтар»
заңдары арқылы Қазақстан Республикасының заңнамаларымен қатаң реттеліп отырады, олар қоршаған орта саласы бойынша бірқатар
талаптарды орнатады.

«Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ кенорындарын қалпына келтіру шығындарына баға беру өткізілген. Тарату жұмыстары шығындарының жалпы құны шамамен 17,5 млрд теңге құрайды. Сонымен, Компанияның
жабу, қалпына келтіру және пайдаланудан участкені шығару шығындарына қатысты баға беру қолданыстағы заңнамалардың талаптарына жауап беретін жерлерді қалпына келтіру бойынша стандарттарға негізделген.

Компания меншігінде, жалға және басқару астындағы жерлердің
жалпы ауданы 21 583,2 га құрайды.

СУ ҚОРЛАРЫ

Компанияның бірқатар кәсіпорындары ерекше қорғалатын табиғи аумақтар дәрежесі бар аумақтарды немесе оларға жақын
орналасқан. Осындай кәсіпорындар қатарында «МАЭК-Қазатомөнеркәсіп» ЖШС және «Ақтаугазсервис» АҚ атап кетуге болады,
олардың аумағы Қарақия – Қаракөл мемлекеттік зоологиялық кіші
қорыққа кіретін Қаракөл көлін алып жатыр. Күзетілетін аумақтың
ауданы 37,7 км2 құрайды, ол теңіз экожүйелерімен ұсынылған және
өнеркәсіптік пайдалану үшін алынған.
Биоәртүрлілікке ықпал етумен басқару мақсатында Қаракөл көліне
ағын суларымен баратын ластаушы заттардың шекті рұқсат етілген
шығарындылар нормативтері жобаланады, сонымен бірге, шығарындылардың экологиялық мониторингі жүзеге асырылады. Екі жылда бір рет ғылыми ұйымдарды тартумен көлдің жануар және өсімдік
әлеміне зерттеу жұмыстары жүргізіледі, сонымен қатар, флора мен
фауна мониторингі бойынша есеп берулер шығарылады.

КЕНОРЫНДАРДЫ ҚАЛПЫНА КЕЛТІРУГЕ ҚОРЛАРДЫ ЖИНАҚТАУ
ДИНАМИКАСЫ, МЛН ТЕҢГЕ

Компанияның негізгі өндірістік активтері құрғақ климаты бар және
тұщы су тапшылығы бар аймақтарда орналасқан, сондықтан, су қорларын қорғау мен сумен пайдалануды басқару Компания қызметінің
ажырамас бөлігі болып табылады. Компанияның еншілес кәсіпорындарының бір қатары сезімтал су объектілеріне ықпал ететін су тарту
және түсіру жұмыстарын жүзеге асырады, олардың арасындағы ең
ірісі Каспий теңізі болып табылады. «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ
кейбір аймақтарында жергілікті халық пен өнеркәсіпті сумен қамтамасыздандыруды жүзеге асыру Компанияға қосымша жауапкершілікті жүктейді.
Суды пайдалану рұқсат беретін құжаттарға сәйкес жүзеге асырылады, құжаттар су қорларын қорғау бойынша уәкілетті органмен
беріледі. Кәсіпорындармен және ЕТҰ алынатын және айналымдағы
суға дәл бақылау жүргізіледі. Ағын сулары сапасын бақылау арнайы
аккредитациядан өткен зертханалармен жүзеге асырылады.

СУ КӨЗДЕРІ БОЙЫНША БӨЛУМЕН АЛЫНАТЫН СУДЫҢ ЖАЛПЫ
САНЫ (мың м3)

1
2
2
9

17,5%
1 321 472 мың м3

8 136

1%

млгне
тең

201
201

0
201
68

Жербеті сулары, соның ішінде батпақтарды, өзендер мен көлдерді,
теңіздерді қоса

2

млгне
тең

1

4
1
4
5

81,5%

Жерасты сулары
Муниципалдық және өзге де сумен қамту жүйелері

2010–2012 ЖЖ. АЛЫНАТЫН СУЛАРДЫҢ ЖАЛПЫ САНЫ, МЫҢ М3

1 108

2010

127

1

87
220 4

2011

72

4
1 321

2012

2012 жылы өндіріс көлемінің ұлғаюына байланысты Компаниямен
алынған судың көлемі 1 321 472 мың м3 құрады, бұл 2011 жылдың
көрсеткішінен 8% жоғары.

• 	Компания теңіз және артезиан суын шаруашылық ауыз су
түрінде, дистилляты, жылу желісінің ыстық суын кәсіпорын
өнімін өндіру процесінде пайдаланады.

«Қазатомөнеркәсіп» ҰАК АҚ суды тұтынумен байланысты бір қатар
ерекшеліктерге ие:
• 	Компания жылуэнергетикалық құрылғыларды салқындату үшін
теңіз суын пайдаланады және оны басқа тұтынушыларға береді.

«Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ өндіріс үшін алынатын судың санын
қысқартуға ұмтылады. Осыған байланысты кәсіпорындардың бір қатарында тұйықталған суайналымды циклдар пайдаланылады.

2011–2012 жж. қайта пайдаланылған судың көлемі, мың м3

Су көлемі, мың м3
2011

2012

Қайта пайдаланылған судың көлемі

5 153

2 509

Қайта пайдаланылған судың үлесі, %

42%

22%

Компания суды маңызды көлемді жылу энергетикалық құрылғыны
салқындату үшін пайдаланылады. Осы судың көп бөлігі ластаушы
заттарсыз қоршаған ортаға шығарылады, бұл осы ағындыларды
«нормативті таза өнеркәсіптік ағын суларына» қатуға жағдай жасайды.

2012 жылы ағын суларды шығарудың жалпы көлемі 2011 жылмен
салыстырғанда аз ұлғайды және 1 035 822,4 мың м3 құрады (2011
жылы – 1 023 941,2 мың м3).
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Ағындарды қабылдаушылар бойынша бөлумен 2012 жылдағы су бұрулары, мың м3
Каспий теңізі

1 034 641

Үлбі өзені

721

Жинақтаушы тоғаны

445

Булану өрісі

16

Барлығы

1 035 822

АТМОСФЕРА ШЫҒАРЫНДЫЛАРЫ ЖӘНЕ КЛИМАТТЫҢ ӨЗГЕРУІ

2010–2012 жж. атмосфераға ластаушы
заттар шығарындыларының динамикасы, тонна

Агрегат күйі бойынша бөлумен 2012 жылы атмосфераға
ластаушы заттар шығарындылары, ТОННА

36

35

36

Атмосфераға ластаушы заттар шығарындыларының жалпы санын
2012 жылы 2011 жылмен салыстырғанда аз өскен және 3 636,4 тоннаны құрады. Оның себебі өндіріс көлемінің ұлғаюы болды.

29

Атмосфераға ластаушы заттар шығарындыларының санын бақылау
және төмендету мәселелері «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ назарында. Өндірістік қызмет шеңберінде Компанияның барлық кәсіпорындары сәйкес рұқсаттарды алады, сонымен қатар, жыл сайын қадағалау органдарына статистикалық ақпараттар ұсынылып отырады.

29

11

4%

3 636,4 тонна
96%

2010

тонна

2011

тонна

2012

тонна
Қатты
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Газ тәрізді

ТҮРЛЕРІ БОЙЫНША БӨЛУМЕН ГАЗ ТӘРІЗДІ ЛАСТАУШЫ ЗАТТАРДЫҢ ШЫҒАРЫНДЫЛАРЫ, ТОННА
NOх

2 441,2

SOх

128,6

Ұшпалы органикалық қосылыстар (ҰОҚ)

14,2

Басқалар

911,2

Барлығы

3 495,1

«Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ атмосфера ауасына шығарындыларды
бақылайтын экологиялық мониторинг әдістері енгізілген және тиімді
жұмыс жасайды. Тоқсан сайын экологиялық мониторинг өткізіледі,
оның нәтижелері уәкілетті органға ұсынылады. Жалпы, 2012 жылы
ластаушы зиянды заттардың шығарындыларының өсуі белгіленбеген, тек жеке құрамдас бөлшектер бойынша бірлік өсімдер жіберілген.

«Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ булы газдар шығарындыларына
үнемі баға беруді өткізеді және олардың қысқаруы бойынша бастамаларын іске асырады. Осылайша, Компания 2010 жылдан бастап
булы газдар шығарындыларының есебін жүргізеді. 2012 жылы
булы газдардың тікелей шығарындыларының С02-баламасының
көлемі 3 605,6 мың тоннаны құрады, бұл өткен жылдың мәніне
қарағанда әлдеқайда төмен.
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Булы газдардың тікелей шығарындыларының динамикасы,
CO2- баламасының мың тоннасы

2010

мыңсы
тонна

2011

мыңсы
тонна

2012

мыңсы
тонна

2012 Жылдық есеп

71

Тұрақты даму

«ҮМЗ» АҚ буллы газдар шығарындыларын төмендету бойынша бастамалар шеңберінде ескірген, өзінің пайдалану мерзімін атқарып
болған автотраткорлық техниканың 12 бірлігін ауыстыру бойынша
бағдарлама жүзеге асырылған, сонымен қатар, «Заречное» БК АҚ
«Жылу сорғыш қондырғылар базасында жылумен қамту жүйесі»
атты жобасы жобаланды.
Желдету жүйелерімен атмосфералық ауаға бөлінетін заттармен
озон бұзатын заттар шығарындылары ұсынылған. Өндіріс көлемдерінің ұлғаюына байланысты 2012 жылы шығарындылардың жалпы
саны өткен аралықпен салыстырғанда 30% аспайтын көлемге өсті
және ХФУ-11 баламасының 1,2 тоннасын құрады.

Компанияның өндірістік қызметі барысында әр түрлі қалдықтардың
маңызды сан мөлшері түзіледі, олардың ішіндегі ең негізгілері:
• қатты және сұйық радиобелсенді қалдықтар,
• флюоритовты мысты – молибденді кен өндірісінде ашылған
жыныстар,
• ЖҰС полигонында ұңғымаларды бұрғылағанда бұрғылау
шламдары,
• еріту қышқылын өндіргенде фторлы гипс,
• отын энергиясын өндіргенде шлакталған қалдықтар,
• коммуналдық қалдықтар,
• өңделген мұнай өнімдері,
• автокөлік дөңгелектері.
2012 жылы «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ кәсіпорындарында пайда
болған қалдықтардың жалпы саны 944,7 мың тоннаны құрады, бұл
2011 жылмен салыстырғанда 23,4% көп, және осы жағдай өндіріс
көлемінің ұлғаюымен байланысты.
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2010–2011 жж. озон бұзатын заттар шығарындыларының
динамикасы, ХФУ-11 баламасының тоннасы
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2010–2012 жж. қалдықтардың түзілу динамикасы, мың тонна

2010

2011

2012

Өнеркәсіптік

557,4

679,4

867,7

Коммуналдық

4,2

5,0

3,5

Қатты радиобелсенді

1,5

3,6

2,2

Сұйық радиобелсенді

97,3

77,8

71,3

Барлығы

660,3

765,8

944,7

Компанияда қалдықтарды есептеу және пайда болу көздерін,
сақтау және көму орындары инвентаризациясының, сонымен бірге,
қалдықтарды екінші ретті пайдаланудың, оларды басқа мекемелерге кәдеге жарату және қайта өндіру үшін берудің жоспарлы кешенді
жұмыстары жүргізіледі.
«Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ негізгі өндірістік қызметінің сипаты –
гидрометаллургиялық зауыттарда және ұңғымалы сілтісіздендіру
полигондарында табиғи уранды өндіру мен қайта өңдеу – қатты және
сұйық радиобелсенді қалдықтардың түзілуін білдіреді. МАГАТЭ топтастыруына сәйкес Компанияның кәсіпорындарында пайда болатын
барлық радиобелсенді қалдықтар белсенділігі төмен қалдықтар дәре-

жесіне жатады, яғни олардың меншікті белсенділігі 3,7x106 Бк/кг кем
шаманы құрайды. Тұйық технологиялық циклда пайдаланылатын сұйық қалдықтар түзілгеннен кейін ЖҰС кірісінде қышқылданады және
сілтілі еріткіштер беру жүйесі арқылы кенішті қабатқа айдалады.
Кәсіпорындарда түзілетін барлық қатты радиобелсенді қалдықтар
арнайы қорымдарда көмілуге жатады, олардың жобалары барлық
қажетті мемлекеттік сараптармалардан өткен.
Компания кәсіпорындарында 2015 жылға дейін өндірістік қызметінен кәдеге асырылмаған қалдықтар көлемін төмендету Бағдарламасы іске асырылады, ол қоршаған ортаға радиобелсенді қалдықтардың әсер етуін азайтуға көзделген.

2010-2012 жж. қалдықтарды кәдеге жарату және көму, мың тонна

2010

2011

2012

Орналастырылған

586,0

654,5

928,9

Пайдаланылған (сатылған)

1,2

4,7

5,7

Заласыздандырылған

2,5

4,1

0.6

Көмілген

40,3

21,4

11,0

ТАБИҒАТТЫ ҚОРҒАУ МАҚСАТТАРЫНА КЕТЕТІН ШЫҒАНДАР
2012 жылы «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ қоршаған ортаны қорғау
бойынша іс шаралардың шығындары өткен жылмен салыстырғанда
10,6% төмендеген және 1 411 млн теңгені құрады. Олардың ішінде 299 млн теңге – Компанияның жағымсыз ісер етуіне төлем, бұл
өткен жылдың деңгейінен бір жарым есе жоғары. 2011 жылмен са-

лыстырғанда қоршаған ортаға әсер ету өсімі төлемдерінің ұлғаюы
өндіріс көлемдерінің ұлғаюымен байланысты.
Экологиялық бұзулар үшін экономикалық айыппұл санкцияларының
жалпы сомасы 77,8 млн теңгені құрады.
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2010–2012 жж. қоршаған ортаны қорғау бойынша
іс шаралар шығындарының динамикасы, МЛН ТЕҢГЕ
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Ғылыми – зерттеу және жобалау жұмыстарын өткізу
Технологиялық процестерді жетілдіру
Қоршаған ортаға кері әсер еткені үшін төлем
Айыппұл және экономикалық санкциялар
Шаң тозаңды, газдарды аулайтын және суды тазартатын
құрылғылар тиімділігін көтеру
Өзге де іс шаралар
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2010–2012 ЖЖ. қоршаған ортаны қорғау бойынша
қызметтің негізгі бағыттарын қаржыландыру, МЛН ТЕҢГЕ

Қазақстан Республикасының экологиялық заңнамаларына сәйкес
Компания қоршаған ортаны қорғауға қорды алдын ала көздейді,
ол кеніштер жабылғанда, жұмысын атқарып болған кеніштерді пайдаланудан шығарғанда және топырақ құнарлығын қалпына келтір-

ҚОРШАҒАН ОРТАНЫ ҚОРҒАУҒА ҚОРЛАРДЫ ЖИНАҚТАУ
ДИНАМИКАСЫ, МЛН ТЕҢГЕ
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генде пайдаланатын болады. 2012 жылдың 31 желтоқсандағы күйі
бойынша осындай шығындардың бағалау құны 1 160 млн теңгені
құрады және өткен жылмен салыстырғанда 5,1% өсті.

Мекендеу аймақтарын дамыту

демалыс, абаттандыру мен көгалдандыру, сонымен қатар кіші және
орта бизнеске қолдау көрсету сияқты негізгі бағыттардан тұрады.
2011–2012 жылдар ішінде жалпы сомасы 2,7 млрд теңгені құрайтын
26 әлеуметтік бағдарлама іске асырылды. Негізінен жобалар мектептердің, бала бақшалардың, мәдениет объектілерінің, ашық стадиондардың құрылысы мен жөндеу жұмыстарымен, тығыз орналасқан аудандарды сумен қамтамасыздандырумен байланысты болды.

МЕКЕНДЕУ АЙМАҚТАРЫМЕН СЕРІКТЕСТІК
2004 жылдан бастап «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ «Қазатомөнеркәсіп-Демеу» ЖШС өз қызметін жүзеге асырып келеді, «Қазатомөнеркәсіп-Демеу» ЖШС – Компания мен Оңтүстік Қазақстан және Қызылорда облыстарының әкімшіліктері арасындағы серіктестік туралы
Меморандумдардың шеңберінде, сонымен қатар, Ақмола, Маңғыстау
және Шығыс Қазақстан облыстарының жергілікті органдарымен жасаған Келісімдер шеңберінде жүзеге асырылатын әлеуметтік бағдарламаларды іске асыру бойынша ресми оператор болып табылады.

2012 жылы Оңтүстік Қазақстан облысының әлеуметтік инфрақұрылымын дамытуға шығындар шамамен 864 млн теңгені құрады. Негізгі
жобалар Созақ ауданында шоғырланған, – Жартытөбе ауылында 200
орындық орта мектептің құрылысы (289 млн 147 мың. теңге), Қыземшек ауылында бір мың оқушыға дейін Л. Букенов атындағы орта мектепті кеңейту (195 млн теңге), Қыземшек және Таукент ауылдарында
тұрғын үйлердің ескірген элеватор буындарын ауыстыру (261 млн
теңге), сонымен қатар Шу ауылында су тазалау жүйесінің құрылысы
(2,5 млн теңге).

Бірнеше жылдардан бері әлеуметтік жобалар Созақ, Отрар, Байдыбек,
сонымен қатар Жаңақорған мен Шиелі аудандарында іске асырылуда.
Әр аудан үшін жеке әлекметтік бағдарлама жобалаған, ол Компания
кәсіпорындарының ақша аударуларының есебінен толық қаржыландырылады және денсаулық сақтау, білім беру, мәдениет, спорт және

Облыстар бойынша әлеуметтік салаларға жұмсалған шығындар, МЛН ТЕҢГЕ
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2011–2012 жж. iшінде
жалпы сомасы 2,7 млрд
теңге құрайтын 26 әлеуметтік жобалар іске асырылды.
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Иелік етудің бақылау үлесі бар кәсіпорындар бойынша 2010–2012 жж.
Демеушілік және қайырымдылық көмекке жұмсалған шығындар, МЛН ТЕҢГЕ
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Қайырымдылық және демеушілік көмек
«Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ аймақтарға тек қана материалдық көмек
көрсетіп қана қоймайды, сонымен қатар, анағұрлым күрделі мәселелерді анықтайды және көмекті максималды тиімді ететіндей етіп
жүйені құрастырады. «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ демеушілік және(немесе) қайырымдылық көмек көрсету бойынша Ережесіне және
«Самұрық–Қазына» ұлттық әл-ауқат қоры» АҚ демеушілік және(немесе) қайырымдылық көмек көрсету Саясатына сәйкес, Компания жыл
сайын Қазақстан Республикасының аз қамтылған азаматтарына, соның ішінде жетім балаларға, мүгедектерге, ардагерлерге, зейнеткерлерге, сонымен қатар Компания кәсіпорындарының қызметкерлеріне
және олардың отбасы мүшелеріне жәрдем береді. Осындай жұмыстың
жемісі Компанияға халықтың жоғары сенімділік дәрежесі мен түзу ниеттілігі болып табылады. «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ мекен жайына
Оңтүстік Қазақстан және Қызылорда облыстарының әкімшіліктерінен
және халқынан ондаған алғыс білдірген хаттар келіп түседі.
2012 жылы қайырымдылық және демеушілік қызметке 686 млн теңгеден астам қаржы бөлінген. Демеушілік көмек Оңтүстік Қазақстан
облысының Созақ ауданының Тайқоңыр ауылының әлеуметтік инфрақұрылым объектілеріне, сонымен қатар Астана қаласы әкімшілігінің Ұлттық Интерактивті Парк жанындағы «Оқушылар сарайы»
МККК балама энергетика зертханасын құруға бағытталған болатын.
2011 жылмен салыстырғанда қайырымдылық және демеушілік көмектердің шығындары Қызылорда қаласындағы перзентхана мен емхананың құрылысы кейінге қалдырумен (оған 565 млн теңге жоспарланған болатын) байланысты, сонымен қатар Қазақстан Республикасы
Үкіметінің шешімі бойынша жоспарланған амалдардың демеушілік
көмекке және 800,0 млн теңге сомасынан асатын табиғи және техногенді төтенше жағдайларда көзделген қажеттілігі болмағандықтан
46% пайызға азайды.
«Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ жыл сайын соғыс және еңбек ардагерлеріне қолдау көрсетеді. 2012 жылы «Қазақстан Республикасының
ардагерлер ұйымы» Қоғамдық бірлестігіне ардагерлерді қолдау бойынша іс шараларды өткізу үшін 3 млн теңге көлемінде көмек көрсетілді. Компания әр ардагердің (зейнеткердің) көп жылдық еңбегін және
Компанияның құрылуы мен дамуына қосқан үлесін жоғары бағалайды.
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14 млн теңгеден асатын қаржы көлемі ардагерлерге (зейнеткерлерге)
медициналық қызметтерді төлеуге, дәрі дәрмектер алуға, жерлеу қызметтері және ардагерлерді соңғы сапарға шығарып салуға төленді.
МӘДЕНИЕТ, СПОРТ ЖӘНЕ ДЕМАЛЫС
Компания кәсіпорындарының уран өндіретін ауылдарында тегін кітапханалары, ойын бөлмелері, шынықтыру және спорттық залдары,
творчестволық үйірмелері, компьютерлік клубы және қазіргі заманға
сай кионтетарлары бар спорттық – сауықтыру және мәдени – ойын
сауық орталықтары бар, кинотеатрларда тегін балаларға және ересек
адамдарға арналған әр түрлі тақырыпта фильмдер көрсетіледі, саны
60 асатын үйірмелер мен спорттық секциялар жұмыс жасайды, оларға
шамамен тұрақты үш мың бала қатысып отырады.
Мәдени, спорттық және демалыс іс шараларын өткізу үшін 2011–2012 жж.
857 млн теңге бағытталған, бұл өткен жылдардың бюджеттерінен шамамен 3 есе асады. Балалардың творчестволық әлеуетін іске асыру
үшін және салауатты өмір салтын насихаттау үшін Компания жыл
сайын барлық ауылдардағы балалардың облыстың байқаулар мен
жарыстарға қатысуын ұйымдастырады, ал ересек адамдар үшін
Спартакиада өткізіледі, бұл барлық еншілес кәсіпорындарды біріктіретін Компания үшін маңызды корпоративті іс шара болып табылады. Спартакиаданы өткізу үшін 2012 жылы 59 млн теңгеден асатын
қаржы жұмсалған.
Қазақстан Республикасында спорттың дамуына қолдау көрсетіп
«Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ Қазақстанның «Доппен ойналатын
хоккей Федерациясы (бенди)» БҚ құрамасының бас демеушісі болып табылады. 2012 жылы Алматы қаласында бенди бойынша
XXXII әлем чемпионаты өткізілді, онда қазақстан командасы үшінші орынды иеленді. Чемпионаты ұйымдастыру және өткізу бойынша барлық шығындарды Компания өз мойнына алды.
БІЛІМ
Компаниямен білімге қолдау көрсету келесі бағыттар бойынша жүзеге асырылады – мектепке дейінгі мекемелердің, бастауыш және
орта білім беретін мектептердің құрылысы мен жөндеу жұмыстары,
жоғары оқу орындары жобаларына қолдау көрсету, форумдарды,

конференцияларды және өзге ғылыми іс шараларды ұйымдастыру.
Компания дарынды оқушылар мен студенттерді Қазақстанның жоғары оқу орындарында және шетелдің оқу орындарында білім алуын
қаржыландыру жолымен, олимпиадалар, ғылыми тәжірибелік конференциялар, интеллектуалды дебаттарды және өзге бағдарламаларды
өткізіп, белсенді қолдау көрсетеді. Бірнеше жылдардан бері Компания
дарынды балаларға арналған О. Жаутықов атындағы республикалық
физико- математикалық орта мектеп интернатына демеушілік қолдау
көрсетеді.

Медициналық – санитарлық бөлімдердің мамандары үнемі дәрігерлерді жетілдірудің Алматылық мемлекеттік институтында және Қазақстан мен Израилдің жетекші дәрігерлерінің қатысуымен өткізілетін
аулдардағы семинарларда біліктілігін арттыру курстарынан өтеді.

Компания жыл сайын балаларға арналған мектепке дейінгі мекемелерге көмек көрсетеді, оларды қаржыландыру үшін 2011–2012 жж.
824 млн теңге көлемінде қаржы бөлінген.

Әрі қарай Компания медициналық – санитарлық бөлімдерді қазіргі
заманға сай диагностикалық базамен жабдықтауды жоспарлап отыр,
олар – әр түрлі зертханалық экспресс-тексерулер, эндоскопиялық аппаратуралар, бұл медициналық қызмет нарығында жұмыс жасау үшін
маңызды факторлардың бірі болады. Сапалы медициналық қызметтермен қамтамасыздандыру арқасында уран өндіретін аймақтарда
бала және жалпы өлім төмендетеді және бала туу көрсеткіші өсу үстінде. Осылайша, 2012 жылы халықтың туу саны мың адамға 30,3 (Қазақстан Республикасы бойынша – 22,5), ал бала өлімі – мың туылған
сәбиге 17,7 (Қазақстан Республикасы бойынша – 22,4) құрады.

2012 жылдың қыркүйек айында Созақ ауданының Қыземшек ауылында бастауыш сыныптарға арналған жаңа корпус ашылды. Семей қаласының геологиялық барлау колледжіне жас мамандарды оқыту және
дайындау процесіне қажетті жабдықтар мен құрылғыларды сатып
алуға 2 млн теңге берілді. 2012 жылы «Баланы мектепке дайында»
науқанының шеңберінде «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ аудандардағы
100 балаға көмектесті, Компания балаларға жалпы сомасы 900 мың
теңгені құрайтын оқу құралдарын және мектеп киімдерін алып берді.
Бизнестің әлеуметтік жауапкершілігінің жарқын мысалы Шиелі ауылының № 127 орта мектеп лицейі де болып табылады. Толық жөндеуден
және жаңа корпус құрылысынан өткеннен кейін оқушылар саны 400
баладан 825 балаға дейін ұлғайды. Аз қамтылған отбасынан шыққан
оқушылар үшін ыстық тамақтандыру да ұйымдастырылды, олардың
саны 2011–2012 жж. шамамен 450 адамды құрады.
ДЕНСАУЛЫҚ САҚТАУ
Компанияның уран өндіретін аймақтарындағы әр ауылда негізгі
бөлімшелері бар – стационарлы, педиатриялық, диагностикалық, хирургиялық және босануға арналған медициналық санитарлық бөлімдер салынған. Олардың кейбіреулерінде физиотерапиялық, массаж
және рентген-кабинеттері, УДС және ЭКГ жасауға арналған қондырғылар бар, Компания медициналық орталықтардың қазіргі заманға сай
жабдықталғандығына және жоғары білікті дәрігерлердің болу қамын
ойлайды. «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ емдеу мекемелерінде медициналық көмекті барлық жергілікті тұрғындар ала алады.

Медициналық – санитарлық бөлімдер жұмысының жетістігі ең алдымен қызмет көрсетудің жоғары сапасына, олардың жеделдігіне,
дәрігерлердің біліктілігіне және ең бастысы жақсы материалдық базаның болуына қортылған.

АБАТТАНДЫРУ, КӨГАЛДАНДЫРУ ЖӘНЕ АУЫЛДАРДЫ СУЛАНДЫРУ
Компания жыл сайын уран өндіруші ауылдардың абаттандыруын және
инфрақұрылымы дамуын қаржыландырады. 2012 жылы құрылыс және
қонақ үйлерді, шомылатын сауықтыру кешендерін және жатаханаларды ұстауға жалпы шығындар 283 млн теңгені құрады.
2012 жылдың қоғамдық маңызды жобалардың бірі Оңтүстік Қазақстан облысы Созақ ауданының Шу ауылының су тазалау жүйесінің
құрылысы бойынша жобасы болды, ол 2,5 млн теңгені құрады. Суды
тазалау жүйесі көлік жолынан алыс орналасқан, сонымен қатар, су
тазалау құрылғыларын орналастыру үшін толық құрылымдардың
құрылысы қиынға соғылатын жерлерде сапалы сумен шағын елді
мекендерді, вахталық ауылдарды және өнеркәсіптік объектілерді
қамтамасыздандыру үшін тағайындалған. Жүйе құрамы бірегей,
сертификациядан өткен және суды жоғары сапа дәрежесімен алуға
жағдай жасайды. Осы жобаны іске асыру бойынша Оңтүстік Қазақстан облысы Созақ ауданының Шу ауылының әкімінен алғыс хат
алынған болатын.

Халыққа амбулаториялық – емханалық көмек көрсету көлемінің динамикасы тұрақты – жылына 100 мынан аса келулер тіркелген. 2012 жылы
медициналық – санитарлық бөлімдерді ұстауға жалпы шығындар
шамамен 757 млн теңге құрады, бұл 2011 жылдың шығындарынан
11% асады.

2012 Жылдық есеп
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Қаржылық –
шаруашылық
қызмет нәтижелері
туралы басшылықтың
есеп беруі

ТОПТЫҢ ӨНІМДІ САТУ ЖӘНЕ ҚЫЗМЕТТЕРДІ КӨРСЕТУДЕН
ТҮСКЕН ШОҒЫРЛАНҒАН ПАЙДАСЫ 2012 жылға

321 746
78

млн ТЕҢГЕНІ ҚҰРАДЫ

Компанияның қаржылық шаруашылық қызметінің нәтижелері
«Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ тобына кіретін ұйымдардың шоғырланған салымын көрсетеді. «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ тобына
кірген ұйымдардың саны 2012 жылы 2011 жылмен салыстырғанда
өзгермеді. Сонымен қатар, 2011 жылдың аяғында «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ активтер құрылымында өзгерістер орын алды, олар
2012 жылдың Компания көрсеткіштеріне тікелей әсер етті.
Өз қызметін әртараптандыру және Қазақстан Республикасы Саясатын іске асыру аясында «жасыл» экономикаға келісімен Компания
электр энергиясының жаңартылатын көздерін дамыта бастады.
Осыған байланысты келесі кәсіпорындар сатып алынды:
• «Кварц» ЖШС – кварцты өндіру және қайта өндіру бойынша
кәсіпорын;
• «МК «Kaz Silicon» ЖШС – металлургиялық және поликристалдық кремний өндірісімен және саудамен айналысатын кәсіпорын;
• «Bergstein» ЖШС (2012 жылы «Kazakhstan Solar Silicon» ЖШС
деп аты өзгертілді), күндік сапасы бар кремний өндірісін, кремнийден жасалған тақталар мен фотоэлектрлік ұяшықтар өндірісін дамытатын кәсіпорын.
Сонымен қатар, фотоэлектрлік модульдер мен электр жүйесін өндіру мақсатында олардың негізінде «Astana Solar» ЖШС еншілес
мекеме құрылды.
2011 жылдың аяғында «ЕК «Орталық» ЖШС сатып алынды, ЖШС –
уранды химиялық қоспаға дейін өндіру мен қайта өндіру бойынша
қызметтерді және таудағы дайындық жұмыстары қызметтерін көрсететін кәсіпорын және «Редкометальная компания» КТ БК» ЖШС
құрылды, оның негізгі қызмет түрі – сирек және сирек жерлі металдарды барлауға және сирек және сирек жерлі металдар экстрациясына технико – экономикалық дәлелдемелерді орындау болып
табылады.
Компанияның қаржылық көрсеткіштеріне маңызды түрде Қытайға
өнімді жеткізудің форс-мажорлық жағдайлары әсер етті. 2012 жылдың сәуір және қыркүйек айлары аралығында «Қазатомөнеркәсіп»
ҰАК» АҚ кәсіпорындары Алашанькоу теміржол бекетіндегі орын
алған жағдайға байланысты қытай сатып алушыларына уранның
шала тотығын және тотығын тиемеді, аталмыш жағдай қазақстан
тарапының кінәсі емес. Осы жағдай Алашанькоу бекетінде ураны
бар ыдыстарды қабылдауға Қытайдың теміржол Министрлігінен
келісім алу процесінің созылуымен шақырылған.

ТАБИҒИ УРАН НАРЫҒЫНА ШОЛУ
Жапониядағы Фукусима АЭБ апатына байланысты ядролық энергетиканың дамуы бір қатар елдерде тежелді. Соның ішінде Еуропада
Германия, бельгия мен Швейцарияның ядролық энергетикасын жабу
туралы шешім қабылданды. Бірқатар елдерде қауіпсіздік талаптарын қайта қарастыруға байланысты жаңа реакторлардың құрылысы
тоқтатылды немесе бәсеңдетілді. Алайда ядролық энергетиканың
қолданыстағы даму бағдарламаларының арқасында Қытай мен
Үнді елінде уран нарығы өсіп келеді. Халықаралық зерттеуге сәйкес6
Ресей, Қытай және Үнді елі уран өндіру мен өндірісін өсіру үстінде
және ядролық энергетикасы дамуының позитивті үрдістерін болжайды.
2012 жыл ішінде сұраныстан ұсыныстың басым болуымен сипатталды. Спот нарығында уран шала тотығы мен тотығы қоспасының
құны жыл басында 52,00 $/фунтына U3O8 43,50 $/фунтына U3O8
дейін төмендеді (2012 жылдың қараша айындағы ең аз көрсеткіші
40,75 $/фунт U3O8).
Уранның келешек құны Жапонияның АЭБ жұмыстарының жандану
қарқынына және әлемдегі АЭБ энергоблоктарының құрылысы бойынша жоспарларына тәуелді болады, бірақ егер әлемдік генерацияда
атом энергетикасының үлесі қайта ұлғайтылған болса, 2007–2008 жж.
жоғары деңгейлерге оралу да мүмкін (80–135 $ фунт U3O8). 2013 жылы
уранға сұраныс өткен жылдың көрсеткіші 145 млн фунт U3O8 салыстырғанда шамамен 161 млн фунт U3O8 құрайды деп күтілуде.
Қазіргі атом нарығының жағдаятында Қазақстан ұтымды жағдайда.
Әлемдік сұраныстың өсуі уран және өзге де сирек және сирек жерлі металдарды өндіруді кеңейтуге жағдай жасайды. 2009 жылдан
бастап Қазақстан уран өндірісі бойынша елдер арасында әлемдегі
бірінші орында тұр, ал «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ – компаниялар
арасында бірінші, сонымен бірге, үнемі ЯОЦ өнімінің өндірісі мен
экспорты көлемдерін ұлғайту үстінде.
«Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ басшылығының пікірі бойынша Жапониядағы қайғылы жағдайларға қарамастан әлемдік ядролық
энергетикалық қуаттар дамуын жалғастыру үстінде. 2012 жылдың
31 желтоқсандағы күйі бойынша 67 реактор құрылыс кезеңінде
болған және 154 құрылысы жоспарланған. Алайда, жапондық Фурусима АЭБ апат құрылыс мерзіміне және жаңа реакторлық қондырғыларды пайдалануға өз түзетулерін енгізді. Компания орта және
ұзақ мерзімді келешекте табиғи уранға сұраныс пен оның құны
өсетіндігіне сенімді.

	Metal Bulletin Research – Strategic Forecast Study www.metalbulletinresearch.com
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1988–2013 жж. аралығына уран құнына трендтер

2013–2015 жж. аралығына уран құнының деректері
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Қаржылық-шаруашылық қызметінің нәтижелері туралы басшылықтың есебі
Қазіргі уақытта, Қазақстан табиғи уран қорларының шамасы бойынша екінші орында тұр және әлемдік нарықтағы уран өндірісі мен саудасының әлемдік көшбасшысы болып табылады. Қазақстанда уран
өндірісі мен қорларының технологиясы әлемдік нарықта уран сұранысы өскен жағдайда «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ тез арада және
қолайлы шығындармен уран өндірісін өсіре алады және әлемдік
нарыққа жалпы көлемнің 30%–35% жеткізу үлесін қамтамасыздандыра алады.
ТАНТАЛ МЕН БЕРИЛЛИЙ НАРЫҒЫНА ШОЛУ
Тантал нарығы жоғары құбылмалылықпен және белгісіздікпен сипатталады, бұл тұтынудың (электроника, авиақұрылыс) шеткі облыстарының циклдығымен, тапшылығымен, шикізат нарығының
алыпсатар сипатымен және өткізу арналарының жабық болуымен
шақырылған.
Әлемдік нарықта танталды өндіріп шығаратын кәсіпорындардың
жалпы саны аз. әлемде олар «ҮМЗ» АҚ бөлек не бары төртеу. Өндірістің толық циклы бар (шикізатты химико-металлургиялық қайта
өндіру, кесектерді балқыту, конденсаторлы ұнтақтарды өндіру және
жұқарту) тантал шикізатының қайта өндіруші кәсіпорындар. Олар:
1. H.C.Starck (Германия, АҚШ, Таиланд пен Жапонияда зауыттары бар);
2. GAM Technology (АҚШ пен Жапонияда зауыттары бар);
3. Ningxia Non-ferrous Metals Smelter (Қытайда зауыты бар);
4. DuoLuoShan (Қытай).
2012 жылы әлемдік нарықта бастапқы шикізат тапшылығы басым
болды, бұл Африканың бірқатар елдерінен шикізаттың «астыртын»
экспортына тыйым салумен, ол өз кезегінде шикізаттың әлемдік
қажеттілігінің шамамен жартысын қамтамасыздандырды, сонымен
қатар шикізат өндірушілердің қаржылық қиыншылықтары өндірістік
қуаттарды қайта іске қосу мүмкінсіздігімен байланысты болды. Сәйкесінше, 2012 жылы тантал өніміне сұраныстың жеткілікті төмен
деңгейіне қарамастан таналит құны Ta2O5 фунтқа 115–125 $ белгісіне, метал тантал кг – 530–550 $ дейін өсті.
Жақын арада шикізат құнының төмендеуі күтілмейді, бұл тантал
өнімінің негізгі сегменті – ұнтақтар мен тантал конденсаторларына
арналған сымдарға сұранысты ұстап тұрады.
Бериллидің жоғары мамандандырылған нарығы жоғары шоғырлануы мен жабықтылығымен сипатталады, ол өндіріп шығарушылардың шектеулі санымен, сонымен бірге таза бериллиді тұтынудың
негізгі сегменті қорғаныс өнеркәсібі болып табылумен шартталады.
Ашық көздерде бериллий құны жоқ, металл биржаларда белгіленбейді. 2012 жылы бериллидің әлемдік нарығында сұраныстың көбеюі және бериллиден жасалған өнім бағасының біршама көтерілуі
байқалды. Бериллиді әлемдік тұтынудың ұлғаюы бірінші кезекте
электронды және компьютер өнеркәсібінің озық қсу қарқынымен
байланысты, мұнда өсудің орташа жылдық қарқыны шамамен
жылына 10–12% құрайды. 2012 жылы қандай да бір негізгі нарық
тауашасын үлестіру саласында түбегейлі өзгерістер байқалмады,
бериллидің әлемдік нарығында кеннен құймаға дейін бериллий
өндірісінің толық цикылына ие болатын бұрынғыдай үш негізгі өндіруші қалуда – Materion Corp. (АҚШ), «ҮМЗ» АҚ (Қазақстан) және
SKS (Кытай).
СИРЕК ЖӘНЕ СИРЕК ЖЕРДІ МЕТАЛДАР (СЖМ) НАРЫҒЫНА ШОЛУ
2012 жылы СЖМ нарығында түбегейлі өзгерістер болған жоқ –
Кытай шикізаттың ірі өндірушісі болып, нарықтың шамамен 90%
бақылауын жалғастырды. Сонымен қатар Қытай СЖМ өнімдерінің
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барлық түрлерін жеткізуді (шикізаттан дайын өнімге дейін) жүзеге
асыратын әлемдегі жалғыз ел атағын иеленді. Сонымен бірге, тек
қана тау кен өндіру секторы ғана кеңеймеді: ел әлемдегі ең ірі өңделген және тазартылған СЖМ және олардың негізінде жасалған
кейбір жоғары технологиялық өнімдер түрлерінің продуценті болды.
Нарықта оң қарқынның жоқтығына қарамастан Қытайдан бөлек
келешекте өздерін СЖМ ірі өндірушілері ретінде жайғастыратын
компаниялар – Molycorp және Lynas өндірістік қуаттарды кеңейту бағытында және СЖМ өнімінің анағұрлым жоғары шектерінің
бағытында әртараптандыруда өз қызметін жалғастырғандығын
атап кеткен жөн. Екінші тараптан, жақын арадағы бірнеше жылдар ішінде іске қосылуы жоспарланған жаңа жобалардың саны
біршама қысқарды. Бұл СЖМ бағаның төмендеуімен түсіндіріледі. 2012 жылы СЖМ бағасы орташа 2–3 есеге төмендеді.
Бағаның анағұрлым аз ауытқуы ауыр топ деп аталатын ауыр
СЖМ байқалады, ол өндірістің және тапшылықтың кіші көлемдерімен түсіндіріледі.
Жалпы, СЖМ нарығының ұзақ мерзімді даму болжамы оң болып
қалу үстінде – осы металдарға сұраныс өсуін жалғастырады, алайда
бастапқы шикізатты жеткізу нарығындағы ағымдағы жағдайынан
белгілі үйлесімсіздік болуы мүмкін – СЖМ жеңіл тобының артық
өндірілуі және ауыр топты СЖМ тапшылығы. Осы жағдайларда
нарыққа ауыр топты СЖМ жеткізуге қабілетті компаниялар бәсекелестік артықшылыққа ие болады. Осылайша, «Қазатомөнеркәсіп»
ҰАК» АҚ болжамдары бойынша бірінші кезекте СЖМ ауыр тобын
шығаруға бағытталған 2012 жылы іске қосылған өндіріс үлкен нарықтық келешекке ие болады.
ФОТОВОЛЬТАИКИ НАРЫҒЫНА ШОЛУ
Соңғы бес жыл ішінде еуропалық нарықтар фотоэлектрлік модульдерге әлемдік сұраныстың шамамен 80% ұсынатын және өткізудің негізгі нарығы болып табылады. Соңғы жылда, субсидияларды
қаржыландырудың жалпы құнын азайту мақсаттарында Еуропада
жаңартылатын энергия көздері саласында үкіметтік ынталандырудың күрт қысқаруы болды. Бұл саясат жағымсыз экономикалық
жағдай, сонымен қатар, күндік модульдердің өзіндік құнының
төмендеуі мен «жасыл» технологияларға жеткілікті сұраныс деңгейіне жету нәтижесі болып табылады. Осы саясат күн модульдеріне
бағаның жалпы төмендеуін қамтамасыз етті.
Модуль бағалары төмендеуінің өзге себебі – негізгі халықаралық
жеткізушілердің өзгеруі болып табылады. Осылайша, соңғы бес
жылдықта еуропалық, жапониялық және американдық өндірушілер
қытай және тайвань өндірушілерімен ығыстырылды.
Қытай өндіріп шығарған күн панельдерінің пайдасына тұтынушылар
таңдауының өзге факторы «жасыл» тарифтердің төмендеуі және
үкімет тарапынан қолдау да себеп болып табылады.
Жалпы 2012 жылы күндік модульдер құнының төмендеуінің жалпы
әлемдік үрдісі байқалды.
САЛАЛАРДАҒЫ «ҚАЗАТОМӨНЕРКӘСІП» ҰАК» АҚ ЖАЙҒАСЫМЫ
2012 жылы ірі уран өндіруші компаниялар өндіру өсімін көрсетті.
«Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ ірі уран өндіруші компаниялар арасында бірінші орынды сақтап қалуда. Компанияның барлық ЕТҰ қатысу
үлесі бойынша өндіру көлемі 11 931 тоннаны құрады. Екінші және
үшінші орындарда Cameco және AREVA орналасты, олар бойынша
өндіру сәйкесінше 9 842 тоннаны және 9 760 тоннаны құрады.
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AREVA Inc.

