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ОСЫ ЕСЕП ТУРАЛЫ
Осы біріктірілген есептің мақсаты оқырманды біздің қызметіміздің барлық маңызды
жақтары туралы хабардар ету болып табылады. «Қазатомөнеркәсіп» ұлттық атом компаниясы» АҚ (бұдан әрі — Қазатомөнеркәсіп немесе Компания) инвесторларға және басқа да мүдделі
тараптарға Компания өзінің даму стратегиясын қалай қалыптастырғанын, оның өз активтерін
қалай басқаратынын, қажетті қаржылық көрсеткіштерге жететінін, ұзақ мерзімді перспективада
тұрақты қызметті қамтамасыз ететінін және акционерлер мен оның қызметіне мүдделі барлық
тараптар үшін генерациялауға ұмтылатын құн жасау бойынша жұмыс істейтінін түсінуде барынша
жәрдем көрсету мақсатын қояды. Осы есепте Компанияның қызметі туралы төменде тізбеленген
сұрақтарға жауаптар берілген.

КОМПАНИЯ, ОНЫҢ ЕНШІЛЕС, ТӘУЕЛДІ ЖӘНЕ БІРЛЕСІП БАҚЫЛАНАТЫН
ҰЙЫМДАРЫ НЕМЕН АЙНАЛЫСАДЫ?

КОМПАНИЯ ҚЫЗМЕТІН ЖҮЗЕГЕ АСЫРУ ЖАҒДАЙЛАРЫ ҚАНДАЙ?

КОМПАНИЯНЫҢ КОРПОРАТИВТІК БАСҚАРУ ҚҰРЫЛЫМЫ МҮДДЕЛІ ТАРАПТАР ҮШІН ҚЫСҚА, ОРТА ЖӘНЕ ҰЗАҚ МЕРЗІМДІ ПЕРСПЕКТИВАДА ҚАНДАЙ
ЖОЛМЕН ҚҰНДЫ ГЕНЕРАЦИЯЛАУҒА МҮМКІНДІК БЕРЕДІ?

КОМПАНИЯНЫҢ БИЗНЕС-МОДЕЛІ ҚАНДАЙ?

КОМПАНИЯНЫҢ ҚЫСҚА, ОРТА ЖӘНЕ ҰЗАҚ МЕРЗІМДІ ПЕРСПЕКТИВАДА
МҮДДЕЛІ ТАРАПТАР ҮШІН ҚҰНДЫ ЖАСАУ ҚАБІЛЕТІНЕ ӘСЕР ЕТЕТІН НЕГІЗГІ
ТӘУЕКЕЛДЕР МЕН МҮМКІНДІКТЕР ҚАНДАЙ ЖӘНЕ ОЛАРДЫ БАСҚАРУ ҚАЛАЙ ЖҮЗЕГЕ АСЫРЫЛАДЫ?

КОМПАНИЯНЫҢ МАҢЫЗДЫ МАҚСАТТАРЫ МЕН МІНДЕТТЕРІ НЕДЕ ЖӘНЕ
ОЛАРҒА ҚАЛАЙ ҚОЛ ЖЕТКІЗУГЕ ЖӘНЕ ЖҮЗЕГЕ АСЫРУҒА НИЕТТЕНЕДІ?

ҰЙЫМ ӨЗ МАҚСАТТАРЫНА ҚАНДАЙ ДӘРЕЖЕДЕ ҚОЛ ЖЕТКІЗДІ ЖӘНЕ
ЕСЕПТІ КЕЗЕҢДЕ ӨЗ МІНДЕТТЕРІН ШЕШТІ ЖӘНЕ БҰЛ МҮДДЕЛІ ТАРАПТАР
ҮШІН КОМПАНИЯНЫҢ ҚҰНЫНА ҚАЛАЙ ӘСЕР ЕТТІ?

КОМПАНИЯНЫҢ ДАМУ СТРАТЕГИЯСЫН ЖҮЗЕГЕ АСЫРУ БАРЫСЫНДА
КЕЗДЕСЕТІН НЕГІЗГІ СЫН-ҚАТЕРЛЕР МЕН БЕЛГІСІЗДІКТЕР ҚАНДАЙ ЖӘНЕ
ОЛАРДЫҢ БИЗНЕС-МОДЕЛІ МЕН БОЛАШАҚ КӨРСЕТКІШТЕРІНЕ ҚАНДАЙ
ӘЛЕУЕТТІ ӘСЕР ЕТУІ МҮМКІН?
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Компания цифрларда

КОМПАНИЯ ЦИФРЛАРДА
2018 жылғы негізгі көрсеткіштер
«Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ-ның барлық
ЕТҰ-ға қатысу үлесі бойынша уран өндіру
көлемі, тонна

ӨНДІРІС
КАП2

11 476
12 093

–5%
2018

«Қазатомөнеркәсіп»
ҰАК» АҚ-ның
әлемдегі уран
өндіру көлемі
бойынша орны

1

орын

8%

–6%
2017

Барлық ЕТҰ-ға қатысу үлесі бойынша табиғи
уранды өндірудің әлемдік нарығындағы
«Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ-ның үлесі, %

117,8
114,8

9%

23%
21%

2017

436 632

58%

277 046

2018
2017

Операциялық пайда,
млн теңге

77 480

138%

2017

2018 жылы МАЕК-Қазатомөнеркәсіп ЖШС тоқтатылған сияқты жіктелген.
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131,7
140
2018

Өнімді сатудан және көрсетілген
қызметтерден түскен табыс, млн теңге

1

2017

Тантал өнімдерін өндіру көлемі,
тонна Ta

Электр энергиясын өндіру көлемі,
млн кВт * сағ1

2018

–5,2%

2017

2,6%

ҚАРЖЫ

25,6
27
2018

1 711,7
1 585,2

2018

Ниобий өнімдерін өндіру көлемі,
тонна Nb

2017

Бериллий өнімін өндіру көлемі,
тонна Be

2018

102-7

32 602
2018

2017

Бір жыл ішіндегі пайда,
млн теңге

Таза борыш/ түзетілген EBITDA

380 266

173%

139 154
2018

0,54

142%

2017

–1,3
2018

Өндіру кәсіпорындарының инвестициялары (100% негізде), млрд теңге

Еркін айналыстағы акциялардың үлесі

81,5
75,4

8%
2018

2017

14,92%
0%

2017

2018
2017

Акцияға таза пайда,
теңге / акция

1 435,0

169%

534,1
2018

2017

Орташа тізім
саны, адам

ПЕРСОНАЛ ЖӘНЕ
ӘЛЕУМЕТТІК
САЛА

Әлеуметтік салық және әлеуметтік
аударымдар, млн теңге

20 507
25 020

–18%
2018

6 034
6 163

–2%

2017

2018

2017

Жарақаттану жиілігінің коэффициенті (1000 жұмысшыға
шаққанда жарақаттану жағдайларының саны)

ЕҢБЕКТІ ҚОРҒАУ

0,15

52%

0,31
2018

2017
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2018 жылдың басты оқиғалары

2018 ЖЫЛДЫҢ БАСТЫ
ОҚИҒАЛАРЫ
01

ҚАҢТАР

• 2018 жылғы 10 қаңтарда Шығыс
Қазақстан облысы Әділет департаментінің Өскемен қалалық Әділет
басқармасының №41 бұйрығымен
«Үлбі-ФторКомплекс» ЖШС қызметінің тоқтатылуы тіркелді.

02

АҚПАН

• 2018 жылғы 8 ақпанда «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ Директорлар
кеңесінің (бұдан әрі — Директорлар
кеңесі) шешімімен «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ-ның 2018-2028
жылдарға арналған жаңа Даму
стратегиясы бекітілді.

03

03

НАУРЫЗ

• 2018 жылғы 7 наурызда Нұр-Сұлтан (Астана) қаласында «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ мен жапон
компаниялары консорциумы —
EAHL арасында Өзара түсіністік туралы меморандумға қол қойылды.
Меморандумда» Байкен-U» ЖШС,
«Қызылқұм» ЖШС және «Хорасан-U»
БК» ЖШС-қа қатысты тараптардың
өзара іс-қимылдарының негізгі
шарттары айқындалды.

04

СӘУІР

• 2018 жылғы 04 сәуірде Оңтүстік
Қазақстан облысы Әділет департаментінің №22 бұйрығымен «Геотехносервис» ЖШС қызметінің тоқтауы
тіркелген.

НАУРЫЗ

• 2018 жылғы 2 наурызда Шымкент
қаласында «Қазатомөнеркәсіп:
уақыттан қалыспай» деген таунхолл өткізілді, оның барысында
«Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ Басқарма Төрағасы Ғ. О. Пiрматов «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ-ның 20182028 жылдарға арналған жаңа даму
стратегиясына сәйкес стратегиялық
басымдықтарды таныстырды.
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06

МАУСЫМ

• 2018 жылғы 29 маусымда
«Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ
«Самұрық-Қазына» АҚ-ның атына
«КАЭС» АҚ-ның жарғылық капиталындағы 100% акциялар пакетін
сатуды жүзеге асырды.
• Трансформациялау бағдарламасын
жүзеге асыру аясында персоналды
басқарудың мақсатты моделіне
көшу аяқталды. Жоба корпоративтік
орталық пен 6 ЕТҰ-ны қамтиды.

07

ШІЛДЕ

• 2018 жылғы 03 шілдеде
«Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ
«Самұрық-Қазына» АҚ-ның атына
«МАЭК-Қазатомөнеркәсіп» ЖШСның жарғылық капиталындағы 100%
қатысу үлесін сатуды аяқтады.
• 2018 жылдың 1 шілдесінен бастап
«Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ мен
«Қазатомөнеркәсіп-SaUran» ЖШС
корпоративтік орталығында SAP
бірыңғай интеграцияланған жүйесі
өнеркәсіптік пайдалануға енгізілді.
• Трансформациялау бағдарламасын
жүзеге асыру аясында 2018 жылғы
31 шілдеде стратегиялық жоспарлау
мен тиімділікті басқарудың жаңа
процестеріне көшу аяқталды.

08

ТАМЫЗ

• 2018 жылғы 29 тамызда «Үлбі-Конверсия» ЖШС қатысушыларының
кезектен тыс жалпы жиналысында
заңды тұлғаны ерікті тарату мәселесі бойынша шешім қабылданды. Тарату тәртібі мен мерзімдерін бекіту
туралы шешімдер қабылданды,
сондай-ақ тарату комиссиясының
құрамы бекітілді.

09

ҚЫРКҮЙЕК

• 2018 жылғы 03 қыркүйекте
«Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ EAHLмен Келісімге қол қойды, оған
сәйкес бірқатар белгілі бір шарттар
басталғаннан кейін Energy Asia (BVI)
Limited («Байкен-U» ЖШС жарғылық
капиталына қатысу үлесінің 95%
және «Қызылқұм» ЖШС жарғылық
капиталына қатысу үлесінің 40%ының меншік иесі) компаниясының
40,05% акциясы және «Хорасан-U»
БК» ЖШС-ның жарғылық капиталына қатысу үлесінің 16,02%-ы
«Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ-ның
меншігіне өтеді.
• «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ 2018
жылғы 28 қыркүйекте «Қызылту»
ЖШС жарғылық капиталындағы
76% қатысу үлесін сатып алу-сату
шартын жасасты. Сатып алушы
«СГХК» ЖШС, сату құны 3 млрд 834
млн теңге.
• 2018 жылғы қыркүйекте «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ Vision Zero
әріптесі ретінде қабылданды.
• «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ-да
іске асырылып жатқан Трансформациялау бағдарламасы аясында
компанияда SAP ERP (кәсіпорын ресурстарын басқару жүйесі) жобасын
«ТТК» ЖШС-қа енгізу басталды.
• 2018 жылғы 24 қыркүйекте «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ Трансформациялау бағдарламасының Жол
картасы бекітілді.
• 2018 жылғы қыркүйекте «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ-ның Директорлар кеңесі Әдеп Кодексі мен
комплаенсты бекітті.
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ҚАЗАН

• 2018 жылғы 12 қазанда «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ «Ѕагесо» ЖШС
жарғылық капиталындағы 100%
қатысу үлесін Сатып алу-сату шартын жасасты. Сатып алушы «Тау-Кен
Самұрық» ҰТК» АҚ.
• Трансформациялау бағдарламасын
іске асыру шеңберінде кешенді
қауіпсіздікті басқару жөніндегі
мақсатты модельге көшу жүзеге
асырылды. Жоба корпоративтік
орталық пен 6 ЕТҰ-ны қамтиды.
• 2018 жылғы 15 қазанда Интеграцияланған жоспарлау жүйесі бірінші
толқын кәсіпорындарында өнеркәсіптік пайдалануға ауыстырылды.
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ҚАРАША

• AIX және LSE қор биржаларында
«Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ жай акциялары мен жаһандық депозитарлық қолхаттарының (ЖДҚ) листингі
жүзеге асырылды.
• Трансформациялау бағдарламасын іске асыру жоспарына сүйене
отырып, АТ басқарудың мақсатты
моделіне сәйкес автоматтандырылған процестерді енгізудің бірінші кезеңі аяқталды.
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ЖЕЛТОҚСАН

• 2018 жылғы 7 желтоқсанда «Қазатомөнеркәсіп-Даму» ЖШС қатысушыларының жалпы жиналысында
заңды тұлғаны ерікті түрде тарату
туралы шешім қабылдады.
• 2018 жылғы 13 желтоқсанда
«Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ Energy
Asia (BVI) Limited (бұдан әрі — EAL)
компаниясының 40,05% акциясын
және «Хорасан-U» БК»ЖШС-ның
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ЖЕЛТОҚСАН

жарғылық капиталына 16,02% қатысу
үлесін сатып алу бойынша мәмілені
аяқтады. Мәмілені жабу нәтижесінде Компанияның «Байкен-U» ЖШСдағы қатысу үлесі 5%-дан 52,5%-ға
дейін (5% тікелей қатысу және ЕАL
арқылы 47,5% жанама), «Қызылқұм»
ЖШС-да 30%-дан 50%-ға дейін (30%
тікелей қатысу және ЕАL арқылы
20% жанама қатысу), «Хорасан-U
«БК» ЖШС-да 33,98%-дан 50%-ға
дейін (тікелей қатысу) өсті.
• 2018 жылғы 21 желтоқсанда
Түркістан облысы Әділет департаментінің №208 бұйрығымен «Бетпақ-Дала» ЖШС қызметінің тоқтауы
тіркелді.
• 2018 жылғы 28 желтоқсанда «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ мен Cameco
Corporation Шарт жасасты, оған
сәйкес «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ
2020 жылға қарай (мемлекеттік органдардан қажетті рұқсаттар алған
кезде) уранның аффинаж және конверсия технологияларын пайдалану
құқығын алады, бұл «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ-ға қажет болған
жағдайда және нарықтың қолайлы
конъюнктурасы кезінде Қазақстан
Республикасында технологияларды пайдаланудың экономикалық
орындылығын бағалауға кірісуге
мүмкіндік береді.
• 2018 жылғы желтоқсанда 30
алғашқы түлек, оның ішінде «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ-ның еншілес және тәуелді ұйымдарының
20 қызметкері және «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ-мен және оның
кәсіпорындарымен еңбек қатынастарында тұрмайтын 10 магистрант
магистратураның білім беру бағдарламалары бойынша оқуды аяқтады
және «Қ. И. Сәтбаев атындағы
ҚазҰТЗУ» КЕАҚ базасында құрылған
Халықаралық атом өнеркәсібі
ғылыми-білім беру орталығының
дипломын алды.
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Директорлар кеңесі төрағасының үндеуі

ДИРЕКТОРЛАР КЕҢЕСІ
ТӨРАҒАСЫНЫҢ
ҮНДЕУІ

102-14

Құрметті акционерлер!
2018 жыл табысты жекешелендіру және екі халықаралық қор биржасында бағалы
қағаздармен сауда-саттық бастаудың арқасында «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ
және бүкіл Қазақстан Республикасы үшін тарихи жыл болды. Қазатомөнеркәсіп
— бастапқы ұсыныс (IPO) барысында өз акцияларын бір мезгілде «Астана»
халықаралық қаржы орталығының биржасында (АХҚО/AIX) және Лондон қор
биржасында (LSE) сәтті орналастырған алғашқы ұлттық компания.
Қазатомөнеркәсіптің IPOсы — бұл Қазақстан Республикасының Президенті
Нұрсұлтан Назарбаевтың
ел экономикасындағы
мемлекет үлесін қысқарту бойынша қойған
міндеттері аясында 2015
жылдың соңында Үкімет
қабылдаған мемлекеттік
меншікті жекешелендіру
бағдарламасының бірінші
негізгі элементі.
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Компания өзінің корпоративтік
дамуының жаңа кезеңіне кірді. Енді
оның акционерлері — қазақстандық
инвесторлар мен жетекші халықаралық инвестициялық қорлар. Бұл Қазатомөнеркәсіп үшін коммуникациялардың ашықтығы мен корпоративтік
басқару сапасына қатысты қосымша
жауапкершілік. Жария компания
ретінде Қазатомөнеркәсіптің осы
маңызды салалардағы үздік әлемдік
стандарттарға сәйкес келуі үшін
алдағы уақытта үлкен жұмыс атқару
қажет болады.
2018 жылы «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК»
АҚ-ның 2018-2028 жылдарға арналған
жаңа Даму стратегиясы бекітілді.
Пайымдауға сүйене отырып — жаһандық атом өнеркәсібі үшін Қолайлы
Әріптес болу — осы кезеңге арналған
стратегиялық мақсаттар тұжырымдалды. Компания негізгі қызмет түріне
— уран мен ілеспе табиғи ресурстарды өндіруге және қайта өңдеуге
шоғырланады, нарықтық жағдайларды ескере отырып өндіру, қайта өңдеу
және сату көлемін оңтайландыруды,
маркетинг және сату арналарын
кеңейту функциясын күшейтуді,
бизнес-қызметте озық тәжірибені қол-

дануды және сала көшбасшысы мәртебесіне сәйкес келетін корпоративтік
мәдениетті дамытуды жалғастырады.
Қойылған стратегиялық мақсаттар
мен міндеттерге қол жеткізу үшін
Компанияның Директорлар кеңесінің
жаңа құрамы қалыптастырылды, оған
табиғи ресурстар саласында, сондай-ақ уран және атом салаларында
үлкен халықаралық басқару тәжірибесі
бар танымал кәсіпқойлар болып табылатын үш тәуелсіз директор кірді.
Өткен жылы Атом энергиясы жөніндегі халықаралық агенттік (МАГАТЭ)
«Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ-ны НОУ
МАГАТЭ Банкі үшін төмен байытылған
уранды (НОУ) жеткізушілердің бірі
ретінде таңдағаны туралы жариялады. Қазатомөнеркәсіптің Директорлар
кеңесі бұл таңдау әлемдік қоғамдастық тарапынан Компанияға уран
өнімінің сенімді және мойындалған
жеткізушісі ретінде сенімнің жоғары
деңгейін куәландырады деп санайды.
2018 жылы өз қызметіндегі басты
басымдықтардың біріне мойынсұну шеңберінде Қазатомөнеркәсіп
Қазақстан Республикасының ұлттық
компаниялары арасында бірінші
болып «Нөлдік жарақаттану» (Vision

Zero) тұжырымдамасын ілгерілету
жөніндегі жаһандық бағдарламаның
ресми қатысушысы болды, оның
басымдығы біздің қызметкерлеріміз
бен мердігерлеріміздің қауіпсіздігін,
еңбекте қорғалуын және әл-ауқатын
қамтамасыз ету болып табылады.
Бағдарламаны халықаралық Әлеуметтік қамсыздандыру қауымдастығы
(МАСО) әзірледі және өндірістегі жазатайым оқиғаларды болдырмауға және
персоналдың кәсіби ауруларының
алдын алуға бағытталған.
Директорлар кеңесі саланың ұзақ
мерзімді перспективаларына және
электр энергиясының көміртегісіз
тұрақты көзі ретінде атом энергиясы
әлемдік энергетикалық теңгерімнің
маңызды және өсіп келе жатқан компоненттерінің бірі болып табылатынына сенімді. 2018 жылғы қызмет
нәтижелері қазіргі уақытта қолданылатын Стратегияның тиімділігін
растайды және Компанияның акционерлері мүддесінде одан әрі орнықты
дамуын болжауға мүмкіндік береді.

ДЖОН
ДУДАС
«Қазатомөнеркәсіп» ҰАК»
АҚ-ның Директорлар
кеңесінің төрағасы
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Басқарма төрағасының үндеуі

БАСҚАРМА
ТӨРАҒАСЫНЫҢ
ҮНДЕУІ

102-14

Құрметті әріптестер, серіктестер және инвесторлар!
Сіздердің назарларыңызға»Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ-ның 2018 жылғы жылдық
есебі ұсынылып отыр. Атом холдингінің жетістіктері елдің әлеуметтік-экономикалық
дамуына, оның азаматтарының әл-ауқатына және қоршаған ортаның сақталуына
Компанияның қосқан үлесін көрсетеді.
2018 жылдың соңында
Қазатомөнеркәсіп өз
акцияларының 15%-ын
халықаралық қор нарығына орналастырды.
Қазақстандық және шетелдік инвесторлар біздің
Компанияға лайықты баға
берді. Негізгі акционер, «Самұрық-Қазына»
ұлттық әл-ауқат қоры
акцияларды сатудан $450
миллион алды, ол елдің
Ұлттық қорына жіберілді.
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Бұл компанияны IPO-ға дайындау
бойынша «Самұрық-Қазына» Қорымен
бірлескен үлкен жұмыс нәтижесі және
сонымен қатар жаңа акционерлер
тарапынан сенім несиесі. Біздің өзімізге алған міндеттемелерді орындау
қабілетіміз Компанияның беделін
қалыптастырып, нарықтық және операциялық факторлармен қатар, біздің
акцияларымыздың құнында да көрініс
табатын болады.
Компанияның миссиясы жаңа Даму
стратегиясына сәйкес — уран кен
орындарын тиімді және қауіпсіз әзірлеу
және барлық мүдделі тараптар үшін
ұзақ мерзімді құндылық жасай отырып,
қосылған құн тізбегінің компоненттерін дамыту. Енді операциялық
қызметті жоспарлау үшін бастапқы
нүктесі өндіріс көлемінің өсуі емес,
нарықтық шарттарға сәйкес келу болып
табылады. Қазатомөнеркәсіп уран
өндіру көлемін 2017 жылы шамамен
8%-ға және 2018 жылдан 2020 жылға
дейінгі кезеңде бұрын жоспарланған
көрсеткіштермен салыстырғанда
20%-ға төмендетті. Ішінара Қазатомөнеркәсіптің 2018 жылы жеткізілімдерді
басқару жөніндегі іс-қимылының арқасында уран өнімдеріне сұраныс пен
ұсыныс теңдестірілген болды.
Сонымен қатар, әлемдегі ең ірі уран
өндіруші компания ретінде біз әлемдік

уран тұтынушыларымен өзара қарым-қатынас жасауды жалғастырамыз,
бүкіл әлем бойынша өз өнімдерімізді
жеткізу географиясын әртараптандыруға тырысамыз. Қазатомөнеркәсіпте
Қытай, Оңтүстік-Шығыс Азия, Солтүстік
Америка, Еуропа және Азия-Тынық
мұхиты аймағындағы атом энергетикасының операторлары кіретін
клиенттердің қомақты базасы бар. 2018
жылы біз компания қызметінің бүкіл
тарихында табиғи уранның рекордтық
көлемін саттық, осылайша енді біз
ірі өндіруші болып қана қоймай, сол
сияқты әлемдегі уран сату бойынша
көшбасшы да болдық.
Ядролық отын циклін дамыту жөніндегі жұмысты жалғастыру шеңберінде
2018 жылдың желтоқсанында Cameco
Corporation-мен шарт жасалды, оған
сәйкес Қазатомөнеркәсіп 2020 жылға
қарай аффинаж және уранды конверсиялау технологияларын пайдалану
құқығын алады, бұл біздің Компанияға — қажет болған жағдайда және
нарықтың қолайлы конъюнктурасы
кезінде — Қазақстан Республикасында технологияларды пайдаланудың
экономикалық орындылығын бағалауға
кірісуге мүмкіндік береді.
Өткен жылы біз Energy Asia Holdings
(BVI) Limited компаниясынан Energy
Asia (BVI) Limited компаниясының

40,05% акциялар пакетін және «Хорасан-U» БК»ЖШС жарғылық капиталындағы 16,02% қатысу үлесін сатып алу
жөніндегі мәмілені аяқтадық. Нәтижесінде «Байкен-U» ЖШС, «Қызылқұм»
ЖШС және «Хорасан-U «БК» ЖШС-дағы
Қазатомөнеркәсіптің иелену үлесі
тиісінше 52,5%, 50% және 50% құрады.
Қазатомөнеркәсіп өндіріс қауіпсіздігін
қамтамасыз ету, еңбек және қоршаған
ортаны қорғау мәселелерінде озық
тәжірибелерді қолданады және болашақта бұл аспект біздің команда үшін
аса маңыздылығын сақтап қалатын
болады. 2018 жылы біз экологиялық
және әлеуметтік іс-қимылдар жоспарын қабылдадық, оның мақсаты — IFC
(International Finance Corporation — Халықаралық қаржы корпорациясы) қызметінің Стандарттарын қоса алғанда,
үздік халықаралық салалық практикаларға толық сәйкес келу. Бұдан басқа,
біз жер қойнауын пайдалануға арналған келісімшарттар шеңберінде осы
мақсаттарға қаражат бөле отырып, уран
өндіретін өңірлердің әлеуметтік-экономикалық және инфрақұрылымдық
дамуын қолдауды жалғастырамыз. Біз
сондай-ақ әлеуметтік кепілдіктерді
сақтадық және басқарудың корпоративтік жүйесінің тиімділігін арттыру
жөніндегі жұмысты жалғастырдық.
Компания қол жеткізген нәтижелер
Қазатомөнеркәсіптің барлық қызметкерлерінің еңбегінің арқасында ғана мүмкін болды, сондықтан ұйымшыл және
тиімділігі жоғары команда — біздің
негізгі құндылықтарымыздың бірі.
2018 жылғы қызметтің қорытындылары
қолданыстағы стратегияның тиімділігін
және белгіленген басымдықтардың
маңыздылығын растап отыр. 2019
жылы Қазатомөнеркәсіптің жинаған
қарқынын сақтап, уранның әлемдік
нарығында жетекші позицияларды
нығайтуға өз жолын жалғастыратынына
сенімдімін. Біз нарықтық жағдайларға
сәйкес өндіріс көрсеткіштеріне қол
жеткізуге, барлық бизнес-процестердің
тиімділігін барынша арттыруға және
Компанияның ұзақ мерзімді құнын
ұлғайтуға ұмтыламыз.

ҒАЛЫМЖАН
ПІРМАТОВ
«Қазатомөнеркәсіп» ҰАК»
АҚ-ның Басқарма Төрағасы
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Қазатомөнеркәсіп әлемдегі ең ірі уран өндіруші компания болып табылады (өндіру көлемі
тұрғысынан), ол UxC деректері бойынша әлемдегі ең ірі ресурстық базалардың бірін басқарады.

23

2018 жылы уранды өндіру
бастапқы өндірудің
жалпы әлемдік көлемінің

%

UxC деректеріне сәйкес, Топқа жатқызылатын, оның бірлесіп бақылайтын
компаниялары мен қауымдасқан
компанияларының уран өндіруін
және оны қайта өңдеуін қоса алғанда,
Топта2 уран өндіру, 2018 жылғы 31
желтоқсанда аяқталған жыл ішінде
уранды бастапқы өндірудің жалпы
әлемдік көлемінің шамамен 23%-ын
және жерасты шаймалау әдісімен
уранды өндірудің әлемдік көлемінің
шамамен 40%-ын (ЖС немесе ЖҰС
-жерасты ұңғымалық сілтілеу) құрады.
Өзінің еншілес кәсіпорындары, бірлесіп бақылайтын және қауымдасқан
компаниялары арқылы Топ ҚР-да
орналасқан және 13 кластерге топтастырылған 26 кен орнын игеруде.
Топтың барлық уран кен орындары
ЖС үшін қолайлы. Өзінің арсеналында өндірудің басқа әдістерімен
салыстырғанда қоршаған ортаға аз
әсер ететін ЖС экономикалық тиімді
технологияларын және резервтердің
ұзақ мерзімді базасын біріктіре отырып, Топ ең озық және аз шығынды
(UxC деректеріне сәйкес өзіндік құн
деңгейі бойынша әлемде екінші
орын) уран өндіретін кәсіпорындардың бірі болып қала алуға қабілетті.
Топ қазақстандық өндіруші сала
жинақтаған ЖС-да 40 жылдан астам
тәжірибесі бар. Үнемділік пен экологиялықтан басқа, ЖС технологиясы

әдеттегі өндіріспен салыстырғанда
жоғары пайдалану икемділігін қамтамасыз етеді, бұл Топ операцияларының ауқымдылығын арттыруға және
өзгермелі нарықтық жағдайларға
жауап ретінде өндіруді тез әрі үнемді
арттыруға немесе азайтуға мүмкіндік
береді.
Компания уранның, оның қосылыстарының, атом электр станциялары
үшін отынның, арнайы жабдықтар
мен технологиялардың, сондай-ақ
сирек металдардың экспорты мен
импорты бойынша Қазақстанның
ұлттық операторы мәртебесіне ие.
Қазақстанның ұлттық компаниясының
тиісті мәртебесі Компанияға белгілі
бір артықшылықтарды пайдалануға,
оның ішінде, басқалармен қатар,
өзге жағдайларда міндетті болып
табылатын тендерлік процесс арқылы
емес, Үкіметпен тікелей келіссөздер
жолымен жер қойнауын пайдалануға
арналған келісімшарттарға құқық
алуға мүмкіндік береді. Бұл іс жүзінде
Компанияға осындай мүмкіндіктерге,
оның ішінде Қазақстан Республикасында кеңінен таралған ЖС қолдану
үшін қолайлы табиғи уранның жоғары сапалы кен орындарына басым
қолжетімділікті береді.
Топ уран өндіруді тек қана Қазақстанның кен орындарында жүзеге
асырады. UxC деректері бойынша,

Осы құжатта «Топ» термині Компанияға және оның шоғырландырылған еншілес кәсіпорындарына,
яғни Топ (i) олардың табыстылығына елеулі әсер ететін олардың тиісті қызметіне басшылық ету
құқығы, (ii) осы компанияларға олардың қатысуынан алынатын ауыспалы табыстарға құқықтар,
сондай-ақ (iii) Топтың пайда көлеміне ықпал ету мақсатында осы компанияларға қатысты өз өкілеттіктерін пайдалану мүмкіндігі арқылы бақылайтын компанияларға қатысты. Елеулі әлеуетті дауыс
құқығын қоса алғанда, материалдық құқықтардың болуы және әсері Топтың басқа компанияға әсер
етуінің болуын бағалау кезінде ескеріледі.
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Қазақстан Республикасы әлемдегі ең
ірі уран өндіруші ел болып табылады,
оның үлесіне 2018 жылы уранды
бастапқы өндірудің шамамен 44%-ы
тиесілі. Топ сондай-ақ UxC мәліметтеріне сәйкес, өз бәсекелестерінің
арасында уран кенінің ірі қорына ие.
2018 жылғы 31 желтоқсандағы жағдай
бойынша Топтың үлесіне жатқызылатын дәлелденген және ықтимал кен
қорлары уран металының баламалы
құрамының («Uranium Metal Content
Equivalent» немесе «UME») 305,6
мың тоннасын құрады, ал Топтың
үлесіне жатқызылатын өлшенген және
анықталған минералдық ресурстар
(кен қорларын өндіру үшін түрлендірілген минералдық ресурстарды
қоса алғанда) JORC Кодексінің3 шарттары мен анықтамаларына сәйкес
476,7 мың тонна UME құрады.
Қазақстан Республикасындағы ұлттық
оператор бола отырып, Компания
уран өнеркәсібінің барлық жетекші
қатысушыларының серіктесі болып
табылады. Топ Cameco, CGNPC, Kansai,
Marubeni, Orano (бұрын Areva), Росатом және Sumitomo-мен, сондай-ақ
Азиялық энергетикалық консорциуммен 10 табысты серіктестік
жобаны құрды. Мұндай ынтымақтастық Топтың активтері базасының
әлемдік ауқымда маңыздылығын
көрсетіп отыр, сонымен қатар Топқа
серіктестердің технологияларына қол
жеткізуге және технологиялық және
басқарушылық ноу-хауды жақсартуға мүмкіндік берді. 2017 және 2018
күнтізбелік жылдары Топ өндірген
уранның 60,4% және 49,1%-ы Топтың
бірлескен кәсіпорындар мен қауымдасқан компанияларда қатысуына
тиесілі болды.
Топтың негізгі тұтынушылары
ядролық энергия өндіру жөніндегі
объектілердің операторлары, ал топтың өнімін экспорттау үшін басты нарықтар Қытай, Оңтүстік және Шығыс
Азия елдері, Солтүстік Америка және
Еуропа болып табылады. Топ уран

өнімін ұзақ мерзімді келісімшарттар, қысқа мерзімді келісімшарттар
бойынша, сондай-ақ спот нарығында
Швейцариядағы өзінің еншілес сауда
компаниясы арқылы сатады. Уранның
бағасы ядролық энергияны өндіруге
жұмсалатын жалпы шығындардың
аз ғана үлесін білдіреді, бұл ретте
Топ клиенттерінің көпшілігі өзінің
ауқымы мен уран өндіру көлемінің
арқасында жеткізу қауіпсіздігін қамтамасыз ету үшін барлық жағдайлар
мен мүмкіндіктерге ие болған кезде
жеткізу қауіпсіздігіне (баға белгілеудің қолайлы жағдайларына қарағанда) басымдық береді.
Уран өндіру Топ қызметінің негізгі
бағыты болып табылатынына қарамастан, Топ уранның конверсиясын
қоспағанда, реакторға дейінгі ЯОЦтың басқа да көптеген кезеңдерінде
(өздерінің еншілес компаниялары,
БК және қауымдасқан компаниялары
арқылы) қызметті жүзеге асырады.
Осы кезеңдердің қатарына ядролық
отын компоненттерін өндіру, уранды
қайта айырбастау кіреді, сондай-ақ
топ уранды байыту жөніндегі өндірістік қуаттарға қол жеткізе алады.
Топ уран өнімін, оның ішінде табиғи
уранның шала тотығы-тотығын, уран
диоксидінің ұнтағын және электр
энергиясын өндіру үшін атом электр
станциялары пайдаланатын ТВС —
отынды дайындау кезінде пайдаланылатын отын таблеткаларын шығарады. Қазіргі уақытта Топ ҚХР АЭС
үшін ядролық отын өндіру жөніндегі
зауыттың (ТВС) құрылысымен айналысуда, оны 2019 жылдың соңына
пайдалануға беру көзделген. Кейіннен 2020 жылдың соңына дейін ТВС
бірінші партиясын шығара отырып,
технологияны жеткізуші (Framatome)
ТВС зауытын сертификаттау рәсімін
аяқтау жоспарланып отыр. ҚХР-ға
ТВС-тің коммерциялық жеткізілімін
2021 жылы бастау жоспарланып отыр.
Егер конверсия болашақта экономикалық жағынан тартымды болса, онда

Топтың конверсиялық шекті дамыту
үшін де әлеуеті жетеді, бұл ретте Топ
қажетті конверсиялық технологияларға қол жетімділікті қамтамасыз
етуді жоспарлап отыр.

305,6
мың тонна

Топ үлесіне жатқызылған
дәлелденген және ықтимал
кен қорлары

Уран өндіру және қайта өңдеумен
байланысты қызметтен басқа, Топ
сирек кездсесетін металдардан, ең
алдымен тантал мен бериллийден
өнімдерді өндірумен айналысады.
Топтың тұрақты қаржылық жағдайы
бар және операциялық қызметтен оң
ақша ағынын генерациялайды. Топ
таяу болашақта өзінің операциялық
қызметін және қолда бар өндірістік
активтерге жоспарланған күрделі салымдарды меншікті қаражаттан және
қол жетімді қарыз қаржыландыру көздерінен қаржыландыруға қабілетті.
Бұл ретте кен орындарын игеру бойынша тәуекелдер мен шығындардың
едәуір бөлігін топ бірлескен кәсіпорындар бойынша өз серіктестерімен
бөліседі. АХҚО биржасындағы және
Лондон қор биржасындағы Қазатомөнеркәсіп акцияларының листингі,
сондай-ақ кредиттік рейтингтердің
болуы Топқа капитал нарықтарына
қол жеткізу үшін қолайлы жағдайларды қамтамасыз етеді.

Геологиялық барлау жұмыстарының нәтижесі, қатты пайдалы қазбалардың ресурстары мен қорлары туралы Австралиялық-Азиялық есептілік кодексі.
3
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Бизнес-модель

«Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ бизнес-моделі»

КАПИТАЛ

НЕГІЗГІ ОПЕРАЦИЯЛЫҚ ПРОЦЕСТЕР

ҚҰНДЫ ҚҰРУ

түсім

ҚАРЖЫ КАПИТАЛЫ
• акционерлік капитал
• сыртқы қарыз

ТАБИҒИ РЕСУРСТАР
•
•
•
•

уран кен орны
энергияны тұтыну
суды тұтыну
биоалуантүрлілік

436 632

ҚАЗУ ЖӘНЕ ӨНДІРУ

табиғи
уран

бериллий

U3O8

Be4

Ta

73

тантал

ӨНДІРІСТІК
КАПИТАЛ

Nb

операциялық қызметтен
ақша ағындары

58 327
41

ниобий

ҒЗТКЖ ҒЫЛЫМДЫ
ҚАЖЕТСІНЕТІН ТЕХНОЛОГИЯЛАР

ӨТКІЗУ

•
•
•
•

жергілікті қоғамдастықтар
клиенттер
жеткізушілер
серіктестер
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млн теңге

дивидендтер

млн теңге

акцияға базалық
және бытыраңқы пайда

табиғи
уран

бериллий

UO

Be

3

теңге

әлеуметтік салықтар мен төлемдер

АДАМДАР

ҚОҒАМДАСТЫҚТАР

77 480

1 435

ЗИЯТКЕРЛІК
МЕНШІК

• этникалық құндылықтар
• кәсіпқойлық

млн теңге

операциялық пайда

161 661

• технологиялық шешім
• инфрақұрылым

• патенттер
• лицензиялар
• ақпарттық технологиялар

млн теңге

8

4

Ta73

Nb41

тантал

ниобий

6 034

млн теңге

табиғатты қорғау қызметіне
шығындар

2 138

млн теңге

қызметкерлердің саны

20 507

адам

КОМПАНИЯНЫҢ ДАМУ
СТРАТЕГИЯСЫ
Қазатомөнеркәсіп миссиясы уран
кен орындарын әзірлеу және орнықты
даму қағидаттарына сәйкес Компанияның барлық мүдделі тараптары үшін
ұзақ мерзімді құндылық жасай отырып,
қосылған құн тізбегінің компоненттерін дамыту болып табылады.
Қазатомөнеркәсіптің пайымдауы
жаһандық атом өнеркәсібі үшін қолайлы серіктес болу болып табылады.
Бұл көрініс Компанияның қызметін
оның клиенттері мен саладағы серіктестерінің басымдықтарына сәйкес
жүргізуге мүмкіндік береді.
2018 жылы Компания 2018-2028 жылдарға арналған бес стратегиялық
мақсатқа назар аудара отырып, жаңа
даму стратегиясын қабылдады:

1

негізгі қызмет түріне көңіл
бөлу;

2

нарықтық жағдайлар негізінде
өндіру, қайта өңдеу және сату
көлемін оңтайландыру;

3

маркетинг функциясын күшейту және сату арналарын кеңейту
арқылы құндылық жасау;

4

бизнес-қызметте озық тәжірибені қолдану;

5

сала көшбасшысына сәйкес келетін корпоративтік мәдениетті
дамыту.

НЕГІЗГІ ҚЫЗМЕТ ТҮРІ РЕТІНДЕ ТАУ-КЕН
ОПЕРАЦИЯЛАРЫНА БАҒДАРЛАУ.
Қазатомөнеркәсіптің негізгі қызмет түрі уран өндіру болып
табылады. Компания уранды, нақты айтқанда, ЖС әдісімен
өндіру қазіргі уақытта қосылған құнды жасау тізбегінің неғұрлым
тартымды сегменті болып қала береді деп санайды. Қазатомөнеркәсіптің ЖС-әдіспен игеру үшін қолайлы кен орындарына
қолжетімділігі — Қазақстанда оған өндіру саласындағы табиғи
бәсекелестік артықшылығын береді. Тиісінше, Қазатомөнеркәсіп
өзінің конверсия сияқты реакторға дейінгі ЯОЦ-тың басқа сатыларында, сондай-ақ сирек металдармен байланысты қызметте
болу мүмкіндігін сақтай отырып, өзінің назарын уран өндіруге
шоғырландыруға ниетті.
Өз қызметін оңтайландыру мақсатында Қазатомөнеркәсіп, басқаларымен қатар, активтер портфелін оңтайландырды — соңғы 5
жылда 30-дан астам бейінді емес еншілес компаниялары, оның
ішінде ең жақын арада «МАЭК-Қазатомөнеркәсіп» ЖШС қайта
ұйымдастыру, қайта құрылымдау және тарату нысаны болды,
оған қарастырылып отырған кезеңдер үшін Қазатомөнеркәсіп
кірістерінің елеулі бөлігі (бірақ пайданың аз бөлігі) тиесілі болатын. Қазатомөнеркәсіп 2019 жылдың соңына дейін бейінді емес
активтерді иеліктен шығару бағдарламасын аяқтау процесінде
тұр. Атап айтқанда, 2018 жылғы 1 қаңтардан бастап Компания
Cameco-мен бірлескен кәсіпорнында — «Инкай» БК» ЖШС-те
қатысу үлесін 40%-дан 60%-ға дейін ұлғайтты, ал 2018 жылғы
желтоқсанда компания «Байкен-U» ЖШС, Enregy Asia Limited
консорциумымен, 5%-дан 52,5%-ға дейін, «Хорасан-U» БК» ЖШСда, Росатом және Marubeni Corporation бірлескен кәсіпорнында
қатысу үлесін 34%-дан 50%-ға дейін ұлғайтты.
Қазатомөнеркәсіп қазіргі уақытта Қытай CGN компаниясымен
бірге ТВС дайындау жөніндегі зауыттың құрылысымен айналысады. ЯТЦ құнын өсіру тізбегінің жаңа сегменттеріне шығуының
арқасында Қазатомөнеркәсіп өз клиенттеріне өнімдердің кең
спектрін ұсына алады және қосымша пайда ала алады. Бұдан
басқа, компания ядролық отын өндіру тізбегіндегі жоғары сапалы
активтерге іріктеп сатып алу немесе инвестициялау жолымен
өзінің нарықтық ұстанымдарын одан әрі нығайту мүмкіндігін
қарастыра алады.
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Компанияның даму стратегиясы

НАРЫҚТЫҚ-ОРТАЛЫҚ ТӘСІЛ:
НАРЫҚТЫҚ ЖАҒДАЙЛАР НЕГІЗІНДЕ
ӨНДІРУ, ҚАЙТА ӨҢДЕУ ЖӘНЕ САТУ
КӨЛЕМІН ОҢТАЙЛАНДЫРУ.

САТУ ЖӘНЕ ӨТКІЗУ АРНАЛАРЫН
КЕҢЕЙТУ, СОНДАЙ-АҚ
КЕЛІСІМШАРТТАР ПОРТФЕЛІН
ОҢТАЙЛАНДЫРУ.

ОЗЫҚ ТӘЖІРИБЕНІ ЕНГІЗУ АРҚЫЛЫ
УРАН ӨНДІРУ ӨНЕРКӘСІБІНДЕ
ЖАҺАНДЫҚ КӨШБАСШЫЛЫҚТЫ
САҚТАУ.

Соңғы екі жылда Компания қызметті
жүзеге асыру тәсілін қайта бағыттады, атап айтқанда, өндіріс көлемін
оңтайландыру жолымен стратегиялық
көзқарасын көлемдерді барынша
арттырудан құндылықтарды барынша
арттыруға ауыстырды. Жаңа фокус
нарық болжамдары мен сату көлемдері
негізінде өндірістік мақсаттарды қоюды, сондай-ақ өндірістік жоспарларды
өзгермелі нарықтық жағдайларға бейімдеуді көздегені маңызды.
Уран кен орындарын Қазатомөнеркәсіп
ЖС әдісімен игереді, бұл Қазатомөнеркәсіпке өндірудің меншікті құны үшін
елеулі салдарсыз өндіру қарқынын
жедел өсіру немесе төмендету бөлігінде икемділігін қамтамасыз етеді.
Тиісінше, Қазатомөнеркәсіп уран нарығындағы бағаға тез ден қоюға және
өндіру қарқынын тиісті түрде түзетуге
қабілетті.
Мысалы, күнтізбелік 2017 жыл ішінде
Қазатомөнеркәсіп уран өндіруді өткен
жылмен салыстырғанда 8%-ға қысқартты. 2018-2020 жылдар кезеңінде Компания қолданыстағы келісімшарттық міндеттемелер көлемімен салыстырғанда
уран өндіру көлемін 20%-ға қысқартуға
ниетті. Компания жер қойнауын пайдалану туралы келісімдерге түзетулер
Үкіметпен келісілген жағдайда, қажеттілігіне қарай төмен деңгейде өндіріс
көлемін сақтау үшін толық техникалық
және заңдық икемділікке ие және
нарықтағы жағдайға байланысты тиісті
шешімдер қабылдайтын болады.

Соңғы екі жылда Қазатомөнеркәсіп
бірқатар салаларда сату және өткізу жүйесін ұйымдастыруға қатысты өз позицияларын нығайтты. Атап айтқанда, Компания Швейцариядағы «Қазақатом» (TҰK)
трейдингтік компаниясының арқасында
жаңа өткізу арнасын табысты құрды, бұл
Компанияға спот-нарықта уранды сатып
алуды қалайтын АҚШ коммуналдық
кәсіпорындары сияқты клиенттердің
жаңа санатымен жұмыс істеуге мүмкіндік
береді, сондай-ақ Қазатомөнеркәсіптің
талдамалық әлеуетін жақсартуға мүмкіндік береді, оған төрелік операцияларды жүргізуге және айтарлықтай
операциялық икемділік талап етілетін
спот/қысқа мерзімді келісімшарттар нарығына тиімді шығуға мүмкіндік берді.
Қазатомөнеркәсіп өзінің негізгі мақсатты
географиялық өңірлерінің әрқайсысында өзінің сауда өкілдерінің қатысуын
кеңейтті және өзінің сату желісін нығайтуды жалғастырады.
Бұдан басқа, TҰK операцияларын іске
қосу арқылы 2017 жылы Қазатомөнеркәсіп
өз клиенттеріне күрделі формулалық
баға белгілеу шарттарын ұсына алды.
Қазатомөнеркәсіп осы мүмкіндіктерді
одан әрі дамытуды және клиенттерге баға
белгілеу нұсқаларының кең ауқымын ұсынуды жоспарлап отыр, бұл бұдан бұрын
қазақстандық заңнаманың белгілі бір шектеулеріне байланысты басқаша болған.
2016 жылы Компания уран трейдерлеріне сатуды тоқтатты. Бұл Компанияның
барынша аз көлемге келісімшартқа отыратын клиенттермен тікелей қарым-қатынас құру мақсатында делдалдарды
айналып өтуге бел буғаны фактісін
көрсетеді.

Қазатомөнеркәсіп әлемдегі жетекші
уран өндіруші компания болып табылатындығын мақтан тұтады және бұл
мәртебені болашақта ауқым, тиімділік
және инновациялар тұрғысынан
нығайтуға ұмтылады. Компания өз
кеніштерінде ұзақ мерзімді перспективада тұрақты аз шығынды өндіруді
қамтамасыз ету үшін қорларды барлау
мен кен орындарын игеру үшін инвестициялауды жалғастыруға ниетті, ал
оның қорларының ағымдағы базасы
шамамен 15 жыл ішінде өндірудің
қазіргі деңгейін қолдауға мүмкіндік
береді.
Қазатомөнеркәсіп өндірістің төмен
өзіндік құнын негізгі жаһандық бәсекелестік артықшылық ретінде бағалайды
және оны ұстап тұру үшін үнемі жұмыс
істеуді жоспарлап отыр. Қазатомөнеркәсіп құн мен экономикалық қайтымға
екпін жасай отырып, өндіру жоспарларын бір мезгілде оңтайландыру және
шығындарды қатаң бақылау жолымен
оған қол жеткізуге ниетті.
Қазатомөнеркәсіп бұрынғысынша
өзінің бизнес-процестерін тұрақты
оңтайландыруға, цифрландыруға және
сату мен өткізу функцияларын одан
әрі нығайтуға бағытталған. Атап айтқанда, компания Трансформациялау
бағдарламасын қабылдады, оны іске
асыру 2016 жылдан 2025 жылға дейінгі
кезеңге көзделген.
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САЛА КӨШБАСШЫСЫНЫҢ
КОРПОРАТИВТІК МӘДЕНИЕТІН
ДАМЫТУ. ДЕНСАУЛЫҚ, ЕҢБЕК
ЖӘНЕ ҚОРШАҒАН ОРТАНЫ ҚОРҒАУ
САЯСАТЫН ЖАҚСАРТУДЫҢ
ӨЗГЕРМЕЙТІН БАҒЫТЫ.
Қазатомөнеркәсіп денсаулықты,
еңбек пен қоршаған ортаны қорғау
саласындағы үздік әдістерді қолдануға тырысады және бұл мәселені
болашақта бірінші кезектегі маңызды
призмасы арқылы қарауды жалғастырады. Қазатомөнеркәсіп Қазақстандағы
ең тартымды жұмыс беруші болуға
ұмтылады және оның кәсіпорындары
мен кеніштерінде мүлдем қауіпсіз
жұмыс жағдайын ұстауын қадағалайды.
Бұдан басқа, Қазатомөнеркәсіп Vision
Zero халықаралық қозғалысына (нөлдік
өлім-жітім идеологиясы) Өндірісте
жазатайым оқиғаларды болдырмау
тұжырымдамасын жылжыту мақсатында
қосылды және LTIFR коэффициентін де,
сол сияқты өндірісте жазатайым оқиғалар санын да төмен деңгейде ұстап
тұруға тырысады. Қазатомөнеркәсіп
2016 және 2017 жылдары еңбекті қорғау
және қауіпсіздік техникасы саласындағы
инвестициялар бағдарламасын жандандырып, 2015 жылы 5 102 млн. теңгеден
2017 жылы 7 137 млн. теңгеге дейін
ұлғайтты, бұл ретте кейінгі жылдары да
инвестицияларды өсіруді жоспарлап
отыр.
Компанияның тағы бір стратегиялық
басымдығы акционерлердің табыстары мен капиталдың оңтайлы
құрылымы арасындағы теңгерімді
қамтамасыз ету болып табылады.
Қазатомөнеркәсіптің операциялық
қызметі шектеулі күрделі шығындар
мен қаражат көздерінің құрылымын-

да қарыз капиталының төмен үлесі
кезінде жоғары табыстылығымен ерекшеленеді. Сондықтан Қазатомөнеркәсіп өзінің акционерлеріне, бұл ретте
шикізат тауарларына бағалар қолайсыз
болған жағдайда да қарыз қаражаты
үлесінің қолайлы деңгейін ұстап тұруға
мүмкіндік беретін теңгерімнің консервативті құрылымын сақтай отырып,
елеулі ақша ағындарын қайтаруға
тырысатын болады. Қазатомөнеркәсіп
дивидендтік саясаты, егер Қазатомөнеркәсіп кредиттік тірегі түзетілген
EBITDA-ға 1,0 x таза борышынан төмен
немесе тең болса, кемінде 75% еркін
ақша ағынын және егер кредиттік тірек
коэффициенті түзетілген EBITDA-ға
1,5 x таза борышынан жоғары болса,
кемінде 50% еркін ақша ағынын бөлуден тұрады.

7,38
млрд теңге

2018 жылы еңбекті қорғау
және қауіпсіздік техникасы
саласына инвестициялар

Компанияның 2018 жылғы Даму стратегиясын іске асыруға шолу
Стратегиялық
мақсаттар

2018 жылы стратегиялық міндеттерді орындау
бойынша қадамдар

Негізгі қызмет түріне көңіл қою

•

Energy Asia (BVI) Limited компаниясының
40,05% акциялар пакетін («Байкен-U»
ЖШС 47,5% және «Қызылқұм» ЖШС 20%),
сондай-ақ «Хорасан-U» БК»ЖШС жарғылық
капиталындағы 16,02% сатып алу бойынша
мәміле аяқталды.
• 2018 жылы қорлардың өсімі 96 057 тоннаны
құрады, оның ішінде С1 санаты бойынша —
50 747 тонна, С2 санаты бойынша — 45 310
тонна
• Компанияның Инвестициялық саясатына
сәйкес 2018 жылға инвестициялық жобалар
портфелі қалыптастырылды

Нарықтық жағдайлар негізінде
өндіру, қайта өңдеу және сату
көлемдерін оңтайландыру

• 2018 жылға арналған уран нарығының
қажеттіліктерінің болжамдарын ескере
отырып, Компания жер қойнауын пайдалануға
арналған келісімшарттарда 2018 жылға
жоспарланған уран өндіру көлемі бойынша
келісімшарттық жағдайларға қатысты уран
өндіру көлемін 20%-ға төмендетті.

Маркетинг функциясын күшейту
және сату арналарын кеңейту
арқылы құндылық жасау

• Маркетингтік функцияларды күшейтуге бағытталған 8 рәсімнен, әдістемелерден, анкета-сауалнамалардан, сатып алу-сату келісімдерінің
үлгі нысандарынан тұратын әдіснамалық база
әзірленді,енгізілді және іске асырылуда. Уран
сатудан түскен түсімнің жоспарланған көлемі
АҚШ-та, Еуропада және Оңтүстік Кореяда
жаңа клиенттерді тарту жолымен клиенттік
базаны ұлғайту, уранды жеткізу географиясын
кеңейту, уранды трейдерлерге сатуды тоқтату,
уранды деривативтік құралдарды сату және
уранды сатуға арналған келісімшарттар портфелін оңтайландыру есебінен 5%-ға асыра
орындалды.

«Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ | 17

Компанияның даму стратегиясы

Компанияның 2018 жылғы Даму стратегиясын іске асыруға шолу
(жалғасы)
Стратегиялық
мақсаттар

2018 жылы стратегиялық міндеттерді орындау
бойынша қадамдар

Бизнес-қызметте озық тәжірибені қолдану

• Өндірістік қауіпсіздік саласында қауіпсіздіктің
мінез-құлықтық аудиттерін жүргізу, сондай-ақ
қауіпті жағдайларды, қауіпті іс-әрекеттерді,
Near-Miss ықтимал қауіпті оқиғаларды
анықтау процестері енгізілді. 1 800 аудит
өткізілді, 6 200 Near Miss тіркелді
• Дайын уран өнімдерін өндіру процесінде
баламалы химиялық реагенттерді пайдалану
нәтижесінде 109,2 млн. теңгеге қол жеткізілді.
• Технологиялық скважиналарды салу кезіндегі
шығындарды оңтайландыру нәтижесінде экономикалық тиімділік 107,6 млн теңгені құрады.
• Компанияның АТ Стратегиясы әзірленді және
бекітілді
• Цифрландыру жобаларына бастапқы түгендеу
жүргізілді және цифрландыру жобаларының
тізбесі анықталды.
• Компания инвестициялық қызметке портфельдік тәсілді қолдануды енгізеді, және осыған
байланысты 2018 жылы инвестициялық
қызметке портфельдік тәсіл бойынша әдістеме
әзірленіп бекітілді.
• Корпоративтік орталықта және еншілес
ұйымдарда 12 бизнес-процесс іске асырылды
(оның ішінде автоматтандырылған). Жыл
қорытындысы бойынша жабу дәрежесі Компанияның Трансформациялау бағдарламасының
Жарғысына сәйкес 2021 жылға дейін жоспарланған бизнес-процестерді реинжинирингтеу
бойынша барлық көлемнің 32%-ын құрады.
• Корпоративтік орталықта және жеке ЕТҰ-да
SAP ERP және ИСП ақпараттық жүйелері
енгізілген.
• Халықаралық Әлеуметтік қамсыздандыру қауымдастығының (ISSA) қауіпсіздік, денсаулық
және жұмыста амандық жақсарту жөніндегі
бастамасын қолдай отырып, Компания Vision
Zero халықаралық бағдарламасының қатысушысы ретінде тіркелген. Бұл қатысу Компанияның қауіпсіздік техникасының мықты
мәдениеті жұмыста жазатайым оқиғаларды,
жарақаттар мен ауруларды төмендетуі мүмкін
деген сенімін көрсетеді.

Сала көшбасшысына сәйкес келетін корпоративтік мәдениетті
дамыту

• Қоғамның 2018-2028 жылдарға арналған
жаңартылған Кадрлық саясаты бекітілді, ең
үздік тәжірибелерді зерттеу негізінде әзірленген, адам ресурстарын басқарудың принциптері, негізгі бағыттары, тәсілдері мен әдістері
жүйесін бизнес қажеттіліктеріне анықтайтын;
ең үздік әлемдік тәжірибелер негізге алынды.
• Компанияның Корпоративтік құндылықтары
қалыптастырылып, бекітілді және оларды
Қоғам қызметкерлеріне белсенді көрсету
басталды.
• Үздік әлемдік тәжірибеге сәйкес, Компанияда
корпоративтік басқаруды жетілдіру арқылы
(тәуелсіз консультанттардың ұсынымдары
негізінде) корпоративтік басқару рейтингін
сақтау қамтамасыз етілді
• Оқу бағдарламасы қолданылуда
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БИЗНЕСТІ
ТРАНСФОРМАЦИЯЛАУ

КАП3

2015 жылы Компания және оның 12 еншілес компаниясы, оның Жалғыз
акционері «Самұрық-Қазына» АҚ белгілеген қағидаттарды іске асыру
мақсатында трансформациялау бойынша бастаманы іске қосты.
Трансформация жөніндегі бастаманың негізгі мақсаттары ашықтық пен
тиімділікті арттыру, сондай-ақ «Самұрық-Қазына» референттік моделі негізінде
бизнес-процестерді стандарттау мен біріздендіру (бизнес-процестерді реинжинирингтеу) болып табылады. Осы бастама аясында 2016 жылы Компания өндірісті, сатып алуды, ресурстарды басқаруды, сонымен қатар, бизнесті жоспарлау мен модельдеу тиімділігін қоса алғанда, Қазатомөнеркәсіп қызметінің
түрлі аспектілері бойынша 24 жобадан тұратын портфель әзірледі. 2017 жылы
Компания осындай жеті жобаны жүзеге асыруды аяқтады, соның ішінде:

1

2

3

Сатып алуды санаттық басқару,
ол сатып алу тәсілін оңтайландыруға және бекітілген санаттық
стратегияларды пайдалана отырып, қысқа мерзімді және ұзақ
мерзімді пайдаға қол жеткізуге
мүмкіндік береді. Қазатомөнеркәсіп «ЖЖМ» және «Электр энергиясы» санаттары үшін осындай
стратегияны іске асырды.
Ақпараттық қауіпсіздік моделі, ол SIEM-класты бақылау
және талдау жүйесі негізінде
ақпараттық қауіпсіздікті және
оқиғаларды басқару процестерін
жақсартуға арналған, бұл Компанияға жүйемен ұсынылатын тәуекелге бағытталған біріздендірілген жүйелер мен қызметтердің
артықшылығын және тәсілді
пайдалануға мүмкіндік береді.
Тәуекелдерді басқарудың нысаналы моделі, ол Компанияның тәуекелдер тізілімі, есептер

мониторингі, визуализация және
болжау сияқты тәуекелдерді
басқару процестерін автоматтандыруға мүмкіндік береді. Бұл
Қазатомөнеркәсіп тәуекелдерін
талдау мүмкіндігін жақсартады
және тиісті тәуекелдерді бағалау
туралы жоғары басшылықтың хабардар болуын сақтауға көмектеседі, бұл кез келген тәуекелдерге
уақтылы жауап беруге мүмкіндік
береді.

4

Сату және маркетинг моделі,
нарықта қабылдауды жақсарту,
сату және маркетинг мүмкіндіктерін күшейту, Қазатомөнеркәсіп
пен оның бәсекелестерінің
күшті және әлсіз жақтарын
жақсы түсінуді әзірлеу, сондай-ақ
Компанияның өз клиенттері
мен әлеуетті клиенттерінің
қажеттіліктерін жақсарта түсінуі
есебінен Қазатомөнеркәсіп
рентабельділігін арттыруға
арналған.

2018 жылдың бірінші жартысында Компанияны Трансформациялау бағдарламасы Қордың Басқарма Төрағасының
2018 жылғы 14 мамырдағы шешімімен
бекітілген 2018-2021 жылдарға арналған
Қорды Трансформациялау бағдарламасын іске асырудың жиынтық жоспарына
сәйкес қосымша бастамаларды енгізу
жолымен қайта құрылды.
Осылайша, бизнес-процестерді реинжинингтеу жөніндегі бастамадан басқа,
2018 жылы Компанияны Трансформациялау бағдарламасына мынадай
бастамалар енді:

бизнес-процестерді
цифрландыру

заң құрылымын
жеңілдету

адамдарды
трансформациялау

өзгерістер мен жобалық
тәсілді басқаруды енгізу
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Бизнесті трансформациялау

Бизнес-процестерді реинжинирингтеу
бойынша бастама шеңберінде 2018
жылы Компания трансформациялау
жөнінде мынадай жобаларды аяқтады:

1

2

3

персоналды басқарудың
жаңа моделі, ол Топтың
адам ресурстарын басқару
саласындағы озық тәжірибені
сақтауын қамтамасыз етуге,
персоналдың тартылуын
күшейтуге, Қазатомөнеркәсіп
ішінде білімді жинақтау мен
сақтауға және Қазатомөнеркәсіп аясында корпоративтік
мәдениеттің рөлін арттыруға
бағытталған;
ЕҚОҚҚ жаңа моделі, ол
объектілердегі қауіпсіздіктің
мінез-құлықтық аудиттерін
жүргізу, сондай-ақ Қазатомөнеркәсіп мердігерлерін қауіпсіздікті бақылау талаптарын
сақтау тұрғысынан тексеру
арқылы әлеуетті қауіпті
жағдайларды уақтылы бақылауды енгізу жолымен өндірістегі жазатайым оқиғалар санын
қысқартуға бағытталған.
стратегиялық жоспарлау
мен тиімділікті басқарудың
жаңа моделі, стратегиялық
жоспарлау мен тиімділікті басқарудың бірыңғай
процесін қалыптастыруға,
мақсаттардың нақты иерархиясын және олардың ҚНК
Ағашынан ҚНК-мен өзара
байланысын құруға, кейіннен
Компанияның және ЕТҰ-ның
басшы қызметкерлеріне
уәждемелік ҚНК қоюға және
акционерлердің стратегиялық
және орта мерзімді кезеңде
күтулерін орындау үшін
Компанияның стратегиялық
мақсаттарына қол жеткізуге
күш-жігерді шоғырландыруға
бағытталған.
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2018 жылы мына ақпараттық жүйелер
енгізілді:

1

SAP ERP жүйесі, 2018 жылдың
шілде айында корпоративтік
орталықта және «Қазатомөнеркәсіп-SaUran» ЖШС-да өнеркәсіптік пайдалануға берілді.

2

Біріктірілген жоспарлау
жүйесі, 2018 жылдың қазан айында корпоративтік орталықта
және 4 кәсіпорында («РУ-6»
ЖШС, «ОРТАЛЫҚ»ЕК» ЖШС,
«АППАК» ЖШС, «Қазатомөнеркәсіп-SaUran «ЖШС-да) өнеркәсіптік пайдалануға берілді.

3

Сандық кеніші 2018 жылдың
желтоқсанында «Қазатомөнеркәсіп-SaUran»ЖШС пилоттық
нысанында тәжірибелік-өнеркәсіптік пайдалануға берілді.

4

ITSM жүйесі 2018 жылдың
желтоқсанында корпоративтік
орталықта және 2 кәсіпорында
(«КАР-Technology» ЖШС және
«РУ-6» ЖШС-да) іске қосылды.

Трансформациялау бағдарламасы
шеңберінде жобаларды іске асыру
нәтижелеріне негізделе отырып,
Компания жұмыс тиімділігін арттыру
есебінен экономикалық пайда алуды
жоспарлап отыр.
Қалған бастамалар шеңберінде 2018
жылы цифрландыру бойынша кеңсе
құрылды, құрылымнан 7 ЕТҰ шығарылды, корпоративтік құндылықтармен Әдеп Кодексі және комплаенс
бекітілді, 2019-2020 жылдарға арналған
көшбасшылықты дамыту бағдарламасы
бекітілді, СЕО және СЕО-1 үшін көшбасшылықты дамыту бағдарламасы бойынша 2 модуль өткізілді, корпоративтік
мәдениеттің диагностикасы жүргізілді
және корпоративтік мәдениетті дамытудың 2018-2021 жылдарға арналған
Жол картасы бекітілді.

Өзгерістерді басқаруды және жобалық
тәсілді енгізу шеңберінде Бизнесті
трансформациялау департаменті
шеңберінде өзгерістерді басқару
бойынша функция құрылымдалған,
корпоративтік орталық пен еншілес
ұйымдардағы жекелеген лауазымдар
бойынша қызметкерлерге қойылатын
кәсіби талаптар «Жобаларды басқару»
бойынша құзыреттерді ескере отырып
жаңартылды, өзгерістер мен жобаларды басқару бойынша СЕО, СЕО-1, СЕО-2
үшін оқыту жүргізілді.
2019 жылы Компания трансформацияның мынадай негізгі жобаларын іске
асыруды жалғастыруды жоспарлап
отыр:
• Компанияның өндіру кәсіпорындарында SAP ERP тираждау,
• екінші толқынды өндіру кәсіпорындарында Жоспарлаудың интеграцияланған жүйесін енгізу,
• екі өндіру кәсіпорындарында Цифрлық кенішті тираждау.
Цифрландыру шеңберінде бизнес-проблемаларға диагностика
жүргізу, цифрландыру қажеттілігімен
өсу әлеуетін анықтау, цифрландыру
бойынша жобалар портфелін қалыптастыру және оларды іске асыруды бастау
жоспарлануда.
Адамдарды трансформациялау
шеңберінде корпоративтік мәдениетті дамыту бойынша жұмыстарды
жалғастыру, көшбасшылықты дамыту
бағдарламасы бойынша кемінде 60%
СЕО -1, -2, -3 оқыту жоспарлануда.
Өзгерістер мен жобалық тәсілді басқаруды енгізу шеңберінде өзгерістер мен
жобаларды басқару стандарттарын
бейімдеу және бекіту, корпоративтік
орталық пен еншілес ұйымдардың
(трансформация периметріне енген)
корпоративтік моделіне өзгерістерді
басқару және енгізу бойынша құзыреттерді жаңарту, корпоративтік орталық
пен еншілес ұйымдардың орта және
төменгі буынының басшыларын жобалар мен өзгерістерді басқару бойынша
оқыту бойынша жұмыстар жоспарланып отыр.

АКЦИЯЛАР
ЛИСТИНГІ ТУРАЛЫ
АҚПАРАТ
2018 жылдың қараша айында компания AIX және LSE қор биржаларында өз акциялары
мен жаһандық депозитарлық қолхаттарының листингін жүзеге асырды.

102-5

Табысты орналастыру нарықтардың айтарлықтай құбылмалылығы жағдайында
өтті. 2018 жылдың екінші жартысында EMEA өңірінде 17 IPO мәмілесі тоқтатылғанын атап өту қажет.
Мәмілеге деген жоғары қызығушылық белгіленген және өтінімдер кітабын жоғары
дәрежелі халықаралық инвесторлар ұсынды.

Акциялар листингі туралы деректер
Құрал

Жай акциялары
Жаһандық депозитарлық қолхаттар
( ЖДҚ), 1 ЖДҚ 1 жай акцияға сәйкес келеді

Қазатомөнеркәсіптің шығарылған
акцияларының жалпы саны (ұсынылған ЖДҚ қоса алғанда) 259 356
608 құрайды, оның ішінде 14,92%-ы
еркін айналыста, ал қалған 85,08%-ы
«Самұрық-Қазына» мемлекеттік ұлттық
әл-ауқат қорына тиесілі. Акциялар мен
ЖДҚ листингі 2018 жылдың қараша
айында Қазатомөнеркәсіптің бастапқы
ұсынысына (IPO) байланысты өткізілді,

Валюта

ISIN

Астана қор
биржасы
(AIX)

Лондон қор
биржасы
(LSE)

Теңге

KZ1C00001619

KAP

-

АҚШ доллары

US63253R201

KAP.Y

KAP

ол бір ЖДҚ үшін 11,60 АҚШ доллары
бағасымен немесе хабарландыру күніне баламалы жай акция үшін 4 322,74
теңге бағасымен өтті. Нәтижесінде IPO
сәтіндегі Компанияның нарықтық құны
(капиталдандыру) шамамен 3 млрд.
АҚШ долларын құрады, ал орналастырылған акциялар пакетінің құны (ұсынылған ЖДҚ қоса алғанда) шамамен
450 млн.АҚШ долларын құрады.

14

%

,92

акциялар еркін
айналыста жүр
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ҚАЗАҚСТАН ТУРАЛЫ
Топ қызметі мен активтерінің негізгі
бөлігі Қазақстанда шоғырланған.
Қазақстан КСРО ыдырауы нәтижесінде
1991 жылы тәуелсіз егеменді мемлекет
болды. Содан бері Қазақстан орталықтандырылған әкімшілік-командалық экономикадан кеткеніне және
экономикалық дамудың нарықтық моделімен жақындасуына қарай ауқымды
өзгерістер арқылы өтті. Қазақстан —
президенттік басқару нысанындағы
біртұтас мемлекет. Конституцияға
сәйкес еліміз өзін демократиялық,
зайырлы, құқықтық және әлеуметтік
мемлекет ретінде орнықтырады, оның
ең қымбат қазынасы — адам және
адамның өмірі, құқықтары мен бостандықтары болып табылады. Қазақстан
Республикасының Президенті Мемлекет басшысы, мемлекеттің ішкі және
сыртқы саясатының негізгі бағыттарын
айқындайтын және ел ішінде және
халықаралық қатынастарда Қазақстанның атынан өкілдік ететін ең жоғары
лауазымды тұлға болып табылады.
102-4

31.12.2018 жылғы жағдай
бойынша Қазақстанның
кредиттік рейтингтері

Moody’s

Baa3
(«Тұрақты»)

2018 жылғы
қазан

S&P

ВВВ(«Тұрақты»)

2018 жылғы
қыркүйек

Fitch

BBB
(«Тұрақты»)

2018 жылғы
қыркүйек

31.12.2018 ж.-ға айырбас бағамы
теңге 1 АҚШ
доллар үшін

384,2
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НЕГІЗГІ ФАКТІЛЕР

Халқы (2019 жылдың 1 қаңтарына)

~18,4

млн адам

Елордасы (03/2019 ж. дейін — Астана)
(халқы 1 млн астам адам)

Жан басына шаққандағы ЖІӨ (2018 ж.)

9 331

АҚШ доллары

ЖІӨ өсімі 2018 жылы

Нұр-Сұлтан

4,1%

Ең ірі қаласы
(халқы — 2 млн адам)

Аумағы

Алматы

2 724,9

Этникалық құрамы — әлемдегі
ең көп ұлтты халықтың бірі

Қазақстанда ЖҰС әдісімен
өңдеуге жарамды барланған
әлемдік уран қоры

қазақтар — 67,5%
орыстар — 19,8%
өзбектер — 3,2%
украиндар — 1,5%

ұйғырлар — 1,5%
татарлар — 1,1%
басқалары — 5,6%

Қала және ауыл тұрғындарының
арақатынасы — шамамен

42%-ға 58%
Ұлттық валютасы

теңге

мың км2

67%
Ресей Федерациясымен, Қытай
Халық Республикасымен,
Қырғызстан Республикасымен,
Өзбекстан Республикасымен және
Түркіменстан Республикасымен
ортақ шекараласқан, құрлық
бойынша жалпы ұзындығы

13 200

км

9

%

Қазақстанның 2005-2017 жылдары
ЖІӨ-нің орташа өсу қарқыны
Негізгі сауда серіктестері —
Ресей Федерациясы, Қытай Халық
Республикасы, Еуропа және ТМД
мемлекеттері

Қазақстан — Орта Азияда орналасқан, Батыс Еуропаның ауданына тең аумақты алып
жатқан үлкен ауқымды ел. Онда пайдалы қазбалардың үлкен қоры мен экономикалық
өсудің елеулі әлеуеті бар.

Шетелдік инвестициялар көлемі
1991 ж бері шамамен

Минералдық-шикізат
базасы

300

млрд АҚШ доллар

Еуразиялық экономикалық одақтың
негізін қалаушы және қатысушысы,
оған Ресей, Беларусь, Армения
және Қырғызстан кіреді

ЕАЭО
Дүниежүзілік банктің және Doing
Business халықаралық қаржы
корпорациясының халықаралық
рейтингісіне сәйкес 2019 жылы
Қазақстан өз өңірінде осы
көрсеткіш бойынша көш бастап,
бизнесті жүргізу жеңілдігі
бойынша

28-ші орында

5 000

астам кен орын,

99
Қазақстан жер қойнауында
анықталған Менделеев кестесінің

105 элементінің

бар

олардың болжамды
құны ондаған
триллион долларға
бағаланады

қорлар барланды

70

элемент бойынша

өндіріске тартылды

60-тан
493

астам элемент

кен орны белгілі

Қазіргі уақытта құрамында
минералды
шикізат түрі
бар

1 225
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ӘЛЕМДЕГІ ПАЙДАЛЫ ҚАЗБАЛАР ҚОРЫ БОЙЫНША ҚАЗАҚСТАННЫҢ ПОЗИЦИЯСЫ

мырыш

вольфрам

уран

хромит

Zn

W

U

FeCr2O4

1

№

BaSO4
барит
мыс

флюорит

Cu

CaF2

молибден

Mo

Ag

Pb

күміс

қорғасын

22
№

33

№

алтын

4

№

көмір

Au

6

№

мұнай
№

7

газ

12

№

Дереккөз: Қазақстан Республикасы Инвестициялар және даму министрлігінің Геология және жер
қойнауын пайдалану комитеті, Бритиш Петролиум статистикалық шолуы.
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№

Қазақстанның пайдалы қазбаларының
қолда бар қорларын геологиялықэкономикалық бағалау нәтижелері
бойынша экономикалық маңыздылығы
бойынша көмір, мұнай, мыс, темір,
қорғасын, мырыш, хромиттер, алтын,
марганец ең үлкен салмақ болады.
Қазақстанда өндірілетін қара және
түсті металдар кендері Жапонияға,
Оңтүстік Кореяға, АҚШ-қа, Канадаға,
Ресейге, Қытайға және Еуропалық Одақ
елдеріне экспортқа шығарылады.
Қазақстан әлемдік нарықтарға қол жеткізу бөлігінде көршілес мемлекеттерге
тәуелді; уран (топтың барлық уран
өнімі экспортқа шығарылады), мұнай,
табиғи газ, болат, мыс, ферроқорытпа,
темір кені, алюминий, көмір, қорғасын, мырыш және бидай экспорттың
негізгі баптары болып табылады.
Осылайша, Қазақстан экспорттық
мүмкіндіктерді іске асыруға ықпал
ететін өз көршілерімен конструктивтік
қарым-қатынасқа сүйенеді.

Қазақстан ұзақ мерзімді даму жоспары
бар экономикасы тез өсіп келе жатқан
ел болып табылады. 2005 жылдан
бастап 2017 жылға дейінгі кезеңде
ЖІӨ-нің орташа өсу қарқыны шамамен
9% — ды құрады. Мемлекеттің экономикалық, әлеуметтік және халықаралық саясатының барлық бағыттары
тұрақты ұзақ мерзімді даму жоспары
— «Қазақстан-2050» стратегиясына
сәйкес жүзеге асырылады, оның басты
мақсаты — 2050 жылға қарай әлемнің
ең дамыған отыз елінің қатарына кіру.
Қазақстан экономикалық ырықтандыру қағидаттарын ұстанады: 2020
жылға қарай жекешелендірудің ұлттық
бағдарламасы шеңберінде экономикаға мемлекеттің қатысу үлесі қысқартылатын болады. Дүниежүзілік банктің
Ease of doing business 2019 рейтингіне
сәйкес, Қазақстанның позициясы
өңірдегі ең үздік — Қазақстан Ресейді,
Түркияны (43), Қырғызстанды (70) және
Қытайды (46) басып озып (31), бірақ

Әзірбайжаннан (25) сәл артта қалып,
28-орынға ие.
2005 жылдан бастап 2018 жылға
дейінгі кезеңде елге тікелей шетелдік
инвестициялар көлемі 280 млрд.АҚШ
долларынан асып түсті.
Қаржылық қызметтер саласын дамыту
және өңірдің халықаралық капитал
нарықтарына қол жеткізуін жақсарту
мақсатында Астанада (2019 жылғы
наурыздан бастап — Нұр-сұлтан)
қаржылық хаб — «Астана» халықаралық қаржы орталығы (АХҚО) құрылды.
АХҚО қызметінің негізгі стратегиялық
бағыттары: капитал нарығын, активтерді басқаруды, жеке тұлғалардың
әл-ауқатын басқаруды (private banking),
қаржылық технологияларды және
исламдық қаржыландыруды дамыту
болып табылады. 2018 жылы Астана
халықаралық биржасы өз жұмысын
бастады, ондағы сауда-саттық «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ-ның бағалы
қағаздарын орналастырудан басталды.

Дерек көздері: ҚР Ұлттық экономика министрлігінің Статистика комитеті, Дүниежүзілік Банктің веб-сайттары, ДСҰ, BP статистикалық шолуы, Дүниежүзілік валюта қоры, «Kazakh Invest» ұлттық компаниясы» АҚ.
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1

1.1
Компания
қызметінің
бағыттары:

КОМПАНИЯ ТУРАЛЫ
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• геологиялық барлау жұмыстары;
• табиғи уранды өндіру;
• уран өнімі: табиғи уран концентраты, керамикалық сортты уран диоксидінің
ұнтақтары, отын таблеткалары;
• сирек жер металдардың ұжымдық концентраттары;
• бериллий,тантал, ниобий өнімдері;
• ғылым, әлеуметтік қамсыздандыру және кадрларды даярлау.
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1.2
Негізгі өнім
Негізгі өнімнің сипаттамалары
Уран өнімі

уран өндіру, уран өнімдерін өңдеумен және сатумен
ұсынылған;

Бериллий өнімі

бериллийден жасалған бұйымдарды өндірумен және
сатумен, сондай-ақ ғылыми зерттеулер мен әзірлемелермен ұсынылған;

Тантал өнімі

танталдан жасалған бұйымдарды өндірумен және сатумен,
сондай-ақ ғылыми зерттеулер мен әзірлемелермен
ұсынылған;

Энергия ресурстары

электр энергиясын, жылу энергиясын және суды өндірумен және сатумен ұсынылған;

Басқа операциялар

басқа өнімдерді өндірумен және сатумен және негізгі
өндіріс үшін қызмет көрсетумен ұсынылған.

102- 2

1.3
Компания
тарихы

1997
жылы

ҚР Президентінің
жарлығымен
Компания құрылды
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60 жылдан астам Қазақстан ядролық
отын дайындау үшін шикізат пен компоненттердің негізгі жеткізушісі болып табылады. Қазіргі уақытта «ҮМЗ»
АҚ тиесілі объектілер өз қызметін 1949
жылы бастады және 1954 жылдан уран
өнімдерін өндірумен айналысты. 1996
жылы «Катко» БК» ЖШС және «Инкай»
БК» ЖШС (кейіннен компанияға
берілген) тиісінше AREVA (қазір Orano)
және Cameco бірлескен кәсіпорындары ретінде іске қосылды.
Компания 1997 жылы ҚР Президентінің Жарлығымен қазақстандық
атом отын өнеркәсібінің Ұлттық
операторы ретінде құрылды. Өзінің
құрылған сәтінен бастап Қазатомөнеркәсіп өндірілген уранды және
одан өндірілген өнімді жеткізуді
жүзеге асыра отырып, сатып алушылар
тарапынан компанияның өнімін
әскери мақсатта пайдаланбау туралы
кепілдіктер берілген жағдайда ғана
атом энергиясын бейбіт мақсатта пай-

далану қағидаттарын мүлтіксіз ұстанды. Төменде Компанияның құрылу
сәтінен бастап тарихы келтірілген:

1997

2010

2016

Компания құрылды. Бұл ретте ол өндіру көлемі бойынша уран өндірудің
әлемдік индустриясында 13-ші орынды
алады. Компания «Инкай» БК» ЖШСдағы, Топтың бірлескен кәсіпорны мен
Cameco үлесін сатып алады.

Топ АЯЭ және МАГАТЭ, «Қызыл кітап»
деректеріне сәйкес бүкіл әлемдегі ең
ірі уран өндіруші компания болып
табылады.

Топ Активтерді қайта құрылымдау
бағдарламасын қабылдады.

2017
2012

2000
Топ АЯЭ, МАГАТЭ және «Қызыл кітапқа» сәйкес өндіру көлемі бойынша
әлемдегі алтыншы уран өндіруші
болды. Топ өнімін бейбіт шығаруға
бағытталған тантал және бериллий
өндірісін іске қосады.

2002
Топ өзінің уран өнімдерін экспорттау
географиясын кеңейтіп, оған АҚШ
пен Еуропа елдерін қосып, Қытай мен
Оңтүстік Корея нарығына шығады.

2003
Топ көлемі бойынша екінші бериллий
өнімін өндіруші (әлемдік өндірудің
29%) және көлемі бойынша төртінші
тантал өнімін өндіруші болды.

2007

Топ жыл сайынғы өнімділігі 500 мың
тонна күкірт қышқылын өндіретін
қондырғыны пайдалануға береді.

2013
Топ «Орал электрохимиялық комбинаты» АҚ-ның және Уранды байытудың
халықаралық орталығының («ХБО»)
жылдық қуаты 2,5 млн және 60 мың
бірлік бөлу жұмысының үлескерлік қатысу арқылы байыту қондырғыларына
рұқсат алады.

2015
Топ CGNPC-пен Қазақстанда ТВС
дайындау жөніндегі зауытты жобалау
және салу және Қазақстандағы уран
кен орындарын бірлесіп игеру жөніндегі коммерциялық шарттар туралы
стратегиялық келісім жасасады. «Үлбі
металлургиялық зауыты» АҚ («ҮМЗ»
АҚ), Топтың еншілес кәсіпорны,
МАГАТЭ аясында құрылған Қазақстан
Республикасында төмен байытылған
уран банкінің операторы болып
табылады.

Топ құрған Швейцарияда орналасқан
трейдингтік компания — «Қазақатом»
сауда үйі» (Trading house Kazakatom
AG, TҰK) жұмысын бастайды.

2018
AIX және LSE қор биржаларында
«Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ жай
акциялары мен жаһандық депозитарлық қолхаттарының листингін (ЖДҚ)
жүзеге асырды.
Компанияның Директорлар кеңесі бес
негізгі аспектiге назар аудара отырып,
жаңа Даму стратегиясын қабылдады:
(i) негізгі қызмет түріне шоғырландыру; (ii) нарықтық жағдайлар
негізінде өндіру, қайта өңдеу және
сату көлемдерін оңтайландыру; (iii)
маркетинг функциясын күшейту және
сату арналарын кеңейту жолымен
құндылықты құру (iv) бизнес-қызметте озық тәжірибелерді қолдану және
(v) саланың көшбасшысына сәйкес
келетін корпоративтік мәдениетті
дамыту.

Компанияға бірінші рет кредиттік
қабілеттілік рейтингі беріледі.
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1.4
Компания
активтерінің
құрылымы
Осы есепте «Топ» «Қазатомөнеркәсіп»
ҰАК» АҚ (Қазатомөнеркәсіп немесе
Компания) және оның шоғырландырылатын еншілес ұйымдарын, яғни
(i) ұйымдардың кірістеріне елеулі
әсер ететін олардың негізгі қызметін
басқару өкілеттіктерінің болуы, (ii)
осы ұйымдарға қатысудан түсетін
кірістердің ықтимал ауытқуына
байланысты тәуекелдерге ұшырайтын
немесе осы ұйымдардың кірістерін
алуға құқығы бар, (iii) Топ табысының
шамасына ықпал ету мақсатында осы
ұйымдарға қатысты өз өкілеттіктерін
пайдалануға мүмкіндігі бар Топ бақылау жасайтын ұйымдарды білдіреді.
Топтың басқа ұйымдарға қатысты
өкілеттіктерінің болуын бағалау кезінде нақты әлеуетті дауыс құқығын қоса
алғанда, нақты құқықтардың болуын
және әсерін қарау қажет.
Топ, бірлескен кәсіпорындар («БК»)
және қауымдасқан кәсіпорындар бірге
«Холдинг» деп аталады.

ХОЛДИНГТІҢ БАСТЫ АКТИВТЕРІ:

1

Шу-Сарысу және Сырдария провинцияларында орналасқан тоғыз уран
кен орнына қатысты өндіру құқығын топтың еншілес компанияларына
беретін жер қойнауын пайдалануға арналған келісімшарттар, оларда
жиынтығында 234,0 мың тонна UME бар кеннің дәлелденген және
ықтимал қорлары, сондай-ақ 2018 жылғы 31 желтоқсандағы жағдай
бойынша 374,2 мың тонна UME бар пайдалы қазбалардың өлшенген
және болжамды ресурстары бар;

2

2018 жылғы 31 желтоқсандағы жағдай бойынша Шу-Сарысу және Сырдария провинцияларында орналасқан он бір уран кен орындарына
қатысты кен өндіру құқығы тобының қауымдасқан компанияларына
және бірлескен 100%-дық негізде 286,6 мың тонна UME және жалпы
пайдалы қазбалар ресурстары (өлшенген, болжанған және алдын ала
бағаланған минералдық ресурстарды қоса алғанда) 365,8 мың тонна
UME дәлелденген және ықтимал кен қорлары тіркелген жер қойнауын
пайдалануға арналған келісімшарттар;

3

13 уран өндіруші кәсіпорындар, оның ішінде 5 еншілес кәсіпорындар («Байкен-U» ЖШС есебінсіз) және 8 БК және Топтың қауымдасқан
компаниялары;

4

жылдық өнімділігі 3 728 тонна U3O8, UF6-дан дайындалған 317 тонна
UO2 ұнтағы, сынықтардан дайындалған 155 тонна UO2 ұнтағы және
108 тонна отын таблеткалары, сондай-ақ 1 626,9 тонна, 141,9 тонна
және 25,2 тонна бериллий, тантал және ниобий сирек жер металдарынан жасалған бұйымдар «Үлбі металлургиялық зауыты» АҚ-ның
уран өнімі мен сирек жер металдарын өндіру жөніндегі комбинаты;

5

уран саудасы жөніндегі еншілес кәсіпорын — Швейцарияда Цуг қаласында орналасқан KazakAtom AG («THK») сауда үйі; сондай-ақ

6

қосалқы кәсіпорындар, оның ішінде:
• жылдық жиынтық өндірістік қуаты 680 мың тонна күкірт қышқылын
өндіретін екі зауыт;
• «Волковгеология» АҚ — геологиялық жұмыстар мен технологиялық
бұрғылауды жүргізу жөніндегі компания; және
• Топтың активтеріне қызмет көрсететін көліктік-логистикалық компания.

102-1
102-10
102-7

Келесі кестеде еншілес ұйымдар, БК, БО және топтың Қауымдасқан
ұйымдары 2018 жылғы 31 желтоқсандағы жағдай бойынша ұсынылған. «Үлбі металлургиялық зауыты» АҚ және «Волковгеология»
АҚ қоспағанда, осы компаниялардағы Топтың иелену үлесі барлық
жағдайларда Топтың дауыс беретін құқықтарына тең, олардың әрқайсысында Топ 100% дауысқа ие.
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2018 жылғы 31 желтоқсандағы жағдай бойынша Холдингтің еншілес компаниялары,
БК, БО және қауымдасқан ұйымдары
Тәсіл

Атауы

Үлесі (%)

Уран өндіру және қайта өңдеу
Еншілес ұйымдар

Бірлескен кәсіпорындар
Бірлескен операциялар
Қауымдасқан ұйымдар

«Орталық» ЕК» ЖШС

100,00%

«Қазатомөнеркәсіп-Сауран» ЖШС(1)

100,00%

«РУ-6» ЖШС(1)

100,00%

«АППАҚ» ЖШС

65,00%

«Инкай» БК» ЖШС(2)

60,00%

«Байкен-U» ЖШС (4) (5)

52,50%

«Буденовское» БК» ЖШС

51,00%

«Семізбай-U» ЖШС

51,00%

«Ақбастау» БК» АҚ(3)

50,00%

«Қаратау» ЖШС(3)

50,00%

«КАТКО» БК» ЖШС

49,00%

«Оңтүстік тау-кен химиясы компаниясы» БК» ЖШС

30,00%

«Заречное» БК» ЖШС

49,98%

«Хорасан-U» БК» ЖШС(4)

50,00%

«Қызылқұм» ЖШС(5)

50,00%

«Жаңақорған-Транзит» ЖШС(6)
Energy Asia (BVI) Limited(4), (5)

60,00%
40,05%

Ядролық отын циклі және Металлургия
Еншілес ұйымдар

«Үлбі металлургиялық зауыты» АҚ

90,18%

ULBA-Қытай Co Ltd(6)

100,00%

«Машзавод» ЖШС(6)

100,00%

«Үлбі-ЖБҚ»ЖШС((6)

51,00%

Ядролық отын циклі
Бірлескен кәсіпорындар

«Уранды байыту орталығы» АҚ
«Орал электрохимиялық комбинаты» АҚ(6)

Инвестициялар

«Уранды байыту жөніндегі халықаралық орталық» АҚ

50,00%
25,00%
10,00%

Қосалқы қызмет
Еншілес ұйымдар

«Жоғары технологиялар институты» ЖШС

100,00%

KazakAtom TH AG

100,00%

«KAP-Technology» ЖШС

100,00%

«Сауда-Көлік Компаниясы» ЖШС

99,99%

«Волковгеология» АҚ

90,00%

«Русбурмаш-Қазақстан» ЖШС(6)

Бірлескен кәсіпорындар

Қауымдасқан ұйымдар

49,00%

«Қорған-Қазатомөнеркәсіп» ЖШС

100,00%

Power System International Limited(5)

100,00%

«СКЗ-U» ЖШС

49,00%

«Уранэнерго» ЖШС

48,54%

«Шиелі-Энергосервис» ЖШС(6)

99,75%

«Таукент-Энергосервис» ЖШС(6)

99,75%

«Уранэнерго-Пул» ЖШС(6)

100,0%

«СКЗ- Қазатомөнеркәсіп « БК» ЖШС

9,98%

Компания «Қазатомөнеркәсіп-СаУран» ЖШС-ның тиісті өндірістік активтерімен бірге Қанжуған, Оңтүстік Мойынқұм, Шығыс Мыңқұдық және Уванас кен орындарына қатысты жер қойнауын пайдалануға арналған келісімшарттар бойынша өз құқықтары мен міндеттерін, сондай-ақ 2018 жылғы қарашада Оңтүстік және Солтүстік Қарамұрын кен
орындарына жататын жер қойнауын пайдалануға арналған келісімшарттар бойынша өз құқықтары мен міндеттерін «RU-6» ЖШС-ға берді. Орталық Мойынқұм кен орнына
жататын жер қойнауын пайдалануға арналған келісімшарттар бойынша құқықтар мен міндеттерді 2019 жылы «Қазатомөнеркәсіп-СаУран» ЖШС-ға ауыстыру жоспарлануда.
(2)
Компания «Инкай» БК» ЖШС-дағы қатысу үлесін 40% — дан 60%-ға дейін ұлғайтты және тиісінше, 2018 жылдың 1 қаңтарынан бастап оны өзінің қаржылық есебінде
толығымен шоғырландыра бастады.
(3)
«Ақбастау» БК мен «Қаратау» ЖШС 2018 жылдың 1 қаңтарынан бастап СО ретінде жіктелді.
(4)
2018 жылғы 13 желтоқсанда компания Energy Asia Holdings (BVI) Limited-тен «Хорасан-У БК» ЖШС жарғылық капиталының 40.05% EAL акцияларын және 16.02% сатып
алуды аяқтады.
Осы мәмілелер нәтижесінде Компания «Байкен-U» ЖШС–дағы өз үлесін 5%-дан 52.5%-ға дейін (тікелей иелену 5%, Energy Asia (BVI) Limited арқылы жанама иелену 47,5%),
«Қызылқұм» ЖШС-дағы өз үлесін 30%-дан 50%-ға дейін (тікелей иелену-30%, Energy Asia (BVI) Limited арқылы жанама иелену-20%), «Хорасан-У» БК-дағы өз үлесін 33.98%
— дан 50%-ға дейін (тікелей иелену) ұлғайтты.
(5)
Компания Power System International Limited (PSIL) 100% және Energy Asia (BVI) Limited 40,05%-ға (тікелей иелік) тиесілі. PSIL energy Asia (BVI) Limited-да 9,95% (тікелей
иелік) тиесілі. Energy Asia (BVI) Limited «Қызылқұм» ЖШС-да 40% (тікелей иелік) және «Байкен-U»ЖШС-да 95% (тікелей иелік) иеленеді.
(6)
Бұл компаниялар — жоғарыда кестеде көрсетілген еншілес, БК және қауымдасқан кәсіпорындардағы үлестер арқылы жанама түрде Компания үшін 3-ші деңгейдегі кәсіпорындар.
(1)
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Сату сатысындағы немесе қайта құрылымдауға жататын активтер
Тәсіл

Атауы

Үлесі (%)

Баламалы энергетика
Еншілес кәсіпорындар

«Kazakhstan Solar Silicon» ЖШС(7)

100,00%

«MK KazSilicon» ЖШС(7)

100,00%

«Astana Solar» ЖШС(7)

100,00%

Ядролық отын циклі
Бірлескен кәсіпорын

УКР ЕВС ЖАҚ БК

33,00%

«Каустик» АҚ(8)

40,00%

Қосымша қызмет
Қауымдасқан кәсіпорындар

Компания «Astana Solar» ЖШС, «MK KazSilicon» ЖШС, «Kazakhstan Solar Silicon» ЖШС-дағы өз үлесін 2019 жылдың соңына
дейін сатуға ниетті.
(8)
Компания «Каустик» АҚ-дағы өзінің акцияларының бүкіл пакетін 2020 жылдың соңына дейін сатуға ниетті.
(7)

1.5
Қатысу географиясы
және нарықтары
МИНЕРАЛДЫҚ АКТИВТЕР

КАП4

Компанияның минералдық активтері Қазақстанның төрт негізгі әкімшілік облыстарында орналасқан:
Қызылорда облысы (Шиелі және Жаңақорған аудандары); Түркістан облысы (Созақ және Отырар ауданы);
Солтүстік Қазақстан облысы (Уәлиханов ауданы) және Ақмола облысы (Еңбекшілдер ауданы).

Минералдық активтердің және өндіру мен қайта өңдеу бойынша объектілердің орналасқан жері
СОЛТҮСТІК ҚАЗАҚСТАН
ОБЛЫСЫ

АҚМОЛА
ОБЛЫСЫ

ҚЫЗЫЛОРДА
ОБЛЫСЫ

ТҮРКІСТАН
ОБЛЫСЫ
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ҚМК стандарттарына сәйкес уран қорларының бөлінуін көрсете
отырып, қазақстандық уран провинциялары
Қазақстандағы уран кен орындары
алты уран провинциясы бойынша
топтастырылған.

СОЛТҮСТІК ҚАЗАҚСТАН

17,3%

ШУ-САРЫСУ
БАЛҚАШ МАҢЫ

0,8%

15,2%

КАСПИЙ МАҢЫ

ІЛЕ

1,8%

4,7%

60,1%

Солтүстік Қазақстан және Ақмола
облыстарындағы, Солтүстік Қазақстанда орналасқан Семізбай кен
орнын қоспағанда, Компанияның кен
орындары Қазақстанның оңтүстігінде Шу-Сарысу провинциясында (8)
және Сырдария провинциясында (5)
орналасқан.
Барлық кеніштер аз қоныстанған және
ең аз өсімдік жамылғысы бар жерде
орналасқан. Кеніштердің учаскелеріндегі табиғи өсімдіктер шөлден бұталар арқылы далаға дейін өзгереді. Тек
алты кен орны елді мекендерден 10
км шегінде орналасқан, олардың барлығы кенттер немесе ауылдар болып
табылады. Барлық аймақтарда климат
континентальды, жазы ыстық, қысы
қатты және аздаған жауын-шашын
(300 мм немесе одан аз).

УРАН ӨНІМДЕРІНІҢ
НАРЫҒЫ

СЫРДАРИЯ

КАП2

Топтың қаржылық нәтижелеріне әсер
ететін негізгі фактор уран өнімін
сату бағасы болып табылады, бұл
2018 жылдың қорытындысы бойынша
шоғырландырылған түсімдегі уран
сегментінің үлесі 84%-ды құрайды.
Қандай да бір өндірушінің орташа
жылдық өткізу бағасы сату құрылымына байланысты болса да (атап
айтқанда, ұзақ мерзімді келісімшарттар бойынша жеткізу үлесі және әрбір
келісімшартта қолданылатын бағаны
есептеу тәсілдері), ұзақ мерзімді
жоспарда уран өнімінің нарықтық
бағасы сұраныс пен ұсыныстың
теңгерімімен айқындалады. Салалық
сарапшылардың пікіріне сүйене
отырып, Топ ұзақ мерзімді жоспарда

атом энергетикасы парниктік газдар
шығарындыларына байланысты емес
электр энергиясына базалық сұранысты қанағаттандырудың тұрақты
көзі ретінде өсіп келе жатқан энергия
өндірісінің жалпы құрылымында өз
позицияларын сақтап, нығайтатын
болады, бұл уран өніміне сұраныстың
өсуін қамтамасыз етеді. Бұл, өз кезегінде, алдыңғы жылдары уранның
жаһандық өндірісінің өсуі аясында
2011 жылы Фукусимадағы электр
станциясындағы апаттан кейін уранға
сұраныстың төмендеуі жағдайында
қалыптасқан ағымдағы деңгеймен
салыстырғанда осы өнімге бағаның
өсуіне алып келеді. Уран өнімінің
бағасына әсер ететін факторларды
егжей-тегжейлі талдау Қазатомөнеркәсіптің IPO даңғылының «Салалық
шолу» бөлімінде келтіріледі.
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Уранның 2000-2018 жылдары спот-бағасы, АҚШ доллары/ U3O8 фунты үшін

Дереккөз: UxC

140
АҚШ
Энергоминдерінің
аукциондары

120

Қаржылық
дағдарыс

100

Рейнджердегі
циклондар

80
UPC кіруі

40

Хедж-қордың
сатып алулары

00

01

02

03

04

Раббит
Лейктегі тоқтау

Сигар Лейкте
1 су тасқыны

05

2018 жылы уран өнімінің нарығына
сұраныс тарапынан әртүрлі бағыттағы
факторлар әрекет етті. Мәселен, тұтынушылардың көңіл-күйіне АҚШ саудасын кеңейту туралы заңның 232-бөліміне сәйкес жалғасып жатқан тергеумен
байланысты белгісіздік әсер етті, оның
нәтижесі квоталарды немесе кедендік
баждарды ықтимал енгізу нәтижесінде
атом электр станцияларының америкалық операторларының импортталатын
уранға қол жеткізуінің нашарлауы
болуы мүмкін. Қосымша генерациялайтын қуаттарды енгізу перспективасына
келетін болсақ, бір жағынан, БАӘ-де
атом реакторының құрылысын кідірту
және жапон реакторларын қайта іске
қосудың баяу қарқыны және екінші
жағынан, Францияда атом энергетикасының үлесін қысқарту жөніндегі
жоспарларды кейінге қалдыру және
Тайвань мен Оңтүстік Кореядағы
ядролық энергетикадан ықтимал бас
тарту жөніндегі жоспарларға қатысты
халықтың оппозициялық көңіл-күйі
бір жыл ішінде сұранысқа әсер етті.
Сұраныс тарапынан белгісіз жағдайдың сақталуы орта және ұзақ мерзімді
келісім-шарттар нарығындағы белсен-
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Фукусимадағы
апат

Қытайдың
сатып алуы

Макартур
Ривердегі су тасқыны

20

Қордың сатып
алулары +
қосымша
қысқартулар

Ux бойынша
U3O8 бағасы

Сигар Лейктегі
2 су тасқыны

60

0

Макартур
Ривердегі белгісіз
мерзімге тоқтау

06

07

Макартур
Ривердегі
алғашқы
тоқтау

ҚР-да өндірудің
қысқаруы
08

09

10

11

12

діліктің төмен болуына себеп болды:
сатып алу көлемі 90 млн фунттан сәл
сәл артық болғанда ұзақ мерзімді баға
бір фунт үшін 30 АҚШ долларына жуық
деңгейде тұрақтады, бұл жылдық тұтынудан едәуір аз.
Ұсыныс тарапынан маңызды фактор
Қазатомөнеркәсіпті қоса алғанда,
ірі өндірушілер тарапынан өндірісті кеңейтуге жеткізілімдер мен
инвестициялардың қысқаруы болды.
Сондай-ақ қайталама көздерден ұсыныс қысқарды. Нәтижесінде, нарықта
ұзақ мерзімді артық ұсыныстан кейін
2018 жылы теңгерімге немесе тіпті аз
тапшылыққа қол жеткізу жағына қарай
жылжу болды. Осының салдарынан,
2018 жылдың ішінде спот нарығында
сауда-саттықтың жоғары көлемі кезінде
U3O8 фунты үшін бағаның 24-тен 29
АҚШ долларына дейін өсуі байқалды.

САТЫЛЫМДАР
МЕН ӨТКІЗУ

102-6, 102-9, 102-10

Клиенттер
Топ өз өнімін 11 елде 22-ден астам
клиенттерге сатады. Күнтізбелік 2018

13

14

15

16

17

18

жыл ішінде алғашқы үш және алғашқы
бес клиент уран өніміне тиісінше
Топтың кірістерінен 45% және 62%-ды
құрады.
2018 жылдың мамыр айында Компания Лондон қор биржасында
тіркелген табиғи уранды ұзақ мерзімді
корпоративтік ұстаушысы Yellow Cake
plc-пен жеткізу туралы келісім жасасты. Келісімде 170 млн АҚШ доллары
сомасына 8,1 млн фунт U3O8 (немесе
3 112 тоннаға жуық) мөлшерінде
бастапқы жеткізу және Yellow Cake plc
жыл сайын 2019-2027 жылдары 100 млн
АҚШ доллары қосымша сомаға U3O8
сатып алу құқығы көзделеді.
Топ қазіргі уақытта әлемде шамамен
70-ке жуық түпкілікті уран пайдаланушысы бар деп санайды. Компания
болашақта өзінің клиенттік базасын
кеңейтуге ұмтылады және Еуропадағы,
Солтүстік және Оңтүстік Америкадағы
және Таяу Шығыстағы әлеуетті клиенттермен келіссөздер жүргізеді.
Төмендегі кестеде күнтізбелік 20152018 жылдарға арналған кірістер
бойынша Топтың уран өніміне
клиенттердің географиялық бөлінуі
жөніндегі деректер келтірілген:

Клиенттердің кірістер бойынша топтың уран өніміне
географиялық бөлінуі
31 желтоқсанда аяқталған жыл
2015 жыл

2016 жыл

2017 жыл

Қытай

44%

47%

60%

34%

Еуропа

19%

16%

18%

9,2%
23,2%

Өңір

Үндістан
Оңтүстік Корея
АҚШ

2018 жыл

–

11%

8%

3%

6%

4%

–

20%

12%

4%

4,5%

Басқалар (1)

14%

8%

6%

29,1%

БАРЛЫҒЫ

100%

100%

100%

100%

(1)

Басқа елдерге, уран қорларына сату және спот нарығында THK сатуды білдіреді.

Өткізу және маркетинг
2017 жылы Компания Тrading house
Kazakatom AG компаниясын (бұдан
әрі-ТҰК), компанияның маркетингтік
қызметін жақсарту, оның серіктестермен ынтымақтастығын нығайту,
Қазақстанда уран мен уран өнімдерін
сатуға жәрдемдесу және жалпы алғанда, компанияны жаһандық қамтуды
ұлғайту мақсатында Швейцарияда
орналасқан өзінің еншілес сауда фирмасын құрды. THK негізгі функцияларына мыналар жатады:
• тез шешім қабылдау рәсімдерінің
арқасында ТҰК компаниясының
қосымша пайда алу мақсатында спот
нарығында уранды сату және сатып
алу;
• уранның споттық нарығында қосымша өтімділікті құруға және уран
өндіруге арналған Қазатомөнеркәсіптің келісімшарттар қоржынының сенімділігін арттыруға көмек
көрсету; сондай-ақ
• Баға және келісімшарт құрылымдарын неғұрлым кең таңдау және ұсыныстар жиынтығы және баға белгілеудің неғұрлым икемді құрылымдары
сияқты Қазатомөнеркәсіп тапсырыс
берушілеріне қосымша нарық
құралдарын ұсыну жолымен Компанияның уран нарығында жаһандық
қамтылуын жақсарту.
ТҰК өзі іске қосылған сәттен бастап
Компанияға уран нарығында белгілі
бір елеулі артықшылықтарды пайдалануға көмек көрсетті, атап айтқанда,

ТҰК спот-нарықта 2018 жылдың 31
желтоқсанында аяқталған жыл ішінде
80 миллион АҚШ долларынан жоғары
қосымша сату көлеміне қол жеткізді.
ТҰК сондай-ақ осы кезеңде компания
үшін жаңа клиенттерді иелікке алды
және Топ уранды жеткізуге бірқатар
ұзақ мерзімді келісімшарттар жасасты
(кейбір жасалған келісімшарттардың
мерзімі 2029 жылға дейін қолданылады).
Компания жұмыс саласы мен ТҰК
қамту арқасында, Компания әлемдік
уран нарығының екі жағын да түсіну
оңай: сұраныс жағын табиғи уранның
жетекші өндірушісі және сатушысы және ұсыныс жағы деп санайды.
Нәтижесінде, Компания нарықты
жақсы көреді, бұл оның талдамалық
мүмкіндіктерін жақсартады және
басшылыққа негізделген шешімдер
қабылдауға мүмкіндік береді.
102-9

ТАСЫМАЛДАУ
U3O8 тасымалдау арнайы 20 футтық
герметикалық контейнерлерде
жүзеге асырылады; бұл ретте мұндай
жүк контейнерлер межелі орынға
жеткенше күзетпен сүйемелденеді.
Компания сонымен қатар уранды тасымалдауға байланысты тәуекелдерді
сақтандыруды жүзеге асырады.
Топ U3O8 және дайын өнімді конверсия мақсаттары үшін немесе соңғы

клиенттер үшін мынадай межелі
пункттерге жеткізеді:
• Батыс бағыттары. Топ U3O8-ді
Батысқа, ConverDyn (АҚШ), Cameco
(Канада) және Comurhex (Франция)
сияқты кәсіпорындарға Ресейдегі
Санкт-Петербург портына темір жол
арқылы, содан кейін Құрама Штаттарда, Канадада немесе Еуропада
әртүрлі порттарға теңіз көлігімен
және ақырында, темір жолмен
немесе қайта өңдеу кәсіпорындарының объектілеріне автожол
көлігімен тасымалдауды жүзеге
асырады. Кейбір жағдайларда Топ
конверсия объектісіндегі Топтың
серіктестерімен U3O8 алмасуды
қамтитын көлік шығыстарын
төмендету үшін своп (айырбастау)
келісімін жасайды (толығырақ «Сату
және өткізу — жеткізу процесі және
құқықты беру» қараңыз);
• Қытай. Материалдарды Қытайға
тасымалдау кезінде Компания жүкті
Қазақстан-Қытай шекарасының
жанындағы Алашанькоу темір жол
станциясына жеткізеді.
• Ресей. РФ-ға жеткізгендегі
алушылар: «Ангар электролиз
химия комбинаты» федералды
мемлекеттік біртұтас кәсіпорны
(«АЭХК»), «Сібір химия комбинаты»
ААҚ («СХК») және «Чепецк механикалық зауыты» ААҚ (Росатом).
Топ материалдарды Ангарскідегі
«АЭХК» аумағына жеткізу үшін Суховск темір жол станциясына жүкті
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жеткізеді; материалдарды Северск
қаласындағы «СКХ» аумағына
жеткізу үшін Томск-2 темір жол
станциясына және материалдарды Глазовтағы «Чепецкий
механикалық зауыты» ААҚ
(Росатом) жеткізу үшін
Глазов темір жол станциясына жеткізеді;
• Үндістан.
Компания U3O8
Үндістанның межелі
пункттеріне темір жол арқылы
Ресейдегі Санкт-Петербург портына
дейін, содан кейін теңіз көлігімен
Мумбаи портына, Үндістанға жеткізеді. Мумбаи портынан клиент
өз бетінше өнімді межелі пунктке
тасымалдайды.
Көрсетілген межелі пункттерге өнімді
жеткізудің орташа құны U3O8 килограмына 0,5 АҚШ долларынан 3,0 АҚШ
долларына дейін құрайды.
Мүмкіндігіне қарай Топ жеткізу
мерзімін (материалдарды физикалық
тасымалдау орташа есеппен 100 күнді
алады, ал своптар туралы келісім
шеңберінде жеткізуге орташа есеппен
25 күн кетеді), тасымалдау шығындарын және уран өнімін тасымалдауға
байланысты тәуекелдерді барынша
азайту үшін своп-келісімдерді жасасуға тырысады.