Компания Еуропа, Орталық және Оңтүстік – Шығыс Азия, Солтүстік
және Оңтүстік Америка нарықтарында өнімнің ірі тұтынушыларымен
серіктестігін жалғастыруда. Тұтынушылардың негізгі дәрежелері –
бұл атомдық, сирек жерлі және сирек металды салалардағы әлемдік
ірі компаниялар. 100% уран өнімін «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ экспортқа шығарады. Компания келісімдері бойынша экспорт көлемі
2012 жылы концентрата уранның 9,26 мың тоннасын құрады.

DHP Billiton

Rio Tinto

2012 жылы өнім сатудың анағұрлым көп саны Қытай нарығында жүзеге асырылды – жалпы сату портфелінің 35,4%, бұл 2011 жылдың
көрсеткішінен 8% төмен. Еуропа үлесіне шамамен сатудың 14,4%
келеді, бұл 2011 жылдағы көрсеткіштен (шамамен 6,8%) екі есе көп.
Қалған сатылымдар бес ел арасында үлестірілді (кему бойынша):
АҚШ, Жапония, Үндістан, Ресей және Оңтүстік Корея, сонымен бірге, АҚШ пен Үндістан сатылымдары маңызды өскен (АҚШ бойынша
2011 жылдағы 2,0% салыстырғанда 2012 жылы 7,9%, Үндістан бойынша 2011 жылдағы 2,1% салыстырғанда 2012 жылы 5,6%).

«Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ жұмыс жасайтын нарықтар
2011 жыл

2,1%
10,5%

16,1%

2012 жыл

4,2%

1,9%
0,0%
1%

Кытай
Қазақстан
Франция

2,0%
4,4%

АҚШ

7,9%

7,9%

5,6% 4,2%

3,9%

1,9%
1,8%

38,5%

Үндістан
Ресей
Оңтүстік Корея
Германия

Қазақстан
Франция

10,2%

АҚШ

Жапония
19,4%

Кытай

20,8%

35,4%

Жапония
Үндістан
Ресей
Оңтүстік Корея
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Қызметтің негізгі көрсеткіштері
2012 және 2011 жж. «ҚАЗАТОМӨНЕРКӘСІП» ҰАК» АҚ негізгі шоғырланған қаржылық көрсеткіштері
Көрсеткіш

2012

2011

Өзгеру, %

EBIT

67 883 млн теңге

110 119 млн теңге

(38%)

СШДП

87 241 млн теңге

122 300 млн теңге

(29%)

32%

38%

(15%)

Пайда

321 746 млн теңге

321 951 млн теңге

0%

Сатылымның өзіндік құны

243 907 млн теңге

235 359 млн теңге

4%

Операциялық пайда

49 833 млн теңге

66 403 млн теңге

(25%)

Бір жыл ішіндегі пайда

50 969 млн теңге

79 689 млн теңге

(36%)

Жыл аяғына ақша амалдары және олардың баламалары

38 038 млн теңге

41 837 млн теңге

(9%)

Таза пайда

155 960 млн теңге

130 369 млн теңге

20%

CAPEX

43 464 млн теңге

37 810 млн теңге

15%

Жарияланған үлеспайдалар

23 501 млн теңге

8 852 млн теңге

165%

11 931 тонн

11 079 тонн

7%

235 307 млн теңге

249 616 млн теңге

(6%)

СШДП margin

Барлық ЕТҰ қатысу үлесі бойынша уран өндіру
Уран өнімін сату
2012 жылы «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ шоғырланған қаржылық
нәтижелері Топтың7 2011 жылдағы нәтижелерінен біршама төмен
болды. Осы динамикаға, ең алдымен, Топтың жоғарыда сипатталған
ұйымдастырушылық құрылымының өзгерулері, Қытайға өнімді жеткізудің форс – мажорлық жағдайлары, сонымен бірге, өнімнің сату
бағасының төмендеуін көрсеткен 2012 жылдағы макроэкономикалық үрдістер ықпал етті.
«Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ таза пайдасы 2012 жылы 50 969 млн
теңгені құрады, бұл 2011 жылдағы көрсеткіштен 36% төмен. Таза
пайданың азаюы келесі факторлармен шартталған:
• 2011 жылдың көрсеткіштеріне қатысты 2012 жылы әлем нарықтарында табиғи уранға спотты баға белгілерінің төмендеуі;
• 8 753 млн теңгеге жалпы пайданың төмендеуі, ол ең алдымен
уранның шала тотығы – тотығына (УШТТ) бағаның төмендеуімен байланысты (-10 399 млн теңге);
	Осы жерде және әрі қарай Топ термині «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ және оның еншілес кәсіпорындары дегенді білдіреді.

7

82

• 1 645 млн теңгеге қаржылық пайдалардың төмендеуі және
3 398 млн теңгеге қаржыландыру шығындарының өсуі;
• 2011 жылдың аяғында сатып алынған кәсіпорындарды іске қосумен байланысты әкімшілік шығындардың 7 335 млн теңгеге
және көлік шығындарының 482 млн теңгеге ұлғаюы;
• табиғи уранға спотты баға белгілерінің төмендеуіне байланысты
11 345 млн теңгеге үлестік қатысудан пайдалардың төмендеуі;
• негізгі емес қызмет пайдасының 150 млн теңгеге төмендеуі
және негізгі емес қызмет шығындарының 1 429 млн теңгеге
өсуі;
• өзге өнім түрлерін сату көлемдерінің өзгеруі (Ве, Та, энергоқорлар және т.б.).
«Самұрық–Қазына» ұлттық әл-ауқат қоры» АҚ үлеспайда саясатына сәйкес еншілес ұйымдарға қатысты «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ
үлеспайдалары 2012 жылы 23 501 млн теңгені құрады.

ӨНІМДІ САТУ ЖӘНЕ ҚЫЗМЕТТЕРДІ КӨРСЕТУДЕН ТҮСЕТІН ПАЙДА
Топтың өнімді сату және қызметтерді көрсетуден түсетін шоғырланған пайдасы 2012 жылға 321 746 млн теңгені құрады, бұл тәжірибе жүзінде 321 951 млн теңге болған 2011 жылдың көрсеткішіне
сәйкес келеді.
Сегменттер бойынша сату құрылымы:
2011 жыл

2012 жыл

2% 2%

2% 3%
9%
9%

11%
11%

Уран өнімі
Бериллий өнімі
Тантал өнімі

78%

Энергоқорлар
Басқалар

2012 жылы өнім сатудан «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ шоғырланған
пайданың 73% уран өнімін сатудан түскен пайданы құрастырды,
олар 235 307 млн теңгеге сәйкес келеді. Әрі қарай энергоқорларын
сатудан түскен пайдалар, олар 34 062 млн теңгені құрайды және
тантал мен бериллий өнімдерін сатудан түскен пайдалар жүреді,
олар сәйкесінше 10 371 млн теңге мен 7 957 млн теңгеге тең. Жалпы
2011 жылмен салыстырғанда, сегменттер бойынша сату құрылымы
аз ғана өзгерген.
УШТТ сатудан түсетін пайда 2011 жылмен салыстырғанда, 14 309 млн
теңгеге төмендеген. 2012 жылы УШТТ сату көлемдері заттай көріністе 2% жоғарылауына қарамастан, әлемдік нарықтарда табиғи уранға
спотты баға белгілерінің төмендеді, сонымен бірге, жоспарға қатысты
УШТТ сату бағасы төмендеді.

73%

Энергоқорлар және тантал өнімі, бұрғылау бойынша қызметтер
сияқты өнімдердің түрлері бойынша 2011 жылмен салыстырғанда,
заттай көріністе 2012 жылы сату көлемдерінің өсімі байқалады.
2012 жылы осы өнім мен қызметтерді сатудан алған Топтың пайдасы сату көлемдерін өсіру есебінен 2 500 млн теңгеге және өнім
мен қызметтер бағасының өсу есебінен 11 228 млн теңгеге өсті.
Ақшалай түсімнің анағұрлым маңызды өсімі тантал өнімін сатудан –
3 977 млн теңге – ол әлем нарығында тантал шикізаты бағасының өсу
себебіне байланысты, сонымен қатар, электр энергиясын және суды
сатудан келді – 3 485 млн теңге – соңғылары тарифтің өсу себебіне
байланысты.
Өзге бұрғылау қызметтерін іске асырудан түскен пайда 2011 жылмен
салыстырғанда 4 609 млн теңгеге өсті, бұл уранды өндіру көлемінің
өсу себептері бойынша бұрғылау көлемдерінің өсуімен байланысты.
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ескеріліп отырған инвестициялау нысандарының пайдасындағы
үлесі 2011 жылдағымен салыстырғанда 10 777 млн теңгеге азайып
кетті. Мұндай азаю өнімді қытайлық өндірушілерге тиеп жіберу бойынша туындап отырған қиындықтарға орай «Катко» ЖШС-ның УҚТ
заттай түріндегі сатылу көлемінің 24%-ға (866 тонна) азаюымен
байланысты. Мысалы, 2012 жылдың желтоқсан айында өнім тиеп
жіберілген болатын, ал табыс тек 2013 жылдың басында ғана танылды. Дәл сол себептермен 2012 жылы EBITDA margin көрсеткіші
азайып кетті 15%-ға азайып кетті. EBITDA margin көрсеткіші бойынша жоспарланған 29% шамамен салыстырғанда жоспар 110%-ға
орындалды.

ТИІМДІЛІК КӨРСЕТКІШТЕРІ
2012 жылы EBITDA көрсеткіші 2011 жылдағымен салыстырғанда
29%-ға азаюмен 87 241 млн теңгені құрады. Мұндай азаю 2011
жылдағымен салыстырғанда 2012 жылы сатылған өнімнің өзіндік
құнының 4%-ға артуымен негізделген, мұнысы ең алдымен сатылым көлемінің артуымен және дайын өнімнің сатылу бағасының
арзандауымен байланысты. Сонымен қатар, 2011 жылдың соңында
Топтың ұйымдық құрылымында орын алған өзгерістер 2012 жылғы
әкімшілік шығындардың артуына ықпалын тигізді. Сондай-ақ 2012
жылы қауымдасқан кәсіпорындардағы үлестік қатысу әдісімен

Тиімділік көрсеткіштерінің динамикасы, млн теңге
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Өтімділік көрсеткіштері, млрд теңге
Шоттардағы ақша
амалдарының сомасы

ӨТІМДІЛІК ЖӘНЕ ҚАРЖЫЛЫҚ ТҰРАҚТЫЛЫҚ КӨРСЕТКІШТЕРІ

Қысқа мерзімді
депозиттер
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Шоттар мен қысқа мерзімді депозиттердегі ақша амалдарының сомасы 2012 жылдың 31 желтоқсандағы күйі бойынша 40,3 млрд теңгені құрады, олардың 3,0 млрд теңгесі екінші дәрежелі банктердегі
қысқа мерзімді депозиттерде орналастырылған.
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Топ өтімділігінің негізгі көзі негізгі қызмет пен қарыздық қаржыландыру нәтижесінде алынатын ақша амалдары болып табылады.
Топтың келешектегі шаруашылық қажеттіліктеріне, соның ішінде,
оның бизнесті дамыту стратегиясына сәйкес қосымша капитал салымдарына ақша амалдары Топтың негізгі қызмет есебінен алынатын ақша амалдарын біріктіру жолымен және қаржыландырудың
сыртқы көздерінен алынатын болады.

30
20

28,2
84

млрде
теңг

37,2

млрде
теңг

10
0

2012 жылдың аяғына ақша амалдарының және олардың баламаларының мөлшері 15,0 млрд теңге көлемінде жоспарланған. Жыл
нәтижелері бойынша жоспар 154% артық орындалған.
2011 жылдың аяғындағымен салыстырғанда, 2012 жылдың аяғындағы қысқа мерзімді депозиттер балансының азаюы депозиттердегі
ақша амалдарын пайдаланумен байланысты, сонымен қатар қытай
тұтынушыларына өнімді тиеу бойынша туындаған жағдайларға
байланысты. Уран өнімін тиеудің үлкен көлемі 4 тоқсанда жүзеге
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асырылғандықтан ақшалай түсім 2013 жылдың бірінші тоқсанына
келді. Сонымен қатар, ақша амалдары 2011 жылдың аяғында сатып
алынған және құрылған кәсіпорындарды дамытуда инвестициялау
мақсаттарында пайдаланылды.
2012 жылы қаржылық тұрақтылық көрсеткіштері рұқсат етілген шектерде орналасқанмен олар таза пайданың төмендеуіне байланысты
2011 жылдың ұқсас аралығының көрсеткіштеріне қатысты олар нашарлады.

Қол жетімді деңгейде қаржылық тұрақтылық көрсеткіштерін сақтау
үшін «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ қарыз алу саясаты сыртқы несиелердің деңгейін төмендетуге бағытталған, сонымен бірге шығындарды төмендету бойынша іс-шаралар жүргізіледі.
2012 жылдың 31 желтоқсанына «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ ұйымдарының топтары бойынша шоғырланған қарызының 196 179 млн теңге құрады және 2011 жылдың аяғындағы көрсеткішке қатысты 2%
төмендеді. Мұндай азаю өтеу кестесіне сәйкес қарыздарды жоспарлы
өтеумен байланысты.
Қарыздар бойынша берешек 108 352 млн теңгені құрады, соның
ішінде анағұрлым ірілері: 78 383 млн теңге – «Қазатомөнеркәсіп»
ҰАК» АҚ, 10 393 млн теңге – «Әппақ» ЖШС, 10 443 млн теңге –
«Astana Solar» ЖШС, 4 535 млн теңге – «Семизбай-U» ЖШС,
3 526 млн теңге – «МАЭК-Қазатомөнеркәсіп» ЖШС, 736 млн
теңге – «ТК» ЖШС.
Тәуелді ұйымдарға берілген баланстан тыс кепілдік сомасы 38 266 млн
теңгеге тең болатын, соның ішінде анағұрлым ірілері: 12 702 млн
теңге – «Қызылқұм» ЖШС, 13 228 млн теңге – «Байкен-U» ЖШС,
11 499 млн теңге – «СКЗ-U» ЖШС.
Өзге қаржылық міндеттемелер 49 561 млн теңгені құрады, олардың
ішінде 46 676 млн теңге – қытай қатысушысы – Сино-Қаз компаниясының алдында кепілдендірілген үлеспайдалар бойынша еншілес
кәсіпорын «Семизбай-U» ЖШС міндеттемелері үшін.

2015 жылы 500 млн АҚШ
доллары көлеміндегі еурооблигацияларды
өтеу
жоспарланып отыр.
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Қарыздарды өтеу кестесі, млн теңге
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2012 жылға капиталға қаржылық міндеттемелердің қатынасы 0,52
құрады. Бұл 2011 жылдағы коэффициенттен 9% төмен. Жалғыз акционермен анықталған Топтар үшін норматив 2 аспайтын қатынас
болып табылады. Коэффициенттің төмендеуі 2012 жылға үлестірілмеген пайданың ұлғаюымен түсіндіріледі.

2020-20xx
2012 жылға СШДП қаржылық міндеттемелердің қатынас көрсеткіші
2,25 құрады және 2011 жылдың көрсеткішімен салыстыру бойынша
38% өсті. Жалғыз акционермен анықталған Топтар үшін норматив
3,5 аспайтын қатынас болып табылады. Ұлғаю жоғарыда баяндалған себептерге байланысты СШДП көрсеткішінің төмендеуімен
байланысты.

Қаржылық міндеттемелер/капитал

Қаржылық міндеттемелер/ СШДП
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АҚША АМАЛДАРЫ АЙНАЛЫМЫНА ШОЛУ
Көрсеткіш, млн теңге

2012 жыл

2011 жыл

Өзгеру,%

Операциялық қызметтен алынған ақша амалдарының лектері

12 965

54 522

(76%)

Инвестициялық қызметтен алынған ақша амалдарының лектері

19 876

374

5 214%

Қаржылық қызметте пайдаланған ақша амалдарының лектері

(36 927)

(35 291)

5%

Ақша амалдарының таза (азаюы)/көбеюі және олардың
баламалары

(4 087)

19 604

(79%)

ОПЕРАЦИЯЛЫҚ ҚЫЗМЕТТЕН АЛЫНҒАН АҚША АМАЛДАРЫНЫҢ
ЛЕКТЕРІ

ИНВЕСТИЦИЯЛЫҚ ҚЫЗМЕТТЕН АЛЫНҒАН АҚША
АМАЛДАРЫНЫҢ ЛЕКТЕРІ

Топпен 1 993 млн теңге мөлшерінде операциялық қызметтен түскен
ақша амалдарын пайдалану жоспарланған болатын. 2012 жылы операциялық қызметтен алынған ақша амалдарының легі 12 965 млн
теңгені құрады, бұл 54 522 млн теңгеге тең болған 2011 жыл көрсеткішінен 76% төмен.

Топпен 23 420 млн теңге мөлшерінде инвестициялық қызметтен түскен
ақша амалдарын пайдалану жоспарланған болатын. 2012 жылға инвестициялық қызметтен түскен ақша амалдарының легі 19 876 млн
теңгені құрады, бұл 374 млн теңгеге тең болған 2011 жылдың көрсеткішінен 5 214% жоғары. Осы өсім бірлескен кәсіпорындар мен өзге
салымдардан алынған үлеспайдалардың 13 837 млн теңгеге ұлғаюымен және депозиттерде ақша амалдары қалдықтарының төмендеуімен байланысты.

Операциялық қызметтер ақша түсімінің маңызды төмендеуінің негізгі себебі келесілер – уранның шала тотығы мен тотығын сату
бағасының төмендеуі және уран өнімін жеткізу графигінің бұзылуы. Нәтижесінде сатылымнан түскен ақшалай түсім 9 018 млн
теңгеге төмендеді, сонымен бір уақытта жеткізуші төлемдері 33
804 млн теңгеге өсті. Негізгі себебі өндірістік процестің тоқтап қалуынан алшақ болу үшін тиелген өнімге тәуелді және бірігіп бақыланатын кәсіпорындарға уақытында төлем жасау болып табылады.
Сонымен қатар, қытай тұтынушыларына УШТТ маңызды көлемін
тиеу біркелкі емес, 2011 жылдың 4 тоқсанында жүзеге асырылғандықтан 2011 жылы бюджеттен ҚҚС қайтару 5 956 млн теңгеге
төмендеді. Қызметкерлер санының және еңбекақы индикациясының 5 443 млн теңгеге өсуіне байланысты қызметкерлердің төлемі
де өсті.

ҚАРЖЫЛЫҚ ҚЫЗМЕТТЕ ПАЙДАЛАНҒАН АҚША
АМАЛДАРЫНЫҢ ЛЕКТЕРІ
Топпен 1 469 млн теңге мөлшерінде қаржылық қызметтен түскен
ақша амалдарын пайдалану жоспарланған болатын. 2012 жылға
қаржылық қызметтен түскен ақша амалдарының легі 36 927 млн
теңгені құрады, ал 2011 жылы қаржылық қызметтен түскен ақша
амалдарының легі 35 291 млн теңгені құрады. Нәтиженің өзгеруі аса үлкен емес, алайда 2012 жылдың алғашқы үш тоқсанында
уранның қытай тұтынушыларына жеткізілуінің кешіктірілу себебінен
туындаған күрделі қаржылық жағдайға байланысты кассалық айырмашылықты жабу үшін қажет болған тартылған және өтелген қысқа
мерзімді қарыздардың көлемі ұлғайды.
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САТУДЫҢ ӨЗІНДІК ҚҰНЫ
Көрсеткіш, млн теңге

2012 жыл

2011 жыл

Өзгеру

Шикізат және материалдар

151 888

154 934

(2%)

Қайта өндіру және өзге қызметтер

26 772

26 322

2%

Қызметкерлердің еңбекақысы

26 339

21 580

22%

Тозу мен амортизация

18 383

15 155

21%

Пайда салығын қоспағандағы өзге салықтар

13 487

10 759

25%

Басқалар

7 038

6 611

6%

Барлығы

243 907

235 359

4%

Топтың сатылған өнімінің өзіндік құны 2012 жылға 243 907 млн теңгені құрады және 2011 жылдағы көрсеткішке қарағанда 4% өсті.
Сатылған өнімнің өзіндік құны жалпы шоғырланған пайдадан 2012
және 2011 жж. сәйкесінше 76% және 73% құрады. Сонымен бірге
жалпы 2012 жылға сатылған өнімнің өзіндік құны толық көрсеткіштен 6% төмен. Өзіндік құнның төмендеуі жоспарлы көрсеткішке
қатысты спотты ақшалай белгіленудің төмендеуімен, сонымен қатар «ТК» ЖШС және «Әппақ» ЖШС өндірілген уранның өзіндік құнының төмендеуімен түсіндіріледі.
Өзіндік құн динамикасына келесі факторлар әсер етті:
•	Бериллий, тантал өнімдері мен энергоқорлардың заттай
көрінісінде сату көлемдерінің өсу салдарынан материалдық
шығындардың өсуі;
• Негізгі материалдар мен энергоқорлар бағасының, сонымен
қатар әлем нарығынан сатып алынатын тантал шикізаты бағасының өсуі;
• Уран өндірісін дамыту шеңберінде кен орындарда пайдалануға
енгізілген кешендердің негізгі амалдарының жаңа объектілерін
енгізу нәтижесінен амортизациялық жарналардың өсуі;
• Еңбекақы қорының индекстелу салдарынан еңбекақы мен
төлемдер шығындарының өсуі.
2012 жылы сатылған УШТТ өзіндік құны 2011 жылдағы көрсеткіштен
4 642 млн теңгеге төмен, бұл келесі факторлармен шартталған:
• 2012 жылы 2011 жылға қарағанда сату көлемдерінің өсу есебінен өзіндік құн 3 000 млн теңгеге өсті;
• спотты бағалар белгіленуінің төмендеу есебінен 11 186 млн теңгеге азайды;
• өндірістік өзіндік құнның өсу есебімен, бұл өзіндік құнның
3 545 млн теңгеге өсуіне алып келді.

2012 жылы 2011 жылға қарағанда өзіндік құнның өсуі келесі өнім түрлері бойынша байқалады:
• бериллий өнімінің өзіндік құны 174 млн теңгеге өсті, соның ішінде заттай көріністе сату көлемі ұлғаю есебінен 111 млн теңгеге және негізгі материалдар мен энергоқорларға бағаның өсуі
есебінен негізінен өнім бірлігінің өзіндік құнының өсуіне байланысты 63 млн теңгеге өсті;
• негізінен әлем нарығынан «ҮМЗ» АҚ сатып алатын тантал шикізаты бағасының өсу есебінен тантал өнімінің өзіндік құны 71%
немесе 3 709 млн теңгеге өсті;
• негізінен, заттай көріністе сату көлемдерінің өсуі мен негізгі материал газ бағасының өсу есебінен 2012 жылы сатылған энергоқорлардың өзіндік құны 3 984 млн теңгеге ұлғайды. Сонымен
қатар, 2011 жылы «МАЭК-Қазатомөнеркәсіп» ЖШС 2011 жылдың желтоқсан айына дейін тарифтерді бекітпеді. Нәтижесінде
серіктестік қажетті көлемге қосымша 2012 жылы орындалған
ағымдағы және толық жөндеу жұмыстарын жүзеге асыру үшін
маңызды амалдарға ие болмады;
• басқа өнімдер мен қызметтердің өзіндік құны 2012 жылы
4 599 млн теңгеге өсті, соның ішінде:
– жаңа өнім түрі – металлургиялық кремнийдің шығуына байланысты – 1 159 млн теңгеге;
– көлік қызметтері көлемінің өсуіне байланысты – 1 135 млн
теңгеге;
–	Бұрғылау көлемдерінің өсуіне байланысты –1 119 млн теңгеге;
– ТАҚ сату көлемдерінің өсуіне байланысты – 1 389 млн теңгеге.

САТУ БОЙЫНША ШЫҒЫНДАР
Көрсеткіш, млн теңге

2012 жыл

2011 жыл

Өзгеру

1 842

1 404

31%

Қызметкерлердің еңбекақысы

710

598

19%

Комиссиялық сыйақы

349

266

31%

Жалға алу

177

135

31%

Шикізат және материалдар

173

226

(23%)

Жүктерді сақтандыру

64

60

6%

Басқалар

276

419

(34%)

Барлығы

3 590

3 108

2%

Тиеу, тасымалдау және сақтау шығындары

88

Топтың сату бойынша шығындары 2011 жылмен салыстырғанда
2% өсті және 3 590 млн теңгені құрады. Сату бойынша шығындардың негізгі факторы тиеу, тасымалдау және сақтау шығындары
болып табылады, олар шығындардың жалпы көлемінің 51% құрайды. 2012 жылы тиеу, тасымалдау және сақтау бойынша шығындар

31% өсті және 1 842 млн теңгені құрады. 19% қызметкерлердің
еңбекақысын төлеу шығындары өсті және 710 млн теңгені құрады.
Сатудың өзге шығындары 34% азайды және 276 млн теңгені құрады. Сонымен бірге, 2012 жылға жалпы сатылған өнімнің өзіндік
құны жоспарлы көрсеткіштен 4% төмен болды.

ӘКІМШІЛІК ШЫҒЫНДАР
Көрсеткіш, млн теңге

2012 жыл

2011 жыл

Өзгеру

Қызметкерлердің еңбекақысы

12 805

11 472

12%

Кеңес алу, аудиторлық және ақпараттық қызметтер

2 113

758

179%

Пайда салығын қоспағандағы өзге салықтар

1 607

968

66%

Зерттеуге кеткен шығындар

1 453

94

1 448%

Жалға алу

937

491

91%

Тозу және амортизация

926

665

39%

Іссапар шығындары

488

386

26%

Шикізат пен материалдар

455

397

15%

Есептелген сыйақылар

404

294

37%

Оқуға кеткен шығындар

391

287

36%

Техникалық қызмет көрсету және жөндеу

325

204

60%

Байланыс қызметтері

296

124

139%

Банк комиссиялары

210

166

27%

Коммуналдық қызметтер

129

90

43%

Басқалар

1 877

685

174%

Барлығы

24 416

17 081

43%

2012 жылы әкімшілік шығындар 24 416 млн теңгені құрады, бұл 2011
жылдың көрсеткішінен 43% жоғары. Ең алдымен шығындардың бұл
өсімі 2011 жылдың аяғында сатып алынған және құрылған кәсіпорындарды іске қосумен байланысты. Жаңа кәсіпорындар бойынша
қызметкерлер санының ұлғаюына байланысты қызметкерлердің
еңбекақы шығындары 12% өсті және жалпы әкімшілік шығындардың 52% құрады. Сонымен бірге жалға алу шығындары (91%), кеңес
алу, аудиторлық және ақпараттық қызметтердің шығындары (179%)
және зарттеу жұмыстарының шығындары (1 448%) айтарлықтай

өсті. Аудиторлық қызметтерге шығындар көлемінің өсуі Топ ұйымдары сандарының өсуі себепші болды, бұл қаржылық есептілік аудиті
құнының қымбаттауына алып келді. Инвестициялық жобаларды
алып жүруге бағытталған кеңес беру қызметтері шығындардың 633
млн теңгеге өсуіне алып келді. Зерттеу жұмыстарының шығындары
Қазақстан Республикасы Президентінің тапсырысына сәйкес ҒЗТҚЖ
көлемінің ұлғаюына байланысты 1 359 млн теңгеге өсті.
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Қаржылық-шаруашылық қызметінің нәтижелері туралы басшылықтың есебі
Қаржылық пайдалар мен шығындар
Көрсеткіш, млн теңге

2012 жыл

2011 жыл

Өзгеру

Жедел депозиттер, талап етуге дейінгі депозиттер мен ағымдағы
шоттар бойынша пайыздық пайда

1 955

3 652

(46%)

Үлеспайда пайдасы

1 597

1 607

(1%)

Басқалар

270

208

30%

Барлығы

3 821

5 466

(30%)

Несие және қарыздар бойынша пайыздық шығындар

6 634

6 311

5%

Өзге қаржылық міндеттемелер бойынша дисконты босату

5 099

4 725

8%

Қорлар бойынша дисконты босату

702

495

42%

Шетел фалютасын сатудан шығындар

116

81

43%

Артықшылығы бар акциялар бойынша үлеспайда шығындары

53

53

0%

13 046

11 983

9%

Қаржылық пайдалар

Қаржылық шығындар

Барлығы
Топтың 2012 жылға қаржылық пайдалары 3 821 млн теңгені құрады және
2011 жылдағы көрсеткішпен салыстырғанда 30% азайды. 2011 жылмен
салыстырғанда 46% жедел депозиттер, талап етуге дейінгі депозиттер мен ағымдағы шоттар бойынша пайыздық пайдалар азайды және
1 955 млн теңгені құрады. Бұл 93% екінші деңгейдегі банктердегі
қысқа мерзімді депозиттерде орналастырылған ақша амалдарының
азаюымен, сонымен қатар қытай тұтынушыларының мекен жайына өнімді тиеу бойынша пайда болған қиындықтарға байланысты
Топтың опреациялық қызметінде депозиттердегі ақша амалдарын
пайдаланумен байланысты. Жалпы қаржылық пайдалар бойынша
жоспар 8% орындалмаған.
Есептік аралықта қаржылық шығындар 13 046 млн теңгені құрады
және өткен есептік аралық көрсеткішімен салыстырғанда 9% өскен.
Бұл өсу USD курсының өсуімен және жалпы құны 2 335 млн теңге болатын шығарылған облигациялар мен тартылған қарыздардың курстық
айырмасының сәйкес есептеулерімен байланысты болды. Сонымен
қатар KAZ PV жаңа жобасымен байланысты және қытай тұтынушыларына уранды сатуда пайда болған қиындықтарға байланысты есептік
жылдың алғашқы тоғыз айындағы қиын қаржылық жағдайға байланысты қарыздар бойынша пайыздар өсті. Жалпы қаржылық шығындар
бойынша жоспар 2% асыра орындалған.
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ИНВЕСТИЦИЯЛЫҚ ШЫҒЫНДАР
Топтың дамуы үшін инвестициялық бағдарламаларды іске асыру ұсынылды. 2012 жылға жасалған жоспар бойынша «Қазатомөнеркәсіп»
ҰАК» АҚ Топ ұйымдары бойынша 86 611 млн теңге сомасына инвестициялар болжанған, тәжірибе жүзінде 60 006 млн теңге сомасына инвестициялар жүзеге асырылды, жоспар 69% орындалды.
2012 жылы «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ инвестицияларының жалпы
сомасы 17 351 млн теңгені құрды. Инвестициялар негізінен жаңа өндірістерді дамыту үшін, өндірістік инфрақұрылымды жетілдіру үшін,
әлеуметтік сала объектілерін дамытуға және Астана қаласында қызметкерлерге арналған пәтерлерді сатып алу жолымен Компания
қызметкерлерін қолдау үшін еншілес және тәуелді кәсіпорындардың
жарғылық капиталын өсіру үшін жүзеге асырылған. Сонымен бірге
Орталық Мыңқұдық кен орнында тау жұмыстары мен дайындық жұмыстарын инвестициялау жүзеге асырылған.

«Таукен компаниясы» ЖШС іске қосылып тұрңан кеніштерден өндіру көлемдерін ұлғайтуға бағытталған жұмыстар жалғасты, сонымен
қатар жаңа кеніштерді меңгеру бойынша іс шаралар орындалды.
Есептік аралықтағы инвестициялардың жалпы сомасы 23 832 млн теңгені құрады, соның ішінде ірілері:
• «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ жүйесінің уран өндіретін кәсіпорындарын күкірт қышқылымен және өзге де реагенттерді тұрақты
қамтамасыздандыру бағдарламасы, оның ішіне уран кеніштері
мекендеген аймақтарда жол желілерінің құрылысы мен толық
жөндеу жұмыстары, автокөлік тұрағын жаңарту, асуларды кеңейту кіреді;
• Жұмыс берушімен Алматы қаласынан Астана қаласына көшкен
«ТК» ЖШС қызметкерлеріне баспана сатып алу;
• «Жалпақ кен орнын тәжірибелі – өнеркәсіптік меңгеру» және
«Орталық Мойынқұм кен орнын тәжірибелі – өнеркәсіптік меңгеру» жобасы бойынша объектілер құрылысы.
«Әппақ» ЖШС есептік аралыққа инвестициялардың жалпы сомасы
1 743 млн теңгені құрады және жоспарлы уран өндірісін қамтамасыздандыруға бағытталды.
2012 жылға «Семизбай-U» ЖШС инвестицияларының жалпы сомасы 3 384 млн теңгені құрады. Амалдар жоспарлы уран өндірісін қамтамасыздандыруға бағытталды.
«Орталық» ЖШС 2012 жылы жоспарлы уран өндірісін қамтамасыздандыруға 348 млн теңге бағыттады.
«Қазатомөнеркәсіп-Демеу» ЖШС есептік аралыққа инвестициялардың жалпы сомасы 2 062 млн теңгені құрады, инвестициялар әлеуметтік сала объектілеріне бағытталған.
«ҮМЗ» АҚ 2012 жылдағы инвестициялар көлемі 2 152 млн теңгені
құрады. Инвестициялар құрылғыларды жаңаларына ауыстыруға тағайындалған.

«МАЭК-Қазатомөнеркәсіп» ЖШС есептік аралыққа инвестициялардың сомасы 3 111 млн теңгені құрады, инвестициялар құрылғыларды жаңартуға және ғимараттар мен құрылыстардың толық жөндеу
жұмыстарына және теңіз суын тұщыландыру бойынша екі жаңа дистилляциялық қондырғылар құрылысына бағытталған.
«Волковгеология» АҚ инвестициялық бағдарламасы тозған
құрылғыларды жаңа, анағұрлым озық қондырғылармен ауыстыру мен
жаңартуға бағытталған. 2012 жылға меңгеру құны 1 773 млн теңгені
құрды.
«Кызылту» ЖШС бойынша инвестициялардың жалпы сомасы 61 млн
теңгені құрады, олар геологиялық барлау және тау жұмыстары мен
дайындық жұмыстарын өткізуге бағытталды.
«SAREСО» ЖШС бойынша есептік аралыққа 3 055 млн теңге көлемінде инвестиция жасалған. Ақша амалдары «Техногенді түзілу базасында ЖМЗ ұжымдық карбонаттарының тәжірибелік – өнеркәсіптік
өндірісін құру» жобасын іске асыруға бағытталған.
«Байланыс-ҰАК» ЖШС бойынша 2012 жылы ОҚО уран өндіретін
кеніштерінде корпоративті оптика талшықты желі құрылысына және
бейнеконференцбайланысы үшін құрылғыларды сатып алуға 2 423 млн
теңге инвестицияланды.
«Жоғары технологиялар институты» ЖШС және «Қорған-Қаз
атомөнеркәсіп» ЖШС инвестициялық бағдарламасы қондырғыларды жаңа – анағұрлым өндіргіштік және озық түрлеріне ауыстыру мен
жаңартуға бағытталған. 2012 жылы осы ұйымдармен сомасы 90 млн
теңгені құрайтын инвестициялар игерілді.
2012 жылы Астана және Өскемен қалаларында сомасы 7 069 млн
теңгені құрайтын күндік модульдерді өндіру бойынша зауыт құрылысы бойынша жобаның іске асырылуы жүзеге асырылды. 2012 жылдың
желтоқсан айында Астана қаласындағы зауыт іске қосылды. Өскемен
қаласындағы өндірістік қуат құрылысының аяқталуы 2013 жылдың
желтоқсан айына жоспарланып отыр.
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Есеп беру туралы
Есептік аралықта «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ үшін стратегиялық дамудың негізгі бағыттары бойынша Компания қызметі ніңнәтижелерін
көрсету артықшылық жағдай болып табылады, олардың арасында:
уранның әлемдік нарығында көшбасшы ұстанымдарын сақтап қалу,
реакторға дейін ЯОЦ қатысуын кеңейту және аралас жоғары технологиялық бағыттағы қызметті әртараптандыру. Сонымен бірге, Компания корпоративті басқарудың жоғары стандарттары мен тұрақты
дамуына назарды акценттейді.
Компания өзінің барлық мүдделі тараптары күтімдерін қанағаттандыратын өз қызметінің нәтижелері туралы ақпаратты уақытында және
анағұрлым толық ұсынуға ұмтылады. 2010 жылдан бастап «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ жыл сайын жылдық есеп берулерін басылымға
шығарады, онда өзінің операциялық қызметінің нәтижелері туралы
ғана ақпаратты көрсетпейді, сонымен бірге тұрақты даму туралы,
еңбекті және қоршаған ортаны қорғау, өнеркәсіптік қауіпсіздік және
әлеуметтік жауапкершілік мәселелері бойынша ақпарат береді.
Корпоративті есептілік саласында өзекті үрдістерге ере отырып Компания 2011 жылдан бастап коропративті есептіліктің GRI есептілігі
бойынша Ғаламдық бастаманы тұрақты дамыту саласында есептілік
бойынша Басшылық сияқты жетекші халықаралық стандарттарға
сәйкес біріктірілген есептілік дайындауды жүзеге асырады. Сонымен
бірге, 2011 жылдан бастап Компания мүдделі тараптармен өзара қатынас құру және өнім сапасын басқару амалдарын ашады.
Есеп беруде Компания қызметінің 2012 жылдың 1 қаңтары мен 31 желтоқсан аралығындағы қорытындылар көрсетілген.
2012 жылдың біріктірілген есеп беруі орыс, ағылшын және қазақ тілдерінде дайындалған және http://kazatomprom.kz/ru/pages/otchety
корпоративті Ғаламтор сайтында орналастырылады. Орыс тілінде
жазылған өткен аралықтардың жылдық есеп берулері келесі сілтеме
бойынша қол жетімді: http://www.kazatomprom.kz/ru/pages/otchety.
Есеп берудің қағаз бетіндегі көшірмелері мүдделі тараптарға сұраныс
бойынша ұсынылады.
ЕСЕП БЕРУДІ ДАЙЫНДАУ СТАНДАРТТАРЫ

ЕСЕП БЕРУ ШЕКТЕРІ ЖӘНЕ ДЕРЕКТЕРДІ ҰСЫНУ НЫСАНЫ
Есеп беруде ұсынылған нәтиже берудің экономикалық көрсеткіштері
бойынша деректер Компанияның барлық ЕТҰ бойынша ақпараттардан тұрады. «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ қызметінің барлық
қаржылық көрсеткіштері ҚЕХС бойынша аудиттен өткен біріктірілген
қаржылық есептілікке сәйкес теңгемен берілген. «Қаржылық – шаруашылық нәтижелер туралы жетекшіліктің есеп беруі» атты бөлімде Топ термин сөзі пайдаланылады, ол «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ
және оның еншілес кәсіпорындары дегенді білдіреді.
Операциялық көрсеткіштер – соның ішінде, өндіру бойынша көрсеткіштер, – барлық ЕТҚ қатысу үлесі бойынша ашылған.
Сонымен бірге, қаржылық емес көрсеткіштер иелік етудің бақылаушы үлесі бар (50% және аса) кәсіпорындар бойынша басымдырақ
ашылған. Осылайша, иелік етудің бақылаушы үлесі бар кәсіпорындар
бойынша Есеп беруде әлеуметтік және экономикалық нәтижелік көрсеткіштері бойынша сандық және сапалық деректер ұсынылған.
ЕСЕП БЕРУ МАЗМҰНЫН АНЫҚТАУ ПРОЦЕССІ
Қызмет нәтижелерінің толық және объективті көрсетуге ұмтылып,
Компания есептік аралықта туындаған қол жетістіктермен қоса қиыншылықтарды да ашып көрсеткен.
Есеп беру мазмұнын анықтау процесі келесі аспектілер негізінде GRI
Басшылығының ұсыныстарына сәйкес тұрғызылған:
•	Компанияның мүдделі тараптарының мүдделерін және күтімдерін анықтау (жетекшілік, қызметкерлер, акционерлер (Жалғыз
акционер) және инвестициялық қоғамдастық, іскер серіктестер,
өндірістік қызмет аймақтары, БАҚ);
•	Компанияның бизнес қызметіне және стратегиясына ықпал ету
көзқарасынан маңызды тақырыптар мен мәселелерді анықтау;
•	Компания қызметінің экономика, қоғам, қоршаған орта және
мүдделі тараптарға әсер етуін анықтау;
Есеп беру Компанияның алғы шарттарына сәйкес мәселелердің кең қатарын қамтиды, соның ішінде Компанияның ұзақ мерзімді экономикалық өсуі, өнеркәсіптік қауіпсіздік, еңбек пен қоршаған ортаны қорғау,
адам капиталының дамуы мен мекендеген аймақтардың дамуы бар.

Есеп беру G3.1 GRI есептілігі бойынша Ғаламдық бастаманы тұрақты
дамыту саласында есептілік бойынша Басшылық талаптарына сәйкес
дайындалған және С пайдалану деңгейіне сәйкес келеді. GRI Басшылығына сәйкестік «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ Есеп беруін уран
саласындағы өзге халықаралық компаниялардың есеп берулерімен
салыстыру мүмкіндігін береді.

КУӘЛАНДЫРУ

Нәтижелік көрсеткіштерінің тізімі және оларды ашу дәрежесі Есеп беруге қосылған GRI көрсеткіштер кестесінде ұсынылған.

Осы Есеп беру тұрақты даму саласында көрсеткіштерді тәуелсіз
куәландырудан өтпеді. «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ мүдделі тараптар
алдында ұсынылған Компания қызметі нәтижелерінің беріктігі және
ақиқаттылығының өсуіне тұрақты даму саласында көрсеткіштерді тәуелсіз куәландыруды өткізу септігін тигізетіндігін түсінеді.

Сонымен бірге, Есеп беру 2012 жылдың қараша айынан біріктірілген есептілік бойынша Халықаралық стандарт (БЕХС) ұсыныстарына
сәйкес дайындалған. БЕХС ұсыныстарының деректеріне сәйкес Есеп
беруде бизнес үлгіні, қаржылық және қаржылық емес қызметтердің
нәтижелерін, басқару жүйесін, сонымен бірге келешекте есеп берудің
бағдарын қамтамасыздандыру үшін стратегиялық жоспарлардың егжей – тегжей сипатталуына сүйеніш жасалған.
2012 жылдың Есеп беруінде Компания «Қаржылық – шаруашылық
қызмет туралы есеп беру» атты жаңа бөлімді ұсынды, ол IFRS Practice
Statement «Management Commentary» ұсыныстарына сәйкес дайындалған.

Жылдық біріктірілген есеп берулерді дайындау Компанияның ақпараттық айқындылығын көтеру үшін ғана маңызды рөлді атқармайды,
сонымен бірге ішкі бизнес процестердің тиімділігінің артуына септігін
тигізеді.

Келешекте Компания есеп беруді тәуелсіз куәландыруды жоспарлап
отыр.
БАЙЛАНЫС АҚПАРАТ
Тұрақты даму саласында есеп берулердегі ақпараттың толықтығы,
объективтілігі мен ашылу маңыздылығына қатысты мүдделі тараптардың пікірлері қаржылық емес есеп беру процестерін жетілдірудің
ажырамас элементі болып табылады.
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Таблица стандартных элементов GRI
Основной
показатель
Дополнительный
показатель

- полностью раскрыт
- частично раскрыт
Дополнительный показатель
Степень
раскрытия

Страница Отчета/Глава

Показатель

Описание показателя

1.1

Заявление самого старшего лица, принимающего решения в организации

Обращение Председателя
Правления, 6.

Характеристика ключевых воздействий, рисков и возможностей

Результаты операционной
деятельности, 18.
Управление рисками, 44.
Отчет о финансово-хозяйственной деятельности, 78.

1.2

2. Характеристика организации
2.1

Название организации

О Компании, 13.

2.2

Главные бренды, виды продукции и/или услуг

О Компании, 13.

2.3

Функциональная структура организации, включая основные подразделения, операционные компании, дочерние компании и совместные предприятия

О Компании, 13.

2.4

Расположение штаб-квартиры организации

О Компании, 13.

2.5

Число стран, в которых организация осуществляет свою деятельность, и
названия стран, где осуществляется основная деятельность или которые
особенно значимы с точки зрения вопросов устойчивого развития, охватываемых отчетом

2.6

Характер собственности и организационно-правовая форма

О Компании, 13.

2.7

Рынки, на которых работает организация (включая географическую разбивку, обслуживаемые сектора и категории потребителей и бенефициаров)

О Компании, 13.

2.8

Масштаб организации

О Компании, 13.

2.9

Существенные изменения масштабов, структуры или собственности,
произошедшие на протяжении отчетного периода

2.10

Награды, полученные за отчетный период

О Компании, 13.
Результаты операционной
деятельности, 19.

О Компании, 13.
Результаты операционной
деятельности, 19.
Ключевые события, 11.
Персонал, 60.

3. Параметры отчета
3.1

Отчетный период (например, финансовый/календарный год), к которому
относится представленная информация

Об отчете, 93.

3.2

Дата публикации последнего из предшествующих отчетов (если таковые
публиковались)

Об отчете, 93.

3.3

Цикл отчетности (годовой, двухгодичный, и т.п.)

Об отчете, 93.

3.4

Контактная информация для вопросов

Об отчете, 93.

3.5

Процесс определения содержания отчета

Об отчете, 93.
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Границы отчета (например, страны, подразделения, дочерние компании,
мощности, сданные в аренду, совместные предприятия, поставщики)

Об отчете, 93.

3.7

Укажите любые ограничения области охвата или границ отчета

Об отчете, 93.

3.8

Основания для включения в отчет данных по совместным и дочерним
предприятиям, аренде производств, передаче части функций внешним
подрядчикам и другим организационным единицам, которые могут
существенно повлиять на сопоставимость с предыдущими отчетами и/или
другими организациями

Об отчете, 93.

3.9

Методы измерения данных и расчетов, включая предположения и методики, использованные для подготовки Показателей и другой информации,
включенной в отчет

Об отчете, 93.

3.11

Существенные изменения относительно предыдущих периодов отчетности
в области охвата, границ или методов измерения, примененных в отчете

Об отчете, 93.

3.12

Таблица, указывающая расположение Стандартных элементов в отчете

Таблица показателей GRI, 95.

3.13

Политика и применяемые практические подходы в отношении внешнего
заверения отчета

Об отчете, 94.

4. Управление, обязательства и взаимодействие с заинтересованными сторонами

4.1

Структура управления организации, включая основные комитеты в составе
высшего руководящего органа, ответственные за конкретные задачи,
например, разработку стратегии или общий надзор за деятельностью
организации

Корпоративное
управление, 27, 35, 40.

4.2

Укажите, является ли председатель высшего руководящего органа одновременно исполнительным менеджером компании

Корпоративное
управление, 28.

4.3

Для организаций, имеющих унитарный совет директоров, количество независимых членов высшего руководящего органа и/или членов, не относящихся к исполнительному руководству компании в разбивке по полу

Корпоративное
управление, 28.

4.4

Механизмы, при помощи которых акционеры и сотрудники организации
могут направлять деятельность высшего руководящего органа или давать
ему рекомендации

Корпоративное
управление, 28.

4.6

Действующие процессы в высшем руководящем органе, призванные
предотвратить конфликт интересов

Корпоративное
управление, 42.

4.7

Процессы определения квалификации и компетентности членов высшего
руководящего органа и комитетов, включая разбивку по полу и другим
показателям разнообразия

Корпоративное
управление, 34.

4.8

Разработанные внутри организации заявления о миссии или ценностях,
кодексы корпоративного поведения и принципы, значимые с точки зрения
экономической, экологической и социальной результативности, а также
степень их практической реализации

Стр. 3, О Компании, 13.
Устойчивое развитие, 49.

4.10

Процессы оценки собственной результативности высшим руководящим
органом, в частности, в связи с экономическими, экологическими и
социальными результатами деятельности организации

Корпоративное
управление, 34.

4.11

Применяет ли организация принцип предосторожности, и каким образом

Устойчивое развитие, 49.

4.13

Членство в ассоциациях (например, отраслевых) и/или национальных и
международных организациях по защите интересов

4.14
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Перечень заинтересованных сторон, с которыми взаимодействовала
организация

О Компании, 13.
Взаимодействие с
заинтересованными
сторонами, 50.

4.15

Основания для выявления и отбора заинтересованных сторон с целью
дальнейшего взаимодействия с ними

Взаимодействие с
заинтересованными
сторонами, 50.

4.16

Подходы к взаимодействию с заинтересованными сторонами, включая
частоту взаимодействия по формам и заинтересованным группам

Взаимодействие с
заинтересованными
сторонами, 50, 52.

4.17

Ключевые темы и интересы, поднятые или выявленные в процессе взаимодействия с заинтересованными сторонами, и то, как организация ответила
на эти темы и интересы, в том числе и посредством своей отчетности

Взаимодействие с
заинтересованными
сторонами, 52.

Экономическая результативность
Ключевые показатели
деятельности, 8.
Результаты операционной
деятельности, 19.
Персонал, 53.

EC1

Созданная и распределенная прямая экономическая стоимость, включая
доходы, операционные затраты, выплаты сотрудникам, пожертвования и
другие инвестиции в сообщества, нераспределенную прибыль, выплаты
поставщикам капитала и государствам

EC2

Финансовые аспекты и другие риски и возможности для деятельности
организации в связи с изменением климата

EC5

Диапазон соотношений стандартной заработной платы начального уровня
и установленной минимальной заработной платы в существенных регионах
деятельности организации в разбивке по полу

Персонал, 58.

EC7

Процедуры найма местного населения и доля высших руководителей,
нанятых из местного населения, в существенных регионах деятельности
организации

Персонал, 55.

EC8

Развитие и воздействие инвестиций в инфраструктуру и услуги, предоставляемые прежде всего для общественного блага, посредством
коммерческого, натурального или благотворительного участия

Развитие регионов
присутствия, 75.

Понимание и описание существенных непрямых экономических воздействий, включая область влияния

Персонал, 53, 58.
Развитие регионов
присутствия, 75.

EC9

Охрана окружающей среды:
Выбросы в атмосферу и
изменение климата, 70.

Экологическая результативность

EN1

Использованные материалы с указанием массы и объема

Охрана окружающей среды:
Использование ресурсов и и
энергоэффективность, 66.

EN2

Доля материалов, представляющих собой переработанные или повторно
используемые отходы

Охрана окружающей среды:
Контроль и утилизация
отходов, 73.

Прямое использование энергии с указанием первичных источников

Охрана окружающей среды:
Использование ресурсов и и
энергоэффективность, 66.

Косвенное использование энергии с указанием первичных источников

Охрана окружающей среды:
Использование ресурсов и и
энергоэффективность, 66.

EN5

Энергия, сэкономленная в результате мероприятий по снижению энерго
потребления и повышению энергоэффективности

Охрана окружающей среды:
Использование ресурсов и и
энергоэффективность, 66.

EN8

Общее количество забираемой воды с разбивкой по источникам

Охрана окружающей среды:
Водные ресурсы, 68.

EN9

очники воды, на которые оказывает существенное влияние водозабор
организации

Охрана окружающей среды:
Водные ресурсы, 68.

EN3

EN4
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EN10

Доля и общий объем многократно и повторно используемой воды.

Охрана окружающей среды:
Водные ресурсы, 69.

EN11

Местоположение и площадь земель, находящихся в собственности,
аренде, под управлением организации, и расположенных на охраняемых
природных территориях и территориях с высокой ценностью биоразнообразия вне их границ, или примыкающих к таким территориям

Охрана окружающей среды:
Земельные ресурсы и
биоразнообразие, 68.

EN12

Описание существенных воздействий деятельности, продукции и услуг на
биоразнообразие на охраняемых природных территориях и территориях с
высокой ценностью биоразнообразия вне их границ

Охрана окружающей среды:
Земельные ресурсы и
биоразнообразие, 68.

EN13

Сохраненные или восстановленные местообитания

Охрана окружающей среды:
Земельные ресурсы и
биоразнообразие, 68.

EN14

Стратегии, осуществляемые действия и планы на будущее по управлению
воздействиями на биоразнообразие

Охрана окружающей среды:
Земельные ресурсы и биоразнообразие, 68.

EN16

Полные прямые и косвенные выбросы парниковых газов с указанием
массы

Охрана окружающей среды:
Выбросы в атмосферу и
изменение климата.
Учет косвенных выбросов
парниковых газов не
ведется, 71.

EN18

Инициативы по снижению выбросов парниковых газов и достигнутое
снижение

Охрана окружающей среды:
Выбросы в атмосферу и
изменение климата, 71.

Выбросы озоноразрушающих веществ с указанием массы

Охрана окружающей среды:
Выбросы в атмосферу и
изменение климата, 72.

EN20

Выбросы в атмосферу NOХ, SOX и других значимых загрязняющих веществ с указанием типа и массы

Охрана окружающей среды:
Выбросы в атмосферу и
изменение климата, 71.

EN21

Общий объем сбросов с указанием качества сточных вод и принимающего
объекта

Охрана окружающей среды:
Водные ресурсы, 69.

EN22

Общая масса отходов в разбивке по типу и способу обращения

Охрана окружающей среды:
Контроль и утилизация отходов, 73.

EN25

Принадлежность, размер, статус охраны и ценность с точки зрения
биоразнообразия водных объектов и связанных с ними местообитаний, на
которые оказывают существенное влияние сбросы организации и поверхностный сток с территории ее объектов

Охрана окружающей среды:
Водные ресурсы, 70.

EN28

Денежное значение значительных штрафов и общее число нефинансовых
санкций, наложенных за несоблюдение экологического законодательства и
нормативных требований

Охрана окружающей среды:
Затраты на природоохранные
цели, 73.

EN30

Общие расходы и инвестиции на охрану окружающей среды, с разбивкой
по типам

Охрана окружающей среды:
Затраты на природоохранные
цели, 73.

EN19

Социальная результативность: подход к организации труда и достойный труд

98

LA1

Общая численность рабочей силы в разбивке по типу занятости, полу,
договору о найме и региону

Персонал, 53.

LA2

Общее количество сотрудников и текучесть кадров в разбивке по возрастной группе, полу и региону, включая долю новых сотрудников

Персонал, 54.

LA3

Выплаты и льготы, предоставляемые сотрудникам, работающим на
условиях полной занятости, которые не предоставляются сотрудникам,
работающим на условиях временной или неполной занятости, в разбивке
по основной деятельности

Персонал, 60.

LA4

Доля сотрудников, охваченных коллективными договорами

Персонал, 56.

LA5

Минимальный период(ы) уведомления в отношении значительных изменений в деятельности организации, а также определен ли он в коллективном
соглашении

Персонал, 56.

LA7

Уровень производственного травматизма, уровень профессиональных
заболеваний, коэффициент потерянных дней и коэффициент отсутствия
на рабочем месте, а также общее количество смертельных исходов,
связанных с работой, в разбивке по региону и полу

LA10

Среднее количество часов обучения на одного сотрудника в год, в разбивке по категориям сотрудников

Персонал, 57.

LA11

Программы развития навыков и образования на протяжении жизни,
призванные поддерживать способность сотрудников к занятости, а также
оказать им поддержку при завершении карьеры

Персонал, 57.

LA13

Состав руководящих органов и персонала организации с разбивкой по полу
и возрастной группе, указанием представительства меньшинств, а также
других показателей разнообразия

Персонал, 54-55.

LA14

Отношение базового оклада мужчин и женщин в разбивке по категориям
сотрудников

Охрана труда и промышленная безопасность, 62.

Персонал, 60.

Социальная результативность: взаимодействие с обществом
SO2

Доля и общее число бизнес-единиц, проанализированных в отношении
рисков, связанных с коррупцией

Корпоративная этика, 42.

SO3

Доля сотрудников, прошедших обучение антикоррупционным политикам и
процедурам организации

Корпоративная этика, 43.

SO4

Действия, предпринятые в ответ на случаи коррупции

Корпоративная этика, 43.

SO8

Денежное выражение существенных штрафов и общее число нефинансовых санкций, наложенных за несоблюдение законодательства и нормативных требований

Затраты на природоохранные
цели, 73.

SO9

Деятельность с существенными негативными воздействиями на местные
сообщества или с потенциалом таких воздействий

Устойчивое развитие, 49.

SO10

Меры, предпринятые для предотвращения и уменьшения негативных
последствий в деятельности организации, имеющей значительные
потенциальные или действительные негативные воздействия на местные
сообщества

Устойчивое развитие, 49.

Социальная результативность: ответственность за продукцию

PR1

Стадии жизненного цикла, на которых воздействие на здоровье и безопасность продукции и услуг оцениваются для выявления возможностей
улучшения, и доля существенных продуктов и услуг, подлежащих таким
процедурам

PR5

Практики, относящиеся к удовлетворению потребителя, включая результаты исследований по оценке степени удовлетворения потребителя

Управление качеством, 46.
Взаимодействие с
заинтересованными
сторонами, 50.
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Консолидированная финансовая отчетность
по состоянию на и за год, закончившийся
31 декабря 2012 г.

СОДЕРЖАНИЕ
ПОДТВЕРЖДЕНИЕ РУКОВОДСТВА ОБ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ПОДГОТОВКУ И
УТВЕРЖДЕНИЕ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ ПО СОСТОЯНИЮ НА И ЗА ГОД,

101

ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 декабря 2012 г.
ОТЧЕТ НЕЗАВИСИМЫХ АУДИТОРОВ
КОНСОЛИДИРОВАННАЯ ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ ПО СОСТОЯНИЮ НА И

102

ЗА ГОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 декабря 2012 г.:
Консолидированный отчет о совокупном доходе
Консолидированный отчет о финансовом положении
Консолидированный отчет о движении денежных средств
Консолидированный отчет об изменениях капитала
Примечания к консолидированной финансовой отчетности

100

104
104
105
107
108
109

Нижеследующее подтверждение, которое должно рассматриваться совместно с описанием обязанностей аудиторов, содержащимся в представленном на стр. 102–103 отчете независимых аудиторов, сделано с целью разграничения ответственности независимых аудиторов и руководства
в отношении консолидированной финансовой отчетности АО «Национальная Атомная Компания «Казатомпром» (далее – «Компания») и ее дочерних предприятий (далее – «Группа»).
Руководство Группы отвечает за подготовку консолидированной финансовой отчетности Группы, достоверно отражающей во всех существенных
аспектах консолидированное финансовое положение Группы по состоянию на 31 декабря 2012 г., а также результаты ее деятельности, движение
денежных средств и изменения капитала за год, закончившийся на указанную дату, в соответствии с Международными стандартами финансовой
отчетности («МСФО»).
При подготовке консолидированной финансовой отчетности руководство несет ответственность за:
• обеспечение правильного выбора и применение принципов учетной политики;
• представление информации, в т.ч. данных об учетной политике, в форме, обеспечивающей уместность, достоверность, сопоставимость и
понятность такой информации;
• раскрытие дополнительной информации в случаях, когда выполнения требований МСФО оказывается недостаточно для понимания
пользователями отчетности того воздействия, которое те или иные сделки, а также прочие события или условия оказывают на консолидированное финансовое положение и консолидированные финансовые результаты деятельности Группы; и
• оценку способности Группы продолжать деятельность в обозримом будущем.
Руководство также несет ответственность за:
• разработку, внедрение и поддержание эффективной и надежной системы внутреннего контроля на всех предприятиях Группы;
• ведение учета в форме, позволяющей раскрыть и объяснить сделки Группы, а также предоставить на любую дату информацию достаточной точности о консолидированном финансовом положении Группы и обеспечить соответствие консолидированной финансовой отчетности требованиям МСФО;
• ведение бухгалтерского учета в соответствии с законодательством и стандартами бухгалтерского учета Республики Казахстан;
• принятие всех разумно возможных мер по обеспечению сохранности активов Группы; и
• предотвращение и выявление фактов финансовых и прочих злоупотреблений.
Консолидированная финансовая отчетность Группы за год, закончившийся 31 декабря 2012 г., была утверждена руководством Группы
14 марта 2013 г.

От имени руководства Группы:

Школьник В.С.
Председатель Правления

Калиева З.Г.
Главный Бухгалтер

14 марта 2013 г.
г. Астана, Республика Казахстан

14 марта 2013 г.
г. Астана, Республика Казахстан

Прилагаемые примечания на стр. 109-177 составляют неотъемлемую часть настоящей консолидированной финансовой отчетности.
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ТОО «Делойт»
пр. Аль-Фараби, 36,
г. Алматы, 050059,
Республика Казахстан
Тел: +7(727) 258 13 40
Факс: +7(727) 258 13 41
almaty@deloitte.kz
www. deloitte.kz

ОТЧЕТ НЕЗАВИСИМЫХ АУДИТОРОВ
Акционерам АО «Национальная Атомная Компания «Казатомпром»:
Мы провели аудит прилагаемой консолидированной финансовой отчетности АО «Национальная Атомная Компания
«Казатомпром» и его дочерних предприятий (далее – «Группа»), которая включает в себя консолидированный отчет о
финансовом положении по состоянию на 31 декабря 2012 г. и соответствующие консолидированные отчеты о совокупном
доходе, движении денежных средств и изменениях капитала за год, закончившиймя на эту дату, а также краткое изложение
основных принципов учетной политики и прочие примечания к данной консолидированной финансовой отчетности.
Ответственность руководства за подготовку консолидированной финансовой отчетности
Руководство Группы несет ответственность за подготовку и достоверное представление данной консолидированной
финансовой отчетности в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности, а также за создание
системы внутреннего контроля, которую руководство считает необходимой для подготовки консолидированной
финансовой отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.
Ответственность аудиторов
Наша ответственность состоит в выражении мнения о достоверности данной консолидированной финансовой отчетности
на основании проведенного нами аудита. Мы провели аудит в соответствии с Международными стандартами аудита.
Эти стандарты требуют обязательного соблюдания аудиторами этических норм, а также планирования и проведения
аудита с целью получения достаточной уверенности в том, что консолидированная финансовая отчетность не содержит
существенных искажений.
Аудит включает проведение процедур, необходимых для получения аудиторских доказательств в отношении числовых
показателей и примечаний к консолидированной финансовой отчетности. Выбор надлежащих процедур основывается
на профессиональном суждении аудитора, включая оценку рисков существенного искажения финансовой отчетности
вследствие недобросовестных действий, влияющих на консолидированную финансовую отчетность, или ошибок. Оценка
таких рисков включает рассмотрение системы внутреннего контроля за подготовкой и достоверностью финансовой
отчетности с целью разработки аудиторских процедур, применимых в данных обстоятельствах, но не для целей выражения
мнения об эффективности системы внутреннего контроля. Аудит также включает оценку надлежащего характера
применяемой учетной политики и обоснованности оценочных показателей, полученных руководством, а также оценку
представления финансовой отчетности в целом.
Мы считаем, что полученные нами аудиторские доказательства являются достаточным основанием для выражения нашего
мнения о данной консолидированной финансовой отчетности.

Наименование «Делойт» относится к одному либо любому количеству юридических лиц, входящих в «Делойт Туш Томацу Лимитед», частную компанию с ответственностью участников в
гарантированных ими пределах, зарегистрированную в соответствии с законодательством Великобритании; каждое такое юридическое лицо является самостоятельным и независимым
юридическим лицом. Подробная информация о юридической структуре «Делойт Туш Томацу Лимитед» и входящих в нее юридических лиц представлена на сайте www.deloitte.com/about.
Подробная информация о юридической структуре «Делойта» в СНГ представлена на сайте www.deloitte.com/ru/about.
Member of Deloitte Touche Tohmatsu Limited
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Мнение
По нашему мнению, консолидированная финансовая отчетность достоверно во всех существенных аспектах отражает
финансовое положение Группы по состоянию на 31 декабря 2012 г., а также финансовые результаты ее деятельности
и движение денежных средств за год, закончившийся на эту дату, в соответствии с Международными стандартами
финансовой отчетности.

ТОО «Делойт»
Государственная лицензия на осуществление
вудиторской
Деятельности в Республике Казахстан
№
0000015,
тип
МФЮ-2,
выданная
Министерством финансов
Республики Казахстан 13 сентября 2006 г.

Даулет Куатбеков
Партнер по проекту
Квалифицированный аудитор,
Свидетельство № 0000523
от 15 февраля 2002 г.,
Республика Казахстан

Нурлан Бекенов
Генеральный директор
ТОО «Делойт»

14 марта 2013 г.
г. Алматы, Республика Казахстан
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КОНСОЛИДИРОВАННАЯ ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ ПО СОСТОЯНИЮ НА И ЗА ГОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 декабря 2012 г.
Консолидированный отчет о совокупном доходе
Примечание

2012 г.

2011 г.

тыс. тенге

тыс. тенге

Доход

7

321 746 064

321 951 168

Себестоимость реализации

8

(243 906 924)

(235 359 486)

Валовая прибыль
Расходы по реализации
Административные расходы

9
10

77 839 140
(3 590 108)
(24 416 043)

86 591 682
(3 107 813)
(17 080 916)

Финансовые доходы

11

3 820 825

5 466 166

Финансовые расходы
Расходы по курсовой разнице
Доля в прибыли объектов инвестиций, учитываемых методом долевого
участия в ассоциированных предприятиях
Доля в прибыли объектов инвестиций, учитываемых методом долевого
участия всовместносовместно контролируемых предприятиях
Прочие доходы
Прочие расходы

11

(13 046 433)
(2 745 934)

(11 983 154)
(410 882)

22

19 444 689

30 222 153

23

12 925 516

13 493 453

12
13

422 714
(8 378 303)

573 335
(6 949 489)

62 276 063
(10 279 039)

96 814 535
(17 125 492)

51 997 024

79 689 043

Прочий совокупный доход
Курсовая разница от перевода зарубежной деятельности

57 455

56 898

Прочий совокупный доход за год, за вычетом налога

57 455

56 898

52 054 479

79 745 941

50 914 945
1 082 079

78 337 759
1 351 284

51 997 024

79 689 043

50 969 885
1 084 594

78 394 657
1 351 284

52 054 479

79 745 941

1 388

2 135

Прибыль до налогообложения
Расходы по подоходному налогу
ПРИБЫЛЬ ЗА ГОД

ИТОГО СОВОКУПНЫЙ ДОХОД ЗА ГОД
Прибыль за год, относящаяся к:
Владельцам Группы
Неконтрольным долям владения
Итого совокупный доход за год, относящийся к:
Владельцам Группы
Неконтрольным долям владения
Прибыль на акцию
Базовая и разводненная (округление до тенге)

16

Настоящая консолидированная финансовая отчетность была утверждена руководством 14 марта 2013 г. и от имени руководства ее подписали:

Школьник В.С.
Председатель Правления

Калиева З.Г.
Главный Бухгалтер

14 марта 2013 г.
г. Астана, Республика Казахстан

14 марта 2013 г.
г. Астана, Республика Казахстан

Прилагаемые примечания на стр. 109-177 составляют неотъемлемую часть настоящей консолидированной финансовой отчетности.
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Консолидированный отчет о финансовом положении
Примечание

31.12.2012

31.12.2011

тыс. тенге

тыс. тенге

АКТИВЫ
Долгосрочные активы
Нематериальные активы
Основные средства
Затраты по подготовке к производству

17
18
19

12 026 973
123 661 474
36 962 366

12 332 325
101 129 172
35 085 277

Права на недропользование

20

8 275 262

8 326 060

Разведочные и оценочные активы
Инвестиции в ассоциированные предприятия
Инвестиции в совместно контролируемые предприятия
Прочие инвестиции
Инвестиционная недвижимость
Авансы выданные и прочая дебиторская задолженность
Запасы
Отложенные налоговые активы
Срочные депозиты
Займы, выданные связанным сторонам
Денежные средства, ограниченные в использовании

21
22
23
24

3 742 692
80 611 978
20 147 386
67 056 184
800
29 130 950
8 765 218
2 716 415
3 756 382
13 277 619
5 984 115

2 698 188
83 330 514
18 630 500
67 056 184
800
15 729 395
8 101 277
1 337 427
402 528
10 824 384
5 123 895

416 115 814

370 107 926

80 549 261
22 800 818
4 809 923
32 260 100
60 379 661
2 159 890
20 000
38 038 905

62 379 438
20 183 992
4 745 019
30 313 664
54 767 733
27 305 161
20 000
41 837 161

Итого краткосрочные активы

241 018 558

241 552 168

Итого активы

657 134 372

611 660 094

27
28
29
30
31
33

Итого долгосрочные активы
Краткосрочные активы
Торговая дебиторская задолженность
Активы для распределения конечной контролирующей стороне
Предоплата по подоходному налогу
Авансы выданные и прочая дебиторская задолженность
Запасы
Срочные депозиты
Займы, выданные связанным сторонам
Денежные средства и их эквиваленты

25
26
27
28
30
31
32
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КОНСОЛИДИРОВАННАЯ ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ ПО СОСТОЯНИЮ НА И ЗА ГОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 декабря 2012 г.
31.12.2012
тыс. тенге

31.12.2011
тыс. тенге

36 692 362
4 784 842
(1 032 661)
324 999 663

36 692 362
4 928 671
(1 087 601)
297 656 953

Итого капитал акционеров материнской Компании
Неконтрольные доли владения

365 444 206
11 912 025

338 190 385
9 666 681

Итого капитал

377 356 231

347 857 066

Примечание
КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Капитал
Акционерный капитал
Дополнительно оплаченный капитал
Резерв курсовых разниц при пересчете из других валют
Нераспределенная прибыль

Долгосрочные обязательства
Кредиты и займы
Прочие финансовые обязательства
Резервы
Торговая кредиторская задолженность
Авансы полученные и прочая кредиторская задолженность
Привилегированные акции
Субсидии
Начисленные обязательства
Отложенные налоговые обязательства

34

35
41
36
37
38
39
40
29

Итого долгосрочные обязательства
Краткосрочные обязательства
Кредиты и займы
Резервы
Торговая кредиторская задолженность
Авансы полученные и прочая кредиторская задолженность
Начисленные обязательства
Прочие финансовые обязательства
Субсидии

35
36
37
38
40
41

94
2
10
2
1

328
474
843
815
786
264
378
149
5 107

211
691
496
395
001
827
331
645
912

94 670 518
42 814 176
9 677 230
686 945
1 712 642
264 827
187 124
5 388 234

118 148 509

155 401 696

14
22
49
24
3
47

023
896
567
679
352
086
23

621
069
880
573
225
712
552

21
22
46
10
2
4

745
815
235
348
644
588
23

906
372
090
336
741
641
246

Итого краткосрочные обязательства

161 629 632

108 401 332

Итого обязательства

279 778 141

263 803 028

Итого капитал и обязательства

657 134 372

611 660 094

Настоящая консолидированная финансовая отчетность была утверждена руководством 14 марта 2013 г. и от имени руководства ее подписали:

Школьник В.С.
Председатель Правления

Калиева З.Г.
Главный Бухгалтер

14 марта 2013 г.
г. Астана, Республика Казахстан

14 марта 2013 г.
г. Астана, Республика Казахстан

Прилагаемые примечания на стр. 109-177 составляют неотъемлемую часть настоящей консолидированной финансовой отчетности.
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Консолидированный отчет о движении денежных средств
ОПЕРАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Поступление денежных средств от продаж
Вознаграждение полученное
Выплаты поставщикам
Выплаты работникам
Денежные средства от операций
Подоходный налог уплаченный
Вознаграждение уплаченное
Потоки денежных средств, полученные от операционной деятельности
ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Поступления от выбытия основных средств
Погашение срочных вкладов
Поступления от погашения выданных займов
Дивиденды, полученные от ассоциированных предприятий и прочие инвестиции
Поступление субсидий
Займы, выданные связанным сторонам
Размещение срочных вкладов
Приобретение основных средств
Авансы, выданные за основные средства
Приобретение нематериальных активов
Приобретение активов по разработке месторождения
Приобретение разведочных и оценочных активов
Приобретение дочерних предприятий, за вычетом приобретенных денежных средств
(Примечание 45)
Затраты по правам на недропользование
Приобретение инвестиций в ассоциированных предприятиях и совместных предприятиях
(Примечание 22, 23)
Прочее
Потоки денежных средств, полученные от инвестиционной деятельности

2012 г.
тыс. тенге
330 461 772
976 862
(265 445 399)
(35 064 959)

2011 г.
тыс. тенге
339 480 159
2 658 065
(231 641 151)
(29 621 872)

30 928 276
(11 729 424)
(6 234 442)

80 875 201
(19 795 131)
(6 558 124)

12 964 410

54 521 946

90 552
27 427 376
43 099 360
308 832
(6 487 683)
(27 827 631)
(4 712 546)
(237 432)
(7 804 219)
(737 616)

117
77 161
500
19 718
(8
(29 261
(13 819
(11 520
(346
(12 235
(273

742
608
000
517
000)
741)
690)
220)
457)
231)
744)

(10 553)
-

(24 523 345)
(22 841)

(2 543 139)
(689 650)

(5 196 240)
83 582

19 875 651

373 940

ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Поступления от взноса в капитал от участников с неконтролируемыми долями владения
Поступления от займов
Погашение заемных средств
Расходы по организации кредитов
Погашение обязательств по финансовой аренде
Приобретение активов для распределения конечной контролирующей стороне
Дивиденды, выплаченные акционеру

1 442 560
19 507 591
(37 631 045)
(6 605)
(29 856)
(4 004 552)
(16 204 978)

1 329 470
3 244 123
(15 518 102)
(20 638)
(45 262)
(15 297 525)
(8 983 560)

Потоки денежных средств, использованные в финансовой деятельности

(36 926 885)

(35 291 494)

Чистое (уменьшение)/увеличение денежных средств и их эквивалентов
Денежные средства и их эквиваленты на начало года (Примечание 32)
Влияние изменений валютных курсов на денежные средства и их эквиваленты

(4 086 824)
41 837 161
288 568

19 604 392
22 384 108
(151 339)

Денежные средства и их эквиваленты на конец года (Примечание 32)

38 038 905

41 837 161

Настоящая консолидированная финансовая отчетность была утверждена руководством 14 марта 2013 г. и от имени руководства ее подписали:
Школьник В.С.
Председатель Правления

Калиева З.Г.
Главный Бухгалтер

14 марта 2013 г.
г. Астана, Республика Казахстан

14 марта 2013 г.
г. Астана, Республика Казахстан

Прилагаемые примечания на стр. 109-177 составляют неотъемлемую часть настоящей консолидированной финансовой отчетности.
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-

-

Изменения в неконтрольной доли владения

Изменения в капитале дочерних предприятий

324 999 663

-

-

4 784 842

(143 829)

-

-

-

-

-

-

4 928 671

4 806 535
122 136

Дополнительно
оплаченный
капитал

365 444 206

Калиева З.Г.
Главный Бухгалтер
14 марта 2013 г.
г. Астана, Республика Казахстан

Прилагаемые примечания на стр. 109-177 составляют неотъемлемую часть настоящей консолидированной финансовой отчетности.

Школьник В.С.
Председатель Правления
14 марта 2013 г.
г. Астана, Республика Казахстан

(143 829)

-

(70 907)

(23 501 328)

50 969 885

54 940

50 914 945

338 190 385

266 529 755
78 337 759
56 898
78 394 657
(8 852 110)
(3 837 361)
5 833 308
122 136

Итого собственный капитал
акционеров
материнской
компании

Настоящая консолидированная финансовая отчетность была утверждена руководством 14 марта 2013 г. и от имени руководства ее подписали:

Остаток на 31 декабря 2012 г.

(1 032 661)

-

-

Прочие распределения (Примечание 26)

36 692 362

(23 501 328)

-

Дивиденды объявленные

(70 907)

50 914 945

54 940

-

Итого совокупный доход за год

-

54 940

-

Доход от пересчета иностранной валюты

50 914 945

297 656 953

226 175 357
78 337 759
78 337 759
(8 852 110)
(3 837 361)
5 833 308
-

-

(1 087 601)

(1 144 499)
56 898
56 898
-

Нераспределенная прибыль

-

36 692 362

36 692 362
-

Акционерный
капитал

Резерв курсовых разниц при
пересчете из
других валют

Прибыль за год

Остаток на 31 декабря 2011 г.

Изменения в капитале дочерних предприятий

Изменения в неконтрольной доли владения

Прочие распределения (Примечание 26)

Дивиденды объявленные

Итого совокупный доход за год

Доход от пересчета иностранной валюты

Остаток на 1 января 2011 г.
Прибыль за год

тыс. тенге

Консолидированный отчет об изменениях капитала

11 912 025

(77 397)

1 442 560

-

(204 413)

1 084 594

2 515

1 082 079

9 666 681

12 889 952
1 351 284
1 351 284
(169 764)
(4 404 791)
-

Неконтрольные
доли владения

377 356 231

(221 226)

1 442 560

(70 907)

(23 705 741)

52 054 479

57 455

51 997 024

347 857 066

279 419 707
79 689 043
56 898
79 745 941
(9 021 874)
(3 837 361)
1 428 517
122 136

Итого капитал

КОНСОЛИДИРОВАННАЯ ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ ПО СОСТОЯНИЮ НА И ЗА ГОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 декабря 2012 г.

1	ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
(а)	Организационная структура и деятельность
АО «Национальная Aтомная Компания «Казатомпром» (далее – «Компания») и его дочерние предприятия (совместно – «Группа») являются
акционерным обществом и товариществами с ограниченной ответственностью согласно определению Гражданского кодекса Республики Казахстан. Компания была образована в соответствии с Указом Президента Республики Казахстан № 3593 «Об образовании Национальной Атомной
Компании ”Казатомпром”» от 14 июля 1997 г. и Постановлением Правительства Республики Казахстан № 1148 «Вопросы Национальной Атомной
Компании ”Казатомпром”» от 22 июля 1997 г.
В соответствии с Указом Президента Республики Казахстан от 13 октября 2008 г. № 669, 19 января 2009 г. АО «Фонд Национального Благосостояния «Самрук-Қазына» (далее – «Акционер») стало единственным владельцем Группы. Акционер полностью принадлежит Правительству
Республики Казахстан. Компания зарегистрирована по адресу: Республика Казахстан, г. Астана, ул. Кунаева, 10. В июне 2011 г. Компания передислоцировала головной офис в г. Астану в соответствии с Решением Правления Акционера. Основными видами деятельности Группы являются:
• добыча урана, переработка и продажа урановой продукции;
• производство и продажа изделий из бериллия, а также научные исследования и разработки;
• производство и продажа изделий тантала, а также научные исследования и разработки;
• производство и продажа электроэнергии, теплоэнергии и воды;
• производство и продажа оборудования для альтернативной энергетики;
• производство и продажа прочей продукции и предоставление услуг для основного производства.
Продукция Группы реализуется в Республике Казахстан, а также экспортируется за ее пределы.
В 2011 г. Группа начала развитие производства фотоэлектрических солнечных модулей. В связи этим в 2011 г. Группа приобрела ТОО «Кварц» –
предприятие по добыче и переработке кварца – и ТОО «МК «Kaz Silicon», которое занимается производством и реализацией металлургического
и поликристаллического кремния (см. Примечание 6). Группа также приобрела ТОО «Bergstein»/ ТОО «Kazakhstan Solar Silicon» (см. Примечание 6),
которое будет развивать производство кремниевых пластин и фотоэлектрических ячеек. В декабре 2011 г. Группа создала дочернюю организацию ТОО «Astana Solar» с целью производства фотоэлектрических модулей и электрических систем на их основе.
(б)	Операционная среда

Рынки развивающихся стран, включая Казахстан, подвержены экономическим, политическим, социальным, судебным и законодательным
рискам, отличным от рисков более развитых рынков. Как уже случалось ранее, предполагаемые или фактические финансовые трудности стран
с развивающейся экономикой или увеличение уровня предполагаемых рисков инвестиций в эти страны могут отрицательно отразиться на экономике и инвестиционном климате Казахстана.
Законы и нормативные акты, регулирующие ведение бизнеса в Казахстане, по-прежнему подвержены быстрым изменениям. Существует возможность различной интерпретации налогового, валютного и таможенного законодательства, а также другие правовые и фискальные проблемы, с
которыми сталкиваются компании, осуществляющие деятельность в Казахстане. Будущее направление развития Казахстана в большой степени
зависит от мер экономической, налоговой и кредитно-денежной политики государства, принимаемых законов и нормативных актов, а также
изменений политической ситуации в стране.
Мировая финансовая система продолжает выказывать признаки глубокого стресса, и многие страны в последние годы испытывают снижение
или вовсе отсутствие роста экономики. Помимо этого, существует неопределенность касательно кредитоспособности некоторых суверенных государств Еврозоны и финансовых институтов, на которые государственный долг таких стран оказывает свое влияние. Эти условия могут привести
к замедлению темпов роста или рецессии экономики Казахстана, неблагоприятным образом сказаться на доступности и стоимости капитала для
Группы, а также в целом на бизнесе Группы, результатах ее деятельности, финансовом положении и перспективах развития.
Кроме того, в Казахстане сохраняется относительно высокий уровень инфляции. Согласно данным государственных статистических органов, рост
потребительских цен за годы, закончившиеся 31 декабря 2012 г. и 2011 г., составил 5,9% и 5,0% соответственно.
В связи с тем, что Республика Казахстан добывает и экспортирует большие объемы минеральных ресурсов, экономика страны особенно чувствительна к изменениям мировых цен на минеральные ресурсы, которые в 2012 и 2011 гг. были подвержены значительным колебаниям.
Консолидированная финансовая отчетность отражает оценку руководством Группы того влияния, которое оказывают экономические и политические условия в Республике Казахстан на деятельность и финансовое положение Группы. Фактическое влияние будущих условий хозяйствования
может отличаться от оценок руководства.
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2	ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ПОДГОТОВКИ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ
(a) Заявление о соответствии
Данная консолидированная финансовая отчетность была подготовлена в соответствии с требованиями Международных стандартов финансовой
отчетности («МСФО»), выпущенными Советом по международным стандартам бухгалтерского учета («СМСБУ»).

(б)	Принцип непрерывной деятельности
Данная консолидированная финансовая отчетность была подготовлена исходя из допущения о том, что Группа будет придерживаться принципа
непрерывности деятельности. Это предполагает реализацию активов и погашение обязательств в ходе ее обычной деятельности в обозримом
будущем.

(в) База для оценки стоимости
Консолидированная финансовая отчетность подготовлена на основе исторической стоимости, за исключением финансовых инструментов, которые должны учитываться по справедливой стоимости.

(г) Валюта представления
Национальной валютой Республики Казахстан является казахстанский тенге («тенге»).
Тенге не является конвертируемой валютой за пределами Республики Казахстан. Операции в иностранной валюте учитываются по курсу на дату
операции, курс установлен Казахстанской фондовой биржей («KASE»). Иностранная валюта, которая не котируется на KASE, валютная ставка рассчитывается Национальным Банком Республики Казахстан, используя кросс-курс по отношению к доллару США («доллар США») в соответствии с
котировками полученными от Reuters.
Прилагаемая консолидированная финансовая отчетность представлена в тенге, и все числовые показатели округлены до ближайшей тысячи.