Ақырғы тұтынушыға жеткізу процесі

РЕСЕЙ
КАНАДА
Санкт-Петербург
Томск
Тополи

АҚШ

Алашанькоу

ФРАНЦИЯ

ҚЫТАЙ

ҮНДІСТАН
Мумбаи

ТЖ

Соңғы межеге дейін жеткізу

Логистикалық хабқа дейін жеткізу

Теңіз
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Шетелдік клиенттерге жеткізуге арналған Санкт-Петербургтегі халықаралық көлік орталығы
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1.6
Қауымдастықтарға
қатысу және
халықаралық
қағидаттарға
сүйену
«Қазатомөнеркәсіп»– бірқатар ядролық энергетика кәсіби ұйымдарының
белсенді қатысушысы:
102-13

1

WORLD NUCLEAR ASSOCIATION
(ДҮНИЕЖҮЗІЛІК ЯДРОЛЫҚ ҚАУЫМДАСТЫҚ)
London, United Kingdom
www.world-nuclear.org

2

«ҚАЗАҚСТАННЫҢ ЯДРОЛЫҚ
ҚОҒАМЫ» ҚАУЫМДАСТЫҒЫ
Астана, Қазақстан Республикасы
www.nuclear.kz

3

Мүшелік 1999 жылдан бастап

NUCLEAR ENERGY INSTITUTE
(ЯДРОЛЫҚ ЭНЕРГЕТИКА ИНСТИТУТЫ)
Washington, DC, USA
www.nei.org
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Мүшелік 2002 жылдан бастап

TANTALUM-NIOBIUM INTERNATIONAL STUDY CENTER
(ТАНТАЛ ЖӘНЕ НИОБИЙДІ ЗЕРТТЕУ ЖӨНІНДЕГІ
ХАЛЫҚАРАЛЫҚ ОРТАЛЫҚ)
Brussels, Belgium
www.tanb.org

5

Мүшелік 2002 жылдан бастап

THE WORLD NUCLEAR FUEL MARKET
(ЯДРОЛЫҚ ОТЫННЫҢ ӘЛЕМДІК НАРЫҒЫ)
Norcross, Georgia, USA
www.wnfm.com

4

Мүшелік 1993 жылдан бастап

Мүшелік 2018 жылдан бастап

Компания Қазақстан Республикасы қосылған атом энергиясын бейбіт мақсатта пайдалану саласындағы
басты келісімдерді қатаң сақтайды.
102-12, 103-2

Қазақстан Республикасы қосылған атом энергиясын бейбіт мақсатта
пайдалану саласындағы халықаралық келісімдер
Құжаттың атауы

Қол қойылған орны мен күні

Күшіне енуі туралы ақпарат

МАГАТЭ артықшылықтары мен иммунитеттері туралы келісім.

Вена,
1959 жыл 1 шілде

Қазақстан Республикасының
1997 жылғы 30 қазандағы № 178-I Заңы

Ядролық материал мен ядролық қондырғыларды физикалық қорғау
туралы конвенция.

Вена, Нью-Йорк,
1980 жыл 3 наурыз

«Қосылу туралы» 22.12.2004 ж. №17 ҚР Заңы
«Конвенцияға түзетуді ратификациялау туралы» 19.03.2011 ж. № 416-IV ҚР Заңы

Ядролық авария туралы жедел хабарлау жөніндегі конвенция

Вена,
1986 жыл 26 қыркүйек

«Ратификациялау туралы» 03.02.2010 ж.
№ 243-IV
ҚР Заңы 09.04.2010 ж. күшіне енді

Ядролық авария жағдайындағы немесе радиациялық авария
жағдайындағы көмек туралы конвенция

Вена,
1986 жыл 26 қыркүйек

«Ратификациялау туралы» 03.02.2010 ж.
№ 244-IV
ҚР Заңы 09.04.2010 ж. күшіне енді

Атом энергиясын бейбiт мақсаттарға пайдалану саласындағы
ынтымақтастықтың негiзгi принциптерi туралы келiсiм (ТМД-ға
қатысушы мемлекеттер)

Минск, 2
1992 жыл 26 маусым

Қол қойылған күнінен бастап күшіне енді

Ядролық қаруды таратпау туралы шарт
(Вашингтон, Лондон, Мәскеу, 1968 жылғы 1 шiлде) Женева қ.,
1968 жылғы 1 шiлде

1993 жыл 13 желтоқсан

«Қосылу туралы» ҚР Жоғарғы Кеңесінің
13.12.2993ж. № 2593-ХІІ қаулысы
Қол қойылған күнінен бастап күшіне енді

Ядролық қауіпсіздік туралы конвенция

Вена,
1994 жыл 17 маусым

«Ратификациялау туралы» Қазақстан
Республикасының 2010 жылғы 3 ақпандағы
№ 245-IV Заңы
08.06.2010ж. күшіне енді

Ядролық қаруды таратпау туралы шартқаҚазақстан Республикасының
қосылуына байланысты Қауіпсіздік кепілдіктері туралы меморандум

1994 жыл 5 желтоқсан

Қол қойылған күнінен бастап күшіне енді

ҚР мен МАГАТЭ арасында қол қойылған Ядролық қаруды таратпау
туралы шартқа байланысты Кепілдіктерді қолдану туралы келісім

Алматы,
1995 жыл 19 маусым

ҚР Президентінің 19.06.1995 ж. №2344
Жарлығы.

Ядролық сынақтарға жан-жақты тыйым салу туралы шарт

Нью-Йорк,
1996 жыл 30 қыркүйек

«Ратификациялау туралы» Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 14 желтоқсандағы
№ 270 Заңы

Пайдаланылған отынмен жұмыс істеу қауіпсіздігі туралы және
радиоактивті қалдықтармен айналысу қауіпсіздігі туралы біріккен
конвенция

Вена,
1997 жыл 5 қыркүйек

«Ратификациялау туралы» 03.02.2010 ж.
№ 246-IV ҚР Заңы
08.06.2010 ж. күшіне енді

Ядролық терроризм актілерімен күрес туралы халықаралық
конвенция
(БҰҰ Бас Ассамблеясы 2005 жылғы 13 сәуір)

Нью-Йорк,
2005 жыл 14 қыркүйек

«Ратификациялау туралы» Қазақстан Республикасының 2008 жылғы 14 мамырдағы
№ 33-IV Заңы

Орталық Азиядағы Ядролық қарудан азат аймақ туралы шарт.

Семей,
2006 жыл 8 қыркүйек

ҚР Президентінің 07.09.2006ж, № 176
Жарлығымен мақұлданған
«Ратификациялау туралы» Қазақстан
Республикасының
2009 жылғы 5 қаңтардағы № 120-IY Заңы

Қазақстан Республикасы мен Атом энергиясы жөнiндегі халықаралық
агенттiк арасындағы Ядролық қаруды таратпау туралы шартқа
байланысты кепiлдiктердi қолдану туралы келiсімге қосымша хаттама

2007 жыл

ҚР 19.02.2007 ж. № 229 Заңы.

1997 жылғы Ядролық залал үшін азаматтық жауапкершілік туралы
Вена конвенциясы (1997 жылғы 12 қыркүйектегі Хаттамамен
енгізілген түзетулермен 1963 жылғы 21 мамырдағы Ядролық залал
үшін азаматтық жауапкершілік туралы Вена конвенциясының
жиынтық мәтіні)

2011 жыл ақпан

«Ратификациялау туралы» Қазақстан
Республикасының
10.02.2011 ж.№ 405-IV Заңы
29.06.2011 ж. күшіне енді
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2

ҚАРЖЫЛЫҚ
ЖӘНЕ ОПЕРАЦИЯЛЫҚ
ҚЫЗМЕТКЕ ШОЛУ
40 | Жылдық есеп. 2018

Қызметтің қаржылық жай-күйі мен нәтижелерін осы
талдау «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ операциялық
қызметі мен қаржылық жағдайына байланысты процестер
мен елеулі өзгерістерді түсінуге және бағалауға арналған.
Осы шолу Топтың аудиттелген шоғырландырылған қаржылық есептілігінің
негізінде, егер басқасы көрсетілмесе, әрбір жағдайда елеулі түзетусіз
дайындалды. Ол Топтың шоғырландырылған қаржылық есептілігімен және
оған ескертулермен бірге, 2018 жылғы
4 тоқсан қорытындысы бойынша «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ қызметінің

операциялық нәтижелеріне және Компанияның басқа да есептеріне қосымша қаралуы тиіс. Барлық қаржылық
деректер мен талқылаулар, егер өзгесі
көрсетілмесе, Халықаралық Қаржылық
Есептілік Стандарттарына («ХҚЕС»)
сәйкес дайындалған Топтың шоғырландырылған қаржылық есептілігі
негізінде дайындалды.
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2.1
Топ қызметінің
нәтижелеріне әсер ететін
елеулі факторлар
Топтың 2017 және 2018 жылдардағы қызметінің нәтижелеріне әсер еткен және
Компанияның болжамдары бойынша болашақта Топ қызметінің нәтижелеріне
ықпал етуді жалғастыратын елеулі факторлар өзіне мыналарды қамтиды:
• табиғи уранды сатқаны және уран өнімдеріне бағаның өзгергені үшін
алынған баға;
• активтер құрылымындағы өзгеріс;
• валюта бағамдарының өзгеру әсері;
• пайдалы қазбаларды өндіру салығын қоса алғанда салық салу;
• күкірт қышқылының құны және болуы;
• қорларды бағалаудағы өзгерістердің әсері;
• БК және Қауымдасқан компаниялармен мәмілелер.

ТАБИҒИ УРАНДЫ САТУ
БАҒАСЫ ЖӘНЕ УРАН
БАҒАСЫНЫҢ ӨЗГЕРУІ
Топтың негізгі тауар өнімі болып
табылатын U3O8-ге споттық нарықтық
бағалар Топтың түсіміне неғұрлым
елеулі әсер етеді. Топ түсімінің басым
бөлігі спот нарығында U3O8 сатуға
және спот бағасына сілтемені қамтитын баға формулаларымен келісімшарттарға тиесілі. Спот бағаларына
қосымша, Топтың сатуының тиімді

бағасы осы кезеңдегі келісімшарттар
портфеліндегі тіркелген баға құрауышы бар келісімшарттардың үлесіне
байланысты. Тиісінше, әрбір қарастырылатын кезеңде сатудың орташа
бағасы спот нарығының бағасынан
өзгеше болуы мүмкін.
Келесі кестеде көрсетілген кезеңдер
үшін U3O8 фунты үшін орташа спот
бағасы мен орташа сату бағасы көрсетілген.

U3O8 фунты үшін орташа спот бағасы және орташа сату бағасы

Орташа нарықтық спот бағасы

Топтың орташа сату бағасы

Қазатомөнеркәсіптің орташа сату бағасы

Дереккөз: UxC деректері.
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2017
жыл

2018
жыл

Ауытқу

АҚШ
доллары

22,07

24,64

12%

Теңге

7 196

8 497

18%

АҚШ
доллары

23,85

24,46

3%

Теңге

7 779

8 435

8%

АҚШ
доллары

24,15

24,37

1%

Теңге

7 874

8 406

7%

ТОП ҚҰРЫЛЫМЫНДАҒЫ ӨЗГЕРІС
2018 жылы Топ есептегі өзгеріске алып
келген жобаларды аяқтады:
«Инкай» БК» ЖШС-дағы Топтың қатысу
үлесі 2018 жылғы 1 қаңтардан бастап
40% — дан 60%-ға дейін ұлғайды, бұл
«Инкай» БК» ЖШС-ның есебі үлестік
қатысу әдісінен толық шоғырлануға
дейін өзгеруіне алып келді.
Uranium One Inc.-пен Компания мен
Uranium One Inc-ның «Ақбастау»
БК» АҚ және «Қаратау» ЖШС барлық
өнімдерін тең шарттармен сатып алу,
сондай-ақ бірлескен қызмет үшін
қатысу үлестеріне тепе-тең қаржыландыру беру міндеттемесі бекітілген
бірқатар келісімдерге қол қойылды.
Нәтижесінде, «Ақбастау» БК» АҚ
және «Қаратау» ЖШС-қа инвестициялар Топтың шоғырландырылған
қаржылық есептілігінде СО ретінде
қайта жіктелді және Топтың бірлескен
активтерге, міндеттемелерге, кірістер
мен шығыстарға тікелей құқығын 2018
жылғы 1 қаңтардан бастап иелену
үлесіне барабар тану жолымен есепте
көрсетілген.

шақтағы кезеңдерінде айқындалуы
мүмкін қаржылық және экологиялық міндеттемелерге жауапты
болуы мүмкін.
Басшылық Топтың 2018 жылғы 31
желтоқсандағы осы Келісім бойынша
міндеттемелері жоқ деп санайды және
тиісінше осы шоғырландырылған
қаржылық есептілікте міндеттемелер
танылмайды
2018 жылдың маусым айында Компания өзінің «Қазақстандық Атом
Электр Станциялары» АҚ-дағы барлық
акциялар пакетін жалғыз акционері
«Самұрық-Қазына» Қорына берді. Бұл
мәміле ақшалай қаражат бөлігінде
бейтарап болды.

ХҚЕС-ке сәйкес Топ «Инкай» ЖШС,
«Ақбастау» БК» АҚ және «Қаратау»
ЖШС бизнесті біріктіру нәтижесінде
сатып алынған активтер мен міндеттемелердің әділ құнын бағалады, олар
таза табыстың 2018 жылғы пайда мен
шығындар туралы есепте ескерілген
313,5 млрд теңгеге ұлғаюына әкелді.
2018 жылдың желтоқсанында Компания «Хорасан-U» БК» ЖШС-дағы өз
үлесін (34%-дан 50%-ға дейін) және
«Қызылқұм» ЖШС-дағы өзінің тиімді
үлесін (30%-дан 50%-ға дейін) және
«Байкен-U» ЖШС-дағы тиімді үлесін
(5%-дан 52,5%-ға дейін) ұлғайтты. Компания «Қызылқұм» ЖШС, «Байкен-U»
ЖШС қоспағанда, осы кәсіпорындар
қызметінің нәтижелерін 2019 жылы
тиісті келісімдер мақұлданғаннан
кейін шоғырландыруды жоспарлап
отыр. Осы мәмілелер нәтижесінде
сатып алынған активтер мен міндеттемелердің әділ құны әлі аяқталуға
жатады, осыған байланысты тиісті
шығыстар немесе кірістер 2018 жылы
танылмады.

Қарастырылатын кезең ішінде Топ
жеті бейінді емес активтерді иеліктен
шығаруды аяқтады:
102-49
2018 жылғы шілдеде Компания
«МАЭК-Қазатомөнеркәсіп» ЖШС-дағы
өзінің қатысу үлесін өзінің жалғыз
акционері «Самұрық-Қазына» Қорына
берді, оның нәтижесінде Топтың
энергетикалық сегменті тоқтатылды.
Бұл мәміле ақша қаражаты бөлігінде бейтарап болды, өйткені сатудан
алынған қаражат сомасы 2018 жылы
«Самұрық-Қазына» Қорына төленген
дивидендтердің сомасына тең.
Бұл кәсіпорын коммуналдық қызметтерді көрсетеді, сондай-ақ оның
БН-350 жұмыс істемейтін ядролық реакторы бар, ол қазіргі уақытта пайдаланудан шығару сатысында тұр. Сатып
алу-сату шартына сәйкес, «МАЭК-Қазатомөнеркәсіп» ЖШС иелену кезеңіне
қатысты, Топ:
• ұқыпсыз немесе әдейі теріс әрекеттер нәтижесінде туындағаннан
басқа, реактормен байланысты міндеттемелерге ұшырамаған, және
• коммуналдық қызметтерді көрсетумен байланысты қызметтің бола-

2018 жылдың желтоқсанында Компания «МАЭК-Қазатомөнеркәсіп»
ЖШС және «Қазақстандық Атом
Электр Станциялары» АҚ-ға қатысты
«Самұрық-Қазына» Қорымен сервистік
қызмет көрсету туралы шарт жасасты.
Шарттың талаптарына сәйкес Компания «МАЭК-Қазатомөнеркәсіп»
ЖШС жалғыз қатысушысы ретінде,
жоспарды «МАЭК-Қазатомөнеркәсіп»
ЖШС басқарушылық есебі жүйесіне
енгізуді және Байқаушылық кеңесі
мен басшылықтың материалдарын қалыптастыруды қоса алғанда,
«Самұрық-Қазына» Қорының қарауына
берілген барлық мәселелер бойынша
кеңес беру қызметтерін көрсететін
болады. Сервистік қызмет көрсету
туралы шарт, қайсысы бұрын келуіне
байланысты, 2021 жылдың желтоқсанына дейін немесе «Самұрық-Қазына» Қоры «МАЭК-Қазатомөнеркәсіп»
ЖШС-ін Қазақстан Республикасының
Үкіметіне бергенге дейін қолданыста
болады.
«Қазақстандық атом электр станциялары» АҚ-ға қатысты Шарт өзіне
Компания қызметтерінің дәл сондай
көлемін қамтиды және қайсысы бұрын
басталуына байланысты, 2021 жылдың
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2. Қаржылық және операциялық қызметке шолу

желтоқсанына дейін немесе Қазақстан
Республикасының құзыретті мемлекеттік органдары АЭС құрылысының
техникалық-экономикалық негіздемесін аяқтағанға және бекіткенге дейін
қолданыста болады.
2018 жылғы қыркүйекте компания
«Қызылту» ЖШС жарғылық капиталындағы 76% қатысу үлесін екінші
қатысушыға — «Степногорск тау-химиялық комбинаты» ЖШС-ға (СТХК)
3,8 млрд теңгеге сату туралы шартқа
қол қойды. Қазіргі уақытта Компания
төлемді күтуде. Сатып алу-сату шартының талаптарына сәйкес, Компания
2018 жылдың 7 желтоқсанынан бастап
төлем аяқталған сәтке дейін күніне
жалпы соманың 0,01% мөлшерінде
СТХК-ге айыппұл төлейді. Компания
сатып алу бағасының толық сомасын
алғаннан кейін мүліктік құқықтар
берілетін болады.
2018 жылғы қазанда Компания өзінің
«SARECO» ЖШС-дағы үлесін толығымен
«Самұрық-Қазына» Қорына тәуелді
ұйым — сирек жер металдарының
елеусіз көлемін өндірумен айналысатын «Тау-Кен Самұрық» ұлттық тау-кен
компаниясы» АҚ пайдасына берді.
2018 жылдың желтоқсанында қатысушылардың жалпы жиналысының мақұлдауын алып, «Қазатомөнеркәсіп-Даму»
ЖШС тарату процесін бастады.
«Бетпақ Дала» БК: заңды тұлға ретінде
тарату туралы шешім қабылданды.
Тарату жөніндегі барлық қажетті шаралар орындау процесінде болады.
2019 жылғы қаңтарда Қатысушылардың Жалпы жиналысы «Үлбі-Конверсия» ЖШС-ның аралық тарату
теңгерімін бекітті. Заңды тұлға 2019
жылдың соңына қарай таратылады
деп күтілуде.
Топтың еншілес компанияларының,
БК, СО және Қауымдасқан компани-
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яларының жалпы саны 2017 жылғы 31
желтоқсанға дейін 50-ден 2018 жылғы
31 желтоқсандағы жағдай бойынша 44ке дейін қысқарды.
2019 жылы Компания «Astana Solar»
ЖШС-дағы, «Kazakhstan Solar Silicon»
ЖШС-дағы және «KazSilicon «МК» ЖШСдағы, сондай-ақ «Шиелі — Энергосервис» ЖШС-дағы,»Таукент-Энергосервис»
ЖШС-дағы,»Уранэнерго-Пул» ЖШСдағы барлық қатысу үлестерін сатуды
жоспарлап отыр. 2020 жылы Компания
өзінің «Каустик» АҚ-дағы акциялар
пакетін сатуды жоспарлап отыр.

ВАЛЮТАЛЫҚ БАҒАМДАРДЫҢ
ӨЗГЕРУІНІҢ ЫҚПАЛЫ
Теңге/АҚШ доллары бағамының
Ауытқуы Топ қызметінің шоғырландырылған нәтижелеріне айтарлықтай әсер
етуі мүмкін, негізінен мұның себебі:
• уранның спот бағасы әдетте АҚШ
долларымен көрсетіледі, сондықтан
сатып алу-сату шарттарының
көпшілігі және Топтың шоғырландырылған түсімінің басым бөлігі АҚШ
долларымен көрсетілген. 2017 жылы
Топ түсімінің 78%-ы 2018 жылы 87%-ға
дейін ұлғайып, АҚШ долларымен
номинацияланды. Ұлғаю 2017 жылмен салыстырғанда 2018 жылы уран
сегментінен АҚШ долларындағы
түсімнің өсуімен байланысты.
• Топ шығыстарының едәуір бөлігі,
оның ішінде оның операциялық
өндірістік шығыстарының басым
бөлігі және оның күрделі шығындарының үштен екісінен астамы теңгемен көрсетілген. Топтың теңгемен
көрсетілмеген негізгі шығыстары
ЖҰС операцияларында пайдаланылатын өнеркәсіптік сорғыларды және
уранды қайта өңдеу кезінде пайдаланылатын шайырды сатып алумен
байланысты; сондай-ақ
• Топ қарыздарының басым бөлігі
шетел валютасында көрсетілген. 2018
жылғы 31 желтоқсандағы жағдай бойынша Топтың қарыздарының 99%-ы

АҚШ долларымен номинацияланды.
Топ түсімінің басым бөлігі АҚШ
долларымен көрсетілген, ал оның
шығыстарының басым бөлігі теңгемен
көрсетілген болғандықтан, АҚШ доллары бағамының өсуі жалпы теңгеге
қатысты Топтың қаржылық нәтижелеріне оң әсер етеді. Алайда, Топта
АҚШ долларында елеулі міндеттемелер болғандықтан, АҚШ доллары
бағамының жоғарылауының оң әсері
толығымен немесе ішінара түзетілуі
мүмкін. Бұдан басқа, компания өз СП
және қауымдасқан компаниялардан
теңгеде көрсетілген келісімшарттар
бойынша уран мен уран өнімін сатып
алса да, бағалар өз кезегінде АҚШ
долларымен көрсетілген U3O8 спот
нарығының басым бағасына сүйене
отырып айқындалады. Тиісінше, АҚШ
доллары бағамының едәуір артуы
теңгемен деноминацияланған және
осындай келісімшарттарда уранды
сатып алуға байланысты шығындардың
тиісті өсуіне алып келеді.
Мүмкін болған жерде, Топ өзінің пайыздық төлемдер валютасының және
қаржылық міндеттемелерінің өз ақша
ағындарының валютасына сәйкестігі есебінен валюталық тәуекелдерді
азайтуға тырысады. Осындай сәйкестіктің арқасында топ туынды қаржы
құралдарын пайдаланбай хеджирлеуді
жүзеге асыра алады. Теңгеден өзгеше
валюталарда көрсетілген ақша активтері мен міндеттемелерге қатысты Топ
қысқа мерзімді теңгерімсіздіктерді
жою үшін қажет болған кезде осындай
валюталарды спот бағамдары бойынша
сатып алу немесе сату жолымен қолайлы деңгейде ықтимал тәуекелді ұстап
тұруға тырысады.
2018 жылы теңге/АҚШ доллары айырбас бағамы 332,3 теңге мен 384,2
теңге арасында өзгерді. Келесі кестеде
Қазақстан Республикасы Ұлттық
Банкінің (ҚҰБ) 2017 және 2018 жылдарға
арналған деректеріне сәйкес кезең
ішіндегі және жыл соңындағы орташа
теңге/АҚШ доллары айырбас бағамы
келтірілген.

Кезең ішіндегі және жыл соңындағы теңге/АҚШ долларының
орташа айырбас бағамы
2017 жыл

2018 жыл

Ауытқу

Кезеңдегі орташа айырбас бағамы

Теңге / АҚШ
доллары

326,08

344,90

6%

Кезең соңындағы айырбас бағамы

Теңге / АҚШ
доллары

332,33

384,20

16%

(1)

Қазақстандағы ПҚӨС өндірудің өндірістік өзіндік құнына байланысты
салық салынатын шығыстарға 29% мөлшерінде есептік салық есептеу жолымен
анықталады (базалық формуланы кестеден төмен қараңыз). Салық салына-

млн теңге

2018 жылы есептелген
салықтар, с.і. табыс салығы,
ПҚӨС мен басқа салықтар

Орташа бағам әрбір күнтізбелік күнге күнделікті айырбас бағамдарының орташа мәні ретінде
есептеледі.
Дереккөз: Қазақстан Республикасының Халық Банкі.
(1)

САЛЫҚ САЛУ ЖӘНЕ ПАЙДАЛЫ
ҚАЗБАЛАРДЫ ӨНДІРУГЕ
САЛЫНАТЫН САЛЫҚ («ПҚӨС»)

98 816

тын шығыстар пайдалы қазбаларды
өндіруге байланысты барлық тікелей
шығыстарды, оның ішінде кезең ішіндегі тау-кен дайындық жұмыстары үшін
амортизациялық аударымдарды және
өндіру жөніндегі қызметпен тікелей
байланысты кез келген басқа да амортизациялық аударымдарды қамтиды,
бірақ қайта өңдеуге арналған шығындарды және жалпы мен әкімшілік

шығыстарды болдырмайды. ПҚӨС жер
қойнауын пайдалануға арналған әрбір
келісімшарт бойынша жеке есептеледі.
Осылайша, нәтижеде алынатын ПҚӨС
сомасы өндірудің өзіндік құнына елеулі
түрде байланысты болады.
Келесі кестеде көрсетілген кезеңдер
үшін Топтың салықтары көрсетілген.

Топ салықтары, млн теңге
2017 жыл

2018 жыл

Ауытқу

Корпоративтік табыс салығы(1)

14 675

31 412

114%

Пайдалы қазбаларды өндіру салығы(2)

13 280

17 720

33%

5 609

–

–

Басқа салықтар мен бюджеттен тыс төлемдер(4)

38 470

49 684

29%

ЖАЛПЫ ЕСЕПТЕЛГЕН САЛЫҚ

72 035

98 816

37%

Көрсеткіш

Үстеме пайда салығы(3)

Қолданыстағы мөлшерлеме: 20%; есеп айырысу: пайдаға салынатын салық мөлшерлемесіне көбейтілген салық салынатын табыс (салық есептілігі негізінде).
(2)
Қолданыстағы мөлшерлеме: өнімді ерітіндідегі уран құны үшін 18.5%; есеп айырысу: салықты
есептеу өндіру құнына жүзеге асырылады және кейбір шығыстар бойынша болжамды 20 пайыздық
пайда маржасына және ПҚӨС 18,5% мөлшерлемесіне негізделген. 29% мөлшерінде салықты есептеу
мынадай формула бойынша анықталады: (1 + 20%) × 18.5% ÷ (1 — (1 + 20%) × 18.5%).
(3)
Қолданыстағы мөлшерлеме: 10-60%. Уранды қоса алғанда, қатты пайдалы қазбалардың кен орындарына
жататын жер қойнауын пайдалануға арналған келісімшарттар үшін 2018 жылғы 1 қаңтардан бастап жойылды.
(4)
Мүлікке салынатын салықты, жер салығын, көлік салығын, әлеуметтік салықты, бюджеттен тыс
төлемдерді, ҚҚС және ПНН-ды қамтиды.
(1)

Сату көлемінің анағұрлым жоғары
болуына және споттық бағаларға, сонымен қатар Топ құрылымының өзгеруі
(толығырақ: 30-беттегі «Компания активтерінің құрылымы») себепті есепке
алудағы өзгерістерге байланыстысалық базасының ұлғаюы салдарынан
салықтар, соның ішінде пайдаға салық,
ПҚӨС және басқа салықтар 2018 жылы
2017 жылмен салыстырғанда 98,816 млн
теңгеге дейін 37% өсті.

КҮКІРТ ҚЫШҚЫЛЫНЫҢ БАҒАСЫ
МЕН ҚОЛЖЕТІМДІЛІГІ
ЖҰС әдісімен уран өндіру үшін күкірт
қышқылының едәуір көлемі қажет.
Күкірт қышқылының болмауы Топтың
уран өндіру кестесін бұзуы мүмкін.
Күкірт қышқылына бағаның өсуі Топтың
жалпы табысына теріс әсер етуі мүмкін.
Күкірт қышқылы үшін Топ төлейтін
тоннаның орташа өлшенген бағасы

2018 жылы 21 557 теңгеге дейін (2017
жылы 21 529 теңгеден) өсті. 2018 жылы
күкірт қышқылына жұмсалатын шығыстар орташа есеппен Топтың уран
өндіруші ұйымдарының өндірістік
өзіндік құнының шамамен 16%-ын
құрады.
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4 699
тонна

БК, ҚК-дан сатып алынған
U3O8 және бақыланбайтын
инвестициялар көлемі

ҚОРЛАРДЫ БАҒАЛАУДАҒЫ
ӨЗГЕРІСТЕРДІҢ ӘСЕРІ
Топ қорлар мен ресурстарды тұрақты
негізде бағалайды. Нәтижесінде
қорлар мен ресурстар қолданыстағы
стандарттарға сәйкес қайта жіктелуі
мүмкін. Мұндай қайта жіктеу Топтың
қаржылық есептілігіне әсер етуі
мүмкін. Мысалы, егер қайта жiктеу Топ
жоспарлаған кенішті игеру мерзімінің
өзгеруіне әкеп соқтырса, бұл амортизациялық шығыстарға, құнсыздану
шығыстарына, сондай-ақ кенішті игеру мерзімі аяқталғаннан кейін әдетте
туындайтын кенішті жоюға арналған
шығыстарға тиісті әсер етуі мүмкін.

БК-МЕН ЖӘНЕ ҚАУЫМДАСҚАН
КОМПАНИЯЛАРМЕН МӘМІЛЕЛЕР
Компания өзінің еншілес компанияларынан, БК және қауымдасқан компаниялардан U3O8 негізінен кез келген
қолданылатын жеңілдіктерді ескере
отырып, спот бағасы бойынша сатып
алады. Негізінен сатып алынатын U3O8
көлемі Компанияның тиісті сатушы
ұйымдардағы үлесіне сәйкес келеді.
Топтың Уран сегментінен түсетін түсімі
негізінен екі ағыннан тұрады:
• БК және Қауымдасқан кәсіпорындардан сатып алынатын U3O8 сату,
және

• Компания және оның шоғырландырылған еншілес кәсіпорындары
мен СО өндірген өзінің меншікті
U3O8 сату.
Сатып алынатын уранды сатудың
өзіндік құны БК мен қауымдасқан
кәсіпорындардан (үлестік қатысу әдісі
бойынша) сатып алу бағасына тең, ол
негізінен тиісті дисконттарымен қоса
басым спот бағасы болып табылады. Тиісінше, БК мен қауымдасқан
компаниялар нәтижелерінің үлесі
Топтың пайдасының едәуір бөлігін
құрайды және оны Топтың қаржылық
нәтижелерін бағалау кезінде тиісті
түрде ескеру қажет. 2018 жылы сатып
алынатын U3O8 орташа өлшемді
дисконты спот бағасының 4,2%-ын
құрады.
Компания, шоғырландырылған еншілес кәсіпорындар мен БК өндірген
уранды сату кезінде сатудың өзіндік
құны, негізінен, өндірістің өзіндік
құнында берілген. Мұндай сату
үшін толық өндіру маржасы Топтың
шоғырландырылған нәтижелерінде
көрсетіледі.
Келесі кестеде Компания сатып алған
көлемдер келтірілген; осы көлемдер
көрсетілген кезеңдер үшін сатып алу
бағасы бойынша Компанияның сатуының өзіндік құнында көрсетілген:

Компания сатып алған көлем, тонна
2017 жыл

2018 жыл

Ауытқу

БК-дан және Қауымдасқан компаниялардан сатып алынған U3O8

6 877

3 022

(56)%

Бақыланбайтын инвестициялардан сатып алынған U3O8

1 882

1 647

(12)%

8 759

4 669

(47)%

Көрсеткіш

ЖИЫНЫ

(1)

Бақыланбайтын инвестициялар «Байкен-У» ЖШС болып табылады, оның тікелей қатысуының
5%-ы Компанияға тиесілі.
(1)

Сатып алу бағасы бойынша сатудың өзіндік құнында есепке алынатын БК,
қауымдасқан компаниялардан және бақыланбайтын инвестициялардан сатып
алынған U3O8 көлемі 2018 жылы 4 669 тоннаны құрады, 2017 жылмен салыстырғанда 47%-ға төмендеу негізінен Топ құрылымының өзгеруіне байланысты
(толығырақ 30-бетте «Компания активтерінің құрылымын» қар).
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2.2
Қызметтің негізгі
көрсеткіштері

380,3
млрд теңге

ШОҒЫРЛАНДЫРЫЛҒАН ҚАРЖЫЛЫҚ КӨРСЕТКІШТЕР

Қаржылық көрсеткіштер, егер өзгесі көрсетілмесе, млрд теңге
2017 жыл(4)
(қайта
есептелген)

2018 жыл

Ауытқу

277,0

436,6

58%

32,6

77,5

138%

139,2

380,3

173%

107,7

–

–

–

313,5

–

31,5

66,8

112%

534,1

1 435,0

169%

EBITDA(2) түзетілген көрсеткіші

96,7

131,3

36%

EBITDA(3) түзетілген көрсеткіші

128,2

140,2

9%

23,4

58,3

149%

Көрсеткіш

Топтың шоғырландырылған түсімі
(қаржылық есептілікке сәйкес)
Операциялық пайда
Таза пайда
Опционның пут сатудан түскен кірісі (бір жолғы әсер)(1)
Бизнес сатып алу(бір жолғы әсер)
Түзетілген таза пайда
Меншік иелеріне тиесілі акцияға таза пайда (базалық
және көбейтілген) теңге / акция

Операциялық ақша ағыны

2018 жылдағы таза пайда
(2017 ж салыстырғанда
173% көп)

2017 жылы Топ алынған сыйақы мен инвестициялардың теңгерімдік құны арасындағы айырмашылық салдарынан 107,7 млрд теңге көлемінде пут-опционды сатудан түскен пайданы таныды.
(2)
Түзетілген EBITDA негізгі қызметпен байланысты емес және бір жолғы әсері бар барлық баптарды
EBITDA-дан алып тастау жолымен есептеледі.
(3)
Түзетілген EBITDA (қатысу үлесі бойынша) «Аппак» ЖШС және «Инкай» БК» ЖШС түзетілген
EBITDA үлесін шегере отырып және Топтың іске асырылмаған пайдасындағы кез келген өзгерістерді шегере отырып, БК және қауымдасқан компаниялардың (әр есептік кезең ішінде болмашы
әсерге бола «Буденовский БК» ЖШС қоспағанда) таза пайдасындағы үлесін шегере отырып түзетілген EBITDA ретінде есептеледі.
(4)
МАЭК-Казатомөнеркәсіп ЖШС қызметін тоқтатылған ретінде жіктегендіктен.
(1)

Шоғырландырылған түсім 2017 жылмен
салыстырғанда 58%-ға ұлғайып, негізінен уран өнімдерін сатуды ұлғайту
есебінен 2018 жылы 436,6 млрд теңгені
құрады, бұл нарық үлесінің өсуін және
Топ құрылымының өзгеруін көрсетеді
(толығырақ 30-бетте «Компания активтерінің құрылымы» қараңыз).
2017 жылмен салыстырғанда, операциялық пайда 138%-ға ұлғайып, 2018
жылы 77,5 млрд теңгені құрады, бұл
негізінен U3O8 сату көлемінің ұлғаюына және сатудың орташа бағасының
ұлғаюына байланысты болды.
Бір жыл ішіндегі таза табыс 380,3
млрд теңгені құрап, 2017 жылмен салыстырғанда 173%-ға ұлғайды. Алайда,

алдыңғы жылмен салыстырғанда ұлғаюдың едәуір үлесі негізінен екі жылда
да бір жолғы әсерлерге, оның ішінде
2017 жылы пут-опционды өткізуге
және Топтың құрамына «Инкай» БК»
ЖШС, «Қаратау» ЖШС, «Ақбастау» АҚ
шоғырландыруға енгізу нәтижесінде
инвестициялар құнының өзгеруіне
байланысты (толығырақ 30-бетте
«Компания активтерінің құрылымы»
қараңыз). Осы мәмілелер бойынша бір жолғы нәтиже таза пайданы
тиісінше 107,7 және 313,5 млрд теңгеге
ұлғайтты. Осы әсерлерге түзетуді
ескере отырып, түзетілген таза пайда
2017 жылмен салыстырғанда 112%-ға
ұлғайып, 66,8 млрд теңгені құрады.

EBITDA түзетілген көрсеткіші 2017
жылмен салыстырғанда 36%-ға
ұлғайып, 2018 жылы 131,3 млрд теңгені
құрады, ал 2018 жылы қатысу үлесі
бойынша EBITDA түзетілген көрсеткіші
2017 жылмен салыстырғанда 9%-ға
ұлғайып, 140,2 млрд теңгені құрады.
Ұлғаю, негізінен, операциялық пайданың өсуімен және Топ құрылымының
өзгеруімен байланысты (толығырақ
30-бетте «Компания активтерінің
құрылымы» қараңыз).
Ұқсас себептер бойынша операциялық
ақша ағыны 58,3 млрд теңгені құрап,
2017 жылмен салыстырғанда 149%-ға
ұлғайды.
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ӨНДІРІС ЖӘНЕ ӨТКІЗУ КӨРСЕТКІШТЕРІ

Өндіріс және өткізу көрсеткіштері
2017 жыл

2018 жыл

Ауытқу

Тонна

23 321

21 705

(7)%

Тонна

12 093

11 476

(5)%

Тонна

10 111

16 647

65%

Тонна

9 300

15 287

64%

Тонна

9 085

7 892

(13)%

Көрсеткіш
Өндіріс көлемі U3O8 (100% негізінде)
Топтың U3O8 өндіріс көлемі (қатысу үлесі бойынша)

(1)

U3O8 өткізу көлемі (шоғырландырылған)
ҚАӨ КО/ТҰК сату көлемін қоса алғанда
Топтың дайын өнімінің қалдықтары (U3O8)
ҚАӨ / ТҰК дайын өнімінің қалдықтары (U3O8)

Тонна

8 999

7 353

(18)%

Теңге/кг

20 222

21 930

8%

Топтың орташа сату бағасы

АҚШ доллары/фунт U3O8

23,85

24,46

3%

Орташа апта сайынғы спот бағасы

АҚШ доллары/фунт U3O8

22,07

24,64

12%

Айдың соңындағы орташа спот бағасы

АҚШ доллары/фунт U3O8

21,78

24,59

13%

Орташа сату бағасы

(1)

U3O8 тобының өндіріс көлемі (қатысу үлесі бойынша) Компания мен ТНК сатып алатын уранға тең емес.

2017 жылмен салыстырғанда 2018
жылы уран өндіру бойынша барлық
кәсіпорындарда 100% негізіндегі U3O8
өндірісінің көлемі 7-ға төмендеді.
Өндіріс Компанияның жер қойнауын
пайдалануға арналған келісімшарттарда көрсетілген көлемдермен
салыстырғанда өндіруді 20% төмендету
туралы шешіміне сәйкес қысқартылды.
Қатысу үлесі бойынша өндіріс көлемі
сол себепті төмен болды.
2018 жылы U3O8 сатудың шоғырландырылған көлемі 2017 жылмен салыстырғанда 65%-ға ұлғайып, 16 647 тоннаны
құрады. Шоғырландырылған сатуға
бастапқы жария орналастырудан (IPO)

кейін Yellow Cake plc уран қорына 3 112
тонна сату, Топ құрылымындағы өзгерістер және ТҰК компаниясын құруды
қамтитын Топтың маркетингтік сату
функциясын трансформациялау, бұл
жаңа клиенттерді тартуға және делдалдарды пайдаланбай тікелей келісімшарттарды ұлғайтуға алып келді.
2018 жылғы 31 желтоқсандағы жағдай
бойынша Топта U3O8 дайын өнімнің
шоғырландырылған қоры 7 892 тоннаны құрады, бұл 2017 жылдың соңына
қарағанда 13%-ға төмен. ҚАӨ/ТҰК
деңгейінде U3O8 дайын өнім қоры 7 353
тоннаны құрады, бұл 2017 жылмен салыстырғанда 18%-ға аз. Қорлар деңгейінің

төмендеуі 2018 жылы сату көлемінің
ұлғаюының нәтижесі болып табылады,
сондай-ақ Компанияның қатысу үлесі
бойынша жылдық өндірістің шамамен
алты айлығына тең қорлардың оңтайлы
деңгейін қолдау мақсатына байланысты.
2018 жылы Топтың теңгемен орташа сату бағасы 21 930 теңге/кг (24,46
АҚШ доллары/фунт) құрады, бұл уран
өнімінің орташа спот бағасының өсуіне
және теңгеге қатысты АҚШ долларының
күшеюіне байланысты 2017 жылмен
салыстырғанда 8%-ға артық.

УРАН СЕГМЕНТІНІҢ ҚАРЖЫЛЫҚ КӨРСЕТКІШТЕРІ

Егер басқаша көрсетілмесе, Уран сегментінің қаржылық көрсеткіштері, млрд теңге
2017 жыл

2018 жыл

Ауытқу

326,08

344,90

6%

205,6

366,8

78%

204,5

365,1

79%

%

74%

84%

13%

Ақшалай өзіндік құны (қатысу үлесі бойынша)

АҚШ доллары/фунт

12,02

11,56

–4%

Ақшалай өзіндік құн+ күрделі шығындар (қатысу үлесі бойынша)

АҚШ доллары/фунт

16,09

15,08

–6%

млрд теңге

81,5

75,4

–7%

Көрсеткіш
Кезеңдегі орташа айырбас бағамы

Теңге/АҚШ доллары

Уран сегментінен түскен түсім
оның ішінде U3O8 (топ бойынша) сатудан түскен түсім)
Уран өнімінен түсетін кірістер үлесі

Өндіруші кәсіпорындардың инвестициялары (100% негізде)(1)

Тарату қорлары мен тарату шығындарын қамтымайды. «Күрделі шығындарға шолу» деген 6.0-бөлімде қорытынды нәтижелерге тарату қорлары мен
тарату шығындары қамтылған.
(1)
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U3O8 шоғырландырылған сатулары
2017 жылмен салыстырғанда 79%-ға
ұлғайып, негізінен уран өнімдерін
сатуды ұлғайту есебінен 2018 жылы
365,1 млрд теңгені құрады, бұл нарық
үлесінің өсуін және топ құрылымының
өзгеруін көрсетеді.
Қатысу үлесі бойынша ақшалай
өзіндік құн (С1) және ақшалай өзіндік
құн + күрделі шығындар (AISC) 2017
жылмен салыстырғанда 2018 жылы
тиісінше 4 және 6%-ға қысқарды.
Төмендеу негізінен теңгенің әлсіреуі
есебінен болды. Өндіріс көлемінің
7%-ға төмендегеніне қарамастан (толығырақ 40-бетте «Өндіріс және сату
көрсеткіштері» бөлімінен қараңыз),

өндірістің теңгемен өзіндік құны
саладағы ең төмендердің бірі ретінде
Топтың U3O8 өнім бірлігінің өзіндік құнын одан әрі позициялау үшін өзіндік
құнын оңтайландыру жөніндегі шараларға байланысты елеусіз өзгергенін
атап өту қажет.
Өндіру компанияларының инвестициялық шығындары (100%-дық негізде)
2017 жылмен салыстырғанда негізінен
шығындарды оңтайландыру бағдарламасы салдарынан қолдауға арналған
шығындарды қысқарту себебінен
7%-ға қысқарып, 75,4 млрд теңгені
құрады (толығырақ 42-бетте «Күрделі
шығындарға шолуды» қараңыз).

75,4
млрд теңге

өндіруші компаниялардың
инвестициялық шығындары
(100% негізде)

ҮМЗ СЕГМЕНТІ

ҮМЗ сегментінің көрсеткіштері
2017 жыл

2018 жыл

Ауытқу

8 267

10 447

26%

Сату көлемі, тонна

1 599,6

1 662,1

4%

Сирек металдар
Бериллий өнімі

Тантал өнімдері

Ниобий өнімдері

Теңге/кг

Теңге/кг

95 369

104 076

9%

Сату көлемі, тонна

135,0

137,7

2%

Теңге/кг

19 906

24 088

21%

23,7

22,9

–3%

Сату көлемі, тонна

Бериллий және тантал өнімдеріне тұтынушылық сұраныстың ұлғаюы 2018 жылы
сату көлемінің өсуіне алып келді.
Ниобий сатылымдары 2017 жылмен салыстырғанда ниобий қоспаларына, қосындыланған ниобийге және құрамында ниобий бар сублиматтарға тапсырыстар
көлемінің төмендеуіне байланысты 2018 жылы төмендеді.

Отын таблеткаларын сату көлемі
Отын таблеткалары және керамикалық ұнтақтар

2017 жыл

2018 жыл

Ауытқу

Отын таблеткалары

Сату көлемі, тонна

75,2

84,3

12%

Керамикалық ұнтақтар

Сату көлемі, тонна

10,2

10,2

–

Скраптардан қостотық

Сату көлемі, тонна

15,3

8,3

–46%

Отын таблеткаларын сату көлемі,
тапсырыс берушімен уағдаластыққа
сәйкес, қайта өңдеуге түскен беру
материалының 2017 жылы өсуіне байланысты 2018 жылы 84,3 тоннаға дейін

ұлғайды, бұл 2017 жылға қарағанда
12%-ға жоғары.
2018 жылы керамикалық ұнтақты сату
көлемі 2017 жылмен салыстырғанда
өзгеріссіз қалды.

Скраптардан қос тотықты сату
көлемінің төмендеуі скраптарды
қайта өңдеу көлемінің төмендеуіне
байланысты.
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2. Қаржылық және операциялық қызметке шолу

79,2

БАСҚА СЕГМЕНТТЕР

Егер өзгесі көрсетілмесе, өзге сегменттердің көрсеткіштері, млрд теңге
Көрсеткіш

млрд теңге

Түсім

2018 жылы «Өзге
сегменттер» сыртқы
түсімнің жалпы үлесі

Сатудың өзіндік құны

оның ішінде сыртқы түсім

Жалпы пайда

2017 жыл

2018 жыл

Ауытқу

80,3

79,2

(1)%

39,1

31,4

(20)%

75,3

77,0

2%

5,0

2,2

(57)%

* Барлық көрсеткіштер топ ішіндегі операцияларды (ерекшеліктерді) қамтиды, толығырақ ақпаратты
жылдық қаржылық есептіліктен қараңыз.

Басқа сегменттер өндіру кәсіпорындарына ұсынылатын бұрғылау, тауарлар
мен күкірт қышқылын тасымалдау,
ҒЗТКЖ және оқыту сияқты қызметтерді
қамтиды.
«Өзге сегменттердің» сыртқы түсімінің
жалпы үлесі 2018 жылы да, 2017 жылы
да 79,2 млрд теңгені құрады. «Өзге

2.3
Күрделі
шығындарға
шолу
Топ негізінен табиғи уранды өндірумен
айналысатын өзінің еншілес компанияларына қатысты күрделі шығындарды,
сондай-ақ оның бірлескен кәсіпорындарымен және табиғи уранды өндірумен
айналысатын қауымдасқан компаниялармен байланысты ұқсас сипаттағы
шығыстарды көтереді. Мұндай шығыстар мынадай негізгі компоненттерден
тұрады:
• ұңғымаларды салуға арналған
шығындар;
• өндірістік қуаттарды кеңейту,
қызметтер спектрін және көлік
бағыттарын жаңа аудандарға кеңейту, жаңа жүйелер мен процестерді
енгізу кіретін кеңейтуге арналған
шығындар;
• болжам бойынша өндіру тоқтағанға
дейін үш жыл бұрын тоқтатыла-
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сегменттерден» түсетін сыртқы түсім
2018 жылы Топтың жалпы шоғырландырылған түсімінің шамамен 7%-ын
құрады. «Өзге сегменттердің» жалпы
пайдасының азаюы негізінен Топ
құрылымының өзгеруіне байланысты
(толығырақ 25-бетте «Топ активтерінің
құрылымын» қараңыз).

тын мерзімді шығыстарды, инфрақұрылымға, жабдықтарды күтіп
ұстауға және ауыстыруға арналған
шығыстарды көрсететін өндірісті қолдауға арналған күрделі шығыстар,;
• AISC есебіне енгізілмеген тарату қорына жарналар және кенішті жабуға
арналған шығындар.
Келесі кестеде көрсетілген кезеңдер
үшін Топтың уран өндірумен айналысатын еншілес компанияларының,
БК және қауымдасқан компанияларының шығыстары көрсетілген. Күрделі
шығындар сомасы шоғырландырылмаған негізде Топтың жекелеген
компанияларының тәуелсіз басқару
ақпаратынан алынды және демек, олар
салыстыруға келмейді немесе Топтың
қаржылық есептілігінде көрсетілген негізгі өндірістік құралдар мен
жабдықтарды толықтыру сомаларына
сәйкес келмейді. Инвесторларға күрделі
шығындар туралы ақпаратқа шектен
тыс сенбеу ұсынылады, өйткені ол
ХҚЕС-ке сәйкес келмейтін бухгалтерлік
есеп негізінде аудиттелмеген шоғырландырылмаған қаржылық ақпаратты
білдіреді:

Топтың еншілес компанияларының, БК және қауымдастырылған
компанияларының шығыстары, млн. теңге
2017 жыл

2018 жыл

Кәсіпорын

Үлесі

WC(1)

S(2)

LF/C(3)

Жиыны

Үлесі

WC(1)

Орталық ЖШС

100%

2 555

543

169

3 267

100%

2 321

«Қазатомөнеркәсіп-SaUran» ЖШС

100%

5 197

1 185

639

7 020

100%

«РУ-6» ЖШС

S(2)

LF/C(3)

Жиыны

(4)

171

7 502

6 778

1 478

2 990

11 245
4 210

5 010

100%

2 453

541

282

3 276

100%

2 472

676

1 062

«Аппақ» ЖШС

65%

2 046

209

87

2 341

65%

999

257

68

1 325

«Инкай» БК» ЖШС

40%

5 258

8 077

–

13 335

60%

8 707

2 324

31

11 062

«Семiзбай-U» ЖШС

51%

2 364

470

137

2 971

51%

2 996

980

115

4 091

«Қаратау» ЖШС

50%

4 369

2 558

99

7 026

50%

2 376

685

80

3 141

«Ақбастау» БК» АҚ

50%

3 103

2 486

144

5 733

50%

2 031

1 192

79

3 301

«Заречное» БК» АҚ

49,98%

3 386

535

11

3 931

49,98%

3 971

182

10

4 162

«Катко» БК» ЖШС

49%

10 252

2 866

768

13 886

49%

9 275

2 447

1 368

13 090

«Хорасан-U» БК» ЖШС(5)

34%

6 582

254

182

7 018

34%

4 983

1 611

142

6 736

«ОТХК» БК» ЖШС

30%

3 962

2 761

858

7 582

30%

5 813

339

535

6 688

5%

4 389

3 051

233

7 674

5%

4 674

861

146

5 681

55 918

25 535

3 609

85 061

57 396

18 041

6 798

82 235

«Байкен-U» ЖШС(5)
ӨНДІРУШІ АКТИВТЕР ЖИЫНЫ

Ұңғыма құрылысы.
Өндірісті қолдау.
(3) Т
арату қоры / жабу.
(4)
оның ішінде 4.6 млрд. теңге сомасында кеңейтуге арналған шығыстар.
(5) 3
1.12.201 ж.жағдай бойынша «Хорасан-U” БК» ЖШС-та үлес 50%-ды, «Байкен-U» ЖШС-та — 52.5%-ды құрады.
(1)
(2)

Өндірістік процестің жоспарланған
деңгейіне қол жеткізу үшін Топтың
өндіруші компаниялары жыл сайын
қорлардың бар болуы негізінде ұңғы-

маны дайындау мен өндірудің қажетті деңгейін бағалайды. Бұл шығыстар
полигонның жұмыс қабілеттілігін
қолдауға арналған капиталданды-

рылатын шығыстарға жатады. Осы
шығындардың негізгі компоненті
ұңғыманы салуға арналған шығыстар
болып табылады.

2018 жылы ұңғымаларды салуға және өндіруді қолдауға арналған шығыстар, млн теңге

9 275

«КАТКО» БК» ЖШС

2 996

«Семизбай-U» ЖШС

980
3 971

«Заречное» БК» ЖШС

182
5 813

«ОТХК» БК» ЖШС

2 376

«Қаратау» ЖШС

339

685

2 031

«Ақбастау» БК» ЖШС

1 192
4 983

«Хорасан-U» БК» ЖШС

1 611

4 674

«Байкен-U» ЖШС

999

«АППАҚ» ЖШС

861

257
8 707

«Инкай» БК» ЖШС
«ҚазатомөнеркәсіпSaUran» ЖШС

6 778
2 472

«РУ-6» ЖШС

2 321

«Орталық» ЕҰ» ЖШС

0
Ұңғымалар құрылысы

2 447

2 000

2 324

1 478

676
388
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Өндірісті қолдау
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2018 жылы ұңғымаларды салуға және өндіруді қолдауға арналған шығыстар
2017

2018

Ауытқу

Ұңғымаларды салу

55 918

57 395

3%

Өндіруді қолдау

25 535

13 419

(47)%

ҚҰРЫЛЫСҚА ЖӘНЕ ҚОЛДАУҒА АРНАЛҒАН
ШЫҒЫСТАРДЫҢ ЖИЫНЫ

81 452

(млн теңге)

(1)

70 814

(1)

(13)%

4.6 млрд. теңге сомасында кеңейтуге арналған шығыстарды алып тастағанда

2018 жылы 13 өндіру кәсіпорнында
ұңғымаларды салуға және өндіруді
қолдауға арналған шығындар 70,8
млрд. теңгені құрады, бұл, 2017 жылға
қарағанда, 13%-ға төмен. Өзгеріс
негізінен шығындарды оңтайландыру
жөніндегі бағдарламаға байланысты

қолдауға арналған шығыстардың
азаюынан болды. Ұңғымаларды
салу құнының 3%-ға өсуі шегендеу
құбырларына жоғары шығындармен,
сондай-ақ батырмалы сорғылардың
жоғары бағаларымен және теңгенің
әлсіреуімен байланысты.

2018 жылы 23 199 тонна дайын қор
көбейтілді, бұл 2017 жылмен салыстырғанда 11%-ға төмен. 2017 жылмен
салыстырғанда 2018 жылғы тау-кен
жұмыстары жоспарында уран өндіру
көлемінің төмендеуіне байланысты
дайын қорлардың өсуі төмен болды.
Дайын қорлардың өсімі технологиялық
блоктарда технологиялық ұңғымалар
салуды, технологиялық ұңғымалар мен
технологиялық блоктарды байлауды,
технологиялық блоктарды қышқылдандыруды қамтитын тау-кен-дайындық
жұмыстар (ТДЖ) кешенін жүргізу нәтижеКАП4
лері бойынша жүргізіледі.

Уран өндіру және өндіруге дайын қорлардың өсімі, тонна

21 699
23 199

2018

23 391
26 103

2017

0

5 000

Уран өндіру

10 000

15 000

20 000

25 000

30 000

Өндіруге дайын қорлардың өсімі

Төменде кестеде ұсынылған ақпарат ТДЖ
өтеуді, 2018 жылғы 31 желтоқсандағы
жағдай бойынша әрбір өндіру кәсіпорны
үшін негізгі құралдар мен амортизацияны көрсетеді.

Тау-кен дайындық жұмыстарын өтеу, млн теңге,
егер өзгесі көрсетілмесе
Дайын қорлардың көлемі
(тонна)

Кезең соңындағы ТДЖ
қалдығы

Кезең соңындағы ГБЖ
қалдығы

НҚ теңгерімдік
құны
(ТДЖ-дан
басқа)

НҚбастапқы
құны
(ТДЖ-дан
басқа)

Кезеңдегі амортизация
( ТДЖ-дан
басқа)

«Орталық» ЖШС

2 711

9 909

328

12 749

18 168

1 046

«Қазатомөнеркәсіп-SaUran» ЖШС

4 993

11 088

2 870

6 518

15 085

1 059

«РУ-6» ЖШС

2 954

7 838

–

3 058

5 589

391

«Аппақ» ЖШС

2 447

3 942

2 158

4 118

8 280

368

«Инкай» БК» ЖШС

4 901

19 901

20 320

59 706

95 428

2 244

«Семізбай-U» ЖШС

2 902

5 611

31

7 990

16 346

809

«Қаратау» ЖШС

3 070

6 772

3 202

11 733

22 708

1 272

«Ақбастау» БК» АҚ

2 277

4 758

6 893

7 509

10 831

402

«Заречное» БК» АҚ

2 502

8 406

664

2 811

8 435

668

«Катко» БК» ЖШС

4 881

22 590

4 432

17 502

50 212

3 538

«Хорасан-U» БК» ЖШС

4 108

9 637

9 893

10 738

15 379

681

«ОТХК» БК» ЖШС

4 813

9 615

6 479

12 290

19 269

1 949

«Байкен-U» ЖШС

3 176

9 246

7 193

11 318

19 475

1 135

Кәсіпорын
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2.4
Қорлар және геологиялық
барлау қызметі

740

мың тонна уран

2018 жылғы 31 желтоқсанға қорлар мен ресурстар, мың тонна
Буденовское 6, 7

жиынтық минералдық
ресурстар (барлық өндіруші
кәсіпорындардың минералды
қорларын қоса алғанда)

32,7

Инкай 2, 3

125,1
58,1
58,1

«КАТКО» БК» ЖШС

27,3
27,3

«Семизбай-U» ЖШС

5,0
6,4

«Заречное» БК» ЖШС

43,1

«ОТХК» БК» ЖШС

88,2

46,9
46,9

«Қаратау» ЖШС

«Ақбастау» БК» ЖШС

43,0
43,0

«Хорасан-U» БК» ЖШС

41,7
41,7
21,5
21,5

«Байкен-U» ЖШС

18,8
18,8

«АППАҚ» ЖШС

141,8
141,8

«Инкай» БК» ЖШС

29,8
30,6

«ҚазатомөнеркәсіпSaUran» ЖШС

15,5
15,5

«РУ-6» ЖШС

28,0

«Орталық» ЕҰ» ЖШС

0
Қорлар

20

520,6 МЫҢ ТОННА

40

42,3
60
Ресурстар

80

100

120

140

160

2018 жылғы 31 желтоқсандағы жағдай
бойынша барлық өндіру кәсіпорындарының минералдық қорлары (өтеуді
ескере отырып) 520,6 мың тонна
уранды құрады (100%-дық негізде,
Компанияның қатысу үлесі бойынша
305,6 мың тонна уран немесе 59% ).
Жиынтық минералдық ресурстар (қорларды қоса алғанда) 740,0 мың тонна
уранды (100% негізінде, Компанияның
қатысу үлесі бойынша 476,7 мың тонна
уран) құрайды. 2018 жылдың бірінші
жартыжылдығының қорытындылары
бойынша CPR есебімен салыстырғанда жалпы ресурстар 66 мың тоннаға
(100%-ға, қатысу үлесі бойынша — 41
мың тоннаға) ұлғайды.
Компания перспективалық кен
орындарын бағалауға және жобалар
портфеліне, оның ішінде барлау
жобаларына ерекше көңіл бөледі. 2018
жылы Компания 4 жылға қолданылу
мерзімімен Инкай кен орнының №2
және №3 учаскелерінде уранды барлауға келісімшарттар алды. Қазақстан
Республикасы Энергетика министрлігінің құзыретті органының 01.07.2018
ж. №2 және 3 учаскелеріндегі есебіне
сәйкес минералды ресурстар 125,1
мың тоннаны құрады (оның ішінде
№2 учаске — 42,0 мың тонна және №3
учаске — 83,1 мың тонна). 2019 жылы
Компания Инкай кен орнының №2
учаскесінде геологиялық барлау жұмыстарын бастауды жоспарлап отыр.

740 МЫҢ ТОННА
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2.5
Қаржылық көрсеткіштерді
талдау
Төменде келтірілген кестеде Топтың 2017 және 2018 жылдардағы шоғырландырылған нәтижелеріне қатысты қаржылық ақпарат көрсетілген.

Топтың 2018 жылғы қызметінің нәтижелеріне активтер құрылымының
өзгеруіне байланысты операциялар айтарлықтай әсер етті. Атап айтқанда, 2018
жылдың 1 қаңтарынан бастап есепке
алу тәртібінде келесі өзгерістер болды:
• «Инкай» БК» ЖШС-дағы қатысу
үлесінің 95 929 млн теңге мөлшерінде ұлғаюы нәтижесіндегі пайда
• «Қаратау» ЖШС мен» Ақбастау» БКны бірлескен операциялар ретінде
қайта жіктеу нәтижесінде тиісінше 124
632 млн теңге және 92 951 млн теңге
сомасындағы пайда.
Түсімнің құрылымы, өзіндік құны,
жалпы және әкімшілік шығыстары,
сатуға арналған шығыстар және барлық
операциялық емес өзге де кірістер мен
шығыстар 2017 жылмен салыстырғанда
2018 жылы негізінен Топтың құрылымындағы өзгерістер есебінен өзгерді
(толығырақ 30-бетте «Компания активтерінің құрылымы» қараңыз).

Қаржылық көрсеткіштер
2017 жыл(2)
(қайта
есептелген)

(млн теңге)
Түсім
Сатудың өзіндік құны
ЖАЛПЫ ПАЙДА
Өткізу бойынша шығыстар
Жалпы және әкімшілік шығыстар
ОПЕРАЦИЯЛЫҚ ПАЙДА

Ауытқу

58%

277 046

436 632

(209 934 )

(313 817)

49%

67 112

122 815

83%
144%

(4 316)

(10 530)

(30 194)

(34 805)

15%

32 602

77 480

138%

77 294

312 436

304%

Өзге де кіріс / (залал) оның ішінде:
Опцион пут сатудан түскен кіріс (бір жолғы әсер)

2018 жыл

107 714

Бизнесті сатып алу нәтижелері (бір жолғы әсер)(1)

313 517

Қауымдасқан кәсіпорындар нәтижелеріндегі үлес

22 007

22 786

4%

БК нәтижелерінің үлесі

22 107

(4 743)

(121)%

САЛЫҚ САЛЫНҒАНҒА ДЕЙІНГІ ТАБЫС

154 010

407 959

165%

Табыс салығы бойынша шығыстар

(17 287)

(28 797)

67%

2 431

1 104

(55)%

139 154

380 266

173%

31 440

66 759

112%

138 527

372 176

169%

627

8 090

1,191%

Тоқтатылған қызметтен түскен кіріс
ТАЗА ПАЙДА
ТҮЗЕТІЛГЕН ТАЗА ПАЙДА (БІР ЖОЛҒЫ ӘСЕРСІЗ)
Меншік иелеріне жатқызылатын пайда
Бақыланбайтын үлеске жатқызылатын пайда

Басқа инвестициялардан түсетін 5 млн теңге
мөлшеріндегі пайданы қамтиды.
(2)
МАЭК Қазатомөнеркәсіп ЖШС қызметінің
тоқтатылғаны ретінде жіктелуіне байланысты.
(1)

КІРІСТЕР

Көздер бойынша бөлінген кірістер, млн теңге

43 163
36 610

Өзгесі барлығы

3 326
3 258

Өзге уран өнімін сату

Тантал өнімі

12 871
14 333

Бериллий өнімі

13 224
17 364
204 462

U3O8 сату

0
2017

2018
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2017 жылмен салыстырғанда 2018 жылы түсімнің өзгеруіне әсер еткен негізгі
факторлар төмендегі диаграммада көрсетілген.

Түсімдегі өзгерістер, млн теңге
2018 кірістері

436 632

KZT/USD бағымының өзгеруі

22 028

Сирек металдарды сату бағасының өсуі

2 707

U3O8 сату бағасының өсуі

8 498
126 353

U3O8 ату көлемінің ұлғаюы

277 043

2017 кірістері

0

50 000
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САТУДЫҢ ӨЗІНДІК ҚҰНЫ
2018 жылы сатудың өзіндік құны 313
817 млн теңгені құрап, 2017 жылмен
салыстырғанда, 49%-ға ұлғайды.
Ұлғаю, негізінен, 2018 жылы U3O8
сату көлемінің өсуінен және Топ
құрылымындағы өзгеруден туындады

(толығырақ 30-бетте «Компания активтерінің құрылымы» қараңыз).
Төменде келтірілген кестеде Топтың
2017 және 2018 жылдардағы өзіндік
құны бап-бабы бойынша көрсетілген.

Топтың өзіндік құны
Өзіндік құндағы үлес
(млн теңге)
Шикізат және материалдар
Персонал еңбегіне ақы төлеу
Қайта өңдеу және өзге де қызметтер
Тозу және амортизация

2017 жыл

2018 жыл

Ауытқу

2017 жыл

2018 жыл

143 771

202 817

41%

69%

64%

22 830

24 024

5%

11%

8%

5 052

10 354

105%

2%

3%

13 623

39 866

193%

6%

13%

Табыс салығынан басқа салықтар

10 552

22 033

109%

5%

7%

Өзгелер

14 106

14 723

4%

7%

5%

209 934

313 817

49%

100%

100%

САТУДЫҢ ӨЗІНДІК ҚҰНЫНЫҢ ЖИЫНЫ

Шикізат пен материалдардың құны
2018 жылы 202 817 млн теңгені құрап,
2017 жылмен салыстырғанда 41%-ға
ұлғайды. Бұл өсім негізінен, 2018
жылы U3O8 сату көлемінің ұлғаюына,
сондай-ақ Топ құрылымындағы
өзгерістерге байланысты.
Қызметкерлердің еңбекақысы 2018
жылы негізінен Топ құрылымындағы
өзгерістер есебінен 24 024 млн теңгені

құрап, 2017 жылмен салыстырғанда
5%-ға ұлғайды.
2018 жылы өңдеуге және өзге де қызметтерге шығындар негізінен сырттан
қызметтерге шығындардың ұлғаюы
нәтижесінде 10 354 млн теңгені құрады, бұл 2017 жылмен салыстырғанда
105%-ға көп.
Тозу мен амортизацияны, салықтар
мен басқа да шығыстарды қамти-

тын шығыстардың басқа да баптары
негізінен «Инкай» БК» ЖШС-мен байланысты осы шығыстарды шоғырландыру, БК және қауымдасқан компаниялардан 2018 жыл ішінде сатып
алынған өнімдермен салыстырғанда,
Топ алға қойған уран өнімін сатуды
арттыру есебінен, 2017 жылмен салыстырғанда, 100%-ға ұлғайып, 2018
жылы 76 622 млн теңгені құрады.
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2017 жылмен салыстырғанда, 2018 жылы сатудың өзіндік құнының өзгеруіне әсер
еткен негізгі факторлар төмендегі диаграммада көрсетілген:

Сатудың өзіндік құнындағы өзгеріс, млн теңге

313 817

2018 өзіндік құны
Өзіндік құнның төмендеуі, с.і. консолидация есебінен

–15 815

БК мен Қауым компаниялардан уранды сатып алу көлемінің ұлғаюы

11 611
7 376

KZT/USD бағамының өзгеруі
Шикізат пен энерготасымалдағыштардың бағасының өсуі

1 474

U3O8 сату көлемінің ұлғаюы

99 237
209 934

2017 өзіндік құны
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ӨТКІЗУ БОЙЫНША ШЫҒЫСТАР

Өткізу бойынша шығыстар
Өткізу бойынша шығыстардағы үлес
(миллион теңгемен)

2017 жыл

2018 жыл

Ауытқу

2017 жыл

2018 жыл

2 868

7 275

154%

66%

69%

484

950

96%

11%

9%

85

106

24%

2%

1%

169

221

31%

4%

2%

65

67

3%

2%

1%

645

1 911

196%

15%

18%

4 316

10 530

144%

100%

100%

Тиеу, тасымалдау және сақтау бойынша шығыстар
Персонал еңбегіне ақы төлеу
Жалға алу
Шикізат және материалдар
Тозу және амортизация
Өзгелер
ӨТКІЗУ БОЙЫНША ШЫҒЫСТАР ЖИЫНЫ

Өткізу бойынша шығыстар, негізінен,
тиеу, тасымалдау және сақтау (негізінен, U3O8 сату көлемінің ұлғаюына
байланысты) және Топ құрылымындағы өзгерістерге байланысты 2018
жылы 10,530 млн теңгені құрады, бұл

2017 жылмен салыстырғанда 144%-ға
ұлғайды.
Компанияның және THK-ның уран
өнімдерін сатуға байланысты өткізу
бойынша шығыстар, 2017 жылмен
салыстырғанда, 2018 жылы 123%-ға

ұлғайды. Бұл ұлғаю өткізу бойынша
шығыстардың жалпы ұлғаюының 29%ын құрайды, ал қалған ұлғаю Топтың
құрылымындағы өзгеріске байланысты
(толығырақ 30-бетте «Компания активтерінің құрылымы» қараңыз).

ЖАЛПЫ ЖӘНЕ ӘКІМШІЛІК ШЫҒЫСТАР (ЖӘШ)

Жалпы және әкімшілік шығыстар, млн теңге
ЖӘШ үлесі
2017 жыл

2018 жыл

Ауытқу

2017 жыл

2018 жыл

16 556

17 809

8%

55%

51%

Консультациялық және ақпараттық қызметтер

3 150

4 488

42%

10%

13%

Жалға алу

1 086

1 166

7%

4%

3%

696

808

16%

2%

2%

8 706

10 534

21%

29%

31%

30 194

34 805

15%

100%

100%

Көрсеткіш
Персонал еңбегіне ақы төлеу

Тозу және амортизация
Өзгелер
ЖАЛПЫ ЖӘНЕ ӘКІМШІЛІК ШЫҒЫСТАР ЖИЫНЫ
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Негізінен ЖӘШ-ге Топ құрылымындағы, оның ішінде еңбекақы (2018
жылы 17 809 млн.теңге, бұл 2017 жылға
қарағанда 8%-ға жоғары); жалға алу
шығыстары (1 166 млн теңге, бұл 2017
жылға қарағанда 7%-ға жоғары), тозу
және амортизация (2018 жылы 808 млн.
теңге, бұл 2017 жылмен салыстырғанда
16%-ға жоғары) шығыстары бойынша
өзгеріс әсер етті.
2018 жылы консультациялық және
ақпараттық қызметтердің құны 4 488
млн теңгені құрап, 2017 жылмен салыстырғанда, негізінен Компания 2018
жылы сатып алған ақпараттық қызметтердің көлемін ұлғайту есебінен 42%-ға
ұлғайды.
Басқа шығыстар 2018 жылы 10 534 млн
теңгені құрап, 2017 жылмен салыстырғанда 21%-ға ұлғайды. Өсу Түркістан
облысында әлеуметтік объектілердің
құрылысына жұмсалатын шығыстармен
айтарлықтай дәрежеде байланысты.
Өзге шығыстар да техникалық қызмет
көрсету мен жөндеуге арналған шығыстарды, іссапар шығыстарын, байланыс шығыстарын, материалдарды,
пайдаға салынатын салықтан басқа
салықтарды, коммуналдық шығыстарды, корпоративтік іс-шараларды,
айыппұлдар мен өсімпұлдарды, басқа
да кейбір шығыстарды қамтиды.

БК ЖӘНЕ ҚАУЫМДАСҚАН
КӘСІПОРЫНДАРДАН ТҮСЕТІН
КІРІСТЕРДЕГІ ҮЛЕС
БК мен қауымдасқан кәсіпорындардың кірістеріндегі үлесі 18 042 млн
теңгені құрады, бұл 2017 жылмен салыстырғанда 59%-ға аз. Бұл төмендеу,
негізінен, Топ құрылымындағы өзгерістерге байланысты болды (толығырақ 30-бетте «Компания активтерінің
құрылымы» қараңыз). Бұдан басқа, оң
нәтиже, 2017 жылмен салыстырғанда,
2018 жылы орташа спот бағасының
12%-ға артуымен байланысты.

САЛЫҚ САЛЫНҒАНҒА ДЕЙІНГІ
ПАЙДА ЖӘНЕ ТАБЫС САЛЫҒЫ
БОЙЫНША ШЫҒЫСТАР

Салық салынғанға дейінгі пайда және салық бойынша шығыстар, млн теңге
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407 959

28 797

7%

2017
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Тиімді салық мөлшерлемесі

Салық салынғанға дейінгі пайда және салық бойынша шығыстар, млн теңге
2017 жыл

2018 жыл

Ауытқу

Салық салынғанға дейінгі пайда

154 010

407 959

165%

Салық салынбайтын біржолғы әсерлер

107 714

313 517

191%

Көрсеткіш

Салық салынғанға дейінгі салық салынатын пайда

46 296

94 442

104%

Корпоративтік табыс салығы

17 287

28 797

67%

Салық салынғанға дейінгі пайда
407 959 млн теңгені құрады. Ұлғаю,
негізінен, нәтижесінде 313,5 млрд
теңге мөлшеріндегі кіріс танылған
Топ құрылымындағы өзгерістермен
шартталған және U3O8 сату көлемінің
ұлғаюына байланысты.
Топ пайдасының көп бөлігіне қолданылатын пайдаға салынатын салық
мөлшерлемесі 20%-ды құрайды. Топтың тиімді салық мөлшерлемелері
2017 және 2018 жылдарға тиісінше
11% және 7%-ды құрады. Тиімді салық
мөлшерлемесі корпоративтік табыс
салығынан 2018 жылы бизнесті сатып
алудан түскен табыс сияқты салық
есебінде танылмайтын кірістер мен
шығыстардың белгілі бір элементтеріне байланысты ерекшеленеді.

407 959
млн теңге

2018 жылы
салық салғанға
дейін пайда
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2.6
Өтімділік және күрделі
ресурстар
Сыртқы ортаның өзгермелі жағдайларында, «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ қаржықаражатын басқару кезінде қаржылық орнықтылықты сақтауға ерекше назар
аударады. Қаржы-қаражатты басқару саясаты үздіксіз қызметті және бизнестің дамуын
қамтамасыз етуге қабілетті капиталдың тұрақты базасын қолдауға бағытталған.
КҮРДЕЛІ РЕСУРСТАР
Топтың өтімділігіне қойылатын талаптар, негізінен, айналым капиталын
қаржыландыруға, күрделі шығындарға
және борышқа қызмет көрсетуге қатысты. Топ, негізінен, ақша ағындарына
операциялық қызметтен, сондай-ақ аз
дәрежеде айналым қаражатын қаржыландыру және қажетті ұзақ мерзімді
қаржыландыру үшін қаржыландырудың сыртқы көздерінен тарихи тәуелді болды. Компания болашақта Топ
бұрынғыдай операциялық қызметтен
ағындар қозғалысына байланысты
болады деп күтуде. Оның үстіне,
Компания белгілі бір инвестициялық
жобаларды қаржыландыру туралы
келісімдер жасау мүмкіндігін қарастыра алады. Топ, сондай-ақ, өнеркәсіптік
серіктестермен бірлескен кәсіпорындар құру есебінен өз қызметі үшін
капитал алады және бұрындары борыштық капиталдың халықаралық нарықтарында қаржыландыру тартқан.
АЛЫНҒАН ДИВИДЕНДТЕР

Компания Топ үшін негізгі компания болып табылады және өзінің
бизнес-операцияларынан түсетін
кірістен басқа, өзінің еншілес компанияларынан, БК мен қауымдасқан
компаниялардан және басқа инвестициялардан дивидендтер мен басқа
да төлемдерді алады. 2017 және 2018
жылдары Топ 36 486 млн теңге және 12
773 млн теңге көлемінде дивидендтер
алды. 2018 жылдағы төмендеу, негізінен, Топ құрылымының өзгеруіне байланысты болды (толығырақ 30-бетте
«Компания активтерінің құрылымы»
қараңыз). Компания өзінің дауыс беру
құқығын еншілес ұйымдардан, БК мен
қауымдасқан компаниялардан диви-

АЙНАЛЫМ КАПИТАЛЫ
Төменде келтірілген кестеде Топтың
2017 және 2018 жылдары 31 желтоқсандағы жағдайы бойынша айналым
капиталы көрсетілген.

Топтың айналым капиталы, млн теңге
Көрсеткіш
Тауарлық-материалдық қорлар

2017 жыл(1)

2018 жыл(2)

Ауытқу

169 675

170 261

–

Дебиторлық берешек

58 085

94 477

63%

Өтеуге ҚҚС

24 182

29 799

23%

Басқа да ағымдағы активтер

18 396

18 322

–

5 493

4 366

(21)%

(112 642)

(51 534)

(54)%

(173)

(147)

(15)%

Пайдаға салынатын салық бойынша міндеттемелер

(5 618)

(977)

(83)%

Басқа да салықтық және міндетті төлем міндеттемелері

(4 168)

(10 711)

157%

Алдын ала төленген пайда салығы
Кредиторлық берешек
Қызметкерлерге сыйақылар

Басқа да ағымдағы міндеттемелер

(14 349)

(30 319)

111%

ТАЗА АЙНАЛЫМ КАПИТАЛЫ

138 881

223 537

61%

(1)
(2)
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дендтік ағындарды барынша арттыру
үшін пайдалануға ұмтылады. Компанияның Қазақстан Республикасындағы
инвестициялар объектілерінен алған
дивидендтеріне дивиденд салығы
салынбайды.
2018 жылы Компания «Самұрық-Қазына» Қорының атына 161 661 млн теңге
мөлшерінде дивиденд төледі.

2017 жылғы 31 желтоқсандағы жағдай бойынша МАЭК көрсеткіштерін қамтиды.
Топтан шығаруға байланысты МАЭК көрсеткіштерін қамтымайды.

Топтың таза айналым капиталы барлық
қарастырылған кезеңдер ішінде оң
болып қалды.
Компания өзінің еншілес компанияларының ақша қаражатының жай-күйін
үнемі қадағалап отырады және еншілес
компаниялардың артық ақша қаражатын тиімді жинауға шоғырланады.

Келесі кестеде қорлардың айналымдылығы, Топтың дебиторлық және кредиторлық берешегі жөніндегі деректер,
сондай-ақ Топтың ақша қаражатының
айналымдылық циклі туралы толық
ақпарат (күндермен) 2017 және 2018
жылдардағы 31 желтоқсандағы жағдайы
бойынша берілген.

2017 жыл(1)

2018 жыл

Ауытқу

292

198

–32%

Дебиторлық берешектің айналымдылығы

70

79

13%

Кредиторлық берешектің айналымдылығы

208

60

–71%

Ақша қаражатының айналымдылық циклі

154

217

41%

ТМҚ айналымдылығы

%

дайын өнім мен қайта
сату үшін тауарлар төмендеді

Ақша қаражатының айналымдылық циклі, күндер
Көрсеткіш

7

на

Салыстыру мақсаттары үшін ТМҚ, МАЭК дебиторлық және кредиторлық берешегі бойынша
деректер 2017 жылдың көрсеткіштерінен шығарылды. Сондай-ақ, пайдалар мен залалдар туралы
шоғырландырылған есепте МАЭК 2017 жылы қызметі тоқтатылған ретінде жіктелді.
(1)

Ақша қаражатының айналымдылық
циклінің ұлғаюы көбінесе дайын
өнімді сату көлемінің ұлғаюына,
2018 жылы кредиторлық берешектің
өтелуіне және Топ құрылымындағы
өзгерістерге байланысты (толығырақ

30-бетте «Компания активтерінің
құрылымы» қараңыз).
Топ уран нарығындағы жағдайды
үнемі қадағалап отырады және қолайсыз нарықтық жағдайларда өзінің
тауарлық-материалдық қорларын

ұлғайту стратегиясын ұстана алады.
Келесі кестеде Топтың 2017 және 2018
жылдардағы 31 желтоқсанға жағдайы
бойынша тауарлық-материалдық
құндылықтарының компоненттері
ұсынылған.

Топтың тауарлық-материалдық құндылықтарының
компоненттері, млн теңге
2017 жыл

2018 жыл

Өзгеріс

140 533

130 157

(7)%

Ағымдағы жұмыстар

17 563

19 768

13%

Шикізат

14 520

13 728

(5)%

Көрсеткіш
Дайын тауарлар мен қайта сатуға арналған
тауарлар

Қосалқы бөлшектер

819

720

(12)%

Өңделетін материалдар

762

1 226

61%

Отын
Басқа да материалдар
Айналыстан шығаруға және ықтимал сатудың таза
құнына дейін есептен шығаруға арналған сома
ТАУАРЛЫҚ-МАТЕРИАЛДЫҚ ҚҰНДЫЛЫҚТАРДЫҢ ЖИЫНЫ

Топтың ең ірі тауарлық-материалдық құндылығы негізінен өзіне U3O8
қамтитын дайын тауарлар мен қайта
сатуға арналған тауарлар болып
табылады. Нарыққа бағытталған стратегияға сәйкес ТМҚ деңгейі, U3O8 және
Топ сатқан басқа да тауарларды қоса
алғанда, сату көлемінің ұлғаюына
байланысты төмендеді. Бұған дейін

889

1 875

111%

2 842

5 459

92%

(8 253)

(2 672)

68%

169 675

170 261

–

айтылғандай, U3O8 қорының шоғырландырылған деңгейлері табиғи мәнде (тонна) 13%-ға төмендеді, ал жоғарыда келтірілген кестеде дайын өнім
мен қайта сатуға арналған тауарлар
7%-ға төмендеді, бұл 2018 жылы қорлардың спот нарығындағы және 2018
жылғы айырбас бағамының жоғары
болуынан 2017 жылмен салыстырғанда

құны 2018 жылы жоғары болған бірлескен және қауымдасқан кәсіпорындардан сатып алынған уранды қамтиды.
Компания табиғи уран қорларының
(қоймалардағы қалдықтардың) деңгейі қатысу үлесі бойынша өндірістің
шамамен алты айлық көлемін құрайды деп күтуде.
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АҚША ҚАРАЖАТЫНЫҢ
ҚОЗҒАЛЫСЫ
Келесі талдау қаржылық есептілікпен
және оған тиісті ескертулермен бірге
негізделген және қарастырылуы тиіс.

Келесі кестеде Топтың 2017 және 2018
жылдардағы шоғырландырылған ақша
ағындары берілген.

Топтың шоғырландырылған ақша ағындары, млн теңге
2017 жыл

Көрсеткіш
Операциялық қызметтен түсетін ақша қаражаты

2018 жыл

23 355

58 327

Инвестициялық қызметтен түсетін ақша қаражаты

215 575

(40 279)

Қаржылық қызметтен түсетін ақша қаражаты

(74 881)

(139 272)

АҚША ҚАРАЖАТЫНЫҢ ЖӘНЕ ОЛАРДЫҢ БАЛАМАЛАРЫНЫҢ
ТАЗА ҰЛҒАЮЫ/(АЗАЮЫ)

164 049

(121 224)

(1)

(1)

Пайдаға төленген салық пен мен пайыздарды көрсетеді.

Операциялық қызметтен түсетін
ақша қаражаты

Инвестициялық қызметтен түсетін
ақша қаражаты

Қаржылық қызметтен түсетін ақша
қаражаты

Операциялық қызметтен түсетін ақша
ағыны 2017 жылғы 23 355 млн теңгеден
2018 жылы 58 327 млн теңгеге дейін
ұлғайды. Бұл өзгеріс негізінен мыналардың:
• негізінен Топтың сату көлемінің
өсуіне және Топ құрылымындағы өзгерістерге байланысты (толығырақ
30-бетте «Компания активтерінің
құрылымы» қараңыз) клиенттерден
түскен ақша түсімдерінің 2018 жылы
120 952 млн теңгеге ұлғаюының;
• 2018 жыл ішінде жеткізушілерге
төлемдердің 69 024 млн теңгеге
ұлғаюының арқасында болды. Бұл
ұлғаю көбінесе сомасы 2017 жыл
ішінде кредиторлық берешекті өтеу сомасынан асып түскен
кредиторлық берешекті 2018 жылы
өтеумен және Топ құрылымындағы
өзгеріспен (толығырақ 30-бетте
«Компания активтерінің құрылымы» қараңыз) байланысты болды.

2017 жыл ішінде 215 575 млн теңге
мөлшерінде түскен түсімдермен салыстырғанда, 2018 жылы инвестициялық
қызметте пайдаланылған ақша ағыны
40 279 млн теңгені құрады.
Өткен жылы инвестициялық қызметтен
түскен қаражатқа Компанияның пут-опционын сатуға байланысты 173 719 млн
теңгенің түсуі айтарлықтай әсер етті.
2018 жылы басқа өзгерістер, негізінен,
мыналарға байланысты:
• Топ құрылымының (толығырақ 30-бетте «Компания активтерінің құрылымы»
қараңыз) өзгеруі нәтижесінде бірлескен кәсіпорындардан, қауымдасқан
компаниялардан алынған дивидендтердің және басқа инвестициялардың
23 713 млн теңгеге азаюы.
• Energy Asia Limited 40,05% акцияларын және Energy Asia Holdings
(BVI) Limited-тен «Хорасан-У» ЖШС
жарғылық капиталындағы 16,02%
үлесті сатып алу бойынша 34 193
млн. теңге төлеумен байланысты.
Шоғырландырылған қаржылық
есептілікте ол ХҚЕС-ке сәйкес «Олардың құрамында сатып алынған ақша
қаражатын шегере отырып, бақыланатын кәсіпорындардағы үлесті
сатып алу» ретінде ұсынылған.

2017 жыл ішінде 74 881млн теңгеден
2018 жылы қаржылық қызметте пайдаланылған ақша ағыны 139 272 млн
теңгеге дейін ұлғайды. Бұл өзгеріс
негізінен:
• 2018 жылы «Самұрық-Қазына» Қоры
атына төленген дивидендтердің 2017
жылы төленген дивидендтермен
салыстырғанда 95 812 млн теңгеге
ұлғаюы.
• «Astana Solar» ЖШС, «MK KazSilicon»
ЖШС және «Kazakhstan Solar Silicon»
ЖШС қарыздарын мерзімінен бұрын
өтеу себебінен және Топ құрылымының өзгеруі нәтижесінде (толығырақ
30-бетте «Компания активтерінің
құрылымы» қараңыз) 2018 жылы кредиттер мен қарыздарды өтеу үшін
пайдаланылған ақша қаражатының
көлемінің 86 254 млн теңгеге ұлғаюы
есебінен болды.
2017 жылмен салыстырғанда, тартылған қарыздардағы өсім 2018 жылы
117 754 млн теңге немесе 223% болды.
Бұл өсім, негізінен, «Байкен-U» ЖШС
және «Хорасан-U» ЖШС-дағы қатысу
үлесінің және айналым капиталының
ұлғаюы есебінен Топтың төлемдерін
қаржыландыру үшін Топ тартқан қысқа
мерзімді қарыздарға жатады.
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128 819
млн теңге

31.12.2018 жылға жағдай
бойынша ақшалай қаражат
және олардың баламалары

ӨТІМДІЛІК
Топтың өтімділігін басқару тәсілі
қаржылық міндеттемелерді уақтылы
орындау үшін жеткілікті өтімді қаражаттың тұрақты болуын қамтамасыз
ету болып табылады.

Топ бірінші талап бойынша күтілетін
операциялық шығыстарды жабу үшін
жеткілікті көлемде, оның ішінде
кепілсіз қысқа мерзімді және ұзақ
мерзімді корпоративтік кредиттік
желілер есебінен ақша қаражатының
болуын қамтамасыз етеді.

Ақша қаражаты, млн теңге
Көрсеткіш
Ақша қаражаты және олардың баламалары
Қысқа мерзімді депозиттер
БАРЛЫҚ АҚША ҚАРАЖАТЫ

2017 және 2018 жылдардағы 31 желтоқсандағы жағдай бойынша ақша
қаражаты мен оның баламалары
тиісінше 239 936 млн теңгені (опционды сатудан түскен ақшалай түсімдерді
қоса алғанда) және 128 819 млн теңгені құрады. 2018 жылғы 31 желтоқсандағы жағдай бойынша төмендеу
негізінен 2018 жылы «Самұрық-Қазына» Қорының дивидендтерін төлеуге
және жоспарланған берешекті өтеуге
байланысты.

2017 жыл

2018 жыл

Ауытқу

239 936

128 819

(46)%

8 472

205

(98)%

248 408

129 024

(48)%

Компания үшін қосымша өтімділік
көзі корпоративтік кредиттік желілер
болып табылады. 2018 жылғы 31
желтоқсандағы жағдай бойынша Компанияның және оның кейбір еншілес
ұйымдарының 302,5 млн. АҚШ доллар
сомасында жаңартылатын кредиттік
желілерге қолжетімділігі болды, оның
222,5 млн. немесе 74%-ы пайдаланылған жоқ.
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2.7
Қаржылық
міндеттемелер
Компанияның қаржылық міндеттемелері тәуелді кәсіпорындардың қарыздары
бойынша берілген кредиттер мен кепілдіктерден құралады. Борыштық портфель,
негізінен, АҚШ долларында — негізгі кіріс валютасында (2018 жылы 99%)
қалыптастырылған. Осылайша, туынды қаржы құралдарын пайдаланбай валюталық
тәуекелді «табиғи» экономикалық хеджирлеу әсеріне қол жеткізіледі.

64

-ға

кредиттер мен
қарыздар өсті

Жалпы берешек, млн теңге

%

2017 жыл

2018 жыл

Ауытқу

Қаржылық жалдау бойынша кредиттер, қарыздар және
міндеттемелер

121 703

200 169

64%

Тәуелді кәсіпорындардың қарыздары бойынша берілген
кепілдіктер

14 732

13 935

(5)%

136 435

214 104

57%

Көрсеткіш

ЖАЛПЫ БЕРЕШЕК

Келесі кестеде Топтың 2017 және 2018 жылғы 31 желтоқсандағы жағдай бойынша
қаржылық міндеттемелерінің сомасы көрсетілген.

Топтың қаржылық міндеттемелерінің сомасы, млн теңге
Көрсеткіш
Төмендегілерді қоса алғанда, ұзақ мерзімді кредиттер
мен қарыздар
Банктік кредиттер

2018 жыл

Ауытқу

39 204

16 620

–58%
–58%

38 557

16 270

Банктік емес кредиттер

353

–

–

Қаржылық жалдау бойынша міндеттемелер

294

350

19%

82 498

183 549

122%

82 374

74 159

–10%

—

35 726

–

–

73 535

100%

Төмендегілерді қоса алғанда ағымдағы кредиттер
мен қарыздар
Банктік кредиттер
Банктік емес кредиттер
Шығарылған облигациялар
Қаржылық жалдау бойынша ағымдағы міндеттемелер
КРЕДИТТЕР МЕН ҚАРЫЗДАР ЖИЫНЫ

Кредиттер мен қарыздар жиыны
64%-ға негізінен «Инкай» БК» ЖШС
кредитін шоғырландыру және «Байкен-U» ЖШС мен «Хорасан-U» ЖШС-ға
қатысудың ұлғайтылған үлесі үшін
Топтың төлемдерін қаржыландыру
үшін, сондай-ақ, айналым капиталын
қаржыландырудың жалпы мақсатта-
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2017 жыл

125

129

3%

121 703

200 169

64%

ры үшін қысқа мерзімді қарыздарды
ұлғайту есебінен 35 085 млн.теңге
сомаға ұлғайды.
2018 жылы 11 қазанда Топ қазақстандық заңнамаға сәйкес айналым
капиталына қойылатын талаптарды
толықтыру үшін жыл сайынғы 4,6%
мөлшерлемесімен 70 000 миллион

теңге сомаға АҚШ долларына индекстелген облигацияларды шығарды.
Облигациялар 2019 жылғы қарашада
өтелуге жатады.

79,2

Келесі кестеде 2017 және 2018 жылдардағы банк кредиттері бойынша
Топтың орташа өлшемді пайыздық
мөлшерлемесі келтірілген.

млрд теңге

Топтың орташа алынған пайыздық мөлшерлемесі, %
2017 жыл

2018 жыл

Тіркелген пайыздық мөлшерлемелер

6,29

5,61

Құбылмалы пайыздық мөлшерлемелер

3,47

4,05

Көрсеткіш

2018 жылы «Өзге
сегменттердің» сыртқы
түсімінің жалпы үлесі

Топтың кредиттік қаражаты өзіне жылдық қаржылық есептілікте сипатталған
белгілі бір оң және теріс ковенанттарды қамтиды.
Таза борыш және борыш леверидж коэффициенттері
Келесі кестеде 2017 және 2018 жылдардағы 31 желтоқсандағы жағдай бойынша
Компания басшылығы оның қаржылық орнықтылығын өлшеу үшін пайдаланатын
негізгі коэффициенттер келтірілген.

Қаржылық орнықтылық коэффициенттері, млн теңге
2017 жыл

2018 жыл

Қаржылық міндеттемелер жиыны

121 703

200 169

64%

Ақша жиыны

248 408

129 024

(48%)

(126 705)

71 145

156%

96 733

131 208

36%

(1,3)

0,54

–

Көрсеткіш

ТАЗА БОРЫШ
Түзетілген EBITDA, млн теңге
ТАЗА БОРЫШ / ТҮЗЕТІЛГЕН EBITDA

Ауытқу

Жоғарыда көрсетілген көрсеткіштер Компанияның орнықты қаржылық жағдайын
көрсетеді. Олар ақшалай қаражат пен капиталдың қажетті көлемін, сондай-ақ
борыштың қисынды көлемін генерациялау жолымен қол жеткізілген Компанияның төлем қабілеттілігін көрсетеді.

«Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ | 63

2. Қаржылық және операциялық қызметке шолу

2.8
Болжамды
көрсеткіштер
Болжамды көрсеткіштер
2019 жыл

(бағам бойынша 1 АҚШ доллары/370 теңге)
Өндіруші кәсіпорындардың ЖБО өндіру көлемі (100%-дық негізде), тонна(1)

22 750–22 800

Өндіру кәсіпорындарының ЖБО өндіру көлемі
(иелену үлесі бойынша), тонна(2)

13 000–13 500

КО / TҰK сату көлемі, тонна(3)

13 500–14 500

Топтың өткізу көлемі, тонна(3)

15 000–16 000

Инвестициялық шығыстар (100%-дық негізде), млрд теңге

(4)

Топтың жалпы түсімі (қарж.есептілікке сәйкес)

85–95
485–505

оның ішінде ЖБО сатудан түскен түсім (Топ бойынша)

392–408

Ақшалай өзіндік құн (қатысу үлесі бойынша, C1), АҚШ доллары/ U3O8 фунт

$11,00–$12,00

Ақшалай өзіндік құн + өндіруші кәсіпорындардың күрделі шығындары
(қатысу үлесі бойынша , AISC), АҚШ доллары / U3O8 фунты

$15,00–$16,00

Өндіріс көлемі (100%-дық негізде): Компанияның қатысу үлесі бар кәсіпорындар өнімін шығарудың
жиынтық көлемін білдіреді және осы өнім шығару көлемінің кейбір бөлігі Топтың бірлескен кәсіпорындары бойынша серіктестерге немесе үшінші қатысушыларға тиесілі болатынын есепке алмайды.
(2)
Өндіріс көлемі (үлесіне тепе-тең): Компанияның үлестік қатысу мөлшеріне тепе-тең үлесі бар
кәсіпорындар өнімін шығару көлемін білдіреді және БК бойынша серіктестерге немесе үшінші қатысушыларға қатысты қалған бөлігін қамтымайды.
(3)
ҚАӨ /TҰK сату көлемі: тек қана ҚАӨ және KazakAtom AG (THK) сауда үйінің шоғырландырылған
сатылымдарын қамтиды. KAP және TҰK арасындағы Топішілік мәмілелер қосылмаған.
(4)
Инвестициялық шығыстар (100%-дық негізде) уран өндіруші кәсіпорындардағы шығыстарды ғана
қамтиды.
* U3O8 фунтына кг қайта есептеу коэффициенті 2,5998 құрайды.
(1)

2019 жылы Қазатомөнеркәсіп 20182020 жылдарға жоспарланған өндіру
көлемін 20%-ға қысқарту туралы бұрын
жарияланған ниетін ұстанатын болады
(көрсетілген кезең ішінде ай сайын өсу
көзделген, жер қойнауын пайдалану
келісімшарттар шеңберінде жоспарланған шоғырландырылған өндіру
көлемдерімен салыстырғанда). Қолданыстағы жер қойнауын пайдалану
келісімшарттарына сәйкес қысқартуды
ескере отырып, 2019 жылы өндіру шамамен 22 750 — 22 800 т уран (100%дық
негізде); көлемдердің қысқаруын
есепке алмағанда, өндіру деңгейі 2019
жылы 28 500т уранның (100% негізде)
белгісінен асып түсер еді.
Қазатомөнеркәсіп өндіріске бағдарланған ескі стратегия емес, уран
өндіру көлемі бөлігінде бағдарланған
нарықтық тәсілді ұстануды жалғасты-
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руда. Компанияның жерасты ұңғылап
шаймалау технологиясын пайдалануы
оған өндірудің дәстүрлі әдістерін
пайдалануға қарағанда, уран өндіру
көлемін ұлғайту немесе қысқарту
экономикалық тұрғыдан неғұрлым
жылдам және неғұрлым тиімді жолмен уран нарығы конъюнктурасының
өзгеруіне ден қоюға мүмкіндік береді.
Сату Қазатомөнеркәсіптіңнарыққа
бағдарланған стратегиясына сәйкес
жоспарланады. Өнім өндірудің
жоспарланған деңгейінен тыс сату негізінен серіктестермен және бірлескен
кәсіпорындардың басқа да қатысушыларымен келісімшарттар мен
келісімдер бойынша ҚАӨ-нің қорлары
мен еншілес компаниялары есебінен
қамтамасыз етіледі деп күтілуде.
Компания 2019 жылдың соңында
табиғи уран қорларының (қоймалар-

дағы қалдықтардың) деңгейі қатысу
үлесі бойынша шамамен алты айлық
өндіріс көлемін құрайды деп күтуде.

2019 ЖЫЛҒА
СЕЗІМТАЛДЫҚТЫ
ТАЛДАУ
Төменде көрсетілген кестеде спот
бағасы мен U3O8 сатудың орташа бағасы арасындағы корреляция көрсетілген. Бұл кесте Топтың бақылауынан
тыс тәуекелдерге және белгісіздіктерге ұшырайтын бірқатар негізгі бағалар
мен жорамалдарға негізделген. Бұл
бағалар өзгеруі мүмкін болашақ
іскерлік мүмкіндіктерге қатысты болжамдарға негізделген. Сезімталдықты
осы талдау тек көрсеткіш мақсаттарында қолданылуы тиіс; бағадағы

нақты өзгерістер бұдан әрі кестеде келтірілген мәндерден ерекшеленетін көрсеткіштерге әкелуі мүмкін.

Спот бағасы мен U3O8 сатудың орташа бағасы арасындағы корреляция
2019E

2020E

2021E

2022E

2023E

20

23

22

22

22

22

30

30

31

31

31

31

40

37

40

40

40

40

50

45

49

49

50

49

60

52

59

58

59

59

70

59

68

67

68

68

Номиналды споттық баға (АҚШ доллары)

Мәндер АҚШ доллармен дөңгелектелген. Сезімталдықтың осы талдауы келесі негізгі жорамалдарға
негізделген:
– АҚШ-тағы жылдық 2 %-ды құрайды;
– ұзақ мерзімді баға белгілеу спот баға белгілеуден 20% жоғары;
– Талдау UМЕ U3O8 шамамен 13,5 мың тонна ең аз жылдық сату көлемінің негізінде 2018 жылғы 31
желтоқсандағы жағдай бойынша жүргізілді және 2019-2023 жылдарға дайындалды, бұдан 2018
жылғы 31 желтоқсандағы жағдай бойынша келісімшарттар жасалған көлемдер келісімшарттың,
яғни тіркелген баға компонентімен (келісілген баға формуласына сәйкес есептелген) және/немесе
жекелеген споттық, орта мерзімді және ұзақ мерзімді бағалар комбинациясымен баға белгілеудің
аралас тетіктерімен келісімшарттардың қолданыстағы шарттарына сәйкес сатылатын болады, ал
қалған сатулар негізінен споттық бағаға негізделетін болады;
– U3O8 сатып алушылармен тікелей жасалатын және спот бағаларына негізделген қысқа мерзімді
келісімшарттар бойынша сатылатын болады.

2.9
Болашаққа
қатысты
мәлімдемелер
Осы құжатта «болашаққа қатысты
мәлімдеме» болып табылатын немесе
есептелетін мәлімдемелер бар. Болашақты сипаттауға арналған терминология, басқалардың арасында, «санайды»,
«алдын ала бағалау бойынша», «күтеді»,
«болжамдар бойынша», «ниеттенеді»,
«жоспарлайды», «белгіледі», «болады» немесе «тиіс» деген сөздерді қоса
алғанда, не әрбір жағдайда ұқсас немесе
салыстырмалы терминология, не талқылауға сілтемелер, жоспарлар, мақсаттар,
міндеттер, болашақ оқиғалар немесе
ниеттер болашаққа қатысты мәлімдемелерді белгілеуге арналған. Болашаққа
қатысты көрсетілген мәлімдемелер
тарихи фактілер болып табылмайтын
барлық мәлімдемелерді қамтиды. Олар

өзгелермен қатар қызмет нәтижелеріне, қаржылық жай-күйіне, өтімділігіне,
болашағына, өсуіне, әлеуетті сатып алуларға, Компания жұмыс істейтін стратегиялар мен салаларға қатысты ниеттер,
пікірлер және Компанияның үміттері
туралы мәлімдемелерді шектеусіз қамтиды. Өзінің табиғаты бойынша
болашаққа қатысты мәлімдемелер
тәуекелмен және белгісіздікпен байланысты, өйткені олар орын алуы немесе
орын алмауы мүмкін болашақ оқиғалар
мен жағдайларға жатады. Болашаққа
қатысты мәлімдеме болашақ қызмет
нәтижелерінің кепілі болып табылмайды. Компанияның іс жүзіндегі қызметінің нәтижелері, қаржылық жағдайы
мен өтімділігі және Компания жұмыс

істейтін ел мен салалардың дамуы осы
құжатта сипатталған немесе болашаққа
қатысты осы құжаттағы мәлімдемелерге
сәйкес болжанатын нұсқалардан айтарлықтай өзгеше болуы мүмкін. Компания
жаңа ақпарат алу, болашақ оқиғалар немесе қандай да бір өзге жағдайлар нәтижесінде болсын, осы құжатта қамтылған
салаға қатысты қандай да бір ақпаратты
немесе болашаққа қатысты қандай да
бір мәлімдемені жаңартуды жоспарламайды және өзіне міндеттеме алмайды.
Компания болашаққа қатысты осындай
мәлімдемелерде баяндалған нәтижелерге қол жеткізуге қатысты ешқандай
мәлімдеме жасамайды,ешқандай растама бермейді және ешқандай болжамдар
жарияламайды.
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3. Орнықты даму

3

«Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ-да Корпоративтік әлеуметтік
жауапкершілік саласында 2017–2019 жылдарға арналған
орнықты даму бағдарламасы (бұдан әрі — Бағдарлама)
жұмыс істейді
102-11

ОРНЫҚТЫ
ДАМУ
66 | Жылдық есеп. 2018

Бағдарлама мынадай міндеттерді іске
асыру арқылы Топтың орнықты дамуы
үшін алғышарттар жасауға бағытталған:
103-2

• лайықты жағдайларды және қызметкерлердің еңбегіне ақы төлеуді
қолдау;

• қызметкерлердің еңбек және әлеуметтік құқықтарын сақтау;
• қызметкерлердің, олардың отбасы
мүшелерінің, қатысу өңірлері
халқының өмір сүру деңгейі мен
сапасын қолдау;
• қоршаған ортаға зиянды әсерлерді
төмендету;

• қатысу өңірлерінің орнықты дамуына жәрдемдесу;
• Компанияда және қатысу өңірлеріңде қолайлы іскерлік климат жасау;
• Топтың серіктестермен, сондай-ақ
мемлекеттік органдармен өзара
тиімді іс-қимылы.
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3. Орнықты даму

Бағдарлама үш санатта ашылатын келесі іс-шараларды қамтиды:

1

ӘЛЕУМЕТТІК
ІС-ШАРАЛАР

2

ЕҢБЕКТІ ҚОРҒАУ
ЖӘНЕ ҚОРШАҒАН ОРТАНЫ
ҚОРҒАУ ЖӨНІНДЕГІ ІС-ШАРАЛАР

3

ҚАТЫСАТЫН ӨҢІРЛЕРДЕГІ
ЭКОНОМИКАЛЫҚ ЫҚПАЛ ЕТУ
ЖӨНІНДЕГІ ІС-ШАРАЛАР

Еңбек ұжымдарында
әлеуметтік тұрақтылықты
қамтамасыз ету

Еңбекті қорғау
және қамтамасыз ету

Қатысатын өңірлерінің
әлеуметтік-экономикалық
дамуын қолдау

Кадрлық әлеуетті
дамыту

Қоршаған ортаны
қорғау

Орнықты даму шеңберінде
сатып алу қызметін басқару
рәсімдері

Қайта құрылымдалатын Компаниялардың ұжымдарында әлеуметтік
тыныштықты қамтамасыз ету

Ядролық және радиациялық
қауіпсіздікті
қамтамасыз ету

Сыбайлас жемқорлыққа және
алаяқтыққа қарсы іс-қимыл,
корпоративтік қақтығыстар мен
мүдделер қақтығысын реттеу
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ОРНЫҚТЫ ДАМУ
САЛАСЫНДАҒЫ БАСТАМАЛАР
«Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ Басқармасының (бұдан әрі — Басқарма)
2018 жылғы 20 наурыздағы № 53
Шешімімен Маңыздылық матрицасы (тек «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК»
АҚ қызметкерлерінің сауалнамасын
ескере отырып), «Қазатомөнеркәсіп»
ҰАК» АҚ тұрақты даму саласындағы
бастамаларды іске асыру бағдарламасы бекітілді, Стейкхолдерлер картасы
өзектендірілді.
Жоғарыда көрсетілген құжаттарға
сәйкес орнықты даму саласындағы
бастамалар қатарына мыналар жатқызылды:
орнықты экономикалық даму
(экономикалық қосылған құн (EVA)
бойынша көрсеткіштің жоспарлы
мәніне қол жеткізу, шоғырландыруға
кіретін «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ
компаниялар тобы бойынша таза
шоғырландырылған кірістің жоспарлы
көрсеткішіне қол жеткізу, «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ еншілес және тәуелді компанияларында уран оксидін
өндіру өзіндік құнының жоспарлы
көрсеткішінен аспау»);
өндіріс қауіпсіздігі мәдениетінің
деңгейін арттыру (кешенді қауіпсіздікті басқару бойынша мақсатты
модельді енгізу, өндірістік қауіпсіздік
бойынша мінез-құлық аудиті рәсімін
енгізу, LTIFR коэффициентін енгізу,
есептіліктің ашықтығын арттыру);

БАСҚАРУ
ДИАГНОСТИКАСЫ
энергия тиімділігін арттыру (энергия
үнемдеу және энергия тиімділігін
арттыру жөніндегі іс-шаралар);
өндірістік процестердің тиімділігін
арттыруға инновациялық ғылыми
әзірлемелердің үлесі («Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ-ның ҒЗТКЖ жоспарын
бекіту және іске асыру»);
адами әлеуетті дамыту (қызметкерлерді дамытудың жеке жоспарлары
бойынша оқытуды ұйымдастыру).
Орнықты даму саласындағы жоғарыда
көрсетілген бастамаларды іске асыру
процесі туралы ақпарат Директорлар
кеңесінің Өнеркәсіптік, экологиялық,
радиациялық қауіпсіздік, еңбекті
қорғау және орнықты даму жөніндегі
комитетінің қарауына жіберіледі.

«Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ қызметінде Корпоративтік басқару
кодексінің қағидаттарын енгізу процесін бағалау мақсатында 2017-2018
жылы «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ-да
«Самұрық-Қазына» АҚ бастамасымен
корпоративтік басқару жүйесіне диагностика жүргізілді. Осы диагностика
шеңберінде «Қазатомөнеркәсіп»
ҰАК» АҚ орнықты даму қағидаттарын
және орнықты даму жүйесін енгізу
жөніндегі жұмысы бағалауға жатады.
Бұдан басқа, 2017 жылы жүргізілген корпоративтік басқару жүйесін
диагностикалау нәтижелері бойынша
«Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ ішкі
процестерді, оның ішінде орнықты
даму саласындағы ішкі процестерді
жетілдіру бойынша ұсынымдар алды
(ұзақ мерзімді орнықты даму үшін
экономикалық, экологиялық және
әлеуметтік мақсаттардың келісілуі,
тұрақты даму жүйесін енгізу).
Корпоративтік басқару жүйесін
жетілдіру жөніндегі, оның ішінде «Орнықты даму» бөлімі бойынша тәуелсіз
консультанттардың ұсыныстары 2018
және 2019 жылдарға арналған іс-шаралар жоспарына енгізілген. Қатысы
бар департаменттер, соның ішінде,
орнықты даму саласында іс-шараларды орындау бойынша жұмыстарды
жүргізуде.

қоршаған ортаға эмиссияларды барынша азайту (қоршаған ортаға эмиссиялардың белгіленген лимиттерін
көтермеу, кәсіпорын жұмысының
практикасына өнім бірлігіне қалдықтардың пайда болуының ғылыми
негізделген нормативтерін әзірлеу
және енгізу);
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3. Орнықты даму

3.1
Орнықты
экономикалық
даму
ҚҰРЫЛҒАН ЖӘНЕ БӨЛІНГЕН
ТІКЕЛЕЙ ЭКОНОМИКАЛЫҚ ҚҰН
«Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ Компанияға ғана емес, сол сияқты ел халқының
түрлі топтарының орнықты дамуын
қамтамасыз ете отырып, қатысу
өңірлеріне де елеулі әсер етеді және
маңызды әлеуметтік-экономикалық
функцияларды орындайды.
Компанияның экономикалық нәтижелілігінің негізі — кірістер мен

шығыстарды мұқият жоспарлау болып
табылады. Бизнес-жоспар мен жылдық
бюджеттер «Самұрық-Қазына» АҚ
стратегиялық және бизнес-жоспарлау
жөніндегі корпоративтік стандарттармен регламенттеледі. Бұл ретте
бизнес-жоспар ЕТҰ-ның бес жылдық
жоспарларын ескере отырып, топтастырылған. Оның іске асырылуын
Компанияның Директорлар кеңесі мен
«Самұрық-Қазына» АҚ қадағалайды.

Құрылған және бөлінген тікелей экономикалық құн, млн теңге*
201-1**
№

Бап

2017 жыл*****

2018
жыл

Өзгеріс

444 839

801 608

80%

(193 783)

(293 760)

52%

(39 386)

(41 833)

6%

(8 933)

(12 672)

42%

Құрылған тікелей экономикалық құн
1

Кірістер***
Бөлінген экономикалық құн, оның ішінде:

2

Операциялық шығыстар****

3

Еңбекақы

4

Пайыздар мен дивидендтер бойынша шығыстар

5

Табыс салығынан басқа салықтар

(11 275)

(23 559)

109%

6

Корпоративтік табыс салығы

(17 287)

(28 797)

67%

7

Өзге шығыстар

(609)

(730)

20%

8

Жергілікті қоғамдастыққа инвестициялар
(әлеуметтік салаға арналған шығыстар)

(34 412)

(19 991)

(42)%

БӨЛІНБЕГЕН ЭКОНОМИКАЛЫҚ ҚҰН

139 154

380 266

173%

Украина, АҚШ, Ұлыбритания және Қазақстан Өндіруші саланың ашықтығы бастамасының қатысушылары болып табылады (Extractive IndustriesTransparency Initiative) (G4 mining and metals sector
disclosures G4)
**
Ақпарат Компанияның 2018 жылғы аудиттелген шоғырландырылған қаржылық есептілігінен
алынды
***
Кірістер GRI стандарттарының әдістемесіне сәйкес есептелген және Компанияның түсім сомасы
мен барлық кірістерін қамтиды
****
Операциялық шығыстар мынадай баптарды қамтиды: сатудың өзіндік құны (жалақы мен салықтарды қоспағанда), өткізу бойынша шығыстар, жалпы және әкімшілік шығыстар (жалақы мен
салықтарды қоспағанда).
*****
МАЭК-Қазатомөнеркәсіп ЖШС қызметі тоқтатылған сияқты жіктелген.
*

Компания қызметінің қаржы-экономикалық нәтижелері туралы егжей-тегжейлі
ақпаратпен Компанияның корпоративтік сайтында орналастырылған аудиттелген шоғырландырылған қаржылық есептілікте танысуға болады — http://www.
kazatomprom.kz/ru/content/investoram/investoram/otchety/finansovaya-otchetnost
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ҒЫЛЫМ ЖӘНЕ ИННОВАЦИЯЛАР
«Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ — өз
өндірісін ғылыми-техникалық дамытуға бағыттаған әлемдік деңгейдегі
инновациялық компания. Компания
геология, геотехнология, ПР, ЯОЦ, сирек жер және сирек металл өнімдерін
қайта өңдеу, жаңа буын технологияларын құқықтық қорғау саласындағы
ғылыми-технологиялық жұмыстарды
қаржыландыруды үнемі ұлғайтып
отырады.
Қазатомөнеркәсіпте ғылыми-техникалық бөлімше («Жоғары технологиялар
институты» ЖШС) және ЕТҰ ғылыми-өндірістік бөлімшелері («ҮМЗ»
АҚ ОҒЗ, «Волковгеология» АҚ ОМЭО)
жұмыс істейді. Компанияда және
оның ЕТҰ-да ғылыми-зерттеу және
жобалау-конструкторлық қызметпен
486-дан астам қызметкер, оның ішінде 8 ғылым докторы және 54 ғылым
кандидаты айналысады.
2018 жылы «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК»
АҚ мен Компанияның ЕТҰ ғылыми-зерттеу және тәжірибелік-конструкторлық әзірлемелері (бұдан әрі
— ҒЗТКЖ) бойынша жалпы сомасы
3 417 млрд.теңгеге 101 шарт жасалды.
Компания өнертабысқа патенттер
беруге 3 өтінім берді, сондай-ақ
өнертабысқа 14 қорғау құжатын алды.
Қазатомөнеркәсіптің қызметкерлері
1 697 рационализаторлық ұсыныс
ұсынды, олардың 1 564-і қабылданды, 977-і қазірдің өзінде енгізілді.
Күтілетін экономикалық тиімділік
2 393 млрд теңгені құрайды.
Әлемдік нарықта бәсекеге қабілеттілікті сақтау үшін Компания өзінің
«Ғылыми-технологиялық қызметті
басқару» саясатын әзірледі. Қазатомөнеркәсіптің басым бағыттары бойын-

ша ғылыми зерттеулерін төрт ғылыми
орталық үйлестіреді:

1

Геология, геотехнология және
тау-кен дайындық жұмыстары
— «Волковгеология» АҚ»;

2

Өнімді ерітінділерді өндіру
және қайта өңдеу, СЖМ-ны
ілеспе алу — «ЖТИ» ЖШС;

3

ЯОЦ-нің жоғары технологиялары, СМ алу және өңдеу —
«ҮМЗ» АҚ;

4

Білімді басқару, зияткерлік
меншікті коммерцияландыру,
ғылыми-техникалық қызметті
жалпы үйлестіру — «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ УКН.

2018 жылы «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК»
АҚ ғылыми-техникалық кеңесінің 1
отырысы және «Қазатомөнеркәсіп»
ҰАК» АҚ-ның ғылыми-технологиялық
қызметтің басым бағыттары бойынша
мамандандырылған ғылыми-техникалық кеңестердің 12 отырысы өткізілді.
2018 жылы жаңа саясатқа сәйкес
Компанияда «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК»
АҚ-дағы рационализаторлық қызмет»
Ережесі жаңа редакцияда әзірленді.
2018 жылы 20-22 қыркүйекте Алматы
қаласында «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК»
АҚ қызметін әртараптандыруға арналған перспективалар мен технологиялар» тақырыбында Инновациялық
мектеп өткізілді.
«Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ мен
«Атомредметзолото» АҚ арасындағы ынтымақтастық шеңберінде
2018 жылы ЖҰС әдісімен уран өндіру
саласында тәжірибе алмасу, сондай-ақ
ілеспе пайдалы компоненттерді
алу бойынша техникалық кеңестер
өткізу арқылы кеніштер мен өнеркәсіп
алаңдарына өзара сапарлар өтті.
Ғылыми-технологиялық қызмет нәтижелерін коммерцияландыру мақсатында 2018 жылы «Қазатомөнеркәсіп»
ҰАК» АҚ (Лицензиар) мен «Хорасан-U»

(Хорасан-У) БК» ЖШС (Лицензиат)
арасында «Технологиялық ұңғымалар жүйесі арқылы металдарды жер
астында шаймалау тәсілі» өнертабысын пайдалану құқығын беру туралы
лицензиялық шартқа қол қойылды,
оның патент иесі «Қазатомөнеркәсіп»
ҰАК» АҚ (2001 жылғы № 11 745 ҚР патенті) болып табылады.
Ғылыми әзірлемелер
Компанияның барлық дерлік ҒЗТКЖлары іс жүзінде өндірісті жетілдіруге
және жаңғыртуға бағытталған. 2018
жылы келесі технологиялар әзірленді
және енгізілді:

1

Уран десорбциясына ультрадыбыстық әсер ету технологиясы

2

Қазақстандық өндірістің флокулянттарын қолдана отырып,
уран пероксидінің ұсақ кристалдарын тұндыру технологиясы.

3

Технологиялық ерітінділер
ағынын оңтайландыру үшін
3.0 нұсқасының симуляторы
әзірленді, ол геотехнологиялық
алаңды жобалауға, ұңғыманы
салуға және оларды пайдалануға арналған «Кенiш» бағдарламасының модуліне интеграцияланады. Бағдарламалық
модуль Мыңқұдық кен орнының
«Орталық» учаскесінің ұяшықтарында сынақтан өткізілді. Жер
асты шаймалау процесінде
симуляторды қолдану арқылы
күкірт қышқылының шығынын
10%-ға азайту күтілуде.

4

Тәжірибелік-өнеркәсіптік
сынақтар кезеңінде арнайы
мақсаттағы химиялық реагенттермен үйлесімде кавитациялық-ағысты технологияларды
қолдана отырып, аз қышқылды
шаймалау технологиясын 2020
жылы енгізу жоспарланып отыр.

Қазатомөнеркәсіптің ғылыми бөлімшелері Компанияның стратегиялық
мақсаттарына қол жеткізуге — қазақстандық уран өнімінің қосымша
құны мен ғылымды қажетсінуін ұлғайтуға лайықты үлес қосуда.

ҚАТЫСАТЫН ӨҢІРЛЕРДЕГІ
ЭКОНОМИКАЛЫҚ ӘСЕР
Компания олардың әлеуметтікэкономикалық дамуына ықпал ету
мақсатында қатысатын аймақтардағы
инфрақұрылымдық жобаларды қолдауға үлкен көңіл бөледі.
203-1

2018 жылдың ақпан айында Нұр-сұлтан қаласының (2019 жылдың наурызына дейін Астана қаласы) Білім
басқармасына 240 орындық мектепке
дейінгі мекемеге өтеусіз берілді.
Жоба «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ
мен Нұр-сұлтан қаласының әкімдігі
арасында 2014 жылғы 17 наурызда жасалған өзара ынтымақтастық туралы
меморандум шеңберінде жүзеге асырылды. Жобаның жиынтық құны 831
млн теңгеден астам, жалпы алаңы —
4 602 м2, ал учаскенің алаңы — 0,9 га.
2018 жылғы желтоқсанда «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ мен ҚР Ауыл
шаруашылығы министрлігінің Су ресурстары комитеті арасындағы өзара
ынтымақтастық туралы 2018 жылғы
15 тамызда жасалған меморандум
шеңберінде «ҚАЗСУШАР» шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорынға «Шиелі-Энергосервис» ЖШС
объектілерін 523 млн. теңгеден астам
мөлшерде берілетін объектілер бойынша күрделі жөндеу жүргізуге қаржы
қаражатымен бірге өтеусіз беру тетігі
жүзеге асырылды.
Бұдан басқа, 2018 жыл ішінде өңірдің
әлеуметтік-экономикалық дамуына және оның инфрақұрылымын
дамытуға арналған келісімшарттарды
орындау шеңберінде «Қазатомөнер-
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кәсіп» ҰАК» АҚ компаниялар тобы облыс бюджеттеріне 1 337 млн теңге аударды,
оның ішінде:

ТҮРКІСТАН ОБЛСЫНЫҢ БЮДЖЕТІНЕ
ТРАНСФЕР, 2018 ЖЫЛЫ
Кәсіпорынның атауы
«Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ

965 879 МЫҢ ТЕҢГЕ

млн теңгені

Аударылғаны, мың теңге
504 057

«Қаратау» ЖШС

45 206

«АППАҚ» ЖШС

32 652

«Заречное» БК» ЖШС

17 441

«Инкай» БК» ЖШС

11 220

«Волковгеология» АҚ

4 200

«Орталық» ЕК» ЖШС

70 194

«ОТХК» БК» ЖШС

83 493

«Ақбастау» БК» АҚ

185 930

«КАТКО» БК» ЖШС

11 234

«Қазатомөнеркәсіп-SaUran» ЖШС

ҚЫЗЫЛОРДА ОБЛЫСЫНЫҢ БЮДЖЕТІНЕ
ТРАНСФЕР, 2018 ЖЫЛЫ
Кәсіпорынның атауы
«Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ

326 489 МЫҢ ТЕҢГЕ
Аударылғаны, мың теңге
92 986
37 119

«Хорасан-U» ЖШС

171 112

«Семізбай-U» ЖШС

БАСҚА ОБЛЫСТАРДЫҢ БЮДЖЕТТЕРІНЕ
ТРАНСФЕРЛЕР, 2018 ЖЫЛЫ
Кәсіпорынның атауы

«Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ жер
қойнауын пайдалануға келісімшарттарды орындау аясында
облыс бюджеттеріне аударды

252

«Байкен-U» ЖШС
«РУ-6» ЖШС

1 337

2 000
23 272

44 430 МЫҢ ТЕҢГЕ
Аударылғаны, мың теңге

ҚАЙЫРЫМДЫЛЫҚ
ЖӘНЕ ДЕМЕУШІЛІК ҚЫЗМЕТІ
2016 жылғы қаңтарда «Самұрық-Қазына» АҚ Директорлар кеңесінің
шешімімен Қордың қайырымдылық
саясаты және Қордың қайырымдылық
бағдарламасы бекітілді.
Қазіргі уақытта Қордың компаниялар тобының барлық қайырымдылық
қызметін конкурстық негізде іріктеу
жолымен әлеуметтік маңызды жобаларды іске асыратын «Samruk-Kazyna
Trust» әлеуметтік жобаларды дамыту
қоры жүзеге асырады.

Ақмола облысы
«Семізбай-U» ЖШС

16 623

САТЫП АЛУ ПРАКТИКАСЫ

16 623

Компания өзінің веб-сайтында Сатып
алу ережелерін, сатып алу жоспарларын, оның ішінде ұзақ мерзімді
сатып алу жоспарларын, нормативтік-құқықтық актілерді, сондай-ақ
тендерлер өткізу және олардың
нәтижелері туралы ақпаратты жариялай отырып, сатып алуды өткізудің
ашықтығы мен айқындылығын қамтамасыз етеді.

Солтүстік Қазақстан облысы
«Семізбай-U» ЖШС
Алматы облысы
«МК «KazSilicon» ЖШС

1 758

Шығыс Қазақстан облысы
«УМЗ» АҚ

7 457

Маңғыстау облысы
«Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ

72 | Жылдық есеп. 2018

1 869

Компания сатып алудың жаңа моделін (бұдан әрі — Жаңа модель) енгізді, ол
мынадай мақсаттарға қол жеткізуді көздейді:
Жаңа модельді енгізу
периметрі «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ Корпоративтік орталығын
және ЕТҰ қамтыған.

ең үздік тәжірибелерді
енгізу есебінен сатып
алудың тиімділігін арттыру

өнім берушілердің
білікті тізімін құру
және дамыту

сатып алуды бақылау мен
ашықтықты қамтамасыз ету

қорлар бойынша
шығындарды төмендету

Жаңа модельді енгізу периметрі «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ КО және ЕТҰ
Орталық аппаратын қамтыған.
Компания өңірлердің отандық өнім
берушілерін қолдау мақсатында өз
үлестес тұлғалары (компанияның
еншілес және тәуелді ұйымдары) мен
өңірлердің жергілікті өнім берушілері
арасында жергілікті қамту үлесі 79%
деңгейінде болатын тауарларды, жұмыстар мен көрсетілетін қызметтерді
сатып алуға шарттар жасасуға көмек
көрсетеді.
«Сатып алуды санатты басқару»
жобасын іске асыру шеңберінде 2018
жылы 4 жаңа сатып алу санаттық стратегиясы әзірленді (күкірт қышқылы,
көліктік-буып-түю контейнерлері,
ион алмасу шайыры, сутегі пероксиді)
және 1-4 толқынның 7 стратегиясы
іске асырылды. Сорғы жеткізушілерін

таңдау кезінде алғаш рет «Иелік
етудің жиынтық құны» (ИЖҚ) құралы
қолданылды. Жоспардағы 2,3 млрд.
теңге көрсеткішінде жалпы сомасы
3,07 млрд. теңге болатын пайда бойынша экономикалық тиімділікке қол
жеткізілді.
Жер қойнауын пайдалану туралы
кодекс қазақстандық қызметкерлер
мен қазақстандық жеткізушілерді пайдалануды қоса алғанда, жер қойнауын
пайдаланушылардың қазақстандық
қамту бойынша белгілі бір талаптарды сақтауы туралы жалпы талапты
қамтиды. Осы жалпы талаптар әдетте
компания, оның еншілес және бірлескен кәсіпорындары тарабы болып
табылатын жер қойнауын пайдалануға
арналған тиісті келісімшарттарда
нақтыланады.
Үкімет 2002 жылдан бастап қазақстан-

дық тауар өндірушілерді қолдауға
және ынталандыруға бағытталған
импорт алмастыру саясатын енгізді.
Бұл саясат 2009 жылы Үкімет жер
қойнауын пайдалану туралы заңнамаға өзгерістер енгізгенде, сондай-ақ
мемлекеттік органдар, ұлттық компаниялар мен жер қойнауын пайдаланушылар сатып алатын тауарлардағы,
жұмыстар мен көрсетілетін қызметтердегі қазақстандық қамтуды ұлғайту
мақсатында жер қойнауын пайдалану
туралы кодексте және басқа да байланысты заңдарда («Қазақстандық қамту
жөніндегі талаптар») көрсетілген.
Қазақстандық қамту бойынша талаптар қазақстандық қамтуды есептеу
мақсатында жалпы жалақы қорындағы
жергілікті қызметкерлердің еңбекақысының пайыздық мөлшері сияқты
жаңа өлшемдерді енгізеді.

Тауарларды, жұмыстар мен қызметтерді сатып алудағы жергілікті
қамту үлесі, % (ДБ)
Көрсеткіш
Тауарларды, жұмыстарды және қызметтерді
сатып алудағы жергілікті қамтудың үлесі, %

2016 жыл

2017 жыл

2018 жыл

82%

80%

80%
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Қазақстанның өңірлері бойынша жергілікті қамту үлесін егжей-тегжейлі
бөлу төменде көрсетілген.
204-1

3.2
Әлеуметтік
жауапкершілік
КОМПАНИЯ ПЕРСОНАЛЫ

103-2

Қызметкерлер — Компанияның басты
құндылығы. Олар Қазатомөнеркәсіптің
дамуына және әлемдік уран нарығындағы көшбасшылықты сақтауға ықпал
етеді.
Компанияның персоналды басқару
саласындағы негізгі құжаты «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ-ның Кадрлық
саясаты болып табылады. Кадрлық саясаттың мақсаты — Компанияның корпоративтік құндылықтарын бөлісетін
білікті және дәлелді қызметкерлердің
тиімді командалық және жеке жұмысы
арқылы Компанияның стратегиялық
мақсаттарына қол жеткізу.
Кадрлық саясатты іске асыру мониторингін адам ресурстарын басқару
департаменті жыл сайын келесі негізгі
тиімділік көрсеткіштері бойынша
міндеттерді қою негізінде жүзеге
асырады:
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2018 жылы Қазақстан өңірлері бойынша сатып алудағы
жергілікті қамту үлесін бөлу, % (ДБ)
Өңірдің атауы

Сатып алудағы жергілікті қамту үлесі %

Ақмола облысы

98,00%

Алматы облысы

67,00%

Қызылорда облысы

93,00%

Маңғыстау облысы

83,00%

Оңтүстік Қазақстан облысы

89,00%

Шығыс Қазақстан облысы

78,00%

Атырау облысы

61,00%

Жамбыл облысы

89,00%

Батыс Қазақстан облысы

10,00%

Қарағанды облысы

88,00%

Қостанай облысы

53,00%

Павлодар облысы

89,00%

Ақтөбе облысы

11,00%

Солтүстік Қазақстан облысы

73,00%

Нұр-Сұлтан қаласы

82,00%

Алматы қаласы

83,00%

«ҚАЗАТОМӨНЕРКӘСІП» ҰАК» АҚ БОЙЫНША
ЖИЫНЫ (ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ)

80,00%

• персоналдың тартылу деңгейін
арттыру;
• Компанияның басқару құрылымын
оңтайландыруға байланысты іс-шараларды қоспағанда, персоналдың
қозғалысын тұрақтандыру және
кадрлардың тұрақтамауының өсуіне
жол бермеу;
• оқыту мен біліктілікті арттырудан өткен қызметкерлердің үлесін
арттыру;
• конкурстық негізде персоналды
іріктеу;
• еңбек ресурстары мен персоналға
арналған шығыстарды жоспарлаудың тиімділігі.
Кадрлық саясаттан басқа, Компанияның
корпоративтік мәдениетін құру мен
дамытудың нормативтік және идеологиялық қағидаттары Этика кодексі мен
комплаенс, Ұжымдық шарт және Корпоративтік көтермелеу туралы ереже
сияқты құжаттармен реттеледі.
Компания қызметкерлердің мүдделері
мен құқықтарын қатаң сақтайды,
сондай-ақ кемсітушілік пен мәжбүрлі
еңбектің кез келген түрін болдырмауға
жәрдемдеседі. Жұмыс орындарында
қауіпсіздікті қамтамасыз етуге, қыз-

меткерлердің әлеуметтік-тұрмыстық
жағдайларын жақсартуға және кәсіби
және жеке басының өсуі үшін тең
мүмкіндіктер жасауға ерекше назар
аударылады.
Компанияда 2012 жылдан бастап:
• негізгі басшылық және басқару
позицияларына тағайындау үшін
кандидаттардың болуы есебінен
Компанияны басқарудың жоғарғы
буынының сабақтастығын қамтамасыз ету;
• басшылық және басқару лауазымдарын толтыру үшін Компания ішінде
елеулі әлеуеті бар қызметкерлерді
анықтау және дамыту;
• Компания қызметкерлерін дамыту
және мансаптық өсу мүмкіндігімен
кәсіби сапаларды арттыруға ынталандыру мақсатында әзірленген
басшы қызметкерлердің сабақтастық
бағдарламасы жүзеге асырылуда.
Кандидаттар базасын қалыптастыру
арнайы оқудан және тағылымдамадан
кейін басшы лауазымында табысты
жұмыс істеуге объективті қабілетті
неғұрлым перспективалы басқарушы
қызметкерлерді таңдау болып табылады.

Бірлескен және тәуелді ұйымдарды
қоса алғанда, «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК»
АҚ қызметкерлерінің жалпы тізімдік
саны 2018 жылдың соңында 20 507
адамды құрады. Өткен жылдың ұқсас
көрсеткішімен салыстырғанда бұл көрсеткіш 18%–ға төмендеді (2017 жылы
— 25 020 адам, 2016 жылы-25 819 адам).
Персонал санының осы төмендеуі
«Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ («МАЭК»

ЖШС, «КАЭС» АҚ және «SARECO» ЖШС)
активтерінің шығуымен байланысты.
Жұмыстың негізгі бөлігін компания
қызметкерлері орындайды. Штаттан
тыс қызметкерлер ақылы қызмет көрсету шартын жасасу негізінде тұрақты
сипаты жоқ жұмыстарды жүзеге асыру
үшін тартылады.
102-8

2018 жылдың аяғындағы ҚР бойынша штаттық және штаттан
тыс қызметкерлерге бөлінген жұмыс күшінің жалпы саны4

20 507
адам

бірлескен және тәуелді ұйымдарды
қоса алғанда, «Қазатомөнеркәсіп»
ҰАК» АҚ персоналының жалпы
тізімдік саны

102-8
Оның ішінде

Мәні (адам)

Ерлер

Әйелдер

Қызметкерлердің жалпы саны

20 956

16 981

3 975

Есепті кезеңнің соңындағы қызметкерлердің
тізімдік саны (штат саны))

20 507

16 642

3 865

449

339

110

Көрсеткіш

Ақылы қызмет көрсету шарты бойынша
қызметкерлер

Ескерту: Қызметті жүзеге асырудың маңызды өңірі — Қазақстан болып табылады.

2018 жылдың соңында ақылы қызмет көрсету шарты бойынша қызметкерлердің
үлесі Компанияның жұмыс күшінің жалпы санының 2,1%-ын құрады. 2018 жылдың
соңында «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ тобы персоналы санының 95,4%-ы еңбек
шарты бойынша белгісіз мерзімге жұмыс істеді.
102-8

2018 жылдың аяғындағы жалдау мен жынысы туралы шарт
бойынша бөлінген қызметкерлердің жалпы саны

102-8
Оның ішінде

Мәні (адам)

Ерлер

Әйелдер

Қызметкерлердің жалпы саны (есепті кезеңнің
соңындағы қызметкерлердің тізімдік саны)

20 507

16 642

3 865

Еңбек шарты бойынша белгісіз мерзімге жұмыс
істейтіндер

19 572

15 974

3 598

935

668

267

Көрсеткіш

Уақытша шарт (шұғыл) бойынша жұмыс істейтіндер

2018 жылдың соңында «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ Тобының персоналы санының
0,1%-ы ішінара жұмыспен қамтылды.
102-8

2018 жылдың соңында жұмыспен қамту түрі бойынша
бөле отырып, персоналдың тізімдік саны

102-8
Оның ішінде

Көрсеткіш
Есепті кезеңнің соңындағы қызметкерлердің
тізімдік саны, оның ішінде:
Толық жұмыспен қамту
Ішінара жұмыспен қамту

Мәні (адам)

Ерлер

Әйелдер

20 507

16 642

3 865

20 488

16 629

3 859

19

13

6

Саны туралы ақпарат 1-Т (еңбек бойынша есеп) Стат. Есепте ұсынылған деректерге сәйкес берілген. Өңірлер бойынша деректердің ашылуы жұмыс орны бойынша ұсынылған.
102-8
4

Жұмыс күшінің едәуір бөлігі (шамамен
66%) ҚР оңтүстік өңірінде (Шымкент
қаласын қоса алғанда — 2,7%) іске
қосылған, бұл негізгі уран өндіруші
кен орындарының және компания
кәсіпорындарының орналасуымен
байланысты.
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Персоналдың 2018 жылдың аяғындағы тізімдік саны, өңірлер
мен жынысы бойынша бөлініп көрсетілген
Оның ішінде
Көрсеткіш

Мәні (адам)

Ерлер

Әйелдер

Алматы қ.

655

379

276

Нұр-Сұлтан қ.

939

518

421

Шымкент қ.

526

306

220

0

0

0

Солтүстік өңір

1 198

940

258

Оңтүстік өңір

13 067

11 709

1 358

Орталық өңір

0

0

0

4 107

2 781

1 326

0

0

0

ҚХР

10

5

5

АҚШ

2

2

0

Швейцария

3

2

1

20 507

16 642

3 865

Батыс өңір

Шығыс өңір
Ресей Федерациясы

ЖИЫНЫ

Жынысы, жас топтары, азшылық
топтарына және әртүрліліктің басқа
да белгілеріне қарай бөле отырып,
ұйымның басшы қызметкерлері мен
персоналының негізгі санаттарының
құрамы осы аспектіде менеджмент
тәсілінің тиімділігін көрсетеді. Көрсеткіш өзгеруінің нәтижелері мен
серпінін басшылық тұрақты даму ту-

2018 жылы жұмыс істейтіндердің
жалпы санынан ерлер үлесі

81%
19%

ралы жыл сайынғы есеп беру арқылы
талдайды.
«Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ жүйесінде
жұмыс істейтіндердің жалпы санынан
ерлер үлесі 2018 жылы 81%-ды, әйелдер үлесі — 19%-ды құрады. Өткен
кезеңмен салыстырғанда қызметкерлердің жалпы санындағы ерлер үлесі
шамалы артты (2017 жылы — 80%).

Ерлер
Әйелдер

Гендерлік белгі бойынша көрсетілген
арақатынас атом саласының өндірістік
қызметінің ерекшелігіне негізделген. Компания тобы бойынша жұмыс
істейтіндердің орташа жасы 2018
жылы 40 жасты құрады — бұл көрсеткіш іс жүзінде өзгеріссіз қалады.

Ұйымның басшы қызметкерлері мен персоналдың 2018 жылдың аяғындағы құрамы,
жынысы, ұлты мен жас тобы бойынша бөлініп көрсетілген
Көрсеткіш

Көрсеткіш

ЕСЕПТІ КЕЗЕҢНІҢ СОҢЫНДАҒЫ ҚЫЗМЕТКЕРЛЕРДІҢ
ТІЗІМДІК САНЫ
Гендерлік құрылым
Ұлттық белгі бойынша
құрылым

Жас топтары

Ерлер

Қызметкерлер

ӘҚ

ТҚ

Үлесі

Басшы
лауазымдары

Үлесі

20 388*

2 131

18 257

100%

119

100%

92%

16 532

984

15 548

81%

110

3 856

1 147

2 709

19%

9

8%

Қазақтар

13 710

1 562

12 148

67%

92

77%

Орыстар

5 280

444

4 836

26%

17

14%

Басқалар

1 398

125

1 273

7%

10

8%

30 жасқа дейін

3 544

372

3 172

17%

3

3%

11 470

1 372

10 098

56%

75

63%

5 374

387

4 987

26%

41

34%

50 жастан
жоғары

Бұл көрсеткіш басшылық құрамын ескермейді.

Компанияның ұжымдық шарттарымен қамтылған қызметкерлердің үлесі 2018
жылы өзгерген жоқ және 98% құрады.

102-41
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405-1

Әйелдер

30 жастан 50
жасқа дейін

*

%

2018 жылға ұжымдық шарттармен қамтылған қызметкерлердің үлесі
Мәні

Көрсеткіш
Жыл соңындағы қызметкерлердің тізімдік саны, адам

20 507

Ұжымдық шарттармен қамтылған қызметкерлердің жалпы саны, адам

20 119

Ұжымдық шарттармен қамтылған қызметкерлердің жалпы санының үлесі, %

98%

2018 жылы компаниядан шыққан қызметкерлердің саны 2017 жылмен салыстырғанда 10%-ға төмендеді, бұл әлеуметтік тұрақтылық деңгейінің артуы туралы
куәландырады.

Компаниядан шығып кеткен қызметкерлердің саны,
жынысы бойынша бөлініп көрсетілген
Көрсеткіш

2016 жыл

2017 жыл

102-8

2018 жыл

Өзгеріс
2017-2016

Өзгеріс
2018-2017

Әйелдер, адам

1 046

727

566

–30%

–22%

Ерлер, адам

3 109

2 604

2 418

–16%

–7%

ЖИЫНЫ

4 155

3 331

2 984

–20%

–10%

2 984 адамның ең үлкен үлесін 30-50 жас аралығындағы ерлер — 43% құрайды.
Уран өндіруші кәсіпорындар оңтүстік өңірде (Шымкент қаласын қоса алғанда)
орналасқанын ескере отырып, Компаниядан шыққан қызметкерлердің ең көп
үлесі осы өңірге тиесілі — 63%.
Компанияға 2018 жылы қабылданған қызметкерлер саны 2378 адамды құрайды.
Қызметкерлердің 51% оңтүстік өңірде (Шымкент қаласын қоса алғанда) жалданған.

Компанияға қабылданған қызметкерлердің саны,
өңірлер бойынша бөлініп көрсетілген
Өңірлер

401-1

Мәні

Үлесі, %

Алматы қ.

164

7

Нұр-Сұлтан қ.

306

13

Шымкент қ.

112

5

Батыс өңір

0

0

289

12

Оңтүстік өңір

1 101

46

Орталық өңір

0

0

404

17

Солтүстік өңір

Шығыс өңір
Швейцария
ЖИЫНЫ

2

0

2 378

100

Жоғарыда көрсетілген ақпарат 1Т есептері мен компанияның ЕТҰ-ның ресми хаттары негізінде
жиналды, онда GRI әлеуметтік тақырыбының көрсеткіштері көрініс тапты.
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«ПЕРСОНАЛДЫ БАСҚАРУДЫҢ
МАҚСАТТЫ МОДЕЛІН ЕНГІЗУ»,
«БИЗНЕС-ПРОЦЕСТЕРДІ
АВТОМАТТАНДЫРУ»,
«ДЖОБ-МАТЧИНГ» БИЗНЕСТІ
ТРАНСФОРМАЦИЯЛАУ ЖОБАЛАРЫ

2016 жылғы қарашадан бастап 2018
жылғы маусымға дейінгі кезеңде ҚАК17 «Персоналды басқарудың нысаналы
моделін енгізу» жобасы (бұдан әрі
— жоба) іске асырылды. Жобаның
міндеті — Компанияның бизнесі үшін
құндылықты ескере отырып, үдерістік
тәсіл тұжырымдамасының негізінде
HR-функцияларды құру. Ең алдымен,
саясатты, үдерістер құралдарын жаңарту, негізгі пайдаланушылардың функционалын қайта қарау және құзыретін
дамыту, үздік тәжірибелер негізінде
үдерістерге қатысушыларды оқыту
арқылы бизнесті трансформациялау
бағдарламасы шеңберінде әзірленген
персоналды басқарудың мақсатты моделіне сәйкес HR-процестер енгізілді.
Жоба Компанияның «Сала көшбасшысына сәйкес келетін корпоративтік
мәдениетті дамыту» стратегиялық
мақсатына қол жеткізуге бағытталған
(негіздеме: «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК»
АҚ–ның 2018-2028 жылдарға арналған
Даму стратегиясы). Компанияда және
пилоттық алты еншілес ұйымда персоналды басқарудың жаңа процестеріне
көшу аяқталды. 2019-2020 жылдары
топтың Тәуелді ұйымдарында мақсатты
процестерді тираждау белгіленді.
2018 жылы «Бизнес-процестерді автоматтандыру» жобасы аясында бірінші
толқын барысында автоматтандырылған жүйеге кадрлық әкімшілендіру,
ұйымдастыру менеджменті, жұмыс
уақытын есепке алу және жалақыны
есептеу (SAP HCM базалық көлемі) процестері енгізілді. 2019 жылдың соңына
дейін SAP HCM кеңейтілген көлемін
енгізу аясында «Жеке кабинет»
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өзіне-өзі қызмет көрсету сервисінің
автоматтандырылған жүйесінде кезең-кезеңмен іске қосу жоспарлануда.
Жаңа автоматтандырылған жүйе бір
базада персоналды басқарудың барлық
процестерін біріктіруге мүмкіндік
береді: қызметкерлердің қызметін кешенді бағалау, персоналды оқыту және
дамыту, кадрлық есеп, ұйымдастырушылық менеджмент, жұмыс уақыты
мен жалақыны есептеу, талдау және
есептілік.
Операциялық трансформация шеңберінде 2017 жылы «Самұрық-Қазына»
АҚ-ның «джоб-матчинг» бойынша ұсынымдарына сәйкес «Қазатомөнеркәсіп»
ҰАК» АҚ-ның нысаналы ұйымдық
құрылымына көшу жүзеге асырылды
(кандидаттардың құзыреттілік, дағдылар және жұмыс тәжірибесі бойынша
жаңа лауазымға қойылатын талаптарға
сәйкестігін бағалау). Көшудің негізгі
алғышарттары:
• жаңартылған Даму стратегиясы;
• жаңа ұйымдық құрылымы бар «Өндірістік тізбек элементтері бойынша
дивизионды құрылым» жаңа операциялық моделі;
• құзыреттілік пен дағдылар бойынша талаптарды жаңарту;
• лауазымдарды грейдирлеу жүйесін
енгізу.
2017 жылы Корпоративтік орталықта, 2018 жылы — «Орталық» ЕК»
ЖШС, «РУ-6» ЖШС, «Қазатомөнеркәсіп-Sauran» ЖШС, «ИВТ» ЖШС,
«ҮМЗ» АҚ, «ТТК» ЖШС, «Волковгеология» АҚ-да «джоб-матчинг» аяқталды,
ал 2019 жылы оны Компанияның
уран өндіретін бірлескен кәсіпорындарында аяқтау жоспарлануда.
Қазатомөнеркәсіп комиссиясының
«джоб-матчинг» шеңберіндегі жұмыс
нәтижелеріне сәйкес корпоративтік
орталықта персонал құрамы сыртқы
ресурстар есебінен 26%-ға, жоғарыда көрсетілген еншілес ұйымдарда
жаңартылған, СЕО (кәсіпорындардың
бірінші басшылары) және СЕО-1 (қызмет бағыттары бойынша бірінші бас-

шылардың орынбасарлары) құрамы
25%-ға жаңартылды. Уран өндіретін
тәуелді ұйымдарда «джоб-матчинг»
процесінің сапалы басталуы үшін
2018 жылы Корпоративтік орталық
ұйымдық құрылымдарды қайта қарау,
біліктілік талаптарын күшейту, персоналдың құзыреттілігін бағалау және
т. б. бойынша дайындық жұмыстарын
ұйымдастырды.
2017 жылдан бастап «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ-да корпоративтік
мәдениетті дамыту жөніндегі жоба
(бұдан әрі — КМ жобасы) басталды.
2017 жылы КМ жобасының мынадай
ірі іс-шаралары өткізілді: 17 мыңнан
астам қызметкерді қамтыған корпоративтік мәдениеттің диагностикасы
(77%), СЕО, СЕО-1 Корпоративтік орталықтың, сондай-ақ ЕТҰ бас директорларының қатысуымен стратегиялық
сессия өткізілді, онда компанияның ҚАУІПСІЗДІК, ЖАУАПКЕРШІЛІК,
КӘСІПҚОЙЛЫҚ, ДАМУ, КОМАНДА
деген корпоративтік құндылықтары
айқындалды.
2018 жылы келесі негізгі бөлімдермен
бірге 2018-2022 жылдарға арналған
КМ жобасының Жол картасы: құндылықтарды енгізу, корпоративтік
мәдениет агенттерінің командасын
қалыптастыру, құзыреттер моделін
жаңарту, қызметті бағалау жүйесін
жетілдіру, оқыту жүйесі, сабақтастықты басқару және материалдық
және материалдық емес уәждемені,
көшбасшылықты дамыту бағдарламасы, тиімді жұмыс ортасын құру, жұмыс
берушінің брендін құру, коммуникация жүйесін дамыту қалыптастырылды.
КМ жобасы шеңберінде 63 іс-шара
іске асырылды, оның 6-ы Топ қызметкерлерінің 80%-дан астамын тартумен жаңа тәжірибе (жыл сайынғы
бағалау, корпоративтік мәдениет
агенттері, құндылықтар мен корпоративтік мәдениетке оқыту жөніндегі
таунхолл/сессиялар, toast master, open
space, Vision zero стратегиялық сессиясы) болып табылды.

Персоналды дамыту мен оқыту
және мамандарды даярлау
«Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ кәсіпорындары тобының кадрлық саясаттың
басым бағыттарының қатарында —
персоналды кәсіби дамыту және оқыту.
Кәсіпорындар тобында қызметкерлерді даярлау, қайта даярлау және
біліктілігін арттыру процестері
жүйеленді. «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК»
АҚ кәсіпорын қызметкерлерін даярлау
шеңберінде Қазақстан Республикасының және шетелдердің 33 жоғары оқу
орны мен 10 колледжі ынтымақтасады. Бүгінгі таңда компания қаражаты
есебінен сала мен аймақ үшін бейінді
мамандықтар мен кәсіптер бойынша
335 студент оқиды, олардың 158-і
«Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ және
оның ЕТҰ қызметкерлері және 177-і
«Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ және
оның ЕТҰ-мен еңбек қатынастарында
тұрмайтын жеке тұлғалар. 2018 жылы
жоғары оқу орындары мен колледждерде дайындық шығындары 213,5
млн. теңгені құрады.

Жұмыс берушінің қаражаты есебінен
оқитын студенттер өндірісте практикадан өтеді, онда әр студентке кәсіпорынның тәжірибелі қызметкерлері қатарынан тәлімгер бекітіледі. Сонымен
қатар тәлімгерлер тағылымдамадан
өту бағдарламалары бойынша, соның
ішінде «Жас Өркен» тағылымдама бағдарламасына, «Жас маман»
бағдарламасына қатысушыларға,
сондай-ақ дарындар мен мұрагерлерге бекітіледі.
Оқытудың білім беру бағдарламаларынан басқа, «Қазатомөнеркәсіп»
ҰАК» АҚ мен ЕТҰ-да кәсіби бағыттар
бойынша, оның ішінде Қазақстан
Республикасының заңнамасына
сәйкес міндетті оқыту бойынша,
сондай-ақ нысаналы бағдарламалар
мен жобаларды (көшбасшылықты дамыту, ұқыпты өндіріс, корпоративтік
мәдениет, қауіпсіздік мәдениеті және
т.б.) іске асыру үшін қызметкерлердің
біліктілігін арттыру бағдарламаларына үлкен көңіл бөлінеді.

335
студент

компанияның қаражаты
есебінен сала мен өңір үшін
бейінді мамандықтар бойынша
оқып жатыр

404-2

2018 жылы қызметкерлерді оқытуға арналған шығыстар
Адам/семинар
саны

Персонал санатының атауы
АУП

Оқуға арналған
шығыстар, мың теңге

3 338

688 532

Өндірістік персонал

23 444

1 023 970

БАРЛЫҒЫ

26 782

1 712 502

Бір қызметкерге орташа жылдық оқу сағаттарының
саны, адам-сағат *

404-1

Қызметкерлердің санаты

2016
жыл

2017
жыл

2018
жыл

Өзгеріс
2017-2016

Өзгеріс
2018-2017

Барлығы, оның ішінде

31,2

36

32,5

15%

−10%

жоғары басшы

61,4

80

59,6

30%

−25%

орташа басшы

43,3

61

45,2

41%

−26%

әкімшілік персонал

49,5

49

32,1

–1%

−35%

өндірістік персонал

28,9

33

31,1

14%

−6%

Бір қызметкерге оқу сағатының төмендеуі корпоративтік форматта оқытуды енгізумен байланысты,
яғни оқудан өткен қызметкерлер саны артты, ал 1 қызметкерге шаққанда сағаттар саны төмендеді.
*
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ӘЛЕУМЕТТІК САЯСАТ
Ұжымдық шарт және кәсіподақтар
Топ қызметкерлерінің шамамен 73%–
ы «Атом өнеркәсібі қызметкерлерінің
салалық кәсіптік одағы» қоғамдық
бірлестігінің мүшелері болып табылады, ол 2018 жылғы 31 желтоқсанда
15 046 мүшеден тұрады, барлығы
— Топ қызметкерлері. 2018 жылғы 31
желтоқсандағы жағдай бойынша топ
қызметкерлерінің 98% ұжымдық шарт
қатысушылары болып табылады. Топ
кәсіпорындарының ұжымдық шарттарында, мысалы, 12 жасқа дейінгі үш
немесе одан да көп баланың анасы
немесе жалғыз басты ата-анасы әлеуметтік қамтамасыз ету бойынша ұзақ
демалыстарға өз құқығын пайдаланатын қызметкерлердің белгілі бір
санаттары үшін өтемақы төлемдерін
алу құқығы сияқты белгілі бір қосымша әлеуметтік жеңілдіктер көзделеді.
«Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ тобының
белгілі компанияларының ұжымдық
шартында бұрынғы қызметкерлер
үшін жеңілдіктер қарастырылған
және оларға әлеуметтік жеңілдіктер
ұсынады. Топтың ағымдағы ұжымдық
шарттарының тұрақты жаңарту шартымен орташа қолданылу мерзімі (үш
жыл) болады.
102-41

Топ компанияларының ұжымдық
шарттарында қызметкерлердің еңбек
жағдайларына әсер ететін Компания
қызметіндегі елеулі өзгерістер туралы
қызметкерлер мен олардың өкілдерін
алдын ала хабардар ету міндеттемесі
бар. Көптеген ұйымдарда хабарлаудың ең аз мерзімі төрт, ал бірқатар
жағдайларда екі аптаны құрайды.
402-1

Бұдан басқа, Компанияның ұжымдық
шартында мынадай аспектілерді регламенттейтін ережелер бар:
• еңбек заңнамасына сәйкес қызметкерлерге еңбекақы төлеу нысаны;
• инфляция деңгейіне жалақы ин-
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•

•
•
•

•
•

•

•

дексациясын жүргізуді бақылауды
қамтамасыз ету;
некеге тұру кезінде, зейнеткерлікке
шығу кезінде, бала туу және отбасы
мүшелерінің қайтыс болуы кезінде
қызметкерлерге материалдық көмек
төлеу және т. б;
жұмыс уақыты және қызметкерлердің демалыс уақыты;
салауатты және қауіпсіз еңбек
жағдайларын жасау;
қызметкерлерді кәсіби даярлауды,
қайта даярлауды және біліктілігін
арттыруды ұйымдастыру;
қызметкерлердің кепілдіктері мен
әлеуметтік қорғалуы;
қызметкерлерді сауықтыру және
санаториялық-курорттық емдеу
және демалыс;
қызметкер зейнеткерлік жасқа жеткенде жұмыс берушінің бастамасы
бойынша еңбек шартын бұзған
жағдайдағы өтемақы төлемдері;
ұжымдық шарттың тараптарымен
анықталған басқа да мәселелер.

Әлеуметтік саясат, төлемдер және
жеңілдіктер
Персоналға сыйақы беру жүйесінің
ажырамас бөлігі — барлық қызметкерлерге кепілдік берілген ұжымдық
шартта көзделген «Қазатомөнеркәсіп»
ҰАК» АҚ қызметкерлеріне арналған
әлеуметтік төлемдер мен жеңілдіктер.
Сондай-ақ, жасына немесе мүгедектігіне байланысты еңбек шартын бұзған
«Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ жұмыс
істемейтін зейнеткерлеріне әлеуметтік жеңілдіктер беру бөлігінде ерекше
жеке жағдайлар көзделген.
Ұжымдық шартқа сәйкес қызметкерлерге әлеуметтік кепілдіктер мен
жеңілдіктерді қамтамасыз ету үшін
жыл сайын Кәсіподаққа «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ жылдық жалақы
қорының кемінде 2,5% бөлінеді.
Кәсіподаққа 2018 жылы шамамен 200
млн. теңге бөлінді.
Бұдан басқа, жыл сайын «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ компаниялар тобы
қызметкерлерін медициналық сақтан-

дыруға ақшалай қаражат бөлінеді
(2018 жылы 822 млн.теңгеден астам
қаржы бөлінді).
Қызметкерлерге көрсетілетін материалдық көмек санаториялық-курорттық емдеуге және басқа да
сауықтыру іс-шараларына, бала туған
кезде, жұмыскерлер зейнеткерлікке шыққан кезде, 18 жасқа дейінгі
мүгедек балалары бар отбасыларына,
көп балалы отбасыларға, қызметкер
қайтыс болған жағдайда, қызметкердің мерейтойы күніне және басқа
да жағдайларға байланысты төлемге
бағытталған.
«Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ жұмыс
істемейтін зейнеткерлері үшін:
мемлекеттік, кәсіби мерекелерге, мерейтой күндеріне, жұмыс істемейтін
зейнеткер қайтыс болған жағдайда,
сондай-ақ оларға медициналық
қызмет көрсетуде материалдық көмек
көзделген.
Топ кәсіпорындарының ұжымдық
шарттарында жоғарыда көрсетілгендерге ұқсас қызметкерлерді
әлеуметтік қолдау шаралары немесе
өзге де әлеуметтік қолдау шаралары
да бар. Топтың кейбір кәсіпорындары
Қазақстан Республикасының заңнамасымен кепілдік берілген нормалардан
тыс жеңілдіктер береді.
Топ кәсіпорындарында толық және
ішінара жұмыспен қамтылған қызметкерлердің жеңілдіктеріне қатысты
айырмашылығы жоқ.
401-2

Бұдан басқа, ЕТҰ-ны жою/қайта
құрылымдау кезінде қызметкерлерге
жәрдемдесу ретінде:
• кәсіпорын тобына аутсорсинг
бойынша қызмет көрсететін Топ
кәсіпорындары мен ұйымдарға қызметкерлердің жұмысқа орналасуына
жәрдем көрсету;
• персоналды қайта даярлауға бағытталған әр түрлі бағдарламаларды
іске асыру;
• өтемақы төлеу.
404-2

Еңбекақы төлеу жүйесі
Компанияда еңбекақы төлеу жүйесі қызметкерлерді сапалы және нәтижелі еңбекке ынталандыруға бағытталған. 2018 жылы өндірістік персоналдың орташа айлық
жалақысы 2017 жылмен салыстырғанда 4%-ға өсті және 244 543 теңгені құрады.

теңге

Өндірістік персоналдың орташа айлық жалақысы*, теңге
Атауы
Өндірістік персоналдың орташа
айлық жалақысы, теңге

244 543

2016
жыл

2017
жыл

2018
жыл

Өзгеріс
2017-2016

Өзгеріс
2018-2017

215 889

234 029

244 543

10%

4%

өндірістік персоналдың
2018 жылғы орташа айлық
еңбек ақысы

Көрсеткіш өндірістік персоналдының жалақы қоры ретінде еңбек жөніндегі есепке (Стат.есептілік) /
өндірістік персоналдың нақты санына сәйкес есептеледі.
*

Есептелген жалақының жалпы сомасы, млн теңге*
Атауы
Жалақы қоры, барлығы
*

2016
жыл

2017
жыл

2018
жыл

Өзгеріс
2017-2016

Өзгеріс
2018-2017

59 600

61 829

63 413

4%

3%

Есептелген жалақы сомасы барлық ілеспе салықтар мен аударымдарды қамтиды.

«Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ барлық
кәсіпорындары бойынша бастапқы
деңгейдегі ең төменгі жалақының
және Қазақстан Республикасындағы
ең төменгі жалақының белгіленген
мөлшерінің арақатынасы Компанияның пайдасына орташа есеппен 1,04
құрады.

Компания кемсітушілікке жол бермейді және еңбекке ақы төлеуге тең тәсілді ұстана отырып, ерлер мен әйелдер
үшін тең мүмкіндіктерді қамтамасыз
етуге ұмтылады.

202-1

Қызметкерлер санаттары бойынша бөлінген ерлер мен әйелдердің
базалық жалақысының қатынасы, мың теңге

405-2

809
809

Жоғары басшылық
(директорлар кеңесі, басқарушы
комитет немесе ұқсас орган)

358
358

Орташа басшылық

153
153

Әкімшілік персонал
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Ерлердің базалық мөлшерлемесі
Әйелдердің базалық мөлшерлемесі
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Қызметкерлердің бастапқы деңгейдегі стандартты жалақысының
2018 жылғы белгіленген ең төменгі жалақыға қатынасы, теңге

202-1

Оның ішінде
Көрсеткіш

Ерлер

Әйелдер

Қазақстан Республикасындағы ең төменгі жалақы, теңге

28 284

28 284

Компаниялар Тобы бойыншабастауыш деңгейдегі қызметкердің
ең төменгі жалақысы, теңге *

29 360

29 360

104%

104%

Қатынасы
*

1-разрядты өндірістік қызметкердің базалық тарифтік мөлшерлемесi.

ӘЛЕУМЕТТІК ТҰРАҚТЫЛЫҚ
Әлеуметтік тұрақтылықты қамтамасыз
ету және еңбек ұжымдарында қолайлы
моральдық-психологиялық климатты
қалыптастыру үшін «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ теңдестірілген кадрлық
саясатты жүргізеді және персонал үшін
қолайлы жұмыс жағдайын жасайды.
103-2

Қазатомөнеркәсіп кәсіпорындарындағы қызметкерлер алдындағы корпоративтік әлеуметтік жауапкершілікті
арттыру мәселесіне жүйелі көзқарас
мақсатында қолайлы психологиялық
ахуал жасау, жұмыс жағдайын жақсарту

және қауіпсіздік деңгейін арттыру,
тамақтануды ұйымдастыру, қызметкерлерді материалдық ынталандыру,
олардың біліктілігін арттыру жөніндегі
жұмыстарды көздейтін әлеуметтік-еңбек жағдайларын қамтамасыз ету және
т.б. жөніндегі іс-шаралар жоспары
әзірленді. «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК»
АҚ ЕТҰ-ның басшылары іс-шаралар
жоспарының орындалуына дербес
жауапты болады.
«Самұрық-Қазына» АҚ-ның Қор компаниялары тобының әлеуметтік даму
деңгейін арттыру саласындағы саясатына сәйкес, «Әлеуметтік өзара іс-қимыл және коммуникация орталығы»
ЖМ жыл сайын «Қазатомөнеркәсіп»

ҰАК» АҚ-ның әлеуметтік тұрақтылық
рейтингін (индексін) анықтау бойынша
зерттеулер жүргізеді.
Әлеуметтік тұрақтылық рейтингін
(Индексін) анықтаудың мақсаты еңбек
ұжымындағы әлеуметтік тыныштық
деңгейін, персоналдың әлеуметтік
көңіл-күйін және тартылуын бағалау,
сондай-ақ кәсіпорындардың әлеуметтік даму деңгейін бағалау болып
табылады.
2018 жылы «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК»
АҚ-ның 17 кәсіпорнында зерттеу
жүргізілді, оның нәтижелері бойынша
«Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ-ның әлеуметтік тұрақтылық рейтингі (индексі)
80%-ды құрады.

Әлеуметтік тұрақтылық индексі, %
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2013
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Қабылданған шкалаға сәйкес, алынған
нәтиже Компанияны әлеуметтік
тұрақтылық деңгейі «орташадан
жоғары» тобына жатқызады. Мұндай
зерттеу нәтижелері бар компаниялар
әлеуметтік даму мәселелеріне аса
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2016

2017

2018

көңіл бөледі деп саналады. Әлеуметтік фон және өндірістік персоналдың
көңіл-күйі туындаған проблемаларды шешуде олардың оң көңіл-күйі
мен конструктивті тәсілін көрсетеді.
Серпіндегі әлеуметтік тұрақтылық ин-

дексі мәндердің кейбір ауытқуларын
көрсетеді. Осы зерттеу шеңберінде өзгерістер +-5% шегінде рұқсат етіледі.
Ұзақ мерзімді серпінде индекстің мәні
2013 жылғы 66%-дан 2018 жылы 80%-ға
дейін айтарлықтай өсті.

ЕҢБЕКТІ ҚОРҒАУ
ЖӘНЕ ӨНЕРКӘСІПТІК
ҚАУІПСІЗДІК
Қауіпсіз еңбек жағдайларын қамтамасыз ету Компанияның негізгі
басымдығы болып табылады. Барлық
қолданылатын заңдарды қатаң
сақтауға қосымша, Компания еңбекті
қорғау және өнеркәсіптік қауіпсіздік
саласындағы озық халықаралық
тәжірибені қамтитын қауіпсіздікке
кешенді тәсілді іске асырады.
403-1

Компания кәсіпорындарында Қазақстан Республикасының еңбек заңнамасына сәйкес өндірістік қауіпсіздік
кеңестерінің құрамына тепе-теңдік
негізде, жұмыс берушінің өкілдері
мен қызметкерлердің өкілдерін қоса
алғанда, техникалық инспекторлар
кіреді. Өндірістік кеңестер өндірістік
қауіпсіздік қызметін алмастырмайды,
бірақ еңбек қауіпсіздігін және еңбекті
қорғауды қамтамасыз ету, өндірістік
жарақаттану мен кәсіптік аурулардың алдын алу жөніндегі қызметті
толықтырады, сондай-ақ өндірістік
кеңестер техникалық еңбек инспекторларының жұмыс орындарында еңбек
жағдайларын және еңбекті қорғауға
тексеру жүргізуді ұйымдастырады. Бұл
ретте қауіпсіздік пен еңбекті қорғау
жөніндегі өндірістік кеңестің шешімі
жұмыс беруші мен қызметкерлер үшін
міндетті болып табылады.
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Компания Vision Zero халықаралық
бағдарламасының қатысушысы ретінде
тіркелген, өзінің нөлдік жарақаттануға
деген ұмтылысын растай отырып, жұмыста қауіпсіздікті, денсаулықты және
әл-ауқатын жақсарту жөніндегі халықаралық әлеуметтік қамсыздандыру
қауымдастығының (ISSA) бастамасын
қолдай отырып, өткен жылы Компания
Vision Zero халықаралық бағдарламасының қатысушысы ретінде тіркелген.
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«Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ-на корпоративтік басқару жүйесін диагностикалау нәтижелері бойынша Өндірістік
қауіпсіздік бойынша референстік
модельдің талаптарына сәйкес жұмыс
орындарында тәуекелдерді анықтау,
бағалау және басқару және өндірістік
үдерістің қауіпсіздігін басқару (PSM)
бойынша жаңа процесті әзірлеу;
корпоративтік тәуекел картасында
«өндірістік жарақаттану» тәуекелін
алдын алу шараларының пайда болу
себептері мен тиімділігіне қатысты
қайта қарау ұсынылды. Осы ұсынымды
іске асыру мақсатында «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ Өндірістік қауіпсіздік
департаменті жаңа процесс — мінез-құлық аудитін әзірледі, онда қызметкерлердің өндірістік тапсырманы
орындау кезіндегі мінез-құлқына,
жұмыс орындарының/учаскелерінің
ұйымдастырылуына және шарттарына,
жабдықтардың, құрал-саймандар мен
құрылғылардың техникалық жағдайына, барлық қажетті ішкі құжаттардың
(нұсқаулықтар, рәсімдер, стандарттар
және т.б.) болуына бақылау жүргізіледі.
Бұл процесті енгізу қауіпсіздік деңгейін арттыруға оң әсер етуі мүмкін.
Компания қауіпсіздік мәдениетін
жақсарту және өз қызметкерлерімен
және барлық деңгейдегі басшылармен
өнеркәсіптік қауіпсіздік талаптарын
саналы түрде сақтау деңгейін арттыру
бойынша үнемі жұмыс істейді. 2018
жылы 7,38 млрд.теңге (2017 жылға
қарағанда 300 млн. теңгеге артық)
еңбекті қорғау және өнеркәсіптік қауіпсіздік, еңбек жағдайларын жақсарту
бойынша заңнамалық талаптарды
қамтамасыз ету жөніндегі шараларды іске асыруға бағытталды. Соңғы
5 жылда қызметтің осы түрлеріне
арналған шығыстар серпіні тұрақты
өсімді көрсетеді.
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«Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ бизнесін ЕТҰ-ға трансформациялау
бағдарламасы шеңберінде «Кешенді
қауіпсіздікті басқару жөніндегі ныса-

налы модельді енгізу» КАР20 жобасы
іске асырылды.
ЕТҰ-да ISO-14001 экологиялық менеджмент және OHSAS 18001 өндірісінде
денсаулық және қауіпсіздік менеджменті жүйесін енгізді.
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7,38
млрд теңге

еңбекті қорғау мен өнеркәсіптік
қауіпсіздік, еңбек жағдайларын
жақсарту бойынша заң талаптарын
қамтамасыз ету бойынша шараларды жүзеге асыруға бағытталған

2018 жылы бақыланбайтын жарылыстар, қауіпті заттардың шығарындылары немесе ғимараттардың бұзылуы
сияқты өнеркәсіптік аварияларға жол
берілген жоқ.
Сонымен қатар 9 жол оқиғасы (жарақатсыз) және 12 жазатайым оқиға,
оның ішінде «ҮМЗ» АҚ-да өліммен
аяқталған бір жазатайым оқиға (соңғы
3 жылдағы жалғыз өлім оқиғасы) тіркелді. Оқиға оператор электр тогымен
жарақат алған жағдайда орын алды.
Мұқият тексеру нәтижелері бойынша
бұл жағдайдың негізгі себебі қауіпті
энергия көздерімен жұмыс істеу
қатерін бағалаудың жеткіліксіздігі болып табылады. Нәтижесінде, Холдинг
кәсіпорындарында қауіпті энергия
көздерін оқшаулау жүйесі енгізілуде.
Бұдан басқа, Компания басшыларының еңбекті, қоршаған ортаны қорғау,
өнеркәсіптік және радиациялық
қауіпсіздікті қамтамасыз ету мәселелеріне жетекшілік және тартылу көрсеткіші ретінде өндірістік қауіпсіздік
қызметтері компанияның, еншілес,
бірлескен және тәуелді кәсіпорындар-
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3. Орнықты даму

дың бірінші басшыларының тікелей
басшылығымен болуы тиіс деген
шешім қабылданды.
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Қауіпсіздік мәдениетін одан әрі
жетілдіру және өндірістік қауіпсіздік
саласындағы озық халықаралық
практикаларды қолдану шеңберінде
әлеуетті қауіпті жағдайларды анықтау

және ден қою сияқты алдын алу
шараларын қолдануға ерекше назар
аударылады.
Еңбекті қорғау шараларының
тиімділігін бағалау үшін Компания
LTIFR көрсеткішін пайдаланады
(жұмыс уақытын жоғалта отырып,
жарақат жиілігі), ол 1 000 000 сағатқа
жұмыс уақытының жоғалуына әкелетін
оқыс оқиғалардың санын көрсетеді.

Жарақаттану саласындағы көрсеткіштер
Көрсеткіш
Жазатайым оқиғалар саны
LTIFR көрсеткіші
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2017 жыл

2018 жыл

7

12

Өзгеріс, %
71

0,15

0,31*

107

Өліммен аяқталған жазатайым оқиғалар

–

1

–

ЖКО

7

9

28

2018 жылғы LTIFR бойынша деректер «МАЭК-Қазатомөнеркәсіп» ЖШС 2018 жылдың екінші
жартыжылдықтағы жұмыс істеген уақыты есепке алынбай қабылданды.
*

3.3
Экологиялық
жауапкершілік
«Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ, оның
еншілес және тәуелді ұйымдарының
басшылығы: экологиялық көрсеткіштердің жақсаруы Компанияның
бәсекеге қабілеттілігін арттыратынына сенімді. «Қазатомөнеркәсіп»
қоршаған ортаға теріс әсерді азайтуға,
экологиялық және аса қауіпті өндірістік объектілер орналасқан жерлерде экожүйелердің тұрақтылығын
сақтауға ұмтылады:

1

нормативтік техникалық
базаны жетілдіру, техникалық
регламенттер мен стандарттарды әзірлеу және қабылдауға
жәрдемдесу;

2

қоршаған ортаны қорғау
саласында тұрақты жақсарту
мақсатында ISO 14001 халықара-
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лық стандартының талаптарына
сәйкес экологиялық менеджмент жүйесін енгізу;
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3

өндірістік қызметтің барлық
кезеңдерінде экологиялық
тақырыптарды есепке алуды
және экологиялық тәуекелдерді
төмендетуді қамтамасыз ететін
жағдайлар мен тетіктер жүйесін
құру;

4

ең жақсы қолданыстағы технологияларды енгізу арқылы
ластануды болдырмау және
қоршаған ортаға әсер ету салдарын азайту;

5

Компания қызметкерлерінің
және Компания объектілерінде

жұмыс жүргізетін мердігерлердің қоршаған ортаны қорғау
саласындағы талаптарды, өндірістік қауіпсіздік саласындағы
стандарттар мен нормаларды
сақтауы.
Компания кәсіпорындарында
«Экологиялық менеджмент жүйесі»,
«Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ-ның
еңбекті қорғау, қоршаған ортаны
қорғау, ядролық және радиациялық
қауіпсіздікті қамтамасыз ету саласындағы біріктірілген саясаты жұмыс
істейді, олар нарық конъюнктурасы
өзгерген, өндірістерді реконструкциялау немесе жаңғырту, қоршаған
ортаны қорғау саласында жаңа өзекті
міндеттер пайда болған жағдайда
қайта қаралады.
«Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ Корпора-

тивтік басқару жүйесін диагностикалау нәтижелері бойынша экологиялық
аспектілерді талдау мен бағалауды
жақсарту жөніндегі корпоративтік
жоспар/бағдарлама әзірлеу ұсынылды,
ол эмиссияға рұқсаттарды уақтылы
алуды бақылау жөніндегі бөлімді
қамтиды. Осы ұсынымды іске асыру
мақсатында OHSAS 18001 және ISO
14001 менеджмент жүйелерін әзірлеу,
енгізу, сертификаттауға дайындау бойынша жұмыстарды жүргізу
шеңберінде еңбек және қоршаған
ортаны қорғау қауіпсіздігі менеджменті жүйесі бойынша, оның ішінде
экологиялық аспектілер мен тәуекелдерді басқару бойынша құжаттаманы
әзірлеу және өзектендіру жүргізілуде.
Осы бағыттағы жұмыстар 2019 жылы
жалғасуда.
Бұдан басқа, 2018 жыл ішінде корпоративтік басқару жүйесінің диагностикасын жүзеге асырған тәуелсіз
консультанттардың ұсыныстары
бойынша тәуекелдер қайта қаралды
және 2019 жылға арналған тәуекелдер
тіркелімінің жобасына әзірленген тәуекел факторлары және олар бойынша
алдын алу іс-шаралары бар экологиялық тәуекел енгізілді (тәуекелдер
тіркелімі «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ
Директорлар кеңесінің 06.12.2018 ж.
№11/18 шешімімен бекітілді).
2018 жылы атом саласында қоршаған
ортаны қорғау жөніндегі іс-шараларды өткізуге арналған жалпы шығыстар
2 138,3 млн.теңгені құрады, бұл 2017
жылға қарағанда 127,3 млн. теңгеге
артық. Көрсетілген соманың 1124,6
млн.теңгесі қоршаған ортаға ұйымдастырылмаған эмиссияларды азайтуды
қоса алғанда, технологиялық процестерді жетілдіруге, 51,03 млн. теңге
— қолданыстағы шаң-газ ұстайтын
және су тазартатын қондырғыларының тиімділігін арттыруға және 124,1
млн. теңге-қоршаған ортаны қорғау
саласында ғылыми және жобалау жұмыстарын жүргізуге бағытталды.
Есепті жылы Компания кәсіпорындары қоршаған ортаға әсер етудің

негізгі көрсеткіштерін (ластаушы заттардың жалпы шығарындылары мен
төгінділері) төмендетуге қол жеткізді.
2018 жылы ластаушы заттардың жалпы
көлемі 1 866 тоннаны құрады, бұл
2017 жылға қарағанда 1 829 тоннаға аз
(«Самұрық-Қазына» ҰӘҚ-ға берілуіне
байланысты 2018 жылдың есебінде
«МАЭК-Қазатомөнеркәсіп» ЖШС бойынша деректер ескерілмеген).
2017 жылмен салыстырғанда есепті
кезеңде зиянды химиялық заттар
шығарындыларының едәуір қысқаруы
технологиялық жабдықты қалдық газды конверсиялау және соңғы абсорбция сатыларында сүзгілер мен тұман
ұстағыштарды ауыстыра отырып,
жоспарлы-алдын ала жөндеу нәтижесінде табиғатты қорғау іс-шараларын
жүргізумен түсіндіріледі.
Кәсіпорындар қызметінің секторлары
бойынша және тұтастай Компания
бойынша 2018 жылы ластаушы заттардың төгінділерінің көлемі — 9,5%-ға
қысқарды. 2018 жылы «МАЭК-Қазатомөнеркәсіп» ЖШС эмиссиялары
ескерілмегенін ескеру қажет.
Сонымен қатар, Компанияның ЕТҰ
табиғатты қорғау қызметінде есепті
кезеңде кемшіліктер мен олқылықтар
байқалады, оларды түзету жұмыстары
жалғасуда. Компанияның көптеген
кәсіпорындарында экологиялық
аспектілерді талдау және бағалау нашар жүзеге асырылады, кәсіпорын қызметінің қоршаған ортаға теріс әсерін
азайту қамтамасыз етілмейді, экологиялық заңнама талаптарының бұзылуы орын алады. Жалпы 2018 жылы
Компания кәсіпорындары бойынша
экологиялық заңнама талаптарын
сақтамағаны үшін айыппұлдар мен
экономикалық санкциялар төмендеді
және 15,3 млн.теңгені құрады, оның
ішінде экологиялық заңнаманың
негізгі бұзушылығы «ҮМЗ» АҚ болып
табылады, ол мемлекет бюджетіне
13,6 млн. теңге төлеген. Есепті кезеңде
қаржылық емес санкциялар болған
жоқ.
307-1

ҚАЛДЫҚТАРДЫ БАҚЫЛАУ
ЖӘНЕ КӘДЕГЕ ЖАРАТУ
Компанияның өндірістік қызметі
барысында әртүрлі қалдықтар түрлерінің едәуір саны қалыптасады,
олардың ішінде негізгілері:
• қатты және сұйық радиоактивті
қалдықтар;
• флюорит мыс-молибден кенін өндіру кезіндегі аршу жыныстары;
• ПСВ полигонында ұңғымаларды
бұрғылау кезіндегі бұрғылау шламы;
• плавик қышқылын өндіру кезінде
фторлы гипс;
• жылу энергиясын өндіру кезіндегі
күл-қож қалдықтары;
• коммуналдық қалдықтар;
• пайдаланылған мұнай өнімдері;
• автокөлік шиналары.
Өндіру процесінде пайда болатын
қатты радиоактивті қалдықтар:

1

өндірістік ерітінділерді құбыржолдар арқылы жеткізу пайдаланылатын учаскелерде радиоактивті ластанған топырақта;

2

өндірістік циклден алынатын,
пайдаланылған ион алмастырғыш шайырлардан тұратын
қалдықтарда;

3

құрама резервуарлардан радиоактивті ластанған сұйық ерітіндіде; және

4

өндірістен алынған жабдықтар
мен металл конструкциялардың
бөліктерінде жатады.

Қатты радиоактивті қалдықтардың осы түрлері белсенділігі төмен
ретінде сипатталады және 4-ші мен
5-ші санатқа жатады, бұл олардың
аса қауіпті қатты радиоактивті қалдықтар болып табылатындығының
белгісі. Компаниялардың өндіруші
кәсіпорындары Қазақстан заңнамасына сәйкес кәдеге жарату үшін арнайы
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3. Орнықты даму

бөлінген орындарда қатты радиоактивті қалдықтарды кәдеге жаратуды
жүзеге асырады.
Компанияның ЕТҰ-да өнеркәсіптік
және радиоактивті қалдықтарды
басқару үшін негіз болып Компанияда
әзірленген «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК»
АҚ кәсіпорындарында өндіріс және
тұтыну қалдықтарымен жұмыс істеу
ережелері» және «Радиоактивті қалдықтармен оларды көму сәтіне дейін
жұмыс істеу жөніндегі әдістемелік
нұсқаулар» корпоративтік стандарттары қызмет етеді.
Есепті кезеңде компанияның ЕТҰ экологиялық заңнаманың талаптарына
сәйкес өндірістік экологиялық бақылауды (бұдан әрі — ӨЭБ) жүзеге асырды.
ӨЭБ тоқсан сайын ӨЭБ жоспар-кестесі
негізінде аккредиттеу аттестаты бар
мердігерлік ұйымдарды (зертханаларды) тарта отырып жүргізіледі. «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ 2018 жылы
қоршаған орта сапасының белгіленген нормативінен асып кеткен жоқ.
Есепті кезеңде қалдықтардың пайда
болу көздері мен сақтау және көму
орындарын есепке алу, түгендеу;
қалдықтарды қайталама ресурстар
ретінде пайдалану, оларды арнайы
бөлінген аумақтарда өнеркәсіптік қалдықтарды пайдалану, кәдеге жарату

және қайта өңдеу, көму үшін бөгде
ұйымдарға беру бойынша жұмыстар
жүргізілді.
2018 жылы Компанияның өнеркәсіптік
алаңдарында 1 366 мың тонна қалдық
қалыптасты.
Қауіпті қалдықтар (38 401,54 кг.) мамандандырылған кәсіпорындарға кәдеге жаратуға берілді. Технологиялық
және барлау ұңғымаларын бұрғылау
процесінде пайда болған бұрғылау
шламы түріндегі қауіпті емес қалдықтар (1 163 195,76 кг.) арнайы шлам
қоймаларында орналастырылады
және толған сайын жобалық шешімдерге сәйкес қайта құнарландырылады. Сондай-ақ қауіпсіз қалдықтардан
коммуналдық қалдықтар қалыптасады
(2 490,49 кг.).
Пайда болған қауіпті қалдықтардың
басым бөлігі шарттық негізде мамандандырылған кәсіпорындарға берілді.
Қалдықтарды қолдану әдістері ҚР Экологиялық кодексіне сәйкес белгіленді.
Мемлекеттік органдар белгілеген
қалдықтар эмиссияларының шегінен
асып кетулер (1812,9 мың тонна) тіркелген жоқ.
Компания қалдықтарын түрлері бойынша егжей-тегжейлі бөлу төмендегі
кестеде көрсетілген:

Түрлері бойынша бөлінген Компания қалдықтарының жалпы
салмағы, мың тонна
Қалдықтардың түрлері

2016
жыл

2017
жыл

2018
жыл

Өнеркәсіптік

443,6

797,1

3

2,7

2,9

11,5

Коммуналдық
Қатты радиоактивті
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Өзгеріс
2017-2016

Өзгеріс
2018-2017

1 253,5

80%

57%

2,5

–10%

–7%

3,9

297%

–66%

Сұйық радиоактивті

111,1

125,5

106,1

13%

–15%

БАРЛЫҒЫ

560,6

936,8

1 366

67%

46%
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2017 жылмен салыстырғанда 2018
жылы өнеркәсіп қалдықтарының 57%ға өсуі өнеркәсіптік алаңдарда өндіріс
көлемінің ұлғаюына және Қаражал
флюорит кен орнынан (ШҚО) аршу
жыныстары көлемінің пайда болуына
байланысты.
Жақын арада Компанияның еншілес
тәуелді ұйымдары есепті кезеңде
анықталған кемшіліктерді түзетуге
күш жұмсайды:
1. өндіріс және тұтыну қалдықтарының жиналуының өсу үрдісі байқалады. Пайда болатын қалдықтардың жалпы санынан қалдықтардың
1%-дан сәл артығы кәдеге жаратылады. Қалған саны жиналады
немесе жойылады.
Кәсіпорындарда жүргізілетін қалдықтарды орналастырар алдында
оларды кәдеге жарату және қайта
өңдеу бойынша жұмыс күшейтілетін
болады. Қалдықтарды басқару жүйесі
жетілдіруді талап етеді.
2. бұрғылау шламының қауіптілік деңгейін анықтау мен кодтауды регламенттейтін нормативтік-құқықтық
құжат жоқ.
«Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ қалдықтарды басқару жүйесін құрудың
2016-2020 жылдарға арналған кешенді
тәсілі бойынша іс-шаралар жоспарын
іске асыру шеңберінде әзірленген
«Уран кен орындарында технологиялық ұңғымаларды салу кезінде
пайда болатын бұрғылау шламының
қауіптілік деңгейін анықтау және қалдықтарын кодтау жөніндегі әдістеме»
(бұдан әрі- Әдістеме) оны «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ-ның барлық уран
өндіруші кәсіпорындарында одан әрі
қолдану үшін мемлекеттік органда
бекітуде. Бұл әдістеме экологиялық
және салық заңнамасын бұзумен
байланысты проблемаларды шешуге
мүмкіндік беретін компания кәсіпорындарындағы бұрғылау шламының
қауіптілік деңгейін және жіктеу кодын
анықтау тәртібін регламенттейді.

ПАРНИКТІК ГАЗДАРДЫҢ ТІКЕЛЕЙ
ШЫҒАРЫНДЫЛАРЫ
Компанияның мамандары мен Қазақстан Республикасының Энергетика министрлігі жанындағы Экологиялық реттеу және бақылау комитетінің сарапшылары Компанияның өндірістік кәсіпорындарындағы атмосфераға шығарылатын шығарындыларға тұрақты бақылау жүргізеді.

CO2-ге (көміртегінің қос тотығы) қайта есептегенде парниктік газдар
шығарындыларының жалпы көлемі , мың тонна5
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Көрсеткіш
Парниктік газдардың тікелей шығарындылары (қамту саласы 1)

2016
жыл

2017
жыл

2018
жыл

Өзгеріс
2017-2016

Өзгеріс
2018-2017

3 767

3 929

132,48*

–97%

4%

2018 жылдың ішінде парниктік газдар көлемінің едәуір азаюы «МАЭК-Қазатомөнеркәсіп» ЖШС
активінің шығуымен байланысты.
*

Барлық ескерілген парниктік газдардың
97%-дан астамы көміртегінің қос тотығын құрайды. Ол шығарындылардың
реттелетін түрі болып табылады, сәйкесінше Компания кәсіпорындары жыл
сайын есепті жылдан кейінгі жылдың 1
сәуіріне дейін ҚР Энергетика министрлігіне парниктік газдар шығарындыларын
түгендеу туралы есеп береді. Парниктік
газдар шығарындыларына квоталар
бөлудің ұлттық жоспары СО2 шығарындыларын квоталайды (лимиттейді).

тұтынуды болжайды, ол өндірістік
шығындардың ең маңызды баптарының бірі болып табылады. Бұдан
басқа, энергияны тұтыну мен энергия
тиімділігі экологиялық көрсеткіштерге тікелей әсер етеді.
Компанияда үш негізгі бағытты қамтитын энергия тиімділігін
арттыру бойынша белсенді қызмет
жүргізілуде:

1

өндіріс процесін жаңғырту;

ЭНЕРГИЯ ТИІМДІЛІГІ

2

жабдықты қайта жөндеу;

Компанияның өндірістік процестерінің ерекшелігі энергияны көп

3

персоналдың мінез-құлқындағы
өзгерістерді ынталандыру.

Энергияны тұтыну, мың ГДж

302-1
2016
жыл

2017
жыл

2018
жыл

Жылу энергиясы

11 435

11 775

Электр энергиясы

6 042

5 936

17 477

17 711

Энергия

ЭНЕРГИЯНЫ ТҰТЫНУ ЖИЫНТЫҒЫ

Өзгеріс
2017-2016

Өзгеріс
2018-2017

11 551

3%

–2%

5 766

–2%

–3%

17 317

–1%

–2%

Энергия тұтынуды төмендету және энергия тиімділігін арттыру жөніндегі іс-шаралар
нәтижесінде үнемделген электр энергиясы 2018 жылы 170 000 ГДж құрады.
Пайдаланылған әдістемелер:
1. Автокөлік кәсіпорындарынан атмосфераға парниктік газдардың шығарындыларын есептеу жөніндегі әдістемелік нұсқаулар, Астана, 2010, ҚР ҚОҚМ-нің 2010.11.05 № 280 бұйрығына 13-қосымша.
2. «Жылу электр станциялары мен қазандықтардан парниктік газдар шығарындыларын есептеу
жөніндегі әдістемелік нұсқаулар», Астана, 2010, ҚР ҚОҚМ-нің 2010.11.05 № 280 бұйрығына 9-қосымша.
305-1
5
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Бастапқы энергия көздерін пайдалану, мың ГДж
Көз түрі

302-1

2016
жыл

2017
жыл

2018
жыл

Өзгеріс
2017-2016

Өзгеріс
2018-2017

2,5

2,6

2,5

5%

–5%

75 837

75 438

77 434

–1%

3%

180

177

170

–1%

–5%

30*

112*

44*

273%

(61%)

Жаңғыртылмайтын:
Көмір
Табиғи газ
Отын (бензин, мазут, дизельді)
Жаңғыртылмалы:
Сутегі
*

Сутегін тұтыну тоннада көрсетілген.

«Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ Тобы
бойынша отын-энергетика ресурстарын
жалпы тұтыну 2018 жылы 94 924 мың
ГДж6 құрады. Жалпы тұтыну құрамында
38,28 тонна мөлшерінде сутекті тұтыну
көрсетілмеген. Бұл сутегі «ҮМЗ» АҚ
станциясында өндіріледі және өндірістік мақсаттар үшін пайдаланылады.
«Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ барлық
кәсіпорындарында МС ИСО 50001 талаптарына сәйкес энергия менеджменті
жүйесі енгізілді. Компания заңнама
талаптарын, атап айтқанда «Электр
энергетикасы туралы» және «Энергия
үнемдеу және энергия тиімділігін арттыру туралы» ҚР заңдарын сақтайды,
осыған байланысты Компанияның
кәсіпорындарында энергияны үнемдеу мүмкіндігі мен әлеуетін бағалау
мақсатында энергия аудиті жүргізіледі.
Энергия аудитінің қорытындысы бойынша Компания энергияны үнемдеу
және энергия тиімділігін арттыру
жөніндегі іс-шаралар жоспарын
әзірлеуде. «Энергияны үнемдеу және
энергия тиімділігін арттыру туралы»
Заңға сәйкес, сондай–ақ «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ-ның 2015-2025 жылдарға
арналған даму стратегиясын іске асыру
жөніндегі 2017-2020 жылдарға арналған
іс-шаралар жоспары шеңберінде
Компанияның өндіру кәсіпорындары
бойынша 2018 жылға арналған энергия
үнемдеу және энергия тиімділігін
арттыру жөніндегі іс-шаралар жоспары
(бұдан әрі- Жоспар) мынадай бағыттар
бойынша әзірленді:
6

1

Энергияны үнемдеу бойынша
іс-шаралар;

2

Технологиялық процестерді
жеделдету;

3

Жөндеу-қалпына келтіру жұмыстарының жаңа тиімді әдістерін
енгізу;

4

Реагенттер мен материалдардың шығыстарын қысқарту;

5

Материалдар мен жабдықтарды
қайта пайдалану.

Жоғарыда көрсетілген іс-шаралар
бойынша нақты экономикалық нәтиже
2018 жылы 5 189 млн. теңгені құрады,
жоспар бойынша 3 550 млн теңге.
Орындалуы — 146%. 2018 жылы өндіру
кәсіпорындарымен жоспардың орындалуын талдау барлық жоспарланған
жұмыстардың орындалғанын көрсетті.

СУ РЕСУРСТАРЫ
Компанияның бірқатар еншілес
және тәуелді ұйымдары аса ірі Үлбі
өзені болып табылатын сезімтал су
объектілеріне әсер ететін су алу мен
ағызуды жүзеге асырады.
303-1

«Самұрық-Қазына» ҰӘҚ-на берілуіне

ОЭР-дың жалпы тұтынылуын есептеген кезде GRI-302: Энергия стандартындағы формула қолданылды.
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5 189

млн теңге
энерготиімділік пен энергияны
үнемдеуді арттыру бойынша
іс-шаралардан экономикалық
әсер

байланысты, «МАЭК-Қазатомөнеркәсіп» ЖШС бойынша деректер 2018
жылғы есептілікте ескерілмеген, бұл
төмен деректерге су алу және ағызу
көлемдері бойынша көрсеткіштердің
елеулі төмендеуіне әкеп соқты.
Кейбір өңірлерде «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ жергілікті халықты
және өнеркәсіпті сумен жабдықтауды
қамтамасыз етеді.
Су пайдалану су ресурстарын қорғау
жөніндегі уәкілетті орган берген рұқсат беру құжаттамасына сәйкес жүзеге
асырылады. Кәсіпорындарда алынатын және айналымдағы суға нақты
бақылау жүргізіледі. Ағынды сулардың
сапасын бақылауды мамандандырылған аккредиттелген зертханалар
жүзеге асырады.
Компания өзінің өндірістік қызметінде суды белсенді пайдаланады. Суды
пайдалану негізгі өндірістерде де,
осмос қондырғыларының жұмысында
да маңызды, одан кейін деминерализацияланған су жергілікті халықтың
мұқтажы үшін сыртқы желіге жеткізілетін электр энергиясын алу үшін
шикізат болып табылады.
2018 жылы Компания 12,2 млн. м3 суды
пайдаланды. Алынатын судың жалпы
мөлшері келесі кестеде келтірілген.

Алынатын судың олардың көздері бойынша бөлініп көрсетілген жалпы мөлшері, мың м3
Көзі
Жер үсті сулары
Жер асты сулары
Муниципалдық және басқа да сумен жабдықтау жүйелері
АЛЫНАТЫН СУДЫҢ ЖАЛПЫ САНЫ

2016 жыл

2017 жыл

1 249 917
14 659

303-5

2018 жыл

Өзгеріс
2017-2016

Өзгеріс
2018-2017

1 200 372

951,1

–4%

–99,9%

14 806

9 955,4

1%

–33%

1 521

1 330

1 311,5

–13%

–1%

1 266 097

1 216 508

12 217, 95

–4%

–99%

«Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ өндіріс үшін алынатын су мөлшерін қысқартуға
ұмтылады. Осыған байланысты бірқатар кәсіпорындарда тұйық су айналымы
циклдары қолданылады.
303-2

Бірнеше рет және қайта пайдаланылатын судың жалпы көлемі, мың м3
Көрсеткіш
Бірнеше рет және қайта пайдаланылатын судың жалпы көлемі

303-2

2016 жыл

2017 жыл

2018 жыл

Өзгеріс
2017-2016

Өзгеріс
2018-2017

19 774

20 447

19 840

3%

–3%

Суды бұрудың су көздері бойынша бөлініп көрсетілген жалпы мөлшері, мың м3
Ағынды қабылдағыш, мың м3
Каспий теңізі

2016 жыл

2017 жыл

303-3

2018 жыл

Өзгеріс
2017-2016

Өзгеріс
2018-2017

1 202 440

1 154 910

0

–4%

–100%

Үлбі өзені

1 461

1 353

1 671

–7%

23%

Жинақтаушы тоған

1 307

1 663

3 167,5

27%

90%

Жинақтаушы тоған

1 281

1 279

410,9

–0,2%

–68%

1 206 489

1 159 205

5 249,9

–4%

–99,5%

ЖИЫНЫ

Жер асты суларының ластануы
Жерасты суларын бақылау уран өндіру
процесінде ЖСШ әдісін пайдалана отырып ең маңызды экологиялық қызмет
болып табылады. Жерасты суларының
ластануын бақылау үшін қажетті өлшеулер жүргізу үшін ұңғымалардан үлгілер
алынады. Жерасты суларын қорғау үшін
кенорнының аймағы кен шоғырларынан радиусы 500 метр болатын санитарлық аймақты қоршайды. Бақылау
ұңғымаларынан алынған су үлгілерінде
радионуклидтермен ластану РҚҚСЭТ
белгілеген нормадан аспауы тиіс.
ҮМЗ-ны қоспағанда, уран өндіру
жөніндегі Компанияның барлық қызметі Қазақстанның шөлді облыстарында өндіріледі және халық қоныстанған
аудандардан едәуір алыстатылған.

ЯДРОЛЫҚ ҚАУІПСІЗДІК
Өз қызметінде ядролық материалдарды пайдаланатын кәсіпорындарда
ядролық қауіпсіздік жөніндегі іс-шаралар (ЯҚ) жүргізіледі.
Қазіргі уақытта ядролық материалдарға «ҮМЗ» АҚ ие. Ядролық бөлінетін
материалмен (ЯБМ) жұмыстарды
қадағалау мен бақылауды бас физик
қызметі жүзеге асырады. 2018 жылы
қызмет келесі іс-шараларды жүзеге
асырды:

1

бас физиктің төрағалығымен
комиссияда дайын өнім қоймасы (ДӨҚ), уран өндірісі (УӨ)
және УП корпустарындағы ЯБМмен жұмыстарды жүргізетін

«ҮМЗ» АҚ көмекші бөлімшелер
мамандарының ядролық қауіпсіздік жөніндегі білімдерінің
кезекті тексеруі жүргізілді;

2

ЯБМ-мен жұмыс жүргізетін
«ҮМЗ» АҚ бөлімшелерінің
жобалау және конструкторлық,
жұмыс және технологиялық құжаттамасын ядролық қауіпсіздік
бөлігінде қарау және келісу
бойынша жұмыс жүргізілді;

3

2018 жылдың 2 тоқсанында
СМФ «ҮМЗ» АҚ барлық ядролық
қауіпті қондырғыларында өздігінен тізбекті реакцияның СЦР
туындауы туралы САС дабыл
сигналдары бойынша персонал

«Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ | 89

3. Орнықты даму

мен қызметтерге аварияға
қарсы жаттығулар ұйымдастырылды және өткізілді;

4

2018 жылғы қарашада «ҮМЗ»
АҚ-да ядролық қауіпсіздік
жағдайына комиссиялық тексеру жүргізілді.

Ядролық қауіпсіздікті қамтамасыз ету
мақсатында Топ кәсіпорындарында
ядролық материалдарды түгендеу,
ядролық қауіпсіздіктің жай-күйін тексеру уақтылы жүргізіледі. Қабылданатын шаралар тиімділігінің көрсеткіші
есепті жыл ішінде әртүрлі сынулар
мен бұзушылықтардың болмауы болып табылады.
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Радиациялық қауіпсіздік
2018 жылы компания кәсіпорындары
жұмыс орындарында, үй-жайларда,
өндірістік аумақтарда және бақыланатын аймақтарда радиациялық
жағдайды жүйелі өндірістік бақылау
бойынша жұмыстар жүргізді.
Өндірістік аумақтағы, санитарлық-қорғау және селитебтік аймақ
аумақтарындағы радиациялық факторлардың мәндері өзгерген жоқ және
2017 жылдың деңгейінде қалды. 2018
жыл ішінде Компанияның кәсіпорындарында радиациялық апаттар мен
инциденттер болған жоқ. Қазақстан
Республикасы Ұлттық экономика
министрінің міндетін атқарушының 27.03.2015 № 155 бұйрығымен
бекітілген «Радиациялық қауіпсіздікке
қойылатын санитариялық-эпидемио-

логиялық талаптар» гигиеналық нормативтерінде (бұдан әрі — РҚҚСЭТ)
белгіленген жылдық сәулелену
дозаларының негізгі шектерінің артуы
тіркелген жоқ.
2018 жылы радиациялық жағдайды
жақсарту үшін іс-шаралар өткізілді: үй-жайлар мен жабдықтардағы
жөндеу жұмыстары, бүлінген немесе
ескірген жабдықтарды ауыстыру, желдету жүйелерін жөндеу және жаңғырту, төмен радиоактивті қалдықтарды
көму пункттеріне шығару, радиациялық бақылаудың жаңа құралдары
сатып алынды, кәсіпорын қызметкерлері радиациялық қауіпсіздік және
еңбекті қорғау бойынша курстарда
оқыды.Есептік жылы төмен радиоактивті қалдықтарды көму пункттеріне
(РҚКП) кәсіпорындардан 2900 тонна
төмен радиоактивті қалдықтар шығарылды, 31 бірлік жаңа радиациялық
бақылау аспаптары сатып алынды,
радиациялық қорғау және қауіпсіздік
жөніндегі курстарда лицензияланған
ұйымдарда 464 кәсіпорын қызметкері
оқытылды.
Персоналға радиациялық әсердің
орташа мөлшері табиғи радиациялық
фонды қоса алғанда, 1,55 мЗв құрады.
Рұқсат етілген деңгей — жылына 20
мЗв. Бұл ретте 2018 жылы Компания
кәсіпорындарының қызметін жүзеге
асыру орындарындағы табиғи радиациялық фонның көрсеткіштері жылына 0,3-тен 1,2 мЗв/ж құрады. Табиғи
радиациялық фонды шегергендегі
орташа доза 2018 жылы 0,76 мЗв/жыл
болды. Салыстыру: халықтың табиғи
радиациялық фонынан сәулелену дозасының типтік көрсеткіштері 1-3 мЗв/
жыл құрайды
Өткен жылы Компания кәсіпорындарында А тобы персоналының ең
жоғары жылдық тиімді дозасы 4,97
мЗв/жыл құрады. 2017 жылмен салыстырғанда ең жоғары дозаның 10%-ға
төмендеуі байқалады.

3.4
Даму
жоспарлары
Топ денсаулықты, еңбек пен қоршаған
ортаны қорғау саласындағы ең жақсы
әдістерді қолдануға тырысады және
бұл мәселені болашақта бірінші
дәрежелі маңыздылығы тұрғысынан
қарауды жалғастырады.
БК саласындағы стандарттарды
тұрақты арттыру мақсатында Компания 2018 жылдың маусым айында Топ
активтерінің жай-күйіне талдау жүргізген SRK тұжырымдары мен ұсыныстарын қарауға бағытталған экологиялық
және әлеуметтік іс-қимыл жоспарын
(ПДЭСС немесе ESAP) бекітті. Бұл
бірқатар іс-қимыл жоспарлары Компанияның тәжірибесін алдыңғы қатарлы
халықаралық салалық практикаларға
(GIIP), атап айтқанда IFC қызметінің
стандарттарына, сондай-ақ еңбекті
қорғау, қоршаған ортаның қауіпсіздігі
жөніндегі басшылыққа толық сәйкес
келтіруге бағытталған және ауаны, су
мен жерді қорғау, қалдықтарды басқару, мүдделі тараптардың қатысуы,
тіршілік ету орындарын шолу, тау-кен
өндірісі және т. б. аяқталғаннан кейін
жер қабатын қалпына келтіру жөніндегі жоспарларды өзіне қамтиды.
ПДЭСЖ-ның жалпы мақсаты Топтың
нормативтік сәйкестікті қамтамасыз
етуден бес жылдық кезең ішінде
Топ қызметінің барлық аспектілері

бойынша алдыңғы қатарлы халықаралық салалық практикаларға (бұдан
әрі — АҚХСТ) сәйкес ТБ мәселелерін
проактивті тәуекелге бағдарланған
басқаруға көшуі болып табылады.
ПДЭСЖ келесі негізгі қағидаттарға
негізделген:

1

Тәуекелді талдауға негізделген басқаруға белсенді тәсілді
қабылдау. Топ фокусты ӨБ
тиімділігінің одан да жоғары
деңгейін қамтамасыз ету үшін
тәуекелді талдау негізінде
тәсілге нормативтік сәйкестікті
қолдаудан сыйдырады.

2

ПДЭСЖ-ны уақтылы іске асыруды қолдау үшін персонал
санын арттыру. Компанияның
Директорлар кеңесі қосымша
ресурстардың қажеттілігін
мойындады.

3

Басқару жүйесінің тиімділігі
бойынша есептілік және талдау.
Компанияның ТБ командасы компанияның жоғары
басшылығы мен Директорлар
кеңесі алдында ТЖЖС-ны іске
асыру бойынша үйлестіретін,
талдайтын және есеп беретін
болады. Бұдан басқа, компанияның жоғары басшылығы,
кем дегенде, әрбір жарты жыл
сайын ПДЭСЖ-ны іске асыру барысын шолуды және бақылауды
жүзеге асыратын болады.

Директорлар кеңесі парадигманы өзгерту қажеттігін
мойындайды және процеске басшылық ету үшін сыртқы тәжірибені пайдалану
мүмкіндігін қарастырады.
Процесті жеңілдету үшін
Компания мен еншілес компаниялардың басшылығы
үшін тренингтер мен семинарлар пайдаланылатын
болады.

ПДЭСЖ-да көзделген негізгі қадамдар
ПДЭСЖ мақсаты

Іс-қимылға шолу

Нәтижесі

Әсерді болжау мен мониторингін
жақсарту

ӨБ шолуында операциялар экологиялық және әлеуметтік контексті әрі
қарай түсінуді талап ететіні анықталды, ал әсерді жүргізілген бағалау
және мониторинг қазіргі уақытта әсер ету нысанына негізделген тәсілге
емес, нормативтік талаптарды сақтауға бағытталған. Осы олқылықтарды жою үшін келесі әрекеттер қажет:
• әсер ету объектілерін анықтау мақсатында кеніштерге жақын жерде
су ресурстарын, мекендеу және жер пайдалану орындарын одан әрі
зерттеу.
• әсер ету болжамдарын нақтылау.
• кумулятивті әсерлерді анықтау.
• әсер ету туралы мониторинг пен есептілікті жетілдіру.

Ықпал ету объектілеріне операциялардың әсер етуінің болмауын дәлелдеу және қамтамасыз ету бойынша
мүмкіндіктерді арттыру.
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ПДЭСЖ-да көзделген негізгі қадамдар (жалғасы)
ПДЭСЖ мақсаты

Іс-қимылға шолу

Нәтижесі

Мүдделі тараптармен өзара ісқимылды жақсарту

ӨБ шолуында мүдделі қоғамдастықтармен өзара іс-қимыл жасау және
шағымдарды қарау үдерістері қазіргі уақытта басқару жүйесіне ресми
түрде ықпал етпейтіні анықталды және олай болмаған жағдайда ӨМОПмен толық келісілмеген. Осы олқылықтарды жою үшін келесі әрекеттер
қажет:
• Адамдар кеніштердің айналасында жер мен суды қалай пайдаланатынын анықтау мақсатында әлеуметтік зерттеулер жүргізу.
• Мүдделі тараптарды формальды анықтау және талдау арқылы мүдделі қоғамдастықтарды анықтау.
• Неғұрлым белсенді өзара іс-қимылға бағытталған мүдделі тараптармен өзара іс-қимыл жоспарлары.
• Халықаралық озық тәжірибе контекстінде тұжырымдалған және
құжатталған шағымдарды қарау рәсімдері.
• Мүдделі тараптармен өзара іс-қимыл жөніндегі құжаттама.

Тәуекелдерді басқару деңгейін және
қоршаған қоғамдастықтармен конструктивтік қарым-қатынасты арттыруға ықпал ететін қоғамдастықтармен белсенді өзара іс-қимыл.

Радиоактивтілігі төмен
қалдықтар (РТҚ) бойынша қызмет
көрсетушілерді бақылауды
жақсарту

ӨБ шолуында радиоактивтілігі төмен қалдықтар жөніндегі қызметтерге,
атап айтқанда радиоактивтілігі төмен металл қалдықтарды залалсыздандыру жөніндегі қызметтерге көбірек көңіл бөлу қажеттілігі анықталды, сондай-ақ олардың РТҚ кәдеге жарату процесін қоса алғанда, жабу
кезінде радиоактивті қалдықтардың көп мөлшерін өңдеу қабілетін
жақсы түсіну қажеттігі анықталды. Осы олқылықтарды жою үшін келесі
әрекеттер қажет:
• қалдықтар қалдықтарды жою бойынша бөтен объектілерге жолданатын жағдайларда, кәсіпорындар қызмет көрсету туралы тиісті
келісімдерді (жауапкершілікті табыстауды қоса) және бұл объектілердің ӨБ қолайлы екендігінің дәлелдерін қамтамасыз етуі тиіс.
• Топ компаниялары сонымен қатар жабу кезінде алынатын радиоактивтік қалдықтардың санын дәл бағалауы және қолданыста бар
лицензияланған тазарту құрылғыларының мұндай қалдықтарды
қабылдау үшін жеткілікті қуаттылықтарға ие екендігін растауы тиіс.

Топ кәсіпорындары пайдаланылатын радиоактивті қалдықтарды жою
қызметтері жауапты екенін дәлелдей
алады.
Радиоактивті қалдықтар жөніндегі
объектілердің және металл қалдықтарды зарарсыздандыру жөніндегі қызметтердің мүмкіндіктерін
жақсы түсіну жолымен жабу жоспарларын жетілдіру болжанады.

Жабуды жоспарлауды жақсарту

Кеніштерді жабуға арналған есептік шығындар ӨБ шолу кезінде төмен
болды және SRK есебі үшін қосымша қайта қаралды. Өндірілетін
активтердің SRK ӨБ шолуына сондай-ақ ЖБӨС-ке сәйкес жабу жөніндегі болжамды міндеттемелерді бағалау енгізілді (ал Қазақстанның
заңнамасына сәйкес жабу құнын бағалау қолданылатын реттеуде нақты
анықтамасы бар және топтың кез келген объектілеріне, сондай-ақ жер
қойнауын пайдалану жөніндегі міндеттемелерге қолданылмайды). ӨБ
шолуында жабуды жоспарлаудың келесі жетілдіру қажеттілігі анықталды:
• Жою бағдарламаларын және шығыстар сметасын тұрақты шолу үшін
жабуды жоспарлау бойынша ішкі топ құру.
• Жабу жоспарларын және тұрақты негізде шығыстар сметасын
жаңарту.
• Реттеуші органдармен және басқа да мүдделі тараптармен келісілуі
және жабу жоспарларында қаралуы тиіс жабу өлшем шарттары.

Топ жабу жөніндегі міндетті міндеттемелерге (Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес талап
етілетін), сондай-ақ ҚСЖ-ға сәйкес
жабу жөніндегі міндеттемелерге қатысты өз бағаларын үнемі жаңартатын болады. Кейіннен Топ әрбір тиісті
активті мерзімнің соңында жабуға
және қалпына келтіруге арналған
шығыстарды жабу үшін жеткілікті
қаражаттың болуын қамтамасыз
ететін болады.

Өндірістік қауіпсіздік

ӨБ шолуында жеке қорғану құралдарын (ЖҚҚ) пайдалану жөніндегі талап көптеген операциялар кезінде қатаң сақталғаны анықталды, бірақ
барлығында емес, сондай-ақ радиациялық қорғау әдістерін жетілдіру
талап етіледі. Осы олқылықтарды жою үшін келесі әрекеттер қажет:
• Барлық операцияларда ЖҚҚ-ны пайдалану жөніндегі талаптарды
сақтауға одан әрі жәрдемдесу.
• Қажет болса, персоналдың несеп үлгілерін мониторингілеу үшін
әлеуетті құру.
• Радиациялық қауіпсіздік жоспарларымен әлі қамтылмаған № SSG-27
МАГАТЭ қауіпсіздігі жөніндегі Басшылықтың талаптарын енгізу.

Қауіпсіздікті одан әрі арттыру.

Өнеркәсіптік қауіпсіздік
департаментінің мүмкіндіктерін
кеңейту

• Топтың ӨБ ағымдағы мақсаттарына қолжеткізуді қамтамасыз ету,
операциялардан жиналатын ТБ бойынша деректердің ұлғайған
көлемін өңдеу және ТЖД-ны іске асыру үшін БҚД персоналының
санын ұлғайту қажет.
• Компанияның ДПБ командасының мүмкіндіктерін күшейту.
• Қызметкерлерді оқыту мен салдарын анықтауға көмек көрсету үшін
сыртқы сараптамалық білімді енгізу.

Компанияның БДҚ іс-қимыл жоспарының іске асырылуы туралы жібере
алады, бақылай алады, тексере
алады және хабарлай алады.