(д) Существенные бухгалтерские оценки и ключевые источники неопределенности в оценках
При применении учетной политики Группы, описанной в Примечании 3, Группа должна составлять суждения, оценки и допущения относительно
балансовой стоимости активов и обязательств, информация о которой не очевидна из других источников. Оценки и связанные с ними допущения
основаны на историческом опыте и других факторах, которые считаются актуальными. Фактические результаты могут отличаться от этих оценок.
Оценки и лежащие в их основе допущения регулярно пересматриваются. Изменения в расчетных оценках признаются в отчетном периоде, в котором оценка пересматривается, если изменение влияет только на этот период, либо в том периоде, к которому относится изменение, и в будущих
периодах, если изменение влияет как на текущие, так и на будущие периоды.
Ниже приводится общее описание учетной политики, на которую влияют такие оценки или допущения, которые могут оказать существенное
влияние на отражаемые в отчетности прибыли и убытки и финансовое положение Группы.
(i)

Налог на прибыль

Группа облагается корпоративным подоходным налогом в Республике Казахстан. Налоговая система Казахстана, будучи относительно новой,
характеризуется частыми изменениями законодательных норм, официальных разъяснений и судебных решений, зачастую нечетко изложенных и
противоречивых, что допускает их неоднозначное толкование различными налоговыми органами. Проверками и расследованиями в отношении
правильности исчисления налогов занимаются регулирующие органы, имеющие право налагать крупные штрафы и начислять пени. Эти обстоятельства могут создавать в Казахстане налоговые риски, более значительные по сравнению с другими странами. Группа признает обязательства по ожидаемым дополнительным налогам на основе своей интерпретации действующего налогового законодательства и суммы, которая,
вероятно, может подлежать оплате в результате проверок налоговыми органами.
Руководство Группы, исходя из своего понимания применимого налогового законодательства, нормативных требований и судебных решений,
считает, что налоговые обязательства отражены в полной мере. Тем не менее трактовка этих положений соответствующими органами может
быть иной и, в случае если они смогут доказать правомерность своей позиции, это может оказать влияние на настоящую консолидированную финансовую отчетность. Если окончательный налоговый результат данных вопросов будет отличаться от сумм, первоначально начисленных Группой,
такие разницы будут влиять на резервы по подоходному налогу в том периоде, в котором они были определены.
Отложенные налоговые активы проверяются в конце каждого отчетного периода и уменьшаются в той мере, в какой маловероятно, что будет
в наличии достаточная налогооблагаемая прибыль, чтобы позволить использовать все или часть отложенных налоговых активов. При оценке
вероятности использования в будущем отложенных налоговых активов рассматриваются различные факторы; прошлые операционные результаты, операционные планы, истечение сроков переноса налоговых убытков и стратегии налогового планирования. Группа признала экономию по
подоходному налогу по возникшим, но не признанным в предыдущие годы, активам.
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Отложенный подоходный налог отражается в отношении корректировок справедливой стоимости по приобретениям. Эти корректировки могут
быть связаны с активами, такими как права недропользования, которые в основном не подходят для вычитаемых расходов в целях подоходного
налога. В таких случаях резерв на отложенные налоги основывается на разнице между балансовой стоимостью актива и его нулевой базой подоходного налога. Налоговая база для целей подоходного налога при увеличении стоимости долгосрочного актива не учитывается при определении
резерва по отложенному налогу, поскольку ожидается, что балансовая стоимость будет возмещена в основном за счет использования, а не за
счет продажи.
Налоговые активы и обязательства не отражаются в финансовой отчетности, если временные разницы связаны с гудвилом или возникают вследствие первоначального признания других активов и обязательств в рамках сделок (кроме сделок по объединению бизнеса), которые не влияют
ни на налогооблагаемую, ни на бухгалтерскую прибыль.
(ii) 	Запасы урана
Запасы урана являются основным компонентом оценок прогнозируемого движения денежных средств Группы, которые используются для оценки
возмещаемой стоимости активов и для определения отчислений по износу и амортизации. При оценке суммы запасов урана Группа получает
отчеты от специалистов геологов, которые проводят оценку запасов на основе методики подсчетов, определенной Государственной Комиссией
Республики Казахстан по минеральным запасам (ГКЗ), для интерпретации геологических и разведочных данных и определения разведанных запасов (доказанных) и оцененных запасов (вероятных). Оценка запасов основана на экспертных оценках и опыте. Оценка запасов включает некоторую
степень неопределенности. Неопределенность в основном связана с полнотой достоверной геологической и технической информации. Кроме
того, наличие запасов не означает, что все запасы могут быть извлечены на экономически эффективной основе. Оценки запасов анализируются
и корректируются на ежегодной основе. Запасы могут уточняться в результате проведения разведки и в результате погашения запасов в недрах
при добыче урана. Количество урана, планируемого к добыче, может пересматриваться в результате осуществления проектов по увеличению
добычи, изменений в производственных мощностях или изменений в стратегии разработки.
(iii)	Износ затрат по подготовке к производству
Износ затрат по подготовке и производству Группы начисляется в течение срока использования соответствующего месторождения по производственному методу, исходя из запасов урана. Любые изменения в запасах урана напрямую отражаются на ставках износа и балансовой стоимости активов. Любое изменение ставки износа применяется на перспективной основе, что может привести к более высокому износу в будущие
периоды.
(iv)	Обесценение активов
В конце каждого отчетного периода Группа проводит оценку основных средств и нематериальных активов с определенным сроком использования
для выявления признаков их возможного обесценения. При наличии таких признаков рассчитывается возмещаемая стоимость активов и сравнивается с их балансовой стоимостью. Превышение балансовой стоимости над стоимостью возмещения признается в качестве обесценения.
Возмещаемая стоимость актива или генерирующей единицы представляет собой наибольшую из двух величин: эксплуатационной ценности этого
актива (этой единицы) и его (ее) справедливой стоимости за вычетом затрат на продажу и эксплуатационной ценности. Расчет эксплуатационной
ценности требует от Группы составлять оценки будущего движения денег Группы. Оценка будущего движения денег включает значительные
оценки и допущения относительно товарных цен, уровня продаж, прибыльности, цен на уран и дисконтных ставок. В связи с субъективным
характером, эти оценки могут отличаться от фактических результатов деятельности и движения денег; любые такие разницы могут привести к
обесценению в будущие периоды и уменьшить балансовую стоимость соответствующего актива.
(v)	Защита окружающей среды и восстановление месторождений
Группа должна соблюдать ряд законов и положений по защите окружающей среды и на их основе создавать резерв по восстановлению месторождения. Группа оценивает затраты по восстановлению месторождения на основе понимания руководством текущих законодательных и контрактных требований. Резерв основан на оценке руководством общей стоимости восстановления, которая дисконтирована до ее чистой текущей
стоимости и в последующем списывается на расходы в течение оценочного срока использования месторождения. Оценка общих затрат требует
от руководства использования ряда допущений, включая допущения о величине дисконтной ставки. Изменение в данных допущениях или изменения в законах об охране окружающей среды могут привести к изменениям в резерве в будущем периоде. Любое такое изменение будет
учитываться в момент пересмотра, и сумма расходов в каждом периоде будет меняться на перспективной основе.
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КОНСОЛИДИРОВАННАЯ ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ ПО СОСТОЯНИЮ НА И ЗА ГОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 декабря 2012 г.

3	ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ
Основные положения учетной политики, применявшиеся при подготовке консолидированной финансовой отчетности, описаны в примечаниях
ниже.

(а)	Принципы консолидации
(i)

Дочерние предприятия

Дочерними являются предприятия, контролируемые Группой. Контроль имеет место в тех случаях, когда Группа имеет полномочия определять
финансовую и хозяйственную политику какого-либо предприятия с целью получения экономических выгод от его деятельности. При оценке
наличия контроля в расчет принимается влияние потенциальных прав голосования, которые могут быть использованы на момент проведения
такой оценки. Показатели финансовой отчетности дочерних предприятий отражаются в составе консолидированной финансовой отчетности с
даты получения контроля до даты его прекращения. Учетная политика дочерних предприятий подвергалась изменениям в тех случаях, когда ее
необходимо было привести в соответствие с учетной политикой, принятой в Группе.
(ii)

Неконтрольные доли владения в дочерних предприятиях

Неконтрольные доли владения в дочерних предприятиях определяются отдельно от акционерного капитала Группы. Доли неконтролирующих
участников могут первоначально оцениваться по справедливой стоимости или по пропорциональной части неконтрольных долей владения в
справедливой стоимости идентифицированных чистых активов приобретаемой компании. Выбор оценки делается на основе приобретения. После
приобретения балансовая стоимость неконтрольных долей владения представляет собой сумму этих долей при первоначальном признании плюс
часть неконтрольных долей владения в последующих изменениях в акционерном капитале. Общий совокупный доход относится на неконтрольные доли владения, даже если это приводит к дефициту сальдо неконтрольных долей владения («НДВ»).
Изменения в долевом участии Группы в дочерних компаниях, которые не приводят к потере контроля, отражаются в учете как операции с долевыми инструментами. Балансовая стоимость контрольных и неконтрольных долей Группы корректируется для отражения изменений их относительного участия в дочерней организации. Любая разница между суммой, на которую производится корректировка неконтрольных долей, и справедливой стоимостью выплаченного или полученного возмещения, при наличии такового, признается непосредственно в капитале и относится
на владельцев Компании.
Когда Группа теряет контроль над дочерней организацией, она
• прекращает признание активов (в том числе любой гудвил) и обязательств по их балансовой стоимости на дату утраты контроля;
• прекращает признание балансовой стоимости любых неконтрольных долей участия в бывшей дочерней организации на дату утраты
контроля (включая любые относимые на них компоненты прочего совокупного дохода);
• признает любую инвестицию, сохраняющуюся в бывшей дочерней организации, по ее справедливой стоимости на дату утраты контроля;
• признает любую возникшую разницу как прибыль или убыток в прибыли или убытке, относимой(ом) на материнскую организацию.
(iii)

Сделки по объединению бизнеса

Сделки по объединению бизнеса учитываются по методу покупки. Вознаграждение, уплачиваемое при объединении бизнесов, оценивается по
справедливой стоимости, которая рассчитывается как сумма справедливых стоимостей на дату приобретения активов, переданных Группой,
обязательств, принятых на себя Группой перед бывшими владельцами приобретаемого бизнеса, а также долевых ценных бумаг, выпущенных
Группой в обмен на получение контроля над бизнесом. Все связанные с этим расходы, как правило, отражаются в прибылях и убытках в момент
возникновения.
Идентифицируемые приобретенные активы и принятые обязательства признаются по справедливой стоимости на дату приобретения, за
следующими исключениями:
• отложенные налоговые активы и обязательства, или активы, относящиеся к соглашениям по выплате вознаграждения работникам, признаются и оцениваются в соответствии с МСБУ 12 «Налоги на прибыль» и МСБУ 19 «Вознаграждения работникам», соответственно;
• обязательства или долевые инструменты, связанные с соглашениями о выплатах долевыми инструментами приобретаемой компании или
соглашениями о выплатах долевыми инструментами Группы, заключенные для замены соглашениями о выплатах долевыми инструментами приобретаемой компании, оцениваются в соответствии с МСФО 2 «Выплаты долевыми инструментами» на дату приобретения; и
• активы (или группы выбытия), классифицированные как предназначенные для продажи в соответствии с МСФО 5 «Долгосрочные активы,
предназначенные для продажи, и прекращаемая деятельность», оцениваются в соответствии с этим стандартом.
Гудвил рассчитывается как превышение суммы переданного вознаграждения, стоимости НДВ в приобретенном бизнесе и справедливой стоимости ранее принадлежавших покупателю долей владения (при наличии таковых) в приобретенном бизнесе над величиной его идентифицируемых
активов и обязательств на дату приобретения. Если после переоценки стоимость приобретенных идентифицируемых чистых активов на дату
приобретения превышает сумму переданного вознаграждения, стоимости НДВ в приобретенном бизнесе и справедливой стоимости ранее принадлежавших покупателю долей владения (при наличии таковых) в приобретенном бизнесе, такое превышение сразу относится на прибыль или
убыток в качестве дохода от приобретения долей владения по цене ниже справедливой стоимости.
Если первоначальный учет объединения бизнеса не завершен к концу отчетного периода, в котором происходит объединение, Группа отражает
в отчетности предварительные суммы по статьям, по которым бухгалтерский учет не завершен. Эти предварительные суммы корректируются в
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течение периода оценки или признаются дополнительные активы или обязательства для отражения новой информации о фактах и обстоятельствах, которые существовали на дату приобретения, которые, если бы были известны, повлияли бы на суммы, отраженные на эту дату.
(iv)

Гудвил

Гудвил, возникающий при приобретении бизнеса, учитывается по стоимости приобретения, определенной на дату приобретения за вычетом
накопленных убытков от обесценения, если имеются.
Для оценки на предмет обесценения гудвил распределяется между всеми генерирующими единицами Группы (или группами генерирующих единиц), которые предположительно получат выгоды за счет синергии, достигнутой в результате объединения.
Оценка на предмет обесценения генерирующих единиц, среди которых был распределен гудвил, проводится ежегодно или чаще, если есть признаки обесценения такой единицы. Если возмещаемая стоимость генерирующей единицы оказывается ниже ее балансовой стоимости, убыток
от обесценения сначала относится на уменьшение балансовой стоимости любого гудвила данной единицы, а затем на остальные активы данной
единицы пропорционально балансовой стоимости каждого актива в единице. Возмещаемая стоимость определяется как наибольшая из справедливой стоимости актива или генерирующей единицы за вычетом затрат на продажу и эксплуатационной ценности. Расчет эксплуатационной
ценности требует от Группы выработки оценок относительно будущих денежных потоков Группы. Оценка будущих денежных потоков требует
значительных оценок и допущений в отношении товарных цен, уровня продаж, рентабельности, цен на уран и ставок дисконтирования. Любой
убыток от обесценения гудвила признается непосредственно в прибыли или убытке в консолидированном отчете о совокупном доходе. Убыток от
обесценения, признанный по гудвилу, не подлежит восстановлению в последующих периодах.
При выбытии соответствующей генерирующей единицы соответствующая сумма гудвила учитывается при определении прибыли или убытка от
выбытия.
(v)

Совместно контролируемые предприятия

Совместно контролируемыми предприятиями являются те предприятия, над деятельностью которых Группа осуществляет совместный контроль.
В консолидированной финансовой отчетности отражается доля Группы в доходах и расходах в совместно контролируемых предприятиях, учитываемых методом долевого участия. Если доля Группы в убытках совместно контролируемого предприятия превышает ее долю участия в этом
совместно контролируемом предприятии, то балансовая стоимость данной доли участия (включая любые долгосрочные инвестиции) снижается
до нуля и дальнейшие убытки Группой не признаются, кроме тех случаев, когда Группа приняла на себя обязательства либо произвела выплаты
от имени объекта инвестиций. Если впоследствии объект инвестиций отражает прибыль, инвестор возобновляет признание своей доли в этой
прибыли только после того, как его доля в прибыли будет равна доле не признанных потерь. Любой гудвил, возникающий в результате приобретения доли Группы в совместно контролируемой компании, учитывается в соответствии с учетной политикой Группы по гудвилу, возникающему
при объединении бизнеса.
(VI)

Ассоциированные предприятия

Ассоциированными являются предприятия, на финансовую и хозяйственную политику которых Группа оказывает существенное влияние, но не
контролирует их. Ассоциированные предприятия учитываются методом долевого участия. В консолидированной финансовой отчетности отражается доля Группы в доходах и расходах ассоциированных предприятий, учитываемых методом долевого участия, с учетом корректировок,
требующихся для приведения учетной политики в соответствие с учетной политикой Группы, начиная с момента возникновения существенного
влияния до даты прекращения этого существенного влияния. Если доля Группы в убытках ассоциированного предприятия превышает ее долю
участия в этом ассоциированном предприятии, то балансовая стоимость данной доли участия (включая любые долгосрочные инвестиции) снижается до нуля и дальнейшие убытки Группой не признаются, кроме тех случаев, когда Группа приняла на себя обязательство либо произвела
выплаты от имени объекта инвестиций. Если ассоциированная компания впоследствии отражает прибыль, инвестор возобновляет признание
своей доли в этой прибыли только после того, как его доля в прибыли будет равна доле не признанных потерь.
Любое превышение стоимости приобретения над долей Группы в чистой справедливой стоимости идентифицируемых активов, обязательств и
условных обязательств ассоциированной компании, признанных на дату приобретения, признается в качестве гудвила, который включается в
балансовую стоимость инвестиции. Любое превышение доли Группы в чистой справедливой стоимости идентифицируемых активов, обязательств
и условных обязательств над стоимостью приобретения, после переоценки, немедленно признаются в прибылях или убытках.
Требования МСБУ 39 «Финансовые инструменты: признание и оценка» применяются для определения того, необходимо ли признавать какой-либо
убыток от обесценения в отношении инвестиции Группы в ассоциированную компанию. При необходимости вся балансовая стоимость инвестиции
(включая гудвил) проверяется на предмет обесценения в соответствии с МСБУ 36 «Обесценение активов» как одного актива путем сравнения
его возмещаемой стоимости (большей суммы среди эксплуатационной стоимости и справедливой стоимости за вычетом расходов на продажу) с
его балансовой стоимостью. Любой признанный убыток от обесценения образует часть балансовой стоимости инвестиции. Любое сторнирование
этого убытка от обесценения признается в соответствии с МСБУ 36 в той мере, в какой возмещаемая стоимость инвестиции в дальнейшем
увеличивается.
(vII)	Операции, исключаемые (элиминируемые) при консолидации
При подготовке консолидированной финансовой отчетности подлежат взаимоисключению операции и сальдо расчетов между членами Группы, а
также любые суммы нереализованной прибыли или расходов, возникающих по операциям между ними. Нереализованная прибыль по операциям
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КОНСОЛИДИРОВАННАЯ ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ ПО СОСТОЯНИЮ НА И ЗА ГОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 декабря 2012 г.
с инвестиционными объектами, учитываемыми методом долевого участия, элиминируется за счет уменьшения стоимости инвестиции в пределах
доли участия Группы в соответствующем объекте инвестиций. Нереализованные убытки элиминируются в том же порядке, что и нереализованная
прибыль, но только в части необесценившейся величины соответствующего (базового) актива.
(vIII)

Продажа контрольного интереса в дочерних предприятиях

Прибыль или убыток от продажи интереса в дочерних предприятиях, при котором происходит потеря контроля, признаются в составе консолидированного отчета о совокупном доходе.

(б)	Операции в иностранной валюте
Операции в иностранной валюте пересчитываются в соответствующую функциональную валюту предприятий Группы по обменным курсам на
даты совершения этих операций. Монетарные активы и обязательства, выраженные в иностранной валюте на отчетную дату, пересчитываются
в функциональную валюту по обменному курсу, действующему на эту отчетную дату. Немонетарные активы и обязательства, выраженные в
иностранной валюте и оцениваемые по справедливой стоимости, пересчитываются в функциональную валюту по обменному курсу, действующему на дату определения справедливой стоимости. Неденежные статьи, отраженные по исторической стоимости, выраженной в иностранной
валюте, не пересчитываются. Статьи доходов и расходов пересчитываются по средним обменным курсам за период, только если обменные курсы
изменяются существенно в течение этого периода, в этом случае используются обменные курсы на дату совершения сделки. За исключением
курсовых разниц, возникающих при пересчете имеющихся в наличии для продажи долевых инструментов, признанных непосредственно в составе
прочего совокупного дохода, все такие курсовые разницы отражаются в составе прибыли или убытка.

(в) Финансовые инструменты
Финансовые активы и финансовые обязательства признаются на балансе Группы, когда Группа становится стороной контрактных положений по
инструменту.
Все обычные покупки или продажи финансовых активов признаются и списываются на основе даты заключения сделки. Обычные покупки или
продажи – это покупки или продажи финансовых активов, которые требуют поставки активов в сроки, оговоренные в договорах, установленные
законодательством или принятые на рынке.
(i)

Денежные средства и их эквиваленты

Денежные средства и их эквиваленты включают денежные средства в кассе, на банковских счетах и на депозитах до востребования с первоначальным сроком погашения не более трех месяцев. Денежные средства и их эквиваленты отражаются по себестоимости, которая приблизительно равна справедливой стоимости в связи с их краткосрочным характером.
(ii)

Финансовые активы

Финансовые активы признаются в учете и снимаются с учета в момент совершения сделки, если ее условия требуют поставки актива в течение
срока, принятого на соответствующем рынке. Первоначально финансовые активы оцениваются по справедливой стоимости с учетом затрат по
оформлению сделки. Исключением являются финансовые активы, относящиеся к категории оцениваемых по справедливой стоимости через
прибыли или убытки («ОССЧПУ»), которые первоначально оцениваются по справедливой стоимости. Финансовые активы классифицируются по
следующим категориям: финансовые активы ОССЧПУ; инвестиции, удерживаемые до погашения; финансовые активы, имеющиеся в наличии
для продажи («ИНДП»); а также займы и дебиторская задолженность. Отнесение финансовых активов к той или иной категории зависит от их
особенностей и целей приобретения и происходит в момент их принятия к учету.
(iii) 	Метод эффективной процентной ставки
Метод эффективной процентной ставки используется для расчета амортизированной стоимости долгового обязательства и распределения процентных доходов на соответствующий период. Эффективная процентная ставка – это ставка дисконтирования ожидаемых будущих денежных
поступлений (включая все полученные или сделанные платежи по долговому инструменту, являющиеся неотъемлемой частью эффективной
ставки процента, затраты по оформлению сделки и прочие премии или дисконты) на ожидаемый срок до погашения долгового инструмента или
(если применимо) на более короткий срок, до чистой балансовой стоимости на момент принятия долгового инструмента к учету.
Доходы по долговым инструментам отражаются по методу эффективной процентной ставки, за исключением финансовых активов категории
ОССЧПУ.
(iv)

Финансовые активы категории ОССЧПУ

Финансовый актив классифицируется как ОССЧПУ, если он либо предназначен для торговли, либо определен в категорию ОССЧПУ при первоначальном признании.
Финансовый актив классифицируется как «предназначенный для торговли», если он:
• приобретается с основной целью перепродать его в ближайшем будущем; или
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•
•

при первоначальном принятии к учету является частью портфеля финансовых инструментов, которые управляются Группой как единый
портфель, по которому есть недавняя история краткосрочных покупок и перепродаж, или
является деривативом, не обозначенным как инструмент хеджирования в сделке эффективного хеджирования.

Финансовый актив, не являющийся «предназначенным для торговли», может быть обозначен как ОССЧПУ в момент принятия к учету, если:
• применение такой классификации устраняет или значительно сокращает дисбаланс в оценке или учете активов и обязательств, который в
противном случае мог бы возникнуть; или
• финансовый актив является частью группы финансовых активов, финансовых обязательств или группы финансовых активов и обязательств, управление и оценка которой осуществляется на основе справедливой стоимости в соответствии с документально оформленной
стратегией управления рисками или инвестиционной стратегии Группы, и информация о такой группе представляется внутри организации
на этой основе; или
• финансовый актив является частью инструмента, содержащего один или несколько встроенных производных инструментов, и МСБУ 39
«Финансовые инструменты: признание и оценка» разрешает классифицировать инструмент в целом (актив или обязательство) как
ОССЧПУ.
Финансовые активы ОССЧПУ отражаются по справедливой стоимости с отражением переоценки в консолидированном отчете о совокупном
доходе. Чистые прибыли или убытки, признанные в консолидированном отчете о совокупном доходе, включают любые дивиденды и проценты,
полученные по финансовому активу в консолидированном отчете о совокупном доходе. Справедливая стоимость определяется в порядке, приведенном в Примечании 4.
(v)

Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи

Акции и погашаемые облигации Группы, обращающиеся на организованных рынках, классифицируются как «имеющиеся в наличии для продажи»
и отражаются по справедливой стоимости, которая может быть надежно определена. У Группы также есть вложения в акции, не обращающиеся
на организованном рынке, которые также классифицируются как финансовые активы категории ИНДП. Справедливая стоимость данных инвестиций не может быть надежно определена, поэтому инвестиции, по которым расчет производится путем поставки таких некотируемых долевых
инструментов, оцениваются по себестоимости, за минусом накопленных убытков от обесценения на конец каждого отчетного периода. Справедливая стоимость определяется в порядке, определенном в Примечании 4.
Прибыли и убытки от изменений в справедливой стоимости признаются в прочем совокупном доходе и накапливаются в резерве переоценки инвестиций, за исключением убытков от обесценения, процентов, рассчитанных по методу эффективной процентной ставки, и прибылей и убытков
от курсовой разницы по денежным активам, которые признаются непосредственно в консолидированном отчете о совокупном доходе за год.
При выбытии или обесценении инвестиции совокупный доход или убыток, ранее признанные в резерве переоценки инвестиций, включается в
прибыль или убыток за год.
Дивиденды, начисляемые по долевым ценным бумагам категории ИНДП, отражаются в консолидированном отчете о совокупном доходе при
возникновении у Группы права на их получение.
Справедливая стоимость денежных активов ИНДП, выраженных в иностранной валюте, определяется в той же иностранной валюте и переводится по обменному курсу на отчетную дату. Положительные и отрицательные курсовые разницы, которые признаются в консолидированном отчете о
совокупном доходе, определяются на основе амортизированной стоимости денежного актива. Прочие положительные и отрицательные курсовые
разницы признаются в прочем совокупном доходе.
(vI)	Займы и дебиторская задолженность
Торговая дебиторская задолженность, выданные займы и прочая дебиторская задолженность с фиксированными или определяемыми платежами, которые не обращаются на организованном рынке, классифицируются как «займы и дебиторская задолженность». Займы и дебиторская
задолженность учитываются по амортизированной стоимости с использованием метода эффективной процентной ставки за вычетом любого
обесценения. Процентный доход признается путем применения эффективной процентной ставки, за исключением краткосрочной дебиторской
задолженности, процентный доход по которой был бы незначительным.
(vII)

Списание финансовых активов

Группа списывает финансовый актив только в случае прекращения договорных прав на денежные потоки по активу или в случае передачи финансового актива и соответствующих рисков и выгод другой организации. Если Группа не передает, не сохраняет все основные риски и выгоды
от владения активом и продолжает контролировать переданный актив, то она продолжает отражать свою долю в данном активе и связанным
с ним возможным обязательством на суммы, которые она может быть должна выплатить. Если Группа сохраняет все основные риски и выгоды
от владения переданным финансовым активом, она продолжает учитывать данный финансовый актив, а полученные при передаче средства
отражает в виде обеспеченного займа.
При полном выбытии финансового актива разница между балансовой стоимостью актива и суммой возмещения, полученного и подлежащего
получению, и накопленной прибылью или убытком, которые были признаны в составе прочего совокупного дохода и накоплены в капитале, отражаются в составе прибыли или убытка.
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ПРИМЕЧАНИЯ К КОНСОЛИДИРОВАННОЙ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ ЗА ГОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 декабря 2012 г. (ПРОДОЛЖЕНИЕ)
При выбытии финансового актива не в полном объеме (например, когда Группа сохраняет возможность выкупа части переданного актива или
сохраняется остаточный интерес, который не приводит к сохранению практически всех рисков и выгод от владения, и Группа сохраняет контроль),
Группа распределяет предыдущую балансовую стоимость финансового актива между частью, которую она продолжает признавать при продолжающемся участии, и частью, которую она больше не признает, исходя из относительной справедливой стоимости этих частей на дату передачи.
Разница между балансовой стоимостью, распределяемой на части, которая больше не признается, и суммой вознаграждения, полученного за
часть, которая больше не признается, и любой накопленной прибылью или убытком, распределенным на нее, которые были признаны в составе
прочего совокупного дохода, отражаются в прибылях или убытках. Накопленная прибыль или убыток, которые были признаны в составе прочего
совокупного дохода, распределяется между частью, которая продолжает признаваться, и частью, которая больше не признается, исходя из
относительной справедливой стоимости этих частей.
(vIII)

Финансовые обязательства и капитал

Долговые и долевые финансовые инструменты классифицируются как финансовые обязательства или капитал, исходя из сути соответствующего
договора и определений финансового обязательства и долевого инструмента.
(iX)

Долевые инструменты

Долевой инструмент – это любой контракт, который свидетельствует об остаточном участии в активе организации после вычета всех его обязательств. Долевые инструменты, выпущенные Группой, учитываются по полученной прибыли, за вычетом прямых затрат на выпуск.
(X)

Прочие финансовые обязательства

Прочие финансовые обязательства, включая заемные средства, принимаются к учету по справедливой стоимости за вычетом затрат по оформлению сделки.
В дальнейшем прочие финансовые обязательства оцениваются по амортизированной стоимости с использованием метода эффективной процентной ставки. Процентный расход рассчитывается с использованием метода эффективной расчетной ставки.
(XI) Прекращение учета финансовых обязательств
Группа прекращает учет финансовых обязательств тогда и только тогда, когда обязательства Группы погашены, отменены или истекли. Разница
между балансовой стоимостью финансового обязательства и уплаченного или подлежащего уплате вознаграждения отражаются в составе
прибыли или убытка.
(XII)

Производные финансовые инструменты

Производные инструменты первоначально признаются по справедливой стоимости на дату заключения производного контракта и впоследствии
переоцениваются до их справедливой стоимости на каждую отчетную дату. Суммарная прибыль или убыток признается в консолидированном
отчете о совокупном доходе, только если производный инструмент не признается и действителен как инструмент хеджирования, в этом случае
срок признания в консолидированном отчете о совокупном доходе зависит от характера отношений хеджирования.
Производный инструмент с положительной справедливой стоимостью признается в качестве финансового актива, а производный инструмент с
отрицательной справедливой стоимостью – в качестве финансового обязательства. Производный инструмент отражаются как долгосрочный актив или долгосрочное обязательство в случае, если оставшийся срок действия инструмента превышает 12 месяцев и его продажа или погашение
не предполагается в течение ближайших 12 месяцев. Прочие производные инструменты включаются в краткосрочные активы или краткосрочные
обязательства.
(XIII)	Встроенные производные инструменты
Встроенные производные инструменты отделяются от основного контракта и учитываются отдельно, если экономические характеристики и риски
основного контракта и встроенного инструмента не связаны, и если комбинированный инструмент не определяется как ОССЧПУ.
Производные инструменты первоначально признаются по справедливой стоимости. Соответствующие затраты по сделке признаются в консолидированном отчете о совокупном доходе по мере их возникновения. После первоначального признания производные инструменты оцениваются
по справедливой стоимости, и ее изменения признаются в консолидированном отчете о совокупном доходе.
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(г)	Акционерный капитал
(I)

Простые акции

Простые акции классифицируются в категорию капитала.
(iI)

Привилегированные акции

Привилегированные акции классифицируются как капитал, если они не подлежат обязательному выкупу, или могут быть выкуплены только по
выбору Компании, а дивиденды по ним выплачиваются по усмотрению Компании. Дивиденды по таким акциям признаются как распределения
(выплаты акционерам) и отражаются в составе капитала.
Привилегированные акции классифицируются как обязательства, если они подлежат обязательному выкупу либо на определенную дату, либо
по выбору акционеров, или если выплата дивидендов по ним является обязательной. Дивиденды по таким акциям признаются как процентные
расходы в отчете о совокупном доходе.
(III)

Дивиденды

Дивиденды отражаются как обязательство и вычитаются из величины капитала по состоянию на отчетную дату, если только они объявлены до
или на отчетную дату. Информация о дивидендах объявляется, если они предлагаются до отчетной даты или предлагаются или объявляются
после отчетной даты, но до даты, когда консолидированная финансовая отчетность утверждена для выпуска.
(iv)

Распределение

Если акционером Компании по своему усмотрению принимается решение о приобретении актива, то такое приобретение рассматривается как
начисление в пользу Акционера. Затраты на такое приобретение отражаются в консолидированном отчете об изменениях в собственном капитале как распределение.

(д)	Основные средства
(i)

Признание и оценка

Объекты основных средств отражаются по фактической стоимости за вычетом накопленных сумм амортизации и убытков от обесценения. Фактическая стоимость основных средств по состоянию на 1 января 2005 г., т.е. на дату перехода на МСФО, была определена на основе их справедливой стоимости на указанную дату.
В стоимость включаются все затраты, непосредственно связанные с приобретением соответствующего актива. В фактическую стоимость активов, возведенных (построенных) собственными силами, включаются затраты на материалы, прямые затраты на оплату труда, все другие затраты,
непосредственно связанные с приведением активов в рабочее состояние для использования их по назначению, и затраты на демонтаж и перемещение активов и восстановление занимаемого ими участка. Затраты на приобретение программного обеспечения, неразрывно связанного с
функциональным назначением соответствующего оборудования, капитализируются в стоимость этого оборудования.
Если объект основных средств состоит из отдельных компонентов, имеющих разный срок полезного использования, каждый из них учитывается
как отдельный объект (значительный компонент) основных средств.
Прибыли или убытки от выбытия объекта основных средств признаются в прочих доходах или расходах в консолидированном отчете о совокупном
доходе.
(iI)

Последующие затраты

Затраты, связанные с заменой части объекта основных средств, увеличивают балансовую стоимость этого объекта в случае, если вероятность
того, что Группа получит будущие экономические выгоды, связанные с указанной частью, является высокой и ее стоимость можно достоверно
определить. Балансовая стоимость замененной части списывается. Затраты на текущий ремонт и обслуживание объектов основных средств
признаются в отчете о совокупном доходе в момент их возникновения.
(III)

Амортизация

Амортизация основных средств, используемых для добычи урана и его предварительной обработки, начисляется на основе производственного
метода в отношении тех статей, для которых данная основа наилучшим образом отражает структуру потребления. Земельные участки не амортизируются.
Следующие виды активов амортизируются с использованием производственного метода на основании извлекаемых запасов определенного
месторождения, к которому относятся данные активы, в течение срока действия лицензии:
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•
•

производственные здания и сооружения;
машины и оборудование.

Амортизация прочих основных средств отражается в отчете о совокупном доходе на основании прямолинейного метода на протяжении ожидаемого срока их полезного использования. Арендованные активы амортизируются на протяжении наименьшего из двух сроков: срока аренды и
срока полезного использования активов.
Ожидаемые сроки полезного использования представлены следующим образом:
Здания

10–45 лет

машины и оборудование

2 –5 лет

транспортные средства

2 –10 лет

прочее

3–20 лет

Методы амортизации, сроки полезного использования и остаточная стоимость основных средств анализируются по состоянию на каждую отчетную дату.

(е) Затраты по подготовке к производству
Группа использует метод расчета, установленный ГКЗ. Эта методика последовательно применяется во все периоды.
Затраты по подготовке к производству включают в себя капитализированные затраты по бурению технологических закачных и откачных скважин
и магистральную внешнюю обвязку их поверхностными коммуникациями, оборудованием и контрольно-измерительной аппаратурой и другие
затраты по подготовке к добыче. Затраты по подготовке к производству оцениваются по себестоимости за вычетом накопленного износа и
накопленных убытков от обесценения. Затраты по подготовке к производству списываются на издержки производства по производственному
методу, основанному на оценках доказанных и вероятных запасов, с момента начала добычи урана. Расчет доказанных и вероятных запасов основывается на отчетах о запасах, которые являются составной частью каждого контракта на недропользование. Данные отчеты о запасах вводятся
в модели осуществимости, которые утверждаются правительством Республики Казахстан, и в них подробно описываются общие доказанные
запасы и ожидаемая планируемая добыча по годам.
Разведочные и о оценочные активы при демонстрации рентабельности извлечения урана подлежат включению в затраты по подготовке к производству, а также в Затраты по подготовке к производству включаются оценочные затраты по восстановлению участка, стоимость ионообменной
смолы, и капитализируются вышеуказанные затраты по подготовке к производству, понесенные в период после утверждения технико-экономического обоснования.
Капитализированные затраты по подготовке к производству оцениваются по себестоимости за вычетом накопленной амортизации и накопленных
убытков от обесценения.

(ж)	Права недропользования
Права недропользования учитываются по первоначальной стоимости за вычетом накопленных сумм амортизации и убытков от обесценения.
Права недропользования амортизируются по производственному методу, основанному на доказанных и вероятных запасах, с момента начала
добычи урана.
Капитализированная стоимость приобретения прав недропользования включает подписной бонус, бонус коммерческого обнаружения, стоимость
приобретения прав недропользования и капитализированные исторические затраты.
Группа обязана возместить исторические затраты, понесенные Правительством в отношении лицензированных территорий до выдачи лицензий.
Данные исторические затраты признаются как часть стоимости приобретения с соответствующим признанием обязательства, равного приведенной стоимости выплат, производимых в течение срока действия лицензии.
Расчеты доказанных запасов основаны на отчетах о запасах, которые являются неотъемлемой частью каждого контракта на недропользование.
Данные отчеты о запасах включаются в технико-экономические модели, которые утверждены Правительством и в которых представлена детальная информация в части ожидаемых объемов добычи по годам.

(з)	Нематериальные активы
(i)	Исследования и разработки
Затраты на исследовательскую деятельность, предпринятую с целью получения новых научных или технических знаний и понимания, признаются
в консолидированном отчете о совокупном доходе в момент их возникновения. Деятельность по разработке связана с применением результатов
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научных исследований при планировании или проектировании производства новых или существенно усовершенствованных изделий и процессов.
Затраты на разработку капитализируются только в том случае, если их можно надежно оценить, изделие или процесс являются осуществимыми
с технической и коммерческой точки зрения, вероятность получения будущих экономических выгод является высокой, и Группа намерена завершить процесс разработки и использовать или продать актив и обладает достаточными ресурсами для этого. К капитализируемым затратам
относятся затраты на материалы, прямые затраты на оплату труда и накладные расходы, непосредственно относящиеся к подготовке актива к
использованию в намеченных целях. Все прочие затраты на разработку признаются в консолидированном отчете о совокупном доходе в соответствующем периоде.
(iI)

Прочие нематериальные активы

Прочие нематериальные активы, приобретенные Группой и имеющие конечный срок полезного использования, отражаются по фактической стоимости за вычетом накопленных сумм амортизации и убытков от обесценения.
(iII)

Последующие затраты

Последующие затраты капитализируются в стоимости конкретного актива только в том случае, если они увеличивают будущие экономические
выгоды, заключенные в данном активе. Все прочие затраты, включая таковые в отношении самостоятельно созданной деловой репутации и
торговых марок, признаются в отчете о совокупном доходе по мере возникновения.
(iv)

Амортизация нематериальных активов

Амортизационные отчисления по нематериальным активам, отличным от деловой репутации, начисляются с момента их готовности к использованию и признаются в отчете о совокупном доходе с использованием прямолинейного метода на протяжении соответствующих сроков их полезного
использования. Ожидаемые сроки полезного использования нематериальных активов в отчетном и сравнительном периодах были следующими:
• Лицензии и патенты
от 4 до 7 лет
• Программное обеспечение
от 3 до 6 лет
• Прочее
от 2 до 7 лет

(и)	Разведочные и оценочные активы
Группа использует модель учета по фактическим затратам.
Разведочные и оценочные активы включают капитализированные расходы, понесенные после получения Группой законных прав на разведку конкретного региона и до утверждения возможности осуществления коммерчески рентабельного производства, такие как затраты на геологические
и геофизические исследования, вскрышные работы и накладные расходы, относящиеся к разведочным работам.
Деятельность до приобретения прав недропользования считается доразведочной. Все затраты по деятельности до разведки относятся на расходы по мере их понесения и включают такие затраты, как проектные работы по операциям, технико-экономическая оценка проекта и накладные
расходы, связанные с деятельностью до разведки.
Решение о расторжении контракта о недропользовании после истечения периода разведки и оценки зависит от успеха разведки и оценки минеральных ресурсов и решения Группы о переходе к стадии добычи (разработки).
Разведочные и оценочные активы классифицируются как материальные или нематериальные в зависимости от их характера.
Разведочные и оценочные активы переводятся в затраты по подготовке к производству после демонстрации рентабельности извлечения урана.
Разведочные и оценочные активы оцениваются на предмет обесценения, и любые убытки от обесценения признаются до изменений в
классификации.
Кроме того, разведочные и оценочные активы оцениваются на предмет обесценения, когда факты и обстоятельства говорят о том, что балансовая стоимость разведочно-оценочного актива может превышать стоимость его возмещения.
Все общие накладные расходы, не относящиеся непосредственно к деятельности по разведке и оценке, относятся на текущие расходы по мере
их возникновения.
(i)

Амортизация разведочных и оценочных активов

Разведочные и оценочные активы в части материальных и нематериальных активов амортизируются в период опытной добычи по производственному методу до момента утверждения технико-экономического обоснования. После утверждения технико-экономического обоснования
разведочные и оценочные активы в части материальных и нематериальных активов переводятся в состав затрат по подготовке к производству и
прав на недропользование, соответственно.
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(к)	Арендованные активы
Договоры аренды, по условиям которых Группа принимает на себя по существу все риски и выгоды, связанные с правом собственности, классифицируются как договоры финансовой аренды. При первоначальном признании арендованный актив оценивается в сумме, равной наименьшей
из его справедливой стоимости и приведенной стоимости минимальных арендных платежей. После первоначального признания этот актив учитывается в соответствии с учетной политикой Группы, применимой к активам подобного класса.
Прочие договоры аренды классифицируются как операционная аренда, и соответствующие арендованные активы не признаются в отчете о
финансовом положении Группы.
Платежи по операционной аренде признаются в прибылях или убытках по прямолинейному методу в течение срока аренды. Стимулы по договору
аренды признаются как неотъемлемая часть общих затрат по аренде в течение срока аренды.
Минимальные арендные платежи по финансовой аренде распределяются между финансовыми расходами и уменьшением непогашенного обязательства. Финансовые расходы распределяются на каждый период в течение срока аренды для обеспечения постоянной периодической процентной ставки по оставшемуся балансу обязательства.
Условные арендные платежи учитываются путем пересмотра минимальных арендных платежей в течение оставшегося срока аренды, когда
больше нет непредвиденных обязательств и корректировка аренды известна.

(л) Запасы
Запасы отражаются по наименьшей из двух величин: фактической себестоимости и чистой стоимости реализации. Фактическая себестоимость
запасов определяется по принципу средневзвешенной стоимости, и в нее включаются затраты на приобретение, затраты на производство или
подготовку и прочие расходы, понесенные на доставку запасов до их настоящего местоположения и приведения их в соответствующее состояние.
Применительно к запасам собственного производства и объектам незавершенного производства, в фактическую себестоимость также включается соответствующая доля накладных расходов, рассчитываемая исходя из стандартного объема производства при нормативной загрузке
производственных мощностей предприятия.
Чистая стоимость реализации представляет собой предполагаемую цену продажи объекта запасов в ходе обычной хозяйственной деятельности
предприятия, за вычетом расчетных затрат на завершение выполнения работ по этому объекту и его продаже.

(м)	Распределение неденежных активов Акционеру
Группа признает обязательство по распределению активов своим владельцам (в данном случае конечной контролирующей стороне), когда Группа
заключила безотзывное обязательство передать такие активы, без вознаграждения, владельцам (что включает, среди прочего, разрешение
владельцев Компании), и сумма обязательства может быть надежно оценена. Когда обязательство признается, Компания также признает его
как распределение владельцам в консолидированном отчете об изменениях в капитале.

(н)	Обесценение
(i)

Финансовые активы

По состоянию на каждую отчетную дату финансовый актив оценивается на предмет наличия объективных свидетельств его возможного обесценения. Финансовый актив считается обесценившимся, если существуют объективные свидетельства того, что одно или несколько событий оказали негативное влияние на ожидаемую величину будущих потоков денежных средств от этого актива. По отдельности существенные финансовые
активы тестируются на предмет обесценения. Оставшиеся финансовые активы оцениваются коллективно в группах, имеющих аналогичные характеристики кредитного риска.
Объективным свидетельством обесценения вложений в долевые ценные бумаги категории ИНДП считается значительное или длительное падение их справедливой стоимости ниже стоимости приобретения.
По всем прочим финансовым активам объективным свидетельством обесценения может быть следующее:
• значительные финансовые трудности эмитента или контрагента; или
• нарушение договора, например, отказ или уклонение от уплаты процентов или основной суммы долга; или
• высокая вероятность банкротства или финансовой реорганизации заемщика; или
• исчезновение активного рынка для данного финансового актива по причине финансовых трудностей.
В отношении финансового актива, учитываемого по амортизированной стоимости сумма убытка от обесценения рассчитывается как разница
между балансовой стоимостью актива и приведенной стоимостью ожидаемых будущих потоков денежных средств, дисконтированных по первоначальной эффективной ставке процента. Все убытки от обесценения признаются в консолидированном отчете о совокупном доходе.
Когда определяется убыток от обесценения в отношении финансового актива ИНДП, используя объективные свидетельства такого обесценения,
доходы или расходы, накопленные в прочем совокупном доходе, реклассифицируются на финансовые результаты за период несмотря на то, что
финансовый актив не был списан. Сумма обесценения рассчитывается путем ссылки на его текущую справедливую стоимость.
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Убыток от обесценения сторнируется, если сторнирование может быть объективно связано с событием, произошедшим после признания убытка
от обесценения. Для финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости, и финансовых активов ИНДП, которые представляют
собой долговые ценные бумаги, сторнирование отражается в отчете о совокупном доходе. Сторнирование признается в той степени, в какой балансовая стоимость инвестиции на дату сторнирования обесценения не превышает амортизированной стоимости, которая бы была определена,
если бы обесценение не было признано.
(ii)

Нефинансовые активы

Балансовая стоимость нефинансовых активов Группы, отличных от запасов и отложенных налоговых активов, анализируется на каждую отчетную дату для выявления признаков их возможного обесценения. При наличии таких признаков рассчитывается возмещаемая стоимость
соответствующего актива.
Возмещаемая стоимость актива или генерирующей единицы представляет собой наибольшую из двух величин: эксплуатационной ценности этого
актива и его справедливой стоимости за вычетом затрат на продажу. При расчете эксплуатационной ценности ожидаемые в будущем потоки
денежных средств дисконтируются до их приведенной стоимости с использованием доналоговой ставки дисконтирования, отражающей текущие
рыночные оценки временной стоимости денег и риски, специфичные для данного актива. Для целей проведения проверки на предмет обесценения активы объединяются в наименьшую группу, в рамках которой генерируется приток денежных средств в результате продолжающегося
использования соответствующих активов, и этот приток по большей части не зависит от притока денежных средств, генерируемого другими
активами или группами активов («генерирующая единица»). Гудвил, приобретенный в результате приобретения бизнеса, с целью проверки на
предмет обесценения, распределяется на генерирующие единицы, которые, как ожидается, выиграют от синергии объединения.
Убыток от обесценения признается в том случае, если балансовая стоимость актива или генерирующей единицы, к которой относится этот актив,
оказывается выше его (ее) возмещаемой стоимости. Убытки от обесценения признаются в консолидированном отчете о совокупном доходе.
В отношении других активов убытки от обесценения, признанные в предыдущие периоды, оцениваются на каждую отчетную дату на наличие
признаков уменьшения или отсутствия убытка от обесценения. Убыток от обесценения сторнируется, если было изменение в оценках, использованных для определения возмещаемой стоимости. Убыток от обесценения сторнируется только в той мере, в какой балансовая стоимость
актива не превышает балансовую стоимость, которая была бы определена, за вычетом износа или амортизации, если бы убыток от обесценения
не признавался.

(о) Вознаграждения работникам
(i)

Прочие долгосрочные вознаграждения работникам

Нетто-величина обязательства Группы в отношении долгосрочных вознаграждений работникам, относящихся к выплате компенсаций в случае
потери трудоспособности, профессионального заболевания и потери кормильца, представляет собой сумму будущих вознаграждений, право на
которые персонал заработал в текущем и прошлых периодах. Эти будущие вознаграждения дисконтируются с целью определения их текущей
стоимости. Предполагаемый размер компенсации рассчитывается на основании действующего законодательства. Ставка дисконтирования представляет собой безрисковую ставку вознаграждения по государственным облигациям.
(ii)	Краткосрочные вознаграждения
При определении величины обязательства в отношении краткосрочных вознаграждений работникам дисконтирование не применяется, и соответствующие расходы признаются по мере выполнения работниками своих трудовых обязанностей.
В отношении сумм, ожидаемых к выплате в рамках краткосрочного плана выплаты премиальных или участия в прибылях, признается обязательство, если у Группы есть действующее правовое или конструктивное обязательство по выплате соответствующей суммы, возникшего в результате осуществления работником своей трудовой деятельности в прошлом, и величину этого обязательства можно достоверно оценить.

(п)	Пенсионные обязательства
Организации Группы производят удержания отчислений в государственные пенсионные фонды со своих работников, в соответствии с Законом
Республики Казахстан «О пенсионном обеспечении в Республике Казахстан», введенным в действие с 1 января 1998 г.
Все сотрудники имеют право на гарантированное пенсионное обеспечение при наличии трудового стажа по состоянию на 1 января 1998 г., в
размере, пропорциональном трудовому стажу, и если у них есть трудовой стаж на 1 января 1998 г. В дополнение, сотрудники также имеют право
на пенсионные выплаты из фондов за счет индивидуальных пенсионных накоплений, образовавшихся в результате обязательных взносов сотрудников в размере 10% из заработной платы, но не более 130 792,50 тенге в месяц за 2012 г. (2011 г.: 119 992 тенге в месяц).

(р)	Резервы
Резерв признается в том случае, если в результате какого-то события в прошлом у Группы возникло юридическое или конструктивное обязательство, величину которого можно достоверно оценить, и существует высокая вероятность того, что потребуется отток экономических выгод
для урегулирования данного обязательства. Величина резерва определяется путем дисконтирования ожидаемых потоков денежных средств по
доналоговой ставке, которая отражает текущие рыночные оценки временной стоимости денег и рисков, присущих данному обязательству.
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ПРИМЕЧАНИЯ К КОНСОЛИДИРОВАННОЙ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ ЗА ГОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 декабря 2012 г. (ПРОДОЛЖЕНИЕ)
(i)	Восстановление месторождений
Деятельность Группы регулируется различными законами и положениями по защите окружающей среды. Группа оценивает резервы по восстановлению месторождения на основе понимания руководством текущих требований законодательства и условий лицензионных соглашений. Резерв
определяется путем оценки будущих денежных затрат, которые Группа понесет на восстановление урона на месторождениях, имеющегося на
отчетную дату, и такие денежные потоки дисконтированы до их текущей стоимости. Фактические затраты, понесенные в будущие периоды, могут
существенно отличаться от суммы резерва. Будущие изменения в законах и положениях по защите окружающей среды, срок действия лицензий
на месторождения и дисконтные ставки могут повлиять на балансовую стоимость данного резерва. По дополнительным непредусмотренным
затратам, когда они станут известны, по мере появления новой информации, законов и оценок будет создаваться дополнительный резерв на
перспективной основе.

(с) Гарантии
При заключении Группой договоров о предоставлении гарантий с целью обеспечения платежеспособности ассоциированных и совместно контролируемых организаций Группы и прочих связанных сторон, Группа рассматривает указанные договоры в качестве условных договоров и учитывает
их как таковые. В связи с этим Группа рассматривает договор гарантий как условное обязательство до того момента, пока не станет вероятным
осуществление платежа Группой по соответствующей гарантии.

(т) Доход
(i)

Продажа товаров

Величина дохода от продажи товаров оценивается по справедливой стоимости полученного или подлежащего получению возмещения, с учетом
всех предоставленных торговых скидок и уступок. Доход признается в тот момент, когда значительные риски и выгоды, связанные с правом собственности, переданы покупателю, и при этом вероятность получения соответствующего возмещения является высокой, понесенные затраты,
потенциальные возвраты товаров можно надежно оценить и участие в управлении проданными товарами прекращено.
Момент передачи рисков и выгоды варьируется в зависимости от конкретных условий договора продажи. При продаже урановой, танталовой,
бериллиевой продукции передача рисков и выгод обычно происходит в соответствии с классификацией INCOTERMS на условиях DAF (доставка
товаров до границы), DDU (доставки без оплаты пошлины), FOB (франко-борт) и (CIF) (стоимость, страхование и фрахт).
Доход от продажи электроэнергии и воды (далее – «коммунальные услуги») отражается по справедливой стоимости возмещения полученного
или подлежащего получению, за вычетом резервов. Доход признается тогда, когда риски и выгоды, связанные с правом собственности, переданы
покупателю, и при этом вероятность получения соответствующего возмещения является высокой, и величину дохода можно надежно оценить,
что происходит после предоставления коммунальных услуг клиенту.
Объем поставленных коммунальных услуг определяется на основании показаний счетчиков. Показания счетчиков контролируются ежемесячно
Отделом продаж Группы.
(ii)

Услуги

Доход от предоставления услуг признается в консолидированном отчете о совокупном доходе в той части, которая относится к завершенной
стадии работ по договору по состоянию на отчетную дату. Стадия завершенности работ по договору оценивается на основе обзоров выполненных
объемов работ в соответствии с контрактами.

(у)	Прочие доходы и расходы
(i)

Субсидии

Субсидии первоначально признаются как отсроченный доход (представляются как отсроченные субсидии в отчете о консолидированном финансовом положении), когда он получен и у Группы существует обоснованная уверенность в том, что Группа выполнит все условия, связанные с субсидией. Субсидии, предоставляемые для покрытия понесенных Группой расходов, признаются в отчете о совокупном доходе на систематической
основе в тех же периодах, в которых были признаны соответствующие расходы. Субсидии, компенсирующие затраты Группы на приобретение
актива, зачитываются за счет соответствующего актива на систематической основе на протяжении срока полезного использования этого актива.
(iI)

Социальные платежи

Когда взносы Группы в социальные программы направлены на благо общества в целом, не оговариваются контрактами на недропользование
и не ограничиваются выплатами в пользу работников Группы, они признаются в консолидированном отчете о совокупном доходе по мере их
осуществления.

(ф) Финансовые доходы и расходы
В состав финансовых доходов включаются процентные доходы по инвестированным средствам (в том числе по ИНДП), дивидендный доход, изменения справедливой стоимости финансовых активов, ОССЧПУ, а также положительные курсовые разницы. Процентный доход признается при
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начислении в консолидированном отчете о совокупном доходе, если существует высокая вероятность получения Группой экономических выгод, и
величина доходов может быть достоверно определена, с использованием метода эффективной процентной ставки, которая рассчитывается так,
чтобы обеспечить дисконтирование ожидаемых будущих денежных поступлений в течение ожидаемого срока до погашения финансового актива
до чистой балансовой стоимости данного актива на момент его признания. Дивидендный доход признается в консолидированном отчете о совокупном доходе в тот момент, когда у Группы появляется право на получение соответствующего платежа (если существует высокая вероятность
получения Группой экономических выгод, и величина доходов может быть достоверно определена).
В состав финансовых расходов включаются процентные расходы по займам, зачет дисконта по резервам, дивиденды по привилегированным
акциям, классифицированным как обязательства, отрицательные курсовые разницы, изменения справедливой стоимости финансовых обязательств, ОССЧПУ, а также убытки от обесценения, признанные по финансовым активам.
Затраты по займам включают курсовые разницы, возникающие в результате привлечения займов в иностранной валюте, в той мере, в какой они
считаются корректировкой затрат на выплату процентов. Все затраты, связанные с привлечением заемных средств, признаются в отчете о совокупном доходе с использованием метода эффективной процентной ставки, за исключением заемных средств, связанных с квалифицируемыми
активами, которые отражаются в составе фактической стоимости таких активов.
Прибыли и убытки от изменения обменных курсов иностранных валют отражаются по нетто-величине.

(х)	Расход по налогу на прибыль
Расход по налогу на прибыль включает в себя подоходный налог текущего периода и отложенный налог. Расход по налогу на прибыль отражается
в консолидированном отчете о совокупных прибылях и убытках за исключением той его части, которая относится к статьям, признаваемым непосредственно в составе капитала, в этом случае он также признается в составе капитала, соответственно.
Текущий подоходный налог представляет собой сумму налога, подлежащую уплате в отношении налогооблагаемой прибыли за год, рассчитанную на основе действующих или по существу введенных в действие по состоянию на отчетную дату налоговых ставок, а также все корректировки
величины обязательства по уплате подоходного налога за прошлые годы.
Отложенный налог отражается по временным разницам между балансовой стоимостью активов и обязательств для целей финансовой отчетности и налоговой базой, используемой для расчета налогооблагаемой прибыли или которая возникает в результате первоначального признания
гудвила. Отложенный налог не признается в отношении временных разниц в связи с первоначальным признанием активов или обязательств
в сделке, которая не является объединением бизнеса и не влияет ни на бухгалтерскую, ни на налогооблагаемую прибыль. Отложенный налог
определяется по налоговым ставкам, которые должны быть применены к временным разницам, когда они сторнируются, в соответствии с законами, которые были приняты или по существу приняты на отчетную дату. Отложенные налоговые активы и обязательства принимаются к зачету,
если существует законодательно установленное право произвести взаимозачет текущих налоговых активов и обязательств, и они относятся к
подоходному налогу, взимаемому одним и тем же налоговым органом по одному и тому же налогооблагаемому предприятию, либо по разным
налогооблагаемым предприятиям, но они намерены урегулировать текущие налоговые обязательства и активы на нетто-основе.
Обязательства признаются по налогооблагаемым временным разницам, связанным с инвестициями в ассоциированные предприятия, за исключением случаев, когда Группа может контролировать сторнирование временной разницы и когда вероятно, что временная разница не будет
сторнирована в обозримом будущем.
Отложенные налоговые активы признаются в той мере, в какой существует высокая вероятность получения налогооблагаемой прибыли, против
которой могут быть реализованы временные разницы. Величина отложенных налоговых активов анализируется по состоянию на каждую отчетную дату и снижается в той части, в которой реализация соответствующих налоговых выгод более не является вероятной. Дополнительные
суммы подоходного налога, возникающие при распределении дивидендов, признаются в момент признания обязательства по оплате соответствующего дивиденда.
В соответствии с налоговым режимом, действующим в Казахстане, требуется производить авансовые платежи подоходного налога, оцененного
на основе фактических данных по корпоративному подоходному налогу за предыдущий отчетный период. Авансы должны производиться ежемесячно, путем внесения равномерных платежей. Налоговая декларация за отчетный период представляется в налоговые органы до 31 марта
следующего года. В результате фактического начисления налога производится доплата или получается переплата по подоходному налогу.

(ц)	Принятие новых и пересмотренных стандартов
Принятые стандарты, существенно не влияющие на консолидированную финансовую отчетность
Группа применяет следующие новые или пересмотренные стандарты и интерпретации, выпущенные КМСФО и Комитетом по интерпретациям
Международных стандартов финансовой отчетности (далее – «КИМСФО»), которые вступили в действие в отношении ежегодной консолидированной финансовой отчетности Группы за год, закончившийся 31 декабря 2012 г.:
Поправки к МСФО 7
«Раскрытие информации – передача финансовых активов» (действуют в отношении годовых отчетных периодов, начинающихся с 1 июля 2011 г.).
Группа применила данные поправки в отчетном периоде. Поправки увеличивают требования к раскрытию информации о передаче финансовых
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ПРИМЕЧАНИЯ К КОНСОЛИДИРОВАННОЙ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ ЗА ГОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 декабря 2012 г. (ПРОДОЛЖЕНИЕ)
активов в целях лучшего понимания возможных рисков, остающихся у предприятия, передавшего активы. Пересмотренный стандарт был применен ретроспективно, в соответствии с требованиями МСБУ 8 «Учетная политика, изменения в бухгалтерских оценках и ошибки». В соответствии
с положениями пересмотренного стандарта Группа не обязана раскрывать информацию, требуемую в соответствии с указанными поправками в
отношении какого-либо представленного периода, начинающегося до 1 июля 2011 г. Применение пересмотренного стандарта не оказало влияния на раскрытия в консолидированной финансовой отчетности Группы, так как Группа не совершала таких сделок в 2012 г.
Новые и пересмотренные МСФО – выпущенные, но еще не вступившие в силу
На дату утверждения данной финансовой отчетности были выпущены, но еще не вступили в силу следующие новые стандарты и интерпретации,
досрочного применения которых Группа не проводила:
(I)	МСФО 9 «Финансовые инструменты» (в результате пересмотра в 2010 г.) 3;
(II)	МСФО 10 «Консолидированная финансовая отчетность» 1;
(III)	МСФО 11 «Соглашения о совместной деятельности» 1;
(IV)	МСФО 12 «Раскрытие информации об участии в других предприятиях» 1;
(V)	МСФО 13 «Оценка справедливой стоимости»1;
(VI) Поправки к МСФО 7 «Финансовые инструменты: раскрытие информации»1;
(VII)	Поправки к МСФО 9 «Финансовые инструменты» и МСФО 7 «Финансовые инструменты: раскрытие информации» - обязательная дата
вступления в силу МСФО 9 и переходные положения3;
(VIII) Поправки к МСФО 10, МСФО 11, МСФО 12: переходные положения1;
(IV)	МСБУ 19 «Вознаграждения работникам» (в результате пересмотра в 2011 г.) — поправки в отношении учета вознаграждений по окончании трудовой деятельности1;
(X)	МСБУ 27 «Отдельная финансовая отчетность» (в результате пересмотра в 2011 г.) 1;
(XI)	МСБУ 28 «Вложения в зависимые и совместные предприятия» (в результате пересмотра в 2011 г.) 1;
(XII)	МСБУ 32 «Финансовые инструменты: представление информации – зачет финансовых активов и финансовых обязательств»2;
(XIII) Поправки к МСФО: Ежегодный проект по улучшению МСФО за период 2009–2011 гг. 1;
(XIV)	Интерпретация ПКИ 20 «Затраты на вскрышные работы в ходе открытой разработки рудника на этапе добычи» 1.
Действуют в отношении годовых отчетных периодов, начинающихся с и после 1 января 2013 г.
Действуют в отношении годовых отчетных периодов, начинающихся с и после 1 января 2014 г.
3
Действуют в отношении годовых отчетных периодов, начинающихся с и после 1 июля 2015 г.
1
2

Группа будет применять новые и пересмотренные стандарты и новые интерпретации с даты вступления их в силу. МСБУ 8 «Учетная политика, изменения в бухгалтерских оценках и ошибки» требует ретроспективного применения новых или пересмотренных стандартов, если иное не указано
в примечаниях ниже.
МСФО 9 «Финансовые инструменты», выпущенный в ноябре 2009 г., вводит новые требования по классификации и оценке финансовых активов.
Поправки к стандарту, выпущенные в октябре 2010 г., вводят требования по классификации, по оценке и по прекращению признания финансовых
обязательств. Основные требования МСФО 9:
• все отраженные финансовые активы, которые соответствуют определению МСБУ 39 «Финансовые инструменты: признание и оценка»,
должны оцениваться после первоначального признания либо по амортизированной, либо по справедливой стоимости. В частности, долговые инструменты, удерживаемые в рамках бизнес-модели (целью которой является получение предусмотренных договором денежных
потоков, и такие денежные потоки включают только выплату основной суммы и процентов по ней), как правило, оцениваются по амортизированной стоимости на конец последующих отчетных периодов. Все прочие долговые инструменты и долевые ценные бумаги оцениваются
по справедливой стоимости на конец последующих отчетных периодов. Кроме того, в соответствии с МСФО 9, юридические лица могут
сделать безотзывным выбор представлять последующие изменения в справедливой стоимости долевых инвестиций, которые не предназначены для торговли, в прочем совокупном доходе, с отражением только дохода от дивидендов в составе прибыли или убытка.
• В частности, в соответствии с МСФО 9, по финансовым обязательствам, отнесенным к ОССЧПУ, сумма изменений справедливой стоимости
финансового обязательства, связанная с изменениями кредитного риска по данному обязательству, признается в прочем совокупном доходе, если только признание влияния изменений кредитного риска по обязательству в составе прочего совокупного дохода не приводит к
созданию или увеличению учетного дисбаланса в прибыли или убытке. Изменения справедливой стоимости, связанные с кредитным риском
финансового обязательства, впоследствии не реклассифицируются в прибыль или убыток. Ранее, в соответствии с МСБУ 39, вся сумма изменения справедливой стоимости финансового обязательства, обозначенного как ОССЧПУ, признавалась в составе прибылей или убытков.
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Группа ожидает, что применение МСФО 9 может оказать влияние на представленные в отчетности показатели финансовых активов и финансовых обязательств Группы.
В мае 2011 г. был опубликован пакет из пяти стандартов по консолидации, совместной деятельности, ассоциированным компаниям и раскрытию
информации, включая МСФО 10, МСФО 11, МСФО 12, МСБУ 27 (в редакции 2011 г.) и МСБУ 28 (в редакции 2011 г.).
Основные требования этих пяти стандартов описаны ниже.
МСФО 10 «Консолидированная финансовая отчетность» заменяет части МСБУ 27 «Консолидированная и отдельная финансовая отчетность»,
относящиеся к консолидированной финансовой отчетности. ПКИ 12 «Консолидация – компании специального назначения» будет отменен после
вступления в силу МСФО 10. В соответствии с МСФО 10, есть только одно основание для консолидации - наличие контроля. Кроме того, МСФО
10 содержит новое определение контроля, который состоит из трех элементов: (а) властные полномочия в отношении предприятия – объекта
инвестирования; (б) права/риски на переменные результаты деятельности предприятия – объекта инвестирования; и (в) возможность использовать властные полномочия для влияния на переменные результаты. Обширные руководства были добавлены в МСФО 10 для решения сложных
ситуаций.
МСФО 11 «Соглашения о совместной деятельности» заменит МСБУ 31 «Учет вложений в совместные предприятия». МСФО 11 рассматривает
вопросы о том, как правильно классифицировать совместную деятельность, контролируемую двумя или большим числом сторон. ПКИ 13 «Совместно контролируемые предприятия — неденежные вклады участников совместной деятельности» будет объявлен недействительным, т.к. МСФО 11
заменит собой данный стандарт с момента вступления его в силу. Согласно МСФО 11 cоглашения о совместной деятельности классифицируются
либо как совместные операции, либо как совместные предприятия, в зависимости от прав и обязанностей сторон по совместной деятельности.
Для сравнения, по МСБУ 31 существуют три типа соглашений о совместной деятельности: совместно контролируемые предприятия, совместно
контролируемые активы и совместно контролируемые операции. В дополнение, совместные предприятия согласно МСФО 11 должны учитываться
метом долевого участия, тогда как согласно МСБУ 31 совместные предприятия могут учитываться как метом долевого участия, так и методом
пропорциональной консолидации.
МСФО 12 «Раскрытие информации о долях участия в других предприятиях» является стандартом по раскрытию информации и применим к
предприятиям, которые имеют доли участия в дочерних и зависимых предприятиях, соглашениях о совместной деятельности, и/или неконсолидированных структурированных предприятиях. Требования к раскрытиям информации согласно МСФО 12 гораздо шире, чем в действующих
стандартах.
Поправки к МСФО 10, 11 и 12 были выпущены в июне 2012 г. для прояснения определенных переходных положений при первом применении этих
стандартов.
Эти пять стандартов, вместе с поправками в отношении переходных положений, вступают в силу для годовых отчетных периодов, начавшихся
1 июля 2013 г. или позже, с возможностью досрочного применения с условием одновременного применения этих стандартов.
В настоящее время руководство Группы оценивает влияние применения пакета пяти стандартов на финансовую отчетность.
МСФО 13 «Оценка справедливой стоимости»
МСФО 13 служит единым источником требований к проведению оценки справедливой стоимости и раскрытию соответствующей информации
при подготовке отчетности по МСФО. Стандарт дает определение справедливой стоимости, устанавливает единую методику для ее оценки, и
требует раскрытия информации по оценке справедливой стоимости. МСФО 13 имеет широкий спектр применения: он применим одновременно
как для финансовых, так и для нефинансовых инструментов, для которых другие применимые МСФО требуют или разрешают оценку справедливой стоимости и применим к раскрытиям информации по оценке справедливой стоимости, за исключением определенных обстоятельств.
В основном, требования по раскрытиям информации по МСФО 13 более обширны, чем в действующих стандартах. На пример, качественные и
количественные раскрытия информации, основанные на трех уровневой иерархии справедливой стоимости, в данное время, требующееся только
для финансовых инструментов согласно МСФО 7 «Финансовые инструменты: Раскрытие информации», будут расширены с помощью МСФО 13
для покрытия всех активов и обязательств, попадающих под его применение.
МСФО 13 применим для годовых отчетных периодов, начавшихся 1 июля 2013 г. или позже, с возможностью досрочного применения.
МСФО 13 должен быть применен перспективно на начало годового периода, в котором происходит его первое применение. Раскрытия информации в соответствии с МСФО 13, не требуются для сопоставимых периодов до даты первоначального применения данного стандарта.
Группа полагает, что применение нового стандарта приведет к более детальным раскрытиям информации в консолидированной финансовой
отчетности.
Поправки к МСФО 7 и МСБУ 32 «Зачет финансовых активов и финансовых обязательств и соответствующих раскрытий».
Поправки к МСБУ 32 дают разъяснения по применению правил зачета финансовых активов и обязательств. В частности, разъяснены значение
фразы «действующее, юридически исполнимое право на зачет»; значение фразы «действующее, юридически исполнимое право на зачет».
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Поправки к МСФО 7 требуют раскрытия всех финансовых инструментов, по которым проведен зачет, а также соответствующих соглашений
(таких как требования по залогам) для финансовых инструментов на которые распространяются рамочные соглашения о зачете или аналогичные
договоры.
Поправки к МСФО 7 действуют в отношении годовых отчетных периодов, начинающихся с 1 января 2013 г. Раскрытия должны быть предоставлены по всем предыдущим периодам. Тем не менее, поправки к МСБУ 32 действуют в отношении годовых отчетных периодов, начинающихся с
1 января 2014 г. с ретроспективным применением стандарта.
Группа считает, что применение поправок к стандартам МСФО 7 и 32 приведет к более детальным раскрытиям в консолидированной финансовой
отчетности относительно зачета финансовых активов и обязательств.
Поправки к МСБУ 19 «Вознаграждения работникам» – существенно меняют подходы к признанию и оценке пенсионных программ с установленными выплатами и выходных пособий, а также к раскрытиям в отношении любых вознаграждений работникам. Пересмотренный стандарт требует
немедленного признания любых изменений чистого обязательства (актива) пенсионного плана с установленными выплатами. При этом стоимость
оказанных работниками услуг и чистый процентный расход отражаются в отчете о прибылях и убытках; а переоценка обязательства – в прочем
совокупном доходе.
По мнению руководства Группы, данные поправки не окажут существенного воздействия на финансовую отчетность Группы.
Ежегодные улучшения МСФО за 2009-2011 гг., выпущенные в мае 2012 г.
Изменения включают ряд изменений существующих МСФО. Изменения действительны для годовых отчетных периодов, начинающихся
1 января 2013 г. Ретроспективное применение требуется в соответствии с МСБУ 8. Поправки к МСФО включают:
• поправки к МСБУ 16 «Основные средства»; и
• поправки к МСБУ 32 «Финансовые инструменты: представление информации».
Поправки МСБУ 16 поясняют, что запасные части, неустановленное оборудование и обслуживающее оборудование должны быть классифицированы как основные средства, когда они удовлетворяют критериям признания основных средств, или в противном случае, они отражаются как товарно-материальные запасы. Группа ожидает, что применение данной поправки к стандарту окажет влияние на консолидированную финансовую
отчетность. В настоящее время Группа оценивает влияние измененного стандарта на консолидированную финансовую отчетность.
Поправки к МСБУ 32 поясняют, что подоходный налог, относящийся к распределениям владельцев долевых инструментов и расходам по сделке
по операции с долевыми ценными бумагами, должны учитываться в соответствии с МСБУ 12 «Подоходный налог». Группа не ожидает, что применение поправки к стандарту МСБУ 32 не окажет существенного влияния на консолидированную финансовую отчетность Группы.
КИМСФО 20 «Затраты на вскрышные работы в ходе открытой разработки рудника на этапе добычи» применим к затратам на вскрышные работы
на стадии добычи в ходе открытой разработки рудника («вскрышные работы на стадии производства»). Согласно интерпретации, вскрышные работы на стадии производства, обеспечивающие доступ к руде, которую добудут в будущем, капитализируются как внеоборотные активы (актив,
связанный с вскрышной деятельностью) при условии соблюдения определенных критериев, тогда как затраты по нормальным продолжающимся
операционным вскрышным работам учитываются в соответствии с МСБУ 2 «Запасы». Актив, связанный с вскрышной деятельностью, учитывается
как поступление или улучшение существующего актива и классифицируется согласно аналогично активу, материальному или нематериальному,
в составе которого он был создан.
КИМСФО 20 применяется в отношении годовых отчетных периодов, начинающихся с 1 января 2013 г. Специальные положения по переходу
доступны для компаний, которые применяют КИМСФО впервые. Однако КИМСФО 20 должен быть применен в отношении производственных
вскрышных затрат, понесенных на дату или после начала самого раннего из представленных периодов. Компания не ожидает, что КИМСФО 20
будет иметь эффект на финансовую отчетность Компании, так как для добычи метала Компания использует метод подземного выщелачивания.

4	ОПРЕДЕЛЕНИЕ СПРАВЕДЛИВОЙ СТОИМОСТИ
Во многих случаях положения учетной политики Группы и правила раскрытия информации требуют определения справедливой стоимости как финансовых, так и нефинансовых активов и обязательств. Справедливая стоимость определялась для целей оценки и/или раскрытия информации
с использованием указанных ниже методов. Где это применимо, дополнительная информация о допущениях, сделанных в процессе определения
справедливой стоимости актива или обязательства, раскрывается в примечаниях, относящихся к данному активу или обязательству.

(a)	Инвестиции в долевые и долговые ценные бумаги
Наилучшим подтверждением справедливой стоимости долговых инструментов являются котируемые цены на активном рынке. Если рынок финансового инструмента не является активным, то Группа устанавливает справедливую стоимость, используя метод оценки. Цель применения метода оценки состоит в том, чтобы определить, какой была бы цена операции на дату измерения при совершении мотивированного нормальными
деловыми соображениями обмена между независимыми сторонами. Приемы оценки включают использование информации о недавних рыночных
операциях между независимыми, хорошо осведомленными, желающими совершить такие операции сторонами, при наличии таковой, сопоставление с текущей справедливой стоимостью другого, практически идентичного инструмента, анализ дисконтированных денежных потоков и мо-
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делей оценки опциона. Если существует метод оценки, широко используемый участниками рынка для определения цены инструмента, и было
продемонстрировано, что этот метод обеспечивает надежные расчетные оценки цен, полученных на основе фактических рыночных операций, то
предприятие использует этот метод. Выбранный метод оценки максимально использует рыночные исходные данные. Метод оценки включает
все факторы, которые учитывались бы участниками рынка при установлении цены, и соответствует общепринятой экономической методологии
ценообразования финансовых инструментов. Группа периодически выверяет метод оценки и проверяет его правильность, используя информацию о ценах в наблюдаемых текущих рыночных операциях с таким же инструментом (т.е. без модификации и внесения изменений), или исходя из
имеющихся наблюдаемых рыночных данных.
Инвестиции в долевые инструменты, по которым нет котируемых рыночных цен на активном рынке, и чья справедливая стоимость не может
быть надежно оценена, а также связанных с ними производных инструментов, расчеты по которым должны производиться путем поставки таких
некотируемых долевых инструментов, которые должны оцениваться по себестоимости.

(б) Торговая и прочая дебиторская и кредиторская задолженность
Справедливая стоимость долгосрочной торговой и прочей дебиторской и кредиторской задолженности оценивается по приведенной стоимости
будущих потоков денежных средств, дисконтированных по рыночной процентной ставке по состоянию на отчетную дату.
Текущая часть торговой и прочей дебиторской задолженности учитывается по себестоимости, за вычетом резерва на обесценение сомнительных
долгов и приблизительно равна справедливой стоимости в связи с ее краткосрочным характером.

(в)	Непроизводные финансовые обязательства
Справедливая стоимость, определяемая исключительно для целей раскрытия информации, рассчитывается на основе оценки приведенной стоимости будущих потоков денежных средств по основной сумме и вознаграждению, дисконтированных по рыночной ставке вознаграждения по
состоянию на отчетную дату.

5.	ИНФОРМАЦИЯ ПО СЕГМЕНТАМ
Группа, основываясь на информации, регулярно проверяется руководителем, который отвечает за принятие операционных решений. Им, как мы
определили, является исполнительный директор, для распределения ресурсов на сегменты и для оценки их работы. Таким образом, отчетные
шесть сегментов Группы в соответствии с МСФО 8 представлены следующим образом:
Урановая продукция

Добыча урана, переработка и продажа урановой продукции.

Бериллиевая продукция

Производство и продажа изделий из бериллия, а также научные исследования и разработки.

Танталовая продукция

Производство и продажа изделий тантала, а также научные исследования и разработки.

Энергоресурсы

Производство и продажа электроэнергии, теплоэнергии и воды.

Оборудование для альтернативной энергетики

Производство и продажа оборудования для альтернативной энергетики.
Производство и продажа прочей продукции и предоставление услуг для основного
производства.

Прочие операции

Ниже представлена информация по отчетным сегментам Группы. Межсегментные продажи производятся по существующим рыночным ценам.
Учетная политика отчетных сегментов соответствует учетной политике Группы, описанной в Примечании 3. Сегментная прибыль является фактором, который используется руководством для управления своим бизнесом и представляет собой валовую прибыль, получаемую каждым сегментом. Это показатель, который предоставляется в отчетности управляющему директору для целей распределения ресурсов и оценки результатов
деятельности сегментов.
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(646 764)

11 310 753

(3 309 920)

(28 105 501)

(28 105 501)

-

77 839 140
(3 590 108)
(24 416 043)
3 820 825
(13 046 433)
(2 745 934)

321 746 064

-

321 746 064

тыс. тенге

62 276 063

3 758 594

61 448 419

28 105 501

33 342 918

тыс. тенге

Консолидация

Прибыль до налогообложения

1 416 421

706 093

-

706 093

тыс. тенге

Элиминация

32 370 205
422 714
(8 378 303)

843 800

34 062 479

-

34 062 479

тыс. тенге

Прочее

64 466 256

10 370 976

-

10 370 976

тыс. тенге

Оборудование
для альтерна
тивной
энергетики

Результат сегмента
Расходы по реализации
Административные расходы
Финансовые доходы
Финансовые расходы
Отрицательная курсовая разница
Доля в прибыли ассоциированных
и совместно контролируемых предприятий
Прочие доходы
Прочие расходы

7 956 613

-

7 956 613

тыс. тенге

Энергоресурсы

235 306 985

-

235 306 985

тыс. тенге

тыс. тенге

Танталовая
продукция

Итого дохода

Межсегментные продажи

Доход
Внешние продажи

Бериллиевая
продукция

Урановая
продукция

Ниже приводится анализ доходов и результатов Группы по отчетным сегментам в 2012 г.:

(а) Доходы и результаты сегментов

ПРИМЕЧАНИЯ К КОНСОЛИДИРОВАННОЙ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ ЗА ГОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 декабря 2012 г. (ПРОДОЛЖЕНИЕ)
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1 158 871

5 099 592

30 578 856
37 835

245 509

245 509

9 614 607

43 829 137

27 314 201
16 514 936

тыс. тенге

Прочее

(3 902 610)

(16 514 936)

(16 514 936)

тыс. тенге

Элиминация

(3 107 813)
(17 080 916)
5 466 166
(11 983 154)
(410 882)

86 591 682

321 951 168

321 951 168

тыс. тенге

Консолидация

96 814 535

852 360

6 404 787

30 578 856
-

тыс. тенге

Оборудование
для альтерна
тивной
энергетики

Прибыль до налогообложения

73 731 027

Результат сегмента

7 791 351

6 404 787
-

тыс. тенге

Энергоресурсы

43 715 606
573 335
(6 949 489)

249 616 464

Итого дохода

7 791 351
-

тыс. тенге

Танталовая
продукция

Расходы по реализации
Административные расходы
Финансовые доходы
Положительная курсовая разница
Финансовые расходы
Доля в прибыли ассоциированных и
совместно контролируемых предприятий
Прочие доходы
Прочие расходы

249 616 464
-

тыс. тенге

тыс. тенге

Доход
Внешние продажи
Межсегментные продажи

Бериллиевая
продукция

Урановая
продукция

Ниже приводится анализ доходов и результатов Группы по отчетным сегментам в 2011 г.:

ПРИМЕЧАНИЯ К КОНСОЛИДИРОВАННОЙ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ ЗА ГОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 декабря 2012 г. (ПРОДОЛЖЕНИЕ)
Для целей мониторинга результатов работы сегментов и распределения ресурсов между сегментами:
• все активы распределяются между отчетными сегментами, кроме инвестиций в ассоциированные и совместно контролируемые
предприятия, финансовых активов и отложенных налоговых активов; и
• все обязательства распределяются на отчетные сегменты, кроме финансовых обязательств, текущих и отсроченных налоговых обязательств и прочих обязательств.

(б) Сегментные активы
31.12.2012

31.12.2011

Урановая продукция
Бериллиевая продукция
Танталовая продукция
Энергоресурсы
Оборудование для альтернативной энергетики
Прочее
Элиминации

тыс. тенге
349 068 578
5 210 888
8 747 109
25 352 874
27 335 ,607
39 474 468
(31 422 592)

тыс. тенге
291 942 293
5 670 804
7 710 041
22 689 893
3 059 938
26 882 019
(6 035 539)

Итого сегментных активов
Нераспределенные активы

423 766 932
233 367 440

351 919 449
259 740 645

Консолидированные активы

657 134 372

611 660 094

31.12.2012

31.12.2011

Урановая продукция
Бериллиевая продукция
Танталовая продукция
Энергоресурсы
Оборудование для альтернативной энергетики
Прочее
Элиминации

тыс. тенге
134 996 837
412 071
691 712
7 002 573
7 751 676
7 437 457
7 112 115

тыс. тенге
110,950,765
451 178
613 423
4 771 454
145 907
2 085 121
22 464 129

Итого сегментных обязательств

165 404 441

141 481 977

Нераспределенные обязательства

114 373 700

122 321 051

Консолидированные обязательства

279,778 141

263 803 028

(в) Сегментные обязательства
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(г) Географическая информация
Доход от внешних клиентов по географическому расположению:
Доход от внешних клиентов
2012 г.

2011 г.

тыс. тенге

тыс. тенге

Китай

113 957 846

123 984 121

Казахстан
Франция
Соединенные Штаты Америки
Япония
Индия
Россия
Южная Корея
Германия
Швейцария
Бельгия
Австрия
Прочие
Аргентина

66 784 846
32 890 692
25 308 680
25 269 680
17 916 448
13 559 861
12 558 997
6 090 565
5 776 308
1 289 416
258 881
83 844
-

62 474 479
14 168 926
6 415 808
33 769 990
6 608 503
51 729 319
13 666 382
6 112 012
31 298
1 295 852
359 008
79 578
1 255 892

321 746 064

321 951 168

(д)	Прочая сегментная информация
Ниже представлен износ затрат на подготовку к производству, разведочных и оценочных активов, основных средств и амортизация прав недропользования и нематериальных активов, начисленных за период:
Износ и амортизация

Урановая продукция
Бериллиевая продукция
Танталовая продукция
Энергоресурсы
Оборудование для альтернативной энергетики
Прочее

2012 г.

2011 г.

тыс. тенге
16 646 736
166 845
280 070
2 327 461
260 292
1 479 998

тыс. тенге
13 459 453
226 840
308 413
2 204 719
15 488
1 194 828

21 161 402

17 409 741
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ПРИМЕЧАНИЯ К КОНСОЛИДИРОВАННОЙ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ ЗА ГОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 декабря 2012 г. (ПРОДОЛЖЕНИЕ)
Ниже представлена часть вышеуказанного износа и амортизации отраженная в себестоимости реализации:
Износ и амортизация

Урановая продукция
Бериллиевая продукция
Танталовая продукция
Энергоресурсы
Оборудование для альтернативной энергетики
Прочее
Элиминации

2012 г.

2011 г.

тыс. тенге
16 326 605
106 303
178 443
2 123 746
115 175
1 138 168
(1 671 350)

тыс.тенге
12 943 900
130 ,978
178 078
2 031 407
188
940 535
(1 070 284)

18 317 090

15 154 802

Кроме износа и амортизации, указанных выше, были признаны убытки от обесценения на сумму 3 568 731 тыс. тенге (2011 г.: 1 177 104 тыс.
тенге), в том числе в отношении основных средств на сумму 2 622 507 тыс. тенге (Примечание 18). Эти убытки от обесценения были отнесены
на следующие отчетные сегменты:
Обесценение

Урановая продукция
Бериллиевая продукция
Танталовая продукция
Оборудование для альтернативной энергетики
Прочее

2012 г.

2011 г.