Топ, сондай-ақ, табиғатты қорғау саласындағы тиімділіктің негізгі көрсеткіштерінің, оның ішінде қалдықтың түзілу көлемі,
қалдықтардың шығарындылары мен төгінділері бойынша көрсеткіштерінің жиынтығын әзірледі, оған Топ ұмтылатын болады.
103-3
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3.5
Мүдделі
тараптармен
өзара іс-қимыл
Кез келген жобаны іске сәтті асыру
үшін қажетті шарт мүдделі тараптармен конструктивтік қатынастардың
құрылған жүйесі болып табылады.
Стейкхолдерлер Компания қызметін
жүзеге асыру нәтижесінде тікелей
немесе жанама, позитивті немесе
жағымсыз әсерге ұшырайтын бейімділік немесе ықтималдылық дәрежесі бойынша, сондай-ақ өндірістік
процестерге, корпоративтік басқаруға

немесе брендтің адалдығына әсер
ететін әлеуетті қабілеті бойынша
анықталады. Компанияның мүдделі
тараптары — қызметкерлер мен
кәсіподақтар, акционерлер, серіктестер, кредиторлар, өнім берушілер мен
тұтынушылар, еншілес ұйымдар, менеджмент пен персонал, мемлекеттік
және жергілікті басқару органдары,
БАҚ және жергілікті қоғамдастық.
Мүдделі тараптармен тиімді мақсатты
өзара іс-қимылды ұйымдастыру
мақсатында жұртшылық топтары үшін
олардың Компанияның қызметіне
төрт балдық шкала бойынша ықпал
ету дәрежесі, сондай-ақ Компанияның
оларға көрсететін ықпал ету дәрежесі
анықталды.
102-42

Стейкхолдерлер картасы
Акционерлер

1
Қоғамдық ұйым мен
жергілікті халық

БАҚ

Кәсіби
одақтар

12

11

10

Жергілікті
атқарушы органдар

2

4,0
3,5
3,0
2,5
2,0
1,5
1,0
0,5
0,0

3

Кредиторлар

4

9

Мемлекеттік орган

Әріптестер

5

8

6

Тауарларды, жұмыстарды
және көрсетілетін қызметтерді жеткізушілер

Тұтынушылар

Еншілес ұйымдар

7
Менеджмент және персонал

0-ден 4-ке дейін стейкхолдердің Компанияға әсер ету дәрежесі

0-ден 4-ке дейін Компанияның стейкхолдерге әсер ету дәрежесі
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3. Орнықты даму

Мүдделі тараптар топтарының тізімі

102-40, 102-43, 102-44

Компанияға қатысты
стейкхолдерлер

Компанияларға қатысты
стейкхолдердің
қызығушылығы

Компания мен стейкхолдер
диалогының нысаны

1. Акционерлер

• Экономикалық пайда / Шоғырландырылған таза пайда / Экономикалық
нәтижелілік
• Даму және дивидендтер үшін бос
қаражат
• Таза активтердің құны (NAV)
• Корпоративтік басқару рейтингі
• Нарықтағы үлес /нарықтарға қатысу
• Қоршаған ортаға эмиссияларды азайту

• АЖЖ шешімдері;
• Компанияның Директорлар кеңесінің
шешімдері;
• Бірлескен жұмыс топтары;
• Кеңестер, келіссөздер және басқалар.
• Жылдық есеп
• Сауалнама
• Компанияның Интернет-ресурсы

2. Серіктестер

• Нарықтағы үлес / Нарықтарға қатысу
• Компания және барлық уран өндіретін
ЕТҰ бойынша өндірілген ЖБО-ның меншікті өндірістік өзіндік құны

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Құрылтай шарттары;
АБЖ (АЖЖ) шешімдері;
НС (ДК) шешімдері;
Бірлескен консультативтік-кеңесші
органдардың шешімдері;
Бірлескен жұмыс топтары;
Бірлескен тексерулер;
Кеңестер, келіссөздер;
ЕТҰ қызметі мәселелері бойынша хат
алмасулар.
Жылдық есеп
Сауалнама
Компанияның интернет-ресурсы

1-ден 4-ке
дейін стейкхолдердің
Компанияға
әсер ету
дәрежесі

1-ден 4-ке
дейін Компа-нияның
стейкхолдерге әсер
ету дәрежесі

3,7

2,8

3,04

2,99

3. Кредиторлар

• Экономикалық пайда / Шоғырландырылған таза пайда / Экономикалық
нәтижелілік
• Даму және дивидендтер үшін бос
қаражат
• Таза активтердің құны (NAV)
• Инвестициялау және сатып алу тәжірибесі / сатып алудың санаттық стратегияларын іске асыру қорытындылары
бойынша пайда

• Іскерлік хат алмасу;
• Тұрақты аналитикалық кездесулер,
келіссөздер;
• БАҚ-та Компания туралы ақпаратты
жариялау.
• Жылдық есеп
• Компанияның интернет-ресурсы

2,94

2,33

4. Тауарларды,
жұмыстар мен
көрсетілетін
қызметтердің өнім
берушілері

• Даму және дивидендтер үшін бос
қаражат
• Инвестициялау және сатып алу тәжірибесі / сатып алудың санаттық стратегияларын іске асыру қорытындылары
бойынша пайда
• Дайын өнімнің өндірістік өзіндік құнындағы энергия / энергия ресурстарына
жұмсалатын шығын-дардың үлес
салмағы

•
•
•
•

Тұтынушылармен
кері байланыс жүйесі;
Кездесулер, келіссөздер өткізу;
Стратегиялық ынтымақтастық тура-лы
шарттарға, меморандумдарға, келісімдерге қол қою.
• Жылдық есеп
• Компанияның интернет-ресурсы

2,55

3,08

5. Тұтынушылар

•
•
•
•

• Тұтынушылармен кері байланыс жүйесі;
• Кездесулер, келіссөздер өткізу;
• Стратегиялық ынтымақтастық тура-лы
шарттарға, меморандумдарға, келісімдерге қол қою.
• Жылдық есеп
• Компанияның Интернет-ресурсы

3,23

3,21

6. Еншілес ұйымдар

• Жұмыспен қамту, қызметкерлер мен
басшылықтың өзара қарым-қатынасы,
кемсітушілікке жол бермеу/Қызметкердің
жұмысына, сондай-ақ компанияның оған
бақылауындағы қызметтерінің жұмысына қанағаттанушылық деңгейі
• Оқыту және білім беру
• Өндіріс қауіпсіздігі мәдениетінің деңгейін
арттыру
• Нарықтағы үлес/Нарықтарға қатысу
• Өнімдер мен қызметтерді таңбалау

• Компанияның ЕТҰ қатысушысы / акционері ретіндегі шешімдері;
• ЕТҰ менеджментін тыңдау
• Компаниялар;
• Компанияға жіберілетін өндірістік, инвестициялық және әлеуметтік жоспарларды
/ міндеттемелерді орындау бойынша
ақпарат / есептер;
• Жылдық есеп;
• Сауалнама;
• Компанияның интернет-ресурсы.

2,64

3,30

Нарықтағы үлес / Нарықтарға қатысу
Өнімдер мен қызметтерді таңбалау
Маркетингтік коммуникациялар
Қоршаған ортаға эмис-сияларды азайту

94 | Жылдық есеп. 2018

Мүдделі тараптар топтарының тізімі (жалғасы)
Компанияға қатысты
стейкхолдерлер

Компанияларға қатысты
стейкхолдердің
қызығушылығы

Компания мен стейкхолдер
диалогының нысаны

1-ден 4-ке
дейін стейкхолдердің
Компанияға
әсер ету
дәрежесі

1-ден 4-ке
дейін Компа-нияның
стейкхолдерге әсер
ету дәрежесі

7. Менеджмент
және персонал

• Жұмыспен қамту, қызметкерлер мен басшылықтың өзара
қарым-қатынасы, кемсітушілікке
жол бермеу / Қызметкердің
жұмысына, сондай-ақ Компанияның оған бақылауындағы
қызметтерінің жұмысына
қанағаттанушылық деңгейі;
• Оқыту және білім беру;
• Өндіріс қауіпсіздігі мәдениетінің
деңгейін арттыру.

• Басқарманың Шешімдері;
• Бұйрықтар мен өкімдер;
• Аппараттық, өндірістік, жедел және өзге де
кеңестер;
• Ағымдағы қызмет туралы есептер;
• Кіріс және шығыс хат-хабар;
• Ауызша келіссөздер;
• Өндірістік қауіпсіздік бойынша нұсқаулықтар;
• Сұрақ-жауап, сауалнама, тестілеу;
• Компанияның интернет-ресурсы;
• Әлеуметтік желілер;
• Жедел желі;
• Корпоративішілік коммуникация арналары.

2,98

3,44

8. Мемлекеттік
органдар

• Қоршаған ортаға эмиссияларды
азайту
• Талаптарға сәйкестігі

• Компанияның ЕТҰ-ның Қазақстан Республикасының заңнамасы мен нормативтік актілерін сақтауын
тексеру;
• Компанияның қаржы-шаруашылық қызметінің қорытындылары бойынша есеп беру;
• Компания қызметінің түрлі бағыттары бойынша Мемлекеттік органдардың сұрауы бойынша ақпарат беру;
• Қазақстан Республикасының заңдарына және нормативтік актілеріне өзгерістер мен толықтырулар енгізу
туралы ұсыныстар әзірлеу.
• Жер қойнауын пайдалануға арналған келісімшартты,
жер қойнауын пайдалану құқығына мемлекеттік тіркеу
актісін келісу
• Компанияның ЕТҰ-ның лицензиялық-келісімшарттық
міндеттемелерінің орындалуын лицензиялау, тексеру
• Компанияның ЕТҰ лицензиялық-келісімшарттық
міндеттемелерін орындау жөніндегі есептер
• Жылдық есеп
• Сауалнама
• Компанияның интернет-ресурсы

2,93

1,93

9. Жергілікті
атқарушы органдар

• Демеушілік және қайырымдылық көмек \ Тікелей емес
экономикалық әсер
• Талаптарға сәйкестік
• Қайта пайдаланылатын судың
көлемі \ Су

• Өңірлердің әлеуметтік саласын қолдау және
дамыту мақсатында жергілікті атқарушы органдар
мен компания арасындағы ынтымақтастық туралы
меморандумдар;
• Жергілікті атқарушы органдар мен компаниялардың арасындағы өңірлердің әлеуметтік саласын
қаржыландыру жөніндегі Бас келісімдер;
• Компанияның интернет-ресурсы;
• Әлеуметтік желілер;
• Жедел желі.

2,24

2,10

10. Кәсіптік одақ

• Өндіріс қауіпсіздігі мәдениетінің
деңгейін арттыру

•
•
•
•
•
•

Қоғамдық тыңдауларды өткізу;
ЕТҰ-ның ағымдағы қызметі туралы ақпараттандыру;
Компанияға жолданған хаттар (өтініштер);
Компанияның интернет-ресурсы;
Әлеуметтік желілер;
Жедел желі.

1,83

2,47

11. БАҚ

• Топтың оң имиджін жасау

•
•
•
•

Компанияның интернет-ресурсы;
Әлеуметтік желілер;
Жылдық есеп;
Жедел желі.

1,84

1,52

12. Қоғамдық
ұйымдастыру;
жергілікті халық.

• Өндіріс қауіпсіздігі мәдениетін
арттыру
• Қайта пайдаланылатын судың
көлемі \ Су
• Демеушілік және қайырымдылық көмек \ Тікелей емес
экономикалық әсер
• Талаптарға сәйкестік
• Қоршаған ортаға эмиссияларды
азайту
• Оқыту және білім беру

• Қоғамдық тыңдауларды өткізу;
• ЕТҰ-ның ағымдағы қызметі туралы ақпараттандыру;
• Компанияға жолданған хаттар (өтініштер);
• Компанияның интернет-ресурсы;
• Әлеуметтік желілер;
• Жедел желі.

2,02

2,52
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Кері байланыс алу
Компания өз қызметінің әртүрлі
аспектілері бойынша мүдделі тараптармен диалог құрады. Атап айтқанда,
алаңдаушылық пен наразылықтар
туралы ақпарат алу мақсатында Компанияның сыртқы веб-сайтында кері
байланыс жүйесі арқылы өтініштер
мен шағымдарды беру және қарау
тетігі пысықталды — «ыстық желіге»
жазбаша өтініш немесе телефон
қоңырауы (компанияның веб-сайтына
сілтеме мүдделі тараптар арасында
таратылатын баспа материалдарында
көрсетіледі). Өтініштер мен шағымдарды мониторингілеу мен талдауды
«Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ ОА тоқсан
сайынғы негізде есеп бере отырып,
Компания кәсіпорындары жүзеге асырады. Тексеру жүргізілгеннен кейін әрбір өтініш бойынша бұзушылықтардың
жойылуын бақылау немесе ұсынымдар
беру жүзеге асырылады.
102-43

2018 жылы Компанияның корпоративтік сайтында «Қазатомөнеркәсіп»
ҰАК» АҚ Басқарма төрағасының
блогына 18 өтініш келіп түсті, оның
ішінде Компания туралы 4 сұрақ,
6 әлеуметтік сауалнама, 6 сұрақ
карьера туралы және 2 «Әртүрлі»
бөлімінде. 4 сұраққа сайттағы жауаптар дайындалды және жарияланды.
Қалған өтініштер жұмыс тәртібінде
пысықталды (электрондық поштаға
жауаптар берілді және адресаттарға
және т.б. қоңыраулар жасалды).
Интернет желісін пайдалану дағдысы
жоқ (бірінші кезекте бұл шалғайдағы
аудандардың жергілікті қоғамдастығына қатысты) орналасқан
өңірлердегі топтар үшін ашық есік
күндері өткізіледі және «Қазатомөнеркәсіп»ҰАК» АҚ еншілес және
тәуелді ұйымдарында жеке мәселелер
бойынша қабылдау сағаттары бөлінді.
Кездесулерді өткізу кестесі жергілікті
БАҚ-та жарияланады
102-43
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2018 жыл ішінде Компанияның
еншілес және тәуелді ұйымдарына
қатысты «жедел желі» арқылы түскен
24 өтініш қаралды, оның ішінде:

1

кадр мәселелері бойынша
бұзушылықтар туралы —
11 хабарлама;

2

әріптестердің әдепке сай емес
мінез-құлықтары туралы —
6 хабарлама;

3

сатып алудағы бұзушылықтар
туралы — 5 хабарлама;

4

басқа сұрақтар бойынша —
2 хабарлама.
102-44

Барлық өтініш берушілерге мүдделі мәселелер бойынша кеңестер мен түсініктемелер берілді.
Қызметкерлердің қайталама шағымдары мен өтініштерін болдырмау және
қызметкерлер үшін еңбек жағдайларын жақсарту үшін мынадай іс-шаралар
жүргізіледі:

1

жыл сайын кәсіпорын басшылығымен еңбек ұжымдарының жиналысы өткізіледі;

2

проблемалық мәселелерді
талқылау үшін ішкі порталда
форум жұмыс істейді;

3

«Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ
еншілес кәсіпорындарының
басшылары азаматтарды қабылдау кестесін бекітеді;

4

өндірістік учаскелер мен
цехтарда, сондай-ақ Қазатомөнеркәсіптің және еншілес
ұйымдардың сайттарында және
веб-беттерінде «шұғыл желі»
байланыстары ілінген (электрондық пошта мекенжайы,
веб-сайт, телефон);

5

барлық келіп түскен өтініштер
жедел қаралады;

6

әрбір кәсіпорын мен ұжымның
өміріне байланысты материалдарды жариялау мен ішкі
газеттер шығарылады;

7

басшылар қызметкерлерді жеке
мәселелер бойынша ай сайын
қабылдауды жүзеге асырады;

8

жалпы қолжетімді орындарда
(өтетін бөлме, асханалар, жатақханалар сияқты) шағымдар мен
ұсыныстарға арналған жәшіктер
орнатылған.

30
өтініш

2018 жылы «Қазатомөнеркәсіп»
ҰАК» АҚ кәсіпорындар қызметкерлерінің тарапынан тіркелді
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4

КОРПОРАТИВТІК
БАСҚАРУ
ЖӘНЕ ЭТИКА

85

%

,08

Қазатомөнеркәсіп акциялары
«Самұрық-Қазына»
мемлекеттік ҰӘҚ-ға тиесілі
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Корпоративтік басқару рейтингі
Компанияда корпоративтік басқару
жүйесін үздік әлемдік тәжірибеге
сәйкес келтіру бойынша жұмыстар
жоспарлы түрде жүргізілуде және
жыл сайын тәуелсіз консультанттар
әзірлеген және «Самұрық-Қазына»
АҚ бекіткен әдістемелер негізінде
корпоративтік басқару рейтингін
бағалау жүргізіледі. Қазіргі уақытта
Компанияның корпоративтік басқару
жүйесін жетілдіру жұмыстары Компанияның директорлар Кеңесі бекіткен
бес бағыт бойынша іс-шаралар жоспарына сәйкес жүргізілуде.
2018 жылы «Самұрық-Қазына» АҚ-ның
тапсырысы бойынша PwC компаниясы
«Самұрық-Қазына» АҚ Басқармасының
2016 жылғы 26 қыркүйектегі №35/16
шешімімен бекітілген, Директорлар кеңесі мен атқарушы органның
тиімділігін, тәуекелдерді басқаруды,
ішкі бақылау мен аудитті, тұрақты
даму жүйесін, акционерлердің
құқықтарын, ашықтықты бағалайтын, «Дауыс беруші акцияларының
50%-ы тікелей немесе жанама түрінде
«Самұрық-Қазына» АҚ-ға тиесілі заңды
тұлғалардағы корпоративтік басқару
жүйесін диагностикалау әдістемесі негізінде «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚның корпоративтік басқару жүйесінің
диагностикасын қайта жүргізді.
Диагностика нәтижелерінің негізінде

«Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ алдағы
жылға арналған Корпоративтік
басқару жүйесін жетілдіру жөніндегі
іс-шаралар жоспарын бекітеді және
оның орындалуы туралы есептерді
«Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ Аудит
жөніндегі комитеті мен Директорлар
кеңесінің қарауына жібереді.
Жүргізілген диагностиканың нәтижелеріне сәйкес, Компания жүргізіп
отырған жұмысты ескере отырып, корпоративтік басқару рейтингісінің жалпы мәні өзгерген жоқ, алайда тәуелсіз
консультанттардың есебіне сәйкес Директорлар кеңесі мен атқарушы орган
қызметінің тиімділігі, сондай-ақ компания қызметінің ашықтығын қамтамасыз ететін процестер арттырылды.
Диагностика нәтижелері бойынша
берілген корпоративтік басқару рейтингі компания қызметінің 2018 жылға
арналған негізгі көрсеткіштерінің
нысаналы мәніне сәйкес келеді.
2018 жылы жүргізілген диагностика
нәтижелері бойынша 2019 жылға арналған КБ жүйесін жетілдіру жөніндегі
іс-шаралар жоспары әзірленді, Аудит
жөніндегі комитетпен мақұлданды
және «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ
Директорлар кеңесінің 2019 жылғы 19
ақпандағы шешімімен бекітілді.

4.1
Корпоративтік
басқару құрылымы

Компанияның корпоративтік басқару
жүйесі қызметті тиісінше басқаруды
және бақылауды қамтамасыз етеді

және ұзақ мерзімді құнның өсуіне және
тұрақты дамуға бағытталған. Корпоративтік басқару негізінде тиімділік,
жеделділік және ашықтық жатыр.
Компанияның корпоративтік басқару
жүйесінің басты міндеттері — қызметтің ашықтығын арттыру, акционерлермен және барлық мүдделі тараптармен
тиімді ұзақ мерзімді қарым-қатынасты
қолдау. Жүйе келесі қағидаттарға
негізделген:

акционерлердің құқықтары мен
мүдделерін қорғау

Компанияны тиімді басқару/тиімді
Директорлар кеңесі және Басқарма

«Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ
қызметінің мөлдірлігі және
объективтілігі

заңдылық және этика

тиімді дивидендтік саясат

Компанияның органдары мен
лауазымды тұлғаларының
өкілеттіктерін бөлу және
міндеттерді тиісінше орындауы

еңбек қауіпсіздігі және
еңбекті қорғау

қоршаған ортаны
қорғау

корпоративтік қақтығыстар мен
мүдделер қақтығысын реттеу

тиімді кадрлық саясат

102-18
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Компанияның корпоративтік басқару
органдары жүйесіне кіреді:

1

жоғары орган — Акционерлердің жалпы жиналысы;

2

басқару органы — Директорлар
кеңесі;

3

атқарушы органы — Басқарма;

4

Компанияның қаржы-шаруашылық қызметін бақылауды,
Компанияның қызметін жетілдіру мақсатында ішкі бақылау,
тәуекелдерді басқару саласында
бағалауды және кеңес беруді
жүзеге асыратын орган — Ішкі
аудит қызметі

«Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ корпоративтік басқару құрылымы

АКЦИОНЕРЛЕР
САМҰРЫҚ-ҚАЗЫНА ҰӘҚ АҚ-НЫҢ
85,08% АКЦИЯЛАРЫ

ІШКІ АУДИТ
ҚЫЗМЕТІ

ЕРКІН АЙНАЛЫСТАҒЫ
АКЦИЯЛАР — 14,92%

ДИРЕКТОРЛАР
КЕҢЕСІ

КОРПОРАТИВТІК
ХАТШЫ

Комплаенс
қызметі

Стратегиялық жоспарлау
және инвестициялар
комитеті

Кадрлар және сыйақылар
жөніндегі комитет

Аудит жөніндегі
комитет

Өнеркәсіптік, экологиялық,
радиациялық қауіпсіздік,
еңбекті қорғау және орнықты
даму жөніндегі комитет

БАСҚАРМА
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БАСҚАРМА
ХАТШЫСЫ

Тәуекелдерді
басқару комитеті

Несие
комитеті

Инвестициялық
комитет

Ғылыми-техникалық
кеңес

4.2
Корпоративтік
басқару кодексі
Компанияның корпоративтік басқару кодексі 2015 жылы
«Самұрық-Қазына» ҰӘҚ АҚ-ның Корпоративтік басқару кодексі
негізінде қабылданды. Кодекстің мақсаты корпоративтік
басқаруды жетілдіру, басқарудың ашықтығын қамтамасыз ету,
тиісті корпоративтік басқару стандарттарын ұстануға бейілділікті
растау болып табылады.
Корпоративтік басқару кодексі
Кодекс Қазақстан Республикасының
заңнамасына, «Самұрық-Қазына» ҰӘҚ»
АҚ ішкі құжаттарына сәйкес Қазақстанда және әлемде дамып келе жатқан
корпоративтік басқару тәжірибесін,
«Самұрық-Қазына» ҰӘҚ АҚ Трансформация бағдарламасын ескере отырып
әзірленді.
Кодексте Компаниядағы корпоративтік
басқару жүйесі негізделетін қағидаттар
бекітілген.
Корпоративтік басқару — бұл ішкі
факторлардың ықпалымен де, сыртқы
ортаның ықпалымен де тұрақты дамып
келе жатқан күрделі көп деңгейлі
қатынастар жүйесі. Компанияның
корпоративтік басқарудың жоғары
стандарттарын қолдану жөніндегі
іс-әрекеті бірінші жағдайда серіктестердің инвестициялық тартымдылығы
мен сенімін арттыру мақсаттарына
негізделген. Сыртқы факторлар, мысалы, макроэкономикалық саладағы өзгерістер корпоративтік басқару алдына
шешу Компанияның одан әрі дамуына
әсер ететін міндеттерді қояды. Осыған
байланысты сыртқы және ішкі өзгерістерге тұрақты мониторинг жүргізу,
корпоративтік басқару стандарттарына
әсер етуі мүмкін жаһандық әлемдік,
сондай-ақ ұлттық үдерістердің даму
үрдістерін талдау қажет.
Корпоративтік басқарудың ең жоға-

87

%

Кодекс ережелері жүргізілген
талдау нәтижелеріне сәйкес
практикада сақталады

ры стандарттарына сәйкестік және
ашықтық — әлеуетті инвесторлардың
сенімін нығайтуға, Компанияның
ресурстарын тиімсіз пайдалану тәуекелдерін төмендетуге, оның құнының
өсуіне және әл-ауқатының артуына
ықпал ететін Компания қызметінің
инвестициялық тартымдылығы мен
экономикалық тиімділігін арттырудың маңызды факторлары. Компания
корпоративтік басқару жүйесінің ірі
қор биржалары листингінің негізгі
ережелеріне, әлемдік экономикалық
қоғамдастық мойындаған корпоративтік басқару қағидаттарына (мысалы,
экономикалық ынтымақтастық және
даму ұйымының корпоративтік басқару
қағидаттарына) сәйкестігін айқындай
алады.
Корпоративтік басқару кодексін
сақтау
Корпоративтік басқару кодексіне
сәйкес 2019 жылы Корпоративтік хатшы
қызметі Компаниядағы Корпоративтік
басқару кодексінің қағидалары мен
ережелерінің сақталуына талдау жүргізді. Жүргізілген талдау нәтижелеріне
сәйкес, Компанияда іс жүзінде Кодекс
ережелерінің 86%-ы сақталады, Кодекс
ережелерінің тағы 5%-ы ішінара сақталады және қазіргі уақытта ережелердің
0%-ы сақталмайды. Кодекстің 9%-ы
Компанияға қолданылмайды.
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«Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ Корпоративтік басқару кодексінің 2018
жылғы қағидалары мен ережелерін
сақтау туралы есеппен мына сілтеме
бойынша танысуға болады: https://
www.kazatomprom.kz/ru/investors/
inie_otcheti_i_prezentatsii
AIX корпоративтік басқару қағидаттары
AIX биржасымен акциялары AIX-те
бағаланатын компаниялар үшін
корпоративтік басқарудың жалпы
қағидаттары белгіленген. Компанияның Корпоративтік басқару кодексі
көбінесе осындай қағидаттарға сәйкес
келеді. Бұдан басқа, Компанияның
Корпоративтік басқару кодексінде
«Самұрық-Қазына» ҰӘҚ АҚ мақсаттары
мен болжамдарын сақтауды қамтамасыз ететін белгілі бір ережелер
қамтылған.Топтың негізгі қызметінің
шегінен шығатын қызмет түрлерін
жүзеге асыру бөлігіндегі кез келген
бастамалары тәуелсіз атқарушы емес
директор басқаратын және тағы
екі тәуелсіз атқарушы емес мүшені
қамтитын Компанияның Директорлар
кеңесінің қарауына және тексеруіне
жатады. 2019 жылдың желтоқсан айының соңына дейін «Самұрық-Қазына»
ҰӘҚ» АҚ үздік халықаралық тәжірибені
ескере отырып, Компанияның Корпоративтік басқару кодексін жаңартпақ.
Компанияның Корпоративтік басқару кодексі мен Ұлыбританияның
Корпоративтік басқару кодексінің
ережелері арасындағы айырмашылықтар7
Төменде Компанияның Корпоративтік
басқару кодексі мен Ұлыбританияның
Корпоративтік басқару кодексінің
ережелері арасындағы негізгі айырмашылықтар сипатталған.
• Ұлыбританияның Корпоративтік
басқару кодексінің ережелеріне
сәйкес акционерлердің 20 (жиырма)

және одан да көп пайызы директорлар кеңесі ұсынған қабылданатын шешімге ұсынымдарға
«қарсы» дауыс берген жағдайда,
Компания осындай дауыс беру
нәтижелерін жария еткен кезде
акционерлердің осындай дауыс
беру себептерін түсіну мақсатында
қандай іс-әрекеттер қолдануға ниеттенетіні туралы түсінік беруі тиіс.
Акционерлердің пікірлері туралы,
сондай-ақ қабылданған шаралар
туралы жаңартылған ақпарат акционерлердің жалпы жиналысының
отырысынан кейін 6 (алты) айдан
кешіктірілмей жариялануға тиіс.
Директорлар кеңесі Компанияның
жылдық есебінде, акционерлердің
жалпы жиналысының ұсынылған
шешімдеріне (егер қолданылса)
пікірлердің шешімдерге қандай
әсер еткені туралы түсіндірме жазбаларда жалпы қорытындыларды
көрсетуі тиіс,
Компанияның корпоративтік басқару
кодексінде Компанияның Директорлар кеңесі Төрағасының Директорлар
кеңесінің мүшелері, ірі акционерлер
және Компанияның атқарушы органы
арасында конструктивтік диалог
құру туралы міндеті қарастырылған.
Сонымен қатар, Компания акционерлерінің жалпы жиналысының төрағасы акционерлердің тікелей отырыс
барысында сұрақтарға жауап алуына
ұмтылуы тиіс. Егер сұрақтардың
күрделілігі оларға дереу жауап беруге
мүмкіндік бермеген жағдайда, олар
берілген тұлға (тұлғалар) компания
акционерлерінің жалпы жиналысы
аяқталғаннан кейін қысқа мерзімде
берілген сұрақтарға жазбаша жауап
береді. Компанияның қосымша ірі
акционерлері Даму стратегиясы
мәселелерін, атқарушы органның
бірінші басшысын сайлау және ұзақ
мерзімді құнның өсуіне және ұйымның тұрақты дамуына әсер ететін

басқа да аспектілерді талқылау үшін
Директорлар кеңесінің Төрағасымен
және мүшелерімен отырыстар өткізе
алады. Мұндай отырыстар алдын ала
жоспарланады және бекітілген рәсімдерге сәйкес өткізіледі.
• Ұлыбританияның Корпоративтік
басқару кодексі атқарушы емес
директорлардың Компанияның
атқарушы органының өкілеттігін
тағайындау мен тоқтатуда басты
рөл атқаруы тиіс деп қарастырады.
Сондай-ақ, атқарушы емес директорлардың қатысуынсыз кездесулер
өткізу қажеттілігі қарастырылған.
Компанияның Корпоративтік басқару
кодексінде Компанияның бірінші
басшысы лауазымына кандидатураны
Қазақстан Республикасы Президентінің Жарлығымен бекітілген
тиісті тізімге Компания енгізілген
жағдайда Қазақстан Республикасының
Президентімен немесе Президенті
Әкімшілігімен, «Самұрық-Қазына» АҚ
Басқармасымен, «Самұрық-Қазына»
АҚ Директорлар кеңесінің тағайындау
және сыйақы жөніндегі Комитетімен
және «Самұрық-Қазына» АҚ Директорлар Кеңесінің Төрағасымен келісу
қажеттілігі көзделген.
• Ұлыбританияның Корпоративтік
басқару кодексі тағайындау және
сыйақылар жөніндегі комитет
пен Компанияның Директорлар
кеңесінің Аудит жөніндегі комитеті
қызметінің негізгі аспектілерін
сипаттауды көздейді. Сондай-ақ,
Компанияның жылдық есебіне осы
комитеттердің негізгі қызметінің
сипаттамасы және оның аспектілері
туралы ақпаратты енгізу қажеттілігі
көрсетілген.
Компанияның Корпоративтік басқару
кодексінде мұндай қажеттілік көзделмеген.

Айырмашылықтар Компанияның Корпоративтік басқару кодекстері мен Ұлыбританияның Корпоративтік басқару кодексі мазмұнының әріптік салыстыруына байланысты белгіленген, алайда, Ұлыбританияның іс жүзінде кодексі нормаларының толық сақталмауын білдірмейді.
7
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• Ұлыбританияның Корпоративтік
басқару кодексі Компанияның
Директорлар кеңесінің Аудит
жөніндегі комитеті құрамындағы
Компанияның Директорлар кеңесі
Төрағасының мүшелігінің мүмкін
еместігін көздейді.
Компанияның Корпоративтік басқару
кодексінде мұндай шектеу жоқ.
• Ұлыбританияның Корпоративтік
басқару кодексі жарты жылдық және
жылдық қаржылық есептілікте Компанияның Директорлар кеңесінің
позициясын көрсету қажеттілігін
қарастырады, қаржылық есептілікті
жасау кезінде бухгалтерлік есептің
қолданылатын тәсілдерінің қолайлылығын және қаржылық есептілікті
бекіткен күннен бастап 12 (он екі)
ай ішінде Компанияның осындай
жұмысты жалғастыру қабілетіне кез
келген елеулі күмәндерді анықтауды көздейді.
Компанияның Корпоративтік басқару
кодексінде мұндай қажеттілік қарастырылмаған.
• Ұлыбританияның Корпоративтік
басқару кодексі Компанияның
Директорлар кеңесі Төрағасының Компанияның Директорлар
кеңесінің тағайындаулар және
сыйақылар жөніндегі комитетінде
төрағалық етудің мүмкін еместігін
көздейді. Компанияның Директорлар кеңесінің тағайындаулар
және сыйақылар жөніндегі комитеті құрамындағы Компанияның
Директорлар кеңесі Төрағасының
мүшелігі Директорлар кеңесінің
мүшесі ретінде оның тәуелсіз мәртебесі болған жағдайда ғана мүмкін
болады.

• Ұлыбританияның Корпоративтік
басқару кодексі сыйақылар жөніндегі консультантты анықтау кезінде
сыйақылар жөніндегі комитеттің
жауапкершілігін көздейді. Үшінші
тұлғалардың сыртқы ұсынымдарын
бағалау және атқарушы директорлар мен аға менеджменттің пікірін
алу кезінде сыртқы консультанттың
пікірінің тәуелсіздігі.
Компанияның Корпоративтік басқару
кодексінде мұндай қажеттілік көзделмеген.
• Ұлыбританияның Корпоративтік
басқару кодексі Компанияның
атқарушы директорларының Компания акцияларын ұзақ мерзімді
иелену қажеттілігін қоса алғанда,
неғұрлым егжей-тегжейлі және ұзақ
мерзімді сыйақы жүйесін көздейді.
Сондай-ақ, Компания директорларымен жасалатын шарттардың
мерзімдері бөлігінде нақтылаулар
бар.
Компанияның Корпоративтік басқару
кодексінде мұндай қажеттілік көзделмеген.

4.3
Акционерлердің
жалпы жиналысы
«Самұрық-Қазына» АҚ Компанияның
орналастырылған акцияларының
жалпы санының 85,08%–ы тиесілі,
акциялардың 14,92%-ы еркін айналымда, акционерлер өз қызметін
Компанияның Жарғысында көзделген
құзыретіне сәйкес жүзеге асырады.
Акционерлердің жалпы жиналысы
қабылдаған негізгі шешімдердің
арасында:

1

«Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ
Директорлар кеңесінің мүшелерін сайлау және өкілеттігін
мерзімінен бұрын тоқтату;

2

«Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ
шоғырландырылған және жеке
қаржылық есептіліктерінің
аудитін жүзеге асыру үшін аудиторлық ұйымды анықтау;

3

«Қазатомөнеркәсіп»ҰАК» АҚ
қаржылық есептілігін бекіту;

4

дивидендтердің мөлшерін
бекіту;

5

«Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ
Жарғысын және директорлар
кеңесі туралы ережені және
оларға өзгерістерді бекіту.

Компанияның Корпоративтік басқару
кодексінде мұндай шектеу жоқ.
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4.4
Директорлар
кеңесі

102-22

Директорлар кеңесі Компания
қызметіне жалпы басшылық жасау
үшін жауап береді, Компанияның
стратегиясы мен саясатына жетекшілік
етеді және Акционерлік қоғамдар
туралы Заңға, Ұлттық әл-ауқат қоры
туралы Заңға, басқа да қолданыстағы
заңнамаға және Компанияның Жарғысына сәйкес акционерлердің жалпы
жиналысының айрықша құзыретіне
жатқызылған мәселелерді қоспағанда,
Компания қызметінің барлық аспектілері бойынша шешімдер қабылдауға
уәкілетті. Компанияның Директорлар
кеңесі өз қызметін Жарғыда, Корпоративтік басқару кодексінде және
Директорлар кеңесі туралы ережеде
көзделген қағидаттарға сәйкес жүзеге
асырады. Атап айтқанда, Директорлар
кеңесінің өкілеттіктеріне өзгелердің
арасында мыналар жатады:

1

Компанияның мақсаттарын
белгілеу және Компания стратегиясын бекіту;

2

Компанияның даму стратегиясы
мен даму жоспарларын және
оның бюджетін бекіту;

3

4

Басқарма мүшелерін сайлау,
Ішкі аудит қызметінің қызметкерлерін, Компалаенс қызметінің басшысын, Корпоративтік хатшысын тағайындау;
Компанияның облигациялар
мен деривативтерді шығару
және бағалы қағаздарды сатып
алу шарттарын бекіту;
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5

кейбір немесе барлық активтерді (мұндай әрекеттер үшін
«Акционерлердің жалпы жиналысы» бөлімінің (viii) тармағына сәйкес келісу талап етілетін
жағдайларды қоспағанда) беру
(немесе алу) арқылы басқа
заңды тұлғаларды тіркеуге
қатысу немесе басқа ұйымдарға
қатысуды тоқтату туралы шешім
қабылдау»);

6

Компания активтерінің жалпы
баланстық құнының 10%-нан
астам құны активтерді сатып
алу немесе иеліктен шығару
бойынша мәмілелерді немесе
өзара байланысты мәмілелер
сериясын бекіту;

7

ірі мәмілелер мен жасалуында
Компанияда мүдделілік бар
мәмілелерді жасау туралы
шешімдер қабылдау (акционерлердің жалпы жиналысының құзыретіне жатқызылған
мәмілелерді қоспағанда);

8

Компанияның басқа заңды
тұлғалардың 10% немесе одан
да көп акцияларын сатып алуын
(иеліктен айыруын) бекіту;

9

Компанияның меншікті капиталынан 10% немесе одан көп
сомаға компанияның міндеттемелерін арттыру;

10

компанияның меншігіндегі
10% және одан көп акцияларға/

қатысу үлесіне қатысты акционерлердің/қатысушылардың
жалпы жиналысының құзыретіне жатқызылған мәселелерді
шешу;

11

Жарғыны жаңа редакцияда
немесе Жарғыға өзгерістерді
алдын ала бекіту; және

12

мемлекеттік органдармен,
үкіметтік органдармен, мемлекеттік кәсіпорындармен
(яғни 50% немесе одан да
көп дауыс беретін құқықтары мемлекетке тиесілі заңды
тұлғалармен) немесе олармен
үлестес заңды тұлғалармен,
(а) тәуелсіз заңды тұлғалармен
және компанияның еншілес
кәсіпорындарымен жасалған
мәмілелерді және (Б) нысандары қолданыстағы заңнамада
белгіленген үлгі шарттардың
көмегімен ресімделген мәмілелерді қоспағанда, мәмілелерді
келісу. Мұндай мәмілелерді
мақұлдау үшін көптеген тәуелсіз
директорларды мақұлдау талап
етіледі.

Директорлар кеңесінің мүшелері
акционерлердің жалпы жиналысының
шешімімен сайланады. Директорлар кеңесінің мүшелері 3 (үш) жылға
дейінгі мерзімге сайланады. Қызмет
нәтижелері қанағаттанарлық болған
жағдайда мүшелер үш жылға дейінгі
қосымша кезеңге қайта сайлануы
мүмкін. Қатарынан 6 (алты) жылдан
асатын Директорлар кеңесіне сайлау
мерзімі ерекше қаралуға тиіс. Ерекше
жағдайларда 9 (тоғыз) жылдан астам
мерзімге сайлауға жол беріледі.
Тәуелсіз директор қатарынан 9 (тоғыз)
жылдан астам мерзімге Директорлар
кеңесіне сайлана алмайды. Сайлау
жыл сайын Директорлар кеңесіне осы
кандидатты таңдау қажеттілігі түсіндіріліп, өткізілуі тиіс.
102-24

Акционердің өкілі немесе акционер
болып табылмайтын және акционер мүдделерінің өкілі ретінде
тағайындалмаған (ұсынылған) тұлға
ретінде Директорлар кеңесіне сайлау
үшін шығарылатын (ұсфынылатын)
тұлғаның Директорлар кеңесінің
мүшесі ретінде сайлауға құқығы бар.
Директорлар Кеңесінде кемінде 6
(алты) мүше болуы тиіс, әрі Директорлар кеңесі құрамының кемінде 30%
тәуелсіз директорлар болуы тиіс.
Директорлар кеңесінің қызметі ұтымдылық пен тиімділік қағидатын негізге ала отырып, жыл сайын әзірленетін
жұмыс жоспарына және отырыстарды
өткізу кестесіне сәйкес жылына кемінде
алты рет жүзеге асырылады. Қажет
болған жағдайда, Директорлар кеңесі
жұмыс жоспарына енгізілмеген мәселелерді қарастыра алады.
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ДИРЕКТОРЛАР КЕҢЕСІНІҢ
ҚҰРАМЫ
Директорлар кеңесінің құрамына үш
тәуелсіз директорлар кіреді. Директорлар кеңесінің Төрағасы Тәуелсіз
директор болып табылады, бұл миноритарлық акционерлердің құқықтарын
сақтаудың кепілі болып табылады.
Директорлар кеңесі мүшелерінің
тәуелсіздік нормаларына сәйкестік
өлшемшарттарын сипаттау Компанияның интернет-сайтында орналастырылған Директорлар кеңесі туралы
Жарғыда және Ережеде келтірілген.
2019 жылғы наурызда Компанияның
Директорлар кеңесінің төрағасы Джон
Дудаспен (жылдық қаржылық есептілік
жариялағаннан және компанияның
инсайдерлері үшін сауда-саттық кезеңі
ашылғаннан кейін) Компанияның 2000
ЖДҚ сатып алынды. Тиісті ақпарат қор
биржасы орналастырылды және хабарландырылды.

«Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ Директорлар кеңесінің қалған мүшелерінің
Компанияның, үлестес компаниялардың акциялары (қатысу үлестері) жоқ,
сондай-ақ Компания өнім берушілері
мен бәсекелестерінің акцияларына ие
емес.
Компанияның директорлар кеңесі 2018
жылғы 14 тамызда үш жылдық мерзімге
сайланды, ал Компанияның Директорлар кеңесінің қазіргі мүшелерінің
өкілеттігі 2021 жылдың 14 тамызында
аяқталады.

Директорлар кеңесінің құрамы келесі мүшелерді қамтиды
Аты

Туған
жылы

Лауазымы

Қай кезден Кеңес мүшесі
болып табылады

Джон Дудас

1959

ДК төрағасы (тәуелсіз)

2015

Нейл Лонгфеллоу

1958

ДК мүшесі (тәуелсіз)

2017

Рассел Бэнхэм

1954

ДК мүшесі (тәуелсіз)

2018

Алик Айдарбаев

1963

ДК мүшесі

2018

Бейбіт Қарымсақов

1962

ДК мүшесі

2018

Қанат Құдайберген

1979

ДК мүшесі

2018

Ғалымжан Пiрматов

1972

ДК мүшесі, Басқарма Төрағасы

2017

Басшылықтың заңды мекен-жайы:
Қазақстан Республикасы, Нұр-Сұлтан қ., Е-10 көшесі, 17/12-үй, 010000.
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ДЖОН ДУДАС

НЭЙЛ ЛОНГФЕЛЛОУ

Төраға,
Тәуелсіз директор

Тәуелсіз
директор

Туған жылы

1959

Туған жылы

1958

Азаматтық

Ұлыбритания мен Солтүстік Ирландия
Құрама Корольдігі

Азаматтық

Ұлыбритания мен Солтүстік Ирландия
Құрама Корольдігі

Білім

1984 жылы Дудас мырза тіркелген кәсіби тау-кен
инженері болып табылады, ол Витватерсранд
университетін (Оңтүстік-Африка Республикасы)
тау-кен инженериясы бойынша бакалавр дипломымен және қазба ресурстарының экономикасы
бойынша магистр дипломымен бітірді. Дудас
мырза, сондай-ақ Хериот-Уотт университетінің
(Ұлыбритания) іскерлік әкімшілік магистрі дәрежесіне ие.

Білім

Дипломды инженер-электрик және өлшеу мен
бақылау институтының мүшесі болып табылады.

Жұмыс тәжірибесі

Дудас мырза өзінің еңбек жолын 1984 жылы
Rand Mines Ltd компаниясында бастады және
шикізат өнімдерін басқару бойынша әртүрлі
басшылық қызметтерді атқарды, Gencor Ltd және
BHP Billiton сияқты компанияларда жұмыс істеді,
онда ол алюминий дивизионының бас директоры
болды. 2012 жылдан бастап Дудас мырза халықаралық тау-кен өндіруші және кәсіби сервистік
компаниялардың тәуелсіз корпоративтік кеңесшісі
болып табылады. 2015 жылдан бастап Компанияның Директорлар кеңесінің тәуелсіз мүшесі бола
отырып, 2018 жылдың тамыз айында Директорлар
кеңесінің Төрағасы болып сайланды.

Жұмыс тәжірибесі

Лонгфелло мырза өз мансабын Біріккен Корольдігінде электротехникадан бастады. 1991 жылы
ол Батыс Камбриядағы Sellafield ядролық отынды
қайта өңдеу зауытында жұмыс істей отырып,
BritishNuclearFuelsLimited-ке қосылды. Содан
кейін ол 2007 жылы басқарушы директордың
орынбасары болды. 2009 жылы Лонгфеллоу мырза WestinghouseElectricCompany компаниясына
SpringfieldsFuelsLimited компаниясының басқарушы директоры және EuropeanFuelBusiness
компаниясының вице-президенті болып тағайындалды. 2013 жылы Лонгфеллоу мырза CostainPLCке Ұлыбританияның ядролық, мұнай және газ
секторларының ірі жобалары бойынша директоры
болды. 2015 жылдан бастап Лонгфеллоу мырза
Халықаралық ядролық Индустрия бойынша тәуелсіз кеңесші болып табылады.
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РАССЕЛ БЭНХЭМ

АЛИК АЙДАРБАЕВ

Тәуелсіз
директор

Директорлар
кеңесінің мүшесі

Туған жылы

1954

Туған жылы

1963

Азаматтық

Аустралия

Азаматтық

Қазақстан Республикасы

Білім

Бэнхэм мырза Жаңа Оңтүстік Уэльс университетінің коммерция саласында бакалавр дәрежесіне ие. Аустралияның және Жаңа Зеландияның
Дипломдалған бухгалтерлер институтының мүшесі және Аустралияның компания директорлары
институтының түлегі болып табылады.

Білім

Айдарбаев мырза техника ғылымдарының кандидаты (Ph.D) дәрежесіне ие және Қаныш Сәтпаев
атындағы Ұлттық техникалық университетінің
құрметті профессоры болып табылады. Мәскеу қаласында Ресей Федерациясының Үкіметі жанындағы Ресей халық шаруашылығы академиясында
алынған MBA дәрежесі бар.

Жұмыс тәжірибесі

Өзінің мансабын 1974 жылы Аустралиялық
Andersen операциялық компаниясында аудитор
ретінде бастады, онда 2002 жылға дейін жұмыс
істеді және соңғы лауазымында ол аудит бойынша
серіктес болды. 2002-2007 жылдары Аустралия
Брисбенде Ernst&Young компаниясының консультациялық қызметтер бойынша басшысы
болды. 2007 жылы Аудит жөніндегі басшы және
Қазақстан, Алматы қаласындағы ТМД Атқарушы
комитетінің мүшесі болып тағайындалды. 20112014 жж. Бэнхэм Мырза Мәскеуде «Делойт» салалық тобының көшбасшысы болды. 2014 жылдан
бастап бірқатар халықаралық компаниялардың
директорлар кеңестерінде тәуелсіз директор
болып табылады.

Жұмыс тәжірибесі

Өзінің барлық мансабында Айдарбаев мырза
«Оңтүстікқазмұнайгаз», «Құмкөл-Лукойл» (кейіннен «Торғай Петролеум» ЖАҚ ретінде белгілі),
«Маңғыстаумұнайгаз» АҚ, «ҚазМұнайГаз» ҰК»
АҚ-да әртүрлі басшылық қызметтерді атқарды. Ол
сондай-ақ 2011-2013 жылдары «ҚазМұнайГаз»
Барлау Өндіру» АҚ бас директоры, 2013-2017
жылдары Маңғыстау облысының әкімі, 2017-2018
жылдары Қазақстан Республикасы Инвестициялар және даму министрінің бірінші орынбасары болды. 2018 жылдан бастап Айдарбаев
«Самұрық-Қазына» АҚ Басқарма төрағасының
орынбасары болып табылады.
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БЕЙБІТ ҚАРЫМСАҚОВ

ҚАНАТ ҚҰДАЙБЕРГЕН

Директорлар
кеңесінің мүшесі

Директорлар
кеңесінің мүшесі

Туған жылы

1963

Туған жылы

1979

Азаматтық

Қазақстан Республикасы

Азаматтық

Қазақстан Республикасы

Білім

Алматы халық шаруашылығы институтын «Экономикалық ақпаратты механикаландырылған
өңдеуді ұйымдастыру» мамандығы бойынша және
Тараз мемлекеттік университетін «Юриспруденция» мамандығы бойынша бітірген.

Білім

Құдайберген мырза Женева бизнес-мектебін «халықаралық менеджмент» мамандығы бойынша
MBA дәрежесімен және Мәскеу болат және қорытпалар институтын (МИСиС) тау-кен ісі саласында
MBA дәрежесімен бітірді.

Жұмыс тәжірибесі

«Тянь-Шань» кооперативінде есепші, Қордай
аудандық қаржы бөлімінің меңгерушісі болып
жұмыс істеді. 2003 жылдан 2015 жылға дейінгі
аралықта Алматы қаласының салық құрылымдарында басшылық лауазымдарда жұмыс істеді.
2015 жылдың тамыз айында «Астана ЭКСПО-2017» Ұлттық компаниясы» АҚ Басқарушы
директоры болып тағайындалды. Қазіргі уақытта
«Самұрық-Қазына» ҰӘҚ» АҚ Экономика және
қаржы жөніндегі басқарушы директоры болып
табылады. 2018 жылдың сәуір айында Қарымсақов мырза компанияның директорлар кеңесінің
мүшесі болып сайланды.

Жұмыс тәжірибесі

Құдайберген мырза өзінің мансабын 2001 жылы
Жетісу көлік прокуратурасында аға прокурордың
көмекшісі ретінде бастады. 2007-2016 жылдар
аралығында Құдайберген мырза «Сауда–көлік
компаниясы» ЖШС-де жұмыс істеді, заң бөлімінің
жетекші маманы, бас менеджер — заң бөлімінің
бастығы, бас директордың орынбасары, бас
директордың бірінші орынбасары және бас
атқарушы директор лауазымдарын атқарды. 20162018 жылдары ол «Қаратау» ЖШС Бас директоры
және компанияның уран өндіру департаментінің
басқарушы директоры болды. 2018 жылғы 23
сәуірден бастап қазіргі уақытқа дейін «Тау-Кен
Самұрық» ҰТК» АҚ Басқарма Төрағасы болып
табылады.
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2018 ЖЫЛҒЫ ДИРЕКТОРЛАР
КЕҢЕСІНІҢ ҚҰРАМЫНДАҒЫ
ӨЗГЕРІСТЕР

1

Жалғыз акционердің 2018
жылғы 23 сәуірдегі шешімімен
Қуаныш Әбдуғалиұлы Бектеміров пен Мәжит Әбдіқалықұлы Тұрмағамбетовтың Директорлар кеңесі мүшелерінің
өкілеттіліктері мерзімінен
бұрын тоқтатылды, ал Директорлар кеңесінің мүшелері
ретінде Бейбіт Еркімбайұлы
Қарымсақов және Ардақ Махмұдұлы Қасымбек сайланды.

2

2018 жылғы маусымда Компанияның Директорлар кеңесінің
бұрын сайланған құрамының
өкілеттігі аяқталды.

3

2018 жылғы тамызда Компанияның Директорлар кеңесінің
жаңа құрамы сайланды, оған
Директорлар кеңесінің Төрағасы
ретінде Джон Дудас, Директорлар кеңесінің мүшелері — Алик
Серікұлы Айдарбаев, Бейбіт
Еркімбайұлы Қарымсақов, Қанат
Жақыпұлы Құдайберген, Расселл
Бэнхам, Нейл Лонгфэллу және Ғалымжан Олжаұлы Пiрматов кірді.

ҒАЛЫМЖАН ПIРМАТОВ
Директорлар
кеңесінің мүшесі
Туған жылы

1972

Азаматтық

Қазақстан Республикасы

Білім

Ғалымжан Пiрматов Новосибирск мемлекеттік университетін, Қазақстанның экономика
менеджменті және стратегиялық зерттеулер институтын (КИМЭП), Аткинсон атындағы Уилламетт
университетінің жанындағы Жоғары менеджмент
мектебін бітірген.

Жұмыс тәжірибесі

«Алтын-Тас» БК қаржы директоры, AIG Silk Road
Capital Management инвестициялары жөніндегі
директор қызметтерін атқарды. 2007 жылы «Қазақстан Халық Банкі» АҚ Басқарушы директоры,
2007-2009 жылдары — ҚР Экономика және
бюджеттік жоспарлау вице-министрі, 2009-2011
жылдары — «Қазатомөнеркәсіп «ҰАК» АҚ Экономика және қаржы жөніндегі вице-президенті,
2011-2015 жылдары — «Cameco Kazakhstan»компаниясының президенті болды. 2015 жылғы желтоқсаннан бастап Пiрматов мырза ҚР Ұлттық Банкі
Төрағасының орынбасары қызметін атқарды. 2017
жылғы тамыздан бастап компания Басқармасының Төрағасы болып табылады.
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ДИРЕКТОРЛАР КЕҢЕСІНІҢ
ҚЫЗМЕТІ
2018 жыл ішінде Директорлар кеңесі 12
отырыс өткізді (8 бетпе-бет), онда 135
мәселе қаралды. Компанияның 14 ішкі
және жоспарлы құжаты бекітілді, мүдделілікпен 20 мәміле жасау бойынша
шешімдер қабылданды. Сондай-ақ,
2018 жылы Компанияның Директорлар
кеңесі корпоративтік басқаруды, кадрлық саясатты, тәуекелдерді басқаруды
және ішкі бақылау мен аудит жүйесін
жетілдіруге бағытталған маңызды
шешімдер қабылдады.
Есепті жылы қаралған мәселелердің
ішінде мыналарды атап өткен жөн:

5

6

7

8

«Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ
экологиялық және әлеуметтік
саладағы Іс-қимыл жоспарын іске
асырудың Жол картасы мақұлданды;
Мәміле жасасу мақұлданды,
«Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ-ның
жасалуына мүдделілік бар, атап
айтқанда «Қазатомөнеркәсіп»
ҰАК» АҚ, «Самұрық-Қазына»
АҚ және андеррайтер банктер
арасында бағалы қағаздарды
орналастыру туралы келісім;
«Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ
Корпоративтік басқару жүйесін
жетілдіру жөніндегі 2018 жылға
арналған іс-шаралар жоспарын
бекіту;
өзге де есептер, жұмыс жоспарлары, Компанияның негізгі көрсеткіштері, даму бағдарламалары
және т. б.

Директорлар кеңесі мүшелерінің отырыстарға қатысуы 2018 жылы жоғары
болды және орта есеппен 92% құрады.
Келесі кестеде Директорлар кеңесі мүшелерінің бетпе-бет отырыстарға жеке
қатысуы туралы ақпарат берілген.

26.09.2018

19.10.2018

14.11.2018

06.12.2018

26.12.2018

«Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ-ның
«МАЭК — Қазатомөнеркәсіп»
ЖШС және «Қазақстан атом
электр станциялары» ЖШС
компанияларының жарғылық капиталындағы «Самұрық-Қазына»
АҚ пайдасына қатысу үлестерін
иеліктен шығаруды алдын ала
мақұлдау;

29.08.2018

4

Д.Дудас
(ДК Төрағасы)

15.08.2018

еншілес және тәуелді ұйымдардың атқарушы органдарының
басшыларын тағайындау;

28.06.2018

3

28.05.2018

Басқарманың жаңа құрамын
сайлау;

Директорлар
кеңесінің
мүшелері

24.04.2018

2

Директорлар кеңесі мүшелерінің 2018 жылы отырыстарға қатысуы
06.04.2018

жылдық қаржылық есептілікті
алдын ала қарау;

08.02.2018

1

%

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

100

А.С. Айдарбаев
(14.08.2018 ж. ДК
мүше болып
тағайындалды)

+

-

+

+

+

-

+

71

+

+

+

-

+

+

+

90

Қ.Ж. Құдайберген
(14.08.2018 ж. ДК
мүше болып
тағайындалды)

+

+

+

+

+

+

+

100

Р. Бэнхам
(ДК мүше болып
тағайындалды)
14.08.2018 ж.)

+

+

+

+

+

+

+

100

Б. Е.Қарымсақов
(23.04.2018 ж. ДК
мүше болып
тағайындалды)

+

+

+

Н. Лонгфэллоу

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

100

Г.О. Пiрматов

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

100

+

+

+

100

А.М. Қасымбек
(ДК 23.04.2018
ж.мүше болып тағайындалды, өкілеттілігі
29.06.2018 ж. өтті)
А.Ұ. Мамин
(ДК мүшесінің
өкілеттігі 29.06.2018 ж.
аяқталды)

+

+

+

+

+

100

З.Ф. Арсланова
(ДК мүшесінің
өкілеттігі 29.06.2018 ж.
аяқталды)

+

+

+

+

+

100

М.Ә. Тұрмағамбетов
(ДК мүшесінің
өкілеттігі 23.04.2018
ж.тоқтатылды)

+

+

100

К. А. Бектеміров
(ДК мүшесінің
өкілеттігі 23.04.2018
ж. тоқтатылды)

+

-

50
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ДИРЕКТОРЛАР КЕҢЕСІНІҢ
ҚЫЗМЕТІН БАҒАЛАУ
Компанияның Директорлар кеңесі қызметінің тиімділігін тәуелсіз бағалау 2018
жылы жүргізілді. «Самұрық-Қазына» АҚ,
Директорлар кеңесінің әрбір мүшесінің,
сондай-ақ корпоративтік хатшының
бастамасымен өткізілетін «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ Корпоративтік
басқару жүйесінің диагностикасымен
қатар, 2018 жылы KPMG тәуелсіз консультанттары Директорлар кеңесінің,
Директорлар кеңесі комитеттерінің,
Директорлар кеңесінің төрағасымен әр
бір мүшесінің, сондай-ақ корпоративтік
хатшының тиімділігіне бағалау жүргізді.
Есеп 2015, 2016, 2017 жылдардағы қызметті талдауды қамтиды.
Директорлар кеңесін тәуелсіз бағалау
үш жылда бір рет жүргізіледі. Жыл сайын өзін-өзі бағалау жүргізіледі. Бағалау
қорытындылары бойынша Директорлар
кеңесінің әрбір мүшесінің жеке даму
жоспарларына түзетулер енгізілуі мүмкін. Директорлар кеңесінің құрамына
қосымша адами ресурстарды тарту
немесе ауыстыру туралы ұсынымдар
берілуі мүмкін.
102-28, 103-3

ТӘУЕЛСІЗ ДИРЕКТОРЛАРДЫ ТАРТУ
Тәуелсіз директорларды іріктеу кезінде
Компания «Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасы Заңының
талаптарын, компанияның Жарғысын
және «Самұрық-Қазына» Ұлттық әл-ауқат
қоры» АҚ тәуелсіз директорларын
іріктеу ережелерін басшылыққа алады,
олар тәуелсіз директорлар лауазымына
конкурстық негізде кандидаттарды іздестіру және іріктеу рәсімін айқындайды,
сондай-ақ кадрлар және сыйақылар
жөніндегі комитеттің кандидаттарды
алдын ала біліктілік бағалауды жүргізу
ережесін айқындайды.
102-24

Компанияның Корпоративтік басқару
кодексіне сәйкес Директорлар кеңесі
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директорлардың тәуелсіздік фактісін
анықтады және Джон Дудас, Расселл
Бэнхам және Нейл Лонгфэллоу сипаты
бойынша және шешім қабылдау кезінде
тәуелсіз болып табылады деп санайды.
Директорлар кеңесі осы директорлардың тәуелсіз шешімдеріне елеулі әсер
ететін немесе әсер етуі мүмкін қандай
да бір қатынастар немесе жағдайлар жоқ
екенін анықтады.

ДИРЕКТОРЛАР КЕҢЕСІНІҢ
КОМИТЕТТЕРІ
Компанияны басқарудың жекелеген
мәселелерін белсенді талқылау және
егжей-тегжейлі талдау үшін алаң құру
мақсатында Директорлар кеңесінің
жанында төрт комитет — Диреткорлар
кеңесінің Аудит жөніндегі комитеті
(бұдан әрі — Аудит жөніндегі комитет),
Директорлар кеңесінің Стратегиялық
жоспарлау және инвестициялар жөніндегі комитет (бұдан әрі — Стратегиялық
жоспарлау және инвестициялар жөніндегі комитет), Директорлар кеңесінің
Тағайындау және сыйақылар жөніндегі
комитет (бұдан әрі — Тағайындау және
сыйақылар жөніндегі комитет) және Экологиялық қауіпсіздік және еңбекті қорғау
жөніндегі комитет (бұдан әрі — Экологиялық қауіпсіздік және еңбекті қорғау
жөніндегі комитет) жұмыс істейді.
102-18

Комитеттердің қызметі олар туралы
тиісті ережелермен регламенттелген.
Комитеттер туралы ережелерге сәйкес
Аудит жөніндегі комитетінің мүшелері болып тек тәуелсіз директорлар
сайлана алады, басқа комитеттердің

құрамында тәуелсіз директорлардың
көпшілігі болуы тиіс.
Аудит жөніндегі комитет
Аудит жөніндегі комитет Директорлар
кеңесінің консультативтік-кеңесші органы ретінде құрылды және Компанияның
қаржылық бақылау, ішкі бақылау және
тәуекелдерді басқару тиімділігі бойынша
ұсынымдар береді. Аудит жөніндегі
комитет, сондай-ақ Компанияның корпоративтік басқарудың ішкі құжаттарының
ережелерін сақтауын қадағалайды. Аудит
жөніндегі комитет Компания акционерлерінің мүддесінде әрекет етеді және
Директорлар кеңесіне Аудит жөніндегі
ұсынымдарды ұсыну арқылы көмек
көрсетеді:
• Компанияның қаржылық және шаруашылық қызметін бақылаудың тиімді
жүйесін құру (қаржылық есептіліктің
толықтығы мен дұрыстығын қоса
алғанда);
• Ішкі бақылау мен тәуекелдерді басқарудың сенімділігі мен тиімділігіне,
сондай-ақ корпоративтік басқару
құжаттарын ресімдеуге мониторинг
жүргізу;
• Ішкі және сыртқы аудиттің тәуелсіздігін, сондай-ақ Қазақстан Республикасының Заңын сақтау тәртібін бақылау;
• Аудит жөніндегі комитет туралы
ереженің талаптарына сәйкес басқа
да мәселелер.
Аудит жөніндегі комитет оған Директорлар кеңесі берген өкілеттіктерге
және Компанияның Директорлар
кеңесінің Аудит жөніндегі комитеті
туралы ережеге сәйкес Компанияның
Директорлар кеңесіне есеп береді. Компанияның аудит жөніндегі комитетінің
құрамына келесі мүшелер кіреді:

Аудит жөніндегі комитеттің құрамы
Аты

Туған
жылы

Басқа
лауазымдары

Кеңестің мүшесі
болып табылады

Расселл Бэнхам

1954

Комитет төрағасы,
Тәуелсіз директор

2018

Джон Дудас

1959

Комитет мүшесі, СД Төрағасы,
Тәуелсіз директор

2016

1958

Комитет мүшесі,
Тәуелсіз директор

2017

Нейл Лонгфэллоу

2018 жылы Аудит жөніндегі комитет
11 бетпе-бет отырыс өткізді, онда
Компания қызметінің бірқатар негізгі
мәселелері қаралды:
• Компанияның сыртқы аудиторының
есептерін қоса алғанда, аралық және
жылдық қаржылық есептілікті қарау;

• Жылдық ішкі аудиторлық жоспарды
бекіту және ішкі аудит қызметінің
нәтижелерін шолу;
• комплаенс бойынша есептерді
қарастыру;
• Біріктірілген жылдық есеп жобасы;
• Компанияның регистрі мен тәуе-

келдер картасын және тәуекелдерді
басқарумен байланысты басқа да
мәселелерді қарау.
Аудит жөніндегі комитеттің құрамы
мен оның отырыстарына қатысуы
туралы деректер келесі кестеде
берілген.

21.11.2018

Р. Бэнхам
(Комитет Төрағасы, 15.08.2018 жылы
Комитет мүшесі болды)

25.09.2018

20.06.2018

31.05.2018

18.04.2018

27.03.2018

19.03.2018

15.03.2018

28.02.2018

05.02.2018

Комитет мүшелері

23.01.2018

Аудит жөніндегі комитеттің құрамы мен 2018 жылғы оның бетпе-бет отырыстарына қатысуы

%

+

+

100

Д. Дудас

+

+

+

-

-

+

+

+

+

+

+

81,8

Н. Лонгфэллоу

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

100

З.Ф. Арсланова
(29.06.2018 жылы өкілеттілігі өтті)

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Стратегиялық жоспарлау және инвестициялар комитеті
Стратегиялық жоспарлау және инвестициялар жөніндегі комитет Директорлар
кеңесінің консультативтік-кеңесші
органы ретінде құрылды және Компания қызметінің басым бағыттарын
қалыптастыру, даму стратегиясын әзірлеу, инвестициялық қызмет және Компанияның инновациялық стратегиясын
айқындау бойынша ұсынымдар береді.
Стратегиялық жоспарлау және инвестициялар комитеті Компания акционерлерінің мүддесінде әрекет етеді және
ұсыныстар беру жолымен Директорлар
кеңесіне көмек көрсетеді:
• Компания стратегиясын әзірлеу,

стратегияны іске асыруға бағытталған
шаралардың тиімділігін бағалау, стратегия мақсаттарына қол жеткізу үшін
құралдар, Компанияның стратегиясын
әзірлеуге байланысты компанияның
ішкі құжаттары, қысқа мерзімді және
ұзақ мерзімді перспективада тиімділікті арттыруға байланысты стратегиялық
шешімдер, біріктіру және сіңіру және
қайта ұйымдастыру рәсімдері бойынша стратегиялық шешімдер;
• Компанияның инвестициялық
қызметін реттейтін ішкі құжаттар,
Компания стратегиясы шеңберінде
Компанияның инвестициялық жобаларына, Компанияның дамуына әсер
етуі мүмкін нарықтағы есепке алудың

100

және заңнамадағы өзгерістерге, дамудың бас жоспарын бекітуге;
• компанияның барлық даму кезеңдерінде инвестициялық және инновациялық жобаларына шолу жүргізу
және бағалау.
Стратегиялық жоспарлау және инвестициялар жөніндегі комитет Директорлар
Кеңесі ұсынған өкілеттіктерге және
Директорлар кеңесінің Стратегиялық
жоспарлау және инвестициялар жөніндегі комитеті туралы ережеге сәйкес
Компанияның Директорлар кеңесіне
есеп береді. Компанияның стратегиялық жоспарлау және инвестициялар
жөніндегі комитетінің құрамына мынадай мүшелер кіреді:

Стратегиялық жоспарлау және инвестициялар жөніндегі комитеттің құрамы
Аты

Туған жылы

Басқа лауазымдары

Кеңестің мүшесі
болып табылады

Джон Дудас

1959

Комитет төрағасы, Директорлар кеңесінің
төрағасы, Тәуелсіз директор

2016

Рассел Бэнхэм

1954

Комитет мүшесі,
Тәуелсіз директор

2018

Нейл Лонгфэллоу

1958

Комитет мүшесі,
Тәуелсіз директор

2017
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2018 жылы Стратегиялық жоспарлау
және инвестициялар комитеті сегіз бетпе-бет отырыс өткізді, онда Компания
қызметінің бірқатар негізгі мәселелері
қаралды:
• Даму стратегиясының орындалу
барысы, ірі инвестициялық жобалардың мәртебесі және қызметтің стратегиялық маңызды көрсеткіштерінің
нысаналы мәндеріне қол жеткізу
туралы ақпаратты қамтитын «Қаза-

томөнеркәсіп» ҰАК» АҚ Директорлар
кеңесінің қарауына шығарылатын
құжаттарды алдын ала қарау;
• Компанияның Даму стратегиясын іске
асыру жөніндегі іс-қимыл бағдарламасымен іс-шаралар жоспарларын
алдын ала қарау мен мақұлдау және
қойылған мақсаттарға қол жеткізу
үшін ұсынымдар дайындау;
• «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ-ның
басқа уран өндіруші компаниялармен

бенчмаркинг-талдау туралы есептер;
• «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ-ның
2015-2025 жылдарға арналған даму
стратегиясын іске асыру туралы
есептер және 2018 жылы стратегиялық ҚНК-ны орындауға байланысты
мәселелер.
Стратегиялық жоспарлау және инвестициялар жөніндегі комитеттің құрамы
және оның отырыстарына қатысу туралы деректер келесі кестеде келтірілген.

18.04.2018

24.04.2018

31.05.2018

20.06.2018

25.09.2018

20.11.2018

Д. Дудас
(Комитет төрағасы)

27.03.2018

Комитет мүшелері

19.01.2018

Стратегиялық жоспарлау және инвестициялар жөніндегі комитетінің құрамы
және оның 2018 жылғы бетпе-бет отырыстарына қатысуы

%

+

+

+

+

+

+

+

+

100

Р. Бэнхам
(15.08.2018 жылы Комитет мүшесі болып сайланды)

+

+

100

+

+

100

Н. Лонгфэллоу

+

+

+

+

+

+

З.Ф. Арсланова
(29.06.2018 жылы өкілеттіктері аяқталды)

+

+

+

+

+

+

100

Т.Б. Ержанов
(29.06.2018 жылы өкілеттіктері аяқталды)

+

+

+

+

+

+

100

Тағайындау және сыйақылар жөніндегі комитет
Тағайындау және сыйақылар жөніндегі комитет Директорлар кеңесінің
консультативтік-кеңесші органы
ретінде құрылған және Компанияның кадрлық саясатының тиімділігін
арттыру, Басқарма қызметінің және
Директорлар кеңесі тағайындаған
басқа да қызметкерлердің мақсаттары
мен нәтижелерін бағалау жөнінде
ұсынымдар береді. Тағайындау және
сыйақылар жөніндегі комитет Компания акционерлерінің мүддесінде әрекет етеді және Директорлар кеңесіне
көмек көрсету үшін жұмыс істейді:
• Директорлар Кеңесі бекіткен
тізбеге сәйкес Директорлар кеңесі,
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Компания Басқармасы құрамына Компанияның корпоративтік
хатшысы және Директорлар кеңесі
тағайындаған немесе үйлестіретін
басқа да қызметкерлер лауазымына
білікті мамандарды тарту;
• Компанияның мақсаттарына,
міндеттеріне, ағымдағы жағдайына және қызмет түрі мен ауқымы
бойынша ұқсас компаниялардағы
сыйақы деңгейіне сәйкес тәуелсіз
директорларға, Басқарма мүшелеріне, Корпоративтік хатшыға сыйақы
белгілеу мәселелері бойынша Директорлар кеңесі үшін ұсыныстарды
қалыптастыру;
• Компанияның кадрлық саясаты, Директорлар кеңесі мен Басқарма мү-

шелерін ұсыну тәртібі, Директорлар
кеңесі мен Басқарма мүшелерінің,
Корпоративтік хатшының қызметін
бағалау, Директорлар кеңесі мүшелерінің біліктілігін арттыру және
басқа мәселелер бойынша, Директорлар кеңесінің шешімі бойынша.
Тағайындау және сыйақылар жөніндегі Комитет өзіне Директорлар
кеңесі берген өкілеттіктерге және
директорлар кеңесінің тағайындау
және сыйақылар жөніндегі комитеті
туралы ережеге сәйкес Компанияның
Директорлар кеңесіне есеп береді.
Компанияның Тағайындау және
сыйақылар жөніндегі комитетінің
құрамына келесі мүшелер кіреді:

Тағайындау және сыйақылар жөніндегі комитет
Аты

Туған жылы

Басқа лауазымдары

Джон Дудас

1959

Комитет төрағасы, Директорлар кеңесінің
төрағасы, Тәуелсіз директор

2016

Рассел Бэнхэм

1954

Комитет мүшесі,
Тәуелсіз директор

2018

Нейл Лонгфэллоу

1958

Комитет мүшесі,
Тәуелсіз директор

2017

1972

Комитет сарапшысы
(дауыс беруге өкілеттіксіз)

2018

Нұрлан Утенов

Тағайындау және сыйақылар жөніндегі комитет 2018 жылы 12 бетпе-бет
отырыс өткізді, онда компания үшін
маңызды мәселелер қаралды, оның
ішінде:
• «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ-ның
басшы қызметкерлері қызметінің

Кеңестің мүшесі
болып табылады

• «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ басшы
қызметкерлерінің сабақтастығын
жоспарлау туралы.

шешуші көрсеткіштерін қарау
туралы;
• «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ-ның
Басқарушы құрамын сайлау туралы;
• Бір қатар еншілес кәсіпорындардың
бірінші басшыларын тағайындауды
мақұлдау туралы;

Тағайындау мен сыйақылар жөніндегі комитеттің құрамы және 2018 жылы оның
бетпе-бет отырыстарына қатысуы
23.01.2018

20.02.2018

27.03.2018

17.04.2018

18.04.2018

24.04.2018

20.06.2018

28.06.2018

25.09.2018

17.10.2018

26.10.2018

20.11.2018

Комитет мүшелері

%

Д. Дудас
(Комитет төрағасы)

+

+

+

-

+

+

+

+

+

-

+

+

83,3

Н. Лонгфэллоу

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

100

Р. Бэнхам
(15.08.2018 жылы Комитет мүшесі болып сайланды)

+

+

+

+

100

Н.К. Утенов
(15.08.2018 жылы Комитет сарапшысы болып
сайланды)

+

+

+

+

100

З.Ф. Арсланова
(29.06.2018 жылы өкілеттіктері аяқталды)

+

+

+

+

+

К.А. Бектемiров
(23.04.2018 жылы өкілеттіктері аяқталды )

-

-

-

-

-

Экологиялық қауіпсіздік, денсаулық және еңбекті қорғау жөніндегі
комитеті
Экологиялық қауіпсіздік, денсаулық
және еңбекті қорғау жөніндегі комитет Директорлар кеңесінің консультативтік-кеңесші органы ретінде
құрылды және еңбекті қорғауға және
қоршаған ортаны қорғауға байланысты саясатты іске асыруды үйлестіру,

+

еңбек және экологиялық қауіпсіздікті
қоса алғанда, орнықты даму жөніндегі бағдарламаларды бекіту үшін
Компанияның еншілес ұйымдарымен
байланыс тиімділігі саласындағы
басқару жүйесін жетілдіру жөнінде
ұсынымдар береді. Экологиялық
қауіпсіздік, денсаулық және еңбекті
қорғау жөніндегі комитет Компания
акционерлерінің мүддесінде әрекет

+

-

87,5

0

етеді және химиялық пен радиациялық әсерді барынша азайтуға,
қоршаған ортаны және персоналды
қорғауға, өндіріс қауіпсіздігін арттыруға және технологиялық процестерді автоматтандыруға бағытталған
тұрақты даму шеңберінде еңбек,
экологиялық қауіпсіздік және радиациялық қауіпсіздікті қамтамасыз ету
саласындағы Компанияның кешенді
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саясатын әзірлеу жөнінде ұсынымдар
беру арқылы Директорлар кеңесіне
көмек көрсету үшін жұмыс істейді,
сондай-ақ әлеуметтік мәселелерді
алдын ала қарайды.
Экологиялық қауіпсіздік, денсаулық және еңбекті қорғау жөніндегі

комитет Директорлар кеңесі берген
өкілеттіктерге және Директорлар
кеңесінің Экологиялық қауіпсіздік,
денсаулық және еңбекті қорғау жөніндегі комитеті туралы ережеге сәйкес
Компанияның Директорлар кеңесіне
есеп береді. Компанияның Эколо-

гиялық қауіпсіздік, денсаулық және
еңбекті қорғау жөніндегі комитетінің
құрамына келесі мүшелер кіреді.

Экологиялық қауіпсіздік, денсаулық және еңбекті қорғау жөніндегі комитетінің құрамы
Туған жылы

Басқа лауазымдары

Комитеттен мүше

Нейл Лонгфэллоу

1958

Комитет төрағасы,
Тәуелсіз директор

2017

Джон Дудас

1959

Директорлар кеңісінің төрағасы,
Тәуелсіз директор

2016

1984

Комитет сарапшысы
(дауыс беру өкілеттігісіз)

2016

Аты

Талғат Ержанов

2018 жылы Экологиялық қауіпсіздік,
денсаулық және еңбекті қорғау
жөніндегі комитет 5 бетпе-бет отырыс
өткізді, онда Компания қызметінің
бірқатар негізгі мәселелері қаралды:
• «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ корпоративтік әлеуметтік жауапкершілік
және орнықты даму саласындағы

қызметі туралы есеп;
• «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ өндірістік персоналының әлеуметтік-еңбек жағдайларын қамтамасыз
ету жөніндегі жоспарды орындау
жөніндегі есеп;
• «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ-да
өндірістегі жазатайым оқиғаларды

болдырмау бойынша жүргізілген
жұмыстар туралы есептер.
Экологиялық қауіпсіздік, денсаулық
және еңбекті қорғау жөніндегі комитетінің құрамы және оның отырыстарына қатысу туралы деректер келесі
кестеде келтірілген.

Экологиялық қауіпсіздік, денсаулық және еңбекті қорғау жөніндегі комитетінің құрамы
және 2018 жылы оның отырыстарына қатысуы
19.01.2018

15.03.2018

31.05.2018

25.09.2018

20.11.2018

Комитет мүшелері

%

Н. Лонгфэллоу
(Комитет төрағасы)

+

+

+

+

+

100

Д. Дудас

+

-

+

+

+

80

З.Ф. Арсланова
(29.06.2018 жылы өкілеттіктер аяқталды)

+

+

+

Т.Б. Ержанов
(15.08.2018 жылы Комитет сарапшысы болып
сайланды)

+

+

+
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100

+

+

100

4.5
Басшылық
Басқарма «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК»
АҚ-ның алқалы атқарушы органы
болып табылады.
Басқарма Компанияны ағымдағы
басшылық етумен басқару үшін жауап
береді және оған Директорлар кеңесі
мен акционерлердің жалпы жиналысы бақылау жүргізеді. Компания
Басқармасының қызметі Жарғыда,
Корпоративтік басқару кодексінде
және Басқарма туралы ережеде баяндалған қағидаттармен айқындалады.
Басқарма міндеттеріне, өзгелерімен
қатар, мыналар жатады:

БАСШЫЛЫҚ ҚҰРАМЫ
«Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ Директорлар кеңесінің 2018 жылғы
08 ақпандағы шешімімен (№ 1/18
бетпе-бет отырыс хатамасы) жалпы алғанда «Қазатомөнеркәсіп

1

Компанияның ішкі құжаттарын
бекіту;

2

филиалдар мен өкілдіктер басшыларын тағайындау;

3

Компанияның іскерлік стратегиясы мен бюджетін әзірлеу
және іске асыру;

4

атқарушы іскерлік шеішмдерді
қабылдау;

5

Директорлар Кеңесі мен Акционерлердің жалпы жиналысы
қабылдаған шешімдерді іске
асыру.

Акционердің өкілдері
және акционердің өкілдері болып табылмайтын
Компания қызметкерлері
Басқарма мүшелері бола
алады, бұл ретте оларды
тағайындау және қызметтен шығару Директорлар
кеңесінің шешімі бойынша
жүзеге асырылады. Басқарманың сандық құрамы мен
өкілеттік мерзімін Директорлар кеңесі айқындайды. Басқарма кемінде бес
адамнан тұруы тиіс.

«ҰАК» АҚ Басқармасының өкілеттік
мерзімі аяқталғанға дейін өкілеттік
мерзімімен саны алты адамнан тұратын Басқарманың ағымдағы құрамы
анықталды. «Қазатомөнеркәсіп «ҰАК»
АҚ Басқармасы мынадай құрамда
сайланды:

Басқарма құрамы
Аты

Туған жылы

Лауазымы

Топқа қосылған жыл

Ғалымжан Пiрматов

1972

Басқарма төрағасы

2009

Марат Ниетбаев

1956

Өндіріс жөніндегі бас директор

1998

1958

ЯОЦ және атом энергетикасы жөніндегі бас
директор

2001

Мейіржан Юсупов

Экономика және қаржы жөніндегі бас директор

2010

Риаз Ризви

1972

Стратегия және маркетинг жөніндегі бас
директор (Коммерциялық Директор)

2017

Біржан Дүйсембеков

1971

Бизнесті қамтамасыз ету жөніндегі бас
директор

2017

Бауыржан Ыбыраев
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ҒАЛЫМЖАН ПIРМАТОВ

МАРАТ НИЕТБАЕВ

Басқарма
Төрағасы

Өндіріс жөніндегі
бас директор

Туған жылы

1972

Туған жылы

1956

Азаматтық

Қазақстан Республикасы

Азаматтық

Қазақстан Республикасы

Білім

Ғалымжан Пiрматов Новосибирск мемлекеттік университетін, Қазақстанның экономика
менеджменті және стратегиялық зерттеулер институтын (КИМЭП), Аткинсон атындағы Уилламетт
университетінің жанындағы Жоғары менеджмент
мектебін бітірген.

Білім

Марат Ниетбаев Қазақ политехникалық институтын «Металлургия өндірісін автоматтандыру»
мамандығы бойынша бітірген. Техника ғылымдар
кандидаты дәрежесі бар.

Жұмыс тәжірибесі

«Алтын-Тас» БК қаржы директоры, AIG Silk Road
Capital Management инвестициялары жөніндегі
директор қызметтерін атқарды. 2007 жылы «Қазақстан Халық Банкі» АҚ Басқарушы директоры,
2007-2009 жылдары — ҚР Экономика және
бюджеттік жоспарлау вице-министрі, 2009-2011
жылдары — «Қазатомөнеркәсіп «ҰАК» АҚ Экономика және қаржы жөніндегі вице-президенті,
2011-2015 жылдары — «Cameco Kazakhstan»компаниясының президенті болды. 2015 жылғы желтоқсаннан бастап Пiрматов мырза ҚР Ұлттық Банкі
Төрағасының орынбасары қызметін атқарды. 2017
жылғы тамыздан бастап компания Басқармасының Төрағасы болып табылады.

Жұмыс тәжірибесі

Еңбек жолын Шымкент қорғасын зауытында
5-разрядты балқытушы лауазымынан бастаған,
мұнда кәсіпорынның бас директорына дейін
көтерілді. Кейінгі жылдары әртүрлі ірі ұйымдарда
басшылық қызметтерін атқарды. Қазақстан
Республикасының Ұлттық атом компаниясы жүйесінде 21 жыл жұмыс істеді. «Қазатомөнеркәсіп
«ҰАК» АҚ Тау-кен департаментінің директорының,
«Тау-кен компаниясы» ЖШС және «Кен Дала.kz»
АҚ Бас директорының лауазымдарын атқарды.
Сондай-ақ Eurasia Energy Holdings LTD компаниясының қазақстандық филиалының басшысы және
Uranium One Inc компаниясының өндіріс жөніндегі вице-президенті болып жұмыс істеді.
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БАУЫРЖАН ЫБЫРАЕВ

МЕЙІРЖАН ЮСУПОВ

ЯОЦ және атом энергетикасы
жөніндегі бас директор

Экономика және қаржы
жөніндегі бас директор

Туған жылы

1958

Туған жылы

1979

Азаматтық

Қазақстан Республикасы

Азаматтық

Қазақстан Республикасы

Білім

С. М. Киров атындағы Қазақ мемлекеттік университетінің физика факультетін бітірген. Физика-математика ғылымдарының докторы дәрежесі бар,
ҚР Ұлттық Жаратылыстану Ғылымдары Академиясының академигі болып табылады.

Білім

Таяу Шығыс Техникалық Университетін «Экономика және басқару» мамандығы бойынша;
экономикалық дамуды басқару саласындағы
ғылым магистрі дәрежесімен Лондон экономика
мектебін; Мемлекеттік басқару магистрі дәрежесімен Гарвард университетін бітірген.

Жұмыс тәжірибесі

Еңбек жолын 1983 жылы ҚазКСР-де ҒА Ядролық
физика институтының кіші ғылыми қызметкері
болып бастаған. Аға оқытушы, доцент, оптика
және плазма физикасы кафедрасының меңгерушісі, Әл-Фараби атындағы ҚазМУ физика
факультеті директоры орынбасарының қызметін
атқарды. 1996 жылы Берлин нейтрондық зерттеулер орталығында МАГАТЭ желісі бойынша
тағылымдамадан өтті (BER-2 реакторындағы
жұмыстар), ал 1999 жылы эксперименттік теориялық физика ҒЗИ (ЭТФ ҒЗИ) директоры қызметіне
ауысты. 2001 жылдан бастап Ыбыраев мырза №
6 Кеніш басқармасы компаниясының филиалын,
сондай-ақ «МАЭК-Қазатомөнеркәсіп» ЖШС
еншілес кәсіпорындарын, «Тау-кен компаниясы»
ЖШС, «Кең Дала.kz» және «Орталық» ЕК» ЖШС
басқарды.

Жұмыс тәжірибесі

Еңбек жолын Туркуаз компаниялар тобында
маркетинг және ішкі аудит департаменті директорының орынбасары ретінде бастаған. 2003-2009
жылдары «Демир Қазақстан Банкі» АҚ-да жұмыс
істеді және «Самұрық-Қазына» ҰӘҚ АҚ-да әртүрлі
қызметтерді атқарды. 2009-2010 жылдары Юсупов
мырза ҚР Экономика және бюджеттік жоспарлау
министрлігінің Инвестициялық саясат департаменті директорының орынбасары қызметін
атқарды. 2010 жылы компанияға Корпоративтік
қаржы және қазынашылық департаментінің
директоры болып келді. 2015 жылы Компанияның
Экономика және қаржы жөніндегі бас директоры
болып тағайындалды.
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РИАЗ ЭЛЬ ХАСАН
САИД РИЗВИ

БІРЖАН ДҮЙСЕМБЕКОВ

Стратегия және маркетинг
жөніндегі бас директор
(Коммерциялық директор)

Бизнесті қамтамасыз ету
жөніндегі бас директор

Туған жылы

1972

Туған жылы

1971

Азаматтық

Нидерланды

Азаматтық

Қазақстан Республикасы

Білім

Риаз Ризви Кингс-колледжін іскерлік әкімшілік
ету бакалавры дәрежесімен және Нинроде
университетін іскерлік әкімшілік ету саласындағы
магистр және доктор дәрежесімен бітірді.

Білім

1993 жылы Алматы қаласында В. И. Ленин
атындағы Қазақ политехникалық институтын
«Пайдалы қазбалар кен орнын жерасты игерудің
технологиясы және кешенді механикаландыру»
мамандығы бойынша бітірген және «Тау-кен
инженері» біліктілігі берілген. 2006 жылы Атырау
Мұнай және газ институтын «Экономика» мамандығы бойынша бітірген.

Жұмыс тәжірибесі

Ризви мырза өз мансабын Өзбекстандағы «MultiFamily Office» (ауқатты отбасыларының капиталын
сенімгерлік басқару жөніндегі компания) өкілдігінің
басшысы ретінде бастады. Ол, сондай-ақ, Грузиядағы өкілдіктің басшысы, Босния және Герцеговина бойынша «Independent Bureau for Humanitarian
Issues» (Гуманитарлық Мәселелер бойынша
Тәуелсіз Бюро) жобалық менеджері болып қызмет
атқарды, 1999-2001 — «Enron Europe Limited»
(көмір) қызметінің жаңа бағытының басшысы
болды.», 2001-2004 жылдары — «American Electric
Power» компаниясы қызметінің жаңа бағытының
басшысы; 2004-2009 жылдары — «Constellation
Energy Commodities Group» компаниясының тең
құрылтайшысы қызметін атқарды. 2009-2016 жылдары Ризви «NuCap Limited» тең құрылтайшысы
қызметін атқарды. 2017 жылдың наурызынан
бастап Компанияның Стратегия және маркетинг
жөніндегі бас директоры болып табылады.

Жұмыс тәжірибесі

Еңбек жолын «Алматыметроқұрылыс» тресінің
шахталық бетінде 3 дәрежелі тау-кен жұмысшысы
болып бастады. Әр жылдары «Өзенмұнайгаз»
ААҚ, «Ембімұнайгаз» ААҚ, «ҚазМұнайГаз» БӨ»
АҚ, «Kazyna Capital Management» АҚ, «Қазгермұнайгаз» БК» ЖШС, «АқтауМұнайСервис»
ЖШС, «ҚазМұнайТеңіз» ТМК» АҚ, сондай-ақ
«Самұрық-Қазына» АҚ Қоры тобының басқа
ұйымдарында және Қазақстан Республикасының
екінші деңгейдегі банктерінде басшылық қызметтерін атқарды. 2017 жылдың қазан айынан бастап
компанияда жұмыс істейді.
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Басқарма мүшелерінің 2018
жылы бетпе-бет отырыстарына
қатысуы

БЕКСҰЛТАН БЕКМҰРАТОВ
Трансформация және
ақпараттық технологиялар
жөніндегі бас директор
Туған жылы

1986

Азаматтық

Қазақстан Республикасы

Білім

2009 жылы Бекмұратов мырза Ресей мемлекеттік
мұнай және газ университетін бітірді, мұнда оған
инженер біліктілігі берілді.

Жұмыс тәжірибесі

Бекмұратов мырза Shell-да ТҚ бойынша кеңесші
қызметін атқарды. Бұдан басқа, 2014-2018 жылдары Бекмұратов мырза «Самұрық-Қазына»ҰӘҚ»
АҚ-да трансформациялау бойынша жобаның менеджері болып жұмыс істеді. 2018 жылдың ақпан
айынан бастап Бекмұратов мырза Компанияда
Трансформация және ақпараттық технологиялар
жөніндегі бас директор ретінде қызмет атқарады.

Басқарма Мүшелері

Отырыстарғы
қатысу

%

Пiрматов Г.О.

28

76

Дүйсембеков Б.Ж.

30

81

Ыбыраев Б.М.

34

92

Ниетбаев М.А.

30

81

Риаз Ризви

27

73

Юсупов М.Б.

35

95

Басқарма құрамында болу кезеңі
есепті кезеңде
Басқарма Мүшелері

Басқарма құрамында
болу кезеңі есепті
кезеңде

Пiрматов Г.О.

01.01.2018 —
31.12.2018

Дүйсембеков Б.Ж.

08.02.2018 —
31.12.2018

Ыбыраев Б.М.

01.01.2018 —
31.12.2018

Ниетбаев М.А.

08.02.2018 —
31.12.2018

Риаз Ризви

01.01.2018 —
31.12.2018

Юсупов М.Б.

01.01.2018 —
31.12.2018

Компанияның Директорлар кеңесінің
2010 жылғы 26 шілдедегі № 8/10
шешімімен бекітілген «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ Басқармасы туралы
ережеге сәйкес Басқарма шешімдері
мынадай тәсілдермен қабылдануы
мүмкін:

1

ішкі дауыс беру арқылы (бетпе-бет отырыс);

2

сырттай дауыс беру арқылы
(отырысты өткізбей);

3

аралас дауыс беру арқылы.
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БАСҚАРМА ҚЫЗМЕТІ
2018 ЖЫЛЫ
Есепті кезеңде Басқарманың 37 бетпе-бет отырысы өткізілді және сырттай дауыс беру арқылы 320 шешім
қабылданды. Барлығы 822 мәселе оң
қаралды, оның ішінде 288 бетпе-бет
отырыстарда және 534 сырттай дауыс
беру арқылы, оның ішінде:
122 мәселе Директорлар кеңесінің
қарауына және бекітуіне шығарылды
(оның ішінде ішкі және жоспарлы
құжаттарды бекіту туралы; жасалуына Компания мүдделі мәмілелерді жасау туралы; жер қойнауын
пайдалану құқығын беру жөнінде
шешім қабылдау туралы; басқа заңды
тұлғалардың жарғылық капиталдарындағы үлестерді сатып алу/иеліктен
шығару туралы; жылдық қаржылық
есептілікті бекіту және дивидендтерді
бөлу туралы; Басқарманың есептері
туралы: тәуекелдерді басқару жөніндегі, өндірістік қауіпсіздіктің жай-күйі
туралы, Корпоративтік басқару жүйесін жетілдіру жөніндегі іс-шаралар
жоспарының орындалуы туралы, ірі
инвестициялық жобаларды іске асыру
туралы, жасалуына мүдделілік бар,
шешімдер басқарма қабылдаған жасалған мәмілелер туралы, «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ Бизнес-жоспарын
іске асыру жөніндегі есепті бекіту туралы, сондай-ақ «Қазатомөнеркәсіп»
ҰАК» АҚ бизнес-жоспарларын бекіту
туралы есептері туралы», жер қойнауын пайдалануға арналған келісімшарттарға өзгерістер енгізу, Басқарма
Төрағасы мен мүшелері қызметінің
негізгі көрсеткіштерін (ҚНК) бекіту
туралы, «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ
корпоративтік орталығының ұйымдық
құрылымын және қызметкерлердің
жалпы санын бекіту туралы және т. б.);
тараптары Компанияның аффилиирленген тұлғалары өкіл немесе делдал
ретінде қатысқан немесе қатысқан
мүдделілігі бар 110 мәміле жасау
бойынша шешімдер қабылданды.
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Жасалуына «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК»
АҚ мүдделі мәмілелерді жасау жөніндегі шешімдерді Басқарма «Ұлттық
әл-ауқат қоры туралы» Қазақстан
Республикасының 2012 жылғы 01
ақпандағы № 550 IV Заңының 21-бабына, «Акционерлік қоғамдар туралы»
Қазақстан Республикасының 2003
жылғы 13 мамырдағы № 415-II Заңының
71-бабының 1-тармағына және жасалуына қатысты «Акционерлік қоғамдар
туралы» Қазақстан Республикасының
заңында ерекше шарттар белгіленген,
«Самұрық-Қазына» АҚ Директорлар
кеңесінің 2009 жылғы 27 сәуірдегі № 18
шешімімен бекітілген, «Самұрық-Қазына» АҚ тобына кіретін ұйымдар
арасында мәмілелер жасау ережесінің
3-тармағына сәйкес қабылдады;
нәтижесінде «Қазатомөнеркәсіп «ҰАК»
АҚ құны «Қазатомөнеркәсіп «ҰАК» АҚ
активтері құнының жалпы мөлшерінің
он пайызынан кем болатын мүлікті
иеліктен шығаратын және/немесе
сатып алатын 60 мәміле, сондай-ақ
«Мемлекеттік мүлік туралы» Қазақстан
Республикасы Заңының 180-бабының
2-тармағына сәйкес Компанияның
Басқармасы оларды жасасу жөніндегі
шешімдер;
акциялары (жарғылық капиталға
қатысу үлестері) Компанияға
тиесілі заңды тұлға акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы
жиналысының құзыретіне жататын
қызмет мәселелері бойынша 74
шешім, мұнда «Қазатомөнеркәсіп
«ҰАК» АҚ («ОРТАЛЫҚ» ЕК» ЖШС,
«Қазатомөнеркәсіп-SaUran» ЖШС,
«Жоғары технологиялар институты»
ЖШС; «Қорған-Қазатомөнеркәсіп»
ЖШС; «РУ-6» ЖШС; «AstanaSolar»
ЖШС; «KazakhstanSolarSilicon»
ЖШС; «KazSilicon» МК» ЖШС, «KAP
Technology» ЖШС, «ТН Kazakatom AG»
АҚ, «МАЭК-Қазатомөнеркәсіп» ЖШС,
«КАЭС» АҚ, «SARECO» ЖШС кәсіпорындары қызметінің мәселелері
бойынша) Жалғыз қатысушы ретінде
әрекет етеді;

«Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ Жалғыз
акционері (қатысушысы) болып табылмайтын заңды тұлғалардың акционері
(қатысушысы) ретінде Компанияның
ұстанымын айқындау жөніндегі 262
мәселе, акционерлердің (қатысушылардың) жалпы жиналыстарында
Компанияның уәкілетті өкілдерінің
кейіннен дауыс беруі мақсатында
(«АППАҚ» ЖШС, «Семізбай-U» ЖШС,
«Қаратау» ЖШС, «Ақбастау» БК АҚ,
«Заречное» БК» АҚ, «КАТКО» БК» ЖШС,
«Инкай» ӘК ЖШС, «Қызылқұм» ЖШС,
««Хорасан-U (Хорасан-У) ӘК» ЖШС,
«ОТХК» ӘК» ЖШС, «Байкен-U» ЖШС,
«Буденовское» ӘК» ЖШС, «ҮМЗ» АҚ,
«ХУБО» АҚ, «УБО» АҚ, «УКРТВС» ӘК»
АҚ, «Уранэнерго» ЖШС, «Волковгеология» АҚ, «СКЗ-U» ЖШС, «Каустик»
АҚ, «Сауда-көлік компаниясы» ЖШС,
«Қазатомөнеркәсіп-Даму» ЖШС, «Қызылту» ЖШС, «Бетпақ Дала» БК» ЖШС)
кәсіпорындары қызметінің мәселелері
бойынша);
«Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ-ның ішкі
құжаттарын (оның ішінде: «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ-ның 2018-2028
жылдарға арналған даму стратегиясын іске асыру жоспарын және
«Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ-ның
2018-2028 жылдарға арналған даму
стратегиясын іске асырудың жоғарғы
деңгейлі жол картасын; «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ-ның Тобын корпоративтік салықтық есепке алу саясаты;
«Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ-ның
«Салықтық бақылау» және «Салықтық
тәуекелдер» үдерістерінің регламенттері; «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК»
АҚ-ның 2018-2018 жылдарға арналған
ақпараттық технологиялар стратегиясы; Бизнесті трансформациялау
бағдарламасының жаңа редакциядағы Жарғысы; «Қазатомөнеркәсіп»
ҰАК» АҚ-ның деректерін басқару
тұжырымдамасы; «Қазатомөнеркәсіп»
ҰАК» АҚ-ның еншілес және тәуелді
ұйымдарына атқарушы органның
басшысы лауазымына кандидаттарды іріктеу және «Қазатомөнеркәсіп»
ҰАК» АҚ-ның Басқармасы жанын-

дағы компанияның ЕТҰ басшысы
лауазымына кандидаттарды іріктеу
жөніндегі комитетті құру қағидалары;
«Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ уранды
өндіруге қорларды дайындауға күкірт
қышқылын есепке алу және қышқылдандыруға күкірт қышқылын есепке
алудың бірыңғай әдісін анықтау
жөніндегі нұсқаулық; «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ Басқармасы жанындағы инвестициялық комитет туралы
ереже; «2018-2028 жылдарға арналған
Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ Қорлан-

дыру Стратегиясы; «Жас мамандар
кеңесі туралы» ереже және т. б.) бекіту
жөнінде 52 шешім;
142 өзге сипаттағы мәселелер
бойынша шешімдер (оның ішінде:
«Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ кәсіпорындары тобы үшін екінші деңгейдегі
банктерге баланстық және баланстан
тыс міндеттемелер бойынша лимиттерді және «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК»
АҚ уақытша бос ақшасы депозиттеріне
орналастырылуы мүмкін екінші дең-

гейдегі банктер тізбесін өзектендіру»;
Мирасқорлардың тізімін бекіту туралы; 2018 жылға арналған «Қазатомөнеркәсіп «ҰАК» АҚ Басқармасының
жұмыс жоспарын бекіту туралы; «Қазатомөнеркәсіп «ҰАК» АҚ Басқармасы
жанындағы Инвестициялық Комитетті
сайлау туралы; «Қазатомөнеркәсіп
«ҰАК» АҚ Басқармасы жанындағы тәуекелдерді басқару жөніндегі комитетті
сайлау туралы және т.б.).

2017-2018 жж. Компания Басқармасы қараған мәселелер саны
2017

2018

Өзгеріс

36

37

3%

Бетпе-бет отырыстарда қаралған мәселелердің
саны (күн тәртібінен тыс қаралған мәселелерді
қоса алғанда)

254

288

13%

Бетпе-бет отырыстарда қаралған мәселелердің
саны

582

534

–8%

Көрсеткіш
Бетпе-бет отырыстардың саны

БАСҚАРМА ЖАНЫНДАҒЫ
КОМИТЕТТЕР
Басқарма жанында Басқарма қабылдайтын шешімдердің тиімділігін
арттыруға ықпал ететін комитеттер
жұмыс істейді.
Тәуекелдерді басқару комитеті
Компанияның Тәуекелдерді басқару
комитеті Компанияда тәуекелдерді
басқару жөніндегі ұсыныстарды
қарауды және қалыптастыруды жүзеге
асыратын негізгі жұмыс органы болып
табылады.
Тәуекелдерді басқару комитетінің
негізгі функциялары:

1

Компанияның ішкі (оның ішінде
Тәуекелдерді басқару жөніндегі
саясат пен қағидалар) және тәуекелдерді басқару жөніндегі өзге
де құжаттарының жобаларын
қарау және алдын ала мақұлдау;

2

тәуекелдерді басқару процесінде компанияның құрылымдық бөлімшелерінің өзара
іс-қимылын үйлестіруді жүзеге
асыру;

алғанда, тәуекелдер тіркелімін
қарау және мақұлдау;

6

негізгі тәуекел көрсеткіштерін
қарау және мақұлдау;

3

тәуекел-тәбет, негізгі тәуекелдерге қатысты төзімділік деңгейлерін қарау және мақұлдау;

7

тәуекелдер матрицаларын
және бақылауларды қарау және
мақұлдау;

4

банктерге арналған лимиттерді
және депозиттеріне уақытша
бос ақша орналастырылуы
мүмкін екінші деңгейдегі банктердің тізбесін қарау
және мақұлдау (қажет болған
жағдайда);

8

тәуекелдерді басқарудың тиімді
жүйесін ұйымдастыру және
қолдау бойынша ұсыныстар
дайындау;

9

тәуекелдер тіркелімі шеңберінде тәуекелдер иелерін қарау
және мақұлдау.

5

тәуекелдерді барынша азайту
бойынша шоғырландырылған
іс-шаралар жоспарын және
оған тәуекелдер картасын қоса
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4. Корпоративтік басқару және этика

Инвестициялық Комитет
Инвестициялық комитеттің негізгі
мақсаты Компанияның және еншілес
және тәуелді ұйымдардың инвестициялық қызметін жүзеге асыру тиімділігін арттыру бойынша ұсынымдар
(ұсыныстар) әзірлеу болып табылады.
Инвестициялық комитеттің негізгі
функциялары:
1. Инвестициялық қызмет мәселелері
бойынша Компанияның ішкі нормативтік құжаттарын келісу;
2. Белгіленген тәртіппен:
• компанияның және еншілес және
тәуелді ұйымдардың инвестициялық жобалары бойынша;
• Компанияның немесе еншілес және
тәуелді ұйымдардың басқа заңды
тұлғалар акцияларының пакеттерін
(қатысу үлестерін) сатып алуы немесе иеліктен шығаруы, еншілес және
тәуелді ұйымдарды бөгде заңды
тұлғалармен біріктіру және инвестициялық жобаларды іске асыру
мақсатында жаңа заңды тұлғаларды
құру жөнінде;
• органикалық даму жобалары бойынша;
• М&А бойынша;
• инвестициялық жобаларды іске
асыру шеңберінде жұмыс топтарын
құру жөнінде;
• Компанияның ішкі құжаттарына
сәйкес басқа да мәселелер бойынша
ұсынымдарды қарау, іске асыруды
бақылау және әзірлеу.
3. «Самұрық-Қазына» Қорының қарауына енгізілетін Компанияның
инвестициялық жобалары бойынша
ұсынымдар дайындау.
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Кредиттік Комитет
Кредиттік комитеттің негізгі мақсаты
«Самұрық-Қазына» АҚ талаптарына сәйкес компанияның кредиттік
саясатын іске асыру және Компанияның кредиттер беруіне байланысты
мәселелер бойынша уақытылы және
сапалы шешімдер қабылдауды қамтамасыз ету болып табылады.
Кредиттік комитеттің негізгі функциялары:
1. Кредит берілетін іс жүзіндегі және
жоспарлы қаржылық көрсеткіштердің сараптамалық бағалануын талдауды қоса алғанда,
кредиттік өтінімдер бойынша
шешімдер қабылдау үшін ұсынымдарды қарау және дайындау
және кепілдік қамтамасыз етуді
тексеру;
2. Сомасы, мерзімі, мақсаты, сыйақы
мөлшерлемесі, қамтамасыз етілуі,
негізгі борыш пен сыйақыны өтеу
кестесі және басқалар сияқты кредит беру шарттарын айқындау;
3. Кредиттік қызметке жүргізілген
жоспарлы және жоспардан тыс
мониторинг бойынша шешімдерді
қарау және қабылдау;
4. Кредитті қайта құрылымдау бойынша және проблемалық кредиттер
бойынша шешімдер қабылдау үшін
ұсынымдарды қарау және дайындау;
5. Компанияның кредиттік қызметін
жүзеге асыруға байланысты басқа да
мәселелер.
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Мамандандырылған ғылыми-техникалық кеңес
Компанияның мамандандырылған
ғылыми-техникалық кеңесі (МҒТК)
Компанияның ғылыми-техникалық
және инновациялық-технологиялық
дамуының стратегиялық бағыттарын
іске асыру саласындағы негізгі жұмыс
органы болып табылады.
МҒТК негізгі функциялары:
1. «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ-ның
ғылыми-техникалық және инновациялық-технологиялық дамуының
стратегиялық бағыттарын қалыптастыру, өзектендіру және іске асыру»;
2. «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ мен
оның еншілес және тәуелді ұйымдарының мүддесінде ғылым мен жаңа
технологиялардың жетістіктерін
пайдалану.
3. «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ-ның
ғылыми-зерттеу, тәжірибелік-конструкторлық және инновациялық
жұмыстарының стратегиялық
жоспарларын, оның еншілес және
тәуелді ұйымдарының ҒЗТКЖ
жоспарларын қарау және келісу;
4. «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ
мен оның еншілес және тәуелді
ұйымдары үшін орындалатын ғылыми-зерттеу, тәжірибелік-конструкторлық және жобалық жұмыстарды
өзектендіру және мониторингілеу.
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4.6
Басшылықтың
сыйақысы
Компанияның Жарғысына сәйкес
Директорлар кеңесі мүшелерінің
сыйақы мөлшері Акционерлердің
жалпы жиналысымен анықталады, ал
Басқарма Төрағасы мен мүшелерінің
сыйақы мөлшерін Директорлар кеңесі
айқындайды.
Қазақстан Республикасының Акционерлік қоғамдар туралы Заңына
сәйкес Компания Акционерлерінің
жалпы жиналысының шешімі бойынша Компанияның Директорлар
кеңесінің тәуелсіз мүшелеріне сыйақы
мен олардың өз функцияларын орындауына байланысты шығыстарын өтеу
төленеді.
Компания 2017 жылғы 28 маусымда
сыйақыларды төлеу тәртібі мен шарттары сипатталатын Компания басшылығына сыйақы беру, көтермелеу
және әлеуметтік қолдау қағидаларын
бекітті.
2018 жылдың қорытындылары бойынша Компания Басқармасының
мүшелеріне жиынтығында 932 197 мың
теңге соманы құрайтын (Қазақстан
Республикасының заңнамасына сәйкес салықтар мен басқа да міндетті
аударымдарды ұстап қалғанға дейін)
сыйақы есептелді.

4.7
Басшылықтың
растау
Компанияның Корпоративтік басқару
кодексіне сәйкес Директорлар кеңесі
мен Басқарма Компанияның жылдық
есебі мен қаржылық есептілігінің
дұрыстығы үшін жауапты болады.
Ұлыбританияның қаржылық қадағалау
басқармасының басшылығындағы

(Disclosure and Transparency Rules
in the Handbook of the Financial
Conduct Authority) ақпаратты ашу
және ашықтығы қағидаларына сәйкес,
Директорлар кеңесінің әрбір мүшесі
өзіндегі ақпаратқа сүйене отырып,
мыналарды растайды:
• ХҚЕС-ке сәйкес дайындалған
қаржылық есептілік Компанияның
активтерінің, міндеттемелерінің,
қаржылық жай-күйінің, қаржы-шаруашылық қызметі нәтижелерінің,
Компанияның өз еншілес кәсіпорындарымен бірге жинақталған
теңгерімінің шынайы және дұрыс
көрінісін береді;
• Басқарманың есебі Компанияның
және оның еншілес кәсіпорындарының қаржы-шаруашылық қызметі
мен қаржылық жай-күйінің дамуы
мен көрсеткіштері туралы дұрыс
деректерді, сондай-ақ олар тап
болатын маңызды тәуекелдер мен
белгісіздіктердің сипаттамасын
қамтиды.
Осы интеграцияланған есепті нақты
дайындау күніне, Директорлар
кеңесінің немесе Басқарманың бірде-біреуі соңғы бес жылда:
• алаяқтықпен байланысты құқық
бұзушылыққа қатысты соттылығы
жоқ;
• банкроттық, төлем қабілетсіздігіне
немесе таратылуына байланысты
мүлікті басқару процесін өту сәтінде
немесе алдында қандай да бір компанияның әкімшілік, басқару немесе
қадағалау органдарының мүшесі
немесе қандай да бір серіктестіктегі
әріптес болмаған; немесе
• мемлекеттік ұйым немесе реттеуші
орган (оның ішінде кәсіби орган)
тарапынан ресми көпшілік айыптаулардың немесе санкциялардың объектісі болмаған және соттың өкімі
бойынша компанияның әкімшілік,
басқару немесе қадағалау органдарының мүшесі ретінде әрекет
ету немесе компанияны басқаруға
немесе оның істерін жүргізуге қатысу
құқығынан ешқашан айырылмаған.