тыс. тенге
511 409
15 609
26 202
585 960
2 429 551

тыс. тенге
430 333
93 383
126 964
410 374
116 050

3 568 731

1 177 104

Увеличение долгосрочных активов

Урановая продукция
Бериллиевая продукция
Танталовая продукция
Энергоресурсы
Оборудование для альтернативной энергетики
Прочее
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2012 г.

2011 г.

тыс. тенге
17 150 102
244 074
409 707
3 111 514
19 193 015
11 085 456

тыс. тенге
47 969 950
409 264
556 436
1 627 700
11 582 837
3 547 727

51 193 868

65 693 914

6	ПРИОБРЕТЕНИЕ БИЗНЕСА, ВЫБЫТИЕ ИНВЕСТИЦИЙ И НЕКОНТРОЛИРУЕМЫХ
ДОЛЕЙ ВЛАДЕНИЯ
Данная консолидированная финансовая отчетность включает следующие дочерние предприятия:
Страна регистрации
ТОО «MAЭK – Казатомпром»
ТОО «Горнорудная компания»
ТОО «Казатомпром-Демеу»
ТОО «Байланыс»
АО «Тайконыр»
ТОО «Корган Казатомпром»
ТОО «Аппак»
ТОО «Семизбай –U»
АО «Ульбинский Металлургический завод»
АО «Волковгеология»
ТОО «Институт высоких технологий»
ТОО «Кызылту»
ТОО «СП «SARECO»
ТОО «Экоэнергомаш»
ТОО «Кварц»
ТОО «МК «Kaz Silicon»
ТОО «Kazakhstan Solar Silicon» (Bergstein LLP Construction)
ТОО «Astana Solar»
ТОО «СП «КТ Редкометальная компания»
ТОО «ДП «Орталык»
ТОО «Казахстанский ядерный университет»

Казахстан
Казахстан
Казахстан
Казахстан
Казахстан
Казахстан
Казахстан
Казахстан
Казахстан
Казахстан
Казахстан
Казахстан
Казахстан
Казахстан
Казахстан
Казахстан
Казахстан
Казахстан
Казахстан
Казахстан
Казахстан

31.12.2012

31.12.2011

Доля владения
100%
100%
90%
100%
100%
65%
51%
90%
90%
100%
76%
51%
100%
100%
100%
100%
100%
51%
100%
100%

Доля владения
100%
100%
90%
100%
100%
100%
65%
51%
90%
90%
100%
76%
51%
100%
100%
100%
100%
100%
51%
100%
-

ТОО «СП «SARECO»
В июле и сентябре 2012 г. участники ТОО «СП «SARECO» произвели дополнительный взнос в уставный капитал Товарищества на общую сумму
2 940 000 тыс. тенге (2011 г.: 1 953 000 тыс. тенге). Взносы партнеров пропорциональны их долевому участию, соответственно, в результате
данного взноса не было изменений в долевом участии.
ТОО «Экоэнергомаш»
В июне 2011 г. Компания внесла дополнительный взнос в уставный капитал ТОО «ЭкоЭнергоМаш» на сумму 800 000 тыс. тенге.
ТОО «Казатомпром – Демеу»
В январе, августе и сентябре 2012 г. Компания внесла дополнительный взнос в уставный капитал ТОО «Казатомпром-Демеу» на сумму
2 068 800 тыс. тенге (2011 г.: 1 000 000 тыс. тенге). Взнос не привел к изменениям структуры долевого участия, так как согласно Уставу Товарищества дополнительные взносы в уставный капитал не приводят к изменениям размера голосующей доли.
ТОО «Bergstein construction»/ ТОО «Kazakhstan Solar Silicon»
В ноябре 2011 г. Компания приобрела 100-процентную долю участия в ТОО «Bergstein Construction» за 3 294 781 тыс. тенге и произвела взнос
в уставный капитал товарищества в сумме 191 793 тыс. тенге. Основными видами деятельности являются производство кремния солнечного
качества, кремниевых пластин и фотоэлектрических пластин.
В 2012 г. товарищество изменило название на ТОО «Kazakhstan Solar Silicon».
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ТОО «Кварц»
В ноябре 2011 г. Компания приобрела 100-процентную долю участия в ТОО «Кварц» за 1 000 тыс. тенге и произвела взнос в уставный капитал
товарищества в сумме 241 000 тыс. тенге (Примечание 45). Основными видами деятельности товарищества являются добыча и переработка
жильного кварца, первичная переработка минерального сырья.
ТОО «МК «Kaz Silicon»
В ноябре 2011 г. Компания приобрела 100-процентную долю участия в ТОО «МК «Kaz Silicon» за 4 750 000 тыс. тенге и произвела взнос в
уставный капитал товарищества в сумме 2 508 000 тыс. тенге (Примечание 45). Основными видами деятельности являются производство и
реализация металлургического и поликристаллического кремния, переработка отходов кремниевого производства.
ТОО «Astana Solar»
В декабре 2011 г. Компания создала дочернюю организацию ТОО «Astana Solar» со 100-процентной долей владения и произвела взнос в уставный капитал товарищества в сумме 52 000 тыс. тенге. Основными видами деятельности являются производство кремния солнечного качества,
кремниевых пластин, фотоэлектрических пластин (ячеек), фотоэлектрических модулей и электрических систем на их основе. В 2012 г. Компания
внесла дополнительный взнос в уставный капитал ТОО «Astana Solar» в сумме 2 132 846 тыс. тенге.
ТОО «ДП «Орталык»
В декабре 2011 г. Компания приобрела 100-процентную долю участия в ТОО «ДП «Орталык» за 21 124 874 тыс. тенге. Основными видами
деятельности являются оказание услуг по добыче, переработке до химического концентрата урана и услуг по горно-подготовительным работам.
ТОО «СП КТ «Редкометальная компания»
В ноябре 2011 г. ТОО «СП КТ «Редкометальная компания» было создано как совместное предприятие с Компанией и еще одним участником.
Компания имеет 51-процентную долю владения и произвела взнос в уставный капитал товарищества в сумме 382 500 тыс. тенге. Основными
видами деятельности являются выполнение технико-экономического обоснования на разведку месторождений редких и редкоземельных металлов и экстракцию редких и редкоземельных металлов.
ТОО «Институт высоких технологий»
В июне 2012 г. Компания внесла дополнительный взнос в уставный капитал ТОО «Институт высоких технологий» в сумме 353 703 тыс. тенге.
ТОО «Байланыс»
В июне 2012 г. Компания внесла дополнительный взнос в уставный капитал ТОО «Байланыс» в сумме 1 656 000 тыс. тенге.
ТОО «Казахстанский ядерный университет»
В декабре 2012 г. Компания приобрела дополнительно 60% доли участия в уставном капитале ТОО «Казахстанский ядерный университет» за
10 553 тыс. тенге, вследствие чего Компания стала владеть 100-процентной долей участия в уставном капитале. До декабря 2012 г. Группа
владела 40-процентной долей участия и классифицировала данное предприятие как ассоциированное. Доход от приобретения Товарищества
составил 22 280 тыс. тенге (Примечание 45).
АО «Тайконыр»
В 2012 г. произведена ликвидация АО «Тайконыр».
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7

ДОХОД

Доход от продажи урановой продукции
Доход от продажи энергоресурсов
Доход от бурения скважин
Доход от продажи танталовой продукции
Доход от продажи бериллиевой продукции
Доход от предоставленных услуг по переработке
Доход от услуг по транспортировке
Доход от продажи приобретенных товаров
Доход от исследований и разработок
Прочее

8

2012 г.

2011 г.

тыс. тенге
235 306 985
34 062 479
13 349 913
10 370 976
7 956 613
7 794 390
6 693 517
1 854 253
149 670
4 207 268

тыс. тенге
249 616 464
30 578 856
8 853 018
6 404 787
7 791 351
9 335 873
5 270 197
279 117
347 298
3 474 207

321 746 064

321 951 168

СЕБЕСТОИМОСТЬ РЕАЛИЗАЦИИ

Сырье и материалы
Переработка и прочие услуги
Оплата труда персонала
Износ и амортизация
Налоги, кроме подоходного налога
Техническое обслуживание и ремонт
Коммунальные услуги
Расходы по аренде
Расходы по транспортировке
Исследования и разработки
Прочее

2012 г.

2011 г.

тыс. тенге
151 887 823
26 772 259
26 339 270
18 382 644
13 487 058
2 616 552
1 367 706
393 274
256 747
113 421
2 290 170

тыс. тенге
154 933 623
26 321 803
21 579 748
15 154 802
10 758 581
2 218 600
1 522 556
488 186
300 033
248 476
1 833 078

243 906 924

235 359 486

9	РАСХОДЫ ПО РЕАЛИЗАЦИИ
Расходы по погрузке, транспортировке и хранению
Оплата труда персонала
Комиссионное вознаграждение
Аренда
Сырье и материалы
Страхование грузов
Расходы на рекламу и маркетинг
Износ и амортизация
Командировочные расходы
Таможенные пошлины
Налоги кроме подоходного налога
Прочее

2012 г.

2011 г.

тыс. тенге
1 841 609
709 716
349 205
177 007
173 108
63 610
62 927
49 454
37 084
13 130
291
112 967

тыс. тенге
1 403 857
598 175
266 240
134 623
225 970
59 901
62 782
42 295
46 221
8 402
248
259 099

3 590 108

3 107 813
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10	АДМИНИСТРАТИВНЫЕ РАСХОДЫ
Оплата труда персонала
Консультационные, аудиторские и информационные услуги
Налоги, кроме подоходного налога
Расходы на исследования
Аренда
Износ и амортизация
Командировочные расходы
Сырье и материалы
Начисленные премии
Расходы на обучение
Техническое обслуживание и ремонт
Услуги связи
Банковские комиссии
Коммунальные услуги
Канцелярские товары
Корпоративные мероприятия
Охранные услуги
Страхование
Представительские расходы
Прочее

2012 г.

2011 г.

тыс. тенге

тыс. тенге

12 804 528
2 113 436
1 606 904
1 452 822
936 677
926 309
487 750
454 916
403 842
391 274
325 350
296 113
210 462
128 951
106 205
93 643
70 015
61 502
41 440
1 503 904

11 471 815
757 536
968 104
93 869
491 124
665 249
386 087
396 607
294 114
287 423
203 873
123 969
165 950
89 897
78 969
98 179
53 528
37 696
58 915
358 012

24 416 043

17 080 916

11 ФИНАНСОВЫЕ ДОХОДЫ И РАСХОДЫ
Финансовые доходы
Процентный доход по срочным депозитам, депозитам до востребования и
текущим счетам
Дивидендный доход
Прочие

2011 г.
тыс. тенге

1 954 767

3 651 783

1 596 623
269 435

1 606 827
207 556

3 820 825

5 466 166

2012 г.

2011 г.

тыс. тенге

тыс. тенге

Процентные расходы по кредитам и займам

6 633 835

6 310 567

Высвобождение дисконта по прочим финансовым обязательствам

5 098 781

4 724 601

Высвобождение дисконта по резервам

701 924

494 618

Убыток от продажи иностранной валюты

115 790

80 784

52 965

52 965

443 138

319 619

13 046 433

11 983 154

Финансовые расходы

Дивидендные расходы по привилегированным акциям
Прочие
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2012 г.
тыс. тенге

12	ПРОЧИЕ ДОХОДЫ
Безвозмездно полученное имущество и излишки
Доход от штрафов и пеней
Прочее

2012 г.

2011 г.

тыс. тенге
253 975
121 075

тыс. тенге
128 447
118 730

47 664

326 158

422 714

573 335

13	ПРОЧИЕ РАСХОДЫ
Обесценение долгосрочных активов ОС
Расходы на социальную сферу
Убыток от выбытия долгосрочных активов
Спонсорская помощь и благотворительность
Убытки от остановки производства
Невозмещаемый налог на добавленную стоимость («НДС»)
Обесценение инвестиций в ассоциированные организации
Прочее

2012 г.

2011 г.

тыс. тенге
2 497 107
2 041 760
867 268
685 741
315 558
229 635
1 741 234

тыс. тенге
973 602
887 480
607 828
1 279 063
444 877
339 929
992 249
1 424 461

8 378 303

6 949 489

2012 г.

2011 г.

тыс. тенге
44 202 243
4 223 165

тыс. тенге
37 753 730
3 502 831

48 425 408

41 256 561

14	ОПЛАТА ТРУДА ПЕРСОНАЛА
Заработная плата
Социальный налог и социальные отчисления

15	РАСХОДЫ ПО ПОДОХОДНОМУ НАЛОГУ
Расход по текущему налогу
Текущий год
Недоначислено в предыдущие годы
(Экономия)/расход по отложенному налогу
Возникновение и восстановление временных разниц

2012 г.

2011 г.

тыс. тенге

тыс. тенге

11 665 737
216 401
11 882 138

15 432 005
20 916
15 452 921

(1 603 099)

1 672 571

10 279 039

17 125 492

Компании, базирующиеся в Казахстане, облагаются подоходным налогом, определяемым в соответствии с законами Республики Казахстан.
В 2011 и 2012 гг. ставка подоходного налога составляла 20%.
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Сверка эффективной ставки налога:
2012 г.
Прибыль до налогообложения
Подоходный налог, рассчитанный по применимой ставке
Налоговый эффект от:
Изменение ставки налога
Необлагаемый доход
Невычитаемые расходы
Корректировки по трансфертному ценообразованию
Элиминация маржи по готовой продукции
Доля результатов ассоциированных предприятий
Доля результатов совместно контролируемых предприятий
Использование ранее непризнанных налоговых убытков
Убытки текущего года, в отношении которого не был
признан отложенный налоговый актив
Недоначислено в предыдущие годы

тыс. тенге
62 276 063
12 455 213

2011 г.

%

%

100
20,00

тыс. тенге
96 814 535
19 362 907

(517 813)
2 380 754
1 869 507
634 639
(3 888 938)

(0,83)
3,82
3
1,02
(6,24)

229 060
(405 007)
3 284 576
4 124 266
106 597
(6 044 431)

0,24
(0,42)
3,39
4,26
0,11
(6,24)

(2 585 103)

(4,15)

(2 698 691)

(2,79)

(539 407)

(0,87)

(905 147)

(0,93)

253 786

0,41

50 446

0,05

216 401

0,35

20 916

0,02

10 279 039

16,51

17 125 492

17,69

100
20,00

16	ПРИБЫЛЬ НА АКЦИЮ
Базовая и разводненная прибыль на акцию:

Базовая и разводненная прибыль на акцию

2012 г.

2011 г.

тенге

тенге

1 388

2 135

Группа не выпускала простые акций с потенциально разводняющим эффектом.
Прибыль за год, относящаяся к владельцам Группы, и средневзвешенное количество простых акций, используемое для расчета базовой и разводненной прибыли на акцию, представлены следующим образом:

Прибыль за год, относящаяся к владельцам Компании
Прибыль, используемая для расчета итоговой базовой и разводненной
прибыли на акцию

Средневзвешенное количество простых акций в целях расчета базовой прибыли
на акцию

138

2012 г.

2011 г.

тыс. тенге
50 914 945

тыс. тенге
78 337 759

50 914 945

78 337 759

2012 г.

2011 г.

тыс. тенге

тыс. тенге

36 692 361

36 692 361
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(20 069)
58 566

Выбытия

На 31 декабря 2012 г.

24 658
24 658
9 517
(669)
33 506

На 31 декабря 2011 г.

На 1 января 2012 г.
Начисленная амортизация
Выбытия

На 31 декабря 2012 г.

25 060

На 31 декабря 2012 г.

552 347

312 483

295 648

219 132
108 493
(31 977)

219 132

198 953
75 252
(55 073)

847 995

(34 226)

531 615
350 606

Гудвил

-

10 110 256

10 696 216

-

-

-

-

10 110 256

(585 960)

10 696 216

10 696 216

10 696 216

Значительную сумму в прочих нематериальных активах составляет стоимость проекта по разработке технологии производства.

44 422

На 31 декабря 2011 г.

Чистая балансовая стоимость

17 448
7 545
(335)

На 1 января 2011 г.
Начисленная амортизация
Выбытия

Амортизация и убытки от обесценения

69 080
9 555

На 1 января 2012 г.
Поступления

(55 223)

(335)
531 615

4 389

22 734

69 080

380 438
202 011

Программное
обеспечение

29 280
17 401

Лицензии и патенты

На 31 декабря 2011 г.

На 1 января 2011 г.
Поступления
Поступления через объединение бизнеса
(Примечание 45)
Выбытия

Стоимость

тыс. тенге

17 	НЕМАТЕРИАЛЬНЫЕ АКТИВЫ

1 339 310

1 279 204

191 124

70 708
120 416
-

70 708

12 704
58 952
(948)

1 530 434

(6 726)

1 349 912
187 248

1 349 912

(1 299)

1 040

416 094
934 077

Прочие

12 026 973

12 332 325

520 278

314 498
238 426
(32 646)

314 498

229 105
141 749
(56 356)

12 547 251

(646 981)

12 646 823
547 409

12 646 823

(56 857)

10 724 379

825 812
1 153 489

Итого

ПРИМЕЧАНИЯ К КОНСОЛИДИРОВАННОЙ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ ЗА ГОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 декабря 2012 г. (ПРОДОЛЖЕНИЕ)
Тест на обесценение гудвила
Гудвил для целей тестирования обесценения был отнесен на следующие генерирующие единицы:
На 1 января 2011 г.
Добыча урана
Производство
кварца

Поступления

Выбытия

Обесценение

На 31 декабря
2011 г.
10 110 256

-

10 110 256

-

-

-

585 960

-

-

585 960

-

10 696 216

-

-

10 696 216

На 1 января 2012 г.

Поступления

Выбытия

Обесценение

На 31 декабря
2012 г.

Добыча урана

10 110 256

-

-

-

10 110 256

Производство
кварца

585 960

-

(585 960)

-

-

10 696 216

-

(585 960)

-

10 110 256

В консолидированном отчете о совокупном доходе за год, закончившийся 31 декабря 2012 г., обесценение гудвила признано не было. Возмещаемая стоимость генерирующих единиц определяется на основе эксплуатационной стоимости, которая включает в себя утвержденный
объем разведанных запасов, прогнозируемых денежных потоков, основанных на величине расчетного объема добычи на месторождении исходя из восьмилетней стратегии разработки данного месторождения, утвержденной руководством и ставки дисконтирования 7% годовых
(2011 г.: 10% годовых). Группа составляет прогнозы движения денежных средств до налогообложения, полученные на основе самых последних
финансовых бюджетов, утвержденных руководством.
Единица, генерирующая денежные средства, – это совокупность активов ТОО «Орталык» и горнорудных активов АО «НАК «Казатомпром», включая право на недропользование на месторождении Центральный Мынкудук, обеспечивающая приток денежных средств.
Основные допущения, используемые при расчете возмещаемой стоимости гудвила:
• темп роста 3%;
• цены на уран были согласованы с официальным независимым источником Ux Consulting LLC, опубликованном в 4 квартале 2012 г.;
• объем производства согласован с утвержденной стратегией и рабочей программой, утвержденной Правительство Республики Казахстан.
Объем производства был согласован с производственными мощностями генерирующей единицы, принимая во внимание будущие приобретения активов и денежных оттоков по инвестиционной деятельности;
• Текущие показатели единицы, генерирующей денежные потоки, были взяты в качестве основы для прогноза денежных потоков.
Ключевые допущения, использованные в расчетах, это такие как ставка дисконтирования, темп роста, и возможные изменения в цене реализации, и прямые затраты периода.
По мнению руководства, любое разумно возможное изменение в ключевых допущениях, лежащих в основе расчета возмещаемой стоимости, не
приведет к превышению балансовой стоимости строительной деятельности над ее возмещаемой стоимостью.
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-

-

На 31 декабря 2011 г.

250 748
262 910

На 31 декабря 2012 г.

-

На 31 декабря 2011 г.

На 31 декабря 2012г.
Чистая балансовая стоимость

-

-

1 464 786

-

На 1 января 2012 г
Начисленная амортизация
Выбытия
Убыток от обесценения и сторно убытков от обесценения, признанных в
прошлые периоды

2 892 807
(433 522)
(75 379)

-

48 738 840

52 417 547

15 556 980

984 591

11 851 594
3 049 814
(329 019)

11 851 594

8 002 902

-

На 1 января 2011 г
Начисленная амортизация
Переводы
Выбытия
Убыток от обесценения и сторно убытков от обесценения, признанных в
прошлые периоды
Курсовая разница

Амортизация и убытки от обесценения

34 927 655

32 695 800

25 248 164

3 100

19 782 679
6 163 275
(700 890)

19 782 679

57

121 280

5 253 201
(82 910)
(668 771)

15 159 822

60 175 819

64 295 820

262 910

На 31 декабря 2012 г.

(776 309)

13 708
2 279 422

52 478 479

(871 032)

64 269 141

250 748

250 748

На 31 декабря 2011 г.

На 1 января 2012 г.
Поступления
Переводы
Переводы в затраты по подготовке к производству (Примечание 19)
Выбытия

58

111 323

-

-

2 924 000

2 272 313
(760 469)

-

5 763 350
(154 778)

4 256
(79)

4 330 668

(1 546)

3 703 706

78 097

52 478 479
6 194 227

3 606 446

52 326

43 711 909

Машины и
оборудование

64 269 141
786 388

51 350 417

116 148

На 1 января 2011 г.
Поступления
Переводы
Поступления через объединение бизнеса (Примечание 45)
Выбытия
Курсовая разница

Здания

Земля

тыс. тенге

18	ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА

3 397 696

8 629 245

1 982 755

5 138 788

1 946 730

1 685 093

4 698 967

7 418 638

21 823

1 414 941
385 965
(137 636)

1 414 941

2 379

37 780

1 089 530
362 208
9 205
(86 161)

3 631 823

(2 757)

3 490 457
1 295 659
(84 392)

3 490 457

-

(5 354)

2 592 197
1 065 009
(77 693)
(83 702)

12 117 605

3 397 696
365 348
30 724
(161 945)

2 963 245
405 173
8 067
130 778
(112 267)
2 700

7 251 048
1 358 027
(75 051)
194 144
(98 923)
8 629 245
3 592 073
17 221
(120 934)

Прочее

Транспорт

30 366 701

8 643 534

2 322 413

1 615 750

734 779
(28 116)

734 779

-

(441 388)

1 176 167
-

32 689 114

9 378 313
27 425 583
(2 438 690)
(788 620)
(887 472)

9 378 313

8 432 057
8 995 553
(8 199 620)
158 521
(8 198)
-

Незавершенное строительство

123 661 474

101 129 172

49 511 617

2 622 507

37 274 450
10 894 713
(1 280 053)

37 274 450

2 436

1 177 104

28 020 618
9 573 225
(584 920)
(914 013)

173 173 091

138 403 622
38 377 327
(788 620)
(2 819 238)

138 403 622

113 824 824
18 748 193
(1 560 801)
8 523 362
(1 134 714)
2 758

Итого

ПРИМЕЧАНИЯ К КОНСОЛИДИРОВАННОЙ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ ЗА ГОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 декабря 2012 г. (ПРОДОЛЖЕНИЕ)
Группа начислила обесценение по основным средствам в сумме 2 622 507 тыс. тенге в течение года, закончившегося 31 декабря 2012 г.
(2011 г.: 1 177 104 тыс. тенге), в отношении активов, которые не будут приносить доход в ближайшее время.
В 2012 г. 125 401 тыс. тенге (2011 г.: 203 502 тыс. тенге) из общей суммы обесценения были отнесены на себестоимость реализации,
2 497 107 тыс. тенге отнесены на прочие расходы (2011 г.: 973 602 тыс. тенге).

(а)

Расходы по амортизации в размере 10 044 340 тыс. тенге (2011 г.: 8 948 017 тыс. тенге) были отражены в составе себестоимости
продукции, в размере 49 138 тыс. тенге (2011 г.: 42 039 тыс. тенге) – в составе расходов по реализации, и в размере 801 235 тыс. тенге
(в 2011 г.: 583 169 тыс. тенге) – в составе административных расходов.

(б) Затраты по займам
Затраты по займам, капитализированные в отчетном периоде, составляют:

Капитализированные затраты по займам

2012 г.

2011 г.

тыс. тенге
163 585

тыс. тенге
-

Средневзвешенная ставка капитализации в 2012 г. составила 3,15%.

(в)	Незавершенное строительство
Незавершенное строительство включает строительство новых активов и капитальный ремонт существующих основных средств, продлевающий
срок службы активов. В 2012 г. значительное увеличение было за счет строительства и ремонта автомобильных дорог, строительства нового
рудника, а также строительства новых заводов.

(г)	Обеспечение
По состоянию на 31 декабря 2012 г., Группа не имела заложенного имущества (2011 г.: 3 868 936 тыс. тенге).

(д)	Полностью амортизированные основные средства
Валовая балансовая стоимость полностью cамортизированных, но еще используемых основных средств на 31 декабря 2012 г. составляет
5 185 565 тыс. тенге (2011 г.: 1 690 180 тыс. тенге).

(е) Договорные обязательства
Сумма договорных обязательств по приобретению основных средств по состоянию на 31 декабря 2012 г. составила 12 354 562 тыс. тенге
(2011 г.: 8 785 562 тыс. тенге).
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тыс. тенге

Подготовка
месторождения

Восстановление
участка

Ионообменная
смола

Итого

Стоимость
На 1 января 2011 г.
Поступления
Изменение в учетной оценке
Перевод из состава разведочных и оценочных
активов (Примечание 21)
Перевод из состава основных средств
(Примечание 18)

31 848 942
11 587 968
-

3 817 161
2 366 398

2 861 204
289 020
-

38 527 307
11 876 988
2 366 398

3 756 812

65 103

166 392

3 988 307

127 511

-

-

127 511

На 31 декабря 2011 г.

47 321 233

6 248 662

3 316 616

56 886 511

На 1 января 2012 г.
Поступления
Изменение в учетной оценке
Перевод из состава разведочных и оценочных
активов (Примечание 21)
Выбытие
Перевод из состава основных средств

47 321 233
9 716 453
-

6 248 662
114 997
385 049

3 316 616
457 580
-

56 886 511
10 289 030
385 049

357 607

-

-

357 607

(21 607)

(51)

-

(21 658)

788 620

-

-

788 620

58 162 306

6 748 657

3 774 196

68 685 159

На 1 января 2011 г.
Начисление амортизации
На 31 декабря 2011 г.

14 555 939
6 113 794
20 669 733

177 394
193 093
370 487

611 816
149 198
761 014

15 345 149
6 456 085
21 801 234

Начисление амортизации
Выбытие

9 345 307
(21 607)

333 882
(51)

264 028
-

9 943 217
(21 658)

На 31 декабря 2012 г.

29 993 433

704 318

1 025 042

31 722 793

На 31 декабря 2011 г.

26 651 500

5 878 175

2 555 602

35 085 277

На 31 декабря 2012 г.

28 168 873

6 044 339

2 749 154

36 962 366

(Примечание 18)
На 31 декабря 2012 г.

Амортизация и убытки от обесценения

Чистая балансовая стоимость

Изменения в оценке в первую очередь происходит вследствие пересчета стоимости ликвидации объектов полигона на ежегодной основе нарастающим итогом с учетом вновь пробуренных скважин, сооруженных пескоотстойников и других объектов, подлежащих в дальнейшем ликвидации
и не ликвидированных по состоянию на 31 декабря 2012 г.
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20	ПРАВА НА НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЕ
тыс. тенге

Итого

Стоимость
Остаток на 1 января 2011 г.
Поступления

1 900 253
22 841
(33 223)
6 518 857
122 591

Изменение в учетной оценке
Поступление при объединении предприятий (Примечание 45)
Перевод из состава разведочных и оценочных активов (Примечание 21)

Остаток на 31 декабря 2011 г.
Поступления

8 531 319
22 288
(518)
19 400

Выбытие
Перевод из состава нематериальных активов (Примечание 17)

Остаток на 31 декабря 2012 г.
Амортизация и убытки от обесценения

8 572 489

Остаток на 1 января 2011 г.
Начисленная амортизация

133 209
72 050

Остаток на 31 декабря 2011 г.
Начисленная амортизация

205 259

Выбытие

92 486
(518)

Остаток на 31 декабря 2012 г.

297 227

Чистая балансовая стоимость
На 31 декабря 2011 г.

8 326 60

На 31 декабря 2012 г.

8 275 262

21	РАЗВЕДОЧНЫЕ И ОЦЕНОЧНЫЕ АКТИВЫ
тыс. тенге

Материальные
активы

Нематериальные
активы

Итого

Стоимость
На 1 января 2011 г.

5 604 014

181 217

5 785 231

Поступления

1 439 868

527 483

1 967 351

Амортизация, отнесенная на себестоимость реализации

(1 156 116)

(10 516)

(1 166 632)

Перевод в состав затрат по подготовке к производству (Примечание 19)

(3 988 307)

-

(3 988 307)

-

(122 591)

(122 591)

223 136

-

223 136

На 31 декабря 2011 г.

2 122 595

575 593

2 698 188

На 1 января 2012 г.

2 122 595

575 593

2 698 188

Поступления

1 135 718

700 757

1 836 475

Перевод в состав затрат по подготовке к производству (Примечание 19)

(357 607)

-

(357 607)

Обесценение

(433 867)

(497)

(434 364)

2 466 839

1 275 853

3 742 692

Перевод в права на недропользование (Примечание 20)
Перевод из основных средств (Примечание 18)

На 31 декабря 2012 г.
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22	ИНВЕСТИЦИИ В АССОЦИИРОВАННЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ
Группа имеет следующие инвестиции в ассоциированные предприятия:
2012 г.
Страна
ТОО «СП Бетпак Дала»
ТОО «СП КАТКО»
ТОО «Уранэнерго»
ТОО СП «СКЗ Казатомпром»
ТОО «СП Инкай»
АО «СП Заречное»
ТОО «СП Росбурмаш»
ТОО «Казахстанский ядерный университет»
ТОО «Казгеомаш»
ТОО «Кызылкум»
НПК «Ульба»
ТОО «СКЗ-U»
СП «IFASTAR»
ПКФ «Ульба Электро»

Казахстан
Казахстан
Казахстан
Казахстан
Казахстан
Казахстан
Казахстан
Казахстан
Казахстан
Казахстан
Казахстан
Казахстан
Франция
Казахстан

2011 г.

Доля участия/
тыс. тенге
Право голоса
30%
15 262 789
49%
38 262 088
45,59%
4 897 488
24,5%
607 149
40%
12 171 185
49,67%
2 477 560
49%
200 379
0%
49%
44 125
30%
3 459 452
33%
55 267
49%
3 163 172
49%
11 324
30%
-

Доля участия/
тыс. тенге
Право голоса
30%
15 093 411
49%
45 326 938
44,82%
4 371 545
22%
657 973
40%
9 614 565
49,67%
2 875 543
49%
171 716
40%
16 180
30%
1 559 373
49%
3 590 018
49%
11 179
30%
42 073

80 611 978

83 330 514

В январе 2012 г. ТОО «Казгеомаш» было создано как ассоциированное предприятие с Компанией и еще одним участником. Компания приобрела
49-процентную долю владения и произвела взнос в уставный капитал Товарищества в сумме 14 700 тыс. тенге. Основным видом деятельности
является изготовление труб.
В апреле 2012 г. участники ТОО «Кызылкум» произвели дополнительный взнос в уставный капитал Товарищества на общую сумму 5 800 000 тыс.
тенге, в том числе Компания 1 740 000 тыс. тенге. Взносы партнеров пропорциональны их долевому участию, соответственно в результате
данного взноса не было изменений в долевом участии.
В 2012 г. Группа произвела дополнительный взнос в уставный капитал ТОО «Уранэнерго» на сумму 761 627 тыс. тенге, в результате данного
взноса доля участия увеличилась до 45,59%.
Ниже представлена обобщенная информация по непризнанным прибылям и убыткам ассоциированных предприятий:
2012 г.

2011 г.

На начало года
Движение в:
ТОО «Кызылкум»
АО «СП Заречное»

тыс. тенге
-

тыс. тенге
2 209 475

-

(2 189 060)
(20 415)

На конец года

-

-
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ПРИМЕЧАНИЯ К КОНСОЛИДИРОВАННОЙ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ ЗА ГОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 декабря 2012 г. (ПРОДОЛЖЕНИЕ)
31.12.2012

31.12.2011

тыс. тенге
109 103 434
236 426 398
345 529 832
(79 207 787)
(68 145 324)
(147 353 111)
198 176 721

тыс. тенге
110 464 703
205 644 599
316 109 302
(63 197 338)
(51 602 217)
(114 799 555)
201 309 747

Доля Группы в чистых активах ассоциированных предприятий

80 611 978

83 330 514

Итого выручка
Итого прибыль за год

тыс. тенге
168 054 599
50 638 002

тыс. тенге
197 548 479
78 538 819

19 444 689

30 222 153

Текущие активы
Долгосрочные активы
Итого активов
Текущие обязательства
Долгосрочные обязательства
Итого обязательств
Чистые активы

2011

2012

Доля Группы в прибыли ассоциированных предприятий
после налогов

23	ИНВЕСТИЦИИ В СОВМЕСТНО КОНТРОЛИРУЕМЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ
Группа имеет следующие инвестиции в совместно контролируемые предприятия:
2012 г.

2011 г.

Страна

Доля участия/
Право голоса

тыс. тенге

Доля участия/
Право голоса

тыс. тенге

ТОО «Каратау»

Казахстан

50%

9 998 036

50%

11 293 526

АО СП «Акбастау»

Казахстан

50%

9 046 950

50%

6 299 839

ЗАО «ЦОУ»

Россия

50%

681 552

50%

658 059

АО «Yingtan Ulba Shine Metal Materials
Co., Ltd»

Китай

50%

350 905

50%

341 289

Казахстан

50%

30 275

50%

29 605

ЗАО «СП УКР ТВС»

Украина

33,33%

3 341

33,33%

3 922

ООО «КАС»

Германия

50%

1 976

50%

2 420

АО «Казахстанско-Российская компания
«Атомные станции»

Казахстан

50%

-

50%

-

Кыргызстан

50%

1 840

50%

1 840

Казахстан

50%

32 511

-

-

ТОО «Ульба Конверсия»

ККРУМЦ «Геотехнология»
ТОО «КазПерОксид»

20 147 386

18 630 500

В 2012 г. Группа приобрела 50-процентную долю участия в ТОО «Казпероксид» за 5 812 тыс. тенге и произвела взнос в уставный капитал Товарищества в сумме 21 000 тыс. тенге. В результате данного взноса не было изменений в долевом участии. Основными видами деятельности является приобретение химической продукции (перекиси водорода) и ее реализация, продвижение, представление, маркетинг химической продукции,
развитие химической продукции в Казахстане.
По состоянию на 31 декабря 2012 г. Группа не признала долю в накопленном убытке в совместно контролируемой компании АО «КазахстанскоРоссийская компания «Атомные станции», которая превышала стоимость инвестиций на сумму 36 694 тыс. тенге (2011 г.: 36 694 тыс. тенге).
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Ниже представлена обобщенная информация по совокупным показателям совместно контролируемых предприятий:

Текущие активы
Долгосрочные активы
Итого активов
Текущие обязательства
Долгосрочные обязательства
Итого обязательств
Чистые активы
Доля Группы в чистых активах совместно контролируемых предприятий

Итого выручка
Итого прибыль за год
Доля Группы в прибыли совместно контролируемых предприятий после налогов

31.12.2012

31.12.2011

тыс. тенге
25 294 424
48 546 772
73 841,196
(13 172 675)
(15 012 737)
(28 185 412)
45 655 784
20 147 386

тыс. тенге
22 191 647
44 331 069
66 522 716
(19 035 335)
(7 768 325)
(26 803 660)
39 719 056
18 630 500

2012

2011

тыс. тенге
64 864 401
28 764 361
12 925 516

тыс. тенге
60 570 036
29 511 980
13 493 453

31.12.2012

31.12.2011

тыс. тенге

тыс. тенге

48 892 455
17 112 425
1 021 590
29 714
67 056 184

48 892 455
17 112 425
1 021 590
29 714
67 056 184

24	ПРОЧИЕ ИНВЕСТИЦИИ
Инвестиции, имеющиеся в наличии для продажи
Toshiba Nuclear Energy Holdings (US) Inc.
Toshiba Nuclear Energy Holdings (UK) Ltd.
ТОО «Байкен U»
Прочие

Инвестиции в Toshiba Nuclear Energy Holdings (US) Inc. и Toshiba Nuclear Energy Holdings (UK) Ltd.
Инвестиции в Toshiba Nuclear Energy Holdings (US) Inc. (далее – «TNEH-US») и Toshiba Nuclear Energy Holdings (UK) Inc. (далее – «TNEH-UK») Компания осуществила в октябре 2007 г., путем приобретения по 10% акций класса А каждой из компаний на общую сумму 540 000 тыс. долл. США
(400 000 тыс. долл. США в TNEH-US и 140 000 тыс. долл. США в TNEH-UK).
Одновременно с приобретением доли участия в TNEH-US и TNEH-UK, Компания заключила соглашение на опцион «пут» (далее, опцион «пут»).
В дополнение к данному соглашению опцион «пут», в конце 2012 г. Компания и Корпорация Toshiba подписали соглашение, согласно которому
Компания может использовать опцион «пут» до 28 февраля 2018 г.
Опцион «пут» предоставляет Компании право продать свои акции Корпорации Toshiba за 100% первоначальной цены покупки равной 540 000 тыс.
долл. США за первые 67% акций, и за 90% первоначальной стоимости приобретения за оставшиеся 33% акций, в результате чего цена исполнения опциона «пут» равняется 522 180 тыс. долларов США. По состоянию на 31 декабря 2012 г. Компания не использовала опцион «пут».
Одновременно с приобретением доли владения в TNEH-US и TNEH-UK, Компания заключила соглашение на опцион «колл» (далее, опцион «колл»).
Опцион «колл» дает право Корпорации Toshiba требовать от Компании продажи ее акций в TNEH-US и TNEH-UK, если Комитет по иностранным
инвестициям США сочтет, что Компания более не является стратегическим партнером. В этом случае справедливая стоимость акций Компании
будет определена независимой международной оценочной компанией. По состоянию на 31 декабря 2012 г. Корпорации Toshiba не использовала
опцион «колл».
Компания классифицировала эти инвестиции как имеющиеся в наличии для продажи, поскольку это наилучший способ отразить намерение и
способность Компании держать инвестиции в долгосрочной перспективе. Инвестиции в TNEH-US и TNEH-UK учитываются по себестоимости, так
как они являются долями владения в капитале частной компании, чья справедливой стоимость не может быть достоверно определена.
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25 ТОРГОВАЯ ДЕБИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ
31.12.2012

31.12.2011

тыс. тенге

тыс. тенге

Торговая дебиторская задолженность

75 711 847

54 043 358

Дебиторская задолженность от связанных сторон

5 468 241

9 775 210

81 180 088

63 818 568

(630 827)

(1 439 130)

80 549 261

62 379 438

Резерв по сомнительные долгам

Информация о подверженности Группы кредитному и валютному рискам, а также убыткам от обесценения торговой дебиторской задолженности
раскрыта в Примечании 42.

26	АКТИВЫ ДЛЯ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ КОНЕЧНОЙ КОНТРОЛИРУЮЩЕЙ СТОРОНЕ
В мае 2010 г. по указанию конечной контролирующей стороны на Группу было возложено строительство социального проекта – Дворца творчества школьников в городе Астане (далее – «объект»).
По состоянию на 31 декабря 2011 г. Группа признала общие затраты по строительству объекта на сумму 19 799 355 тыс. тенге и предоплаченные авансы для дальнейшего строительства на сумму 384 637 тыс. тенге.
По состоянию на 31 декабря 2012 г. Группа признала общие затраты по строительству объекта на сумму 22 800 818 тыс. тенге. Эти затраты
признаются в качестве текущих активов, удерживаемых на благо конечной контролирующей стороной в консолидированном отчете о финансовом положении. По состоянию на 31 декабря 2012 г., объект был введен в эксплуатацию, а также ожидается, что он будет передан Управлению
по финансам г. Астаны согласно постановлению Акимата г. Астаны в 2013 году.

27 АВАНСЫ ВЫДАННЫЕ И ПРОЧАЯ ДЕБИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ
Долгосрочные
Авансы выданные за долгосрочные активы
Вознаграждение к получению
Займы, выданные работникам
Налог на добавленную стоимость к возмещению
Расходы будущих периодов
Прочее
Краткосрочные
Налог на добавленную стоимость к возмещению
Авансы выданные за товары и услуги
Авансы выданные за товары и услуги связанным сторонам
Расходы будущих периодов
Предоплата по налогам, кроме подоходного налога
Предоплата по страхованию
Прочая дебиторская задолженность связанным сторонам
Прочее
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31.12.2012

31.12.2011

тыс. тенге

тыс. тенге

21 305 745
2 057 384
4 498 844
747 717
521 260

11 531 302
1 227 ,470
922 477
751 555
620 565
676 026

29 130 950

15 729 395

25 658 253
3 518 219
218 014
1 111 216
127 157
292 008
1 622
1 333 611

22 271 322
5 277 702

32 260 100

30 313 664

1 256 956
261 069
220 071
1 026 544

28 ЗАПАСЫ
31.12.2012

31.12.2011

тыс. тенге

тыс. тенге

Резерв на устаревшие запасы

32 653 399
12 972 307
11 050 405
988 217
512 342
975 717
1 961 291
61 113 678
(734 017)

31 571 169
9 132 002
10 760 713
843 190
777 781
539 225
1 440 969
55 065 049
(297 316)

Краткосрочные

60 379 661

54 767 733

Долгосрочные

8 765 218

8 101 277

Итого запасы

69 144 879

62 869 010

Краткосрочные
Готовая продукция и товары для перепродажи
Незавершенное производство
Сырье и материалы
Топливо
Материалы в переработке
Запасные части
Прочие материалы

Долгосрочные запасы включают запасы обогащенного урана, которые принадлежат Группе с момента ее создания и предназначены для использования после ввода в эксплуатацию новых объектов по производству урановых таблеток.
Обеспечение займов
По состоянию на 31 декабря 2012 г. Группа не имеет заложенного имущества в виде запасов (в 2011 г.: 1 159 572 тыс. тенге).