4.8
Басшылықтың
еңбек шарттары
Компания жоғары басшылықтың өз
мүшелерімен бекітілген мерзімге
еңбек шарттарын жасайды. Мұндай
шарттарға сәйкес Компанияның
жоғары басшылығының мүшелері
өздерінің тұрақты төленетін жалақысына қосымша сыйақы немесе басқа
да сыйақы түрлерін алады.
Жоғары басшылықтың әрбір мүшесі
жеке еңбек шартына қол қояды,
оның ережелері мен шарттары
Еңбек Кодексін қоса алғанда, қазақстандық заңнамаға толық сәйкес
келуі тиіс. Мұндай жағдайларға,
әдетте, бес күндік 40 сағаттық апта,
сегіз сағаттық жұмыс күні, ұзақтығы
30 күнтізбелік күн жыл сайынғы
демалыс, Компанияның қызметкерді
өз міндеттерін орындау салдарынан
туындайтын өмірі мен денсаулығына қауіп төндіруден сақтандыруы
және медициналық сақтандыру
жатады.
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4.9
Мүдделер
қақтығыстары

4.10
Ішкі аудит
жүйесі

Директорлар Кеңесінің шешімімен
бекітілген Компанияның Әдеп кодексі
мен комплаенсы мүдделер қақтығысының туындау негіздерін, олардың
алдын алу рәсімдерін анықтайды.
Сондай-ақ, Компанияда 2011 жылғы 10
наурызда Компанияның Директорлар
Кеңесі бекіткен Корпоративтік даулар
мен мүдделер қақтығыстарын шешу
туралы ереже қолданылады. Директорлар кеңесінің немесе Басқарманың
қандай да бір мүшесі Компания алдындағы міндеттемелер мен осындай
мүшенің жеке мүдделері немесе басқа
да міндеттері арасындағы қандай да
бір іс жүзіндегі немесе ықтимал мүдделер қақтығысы болмайды.
Әдеп кодексі және комплаенс мүдделер қақтығысының туындауына әкеп
соғуы мүмкін іс-әрекеттерге Директорлар кеңесі, Басқарма мүшелерінің,
сондай-ақ Компанияның өзге де
қызметкерлерінің қатысуына тікелей
тыйым салынады.
Осындай тәжірибе Компанияның еншілес ұйымдарында енгізілуде.
Компания Директорлар кеңесі, Басқарма мүшелерінің, сондай-ақ өзге де қызметкерлердің мүдделер қақтығысын
болдырмау саласындағы Компанияның
саясаты туралы хабардар болуын, оның
ішінде тренингтер, түсіндіру іс-шараларын өткізу, әдеп қағидаларын білуді
мерзімді тестілеу арқылы арттыру
бойынша шаралар қабылдайды.
Компания өз өнім берушілерін Қазатомөнеркәсіптің өнім берушілері мен
мердігерлерінің кодексіне қосылуға
міндеттейді, ол мүдделер қақтығысын
болдырмау туралы ережелерді қамтиды. Компанияның сатып алу шартына
енгізілетін сыбайлас жемқорлыққа
қарсы ескерту мүдделер қақтығысының тәуекелін барынша азайтудың
қосымша құралы болып табылады.

Компанияда Ішкі аудит қызметі (ІАҚ)
жұмыс істейді, оның тәуелсіздігі
Директорлар кеңесіне функционалдық бағынумен қамтамасыз етіледі.
Функционалдық бағыну өзіне ІАҚ қызметкерлерін тағайындауды, сыйақыны
анықтауды, ішкі аудиттің саясаттарын/рәсімдерін, жылдық аудиторлық жоспарды, қаржылық бюджетті
бекітуді қамтиды.
ІАҚ жүйелендірілген және дәйекті
және тәуекел-бағдарланған тәсілді
пайдалана отырып, Топ Ұйымдарында
корпоративтік басқару, тәуекелдерді
басқару және бақылау процестерін
бағалауды жүргізеді және жетілдіруге
ықпал етеді.
ІАҚ өз қызметінде Ішкі аудиттің халықаралық стандарттарын қолданады және Ішкі аудиторлардың әдеп
кодексін сақтайды.
2018 жылы ІАҚ аудитті шектеу немесе
Атқарушы орган тарапынан Қызмет
жұмысына араласу жағдайларына тап
болған жоқ.
ІАҚ-ның барлық қызметкерлері Директорлар кеңесі бекітетін Жылдық
аудиторлық жоспарға енгізілген аудит
объектілерінен өзінің тәуелсіздігін
жыл сайын растайды.
ІАҚ жұмысының нәтижелерін Аудит
комитеті тұрақты түрде талқылайды
және бағалайды.
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4.11
Компанияның
Орталық Аппаратының ұйымдық
құрылымы
Компания өндіру және оны дайын
өнімге дейін өңдеу тиімділігін арттыру бойынша стратегиялық мақсатты
іске асыру мақсатында өндірістік процестерді басқарудың дивизионалды
құрылымы (қызмет түрлері бойынша)
ұсынылған операциялық қызметке
белсенді тартылған Корпоративтік
орталық болып табылады.
КАП3

Ұйымдық құрылым Топтың стратегиялық мақсаттары мен міндеттерін іске
асыру үшін қажетті Қоғам қызметінің
барлық негізгі бағыттары бойынша
нысаналы бизнес-үдерістерді ескере
отырып, қалыптастырылған. Уран және
атом өнеркәсібінің салыстырмалы
салалық компаниялары бойынша үздік
әлемдік тәжірибелер пайдаланылды,
сондай-ақ ҚР заңнамасы мен акционерлердің талаптары ескерілді.

4.12
Корпоративтік
әдеп
Компания сыбайлас жемқорлыққа қарсы күресті қоса алғанда, істерді ашық
жүргізу мүдделі тараптармен өзара
іс-қимыл жасау және сенімдік ішкі
корпоративтік өзара қарым-қатынасты
құру кезінде қажетті фактор болып
табылатынын мойындайды. Осылайша,
Компания жұмыс істейтін әлеуметтік
және экономикалық орта транзакциялардың сенімділігі мен адалдығын
арттыру, сыбайлас жемқорлықтың

алдын алу және мүдделі тараптардың
шешім қабылдауы үшін шынайы ақпарат беру есебінен жақсарады.
Компанияның барлық қызметкерлеріне жұмысқа қабылдау кезінде, сондай-ақ Кодекс ережелеріне өзгерістер
енгізу кезінде Әдеп кодексімен және
комплаенспен таныстыру өткізіледі.
Кодекспен танысқаннан кейін әрбір
қызметкер қол қоятын таныстыру нысаны таныстырудың растамасы болып
табылады.

•

•
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Әдеп кодексінің ережелерін және
комплаенсты түсінуді тексеру персоналды мерзімді тестілеуден өткізу
арқылы жүзеге асырылады.
Компания Әдеп кодексі мен комплаенста көзделген корпоративтік
әдептің жоғары стандарттары мен
қағидаттарына бейілді, нақты айтқанда:
• парақорлықтың, қорқытып
алушылықтың, формальдылықтарды және басқа да сыбайлас жемқорлық тәжірибелерін оңайлатқаны
үшін сыйақылардың алдын алуға
ықпал ететін, өнім берушілерге сыбайлас жемқорлыққа қарсы
міндеттемелер қоюды қоса алғанда,
саясат пен практиканы қолдану
және жақсарту;
• заңсыз жолмен алынған кірістерді
заңдастыруға қарсы әрекет ету;
• ерлі-зайыптылардың және жақын
туыстарының бірлесіп жұмысқа орналасу жағдайларын қоса алғанда,
мүдделер қақтығысын болғызбау;
• кемсітушілікке және әдепті бұзудың
өзге де көріністеріне жол бермеу;
• заңнама талаптарына, Жарғыға,
листингтік талаптарға, халықаралық
шарттардың талаптарына сәйкестікті қамтамасыз ету және оларды
бұзғаны үшін санкциялар белгілеу;
• еңбек қауіпсіздігін қамтамасыз
ету және қоршаған ортаға ұқыпты
қарау;
• орындалатын іс-әрекеттердің
заңнама талаптарына сәйкестігінің

•

•

маңыздылығына қатысты персоналдың хабардар болуын арттыру,
қызметкерлерді көтермелеу, Компанияның саясаттарын, қағидалары
мен рәсімдерін бұзу жағдайлары
туралы хабарлау;
Компания қызметкерлерінің еңбекақы деңгейі орындалатын жұмысқа
және біліктілік деңгейіне сәйкес
келетінін көрсету;
мемлекеттік бюджетке салықтар
мен өзге де төлемдерді төлеуді қоса
алғанда, шарттар бойынша міндеттемелерді уақтылы орындау;
контрагенттерді тексеру комплаенсін қоса алғанда, сатып алу саясатын жүзеге асыру және шарттар
жасасу кезінде адал бәсекелестік
қағидаттарын сақтау және этикалық
теңдік өлшемшартын пайдалану;
қабылданатын шешімдердің
ашықтығын, жариялылығын және
объективтілігін сақтау.
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2018 жыл ішінде «Қазатомөнеркәсіп»
ҰАК» АҚ-да «Қазатомөнеркәсіп «ҰАК»
АҚ Басқарма мүшесі Б. Ж. Дүйсембеков әдеп қағидаттарына қатысты ішкі
коммуникация процесіне жауапты
болып тағайындалды. «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ Директорлар кеңесінің
2018 жылғы 26 қыркүйектегі № 8/18
шешімімен бекітілген Әдеп кодексі
және комплаенс «Қазатомөнеркәсіп
«ҰАК»АҚ веб-сайтында орналастырылған. Бұдан басқа, «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ басшылығы атынан
«Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ кәсіпорындар тобының барлық қызметкерлеріне коммуникация электрондық
пошта арқылы жіберілді. Бұл Кодекс
сондай-ақ акцияларының (қатысу
үлестерінің) 50% астамы «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ тиесілі ЕТҰ-ға
бағытталған.
2018 жылдың желтоқсанында
Басқарма мүшелері үшін «Комплаенс
ұйымның корпоративтік мәдениетінің
бөлігі ретінде» деген тақырыпқа оқыту өткізілді. 2019 жылдың қаңтарында

комплаенс-тәуекелдерге бейім департаменттер үшін оқыту жүргізілді.
Компанияда Директорлар кеңесінің
шешімімен бекітілген «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ корпоративтік даулар
мен мүдделер қақтығыстарын реттеу
жөніндегі қағида қолданылады, ол
корпоративтік қақтығыстардың,
мүдделер қақтығыстарының туындау
себептерін, оларды болдырмау
рәсімдерін айқындайды, сондай-ақ
дауларды реттеу жөніндегі іс-шаралар
шеңберінде компания органдарының
қызметін регламенттейді.
Компания инсайдерлік ақпаратты
басқаруға және пайдалануға бақылауды жүзеге асырады, инсайдерлер
жасаған мәмілелер туралы қор биржаларын хабардар етеді, инсайдерлік
мәмілелердің алдын алуға ықпал
етеді.
Компанияда әдепті бұзу туралы
хабарламалар үшін жедел желі жұмыс
істейді. Жедел желіге сыртқы өнім
беруші әкімшілік етеді, бұл өтініштерді
қарауға қабылдаудың тәуелсіздігін
қамтамасыз етеді және өтініштің жасырын болуын қоса алғанда, құпия хабардар етуге мүмкіндік береді. Компанияның ҚР заңнамасының нормаларын
немесе Компанияның ішкі нормативтік
құжаттарын бұзудың алдын алуға және
жолын кесуге бағытталған іс-әрекеттері бірқатар құжаттармен регламенттелген, олардың ішіндегі ең бастысы
— Құпия хабардар ету саясаты.
2018 жыл ішінде жедел желі арқылы
түскен 24 өтініш қаралды.
Компанияда Сыбайлас жемқорлыққа
және алаяқтыққа қарсы әрекет ету
саясаты жұмыс істейді, ол Компания
қызметінің негізгі бағыттарын және
лауазымды тұлғалар мен қызметкерлердің сыбайлас жемқорлыққа және
алаяқтыққа қарсы іс-қимыл жасауы
бойынша жаңа редакциядағы жалпы
тәртіп ережелерін айқындайды. Әрбір
қызметкер сыбайлас жемқорлыққа
қарсы заңнаманың нормаларын сақтау
бойынша міндеттемеге қол қояды.
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Еңбек даулары мен жанжалдары
туындаған кезде даудың белгілі бір
мәселелері Еңбек заңнамасына сәйкес
шешіледі. Сондай-ақ, туындаған
келіспеушіліктерді реттеуге болатын
еңбек дауын шешудің медиативтік
әдісі пайдаланылады.

ОМБУДСМЕН ИНСТИТУТЫ
2011 жылдан бастап Компанияның
омбудсменін Директорлар кеңесі
тағайындайды.
Омбудсмен туралы қағидаға сәйкес
омбудсменнің негізгі функциялары
мыналарды:
• Корпоративтік әдеп кодексі мен
комплаенс талаптарына байланысты мәселелер бойынша Қоғамның
лауазымды тұлғалары мен қызметкерлеріне түсініктемелер беруді
және ұйымдастыруды;
• Корпоративтік әдеп кодексінің ережелері және комплаенс бойынша
лауазымды тұлғалар мен қызметкерлерге консультация беруді;
• Корпоративтік әдеп кодексі мен
комплаенс ережелерінің сақталмағаны туралы мәліметтерді
жинауды, Корпоративтік әдеп кодексі мен комплаенс қағидаларын
бұзу бойынша дауларды қарауға
бастамашылық етуді және оларды
реттеуге қатысуды қамтиды.
Омбудсмен міндеттерінің бірі Директорлар кеңесінің қарауына Корпоративтік әдеп кодексі ережелерінің және
комплаенстің сақталмауы мәселелері
бойынша өтініштер туралы есеп беру
болып табылады.
2018 жылы Омбудсмен әлеуметтік-еңбек даулары мен әдепсіз мінез-құлық
мәселелері бойынша 17 өтінішті
қарады.
Соңғы тағайындалуы: «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ Директорлар кеңесінің
2018 жылғы 08 ақпандағы (№ 1/18)
шешімімен Қоғам Омбудсмені болып
Болат Әбжапарұлы Жылқышиев сайланды.

128 | Жылдық есеп. 2018

Б.А. Жылқышиев «Құрылыс материалдарын ұйымдастыру және жоспарлау»
мамандығы бойынша және «Құрылыс
материалдары, бұйымдары және
конструкциялары кәсіпорындарының
механикалық жабдығы» мамандығы
бойынша Қазақ химия-технологиялық
институтын бітірген.
Еңбек жолын Шымкент қаласында
кірпіш зауытының шебері болып,
одан кейін «Өнеркәсіптік құрылыс
материалдары» тресті бас механигі
болып бастаған.
Дзержинский аудандық партия комитетінің инструкторы, кейін Шымкент
майкомбинатының партбюро хатшысы, Шымкент қалалық атқару комитеті
төрағасының орынбасары, Шымкент
қаласының Дзержинский аудандық
әкімшілігінің басшысы, Жамбыл
қаласының әкімі, Оңтүстік Қазақстан
облыстық әкімшілігінің Құрылыс,
абаттандыру және коммуналдық
қызметтер департаментінің бастығы,
Оңтүстік Қазақстан облысы Кентау қаласының әкімі, Шымкент қаласының
әкімі, Оңтүстік Қазақстан облысының
әкімі, «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ вице-президенті, Қазақстан Республикасы Парламенті Сенатының депутаты,
Оңтүстік Қазақстан облысының әкімі,
«Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ Басқарма
Төрағасының кеңесшісі болып қызмет
атқарды.

4.13
Тәуекелдерді
басқару және
ішкі бақылау
Компанияда 2010 жылдан бастап
тәуекелдерді басқару жүйесі (ТБЖ)
енгізілді, ол «Самұрық-Қазына» АҚ
талаптары мен тәуекелдерді басқарудың үздік әлемдік тәжірибесі ескеріле
отырып, құрылған.
102-11

Компания тәуекелдерді басқару және
ішкі бақылау саласындағы мынадай
халықаралық стандарттар мен тәжірибелерді басшылыққа алады:
102-12

• COSO «Ішкі бақылау — интеграцияланған модель»
(2013 жыл)
Құжаттың жаңартылған нұсқасы
1992 жылғы. COSO2013 ішкі бақылау
ұйымның барлық деңгейлеріндегі
адамдарға байланысты процесс
болып табылады (басшылық, директор және т.б. ғана емес) және
компанияның бизнес мақсаттарына
қол жеткізуге бағытталуы тиіс деп
санайды.
• COSO «Ұйымның тәуекелдерін
басқару — интеграцияланған
модель»
(2004 жыл, 2017 жылғы өзгерістермен) («Интеграцияланған
модельді» және «Қолданылатын
техниканы» қамтиды)
Тәуекелдерді басқарудың әртүрлі
тақырыптарына назар аударатын
тұжырымдамалық модель. Ішкі
бақылауды Ұйымда тәуекелдерді
басқарудың маңызды құрамдас
бөлігі ретінде қарастырады.
• ISO 31000:2018 «Тәуекел-менеджмент — қағидаттар мен басшылық» стандарты (2018 жыл)
Тәуекелдерді басқару процесінің
қағидаттары мен тәсілдерін
анықтайтын басшылық. Стандарт жеке немесе мемлекеттік
сектордағы ұйымның кез келген
түріне қолданылатын тәуекелдер
менеджменті саласында негіз қалаушы қағидаттар мен процестерді
белгілейді.
• ISO 9001: 2008 және ISO 9001:2015
стандарты «Сапа менеджменті
жүйесі»
Сапаны басқару тәсілдерін, оның
ішінде өнім сапасына әсер ететін

тәуекелдерді басқарудың үдерістік
тәсілін анықтайтын стандарттар.

Тәуекелдерді корпоративтік басқару жүйесінің құрылымы

АКЦИОНЕРЛЕР

• «Самұрық-Қазына» АҚ тәуекелдерді басқару және ішкі бақылау
бойынша нормативтік құжаттары.

ТӘУЕКЕЛДЕРДІ БАСҚАРУ
Компанияның қызметі әртүрлі
тәуекелдермен байланысты, осыған
байланысты тәуекелдерді басқарудың
тиімді жүйесі Компанияның қызметі
мен Даму стратегиясының негізін
қалаушы элемент болып табылады.
Тәуекелдерді нақты және уақтылы
анықтау, бағалау, мониторинг жасау
және оған ден қою басқарудың барлық деңгейлерінде тиімді шешім қабылдауға және Компания қызметінің
стратегиялық мақсаттары мен негізгі
көрсеткіштеріне қол жеткізуді қамтамасыз етуге мүмкіндік береді.
Компанияда тәуекелдерді басқаруға
жауапты құрылымдық бөлімше Тәуекел-менеджмент департаменті болып
табылады. Тәуекелдерді басқару
жөніндегі негізгі мәселелерді Компания Басқармасы жанындағы Тәуекелдерді басқару жөніндегі комитет алдын ала қарайды, мақұлдайды немесе
келіседі. Компанияның еншілес және
тәуелді ұйымдарында тәуекелдерді
басқаруды ұйымдастыруға жауапты
жеке құрылымдық бөлімшелер құрылды немесе тәуекел-менеджерлер
тағайындалды.
Тәуекелдерді басқару жүйесіне қатысушылардың құрылымы, қатысушылары және өкілеттіктері туралы
егжей-тегжейлі ақпарат Компанияның
интернет-сайтында орналасқан Тәуекелдерді басқару жөніндегі саясатта
келтірілген.
Компаниядағы тәуекел-мәдениет барлық негізгі бөлімшелер мен мүдделі
тараптардың тартылуының, сондай-ақ
Компанияның Директорлар кеңесі,
Басқармасы мен бөлімшелері арасында тәуекелдерді басқару процесінде

САМҰРЫҚ-ҚАЗЫНА ҰӘҚ АҚ-НЫҢ
85,08% АКЦИЯЛАРЫ

ІШКІ АУДИТ
ҚЫЗМЕТІ

ЕРКІН АЙНАЛЫСТАҒЫ
АКЦИЯЛАР — 14,92%

ДИРЕКТОРЛАР
КЕҢЕСІ

Аудит жөніндегі
комитеті

Тәуекелдерді
басқару комитеті

ТӘУЕКЕЛ-ОФИЦЕР

КОРПОРАТИВТІК
ХАТШЫ

Комплаенс
қызметі

БАСҚАРМА

Құрылымдық
бөлімше 1

Құрылымдық
бөлімше 2
Тәуекелдерді басқару
қызметін ұйымдастыруы
үшін жауапты
құрылымдық
бөлімше
Құрылымдық
бөлімше №
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4. Корпоративтік басқару және этика

НЕГІЗГІ ТӘУЕКЕЛДЕР ЖӘНЕ
ОЛАРДЫ ОҢТАЙЛАНДЫРУ
БОЙЫНША ШАРАЛАР
Компанияның барлық сәйкестендірілген тәуекелдері «Ұйымның тәуекелдерін басқару — интеграцияланған
модель» COSO әдіснамасына сәйкес
бес негізгі санатқа бөлінген: стратегиялық, қаржылық, операциялық,
инвестициялық және құқықтық.
Компанияда жыл сайынғы негізде еншілес және тәуелді ұйымдардың тіркелімдері мен тәуекелдер карталары
бекітіледі. «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК»
АҚ тәуекелдер картасы ықпал ету және
ықтималдық аймақтарына бөлінген.

Компанияның тәуекелдер тіркеліміне сәйкес 2018 жылға 27 тәуекел болжанды:

5 тәуекел
қызыл аймақта
6 тәуекел қызғылтсары аймақта
9 тәуекел
сары аймақта
7 тәуекел
жасыл аймақта
Тәуекелдерді қалдық бағалау нәтижелері бойынша 2018 жылғы
31 желтоқсанға Компанияның негізгі тәуекелдерінің картасы

5

4

O-4

О-1, О-7
0-8, И-5

3

Ф-2

ӘСЕР

тиімді ақпарат алмасудың арқасында
құрылады.
Тәуекелдер иелері болып табылатын
бөлімшелердің басшылары мен басқа
да қызметкерлері үшін тәуекелдерді
басқару және ішкі бақылау бойынша
корпоративтік оқыту ұйымдастырылады, жыл сайын кәсіпорындарда
тәуекелдерді басқаруға жауапты қызметкерлермен өзекті проблемалары
бойынша дөңгелек үстел өткізіледі.

2

C-2

O-6

3

4

1

1

2

ЫҚТИМАЛДЫҚ
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5

Негізгі тәуекелдер және оларды төмендету бойынша шаралар
Атауы

Іс-шаралар

С-2

ЕТҰ орналасқан жерлердегі
жұмыскерлердің, жергілікті
халықтың рұқсатсыз ереуілдері

• Жергілікті атқарушы органдармен өзара іс-қимыл;
• Еңбек заңнамасының сақталуын бақылау;
• БАҚ, баспасөз конференциясы, қоғамдық тыңдаулар арқылы халықпен түсіндіру жұмыстарын
жүргізу;
• Өндірістік персоналдың және т. б. әлеуметтік-еңбек жағдайларын қамтамасыз ету бойынша
іс-шаралар жоспарының орындалуын бақылау.

О-1

Уранды өткізу бағасының
төмендеуі

• Уран бағасы индикаторларының болжамы, әлемдік уран нарығының мониторингі;
• ТҰК трейдингтік компаниясымен уран өнімін сатып алуға шарттар жасасу;
• Компанияның және т. б. өзекті нарықтық жағдайлары мен мүмкіндіктеріне бейімделген сұраныс
пен ұсыныстың моделін құру.

О-4

Уран өнімін сату жоспарын
орындамау

• Уран нарығының конъюнктурасы мен қажеттіліктерін зерттеу;
• Дайын өнімді (оның ішінде ТНК трейдингтік компаниясы) сату үшін ұзақ мерзімді, қысқа мерзімді
және орта мерзімді келісімшарттар жасасу;
• Контрагентті мұқият іріктеу / Шарт талаптарын талдау / келісу
• Келісімшарт талаптарын контрагенттердің және т. б. орындауын бақылау.

О-6

Операциялық трансформация
бойынша жоспарланған іс-шаралардың уақтылы орындалмауы

• «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ Трансформациялау бағдарламасының жобалары бойынша жобалық
тәуекелдерді анықтау, тіркеу және алдын алу іс-шараларын әзірлеу;
• «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ және т. б. Трансформация бағдарламасының іске асырылуын бақылау.

О-7

Өндірістік жарақаттану

• Жазатайым оқиғалардың қайталануына жол бермеу бойынша іс-шараларды әзірлеу бойынша
кеңестер өткізу;
• Еңбекті қорғау, қауіпсіздік техникасы және өнеркәсіптік қауіпсіздік саласындағы нормативтік-құқықтық актілер талаптарының сақталуы тұрғысынан Компания кәсіпорындарына
жоспарлы тексеру жүргізу;
• Компания кәсіпорындарында ықтимал қауіпті жағдайларды есепке алу, оқиғаның түпкілікті
себептерін талдау;
• Компания кәсіпорындарында «Мінез-құлық аудиті» процесін және т. б. енгізу

О-8

Компания активтерін қайта
құрылымдау жоспарын орындамау

• Қайта ұйымдастырылатын кәсіпорындардың акционерлерімен/қатысушыларымен жедел жұмыс
(Жол картасын жасау, қаржылық, экономикалық, құқықтық талдау жүргізу үшін консультанттарды
тарту, тәуекелдерді анықтау, қайта ұйымдастыру модельдерін әзірлеу, тәуекелдерді төмендету
бойынша іс-шараларды әзірлеу, жұмыс топтарын құру және қатысу, мерзімді онлайн кеңестерін
және т. б. өткізу)

Ф-2

Контрагент банктерге қатысты
кредиттік тәуекел

• ҚР қаржылық сенімді банктеріне ақша қаражатын шығару;
• Компания кәсіпорындарының тобы үшін банктерге лимиттерді қайта бөлу; ҚР және т.б. неғұрлым
қаржылық тұрақты банктерінде уақытша бос қаражатты орналастыру бойынша бақылау.

И-5

Инвестициялық қызмет бойынша Ауытқулардың теріс әсері

• Инвестициялардың жиынтық жоспарының орындалуын бақылау;
• Шарттарды және жобаларды іске асыру жоспарларының орындалу мерзімін бақылау;
• Компанияның (орта және ірі жобалар) және т. б. бақылауындағы жобаларды іске асыру мониторингі

Тәуекел

Компания тәуекелдерді іске асырудың
алдын алуға және тәуекелдерді іске
асырудан болатын салдарларды
төмендетуге бағытталған іс-шараларды табысты жүргізеді. Тұрақты негізде
тәуекелдерді тіркеу шеңберінде алдын
алу іс-шараларын орындау бойынша
есептер қалыптастырылады.
Негізгі тәуекелдер жай-күйінің апта
сайынғы мониторингі үшін негізгі
тәуекел көрсеткіштері анықталды. Осы
тұрғыда Компания басшылығына барлық өндірістік, қаржылық, әкімшілік
және операциялық көрсеткіштердің
жай-күйін көрсетуге мүмкіндік беретін

Компанияға енгізілген «ахуалдық орталық» ақпараттық жүйесі айтарлықтай
рөлге ие.
Тәуекелдерді лимиттеу практикасы
енгізілді: жыл сайынғы негізде ықтимал теріс қаржылық салдарларды және
Компания құнының ықтимал төмендеуін болдырмау жөніндегі процесті
бақылау мақсатында Компанияның
тәуекел-тәбетінің деңгейі анықталады,
барлық тәуекелдер бойынша төзімділік
деңгейі анықталды, екінші деңгейдегі
банктерге лимиттер белгіленеді.
Инвестициялық жобаларда тәуекелдерді, сондай-ақ Компанияның кәсіпо-

рындары өз басқару органдарына
шығаратын өзге де мәселелерді талдау
және бағалау практикасы енгізілді.
Тоқсандық негізде Менеджмент
тәуекелі департаменті Компанияның басқармасы мен Директорлар
кеңесі үшін іске асырылған тәуекелдер туралы, тәуекелдерді барынша
азайту бойынша қабылданған алдын
алу және реактивті шаралар туралы,
болжанатын тәуекелдер туралы және
қаржылық тәуекелдердің жай-күйі
туралы ақпаратты аша отырып, тәуекелдерді басқару туралы есептерді
қалыптастырады.
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4. Корпоративтік басқару және этика

ІШКІ БАҚЫЛАУ ЖҮЙЕСІ

САПА МЕНЕДЖМЕНТІ ЖҮЙЕСІ

Компанияда ішкі бақылау жүйесін ұйымдастыру процестік тәуекелдерге тез
ден қоюға, негізгі және қосалқы процестер мен күнделікті операцияларға
бақылауды жүзеге асыруға қабілетті
басқару жүйесін құруды көздейді.
Компанияда ішкі бақылау қаржылық
және басқарушылық есептілікті қалыптастыруды, заңнаманы және ішкі
нормативтік құжаттардың талаптарын
сақтауды, сондай-ақ операциялық
қызмет шеңберінде үдерістердің
нәтижелілігін арттыруды қоса
алғанда, қызметтің үш негізгі саласы
бойынша тәуекелдердің алдын алуға
бағытталған.
«Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ-дағы ішкі
бақылау жүйесі «Ішкі бақылау — Интеграцияланған модель» COSO моделіне
сәйкес құрылған және өзара тәуелді
бес құрауыштан тұрады:
• бақылау ортасы;
• тәуекелдерді бағалау;
• бақылау рәсімдері;
• ақпарат және оны беру;
• мониторинг.
«Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ ішкі
бақылау жүйесі жөніндегі қағидалар
Компанияның интернет-сайтында
орналастырылған.
Ішкі бақылау жүйесі шеңберінде
Компания тұрақты негізде мынадай
іс-шараларды жүзеге асырады:
• Компанияның құрылымдық бөлімшелерінің бизнес-үдерістерінің
бақылау рәсімдерінің операциялық
тиімділігіне тестілеу жүргізу;
• Еншілес және тәуелді ұйымдардың өзін-өзі бағалауы жолымен,
сондай-ақ еншілес және тәуелді
ұйымдарға шығу арқылы еншілес
және тәуелді ұйымдарда ішкі бақылау жүйесінің дамуына диагностика
жүргізу.

Өндірістік қызметтің тиімділігін,
бәсекеге қабілеттілігі мен экспорттық
әлеуетін арттыру, сондай-ақ өнімдер
мен қызметтердің сапасын жақсарту үшін «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК»
АҚ стандарттау, метрология және
сәйкестікті растау (сынақ зертханаларын басқару) жөніндегі еншілес және
тәуелді ұйымдардың қызметін реттеуді жүзеге асырады. Дайын өнімнің
сапасын бақылауды ҚР СТ ИСО / МЭК
17025 бойынша аккредиттелген сынақ
зертханалары орындайды. Шығарылатын өнімнің сапасын басқару әрбір
кәсіпорынның нормативтік және
техникалық қамтамасыз етілуіне негізделген. «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ
еншілес және тәуелді ұйымдарында
ISO 9000 сериялы халықаралық стандарттарға сәйкес сапа менеджменті
жүйесі енгізілді.
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«Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ-да
Стандарттаудың корпоративтік жүйесі
жұмыс істейді. Қазіргі уақытта қызмет
стандарттарының кіші жүйелері мен
кешендерін қамтитын 60-тан астам
корпоративтік стандарт әзірленді
және бекітілді.

4.14
Ұлыбританияда
салық салу
бойынша ақпарат
Бұл шолу осы құжат күніне Ұлыбританияның заңнамасы мен Ұлыбританияның салық және кедендік алымдары бойынша Мемлекеттік басқару
практикасына негізделген, олардың
әрқайсысы кері күшке ие бола отырып
өзгеруі ықтимал. Егер басқа нұсқаулар
болмаса, осы шолу акциялардың
немесе ЖДҚ абсолюттік бенефициарлық иелері болып табылатын және (1)
салық салу мақсатында Ұлыбританияның резиденттері болып табылатын;
(2) кез келген басқа юрисдикцияда салық салу мақсатында резидент болып
табылмайтын; және (3) акцияларды
немесе ЖДҚ иелік етуге байланысты
Қазақстан Республикасында тұрақты
мекемесі жоқ тұлғалар үшін Ұлыбританияға салық салудың кейбір салдарына ғана қатысты («Ұлыбританиядан
Ұстаушылар»).
Бұдан басқа, осы шолуда (1) акцияларды және ЖДҚ негізгі капиталы
ретінде иеленетін Ұлыбританиядан
ұстаушылар үшін салықтық салдар
ғана қарастырылады және дилерлер
сияқты Ұлыбританиядан ұстаушылардың кейбір басқа санаттарына қатысы
болуы мүмкін салықтық салдар қарастырылмайды; (2) Ұлыбританиядан
ұстаушы компанияның дауыс беретін
акцияларының 10 немесе одан да
көп пайызын тікелей немесе жанама
бақыламайтынына жол беріледі; (3)
ЖДҚ ұстаушының негізгі акцияларға
және осындай акциялар бойынша
дивидендтерге бенефициарлық
құқығы бар; (4) сақтандыру компаниялары, инвестициялық компаниялар,
қайырымдылық мекемелері немесе
зейнетақы қорлары болып табылатын
Ұлыбританиядан ұстаушылар үшін салықтық салдарлар қарастырылмайды.
Бұл шолу жалпы нұсқау болып табылады және ол заң және салық мәсе-

лелері бойынша кеңес беру ретінде
Ұлыбританиядан нақты ұстаушыларға
арналмаған және олармен қаралуы
тиіс емес. Тиісінше, инвесторларға
ортақ салықтық салдарға, оның ішінде
Ұлыбританияның заңнамасына және
Ұлыбританияның салық және кеден
алымдары бойынша Мемлекеттік
басқару тәжірибесіне сәйкес акцияларды немесе ЖДҚ сатып алу, иелену
және иеліктен шығару салдарына
қатысты салық мәселелері бойынша
өз консультанттарымен кеңескені жөн.
Төлем көзінен алынатын табыс
салығы
ЖДҚ бойынша алынатын табыстың
Ұлыбританияда көзі жоқ болуына жол
берген жағдайда, мұндай табысқа
Ұлыбританияның төлем көзінен
салық салынуға тиіс емес. Акциялар
бойынша дивидендтерді төлеуге
Ұлыбританияның төлем көзінен салық
салынбайды.
Дивидендтерге салық салу
Акциялар немесе ЖДҚ бойынша
дивиденд алатын Ұлыбританиядан
ұстаушы төлем көзінен қазақстандық
салықты есепке алуға қандай да бір
соманың болуын ескере отырып,
қазақстандық салықтарды шегергенге дейін төленген дивидендтің
жалпы сомасына Ұлыбританияның
табыс немесе корпоративтік салығын
(жағдайға байланысты) төлеуге міндетті болуы мүмкін. Ұлыбританиядан
ұстаушы —Ұлыбританияда тұратын
және резидент болып табылатын
жеке тұлға сол салық жылы үшін акцияларға кез келген басқа инвестициялардан алынған дивидендтерді
қоса алғанда, тиісті салық жылы үшін
алынған барлық дивидендтердің
(«нөлдік дивидендтік мөлшерлеме»)
алғашқы 5000 фунт стерлингқа салық
салудан нақты босату қолданылатын акциялар немесе ЖДҚ бойынша
төленген дивидендтерге Ұлыбританияның табыс салығын төлейтін болады.
Ұлыбританиядан ұстаушы — резидент
болып табылатын, бірақ Ұлыбрита-

нияда тұрмайтын және қаражатты
аудару негізінде Ұлыбританияға салық
салуға құқығы бар және оны таңдауға
(және қажет болған жерде аударым
үшін комиссия төлейтін) құқығы бар
жеке тұлға дивиденд Ұлыбританияға
аударылған немесе аударылған болып
есептелетін шамада акциялар немесе
ЖДҚ бойынша төленген дивидендке Ұлыбританияның табыс салығын
төлейтін болады. Ұлыбританиядан
ұстаушы салық салу мақсатында
Ұлыбритания резиденті-компаниясы
болып табылатын, оған салықтардан
жалтаруға қарсы белгілі бір қағидалар қолданылатын жағдайларды
қоспағанда, акциялар немесе ЖДҚ
бойынша төленген дивидендтерге
корпоративтік салық төлеуге жатпауы
тиіс.
Иеліктен шығару немесе шартты
иеліктен шығару кезінде салық салу
Ұлыбританиядан ұстаушының акциялардағы немесе ЖДҚ-дағы үлестерін
иеліктен шығару Ұлыбританиядан
ұстаушының жағдайына байланысты
және салық төлеуден босатуға жататын Ұлыбританияда салық салынатын
табысқа немесе салық салынатын
табысқа салық салу мақсатында
рұқсат етілген шегеруге әкеп соғуы
мүмкін. Жеке тұлға-резидент болып
табылатын және Ұлыбританияда
тұратын Ұлыбританиядан ұстаушы
акциялардағы немесе ЖДҚ үлесін
иеліктен шығарған кезде салық салынатын табысқа капиталдың өсуіне
Ұлыбритания салығын төлеуге міндетті болады. Ұлыбританияда тұрмайтын
және қаражатты аудару негізінде Ұлыбританияда салық салуды таңдауға
құқығы бар (және қажет болған жерде
аударым үшін комиссия төлейтін)
резидент жеке тұлға болып табылатын
Ұлыбританиядан ұстаушы акциялардағы немесе ЖДҚ-дағы үлесті
иеліктен шығару кезінде алынған
салық салынатын табыс Ұлыбританияға аударылған немесе аударылған
болып есептелетін шамада капитал
өсіміне Ұлыбритания салығын төлей-

тін болады. Атап айтқанда, Лондон
қор биржасында ЖДҚ-мен жасалған
мәмілелер табысты аударуға әкелуі
мүмкін, ол тиісінше капитал өсіміне
Ұлыбританияда салық салынатын
болады. Толық бес жыл ішінде салық
мақсатында Ұлыбританияда резидент
болуын тоқтатқан немесе тұрмайтын
және осындай акцияларды немесе
ЖДҚ осындай кезең ішінде иеліктен
айыратын жеке тұлға — акцияларды
немесе ЖДҚ ұстаушы, Ұлыбританияға
қайтып оралған кезде иеліктен шығару кезінде оның резидент болмағанына және Ұлыбританияда тұрмағанына қарамастан, капиталдың өсуіне
Ұлыбритания салығын төлеуге міндетті болуы мүмкін. Заңды тұлға болып
табылатын Ұлыбританиядан ұстаушы
акцияларды немесе ЖДҚ сатудан
түскен кез келген салық салынатын табысқа Ұлыбританияның корпоративтік
салығын төлейтін болады.
Қазақстан салықтарының төлем
көзінен қолданылуы
Акциялар мен ЖДҚ бойынша дивидендтер төлеуге төлем көзінен қазақстандық салық салынады. Ұлыбританиядан ұстаушы — резидент — жеке
тұлғаның Ұлыбританияның табыс
салығы есебіне осындай төлемдерден
ұсталған төлем көзінен Ұлыбританияда осындай есептеу сомасын есептеу
тәртібіне сәйкес осындай төлемдерге қазақстандық салықты есептеуге
құқығы болуы тиіс. Ұлыбританияның
резиденті -компаниясы болып табылатын Ұлыбританиядан акцияларды
ұстаушы әдетте төленген дивидендке
корпоративтік салық төлемейді және
осылайша, әдетте төлем көзінен кез
келген қазақстандық салықтардан
оларды шегеруді талап ете алмайды.
Елтаңбалық алым және елтаңбалық
алымға балама салық (ЕАЕС)
Мәмілені ресімдейтін немесе бір
немесе бірнеше акцияларды немесе
ЖДҚ-ны беру туралы уағдаластықты
қамтитын құжат (і) Ұлыбританияда
қол қойылмаған немесе (іі) Ұлыбрита-
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4. Корпоративтік басқару және этика

ниядағы қандай да бір меншікке немесе Ұлыбританияда жасалған немесе
жасалатын іс-әрекеттерге (Ұлыбританиядағы банктік шоттарға төлемдерге
қатысуды қамтуы мүмкін) қатысты
болмаған жағдайда, мұндай құжатқа
жарияланған құнға елтаңбалық алым
салынуы тиіс. Мәмілені ресімдейтін
немесе бір немесе бірнеше акцияларды немесе ЖДҚ-ны беру туралы
уағдаластықты қамтитын құжат тіпті,
(і) Ұлыбританияда қол қойылса және
(немесе) (ІІ) Ұлыбританиядағы қандай
да бір меншікке немесе Ұлыбританияда жасалған немесе жасалатын іс-әрекетке қатысты болса, онда іс жүзінде
Ұлыбританияда мұндай құжатқа
жарияланған құнға елтаңбалық алым
төлеудің, егер мұндай құжат Ұлыбританияда қандай да бір мақсаттар үшін
талап етілмесе, қажеттілігі болмауы
тиіс. Егер Ұлыбританияда жарияланған құнға елтаңбалық алым төлеу
қажеттілігі туындаса, онда пайыздар
мен айыппұлдарды төлеу қажеттілігінің болуы ықтимал. ЖДҚ құны фунт
стерлингпен емес бағалы қағаздарға
жататындықтан, «ұсынушыға арналған
құжатқа» елтаңбалық алым ЖДҚ
шығаруға да, ЖДҚ арқылы берілетін
бағалы қағаздарды беруге де төленбеуге тиіс. Акциялар (i) Ұлыбританиядағы тізілімде тіркелмегеніне немесе
(ii) Ұлыбританияда тіркелген компания шығарған акциялармен біріктірмегеніне жол берілген жағдайда,
акцияларды немесе ЖДҚ беру туралы
шартқа ЕАЕС салығы салынбайды.

542 080
млн теңге

«ПрайсуотерхаусКуперс» ЖШС
аудиторлық қызметтер ақысы
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4.15
Сыртқы аудит
2017–2019 жылдары «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ «ПрайсуотерхаусКуперс» ЖШС сыртқы аудиторы болып
табылады. «Самұрық-Қазына»ҰӘҚ» АҚ
Басқармасының 2017 жылғы 12 мамырдағы шешімі негізінде «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ және «ПрайсуотерхаусКуперс» ЖШС бір көзден алу тәсілімен
2017, 2018 және 2019 жылдарға
арналған ХҚЕС бойынша қаржылық
есептілік аудиті үшін аудиторлық
қызметтерді сатып алу туралы ұзақ
мерзімді шарт жасасты. «ПрайсуотерхаусКуперс» ЖШС сондай-ақ 2014
— 2016 жж. кезеңінде Компанияның
аудиторы болып табылды.
2019 жылғы 19 ақпанда Директорлар
кеңесінің отырысы өтті, онда аудиторлық ұйымдардың қызметтерін тарту
саласындағы «Қазатомөнеркәсіп «ҰАК»
АҚ өзекті саясаты бекітілді, оған аудит
жөніндегі серіктес осы позицияда
жалпы алғанда жеті жылдан аспайтын
уақыт өткізетіндей, осы позицияда
болу кезеңін қосымша екі жылға
дейін ұзарту мүмкіндігін көздейтін
аудит жөніндегі әріптесті ротациялау
бөлігінде өзгерістер енгізілді. Мұндай
шешім болған жағдайда, Компания
осы шешімді акционерлерге пресс
релиз түрінде, тиісті себептерді түсіндіре отырып жариялайды.
Жоғарыда көрсетілген шарт бойынша
«ПрайсуотерхаусКуперс» ЖШС аудиторлық қызметтерді төлеу мөлшері
ҚҚС қоса есептегенде 542 080 000
теңгені құрайды.
2017 жылғы 03 қазандағы № 664/НАК17 Шартқа сәйкес «ПрайсуотерхаусКуперс» ЖШС «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК»
АҚ қызметкерлері үшін «Тиімділікті
басқару (CIMA P1)» семинарын өткізу

бойынша жалпы сомасы ҚҚС қоса
алғанда 830 480 теңгеге қызмет
көрсетті.
Аудитордың тәуелсіздігіне әсер етуі
мүмкін қызметтер көрсету үшін
Компания аудиторды тартар алдында,
Аудит жөніндегі комитеттің алдын
ала мақұлдауы талап етіледі. Кез
келген осындай әлеуетті қызметтер
үшін аудиторлық фирма «Қазатомөнеркәсіп»ҰАК» АҚ-ға мақұлдау алу
аудитордың тәуелсіздігіне қауіп
төндірмейтіндігін түсіндіретін негіздеме ұсынуы тиіс. Компанияның
аудиторлық ұйымдардың қызметтерін
тарту саласындағы саясатына сәйкес
Топқа көрсетілетін аудиторлық емес
қызметтер үшін сыйақының жиынтық сомасы шектеулі және топтың
аудитіне қатарынан соңғы үш қаржы
жылы ішінде төленген сыйақының
орташа сомасының 70%-ынан аспауы
тиіс. Аудиторлық фирма көрсететін
аудиторлық емес қызметтерге қатысты
Аудит жөніндегі комитет қабылдаған
шешімдер «Қазатомөнеркәсіп»ҰАК»АҚ
Директорлар кеңесіне мәлімет үшін
беріледі.
Аудитордан алынған аудиторлық емес
қызметтер, Аудитордың тәуелсіздігін нақты немесе болжамды жоғалту
Компанияның аудиторлық фирмадан
осындай қызметтерді алудан бас
тартуы немесе Компанияның аудиторлық фирманың оның қаржылық
есептілігінің аудиті бойынша қызметтерін алудан бас тартуы арқылы ғана
қолайлы деңгейге дейін азайтылуы
мүмкін мүдделер қақтығысына әкеп
соқтыруы мүмкін.
Аудиторлық қызметпен байланысты
емес жағдайлар туралы толығырақ,
аудиторлық фирмаларды тарту саясатының 9.4-тармағын қараңыз.
https://kazatomprom.kz/en/page/
dokumenti
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ЕСЕП ТУРАЛЫ

102-50, 102-51
102-52, 102-54

«Қазатомөнеркәсіп» ҰАК»
АҚ 2011 жылдан интеграцияланған жылдық есебінің
саны бойынша сегізіншісі1.
2018 жылғы 1 қаңтардан
бастап 2018 жылғы 31 желтоқсанды қоса алғандағы
кезеңдегі деректерді,
сондай-ақ көрсеткіштердің
өзгеру серпінінкөрсету
мақсатында болжамды
мәндерді қамтиды.
Қазақстан Республикасы
заңнамасының талаптарына, ішкі талаптарға және
Компания регламенттеріне және корпоратитвікбасқарудың халықаралық
практикаларына сәйкес
негізгідеректерді ашады.
GRI орнықты даму саласындағы есептілік бойынша
стандарттарды қолданудың
«негізгі» нұсқасына сәйкес
дайындалды.

«Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ-ның 2017
жылғы Интеграцияланған есебі Компанияның
IPO өткізу барысында ақпаратты ашуға LSE
шектеулеріне байланысты жария болған жоқ.
2016 жылға арналған ИМЕ 2017 жылы тамыз
айында жарияланды.
1

102-51
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5. Есеп туралы

5.1
Есептің мазмұны
мен тақырыптар
шекарасын
анықтау
принциптері
102-46
Осы Есепті дайындау кезінде Компания GRI (Global Reporting Initiative)
стандарттарымен ұсынылған Есептің
мазмұнын анықтау қағидаттарын
басшылыққа алды:
• Мүдделі тараптармен өзара
іс-қимыл
Мүдделі тараптардың пікірлері
Есепте ашуға жататын маңызды
тақырыптарды анықтауға негіз болды. Толық ақпарат бұдан әрі бөлім
бойынша берілген.
• Орнықты даму түпмәтіні
Осы Есеп кең түпмәтінде Компанияның дамуы және қоғамға әсер
етуінің қызметін ашады. Компанияның экономикалық, экологиялық және әлеуметтік жауапкершілігі мәселелері егжей-тегжейлі
ашылады. Есеп GRI орнықты даму
саласындағы есептілік бойынша
стандарттарын қолданудың «Негізгі» нұсқасына сәйкес ұсынылған.
• Мәнділік
Осы есепте Компания мүдделі
тараптарға айтарлықтай әсер ететін
және экономикаға, қоршаған ортаға
және қоғамға айтарлықтай әсер
ететін тақырыптар бойынша ақпаратты ашады. Маңызды тақырыптар
тізбесі және оларды анықтау тәртібі
бұдан әрі бөлімде берілген.
• Толықтығы
Компания өз қызметінің нәтижелері
туралы ақпаратты барынша толық
ашуға тырысты, есептің шекарасын
және жеке тақырыптарды (қолда-
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нылатын жерде) барынша түсінікті
көрсетуге тырысты, сондай-ақ
есепті кезеңді көрсетті. Есепке
Компанияның барлық еншілес
және тәуелді ұйымдары (бұдан әрі
мәтін бойынша — ЕТҰ) бойынша
қаржылық және қаржылық емес
деректер кірді.

деректер жинау және ақпарат беру
кезеңінде қолданылды.
Осы Есепте алдыңғы есептілікпен
салыстырғанда қайта қалыптастыру
немесе өзге де тұжырымдар жоқ.
102-48

102-45

Қаржылық көрсеткіштер Қазақстан
Республикасының ұлттық валютасы — теңгемен көрсетілген және
аудиттелген шоғырландырылған
қаржылық есептілікке (ХҚЕС стандарттары бойынша) сәйкес келеді,
оның толық нұсқасы осы Есепке қосымшада және «Қазатомөнеркәсіп»
ҰАК» АҚ сайтында ұсынылған.
102-7

Осы есеп «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК»
АҚ-ның өз резиденттігі елінде —
Қазақстан Республикасында да, одан
тыс жерлерде де жобалармен байланысты қаржылық және қаржылық
емес қызметін көрсетеді.
Ашудың қаржылық емес элементтері көбінесе Компанияның иелену
үлесі — 50 және одан да көп пайыз
еншілес және тәуелді ұйымдар бойынша көрсетілген.
102-45

«Мүдделі тараптармен өзара іс-қимыл» және «Мәнділік» қағидаттары
негізінен есептің мазмұны мен оның
құрылымын анықтау кезеңінде қолданылды. «Орнықты даму түпмәтіні»
және «Толықтығы» қағидаттары
маңызды тақырыптар бойынша

5.2
Маңызды
тақырыптар
және оларды
анықтау тәртібі
Компания GRI орнықты даму саласындағы есептілік бойынша Стандарттармен ұсынылған барлық тақырыптарды
талдады, сондай-ақ салалық ұсыныстарға (GRI тау-кен және металлургия секторлары үшін салалық ашу
жөніндегі нұсқаулық) бағдарланды.
Мүдделі тараптардың пікірлері талданып, Компанияның экономикалық,
экологиялық және әлеуметтік әсері
бойынша сараптамалық бағалаулар
назарға алынды.
2017 жылы Компания және оның негізгі мүдделі тараптары өкілдеріне GRI
тақырыбын да, Компания үшін ерекше тақырыптарды да маңыздылық
мәніне бағалау ұсынылды. Сауалнама
жүргізу нәтижелері бойынша мәнділік
матрицасы жасалды. 2018 жылғы есеп
тұжырымдамасын әзірлеу кезінде матрицаны өзектендіруді Компанияның
интеграцияланған есепті дайындау

жөніндегі жұмыс тобы жүзеге асырды.
Мәнділікті бағалау тақырыптың
мүдделі тараптарға әсер етуіне және
осы тақырып бойынша Компанияның
экономикалық, экологиялық немесе
әлеуметтік салаға әсер етуіне байланысты анықталды.
102-46

GRI орнықты даму саласындағы
есептілік жөніндегі стандарттармен ұсынылғаннан басқа, Компания мүдделі тараптардың пікіріне
қарамастан, міндетті түрде ашылған
қосымша жеке тақырыптарды енгізді.
Есепте мұндай тақырыптар мен
көрсеткіштер КАП1, КАП2, КАП3, КАП4
ретінде белгіленген.

лады. Көрсеткіш уран нарығындағы
негізгі үрдістерді ашып көрсетеді.
• КАП 3: Бизнесті трансформациялау
Көрсеткіш Компанияның трансформация бағдарламасы шеңберіндегі
іс-шараларды сипаттайды.
• КАП 4: Шикізат базасын дамыту
Көрсеткіш ТБЖ кешенін жүргізу
нәтижелері бойынша жүргізілетін
дайын қорлардың өсімін ашады.
Қарастырылатын тақырыптардың
толық тізбесі, сондай-ақ бөлінген
маңызды тақырыптар төмендегі тізімде көрсетілген.
«Экономикалық» санаты

Қосымша тақырыптардың
сипаттамасы
• КАП 1: ЯОЦ-та орны
ЯОЦ сатысының кезеңдеріне қатысу
бойынша Топ қызметінің сипаттамасы. Осы кезеңдердің қатарына
уран өндіру және уранды уранның
шала тотығы-тотығына дейін қайта
өңдеу, ядролық отын құрауыштарын
өндіру, уранды қайта айырбастау,
сондай-ақ уранды байыту жөніндегі
қызметтерге қол жеткізу кіреді. Бұдан басқа, қазіргі уақытта Топ ядролық отын зауытын — атом электр
станциялары пайдаланатын жылу
бөлетін құрастырмаларды салумен
айналысып келеді.
• КАП 2: Уранның әлемдік нарығы
Топтың қаржылық нәтижелеріне
әсер ететін негізгі фактор уран
өнімін өткізу бағасы болып табы-

201

Экономикалық нәтижелілік

202

Нарықтарда қатысу

203

Тікелей емес экономикалық
ықпал ету

204

Сатып алу тәжірибелері

205

Сыбайлас жемқорлыққа қарсы
әрекет

206

Бәсекелестікке кедергі

«Экологиялық» санаты
301

Материалдар

302

Энергия

303

Су

304

Биоалуантүрлілік

305

Шығарындылар

306

Төгінділер мен қалдықтар

307

Табиғатты қорғау заңнамасының
талаптарына сәйкестік

308

Жеткізушілерді экологиялық бағалау

«Әлеуметтік» санаты
401

Жұмыспен қамту

402

Қызметкерлер мен басшылықтың
қарым-қатынасы

403

Жұмыс орнында денсаулық және
қауіпсіздік

404

Оқыту және білім беру

405

Әртүрлілік және тең мүмкіндіктер

406

Кемсітушілікке жол бермеу

407

Қауымдастық бостандығы және
Ұжымдық келіссөздер жүргізу

408

Балалар еңбегі

409

Мәжбүрлі немесе міндетті еңбек

410

Қауіпсіздікті қамтамасыз ету
тәжірибесі

411

Байырғы және саны аз халықтардың
құқықтары

412

Адам құқықтарының сақталуын
бағалау

413

Жергілікті қоғамдастық

414

Жеткізушілердің қоғамға әсерін
бағалау

415

Мемлекеттік саясат

416

Тұтынушының денсаулығы және
қауіпсіздігі

417

Өнімдер мен қызметтерді таңбалау

418

Тұтынушының жеке өміріне қол
сұғылмаушылық

419

Талаптарға сәйкестік

КАП
52.

ЯОЦ-тағы орны

53.

Уранның әлемдік нарығы

54.

Бизнесті трансформациялау

55.

Шикізат базасын дамыту
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Компанияның маңызды тақырыптары

Тақырыптардың мәнін анықтау нәтижелері келесі диаграммада берілген.

5,0

102-47

52

Барлық анықталған маңызды тақырыптар Компанияның өзі үшін де
(ұйым ішінде), сондай-ақ мүдделі тараптар үшін де (ұйымнан тыс) маңызды. Есепте есеп беруші компанияның
әсері сипатталады.

202 201

306

КОМПАНИЯ ӘСЕРІНІҢ МӘНІ

4,0

103-1

Мүдделі тараптардың тізбесі және
олармен өзара іс-қимыл тәсілдері осы
Есептің жеке бөлімінде ұсынылған.

403

53
204

54
405

3,0

302

401 307

305
203

404
55

303

2,0

1,0

0

1,0

2,0

4,0

4,0

МҮДДЕЛІ ТАРАПТАРҒА ӘСЕРІ

«Экономикалық»
санаты

«Экологиялық»
санаты

«Әлеуметтік»
санаты

КАП

Тақырыптар / Компания
қосымша ашатын
тақырыптар

201

Экономикалық
нәтижелілік

302

Энергия

401

Жұмыспен қамту

52

ЯОЦ-тағы орын

202

Базарларда
қатысу

303

Су

403

Жұмыс орнындағы
денсаулық және
қауіпсіздік

53

Әлемдік уран
нарығы Бизнестің
трансформациясы

203

Тікелей емес
экономикалық ықпал ету

305

Шығарындылар

404

Оқыту және білім беру

54

Бизнесті
трансформациялау

204

Сатып алу практикасы

306

Төгінділер мен қалдықтар

405

Әртүрлілік және тең
мүмкіндіктер

55

Шикізат базасын дамыту

307

Табиғат қорғау
заңнамасының
талаптарына сәйкестігі
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5,0

5.3
Стандарттар
және басшылық

5.4
Сыртқы
растау

Осы есеп Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарына,
Компанияның ішкі құжаттары мен
регламенттеріне және корпоративтік
басқарудың халықаралық практикаларына сәйкес негізгі деректерді ашады.
Осы есепті жасау кезінде мынадай
құжаттар ескерілді:
• «Акционерлік қоғамдар туралы»
Қазақстан Республикасының 2003
жылғы 13 мамырдағы № 415-II Заңы»;
• Қазақстан Республикасы Ұлттық
Банкі Басқармасының 2016 жылғы
28 қаңтардағы № 26 қаулысымен
бекітілген Қаржылық есептілік
депозитарийінің, қор биржасының
интернет-ресурстарында корпоративтік оқиғалар туралы ақпаратты, қаржылық есептілікті және
аудиторлық есептерді, акционерлік
қоғамдардың үлестес тұлғаларының
тізімдерін, сондай-ақ жыл қорытындысы бойынша атқарушы органның
мүшелері сыйақысының жиынтық
мөлшері туралы ақпаратты орналастыру қағидалары;
• GRI орнықты даму саласындағы
есептілік бойынша стандарттар;
• «Қазатомөнеркәсіп» Ұлттық атом
компаниясы» акционерлік қоғамының ақпаратты ашу қағидалары»
(Басқарманың 26.05.2016 ж. № 155
шешімімен бекітілген);
• Қазақстан Республикасы Үкіметінің
2012 жылғы 5 қарашадағы №1403 қаулысымен бекітілген «Самұрық-Қазына» ұлттық әл-ауқат қоры»
акционерлік қоғамының Корпоративтік басқару кодексі Қазақстан
Республикасы Үкіметінің 2015 жылғы
15 сәуірдегі №239 қаулысымен енгізілген өзгерістермен.

«Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ Есепте
ұсынылған ақпараттың GRI стандарттарына сәйкестігін растау үшін
конкурстық негізде тәуелсіз тарапты
тартты. Компания мен Есепті растауды жүзеге асыратын ұйым арасындағы
қатынастар — шарттық. GRI стандарттарының талаптарына сәйкестігіне
орнықты даму жөніндегі ақпаратқа
қатысты сыртқы қорытынды осы Есепке қосымшада берілген. Жариялау
алдында есепті «Қазатомөнеркәсіп»
ҰАК» АҚ Директорлар кеңесі бекітеді.
102-56
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«Қазатомөнеркәсіп» Ұлттық атом компаниясы» АҚ-ның
2018 жылғы жария ықпалдастырылған жылдық есебін
тәуелсіз куәландыру нәтижелері бойынша тұжырым

«Нексиа Пачоли» жауапкершілігі шектеулі
қоғамы («Нексиа Пачоли» ЖШҚ)
ЖСН 7729142599; ЕСК 770601001; НМТН 1027739428716
Тел.: +7 (495) 640-64-52;
E-mail: pacioli@pacioli.ru; www.pacioli.ru
Ресей, 119180, Мәскеу, Малая Полянка көшесі, 2 үй

Тұжырымның адресаттары
«Қазатомөнеркәсіп» Ұлттық атом компаниясы» АҚ басшылығына.
Куәландыру тақырыбы
«Қазатомөнеркәсіп» Ұлттық атом компаниясы» АҚ-ның 2018 жылға арналған орыс тіліндегі жария ықпалдастырылған жылдық есебіне (әрі қарай — Есеп) енгізілген ақпарат.
Критерийлер
Есептілік бойынша жаһандық бастаманың тұрақты даму саласындағы есептілік бойынша стандарттардың (GRI стандарттары) «Негізгі» қолдану нұсқасына қойылатын талаптары.
Басшылықтың жауапкершілігі
Басшылық жария ықпалдастырылған жылдық есептің дайындалуына және ұсынылуына, соның ішінде осымен байланысты
барлық рәсімдер мен талаптардың, сондай-ақ ішкі бақылау жүйесіне қойылатын талаптардың орындалуына жауап береді.
Аталған жауапкершілік жосықсыз әрекеттердің немесе қателіктердің саларынан елеулі бұрмаланулардың болмауын қамтамасыз ете отырып, аталған есепті дайындау үшін басшылықпен қажет деп есептелетін ішкі бақылау жүйесін ұйымдастыру
мен қолдауды қамтиды.
Аалған жауапкершілік сондай-ақ заңнаманың қолданылатын талаптарын таңдауды, сондай-ақ Есепті дайындау мақсаттары
үшін тиімділіктің негізгі көрсеткіштері мен өзге көрсеткіштерді есептеу әдістемелері мен ішкі құжаттарды әзірлеуді қамтиды.
Аудитордың жауапкершілігі
Біз тапсырманы Ресей Қаржы министрінің 09.01.2019 жылғы №2н бұйрығымен (МСЗОУ 3000) бекітілген 3000 (қайта қаралған)
«Өткен кезеңдердегі қаржылық ақпараттың шолулық тексеруі мен аудитінен бөлек сенімділікті қамтамасыз ететін тапсырмалар» Халықаралық тапсырмалар стандартына сәйкес орындадық.
Біздің жауапкершілігіміз Есепте жосықсыз әрекеттердің немесе қателіктердің салдарынан елеулі бұрмаланулардың болмауына қатысты шектеулі сенімділікті қамтамасыз ететін тұжырымды қалыптастыру үшін жеткілікті тиісті дәлелдерді алумен
түсіндіріледі.
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Шектеулі сенімділікті қамтамасыз ететін тапсырма аясында аудитор тапсырмаға тән тәуекелді — тұжырым қалыптастыру
мақсатында қолданыстағы жағдайлардың ескерілуімен қолайлы төмен деңгейге дейін төмендетеді.
CҚЕТХС 3000 талаптарына сәйкес жүргізілетін тапсырмаға сәйкес, біз аудиттің бүкіл кезеңінде кәсіби пайымдау қолданамыз
және кәсіби күмәншілдік сақтаймыз. Сонымен қатар, біз келесілерді орындаймыз:
• жосықсыз әрекеттердің немесе қателіктердің салдарынан Есептің елеулі бұрмалану тәуекелдерін анықтаймыз және
бағалаймыз; осындай тәуекелдерге жауап ретінде рәсімдерді әзірлейміз және жүргіземіз; біздің тұжырымды қалыптастыруға негіз болуы үшін жеткілікті және лайықты болып табылатын дәлелдерді аламыз. Жосықсыз әрекеттердің салдарынан
елеулі бұрмалануды анықтамау тәуекелі — қателіктің нәтижесінде елеулі бұрмалануды анықтамау тәуекелінен жоғары,
өйткені жосықсыз әрекеттер сөз байланысуды, жалғандықты, қасақана жіберіп алуды, ақпараттың немесе әрекеттің ішкі
бақылау жүйесін орағыта бұрмалап ұсынылуын қамтуы мүмкін;
• тапсырыс берушінің ішкі бақылау жүйесінің тиімділігі туралы тұжырымды қалыптастыру мақсатында емес, жағдайларға
сәйкес келетін рәсімдерді әзірлеу мақсатында тапсырманы орындау үшін маңызы бар ішкі бақылау жүйесін түсінуге қол
жеткіземіз;
• қолданылатын саясаттың, ішкі құжаттардың және есептеу әдістемелерінің тиісті сипатын, басшылықпен дайындалған
ақпараттың бағалануы мен тиісінше ашылуының негізілігін бағалаймыз.
Біз корпоративтік басқару ісіне жауапты адамдармен ақпараттық өзара әрекеттестікті жүзеге асырамыз және олардың назарына өзге нәрселермен қатар тапсырманы орындау мерзімдері мен жоспарланған көлемі туралы, сондай-ақ тапсырманы
орындау нәтижелері бойынша елеулі ескертулер туралы ақпаратты жеткіземіз.
Стандарттар және куәландыру деңгейі
Куәландыру — CҚЕТХС 3000 (қайта қаралған) «Өткен кезеңдердегі қаржылық ақпараттың шолулық тексеруі мен аудитінен
бөлек сенімділікті қамтамасыз ететін тапсырмалар» (ISAE 3000) сенімділігін қамтамасыз ететін Халықаралық тапсырмалар
стандартына сәйкес жүргізілді. Куәландыру «Қазатомөнеркәсіп» Ұлттық атом компаниясы» АҚ-ның 2018 жылға арналған
жария ықпалдастырылған жылдық есебіне қатысты шектеулі сенімділікті қамтамасыз етеді.
Әдістеме
Куәландыру үдерісі кезінде біз келесі әрекеттерді қолға алдық:
• «Қазатомөнеркәсіп» Ұлттық атом компаниясы» АҚ топ-менеджментінен, сондай-ақ «Қазатомөнеркәсіп» Ұлттық атом компаниясы» АҚ-ның жария ықпалдастырылған жылдық есебін дайындау үдерісіне тартылған мамандардан іріктемелі сұхбат алу;
• құжаттаманы талдау, соның ішінде корпоративтік әлеуметтік жауапкершіліктің, тұрақты дамудың экономикалық, әлеуметтік және экологиялық салаларындағы ішкі нормативтік құжаттаманы талдау;
• жария ықпалдастырылған жылдық есепті дайындау үшін пайдаланылған құжаттарды, деректерді және үдерістерді іріктемелі негізде тексеру;
• www.kazatomprom.kz сайтында орналастырылған «Қазатомөнеркәсіп» Ұлттық атом компаниясы» АҚ қызметі туралы ақпаратты, соның ішінде тұрақты даму саласындағы ақпаратты зерттеу;
• бұқаралық ақпарат құралдарындағы «Қазатомөнеркәсіп» Ұлттық атом компаниясы» АҚ туралы ақпаратты іріктемелі
зерттеу;
• есептік мазмұнын анықтау және оның сапасын қамтамасыз ету қағидаттарына қойылатын талаптар бөлігінде GRI 101
(2016) стандартының орындалуын бағалау;
• басқаруға қатысты тәсілдемелер туралы ақпаратты ашуға қойылатын талаптар бөлігінде GRI 103 (2016) стандартының
орындалуын бағалау;
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• GRI көрсеткішінде мәлімделген есептілік элементтеріне қойылатын талаптар бөлігінде, сондай-ақ басқаруға қатысты
тәсілдемелер туралы ақпаратты ашуға қойылатын тақырыптамалық талаптар бөлігінде GRI 102 (2016), 201 (2016), 202 (2016),
203 (2016), 204 (2016), 302 (2016), 303 (2018), 305 (2016), 306 (2016), 307 (2016), 401 (2016), 402 (2016), 403 (2016), 404 (2016), 405
(2016) стандартының орындалуын бағалау.
Тұжырымдар
Жүзеге асырылған рәсімдер мен қол жеткізілген айғақтар негізінде, біздің пікірімізше, «Қазатомөнеркәсіп» Ұлттық атом
компаниясы» АҚ 2018 жылғы жария ықпалдастырылған жылдық есепті дайындау барысында Есептілік бойынша жаһандық
бастаманың тұрақты даму саласындағы есептілік бойынша стандарттардың (GRI стандарттары) «Негізгі» қолдану нұсқасына
қойылатын талаптарын барлық елеулі жағынан орындады.
Сонымен қатар, есепті кезеңде «МАЭК-Қазатомөнеркәсіп» ЖШС активінің шығуына байланысты, жекелеген көрсеткіштердің
ашылуын шоғырландыру контурындағы елеулі өзгерістерді атап өткен жөн. «Қазатомөнеркәсіп» Ұлттық атом компаниясы»
АҚ «МАЭК- Қазатомөнеркәсіп» ЖШС-нің нәтижелілігі туралы мәліметтердің шоғырлану контурына енгізу бөлігінде әрбір
ашылатын көрсеткішке арналған түсіндірмелермен шектеле отырып, есепті кезеңнің алдындағы кезеңдер үшін көрсеткіштерді ретроспективті қайта есептеуді жүргізген жоқ. Нәтижесінде, «Қазатомөнеркәсіп» Ұлттық атом компаниясы» АҚ-ның
нәтижелілігіндегі өзгерістерді мүдделі тараптардың талдау мүмкіндігі қиындады.
Ажырамас шектеулер
Өз пікірімізді өзгертпестен, біз тексерудің іріктемелі сипатымен байланысты куәландыруға тән ажырамас шектеулердің
болуына назар аударамыз. Нәтижесінде, жосықсыз әрекеттердің, қателіктердің немесе бұзушылықтардың анықталмай қалу
ықтималдығы орын алады.
Куәландыру тек 2018 жылғы деректерге қатысты жүргізілді. Куәландыру болжалды сипаттағы мәлімдемелерге, сондай-ақ
пікірлер мен нанымдарды және ниетті білдіретін мәлімдемелерге қатысты жүргізілген жоқ.
Жерлердегі аудиторлық рәсімдер Қазақстан Республикасы, Нұр-Сұлтан қаласындағы «Қазатомөнеркәсіп» Ұлттық атом компаниясы» АҚ-ның бас кеңсесіне келумен шектелді.
Куәландыру Word пішімінде орыс тілінде тек 2018 жылғы жария ықпалдастырылған жылдық есептің нұсқасына қатысты
жүргізілді.
Осы тұжырымға қол қою бұрынырақ орын алғандықтан, біз барлық қосымшаларын қоса алғанда жария ықпалдастырылған
жылдық есепті ақырғы редакциясында ашық қол жеткізуде орналастыру дерегін куәландыру мүмкіндігін иемденген жоқпыз.
Сонымен қатар, Куәландыру «Қазатомөнеркәсіп» Ұлттық атом компаниясы» АҚ басшылығымен келісілген тапсырма аясында
осы басшылық үшін ғана дайындалғанына және өзге мақсаттар үшін пайдаланыла алмайтынына назар аудартқымыз келеді.
Ұсынымдар
Көрсеткіштерді ашуды — келешекке арналған жоспарлар мен мақсатты мәндерге байланыстыра отырып жүзеге асырған
жөн.
GRI көрсеткіштеріне қойылатын талаптар толық көлемде ескерілмеген көрсеткіштерді ашу деңгейін ұлғайту керек.
«Қазатомөнеркәсіп» Ұлттық атом компаниясы» АҚ қызметінің жаһандық ауқымын ескере отырып, келесі жария жылдық
есептерді дайындаған кезде БҰҰ Жаһандық шарты және 2030 жылға дейінгі кезеңге арналған тұрақты даму саласындағы БҰҰ
Мақсаттары секілді бизнесті жауапкершілікпен жүргізу саласындағы қосымша халықаралық басшылық құжаттарды қолдау
туралы қағидаларды енгізу мүмкіндігін қарауды ұсынамыз.
Тәуелсіздік және құзыреттілік туралы мәлімдеме
«Нексиа Пачоли» ЖШҚ — адалдықтың, дәйектіліктің, кәсіби құзыреттіліктің және кәсіби мұқияттылықтың, құпиялылық пен
кәсіби жосықтың іргелі қағидаттарына негізделген тәуелсіздік талаптары мен Ресей Федерациясындағы Аудиторлардың

142 | Жылдық есеп. 2018

кәсіби этикасы кодексін және Тәуелсіз аудиторлар мен аудиторлық ұйымдардың ережелерінің басқа да этикалық талаптарын сақтайтын және 1 «Қаржылық есептілікке аудит пен шолулық тексеру жүргізетін, сондай-ақ сенімділікті қамтамасыз
ететін өзге тапсырмаларды және ілеспе қызметтер көрсету жөніндегі тапсырмаларды орындайтын аудиторлық ұйымдардағы сапаны бақылау» Халықаралық сапаны бақылау стандартының талаптарын орындайтын тәуелсіз аудиторлық-сабағаттық компания. Осылайша, «Нексиа Пачоли» ЖШҚ сапаны бақылаудың толық жүйесін, соның ішінде этикалық талаптарды,
кәсіби стандарттарды және қолданылатын заңнамалық және нормативтік талаптарды сақтауға қатысты рәсімдермен және
құжатталған саясатпен расталған толық жүйені қолдайды. «Нексиа Пачоли» ЖШҚ Өзін-өзі реттейтін аудиторлар ұйымының,
«Содружество» қауымдастығының мүшесі болып табылады, аталған Өзін-өзі реттейтін аудиторлар ұйымының Аудиторлар
мен аудиторлық ұйымдар тізіліміне 2016 жылғы 28 қазанда №11606052374 негізгі тіркеу нөмірімен енгізілген. «Қазатомөнеркәсіп» Ұлттық атом компаниясы» АҚ-ның Жария жылдық есебін тексеру жөніндегі мамандар командасына GRI Нұсқаулығы,
AA1000 сериялы стандарттар, ISO 26000:2010 стандарты бойынша арнайы даярлықтан өткен, жария бейқаржылық есептілік,
ISAE 3000 талаптарына сәйкес куәландырулар саласындағы сабағаттық қызметтерді көрсетудің көпжылдық тәжірибесін
иемденетін «Нексиа Пачоли» ЖШҚ-ның білікті қызметкерлері кірді. Тексеру басшысында аудитордың бірыңғай біліктілік
аттестаты бар, командаға Accountability ұйымының CSAP жарамды сертификаты бар маман енгізілді.

Бас директор
2019 жылғы «30» сәуір

С.И. Романова
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6. Акционерлерге арналған ақпарат

6

АКЦИОНЕРЛЕРГЕ
АРНАЛҒАН АҚПАРАТ
Веб-сайт
Компания туралы ақпарат,
оның ішінде қызметтің
сипаттамасы, баспасөз релизі,
жылдық және аралық есептер
корпоративтік веб-сайтта
www.kazatomprom.kz
мекенжайы бойынша қолжетімді.

Шығарылған акциялар мен айналыстағы
акциялардың саны

15%

Акционерлердің сауалдары
Компания акционерлері сырттай дауыс беру, дивидендтер,
жеке деректердегі өзгерістер
туралы хабарлама және басқа
да осындай мәселелер бойынша Компанияның тіркеушісіне/
депозитариіне сұрау салулар
жасай отырып, жүгіне алады:
• жай акцияларды ұстаушылар:
«Бағалы қағаздардың
орталық депозитарийі» АҚ,
Алматы қаласы, «Самал»
шағын ауданы-1, 28;
+7 (727) 355 47 61
• жаһандық депозитарлық қолхаттарды (ЖДҚ) ұстаушылар:
Citibank, N. A. мекен-жайы:
388 Greenwich Street,
Нью-Йорк, Нью-Йорк 10013,
Құрама Штаттар, тел:
+1-212-816-6622/
+1-917-533-7887.

85%

38,9

млн дана

Еркін айналыстағы
акциялар / ЖДҚ

220,45

млн дана

Самұрық-Қазынаның
акциялары

Компанияның акциялары мен жаһандық депозитариялық қолхаттары Астананың халықаралық биржасында (AIX) және
жаһандық депозитариялық қолхаттар Лондон қор биржасында (LSE) айналыста болады. Бір ЖДҚ 1 жай акцияға сәйкес келеді.
(1)
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БАЙЛАНЫС
АҚПАРАТЫ

«Қазатомөнеркәсіп»Ұлттық атом компаниясы»
акционерлік қоғамы

102-3, 102-5, 102-1

Қазақстан Республикасы Нұр-Сұлтан қаласы, Е-10 көшесі, 17/12 үй
Тел.: +7 7172 55 13 98
Факс: +7 7172 55 13 99
E-mail: nac@kazatomprom.kz
Веб-сайт: www.kazatomprom.kz
Осы есепке қатысты барлық мәселелер, түсініктемелер мен ұсыныстар бойынша,
сондай-ақ оның қағаз көшірмесін алу бойынша сіз «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК АҚ
қызметкерлеріне хабарласа аласыз:
102-53

Жұртшылықпен байланыс
Мұқаева Торғын
Тел. +7 7172 45 80 63
E-mail: pr@kazatomprom.kz
Джайлс Рид (Powerscourt — Лондон)
Tел. +44 20 3328 9381
E-mail: kazatomprom@powerscourt-group.com
Инвесторлармен байланыс
(институционалдық инвесторлардың
сұрау салулары)
Кори Коc
Tел. +7 7172 45 81 69
E-mail: ir@kazatomprom.kz

Аудиторлар
«ПрайсуотерхаусКуперс» ЖШС
Әл-Фараби даңғылы 34, А ғимараты,
4 қабат, А25D5F6, Алматы, Қазақстан
Tел. +7 727 330 32 00
www.pwc.com/kz
Банк-депозитарий
Citibank, N.A.
388 Greenwich Street, Нью-Йорк,
Нью-Йорк 10013, Біріккен Штаттар,
Tел. +1 212 816 66 22, +1 917 533 78 87

Корпоративтік хатшы
Майра Тнымбергенова
Tел. +7 7172 45 81 63
E-mail: mtnymbergenova@kazatomprom.kz
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Шоғырландырылған қаржылық есептілік

ШОҒЫРЛАНДЫРЫЛҒАН
ҚАРЖЫЛЫҚ
ЕСЕПТІЛІК

102-45

Халықаралық қаржылық есептілік стандарттарына сәйкес
2018 жылғы 31 желтоқсанда аяқталған жыл үшін
шоғырландырылған қаржылық есептілік және
тәуелсіз аудитордың қорытындысы

Мазмұны
Тәуелсіз аудитордың аудиторлық қорытындысы

146

Шоғырландырылған қаржылық есептілік
Пайда немесе шығын және өзге жиынтық табыс туралы шоғырландырылған есеп
Қаржылық ахуал туралы шоғырландырылған есеп
Ақша қаражатының қозғалысы туралы шоғырландырылған есеп
Капиталдағы өзгерістер туралы шоғырландырылған есеп

156
156
157
159
160

Шоғырландырылған қаржылық есептілікке ескертпелер

161
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Тәуелсіз аудитордың аудиторлық есебі
«ПрайсуотерхаусКуперс» ЖШС
Әл-Фараби д-лы 34, А ғимараты, 4-қабат
A25D5F6 Алматы, Қазақстан
Т: +7 (727) 330 3200,
Ф: +7 (727) 244 6868,
www.pwc.com/kz

«Қазатомөнеркәсіп» Ұлттық Атом Компаниясы» АҚ басшылығы, директорлар кеңесі мен акционерлеріне

ПІКІР
Біздің пікірімізше, шоғырландырылған қаржылық есептілік «Қазатомөнеркәсіп» АҚ (бұдан әрі «Компания») және оның еншілес ұйымдарының (бірлесіп «Топ» деп аталады) 2018 жылдың 31 желтоқсандағы қаржылық жағдайын, сондай-ақ жоғарыда
көрсетілген күнмен аяқталатын жыл ішіндегі оның қаржылық нәтижелері мен ақша қаражатының қозғалысын Халықаралық
қаржылық есептілік стандарттарына сәйкес барлық маңызды жақтарынан анық көрсетеді.
Аудит тақырыбы
Біз Топтың шоғырландырылған қаржы есептілігіне аудит жүргіздік, ол келесілерді қамтиды:
• кірістер туралы шоғырландырылған есеп;
• 2018 жылдың 31 желтоқсанындағы қаржылық жағдайы туралы шоғырландырылған есеп;
• жоғарыда көрсетілген күнмен аяқталатын жыл ішіндегі капиталдағы өзгерістер туралы шоғырландырылған есеп;
• жоғарыда көрсетілген күнмен аяқталатын жыл ішіндегі ақша қаражаттардың қозғалысы туралы шоғырландырылған есеп;
• есеп саясатының негізгі ережелеріне және басқа да түсіндірме ақпаратты қоса алғанда, шоғырландырылған қаржылық
есептілігіне ескертпелер.

ПІКІР БІЛДІРУ ҮШІН НЕГІЗ
Біз аудитті Халықаралық аудит стандарттарына сәйкес жүргіздік (ХАС). Осы стандарттарға сәйкес біздің жауапкершілігіміз
«Аудитордың шоғырландырылған қаржылық есептілігінің аудитіне жауапкершілігі» бөлімінде төменде сипатталған.
Біз алған аудиторлық дәлелдер, аудиторлық пікірімізді білдіру үшін негізді қамтамасыз ету үшін жеткілікті әрі тиісті болып
табылады деп есептейміз.
Тәуелсіздік
Біз халықаралық бухгалтерлер этика стандарттары Кеңесінің профессионалды бухгалтерлер этика Кодексіне (ХБЭСК) сәйкес
Топқа тәуелсізбіз. Біз ХБЭСК Кодексіне сәйкес өзге этикалық міндеттерді орындадық.
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БІЗДІҢ АУДИТ ТӘСІЛІМІЗ
Қысқаша шолу

Маңыздылық

Аудит
көлемі

Аудиттың
негізгі
мәселелері

Жалпы Топтың маңыздылығы: 4,000 миллион теңге, бұл сома 2018
жылдың 31 желтоқсанымен аяқталған бизнес бірлестіктерден таза
пайданың және құнсызданудан болған шығындарды қалпына келтіруден таза пайдаға түзетілген жылдық салық салынғанға дейінгі
табыстың 5%-ын құрайды.
• Біз Компания және оның Қазақстан аумағында орналасқан 11
еншілік кәсіпорынына, 8 бірлескен және қауымдасқан кәсіпорындарына және Швейцария аумағында орналасқан 1 еншілік
кәсіпорыны бойында аудитерлік шаралар жүргіздік.
• Біздің аудиттың көлемі жалпы табыстың 99% және Топтың таза
пайдасының абсолюттік мөлшерінің 95% қамтыды.
• Уран өндірісімен байланысты негізгі құралдар мен өзге ұзақ
мерзімді активтердің құнсыздануы мен қалпына келтіру;
• Бизнес бірлестіктерін сатып алғандарын есепке алу;
• Экологиялық міндеттемелерді есепке алу.

Біздің аудит әдіснамамыз маңыздылықты анықтау және шоғырландырылған қаржылық есептің маңызды бұрмалануының
тәуекелдерін бағалауын қамтиды. Атап айтқанда, біз қай жерлерде басшылық субъективті пайымдау жасағанын талдадық,
мысалы, жорамалдар мен табиғатына байланысты белгісіз болашақтағы оқиғаларды талдауды талап ететін маңызды бухгалтерлік бағалауларды жасағанда. Біз сондай-ақ басшылықтың ішкі бақылауларды елемеу тәуекелін қарастырдық, соның
ішінде, басқа да мәселелермен қатар, алаяқтық себептерінен туындалған елеулі бұрмалау қауіп белгілерін бағаладық.
Маңыздылық
Аудит көлемін анықтауға маңыздылықты қолдануымыз септігін тигізді. Аудит қаржылық есептілікте елеулі бұрмалаулардың
болмауына жеткілікті сенімділік алу үшін жобаланған. Бұрмалау алаяқтық немесе қателіктер салдарынан туындауы мүмкін.
Егер олар жеке немесе жиынтығында шоғырландырылған қаржылық есептілігі негізінде қабылданған пайдаланушылардың
экономикалық шешімдеріне ықпал етуіне негіз бар деп күтілсе, олар маңызды болып саналады.
Біз өзіміздің кәсіби пікірімізге сүйене отырып, маңыздылық үшін, соның ішінде тұтастай алғанда шоғырландырылған қаржы
есептілігі үшін жалпы топтық маңыздылық үшін, қажет төмендегі кестеде көрсетілгендей белгілі бір сандық мөлшердегі
шектер орнаттық. Осы мөлшерлердің арқасында, және де сапалы факторларды есепке ала отырып, біз аудиттің көлемін,
түрін, мерзімін және біздің аудиторлық шаралардың ауқымын анықтадық, сондай-ақ бұрмалаулардың жеке немесе жиынтығында шоғырландырылған қаржылық есепке тигізетін септігін бағаладық.
Шоғырландырылған қаржылық есептіліктің
деңгейіндегі маңыздылық

4,000 миллион теңге

Берілген деңгей қалай анықталды

Бизнес бірлестіктен таза пайданың және құнсызданудан болған
шығындарды қалпына келтіруден таза пайдаға түзетілген салық
салынғанға дейінгі табыстың 5%.

Маңыздылық белгілерін
қолдану негіздері

Біз бағдарлық көрсеткіш ретінде салық салынғанға дейінгі табысты
таңдадық. Біз табыс көрсеткіші шоғырландырылған қаржылық
есептіліктің пайдаланушылары қолданатын көпшілік мақұлдаған
бағдарлық көрсеткіш болып табылады деп сенеміз.
Біз табыстың 5% тең болатын маңыздылықты орнаттық.
Бұл маңыздылық осы секторда қолданылатын қолайлы сандық шектемелер ауқымына кіреді.
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Аудиттің негізгі мәселелері
Негізгі аудит мәселелері, біздің кәсіби пікіріміз бойынша, ағымдағы кезеңнің шоғырландырылған қаржылық есептілікке
жүргізілген аудит үшін маңызды деп есептелінетін мәселелер болып табылады. Біз бұл мәселелерді шоғырландырылған
қаржылық есептілікке жүргізілген аудит мәтінінде біртұтас алып қарастырдық, және бұл мәселелерге байланысты бөлек
пікір білдірмейміз.
Аудиттің негізгі мәселелері

Аудит барысында аудиттың негізгі
мәселелері қалай ескерілді

Уран өндірісімен байланысты негізгі құралдар мен өзге
ұзақ мерзімді активтердің құнсыздануы мен қалпына
келтіру
Шоғырландырылған қаржылық есептіліктің 4 мен 13
ескертпелері
Уран бағасының тұрақты құбылмалылығы мен уран қорларын бағалау Топтың уран өндірісімен байланысты активтерінің баланстық құнына әсерін тигізді. Топ басшылығы
2018 жылғы 31 желтоқсанындағы жағдай бойынша осы активтердің құнсыздану белгілерінің (және қалпына келтірудің белгілерінің) талдауын жүргізді, ол келесіні көрсетті:
• 2018 жылғы 31 желтоқсандағы жағдай бойынша құнсыздану белгілері анықталған жоқ: (а) 2018 жылы уран бағалары өсіп, алдыңғы жылдағы болжамдарынан асып түсті
(Топ Ux Consulting Company жариялаған баға болжамдарын қолданды); (ә) уран қорлары 2018 жылы тұрақты
болып қалды және 2017 жылға қарағанда, бірқатар кен
орындарында өсті (JORC SRK Consulting Inc есептемесіне
сәйкес).
• 2018 жылғы 31 желтоқсандағы жағдай бойынша 2017 жылы
Қарамұрын, Қанжуған және Заречное кен орындарындағы құнсызданудан шығындарға әкеліп соқтырған
құнсыздану белгілері болмады. Тиісінше, 2018 жылы Топ
бұрын құнсызданудан болған шығындарды толығымен
қалпына келтірді. Уванас пен Оңтүстік Мойынқұм кен
орындарына қалпына келтіру орын алған жоқ, себебі осы
кен орындарындағы өндіру құны сату бағасынан жоғары
болып қалады.
• Құнсыздануды талдау және сынау мақсаттары үшін Топ
әрбір салымды (келісімшарттық аумақты) бөлек генерациялау бірлігі ретінде анықтады.
Болашақ ақшалай қаражаттар ағындары нақты анықтауға
қиын болжамдарды пайдаланады. Сондай-ақ, басқа негізгі
енгізу деректерін анықтау кезінде қолданылатын баламалар
деңгейі де бар.
Біз әрбір ақшалай қаражаттарды өндіруші бірліктің өтелетін сомасын, сондай-ақ сынауға енгізілген активтердің
елеулі баланстық құнын айқындау кезінде жоғары деңгейдегі пікірдің арқасында біз осы мәселеге назар аудардық.

Аудиттеуге біздің көзқарасымыз:
• Біз басшылық дайындаған құнсыздану модельдерін
алып, оларды зерттедік және бағаладық. Біз нарықтық
деректермен салыстыруды қоса алғанда, уран бағалары,
дисконттау мөлшерлемелері, инфляция деңгейі, елдегі
тәуекелдер коэффициенті және айырбас бағамы сияқты
үлгілерде қолданылатын әдіснамалар мен жорамалдарды бағалауға көмектесу үшін бағалау мамандарымызды
тарттық.
• Біз ағымдағы және болашақтағы капиталдық шығындарды, сондай-ақ кен орындар мерзімін, бекітілген соңғы
жоспарлар мен бюджеттерге салыстырдық.
• Құнсыздану модельдерінде қолданылатын негізгі жорамалдарды тиісті өндіруші бірліктердің көрсеткіштерімен
салыстырдық.
• Біз Топтың құнсыздану сынақтарға енгізілген уранның
баға болжамдарын бағалап, оның ішінде нарықтағы
деректермен салыстырдық.
• Біз сынауда пайдаланылған кен қорларын бағалау
есептілікті дайындаған тәуелсіз сарапшының құзыреттілігі мен объективтілігін, олардың кәсіптік біліктілігін,
тәжірибесін және өнеркәсіпте қабылданған әдіснаманы
ескере отырып, бағаладық.
• Біз құнсыздану нәтижелеріне ықтимал әсерді және
өтелетін құнның ықтимал салдарын бағалау үшін негізгі
болжамдар бойынша сезімталдық талдауын жүргіздік. Біз
басшылықтың өндіруші бірліктерін құнсыздануы үшін
уранға баға қаншалықты азайғаны туралы бағалауды
зерттедік және басқа өзгерістер мен жорамалдардан
бөлек мұндай даму ықтималдығын қарастырдық.
• Біз ХҚЕС бойынша шоғырландырылған қаржы есептілігіндегі ақпаратты ашып көрсетуді бағаладық.
Біздің жұмысымыздың негізінде, шоғырландырылған
қаржылық есептілікте немесе тиісті қосымшадағы ескертпелерде көрініс тапқан, уран өндірісімен байланысты активтердің баланстық құнына елеулі түзетулер енгізуге әкелетін
қандай да бір жайлар анықталмады.
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Аудиттің негізгі мәселелері

Аудит барысында аудиттың негізгі
мәселелері қалай ескерілді

Бизнес бірлестіктерді есепке алу
Шоғырландырылған қаржылық есептіліктің 4 мен 45
ескертпелері
2018 жылы Топ келесі бизнесті біріктіру бойынша мәмілелерді аяқтады:
• «Инкай» БК» ЖШС
2018 жылдың 1 қаңтарынан бастап Топ «Инкай» БК»
ЖШС-ндегі қатысу үлесін 40%-дан 60%-ға дейін арттырды және компанияны бақылауға алды. Сатып алынған
активтер мен міндеттемелердің әділ құны тәуелсіз кәсіби
бағалаушымен бағаланды.
Бағалау нәтижесі бойынша Топ пайда немесе шығын
құрамында бизнесті біріктіруден 95,929 миллион теңге
сомасындағы таза табысты есепке алды. Ол 37,283 миллион теңге сомасындағы теріс гудвилден, 37,461 миллион
теңге сомасындағы сатып алу күніндегі қауымдастырылған компанияға салынған инвестициялардың әділ
құнының артуынан, 21,174 миллион теңге сомасындағы
валюталық бағамдық айырмашылық резервтерді аудару және 11 миллион теңге сомасындағы өтемақыдан
құрылған.
• «Қаратау» ЖШС және «Ақбастау» БК» АҚ
2018 жылы Топ «Қаратау» ЖШС мен «Ақбастау» БК» АҚның 50% қатысу үлесін бірлескен кәсіпорыннан бірлескен
қызметке жіктеуді бизнесті біріктіру ретінде есепке
алынған. Классификациядағы өзгерістер бірлескен
кәсіпорын туралы екінші қатысушымен жасалған келісімдердің өзгеруіне байланысты болды. Сатып алынған
бірегейлендірілетін активтер мен міндеттемелер тәуелсіз
бағалаушының бағалау есептері негізінде 3 (IFRS) ХҚЕС-ына сәйкес сатып алу әдісі бойынша қабылданды.
Топ бизнес сатып алудан 217,583 миллион теңге таза
кірісті қаржылық жағдай туралы шоғырландырылған
есепте мойындады, оның ішіне 43,329 миллион теңге
мөлшерінде гудвил және бизнесті сатып алудан бұрын
бірлескен кәсіпорындардағы инвестициялардың әділ құнының олардың баланстық құнынан артықшылық сомасы
кіреді.
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Аудиттеуге біздің көзқарасымыз:
• Біз басшылықтың бақылаудың болуы туралы пікірін,
бірлескен бақылау немесе елеулі ықпал ету туралы пікірін
бағаладық. Бұл бағалау инвестициялардың жіктеуіне,
есепке алудың қолдану әдістеріне(шоғырландыру немесе
үлестік қатысу әдісі) және мәміле күніне әсерін тигізді.
Біздің аудиторлық жұмысымызға келесі құжаттарды қарау
кірді: жарғылар, акционерлердің келісімдер және өзге де
келісімдер, отырыс хаттамалары, мердігерлермен және
билік органдарымен кездесулер мен хат алмасулары, жер
қойнауын пайдалануға арналған келісімшарттар, бухгалтерлік есептің меморандумдары, басшылық және заңгерлердің ұсыныстары, басшылықпен сұхбат және басқалар.
• Біз басшылық тағайындаған сыртқы сарапшылардың құзыреттілігін, мүмкіндіктерін және объективтілігін бағаладық
және пайдаланылған негізгі жорамалдарға қатысты олардың қорытындыларының негізділігін бағаладық.
• Біз бағалау туралы есептерде пайдаланылған әдістеме мен
жорамалдарды бағалауда бағалау жөніндегі мамандарымыздың қызметін қолдандық. Ол әдістеме мен жорамалдар: уран бағалары, дисконт ставкалары, инфляция қарқыны, нарықтық деректермен салыстыруды қоса алғандағы
елдің нақты пайыздық тәуекелі және валюта бағамдары
сияқты мәліметтерден тұрды.
• Біз, жоспарланған өндіріс пен уақытты, макроэкономикалық бақыланатын нарықтық деректерді және түгендеу
туралы есептерді қамтитын, бағалау есептерінде қолданылған негізгі болжамдарды салыстырдық.
• Біз бухгалтерлік есеп бойынша техникалық мамандарымыздың бизнесті сатып алу операциясындағы есепке алу
тәртібі бойынша көмек көрсетуіне және Топтың шоғырландырылған қаржылық есептілігіндегі 4 және 45-ескертпелерде бизнесті сатып алуға қатысты ақпаратты ашып
көрсетулердің стандарттарға сәйкестігіне көмек көрсетуіне
қолдандық. Алынған деректерге сүйене отырып, пайдаланылған негізгі болжамдар мен әдістер күтілетін шектердің
ішінде орналасты деп қарастырамыз.

Ключевые вопросы аудит

Какие аудиторские процедуры были
выполнены в отношении ключевого вопроса аудита

• «Байкен-U» ЖШС, «Қызылқұм» ЖШС және «Хорасан-U» БК
ЖШС
2018 жылдың желтоқсанында Топ Energy Asia (BVI) Limited
акцияларының 40,05% -ын және Energy Asia Holdings (BVI)
Limited компаниясынан «Хорасан-У» ЖШС-нің жарғылық
капиталына 16.02% қатысу үлесін сатып алуды аяқтады.
Осы мәміленің нәтижесінде Топтың «Байкен-U» ЖШС, «Қызылқұм» ЖШС және «Хорасан-У» БК ЖШС үлесі 2017 жылғы
31 желтоқсанда сәйкесінше 52,5%, 50% және 50% -ға дейін
өсті. 2017 жылғы 31 желтоқсанда меншік үлесі тиісінше
14,45%, 33,98% және 33,98% болды.
2018 жылғы 31 желтоқсанда Топ байқаушы кеңесте дауыстардың көпшілігін және өкілдігін алу арқылы «Байкен-U»
ЖШС-гің бақылауға алды. Топ, есептік кезеңнің соңындағы
бизнесті сатып алудың әділ құны аяқталмағандықтан,
сатып алынған активтер мен міндеттемелер бойынша
алдын-ала (баланстық) құнды пайдаланды.
Топ «Қызылқұм» ЖШС мен «Хорасан-У» ЖШС-нің маңызды
үлесін сақтап қалды. Топтың пікірінше, 2018 жылғы 31
желтоқсанда Топ «Хорасан-У» ЖШС-нің БК-ны бақылауға
алмады, өйткені Топтың көпшілік дауыс беруіне мүмкіндік
беретін кәсіпорынның құрылтай құжаттарына тиісті өзгерістер жасау процесінде. Топ үлестік қатысу әдісін қолдана
осы компаниялардағы өз мүдделерін есепке алуды жалғастыруда.
«Байкен-U» ЖШС, «Қызылқұм» ЖШС және «Хорасан-U»
БК» ЖШС-інде бұрын тиесілі қатысу үлестерін сатып
алғаны үшін сыйақы және олардың құны алдын ала (баланстық) құнынан 15,480 миллион теңгеге жоғары болды,
оның 15,215 миллион теңгесі гудвил және 265 миллион
теңгесі инвестициялар құнына қосылды.
Сатып алу бағасы үлестірімінің кез келген бағалауы,
активтер мен міндеттемелерді әділ бағалауы, сондай-ақ
материалды емес активтерді сәйкестендіру және бағалау
мәні бойынша субъективті болуы әрі елеулі пайымдауды
талап етуі біздің осы салаға назар аударуымызға себеп
болды.
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Шоғырландырылған қаржылық есептілік

Аудиттің негізгі мәселелері

Аудит барысында аудиттың негізгі
мәселелері қалай ескерілді

Экологиялық міндеттемелерді есепке алу
Шоғырландырылған қаржылық есептіліктің 4 ескертпесі
Топ өз активтерін жою, қалпына келтіру және оңалту
бойынша міндеттемелерді атқаруды өзіне алады. Бұл міндеттемелер екі жалпы санатқа бөлінеді: (а) жер қойнауын
пайдалануға арналған келісім-шарттардың талаптарына
сәйкес танылатын уран өндіретін активтер бойынша және
(б) қолданыстағы жалпы заңнамаға және топтың саясатына
сәйкес танылатын уран өндірмейтін активтер бойынша.
2018 жылғы 31 желтоқсандағы жағдай бойынша Топ кен
орындарын қалпына келтіруге 29,607 миллион теңге мөлшерінде резервтерді жасады.
Бұл сала келесі себептер бойынша ағымдағы жылдың аудиті
үшін маңызды деп танылды:
• Жергілікті заңнамадағы өзгерістермен қалпына келтіру
мен оңалтуға қатысты басшылықтан күтілетін тәсіл
резерв мөлшеріне елеулі әсер етуі мүмкін. Уран кен
орындары үшін болашақ шығындардың мөлшері мен
мерзімдері жер қойнауын пайдалануға арналған тиісті
келісім-шарттармен реттеледі және тәуелсіз инженердің
бағалауына негізделген, пайдалы қазбаларды өндіруге
байланысты емес кәсіпорындар үшін Топтың ішкі саясаты
және заңнаманы түсіндіру негізінде міндеттемелердің
болуы, көлемі мен мөлшері бағаланады.
• Басшылықтың активтерді қалпына келтіру ниеті туралы
жария мәлімдемелері заңды болып табылмайтындығына
қарамастан, міндеттемелерді мойындау қажет ететін конструктивтік (тұспалданатын) міндеттемелер болу мүмкін.
• Осы резервтерді есептеу әрбір кен орнының бірегей
сипатын және олармен байланысты әлеуетті міндеттемелерді ескере отырып, болашақ шығындарды бағалау
кезіндегі басшылықтың пайымдауын талап етеді. Бұл
есептеулер басшылықтан болашақ таза келтірілген құнына дейінгі шығындарды дисконттаудың тиісті ставкасын
анықтауды талап етеді.
• Топ активтерінің көпшілігі ұзақ қызмет мерзімге ие, бұл
болашақ ақша ағындарын бағалау белгісіздігін арттырады.
• Осындай шығындарды бағалауға қажетті шешім қиынға
түседі, себебі әр учаскені қалпына келтіру және реабилитация ерекше болып табылады, ал болашақ шығындарды
салыстыру үшін қалпына келтіру және реабилитация
жұмыстары және тарихи прецеденттер шектеледі және
• Экологиялық міндеттемелер шоғырландырылған
қаржылық есептілікте тиісінше ашылмауы мүмкін.
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Қолданылған аудиттік шаралар:
• Біз заңнамаға сәйкес активтерді қалпына келтіруге байланысты іс-шараларды анықтау жөніндегі топтың ішкі
және сыртқы сарапшыларының жұмысын және кез келген
жария мәлімдемелерді бағаладық, сондай-ақ олардың
мерзімі мен ықтимал құнын бағаладық. Біз әдіснаманы
салалық практикаға және қолданыстағы жер қойнауын
пайдалануға арналған келісімшарттардың талаптарына
және біздің бизнесті түсінігімізге сәйкес бағаладық.
• Біз әр түрлі уран кен орындарына қатысты Топтың болашақ шығындарын бағалауда пайдаланылған деректердің
орындылығы мен дәйектілігін қарастырдық. Біз сондай-ақ сарапшылардың кәсіби біліктілігі, тәжірибесі және
олармен салада қабылданған әдіснама негізінде олардың
құзыреттілігі мен объективтілігін бағаладық.
• Біз сондай-ақ Топтың ағымдағы саясаты мен жария
мәлімдемелері сындарлы міндеттеме құрама деп бағаладық.
• Активтерді қалпына келтіру үшін елеулі резервтерді
есептеу кезінде қолданылған негізгі экономикалық болжамдарға, оның ішінде резервтің таза ағымдағы құнын
есептеу үшін қолданылған дисконт ставкасына және
болашақ міндеттемелерді қайта есептеу кезінде пайдаланылған айырбастау бағамдарына бағалау жүргіздік.
• Болжамдар қауіпсіз ставкалар бойынша деректерді қоса
алғанда, байқалатын нарықтық деректермен салыстырылды.
• Топтың экологиялық міндеттемелеріне қатысты Топтың
шоғырландырылған қаржылық есептілігінің 4 және 36
ескертпелерінде ашылып көрсетуіне бағалау жасадық,
соның ішінде Топтың экологиялық міндеттемелері
бойынша ұсынылған сезімталдықты талдау тиісті есеп
стандарттарының талаптарына сәйкес деп танылды.
Нәтижесінде, активтерді қалпына келтіруге арналған резервтердің деңгейі жеткілікті есептелген деп санаймыз.

Аудиттің негізгі мәселелері

Аудит барысында аудиттың негізгі
мәселелері қалай ескерілді

• Активтерді қалпына келтіруге арналған резервтер Топтың
қаржылық жағдайына қатысты елеулі тұжырым деңгейіне,
болашақ шығындардың саны мен мерзіміне қатысты
басшылықтың пікірін бағалау кезінде қолданылған
пайымдаулар деңгейіне байланысты аудиттің негізгі
мәселесі болып табылады.

Топ аудитінің көлемін анықтау
Біз аудит көлемін шоғырландырылған қаржылық есептілікке тұтастай Топтың құрылымын есепке ала отырып, және Топ қолданатын есептік процесстер мен бақылау құралдарын, сондай-ақ,
Топ қызмет ететін саланың ерекшелігін есепке ала отырып, өз пікірімізді білдіру үшін жеткілікті жұмыс көлемін орындай
алатындай анықтадық.
Топтың негізгі өндірістік қуаттары мен уран кен орындары Қазақстан Республикасында орналасқан. Топтың саудасы негізінен Қазақстаннан, сондай-ақ Швейцариядағы сауда компаниясы арқылы жүзеге асырылады. Топ 6 тау-кен еншілес компаниясы (14 жер қойнауын пайдалану келісімшартына сәйкес) арқылы жұмыс істейді, олардың 5 PwC желісінде тексеріледі, 8
бірлескен кәсіпорындар мен қауымдасқан компаниялар (12 жер қойнауын пайдалану келісім-шартына сәйкес), олардың
біреуі PwC желісі арқылы тексеріледі. Аудиттің ауқымы PwC желісінде аудит барысында тексерілген 5 ірі уран өндірмейтін
кәсіпорынды да қамтиды.
Біздің тұрақты бағалауымызға сүйене отырып, біздің аудит көлеміне 25 субъект (компонент) кірді, оның ішінде басқа аудиторлармен тексерілген 8 компонент бар.
Аудиторлық күмәндарды, әрбір сегменттің және топтың функцияларын жеткілікті деңгейде қамтуды қамтамасыз ету үшін:
• Елеулі компоненттер толығымен тексерілді немесе күмән түсіретін белгілі баланстар аудит процедураларынан немесе
Топ деңгейіндегі процедуралардан өтті. Біздің таңдауымыз компанияның Топ ішіндегі салыстырмалы маңыздылығына
немесе анықталған тәуекелдерге негізделді. Біз аудит аясында қарастырған компоненттер Топтың келесі пайыздық көрсеткіштерін(1) құрады:

ТАБЫС %
1

САЛЫҚ САЛЫНҒАҒА
ДЕЙІНГІ ПАЙДА %
10

ТОП АКТИВТЕРІ
1

Толық ауқымды аудит

8

10

Аудиторлық фирмалар
басқа жерілер

99

(1)

85

91

Аудит ауқымына
кірмейтін компоненттер

Топтын шоғырландырылған нәтижелерінен 2018 жылдын 31 желтоқсандағы пайыздар.

Компоненттерге арналған аудит нұсқаулықтарда аудиттің елеулі салалары, маңыздылық шегі (81 миллион теңгеден 2,146
миллион теңге арасында) және есептілікке қойылатын белгілі талаптар көрсетілген. Топ аудиторлары компонент аудиторлары жүргізетін, офистік және фирмааралық қорытындыларды үйлестіру, аудит және бухгалтерлік есеп мәселелері бойынша
тұрақты өзара іс-қимыл жасау, клиент орындарына мерзімді сапарлар және аудит бойынша жұмыс қағаздарын тексеру
арқылы жүргізілген жұмыстарға басшылық етті.
Топтық деңгейде орындалған қосымша процедуралармен бірге осы компоненттер үшін жоғарыда аталған рәсімдерді
аяқтағаннан кейін, біз өз пікірімізге негіз болатын шоғырландырылған қаржылық есептілікке қатысты жеткілікті және тиісті
аудиторлық дәлелдерді алдық.
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ӨЗГЕ АҚПАРАТ
Басшылық өзге ақпарат үшін жауапты. Өзге ақпарат жылдық есепті қамтиды, бірақ шоғырландырылған қаржылық есептілік пен
оған тәуелсіз аудитордың қорытындысын қамтымайды. Бұл есеп біздің аудиторлық есеп күнінен соң бізге берілетін болады.
Біздің шоғырландырылған қаржылық есептілік бойынша пікіріміз өзге ақпаратты қамтымайды, және біз бұл ақпаратқа
қатысты қандай да бір формада сенімділік білдіретін қорытынды жасамаймыз.
Шоғырландырылған қаржылық есептілікке жүргізілген аудитке байланысты, біздің міндетіміз жоғарыда көрсетілген өзге
ақпаратты есептеген кезде, онымен танысып, және өзге ақпарат пен шоғырландырылған қаржылық есеп немесе біз аудит
барысында алған біліміміз арасында маңызды келіспеушіліктердің бар болуы туралы, және өзге ақпараттың басқа мүмкін
маңызды бұрмалаулары бар болуы туралы сұрақтарды қарастыру болып табылады.
Егер жоғарыда көрсетілген өзге ақпаратпен танысу барысында, оның маңызды бұрмалауы бар туралы қорытындыға келсек,
біз корпоративтік басқаруға жауапты адамдарға айтуға міндеттіміз.
БАСШЫЛЫҚТЫҢ ЖӘНЕ КОРПОРАТИВТІК БАСҚАРУҒА ЖАУАПТЫ АДАМДАРДЫҢ ШОҒЫРЛАНДЫРЫЛҒАН
ҚАРЖЫЛЫҚ ЕСЕПТІЛІККЕ ЖАУАПКЕРШІЛІГІ
Басшылық осы қаржылық есептіліктің Халықаралық қаржылық есептілік стандарттарына сәйкес жасалуына және дұрыс ұсынылуына, басшылықтың қаржылық есептілікті дайындауға қажетті деп санайтын ішкі бақылауына және алаяқтық әрекеттерден немесе қателіктердің салдарынан айтарлықтай бұрмаланбауына жауапты.
Шоғырландырылған қаржылық есептілікті даярлай отырып, басшылық Топтың өз қызметін үздіксіз жалғастыруға қабілеттілігін бағалауға, қызметтің үздіксіздігіне қатысты тиісті жағдайлардағы мәліметтерді ашуға, және есептіліктің қызметтің
үздіксіздігі жорамалының негізінде жасалуына жауапкершілік алады, басшылық Топты жоюға, қызметін тоқтатуға ниеттенген
жағдайды, немесе қызметті тоқтату мен жоюдан басқа нақты қандай да бір балама болмаған жағдайларды есептемегенде.
Корпоративтік басқаруға жауапты адамдар Топтың шоғырландырылған қаржылық есептілігін дайындау процессін қадағалауға жауапты.
АУДИТОРДЫҢ ШОҒЫРЛАНДЫРЫЛҒАН ҚАРЖЫЛЫҚ ЕСЕПТІЛІГІНІҢ АУДИТІНЕ ЖАУАПКЕРШІЛІГІ
Біздің мақсатымыз тұтастай алғанда шоғырландырылған қаржылық есептілікте алаяқтық әрекеттер немесе қателіктердің
салдарынан туындайтын елеулі бұрмалаулардың жоқ екендігі туралы сапалы кепілділікті алу, және біздің пікірімізді қамтитын
аудиторлық қорытындыны шығару болып табылады. Сапалы кепілділік дегеніміз, жоғары деңгейдегі кепілділікті білдіреді,
бірақ ХАС-на сәйкес жүргізілген аудит маңызды бұрмалаулардың бар болған жағдайында, оларды әрқашан анықтайтындығына кепілдік болып саналмайды. Бұрмалаулар алаяқтық әрекеттер мен қателіктердің нәтижесі болуы мүмкін, және егер олар,
жеке немесе тұтастай қолданушылардың осы шоғырландырылған қаржылық есептілік негізінде қабылданатын экономикалық
шешімдеріне айтарлықтай ықпалын тигізеді деп негізді болжауға болатын болса, маңызды болып есептелінеді.
ХАС-на тиісті жүргізілетін аудит барысында, біз кәсіби пікір қолданып, кәсіби күдікшілдікті сақтаймыз. Бұдан басқа, біз
төмендегілерді орындаймыз:
• алаяқтық әрекеттер немесе қателіктердің салдарынан шоғырландырылған қаржылық есептіліктегі айтарлықтай бұрмалаулардың тәуекелдерін айқындаймыз және бағалаймыз; осы тәуекелдерге жауап ретінде аудиторлық рәсімдерді жобалаймыз
және жүргіземіз; біздің пікірімізді білдіру үшін, жеткілікті әрі тиісті аудиторлық дәлелдерді аламыз. Алақол әрекеттердің
салдарынан болған елеулі бұрмалаулардың тәуекелі, қателіктердің салдарынан болған елеулі бұрмалаулардың тәуекелінен
жоғарырақ, себебі, алақол әрекеттерге келісу, жалғандық, қасақана жіберу, ақпаратты бұрмаланған күйінде беру немесе ішкі
бақылауды айналып өтетін іс-әрекеттер жатады;
• тиісті жағдайларға қатысты аудиторлық рәсімдерді жобалау мақсатында аудит үшін маңызы бар ішкі бақылау жүйесіне
түсінік аламыз, бірақ Топтың ішкі бақылауының тиімділігі туралы пікір білдіру мақсатында емес;
• қолданылған есеп саясатының орындылығын, басшылық дайындаған тиісті ақпараттың ашылуы мен бухгалтерлік бағалардың негізділігін бағалаймыз;
• басшылықтың үздіксіз қызмет туралы жорамалдың қолданылуының орындылығы туралы тұжырым жасаймыз, ал алынған
аудиторлық дәлелдердің негізінде Топтың үздіксіз қызметін жалғастыру қабілеттілігіне елеулі күмәндар тудыратын оқиғалар
мен жағдайларға байланысты маңызды белгісіздіктердің бар болуы туралы қорытынды жасаймыз. Егер біздің қорытындыда
маңызды белгісіздік болған жағдайда, біз өз қорытындымызда шоғырландырылған қаржылық есептіліктегі тиісті ақпараттың ашылуына назар аудару керекпіз, егер ондай ақпараттың ашылуы орынсыз болған жағдайда, біз өз пікірімізді өзгерту
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керекпіз. Біздің тұжырымдарымыз аудиторлық қорытындының шығарылу күніне дейінгі жиналған аудиторлық дәлелдерге
негізделген. Алайда, одан кейін болатын оқиғалар немесе шарттар Топтың қызметінің үздіксіздік қабілеттілігін тоқтатуына
әкеп соқтыруы мүмкін;
• жалпы ұсынылуына, құрылымы мен мазмұнына, ақпараттың ашылуына, және де негізінде жатқан операциялар мен оқиғаларды осы шоғырландырылған қаржы есептілікте дұрыс ұсынылғанына баға береміз;
• шоғырландырылған қаржылық есептілік туралы пікірімізді білдіру үшін, Топқа кіретін ұйымдар немесе кәсіпкерлік қызметтердің қаржылық ақпараттарына қатысты жеткілікті аудиторлық дәлелдемелерді алу. Біз Топ аудитінің басқаруына, бақылауына және жүргізілуіне жауаптымыз. Біз өз пікірімізге толықтай жауапкершілік аламыз.
Біз корпоративтік басқаруға жауапты адамдармен өзара ақпараттық қатынастар жасаймыз, оларға өзге ақпараттан бөлек,
жоспарланған аудиттің көлемі мен мерзімдерін, сондай ақ, аудит нәтижелерінен туындаған маңызды қорытындылар т
уралы, оның ішінде, аудит барысында айқындалған ішкі бақылаудың маңызды жетіспеушіліктері туралы мәлімет береміз.
Біз сондай-ақ, корпоративтік басқаруға жауапты адамдарға тәуелсіздікке қатысты барлық тиісті этикалық талаптарды ұстанғанымыз туралы хабарлаймыз, және аудитордың тәуелсіздігіне ықпал етуіне негізі бар деп санауға болатын барлық өзара
қарым-қатынастар мен өзге сұрақтар туралы, және қажет болған жағдайда, тиісті сақтық шаралары туралы мәлімдейміз.
Корпоративтік басқаруға жауапты адамдарға берілген мәліметтердің ішінен, біз ағымдағы кезеңнің шоғырландырылған
қаржылық есептілік аудиті үшін маңызды болып саналатындарын анықтаймыз және сондықтан олар аудиттің негізгі мәселелері болып есептеледі. Бұл мәселелерді өз қорытындымызда баяндаймыз, келесі жағдайлардан басқа кездерде: жария етуге
заңды түрде немесе нормативтік актпен тыйым салынғанда, немесе сирек жағдайларда біз бұл ақпараттың біздің қорытындымызда хабарлануының қажет емес жағдайларда, өйткені бұндай ақпаратты хабарлаудың теріс салдары оны хабарлаудың
қоғамдық маңызы бар пайдасынан асып кетеді.
Тәуелсіз аудитордың жұмысы нәтижесінде берілген аудиторлық есептің тапсырма жетекшісі – Конратбаев Азамат.

Алматы, Қазақстан
2019 жылғы 5 наурыз
Бекітілді:

Қол қойылды:

Дана Инкарбекова
Басқарушы директоры
«ПрайсуотерхаусКуперс» ЖШС
(Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің
1999 жылғы 21 қазандағы №0000005
Бас мемлекеттік лицензиясы)

Азамат Конратбаев
Аудит партнері
(Шартты бухгалтерлер институты АССА сертификаты
№00770863 2003 жылдың 8 мамырынан)

Қол қойылды:

Светлана Белокурова
Орындаушы-Аудитор
(Аудитордың Квалификациялық куәлігі
№00000357 1998 жылдың 21 ақпанынан)
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Пайда немесе шығын және өзге жиынтық табыс туралы шоғырландырылған есеп
Миллион Қазақстан теңгесімен берілген

Еск.

2018 ж.

2017 ж.
(қайта есептелді)

Табыс

9

436,632

277,046

Өткізудің өзіндік құны

10

(313,817)

(209,934)

122,815

67,112

Жалы пайда
Өткізу бойынша шығыстар

11

(10,530)

(4,316)

Жалпы және әкімшілік шығыстар

12

(34,805)

(30,194)

Қаржылық емес активтердің құнсыздануынан пайда болған шығындарды қалпына келтіру

13

15,128

526

Қаржылық емес активтердің құнсыздануының шығындары

13

(5,848)

(24,210)

Қаржылық емес активтердің құнсыздануының таза шығындары

13

(3,770)

(3,728)

Еншілес кәсіпорынның шығуынан алынған пайда

46

(511)

-

Бағамдық айырма бойынша таза пайда / (шығын)

15

7,250

(805)

Бизнесті сатып алудан алынған таза пайда

45

313,517

-

Өзге кірістер

14

1,242

114,907

Өзге шығыстар

15

(5,849)

(6,278)

Қаржылық кірістер

17

3,949

5,815

Қаржылық шығыстар

17

(12,672)

(8,933)

Қауымдастырылған кәсіпорындардың нәтижелеріндегі үлес

25

22,786

22,007

Бірлескен кәсіпорындардың нәтижелеріндегі үлес

26

(4,743)

22,107

407,959

154,010

Салық салынғанға дейінгі пайда
Табыс салығы бойынша шығыстар

18

Жалғасатын қызметтен алынатын пайда
Тоқтатылған қызметтен алынатын пайда

46

ЖЫЛ ІШІНДЕГІ ПАЙДА

(28,797)

(17,287)

379,162

136,723

1,104

2,431

380,266

139,154

(21,118)

383

14,509

-

Өзге жиынтық (шығын) / кіріс
Кейіннен пайдаға немесе шығынға жіктелуі мүмкін баптар :
Шетелдік функционалдық валюталы кәсіпорындар бойынша бағамдық айырма
Пайда немесе шығын құрамына қайта жіктелмейтін баптар:
Өзге жиынтық кіріс арқылы әділ құн бойынша бағаланатын, үлестік бағалы қағаздарға
инвестициялардан шығыстарды шегергендегі кірістер
Еңбек қызметі аяқталғаннан кейін төленетін сыйақы бойынша міндеттемелерді қайта бағалау
Кәсіпорындардың өзге жиынтық шығындағы үлестік қатысу әдісі бойынша есепке алынатын үлес
Жыл ішіндегі өзге жиынтық (шығын)/кіріс
ЖЫЛ ІШІНДЕГІ ӨЗГЕ ЖИЫНТЫҚ КІРІСТІҢ ЖИЫНЫ

23

113

5

(189)

(6,581)

307

373,685

139,461

372,176

138,527

Келесілерге жатқызылатын жылдық пайда:
·· Компанияның меншік иелеріне
·· бақыламайтын үлеске
Жыл ішіндегі пайда

8,090

627

380,266

139,154

365,664

138,837

Келесілерге жатқызылатын жылдық жиынтық кірістің жиыны:
·· Компанияның меншік иелеріне
·· бақыламайтын үлеске
Жыл ішіндегі жиынтық кірістің жиыны

8,021

624

373,685

139,461

Қарапайым акцияға шаққандағы меншік иелеріне жатқызылатын жалғасатын қызметтен
алынған пайда негізінде есептелген негізгі және сұйылған пайда (акцияға теңгемен)

19

1,431

525

Қарапайым акцияға шаққандағы меншік иелеріне жатқызылатын жылдық пайда негізінде
есептелген негізгі және сұйылған пайда (акцияға теңгемен)

19

1,435

534
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Қаржылық ахуал туралы шоғырландырылған есеп
Миллион Қазақстан теңгесімен берілген

Еск.

2018

2017

АКТИВТЕР
Ұзақмерзімді активтер
Материалдық емес активтер

20

69,314

8,009

Негізгі құралдар

21

171,352

122,175

Өндіріске дайындау шығындары

22

118,302

43,530

Жер қойнауын пайдалану құқығы

23

363,373

2,004

Барлау және бағалау активтері

24

23,609

5,608

Қауымдастырылған кәсіпорындарға инвестициялар

25

88,866

101,746

Бірлескен кәсіпорындарға инвестициялар

26

40,442

74,818

Өзге инвестициялар

27

619

1,726

Дебиторлық берешек

28

13

140

Кейінге қалдырылған салық активтері

18

7,552

6,836

Мерзімдік депозиттер

31

13

-

Туынды қаржылық актив

9

1,369

-

Байланысты тараптарға берілген қарыздар

32

13,245

20,302

Өзге ұзақмерзімді активтер

29

20,847

24,125

918,916

411,019

94,477

58,085

Қысқамерзімді активтер
Дебиторлық берешек

28

Табыс салығы бойынша алдын ала төлем
Өтеуге ҚҚС

4,366

5,493

29,799

24,182

Қорлар

30

170,261

169,675

Мерзімдік депозиттер

31

205

8,472

Байланысты тараптарға берілген қарыздар

32

10,373

-

Ақша қаражаты және олардың эквиваленттері

33

128,819

239,936

Өзге қысқамерзімді активтер

29

18,322

18,396

456,622

524,239

Шығатын топтардың сатуға арналған ретінде жіктелген активтері

47

АКТИВТЕР ЖИЫНЫ

5,578

2,774

462,200

527,013

1,381,116

938,032

37,051

37,051

КАПИТАЛ
Акционерлік капитал

34

Қосымша төленген капитал

4,420

4,785

21

(2,229)

Үлестірілмеген пайда

789,563

586,998

Компанияның меншік иелеріне жатқызылатын капитал

831,055

626,605

Бақыланбайтын иелену үлесі

131,955

14,571

963,01

641,176

Резервтер

КАПИТАЛ ЖИЫНЫ

Осы шоғырландырылған қаржылық есептілікті басшылық 2019 жылғы 5 наурызда бекітті.

«Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ | 157

Шоғырландырылған қаржылық есептілік

Қаржылық ахуал туралы шоғырландырылған есеп (жалғасы)
Миллион Қазақстан теңгесімен берілген

Еск.

2018

2017

16,270

38,910

350

294

МІНДЕТТЕМЕЛЕР
Ұзақмерзімді міндеттемелер
Несиелер мен қарыздар

35

Қаржылық жалға беру бойынша міндеттемелер
Кредиторлық берешек

37

777

582

Резервтер

36

32,885

22,688

Кейінге қалдырылған салық міндеттемелері

18

77,670

4,443

954

1,247

Қызметкерлерге сыйақылар
Өзге ұзақмерзімді міндеттемелер

38

5,825

7,711

134,731

75,875

183,420

82,374

129

125

Қысқамерзімді міндеттемелер
Несиелер мен қарыздар

35

Қаржылық жалға беру бойынша міндеттемелер
Резервтер

36

187

189

Кредиторлық берешек

37

51,534

112,642

10,711

4,168

147

173

Өзге салық пен міндетті төлемдер бойынша міндеттемелер
Қызметкерлерге сыйақылар
Табыс салығы бойынша міндеттемелер
Өзге қысқамерзімді міндеттемелер

38

Шығатын топтардың сатуға арналған ретінде жіктелген міндеттемелері

47

МІНДЕТТЕМЕЛЕР ЖИЫНЫ
КАПИТАЛ ЖӘНЕ МІНДЕТТЕМЕЛЕР ЖИЫНЫ
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977

5,618

30,319

14,349

277,424

219,638

5,951

1,343

418,106

296,856

1,381,116

938,032

Ақша қаражатының қозғалысы туралы шоғырландырылған есеп
Миллион Қазақстан теңгесімен берілген

Еск.

2018

2017

556,151

435,199

23,403

18,849

ОПЕРАЦИЯЛЫҚ ҚЫЗМЕТ
Сатып алушылардан ақша қаражатының келіп түсуі
Бюджеттен ҚҚС қайтару
Алынған сыйақы

2,003

3,025

Жеткізушілерге төлемдер

(442,030)

(373,006)

Қызметкерлерге төлемдер

(45,856)

(43,213)

Операциялардан түсетін ақша қаражаты
Төленген табыс салығы

93,671

40,854

(28,642)

(13,069)

Төленген сыйақы

(6,702)

(4,430)

ОПЕРАЦИЯЛЫҚ ҚЫЗМЕТТЕН ТҮСКЕН АҚША ҚАРАЖАТЫНЫҢ АҒЫНДАРЫ

58,327

23,355

(23,578)

(14,913)

ИНВЕСТИЦИЯЛЫҚ ҚЫЗМЕТ
Негізгі құралдарды сатып алу
Негізгі құралдарды есептен шығарудан алынған табыстар
Негізгі құрал үшін берілген аванстар
Материалдық емес активтерді сатып алу
Кен орнын игеру активтерін сатып алу
Барлау және бағалау активтерін сатып алу
«Пут» опционын іске асыру

14

Шыққан еншілес кәсіпорындың ақшалай қаражаты
Еншілес кәсіпорындарға салынған инвестицияларды өткізуден түсімдер

46

Мерзімді салымдар және шектеулі ақшалай қаражаттарды орналастыру
Мерзімді салымдар және шектеулі ақшалай қаражаттарды өтеу
Байланысты тараптардың қарыздарын өтеу

76

749

(881)

(5,461)

(2,606)

(628)

(23,917)

(12,011)

(8,215)

(2,775)

-

173,719

(1,218)

-

17,942

2

(8,525)

(12,095)

8,666

55,216

-

8

Бақыланатын кәсіпорындардан олардың құрамында сатып алған ақша қаражатын
шегергендегі үлесті сатып алу

(2,852)

(91)

Қауымдастырылған компанияларға және бірлескен кәсіпорындарға салынған
инвестицияларды сатып алу

(8,415)

(2,687)

Қауымдастырылған компаниялардан, бірлескен кәсіпорындардан және өзге
инвестициялардан алынған дивидендтер

12,773

36,486

Өзгелері
ИНВЕСТИЦИЯЛЫҚ ҚЫЗМЕТТЕН ТҮСКЕН АҚША ҚАРАЖАТЫНЫҢ АҒЫНДАРЫ

471

56

(40,279)

215,575

ҚАРЖЫЛЫҚ ҚЫЗМЕТ
Несиелер мен қарыздардан түскен табыстар

35

100,547

52,793

Облигацияларды орналастыру

35

70,000

-

Несиелер мен қарыздарды өтеу

35

(147,734)

(61,410)

Бақылаушы акционерге төленген дивидендтер

34

(161,661)

(65,849)

Бақыламайтын үлеске төленген дивидендтер

(273)

(19)

Өзгелері

(151)

(396)

ҚАРЖЫЛЫҚ ҚЫЗМЕТТЕН ТҮСКЕН АҚША ҚАРАЖАТЫНЫҢ АҒЫНДАРЫ

(139,272)

(74,881)

Ақша қаражатының және оның баламаларының таза (азаюы) / ұлғаюы

(121,245)

164,049

239,936

75,052

10,128

835

Жыл басындағы ақша қаражаты және олардың баламалары
Ақша қаражаты және олардың баламаларына валюта бағамдарының өзгеруінің ықпалы
Ақша қаражаты және олардың баламаларының құнсыздануынан резервтегі өзгерістер
ЖЫЛ СОҢЫНДАҒЫ АҚША ҚАРАЖАТЫ ЖӘНЕ ОЛАРДЫҢ ЭКВИВАЛЕНТТЕРІ

33

(21)

-

128,819

239,936
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Капиталдағы өзгерістер туралы шоғырландырылған есеп
Миллион Қазақстан теңгесімен берілген

1 қаңтар 2017 ж.

Компанияның меншік иелеріне тиесілі
Акционерлік
капитал

Резервтер

Үлестірілмеген табыс

Қосымша
төленген
капитал

Жиыны

Бақыланбай-тын
иелену үлесі

Капитал
жиыны

36,785

18,061

495,732

4,785

555,363

12,467

567,830

Жыл ішіндегі пайда

-

-

138,527

-

138,527

627

139,154

Шетелдік қызмет аударымынан алынған
бағамдық айырма

-

386

-

-

386

(3)

383

Еңбек қызметі аяқталғаннан кейін төленетін сыйақы бойынша міндеттемелерді
қайта бағалау

-

-

113

-

113

-

113

Кәсіпорындардың өзге жиынтық кірісіндегі үлестік қатысу әдісі бойынша есепке
алынатын үлес

-

-

(189)

-

(189)

-

(189)

Жыл ішіндегі жиынтық кіріс

-

386

138,451

-

138,837

624

139,461

Жарияланған дивидендтер

-

-

(65,849)

-

(65,849)

(205)

(66,054)

266

-

-

-

266

-

266

Бақыланбайтын иелік үлесіндегі өзгерістер

-

-

(2,012)

-

(2,012)

1,685

(327)

Резервтер арасындағы аударымдар

-

(20,676)

20,676

-

-

-

-

37,051

(2,229)

586,998

4,785

626,605

14,571

641,176

-

2,701

(1,889)

-

812

(21)

791

37,051

472

585,109

4,785

627,417

14,550

641,967

Акционерлік капиталға салым

31 желтоқсан 2017 ж.
ХҚЕС 9 қабылдау әсері (5-ескертпе)
2018 ж. 1 қаңтарға қайта есептелген
қалдық
Жыл ішіндегі пайда

-

-

372,176

-

372,176

8,090

380,266

Өзге жиынтық кіріс арқылы әділ құн
бойынша бағаланатын, үлестік бағалы
қағаздарға инвестициялардан таза
пайда (45-ескертпе)

-

14,509

-

-

14,509

-

14,509

Шетелдік қызмет аударымынан алынған
бағамдық айырма

-

(451)

(20,676)

-

(21,127)

9

(21,118)

Еңбек қызметі аяқталғаннан кейін төленетін сыйақы бойынша міндеттемелерді
қайта бағалау

-

-

15

-

15

8

23

Кәсіпорындардың өзге жиынтық
шығындағы үлестік қатысу әдісі бойынша
есепке алынатын үлес

-

-

91

-

91

(86)

5

Жыл ішіндегі жиынтық кіріс жиыны

-

14,058

351,606

-

365,664

8,021

373,685

Жарияланған дивидендтер (34-ескертпе)

-

-

(161,661)

-

(161,661)

(635)

(162,296)

Акционерлік капиталға салым

-

-

-

(365)

(365)

-

(365)

FVOCI бойынша бағаланатын, есептен
шығару кезінде инвестицияны қайта
бағалауға арналған резервті бөлінбеген
пайдаға аудару

-

(14,509)

14,509

-

-

-

-

Бизнес сатып алу (45 -ескертпе)
31 ЖЕЛТОҚСАН 2018 Ж.

-

-

-

-

-

110,019

110,019

37,051

21

789,563

4,420

831,055

131,955

963,010

Осы шоғырландырылған қаржылық есептілікті басшылық 2019 жылғы 5 наурызда бекітті.
Юсупов М.Б.
Экономика және қаржы
жөніндегі бас директор
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Қожа-Ахмет Д.А.
Қаржы бақылаушысы

Қалиева З. Г.
Бас бухгалтер

1. «Қазатомөнеркәсіп» Тобы және оның
қызметі туралы жалпы мәліметтер
Осы шоғырландырылған қаржылық есептілік 2018 жылғы 31 желтоқсанда аяқталған жыл бойынша, Халықаралық Қаржылық
Есептілік Стандарттарына (ХҚЕС) сәйкес «Қазатомөнеркәсіп» Ұлттық атом компаниясы» АҚ (бұдан әрі – Компания) мен оның
еншілес кәсіпорындары (бұдан әрі бірлесіп «Топ» немесе «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ деп аталады) үшін дайындалды
Компания Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес құрылған акционерлік қоғам болып табылады.
Компания Қазақстан Республикасы Президентінің 1997 жылғы 14 шілдедегі № 3593 «Қазатомөнеркәсіп» ұлттық атом компаниясын құру туралы» Жарлығына және Қазақстан Республикасы Үкіметінің 1997 жылғы 22 шілдедегі № 1148 «Қазатомөнеркәсіп»
ұлттық атом компаниясының мәселелері» қаулысына сәйкес жарғылық капиталға мемлекеттің жүз пайыздық қатысуы бар
жабық акционерлік қоғам ретінде құрылды.
2017 жылдың 31 желтоқсанында Компания акцияларының 100%-ы «Самұрық-Қазына» ұлттық әл-ауқат қоры» АҚ (бұдан әрі –
«Самұрық-Қазына» АҚ) арқылы мемлекетке тиесілі.
2018 жылғы 13 қарашада «Самұрық-Қазына» АҚ» жаһандық депозитарлық қолхаттарды немесе ЖДҚ қоса 38,903,491 акция
ұсынды, бұл Компанияның Лондон қор биржасы (LSE) мен Астана халықаралық биржасындағы (AIX) қосарлы листинг түріндегі
акционерлік капиталының 15% құрайды. Әрбір ЖДҚ бір акцияны білдіреді. Ұсыныстың бағасы тиісінше ЖДҚ үшін 11.60 АҚШ
долларын және жай акция үшін 4,322.74 теңге құрады. 2018 жылғы 31 желтоқсан бойынша Компания акцияларының 85%-ы
«Самұрық-Қазына» АҚ-ға және 15%-ы басқа акционерлерге тиесілі.
Компания Қазақстан Республикасы, Астана қ, Қонаев к., 10 мекенжайы бойынша тіркелген. Қызметінің негізгі орны Қазақстан
Республикасы болып табылады.
Топтың негізгі қызмет түрі – уран өндіру және уран өнімдерін өткізу. Топ әлемдегі жетекші уран өндіруші компаниялар қатарына кіреді. Бұдан басқа, Топ сирек және сирекжер металдарды өндіру; бериллий және тантал өнімін шығару және өткізу;
ғылымды көп қажетсінетін технологияларды әзірлеу қызметтерін жүзеге асырады.
«Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ ядролық отын циклының бастапқы кезеңдерінде Қазақстан Республикасының атынан өкілеттік
ететін Компания болып табылады. Топ оның ағымдағы және болашақтағы табыс көздерін генерирлеуші бірқатар бірлескен
және қауымдастырылған кәсіпорындардың қатысушысы болып табылады (25және 26 Ескертулер). Жаңартылған даму стратегиясына сәйкес топ фокусы ұзақмерзімдік қосылған құн өсімін қамтамасыз ету үшін уран өндірумен және оның құн тізбегі элементтерімен байланысты негізгі қызметке бағытталған. Топ өндіру көлемдерін нарық жағдайын ескерумен оңтайландыратын
және маркетинг функциясын Топтың нарыққа анағұрлым бағытталған жұмысының көрінісі ретінде күшейтетін болады.
2018 жылғы 31 желтоқсандағы жағдай бойынша Топ уран өндіру және барлау жөніндегі мына келісімшарттардың тарапы болды:
Кен орны/телім

Әзірлеу
кезеңі

Келісім-шарт
күні

Келісім-шарт
мерзімі

Жер қойнауын пайдаланушы

Сервис компаниясы

Қанжуған

Өндіру

27.11.1996

25 жыл

«Қазатомөнеркәсіп-SaUran» ЖШС

-

Уванас

Өндіру

27.11.1996

25 жыл

«Қазатомөнеркәсіп-SaUran» ЖШС

-

Мыңқұдық, Шығыс телімі

Өндіру

27.11.1996

25 жыл

«Қазатомөнеркәсіп-SaUran» ЖШС

-

Мойынқұм, № 1 телім
(Оңтүстік) (оңтүстік бөлігі)

Өндіру

26.09.2000

20 жыл

«Қазатомөнеркәсіп-SaUran» ЖШС

-

Мыңқұдық, Орталық телім

Өндіру

08.07.2005

28 жыл

«Орталық» ЕК» ЖШС

-

Мыңқұдық, Батыс телімі

Өндіру

08.07.2005

30 жыл

«Аппақ» ЖШС

-

Солтүстік және Оңтүстік Қарамұрын

Өндіру

15.11.1996

25 жыл

ЖШС «РУ-6»

-

Мойынқұм, № 3 телім
(Орталық) (солтүстік бөлігі)

Өндіру

31.05.2010

31 жыл

Компания

«Қазатомөнеркәсіп-SaUran»
ЖШС

Инкай, №1 телім

Өндіру

13.07.2000

45 жыл

«Инкай» БК» ЖШС

-

Инкай, №2 телім, 3

Барлау

25.06.2018

4 жыла

Компания

-

Жалпақ

Барлау

31.05.2010

12 жыл

«Орталық» ЕК» ЖШС

-

Солтүстік Хорасан, №2 телім

Өндіру

01.03.2006

48 жыл

«Байкен-U» ЖШС

-

Буденовское, №2 телім

Өндіру

08.07.2005

35 жыл

«Қаратау» ЖШС

Буденовское, №1 телім

Өндіру

20.11.2007

30 жыл

«Ақбастау» БК» АҚ

-

Буденовское, №3, 4 телім

Өндіру

20.11.2007

31 жыл

«Ақбастау» БК» АҚ

-
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Шоғырландырылған қаржылық есептілік

1. «Қазатомөнеркәсіп» Тобы және оның
қызметі туралы жалпы мәліметтер (жалғасы)
2018 жылғы 31 желтоқсандағы жағдай бойынша Топқа Қазақстан Республикасының алты өңірінде – Оңтүстік Қазақстан (2018
жылғы 19 маусымнан бастап - Түркістан), Шығыс Қазақстан, Қызылорда, Ақмола, Алматы және Павлодар облыстарында
орналасқан қауымдастырылған және бірлескен кәсіпорыныдарды қоса, 30-дан аса кәсіпорын кіреді (2017 ж.: 40 кәсіпорын).
2018 жылғы 31 желтоқсан бойынша Топ қызметкерлерінің жалпы саны 21 мыңнан аса адам құрайды (2017 ж.: 25 мың адам).
Төменде топ құрылымындағы жыл ішіндегі елеулі өзгерістер көрсетілген.
«Инкай» БК» ЖШС
2017 жылғы желтоқсанда Топ және Cameco «Инкай» БК» ЖШС қайта құрылымдау бойынша мәмілені аяқтады (Ескертпе 45).
Келісім шарттарына сәйкес Топ өзінің «Инкай» БК» ЖШС-ындағы қатысу үлесін 40%-дан 60%-ға дейін ұлғайтты және 2018
жылғы 1 қаңтардан бастап кәсіпорынға бақылау алды. Топ «Инкай» БК» ЖШС-ындағы үлесінің ұлғаюын ХҚЕС 3 стандартына
сәйкес сатып алу әдісімен тәуелсіз бағалаушы есебінің негізінде көрсетті (Ескертпе 45). Топ «Инкай» БК» ЖШС-ын 2018 жылғы
1 қаңтардан бастап шоғырландырады.
«Ақбастау» БК» АҚ және «Қаратау» ЖШС
2018 жылы Топ пен Uranium One Inc. «Қаратау» ЖШС және «Ақбастау» БК» АҚ бойынша бірқатар келісімшарттарға қол қойды
(Ескертпе 45). Нәтижесінде, осы бірлескен кәсіпорындар ҚЕС 11 стандартына сәйкес бірлескен операциялар ретінде жіктелді.
Топ бірлескен кәсіпорындарға инвестицияларды мойындауды тоқтатты және өзінің бірлескен кәсіпорындарға жататын активтер мен міндеттемелердегі өз үлесін мойындады. Иемденулер активтер, міндеттемелерді сатып алу күнінен бастап осы
кәсіпорындардың кірістері мен шығыстары иелік ету үлесі мөлшерінде жол бойынша шоғырландырылады. Топ жіктеудің
бұл өзгерісін ХҚЕС 3 және ХҚЕС 11 стандарттарына сәйкес бизнесті біріктіру ретінде есепке алады.
«Байкен-U» ЖШС,»Қызылқұм» ЖШС, «Хорасан-U» БК» ЖШС
2018 жылғы желтоқсанда Топ Energy Asia (BVI) Limited 40.05% акциясын және Energy Asia Holdings (BVI) Limited компаниясынан «Хорасан-U» БК» ЖШС жарғылық капиталында 16.02% сатып алу бойынша мәмілені аяқтады. Жасалған мәміленің
нәтижесінде Топтың «Байкен-U» ЖШС, «Қызылқұм» ЖШС және «Хорасан-U» БК» ЖШС-ындағы иелік ету үлестері тиісінше о
52.5%, 50% және 50% дейін ұлғайды (Ескертпе 45). 2017 жылғы 31 желтоқсанға иелік ету үлестері тиісінше 14.45%, 33.98% және
33.98% құрады.
2018 жылғы 31 желтоқсандағы жағдай бойынша Топ байқау кеңесінде көпшілік дауыс пен өкілдік алу жолымен «Байкен-U»
ЖШС-ын бақылауға алды. Топ сатылып алынған активтер мен міндеттемелерді есепке алу үшін баланстық құнды қолданды,
өйткені бизнесті сатып алу туралы есеп есептік кезең аяғында аяқталмаған болды.
Топ 2018 жылғы 31 желтоқсан кезінде «Қызылқұм» ЖШС және «Хорасан-U» БК» ЖШС-дағы елеулі ықпалын сақтап қалды. Топ
2018 жылғы 31 желтоқсандағы жағдай бойынша «Хорасан-U» БК» ЖШС-ына бақылау компанияның құрылтайшылық құжаттарындағы Топтың көпшілік дауысқа иелік етуіне мүмкіндік беретін өзгерістерді акционерлердің мақұлдауы алынғанға дейін
алынған жоқ деп қорытындылады. Топ осы компаниялардағы өзінің қатысу үлестерін үлестік қатысу әдісін қолданумен
есепке алуды жалғастыруда.
«MAЭK-Қазатомөнеркәсіп»» ЖШС
2018 жылғы 25 маусымда Топ «Самұрық-Қазына» АҚ-мен «MAЭK-Қазатомөнеркәсіп»» ЖШС-дағы 100% қатысу үлесін сату
туралы келісімге қол қойды (Ескертпе 46). Сату 2018 жылғы маусымда үкіметтің келісімі алынғаннан кейін аяқталды. Осы
шоғырландырылған қаржылық есептілікте «MAЭK-Қазатомөнеркәсіп»» ЖШС тоқтатылған қызмет ретінде көрсетілген.
Жекешелендіру бағдарламасы шеңберінде активтерді өткізу
Қазақстан Республикасы Үкіметінің «2016-2020 жылдарға арналған жекешелендірудің кейбір мәселелері туралы» 2015 жылғы
30 желтоқсандағы № 1141 қаулысына сәйкес, Топ KazPV жобалары: «Astana Solar» ЖШС, «Kazakhstan Solar Silicon» ЖШС және
«MK KazSilicon» ЖШС қоса, бірқатар бейінді емес активтерді өткізуді жоспарлап отыр. Топ осы кәсіпорындарды 2019 жыл
ішінде өткізудің жоғары ықтималдылығы бар деп есептейді және Топ, тиісінше, 2018 жылғы 31 желтоқсан бойынша осы топтың активтері мен міндеттемелерін сатуға арналған деп көрсетті (Ескертпе 47).
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2018 жылғы 25 маусымда Топ «Самұрық-Қазына» АҚ-мен «Қазақстан атом электр станциялары» ЖШС-ындағы 100% қатысу
үлесін сату туралы келісімге қол қойды (Ескертпе 41). Сату 2018 жылғы маусымда аяқталды.
2018 жылғы қазанда Топ «Самұрық-Қазына» АҚ-ының байланысқан тарабы «Тау-Кен Самұрық» АҚ компаниясына «Sareco» БК»
ЖШС-ындағы 100% үлесін өткізді (Ескертпе 41).

2. Топ өз қызметін жүзеге асырған экономикалық орта
Қазақстан Республикасының экономикасында дамушы нарықтарға тән кейбір ерекшеліктердің көрініс табуы жалғасуда.
Ол әсіресе Қазақстан экспортының негізгі бөлігін құрайтын мұнай мен газ және минералдық шикізаттар бағаларының
ауытқуына сезімтал. Бұл ерекшеліктерге, сонымен қатар, ұлттық валютаның елден тысқары жерде еркін айырбасталмауы
және құнды қағаздар нарығының төмен өтемпаздық деңгейіі жатады және де ерекшеліктер осылармен шектелмейді. Өңірде
сақталып отырған саяси шиеленісушілік, айырбастау бағамының құбылмалылығы Қазақстан Республикасының экономикасына теріс әсер етті және өтімділіктің төмендеуі мен халықаралық қаржыландыруды тартуда қиыншылықтар туындауын
қоса, теріс әсер етуді жалғастыруы мүмкін 2015 жылғы 20 тамызда Қазақстан Республикасының Ұлттық банкі және Үкіметі
айырбас бағамын қолдауды тоқтату және инфляциялық таргеттеу, валюталық дәлізді жою мен еркін құбылмалы айырбас
бағамына көшудің негізінде жаңа ақшалай-кредиттік саясатты іске асыру туралы шешім қабылдады. Бұл ретте, қаржылық
тұрақтылықты қамтамасыз ету үшін Ұлттық банктің айырбас бағамына қатысты саясатты теңгенің айырбас бағамының күрт
ауытқуларының алдын алу үшін интервенцияларға жол береді.
Осы есептілікті құру күнінің жағдайы бойынша Қазақстан Республикасының Ұлттық банкінің ресми айырбас бағамы 2018
жылғы 31 желтоқсандағы жағдай бойынша 1 АҚШ доллары үшін 384.20 теңгемен салыстырғанда 1 АҚШ доллары үшін 376.65
теңгені құрады (2017 ж. 31 желтоқсаны: 1 АҚШ доллары үшін 332.33 теңге). Сөйтіп, теңгенің айырбас бағамына және Ұлттық
банк пен Үкіметтің алдағы уақыттардағы іс-қимылына, сондай-ақ аталған факторлардың Қазақстан Республикасының
экономикасына әсеріне қатысты тұрлаусыздық бар 2018 жылғы қыркүйекте Standard & Poor’s халықаралық рейтинг агенттігі
Қазақстанның шетелдік және ұлттық валюталардағы ұзақмерзімді кредиттік рейтингтерін «ВВВ» деңгейінде, Қазақстанның
шетелдік және ұлттық валюталардағы қысқамерзімді кредиттік рейтингтерін «A-3», деңгейінде, ал ұлттық шәкіл бойынша
рейтингті - «kzAAA» деңгейінде растады. Ұзақмерзмді рейтингтер бойынша болжам «тұрақты». Тұрақты болжам Қазақстан
Республикасының Ұлттық қорына қосымша түсімдер есебінен жасақталған оң баланстық көрсеткіштердің бар болуымен,
сонымен қатар жиынтық көлемі мемлекеттің екі жыл ішіндегі сыртқы өтімді активтерінен аспайтын мемлекеттік қарызбен
расталады.
Өндіру көлемдерінің өсуі, жұмыссыздықтың төмен деңгейі және еңбекақының өсуі 2018 жылы бірқалыпты экономикалық
өсуге ықпал етті. Мұндай экономикалық орта Топтың қызметі мен қаржылық ахуалына елеулі әсер етеді. Басшылық Топ
қызметінің тұрақтылығын қамтамасыз ету үшін барлық қажетті шараларды қолданады. Алайда қалыптасқан экономикалық
жағдайдың келешектегі салдарын болжау қиын және басшылықтың ағымдағы күтулері мен болжамдары нақты нәтижелерден ауытқуы мүмкін.
Бұдан басқа, Қазақстан Республикасының тау-кен секторы Қазақстан Республикасындағы саяси, заңнамалық, салықтық және
реттеушілік өзгерістердің әсеріне бейім болып қалады. Қазақстан Республикасының экономикалық тұрақтылық перспективасы елеулі деңгейде Үкімет қабылдаған экономикалық шаралардың тиімділігіне, сондай-ақ құқықтық, бақылау және саяси
жүйелердің дамуына, яғни Топтың бақылау аясынан тысқарыдағы жағдайларға байланысты.
Басшылық Қазақстан экономикасындағы өзгерістердің дәрежесін де, ұзақтығын да және олардың Топтың келешектегі
қаржылық ахуалына болуы мүмкін әсерін алдын ала көре алмайды және бағалай алмайды.
Басшылық ағымдағы жағдайларда Топ қызметінің тұрақтылығын және өсуін қолдау үшін барлық қажетті шараларды қолдануда екендіктеріне сенімді.
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Шоғырландырылған қаржылық есептілік

3. Есептілік саясатының негізгі ережелері
Қаржылық есептілікті дайындаудың негізі
Осы шоғырландырылған қаржылық есептілік Халықаралық қаржылық есептілік стандарттарына (ХҚЕС) сәйкес өзгерістері пайда
немесе шығын құрамында көрсетілетін әділ құн бойынша және өзге жиынтық кіріс арқылы әділ құн бойынша бағаланатын
қаржылық құралдардың бастапқы құны бойынша есепке алу қағидаларының негізінде дайындалды. Осы шоғырландырылған
қаржылық есептілікті дайындау кезінде қолданылған есептілік саясатының негізгі ережелері төменде келтірілген. 2018 жылғы
1 қаңтардан бастап ХҚЕС (IFRS) 9 және ХҚЕС (IFRS) 15 стандарттарына көшу нәтижесіндегі есепке алу саясатындағы өзгерістерден басқа, есептілік саясатының бұл ережелері, басқаша көрсетілмеген жағдайда, есептілікте көрсетілген барлық кезеңдерге
қатысты реттілікпен қолданылды, егер өзгеше көрсетілмесе. Қаржылық құралдар мен түсімді мойындауға қатысты 2017 жылғы
31 желтоқсанға дейін қолданылған есепке алу саясатының негізгі қағидалары 48-ескертуде көрсетілген.
Шоғырландырылған қаржылық есептілікті дайындау ХҚЕС сәйкес кейбір маңызды бухгалтерік бағалауларды пайдалануды
талап етеді. Бұдан басқа, Топтың есепке алу саясатын қолданған кезде басшылықтың өз ой-пікірлеріне сенуі қажет. Бухгалтерлік есептің анақұрлым жоғары дәрежедегі бағалауды болжайтын облыстары және шоғырландырылған қаржы есептілік
үшін рұқсат етулер мен бағалаулар анағұрлым елеулі болып табылатын облыстары 4-ескертуде көрсетілген.
Есептілікті ұсыну валютасы
Егер өзгеше көрсетілмеген болса, осы шоғырландырылған қаржылық есептіліктің көрсеткіштері Миллион Қазақстан теңгесімен берілген.
Шоғырлану қағидаттары
(i) Шоғырландырылған қаржылық есептілік
Еншілес кәсіпорындар, құрылымдық кәсіпорындармен қоса инвестициялар болатын еншілес кәсіпорындар, Топпен бақыланатын инвестициялардың осындай объектілерін білдіреді, өйткені Топ (і) инвестициялар объектісі табысына елеулі әсер ететін
елеулі қызметті басқаруға оған мүмкіндік беретін өкілеттерге ие, (іі)инвестициялар объектісіне қатысудан түскен өзгермелі
табыспен байланысты тәуекелдердің ықпалына түседі, немесе осындай табысты алуға арналған құқығы бар, және (ііі)инвестордың табыс мөлшеріне әсер ету мақсатында инвестициялар объектісіне қатысты өз өкілдіктерін пайдалану мүмкіндігі бар.
Топтың басқа кәсіпорынға қатысты өкілеттігінің бар болуын бағалау кезінде, іс жүзіндегі әлеуетті дауысымен қоса, іс жүзіндегі
құқықтарының бар болуын және ықпалын қарау қажет. Құқық, егер де ұстаушы бұл құқықты инвестициялар объектісінің елеулі
қызметін басқаруға қатысты шешімді қабылдау кезінде іс жүзінде іске асыру мүмкіндігі болса,іс жүзінде деп саналады. Құқық,
егер де ұстаушы бұл құқықты инвестициялар объектісінің елеулі қызметін басқаруға қатысты шешімді қабылдау кезінде іс
жүзінде іске асыру мүмкіндігі болса,іс жүзінде деп саналады. Топ, оның инвестициялар объектісінде көпшілік дауысы болмаса
да, инвестициялар объектісіне қатысты өкілдіктерге ие болуы мүмкін. Ұқсас жағдайларда инвестициялар объектісіне қатысты
іс жүзіндегі өкілеттіктердің бар болуын айқындау үшін Топ басқа дауыс құқығын ұстаушылардың пакеттерін жайғастыру
мөлшері мен дәрежесіне қатысты өзінің дауыс құқығы пакетінің мөлшерін бағалауға тиіс. Басқа инвесторлардың, инвестициялар объектісінің қызметіне түбегейлі өзгерістерді енгізумен байланысты немесе айрықша жағдайда қолданылатын сияқты
осындай қорғау құқықтары Топтың инвестициялар объектісін бақылау мүмкіндігіне кедергі болмайды. Еншілес кәсіпорындар
Топқа олардың операцияларына бақылауды тапсыру күнінен бастап (сатып алу күнінен) шоғырландырылған қаржы есебіне
кіргізіледі және бақылаудан айырылған күнінен бастап шоғырландырылған есептіліктен алып тасталады.
Еншілес кәсіпорындар, жалпы бақылаудағы тараптардан сатып алынғанды қоспағанда, сатып алу әдісі бойынша шоғырландырылған қаржы есептілігіне енгізіледі. Сатып алынған сәйкестірілген активтер, сондай-ақ бақыламайтын үлестің мөлшерінен тәуелсіз сатып алу күніндегі әділ құны бойынша бизнес біріктірілген кезде сатып алынған активтер, міндеттемелер
және шартты міндеттемелер көрсетіледі.
Топ, тікелей қатысу үлесі болып табылатын және жойылған жағдайда ұстаушыға таза активтердің тепе-тең үлестеріне арналған құқықты беретін, бақыламайтын үлесті әрбір операция бойынша жеке немесе а) әділ құны бойынша, немесе б) сатып
алынған кәсіпорынның таза активтеріндегі бақыламайтын үлеске тепе-тең бағалайды.
Гудвил сатып алынған кәсіпорынның таза активтері сомасын мына мөлшерлермелердің: сатып алынған кәсіпорынға берілген өтемнің, сатып алынған кәсіпорынның бақыламайтын үлес сомасының және сатып алынған кәсіпорынның тікелей сатып
алу күні алдында тиесілі капиталдағы қатысу үлесінің әділ құнының жалпы сомасынан шегеру арқылы айқындалады. Теріс
сомасы («теріс гудвил»), басшылық барлық сатып алынған активтер, сондай-ақ қабылданған міндеттемелер мен шарттық
міндеттемелер толық сәйкестірілгенін қайта бағалап, олардың бағаланғанын талдағаннан кейін, пайда немесе шығын
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құрамында мойындалады.
Сатып алынған кәсіпорын үшін берілген өтеу тапсырылған активтердің, капиталдағы шығарылған қатысу үлестің және
туындаған немесе қабылданған міндеттемелердің әділ құны бойынша бағаланады, бұған активтердің әділ құны және
шарттық өтеу туралы келісімдер нәтижесінде туындаған міндеттемелер кіреді, бірақ сатып алуға байланысты мына консультациялық қызмет көрсетуге, заң қызметтеріне, бағалауды жүргізу бойынша және ұқсас кәсіби қызметтерге төлеу сияқты
шығыстар кірмейді. Мәміле бойынша үлес құралдарын шығару кезінде шеккен шығындар капитал сомасынан шегеріледі,
мәміле бойынша бизнесті біріктіру шеңберінде қарыздық құнды қағаздардың шығарылуына байланысты шеккен шығындар
олардың баланстық құнынан шегеріледі, ал мәміле бойынша сатып алуға байланысты барлық қалған шығындар шығыстарға жатқызылады.
Топ кәсіпорындары арасындағы операциялар тиісті шоттар бойынша қалдықтар және Топ кәсіпорындары арасындағы
операциялар бойынша іске асырылмаған пайда өзара есептілікке алынбайды. Іске асырылмаған шығын да өзара есептілікке
алынбайды, тек шығыстардың өтелуі мүмкін болмаған жағдайлар бұған жатпайды. Компания және оның барлық еншілес
кәсіпорын есебі Топтың саясатына сәйкес бірегейесептілік саясаты қағидаттарын қолданады.
Бақыламайтын үлес – бұл, Топ тікелей немесе жанама түрде иеленбейтін капиталға қатысу үлесіне келетін, еншілес кәсіпорынның қызметі мен капиталының таза қорытындысының бөлігі. Бақыламайтын үлес Топтың бөлек капиталының құрамбірлігін білдіреді.
(ii) Бақыламайтын үлестерді сатып алу және сату
Топ бақыламайтын үлестің иелерімен мәмілелерді есептілікке алу үшін экономикалық бірліктің моделін қолданады. Сатып
алынған бақыламайтын үлестің тапсырылған өтеуі мен тепе-тең құны арасында қандай-да айырмашылық болса, ол тікелей
капиталда капиталмен операция ретінде көрсетіледі. Топ бақыламайтын үлестің сатылғаны үшін алынған өтеумен және
оның тепе-тең құны арасындағы айырмашылықты капиталдағы өзгерістер туралы есепте капиталмен жасалған мәміле
ретінде мойындайды.
(iii) Жалпы бақылаудағы тараптардан еншілес кәсіпорынды сатып алу
Жалпы бақылаудағы тараптан еншілес кәсіпорындарды сатып алу алдыңғы кәсіпорынның бағалау әдісі бойынша есептеледі. Осы әдістемеге сәйкес біріккен кәсіпорынның шоғырландырылған қаржы есептілігі, кәсіпорындар шоғырландырылған қаржы есептілігінде көрсетілген ең ерте кезеңнен бастап, немесе, кешірек болса, бірігейін деп жатқан кәсіпорындар
алғашқы рет жалпы бақылауға түскен күнінен бастап біріккен тәрізді ұсынылған. Еншілес кәсіпорынның, жалпы бақылаудағы, тараптар арасында тапсырылатын активтер мен міндеттемелер алдыңғы кәсіпорынмен белгіленген тепе-тең құны
бойынша көрсетілген.
Алдыңғы кәсіпорын ең жоғары деңгейдегі есептілік беруші кәсіпорын болып саналады, онда еншілес кәсіпорынның ХҚЕС
сәйкес дайындалған қаржы ақпараты шоғырланған болатын. Алдыңғы кәсіпорынмен бастапқы алынған зат кезінде пайда
болған гудвил де аталған шоғырланған қаржы есептілікте көрсетіледі. Алдыңғы кәсіпорынның гудвилімен қоса, таза активтердің тепе-тең құны және алынған затқа өтеу арасындағы айырмашылық аталған шоғырланған қаржы есептілікте капитал
құрамындағы бөліп берілмеген пайда түзету ретінде көрсетіледі.
(iv) Қауымдастырылған кәсіпорындар
Қауымдастырылған кәсіпорындар – ол Топ елеулі ықпалын тигізе алатын(тікелей немесе жанама), бірақ оларды бақыламайтын кәсіпорындар; әдетте, бұл кәсіпорындардағы дауыс құқығының үлесі 20%-дан 50%-ға дейін құрайды. Қауымдастырылған
кәсіпорындарға деген инвестициялар қатысу үлесінің әдісі бойынша ескеріледі және бастапқы өзіндік құны бойынша көрсетіледі. Қауымдастырылған кәсіпорындардан алынған дивидендтер қауымдастырылған кәсіпорындарға құйылған инвестициялардың тепе-тең құнын азайтады. Топтың сатып алудан кейінгі қауымдастырылған кәсіпорындардың таза активтеріндегі
үлесінің өзге өзгерістері мына түрде көрсетіледі: (i) Топтың қауымдастырылған кәсіпорындардың пайдасындағы және шығындағы үлесі қауымдастырылған кәсіпорынның қаржы қорытындысы ретіндегі жылдағы шоғырландырылған пайда мен шығын
құрамында көрсетіледі, (ii) Топтың өзге де жиынтық табыстағы үлесі бөлек жолмен өзге жиынтық табыстың тепе-тең құнында
көрсетіледі, (iii) Топтың қауымдастырылған кәсіпорындардың таза активтерінің тепе-тең құнындағы иелік үлесінің өзгерістері
қауымдастырылған кәсіпорындардың қаржы қорытындысы үлесінің құрамындағы пайда мен шығында көрсетіледі.
Алайда, Топтың, кез келген дебиторлық берешегімен қоса, қауымдастырылған кәсіпорындардың шығындағы үлесі оның қауымдастырылған кәсіпорындағы үлесіне тең немесе одан асатын болса, Топ болашақ шығындарды мойындауды тоқтатады,
бұған ол аталған қауымдастырылған кәсіпорын атынан өзіне міндеттемелерді алу немесе төлемдерді жасау жағдайлары
кірмейді.
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Шоғырландырылған қаржылық есептілік

3. Есептілік саясатының негізгі ережелері (жалғасы)
Топ және қауымдастырылған кәсіпорындар арасындағы операциялар бойынша іске асырылмаған пайда Топтың осы қауымдастырылған кәсіпорындардағы үлесіне тең өзара алынып тасталады; іске асырылмаған шығындарда өзара алынып
тасталады, бұған берілген активтердің құнсыздануоперациялары кірмейді.
(v) Бірлескен қызмет туралы келісімдер
Егер де ол басқа тараптармен бірлесіп әрекет етіп, келісімдерге жалпы бақылауды жүргізсе, және егер де тиісті әрекеттер
туралы шешімдерді қабылдау, бірлескен бақылаудың жүзеге асырылуына қатысушы тараптардың бір ауыздан келісуін талап
ететін болса, Топ бірлескен қызмет туралы келісімнің қатысушысы болып саналады. Бірлескен қызмет туралы Келісім осындай келісімнің қатысушыларының құқықтары мен міндеттемелеріне қарай бірлескен қызмет немесе бірлескен кәсіпорын
болып көрсетіледі.
Топ бірлескен қызметке өзінің қатысуына қарай мынаны: (i) кез келген бірлесіп бақыланатын активтердегі өз үлесімен қоса,
өз активтерін, (ii) кез келген бірлесіп өзіне қабылдайтын міндеттемелердегі өз үлесімен қоса, өз міндеттемелерін, (iii) бірлескен операция нәтижесінде шығарылған өнімдегі үлесін сатудан түскен өз пайдасын, (iv) бірлескен операция нәтижесінде
шығарылған өнімді сатудан түскен пайдадағы өз үлесін; және (v) кез келген бірлесіп шеккен шығыстардағы өз үлесімен
қоса, өз шығыстарын мойындайды.
Топтың бірлескен кәсіпорындарда қатысуы үлес әдісі бойынша есептеледі және бастапқы алынған зат құны бойынша
көрсетіледі. Бірлескен кәсіпорындардан алынған дивидендтер бірлескен кәсіпорындарға құйылған инвестициялардың
баланстық құнын азайтады. Топтың бірлескен кәсіпорындардағы алынған заттан кейінгі таза активтердегі үлесінің өзге өзгерістері мына түрде көрсетіледі: (i) Топтың бірлескен кәсіпорындардың пайдасындағы және шығындарындағы үлесі бірлескен кәсіпорындардың қорытындысындағы үлесі ретінде жылдағы шоғырландырылған пайда мен шығындарда көрсетіледі,
(ii) Топтың өзге де жиынтық табыстағы үлесі өзге жиынтық табыстың құрамына енгізіледі және бөлек жолмен ұсынылады,
(iii) Топтың бірлескен кәсіпорындардың таза активтерінің баланстық құнындағы үлесінің барлық өзге өзгерістері бірлескен
кәсіпорындардың қорытындысы үлесіне енгізіледі.
Топтың, кез келген қамтылмаған дебиторлық берешекпен қоса, бірлескен кәсіпорындардың залалындағы үлесі оның
аталған бірлескен кәсіпорнындағы қатысу үлесіне тең немесе артатын болса, Топ, өзміндеттемелері туындамайынша немесе
ол бірлескен кәсіпорын атынан төлемдерді жасамайынша, болашақ шығындарды мойындамайды. Топтың бірлескен кәсіпорынның өзге де жиынтық табысы мен шығындағы үлесі өзге жиынтық табыс құрамында Топтың шоғырландырылған қаржы
есебінде көрсетіледі.
Егер де Топ және оның бірлескен кәсіпорындар активтерінің құнсыздануынан пайда болмаса, Топ және оның бірлескен
кәсіпорындар арасындағы операциялар бойынша іске асырылмаған табыстар Топтың бірлескен кәсіпорындағы үлесіне
тепе-тең өзара алып тасталады; іске асырылмаған шығыстар да өзара алып тасталады. Бірлескен кәсіпорындардың есептілік
саясаты Топ қабылдаған есептілік саясатымен сәйкестірілген.
(vi) Еншілес кәсіпорындардың, қауымдастырылған кәсіпорындардың немесе бірлескен кәсіпорындардың істен шығып кетуі
Топ бақылаудан немесе елеулі ықпалдан айырылған болса, онда кәсіпорындағы сақталынатын үлес әділ құны бойынша қайта бағаланады, ал баланстық құнының өзгеруі пайдада немесе залалда көрсетіледі. Әділ құны қауымдастырылған
кәсіпорындағы, бірлескен кәсіпорындағы немесе қаржы активтеріндегі қалған үлесті одан әрі есептілікке алу мақсаты үшін
бастапқы баланстық құны болып табылады. Бұдан басқа, аталған кәсіпорынға қатысты өзге жиынтық табыс құрамында
бұрында мойындалған соманың барлығы Топтың тиісті активтердің немесе міндеттемелердің тікелей істен шығып кетуін
жүзеге асырды деп мойындалады. Бұл өзге жиынтық табыстың құрамында көрсетілген сомалар пайдаға немесе шығынға
ауысатынын білдіреді.
Қауымдастырылған кәсіпорындағы қатысу үлесі азаятын болса, бірақ сонымен қатар елеулі ықпалы сақталса, өзге жиынтық
табыс құрамында бұрында көрсетілген соманың тепе-тең үлесі ғана қажетті жағдайларда пайдаға немесе шығынға аударылады.
Шетелдік валюталарды қайта санау
Топтың шоғырландырылатын кәсіпорындарының әрқайсысының функционалдық валютасы осы кәсіпорын өз қызметін жүзеге асыратын экономикалық ортаның валютасы болып табылады. Компания мен оның Қазақстандық еншілес кәсіпорындарының функционалдық валютасы және Топтаың есептілігі ұсынылатын валюта Қазақстанның ұлттық валютасы – Қазақстан
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теңгесі болып табылады. Теңгенің басқа валюталарға конвертациялануына қатысты валюталық бақылау қағидалары әрекет
етеді. Қазіргі уақытта теңге Қазақстан Республикасынан тысқары еркін конвертацияланатын валюта болып табылмайды.
Ақшалай активтер мен міндеттемелер әрбір кәсіпорынның функционалдық валютасына тиісті есептік кезең аяғындағы
нарықтық бағам бойынша қайта есептеледі. Шетелдік валютадағы операциялар бойынша есеп айырысудан және ақшалай
активтер мен міндеттемелерді кезең аяғындағы нарықтық айырбас бағамы бойынша әрбір кәсіпорынның функционалдық
валютасына қайта есептеуден орын алған оң және теріс бағамдық айырмалар жыл ішіндегі пайдада немесе залалда көрсетіледі. Жыл аяғындағы бағам бойынша қайта есептеу баланстың тарихи құн бойынша өлшенетін ақшалай емес баптарына
қатысты жүргізілмейді.
Топ ішіндегі кәсіпорындардың арасында берілетін және алынатын несиелер және олармен байланысты алынған оң және
теріс бағамдық айырмалар шоғырландыру кезінде алынып тасталады. Алайда, несие алу және беру топтың ішіндегі, функционалдық валюталары әртүрлі кәсіпорындар арасында өткенде, оң және теріс бағамдық айырмалар толығымен алынып
тастала алмайды және, несиенің жуырдағы келешекте реттелуі және сондықтан шетелдік қызметке таза инвестициялардың
бір бөлігін құрайтындығы күтілмейтін жағдайларды қоспағанда, шоғырландырылған пайдада немесе залалда есепке алынады. Бұл жағдайда оң және теріс бағамдық айырмалар өзге жиынтық қорлар құрамында көрсетіледі.
Топтың әрбір кәсіпорнының қызмет нәтижелері мен қаржылық ахуалы ұсынылатын валютаға келесі түрде аударылады:
• Қаржылық ахуал туралы ұсынылған есептердің әрқайсысындағы активтер мен міндеттемелер тиісті есептік кезең аяғындағы жабу бағамы бойынша қайта есептеледі;
• Кірістер мен шығыстар орташа айырбас бағамы бойынша аударылады (егер ол орташа бағам бағамдардың операция
күнгі жинақталған әсеріне негізделген түрде жуықтатылған болып табылмаса, онда кірістер мен шығыстар операциялар
күніндегі бағам бойынша қайта есептеледі;
• капиталдың компоненттері бастапқы бағам бойынша қайта есептеледі; және
• аудару нәтижесінде туындайтын бағамдық айырмашылықтардың барлығы өзге жиынтық кіріс құрамында көрсетіледі.
Шетелдік бөлімшені бақылауды жоғалтқан жағдайда, бұрын өзге жиынтық кіріс құрамында көрсетілген бағамдық айырмалар жыл ішіндегі пайдаға немесе шығынға шығудан пайда немесе шығын ретінде көшірілуі тиіс. Еншілес кәсіпорынның
бақылауды жоғалтусыз жартылай шығуы жағдайында, жинақталған бағамдық айырмалардың тиісті бөлігі капиталдағы
бақыланбайтын үлеске көшіріледі.
Шетелдік валютадағы шоттар бойынша қалдықтарды қайта есептеу үшін пайдаланылған нарықтық айырастың жабу бағамы
2018 жылғы 31 желтоқсан бойынша 1 АҚШ доллары үшін 384.20 теңге құрады (2017 жылғы 31 желтоқсан: 332.33 теңге 1 АҚШ
доллары үшін).
Табысты мойындау
Табыс – бұл Топтың әдеттегі қызметі барысында туындайтын кіріс. Табыс мәміле бағасы мөлшерінде мойындалады. Мәміле
бағасы үшінші тараптар атынан алынатын сомаларды ескерусіз, Топ сатып алушыға уәде етілген тауарлар немесе қызметтерді бақылауды берудің орнына құқық алуды күтетін өтеу болып табылады. Табыс жеңілдіктерді, қайтарымдарды және
қосымша құн салығын, экспорттық баждарды, акциздерді және өзге осыған ұқсас міндетті төлемдерді шегерумен мойындалады.
(i) тауарларды сату (уран, бериллий, тантал, ниобий және өзге өнімдер)
Сатулар тауарды бақылау көшетін мезетте мойындалады, яғни тауарлар сатып алушыға жеткізілгенде және сатып алушы
тауарларға қатысты әрекеттер жасауға толық ерікті болғанда және сатып алушының тауарды қабылдауына әсер етуі мүмкін
орындалмаған міндеттеме жоқ болғанда мойындалады. Тауарлар белгілі бір жерге жеткізілгенде, тозу және жоғалту тәуекелдері сатып алушыға көшкенде және сатып алушы тауарларды келісімшартқа сәйкес қабылдап алғанда, қабылдау туралы
қағидалардың әрекет ету мерзімі аяқталғанда немесе қабылдаудың барлық критерийлері орындалғандығына Топтың объективті дәлелдері бар болғанда, Жеткізілім жүзеге асырылды деп есептеледі.
Жеңілдікпен сатулардан табыс көлем үшін есеп айырысу жеңілдіктерін шегергендегі келісімшартта көрсетілген баға негізінде мойындалады. Жеңілдіктерге арналған резервті есептеу және құру үшін жинақталған тәжірибе негізіндегі күтілетін құн
әдісі пайдаланылады және табыс мойындалған соманың келешек кезеңдерде елеулі төмендеуі орын алмайтындығының
ықтималдылығы өте жоғары сомада ғана мойындалады.
Қаржыландыру элементі жоқ деп есептеледі, өйткені сатулар төлемді 30-40 күнге кейінге қалдыруды ұсынумен жүзеге асырылады, бұл нарықтық тәжірибеге сәйкес келеді.
Дебиторлық берешек тауарлар жеткізілгенде мойындалады, өйткені, төлем мерзімінің келуі тек уақыт ағынымен ғана шартталатындықтан, осы мезетте өтеу сөзсіз болып табылады.
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3. Есептілік саясатының негізгі ережелері (жалғасы)
Уран, тантал и бериллий өнімдерін жеткізу шарттары сатып алушылармен нақты келісімшарттармен, әдетте, Incoterms
жіктемесіне сәйкес анықталады. Уран өнімдерін жеткізу: тауарларды Incoterms шарттарымен физикалық жеткізудің нақты
күніне, не болмаса тапсырыс берушімен анықталған конвертордың шотына бук-трансфер күніне жүзеге асырылады. Бұл
ретте бук-трансфер уран материалын тараптардың бірімен көрсетілген материалдық шоттан есептен шығару операциясын
және бір мезгілде мұндай материалды екінші тарап көрсеткен, бір мамандандырылған кәсіпорындағы шотқа жатқызуды
білдіреді.
(ii) Қызметтерді сату (тасымалдау, бұрғылау және өзгелері)
Топ сыйақы бекітілген және өзгермелі келісімшарттар бойынша қызметтер ұсынады. Қызметтер ұсынудан түскен табыс олар
көрсетілген есептік кезеңде мойындалады. Сыйақы бекітілген келісімшарттар бойынша табыс, есептік кезең аяғына дейін
нақты ұсынылған қызметтердің көлемінен шыға отырып, көрсетілетін қызметтердің жалпы көлеміне пропорционалды түрде мойындалады, өйткені сатып алушы бір мезгілде пайдаларды алады және тұтынады.
Егер келісімшарттарға орындалатын бірнеше міндеттемелер кіретін болса, мәміле бағасы орындалатын әрбір бөлек міндеттемеге оларды жеке сатқан кездегі бағалардың ара қатынастарынан шыға отырып бөлінеді. Егер мұндай бағалар қадағаланатын болып табылмаса, олар күтілетін шығындар мен маржадан шыға отырып есептеледі.
Келісімшарт толық орындалғанға дейін табысты, шығынды немесе орындалған жұмыстардың көлемін бағалау мән-жайлар
өзгерген жағдайда қайта қаралады. Табыстың немесе шығындардың есептік сомаларының осымен байланысты туындайтын
кез келген ұлғаюы немесе азаюы оларды қайта қарауға әкелген мән-жайлар туралы басшылыққа белгілі болған кезеңде
пайда немесе шығын құрамында көрсетіледі.
Сыйақы бекітілген келісімшарт жағдайында сатып алушы бекітілген соманы төлем кестесіне сәйкес төлейді. Егер Топ
ұсынған қызметтердің құны төлем сомасынан асатын болса, сатып алушымен келісімшарт бойынша актив мойындалады.
Егер төлемдердің сомасы көрсетілген қызметтер құнынан асса, сатып алушымен келісімшарт бойынша міндеттеме мойындалады.
Егер келісімшартқа өзгермелі өтеу кіретін болса, табыс тек осындай өтеудің келешек кезеңдерде елеулі азаюы болмайтындығының ықтималдылығы өте жоғары жағдайда ғана мойындалады.
(iii) Қаржыландыру компоненттері.
Топ уәде етілген тауарларды немесе қызметтерді сатып алушыға табыстау және сатып алушының оларды төлеуі арасындағы
кезең бір жылдан аспайтын келісімшарттар жасасуды көздемейді. Осы себепті, Топ мәміленің бағасын ақшалардың уақыттық құнының ықпалына түзетпейді.
(iv) Өзара есепке алулар және бартерлік операциялар.
Сатып алу-сату операцияларының бір бөлігі өзара есепке алу, бартер немесе ақшалай емес нышандағы басқа есеп айырысуды пайдаланумен жүзеге асырылады. Әдетте, бұл операциялар түпкілікті тұтынушымен әртекті тауарлармен немесе қызметтермен алмасу (бартер) нышанында, өзара есепке алу немесе бірнеше ұйымдардың қатысуымен ақшалай емес операциялардың тізбегі нышанында жүргізіледі.
Есепке алу, бартер немесе ақшалай емес нышандағы өзге есеп айырысуды пайдаланумен жүзеге асыру жоспарланған сатып
алу-сату операциялары ақшалай емес есеп айырысулар нәтижесінде алынатын немесе табысталатын активтердің әділ
құнын басшылықтың бағалауы негізінде мойындалады. Әділ құн байқалатын нарықтық ақпарат негізінде анықталады.Ақшалай емес есеп айырысулар ақша қаражатының қозғалысы туралы есептен алынып тасталған.Инвестициялық және қаржылық
операциялар, сонымен қатар операциялық қызметтің қорытынды нәтижесі ақша қаражатының нақты қозғалысы болып
табылады.
Пайыздық кірістер
Пайда немесе шығын арқылы әділ құн бойынша бағаланатыннан басқа борыш құралдарының барлығы бойынша пайыздық
кірістер мен шығыстар тиімді пайыздық мөлшерлеме әдісін пайдаланумен есептеу әдісі бойынша барлық борыш құралдары
бойынша көрсетіледі. Мұндай есептерде пайыздық кірістер мен шығыстарға келісімшарт тараптары төлеген және алған
және тиімді пайыздық мөлшерлеменің ажырамас бөлігін құрайтын комиссиялар мен төлемдердің барлығы , мәміле бойынша шығындар, сонымен қатар өзге сыйақылар немесе жеңілдіктер кіреді.
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Пайда немесе шығын арқылы әділ құн бойынша бағаланатын, номиналды пайыздық мөлшерлеме бойынша есептелген борыш құралдары бойынша пайыздық кіріс «Қаржылық кірістер» бабы бойынша пайда немесе шығын құрамында көрсетіледі.
Тиімді пайыздық мөлшерлемеге жататын комиссияларға қаржылық активтер жасақтауға немесе сатып алуға немесе
қаржылық міндеттемелер шығарумен байланысты (мысалы, несиеге қабілеттелікті бағалау үшін, кепілдікті немесе қамтамасыз етуді бағалау немесе есепке алу үшін, құралды ұсыну шарттарын реттеу үшін және мәміле бойынша құжаттарды өңдеу
үшін комиссия) Топ алған немесе төлеген комиссиялар кіреді.
Құрылған немесе сатылып алынған кредиттік құнсыздандырылған қаржылық активтерге қатысты тиімді пайыздық мөлшерлеме күтілетін ақша ағындарын (бастапқы күтілетін кредиттік шығындарды қоса) бастапқы мойындау кезінде әділ құнына
дейін дисконттайтын (әдетте сатып алу бағасына сәйкес келеді) мөлшерлеме болып табылады. Нәтижесінде тиімді пайыз
кредиттік тәуекелді ескерумен түзетілген болып табылады.
Пайыздық кіріс: (i) құнсыздандырылған (3-кезең) және пайыздық кіріс олардың амортизацияланған құнына тиімді пайыздық
мөлшерлемені қолданумен есептелетін (күтілетін кредиттік шығындарға резервті шегергендегі) қаржылық активтерден; және ii) кредиттік тәуекелді ескерумен түзетілген бастапқы тиімді пайыздық мөлшерлеме амортизацияланған құнға
қолданылатын құрылған немесе сатылып алынған кредиттік құнсыздандырылған қаржылық активтерден басқа қаржылық
активтердің жалпы баланстық құнына тиімді пайыздық мөлшерлемені қолданумен есептеледі.
Табыс салығы
Табыс салығы қаржылық есептілікте, есептеме кезеңінің аяғында қолданылатын заңнаманың талаптарына сәйкес көрсетіледі. Табыс салығы бойынша шығыстарға (өтеулерге) ағымдағы және кейінге қалдырылған салықтар кіреді және
жылдағы пайда мен шығындарда көрсетіледі, егер де олар өзге жиынтық табыс құрамында немесе қандай болса да басқа
есептілік беру кезеңдегі капиталда тікелей көрсетілетін операцияларға жататынына байланысты капиталда тікелей көрсетілмеуге тиіс болса.
Ағымдағы салық, ағымдағы және алдағы кезеңдердегі салық салынатын пайдаға немесе шығынға қатысты салық органдарына (салық органдары есебінен өтеледі) төленеді деп күтілетін соманы білдіреді. Салық салынатын пайдалар немесе
шығындар есептесу бағалау негізінде есептеледі, егер де қаржылық есептілікті тиісті салық декларацияларын бергенге
дейін бекітілетін болса. Табыс салығынан айрықша салықтар операциялық шығыстар құрамында көрсетіледі.
Кейінге қалдырылған салық болашақ кезеңге қалдырылған салық шығындарына және активтер мен міндеттемелердің
баланстық базасы және олардың қаржылық есептіліктегі баланстық құны арасындағы уақытша айырмашылықтарына қатысты баланстық міндеттемелер әдісімен есептеледі. Бастапқы мойындалуы бар ерекшелікке сәйкес, кейінге қалдырылған
салықтар, бизнесті біріктірумен байланысты емес операциялар бойынша міндеттемелерді немесе активтерді бастапқы
мойындалуы кезінде туындайтын уақытша айырмашылықтарға қатысты мойындалмайды, егер де осындайлар бухгалтерлікке де, салық салынатын пайдаға да ықпал етпесе. Кейінге қалдырылған міндеттемелер гудвилды бастапқы мойындау
кезінде туындайтын уақытша айырмашылықтарға қатысты, және әрі қарай салық салынатын пайданы азайтпайтын гудвилге
қатысты есептелмейді. Кейінге қалдырылған баланстық құны есептілік беру кезеңінің аяғында әрекет етілетін салық мөлшерлемесін қолданып есептеледі және, олар күтілетіндей, уақытша айрықшаларды қалпына келтіру немесе болашақ кезеңдерге ауыстырылған салық шығындары кезеңде қолданылатын болады. Кейінге қалдырылған салық активтері Топтың әр бір
бөлек кәсіпорыны шеңберінде ғана кейінге қалдырылған салық міндеттемелерге қарсы есептелуі мүмкін. Барлық есептен
шығарылатын уақытша айырмашылыққа және салық шығындардың болашақ кезеңдеріне ауыстырылғандарға қатысты кейінге қалдырылған салық активтері, есептен шығарылатын айырмашылықты есептеуге болатынына қарсы салық салынатын
пайданы болашақта алу мүмкіндігі бар дәрежеде ғана мойындалады.
Топ, еншілес кәсіпорындардың дивидендтеріне арналған салықтарға немесе оларды сатудан түскен пайдаға жататын уақытша айырмашылықты бақылайды. Басшылық жақын арадағы келешекте уақытша айырмашылықтың қалпына келтірілуін
күтетін жағдайды қоспағанда, Топ осындай уақытша айырмашылық бойынша кейінге қалдырылған міндеттемелерді көрсетпейді.
Топтың айқындалмаған салық позицияларын басшылық әрбір есептілік беру кезеңінің аяғында бағалайды. Пайдаға арналған салық бойынша позицияларға қатысты көрсетілетін міндеттемелер, қосымша салық міндеттемелердің туындау
мүмкіндігі бар деп басшылық санаған жағдайларда ескеріледі, егер де Топтың салық позициясы олардың жоқ болу мүмкіндігінен жоғары деп салық органдары келіспеген болса. Осындай бағалау, қолданыстағы немесе есептілік беру кезеңінің
аяғында қолданыстағы салық заңнаманы, сондай-ақ соттың кез келген белгілі қаулылары немесе ұқсас мәселелер бойынша
өзге де шешімдерді талқылау негізінде жүргізіледі.
Пайданың салығын қоспағанда, айыппұл, өсімақы мен салықтар бойынша міндеттемелер есептілік беру кезеңінің аяғындағы міндеттемелерді реттеу үшін қажетті шығыстарды басшылықпен ең жоғары бағалау негізінде көрсетіледі.
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3. Есептілік саясатының негізгі ережелері (жалғасы)
Негізгі құралдар
(i) Негізгі құралдарды мойындау және бағалау
Негізгі құралдар жинақталған амортизациялау және құнсызданудан жинақталған шығындар есептен шығарылып, өзіндік
құны бойынша көрсетіледі.
Бастапқы құн активті мақсаттық пайдалану үшін жұмыс орнына жеткізуге және жұмыс қалпына келтіруге тікелей байланысты кез келген шығындардан, импорт бажы және сатып алынғандар бойынша өтелмейтін салықпен қоса, сауда жеңілдіктерін және қайтаруларды есептемегендегі сатып алу құнынан тұрады. Шаруашылық әдісімен дайындалған немесе құрастырылған негізгі қаражат объектісінің бастапқы құны өзіне жұмсалған материалдар құнын, орындалған өндірістік жұмыстарды
және өндірістік үстеме шығындардың сәйкесті үлесін қосудан тұрады. Олардың пайдалы қызмет мерзімі жалпы аталған
объектінің пайдалы қызмет мерзімінен айырмашылығы бар негізгі құралдар нысанының бөлек елеулі бөліктері бөлек
нысандар (компоненттер) ретінде есептеледі және осындай бөліктердің пайдаланылатын мерзімін көрсететін нормалар
бойынша амортизацияланады.
Бұдан әрі болатын шығындар аталған нысанның баланстық құнына кіргізіледі немесе, Топтың аталған нысанды пайдаланудан экономикалық пайдасы мүмкін болып және оның құны сенімді бағалануы мүмкін болған жағдайда, бөлек актив ретінде
көрсетіледі. Негізгі құрал-жабдықтарқұрамында елеулі бастапқы құнымен және бір жылдан астам пайдалы пайдалану
мерзімімен қоса арнайы қор бөлігі мен қосалқы жабдықтар көрсетіледі. Өзге қор бөліктері мен қосалқы құрал-жабдықтар
тауарлық-материалдық қор құрамында көрсетіледі және шығындану деңгейі бойынша жылдағы пайда мен шығында көрсетіледі.
Ағымдағы жөндеу мен техникалық қызмет көрсетуге кеткен шығындар ағымдағы кезеңдегі шығындарға жатады. Негізгі
құралдардың ірі түйіндерін немесе компоненттерін ауыстыруға кеткен шығындар ауыстыруға жататын бөлшектерді бір
уақытта тізімнен шығару кезінде капиталдандырылады. Негізгі құралдардың шығып қалуынан болған пайда немесе шығын
сатудан түскен ақша мен оның баланстық құны арасындағы айырмашылық ретінде айқындалады.
(ii) Негізгі құралдардың амортизациясы
Жерге амортизация есептелмейді. Уранды өндіруге және оны алдын ала өңдеуге пайдаланатын «ғимараттар» категориясына кіретін объектілерді амортизациялау өндірістік әдіс негізінде есептеледі, осындай әдіс ең жақсы түрде тұтыну құрылымын көрсететін баптарға қатысты қолданылады. Негізгі құрал өзге объектілердің амортизациясы олардың бастапқы құнын
қалдық құнына дейін олардың пайдалы пайдалану мерзімі ішінде тең тізімнен шығару арқылы желілікәдісімен есептеледі:
Пайдалы пайдалану мерзімі
Ғимараттар

10 нан 50 жылға дейін

Машиналар мен жабдықтар

3 тен 50 жылға дейін

Көлік құралдары

3 тен 10 жылға дейін

Өзгесі

3тен 20 жылға дейін

Негізгі құралдардың пайдалы қызметінің есептесу мерзімі оның пайдалы қызметінің өз мерзіміне де, жер қойнауын пайдалануға арналған келісім-шарт мерзіміне және (немесе), негізгі құралдардың аталған нысаны орналасқан аумағындағы кен
орнындағы экономикалық тұрғыдан түсіп жатқан қордың ағымдағы бағалануына да тәуелді.
Активтің қалдық құны есептесу сомасы болып табылады, оны Топ, актив пайдалы пайдалану мерзімінің соңына дейінгі жағдайға және пайдалы пайдалану мерзімінің соңы сипатталатын жағдайдың соңына жеткендей, істен шығуға болуы
мүмкін шығындарды есептен шығарғанынан кейінгі активтің істен шығудан ағымдағы жағдайда алар еді. Активтердің
қалдық құны және олардың пайдалы пайдалану мерзімі әр есептілік беретін кезеңнің аяғында қайта қарастырылады және
өзгертіледі.
Өндіріске дайындау шығындары
Өндіріске дайындалу бойынша капиталдандырылған шығындар жинақталған амортизацияны және қажет болғанда, құнсызданудан жинақталған шығындарды есептен алғанда, өзіндік құны бойынша көрсетіледі.
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Өндіріске дайындалу бойынша шығындарға технологиялық құйылатын және ағызылатын төтелдерді бұрғылау, төтелдердің
магистральдік сыртқы айналымын жер бетіндегі коммуникациялар, жабдықтар және бақылау-өлшеу аппаратурасы, иондық
алмасу шайыр құны, телімді қалпына келтіру бойынша бағалау шығындар және өндіруге дайындалу бойынша өзге шығындар кіреді. Өндіріске дайындалу бойынша шығындар кен орны немесе өндірістік әдісті қолданып блоктар деңгейінде
амортизацияланады.Өндірістік әдісі бойынша амортизация мөлшерлемесі расталған қорларға негізделген, олар бар кен
орындардан (блоктардан) қолданыстағы жабдықтарды және өндіру әдістерін қолдана отырып алынуы мүмкін. Расталған
қорларды есептеу әрбір жер қойнауын пайдалануға арналған ажырамас бөлігі болып табылатын қорлар туралы есептемелерге негізделген. Қорлар туралы аталған есептемелер құзыретті органмен бекітілген, және жылдар бойынша күтілетін
өндіру көлемі туралы егжей-тегжей ақпарат ұсынылған, техникалық-экономикалық модельдерге енгізіледі. 2017 жылдан
бастап Топ қорлар туралы тәуелсіз консультант дайындайтын есептілікті пайдаланады (4 ескерту).
Материалдық емес активтер
(i) Материалдық емес активтерді мойындау және бағалау
Топтың материалдық емес активтерінде, гудвилден басқасында, пайдалы пайдаланудың ақырғы мерзімі бар және, негізінде, өндіріс технологиясын енгізу капиталдырылған шығындар, бағдарламалық қамту және лицензиялар мен патенттер
кіреді. Сатып алынған компьютерлік бағдарламалық қамту және лицензиялар мен патенттер бастапқыда оларды сатып
алуға және енгізуге шеккен шығындар сомасында мойындалады.
(ii) Материалдық емес активтердің амортизациясы
Материалдық емес активтер оларды пайдалы пайдалану мерзімі ішінде желілік әдіспен амортизацияланады:
Пайдалы пайдалану мерзімі
Лицензиялар мен патенттер

3 тен 20 жылға дейін

Бағдарламалық қамту

1 ден 14 жылға дейін

Өзгесі

2 ден 15 жылға дейін

Материалдық емес активтер құнсызданған жағдайда, оның баланстық құны сатуға арналған шығындарды есептен шығара
отырып әділ құны мен оларды пайдаланудың құндылығынан есептен шығарылады.
(iii) Гудвил
Гудвил, құнсызданудан жинақталған шығындарды, ондайлар бар болған жағдайда, есептен шығарып өзіндік құны бойынша
есептеледі. Гудвилды құнсыздануға тестілеуді, сондай-ақ оның құнсыздануы болатын белгілері бар жағдайларда, Топ кем
дегенде жылына бір рет жүргізеді. Гудвил генерирлеу бірлігіне немесе, бірігу нәтижесінде синергиядан ұтып алуы мүмкін
осындай бірлік топтарына жатады. Бұл бірліктер немесе бірліктер тобы гудвилды байқайтын ең төмен деңгейді білдіреді
және өз мөлшері бойынша операциялық сегменттен аспайды.
Аталған генерирлеу бірлігімен жүзеге асырылып жатқан қызметті жою кезінде, істеншығып жатқан қызметпен қауымдастырылатын гудвил шығып кетуден болған пайда немесе шығындарды айқындау кезіндегі қызметтің баланстық құнына
кіргізіледі және істен шыққан қызметтің және сақталынған генерирлеуші бірлік бөлігінің салыстырмалы құны негізінде
бағаланады.
(iv) Зерттеулерге және әзірлеуге кеткен шығындар
Зерттеулерге арналған шығындар олар туындауына қарай болған шығыстардың құрамында мойындалады. Әзірлеуге кеткен
шығындар (жаңа және модернизацияланған өнімдерді жобалауға және сынауға байланысты), жоба комерциялық мақсатқа
сай екенін және технологиялық тұрғыдан іске асырылатынын ескере отырып ойдағыдай іске асырылуы әбден мүмкін
болған кезде, ал шығындар жеткілікті сенімділік деңгейімен бағаланатын болған кезде материалдық емес активтер ретінде
мойындалады. Әзірлеуге арналған өзге шығындар олардың туындау шамасы бойынша шығыстарға жатады. Бастапқы кезде
шығыстарға жатқызылған әзірлеуге арналған шығыстар келесі кезеңдерде капиталдандырылуы мүмкін емес.
Пайдалы пайдаланудың айқындалған мерзімі бар әзірлеулерге арналған капиталдандырылған шығындар, осы әзірлеулердің мәні болатын коммерциялық өнім өндірісі басталу сәтінен бастап, түскен ақшаны күтілетін алу мерзімі ішінде
желілік әдіспен амортизацияланады.
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3. Есептілік саясатының негізгі ережелері (жалғасы)
Жер қойнауын пайдалану құқығы
Жер қойнауын пайдалану құқықтар, қажет болған кезде, амортизацияның және құнсызданудан болған залалдардың
жинақталған сомасын алып тастап, бастапқы құны бойынша ескеріледі. Жер қойнауы құқығын сатып алу құнына қол қойылатын бонус, коммерциялық тауып алу бонусы, жер қойнауы құқығын сатып алу құны және тарихи капиталдандырылған
шығындар кіреді. Топ, үкімет лицензия берілгенге дейін лицензияланған аумақтарға қатысты шеккен тарихи шығындарды
өтеуге міндетті. Аталған тарихи шығындар, лицензияның қолдану мерзімі ішінде өндірілетін төлемдердің келтірілген құнына тең міндеттемелерді тиісінше мойындаумен сатып алынған заттың құны ретінде мойындалады.
Жер қойнауын пайдалану құқықтар, уранды өндіруді бастау сәтінен бастап, расталған қорға сүйеніп, өндірістік әдісі бойынша амортизацияланады.
Қорлардың есептесуі жер қойнауын пайдалануға арналған әрбір келісімшарттың ажырамас бөлігі болып табылатын қор
туралы есептемелерге негізделген. Қор туралы аталған есептемелер техникалық-экономикалық модельдерге қосылады,
олар құзыретті органмен бекітіледі және онда жылдар бойынша күтілетін өндіру көлемі туралы егжей-тегжейлі ақпарат
ұсынылған. 2017 жылдан бастап Топ қорлар туралы тәуелсіз консультант дайындайтын есептілікті пайдаланады (4 ескерту).
Барлау және бағалау активтері
Барлау және бағалау активтері, қажет болған кезде, құнсыздануға деген резервті есептен шығарып бастапқы құны бойынша
көрсетіледі. Топ барлау және бағалау бойынша активтерді сатып алынған активтер сипаттамасына сәйкес материалдық және
материалдық емес активтерге жіктелінеді.
Барлау және бағалау активтерге Топ нақты аумақты барлауға арналған заңды құқықтарын алғанынан кейін және барлау
жұмыстарына жататын геологиялық және геофизикалық зерттеулер, барлау ұңғымаларын бұрғылау және басқа да үстеме
шығыстар сияқты коммерциялық тұрғыдан ұтымды өндірісті жүзеге асыру мүмкіндігі бекітілгеніне дейін капиталдандырылған шығындар кіреді.
Жер қойнауы құқығын алғанға дейінгі қызмет барлауға дейінгі қызмет деп саналады. Барлау кезеңіне дейінгі қызмет бойынша барлық шығындар оларды шеккенге қарай кезеңнің шығыстарына жатқызылады және мынадай жобалау жұмыстары,
жобаның техникалық-экономикалық бағалауы және барлауға дейінгі қызметпен байланысты өзге табыс шығыстары сияқты
шығындар кіреді. Барлау және бағалау кезеңі аяқталғаннан кейін жер қойнауын пайдалануға арналған келісімшартты
жасасу немесе ұзарту туралы шешім барлау жетістіктеріне және минералдық ресустарды бағалауға және өндіру кезеңіне өту
(әзірлеу) туралы Топтың шешіміне тәуелді.
Материалдық барлау және бағалау уранды шығару тиімділігін көрсеткеннен кейін өндіріске дайындалу бойынша шығындарға аударылады және , активтері расталған қорға сүйеніп, өндірістік әдіс бойынша амортизацияланады. Экономика
түрінде дәлелденген жер бетіне көтерілетін қорларды («дәлелденген қорларды» немесе «коммерциялық қорларды») тапқан
жағдайда барлау және бағалау бойынша материалдық емес активтер жер қойнауын пайдалану құқығын сатып алу шығындары ретінде қайта сипатталынады. Тиісінше, Топ барлау және бағалау бойынша активтерді экономика түрінде дәлелденген
жер бетіне көтерілетін қорларды («дәлелденген қорларды» немесе «коммерциялық қорларды») тапқан сәтіне дейін амортизацияланбайды.
Топ, активтердің құнсыздануын көрсететін фактілер мен жағдайлар болған кезде, барлау және бағалау бойынша активтерді
құнсыздану мәніне тексереді. Құнсызданудан болған залал барлау мен бағалау бойынша активтердің баланстық құны оның
өтелетін сомасынан асатын сомада мойындалады. Өтелетін сома екі мөлшерлемеден ең көбі деп мойындалады: өткізу бойынша шығындарды және пайдаланудағы құнын есептен шығарып, барлау және бағалау бойынша активтердің әділ құны.
Төмендегі фактілердің немесе міндеттемелердің бірі немесе одан көбінің бар болуы Топ барлау және бағалау бойынша өз
активтерін құнсыздану мәніне (тізімі жеткілікті болып табылмайды) тексеруге міндетті екенін білдіреді:
• жақын арада біткен немесе бітетін кезең, ол ішінде Топтың белгіленген телімде барлауды жүргізуге арналған құқығы бар;
• белгіленген телімдегі минералдық ресурстарды болашақ барлауға және бағалауға арналған елеулі шығыстар бюджетке
кіргізілмеген және жоспарда жоқ;
• белгіленген телімдегі минералдық ресурстарды барлау және бағалау минералдық ресурстардың коммерциялық тұрғыдан
ұтымды көлемін анықтауға жеткізген емес, және Топ белгіленген телімдегі осындай қызметті тоқтатуға шешті;
• Топтың, белгіленген телімді әзірлеу мүмкіндігіне қарамастан, барлау және бағалау бойынша активтердің баланстық құны,
мүмкін, нәтижелі әзірлеу немесе іске асырылуы нәтижесінде толық көлемінде өтелмейтіні туралы жеткілікті деректері бар.

172 | Жылдық есеп. 2018

Қаржылық емес активтердің құнсыздануы
Әрбір есептілік беру кезеңінің аяғында басшылық қаржылық емес активтердің (қордан және кейінге қалдырылған салық
активтерінен айырмашылығы бар) құнсыздану белгілері бар екенін анықтайды, осындай кез келген белгі анықталса, басшылық өтелетін құнын бағалайды, ол екі мөлшердің ең көбі ретінде айқындалады: активті сатуға кеткен шығыстарды алып
тастағандағы әділ құнының (бағалау күніне нарықтың қатысушылары арасында ерікті түрде өткізілген операция барысындағы міндеттемелерді өткізу кезінде төленген немесе активті сатыпалуға болатын бағасы) және оны пайдалану құндылығы
(яғни, ақшалай ағымдарды өндіретін, сәйкес келетін нысан бойынша болашақта күтілетін ақшалай ағымдардың таза
келтірілген құны). Пайдалану құндылығын бағалау кезінде, бағаланатын болашақ ақшалай қаражат ағымдары дисконт мөлшерлемесін салық салуға дейін пайдаланумен қоса олардың келтірілген сомасына дейін дисконтталады, ол уақытша ақша
құнына және, болашақ ақшалай ағымдарын бағалау кезінде оларға түзетулер жүргізілмеген, аталған активтер тәуекелдеріне
тән қолданып жатқан нарық бағалауын білдіреді.
Бөлек активтің өтелетін сомасын бағалау мүмкін емес болса, Топ аталған актив тиесілі бірліктің ақшалай ағымын генерирлейтін өтелетін соманы бағалайды. Ақшалай ағымдарын өндіретін нысан (генерирлеуші бірлік) – бұл ең аз айқындалатын
активтер тобы, ол ақшалай ағымын өндіреді, және олар өзге активтерден немесе активтер тобынан түскен ақшалай ағымдарынан елеулі дәрежеде тәуелді емес. Генерирлеуші бірліктерді анықтау қағидасы 4 Ескертуде ұсынылған.
Құнсыздану мәніне тексеруді жүргізу кезінде қолданылатын бағалау мәні кен орнын әзірлеудің егжей-тегжейлі жоспарына және «Активтердің құнсыздануы» 36 (IAS) ХҚЕС талаптарына сәйкес келтірілген жұмыс бюджетіне негізделген. Болашақ
ақшалай ағымдар мыналарға негізделген:
• есептесу резерв көлеміне, олар бойынша экономикалық тұрғыдан негізделген алудағы жоғары дәрежедегі сенімділік бар;
• болашақ өндіріс көлеміне;
• болашақ тауар бағаларына (ағымдағы нарық бағалардың, үш жылдан бес жылға дейінгі мерзім ішінде,Топпен есептелген
ұзақмерзімдік перспективадағы орташа бағадан айырмашылығы болмаған жағдайда), сондай-ақ
• болашақ өндірістің өзіндік құнына және өзге де операциялық және капиталдық шығындарға.
Активтің баланстық құны оның өтелетін құнынан асатын болса, активтің құнсыздануы мойындалады, және құнсызданудан
болған залал, шоғырландырылған қаржы жағдай туралы есептілікте көрсетілген баланстық құнын активтің өтелетін құнына
дейін азайту мақсатында, жылдағы пайда немесе залалда көрсетіледі. Активтердің өткен есептілік беру кезеңдерінде
мойындалған құнсыздануынан болған шығын қалпына келтіріледі (қажет болған кезде), егер де активті немесе оның сатуға
кеткен шығыстарын есептемегенде, әділ құнын пайдаланудан болған құндылықты айқындау кезінде бастапқы пайдаланған
есептеу бағалары өзгерген болса. Аталған қалпына келтіру мөлшері, алдыңғы жылдары құнсызданудан ешбір шығын мойындалмаған жағдайда айқындалуы мүмкін тозуды есептен шығарып, баланстық құнының сомасымен шектелген.
Сатуға арналған санатқа жатқызылған ұзақмерзімді активтер
Бақылауды жоғалтуды қоса алғанда (ұзақмерзімдік және қысқамерзімдік активтер қамтуы мүмкін) ұзақмерзімдік активтер
мен шығу топтары, олардың баланстық құны сату арқылы өтеледі болады, егер «сатуға арналған ұзақмерзімдік активтер»
қаржылық жағдай туралы есептілікте көрсетіледі ( еншілес ұйымы), есептілікті күннен кейінгі 12 ай ішінде. (а) Активтердің
классификациясы төменде көрсетілген шарттардың барлығы болған жағдайда активтер оның қазіргі жағдайы дереу сату
үшін қол жетімді: төменде көрсетілген шарттардың барлығы кезде активтері қайта жіктеледі (б) Топ басшылығы клиенттерге
іздеу үшін іс-қимыл бағдарламасын бекітті және оны жүзеге асыруға кірісті; (в) активтерді ақылға қонымды бағамен сату
үшін белсенді қызмет атқарады;
(г) сатылым бір жыл ішінде күтіледі, және (д) сату жоспарына елеулі өзгерістер болмайды немесе оның жойылуы күтіледі.
Ағымдағы есептіліктік кезеңдегі қаржылық ахуал туралы шоғырландырылған есептілікте сатуға арналған ретінде жіктелген
ұзақмерзімдік активтер немесе шығу топтары, басқа санатқа ауыстыруға жатпайды және ағымдағы есептілік кезеңінің
соңындағы жіктелумен сәйкестікке келтіру үшін қаржылық ахуал туралы есептің салыстырмалы деректеріндегі ұсынылу
нышанын өзгертпейді.
Шығатын топ сату немесе өзге тәсілмен бір операция нәтижесінде топ ретінде бірге шығуға жататын активтер (қысқамерзімді немесе ұзақмерзімді) және осы активтермен тікелей байланысты, осы операциялардың нәтижесінде табысталатын
міндеттемелер болып табылады. Шығарылатын топ құрамында гудвил есептеледі, егер шығатын топ сатып алу кезінде
гудвил бөлінген ақша құралын генерирлеуші бірлік болып табылса. Ұзақмерзімді активтер болып есеп беру күнінен кейін 12
айдан асатын мерзімде өтелуі немесе алынуы күтілетін сомалар кіретін активтер есептеледі. Егер жіктеуді өзгерту қажеттігі
туындайтын болса, мұндай өзгеріс активтің қысқамерзімді бөлігі үшін де, сонымен қатар ұзақмерзімді бөлігі үшін де жүргізіледі.
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Шоғырландырылған қаржылық есептілік