29	ОТЛОЖЕННЫЕ НАЛОГОВЫЕ АКТИВЫ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
(а)	Признанные отложенные налоговые активы и обязательства
Отложенные налоговые активы и обязательства относятся к следующему:
Активы
тыс. тенге
Основные средства
Нематериальные активы
Инвестиционная недвижимость
Права на недропользование
Разведочные и оценочные активы
Восстановление месторождения
Авансы выданные и прочая
дебиторская задолженность
Запасы
Торговая дебиторская задолженность
Субсидии
Налоги
Начисленные обязательства
Затраты по подготовке к производству
Резервы
Торговая и прочая кредиторская задолженность
Кредиты и займы
Инвестиции
Налоговые убытки, перенесенные на будущие периоды
Прочее
Взаимозачет отложенных налоговых активов и обязательств

31.12.2012
660 642
7 503
296 313
584 087
826 882
22
395
3 583
32
743
598
106
479

Обязательства
31.12.2011
627 903
12 769
161 707
332 549
756 332
20
601
2 894
67
563
439

31.12.2012
(5 197 666)
(49 612)
(3 575)
(1 870 810)
(531 188)
(1 207 711)

31.12.2011
(4 907 042)
(281 077)
(7 592)
(1 750 553)
(621 983)
(1 142 000)

526
527
933
162
604
356
505
669
16 773
1 691
685 148
90 751
9 132 072
(6 415 657)

765
741
956
306
753
924
533 984
34 428
125 031
156 230
123 066
7 452 444
(6 115 017)

(1 046 474)
(1 455 671)
(16 716)
(55 692)
(82 822)
(5 632)
(11 523 569)
6 415 657

(16 267)
(1 157 108)
(1 339 888)
(20 868)
(5 830)
(104 277)
(148 766)
(11 503 251)
6 115 017

2 716 415

1 337 427

(5 107 912)

(5 388 234)
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(б) Движение временных разниц
тыс. тенге

Основные средства
Восстановление месторождения
Запасы
Резервы
Резерв по неиспользованным отпускам
Прочее

тыс. тенге

Основные средства
Восстановление месторождения
Запасы
Резервы
Резерв по неиспользованным отпускам
Прочее

01.01.2011

Изменение
за год

Признано в
капитале

Приобретение
инвестиций

31.12.2011

(3 091 963)
(120 096)
128 291
1 019 949
305 238
1 209 401

(805 384)
(265 572)
(683 658)
(491 795)
128 435
445 403

(46 975)

(381 792)
6 251
(1 406 540)

(4 279 139)
(385 668)
(555 367)
528 154
439 924
201 289

(549 180)

(1 672 571)

(46 975)

(1 782 081)

(4 050 807)

01.01.2011

Изменение
за год

Признано в
капитале

Приобретение
инвестиций

31.12.2012

(4 279 139)
(385 668)
(555 367)

(257 885)
4 839
(95 580)

-

-

(4 537 024)
(380 829)
(650 947)

528 154
439 924
201 289

(65 201)
158 432
1 859 388

55 317

-

462 953
598 356
2 115 994

(4 050 807)

1 603 993

55 317

-

(2 391 497)

(в)	Непризнанные отложенные налоговые активы
Отложенные налоговые активы не были признаны в отношении следующих статей:

Налоговый эффект
Налоговые убытки к переносу

31.12.2012

31.12.2011

тыс. тенге
550 556

тыс. тенге
836 177

550 556

836 177

Сроки зачета непризнанных налоговых убытков, возникающих от убыточных дочерних предприятий, когда не существует вероятности того, что
будущая прибыль будет существенной для использования этих налоговых убытков, истекают следующим образом:
тыс. тенге
2017–2021 гг.

296 770

2022 г.

253 786
550 556
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30 СРОЧНЫЕ ДЕПОЗИТЫ
Валюта

Долгосрочные
АО «Цесна Банк»
АО ДБ «Сбербанк»
АО «Внешторгбанк» Казахстан
АО «АТФ Банк»
АО «Банк ЦентрКредит»
АО ДБ «Альфабанк»
АО «Народный банк Казахстана»
АО «Альянс Банк»
АО «БТА Банк»

Тенге
Тенге
Тенге
Тенге
Тенге»
Тенге
Тенге
Тенге
Тенге

Валюта

Краткосрочные
АО «Евразийский банк»
АО «Ситибанк»»
АО ДБ «Альфа банк»
АО «Эксмбанк»
АО «Внешторгбанк» Казахстан
АО ДБ «Сбербанк»
АО «Банк ЦентрКредит»
АО «Народный банк Казахстана»
АО «АТФ Банк»
АО «Казкоммерцбанк»
АО «Казинвестбанк»
АО «АТФ Банк»
АО «Нурбанк»
АО «БТА Банк»
АО «БТА Банк»

Тенге
Тенге
Тенге
Тенге
Тенге»
Тенге
Тенге
Тенге
Долл. США
Тенге
Тенге
Тенге
Тенге
Евро
Тенге

31.12.2012

31.12.2011

тыс. тенге

тыс. тенге

1 600 000
1 500 000
500 000
100 146
50 968
2 000
1 795
1 000
473

350 000
50 000

3 756 382

402 528

1 307
1 000
1 000

31.12.2012

31.12.2011

тыс. тенге

тыс. тенге

1 001 875
535 879
210 129
200 321
200 000
11 469
216
1
-

2 006 111
420
202 013
2 071 059
401 312
9 002 457
8 840 097
4 048 333
500 000
124 109
109 154

-

96

2 159 890

27 305 161

Вознаграждение по депозитам, имеющимся на балансе Группы по состоянию на 31 декабря 2012 г., варьируется от 0,01% до 8% годовых
(2011 г.: от 0,5% до 8%).
Информация о подверженности Группы риску изменения процентной ставки и анализ чувствительности в отношении финансовых активов и обязательств раскрыты в Примечании 42.
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31 ЗАЙМЫ, ВЫДАННЫЕ СВЯЗАННЫМ СТОРОНАМ
Долгосрочные
ТОО «Кызылкум»
ТОО «Байкен U»
Краткосрочные
АО СП «КРКАС»

31.12.2012

31.12.2011

тыс. тенге

тыс. тенге

7 698 391
5 579 228
13 277 619

6 265 198
4 559 186
10 824 384

20 000

20 000

20 000

20 000

В сентябре и декабре 2010 г. в целях оказания финансовой поддержки Компания предоставила долгосрочные кредиты на условиях срочности,
платности и возвратности предприятиям ТОО «Кызылкум» и ТОО «Байкен-U». В 2012 г. был пересмотрен график погашения в части переноса
срока возврата займов ТОО «Кызылкум» и ТОО «Байкен-U» на 2024 и 2022 гг. соответственно. В обеспечение обязательств по данным займам
принято в залог имущество.

32 ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ИХ ЭКВИВАЛЕНТЫ
Счета в банках
Вклады до востребования
Денежные средства в кассе

31.12.2012

31.12.2011

тыс. тенге
37 086 677
831 662
120 566

тыс. тенге
28 069 179
13 678 706
89 276

38 038 905

41 837 161

33 ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА, ОГРАНИЧЕННЫЕ В ИСПОЛЬЗОВАНИИ
Долгосрочные депозиты, относящиеся к восстановительным работам
Прочие

31.12.2012

31.12.2011

тыс. тенге
4 304 041
1 680 074

тыс. тенге
3 452 317
1 671 578

5 984 115

5 123 895

В соответствии с условиями контрактов на недропользование Группа переводит денежные средства на долгосрочные банковские депозиты в
целях финансирования будущей деятельности по восстановлению месторождений.
Вследствие расследования государственными органами деятельности одного из поставщиков Группы, Компания выступала в качестве депозитария для хранения денежных средств поставщика, на которые был наложен арест. Эти средства отражаются в консолидированном отчете о
финансовом положении как денежные средства, ограниченные в использовании, и не отражаются в движении денежных средств Группы, так как
они не являются частью деятельности Группы.
Информация о подверженности Группы риску изменения процентных ставок и анализ чувствительности в отношении финансовых активов и
обязательств раскрыты в Примечании 42.
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34	КАПИТАЛ
(а)	Акционерный капитал
Количество разрешенных к выпуску и выпущенных акций
(номинальная стоимость:1000 тенге)

Простые акции

Простые акции

2012 г.

2011 г.

36 692 361

36 692 361

36 692 361

36 692 361

Все акции Компании принадлежат АО «ФНБ «Самрук-Қазына», которое является единственной и конечной стороной, принимающей решения по
распределению дивидендов.

(б) Дивиденды
В соответствии с законодательством Республики Казахстан величина доступных для распределения средств Компании ограничивается величиной накопленной нераспределенной прибыли, отраженной в консолидированной финансовой отчетности Компании. По состоянию на 31 декабря
2012 г. величина накопленной нераспределенной прибыли Компании, включая прибыль за отчетный год, составила 324 999 663 тыс. тенге
(2011 г.: 297 656 953 тыс. тенге).

(в) Дополнительный оплаченный капитал
Исторически акции выпускались по номинальной стоимости, соответственно, не появляется дополнительный оплаченный капитал в результате
выпуска акций.
Дополнительный оплаченный капитал включает сумму дисконта займов связанным сторонам с нулевой или низкой ставкой вознаграждения,
причитающиеся ассоциированным предприятиям от других владельцев и долю Группы в изменениях в капитале, кроме прибыли или убытков
ассоциированных предприятий и суммы выручки, полученной от выбытия дочерних предприятий, превышающей их номинальную стоимость.

(г)	Резерв на курсовые разницы
Курсовые разницы, возникающие при пересчете чистых активов зарубежных операций Группы, относящихся только к дочерним предприятиям,
из их функциональной валюты в функциональную валюту материнской компании, признаются непосредственно в составе резерва на курсовые
разницы.

(д)	Распределение
Строительство Объекта для распределения конечной контролирующей стороне
Как описано в Примечании 26, Группа приняла на себя вмененное обязательство перед конечной контролирующей стороной построить Объект,
который по окончании строительства подлежит передаче органу, который будет определен конечной контролирующей стороной. Так как данное обязательство по передаче объекта органу, который будет определен конечной контролирующей стороной, является вмененным, в 2010 г.
сумма распределения была оценена Руководством посредством дисконтирования денежных потоков, установленных контрактом на строительство, а именно 18 892 550 тыс. тенге. В 2011 и 2012 гг. руководство переоценило условные обязательства рост составил 70 907 тыс. тенге
(2011: 3 837 361), и данная сумма была представлена как распределение собственникам в текущем году.

35	КРЕДИТЫ И ЗАЙМЫ
31.12.2012

31.12.2011

тыс. тенге

тыс. тенге

Облигации выпущенные

74 740 067

73 331 606

Обеспеченные банковские кредиты

19 336 629

20 035 127

251 515

1 297 456

-

6 329

94 328 211

94 670 518

Долгосрочные обязательства

Необеспеченные небанковские кредиты
Обязательства по финансовой аренде
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ПРИМЕЧАНИЯ К КОНСОЛИДИРОВАННОЙ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ ЗА ГОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 декабря 2012 г. (ПРОДОЛЖЕНИЕ)
Краткосрочные обязательства
Обеспеченные банковские кредиты

11 168 438

17 828 491

Необеспеченные банковские кредиты

1 062 903

-

Необеспеченные небанковские кредиты

1 252 427

3 367 196

533 524

522 356

6 329

27 863

14 023 621

21 745 906

Облигации выпущенные
Обязательства по финансовой аренде

(а) Облигации
20 мая 2010 г. Группа выпустила облигации на сумму 500 000 000 долл. США (эквивалентно 73 510 000 тыс. тенге) основного долга со ставкой купонного вознаграждения 6,25% годовых и сроком погашения в 2015 г. (далее – «Облигации»). Купонное вознаграждение по Облигациям
подлежит выплате на полугодовой основе 20 ноября и 20 мая каждый год.

(б)	Обязательные условия по выпущенным облигациям
(i)	Ограничения по залогу
Ни Группа, ни какое-либо существенная дочерняя организация не должны создавать, брать на себя, принимать или допускать какой-либо залог,
за исключением разрешенного залога, в отношении любого из своих или их активов, имеющихся в настоящее или приобретенных впоследствии,
или в отношении любого дохода или прибыли от них, обеспечивающих какую-либо задолженность, кроме случаев, когда Облигации обеспечены в
то же время или ранее в равной степени и соразмерно с такой задолженностью.
(ii)	Ограничения по выплате дивидендов
Группа не должна выплачивать дивиденды, наличными или иным способом, или производить любое другое распределение любого вида в отношении своего акционерного капитала в любое время при наличии события неисполнения обязательств, или в любое время при отсутствии события
неисполнения обязательств на совокупную сумму, превышающую 50 процентов от консолидированного чистого дохода Группы в течение периода,
относительно которого выплачиваются дивиденды или осуществляется распределение.
(iii)	Ограничение продажи активов и капитала дочерних предприятий
Ни Компания, ни какое-либо существенное дочернее предприятие не должны осуществлять какое-либо распоряжение активами, включая выплату на совокупную сумму, равную или превышающую 10 млн долларов США (или ее эквивалента) (1 507 400 тыс. тенге по состоянию на
31 декабря 2012 г.), кроме случаев, когда Группа или такое существенное дочерние предприятие получают на момент такого распоряжения активами оплату, по крайней мере, равную объективной рыночной цене реализуемых акций и активов, подлежащих такому распоряжению активами;
и исключительно в связи с распоряжением активами в отношении доли акционерного капитала существенного дочернего предприятия после
осуществления любого такого распоряжения активами Группа сохраняет право бенефициарного владения, прямого или косвенного, по крайней
мере, на ограниченную часть акций акционерного капитала такого существенного дочернего предприятия.
Руководство Группы считает, что оно выполняет все вышеуказанные обязательные условия по состоянию на 31 декабря 2012 г.
В связи с возможной безвозмездной передачей Компанией Объекта (Примечание 26) в пользу конечной контролирующей стороне или другому
лицу, которое будет определено конечной контролирующей стороной, в марте 2012 г. Компания получила согласие держателей облигаций на
отказ от условия «Ограничение продажи активов и капитала дочерних предприятий» и любого другого условия, которое может возникнуть непосредственно в результате строительства и передачи Компанией Объекта.
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тыс. тенге
Обеспеченные банковские займы
The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ. Ltd
Japan Bank for International Cooperation
Mizuho Corporate Bank Ltd.
Industrial and Commercial Bank of China
Natixis Bank
Japan Bank for International Cooperation
Natixis Bank
Citibank, Tokyo
Natixis Bank
АО ДБ «Банк Китая в Казахстане»
ING bank Japan
RBS (ABN AMRO Bank N.V.)
АО «Ситибанк Казахстан»
RBS (ABN AMRO Bank N.V.)
Торгово-промышленный банк Китая в Казахстане
Необеспеченные банковские займы
АО «Казинвестбанк»		

тыс. тенге

Валюта

Срок платежа (год)

Евро
Долл. США
Долл. США
Долл. США
Долл. США
Долл. США
Долл. США
Долл. США
Долл. США
Долл. США
Евро
Долл. США
Тенге
Долл. США
Тенге

Долл. США

Валюта

2024
2014
2015
2013
2022
2014
2013
2013
2014
2013
2012
2013
2012
2013
2012

2013

Срок платежа (год)

Необеспеченные небанковские займы
Sumitomo Corporation
Purelight International
Purelight AG
ТОО «СГХК»
Kansai Electric Power Inc.
Кожема-Катко-Демеу

Долл. США
Тенге
Долл. США
Тенге
Долл. США
Тенге

2013
2014
2014
2013
2013
2024

Обязательства по финансовой аренде
АО «Центр Лизинг»
ТОО СП «Бетпак Дала»

Тенге
Тенге

2012
2013

Долл. США

2015

Облигации выпущенные (необеспеченные)
Облигации
Итого кредиты и займы

31.12.2012
10
7
3
3
2
1

442
106
109
019
896
468
736
644
629
452

876
072
707
208
739
331
388
113
237
396
-

31.12.2011

6
4
5
2
2
2
2
1

213
174
949
020
228
470
451
030
445
5 694
2 982
1 120
627
457

118
278
142
265
226
959
502
311
287
011
297
000
135
087

30 505 067

37 863 618

1 062 903

-

31 567 970

37 863 618

31.12.2012

31.12.2011

841
18
6
78
332
226
1 503

723
163
754
207
497
598
942

3 191 125
-

6 329
6 329

9 957
24 235
34 192

1 265 931
207 596
4 664 652

75 273 591

73 853 962

108 351 832

116 416 424

В 2012 г. средневзвешенная процентная ставка Группы по займам с фиксированной процентной ставкой вознаграждения составила 6,45%
(2011 г.: 6,72%), и по займам с плавающей ставкой вознаграждения 2,53% (2011 г.: 2,26%).
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ПРИМЕЧАНИЯ К КОНСОЛИДИРОВАННОЙ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ ЗА ГОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 декабря 2012 г. (ПРОДОЛЖЕНИЕ)

(в)	Обязательные условия по кредитным соглашениям
Согласно обязательным условиям кредитных соглашений, заключенных предприятиями Группы с банками, Группа должна соблюдать во всех
отношениях применяемые к ней законы, не должна создавать или допускать создания обязательства в отношении каких-либо ее активов или
реализовывать активы, за исключением случаев, предусмотренных кредитными соглашениями, получать разрешения от банков-кредиторов на
приобретения, слияния и выбытия, в случае их возникновения, а также Группа может продавать уран для гражданских целей покупателям,
находящимся только в тех странах, которые подписали Договор о нераспространении ядерного оружия и являются членами Международного
агентства по атомной энергии.

Кроме того, Группа должна поддерживать на установленных уровнях несколько основных финансовых показателей, основываясь на консолидированной информации Группы, такие как соотношение заемных средств к собственному капиталу, соотношение заемных средств к прибыли до
уплаты налогов, вознаграждения, износа и амортизации.
Руководство Группы считает, что оно выполняет все вышеуказанные обязательные условия по состоянию на 31 декабря 2012 г.

(г)	Обеспечение займов
Банковские кредиты обеспечены договорами на поставку готовой продукции (урановый концентрат).
В 2012 г. было снято обременение с заложенного имущества в виде объектов недвижимости в связи с окончанием срока действия договоров
залога (2011 г.: 3 868 936 тыс. тенге) (Примечание 18) 14 февраля 2012 г., было снято обременение с заложенного имущества в виде запасов по
кредитной линии с АО «Народный Банк Казахстана» в связи с окончанием срока договора в 2011 г. (2011 г.: 1 159 572 тыс. тенге) (Примечание 28).
Группа не имеет права перезакладывать заложенное имущество. Кроме этого, не было прочих существенных условий относящихся к использованию залогового обеспечения.
Обязательства по финансовому лизингу
Обязательства по финансовому лизингу подлежат следующему погашению:
Минимальные
арендные платежи

31.12.2012
Будущие финансовые
расходы

Текущая стоимость
минимальной
арендной платы

6 629
-

(300)
-

6 329
-

6 629

(300)

6 329

Минимальные
арендные платежи

31.12.2011
Будущие финансовые
расходы

Текущая стоимость
минимальной
арендной платы

Не более одного года

29 698

(1 835)

27 863

Более одного года, но менее пяти лет

6 479

(150)

6 329

36 177

(1 985)

34 192

Тыс. тенге
Не более одного года
Более одного года, но менее пяти лет

Тыс. тенге

Более подробная информация о процентной ставке и валютному риску предоставлена в Примечании 42.
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1 102 695
12
12 191
77 190
(31 229)
-

85 461
505 868
85 224
36 049
(90 342)
-

Краткосрочные

Резервы, созданные в течение года
Изменение в учетной оценке
Высвобождение дисконта
Резервы, использованные в течение года
Курсовые разницы

1 160 859

95 251
536 799

Краткосрочные

9 221 418

-

9 221 418

9 221 418

8 136 461
114 997
385 048
588 050
(3 313)
175

-

8 136 461

8 136 461

5 414 443
2 307 663
98 380
377 096
(61 195)
74

49 108

5 365 335

Резерв на
восстановление
месторождений

22 800 818

22 800 818

-

22 800 818

22 729 911
70 907
-

22 729 911

-

22 729 911
-

18 892 550
2 791 334
1 046 027
-

18 892 550

-

Резерв под
обязательство
на строительство
социального объекта

19 671

-

19 671

19 671

635
-

17 667
1 369

-

17 667

17 667

15 730
1 343
594
-

-

15 730

Прочие

599 355
455 862
042 009
531 287
(135 985)
74

33 739 565

22 896 069

10 843 496

33 739 565

32 492 602
201 602
468 146
701 924
(124 884)
175

22 815 372

9 677 230

32 492 602

25
2
3
1

19 000 687

6 598 668

Итого

Изменения в оценке происходят вследствие пересчета стоимости ликвидации объектов полигона на ежегодной основе нарастающим итогом с учетом вновь пробуренных скважин, сооруженных пескоотстойников и других объектов, подлежащих в дальнейшем ликвидации.

1 160 859

441 548

Долгосрочные

1 160 859

536 799

На 31 декабря 2012 г.
в том числе:

1 102 695

420 407

Долгосрочные

1 102 695

505 868

Резервы, созданные в течение года
Изменение в учетной оценке
Высвобождение дисконта
Резервы, использованные в течение года
Курсовые разницы

На 31 декабря 2011 г.
в том числе:

888 194
33
152 295
62 173
-

59 029
388 438
146 823
45 397
(74 790)
-

Краткосрочные

888 194

Резерв на охрану
окружающей среды

329 409

Резерв на выплату
компенсаций в связи
с профессиональными заболеваниями

Долгосрочные

тыс. тенге

36	РЕЗЕРВЫ

ПРИМЕЧАНИЯ К КОНСОЛИДИРОВАННОЙ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ ЗА ГОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 декабря 2012 г. (ПРОДОЛЖЕНИЕ)

(а)	Резерв на выплату компенсации в случае профессиональных заболеваний
В соответствии со ст. 939, 943, 944 Гражданского Кодекса Республики Казахстан, Группа имеет обязательства по выплате пособий по профессиональным заболеваниям и потере трудоспособности, возникших в течение периода занятости или в пенсионном возрасте как следствие рабочих
условий на месте работы.
При определении сумм резерва руководство Группы основывало свои оценки на количестве служащих, имеющих право в настоящее время на
данные выплаты, предполагаемой продолжительности выплат и средних годовых выплат служащим различных категорий, исходя из их соответствующей зарплаты, экстраполированной на предполагаемый будущий уровень случаев заболеваний и потери трудоспособности настоящих и
бывших работников. По состоянию на 31 декабря 2012 г. недисконтированная сумма оценки составила 898 733 тыс. тенге (2011 г.: 760 398 тыс.
тенге).
Оценка была признана по приведенной стоимости с использованием ставки дисконтирования 7% (2011 г.: 7%) и ставки инфляции 5% (2011 г.: 5%),
являющейся безрисковой номинальной ставкой, и будущие денежные оттоки отражают риски, присущие такому обязательству.

(б)	Резерв на мероприятия по охране окружающей среды
Группа в соответствии с законодательством Республики Казахстане по защите окружающей среды должна удалять радиоактивные отходы и выводить из эксплуатации и ликвидировать загрязненные основные средства. По состоянию на 31 декабря 2012 г. недисконтированная стоимость
оценки таких расходов составила 27 987 180 тыс. тенге (2011 г.: 28 005 680 тыс. тенге). Существенная часть расходов по природоохранным
мероприятиям приходится на 2068–2071 гг.
Оценка была признана по приведенной стоимости с использованием ставки дисконтирования 7% (2011 г.: 7%) и ставки инфляции 5% (2011 г.: 5%),
являющейся безрисковой номинальной ставкой, и будущие денежные оттоки отражают риски, присущие такому обязательству.
При определении суммы резерва на охрану окружающей среды руководство Группы использовало допущения и оценки, основанные на опыте по
выводу из эксплуатации и проведению очистных работ аналогичного характера, проведенных в 2000–2011 гг. Расчетные допущения и оценки
были представлены инженерами Группы, а также профессиональными консультантами на основании наилучшей интерпретации действующего
законодательства по охране окружающей среды.

(в)	Резерв на восстановление месторождений
Группа осуществила оценку затрат на восстановление месторождений по каждому участку Группы. Предположительно, общая стоимость затрат
на ликвидационные мероприятия составит 17 469 486 тыс. тенге (2011 г.: 16 473 580 тыс. тенге), а приведенная стоимость затрат была рассчитана
с использованием ставки дисконтирования 7% (2011 г.: 7%), являющейся безрисковой номинальной ставкой, и будущие денежные оттоки отражают риски, присущие такому обязательству.
Учитывая долгосрочный характер обязательства, существует неопределенность в отношении фактической стоимости затрат в период восстановления каждого месторождения.
Оценки руководства в отношении затрат на закрытие, восстановление и вывод участка из эксплуатации основаны на стандартах по восстановлению земель, которые отвечают требованиям действующего законодательства, по мере продолжения развития законодательства об охране окружающей среды в Казахстане. Резерв представляет собой дисконтированную стоимость ожидаемых затрат на закрытие, восстановление и вывод
из эксплуатации участков добычи в конце срока службы шахты. Элементы неопределенности при расчете этих сумм относятся к потенциальным
изменениям требований законодательства и альтернативным вариантам вывода участков из эксплуатации и их восстановления.
В соответствии с условиями контрактов на недропользование Группа перечисляет денежные средства на финансирование мероприятий по восстановлению месторождений на специальный долгосрочный депозитный счет. По состоянию на 31 декабря 2012 г. переводы на специальный
депозитный счет составили 4 304 041 тыс. тенге (2011 г.: 3 452 317 тыс. тенге) (Примечание 33).
Ниже представлены ключевые допущения, послужившие основой для расчета балансовой стоимости обязательств:
• существует высокая вероятность того, что Группа будет продолжать разработку и добычу на месторождениях, которые в настоящее
время находятся на стадии разведки. Группа публично объявила о своих планах по увеличению количества урановых месторождений как
части долгосрочного стратегического плана Группы. Стратегический план был утвержден Правительством Республики Казахстан. Эти
факты приводят к конструктивным обязательствам в отношении признания Группой резервов на восстановление месторождений по всем
лицензиям на добычу и разведку;
• расчет ожидаемого периода для оттока денежных средств по месторождениям основывается на сроке службы скважин. Ожидается, что
значительная часть расходов будет понесена в 2019–2034 гг., в конце срока службы месторождений; и
• уровень инфляции – 5% в год.

(г)	Резерв под обязательство на строительство социального объекта
Как описано в Примечаниях 26 и 34, Группа приняла на себя вмененное обязательство перед конечной контролирующей стороной построить Объект, который по окончании строительства подлежит передаче органу, который будет определен конечной контролирующей стороной.
В декабре 2010 г. приведенная стоимость затрат была рассчитана с использованием ставки дисконтирования 7%, являющейся безрисковой но-
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минальной ставкой, и будущие денежные оттоки отражают риски, присущие такому обязательству. В 2011 и 2012 гг. Группа признала оставшуюся
сумму обязательств.
Данная провизия отражает полную стоимость обязательства по строительству Объекта и является краткосрочной, так как обязательство Группы
будет исполнено в течение 12 месяцев от даты выпуска консолидированной финансовой отчетности.

37 ТОРГОВАЯ КРЕДИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ
31.12.2012

31.12.2011

тыс. тенге

тыс. тенге

Долгосрочная
2 815 395

686 945

Кредиторская задолженность связанных сторон (Примечание 44)

35 547 556

34 654 231

Торговая кредиторская задолженность

14 020 324

11 580 859

49 567 880

46 235 090

52 383 275

46 922 035

Торговая кредиторская задолженность

Краткосрочная

Торговая кредиторская задолженность в основном состоит из остатка задолженности по торговым закупкам товарно-материальных запасов и
услуг и текущих расходов. Средний кредитный период по торговым закупкам составляет 60 дней.
Информация о подверженности Группы валютному риску и риску ликвидности в отношении торговой и прочей кредиторской задолженности
раскрыта в Примечании 42.

38	АВАНСЫ ПОЛУЧЕННЫЕ И ПРОЧАЯ КРЕДИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ
Долгосрочные
Прочие авансы полученные (Примечание 33)
Прочая кредиторская задолженность

31.12.2012

31.12.2011

тыс. тенге

тыс. тенге

1 786 001

1 671 578
41 064

1 786 001

1 712 642

11 750 664

-

6 461 254
2 199 041
1 800 245
892 072
686 706
164 092
155 604
22 130
1 740
546 025

4 615 264
2 173 259
2 192 488

24 679 573

10 348 336

26 465 574

12 060 978

Краткосрочные
Дивиденды к выплате акционеру
Налоги к уплате
Задолженность по заработной плате
Авансы полученные
Авансы полученные от связанных сторон
Социальные взносы
Подоходный налог к уплате
Дивиденды к выплате прочим участникам
Вознаграждение к уплате
Прочие текущие обязательства связанных сторон
Прочая кредиторская задолженность

600
23
98
1

317
455
460
922
643 171
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ПРИМЕЧАНИЯ К КОНСОЛИДИРОВАННОЙ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ ЗА ГОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 декабря 2012 г. (ПРОДОЛЖЕНИЕ)

39	ПРИВИЛЕГИРОВАННЫЕ АКЦИИ
Неголосующие кумулятивные привилегированные акции включат в себя акции АО «Ульбинский металлургический завод» (264 827 акций) и
АО «Волковгеология» (75 857 акций), стоимостью 1 000 тенге и 170 тенге за акцию соответственно.
Держатели акций АО «Ульбинский металлургический завод» имеют право на ежегодные дивиденды в размере 52 965 тыс. тенге (20% от
номинальной стоимости), и держатели акций АО «Волвогеология» имею право на ежегодные дивиденды в размере 644 тыс. тенге (5% от номинальной стоимости) до того, как дивиденды объявляются держателям обыкновенных акций. Такие дивиденды определены в Уставе Компании.
Неголосующие привилегированные акции не несут в себе права на долю в превышении стоимости активов и не имеют права голоса. Такие привилегированные акции классифицируются как обязательства, так как выплата дивидендов по ним является обязательной.

40 	НАЧИСЛЕННЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
31.12.2012
тыс. тенге

31.12.2011
тыс. тенге

Начисление отпускных пособий

1 821 092

1 530 713

Начисленные премии

1 032 116

660 498

Начисленные расходы по услугам

488 185

433 642

Прочее

10 832

19 888

3 352 225

2 644 741

31.12.2012
тыс. тенге

31.12.2011
тыс. тенге

149 645

-

149 645

-

Краткосрочные

Долгосрочные
Резерв на начисление компенсации персоналу

41	ПРОЧИЕ ФИНАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
(a)	Минимальные распределения по ТОО «Семизбай-U»
В 2008 г. Группа заключила соглашение (далее «Соглашение») о передаче 49-процентной доли в ТОО «Семизбай-U» (далее «Семизбай-U») в пользу
Beijing Sino-Kaz Uranium Resources Investment Company Limited (далее «Sino-Kaz Company»).
Соглашение давало право Sino-Kaz Company на минимальное распределение годового чистого дохода «Семизбай-U» в течение периода с 2010 по
2033 гг. Оплата данных выплат гарантировалась Компанией. Данное обязательство было оценено по справедливой стоимости на дату заключения
соглашения.
В августе 2012 г. между Компанией и Sino-Kaz Company было заключено Мировое Соглашение, аннулирующее минимальное распределение
годового чистого дохода «Семизбай–U» в течение периода с 2010–2033 гг., гарантированное Компанией, в обмен на одно из следующих условий:
Вариант А - Sino-Kaz Company сохранит 49% доли участия в ТОО «Семизбай-U, и будет осуществлена выплата суммы, равной разнице между
первоначальным контрактным обязательством и справедливой рыночной стоимостью 49% доли участия в «Семизбай-U», оцененной независимой
третьей стороной; или Вариант В – Sino-Kaz Company отказывается от 49-процентной доли в «Семизбай- U», и Компания выплатит сумму, рассчитанную по установленной формуле, основанной на сумме первоначального контрактного обязательства, скорректированная на начисленные
проценты и выплаченные дивиденды.
Компания подала документы в Правительство, для реализации Варианта А, по условиям Мирового Соглашения. Руководство Группы ожидает
решения Правительства, которое должно быть принято в апреле 2013 г. В случае, если подтверждение от Правительства не будет получено, с
мая месяца стороны приступят к реализации варианта В.
Суммы, начисленные в прочих финансовых обязательствах в консолидированном отчете о финансовом положении приближены к максимальной
сумме обязательств Компании, которая может возникнуть по Мировому Соглашению. По состоянию на 31 декабря 2012 года вся сумма обя-
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зательств была классифицирована как текущие обязательства, так как обязательство будет погашено в течение 12 месяцев с даты окончания
отчетного периода.
2012 г.

2011 г.

Начальный баланс
Высвобождение дисконта
Расходы по курсовой разнице

45 028 274
4 988 414
1 003 820

42 478 457
4 634 273
331 842

Оплата минимальной суммы

(4 344 150)

(2 416 298)

46 676 358

45 028 274

-

40 745 811

В том числе

Долгосрочные
Краткосрочные

46 676 358

4 282 463

(б)	Исторические затраты
В соответствии с условиями ряда контрактов на недропользование по урановым месторождениям обязательства Группы по возмещению исторических затрат по геологической разведке и оценке Правительству Республики Казахстан (далее – «Правительство») были определены в сумме
3 224 124 тыс. тенге на 31 декабря 2012 г. (2011 г.: 2 761 283 тыс. тенге).
Согласно условиям налогового законодательства, вступившего в силу с 1 января 2010 г., основа для возмещения исторических затрат изменилась, и теперь исторические затраты подлежат возмещению равными ежеквартальными выплатами до окончания 10-летнего периода, начинающегося с даты коммерческой добычи урана, в течение которого теперь должны быть возмещены исторические затраты. Обязательство
представляет собой дисконтированные денежные потоки предполагаемых будущих выплат. Примененная ставка дисконтирования в 2012 г. для
исторических затрат, номинированных в долларах США, составляет 3,3% и для номинированных в тенге 7% соответственно (2011 г.: 3,3% и 7%
соответственно), являющаяся безрисковой номинальной ставкой, и будущие денежные оттоки отражают риски, присущие такому обязательству.
Исторические затраты

2012 г.

2011 г.

2 374 543

2 112 669

689 613

488 475

-

(33 223)

Высвобождение дисконта

110 367

90 328

Погашение обязательств в течение года

(329 348)

(304 830)

39 870

21 124

2 885 045

2 374 543

Долгосрочные

2 474 691

2 068 365

Краткосрочные

410 354

306 178

Начальный баланс
Переведено из резервов
Обязательства созданные в течение года
Изменение стоимости

Курсовая разница

В том числе

42	УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСОВЫМИ РИСКАМИ
(а)	Обзор основных подходов
Группу подвержена следующим видам риска, относящиеся к деятельности Группы:
• кредитный риск;
• риск ликвидности; и
• рыночный риск.
В данном примечании представлена информация о подверженности Группы каждому из указанных рисков, о целях Группы, ее политике и процедурах оценки и управления данными рисками и о подходах Группы к управлению капиталом. Дополнительная информация количественного
характера раскрывается по всему тексту данной консолидированной финансовой отчетности.
Совет директоров отвечает за разработку политики по управлению рисками Группы и надзор за ее проведением. Правление создало Комитет
по управлению рисками, который отвечает за разработку политики Группы по управлению рисками и контроль за ее выполнением. Комитет по
управлению рисками регулярно отчитывается о своей работе перед Советом директоров.
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ПРИМЕЧАНИЯ К КОНСОЛИДИРОВАННОЙ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ ЗА ГОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 декабря 2012 г. (ПРОДОЛЖЕНИЕ)
Политика Группы по управлению рисками разработана с целью выявления и анализа рисков, которым подвергается Группа, установления допустимых предельных значений риска и соответствующих механизмов контроля, а также для мониторинга рисков и соблюдения установленных
ограничений. Политика и системы управления рисками регулярно анализируются на предмет необходимости внесения изменений в связи с изменениями рыночных условий и деятельности Группы. Группа устанавливает стандарты и процедуры обучения и управления с целью создания
упорядоченной и действенной системы контроля, в которой все работники понимают свою роль и обязанности.

(б)	Кредитный риск
Кредитный риск – это риск возникновения у Группы финансового убытка, вызванного неисполнением покупателем или контрагентом по финансовому инструменту своих договорных обязательств. Этот риск может быть связан, в основном, с имеющейся у Группы дебиторской задолженностью покупателей, денежными средствами и их эквивалентами и срочными депозитами.
Кредитный риск, связанный с денежными средствами и их эквивалентами и срочными депозитами, ограничен в связи с тем, что контрагенты
представлены банками с высокими кредитными рейтингами, присваиваемыми международными рейтинговыми агентствами.
(i)

Торговая и прочая дебиторская задолженность

Подверженность Группы кредитному риску в основном зависит от индивидуальных характеристик каждого покупателя. Демографические показатели клиентской базы Группы, включая риск дефолта, присущий конкретной отрасли или стране, в которой осуществляют свою деятельность
покупатели, в меньшей степени оказывают влияние на уровень кредитного риска. Примерно 39% от доходов Группы (53% торговой дебиторской
задолженности) приходится на продажи двум основным покупателям на 31 декабря 2012 г. Группа определяет контрагентов со схожими характеристиками, когда они являются связанными сторонами.
Группа применяет кредитную политику, согласно которой кредитоспособность каждого нового клиента анализируется по отдельности прежде,
чем ему будут предложены стандартные для Группы условия и сроки осуществления платежей и поставок.
Группа не требует страхового покрытия в отношении торговой и прочей дебиторской задолженности.

(в)	Подверженность кредитному риску
Балансовая стоимость финансовых активов отражает максимальную степень подверженности Группы кредитному риску. Максимальный уровень
кредитного риска по состоянию на отчетную дату составлял:
Балансовая стоимость
тыс. тенге
Инвестиции, имеющиеся в наличии для продажи
Торговая дебиторская задолженность
Денежные средства и их эквиваленты
Срочные депозиты
Займы выданные связанным сторонам (Примечание 31)
Займы сотрудникам (Примечание 27)
Дебиторская задолженность недропользователей

31.12.2012
67 056 184
80 549 261
38 038 905
11 900 387
13 297 619
2 057 384
-

31.12.2011
67 056 184
62 379 438
41,837 161
31 160 006
10 844 384
922 477
12 654

212 899 740

214 212 304

Максимальный уровень кредитного риска в отношении торговой дебиторской задолженности по состоянию на отчетную дату и в разрезе географических регионов был следующим:
Балансовая стоимость
тыс. тенге
Китай
Казахстан
Япония
США
Европейские страны
Индия
Россия
Прочие регионы
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31.12.2012
37 109 489
8 788 305
3 040 762
11 051 545
9 349 768
9 327 523
1 875 262
6 607
80 549 261

31.12.2011
33 060 835
11 491 393
3 551 953
2 738 370
2 339 127
9 197 760
62 379 438

Наиболее крупными клиентами Группы являются China Nuclear Energy Industry Corporation и CGNPC Uranium Resources Company Limited.
По состоянию на отчетную дату совокупная дебиторская задолженность от этих клиентов составила 36 190 935 тыс. тенге (2011 г.:
32 984 856 тыс. тенге).

(г)	Резерв по сомнительным долгам
Средний кредитный период по реализации товаров составляет 30 дней. По дебиторской задолженности за первые 30 дней со дня выставления
инвойса проценты не начисляются. Таким образом, проценты начисляются на непогашенный остаток по ставке рефинансирования, устанавливаемой Национальным банком Республики Казахстан (31 декабря 2012 г.: 5,5%). Резервы на покрытие сомнительных долгов признаются в счет
дебиторской задолженности сроком от 30 до 120 дней или свыше 120 дней исходя из безвозвратных сумм, рассчитанных исходя из прошлого
опыта невыполнения обязательств контрагентом и анализа текущего финансового положения данного контрагента.
По состоянию на отчетную дату торговая дебиторская задолженность классифицировалась по срокам оплаты следующим образом:
Всего

Резерв по сомнительным долгам

Всего

Резерв по сомнительным долгам

31.12.2012

31.12.2012

31.12.2011

31.12.2011

74 437 088

-

60 757 399

-

Просроченная 0–30 дней

1 659 037

-

1 230 468

-

Просроченная 31–120 дней
Просроченная более 120 дней

4 302 498

-

300 726

-

781 465

630 827

1 529 975

1 439 130

81 180 088

630 827

63 818 568

1 439 130

тыс. тенге
Непросроченная задолженность

В течение отчетного периода движение в резерве по сомнительной торговой дебиторской задолженности было представлено следующим
образом:

Остаток на 1 января
Увеличение резерва по сомнительными долгам
Изменение в учетной оценке
Суммы, списанные в течение года
Остаток на 31 декабря

31.12.2012

31.12.2011

тыс. тенге

тыс. тенге

1 439 130
112 758
(779 928)
(141 133)

563 432
1 050 651

630 827

1 439 130

(174 953)

(д)	Риск ликвидности
Риск ликвидности – это риск того, что Группа не сможет выполнить свои финансовые обязательства при наступлении срока их погашения.
Подход Группы к управлению ликвидностью заключается в том, чтобы обеспечить, насколько это возможно, постоянное наличие у Группы ликвидных средств, достаточных для погашения своих обязательств в срок, как в обычных, так и в напряженных условиях, не допуская возникновения
неприемлемых убытков и не подвергая риску репутацию Группы.
Обычно Группа обеспечивает наличие денежных средств, доступных по первому требованию, в объеме, достаточном для покрытия ожидаемых
операционных расходов. При этом не учитывается потенциальное влияние исключительных обстоятельств, возникновение которых нельзя было
обоснованно предусмотреть, например, стихийных бедствий.
Ниже представлена информация о неиспользованных займах Группы и временно свободных деньгах, включая размещенные на краткосрочные
депозиты, которые являются важным элементом управления риском ликвидности:

- сумма на краткосрочных депозитах
- сумма денежных средств на счетах
- неиспользованная сумма по займам

31.12.2012

31.12.2011

тыс. тенге
2 991 552
37 207 243
9 818 625

тыс. тенге
40 983 867
28 158 455
4 254 340

50 017 420

73 396 662

2012 Жылдық есеп

163

164

Торговая кредиторская
задолженность и
задолженность связанным
сторонам

Облигации выпущенные

Прочие финансовые
обязательства

Прочие обязательства

Обеспеченные банковские
кредиты
Обязательства по
привилегированным акциям
Обязательства по
финансовой аренде
Необеспеченные
небанковские кредиты

Непроизводные
финансовые обязательства

тыс. тенге

31.12.2012

1 510 958

1 503 942

52 948 930
251 931 901

238 131 641

87 192 814

49 561 403

52 948 930

75 273 591

49 561 403

27 004 649

6 329

6 329

27 004 649

264 827

33 441 991

Потоки денежных средств по
договору

264 827

31 567 970

Балансовая
стоимость

86 681 896

49 566 760

2 356 563

-

27 004 649

924 815

6 329

-

6 822 780

0-6 мес.