3. Есептілік саясатының негізгі ережелері (жалғасы)
Сатуға арналған шығарылатын топтар жалпы алғанда екі мәннің: баланстық құн мен әділ құн сомаларын төменімен бағаланады. Сату үшін ұсталатын негізгі құралдар амортизацияланбайды. Қайта жіктелген ұзақмерзімдік қаржы құралдары сатуға
жұмсалған шығындарды шегергендегі баланстық құнның және әділ құнның аз сомасына дейін есептен шығаруға жатпайды.
Шығарылатын топпен тікелей байланысты және шығу кезінде табысталатын міндеттемелер қайта жіктеуге жатады және
қаржылық ахуал туралы шоғырландырылған есептілікте бөлек жолмен көрсетіледі.
Тоқтатылған қызмет
Тоқтатылған қызмет Топтың шыққан немесе сатуға арналған болып жіктелетін компоненті болып табылады және: (а) қызметтің бөлек елеулі түрі немесе операциялар жүргізілетін географиялық аудан болып табылады; (б) қызметтің бөлек елеулі
түрінің немесе операциялар жүргізілетін географиялық ауданның шығуының бірыңғай үйлестірілген жоспарының бір бөлігі
болып табылады; немесе (в) тек кейіннен қайта сату мақсатында ғана сатылып алынған еншілес ұйым болып табылады.
Тоқтатылған қызметтен ақша ағындары, егер олар бар болса, жалғасатын қызметтен бөлек көрсетіледі; бұл ретте салыстырмалы көрсеткіштер ұсынымы тиісті түрде өзгереді.
Қаржы құралдары
Бағалаудың негізгі тәсілдері
Әділ құны – бағалау күніндегі нарық қатысушылары арасындағы өз еркі негізінде активтерді сату кезінде немесе операцияларды жүргізу кезіндегі міндеттемелерді тапсыру кезінде алынуы мүмкін баға. Белсенді нарықтағы баға белгілеу әділ құнының ең жақсы растауы болып табылады. Белсенді нарық – бұл, тұрақты негізінде бағалау туралы ақпаратты алуды мүмкін
ететін, жеткілікті жиілігі мен жеткілікті көлемінде активтер мен міндеттемелер мен операциялар жүргізілетін нарық.
Белсенді нарықта айналымы бар қаржы құралдарының әділ құны, белгілеу бағасын бөлек активке немесе міндеттемені,
олардың кәсіпорын ұстап отырған санына көбейту кезінде алынған сома ретінде бағаланады. Нарықтың тәуліктік қарапайым сауда айналымы кәсіпорындағы активтер мен міндеттемелерді басып алуға жеткіліксіз болса, ал бөлек операцияларда
позицияларды сатуға арналған тапсырыстарды орналастыру, белгілеу бағасына әсер етуі мүмкін.
Дисконтталған ақшалай ағымдардың моделі сияқты, сондай-ақ нарық ережелерімен жасалатын ұқсас операциялардың
деректерімен негізделген модельдер сияқты бағалау әдістері, немесе инвестициялар объектісінің қаржы деректерін қарау
әдістері қолданылды.Қаржы құралдарының әділ құнын айқындау үшін мәмілелер бағасы туралы нарық ақпарат қол жетімсіз. Әділ құнын бағалау қорытындысына мынадай түрде әділ құны иерархиясының деңгейі бойынша талдау жасалады және
бөлінеді: (i) 1 Деңгейге ұқсас активтер немесе міндеттемелер үшін белсенді нарықтағы белгіленетін бағалар (белгіленбейтін) бойынша, (ii) 2 Деңгейге – бағалау әдісі арқалы алынған бағалаулар жатады, онда қолданылатын барлық елеулі шығыс
деректер, тікелей (мысалы, баға), немесе жанама түрде (мысалы, баға негізінде есептелген) актив пен міндеттемелер үшін
бақыланатын болып табылады, және (iii) 3 Деңгейдің бағалауы, олар, тек бақыланатын нарық деректеріне негізделген емес
бағалау болып табылады (яғни бағалау үшін бақыланбайтын шығыс деректерінің елеулі көлемі талап етіледі). Әділ құны
иерархиясының деңгейінен деңгейге ауысу есептілік беру кезеңнің аяғында орын алған деп саналады.
(i) Мәміле бойынша шығындар
Мәміле бойынша шығындар қаржы құралын сатып алуға, шығаруға немесе істен шығаруға тікелей жататын қосымша
шығындар болып табылады. Қосымша шығындар – бұл, мәміле жасалмай қалса, шегілмейтін шығындар. Мәміле бойынша шығындарға агенттерге (сауда агенттері ретінде әрекет ететін қызметкерлерді қоса), консультанттарға, делдалдарға
және дилерлерге төленген сыйақылар мен комиссиялық төлемдер, реттеуші органдарға және қор биржаларына төленетін
алымдар, сондай-ақ меншікті тапсыру кезіндегі алынатын салық пен алулар кіреді.Мәміле бойынша шығындарға сыйақылар немесе борыштық міндеттемелер бойынша дисконттар, қаржыландыруға кеткен шығындар, ішкі әкімшілік шығыстар
немесе сақтауға арналған шығыстар кірмейді.
(ii) Амортизациялық құн
Амортизациялық құн мөлшерлемені білдіреді, ондағы қаржы құралы есептелген пайыздың мөлшеріне азайтылған немесе
көбейтілген, қарыздың негізгі сомасын өтеудегі ұстап қалынған ақшаны, ал қаржы активтері үшін – құнсызданудан туындаған шығындар сомасын санамағанда (бағалау резерві шотын тікелей немесе пайдалану арқылы), бастапқы мойындалған
кезде бағаланған болатын. Қосылған проценттерге мәміле бойынша шығындардың, сондай-ақ кез келген сыйақылардың
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немесе тиімді пайыздық мөлшерлеме әдісін қолданумен қоса өтеу сомасының дисконттың бастапқы мойындау кезінде
кейінге қалдырылған амортизациясы кіреді. Қосылған пайыздық табыстар және қосылған пайыздық шығыстар, қосылған купондық табыспен және амортизацияланған дисконтпен немесе сыйақымен қоса (бар болған кезде, ұсынылған кезде кейінге
қалдырылған комиссиямен қоса), бөлек көрсетілмейді, есептіліктің қаржы жағдайы туралы тиісті баптарының баланстық
құнына кіргізіледі.
(iii) Тиімді пайыздық мөлшерлеменің әдісі
Тиімді пайыздық мөлшерлеменің әдісі – бұл, құралдың баланстық құнына әр бір кезеңде тұрақты пайыздық мөлшерлемені
қамтамасыз ету мақсатында, тиісті кезең ішіндегі (тиімді пайыз мөлшерлемесіның) пайыздық табыстарды немесе пайыздық
шығыстарды бөліп беру әдісі. Тиімді пайыздық мөлшерлеме – бұл, қаржы құралдың қолданынуы мүмкін уақыты бойы, немесе, орынды болған кезде, қаржы құралдың таза тепе-тең құнына дейінгі ең қысқа кезең бойы есептелетін болашақ төлемдерді немесе табыстарды (болашақ кредиттік шығындарды қоспағанда) тура дисконттау кезінде қолданатын ставка. Тиімді
пайыздық мөлшерлеме, пайызды өзгертудің келесі күніне дейінгі өзгермелі мөлшерлемемен қоса құралдар бойынша ақшалай ағымдарды дисконттау үшін пайдаланады, бұған аталған құрал үшін көрсетілген өзгермелі мөлшерлеме бойынша, немесе нарық мағынасынан тәуелсіз белгіленетін басқа да өзгермелі факторлар бойынша редиттік спрэдті көрсететін сыйақы
мен дисконт кірмейді. Бұндай сыйақы мен дисконттар құралдың барлық күтілетін айналым мерзімі бойы амортизацияланады. Келтірілген құн есептесуіне тиімді пайыздық мөлшерлеменің ажырамас бөлігін құрайтын, шарт бойынша тараптармен
төленген немесе алынған барлық сыйақылар мен сомалар кіреді. Сатылып алынған болып табылатын немесе бастапқы
мойындау кезінде кредиттік қамтамасыз етілген (POCI) қаржылық активтермен құрылған активтер үшін тиімді пайыздық
мөлшерлеме кредиттік тәуекелді ескерумен түзетіледі, яғни келісімшарттық ақша ағындарының емес, бастапқы мойындау
кезінде күтілетін ақша ағындарының негізінде есептеледі.
Қаржы құралдарының бастапқы мойындалуы.
Қаржы құралдары алғашқыда әділ құны бойынша және мәміле бойынша шеккен шығындарды қоса есептеледі. Мәміленің
бағасы бастапқы мойындау кезіндегі әділ құнына ең жақсы растау болып табылады. Әділ құны мен мәміле бағасы арасында
айырмашылық болған жағдайда ғана бастапқы мойындау сәтінде пайда немесе шығын есептеледі, ол ұқсас құралдармен
немесе бағалау әдісімен мәміле нарығында аталған сәттегі басқа да байқаушылармен расталуы мүмкін, онда кіріс өзгермелілер ретінде тек байқаудағы нарық деректері қолданылады Пайда немесе шығын арқылы әділ құн бойынша бағаланатын қаржы құралдары әділ құн бойынша мойындалады. Барлық өзге қаржылық құралдардың барлығы бастапқыда әділ
құн бойынша, мәміле бойынша шығындарды қоса, көрсетіледі. Бастапқы мойындау кезіндегі әділ құнның ең жақсы дәлелі
мәміле бағасы болып табылады. Бастапқы мойындау кезінде пайда немесе шығын тек әділ құн мен мәміле бағасы арасында
айырмашылық бар болған жағдайда ғана есепке алынады, оның дәлелі нарықта байқалатын сондай құралымен жасалатын
ағымдағы мәмілелер немесе байқалатын нарықтың деректерін ғана базалық ретінде пайдаланатын бағалау моделі бола
алады. Амортизациялық құны бойынша бағаланатын қаржылық активтерге қатысты және әділ құн бойынша өзге жиынтық
кіріс арқылы бағаланатын борыш құралдарына қатысты күтілетін кредиттік шығындарға бағалау резерві мойындалады, бұл
активті бастапқы мойындаудан кейін бірден бухгалтерлік шығынды мойындауға әкеледі.
Заңнамамен немесе аталған нарықтың ережелерімен белгіленген мерзімде тапсыруы көзделген қаржы активтерін сатып алу
немесе сату (стандарттық ережемен сатып алу және сату) мәмілені жасасу күніне орай, яғни Топ қаржы активтерін тапсыруға
өзіне міндеттеме алған күніне мойындалады. Сатып алу бойынша барлық өзге операциялар кәсіпорын аталған қаржы құралына қатысты шарттың тарабы болғанда мойындалады.
Қаржы активтерінің жіктелімі және кейіннен бағалануы
(i) Бағалау санаттары
Топ қаржы активтерін мына категорияларды пайдаланумен жіктейді: пайда немесе шығын арқылы әділ құны бойынша
бағаланатын, өзге жиынтық кіріс арқылы әділ құны бойынша бағаланатын және амортизациялық құн арқылы бағаланатын
Борыштық қаржылық активтердің жіктелімі және кейіннен бағалануы: (i) тиісті активтер топтамасын басқаруға арналған
Топтың бизнес-моделіне және (ii) актив бойынша ақша қаражаты ағынының сипатына тәуелді.
(ii) Бизнес-модель
Бизнес-модель Топ ақша ағындарын алу мақсатында активтерді басқару үшін пайдаланатын тәсілді көрсетеді: Топтың мақсаты (i) активтерден тек келісімшартпен қарастырылған ақша ағындарын ғана алу («активтерді келісімшартпен қарастырылған ақша ағындарын алу үшін ұстап тұру»), немесе (ii) келісімшартпен қарастырылған ақша ағындарын да, активтерді
сату нәтижесінде туындайтын ақша ағындарын да алу («активтерді келісімшартпен қарастырылған ақша ағындарын алу
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3. Есептілік саясатының негізгі ережелері (жалғасы)
және сату үшін ұстап тұру») болып табылады, немесе, егер (i) тармағы да, (ii) тармағы да қабылданымсыз болса, қаржылық
активтер «өзге» бизнес-модельдер санатына жатады және пайда немесе шығын арқылы әділ құны бойынша бағаланады.
Бизнес-модель бағалау жүргізілетін күнге қолда бар портфель үшін белгілеген мақсаттарға қол жеткізу үшін Топ жүзеге
асыруға ниетті қызметтің барлық тиісті дәлелдері негізінде активтер тобы үшін (портфель деңгейінде) анықталады.Топ
бизнес-модельді анықтау кезінде ескеретін факторларға портфельдің мақсаты мен құрамы, тиісті активтер бойынша ақша
ағындарын алудың бұрынғы тәжірибесі, тәуекелдерді бағалау және басқару тәсілдемелері, активтердің кірістілігін бағалау
әдістері және басшыларға төлемдердің сызбасы кіреді.
(iii) Ақша ағындарының сипаттамасы
Егер бизнес-модель келісімшартпен қарастырылған ақша ағындарын алу үшін немесе келісімшартпен қарастырылған ақша
ағындарын алу және сату үшін активтерді ұстауды қарастыратын болса, Топ ақша ағындарының борыштың негізгі сомасы
мен пайыздардың есебіне төлемдер ғана болып табылатын-табылмайтындығын бағалайды («тек қана борыштың негізгі
сомасы мен пайыздардың есебіне төлемдерге тест) немесе «SPPI-тест»). Ішіндегі туынды құралдарымен қаржылық активтер
олар бойынша ақша ағындарының тек қана борыштың негізгі сомасы мен пайыздардың есебіне болып табылатын-табылмайтындығын анықтау үшін, жиынтықта қарастырылады.
Бұл бағалауды жүргізген кезде Топ келісімшартпен қарастырылған ақша ағындарының базалық кредиттік келісімшарттың
шарттарына сәйкес келетін-келмейтіндігін қарастырады, яғни пайыздарға тек кредиттік тәуекелге, ақшаның уақыттық құнына, базалық кредиттік келісімшарттың басқа тәуекелдеріне қатысты өтеу мен пайданың маржасы ғана енгізіледі.
Егер келісімшарт шарттары базалық кредиттік келісімшарттың шарттарына сәйкес келмейтін тәуекелге немесе құбылмалылыққа бейімділікті қарастыратын болса, тиісті қаржылық актив пайда немесе шығын арқылы әділ құны бойынша жіктеледі және бағаланады.
Тек қана борыштың негізгі сомасы мен пайыздардың есебіне төлемдерге тест активті бастапқы мойындауда жүргізіледі
және кейінгі бағалау жүргізілмейді.
Қаржылық активтерді қайта жіктеу
Қаржылық құралдар тек жалпы осы портфелді басқарудың бизнес-моделі өзгергенде ғана қайта жіктеледі. Қайта жіктеу
бизнес-модель өзгергеннен кейінгі бірінші есептік кезеңнің басынан бастап перспективті түрде жүргізіледі. Топ ағымдағы
немесе салыстырмалы кезеңде өзінің бизнес-моделін өзгерткен жоқ және қайта жіктеулер жүргізген жоқ.
Қаржылық активтердің құнсыздануы: күтілетін кредиттік шығындарға бағалау резерві
Болжамдар негізінде Топ амортизациялық құн бойынша және әділ құн бойынша өзге жиынтық кіріс арқылы бағаланатын борыш құралдарымен және кредиттер беру бойынша міндеттемелермен және қаржылық кепіл келісімшарттарымен байланысты
күтілетін кредиттік шығындарды бағалайды. Топ күтілетін кредиттік шығындарды бағалайды және кредиттік шығынға бағалау
резервін әрбір есептік күнге мойындайды. Күтілетін кредиттік шығындарды бағалау: (i) болуы мүмкін нәтижелер диапазонын
бағалау жолымен анықталған, алдын ала шешілмеген және ықтималдылықты ескерумен ойластырылған сома, (ii) ақшаның
уақыттық құны және (iii) есепті күнге шығындар мен шектен тыс күш салусыз қолжетімді өткен оқиғалар, ағымдағы жағдайлар
мен болжамды келешек экономикалық шарттар туралы негізделген және расталған ақпаратты көрсетеді.
Амортизациялық құны бойынша бағаланатын борыш құралдары қаржылық ахуал туралы шоғырландырылған есепте күтелітін кредиттік шығындарға бағалау резерві шегеріліп ұсынылады. Кредиттік міндеттемелер мен қаржылық кепілдіктерге
қатысты қаржылық ахуал туралы шоғырландырылған есепте міндеттемелер құрамында күтелітін кредиттік шығындарға
бөлек резерв мойындалады.Өзге жиынтық кіріс арқылы әділ құны бойынша, күтелітін кредиттің шығындарға бағалау резервін ескерусіз бағаланатын борыш құралдарының амортизациялық құнындағы өзгерістер пайда немесе шығын құрамында
көрсетіледі. Баланстық құндағы басқа өзгерістер өзге жиынтық кіріс құрамында «өзге жиынтық кіріс арқылы бағаланатын
борыш құралдарынан шығыстарды шегергендегі кірістер» бабында көрсетіледі.
Топ бастапқы мойындау мезетінен бастап кредиттік сапа өзгерістерінің негізінде құнсыздануды есепке алудың «үш кезеңді»
моделін қолданады. Бастапқы мойындау кезінде құнсыздан,ан болып табылмайтын қаржылық құрал 1-кезеңге жататын
ретінде жіктеледі. 1-кезең қаржылық активтері үшін күтілетін кредиттік шығындар келесі 12 айдың ішінде немесе келісімшартқа сәйкес өтелетін күнге дейін, егер ол 12 ай таусылғанға дейін орын алса («12 айлық күтілетін кредиттік шығындар»)
орын алуы мүмкін дефолттар нәтижесінде туындайтын барлық мерзім ішіндегі күтілетін кредиттік шығындардың бір бөлігіне тең сомада бағаланады. Егер Топ бастапқы мойындау мезетінен бастап кредиттік тәуекел елеулі түрде ұлғайғанын сәй-
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кестендірсе, онда актив 2 кезеңге көшіріледі, ал осы актив бойынша күтілетін кредиттік шығындар барлық мерзім ішіндегі
күтілетін кредиттік шығындар негізінде, яғни келісімшартқа сәйкес өтелетін күнге дейін, бірақ күтілетін алдын ала төлемді,
егер ол қарастырылған болса, ескерумен бағаланады («барлық мерзім ішіндегі күтілетін кредиттік шығындар»).
Топтың кредиттік тәуекелдің ұлғаюын анықтау тәртібінің сипатталуы 42-ескертуде келтірілген. Егер Топ қаржылық актив
құнсызданған болып табылады деп анықтайтын болса, актив 3-кезеңге көшіріледі және ол бойынша күтілетін кредиттік
шығындар барлық мерзім ішіндегі күтілетін кредиттік шығындар ретінде бағаланады. Топтың құнсызданған активтерді
және дефолтты анықтауға қатысты түсіндірмелері 42-ескертуде көрсетілген. Сатылып алынған немесе құрылған кредиттік
құнсызданған қаржылық активтер үшін күтілетін кредиттік шығындар әрқашан да барлық мерзім ішіндегі күтілетін кредиттік шығындар ретінде бағаланады.
42-ескертуде күтілетін кредиттік шығындарды бағалаған кезде пайдаланылатын дереккөз деректері, рұқсат етулер мен
есептеу әдістері туралы ақпарат, Топтың болжамдық ақпаратты күтілетін кредиттік шығындар моделдеріне енгізу тәсілін
түсіндірумен қоса, келтірілген.
Қаржылық активтерді шығару
Қаржылық активтер Топ оларды өтетіп алу бойынша барлық іс жүзіндегі мүмкіндіктерін тауысып, мұндай активтерді өтетіп алуға
қатысты күтулердің негізсіздігі туралы қорытындыға келгенде тұтас немесе жартылай есептен шығарылады. Есептен шығару
мойындауды тоқтату болып табылады. Өтемге қатысты негізделген күтулердің жоқ екендігінің белгілеріне (i) сот шешімі, (ii)
қаржылық актив сатылып алынған кәсіпорынның таратылуы, (iii) 3 жыл және одан көп мерзімінен асқан кезең кіреді.
Туынды қаржы құралдары
Туынды қаржы құралдары әділ құны бойынша көрсетіледі. Егер туынды құралдарының әділ құны оң шамада болса, аталған
құралдар актив ретінде есептеледі, ал егер де олардың әділ құны теріс болып табылса, міндеттемелер ретінде есептеледі.
Туынды құралдардың әділ құнының өзгеруі жылдағы пайдаға немесе шығынға қосылады. Топ хеджерлеу есебін қолданбайды.
Басқа қаржы құралдарына енгізілген кейбір туынды есепте құралдарының, тәуекелдері мен экономикалық сипаттамалары
негізгі шарттың тәуекелдері мен экономикалық сипатталарымен тығыз байланыста болмаса бөлек туынды құралдар ретінде
есептеледі.
Қаржы активтерін мойындауды тоқтату
Топ мына жағдайларда қаржы активтерін мойындауды тоқтатады: (а) бұл активтер өтелген кезде немесе осындай активтерге
байланысты ақшалай қаражат ағымының әрекет ету құқығы өтіп кеткен кезде, немесе (б) Топ қаржы активтеріне түсетін
ақшалай қаражат ағымына арналған құқығын тапсырған кезде немесе тапсыру туралы келісімді жасасқан кезде, және бұл
ретте (i) сондай-ақ осы активтерді иеленуге байланысты барлық тәуекелдер мен сыйақыларды тапсырса, немесе (ii) осы активтерді иеленуге байланысты барлық тәуекелдер мен сыйақыларды тапсырмай немесе сақтамай, бірақ аталған активтерге
қатысты бақылау құқығынан айырылған кезде.
Байланысты емес үшінші тарапқа қарастырылатын активтердің барлығын осындай сатуға қосымша шектеулер салу қажеттілігінсіз сатуға контрагенттің іс жүзінде мүмкіндігі болмаған жағдайда бақылау сақталынады.
Қаржылық активтерді модификациялау
Кейде Топ қаржылық активтер бойынша келісімшарттық шарттарды қайта қарайды немесе өзгеше түрде модификациялайды. Топ келісімшартпен қарастырылатын ақша ағындарын модификациялау басқалардың арасында, келесі: актив бойынша
тәуекелдердің бейініне елеулі әсер ететін келісімшарттық шарттардың бар екендігі, пайыздық мөлшерлеменің елеулі өзгерістері, валютадық деноминация өзгерістері, активпен байланысты кредиттік тәуекелге елеулі ықпал ететін жаңа немесе
қосымша кредиттік қамтамасыз етудің пайда болуы немесе қарыз алушы қаржылық қиыншылықтар сезінбейтін жағдайларда кредит мерзімін елеулі ұзарту факторларын ескерумен елеулі болып табылатын-табылмайтындығын бағалайды.
Егер модификацияланған шарттар бастапқы актив бойынша ақша ағынына құқық таусылатындай болып елеулі айрықшаланатын болса, Топ бастапқы қаржылық активті мойындауды тоқтатады да, жаңа активті әділ құн бойынша мойындайды.
Шарттарды қайта қарау күні кейінгі құнсыздануды есептеу мақсаттары үшін, соның ішінде кредиттік тәуекелдің елеулі
ұлғаюы фактісін анықтау үшін бастапқы мойындау күні болып табылады. Топ сонымен қатар жаңа кредиттің немесе борыш құралының төлемдерді тек қана борыштың негізгі сомасының және пайыздардың есебіне жүзеге асыру критерийіне
сәйкестігін бағалайды. Мойындалуы тоқтатылған бастапқы активтің баланстық құны мен жаңа, елеулі түрде модификацияланған актив арасындағы кез келген айырмашылықтар пайда немесе шығын құрамында көрсетіледі, егер айырмашылық
мазмұны меншік иелерімен капиталмен операцияларға жатпайтын болса.
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Шоғырландырылған қаржылық есептілік

3. Есептілік саясатының негізгі ережелері (жалғасы)
Шарттарды қайта қарау контрагенттің қаржылық қиыншылықтарынан және оның бастапқыда келісілген төлемдерді орындауға
қабілетсіздігінен туындаған жағдайда, Топ бастапқы және түзетілген күтілетін ақша ағындарын активтермен келісімшарт шарттарын модификацилау нәтижесіндегі актив бойынша тәуекелдер мен пайдалардың елеуді айырмышылығына салыстырады.
Егер тәуекелдер мен пайдалар өзгермесе, онда модификацияланған активтің бастапқы активтен елеулі айырмашылығы жоқ
және оның модификациялау мойындауды тоқтатуға әкелмейді. Топ бастапқы тиімді пайыздық мөлшерлеме бойынша (немесе
сатып алынған немесе құрылған кредиттік құнсызданған қаржылық активтер үшін кредиттік тәуекелді ескерумен түзетілген
тиімді пайыздық мөлшерлеме бойынша) модификацияланған ақша ағындарын келісімшартқа дисконттау жолымен баланстық
құнды қайта есептейді және модификациялаудан пайданы немесе шығынды пайда немесе шығын құрамында мойындайды.
Қаржы міндеттемелерін бағалау санаттары
Қаржылық міндеттемелер: (i) пайда немесе шығын арқылы әділ құны бойынша бағаланатын қаржылық міндеттемелерден:
бұл жіктеу туынды қаржылық құралдарға, сауда-саттыққа арналған қаржылық міндеттемелерге, (мысалы, бағалы қағаздар
бойынша қысқа позициялар), сатып алушы бизнес сатып алу кезінде мойындайтын шартты өтеуге, және бастапқы мойындау
кезінде осылай анықталған басқа қаржылық міндеттемелерге қолданылады; және (ii) қаржылық кепілдік және кредиттер
беру бойынша келісімшарттардан басқа, кейіннен амортизациялық құн бойынша бағаланатын ретінде жіктеледі.
Қаржылық міндеттемелерді мойындауды тоқтату
Қаржылық міндеттемелерді мойындау олар өтелген жағдайда (яғни, келісімшартта көрсетілген міндеттеме орындалғанда
немесе тоқтатылғанда немесе оны орындау мерзімі таусылғанда) тоқтатылады.
Шарттары елеулі түрде айрықшаланатын борыш құралдарымен Топ және оның бастапқы кредиторларымен алмасу,
сонымен қатар бар қаржылық міндеттемелерді модификациялау бастапқы қаржылық міндеттемелерді өтеу және жаңа
қаржылық міндеттемелерді мойындау ретінде есепке алынады. Шарттар елеулі түрде айрықшаланатын болып есептеледі, егер бастапқы тиімді пайыздық мөлшерлемені пайдаланумен дисконтталған алынған сыйақыларды шегергендегі
барлық төленген сыйақыларды қоса, жаңа шарттарға сәйкес ақша ағындарының дисконтталған келтірілген құны бастапқы
қаржылық міндттеме бойынша қалған ақша ағындарының дисконтталған келтірілген құнынан кемінде 10 пайыз айрықшаланатын болса. Бұдан басқа, құрал деномнацияланған валюта, пайыздық мөлшерлеме типінің өзгерісі, құралды конвертациялаудың жаңа шарттары және кредит бойынша ектеу шарттарының өзгерісі сияқты басқа сапалық факторлар ескеріледі.
Егер борыш құралдарымен алмасу немесе шарттарды модификациялау өтеу ретінде есепке алынса, барлық шығын немесе
төленген сыйақылар өтеуде пайда немесе шығын ретінде құрамында мойындалады. Егер алмасу немесе модификация
өтеу ретінде мойындалмаса, барлық шығын немесе төленген сыйақылар міндеттемелердің баланстық құнын түзету ретінде
көрсетіледі және модификацияланған міндеттемелердің қалған әрекет ету мерзімі ішінде амортизацияланады.
Міндеттемелерді оларды өтеуге әкелмейтін модификациялау кумулитивтік амортизация есептеу әдісімен бағалау мәнінің
өзгерісі ретінде өткен күнмен есепке алынады, бұл ретте пайда немесе шығын, егер баланстық құндағы айырмашылықтың
экономикалық мазмұны меншік иесімен капиталмен операцияларға жатпайтын болса, пайда немесе шығын құрамында
көрсетіледі.
Қаржылық құралдарды өзара есепке алу
Қаржылық активтер мен міндеттемелер өзара есепке алынады және қаржылық ахуал туралы есепте таза шама ретінде тек
көрсетілген сомаларды өзара есепке алуды жүргізу заңды түрде белгіленген құқық бар болса, сонымен қатар не бір мезгілде
активті өткізу және міндеттемені реттеу ниеті бар болғанда ғана көрсетіледі. Қарастырылып отырған өзара есепке алуға
құқықтың (а) болуы мүмкін келешек оқиғаларға тәуелді болмауы және (б) мына жағдайларда: (i) әдеттегі қаржылық-шаруашылық қызметті жүзеге асыру барысында, (ii) төлемдер бойынша міндеттемелер орындалмағанда (дефолт оқиғасында)
және (iii) қабілетсіздік немесе банкроттық жағдайында жүзеге асыруға заңды мүмкіндігі бар болуы тиіс.
Ақшалай қаражаттар мен олардың эквиваленттері
Ақшалай қаражаттар мен олардың эквиваленттерге кассадағы, талап етілгенге дейін банк шоттарындағы ақшалай қаражат
және үш айдан аспайтын шарт бойынша бастапқы өтеу мерзімі мен басқа да қысқамерзімдік жоғары өтімділік инвестициялар
кіреді. Ақшалай қаражаттар мен олардың эквиваленттері амортизациялық құны бойынша ескеріледі Ақшалай қаражаттар мен
олардың эквиваленттері амортизацияланған құн бойынша көрсетіледі, өйткені (i) олар келісімшартпен қарастырылған ақша
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ағындарын алу үшін ұсталады және бұл ақша ағындары тек қана борыштың негізгі сомасы мен пайыздардың есебіне төлемдер
болып табылады және (ii) олар пайда немесе шығын арқылы әділ құны бойынша бағаланатын санатқа жатқызылмаған. Ақша
қаражатының пайдалануы шектелген қалдықтары ақша қаражаты мен ақша қаражатыың эквиваленттері құрамынан ақша қаражатының қозалысы туралы есеп құру мақсатында алынып тасталады. Ақша қаражатының айырбастау немесе есептік күннен
кейінгі кемінде он екі ай ішінде әрекет ететін міндеттемелерді өтеу үшін пайдалану шектелген қалдықтары өзге айналымдық
емес активтер құрамына енгізіледі.
Сауда және өзге дебиторлық берешек
Сауда және өзге дебиторлық берешек бастапқыда әділ құн бойынша, содан кейін тиімді мөлшерлеме пайызы әдістемесін
қолданып есептелген амортизациялау құны бойынша ескеріледі.
Қорлар
Қорлар ең аз дегенде екі мөлшерлеме бойынша есептеледі: өзіндік құны бойынша және сатудың таза бағасы бойынша. Қордың өндіріске жіберілген және өзге есептен шығып кеткен кезінде оларды бағалау орташа өлшенген құны әдісі бойынша
жүргізіледі. Дайын өнімнің және ақталмаған өндірістің өзіндік құнына шикізат пен материал құны, өндірістік жұмысшылардың еңбек ақыларын төлеуге кеткен шығындар және тікелей шығындар, сондай-ақ өндірістік үстеме шығындардың тиісті
үлесі (өндірістік қуаттарын нормативтік пайдалану негізінде есептелген) кіреді, және қарыз қаражаттар бойынша шығыстар
кірмейді. Сатудың таза бағасы – бұл, өндірісті аяқтауға деген есептескен шығындарды және сату үшін шегуге қажет есептесу
шығындарды есептен шығарып, қарапайым қызмет барысындағы есептесу сату бағасы.
Алдын ала төлем
Құнсыздануға арналған резервті шығарып тастағанда, алдын ала төлем іс жүзіндегі шығыстар бойынша есептілікте
көрсетіледі. Алдын ала төлем ұзақмерзімдік болып жіктелінеді, егер де оған қатысты тауарлар мен қызметтерді алудың
күтілетін мерзімі бір жылдан асса, немесе алдын ала төлем бастапқы мойындалу кезінде ұзақмерзімдік болып есептілікте
көрсетілетін активке кіретін болса. Активті алуға арналған алдын ала төлем сомасы оның баланстық құнына Топ осындай
активтерге бақылауды алған кезінде және онымен байланысты болашақ экономикалық пайдалар Топпен алынатын мүмкіндік бар болған кезде кіргізіледі.
Өзге алдын ала төлемдер тауарлар мен қызметтерді алу кезінде оған қатысты пайда немесе залалдар тізіміне кіргізіледі.
Алдын ала төлеуге жататын активтер, тауарлар немесе қызметтер төленбейді деген белгісі болса, алдын ала төлемнің баланстық құны есептен шығаруға жатады, және құнсызданудан болған тиісті шығын жылдағы пайда мен шығынға қосылады.
Ұзақмерзімдік алдын ала төлемдер дисконтталмайды.
Қосымша құн салығы
Өткізу кезінде туындайтын қосымша құн салығы (ҚҚС) тауарлар тиеп-жіберілген немесе қызметтер көрсетілген кезде салық
органдарына төлеуге жатады. Алу бойынша ҚҚС жеткізушіден салық шот-фактурасын алған кезде өткізу бойынша ҚҚС-мен
қоса есептеуге жатады. Салық заңнамасы ҚҚС-ын есептеуге рұқсат етеді.Тиісінше, есептеу күніне есептелмеген, өткізу және
алу операциялары бойынша ҚҚС әрбір шоғырландырылған кәсіпорын үшін жеке тежелген қаржы жағдай туралы шоғырландырылған есептемеде мойындалған. Өтелетін ҚҚС айналымынан тыс актив болып жіктелінеді, егер де есептеу кезең аяқталу
сәтінен бастап бір жыл ішінде ертең ол бойынша қайтару күтілмейтін болса. Ұзақмерзімдік ҚҚС дисконтталмайды.
Акционерлік капитал
Қарапайым акциялар капитал ретінде көрсетіледі. Жаңа акцияларды тікелей шығаруға жататын қосымша шығындар
шығарудан алынған соманы (салықты есептен шығарып тастап) азайту ретіндегі капитал құрамында көрсетіледі. Алынған
қаражаттың әділ құнының сомасын шығарылған акциялардың номиналдық құнынан арттыру капиталда эмиссиялық табыс
ретінде көрсетіледі. Қосымша төленген капитал негізінде иеліктің бақыламайтын үлесімен өз үлесінен асыра жасалған
салымды көрсетеді.
Дивидендтер
Дивидендтер міндеттемелер ретінде көрсетіледі және олар жарияланып, мақұлданған сол кезеңдегі капиталдың сомасынан
есептен шығарылады. Есептілік күнінен кейін, бірақ қаржылық есептілікті бекіту күніне дейін, жария етілген дивидендтер
туралы ақпарат «Есептілік кезеңнің аяқталуынан кейінгі жағдайлар» ескертуінде көрсетіледі.
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Шоғырландырылған қаржылық есептілік

3. Есептілік саясатының негізгі ережелері (жалғасы)
Операциялық жалға алу
Топ, активтердің иесі болуына байланысты емес іс жүзінде барлық тәуекелдер мен түскен ақшаны жалға алушыдан Топқа
тапсыруды көздемейтін, жалға алу шарт бойынша жалға алушы болған жағдайда жалға алу төлемдердің жалпы сомасы
барлық жалға алу мерзімі ішінде желілік әдіспен жылдағы пайда мен шығында көрсетіледі. Жалға алу мерзімі - бұл жалға
алушы активтерді жалға алу туралы шартты жасасқан, мерзімінен ерте тоқтатуға жатпайтын кезең, сондай-ақ жалға алушы
қосымша төлеп немесе онсыз да активті жалға алу құқығы бар қосымша кезеңдер, егер де жалға алудың бастапқы күніне
жалға алушымен осындай құқық іске асырылатынына жеткілікті сенімі болса.
Қаржылық жалға беру бойынша міндеттемелер
Топ жалдау келісімшарты бойынша, иелік етумен байланысты тәуекелдер мен пайдалардың барлығы Топқа табысталатын
жалға алушы болып табылған жағдайларда, жалға алынатын активтер жалдау мерзімі басталатын күнге негізгі құралдар
құрамында, жалға алынатын активтердің әділ құны және барынша аз жалдау төлемдерінің келтірілген құны екі шамасының ең азы бойынша капиталдандырылады. Әрбір жалдау төлемі өтелмеген міндеттемелерді азайту мен қаржыландыруға
шығындар арасында Қаржылық жалға беру бойынша міндеттемелердің өтелмеген қалдығы бойынша пайыздың тұрақты
кезеңдік мөлшерлемесі шығатындай түрде бөлінеді. Келешек қаржылық шығыстарды шегергендегі тиісті жалға алу міндеттемелері кредиттер мен қарыздар құрамына қосылады. Жалға алу төлемдерінің құрамында пайыздар төлеуге шығындар
жалдау мерзімі ішіндегі пайдада немесе шығында тиімді пайыздық мөлшерлеме әдісімен көрсетіледі. Қаржылық жалдау
келісімшарттары бойынша сатылып алынған активтер осы активке жалдау мерзімінің аяғында меншік құқығын алатындығына Топтың жеткілікті сенімділігі жоқ болғанда, оларды пайдалы пайдалану мерзімі ішінде немесе жалдау мерзімі
ішінде, ол анағұрлым қысқа болған жағдайда, амортизацияланады.
Несиелер мен қарыздар
Несиелер мен қарыздар тиімді пайыздық мөлшерлеме әдісін қолданып амортизацияланған құны бойынша көрсетіледі.
Активті сатып алуға, құрылысқа немесе өндіруге тікелей жатқызылатын және мақсатқа сай пайдалану немесе сату үшін міндетті түрде елеулі уақыт талап ететін қарыздар бойынша шығындар осындай активтің құрамына енеді.
Капитализацияның басталу уақыты (а) Топ, белгілі талаптарға сай келетін, активтермен байланысты шығыстарды шегереді;
б) қарыздардың шығыстарын өтейді және (в) ол активті маңызы бойынша пайдалануға немесе сатуға дайындау үшін қажетті
әрекетті жасайды. Қарыз бойынша шығындарды капиталдау, активті маңызы бойынша пайдалануға немесе сатуға дайындау
үшін қажетті барлық жұмыстар іс жүзінде аяқталған күніне дейін жалғасады.
Топ белгілі талаптарға сай келетін, активтер бойынша күрделі шығындарды жасамағанда, болдырмауға болатын несиелер
мен қарыздар бойынша шығындарды капиталдайды. Қарыздар бойынша капиталдырылған шығындар Топты орташа қаржыландыру құны негізінде есептеледі (орташа өлшенген пайыздық шығыстар жіктелген активтер шығыстарына қолданылады),
бұған белгілі талаптарға сай келетін, активтерді алу үшін қаражатты қарызға алу жағдайы кірмейді. Бұл орын алған жағдайда, осы қарыз бойынша кезең ішіндегі шеккен іс жүзіндегі шығындар капиталдырылады, осы қарыздық қаражатты уақытша
инвестициялаудан түскен кез келген инвестициялық табысты есептен шығарғанда.
Айрықшаландырылған акциялар
Белгілі бір күнге өтеуге жататын айрықшаландырылған акциялар міндеттемелер ретінде жіктеледі. Бұл айрықшаландырылған акциялар бойынша дивидендтер пайда немесе шығын және өзге жиынтық кіріс туралы есепте пайыздық шығыстар
ретінде көрсетіледі.
Міндеттемелер және төлемдер бойынша резервтер
Міндеттемелер және төлемдер бойынша резервтер айқындалмаған орындалу мерзімі мен мөлшерімен қоса қаржылық емес
міндеттемелерді білдіреді. Олар Топтың қандай да өткен жағдайдың әсерінен міндеттемелері бар болса (заңдылық немесе
конклюденттік) есептеледі, оларды реттеу үшін жоғары мүмкіндік дәрежесімен ресурстардың істен шығып кетуі талап
етіледі, және міндеттеменің мөлшерін жеткілікті сенімділік дәрежесімен ақшалай көрсеткішпен бағалауға болады. Топтың
резервтеріне кен орындарын қалпына келтіру резерві, қоршаған ортаны қорғау резерві және өзге де резервтер қосылады
(36 ескерту).
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Кен орындарын қалпына келтіруге арналған резерв
Активтерді жою және қалпына келтіру бойынша міндеттемелер олардың туындауы мүмкін болған кезде және олардың
сомасының негізделген бағалауы мүмкін болған кезде мойындалады. Активтердің істен шығуы бойынша шығындар құрамына ғимараттарды рекультивациялау мен жоюға (ғимараттарды, үй-жайларды және инфрақұрылым нысандарын қирату,
машиналар мен жабдықтарды демонтаждау, қалдық материалды шығару, қоршаған ортаны тазалау, тасталымдарға мониторинг жүргізу және бұзылған жерлерді қалпына келтіру) арналған шығындар кіреді. Негізгі құрал демонтаждау мен орын
ауыстыруға есептелген шығындар осы негізгі құрал алу сәтіндегі, немесе, кен орындарын әзірлеу барысында жерді бұзудың
немесе қоршаған ортаны ластандырудың тиісті фактісінен туындайтын міндеттеме пайда болған кезең ішінде, болашақ
бағаланған шығындардың дисконтталған құны негізінде, өндірісті дайындау залалдар құнына қосылады.Тиісті шығындардың есептесу мерзімінің немесе сомасының өзгерілуі нәтижесінде, немесе дисконттық мөлшерлеменің өзгеру нәтижесінде
туындаған міндеттемелерді бағалаудағы өзгерістер негізгі құралдар немесе өндіріске дайындау бойынша шығындар құрамындағы тиісті активтің ағымдағы кезеңдегі құнын түзетуі ретінде көрсетіледі. Бұл шығындар болашақта, аталған активтерге сай келетін амортизация әдісін қолданып, активтердің пайдалы қызмет ету мерзімі ішінде амортизацияланады.
Активтерді жою және қалпына келтіру бойынша міндеттемелерге арналған резервтерге бұзушылық немесе болашақта келтірілген шығындар фактілерімен байланысты туындаған қандай-да қосымша міндеттемелер кіреді. Шығындар соманың бағалау мәні, мысалы, активтердің жаңартылған бағалау сомасының және қайта қаралған пайдалану мерзімдерінің, және тұрақты
негізінде ресми түрдегі тексерулерді жүргізіп операциялық қызметтің белгіленген мерзімдерінің белгілі өзгерістерін ескеріп,
пайдаланылуына қарай жыл сайын есептеледі.Қажетті шығындардың нақты қорытынды сомасы белгілі еместігіне қарамастан,
Топ өз шығындарын,техникалық-экономикалық негіздемеге және инженерлік зерттеулерге сүйеніп, қолданыстағы техникалық
қағидаларға және рекультивация жұмыстарын жүргізу нормалары мен қалпына келтіру әдістеріне сәйкес бағалайды.
Резервтің дисконтталған құнын айқындау кезінде қолданылатын дисконттың амортизация немесе «алып тастау» сомасы әрбір
есептілік беру кезеңі қызметінің қорытындысына жатады. Дисконт амортизациясы қаржы шығындар құрамында көрсетіледі.
Қаржы кепілдіктері
Қаржы кепілдіктері – бұл қайтарылмайтын шарттар, олар Топтан, тиісті дебитор қарыз құралының шарттары бойынша уақытылы
төлемді жасамаған жағдайда, кепілдерді ұстаушы шеккен шығындарды өтеу бойынша айқындалған төлемдердің жүзеге асырылуын талап етеді. Қаржылық кепілдіктер бастапқыда әдетте алынған комиссия сомасына тең әділ құны бойынша көрсетіледі.
Аталған сома кепілдіктің қолданыс мерзімінде желілік әдіспен амортизацияланады. Кепілдіктің әрбір есептілікті күніне екі соманың үлкені: (i) бастапқы тану кезінде көрсетілген өзі амортизацияланбаған сома; және (ii) есептілікті кезеңнің соныңдағы жағдай
бойынша міндеттемелерді реттеу үшін қажетті шығыс сомасының есептілікті бағалауының ең жақсысы бойынша бағаланады. Бұдан басқа, қаржылық ахуал туралы есепте актив ретінде көрсетілетін сыйақы бойынша дебиторлық берешекке қатысты күтілетін
кредиттік залалдарға бағалау резерві мойындалады.
Кредиторлық берешек
Саудалық кредиторлық берешек контрагенттің өз келісімшарттық міндеттемелерін орындауы фактісі бойынша есептеледі
және тиімді пайыздық мөлшерлеме әдісін пайдаланумен амортизацияланған құн бойынша есепке алынады.
Қызметкерлерге сыйақы беру
(i) Қызметкерлерге ұзақмерзімдік сыйақы беру
Топтың кәсіпорындары, ұжымдық еңбек шартының ережелеріне сәйкес, өз қызметкерлерін ұзақмерзімдік сыйақылармен
қамтамасыз етеді. Шарттар, мысалы, Топтың қызметкерлеріне жұмысқа жарамсыз болған жағдайда, зейнетке шыққан кезде,
мерт болу жағдайы бойынша сыйақыны беруді және өзге төлемдерді қаржылық көмек ретінде көрсетуді көздейді. Бөлек
жәрдемақыны алуға арналған құқық зейнетке дейін қалған жұмыс істеу мерзіміне тәуелді және қызметкердің ең төмен
жұмыс өтілі бар болуына байланысты ұсынылады.
Топтың қаржыланатын зейнетақы жүйесі жоқ. Әрбір есептілік беру кезеңіндегі міндеттеме зейнеттік міндеттемелердің
ағымдағы құнын білдіреді. Жыл ішінде туындайтын актуарлық пайда мен шығындар жылдағы пайда мен шығындарда
көрсетіледі. Осы мақсат үшін актуарлық пайда мен шығындарға актуарлық ұсыныстардағы өзгерістер ықпалы да, актуарлық
ұсыныстар мен іс жүзіндегі деректер арасындағы айырмашылықтардың өткен тәжірибесінің ықпалы да кіреді.
Еңбек қызметі аяқталысымен болатын міндеттемелер бойынша актуарлық пайда мен шығындар, олар туындаған кезең
ішіндегі өзге жиынтық табыстар құрамында көрсетіледі. Зейнетақылық міндеттемелердің ағымдағы кұнындағы өзге өзгерістер, қызметтер бойынша ағымдағы шығындар құнымен қоса, жылдағы пайда мен шығындарда мойындалады.
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Шоғырландырылған қаржылық есептілік

3. Есептілік саясатының негізгі ережелері (жалғасы)
Белгіленген ақша төлемдері бар зейнетақылық міндеттемелерді есептілікке алуда қолданылған ең елеулі ұсыныстарға
дисконт мөлшерлемесі, кадрлар ағымы туралы ұсыныстар және өлім коэффициенті кіреді. Дисконт мөлшерлемесі болашақ міндеттемелердің келтірілген таза құнын айқындау үшін пайдаланылады, және әрбір жылда осындай міндеттемелер
бойынша дисконтты алып тастау, жылдағы пайда мен шығындарға жатқызылады. Өлім туралы ұсыныс, міндеттемелердің
келтірілген таза құнын алу үшін дисконтталатын, сыйақылардың болашақ төлем ағымын болжау үшін қолданылады.
Топ қызметкерлерінің жұмысқа жарамсыз болған жағдайда, мерт болу жағдайы бойынша қаржылық көмек көрсетумен қоса,
қызметкерлеріне сыйақы беруді қызметкерлерге өзге де ұзақмерзімдік сыйақыларды беру ретінде қарастырады. Осындай
сыйақылар бойынша күтілетін шығыстарды есептеу, белгіленген ақша төлемдері бар зейнет жоспарларын есептеген кезде
қолданылатын әдіс бойынша қызметкердің осындай міндеттемелер тәуелсіз білікті актуарийлармен жыл сайынғы негізінде
бағаланады.
(ii) Жалақыға, зейнетақыны төлеуге байланысты шығындар мен аударымдар
Жалақыға, зейнетақылық аударымдарға, әлеуметтік сақтандыру қорына салымдар, жыл сайынғы төленген еңбек демалыстарына және ауру парағына, сыйақылар мен ақшалай емес жеңілдіктерге шығыстар Топтың қызметкерлерімен тиісті
жұмыстың жүзеге асырылуына орай есептеледі. Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес Топ қызметкерлердің
жалақысынан зейнетақы аударымдарын жасайды және оны бірегей жинақтаушы зейнеткерлік қорына аударады. Қызметкер
зейнетке шығарда барлық зейнетақылық төлемдер бірегей жинақтаушы зейнеткерлік қорымен жүзеге асырылады.
Акцияға пайда
Акцияға пайда, Компанияның акция ұстаушылар үлесіне келетін пайда мен шығынды, есептілік беру жыл ішінде айналымда болған, пайдаға қатысатын акциялардың орташа өлшенген акциялар санына бөлу арқылы айқындалады.
Сегменттік есептілік.
Операциялық сегменттер бойынша есептілік Топтың операциялық шешімдер үшін жауапты басшысына берілетін ішкі
есептілікке сәйкес жасалады. Топтың операциялық шешімдер үшін жауапты басшысы ресурстарды бөлумен айналысады
және операциялық сегменттерді бағалауды жүргізеді. Есептік сегметтер, егер олардың табысы, кірісі немесе активтері барлық операциялық сегменттердің жиынтық табыстарының, жиынтық кірістерінің немесе жиынтық активтерінің кемінде он
пайызын құрайтын болса, бөлек ашып көрсетуге жатады.
Қаржылық есептілікті ұсынудағы өзгерістер
Тоқтатылған қызмет
46-ескертуде көрсетілгендей, осы шоғырландырылған қаржылық есептілікте «MAЭK-Қазатомөнеркәсіп»» ЖШС тоқтатылған
қызмет ретінде жіктелді. Тоқтатылған қызметтен кірістер мен ақша ағындары ағымдағы кезең үшін де, сол сияқты салыстырмалы кезең үшін де жалғасатын қызметтен бөлек көрсетілген. Салыстырмалы ақпарат тиісінше қайта есептелді.
Қайта есептеуге қатысты қаржылық ақпарат төменде келтірілген:
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Миллион Қазақстан теңгесімен берілген
Табыс

2017 ж.
(қайта қаралғанға дейін)

Түзету

2017 ж.
Қайта есептелді

336,517

(59,471)

277,046

(263,864)

53,930

(209,934)

Жалпы пайда

72,653

(5,541)

67,112

Өткізу бойынша шығыстар

(4,858)

542

(4,316)

Жалпы және әкімшілік шығыстар

(32,274)

2,080

(30,194)

Активтердің құнсыздануынан шығындар

(27,415)

3

(27,412)

Бағамдық айырма бойынша таза шығын

(768)

(37)

(805)

115,111

(204)

114,907

(6,768)

490

(6,278)

5,888

(73)

5,815

Қаржылық шығыстар

(9,067)

134

(8,933)

Қауымдастырылған кәсіпорындардың
нәтижелеріндегі үлес

22,007

-

22,007

Өткізудің өзіндік құны

Өзге кірістер
Өзге шығыстар
Қаржылық кірістер

Бірлескен кәсіпорындардың нәтижелеріндегі үлес
Салық салынғанға дейінгі пайда

22,107

-

22,107

156,616

(2,606)

154,010

Табыс салығы бойынша шығыстар

(17,462)

175

(17,287)

Жалғасатын қызметтен жыл ішіндегі пайда

139,154

(2,431)

136,723

-

2,431

2,431

139,154

-

139,154

Тоқтатылған қызметтен жыл ішіндегі пайда
ЖЫЛ ІШІНДЕГІ ПАЙДА

4. Маңызды есептеу бағалаулары және есептілік саясатын
қолданудағы кәсіби ой-пікірлер
Топ, келесі қаржы жылындағы қаржылық есептілікте көрсетілетін сомасына және актвитер мен міндеттемелердің баланстық
құнына ықпал ететін есептесу бағалауы мен ұйғарымдарды өндіреді. Есептесу бағалауы мен ой-пікірлер үнемі талдауға
жатады және басшылықтың өткен тәжірибесіне және басқа факторларға, соның ішінде, қалыптасқан жағдайда негізделген
деп саналатын болашақ жағдайларға қатысты күтілетіндерге негізделеді. Есептілік саясатын қолдану процесінде басшылық сондай-ақ кәсіби ой-пікірлерді пайдаланады, бұған есептесу бағалауға байланысты ой-пікірлер кірмейді. Қаржылық
есептілікте көрсетілген сомаларға ең елеулі ықпал ететін кәсіби ой-пікірлерге және, келесі қаржылық жыл ішіндегі активтер
мен міндеттемелердің әділ бағасын елеулі түзету қажеттілігіне жеткізетін есептесу бағалауға мыналар кіреді:
Бизнесті біріктіру кезінде әділ құнды бағалау (бағалау)
ХҚЕС 3 «Бизнесті біріктіру» стандартына сәйкес Топ бизнесті біріктіру нәтижесінде алынған сәйкестендірілетін және шарттық
активтерді, сонымен қатар міндеттемелерді сатып алу күніне әділ құны бойынша бағалайды.
Әділ құн бағалау туралы есеп негізінде анықталады (егер бизнесті біріктіру бойынша есепке алу есептік кезең соңына
аяқталмаған болса, бұл жағдайда алдын ала мәндер пайдаланылады).
Әділ құнды бағалауға келешектегі ақша ағындары мен бағалау кезінде пайдаланылған басқа да бастапқы деректер туралы
елеулі жорамалдар мен ой-пікірлер кіреді.
Бизнесті біріктірумен байланысты сатып алудың бағасы сатылып алынған активтер мен міндеттемелер арасында сатып
алу мезетіндегі олардың бағалау әділ құны бойынша бөлінеді. Бөлу үдерісі субъективті сипатқа ие және сәйкестендірілетін
және шарттық активтерге жеке берілетін сомаларға ықпал етеді.
Нәтижесінде сатып алудың бағасы активтер мен міндеттемелерге, сонымен қатар тозу мен амортизацияға және құнсыздануға тестіге ықпал етуімен байланысты келешек таза пайдаға әсер етеді.
Бизнесті сатып алу бойынша мәмілелерді есепке алу кезінде қолданылатын әділ құнды бағалау Топтың 2018 жылғы 31 желтоқсанда аяқталған жыл ішіндегі пайдасына елеулі әсер етті. Бизнесті сатып алудан алынған таза пайда 2018 жылы 313,517
миллион теңге құрады (2017: жоқ).
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4. Маңызды есептеу бағалаулары және есептілік саясатын
қолданудағы кәсіби ой-пікірлер (жалғасы)
Бизнесті біріктіру бойынша қосымша ақпарат 45-ескертуде көрсетілген.
Уран қорлары (бағалау)
Уран қорлары Топтың активтерінің өтелетін құнын және тозу мен амортизация бойынша аударымдарды анықтау үшін пайдаланылатын ақша қаражатының болжамды қозғалысын бағалаулардың негізгі компоненті болып табылады.
2018 және 2017 жылдары Топ Геологиялық барлау жұмыстары минералдық ресурстар және кен қорлары нәтижелері туралы
есеп құруға арналған австралиялық кодекске (2012) (бұдан әрі «кодекс JORC») сәйкес қорлар мен ресурстарды бағалау үшін
SRK Consulting (UK) Limited (бұдан әрі – «SRK») компаниясын тартты.
Қорлар мен ресурстарды бағалау тиісінше 2018 жылғы 31 желтоқсандағы және 2017 жылғы 31 желтоқсандағы жағдай бойынша
орындалды. Қорларды бағалау кезінде SRK «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ өндіру активтерінің минералдық ресурстар және
кен қорларын анағұрлым соңғы бағалауына негізделген негізгі ақпараттың барлығын талдады.
SRK «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ бағалаған минералдық ресурстар және кен қорларының көлемдерін өз бетінше қайта
санауды орындаған жоқ, Топтың деректері бойынша санау және бағалауларды жіктеу нәтижелерін алу үшін пайдаланылған бастапқы деректер мен әдістемелердің көлемі мен сапасын талдап, осы санаулар бойынша, тау-кен жұмыстарының
ағымдағы жоспарында жұмыс атқаруға жоспарланған уран тонналарын қоса, өз пікірлерін айтты. Бұл талдаудың негізінде
SRK сосын бұл ақпаратты JORC Кодексінде ұсынылған жетекші қағидаттар мен терминологияға сәйкес ресурстар мен қорлар
туралы куәландырылған есептер алу үшін пайдаланды.
SRK ресурстар туралы есептері экономикалық пайдамен қазылуы ықтимал және қазіргі уақытта өндіру үшін әлеует ретінде
қарастырылатын облыстарға сайды.
SRK есебінде жерасты шаймалау бойынша бар және жоспарланған жұмыстар шеңберінде (минералдық ресурстар) өндірілуі
мүмкін уран көлемдері туралы, сонымен қатар тау-кен жұмыстарын дамытудың тиісті жоспарларында өндіруге қазіргі
уақытта жоспарланған уран көлемдері (кен қорлары) туралы пікір бар. Топ SRK есебіне сәйкес қорлар бойынша деректерді
Топтың әрбір кен орындары бойынша өндірістік әдіспен ұзақмерзімді активтердің құнсыздануы мен амортизацияны есептеу үшін пайдаланды.
Қаржылық емес активтердің құнсыздануы (бағалау)
Әрбір есептілік беру кезеңінің аяғында Топ активтердің (генерирленген бірліктердің) бағалауын олардың құнсыздану мүмкіндігі белгілерін анықтау үшін жүргізеді. Осындай белгілер бар болған кезде активтердің өтелетін құны есептеледі және
оның баланстық құнымен салыстырылады. Баланстық құнының өтеу құнынан артуы құнсыздану ретінде мойындалады. Топ
гудвилге қатысты жылына бір реттен кем емес құнсыздануға тестілеу жүргізеді.
Пайдалану құндылықтарын есептеу басшылықтан Топтың активті (генерирлеуші бірлікті) пайдаланудан түскен ақшасының
келешектегі қозғалысын бағалауды құрастыруды талап етеді. Ақшаның келешектегі қозғалысын бағалауға келешектегі тауарлық бағаларға (уранға және өзге өнімдер мен қызметтерге), өндіріс пен сатулар көлеміне, дисконт мөлшерлемесіне, өсу
қарқынына, операциялық шығындардың деңгейіне және басқа факторларға қатысты елеулі ой-пікірлер кіреді. Құнсыздануға тексеру мен есептеулер Топтың бизнес модельдеріне сәйкес келетін болжамдарға негізделеді. Субъективті сипатына
байланысты бұл бағалаулардың қызметі мен ақша қозғалысының іс жүзіндегі қорытындысынан айырмашылығы болуы
мүмкін, кез келген осындай айырмашылықтар болашақ кезеңде құнсыздануға және тиісті активтердің баланстық құнының
төмендеуіне әкеліп соқтыруы мүмкін.
Гудвил
20-ескертуде 2018 жылғы 31 желтоқсандағы жағдай бойынша гудвилдің құнсыздануына Топтың тестілеуі туралы егжей-тегжейлі
ақпарат ашылып көрсетілген.
Уран өнімі өндірісімен байланысты активтер
Уран өнімі өндірісімен байланысты активтерге негізгі құралдар, өндіріске дайындау шығындары, жер қойнауын пайдалану
құқығы, барлау және бағалау активтері, қауымдастырылған кәсіпорындарға инвестициялар, бірлескен кәсіпорындарға инвестициялар және өзге инвестициялар кіреді.
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Құнсыздануды бағалау үшін активтер басқа активтерден немесе активтер тобынан (генерирлейтін бірліктерден) келетін ақша
қаражаттары ағынынан елеулі дәрежеде тәуелсіз жекелеген идентификатталатын ақша ағындары бар ең төменгі деңгейлерде
топтастырылады. Топ әр кен орнын (шарттық аумақты) жеке генерирлейтін бірлік ретінде белгіледі. Егер бірнеше кен орны
бір қайта өңдеу зауытымен (өнімдік ерітінділерді қайта өңдеу телімімен) технологиялық байланыста болса, Топ мұндай кен
орындарын біртұтас генерирлейтін бірлік ретінде қарастырады.
2018 жылғы 31 желтоқсан:
2018 жылғы 31 желтоқсан бойынша Топ уран өнімдерін өндірумен байланысты активтердің (генерирлейтін бірліктердің) құнсыздануының белгілеріне талдау жүргізді. 2018 жылғы 31 желтоқсандағы жағдай бойынша құнсызданыу белгілері айқындалған
жоқ: (а) 2018 жылы алдыңғы жылдардың болжамдарынан асып, уранға баға өсті, (б) уран қорлары 2018 жылы тұрақты болып
қалды және SRK JORC есебіне сәйкес, бірқатар кен орындары үшін ұлғайды.
Топ қолайлы оқиғалардың немесе жағдайдағы алдыңғы кезеңде мойындалған шығындардың жоқ екендігін немесе азайғандығын білдіретін өзгерістердің бар болуын қарастырды.
2017 жылғы 31 желтоқсандағы жағдай бойынша SRK есебіне сәйкес резервтердің төмендеуі немесе басқа факторлар (төменнен
қараңыздар) 2017 жылы «Қанжуған», «Қарамұрын», «Заречное» және «Семізбай» кен орындарында құнсызданудан шығындарға әкелді. Бұл индикаторлар 2018 жылғы 31 желтоқсан бойынша қалпына келтірілгендіктен, Топ өтелетін құнды бағалады
және осы генерирлеуші бірліктерде құнсызданудан шығындарды қалпына келтірді (Ескертпе 13). «Уванас» және «Оңтүстік
Мойынқұм» генерирлеуші бірліктеріне қатысты қалпына келтіру мойындалған жоқ, өйткені бұл кен орындарында өндірістің
өзіндік құны сату бағасынан жоғары болып қалып отыр.
• Төменде активтерді (генерирлейтін бірліктерді) пайдаланудың құндылығын желтоқсан 2018 жылғы 31 желтоқсан бойынша
бағалау кезінде басшылық пайдаланған негізгі болжалдар келтірілген:

U3O8 фунт үшін орташа баға
(АҚШ доллары)

2019 ж.

2020 ж.

2021 ж.

2022 ж.

2023-2030 ж.

28.92

30.37

31.21

31.76

32.47–47.39

• уран өндіру кезеңі мен көлемі болжамдары жер қойнауын пайдалануға арналған келісімшарттарда айқындалған жылдық
өндіріс көлеміне сәйкес келеді;
• 2019-2023 жылдарға арналған өндірістік және күрделі шығындар Топтың бекітілген 5 жылдық бюджетіне сәйкес келеді
• операциялық және капиталдық шығындардың ұлғаюы 2023 жылдан бастап жылына 2 пайыз құрайтын ұзақмерзімдік инфляция деңгейінде болады,
• Дисконттың мөлшерлемесі 11.87 бастап 12.92 жылдық пайызды құрайды
• Валютаның ұзақмерзімдік айырбас курсының болжамы АҚШ 1 доллар үшін 370 теңге деңгейінде.
Төменде құнсыздану индикаторлары белгіленген активтер (генерирлеу бірліктері) үшін негізгі рұқсаттарды негізделген
өзгерту кезінде болуы мүмкін (басқа барлық айнымалылардың өзгермеуінде) құнсыздану сомасын көрсететін сезімталдылық
талдауы берілген:
• болжамды кезең барысында уранға орташа жылдық бағалардың 10% және 20% төмендеуі құнсызданудан шығындарды
мойындауға әкелмейді;
• өндірістің 10% төмендеуі де құнсызданудан шығындарды мойындауға әкелмейді.
2017 жылғы 31 желтоқсан:
2017 жылғы 31 желтоқсанға Топ уран өндірісімен байланысты активтердің (генерирленген бірліктердің) құнсыздануының
белгілеріне талдау жүргізді және оның нәтижесінде «Уванас», «Қанжуған», «Оңтүстік Мойынқұм», «Қарамұрын», «Семізбай», «Ирколь», «Шығыс Мыңқұдық» және «Заречное» генерирлеуші бірліктерінің құнсыздану индикаторлары анықталды.
Байқалған құнсыздану индикаторларына JORC кодексі бойынша бағалауға көшумен байланысты қорлардың төмендеуі және
қорлардың сарқылуы немесе жоғары өндірістік өзіндік құн сияқты өзге де факторлар кіреді.
Басшылық Топтың уран өндірісімен байланысты активтерінің (генерирленген бірліктерінің) құнсыздануына тест жүргізді
және «Уванас», «Қанжуған», «Оңтүстік Мойынқұм», «Қарамұрын», «Семізбай» және «Заречное» генерирлеуші бірліктері
үшін құнсызданудан шығындарды мойындады, өйткені бұл генерирлеуші бірліктердің өтелетін құны олардың баланстық
құнынантөмен болды (Ескертпе 13).
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4. Маңызды есептеу бағалаулары және есептілік саясатын
қолданудағы кәсіби ой-пікірлер (жалғасы)
Төменде Топтың 2017 жылғы 31 желтоқсанға құнсыздану индикаторлары анықталған уран өндірісімен байланысты активтерінің
(генерирленген бірліктерінің) пайдалану құндылығын ағалау кезінде басшылық пайдаланған негізгі болжамдар келтірілген:
• уранға деген орташа жылдық бағалар 10% төмендететін коэффициентін қолдану есебімен 2017 жылғы төртінші тоқсанында
(Mid Price Midpoint) жарияланған «Ux Consulting LLC» тәуелсіз ресми көзінің болжамы негізінде төменде ұсынылған негіздерде күтіледі:

U3O8 фунт үшін орташа баға
(АҚШ доллары)

2018 ж.

2019 ж.

2020 ж.

2021 ж.

2022 ж.

2023-2030жж.

23.45

22.6

24.6

24.6

26.7

31.3 — 45.6

• уран өндіру кезеңі мен көлемі болжамдары жер қойнауын пайдалануға арналған келісімшарттарда айқындалған жылдық
өндіріс көлеміне сәйкес келеді; бұл көлем басшылық тарапынан өндірісті төмендету жоспарына байланысты түзетілген
және SRK есебінің JORC кодексіне сәйкес анықталған қорлармен шектеледі;
• 2018-2022 жылдарға арналған өндірістік және күрделі шығындар Топтың бекітілген 5 жылдық бюджетіне сәйкес келеді;
• 2022 жылдан бастап операциялық және капиталдық шығындардың ұлғаюы ұзақмерзімдік инфляция деңгейінде болады,
ол жылына 4-тен 6 пайызға дейін;
• Дисконттың мөлшерлемесі 9.57 бастап 12.1 жылдық пайызды құрайды ;
• Валютаның ұзақмерзімдік айырбас курсының болжамы IHS Global Insight көзінің негізінде қолданылады.
Төменде құнсыздану индикаторлары белгіленген активтер (генерирлеу бірліктері) үшін негізгі рұқсаттарды негізделген
өзгерту кезінде болуы мүмкін (басқа барлық айнымалылардың өзгермеуінде) құнсыздану сомасын көрсететін сезімталдылық
талдауы берілген:
• болжамды кезең барысында уранға орташа жылдық бағалардың төмендеуі:
Төмендеу %

Құнсызданудан шығындар, миллион теңге

10%

38,368

20%

40,549

Кен орындарын жою және қалпына келтіру бойынша міндеттемелерге резерв (бағалау)
Өндірістік активтер
Табиғатты қорғау заңнамасына және жер қойнауын пайдалануға арналған келісімшарттарға сәйкес Топта, өзінің операциялық қызметі нәтижесінде қоршаған ортаға келтірген залалынан айырылу, және жұмыс аяқталғанынан кейін кен орындарын
және қалдықтар көмілген полигондарды жою, жабдықтарды демонтаждау және жерлерді қалпына келтіру бойынша заңдық
міндеттемелер бар. Резервтер, өткен операциялық қызмет салдарынан болған міндеттемелердің туындауына қарай жою
және қалпына келтіру бойынша шығындардың дисконтталған құны негізінде қалыптастырылады.
Кен орындарын жою және қалпына келтіру бойынша міндеттемелердің резерві Топпен Қазақстан Республикасының қолданыстағы табиғатты қорғау заңнамасын және келісімшарттық аумақтарында жер қойнауын пайдалану және өзге де операциялық қызметтің салдарын жоюға байланысты, қайта құнарландыру бойынша жұмыстарды қалпына келтіру және жүргізудің
ағымдағы нормалары мен әдістеріне сәйкес келетін техникалық-экономикалық негіздемені және инженерлік зерттеулермен
күшейтілген бағдарламаларды өзінше пайымдау негізінде айқындалады.
2018 жылғы 31 желтоқсан бойынша Жою бойынша ағымдағы міндеттемелерді есептіліктік күнге есептеуі SRK тәуелсіз
консультанты Топ берген деректер негізінде орындады. Заңнамада қарастырылған және SRK есептеулеріне кіргізілген
жұмыстардың көлеміне объектілер мен инфрақұрылымдды (айдау, бақылау ұңғымаларын, ерітінділерді тотықтандыру және
тарату технологиялық тораптарын, құбырларды, келу жолдарын, полигондардың технологиялық алаңдарын, ғимараттарды
және басқа объектілерді) демонтаждау және содан кейін жерді қалпына келтіру енді.
Салдарын жою бойынша шығындарды бағалау табиғатты қорғау талаптарындағы және заңнамадағы пайымдаулардағы
өзгерістерге бейім. Кен орындарын жою бойынша міндеттемелер олардың туындауы ықтимал кезде және олардың сомаларын негізді ағалау мүмкіндігі мойындалады
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Осындай бағалауды жүргізу кезіндегі маңызды ой-пікірлерге дисконт мөлшерлемесі және ақшалай қаражаттың жылжу
мерзімі жатады. Дисконт мөлшерлемесі номиналдық жұмыс құнына колданылған, оны басшылық болашақта кен орындарын жою және қалпына келтіру кезінде шегеді деп келтіруде. Тиісінше, басшылықтың ағымдағы бағалар бойынша өндірілген есептеу бағалауы, болжанатын ұзақмерзімдік инфляция құнын (2018 ж.: 5.30 %, 2017 ж.: 5.40%) пайдаланып артқан және
болашақта дисконт мөлшерлемесі негізінде дисконтталған. Дисконт мөлшерлемесі ақша қаражатының уақыттық құнының
ағымдағы нарықтық бағалауларын, сонымен қатар жұмсалған шығындардың ең жақсы бағалауларында ескерілмеген
міндеттемелер бойынша тәуекелділіктерді көрсетеді. Дисконт мөлшерлемесі мерзімдері жер қойнауын пайдалану шарттарының мерзімдерімен сәйкес келетін мемлекеттік облигациялардың кірістілігі ретінде анықталған тәуекелсіз ставкаға
негізделеді. Топ компаниялары 2018 жылғы 31 желтоқсанға қорларды есептеу үшін қолданған дисконт мөлшерлемесі 7.45%
(2017 ж.: 9.06%) құрады.
2018 жылғы 31 желтоқсандағы жағдай бойынша кен орындарын қалпына келтіру бойынша міндеттемелерге резервтің ортақ
баланстық құны 29,607 миллион теңге құрады (2017 ж.: 19,939 миллион теңге) (Ескертпе 36).
Басшылықтың бағалауы бойынша, негізгі жорамалдардағы болуы мүмкін өзгерістер мойындалған тарату бойынша міндеттемеге резервтегі елеулі өзгерістерге әкелмейді.
БН-350 реакторлық қондырғыны пайдаланудан шығару, сақтау және демонтаждау
2018 жылғы 3 шілдеде Топ «Самұрық-Қазына» АҚ-на «MAЭK-Қазатомөнеркәсіп»» ЖШС-дағы 100% үлесін өткізді (Ескертпе 46).
Бұл кәсіпорын энергия ресурстарын өндіру және жабдықтау қызметін жүзеге асырады және БН-350 жұмыс істемейтін реакторына ие. Сатып алу-сату келісімшартына сәйкес, «MAЭK-Қазатомөнеркәсіп» ЖШС иелік ету кезеңіне қатысты, Топ:
• Топтың бейберекеттігі мен қасақана жазықты әрекеттері туындатқан жағдайларды қоспағанда, реактормен байланысты
қандай да бір міндеттемелер үшін жауап бермейді; сонымен қатар
• Өндірістік қызметпен байланысты келешек кезеңдерде айқындалуы мүмкін қаржылық және экологиялық міндеттемелер
үшін жауап береді.
Басшылық 2018 жылғы 31 желтоқсан бойынша Топтың бұл келісім бойынша міндеттемелері жоқ деп есептейді және, тиісінше, осы шоғырландырылған қаржылық есептілікте міндеттемелер мойындалмайды.
Үлбі металлургия зауытын пайдаланудан шығару және демонтаждау
Топ басшылығы «Үлбі металлургиялық зауыты» АҚ өндірістік кешенін тұтасымен пайдаланудан шығару және демонтаждау
бойынша міндеттемелердің бар болуына және мойындалуы қажеттігіне қатысты талдау жүргізді және Топтың осы өндірістік
кешенді жұмыс істеу мерзімінің аяғында пайдаланудан шығару бойына заңгерлік міндеттемесі жоқ деген қорытындыға
келді.
Басшылық сонымен қатар Топтың саясаты мен басшылықтың сендірулері өндірістік кешенді пайдаланудан шығару бойынша
конструктивті (ойдағы) міндеттемені қаншалықты құра алғандығын бағалады және пайдаланудан шығару бойынша қосымша міндеттемені мойындау қажеттігі жоқ деп қорытындылады, өйткені:
• Объектінің радиациялық ластануы шектеулі, ал қалпына келтірумен байланысты шығындар елеусіз.
• Өндірістік қызметті тоқтатқан жағдайда Топ ғимараттарды және өзге инфрақұрылымды жоюға міндетті емес. Бұдан басқа,
өндірістік қуаттылықтарды баламалы пайдалану үшін қайта бейімдеу мүмкіндігі бар.
• Конструкциялар мен инженерлік жабдықтарды физикалық бүлінуден және қалыпты жағдайды қолдау үшін уақытылы
тексеру, қарау, жөндеу жұмыстары объектінің жұмыс істеу мерзімін белгісіз уақытқа соза алады. Бұл факторлар, сонымен
қатар Топтың уран қорларын өндіру үшін қолжетімді болатын ұзақ мерзім Үлбі металлургиялық зауытының өндірісін
жабудың дәл күнін бағалаудың мақсатқа сәйкессіздігін білдіреді.
Табиғатты қорғау заңнамасындағы келешектегі өзгерістер немесе оларды интерпретациялау жағдайында, сонымен қатар
Топтың саясатында мұндай міндеттемелер қаржылық есептілікте міндеттемелерді мойындау қажеттігіне әкелуі мүмкін.
Салық заңнамасы және трансферттік бағаның құралу заңнамасы
Қазақстан салық заңнамасы және трансферттік бағаның құралу заңнамасы әртүрлі түсіндіру мүмкіндігін жасайды (Ескертпе
39).
Своп мәмілелері (ой-пікір)
Топ уран өнімдерінің бір бөлігін своп (своп) негізінде сатады. Топ сол шарттарды қарастырады және бір мезгілде бір контрагентпен екі келісім-шартты, біреуі жеткізу үшін, екіншісі уранды бірдей көлемде екі түрлі жеткізу пункттерінде сатып алу
үшін қарастырады. Нәтижесінде, ол (топтың кәсіпорындары өндіретін немесе сатып алынған) уранды және сатып алынған
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Шоғырландырылған қаржылық есептілік

4. Маңызды есептеу бағалаулары және есептілік саясатын
қолданудағы кәсіби ой-пікірлер (жалғасы)
уранды ауыстырады. Әдетте, своп операциялар кезінде Топ бір жеткізу пунктіне физикалық жеткізуді жүзеге асырады және
үшінші тарап конвертеріндегі уранды бірдей мөлшерде сатып алушыларға сату үшін сатып алады. Сонымен бірге, Топ
соңғы тұтынушыларға тауарларды жеткізу үшін тасымалдау шығындарын үнемдейді.
Своп мәмілелер бойынша келісімшарттардың бір бірімен байланысты еместігіне қарамастан, басшылық бұл мәмілелер
байланысты және нарықтағы сұраныс пен ұсынысты түсінуден шыға отырып, оқшау түрде жүзеге асырылмас еді деген қорытындыға келді. Басшылықтың пікірінше, біртекті тауардың (уранның) бірдей көлемін жеткізу, негізінде, тауарды алмастыру
болып табылады, ол осы транзакцияның экономикалық мәнін көрсете отырып, қаржылық есептілікте қысқартылған негізде
көрсетілуі тиіс. Своп операциялардың шарттарын түсіну және көрсету тәсілдемелері ой-пікірді талап етеді.
2017 жылы Топ своп операциялардан 57,177 миллион теңге сомасына табысты 52,532 миллион теңге өткізудің өзіндік құнын
мойындаған жоқ және қорлардың балансын 4,645 миллион теңгеге түзетті.
2018 жылы Топ своп операциялардан 65,052 миллион теңге сомасына табысты 68,112 миллион теңге өткізудің өзіндік құнына
мойындаған жоқ және қорлардың балансын 1,585 миллион теңгеге түзетті.
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5. Жаңа және қайта қаралған стандарттар
мен түсіндірулерді қолдану
ХҚЕС (IFRS) 9 «Қаржылық құралдар»
Топ 2018 ж. 1 қаңтардан бастап ХҚЕС (IFRS) 9 «Қаржылық құралдар» стандартына көшті. Топ салыстырма көрсеткіштер есептелмейтін тәсілдемені таңдады және қаржылық активтер мен міндеттемелердің баланстық құнының түзетулерін бірінші
қолдану күніне ағымдағы кезең басындағы бөлінбеген пайда құрамында мойындады. Сол себепті ХҚЕС (IFRS) 7 «Қаржылық
құралдар: ақпаратты ашу» стандартының қайта қаралған талаптары тек ағымдағы кезеңге пайдаланылды. Салыстырмалы
кезеңде ашылған ақпарат алдыңғы кезеңде ақпаратты ашумен салыстырымды. .
Есептік саясаттың ағымдағы жылы қолданылатын жаңа ережелері 3-ескертуде баяндалған. 2018 ж. 1 қаңтарға дейін қабылданған, салыстырмалы ақпаратқа қолданымды есептік саясат қағидаттары 48-ескертуде ашып көрсетілген.
Төмендегі кестеде қаржылық активтердің әрбір түрін бағалаудың алдыңғы ХҚЕС (IAS) 39 критерийлері бойынша баланстық
құнын оларды бағалаудың ХҚЕС (IFRS) 9 көшу кезінде қабылданған жаңа санаттарымен 2018 ж. 1 қаңтар бойынша салыстырып тексеру келтірілген.
Миллион Қазақстан теңгесімен
берілген

Бағалау санаты
ХҚЕС
(IAS) 39

ХҚЕС
(IFRS) 9

2017 ж.
31 желтоқсан
бойынша ХҚЕС
(IAS) 39 сәйкес
баланстық құны

ХҚЕС (IFRS) 9 көшуден әсер
Қайта бағалау
Күтілетін
кредиттік
шығындар

Өзге

2018 ж.
1 қаңтар
бойынша ХҚЕС
(IFRS)
9 сәйкес
баланстық
құны

Ақша қаражаты және олардың
эквиваленттері

Қарыздар және
дебиторлық
берешек

Амортизацияланған құны
бойынша бағаланатын

239,936

(201)

-

239,735

Корпоративтік облигациялар

Сату үшін қолда
барлары

Амортизацияланған құны
бойынша бағаланатын

598

-

-

598

598

-

-

598

8,472

(109)

-

8,363

8,472

(109)

-

8,363

1,128

-

2,701

3,829

1,128

-

2,701

3,829

Борыштық бағалы қағаздарға
инвестициялар жиыны
Бастапқы өтеу мерзімі үш айдан
асатын мерзімдік депозиттер

Қарыздар және
дебиторлық
берешек

Амортизацияланған құны
бойынша бағаланатын

Сату үшін қолда
барлары

Бағаланатын
өзге жиынтық
кіріс арқылы
әділ құны бойынша

Мерзімдік депозиттер жиыны
Корпоративтік акциялар

Үлестік бағалы қағаздарға инвестициялар жиыны
Саудалық және өзге дебиторлық
берешек

Қарыздар және
дебиторлық
берешек

Амортизацияланған құны
бойынша бағаланатын

58,085

(394)

-

57,691

Байланысты тараптарға берілген
қарыздар

Қарыздар және
дебиторлық
берешек

Амортизацияланған құны
бойынша бағаланатын

20,302

(57)

-

20,245

Пайдалану құқығы шектеулі ақша
қаражаты

Қарыздар және
дебиторлық
берешек

Амортизацияланған құны
бойынша бағаланатын

4,619

(98)

-

4,521

Өзге активтер

Қарыздар және
дебиторлық
берешек

Амортизацияланған құны
бойынша бағаланатын

18,396

(132)

-

18,264
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5. Жаңа және қайта қаралған стандарттар
мен түсіндірулерді қолдану (жалғасы)
Миллион Қазақстан теңгесімен
берілген

Бағалау санаты
ХҚЕС
(IAS) 39

ХҚЕС
(IFRS) 9

2017 ж.
31 желтоқсан
бойынша ХҚЕС
(IAS) 39 сәйкес
баланстық құны

Өзге қаржылық активтер жиыны

ХҚЕС (IFRS) 9 көшуден әсер
Қайта бағалау
Күтілетін
кредиттік
шығындар

Өзге

(681)

-

101,402

Өзге активтер

2018 ж.
1 қаңтар
бойынша ХҚЕС
(IFRS)
9 сәйкес
баланстық
құны
100,721

(919)
(1,910)

2,701

(а) Ақша қаражаты және ақша қаражатының баламалары
Ақша қаражатының және ақша қаражатының баламаларының 33-ескертуде ашылып көрсетілген барлық кластары ХҚЕС (IAS)
39 стандартына сәйкес «қарыздар және дебиторлық берешек » бағалау санатынан ХҚЕС (IFRS) 9 стандартына сәйкес амортизацияланған құн бойынша бағалау санатына көшу күні қайта жіктелді. Ақша қаражаты және ақша қаражатының баламалары
бойынша күтілетін баланстық шығындар елеусіз болды.
(б) Бағалы қағаздарға инвестициялар
Топ саудалық емес үлестік бағалы қағаздар портфеліндегі кейбір инвестицияларды өзге жиынтық кіріс арқылы әділ құны
бойынша бағаланатындар санатына сөзсіз жатқызу нұсқасын таңдап алды, бұған ХҚЕС (IFRS) 9 стандартымен рұқсат етіледі.
ХҚЕС (IFRS) 9 стандартында бағасы белгіленбейтін үлесті бағалы қағаздарға бастапқы құны бойынша инвестицияларды
бағалауға мүмкіндік беретін ерекшелік жоқ. ХҚЕС (IFRS) 9 стандартына көшкен кезде Топ әділ құны бойынша осындай
инвестициялардың барлығын қайта бағалауды орындады және оларды пайда немесе шығын арқылы әділ құны бойынша
бағаланатындар немесе өзге жиынтық кіріс арқылы әділ құны бойынша бағаланатындар санатына жатқызды.
2017 жылғы 31 желтоқсан бойынша құнсыздануға резервті және 2018 ж. 1 қаңтар бойынша кредиттік шығындарға бағалау резервін салыстырып тексеру
Төмендегі кестеде алдыңғы кезең аяғы бойынша ХҚЕС (IAS) 39 стандартына сәйкес бағаланған көтерген шығындар моделін
пайдаланумен бағаланған құнсыздануға резервті және ХҚЕС (IFRS) 9 стандартына сәйкес бағаланған күтілетін шығындар
моделін пайдаланумен бағаланған жаңа бағалау резервін 2018 ж. 1 қаңтар бойынша салыстырып тексеру келтірілген.
Миллион Қазақстан теңгесімен
берілген

2017 жылғы 31
желтоқсан бойынша ХҚЕС (IAS) 39
немесе ХҚЕС
(IAS) 37 сәйкес
резерв

Ықпал
Пайда немесе
шығын арқылы
әділ құн бойынша
бағаланатындарға
қайта жіктеу

Өзге жиынтық кіріс
арқылы әділ құн
бойынша бағаланатындарға қайта
жіктеу

Көтерген шығындар моделінің
орнына күтілетін
шығындар моделі
бойынша бағалау

ХҚЕС (IFRS)
9 сәйкес
2018 ж. 1 қаңтар
бойынша кредиттік
шығындарға
бағалау резерві

Қарыздардың және дебиторлық
берешектің санаты
·· Банктердегі қаражат

-

-

-

(109)

(109)

·· Ақша қаражаты және олардың
эквиваленттері

-

-

-

(201)

(201)

·· Дебиторлық берешек

(1,731)

-

-

(394)

(2,125)

(11,545)

-

-

(57)

(11,602)

·· Өзге қысқамерзімді активтер

(4,367)

-

-

(132)

(4,499)

·· Өзге ұзақмерзімді активтер

(6,018)

-

-

(98)

(6,116)

·· Шығарылған қаржылық сақтандыру кепілдер

-

-

-

(541)

(541)

·· Өзге

-

-

-

(378)

(378)

·· Байланысты тараптарға берілген
қарыздар
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2017 жылғы 31 желтоқсан бойынша Топтың барлық қаржылық міндеттемелері амортизацияланған құн бойынша көрсетілген.
Қаржылық міндеттемелерді жіктеуге және бағалауға ықпал ететін өзгерістер жоқ.
ХҚЕС (IFRS) 15 «Сатып алушылармен келісімшарттар бойынша табыс»
Топ көшудің жеңілдетілген әдісі үшін қарастырылған практикалық алып тастауды қолданды. Топ
ХҚЕС (IFRS) 15 стандартын ретроспективті түрде тек бастапқы қолдану күніне (2018 ж. 1 қаңтар) орындалмай қалатын келісімшарттарға ғана қолданады.
ХҚЕС (IFRS) 15 стандартын қолдану шоғырландырылған қаржылық есептіліктегі түзетулерге әкелген жоқ.
Төменде келтірілген қайта қаралған стандарттар Топ үшін 2018 жылғы 1 қаңтардан бастап міндетті болды, алайда Топқа
елеулі әсер еткен жоқ:
• ХҚЕС (IFRS) 2 «Акцияларға негізделген төлем» стандартына түзетулер (2016 жылғы 20 маусымда шығарылған және 2018
жылғы 1 қаңтардан немесе осы күннен кейін басталатын жылдық кезеңдер үшін күшіне енеді).
• ХҚЕС (IFRS) 4 «ХҚЕС (IFRS) 9 «Қаржылық құралдар ы» және ХҚЕС (IFRS) 4 «Сақтандыру келісімшарттары» қолдану» стандартына түзетулер (2016 жылғы 12 қыркүйекте шығарылған және, тәсілдемеге байланысты, 2018 жылғы 1 қаңтардан немесе
осы күннен кейін басталатын жылдық кезеңдер үшін, уақытша босату нұсқасын таңдайтын ұйымдар үшін, немесе ұйым
ХҚЕС (IFRS) 9 стандартын бірінші қолдану
• кезінде – наложения тәсілдемесін қолданатын ұйымдар үшін).
• Халықаралық қаржылық есептілік стандарттарын жыл сайынғы жақсартулар,
• 2014-2016 жж. ‒ ХҚЕС (IFRS) 1 және ХҚЕС (IAS) 28 стандартына түзетулер (2016 жылғы 8 желтоқсанда шығарылған және 2018
жылғы 1 қаңтардан немесе осы күннен кейін басталатын жылдық кезеңдер үшін күшіне енеді).
• ХҚЕСТК (IFRIC) 22 «Шетелдік валютадағы операциялар және алдын ала төлем» стандартына түсіндіру (2016 жылғы 8 желтоқсанда шығарылған және 2018 жылғы 1 қаңтардан немесе осы күннен кейін басталатын жылдық кезеңдер үшін күшіне
енеді).
• ХҚЕС (IAS) 40 «Инвестициялық жылжымайтын мүлік» стандартына түзетулер (2016 жылғы 8 желтоқсанда шығарылған және
2018 жылғы 1 қаңтардан немесе осы күннен кейін басталатын жылдық кезеңдер үшін күшіне енеді).

6. Жаңа есептілікке алу ережелері
2019 жылғы 1 қаңтардан немесе осы күннен кейін басталатын жылдық кезеңдер үшін міндетті болып табылатын және Топ әлі
мерзімінен бұрын қабылдамаған бірқатар стандарттар мен интерпретациялар жарияланды.
ХҚЕС (IFRS) 16 «Жалдау» (2016 ж. қаңтарда шығарылған және 2019 ж. 1 қаңтардан немесе осы күннен кейін басталатын жылдық кезеңдер үшін күшіне енеді). Жаңа стандарт есептілікте жалдау операциясына қатысты ақпаратты мойындау, бағалау,
ұсыну және ашып көрсету қағидаттарын анықтайды. Жалдау келісімшарттарының барлығы жалға алушының жалдау келісімшартының әрекет ету мезетінен бастап активті пайдалану құқығын алуына, сонымен қатар, егер жалдау төлемдері уақыт
кезеңі ішінде жүзеге асырылатын болса, қаржыландыру алуға әкеледі. Осыған сәйкес, ХҚЕС (IFRS) 16 жалдауды ХҚЕС (IAS) 17
cтандартында қарастырылғандай операциялық немесе қаржылық ретінде жіктеуді жояды және оның орнына жалға алушылар үшін жалдау операцияларын есепке алудың бірыңғай моделін енгізеді. Жалға алушылар: (а) әрекет ету мерзімі 12 айдан
асатын жалдау келісімшарттарының барлығына қатысты, жалдау объектісінің құны елеусіз болып табылатын жағдайларды
қоспағанда, активтер мен міндеттемелерді; және (б) пайда немесе шығын және өзге жиынтық кіріс туралы есепте жалдау
міндеттемелері бойынша пайыздардан бөлек жалдау объектілерінің амортизациясын мойындауы тиіс болады. Жалдаудың
Жалға берушіде есепке алынуына қатысты ХҚЕС (IFRS) 16, шын мәнінде, ХҚЕС (IAS) 17 қарастырылған есепке алу талаптарын
сақтайды. Сонымен, жалға беруші жалдау келісімшарттарын операциялық немесе қаржылық жалдау ретінде жіктеуді және,
тиісінше, оларды есептілікте іртүрлі көрсетуді жалғастырады.
Топ активті есептеуге бағалауды бұрын ХҚЕС 16 «Жалдау» стандартының С8 параграфының (b) тармағының (ii) тармақшасына сәйкес операциялық жалдау ретінде жіктелетін жалдау бойынша пайдалану құқығы нышанында қолданатын болады.
Жаңа стандартқа көшу Топтың бұрын жалға алынатын активтерді операциялық жалдау ретінде жіктеген еншілес кәсіпорындарына әсер етеді, өйткені Топ активтерді есепке алғанда қаржылық жалдау қағидаларын қолданды.
2018 жылғы 31 желтоқсандағы жағдай бойынша Топтың мерзімінен бұрын тоқтату құқығы жоқ жалдау келісімшарттары
бойынша 261 миллион теңге мөлшеріндегі міндеттемелері бар болды. Бұл міндеттемелердің шамамен 44 миллион теңгесі
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6. Жаңа есептілікке алу ережелері (жалғасы)
қысқамерзімдік жалдауға жатады, ол пайда немесе шығын құрамында шығыстар ретінде көрсетілетін болады.
Төменде операциялық жалдау бойынша келісімшарттық міндеттемелерді жалдау келісімшарты бойынша міндеттемемен
салыстырып тексеру көрсетілген.
Миллион Қазақстан теңгесімен берілген
Мерзімінен бұрын тоқтату құқығы жоқ операциялық жалдау келісімшарттары бойынша
келешек барынша аз жалдау төлемдерінің жиыны

2018 жылғы 31 желтоқсан/
2019 ж. 1 қаңтар
218

·· Іске асырылуына қатысты негізделген сенімділік бар жалдау келісімшартын ұзарту
опционы таралатын кезең ішінде тиесілі келешек жалдау төлемдері

-

·· Индекске немесе мөлшерлемеге негізделген келешек өзгермелі жалдау төлемдері

-

·· Келтірілген құнды дисконттау әсері

(76)

ЛИЗИНГТІК МІНДЕТТЕМЕЛЕРДІҢ ЖИЫНЫ

142

Жалдау бойынша қалған міндеттемелерге қатысты Топ активтерді пайдалану құқығы нышанында 142 миллион теңге
мөлшерінде 2019 жылғы 1 қаңтардағы жағдай бойынша, жалдау бойынша міндеттемелерді 142 миллион теңге сомасында
мойындауды топшылайды.
• ХҚЕС (IFRS) 10 және ХҚЕС (IAS) 28 стандарттарына түзетулер – «Инвестор мен оның қауымдастырылған ұйымы немесе бірлескен кәсіпорны арасындағы мәмілелерде активтерді сату немесе жарнаға салу» (2014 жылғы 11 қыркүйекте шығарылған
және ХҚЕС жөніндегі кеңеспен анықталатын күннен немесе осы күннен кейін басталатын жылдық кезеңдер үшін күшіне
енеді).
• ХҚЕСТК (IFRIC) 23 «Пайдаға салықты көрсеткен кездегі белгісіздік» (2017 ж. 7 маусымда шығарылған және 2019 ж. 1 қаңтардан немесе осы күннен кейін басталатын жылдық кезеңдер үшін күшіне енеді).
• Теріс компенсация жорамалданатын мерзімінен бұрын өтем сипаттамалары — ХҚЕС (IFRS) 9 стандартына түзетулер (2017
жылғы 12 қазанда шығарылған және 2019 жылғы 1 қаңтардан немесе осы күннен кейін басталатын жылдық кезеңдер үшін
күшіне енеді).
• Қауымдастырылған ұйымдарда және бірлескен кәсіпорындардағы ұзақмерзімді қатысу үлестері — ХҚЕС (IAS) 28 стандартына түзетулер (2017 жылғы 12 қазанда шығарылған және 2019 жылғы 1 қаңтардан немесе осы күннен кейін басталатын
жылдық кезеңдер үшін күшіне енеді).
• ХҚЕС жыл сайынғы жақсартулар, 2015-2017 жж. –ХҚЕС (IFRS) 3, ХҚЕС (IFRS) 11, ХҚЕС (IAS) 12 және ХҚЕС (IAS) 23 стандарттарына түзетулер (2017 жылғы 12 желтоқсанда шығарылған және 2019 жылғы 1 қаңтардан немесе осы күннен кейін басталатын
жылдық кезеңдер үшін күшіне енеді).
• ХҚЕС (IAS) 19 «Зейнеткерлік жоспарды өзгерту, қысқарту және реттеу» стандартына түзетулер (2018 ж. 7 ақпанда шығарылған және 2019 ж. 1 қаңтардан немесе осы күннен кейін басталатын жылдық кезеңдер үшін күшіне енеді).
• Қаржылық есептіліктің тұжырымдамалық негіздеріне түзетулер (2018 жылғы 29 наурызда шығарылған және 2020 жылғы 1
қаңтардан немесе осы күннен кейін басталатын жылдық кезеңдер үшін күшіне енеді).
• Бизнесті анықтау – ХҚЕС (IFRS) 3 стандартына түзетулер (2018 ж. 22 қазанда шығарылған және 2020 ж. 1 қаңтардан немесе
осы күннен кейін басталатын) жылдық есептік кезеңнің басында сатылып алынғандарға қатысты қолданылады.
• Маңыздылық анықтау –ХҚЕС (IAS) 1 және ХҚЕС (IAS) 8 стандарттарына түзетулер (2018 ж. 31 қазанда шығарылған және 2020
ж. 1 қаңтардан немесе осы күннен кейін басталатын жылдық кезеңдерге қатысты күшіне енеді).
Егер жоғарыда өзгеше көрсетілмесе, осы жаңа стандарттар мен түсіндірулер Топтың шоғырландырылған қаржылық есептілігіне елеулі ықпал етпейді деп күтіледі.
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7. Сегменттік ақпарат
Операциялық сегменттер шаруашылық қызметін жүзеге асыратын компоненттер болып табылады, бұл ретте олар табысты
генерирлей алады немесе шығыстармен байланысты болуы мүмкін, сегменттердің операциялық нәтижелері жүйелі түрде
операциялық шешімдер үшін жауап беретін басшылықпен талданады, және операциялық сегменттер үшін бөлек қаржылық
ақпарат бар. Операциялық шешімдер үшін жауап беретін басшы ұйымның ресурстарын бөлетін және қызметінің нәтижелерін бағалайтын бір адам немесе тұлғалар тобы болуы мүмкін. Операциялық шешімдер үшін жауап беретін басшының
функцияларын Топтың Басқармасы Төрағаның басшылығымен атқарады.
(a) Іске асырылуынан әрбір сегмент табыс алатын өнімдер мен қызметтердің сипатталуы
Топ геологиялық барлау, уран өндіру және ядролық отын өндірісінен бастап, өткізуге және көмекші қызметтер көрсетуге
дейінгі өндірістік тізбекке (тасымалдау мен логистиканы, сатып алуды, зерттеуді және өзгелерін қоса) кірістірілген тік интеграцияланған бизнес болып табылады:
• Уран – уран өндіру және өңдеу, Топтың бірлескен және қауымдастырылған кәсіпорындарынан уран сатып алу, өндірілген
және сатып алған уранды сыртқа сату және маркетинг. Уран сегментіне уран өндірісімен және сатумен айналысатын бірлескен және қауымдастырылған кәсіпорындардың таза нәтижелеріндегі Топтың үлесі, сонымен қатар Топтың бас кеңсесі
(«Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ) кіреді.
• Энергетика – Маңғыстау облысында электр энергиясын, жылу энергиясын, өнеркәсіптік, ауыз су және ыстық су өндіру.
Энергетикалық сегмент тек сыртқы тараптарға сатуды жүзеге асырды. Энергетикалық сегментке включал результаты и
деятельность «MAЭK-Қазатомөнеркәсіп»» ЖШС қызметі мен нәтижелері кіреді (Ескертпе 46).
• УМЗ («Үлбі металлургиялық зауыты» АҚ) – құрамында бериллий, тантал және ниобий бар өнімдерді, плавик қышқылы
мен жанама өнімдерін өндіру және өткізу, Топ кәсіпорындары үшін өңделме шикізатты өңдеу (топлинг шарттарымен)
және сыртқы нарық үшін уран ұнтақтары мен отын таблеткаларын өндіру.
Топтың уран сегментіне қызметтер ұсынатын кейбір еншілес кәсіпорындарынің кірістері мен шығыстары (бұрғылау, тасымалдау, күзет қызметтері, геологиялық барлау және т.б.) осы операциялық сегменттің нәтижелеріне бөлінбеген. Топтың
бұл кәсіпорындары есептік операциялық сегменттерге енгізілмеген, өйткені олардың қаржылық нәтижелері сандық шектік
мәнге сәйкес келмейді. Осы және басқа елеусіз операциялардың нәтижелері «Өзгелері» тақырыбына енгізілді.
(б) Басшылық есептік сегменттерді анықтау үшін пайдаланатын факторлар
Топтың сегменттері әртүрлі клиенттерге бағдарланған стратегиялық бизнес-бірлік болып табылады. Өндірістік процестердегі, өндірілетін тауар түрлеріндегі, инвестициялық және маркетингтік стратегиялардағы айырмашылықтар себепті
олардың әрқайсысы бөлек басқарылады.
Операциялық шешімдер үшін жауапты басшылық қарайтын сегменттер бойынша қаржылық ақпаратқа:
• бизнес-бірліктер (сегменттер) бойынша кірістер мен шығыстар туралы ақпарат тоқсандық негізде ХҚЕС негізінде;
• активтер мен міндеттемелер, онымен қатар күрделі қаржы жұмсалымдары туралы ақпарат сегменттер бойынша тоқсандық негізде;
• ай сайынғы және тоқсандық негізде талданатын операциялық деректер (өндіріс көлемі және қорлар деңгейі сияқты) және
өткізу туралы деректер (өнім типі бойынша сатулардың көлемі, орташа бағалар сияқты).
(в) Операциялық сегменттердің пайдасын немесе шығынын, активтерін және міндеттемелерін бағалау
Операциялық шешімдер үшін жауапты басшылық әрбір сегменттің қызмет нәтижелерін жалпы маржа мен таза пайда негізінде бағалайды.
Сегменттік қаржылық ақпарат ХҚЕС сәйкес дайындалған және шоғырландырылған қаржылық есептіліктің деректеріне сай.
Басқа сегменттерден алынған табысқа шикізат пен материалдарды, тауарлар мен қызметтерді бір сегменттен екіншісіне
табыстау кіреді, сомасы ұқсас тауарларға нарықтық бағалар негізінде анықталған.
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7. Сегменттік ақпарат (жалғасы)
(г) Пайда немесе шығын, активтер мен міндеттемелер есептік сегменті туралы ақпарат
2018 және 2017 жж. 31 желтоқсан да аяқталған жылдар ішіндегі есептік сегменттер бойынша сегменттік ақпарат төменде
берілген:
Миллион Қазақстан теңгесімен
берілген
Сыртқы табыс
Басқа сегметтерден табыс

Уран

Энергетика

УМЗ

Өзгелері

Элиминация

Жиыны

2018

2017

2018

2017

2018

2017

2018

2017

2018

2017

2018

2017

366,040

205,187

-

-

39,181

32,793

31,411

39,066

-

-

436,632

277,046

739

416

-

-

3,796

4,691

47,768

41,232

(52,303)

(46,339)

-

-

(258,202)

(151,318)

-

-

(28,554)

(28,946)

(77,012)

(75,293)

49,951

45,623

(313,817)

(209,934)

108,577

54,285

-

-

14,423

8,538

2,167

5,005

(2,352)

(716)

122,815

67,112

8,343

(21,888)

-

-

(5,409)

(814)

2,576

(6,349)

-

1,639

5,510

(27,412)

313,517

-

-

-

-

-

-

-

-

-

313,517

-

-

107,714

-

-

-

-

-

-

-

-

-

107,714

Қауымдастырылған және бірлескен
кәсіпорындардағы үлес

25,695

40,395

-

-

(204)

(150)

(7,448)

3,869

-

-

18,043

44,114

Бағамалдық айырма бойынша таза
пайда/(шығын)

6,818

2,701

-

-

2,115

34

(1,683)

(3,534)

-

(6)

7,250

(805)

Өткізудің өзіндік құны
Жалпы пайда
Қалпына келтіруді шегергендегі
құнсызданудан шығындар,
Бизнесті сатып алудан алынған таза
пайда
Пут опциондарын сатудан түскен
кірістер

Қаржылық кірістер

3,529

9,799

-

-

234

304

1,416

225

(1,230)

(4,513)

3,949

5,815

(8,806)

(8,856)

-

-

(396)

(364)

(4,058)

(2,862)

588

3,149

(12,672)

(8,933)

Табыс салығы бойынша шығыстар)/
үнем

(26,274)

(16,726)

-

-

(2,069)

(1,363)

(454)

292

-

510

(28,797)

(17,287)

Жалғасатын қызметтен жыл ішіндегі пайда/(шығын)

396,519

146,700

-

-

3,141

1,424

(17,745)

(9,842)

(2,753)

(1,559)

379,162

136,723

-

-

1,104

2,431

-

-

-

-

-

-

1,104

2,431

Жыл ішіндегі пайда/(шығын)

396,519

146,700

1,104

2,431

3,141

1,424

(17,745)

(9,842)

(2,753)

(1,559)

380,266

139,154

Тозу және амортизация

(34,968)

(11,783)

-

-

(1,475)

(1,368)

(4,613)

(4,711)

251

3,416

(40,805)

(14,446)

Қауымдастырылған және бірлескен
кәсіпорындарға инвестициялар

102,562

144,978

-

2,818

6,885

5,287

19,861

23,481

-

-

129,308

176,564

1,283,841

742,378

-

38,585

75,519

72,738

92,558

105,262

(76,380)

(23,705)

1,375,538

935,258

-

-

-

-

5,578

2,774

-

-

5,578

2,774

Қаржылық шығыстар

Тоқтатылған қызметтен жыл ішіндегі
пайда

Есептік сегменттер активтерінің
жиыны
Шығатын топтардың сатуға арналған
ретінде жіктелген активтері
АКТИВТЕР ЖИЫНЫ
Есептік сегменттер міндеттемелерінің жиыны
Шығатын топтардың сатуға арналған
ретінде жіктелген міндеттемелері
МІНДЕТТЕМЕЛЕР ЖИЫНЫ
Негізгі құралдар жұмсалымдары

1,283,841

742,378

-

38,585

75,519

72,738

98,136

108,036

(76,380)

(23,705)

1,381,116

938,032

452,966

232,913

-

18,008

12,024

9,033

23,659

82,844

(76,494)

(47,285)

412,155

295,513

-

-

-

-

-

-

5,951

1,343

-

-

5,951

1,343

452,966

232,913

-

18,008

12,024

9,033

29,610

84,187

(76,494)

(47,285)

418,106

296,856

52,202

24,262

-

3,770

3,173

2,507

4,024

7,688

-

-

59,399

38,227

Негізгі құралдар жұмсалымдары қаржылық құралдардан, кейінге қалдырылған салықтық активтерден, еңбек қызметі
аяқталғаннан кейінгі сыйақы жоспарының активтерінен және сақтандыру келісімшарттары бойынша туындайтын құқықтардан өзгешеленетін айналымдық емес активтерден түсім болып табылады.
(д) Өнімдер мен қызметтер бойынша кірістерді талдау
Топтың кірістері 9-ескертуде өнімдер мен қызметтер бойынша талданған. Қаржылық кірістер мен шығыстар туралы ақпарат
17-ескертуде берілген.
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7. Сегменттік ақпарат (жалғасы)
(е) Географиялық ақпарат
Топтың барлық негізгі активтері Қазақстан Республикасында орналасқан. Топтың сатуларының тапсырыс берушінің тұрақты
тұратын елі негізінде бөлінуі мынадай болды:
Миллион Қазақстан теңгесімен берілген

2018 ж.

2017 ж.

Қытай

127,629

131,635

Үндістан

79,612

16,482

Ұлыбритания (Джерси аралы мен Кайман аралдарын қоса)

72,569

4,785

Қазақстан

34,018

41,688

АҚШ

34,282

19,153

Канада

27,935

-

Франция

22,131

22,201

Нидерланды

4,112

-

Жапония

7,061

15,064

Украина

5,051

35

Ресей

4,871

3,217

Германия

2,305

4,053

700

9,636

14,356

9,097

436,632

277,046

Оңтүстік Корея
Өзге елдер
ШОҒЫРЛАНДЫРЫЛҒАН ТАБЫС ЖИЫНЫ

Аса ірі клиенттер
Топтың жалпы ақылаудағы клиенттер тобы бар, олардың үлесіне Топтың шоғырландырылған табысының 10%-дан артығы
келеді. 111,012 миллион теңге (2017ж.:123,754 миллион теңге) сомасындағы бұл табыс «Уран» сегменті бойынша көрсетіледі.

8. Байланысты тараптармен есеп айырысу
және операциялар
Егер тараптар жалпы бақылауда болса немесе тараптың біреуі басқа тарапты бақылауға мүмкіндігі болса, немесе
қаржылық-шаруашылық қызметтің мәселелері бойынша онымен қабылданатын шешімдерге елеулі ықпалын көрсете алса
немесе оған бірлескен бақылауды жүзеге асыра алса, Тараптар негізінде байланысты деп саналады,. Әрбір болуы мүмкін
байланысты тараптармен өзара қатынастарын басшылықпен қарау кезінде осындай өзара қатынастардың тек заңды формасы ғана емес, оның экономикалық мазмұны, назарға алынады. Байланысты тараптарда «Самұрық-Қазына» АҚ бақылауындағы мекемелер бар. Өзге мемлекеттік кәсіпорындармен операциялар, егер де олар кәдімгі қызмет жүрісінде барлық
қоғамдық және жеке компанияларға ретімен қолданылатын шарттарға сәйкес (i), олар жеке-дара мәнді болмаса (ii), егер де
Топтың қызмет көрсетуі стандарттық барлық пайдаланушыларға жетімді шарттарда көрсетілетін болса, немесе (iii) осындай
қызмет көрсетуді, телекоммуникациялық қызметтерді, электр энергияны өткізу бойынша қызметтерді жеткізушіні таңдау
жоқ болған жағдайда, ашылмайды.
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2018 жылғы 31 желтоқсандағы жағдай бойынша байланысқан тараптармен операциялар бойынша қалдықтар төменде көрсетілген :
Миллион Қазақстан теңгесімен
берілген

Дебиторлық берешек
және өзге активтер
(еск. 28, 29)

Алуға арналған
дивидендтер
(еск. 29)

Берілген қарыздар
(еск. 32)

Кредиторлық берешек
және өзге міндеттемелер
(еск. 37, 38)

Қауымдастырылған кәсіпорындар

2,580

8,659

23,618

12,560

Бірлескен кәсіпорындар

4,719

-

-

2,041

199

-

-

563

-

-

-

479

18

-

-

4,046

7,516

8,659

23,618

19,689

Жалпы бақылаудағы кәсіпорындар
Акционер
Акционердің қауымдастырылған
кәсіпорындары
ЖИЫНЫ

Төменде байланысқан тараптармен 2018 жылғы 31 желтоқсанда аяқталған жыл ішіндегі операциялар көрсетілген:
Миллион Қазақстан теңгесімен
берілген

Тауарларды
және қызметтерді сату

Алынған дивидендтер
(Еск. 25, 26)

Тауарларды
және қызметтерді сатып алу

Акционерге
дивидендтер
(Еск. 34)

Қаржылық
кірістер

Қаржылық
шығыстар

13,678

7,885

58,130

-

4,081

613

Бірлескен кәсіпорындар

7,896

-

11,765

-

16

-

Жалпы бақылаудағы кәсіпорындар

9,107

-

27,431

-

5,735

980

-

-

-

161,661

-

58

110

-

3,787

-

-

-

Қауымдастырылған кәсіпорындар

Акционер
Акционердің қауымдастырылған
кәсіпорындары
Өзгелері

918

-

32,265

-

1

-

ЖИЫНЫ

31,709

7,885

133,378

161,661

9,833

1,651

2017 жылғы 31 желтоқсандағы жағдай бойынша қалдықтар төменде көрсетілген:
Миллион Қазақстан теңгесімен
берілген

Дебиторлық берешек
және өзге активтер
(Еск. 28, 29)

Алуға арналған
дивидендтер
(Еск. 29)

Берілген қарыздар
(Еск. 32)

Кредиторлық берешек
және өзге міндеттемелер
(Еск. 37, 38)

Қауымдастырылған кәсіпорындар

3,189

13,707

20,302

39,196

Бірлескен кәсіпорындар

2,981

-

-

21,989

186

-

-

8,778

49

-

-

1,607

Жалпы бақылаудағы кәсіпорындар
Акционердің қауымдастырылған
кәсіпорындары
Өзгелері

340

-

-

16,246

ЖИЫНЫ

6,745

13,707

20,302

87,816
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8. Байланысты тараптармен есеп айырысу
және операциялар (жалғасы)
2017 жылғы 31 желтоқсанда аяқталған жыл ішіндегі операциялар көрсетілген:
Миллион Қазақстан теңгесімен
берілген

Тауарларды
және қызметтерді сату

Алынған дивидендтер
(Еск. 25, 26)

Тауарларды
және қызметтерді сатып алу

Акционерге
дивидендтер
(Еск. 34)

Қаржылық
кірістер

Қаржылық
шығыстар

Қауымдастырылған кәсіпорындар

16,243

21,244

66,026

-

2,621

1,254

Бірлескен кәсіпорындар

13,233

22,942

49,169

-

517

11

Жалпы бақылаудағы кәсіпорындар

17,630

-

44,694

-

-

-

-

-

-

65,849

-

-

108

-

193

-

-

-

Акционер
Акционердің қауымдастырылған
кәсіпорындары
Өзгелері

2,428

-

31,449

-

2

-

ЖИЫНЫ

49,642

44,186

191,531

65,849

3,140

1,265

2018 және 2017 жылдары өзге байланысқан тараптарға «Байкен-U» ЖШС кіреді (27 және 45 ескерту).
Негізгі басқарушы персонал – бұл Топтың қызметін жоспарлау, оған басшылық ету және оны бақылау өкілеттіктері мен
жауапкершілігі берілген тұлғалар, яғни Компания Басқармасының және Директорлар кеңесінің мүшелері.Төмендегі кестеде
негізгі басқарушы персоналға, атап айтқанда: Компания Басқармасының мүшелеріне және Тәуелсіз директорларына сыйақы
туралы деректер келтірілген:
Миллион Қазақстан теңгесімен
берілген

2018 ж.
Шығыстар

2017 ж.
Міндеттемелер

Шығыстар

Міндеттемелер

Қысқамерзімдік төлемдер
Жалақы және сыйақы

932

67

660

43

ЖИЫНЫ

932

67

660

43

9. Табыс түрлері бойынша талдау
Топтың барлық табысы клиенттермен келісімшарттар бойынша табыс болып табылады, олар бойынша орындалуы тиіс міндеттемелер белгілі бір уақыт мезетінде орындалады.
2018 ж. 1 қаңтарға дейін қолданылған табысты мойындау жөніндегі жетекшілікке сәйкес табысты санаттар бойынша талдау:
Миллион Қазақстан теңгесімен берілген

2018 ж.

2017 ж.

Уран өнімін сатудан түскен кіріс

368,325

207,788

Бериллий өнімін сатудан түскен кіріс

17,364

13,224

Тантал өнімін сатудан түскен кіріс

14,333

12,871

Алынған тауарларды сатудан түскен кіріс

9,424

11,655

Материалдар мен өзге тауарларды сатудан түскен кіріс

8,465

8,516

Көрсетілген өзге қызметтерден түскен кіріс

8,342

8,018

Ұңғымаларды бұрғылаудан түскен кіріс

6,803

9,950

Тасымалдау бойынша қызметтердентүскен кіріс

2,887

3,895

Зерттеулер мен әзірлемелерден түскен кіріс

291

748

Фотоэлектрлік түрлендіргішті сатудан түскен кіріс

398

381

436,632

277,046

ТАБЫС ЖИЫНЫ
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Yellow Cake plc компаниясымен уран сатуға шарт
2018 жылғы 10 мамырда Топ Yellow Cake plc компаниясымен 2018 жылғы шілдеде 3,112 тонна көлемінде бастапқы жеткізілімді
және 2019 ж. бастап 2027 ж. қоса алған аралықтағы әрбір жылда қосымша санын сатып алу үшін опционды қоса уранның шала
тотығы-тотығының белгілі бір санатын жеткізуге уранның шала тотығы-тотығын сатып алу-сату туралы негізгі келісімге қол
қойды. Топтың Yellow Cake plc компаниясынан уранға нарықтық баға белгілі бір деңгейден асқанда (уран шала тотығы-тотығының бір фунт үшін 37.5 АҚШ доллары) уран шала тотығы-тотығының санын кері сатып алуға опционы бар.
Шарт құрамында, егер нарықтық баға жоғарыда сипатталғандай белгілі бір деңгейге жетсе, уранның бір бөлігін нарықтық
бағаға дисконтпен сатып алу мүмкіндігімен ішкі туынды құралы бар. Топ бұл туынды құралды пайда немесе шығын арқылы
әділ құны бойынша бағаланатын қаржылық актив ретінде мойындады. Топ 819 миллион теңгеге бағалаған туынды құралдың бастапқы құны уранды сату үшін алынған сыйақының бір бөлігі болып табылды.
Туынды құралды кейінгі бағалау ХҚЕС (IFRS) 9 стандартқа сәйкес пайдада немесе шығында көрсетіледі.
2018 жылғы 31 желтоқсан бойынша туынды құралдың әділ құнын Топ 1,369 миллион теңге мөлшерінде бағалады. Қайта бағалаудан алынған 413 миллион теңге мөлшеріндегі пайда қаржылық кірістердің құрамында көрсетілді (Ескертпе 17) және бағамдық
айырма бойынша пайда 137 миллион теңге құрады. Бұл туынды құрал әділ құн иерархиясының 3-деңгейінің аясына түседі.
Бұл шартта әртүрлі жағдайларды сақтаған жағдайда, Топтың кемінде тоғыз жыл бойы жылына 100 миллион АҚШ доллары
мөлшеріне дейінгі сомаға уранның қосымша көлемін нарықтық баға бойынша жеткізуі қарастырылған.

10. Өткізудің өзіндік құны
Миллион Қазақстан теңгесімен берілген

2018 ж.

2017 ж.

Шикізат пен материалдар

202,817

143,771

Тозу және амортизация

39,866

13,623

Персоналдың еңбегіне ақы төлеу

24,024

22,830

Табыс салығынан өзге салықтар

22,033

10,552

Қайта өндеу және басқа қызметтер

10,354

5,052

Тасымалдау бойынша шығыстар

3,490

2,570

Техникалық қызмет көрсету және жөндеу

3,021

2,144

Коммуналдық қызметтер

1,581

1,432

233

238

80

53

Жалдау
Зерттеулер мен әзірлеулер
Өзгелері

6,318

7,669

313,817

209,934

2018 ж.

2017 ж.

7,275

2,868

Персоналдың еңбегіне ақы төлеу

950

484

Комиссиялық сыйақылар

637

242

Шикізат пен материалдар

221

169

Жалдау

106

85

ӨТКІЗУДІҢ ӨЗІНДІК ҚҰНЫНЫҢ ЖИЫНЫ

11. Өткізу бойынша шығыстар
Миллион Қазақстан теңгесімен берілген
Тиеу, тасымалдау және сақтау бойынша шығыстар

Тозу және амортизация

67

65

Өзгелері

1,274

403

ӨТКІЗУ БОЙЫНША ШЫҒЫСТАР ЖИЫНЫ

10,53

4,316
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12. Жалпы және әкімшілік шығыстар
Миллион Қазақстан теңгесімен берілген

2018 ж.

2017 ж.