-

334 628

-

-

6 276 037

6-12 мес.

56 620 715

566 775

2 356 563

47 086 712

Ниже представлена информация о договорных сроках погашения финансовых обязательств:

13 377 195

27 245

4 713 125

309 336

-

24 917

-

52 965

8 249 607

1-2 года

81 261 700

-

77 766 563

309 336

-

-

-

52 965

3 132 836

2-3 года

3 339 757

4 480 559

1 989 832

-

-

798 318

309 336

-

-

-

52 965

2 128 426

4-5 лет

309 336

-

-

-

52 965

2 179 138

3-4 года

6 170 079

-

-

1 237 347

-

226 598

-

52 967

4 653 167

Более 5 лет
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Торговая кредиторская
задолженность и задолженность
связанным сторонам

Облигации выпущенные

Обеспеченные банковские
кредиты
Обязательства по
привилегированным акциям
Обязательства по финансовой
аренде
Необеспеченные небанковские
кредиты
Прочие финансовые
обязательства

Непроизводные финансовые
обязательства

тыс. тенге

31.12.2011

46 922 035
301 600 294

46 922 035

211 006 103

90 431 250

119 648 830

47 402 817

73 853 962

4 729 635

4 664 652

58 419 807

46 235 090

2 318 750

2 148 906

1 704 569

18 636

-

264 827
34 192

5 993 856

0-6 мес.

39 569 525

Потоки денежных средств по
договору

34 192

264 827

37 863 618

Балансовая
стоимость

19 323 181

-

2 318 750

2 455 084

1 696 285

9 227

-

12 843 835

6-12 мес.

21 956 774

-

4 637 500

4 527 631

1 121 185

6 329

52 965

11 611 164

1-2 года

21 802 006

143 723

4 637 500

83 735 514

143 723

76 518 750

5 849 726

-

10 329 477

-

52 965

1 170 350

3-4 года

-

52 965

6 638 341

2-3 года

5 500 559

143 724

-

4 994 646

-

-

52 965

309 224

4-5 лет

90 862 453

255 775

-

89 343 360

207 596

-

52 967

1 002 755

Более 5 лет

ПРИМЕЧАНИЯ К КОНСОЛИДИРОВАННОЙ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ ЗА ГОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 декабря 2012 г. (ПРОДОЛЖЕНИЕ)

(ж)	Рыночный риск
Рыночный риск – это риск того, что изменения рыночных цен, например, обменных курсов иностранных валют, ставок вознаграждения и цен на
акции, окажут негативное влияние на прибыль Группы или на стоимость имеющихся у нее финансовых инструментов. Цель управления рыночным риском заключается в том, чтобы контролировать подверженность рыночному риску и удерживать ее в допустимых пределах, при этом
добиваясь оптимизации доходности инвестиций.
В целях управления рыночными рисками Группа время от времени использует производные финансовые инструменты. Группа не заключает контракты по производным финансовым инструментам со спекулятивными целями. Как правило, Группа не применяет специальные правила учета
операций хеджирования в целях регулирования изменчивости показателя прибыли или убытка за период.
(i)	Валютный риск
Группа подвергается валютному риску, осуществляя операции продаж, закупок и привлечения займов, выраженных в валюте, отличной от функциональной валюты Компании
Займы выражены в валютах, которые соответствуют валюте, в которой генерируются потоки денежных средств действующими подразделениями Группы. Таким образом, в основном достигается эффект экономического хеджирования без использования производных инструментов.
В отношении прочих денежных активов и обязательств, выраженных в иностранных валютах, Группа старается удерживать нетто-позицию,
подверженную риску в допустимых пределах посредством планирования будущих расходов с учетом валюты платежа.
(ii)

Риск изменения рыночных цен на уран

Деятельность Группы подвергается влиянию колебания цен на уран, которые котируются в долларах США на международных рынках. Группа
готовит ежегодный бюджет на основе прогнозных цен на уран в будущем.
Цены на уран исторически подвержены колебаниям и находятся под влиянием многочисленных факторов вне контроля Группы, которые включают, но не ограничиваются, спрос со стороны атомных электростанций, истощение уровня вторичных источников, таких как повторное использование и наличие смешанных высокообогащенных компонентов для ликвидации разрыва между спросом и предложением, а также влияние
нормативных актов Международного агентства по атомной энергии и прочих факторов, относящихся непосредственно к урановой отрасли.
По состоянию на отчетную дату существенного влияния риска изменения рыночных цен в отношении финансовых активов и обязательств Группы
не было.
(iii)

Подверженность валютному риску

Подверженность Группы валютному риску была представлена следующим образом:

Срочные депозиты

Торговая дебиторская задолженность
Денежные средства и их эквиваленты
Прочие активы

31.12.2011
Выражены в долларах
США
9 002 457
47 907 252
27 076 516
-

Итого активы

86 611 660

83 986 225

Кредиты и займы

(22 306 068)

(1 267 491)

(35 049 576)
(73 853 962)
(47 402 817)
(484 456)
(4 747 686)

(148 900 648)

(161 538 497)

(62 288 988)

(77 552 272)

Облигации выпущенные
Прочие финансовые обязательства
Прочие обязательства
Торговая кредиторская задолженность
Итого обязательства

Чистая сумма подверженности валютному риску
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31.12.2012
Выражены в долларах
США
70 677 810
15 441 834
492 016

(75 273 591)

(49 561 403)
(492 095)

В течение года применялись следующие основные обменные курсы иностранных валют:
В тенге

Средний курс
2012 г.

Средний курс
2011 г.

149,11

146,62

1 доллар США

Курс спот на
отчетную дату
31.12.2012
150,74

Курс спот на
отчетную дату
31.12.2011
148,40

Анализ чувствительности
по отношению к доллару США по состоянию на 31 декабря 2012 г. (2011 г. 10% и 10%) увеличило/(уменьшило) бы величину капитала и прибыли
или убытка за период на нижеуказанные суммы.
Прибыль или (убыток)
тыс. тенге
2012 г.
Доллар США
+10%
-10%

(6 228 899)
6 228 899

2011 г.
Доллар США
+10%
-10%
(iv)

(7 755 227)
7 755 227

Риск изменения ставки вознаграждения

Изменения ставок вознаграждения оказывают влияние в основном на привлеченные кредиты и займы, изменяя либо их справедливую стоимость
(долговые обязательства с фиксированной ставкой вознаграждения), либо будущие потоки денежных средств по ним (долговые обязательства с
переменной ставкой вознаграждения). Согласно политике, принятой в Группе, от 20% до 40% инструментов заимствования, имеющихся у Группы
и подверженных риску изменения ставок вознаграждения, должны иметь фиксированную ставку вознаграждения.
При привлечении новых кредитов или займов руководство решает на основе собственных профессиональных суждений вопрос о том, какая
ставка вознаграждения (фиксированная или переменная) будет более выгодной для Группы на протяжении ожидаемого периода до наступления
срока погашения.
Группа имеет заключенные договора процентного свопа. Группа не определяет производные инструменты (процентные свопы) в качестве инструментов хеджирования в рамках модели учета операций хеджирования справедливой стоимости. Приведенная стоимость своп-инструментов
незначительна для консолидированной финансовой отчетности по состоянию на 31 декабря 2012 г.
Структура
На отчетную дату структура процентных финансовых инструментов Группы, сгруппированных по типам ставок вознаграждения, была следующей:
тыс. тенге
Инструменты с фиксированной ставкой вознаграждения
Финансовые активы
Финансовые обязательства

31.12.2012

31.12.2011

24 349 594
(77 118 612)

55 683 096
(76 382 951)

(52 769 018)

(20 699 855)

(31 226 891)

(40 298 300)

Инструменты с плавающей ставкой вознаграждения
Финансовые обязательства

Анализ чувствительности справедливой стоимости финансовых инструментов с фиксированной ставкой вознаграждения
Группа не учитывает никакие финансовые активы и обязательства с фиксированной ставкой вознаграждения в порядке, предусмотренном для
инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка за период. Поэтому
какое-либо изменение ставок вознаграждения на отчетную дату не повлияло бы на показатель прибыли или убытка за период.
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Анализ чувствительности справедливой стоимости финансовых инструментов с плавающей ставкой вознаграждения
Увеличение ставок вознаграждения на 100 базисных пунктов и уменьшение на 25 базисных пунктов на отчетную дату увеличило (уменьшило)
бы капитал и величину прибыли или убытка за период на суммы, указанные ниже, представляет собой оценку руководства обоснованности возможных изменений в процентных ставках, основанных на текущих рыночных ставках, а также экономической среде. Данный анализ проводился
исходя из допущения о том, что все прочие переменные, в частности, обменные курсы иностранных валют, остаются неизменными, и что сумма
непогашенных обязательств на отчетную дату оставалась непогашенной на протяжении всего года.
Прибыль или (убыток)
тыс. тенге

Увеличение на 100
базисных пунктов

Уменьшение на 25
базисных пунктов

2012 г.
Инструменты с плавающей ставкой вознаграждения

(312 269)

78 067

2011 г.
Инструменты с плавающей ставкой вознаграждения

(402 983)

100 746

(з) Справедливая стоимость в сравнении с балансовой стоимостью
За исключение инструментов, указанных в следующей таблице, Группа считает, что балансовая стоимость финансовых активов и финансовых
обязательств, признанная в финансовой отчетности, приблизительно равна их справедливой стоимости в виду их краткосрочного характера:
За исключением, как описано в следующей таблице, Группа считает, что балансовая стоимость финансовых активов и финансовых обязательств,
признанных в финансовой отчетности, приблизительно равна их справедливой стоимости.
При оценке справедливой стоимости финансовых обязательств, руководство использовало следующие допущения:
Беспроцентные финансовые обязательства и обязательства с фиксированной процентной ставкой
Финансовые обязательства были дисконтированы по эффективной процентной ставке, которая максимально приближена к рыночной.
Финансовые обязательства с плавающей ставкой
Справедливая стоимость финансовых обязательств практически не отличается от балансовой стоимости, так как эффект временной стоимости
денег незначителен.
31.12.2012
тыс. тенге
Финансовые обязательства
Обеспеченные и необеспеченные банковские
займы
Необеспеченные небанковские займы
Необеспеченные облигации

31.12.2011

Балансовая
стоимость

Справедливая
стоимость

Балансовая
стоимость

Справедливая
стоимость

31 567 970

31 540 808

37 863 618

37 821 648

1 503 942
75 273 591

1 392 869
74 734 684

4 664 652
73 853 962

4 500 443
74 011 069

108 345 503

107 668 361

116 382 232

116 333 160

(и)	Управление капиталом
Группа преследует политику поддержания устойчивой базы капитала с тем, чтобы сохранить доверие инвесторов, кредиторов и рынка, а также
обеспечить будущее развитие бизнеса. Капитал включает весь капитал и резервы Группы. Группа осуществляет мониторинг следующих показателей:
• финансовая стабильность или меры, принимаемые для управления кредитами, определение степени реализации заемных средств;
• доходность, определение общего эффекта управления ликвидностью, активами и капиталом в ходе осуществления хозяйственной
деятельности.
В сентябре 2012 г. Акционер Группы утвердил новую Политику управления долгом и финансовой устойчивостью с целью определения единых
принципов и механизмов управления долгом и финансовой устойчивостью для нефинансовых организаций.
Для оценки финансовой устойчивости Группы используются следующие основные финансовые коэффициенты:
• отношение финансового долга к собственному капиталу не больше 2;
• соотношение финансового долга к прибыли до уплаты налогов, процентов, износа и амортизации (Долг/EBITDA) не больше 3,5;
• соотношение прибыли до уплаты процентов и налогов к чистым процентным расходам (EBIT/Чистые расходы по процентам) не менее 2.
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43	УСЛОВНЫЕ АКТИВЫ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
(а) Страхование
Рынок страховых услуг в Казахстане находится на стадии становления и многие формы страхования, распространенные в других странах мира,
пока не доступны. Группа не имеет полной страховой защиты в отношении своих производственных сооружений, убытков, вызванных остановками
производства, или возникших обязательств перед третьими сторонами в связи с ущербом, нанесенным объектам недвижимости или окружающей среде в результате аварий или деятельности Группы. До тех пор, пока Группа не будет иметь адекватного страхового покрытия, существует
риск того, что утрата или повреждение определенных активов может оказать существенное негативное влияние на деятельность и финансовое
положение Группы.

(б)	Условные налоговые обязательства
(i)

Условные налоговые обязательства

Налоговая система Казахстана, будучи относительно новой, характеризуется большим количеством налогов (корпоративный подоходный налог,
налог на добавленную стоимость, налог на добычу полезных ископаемых и другие, существенно влияющие на деятельность Компании) и частыми
изменениями законодательных норм, официальных разъяснений и судебных решений, зачастую нечетко изложенных и противоречивых, что допускает их неоднозначное толкование различными налоговыми органами. Проверками и расследованиями в отношении правильности исчисления
налогов занимаются регулирующие органы, имеющие право налагать штрафы и начислять пени. Правильность исчисления налогов в отчетном
периоде может быть проверена в течение последующих пяти календарных лет; однако при определенных обстоятельствах этот срок может увеличиваться. Различные казахстанские законодательные акты и нормативы не всегда понятно изложены, и их толкование зависит от мнения местных
налоговых органов и Министерства финансов Республики Казахстан, например, в отношении определения оборота по реализации для целей НДС,
вычитаемости определенных затрат для целей корпоративного подоходного налога, а так же вопросов, касающихся применения некоторых статей
обновленного налогового кодекса, действующего с 2009 г., а в частности статей, касающихся определения момента возникновения облагаемого
дохода для целей корпоративного подоходного налога и других вопросов. Часто мнения местных, региональных и республиканских налоговых органов различаются. Существующий режим начисления штрафов и пени в отношении заявленных и выявленных нарушений законов, указов и стандартов Казахстана очень строгий. В настоящее время налоговые органы приняли очень агрессивную позицию в отношении проверки деятельности
недропользователей. Санкции включают ставку штрафа в размере 50% от суммы доначисленного налога и уплату пени в размере 2,5-кратной
официальной ставки рефинансирования, установленной Национальным Банком Республики Казахстан, за каждый день нарушения. В результате
пени и штрафы могут приводить к суммам, во много раз превышающим любые неправильно рассчитанные суммы налогов.
Данные обстоятельства могут привести к тому, что налоговые риски в Казахстане будут гораздо выше, чем в других странах. Руководство Группы,
исходя из своего понимания применимого налогового законодательства, нормативных требований и судебных решений, считает, что налоговые
обязательства отражены в полной мере. Тем не менее, трактовка этих положений соответствующими органами может быть иной и, в случае
если они смогут доказать правомерность своей позиции, это может оказать влияние на настоящую консолидированную финансовую отчетность.
В течение 2009 г. в ассоциированном предприятии Группы ТОО СП «Бетпак-Дала» (далее – «Ассоциированное предприятие») была проведена
налоговая проверка за период работы 2004–2008 гг. По результатам проверки Ассоциированному предприятию были предъявлены Акт и Уведомление о доначислении сумм налогов, штрафов и пени в размере 3 392 911 тыс. тенге. 24 ноября 2009 г. Ассоциированное предприятие
оплатило 177 117 тыс. тенге. Ассоциированное предприятие не согласно с дополнительными начислениями по налогу на сверхприбыль. В 2011 г.
ассоциированное предприятие Группы оплатило оставшуюся часть доначисленных налогов, штрафов и пеней и отнесла эти выплаты на расходы
после решения Верховного Суда.
Руководство Группы считает, что оно адекватно признало свои налоговые обязательства в данной консолидированной финансовой отчетности.
(ii)

Налог на сверхприбыль

В соответствии с налоговым законодательством от 2009 г. недропользователи должны уплачивать налог на сверхприбыль (далее – НСП) по чистой прибыли, полученной от деятельности по контракту на недропользование в течение календарного года, превышающей сумму, равную 25%
от суммы вычетов недропользователя для целей исчисления НСП. Для целей расчета НСП расходы недропользователя включают следующее:
• вычеты по корпоративному подоходному налогу, заявленные в отчетном году, за минусом любой начисленной амортизации основных
средств и нематериальных активов, как это установлено для целей уплаты корпоративного подоходного налога;
• любые капитальные затраты, которые понес недропользователь в отчетном году для целей осуществления деятельности по недропользованию;
• любые неиспользованные операционные убытки, которые недропользователь понес в ходе осуществления деятельности по недропользованию в предыдущие годы и которые были перенесены на отчетный год.
Основой для расчета налога на сверхприбыль является часть чистого дохода в том значении, в котором этот термин определен далее, рассчитанная по каждому контракту на недропользование, превышающая 25% суммы соответствующих вычетов налога на сверхприбыль. Для целей
расчета налога на сверхприбыль чистый доход представляет собой разницу между налогооблагаемой прибылью и суммой обязательства по
уплате корпоративного подоходного налога, где налогооблагаемая прибыль является валовой годовой прибылью за вычетом суммы указанных
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расходов по налогу на сверхприбыль. Применяемые ставки НСП изменяются по прогрессивной шкале от 10% до 60% в зависимости от соотношения годовой прибыли к годовым вычетам по налогу на сверхприбыль.
Учитывая, что доходы от контрактной деятельности Компании определяются как производственная себестоимость добычи, увеличенная на 20%,
при существующей методике расчета КПН и НСП, руководство Группы ожидает, что внутренняя норма прибыли свыше 20% не будет достигнута
в обозримом будущем.
(iii)

Налог на добычу полезных ископаемых

В прошлых периодах существовала неопределенность касательно применения налогооблагаемой базы для расчета налога на добычу полезных
ископаемых (далее – НДПИ). Ранее руководство Компании в качестве налогооблагаемой базы использовало производственную себестоимость
добычи и первичной переработки без учета НДПИ и применяло ставку налога на добычу полезных ископаемых в размере 22%, установленную
Налоговым кодексом. В 2012 г. в ходе обсуждений между уранодобывающими компаниями и налоговыми органами было достигнуто понимание
о том, что налогооблагаемая база должна включать в себя производственную себестоимость добычи и первичной переработки с учетом НДПИ.
В результате переговоров, ставка налога на добычу полезных ископаемых была снижена с 22% до 17,5% для 2009–2012 гг. Соответствующие
изменения в Налоговый кодекс были утверждены 26 декабря 2012 г. Компания отразила эффект данных изменений в своей финансовой отчетности за год, закончившийся 31 декабря 2012 г.
С 1 января 2013 г. вступили в силу изменения в Налоговый кодекс, и ставка налога на добычу полезных ископаемых была изменена до 18,5%,
которая применима для будущих периодов.
(iii)

Трансфертное ценообразование

Закон о трансфертном ценообразовании, измененный и введенный в действие 1 января 2009 г., в основном применяется по отношению к международным и внутренним операциям, связанным с международными деловыми операциями, по продаже товаров и услуг. По состоянию на
31 декабря 2012 г., Компания провела все необходимые корректировки согласно введенному в силу закону о трансфертном ценообразовании.
В 2012 г. в АО «НАК «Казатомпром» завершена (начата и приостановлена в 2009 г.) документальная тематическая проверка по вопросам государственного контроля при применении трансфертных цен за период работы 2007 год. Проверка была завершена до истечения срока исковой
давности, который истекал 31 декабря 2012 г. По результатам проверки Компании предъявлены Акт проверки и Уведомление о доначислении
суммы КПН, штрафа и пени в размере 6 390 276 тыс.тенге. Компания не согласна с дополнительными начислениями по КПН и намерена оспаривать правомерность начисления налога в вышестоящих инстанциях и судебных органах РК, для чего 5 февраля 2013 г. в Налоговый комитет
Министерства финансов Республики Казахстан направлена Жалоба на Уведомление и Акт проверки. Руководство Компании имеет основания
полагать, что судебное разбирательства с налоговыми органами Казахстана будет решено в пользу Компании, однако может потребоваться значительное время до получения решения высшей судебной инстанции. Согласно этому Компания приняла решение не создавать в 2012 г. резерв
под уплату налога, штрафа и пени по произведенной проверке.

(в)	Обязательства по охране окружающей среды
В соответствии с «Рабочим соглашением между Министерством энергетики Соединенных Штатов Америки и Министерством энергетики, индустрии и торговли Республики Казахстан» от 19 декабря 1999 г. правительства Соединенных Штатов Америки и Казахстана приняли на себя ответственность за вывод из эксплуатации реактора БН –- 350 и хранение ядерных топливных стержней реактора. Согласно данному Соглашению
Правительство США приняло на себя обязательство обратиться за финансовой помощью в международные организации, включая Программу
технической помощи странам СНГ (ТПСНГ) Европейского Союза, «Пресиозо» (Франция), Канберра (Бельгия), «АЛСТОМ» (Франция), а также в
отечественные некоммерческие организации Научный производственный центр «БЯЦ» и АО «КАТЭП». В соответствии с утвержденной Правительством Республики Казахстан Программой развития атомной отрасли в Республике Казахстан на 2011–2014 гг. с перспективой развития до
2020 г. (далее – Программа) государственным органом, ответственным за осуществление комплекса мероприятий по обеспечению вывода из
эксплуатации реактора БН-350, включая дальнейшую утилизацию связанного с этим оборудованием и материалов, является Министерство индустрии и новых технологий Республики Казахстан. Кроме того, планом мероприятий по реализации Программы также предусмотрено, что источником финансирования данных мероприятий является Республиканский бюджет. По состоянию на 31 декабря 2012 Компания не имеет юридических
и финансовых обязательств по выводу из эксплуатации реакторной установки БН-350.

(е) Гарантии
Максимальный кредитный риск по финансовым гарантиям, выданным на финансирование некоторых связанных сторон, составил по состоянию
на 31 декабря 2012 г. 38 265 908 тыс. тенге (в 2011 г.: 35 712 325 тыс. тенге)
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44	ОПЕРАЦИИ СО СВЯЗАННЫМИ СТОРОНАМИ
(a)	Отношения контроля
Компания была образована в соответствии с Указом Президента Республики Казахстан № 3593 от 14 июля 1997 г. АО «Фонд Национального Благосостояния «Самрук-Қазына» является единственным акционером Компании (далее – «Акционер»). АО «Фонд Национального Благосостояния
«Самрук-Қазына» полностью принадлежит Правительству Республики Казахстан.

(б)	Операции с участием руководящих сотрудников и членов их семей
Члены Совета директоров, исполнительные директора, главы департаментов и члены их семей не имеют контроля и акций Группы, дающих право
голоса, так как 100% акций принадлежит Правительству Республики Казахстан.
(i)	Вознаграждения руководящим сотрудникам
Вознаграждения, полученные ключевыми руководящими сотрудниками Группы в отчетном году, составили следующие суммы, отраженные в
составе затрат на персонал ( Примечание 14).

Заработная плата и премии

31.12.2012

31.12.2011

тыс. тенге
1 887 519

тыс. тенге
1 658 975

Операции Группы со связанными сторонами раскрываются в следующих таблицах. В отношении государственных компаний Группа раскрывает
только операции с группой компаний контролируемых материнской компанией.

(в) Операции с участием прочих связанных сторон
(i)

Доход и дебиторская задолженность

тыс. тенге

Продажа товаров:
Ассоциированные предприятия
Совместно контролируемые компании
Сестринские компании
Прочие
Оказанные услуги:
Ассоциированные предприятия
Совместно контролируемые компании
Сестринские компании
Прочие
Дивиденды:
Дивиденды, объявленные ассоциированными
предприятиями
Дивиденды, объявленные совместно контролируемыми
предприятиями
Дивиденды, объявленные прочими связанными
предприятиями

Сумма сделки
2012 г.
1
4
13
1

550
173
838
071

Остаток по
расчетам
2012 г.

Сумма сделки
2011 г.

Остаток по
расчетам
2011 г.

117
152
289
299

236
506
331
808

002
755
662
727

3 811 821
4 238 874
9 847 822
-

415 872
123 196
295 122
-

17 973 993
3 308 142
84 783
3 711 684

4 096
375
1
1 024

719
054
064
689

16 324 340
3 588 ,595
88 236
-

3 561 935
419 365
2 405
-

24 802 068

-

14 090 944

725 293

11 500 387

-

6 958 458

4 522 694

7 380 672

58 949 090

10 065 882

1 596 620
83 610 534

Все расчеты по операциям со связанными сторонами подлежат оплате денежными средствами в течение 6 месяцев после отчетной даты.
Вся эта задолженность является необеспеченной залогом.
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(ii)

Расходы и кредиторская задолженность
Сумма сделки

тыс. тенге

2012 г.

Остаток по
расчетам
2012 г.

Сумма сделки
2011 г.

Остаток по
расчетам
2011 г.

Приобретение товаров:
Ассоциированные предприятия

36 927 573

20 275 139

61 531 749

23 941 571

Совместно контролируемые компании
Сестринские предприятия
Прочие

39 085 956
22 007 920
1 686 770

10 655 694
3 995 452
777 528

41 129 645
17 265 232

6 688 789
1 805 406

Полученные услуги:
Ассоциированные предприятия
Совместно контролируемые компании
Дивиденды акционеру
Сестринские предприятия
Прочие

2 062 136
65 318
23 501 328
2 592 460
966 532

156 743
2 319
11 750 664
144 330
434 163

3 222 676
43 299
1 648 161
-

1 900 531
60 571
257 363
-

128 895 993

48 192 032

124 840 762

34 654 231

Все расчеты по операциям со связанными сторонами подлежат оплате денежными средствами в течение 6 месяцев после отчетной даты.
Вся эта задолженность является необеспеченной залогом.
(III) Займы выданные

6 265 198
20 000
4 559 186

Остаток по
расчетам
31.12.2011
6 265 198
20 000
4 559 186

13 297 619

10 844 384

10 844 384

Всего

Основной долг

Проценты

По состоянию на 1 января 2011 г.
Размещено/Начислено
Удержание налога у источника
Курсовая разница
Получено

31 220 399
36 675 883
(99 152)
(77 655)
(58 508 857)

31 116 659
36 116 728
(76 560)
(57 947 000)

103 740
559 155
(99 152)
(1 095)
(561 857)

По состоянию на 31 декабря 2011 г.
Размещено/Начислено
Удержание налога у источника
Получено

9 210 618
8 008 965
(1 027)
(17 206 666)

9 209 827
8 002 846
(17 200 840)

791
6 119
(1 027)
(5 826)

По состоянию на 31 декабря 2012 г.

11 890

11 833

57

тыс. тенге
Ассоциированные предприятия
Совместно контролируемые предприятия
Прочие

(iv)

7 698 391
20 000
5 579 228

Остаток по
расчетам
31.12.2012
7 698 391
20 000
5 579 228

13 297 619

Сумма займа
2012 г.

Сумма займа
2011 г.

Сделки с АО «Народный банк Казахстана»

Депозиты
тыс. тенге

Текущий счет
тыс. тенге
На 31 декабря
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2012 г.

2011 г.

18 604 260

16 578 587

(v)

Сделки с АО «Халык-Казахинстрах» (дочерняя компания АО «Народный банк Казахстана»)

Доход

тыс. тенге
Оказанные услуги
Полученные услуги

Сумма сделки

Остаток по
расчетам

2012 г.
592
92 612

31.12.2012
-

Сумма сделки
2011 г.
25 639
19 917 159

Остаток по
расчетам
31.12.2011
3 331
630 841

(vI) Сделки с АО «БТА Банк»
Депозиты
тыс. тенге
По состоянию на 1 января 2011 г.
Размещено/Начислено
Удержание налога у источника
Курсовая разница
Получено
По состоянию на 31 декабря 2011 г.
Размещено/Начислено
Удержание налога у источника
Курсовая разница
Получено
По состоянию на 31 декабря 2012 г.

Всего

Основной долг

Проценты

311 216
11 444 424
(10 786)
(11 498)
(10 976 129)

308 188
11 373 789
(11 498)
(10 915 009)

3 028
70 635
(10 786)
(61 120)

757 227

755 470

1 757

398 172
(101)
(1 417)
(1 153 408)

399 250
(1 417)
(1 152 833)

(1 078)
(101)
(575)

473

470

3

Займы
тыс. тенге

Всего

По состоянию на 1 января 2011 г.

392 908

366 159

26 749

28 912
(421 820)

(366 159)

28 912
(55 661)

По состоянию на 31 декабря 2011 г.

-

-

-

Получено/Начислено
Погашено

-

-

-

По состоянию на 31 декабря 2012 г.

-

-

-

Получено/Начислено
Погашено

Основной долг

Проценты

Текущий счет
тыс. тенге

2012 г.

2011 г.

На 31 декабря

253,490

1,093,638

(vii)

Сделки с дочерней компанией АО «БТА Банка» «БТА Страхование»
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Расходы
тыс. тенге

Сумма сделки
2012 г.

Приобретенные услуги

-

Остаток
по расчетам
31.12.2012
-

Сумма сделки
2011 г.

Остаток
по расчетам
31.12.2011

14 292

-

(г)	Политика ценообразования
Установление цен в сделках между связанными сторонами основывается на методе «сопоставимой неконтролируемой цены» в соответствии с
Законом «О трансфертном ценообразовании» от 5 июля 2008 г. и Правилами (методикой) ценообразования на концентрат природного урана (U3O8),
утвержденными постановлением Правительства Республики Казахстан от 3 февраля 2008 г. № 74.

45 СДЕЛКИ ПО ОБЪЕДИНЕНИЮ БИЗНЕСОВ
Приобретения ТОО «Кварц» и ТОО МК «KazSilicon»
31 октября 2011 г. АО «НАК «Казатомпром» приобрело 100-процентную долю участия в ТОО «Кварц» и 100-процентную долю участия в ТОО МК
«KazSilicon». ТОО «Кварц» имеет контракт на недропользование на добычу жильного кварца на Сарыкульском месторождении, расположенном в
Алматинской области Республики Казахстан. Основными видами деятельности являются добыча и переработка жильного кварца, первичная переработка минерального сырья. Основными видами деятельности ТОО МК «KazSilicon» являются производство и реализация металлургического
и поликристаллического кремния, переработка отходов кремниевого производства. Учитывая, что жильный кварц, добываемый и перерабатываемый ТОО «Кварц», является сырьем для производства металлургического кремния ТОО «МК KazSilicon», данные компании образуют одну
генерирующую единицу. Доли в данных компаниях были приобретены за денежное вознаграждение в размере 4 751 000 тыс. тенге.
Справедливая стоимость идентифицируемых чистых активов на дату приобретения представлена следующим образом:
Справедливая стоимость после приобретения

тыс. тенге

Денежные средства и их эквиваленты
Текущие активы
Нематериальные активы
Право недропользования
Основные средства
Депозиты

4
757
19
6 518
1 121

Итого активы

8 421 994

Текущие обязательства:
Займы
Краткосрочная кредиторская задолженность
Краткосрочные финансовые обязательства
Отложенные налоговые обязательства
Долгосрочные обязательства
Итого обязательства

2 053 369
187 144
554 415
1 431 960
30 066
4 256 954

Чистые активы

4 165 040

Стоимость приобретения

4 751 000

Гудвил (Примечание 17)

863
124
446
857
614
90

585 960

Чистые денежные средства, приобретенные с дочерней организацией
Денежные средства, уплаченные

4 863
4 751 000

Чистый отток денежных средств

4 746 137

За период с даты приобретения по 31 декабря 2011 г. чистый убыток составил 57 585 тыс. тенге. Если бы приобретение имело место 1 января
2011 г., это не оказало бы существенного влияния на выручку и чистую прибыль Группы за 2011 г.
В 2012 г. Группа списала гудвил 585 960 тыс. тенге.
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Приобретение ТОО «ДП «Орталык»
В декабре 2011 г. АО «НАК «Казатомпром» приобрело 100-процентную долю участия в ТОО «ДП «Орталык». Основными видами деятельности
ТОО «ДП «Орталык» являются оказание услуг по добыче урана, переработке до химического концентрата урана и услуг по горно-подготовительным работам на участке Центральный месторождения Мынкудук, расположенного в Южно-Казахстанской области Республики Казахстан.
В 2010 г. АО НАК «Казатомпром» приобрело право недропользования на проведение разведки и добычи урана на участке Центральный месторождения Мынкудук. В 2011 г. приобретение доли участия в ТОО «ДП «Орталык» было проведено с целью приобретения производственного
комплекса ТОО «ДП «Орталык». Доля в ТОО «ДП «Орталык» была приобретена за денежное вознаграждение в размере 21 124 774 тыс. тенге.
Справедливая стоимость идентифицируемых чистых активов на дату приобретения представлена следующим образом:
Справедливая стоимость после приобретения
Денежные средства и их эквиваленты
Запасы
Краткосрочная дебиторская задолженность
Нематериальные активы
Основные средства
Долгосрочные инвестиции
Прочие долгосрочные активы

тыс. тенге
1 347 566
1 366 940
1 304 942
8 717
7 401 748
849 006
15 390
12 294 309
929 570
350 121

Итого активы
Текущие обязательства
Отложенные налоговые обязательства

1 279 691

Итого обязательства
Чистые активы

11 014 618

Стоимость приобретения

21 124 874

Гудвил (Примечание 17)

10 110 256

Чистые денежные средства, приобретенные с дочерней организацией
Денежные средства, уплаченные

1 347 566
21 124 774

Чистый отток денежных средств

19 777 208

За период с даты приобретения по 31 декабря 2011 г. чистый убыток ТОО «ДП «Орталык» составил 40,722 тыс. тенге. Если бы приобретение
имело место 1 января 2011 г., это не оказало бы существенного влияния на выручку и чистую прибыль Группы за 2011 г. В консолидированной
финансовой отчетности по состоянию на 31 декабря 2011 г. признаны идентифицируемые приобретенные активы и принятые обязательства, а
также гудвил в размере 10 110 256 тыс. тенге (Примечание 17 и 18).
Приобретение ТОО «Казахстанский ядерный университет»
В декабре 2012 г. АО «НАК «Казатомпром» приобрело 100-процентную долю участия в ТОО «Казахстанский ядерный университет». Основными
видами деятельности ТОО «Казахстанский ядерный университет» являются осуществление профессиональной подготовки и переподготовки персонала предприятий Группы, систематизация подготовки кадров для уранодобывающей отрасли, повышение уровня квалификации действующих
специалистов и оснащенности технической базы обучения. В 2012 г. приобретение доли участия в ТОО «Казахстанский ядерный университет»
было проведено с целью получения полного контроля деятельности университета, улучшения управляемости и повышения качества обучения.
Доля в ТОО «Казахстанский ядерный университет» была приобретена за денежное вознаграждение в размере 17 589 тыс. тенге.
Справедливая стоимость идентифицируемых чистых активов на дату приобретения представлена следующим образом:
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Справедливая стоимость после приобретения
Денежные средства и их эквиваленты
Запасы
Краткосрочная дебиторская задолженность
Основные средства
Отложенные налоговые активы

тыс. тенге
40 796
2 051
12 429
9 975
894

Итого активы
Текущие обязательства

66 145
26 276

Итого обязательства

26 276

Чистые активы

39 869

Стоимость приобретения

17 589

Доход от приобретения
Чистые денежные средства, приобретенные с дочерней организацией
Денежные средства, уплаченные
Чистый приток денежных средств

22 280
40 796
(17 589)
23 207

В консолидированной финансовой отчетности по состоянию на 31 декабря 2012 г. доход от скидки в размере 22 280 тыс. тенге отражен в прочих
совокупных доходах за год (Примечание 12).
Приобретения ТОО «SafTechnologies (СафТекнолоджиз)»
4 декабря 2012 г. Компания приобрела 51-процентную долю участия в совместном предприятии ТОО «SafTechnologies (Саф Текнолоджиз)».
Основной вид деятельности ТОО «Saf Technologies (Саф Текнолоджиз)» – ведение технологических исследовательских и опытных работ в области
гидрометаллургии урана, золота и других редких и ценных металлов.
Основной целью приобретения ТОО «Saf Technologies (Саф Текнолоджиз)» является решение актуальной проблемы устойчивого обеспечения
рудников ионообменными смолами в долгосрочной перспективе, в целях создания инноваций мирового уровня.
Доля участия в ТОО «Saf Technologies (Саф Текнолоджиз)» была приобретена за денежное вознаграждение в размере 77 тыс. тенге.
Справедливая стоимость идентифицируемых чистых активов на дату приобретения представлена следующим образом:
Справедливая стоимость после приобретения
Денежные средства и их эквиваленты

12 409

Текущие активы
Нематериальные активы
Основные средства

10 725
51
2 467

Итого активы

25 652

Текущие обязательства:
Займы
Краткосрочная кредиторская задолженность
Прочие краткосрочные обязательства

24 907
2 288
143

Итого обязательства

27 338

Чистые обязательства

(1 686)

Стоимость приобретения
Гудвил

176

тыс. тенге

77
1 763

12 409

Чистые денежные средства, приобретенные с дочерней организацией

(77)

Денежные средства, уплаченные
Чистый приток денежных средств

12 332

В консолидированной финансовой отчетности по состоянию на 31 декабря 2012 г. гудвил в размере 1 763 тыс. тенге не был отражен Группой.

46 СОБЫТИЯ ПОСЛЕ ОТЧЕТНОЙ ДАТЫ
В январе 2013 г. Группа внесла дополнительный взнос в уставный капитал ТОО «Astana Solar» на сумму 1 958 015 тыс. тенге и внесла дополнительный взнос в уставный капитал ТОО «Байланыс – НАК» на сумму 1 400 000 тыс. тенге.
В январе 2013 г. руководством Группы было принято решение о реорганизации ТОО МК «KazSilicon» путем присоединения к нему ТОО «Кварц».

47 	ОДОБРЕНИЕ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ
Консолидированная финансовая отчетность была одобрена руководством и утверждена для выпуска 14 марта 2013 г.
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Глоссарий
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Термин

Анықтамасы

CAPEX

Күрделі шығындар

CO2

Көмірқышқыл газы

EBIT

Пайыздар мен салықтарды төлегенге дейінгі пайда

EBITDA

Пайыздарды, салықтар мен амортизацияны төлегенге дейінгі пайда

EBITDA margin

Пайыздарды, салықтар мен амортизацияны төлегенге дейінгі пайданың өнімді өткізуден түскен түсімге
пайызбен көрсетілген айқын қатынасы

EPP

Бөлу Жұмысының Бірлігі

ERP

Enterprise resource planning – кәсіпорынның ресурстарын жоспарлау

GRI

Global Reporting Initiative – Тұрақты даму саласындағы есептілік бойынша жаһандық бастама

IPO

Initial Public Offering – акцияларды бастапқы жайғастыру

ISO

International Organization for Standardization – Стандарттау жөніндегі халықаралық ұйым

ISO 14001

Environmental management systems Халықаралық стандарты – Requirements with guidance for use/ Қоршаған
ортаның менеджмент жүйелері – Талаптар және қолдану жөніндегі нұсқаулық

MTU

Metric tons of uranium – уранның метрлік тоннасы

OHSAS 18001

Occupational Health and Safety Management Systems Халықаралық стандарты / Кәсіби қауіпсіздік пен денсаулықты басқару жүйелері – Талаптар

R&D

Research & Development – ғылыми-зерттеу және тәжірибелік-құрастыру жұмыстары (ҒЗТҚЖ)

U3O8

Уран қышқылы-тотығы

UF6

Уран гексафториді

UO2

Уран диоксиді

UO3

Уран триоксиді

АҚ

Акционерлік қоғам

АЭС

Атом электростанциясы

ЕДБ

Екінші деңгейдегі банк

ШҚМТУ

Д. Серікбаев ат. Шығыс-Қазақстан мемлекеттік техникалық университеті

ШҚО

Шығыс-Қазақстан облысы

БЖРТ

Болотовтың жел роторлық турбиналары

ЖЭҚ

Жел-энергетикалық қондырғылар

ТКК

Таукен компаниясы

ЕТҚ

Еншілес және тәуелді қоғамдар

КӨК

Кен өндіру кәсіпорны

ЖАҚ

Жабық акционерлік қоғам

УҚТ

Уран қышқылы-тотығы

ҚазҰТУ

Қ.И. Сәтпаев ат. Қазақ ұлттық техникалық университеті

ҚазҰУ

Әл-Фараби ат. Қазақ ұлттық университеті

ПӘК

Пайдалы әрекет коэффициенті

ХАЭХАГ

Халықаралық атом энергиясы жөніндегі агенттік

МАЭК

Маңғыстау атом-энергетика комбинаты

МБЛ

Мыс-бериллий лигатуралары

ҚР ИЖТМ

Қазақстан Республикасының Индустрия мен жаңа технологиялар министрлігі

МК

Металлургия комбинаты

ХЭК

Халықаралық электротехникалық комиссия

ҰЯЗУ

Ұлттық ядролық зерттеу университеті

ҒТК

Ғылыми-техникалық кеңес

ЖШҚ

Жауапкершілігі шектеулі қоғам

ЕҚ және ӨҚ

Еңбек қорғау және өнеркәсіптік қауіпсіздік

АЭӨҚК

Атом энергетикасы, өнеркәсіп және іргелес салалар қызметкерлерінің кәсіподағы

ЖҰС

Жерасты ұңғымалық сілтілеу

СМ және СЖМ

Сирек және сирек-жер металдары

БК

Бірлескен кәсіпорын

ЖБҚ

Жылу бөлетін құрастырмалар

ЖСҚ

Жылу сорғылық қондырғылар

ЖШС

Жауапкершілігі шектеулі серіктестік

ҮМЗ

Үлбі металлургия зауыты

ЕҚҚОБ

Еңбек қорғау және қоршаған ортаны қорғау басқармасы

УБО

Уранды байыту орталығы

ОҚО

Оңтүстік-Қазақстан облысы

ЯОЦ

Ядролық-отындық цикл
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e-mail: nac@kazatomprom.kz

www.kazatomprom.kz

87 241

САЛЫҚТАРДЫ ШЕГЕРУГЕ ДЕЙІНГІ ПАЙДА
млн теңге

Акционерлерге қатысты
бір жыл ішіндегі пайда

50 915

млн теңге

Барлық кәсіпорындар бойынша
қызметкерлер саны

26 170

адам
Демеушілік және қайырымдылық көмек

686

млн теңге
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