17,809

16,556

Консультациялық және ақпараттық қызметтер

4,488

3,150

Әлеуметтік салымдар– Түркістан облысы

2,000

-

Дебиторлық берешектің құнсыздануы

1,743

19

Табыс салығынан өзге салықтар

1,526

723

Жалдау

1,166

1,086

Тозу және амортизация

808

696

Іссапарлық шығыстар

687

568

Техникалық қызмет көрсету және жөндеу

575

502

Оқуға шығыстар

440

347

Салықтар бойынша айыппұлдар мен өсімақылар

340

184

Шикізат және материалдар

297

217

Корпоративтік іс-шаралар

252

621

Байланыс қызметтері

238

215

Зерттеулерге шығыстар

230

32

Коммуналдық шығыстар

163

145

Күзеттік шығыстар

148

146

Сақтандыру

145

50

Банк комиссиялары

89

83

Өкілдік мақсаттарға шығыстар

75

49

Кеңсе тауарлары

73

58

-

2,990

Персоналдың еңбегіне ақы төлеу

Уранды қайта орамдау бойынша берешектің құнсыздануы
Өзгелері
ЖАЛПЫ ЖӘНЕ ӘКІМШІЛІК ШЫҒЫСТАР ЖИЫНЫ

1,513

1,757

34,805

30,194

13. Активтердің құнсыздануынан болған шығындар және құнсызданудан болған шығындарды қалпына келтіру
Топ келесі активтердің құнсыздануынан болған бұрын мойындалған шығындарды қалпына келтіруді мойындады:
Миллион Қазақстан теңгесімен берілген

Еск.

Қаржылық активтер

2018 ж.

2017 ж.

905

-

Қауымдастырылған кәсіпорындарға инвестициялар

25

6,556

-

Қорлар

30

4,341

416

Өндіріске дайындау шығындары

22

3,933

-

Негізгі құралдар

21

292

76

6

34

Қаржылық емес активтер

15,128

526

АКТИВТЕРДІҢ ҚҰНСЫЗДАНУЫН ҚАЛПЫНА КЕЛТІРУ ЖИЫНТЫҒЫ

16,033

526

Өзге активтер

200 | Жылдық есеп. 2018

Топ келесі активтердің құнсыздануынан болған шығындарды қалпына келтіруді мойындады:
Миллион Қазақстан теңгесімен берілген

Еск.

Қаржылық активтер
Негізгі құралдар

21

Өтеуге ҚҚС

2018 ж.

2017 ж.

4,675

3,728

2,533

2,651

1,607

3,136

Қорлар

30

1,238

5,118

Өндіріске дайындау шығыстары

22

165

4,954

Бірлескен кәсіпорындарға инвестициялар

26

21

32

Материалдық емес активтер

20

4

1,598

Қауымдастырылған кәсіпорындарға инвестициялар

25

-

6,556

Өзге активтер
ҚАРЖЫЛЫҚ ЕМЕС АКТИВТЕР
АКТИВТЕРДІҢ ҚҰНСЫЗДАНУЫНАН БОЛҒАН ШЫҒЫНДАР
ЖИЫНТЫҒЫ

280

165

5,848

24,210

10,523

27,938

2018 жылғы 31 желтоқсан бойынша құнсызданудан шығындарды қалпына келтіру мына генерирлеуші бірліктер (немесе
активтер) үшін мойындалды:
Миллион Қазақстан теңгесімен
берілген

Негізгі
құралдар

Қаржылық
активтер

Өндіріске
дайындау
бойынша
шығыстар

Қауымдастырылған
кәсіпорындарға инвестициялар

Қорлар

Өзге
активтер

Қарамұрын

-

Қанжуған

-

Орталық Мойынқұм
Оңтүстік Мойынқұм

Жиыны

-

554

-

-

-

554

-

3,364

-

-

-

3,364

-

-

-

-

1,480

-

1,480

-

-

-

-

477

-

477

Шығыс Мыңқұдық

-

-

-

-

13

-

13

Уванас

-

-

12

-

853

-

865

Жалпақ

-

-

-

-

396

-

396

Фотоэлектрлік модульдер өндірісі

-

-

-

-

715

-

715

«Заречное» БК» АҚ (Ескертпе 25)

-

-

-

6,556

-

-

6,556

Материалдық емес активтер

-

-

-

-

-

5

5

Өзге

292

905

3

-

407

1

1,608

ҚҰНСЫЗДАНУДАН ШЫҒЫНДАРДЫ
ҚАЛПЫНА КЕЛТІРУ ЖИЫНЫ

292

905

3,933

6,556

4,341

6

16,033
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13. Активтердің құнсыздануынан болған шығындар және құнсызданудан болған шығындарды қалпына келтіру (жалғасы)
2018 жылғы 31 желтоқсан бойынша құнсызданудан шығындар мына генерирлеуші бірліктер (немесе активтер) үшін мойындалды:
Миллион Қазақстан теңгесімен
берілген

Фотоэлектрлік модульдер өндірісі

Негізгі
құралдар

Өндіріске
дайындау
бойынша
шығындар

Қаржылық
активтер

Өтеуге ҚҚС

Қорлар

Өзге
активтер

Жиыны

1,526

-

-

1,607

-

-

3,133

Оңтүстік Мойынқұм

-

165

-

-

-

-

165

Уванас

-

-

-

-

50

-

50

Солтүстік Инкай

-

-

-

-

456

-

456

Цесна Банктегі депозиттер

-

-

4,224

-

-

-

4,224

342

-

-

-

-

-

342

-

-

-

-

-

21

21

«Бәйтерек» ҚЖК
Бірлескен кәсіпорындарға инвестициялар
Материалдық емес активтер
Өзге
ҚҰНСЫЗДАНУДАН ШЫҒЫНДАР
ЖИЫНЫ

-

-

-

-

-

4

4

665

-

451

-

732

280

2,128

2,533

165

4,675

1,607

1,238

305

10,523

Қарамұрын, Қанжуған және Заречное
4-ескертпеде көрсетілгендей, басшылық «Қарамұрын», «Қанжуған» және «Заречное» кен орындарында 2017 жылы құнсызданудан шығындарға әкелген құнсыздану белгілері 2018 жылғы 31 желтоқсандағы жағдай бойынша жоқ деп анықтады. Тиісінше, Топ бұрын мойындалған құнсызданудан шығындарды 2018 жылы толығымен қалпына келтірді (құнсыздану жоқ болған
кезде есептелген амортизацияны шегергенде).
2017 жылғы 31 желтоқсанға құнсызданудан болған шығын келесі генерирленген бірліктерге (активтерге) қатысты мойындалды:
Миллион Қазақстан теңгесімен
берілген

Негізгі
құралдар

Өндіріске
дайындау
бойынша
шығындар

Өзге
ұзақмерзімдік
активтер

Өтеуге ҚҚС

Қарамұрын

-

698

-

Уванас

-

10

-

Қанжуған

-

4,246

Оңтүстік Мойынқұм

-

Орталық Мойынқұм

-

Күн сапалы кремнийді, кремнийлік
және фотоэлектрлік пластиналарды
шығару
Фотоэлектрлік модульдер өндірісі
«Қазинвестбанк» АҚ ұзақмерзімдік
депозит
«Бәйтерек» ҚЖК

Қорлар

Материалдық емес
активтер

Жиыны

-

-

-

698

-

557

-

567

-

-

-

-

4,246

-

-

-

639

-

639

-

-

-

677

-

677

-

-

-

1,534

253

-

1,787

1,075

-

-

-

806

-

1,881

-

-

337

-

-

-

337

61

-

-

-

-

-

61

«Заречное» БК» АҚ (Ескертпе 25)

-

-

6,556

-

-

-

6,556

Гудвил «ТТК» ЖШС (Ескертпе 20)

-

-

-

-

-

1,515

1,515

«RBK» АҚ депозиттері (Ескертпе 27)

-

-

3,391

-

-

-

3,391

Өзге

1,515

-

197

1,602

2,186

83

5,583

ҚҰНСЫЗДАНУДАН БОЛҒАН
ЗАЛАЛДАР ЖИЫНЫ

2,651

4,954

10,481

3,136

5,118

1,598

27,938
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Оңтүстік Мойынқұм, Уванас, Қанжуған, Қарамұрын, Заречное, Семізбай
JORC бойынша қорлардың төмендеуі және басқа жағдайларды басшылық осы генерирлейтін бірліктердің құнсыздануының
белгілері ретінде бағалады (4-ескерту). Генерирлейтін бірліктердің өтелетін құны пайдалану құндылығы ретінде анықталды.
Қарамұрын кен орнының өтелетін құны 2,706 миллион теңге, Уванас және Қанжуған кен орындарының өтелетін құны нолге
тең болды. Қолданылған дисконттау мөлшерлемесі 12,1 % құрады.
Фотоэлектрлік модульдер өндірісі
Қызметтің жоспарланған жоспарынан ауытқу және сатулардың төмендеуін басшылық 2016 жылы толығымен құнсыздандырылған генерирлеуші бірліктердің одан әрі құнсыздануының индикаторлары ретінде бағалады. Генерирлеуші бірліктердің
өтелетін құны нольге тең болды және пайдалану құндылығы ретінде анықталды. Қолданылған жисконттау мөлшерлемесі
12.8% құрды.

14. Өзге кірістер
Миллион Қазақстан теңгесімен берілген

2018 ж.

2017 ж.

169

961

Пут опциондарын сатудан түскен кірістер

-

107,714

Жарғылық капиталға жер қойнауын пайдалану құқығын беруден түскен кіріс

-

5,726

Негізгі құралдардың шығуынан түскен кіріс

-

422

Айыппұлдар мен өсімақылардан түскен кіріс

Өзгелері

1,073

84

ӨЗГЕ КІРІСТЕР ЖИЫНЫ

1,242

114,907

«Toshiba Nuclear Energy Holdings (US) Inc.» және «Toshiba Nuclear Energy Holdings (UK) Ltd.» компанияларына инвестициялар
2007 жылғы қазанда Топ «Toshiba Nuclear Energy Holdings (US) Inc.» (бұдан әрі – «TNEH-US») және «Toshiba Nuclear Energy
Holdings (UK) Inc.» (бұдан әрі – «TNEH-UK») компанияларының А класты акцияларының 10%-дан 540,000 мың АҚШ доллары
(400,000 мың АҚШ доллары - TNEH-US және 140,000 мың АҚШ доллары - TNEH-UK) жалпы соммасына сатып алды. TNEH-US
және TNEH-UK компанияларындағы қатысу үлестерін сатып алумен бір мезгілде Топ опцион «путқа» (бұдан әрі – «опцион
«пут») келісім жасасты. Осы «опцион «пут» келісіміне қосымша ретінде 2012 жыл аяғында Топ пен «Toshiba» корпорациясы
келісімге қол қойды, ол бойынша Топ опцион «путты» 2017 жылғы 1 қазаннан бастап 2018 жылғы 28 ақпанға дейінгі кезеңде
пайдалана алады.
Опцион «пут» Топқа TNEH-US және TNEH-UK компанияларындағы қатысу үлестерін бастапқы құнының 540,000 мың АҚШ
долларына тең 100% бойынша алғашқы 67% үшін және қалған 33% акцияның бастапқы төленген бағасынан 522,180 мың АҚШ
долларына тең 90% бойынша өткізу құқығын берді, бұл опцион «путтың» 522,180 мың АҚШ долларына тең орындалу құнына
әкеледі.
2017 жылғы 29 наурызда Westinghouse Electric Company LLC (TNEH-US және TNEH-UK еншілес кәсіпорны кредиторлардан
қорғау, активтерді қайта құрылымдау және кредиторлардың алдындағы берешекті өтеу мақсатында конкурстық негізде
кейін сату мақсаттарында банкроттық процесіне бастамашылық етті.
2017 жылғы 2 қазанда Топ «Toshiba» корпорациясымен келісімдердің шарттарына сәйкес «пут» опционын өткізу туралы
хабарламалар жолдады.
2017 жылғы қазан – қараша кезеңінде Топ Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес, «пут» опциондарын өткізу,
ТNEH-US және TNEH-UK компанияларының акцияларын сату және жоғарыда аталған компаниялардың акционерлері құрамынан шығу туралы тиісті корпоративтік шешімдер алды.
2017 жылғы 25 желтоқсанда Топ ТNEH-US и ТNEH-UK акцияларын «Toshiba» корпорациясының атына табыстау туралы келісім
жасасты, оған сәйкес бенефициарлық құқықты және осы компаниялардың акцияларына иелік етуге меншік құқығын табыстады және 522,180 мың АҚШ доллары (173,719 миллион теңге) мөлшерінде ақша қаражатын алды.
Тор өтеу мен иемденулер құны бойынша есепке алынатын инвестициялардың баланстық құны арасындағы айырмаға 107,714
миллион теңге мөлшеріндегі «пут» опциондарын өткізуден алынған кірісті мойындады.
2017 жылғы 25 желтоқсаннан бастап, Топ TNEH-US және TNEH-UK компанияларының акционері болып табылмайды.
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15. Өзге шығыстар және бағамдық айырма бойынша
таза пайда/(шығын)
Миллион Қазақстан теңгесімен берілген
Өтелмеген ҚҚС

2018 ж.

2017 ж.

2,614

1,629

Өндірістің тоқтауынан шеккен шығындар

799

717

Әлеуметтік салаға шығыстар

730

2,521

Тозу және амортизация

64

62

-

791

Өзгелері

1,642

558

ӨЗГЕ ШЫҒЫСТАР ЖИЫНЫ

5,849

6,278

Миллион Қазақстан теңгесімен берілген

2018 ж.

2017 ж.

Қаржылақ қызметтен бағамдық айырма бойынша таза (шығын)/пайда

(14,467)

(1,848)

Ұзақмерзімді активтердің шығуынан шығын

Бағамдық айырма бойынша таза пайда/(шығын)

Операциялық қызметтен бағамдық айырма бойынша таза пайда
ЖИЫНЫ БАҒАМДЫҚ АЙЫРМА БОЙЫНША ТАЗА ПАЙДА/(ШЫҒЫН)

21,717

1,043

7,250

(805)

2018 ж.

2017 ж.

57,379

55,666

16. Персоналдың еңбегіне ақы төлеу
Миллион Қазақстан теңгесімен берілген
Еңбекақы
Әлеуметтік салық және әлеуметтік аударымдар
ПЕРСОНАЛДЫҢ ЕҢБЕГІНЕ АҚЫ ТӨЛЕУ ЖИЫНЫ
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6,034

6,163

63,413

61,829

17. Қаржылық кіріс және шығыс
Миллион Қазақстан теңгесімен берілген

2018 ж.

2017 ж.

Амортизацияланған құн бойынша бағаланатын қарыздар

1,280

2,307

Мерзімдік депозиттер

1,083

2,447

985

908

413

-

Тиімді пайыздық мөлшерлеме әдісі бойынша есептелген пайыздық кіріс

Ақша қаражаты және олардың эквиваленттері
Өзге ұқсас кіріс
Туынды қаржылық актив (Ескертпе 9)
Өзгелері

188

153

3,949

5,815

Несиелер мен қарыздар бойынша пайыздық шығыстар

8,558

5,491

Резервтер бойынша дисконтты есептен шығару

2,385

1,267

Шетел валютасын конвертациялаудан келген шығын

1,130

290

ҚАРЖЫЛЫҚ КІРІС ЖИЫНЫ
Қаржылық шығыс

Айрықшаландырылған акциялар бойынша дивидендтер

53

53

Қаржылық активтерді қайта бағалауының шығыстары

30

1,223

-

286

Өзге қаржылық міндеттемелер бойынша дисконтты есептен шығару
Өзгелері
ҚАРЖЫЛЫҚ ШЫҒЫСТАР ЖИЫНЫ

516

323

12,672

8,933

18. Табыс салығы бойынша шығыстар
(a) Табыс салығы бойынша шығыстардың компоненттері
Жыл ішіндегі пайдада немесе шығында көрсетілген табыс салығы бойынша шығыстарға келесі компоненттер кіреді:
Миллион Қазақстан теңгесімен берілген

2018 ж.

2017 ж.

Ағымдағы табыс салығы

31,412

20,292

Кейінге қалдырылған табыс салығы

(2,615)

(3,005)

ТАБЫС САЛЫҒЫ БОЙЫНША ШЫҒЫСТАР ЖИЫНЫ

28,797

17,287
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18. Табыс салығы бойынша шығыстар (жалғасы)
(б) Табыс салығы бойынша шығыстарды салық салудың қолданылатын мөлшерлемесіне көбейтілген бухгалтерлік пайда сомасымен салыстырып тексеру
Топтың 2018 және 2017 жж. ішіндегі пайдасының көп бөлігіне қолданылатын табыс салығының ағымдағы мөлшерлемесі 20%
құрайды.
Төменде табыс салығы бойынша есептіліктік және нақты шығыстарды салыстыра тексеру ұсынылып отыр:
Миллион Қазақстан теңгесімен берілген

2018 ж.

2017 ж.

Салық салынғанға дейінгі пайда

407,959

154,01

81,592

30,802

Құнсызданудан болған шығындарға мойындалмаған салық активі

5,583

2,331

Шегерілмейтін шығыстар

6,023

8,087

Ағымдағы жылға қатысты кейінге қалдырылған салықтық активтер бойынша мойындалмаған шығындар

1,120

188

Бірлескен кәсіпорындар нәтижелерінің үлесі

949

(4,421)

Трансферттік баға белгілеу бойынша түзетулер

191

509

Табыс салығы бойынша шығыстың заңмен белгіленген 20% мөлшерлемесі бойынша
есептелген сомасы
Шығыстардың салық салынатын базасын және салық салынатын базаға енгізілмейтін
кірістерді азайтпайтын салық әсері:

Бұдан бұрынғы кезеңдерге түзетулер
Салық салынбайтын кіріс
Қауымдастырылған кәсіпорындар нәтижелерінің үлесі
Бизнесті сатып алудан алынған салық салынбайтын таза пайда
Үстеме пайдаға салық
Пут опциондарын сатудан түскен салық салынбайтын кірістер
Өзге баптар
ТАБЫС САЛЫҒЫ БОЙЫНША ЖЫЛ ІШІНДЕГІ ШЫҒЫСТАР

(938)

717

(1,012)

(253)

(4,557)

(4,401)

(62,703)

-

-

5,609

-

(21,543)

2,549

(338)

28,797

17,287

2017 жылы инвестициялардың шығуы пут опциондарын сатудан түскен салық салынбайтын 107,714 миллион теңге мөлшеріндегі кірістерге жатады (Ескертпе 14).
2018 және 2017 жылғы 31 желтоқсанға топ құнсызданудан болған шығындарға кейінге қалдырылған салық активін мойындаған жоқ, өйткені шегерістерді пайдалану үшін келешекте салық салынатын кірістің бар болуы ықтимал деп есептелмейді.
(в) уақыттық айырма түрлері бойынша бөлінген кейінге қалдырылған салықтар
ХҚЕС пен Қазақстанның салық заңнамасындағы айырмашылықтар активтер мен міндеттемелердің қаржылық есептілік
құрастыру мақсаттарындағы баланстық құны мен олардың табыс салығын есептеуге арналған базасы арасында уақытша
айырмашылықтардың пайда болуына әкеледі
Бұл уақытша айырмашылықтардың салықтық салдары төменде нақтылап көрсетілген және 20% мөлшерлеме бойынша көрсетіледі.
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Миллион Қазақстан теңгесімен
берілген

1 қаңтар
2018 ж.

Пайда немесе
шығын құрамында
қалпына келтірілді
(жатқызылды)

Бизнес
сатып алу

Тоқтатылған
қызмет

2018 жылғы
31 желтоқсан

(5,734)

(1,189)

(77,135)

2,330

(81,728)

(46)

Шегерілетін (салық салынатын)
уақыттық айырмашылықтардың
салықтық әсері
Негізгі құралдар, материалдық емес
активтер және жер қойнауын пайдалану құқығы
Дебиторлық берешек

698

(371)

(122)

(251)

Алынған қарыздар

(165)

131

2

-

(32)

Резервтер

1,140

115

179

(38)

1,396

890

17

302

(126)

1,083

1,267

(654)

233

(402)

444

514

501

234

(216)

1,033

3,655

4,100

136

(243)

7,648

128

(35)

5

(14)

84

2,393

2,615

(76,166)

1,040

(70,118)

МОЙЫНДАЛҒАН, КЕЙІНГЕ ҚАЛДЫРЫЛҒАН САЛЫҚТЫҚ АКТИВ

6,836

(315)

1,091

(60)

7,552

МОЙЫНДАЛҒАН, КЕЙІНГЕ ҚАЛДЫРЫЛҒАН САЛЫҚТЫҚ МІНДЕТТЕМЕ

(4,443)

2,930

(77,257)

1,100

(77,670)

Міндеттемелерді есептеу
Шеккен салықтық шығын
Салықтар
Өзге активтер
Өзге міндеттемелер

Басшылық 1,840 миллион теңге сомасындағы кейінге қалдырылған салық активтері 2018 ж. (2017 ж.: 3,105 миллион теңге)
есептіліктік кезең аяқталғаннан кейін 12 айдан астам мерзімде өтелуі мүмкін деп есептейді. Еншілес, Қауымдастырылған
және бірлескен мекемелердегі инвестициялар, негізінен, дивидендтер арқылы өтеледі. Еншілес, Қауымдастырылған және
бірлескен мекемелерден дивидендтер салық салудан босатылған, сондықтан Топ осы инвестициялардың бөлінбеген пайдасына кейінге қалдырылған салықты мойындаған жоқ.
2017 жылғы 31 желтоқсанда аяқталған жылға қарасты уақыттық айырмашылықтар қозғалысының салықтық әсері төменде
келтірілді:
Миллион Қазақстан теңгесімен берілген

1 қаңтар
2017 ж.

Пайда немесе шығын құрамында қалпына келтірілді
(жатқызылды)

31 желтоқсан
2017 ж.

(6,412)

678

(5,734)

854

(156)

698
(165)

Шегерілетін (салық салынатын) уақыттық айырмашылықтардың салықтық нәтижесі
Негізгі құралдар және материалдық емес активтер
Дебиторлық берешек
Алынған қарыздар

(311)

146

Кредиторлық берешек

(192)

192

-

961

179

1,140

Резервтер
Міндеттемелерді есептеу
Шеккен салықтық шығын
Салықтар
Өзге активтер
Өзге міндеттемелер
МОЙЫНДАЛҒАН, КЕЙІНГЕ ҚАЛДЫРЫЛҒАН
САЛЫҚТЫҚ АКТИВ
МОЙЫНДАЛҒАН, КЕЙІНГЕ ҚАЛДЫРЫЛҒАН САЛЫҚТЫҚ МІНДЕТТЕМЕ

799

91

890

1,270

(3)

1,267

768

(254)

514

1,709

1,946

3,655

110

18

128

(444)

2,837

2,393

4,299

2,537

6,836

(4,743)

300

(4,443)
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18. Табыс салығы бойынша шығыстар (жалғасы)
Топтың қазіргі құрылымында Топтың қайсыбір кәсіпорындарының салықтық шығындары мен ағымдағы салықтық активтері
Топтың басқа кәсіпорындарының салықтық пайдасы мен ағымдағы салықтық міндеттемелеріне қарсы есептелмейді және
тиісінше салықтар, тіпті егер де шоғырландырылған салық шығындары орын алған күннің өзінде, салықтар есептелуі мүмкін. Сондықтан кейінге қалдырылған салықтық активтер мен міндеттемелерді, егер олар бір ғана салық төлеушіге жататын
болса, өзара есептілікке алу жүргізілуі мүмкін.
Топ өтпелі салықтық шығындарға қатысты 2018 ж. 5,022 миллион теңге (2017 ж.: 4,002 миллион теңге) сомасындағы және
құнсызданудан шығындарға қатысты 2018 ж. 16,445 миллион теңге (2017 ж.: 10,862 миллион теңге) сомасындағы кейінге
қалдырылған салықтық активтерді мойындаған жоқ. Мойындалмаған салықтық шығындарды есепке жатқызу мерзімдері
төменде көрсетілгендей таусылады:
Миллион Қазақстан теңгесімен берілген

2018 ж.

2017 ж.

2024 ж.

560

660

2025 ж.

2,478

2,478

2026 ж.

676

676

2027 ж.

188

188

2028 ж.

1,120

-

САЛЫҚТЫҚ ШЫҒЫНДАРҒА ҚАТЫСТЫ МОЙЫНДАЛМАҒАН САЛЫҚТЫҚ
АКТИВ ЖИЫНЫ

5,022

4,002

19. Акцияға келетін пайда
Акцияға келетін базалық пайда, өзі сатып алған акцияларды есептемегенде, Компания акционерлерінің үлесіне келетін
пайда немесе шығынның жыл ішінде айналымда болған жай акциялардың орташа бағамдалған санына қатынасы ретінде
есептеледі. Компанияның сұйытатын әлеуетті жай акциялары жоқ, демек, акцияға келетін сұйытылған пайда акцияға келетін базалық пайдамен ұқсас болады.
Акцияға келетін пайда былай есептеледі.
2018 ж.

2017 ж.

Жай акциялардың иелеріне тиесілі жыл ішіндегі жалғасатын қызметтен пайда (миллион Қазақстан теңгесімен берілген)

371,072

136,096

Жай акциялардың иелеріне тиесілі жыл ішіндегі пайда

372,176

138,527

(миллион Қазақстан теңгесімен берілген)

259,357

259,357

Қарапайым акцияға шаққандағы меншік иелеріне жатқызылатын жалғасатын қызметтен алынған пайда негізінде есептелген негізгі және сұйылған пайда (акцияға
теңгемен)

1,431

525

Қарапайым акцияға шаққандағы меншік иелеріне жатқызылатын жылдық пайда негізінде есептелген негізгі және сұйылған пайда (акцияға теңгемен)

1,435

534

Айналымдағы жай акциялардың саны (мың)
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20. Материалдық емес активтер
Миллион Қазақстан теңгесімен
берілген

Лицензиялар
мен патенттер

Бағдарламалық
қамтамасыз ету

Гудвил

Өзгелері

Жиыны

2017 ж. 1 қаңтарға
Құны
Жиналған амортизация және құнсызданудан болған шығындар

939

1,772

10,110

1,393

14,214

(476)

(1,172)

(4,944)

(505)

(7,097)

БАЛАНСТЫҚ ҚҰН

463

600

5,166

888

7,117

Түсімдер

788

161

1,515

2

2,466

Қаржылық жалдау бойынша түсімдер

136

-

-

-

136
(145)

Шығулар
Жыл ішіндегі амортизация
Құнсыздану

-

(42)

-

(103)

(396)

(215)

-

(82)

(693)

-

-

(1,515)

(84)

(1,599)

Құнсыздануды қалпына келтіру

-

13

-

-

13

Еншілес компанияны бақылауды
жоғалту

-

-

-

(12)

(12)

Негізгі құралдардан/ға аударымдар
(Ескертпе 21)

-

750

-

(36)

714

Сатуға арналған активтерден аударымдар

-

-

-

12

12

2017 жылғы 31 желтоқсан бойынша
Құны

1,851

2,371

11,625

944

16,791

Жиналған амортизация және құнсызданудан болған шығындар

(860)

(1,104)

(6,459)

(359)

(8,782)
8,009

БАЛАНСТЫҚ ҚҰН

991

1,267

5,166

585

Түсімдер

489

144

-

-

633

Бизнесті сатып алу кезіндегі түсімдер
(Ескертпе 45)

142

325

58,543

-

59,010

443

-

-

-

443

(257)

(330)

-

(80)

(667)

(4)

-

-

-

(4)

-

3

-

2

5

Еншілес компанияны бақылауды
жоғалту

(9)

(14)

-

-

(23)

Негізгі құралдардан аударымдар
(Ескертпе 21)

-

1,831

-

78

1,909

Сатуға арналған активтерден аударымдар

-

(1)

-

-

(1)

Құны

2,571

4,532

70,168

1,022

78,293

Жиналған амортизация және құнсызданудан болған шығындар

(776)

(1,307)

(6,459)

(437)

(8,979)

1,795

3,225

63,709

585

69,314

Қаржылық жалдау бойынша түсімдер
Жыл ішіндегі амортизация
Құнсыздану
Құнсыздануды қалпына келтіру

2018 жылғы 31 желтоқсан бойынша

БАЛАНСТЫҚ ҚҰН
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20. Материалдық емес активтер (жалғасы)
Гудвилдің құнсыздануына тест
(i) Орталық Мыңқұдық, «Ақбастау» БК» АҚ, «Қаратау» ЖШС және «Байкен-U» ЖШС
2018 және 2017 жж. 31 желтоқсанға 5,166 миллион теңге сомасындағы гудвил «Орталық Мыңқұдық» кен орнындағы жер қойнауын пайдалану бойынша операциялармен байланысты бір генерирлеуші бірлікке жатты.
2018 жылғы 31 желтоқсан бойынша 58,543 миллион теңге сомасындағы гудвил 2018 жыл ішінде сатып алған - Ақбастау» БК»
АҚ, «Қаратау» ЖШС и «Байкен-U» ЖШС генерирлеуші бірліктеріне жатады (Ескертпе 45).
Өтелетін сома жер қойнауын пайдалануға шарттардың қолданылу мерзімі бойындағы болжамды ақша ағындарының
негізінде есептелген пайдалану құндылығы ретінде анықталды. Ақша ағындарының болжамдары басшылықпен бекітілген
барланған қор көлемдерінің, өндірудің есептік көлемдерінің және кен орындары пайдалану мерзімдерінің және жылдық
2018 ж. 12.33% дисконттау мөлшерлемесінің (2017 ж.: 12.10% годовых) негізінде анықталды. Өндіріс көлемдері құзыретті
органмен келісілгенге және SRK есебіне сәйкес келеді (Ескертпе 4) және генерилеуші бірліктердің өндірістік қуаттарына
негізделген. Есептеулерде пайдаланылған негізгі жорамалдарға өткізу бағасындағы болжанымды өзгерістер мен кезеңнің
тікелей шығындары кіреді. Болжамды ақша ағындарын есептеуде пайдаланылған өткізу бағалары 2018 жылғы төртінші тоқсанда жарияланған «Ux Consulting LLC» тәуелсіз ресми дереккөзін пайдаланумен анықталады. Кезеңнің тікелей шығындары
2019-2023 жж. Арналған бекітілген бюджетке және есептеулердегі 2-3% өсуге негізделген, бұл шамамен ұзақмерзімді орташа
болжамдарға сәйкес келеді. Есептелген өтелетін құн генерирлеуші бірліктердің баланстық құнына елеулі түрде асады, сондықтан негізгі жорамалдардағы елеулі өзгерістердің өзі құнсыздануға әкелмейді.
(ii) MKS аялдау базасы
2017 жылғы желтоқсанда Топ Шиелі к. (бұдан әрі - MKS аялдау базасы) ыдыстарға салынған химиялық жүкті қайта тиеу және
сақтау жұмыс істеп тұрған торабын сатып алды. MKS аялдау базасының иемденулерінің құны 4,276 миллион теңге құрады.
Басшылық MKS аялдау базасының сатылып алынған мүліктік кешені активтерден гөрі, жұмыс істеп тұрған бизнес болып
табылады, және тиісінше оны сатып алу ХҚЕС (IFRS) 3 сәйкес бизнесті сатып алу ретінде есепке алынды. 1,515 миллион теңге
сомасындағы гудвил 2017 жылы құнсыздандырылды (Ескертпе 13).
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21. Негізгі құралдар
Негізгі құралдар баланстық құнының өзгерістері төменде келтірілді:
Миллион Қазақстан теңгесімен берілген

Жер

Ғимарат

Машиналар
мен жабдықтар

Көлік
құралдары

Өзгелері

Аяқталмаған
құрылыс

Жиыны

2017 ж. 1 қаңтарға
Құны
Жиналған амортизация және құнсызданудан
болған шығындар
БАЛАНСТЫҚ ҚҰН

361

96,011

75,678

14,005

5,434

39,812

231,301

-

(30,719)

(43,747)

(7,711)

(3,177)

(28,612)

(113,966)

361

65,292

31,931

6,294

2,257

11,200

117,335

Түсімдер

9

3,470

3,211

1,190

629

12,211

20,720

Аударымдар

-

2,716

3,163

240

95

(6,214)

-

Жыл ішіндегі амортизация

-

(4,636)

(5,237)

(1,149)

(502)

-

(11,524)

Құнсызданудан болған шығындар (Ескертулер 4, 13)

-

(1,624)

(289)

(33)

(6)

(711)

(2,663)

Өткен кезеңдерде мойындалған құнсызданудан
болған шығынды қалпына келтіру

-

-

20

1

7

13

41
(432)

Шығулар

(10)

(274)

(63)

(18)

(19)

(48)

Қорлардан/ға аударымдар

-

-

10

-

-

(29)

(19)

Материалдық емес активтерден/ге аударымдар
(Ескертпе 20)

-

-

36

-

-

(750)

(714)

Сатуға арналған ұзақмерзімді активтерден/ге
аударымдар

-

2

(1)

(7)

-

-

(6)

Есептіліктік бағалаудағы өзгерістер

-

(566)

-

-

-

-

(566)

Ұсыну валютасына қайта есептеу

-

-

-

2

1

-

3

2017 жылғы 31 желтоқсан бойынша
Құны

360

100,308

81,301

15,699

6,015

49,519

253,202

-

(35,928)

(48,520)

(9,179)

(3,553)

(33,847)

(131,027)

БАЛАНСТЫҚ ҚҰН

360

64,380

32,781

6,520

2,462

15,672

122,175

Түсімдер

Жиналған амортизация және құнсызданудан
болған шығындар

135

14,922

5,435

1,105

680

15,018

37,295

Бизнесті сатып алу кезіндегі түсімдер (Ескертпе 45)

1

27,989

21,191

1,585

713

4,102

55,581

Аударымдар

-

2,667

2,960

348

430

(6,405)

-

Жыл ішіндегі амортизация

-

(4,807)

(6,321)

(1,366)

(711)

-

(13,205)

(39)

(703)

(759)

(488)

(18)

(526)

(2,533)

-

10

72

-

20

190

292

Шығулар

(12)

(25)

(69)

(56)

(25)

(18)

(205)

Еншілес кәсіпорынның шығуы

(25,770)

Құнсызданудан болған шығындар (Ескертулер 4, 13)
Өткен кезеңдерде мойындалған құнсызданудан
болған шығынды қалпына келтіру

(52)

(5,540)

(10,299)

(472)

(1,109)

(8,298)

Қорлардан / ға аударымдар

-

-

(32)

6

(16)

46

4

Материалдық емес активтерден/ге аударымдар
(Ескертпе 20)

-

-

-

-

1

(1,910)

(1,909)

Сатуға арналған ұзақмерзімді активтерден/ге
аударымдар

-

(25)

(1)

2

(20)

2

(42)

Есептіліктік бағалаудағы өзгерістер

-

(66)

(107)

-

-

-

(173)

Өндіріске дайындау шығындарына аударымдар
(Ескертпе 22)

-

-

-

-

-

(162)

(162)

Ұсыну валютасына қайта есептеу

-

-

-

3

1

-

4

2018 жылғы 31 желтоқсан бойынша
Құны
Жиналған амортизация және құнсызданудан
болған шығындар
БАЛАНСТЫҚ ҚҰН

393

132,633

78,953

22,703

4,911

19,498

259,091

-

(33,831)

(34,102)

(15,516)

(2,503)

(1,787)

(87,739)

393

98,802

44,851

7,187

2,408

17,711

171,352
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21. Негізгі құралдар (жалғасы)
12,030 миллион теңге мөлшеріндегі амортизация бойынша шығыстар 2018 ж. (2017 ж.: 10,231 миллион теңге) өткізудің өзіндік
құнының құрамында көрсетілді, 71 миллион теңге (2017 ж.: 74 миллион теңге) өткізу шығыстарының құрамында көрсетілді,
426 миллион теңге (2017 ж.: 476 миллион теңге) жалпы және әкімшілік шығыстар құрамында көрсетілді, 182 миллион теңге
(2017 ж.: 66 миллион теңге) өзге шығыстар құрамында көрсетілді. Амортизацияның 496 миллион теңге құрамындағы қалған
бөлігі 2018 ж. (2017 ж.: 677 миллион теңге) дайын өнім, аяқталмаған құрылыс және өзге баптар құрамына кіргізілді.
2018 жылғы 31 желтоқсандағы жағдай бойынша аяқталмаған құрылысқа «Үлбі металлургиялық зауыты» АҚ өндірісін 3,966
миллион теңге мөлшерінде техникалық қайта жарақтандыру, Жалпақ кен орнына 1,295 миллион теңге мөлшеріндегі технологиялық автожол салу және «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ 4,408 миллион теңге мөлшеріндегі ақпараттық технологиялар
бойынша жобалары (ІТ жобалар) кіреді.
«Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ IT жобаларына цифрлық кеніш бойынша 1,599 миллион теңге (2017: 1,018 миллион теңге)
көлеміндегі капиталдандырылған шығындар және 1,599 миллион теңге (2017: 1,018 миллион теңге) және 2,184 миллион теңге
(2017: 951 миллион теңге) көлеміндегі SAP ERP енгізу бойынша шығындар кіреді. Цифрлық кенішті енгізу бойынша жұмыс
2018 жылы Топтың кәсіпорындарының бірінде енгізілді. 2019 жылы жүйені жоба периметріне кіретін өндіруші кәсіпорындарға тарату жоспарланып отыр.
2018 жылы корпоративтік орталықта және еншілес кәсіпорындардың бірінде SAP ERP негізіндегі мақсаттық бизнес-процестерді енгізу және автоматтандыру бойынша жұмыстар аяқталды және корпоративтік орталықта 782 миллион теңге мөлшеріндегі материалдық емес актив мойындалды.
Негізгі құралдар сатып алу бойынша келісімшарттық міндеттемелердің сомасы 2018 жылғы 31 желтоқсандағы жағдай бойынша 2,091 миллион теңге құрады (2017 ж.: 1,890 миллион теңге).
2018 жылы капиталдандырылған қарыздар бойынша шығындар 110 миллион теңге құрайды (2017 ж.: 212 миллион теңге).
Капиталдандырудың орташа мөлшерлемесі 2018 жылы жылына 3.41% құрады (2017 ж.: жылына 3.22%).
Толығымен амортизацияланған, бірақ әлі пайдаланылатын негізгі құралдардың жалпы баланстық құны 2018 жылғы 31 желтоқсан бойынша 16,732 миллион теңге құрайды (2017 ж.: 10,582 миллион теңге).
31 желтоқсанда аяқталған жыл үшін ұзақмерзімді активтерге тозу және амортизация бойынша шығыстар есептеу төменде
келтірілген:

Миллион Қазақстан теңгесімен берілген

2018 ж.

2017 ж.

Негізгі құралдар

13,205

11,524

Өндіріске дайындау шығындары

19,251

11,023

667

693

Материалдық емес активтер
Жер қойнауын пайдалану құқығы

12,578

191

ЕСЕПТЕЛГЕН ТОЗУ ЖӘНЕ АМОРТИЗАЦИЯ ЖИЫНЫ

45,701

23,431

31 желтоқсанда аяқталған жылдар үшін тозу және амортизация бойынша пайдаға немесе шығынға жатқызылған шығыстар
төменде келтірілген:
Миллион Қазақстан теңгесімен берілген
Өткізудің өзіндік құны
Жалпы және әкімшілік шығыстар

2018 ж.

2017 ж.

39,866

13,623

808

696

Өткізу бойынша шығыстар

67

65

Өзге шығыстар

64

62

40,805

14,446

ТОЗУ ЖӘНЕ АМОРТИЗАЦИЯ БОЙЫНША ПАЙДАҒА НЕМЕСЕ ШЫҒЫНҒА
ЖАТҚЫЗЫЛҒАН ШЫҒЫСТАР ЖИЫНЫ
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22. Өндіріске дайындау шығындары
Миллион Қазақстан теңгесімен
берілген

Кен орнын
дайындау

Кен орындарын
қалпына келтіру

Ионалмас-тырғыш
шайыр

Жиыны

2017 ж. 1 қаңтар бойынша
Құны

66,298

7,062

4,887

78,247

(33,178)

(1,921)

(1,466)

(36,565)

БАЛАНСТЫҚ ҚҰН

33,120

5,141

3,421

41,682

Түсімдер

11,308

-

-

11,308

-

-

(32)

(32)

896

-

764

1,660

(10,052)

(726)

(245)

(11,023)

(4,955)

-

-

(4,955)

39

5

-

44

-

4,846

-

4,846

65,843

11,728

5,359

82,930

(35,487)

(2,462)

(1,451)

(39,400)

Жинақталған амортизация және
құнсызданудан шығындар

Барлау және бағалау активтерінен
аударым (Ескертпе 24)
Қорлардан аударым
Жыл ішіндегі амортизация
Құнсызданудан шығын
Құнсыздануды қалпына келтіру
Есептіліктік бағалаудағы өзгерістер
2017 жылғы 31 желтоқсан бойынша
Құны
Жинақталған амортизация және
құнсызданудан шығындар
БАЛАНСТЫҚ ҚҰН

30,356

9,266

3,908

43,530

Түсімдер

18,896

-

876

19,772

Бизнесті сатып алу кезіндегі түсімдер
(Ескертпе 45)

53,549

823

6,196

60,568

4,140

-

602

4,742

1

-

161

162

(17,356)

(1,235)

(660)

(19,251)

Құнсыздануды қалпына келтіру

3,930

3

-

3,933

Құнсызданудан шығын

(165)

-

-

(165)

-

5,011

-

5,011

Құны

154,565

14,754

13,710

183,029

Жинақталған амортизация және
құнсызданудан шығындар

(61,214)

(886)

(2,627)

(64,727)

93,351

13,868

11,083

118,302

Қорлардан аударым
Негізгі құралдардан аударымдар
(Ескертпе 21)
Жыл ішіндегі амортизация

Есептіліктік бағалаудағы өзгерістер
2018 жылғы 31 желтоқсан бойынша

БАЛАНСТЫҚ ҚҰН

Теліміні қалпына келтіру бойынша активтер Топ кенорындарын қалпына келтіруге арналған резервтерді құру кезінде құрылған капиталдандырылған шығыстардан тұрады. Резервтер мен байланысты активтердің баланстық құны әрбір
есептіліктік кезеңнің аяғында қайта қаралады. Қосымша ақпарат үшін 4 және 36-ескертулерді қараңыздар.
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23. Жер қойнауын пайдалану құқығы
Миллион Қазақстан теңгесімен берілген
2017 жылғы 1 қаңтар бойынша
Құны

9,593

Жинақталған амортизация және құнсызданудан шығындар

(7,302)

БАЛАНСТЫҚ ҚҰН

2,291

Түсім

90

Жыл ішіндегі амортизация

(191)

Есептіліктік бағалаудағы өзгерістер

(186)

2017 жылғы 31 желтоқсан бойынша
Құны

9,183

Жинақталған амортизация және құнсызданудан шығындар

(7,179)

БАЛАНСТЫҚ ҚҰН

2,004

Түсім

7

Бизнесті сатып алу кезіндегі түсімдер (Ескертпе 45)

373,942

Сатуға арналған активтерге аударымдар

(2)

Жыл ішіндегі амортизация

(12,578)

2018 жылғы 31 желтоқсан бойынша
Құны

376,215

Жинақталған амортизация және құнсызданудан шығындар

(12,842)

БАЛАНСТЫҚ ҚҰН

363,373

24. Барлау және бағалау активтері
Миллион Қазақстан теңгесімен берілген

Материалды активтер

Материалды емес активтер

Жиыны

2017 Ж. НА 1 ҚАҢТАР БОЙЫНША

2,747

724

3,471

Түсімдер

3,626

17

3,643

(83)

(24)

(107)

32

-

32

(1,644)

-

(1,644)

-

213

213

4,678

930

5,608

Шығу
Өндіріске дайындау шығындарына аударым (Ескертпе 22)
Тестілік өндіруді өткізуден табыс
Есептіліктік бағалаудағы өзгерістер
2017 ЖЫЛҒЫ 31 ЖЕЛТОҚСАН БОЙЫНША
Түсімдер
Бизнесті сатып алу кезіндегі түсім (Ескертпе 45)
Сатуға арналған активтерге аударымдар
Еншілес кәсіпорынның шығуы
Қорларға аударымдар
2018 ЖЫЛҒЫ 31 ЖЕЛТОҚСАН БОЙЫНША
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2,663

152

2,815

13,131

2,357

15,488

(4)

-

(4)

(37)

(2)

(39)

(251)

(8)

(259)

20,180

3,429

23,609

25. Қауымдастырылған кәсіпорындарға инвестициялар
Төмендегі кестеде Топтың қауымдастырылған кәсіпорындарға салған инвестицияларының баланстық құнының өзгерістері
берілген:
Миллион Қазақстан теңгесімен берілген

2018 ж.

2017 ж.

1 қаңтарға баланстық құн

101,746

107,773

22,786

22,007

Қауымдастырылған кәсіпорындардың нәтижелеріндегі үлес
Иемденулер

6,522

-

Құнсыздануды қалпына келтіру / (Құнсыздану)

6,556

(6,556)

Шығулар (Ескертпе 45)
Қауымдастырылған кәсіпорындардан алынған дивидендтер

(40,389)

-

(7,885)

(21,244)

-

(234)

Ұсыну валютасына қайта есептеу
Өзге
31 ЖЕЛТОҚСАН БОЙЫНША БАЛАНСТЫҚ ҚҰН

(470)

-

88,866

101,746

Төменде Топтың өзінің қауымдастырылған кәсіпорындарындағы қатысу үлестері келтірілген:
Ел

Негізгі қызметі

2018 ж.

2017 ж.

Қатысу үлесі/
Дауыс беру
құқығы

Миллион
теңгемен

Қатысу үлесі/
Дауыс беру
құқығы

Миллион
теңгемен

«КАТКО» БК» ЖШС

Қазақстан

Уран өнімін өндіру,
өңдеу және экспорттау

49%

49,704

49%

38,504

«Оңтүстік тау-кен химиясы компаниясы» БК» ЖШС

Қазақстан

Уран өнімін өндіру,
өңдеу және экспорттау

30%

7,290

30%

5,029

«Заречное» БК» АҚ

Қазақстан

Уран өнімін өндіру,
өңдеу және экспорттау

49.98%

9,705

49.98%

1,947

«Каустик» АҚ

Қазақстан

Каустикалық сода
жеткізілімдері

40%

3,517

40%

3,775

«Бетпақ Дала» БК» ЖШС

Қазақстан

Уран өнімін өндіру,
өңдеу және экспорттау

-

-

30%

1,949

«Хорасан-U (Хорасан-У)» БК» ЖШС

Қазақстан

Уран өнімін өндіру,
өңдеу және экспорттау

50%

11,458

33.98%

5,259

«СКЗ Қазатомөнеркәсіп» БК» ЖШС

Қазақстан

Күкірт қышқылын
өндіру

9.89%

710

9.89%

720

«Росбурмаш» БК» ЖШС»

Қазақстан

Уран өнімін өндіру,
өңдеу және экспорттау

49%

346

49%

553

«Жанакорган -Транзит» ЖШС

Қазақстан

Тасымалдау-экспедициялық қызметтері

40%

140

-

-

«Қызылқұм» ЖШС

Қазақстан

Уран өнімін өндіру,
өңдеу және экспорттау

50%

5,996

30%

3,621

«Инкай» БК» ЖШС

Қазақстан

Уран өнімін өндіру,
өңдеу және экспорттау

-

-

40%

40,389

ҚАУЫМДАСТЫРЫЛҒАН КӘСІПОРЫНДАРҒА ИНВЕСТИЦИЯЛАР
ЖИЫНЫ

88,866

101,746

2018 жыл ішінде «Бетпақ Дала» БК» ЖШС таратылды.
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25. Қауымдастырылған кәсіпорындарға инвестициялар
(жалғасы)
Топтың әрбір елеулі қауымдастырылған кәсіпорны бойынша 2018 жылғы жиынтық қаржылық ақпарат төменде келтірілді.
Бұл ақпарат Топтың қатысу үлесі әдісін қолдануы нәтижесіндегі түзетулерден кейінгі қауымдастырылған кәсіпорындардың
ХҚЕС бойынша есептілік көрсеткіштерін көрсетеді.
Миллион Қазақстан теңгесімен берілген
Қысқамерзімді активтер
Соның ішінде ақша қаражаты

«Қызылқұм» ЖШС

«КАТКО» БК» ЖШС

«Инкай» БК» ЖШС

«Оңтүстік тау-кен химиясы
компаниясы» БК» ЖШС

«Заречное» БК» АҚ

«Хорасан-U (Хорасан-У)»
БК» ЖШС

Өзге

Жиыны

10,411

60,478

-

29,386

9,644

20,124

5,145

135,188

8,752

34,794

-

5,390

1,264

4,700

995

55,895

Ұзақмерзімді активтер

29,851

62,657

-

39,261

16,507

25,160

23,772

197,208

АКТИВТЕР ЖИЫНЫ

40,262

123,135

-

68,647

26,151

45,284

28,917

332,396

Қысқамерзімді міндеттемелер

(12,017)

(6,450)

-

(36,346)

(5,508)

(20,825)

(6,619)

(87,765)

Соның ішінде сауда және өзге кредиторлық берешектер мен резервтерді шегергендегі қаржылық
міндеттемелер

(10,154)

-

-

(529)

(2,743)

(17,441)

(1,799)

(32,666)

Ұзақмерзімді міндеттемелер

(16,303)

(9,778)

-

(7,630)

(1,309)

(1,231)

(14,497)

(50,748)

Соның ішінде сауда және өзге кредиторлық берешектер мен резервтерді шегергендегі қаржылық
міндеттемелер

(15,333)

-

-

(4,469)

-

-

(13,572)

(33,374)

Компаниядан қарызды қоса

(15,333)

-

-

-

-

-

-

(15,333)

МІНДЕТТЕМЕЛЕР ЖИЫНЫ

(28,320)

(16,228)

-

(43,976)

(6,817)

(22,056)

(21,116)

(138,513)

11,942

106,907

-

24,671

19,334

23,228

7,801

193,883

5,971

52,385

-

7,402

9,663

11,614

667

87,702
(3,214)

ТАЗА АКТИВТЕР
Қауымдастырылған кәсіпорындардың таза активтеріндегі Топтың үлесі
Топтағы іске асырылмаған пайда
Өзгелері
Гудвил
ИНВЕСТИЦИЯЛАРДЫҢ БАЛАНСТЫҚ ҚҰНЫ

-

(2,749)

-

(112)

-

(353)

-

25

-

-

-

42

197

(392)

(128)

-

68

-

-

-

-

4,438

4,506

5,996

49,704

-

7,290

9,705

11,458

4,713

88,866

13,689

71,441

-

54,056

16,646

31,020

16,369

203,221

(738)

(13,665)

-

(5,662)

(3,529)

(4,279)

(895)

(28,768)

900

12

-

240

82

203

528

1,965

Қаржылық шығыстар

(3,497)

(1,137)

-

(254)

(224)

(48)

(864)

(6,024)

Бағамдық айырма бойынша таза пайда/(шығын)

(1,712)

4,190

-

1,909

(362)

417

(527)

3,915

(66)

-

-

4

(3)

-

(65)

(1,014)

(7,522)

-

(6,063)

(803)

(1,655)

(365)

(17,422)

Табыс жиыны
Тозу және амортизация
Қаржылық кірістер

(Құнсыздану)/Құнсыздануды қалпына келтіру
Табыс салығы
Жыл ішіндегі (шығын)/пайда жиыны

136

28,092

-

24,916

2,820

7,656

(726)

62,894

ЖИЫНТЫҚ (ШЫҒЫН)/ПАЙДА ЖИЫНЫ

55

28,092

-

24,844

2,820

7,656

(726)

62,741

Өзге

27

(2,565)

-

496

57

923

-

(1,062)

-

-

-

5,617

199

-

2,069

7,885

Алынған дивидендтер
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25. Қауымдастырылған кәсіпорындарға инвестициялар
(жалғасы)
Топтың әрбір елеулі қауымдастырылған кәсіпорны бойынша 2017 жылғы жиынтық қаржылық ақпарат төменде келтірілді. Бұл
ақпарат Топтың қатысу үлесі әдісін қолдануы нәтижесіндегі түзетулерден кейінгі қауымдастырылған кәсіпорындардың ХҚЕС
бойынша есептілік көрсеткіштерін көрсетеді.
Миллион Қазақстан теңгесімен
берілген

«Бетпақ Дала»
БК» ЖШС

«Қызылқұм» ЖШС

«КАТКО» БК» ЖШС

«Инкай» БК» ЖШС

ЖШС «СП «Оңтүстік
тау-кен химиясы
компаниясы»

«Заречное» БК» АҚ

«Хорасан-U
(Хорасан-У)» БК» ЖШС

Өзге

Жиыны

1,623

132

1,359

1,036

27,585

7,935

19,391

6,306

143,733

1,254

684

2,106

575

-

29,700

62,572

130,998

8,769

36,450

15,663

23,986

26,755

326,124

6,519

37,577

101,842

(21)

(3,072)

(15,152)

159,848

64,035

23,598

43,377

33,061

469,857

(43,551)

(42,686)

(5,679)

(26,862)

(6,948)

(143,971)

Соның ішінде сауда және өзге
кредиторлық берешектер мен
резервтерді шегергендегі қаржылық
міндеттемелер

-

-

(360)

(38,955)

(4,625)

(2,813)

(17,499)

(1,611)

(65,863)

Ұзақмерзімді міндеттемелер

-

Соның ішінде сауда және өзге
кредиторлық берешектер мен
резервтерді шегергендегі қаржылық
міндеттемелер

-

(22,269)

(7,875)

(11,720)

(2,562)

(876)

(892)

(15,807)

(62,001)

(21,179)

-

(45)

-

-

-

(14,614)

(35,838)

Қысқамерзімді активтер
Соның ішінде ақша қаражаты
Ұзақмерзімді активтер
АКТИВТЕР ЖИЫНЫ
Қысқамерзімді міндеттемелер

Компаниядан қарызды қоса

-

(21,179)

-

-

-

-

-

-

(21,179)

МІНДЕТТЕМЕЛЕР ЖИЫНЫ

(21)

(25,341)

(23,027)

(55,271)

(45,248)

(6,555)

(27,754)

(22,755)

(205,972)

ТАЗА АКТИВТЕР

6,498

12,236

78,815

104,577

18,787

17,043

15,623

10,306

263,885

Қауымдастырылған кәсіпорындардың таза активтеріндегі Топтың үлесі

1,949

3,671

38,620

41,831

5,636

8,518

5,308

1,644

107,177

Топтағы іске асырылмаған пайда

-

-

(184)

(1,442)

(607)

(57)

(49)

-

(2,339)

Құнсыздану

-

-

-

-

-

(6,556)

-

-

(6,556)

Өзгелері

-

(50)

-

-

-

42

-

(1,034)

(1,042)

Гудвил

-

-

68

-

-

-

-

4,438

4,506

1,949

3,621

38,504

40,389

5,029

1,947

5,259

5,048

101,746

-

17,604

65,426

37,449

51,181

14,657

28,138

19,749

234,204
(41,940)

ИНВЕСТИЦИЯЛАРДЫҢ БАЛАНСТЫҚ ҚҰНЫ
Табыс жиыны
Тозу және амортизация

-

(734)

(14,331)

(9,597)

(7,458)

(3,510)

(4,418)

(1,892)

22

58

511

64

159

25

134

83

1056

Қаржылық шығыстар

-

(2,234)

(1211)

(177)

(167)

(97)

(81)

(1,514)

(5,481)

Бағамдық айырма бойынша таза
пайда/(шығын)

-

182

(311)

70

(19)

142

132

112

308

Қаржылық кірістер

Құнсыздану

-

-

-

(612)

-

27

6

54

(525)

(1)

(1,697)

(6,246)

(2,728)

(5,086)

(260)

(421)

(109)

(16,548)

Жыл ішіндегі (шығын)/пайда жиыны

(1,221)

5,685

19,148

9,036

18,724

797

1,741

1,413

55,323

ЖИЫНТЫҚ (ШЫҒЫН)/ПАЙДА
ЖИЫНЫ

(1,221)

5,685

19,148

9,036

18,724

797

1,741

1,413

55,323

Өзге

-

-

112

(678)

177

502

250

-

363

Алынған дивидендтер

-

-

10,834

-

9,023

1,089

-

298

21,244

Табыс салығы

218 | Жылдық есеп. 2018

«Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ | 219

Шоғырландырылған қаржылық есептілік

26. Бірлескен кәсіпорындарға инвестициялар
Төмендегі кестеде Топтың бірлескен кәсіпорындарға инвестицияларының баланстық құнының өзгерістері көрсетілген:
Миллион Қазақстан теңгесімен берілген
1 қаңтарға баланстық құн
Жарғылық капиталға жарна
Иемденулер
Бірлескен кәсіпорындардың өзге жиынтық табысындағы үлес
Шығулар
Бірлескен кәсіпорындардың нәтижелеріндегі үлес
Презентация валютасына қайта есептеу
Құнсыздану
Бірлескен кәсіпорындардан алынған дивидендтер
Өзгелері
31 ЖЕЛТОҚСАН БОЙЫНША БАЛАНСТЫҚ ҚҰН
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2018 ж.

2017 ж.

74,818

66,862

2,487

8,413

896

-

5

44

(32,523)

-

(4,743)

22,107

(232)

366

(21)

(32)

-

(22,942)

(245)

-

40,442

74,818

Төмендегі кестеде Топтың оның негізгі бірлескен кәсіпорындардағы қатысу үлестері келтірілген:
Ел

«Семізбай-U» ЖШС

Негізгі қызметі

2018 ж.

2017 ж.

Қатысу үлесі/
Дауыс беру
құқығы

Миллион
теңгемен

Қатысу үлесі/
Дауыс беру
құқығы

Миллион
теңгемен

Қазақстан

Уран өнімін өндіру, өңдеу және экспорттау

51.00%

12,675

51.00%

10,037

Ресей

Өңделу дәрежесі жоғары
уран өнімдерінің өндірісі

50.00%

10,678

50.00%

16,787

«Үлбі» ЖБҚ» ЖШС

Қазақстан

Жылу бөлгіш элементтер
шығару зауытын салу

51.00%

6,885

51.00%

5,287

«Буденовское» БК» АҚ

Қазақстан

Уран өнімін өндіру, өңдеу және экспорттау

51.00%

5,732

51.00%

5,719

«Уранэнерго» ЖШС

Қазақстан

Электр энергиясын
беру және бөлу, электр
желілері мен қосалқы
станцияларды пайдалану

79.45%

2,839

58.90%

2,818

«СКЗ-U» ЖШС

Қазақстан

Күкірт қышқылын
өндіру

49.00%

1,633

49.00%

1,625

«Ақбастау» БК» АҚ

Қазақстан

Уран өнімін өндіру, өңдеу және экспорттау

-

-

50.00%

17,887

«Қаратау» ЖШС

Қазақстан

Уран өнімін өндіру, өңдеу және экспорттау

-

-

50.00%

14,637

Украина

Ядролық отын өндірісі

33.33%

-

33.33%

21

Қазақстан

Конверсиялық зауыт
құрылысы және оны
басқару

-

-

50.96%

-

«ЦОУ» АҚ

УҚР ЖБҚ» БК» ЖАҚ
«Үлбі Конверсия» ЖШС

БІРЛЕСКЕН КӘСІПОРЫНДАРҒА
ИНВЕСТИЦИЯЛАР ЖИЫНЫ

40,442

74,818
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26. Бірлескен кәсіпорындарға инвестициялар
(жалғасы)
Топтың әрбір елеулі бірлескен кәсіпорны үшін шоғырландырылған қаржылық ақпарат төменде келтірілген. Бұл ақпарат Топтың қатысу үлесі әдісін қолдануы нәтижесіндегі түзетулерден кейінгі қауымдастырылған кәсіпорындардың ХҚЕС бойынша
есептілік көрсеткіштерін көрсетеді.
Миллион Қазақстан теңгесімен
берілген

«Қаратау» ЖШС

«Ақбастау» БК» АҚ

ЖШС «Семізбай-U»

«ЦОУ» АҚ

Өзге

Жиыны

2018 ж.

2017 ж.

2018 ж.

2017 ж.

2018 ж.

2017 ж.

2018 ж.

2017 ж.

2018 ж.

2017 ж.

2018 ж.

2017 ж.

Қысқамерзімді активтер

-

14,306

-

18,326

9,851

11,921

8,464

13,179

17,784

18,166

36,099

75,898

Соның ішінде ақша қаражаты

-

743

-

3,027

812

177

5,192

12,239

10,394

7,299

16,398

23,485

Ұзақмерзімді активтер

-

26,108

-

21,503

18,541

15,104

113,872

124,690

53,433

46,225

185,846

233,630

АКТИВТЕР ЖИЫНЫ

-

40,414

-

39,829

28,392

27,025

122,336

137,869

71,217

64,391

221,945

309,528

Қысқамерзімді міндеттемелер

-

(9,132)

-

(2,199)

(7,522)

(12,088)

(13,469)

(23,381)

(8,473)

(7,597)

(29,464)

(54,397)

Соның ішінде сауда және өзге
кредиторлық берешектер мен
резервтерді шегергендегі қаржылық
міндеттемелер

-

(4,470)

-

-

(4,600)

(9,497)

(8,856)

(6,050)

(5,340)

(4,590)

(18,796)

(24,607)

Ұзақмерзімді міндеттемелер

-

(829)

-

(1,156)

(4,065)

(2,883)

(87,511)

(80,914)

(17,943)

(19,936)

(109,519)

(105,718)

Соның ішінде сауда және өзге
кредиторлық берешектер мен
резервтерді шегергендегі қаржылық
міндеттемелер

-

-

-

-

-

(47)

(87,511)

(80,914)

(17,917)

(19,926)

(105,428)

(100,887)

МІНДЕТТЕМЕЛЕР ЖИЫНЫ

-

(9,961)

-

(3,355)

(11,587)

(14,971)

(100,980)

(104,295)

(26,416)

(27,533)

(138,983)

(160,115)

ТАЗА АКТИВТЕР

-

30,453

-

36,474

16,805

12,054

21,356

33,574

44,801

36,858

82,962

149,413

Бірлескен кәсіпорындардың таза
активтеріндегі Топтың үлесі

-

15,227

-

18,237

8,570

6,147

10,678

16,787

24,249

19,243

43,497

75,641

Бірлескен кәсіпорынның шығындарындағы жинақталған мойындалмаған үлес

-

-

-

-

-

-

-

-

(5,742)

(2,376)

(5,742)

(2,376)

Гудвил

-

-

-

-

4,105

4,105

-

-

(1,397)

(1,397)

2,708

2,708

Құнсыздану

-

-

-

-

-

-

-

-

(21)

-

(21)

-

Топтағы іске асырылмаған пайда

-

(590)

-

(350)

-

(215)

-

-

-

-

-

(1,155)

ИНВЕСТИЦИЯЛАРДЫҢ БАЛАНСТЫҚ ҚҰНЫ

-

14,637

-

17,887

12,675

10,037

10,678

16,787

17,089

15,470

40,442

74,818

Табыс жиыны

-

43,615

-

31,939

20,915

20,789

3,410

58,495

14,238

16,055

38,563

170,893

Тозу және амортизация

-

(4,630)

-

(3,422)

(2,981)

(4,557)

(3)

(2)

(1,200)

(1,248)

(4,184)

(13,859)

Қаржылық кірістер

-

72

-

523

77

67

12,274

193

194

264

12,545

1,119

Қаржылық шығыстар

-

(107)

-

(128)

(543)

(742)

(4,722)

(4,721)

(743)

(665)

(6,008)

(6,363)

Бағамдық айырма бойынша таза
(шығын) / пайда

-

(100)

-

(172)

(941)

(81)

(16,976)

4,655

-

103

(17,917)

4,405

Құнсыздану

-

(97)

-

-

1,721

(3,639)

-

-

-

(4,134)

1,721

(7,870)

Табыс салығы

-

(5,593)

-

(3,865)

(747)

330

2,961

5

540

(171)

2,754

(9,294)

Жыл ішіндегі пайда / (шығын)

-

19,289

-

15,045

4,828

(1,725)

(11,755)

7,892

(2,039)

(1,150)

(8,966)

39,351

Өзге

-

1,062

-

1,732

215

-

-

-

(70)

-

145

2,794

Алынған дивидендтер

-

11,861

-

10,766

-

315

-

-

-

-

-

22,942

222 | Жылдық есеп. 2018

«Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ | 223

Шоғырландырылған қаржылық есептілік

26. Бірлескен кәсіпорындарға инвестициялар
(жалғасы)
Барлық жоғарыда аталған бірлескен кәсіпорындар есептілікте үлестік қатысу әдісі бойынша көрсетілді.
2018 жыл ішінде «Ульба Конверсия» ЖШС таратылды.
Топ Қытайдағы жалпы ядролық-энергетикалық корпорациямен (CGNPC) Қытайдағы атом электр стансалары үшін байытылған уран көлемі бойынша жылына 200 тоннаға дейін отын құрастыру қондырғысын салу бойынша жобаны жүзеге асыруда. 2015 жылғы желтоқсанда «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК-ның еншілес кәсіпорындары мен CGNPC «Ульба-ТВС» ЖШС бірлескен
кәсіпорнын құрды (тиісінше 51% және 49%), ол құрылысты және зауытты одан әрі пайдалану үшін жауапты болады. Құрылысты аяқтау 2019 жылы және пайдалануға енгізу - 2020 жылға жоспарланып отыр.
Басшылық еншілес, қауымдастырылған және бірлескен кәсіпорындардағы бақылауды (бірлескен бақылау, елеулі ықпал)
жүйелі түрде бағалайды. Басшылық бағалау кезінде ой-пікірді келесілерді қоса қолданады: (а) Топтың тиісті қызмет түрлеріне олардың кірістеріне ықпал ететін инвестициялар жолдау мүмкіндігін беретін өкілеттіктердің бар болуы, және (б)
инвестор пайдасының мөлшеріне ықпал ету үшін өзінің инвестицияларға өкілеттіктерін пайдалану қабілеттілігін анықтау.
Басшылық «Уранэнерго» ЖШС бақылауды жүзеге асыру үшін Топтың өз өкілеттіктерін пайдалану мүмкіндігі жоқ деген қорытындыға келді. Бақылаудың, бірлескен бақылаудың және елеулі ықпалдың бар-жоқтығын қайта бағалау негізінде 2016 жылы
басшылық Топтың «Уранэнерго» ЖШС бірлескен бақылауға ие деген қорытындыға келді.

27. Өзге инвестициялар
Миллион Қазақстан теңгесімен берілген
«Байкен-U» ЖШС

2018 ж.

2017 ж.

-

1,022

Өзге

619

704

ӨЗГЕ ИНВЕСТИЦИЯЛАР ЖИЫНЫ

619

1,726

«Байкен-U» ЖШС
«Байкен-U» ЖШС-на инвестициялар кәсіпорынға 5% қатысу үлесі болып табылады. 2018 жылғы желтоқсанда Топ «Байкен-U»
ЖШС бақылауға ие болды (Ескертулер 41 и 45).
Өзге
2018 жылғы 31 желтоқсандағы жағдай бойынша Өзге инвестицияларға «DSFK (ДСФК) арнайы қаржылық компаниясы» ЖШС
облигациялары кіреді. Бұл облигациялар Топтың «Банк «Bank RBK» АҚ-дағы депозиттерін қайта құрылымдауы нәтижесінде
алынды. Облигациялардың айналым мерзімі шығарылған күннен бастап 15 жыл құрайды және белгіленген сыйақы мөлшерлемесі жылына 0.01% құрайды. Облигацияларды өтеу ДСФК негізгі компаниясы берген кепілмен қамтамасыз етілген. Облигацияларды Топ негізгі компания кепілдің құны мен дисконттың жылына 13% мөлшерлемесінен шыға отырып бағалаған
әділ құны бойынша мойындады.
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28. Дебиторлық берешек
Миллион Қазақстан теңгесімен берілген
Байланысты тараптардың саудалық дебиторлық берешегі
Өзге дебиторлық берешек

2018 ж.

2017 ж.

13

-

7

141

Өзге дебиторлық берешектің құнсыздану қоры

(7)

(1)

ТАЗА ҰЗАҚМЕРЗІМДІ ДЕБИТОРЛЫҚ БЕРЕШЕКТІҢ ЖИЫНЫ

13

140

91,094

53,217

3,277

5,997

Саудалық дебиторлық берешек
Байланысты тараптардың саудалық дебиторлық берешегі
Саудалық дебиторлық берешек жиыны

94,371

59,214

Дебиторлық берешектің құнсыздануына резерв

(90)

(1,246)

Дебиторлық берешектің құнсыздануына байланысты тараптардың резерві

(49)

(52)

94,232

57,916

607

595

2

7

ТАЗА ҚЫСҚАМЕРЗІМДІ САУДАЛЫҚ ДЕБИТОРЛЫҚ БЕРЕШЕКТІҢ ЖИЫНЫ
Өзге дебиторлық берешек
Байланысты тараптардың өзге дебиторлық берешегі
Жалпы өзге дебиторлық берешек жиыны
Өзге дебиторлық берешектің құнсыздану қоры
Таза қысқамерзімді өзге дебиторлық берешек жиыны
ТАЗА ҚЫСҚАМЕРЗІМДІ ДЕБИТОРЛЫҚ БЕРЕШЕК ЖИЫНЫ

609

602

(364)

(433)

245

169

94,477

58,085

Топтың кредиттік және валюталық тәуекелдерге, сонымен қатар саудалық дебиторлық берешектің құнсыздануынан шығындарға бейімділігі туралы ақпарат 42-ескертуде ашылып көрсетілген.

29. Өзге активтер
Миллион Қазақстан теңгесімен берілген

2018 ж.

2017 ж.

Ұзақмерзімді
Пайдалануда шектеулі ақша қаражаты

10,552

4,377

Ұзақмерзімдік қорлар

6,483

7,349

Келешек кезеңдердің шығыстары

1,343

674

Ұзақмерзімді активтер үшін берілген аванстар

1,276

10,430

Қызметкерлерге берілген қарыз

869

898

Байланысты тараптарға берілген аванстар

324

397

20,847

24,125

Байланысты тараптардан дивидендтер бойынша берешек

8,659

13,707

Байланысты тараптарға тауарлар мен қызметтер үшін берілген аванстар

3,949

396

Тауарлар мен қызметтер үшін берілген аванстар

2,760

2,813

Сақтандыру бойынша алдын ала төлем

833

162

Табыс салығынан басқа салықтар бойынша алдын ала төлем

737

291

Пайдалануда шектеулі ақша қаражаты

490

242

Жұмыскерлердің берешегі

482

414

Келешек кезеңдердің шығыстары

412

355

ӨЗГЕ ҰЗАҚМЕРЗІМДІ АКТИВТЕР ЖИЫНЫ
Қысқамерзімді

Өзге активтер
ӨЗГЕ ҚЫСҚАМЕРЗІМДІ АКТИВТЕР ЖИЫНЫ

-

16

18,322

18,396
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29. Өзге активтер (жалғасы)
Шектеулі ақшалай қаражаттар, қызметкерлерге берілетін несиелер және басқа да ұзақмерзімдік және қысқамерзімдік
активтердегі дивидендтерді төлеу қаржы активтері болып табылады. Басқа ұзақмерзімдік және қысқамерзімдік белсенді
қатысушылар қаржылық емес активтер болып табылады.
Ұзақмерзімдік қорлар құрамына Топқа тиесілі және болашақта уран түйіршіктерін өндіруге арналған жаңа қондырғыларды
пайдалануға бергеннен кейін пайдалануға арналған байытылған уран қорлары кіреді. Басшылық есептілікті бергеннен
кейін бір жыл ішінде осы қорларды экономикалық қызмет барысында пайдалануға жоспарламайды.
Жер қойнауын пайдалану келісімшарттарының шарттарына сәйкес, Топ болашақ қалпына келтіру қызметін қаржыландыру
үшін ақша қаражатын ұзақмерзімдік банктік салымдарға аударады. 31 желтоқсандағы жағдай бойынша кен орындарын қалпына келтіру бойынша келешектегі қызметті қаржыландыруға жататын ұзақмерзімді банк депозиттеріндегі пайдаланылуы
шектеулі ақша қаражатының жалпы сомасы 2018 ж. 10,552 миллион теңге құрады (2017 ж.: 4,377 миллион теңге).

30. Қорлар
Миллион Қазақстан теңгесімен берілген

2018 ж.

2017 ж.

Дайын өнім мен қайта сатуға арналған тауарлар

130,157

140,533

Аяқталмаған өндіріс

19,768

17,563

Шикізат және материалдар

13,728

14,52

Отын

1,875

889

Қайта өңдеудегі материалдар

1,226

762

Қосалқы бөлшектер
Өзге материалдар
Ескірген және өтімсіз қор бойынша резерв және өткізудің таза құнына дейін есептен
шығару
ҚОРЛАР ЖИЫНЫ

720

819

5,459

2,842

(2,672)

(8,253)

170,261

169,675

Төменде резервтегі өзгерістер келтірілген:
Миллион Қазақстан теңгесімен берілген

2018 ж.

2017 ж.

1 қаңтардағы қалдық

(8,253)

(4,232)

Жыл ішіндегі резервті есептеу

(1,238)

(5,125)

4,341

424

Жыл ішінде есептен шығарылған қорлар

425

680

Сатуға арналған активтерге аударымдар

2,733

-

Бизнесті сатып алудан түсім

(680)

-

(2,672)

(8,253)

Жыл ішіндегі резервті қалпына келтіру

31 ЖЕЛТОҚСАН БОЙЫНША ҚАЛДЫҚ
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31. Мерзімдік депозиттер
Миллион Қазақстан теңгесімен берілген

2018 ж.

2017 ж.

Қазақстан банкі

13

-

ҰЗАҚМЕРЗІМДІК ДЕПОЗИТТЕР ЖИЫНЫ

13

-

205

8,230

Ұзақмерзімді

Қысқамерзімді
Қазақстандық банктер
Шетелдік банктердің жергілікті еншілес банктері
ҚЫСҚАМЕРЗІМДІК ДЕПОЗИТТЕР ЖИЫНЫ

-

242

205

8,472

Топтың балансында 2018 жылғы 31 желтоқсандағы жағдай бойынша мерзімді депозиттер бойынша сыйақы жылына 0% -дан
9.5%-ға дейін (2017: жылдық 0.01%-дан 10.5%-ға дейін) өзгереді. Топтың пайыздық мөлшерлеменің өзгеруі тәуекеліне бейімділігі және қаржылық активтер мен міндеттемелерге қатысты сезімталдықты талдау туралы ақпарат 42-ескертуде ашып
көрсетілген.

32. Байланысты тараптарға берілген қарыздар
Миллион Қазақстан теңгесімен берілген

2018 ж.

2017 ж.

13,399

20,302

Ұзақмерзімді
«Қызылқұм» ЖШС
Құнсыздануға резерв

(154)

-

13,245

20,302

«Қызылқұм» ЖШС

10,373

-

ҚЫСҚАМЕРЗІМДІ ҚАРЫЗДАР ЖИЫНЫ

10,373

-

ҰЗАҚМЕРЗІМДІ ҚАРЫЗДАР ЖИЫНЫ
Қысқамерзімді

2010 жылы қаржылық қолдау көрсету мақсатында Топ «Қызылқұм» ЖШС-ге 2024 жылы өтеу мерзімімен ұзақмерзімдік несие
берді. Бұл қарыз бойынша міндеттемелердің қамтамасыз етілуіне мүлік кепілдігі алынды. С 2015 жылғы желтоқсаннан
бастап «Хорасан-U» БК» ЖШС бірлескен қарыз алушы болып табылады және Бұл несие бойынша «Қызылқұм» ЖШС-мен бірге
ынтымақтас жауапкершілігі бар. Байланысты тараптарға қарыздар бойынша орташа өлшемделген жылдық пайыздық мөлшерлеме 2018 жылы 8.5% құрады (2017 ж.: 8.5%). Берілген ішкі кредиттік рейтинг - B.

33. Ақша қаражаты және олардың эквиваленттері
Миллион Қазақстан теңгесімен берілген

2018 ж.

2017 ж.

Банктегі ағымдық шоттар

125,959

234,845

2,847

5,053

31

38

(18)

-

128,819

239,936

Талап етілгенге дейінгі салымдар
Кассадағы ақша қаражаты
Құнсыздануға резерв
АҚША ҚАРАЖАТЫ ЖӘНЕ ОЛАРДЫҢ ЭКВИВАЛЕНТТЕРІНІҢ ЖИЫНЫ
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34. Капитал
2018 жылғы 31 желтоқсан бойынша Компанияның жарияланған және орналастырылған (төленген) жай акцияларының саны
259,356,608 дана құрады (2017 ж.: 37,050,944 дана).
2018 жылғы 17 тамызда Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Компанияның жарияланған (төленген) акцияларының
жалпы санының ұсақталуын (сплит) 1:7 қатынасымен тіркеді.
Осы ұлғаюдың нәтижесінде Компанияның жарияланған және орналастырылған (төленген) жай акцияларының саны
259,356,608 дана құрады, бұл 2018 жылғы 31 желтоқсандағы жағдай бойынша өзгеріссіз қалды.
2018 жылғы қарашада «Самұрық-Қазына» АҚ сатушы акционер ретінде «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ 15% акциясын немесе
38,903,491 дана акциясын / жаһандық депозитарлық қолхатын Лондон қор биржасында (LSE) және Астана халықаралық
биржасында (AIX) орналастырды. 2018 жылғы 31 желтоқсандағы жағдай бойынша «Самұрық-Қазына» АҚ» – Компанияның 85%
жай акциясына, басқа заңды және жеке тұлғалар – владеют 15% жай акциясына иелік етеді. Әрбір жай акция бір дауыс беру
құқығын береді.
Жыл ішінде келесі дивидендтер жарияланды және төленді:
Миллион Қазақстан теңгесімен берілген
1 қаңтардағы дивидендтер бойынша кредиторлық берешек
Жыл ішінде жарияланған дивидендтер
Жыл ішінде қосымша жарияланған дивидендтер
Жыл ішінде төленген дивидендтер
31 ЖЕЛТОҚСАНҒА ДИВИДЕНДТЕР БОЙЫНША КРЕДИТОРЛЫҚ БЕРЕШЕК
АКЦИЯҒА ЖАРИЯЛАНҒАН ДИВИДЕНДТЕР, ТЕҢГЕ

2018 ж.

2017 ж.

–

–

135,012

65,849

26,649

–

(161,661)

(65,849)

–

–

624

254

2018 ж.

2017 ж.

16,270

38,557

35. Несиелер мен қарыздар
Миллион Қазақстан теңгесімен берілген
Ұзақмерзімді міндеттемелер
Банк несиелері
Банктік емес несиелер

-

353

16,270

38,910

Банк несиелері

74,159

82,374

Банктік емес несиелер

35,726

-

ҰЗАҚМЕРЗІМДІ НЕСИЕЛЕР МЕН ҚАРЫЗДАР ЖИЫНЫ
Қысқамерзімді міндеттемелер

Шығарылған облигациялар

73,535

-

ҚЫСҚАМЕРЗІМДІ НЕСИЕЛЕР МЕН ҚАРЫЗДАР ЖИЫНЫ

183,42

82,374

2015 жылдың 19 қаңтарында Топ 450 миллион АҚШ доллары мөлшерінде 5 банкпен қамсыздандырылмаған синдикатталған
қарыз туралы келісімге қол қойды. Топ бұл синдикатталған қарызды 2010 жылы шығарылған және 2015 жылы өтелген облигацияларды қайта қаржыландыру мақсатында жұмылдырды. Қарызды
2015 жылдың қыркүйек айынан, 2019 жылдың маусым айына дейін теңдес төлемдермен өтейді. Қарыздың міндетті шарттарына Топ кәсіпорындарының кредиттік келісіммен қарастырылғаннан басқа сату және қайтарымды жалдау, факторинг бойынша елеулі мәмілелер жасауына, сонымен қатар елеулі түрдегі қосылулар, бөлінулер, бірігулер және корпоративтік қайта
құрылымдау, елеулі сатып алу және кәсіпорындар құруды жүргізулеріне шектеулер кіреді. Топ сонымен қатар қаржылық
міндеттемелер сомасының EBITDA-ға ара қатынасын 3.5-тен аспайтындай және қаржылық міндеттемелер сомасының өзіндік
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капиталға ара қатынасын 1-ден аспайтындай ұстап тұруға міндетті.
Қазақстан заңнамасына сәйкес айналымдық капиталға талаптарды толықтыру үшін 2018 жылғы 11 қазанда Топ 70,000 миллион теңге сомасына 4.6% жылдық мөлшерлемемен АҚШ долларына индекстелген облигациялар шығарды. Облигациялар
2019 жылғы қарашада өтеуге жатады.
Банктік емес несиелері, негізінен, Netherland International Uranium B.V. (NIU) компаниясынан «Инкай» БК» ЖШС алған
несиемен байланысты, ол 2018 жылғы 1 қаңтарда шоғырландырылады (Ескертпе 45). Қарыз келісімшартының шарттарына
сәйкес, «Инкай» БК» ЖШС қарыз келісімшартын орындамаған немесе тиісінше орындамаған жағдайда, NIU компаниясының
«Инкай» БК» ЖШС-нан NIU нұсқауы бойынша ресурстарды және өзге активтерді пайдалану туралы лицензиялар, келісімшарттар бойынша құқықтарды кепілге табыстауды талап ету құқығы бар. 2018 жылғы 31 желтоқсандағы жағдай бойынша NIU
тарапынан қарыз келісімшарты бойынша мұндай талап қойылған жоқ.
Төменде Топтың кредиттері мен қарыздары туралы ақпарат берілген:
Миллион Қазақстан теңгесімен
берілген

Валюта

Төлем мерзімі (жыл)

2018 ж.

2017 ж.

-

Банк несиелері
Mizuho Bank, Limited

АҚШ долл.

2020

38,433

«Ситибанк Қазақстан» АҚ

АҚШ долл.

2019

30,744

-

Синдикатталған қарыз

АҚШ долл.

2019

21,252

55,126

Societe Generale

АҚШ долл.

2018

-

23,319

Евро

2024

-

16,977

АҚШ долл.

2018

-

9,816

The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ. Ltd
«Ситибанк Қазақстан» АҚ
«Қазкоммерцбанк» АҚ
Natixis Bank
«Ситибанк Қазақстан» АҚ
«Fortebank» АҚ
«Халық банкі» АҚ

Теңге

2020

-

4,233

АҚШ долл.

2022

-

3,420

Евро

2018

-

3,344

АҚШ долл.

2018

-

3,335

Теңге

2018

-

1,361

90,429

120,931

35,085

-

БАНК НЕСИЕЛЕРІНІҢ ЖИЫНЫ
Банктік емес несиелер
Netherlands International Uranium
B.V.
Кожема-Катко-Демеу

АҚШ долл.

2019

Теңге

2024

БАНКТІК ЕМЕС НЕСИЕЛЕРДІҢ
ЖИЫНЫ

641

353

35,726

353

73,535

-

73,535

-

Облигациялар
«Fortebank» АҚ
ОБЛИГАЦИЯЛАР ЖИЫНЫ

АҚШ долл.

2019

2018 жылы сыйақының белгіленген пайыздық мөлшерлемесімен қарыздар бойынша орташа өлшенген жылдық пайыздық
мөлшерлемесі 5.61% (2017 ж.: 6.29%) және құбылмалы сыйақы мөлшерлемесімен қарыздар бойынша 4.05% (2017 ж.: 3.47%)
құрады.
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35. Несиелер мен қарыздар (жалғасы)
Қарызды салыстыру
Төмендегі кестеде көрсетілген кезеңдерінен әрқайсысы үшін қаржылық қызметтің нәтижесінде туындайтын Топтың міндеттемелерінде қарыздың сомасының талдауы келтірілген:
Миллион Қазақстан теңгесімен берілген
2016 ж. 31 желтоқсан бойынша борыш
Несиелер мен қарыздардан түсімдер
Несиелер мен қарыздарды өтеу
Сыйақы есептеу
Сыйақы төлеу

Несиелер мен қарыздар

Қаржылық жалға беру бойынша міндеттемелер

Жиыны

127,765

164

127,929

52,793

-

52,793

(61,410)

(69)

(61,479)

4,944

17

4,961

(4,414)

(16)

(4,43)

Бағамдық айырма

1,810

-

1,810

Ақша қаражатының қозғалысымен байланысты емес
өзге өзгерістер

(204)

323

119

2017 жылғы 31 желтоқсан бойынша борыш

121,284

419

121,703

Несиелер мен қарыздардан түсімдер

100,547

-

100,547

70,000

-

70,000

(147,734)

(151)

(147,885)

41,190

-

41,190

8,503

55

8,558

Сыйақы төлеу

(6,653)

(49)

(6,702)

Бағамдық айырма

16,547

-

16,547

Еншілес кәсіпорынның шығуы

Облигациялар шығару
Несиелер мен қарыздарды өтеу
Бизнес сатып алудан түсімдер(Ескертпе 45)
Сыйақы есептеу

(4,365)

-

(4,365)

Ақша қаражатының қозғалысымен байланысты емес
өзге өзгерістер

371

205

576

2018 ЖЫЛҒЫ 31 ЖЕЛТОҚСАН БОЙЫНША БОРЫШ

199,690

479

200,169

Қарыз шарттарына сәйкес, банктермен тобының компаниялары енген, Group заңмен оған қолданылатын барлық жағынан
ұстануды қажет оның активтерінің кез келген қатысты міндеттемелерді жасау немесе активтерді жүзеге асыру, несие шарттарында көзделген жағдайларды қоспағанда, алуға жасау немесе рұқсат етпеуі тиіс олардың пайда жағдайда сатып алу, бірігу мен шегерулер бойынша кредитор банктердің бекіту, сондай-ақ топтық шатыр тұтынушылар үшін азаматтық мақсаттар
үшін уран сатуға мүмкін Ядролық қаруды таратпау туралы шартқа қол қойды, және Атом энергиясы жөніндегі халықаралық
агенттіктің мүшелері болып келеді.
Бұдан басқа, Топ кейбір деңгейлерде Топтың шоғырландырылған ақпаратына, мысалы, заемдық қаражаттарды меншікті
капиталға қатынасына, қарыз алудың салыққа, пайызға, амортизация мен амортизацияға дейінгі арақатынасқа қатынасы
сияқты бірнеше негізгі қаржылық көрсеткіштерді қолдауды талап етеді. Топ басшылығы 2018 жылғы 31 желтоқсандағы және
2017 жылғы 31 желтоқсандағы жағдай бойынша Топ барлық жоғарыда аталған міндетті талаптарын орындайды деп санайды.
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36. Резервтер
Миллион Қазақстан теңгесімен
берілген

Кәсіби аурулармен байланысты өтемақыны
төлеуге резерв

Қоршаған ортаға
резерв

Кен орындарын қалпына келтіру резерв

Өзге

Жиыны

369

2,733

14,187

31

17,320

97

-

1

-

98

ЖИЫНЫ

466

2,733

14,188

31

17,418

Жыл ішінде қалыптастырылған
резервтер

(58)

96

-

3

41

32

185

1,049

1

1,267

-

-

(8)

-

(8)

2017 ж. 1 қаңтар бойынша
Ұзақмерзімді
Қысқамерзімді

Дисконтты есептен шығару
Қалпына келтірілген
Шығу
Жыл ішінде пайдаланылған резервтер
Есептік бағадағы өзгерістер

-

-

(175)

-

(175)

(93)

(1)

-

-

(94)

-

(457)

4,885

-

4,428

254

2,46

19,939

35

22,688

93

96

-

-

189

2017 жылғы 31 желтоқсан бойынша
Ұзақмерзімді
Қысқамерзімді

347

2,556

19,939

35

22,877

Жыл ішінде қалыптастырылған
резервтер

ЖИЫНЫ

49

-

44

2

95

Дисконтты есептен шығару

2,385

31

192

2,161

1

Шығу

-

-

(356)

-

(356)

Бизнес сатып алудан түсімдер

-

-

3,534

-

3,534

(90)

(3)

(233)

-

(326)

Есептік бағадағы өзгерістер

-

345

4,514

-

4,859

Бағамдық айырманың ықпалы

-

-

4

-

4

246

2,994

29,607

38

32,885

91

96

-

-

187

337

3,090

29,607

38

33,072

Жыл ішінде пайдаланылған резервтер

2018 жылғы 31 желтоқсан бойынша
Ұзақмерзімді
Қысқамерзімді
ЖИЫНЫ

Кәсіби аурулар жағдайында өтемақыны төлеуге резерв
Қазақстан Республикасының Азаматтық кодексінің 939, 943, 944 баптарына сәйкес Топтың жұмыс орнында жұмыс шарттарының нәтижесі ретінде зейнетақы жасында немесе жұмысбастылық кезеңі барысында туындайтын еңбек қабілеттілігінің
жоғалуы және кәсіби аурулар бойынша жәрдемақы төлеу міндеттемелері болады.
Жәрдемақы мөлшерін айқындау кезінде Топ басшылығы өзінің бағаларын осы төлемдерге құқығы бар қызметкерлердің
саны, төлемдердің күтілетін ұзақтығы және аурулар мен қазіргі және бұрынғы қызметкерлердің еңбекке жарамсыз болып
қалу жағдайларының күтілетін болашақтағы деңгейіне экстрополяцияланатын сәйкес қызметақысына негізделген әр түрлі
санаттағы қызметкерлердің орташа жылдық төлемдерге негіздеген.
2018 жылғы 31 желтоқсандағы жағдай бойынша бағалау міндеттемелерінің дисконтталмаған сомасы 535 миллион теңге (2017
ж.: 607 миллион теңге) құрады. Резерв келтірілген құн бойынша тәуекелсіз мөлшерлеме болып танылатын 7.45% (2017 ж.:
9.06%) дисконттау мөлшерлемесін, өйткені келешек ақша жылыстаулары мұндай міндеттемеге тән тәуекелдерді көрсетеді,
және инфляция мөлшерлемесін 5.3% (2017 ж.: 5.4%) пайдаланумен мойындалды.

«Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ | 231

Шоғырландырылған қаржылық есептілік

36. Резервтер (жалғасы)
Қоршаған ортаны қорғау жөніндегі іс-шараларға арналған резерв
Қазақстан Республикасының қоршаған ортаны қорғау жөніндегі заңнамасына сәйкес Топ радиоактивиі қалдықтарды жоюы
және ластанған негізгі құралдарды пайдаланудан шығаруы тиіс.
2018 жылғы 31 желтоқсандағы жағдай бойынша бағалау міндеттемелерінің дисконтталмаған сомасы 48,988 миллион теңге
(2017 ж.: 64,826 миллион теңге) құрады. Табиғатты қорғау іс-шаралары бойынша шығыстардың елеулі бөлігі 2068-2073 жж.
келеді.
Міндеттемелердің ұзақмерзімді сипатын ескере отырып, шығындардың іс жүзіндегі құнына қатысты белгісіздік бар. Резерв келтірілген құн бойынша, келешектегі ақша жылыстауы мұндай міндеттемеге тән тәуекелдерді көрсететін болғандықтан,тәуекелсіз мөлшерлеме болып табылатын 2018 ж. 7.45% дисконттау мөлшерлемесін пайдаланумен (2017 ж.: 9.06%)
және 2018 ж. 5.3% инфляция мөлшерлемесін (2017 ж.: 5.4%) пайдаланумен мойындалды.Қоршаған ортаны қорғауға резерв
сомасын анықтаған кезде Топ басшылығы 2000-2017 жж. жүргізілген осыған ұқсас сипаттағы пайдаланудан шығару және
тазарту жұмыстарын жүргізу тәжірибесіне негізделген жорамалдар мен бағалаулады пайдаланды. Есептеу жорамалдары мен
бағалауларды Топтың инженерлері, сонымен қатар кәсіби консультанттар қоршаған ортаны қорғау бойынша заңнаманың
ең жақсы интерпретациясының негізінде ұсынды.
Кен орнын қайта қалпына келтіруге арналған резерв
Топ өзінің әр жер телімінде орналасқан кен орнын қайта қалпына келтіру бойынша шығындарды бағалады. Болжам бойынша, тарату іс-шаралары бойынша шығындардың жалпы дисконтталмаған сомасы 2018 жылы 87,572 миллион теңге (2017 ж.:
40,939 миллион теңге). Кен орындарын қайта қалпына келтіруге арналған резервтің сомасы шегеретін шығыстар бойынша
ағымдағы бағаларын (есептіліктік күндегі бағаларын) пайдаланып және міндеттеме өтеу күніне дейін уақыт кезеңіндегі
инфляцияның болжамды мөлшерлемесін (2019-2038 жж. кезеңі үшін 5.13%) пайдалана отырып айқындалған. Міндеттеменің
ағымдағы құнын айқындау мақсатында пайдаланған дисконттық мөлшерлеме 2018 жылғы 31 желтоқсан бойынша жылына
7.45 % (2017 ж.: жылына 9.06%), бұл тәуекелсіз болып келеді, себебі келешектегі ақшалай қаражаттардың жылыстауы осындай
міндеттемеге тән тәуекелдерді қамтып көрсетеді.
Міндеттеменің ұзақмерзімді сипатын есептілікке алғанда, әр кен орнын қайта қалпына келтіру кезеңдегі шығындардың
нақты құнына байланысты белгісіздік орын алады (Ескертпе 4). Бағалаудағы өзгерістер қайтадан бұрғылаған ұңғымаларды,
құм тұндырғыштарды және өзге де алдағы жойылуға тиіс объектерді есептілікке алып полигон объектелірін жою құнын әр
жыл сайын қайта есептеу салдарынан туындайды.
Топ жер қойнауын пайдалану келісімшарттарына сәйкес кен орындарын қайта қалпына келтіру жөніндегі іс-шараларды
қаржыландыруға арнайы ұзақмерзімді депозиттік шотқа ақшалай қаражат аударады.
2018 жылғы 31 желтоқсандағы жағдай бойынша арнайы ұзақмерзімді шоттағы жиналған аударымы 15,667 миллион теңге
құрады (2017 ж.: 8,903 миллион теңге).
Төменде міндеттемелердің баланстық құнын есептеуге негіз болған негізгі болжаулар берілген:
• Топтың қазіргі уақытта барлау сатысында тұрған кен орындарында игеру мен өндіруді жалғастыру ықтималдығы жоғары.
Топ өзінің ұзақмерзімдік стратегиялық жоспарының бір бөлігі ретінде уран кен орындарының санын арттыру туралы
жоспарларын көпшілікке жария етті. Стратегиялық жоспарды Қазақстан Республикасының Үкіметі бекіткен. Бұл фактілер
Топтың өндіру мен барлауға арналған барлық келісімшарттары бойынша кен орындарды қалпына келтіру жөніндегі конструктивтік міндеттемелердің туындауына әкеліп соғады;
• ақшалай қаражаттардың жылыстауы болатын болжалды кезеңді есептеу кен орындар қызметінің мерзіміне негізделеді.
Шығыстардың едәуір бөлігі 2019-2034 жылдары, яғни кен орындарының қызмет көрсету мерзімінің соңы деп күтілуде;
және
• инфляцияның болжамды деңгейі – 2018 ж. жылына 5.30% (2017 ж.: 5.40%).
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37. Кредиторлық берешек
Миллион Қазақстан теңгесімен берілген

2018 ж.

2017 ж.

Сауда кредиторлық берешек

777

573

Ұзақмерзімдік қаржылық кредиторлық берешек жиыны

777

573

Өзге кредиторлық берешек

-

9

Өзге кредиторлық берешек жиыны

-

9

777

582

Сауда кредиторлық берешек

30,525

24,979

Байланысты тараптарға сауда кредиторлық берешек

19,165

83,712

Қысқамерзімдік қаржылық кредиторлық берешек жиыны

49,690

108,691

ҰЗАҚМЕРЗІМДІК КРЕДИТОРЛЫҚ БЕРЕШЕК ЖИЫНЫ

Өзге кредиторлық берешек

1,844

3,951

Өзге кредиторлық берешек жиыны

1,844

3,951

51,534

112,642

ҚЫСҚАМЕРЗІМДІК КРЕДИТОРЛЫҚ БЕРЕШЕК ЖИЫНЫ

Топтың валюта тәуекелі және сауда және өзге де кредиторлық қарыздың өтелімділігіне қатысты ақпараты 42 ескертуде
ашылып көрсетілген.

38. Өзге міндеттемелер
Миллион Қазақстан теңгесімен берілген

2018 ж.

2017 ж.

Алынған аванстар

3,260

3,261

Тарихи шығындар бойынша міндеттемелер

1,442

1,749

Келешек кезеңдердің табыстары

738

856

Артықшылық берілген акцияларды ұстаушылар алдындағы міндеттемелер

265

265

Ұзақмерзімді

Шығарылған қаржылық сақтандыру кепілдер

89

96

Байланысты тараптардан алынған аванстар

17

1,450

Өзге міндеттемелер
ӨЗГЕ ҰЗАҚМЕРЗІМДІК МІНДЕТТЕМЕЛЕР ЖИЫНЫ

14

34

5,825

7,711

Қысқамерзімді
Бірлескен операциялар бойынша міндеттемелер

16,995

-

Қолданылмаған демалыстар мен сыйақылар бойынша есептелген міндеттемелер

5,416

4,460

Алынған аванстар

2,253

2,120

Еңбекақы бойынша берешек

1,990

2,620

Тарихи шығындар бойынша міндеттемелер

1,423

818

Әлеуметтік салымдар

824

963

Шығарылған қаржылық сақтандыру кепілдер

422

48

Өзге қатысушыларға төлеуге дивидендтер

244

253

Келешек кезеңдердің табыстары

142

102

28

2,654

Байланысты тараптардан алынған аванстар
Өзге міндеттемелер
ҚЫСҚАМЕРЗІМДІ ӨЗГЕ МІНДЕТТЕМЕЛЕР ЖИЫНЫ

582

311

30,319

14,349
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38. Өзге міндеттемелер (жалғасы)
Жер қойнауын пайдалануға арналған келісімшарттардың аясында Топ жер қойнауын пайдалануға арналған келісімшарттарды жасасқанға дейін мемлекеттің келісімшарттық аумақтарды геологиялық зерттеуге және уран кен орындарын барлауға
жұмсалған жиынтық шығындарын өтеуге жауапты. Жаңа cалық заңнамасының талаптарына сәйкес тарихи шығындар уранды
коммерциялық түрде өндіру күнінен басталатын 10 жылдық кезең аяқталғанға дейін тең тоқсан сайынғы төлеммен өтеуге жатады. Тарихи шығындар бойынша міндеттемелер АҚШ долларымен номиналданған тарихи шығындар үшін 3.3%, және теңгеде
номиналданғандар үшін 7% мөлшерлемесі бойынша дисконтталған болжамды келешек төлемдер сомасында көрсетіледі.

39. Шартты және келісімшарттық міндеттемелер
Сот қараулары
Топтың әдеттегі қызметінің барысында қуыным талаптары түсулері мүмкін. Басшылық өз бағалауына сүйене отырып, олар
қандай да бір елеулі шығындарға әкелмейді деп санайды.
Салық салу
Қазақстан Республикасындағы салық ережелері өзгеру мен тиянақсыз қолдануға және өзінше пайымдауға шалдыққыш. Атап
айтқанда, жер қойнауын пайдалануға арналған ағымдағы келісімшарттарда 2009 жылдың 1 қаңтарынан бастап салықтық
тұрақтылық жоқ, және де салық міндеттемелері жалпы қалыпта есептелініп, Топтың позициясын қоса, жер қойнауын пайдаланушылардың салық позицияларын жағымсыз өзгерістерге әкелуі мүмкін есепте. Қазақстандық заңдар мен ережелерді
Топ және қазақстандық уәкілетті органдарының өзіндік пайымдауындағы алшақтық қосымша салықтарды, айыппұлдар мен
өсімпұлдарды есептеуге әкелуі мүмкін.
Қазақстандық заңнама және салық салу тәжірибесі үздіксіз даму жағдайында тұр, сондықтан ол кері күші болуы мүмкін әртүрлі
түсіндірулерге және жиі өзгерістерге ұшырайды. Кейбір жағдайларда салық салынатын базаны анықтау мақсатында салық
заңнамасы ХҚЕС ережелеріне сілтеме жасайды, бұл ретте қазақстандық салық органдарының ХҚЕС-тің тиісті ережелерін түсінуі
осы қаржылық есептілікті дайындаған кезде басшылық қолданған саясаттардан, ой-пікірлерден және бағалаулардан айрықшалануы мүмкін, бұл Топтың қосымша салықтық міндеттемелерінің пайда болуына әкелуі мүмкін. Салық органдары салықтық
жыл аяқталғаннан кейін бес жыл ішінде ретроспективті тексеру жүргізе алады. Топ басшылығы тиісті заңнаманы түсіндіруге
қолайлы болып саналады және Топтың салықтық позициясы негізделеді деп санайды. Төменде осы ескертпеде салықтық даулар
мен жинақтар туралы толық ақпарат келтірілген. Топ басшылығының пікірі бойынша, Топ осы шоғырландырылған қаржылық
есептіліктегі Қорлардан асып түсетін ағымдағы және ықтимал салықтық талаптарға қатысты елеулі шығындарға ұшырамайды.
(а) Трансфертті баға құру
Трансферттік баға белгілеу туралы заңға сәйкес халықаралық операциялар мемлекеттік бақылауға жатады. Бұл заң қазақстандық компанияларға, егер қажет болса, баға мен дифференциалды растайтын құжаттаманың бар екендігін қоса,
халықаралық мәмілелерде пайдаланылатын бағаларды есептеудің экономикалық негіздемесін және әдісін қамтамасыз етуді
талап етеді. Бұдан басқа, оффшорлық елдерде тіркелген компаниялармен халықаралық операцияларға дифференциалды
қолдану мүмкін емес. Егер мәміле бағасы нарықтық бағадан ауытқып кетсе, салық органдары салық салу объектілерін түзетуге және қосымша салықтар, айыппұлдар мен өсімпұлдар салу құқығына ие. Салық органдары Топтың трансферттік бағасының құралу саясатына келіспеуі мүмкін тәуекелдеріне қарамастан, егер салық органдары Топтың трансферттік бағасының
құралу саясатына келіспеген жағдайда, онда ол өзінің позициясын негіздеуге және экспорттық бағалардың қалыптасуын
растайтын қажетті барлық құжаттаманы ұсына алады деп басшылық есептейді. 2009 жылдың 1 қаңтарынан бастап Топ өз
бетінше табыс салығына нарықтық бағаға дейін қоса есептеу жүргізіп отыр. 2018 жыл ішіндегі қоса есептеу сомасы 191 миллион теңге құрады (2017 ж.: 509 миллион теңге) (Ескертпе 18).
(б) Топ кәсіпорындарының кешенді салық тексерістері
2014 жылы салық органдары 2009-2012 жылдарға Топтың Қауымдастырылған кәсіпорны «KATKO» ЖШС БК-ның кешенді салықтық тексеруін аяқтады. Салықтық органдармен салықтық тексеру қорытындысы бойынша 2017-2018 жылдары «KATKO» ЖШС
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БК-мен шағымдалған қосымша есептілікке алынған салықтар, өсімақылар мен айыппұлдарды талап етті. «КАТКО» БК» ЖШС салықтық есептеулердің белгілі бір сомасын төледі. 2018 жылғы 31 желтоқсан бойынша 1,960 миллион теңге сомасына қосымша
есептеулер тәуекелі бар. Басшылық заңнамадағы және жер қойнауын пайдалану шартындағы күтілетін өзгерістерге байланысты бұл сома төлеуге жатпайды деп есептейді. Тиісінше, бұл қосымша есептеу Топтың қаржылық есептілігінде көрсетілмеген.
Сақтандыру
Қазақстандағы сақтандыру қызметін көрсететін нарық қалыптасу сатысында тұр және басқа елдерде таралған сақтандырудың көптеген түрлері әлі қолжетімді емес. Компанияның өз өндіріс ғимараттарына, өндірістің тоқтатылуымен болған
шығындарға, немесе апаттың немесе Компания қызметінің нәтижесінде жылжымайтын мүлік объектілеріне, немесе
қоршаған ортаға келтірілген зиянға байланысты үшінші тараптардың алдында туындаған міндеттемелерге қатысты толық
сақтандыру арқылы қорғауы жоқ.
Қоршаған ортаны қорғау бойынша міндеттемелер
Есептік кезеңдегі жағдай бойынша басшылық БН-350 реакторын (УПН қондырғысын қоса) және Үлбі металлургиялық зауытының өндірістік кешенін қалпына келтіру және демонтаждауды қаржыландыру бойынша заңгерлік немесе конструктивті
міндеттемелері жоқ (Ескертпе 4).
Кепілдіктер
Гарантии представляют собой безотзывные обязательства Группы по осуществлению платежей в случае невыполнения другой
стороной своих обязательств. Максимальный кредитный риск по финансовым гарантиям, предоставленным некоторым связанным сторонам, составил по состоянию на 31 декабря 2018 жыла 13,935 миллионов теңге (2017 ж.: 14,732 миллионов теңге).
Соблюдение условий кредитных договоров
Кепілдіктер Топтың басқа тарап өз міндеттерін орындамаған жағдайдағы төлемдерді жүзеге асыру бойынша қайтарылмайтын міндеттемелерді білдіреді . Кейбір байланысты тараптарға ұсынылған қаржы кепілдіктері бойынша ең жоғарғы кредиттік тәуекел 2018 жылғы 31 желтоқсандағы жағдай бойынша 13,935 миллион теңге құрады (2017 ж.: 14,732 миллион теңге).
Несие шарттарының талаптарын сақтау
Топ көбінесе несиелер және қарыздармен байланысты белгілі талаптарды орындауы тиіс (Ескертпе 35). Осы талаптарды
орындамау Топ үшін қарыз қаражаттар құнының артуын қоса, жағымсыз нәтижелерге әкелуі мүмкін. 2018 жылғы 31 желтоқсандағы және 2017 жылғы 31 желтоқсандағы жағдай бойынша Топ жоғарыда көрсетілген міндетті шарттардың барлығын
орындауда.
Жер қойнауын пайдалануға келісімшарттар бойынша міндеттемелер
Топтың 2018 жылға арналған жер қойнауын пайдалану келісімшарттарының талаптарына сәйкес
30,948 миллион теңге сомада (2017 ж.: 4,927 миллион теңге) барынша аз жұмыс бағдарламаларын орындауға қатысты күрделі
шығындар бойынша міндеттемелері бар.

40. Бақыламайтын үлес
Төменгі кестеде 2018 жылғы 31 желтоқсандағы жағдай бойынша Топ үшін маңызды болып табылатын бақыламайтын үлесі
бар еншілес кәсіпорындар туралы ақпарат ұсынылып отыр:
Еншілес кәсіпорынның атауы

Тіркеу орны және қызметтің негізгі орны

Бақыла майтын
үлестің пайызы

Бақыла майтын үлеске
тиесілі пайда немесе
шығын

Еншілес кәсіпорындағы
жинақталған бақыламайтын үлес

«Үлбі металлургиялық зауыты» АҚ

Қазақстан

9.82%

30

6,399

«Аппақ» ЖШС

Қазақстан

35%

1,533

8,031

«Инкай» БК» ЖШС

Қазақстан

65%

7,457

84,133

«Байкен-U» ЖШС

Қазақстан

47.5%

-

33,298
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40. Бақыламайтын үлес (жалғасы)
Төменгі кестеде 2017 жылғы 31 желтоқсандағы жағдай бойынша Топ үшін маңызды болып табылатын бақыламайтын үлесі
бар елеулі еншілес кәсіпорындар туралы ақпарат ұсынылып отыр :
Еншілес кәсіпорынның атауы

Тіркеу орны және қызметтің негізгі орны

Бақыла майтын
үлестің пайызы

Бақыла майтын үлеске
тиесілі пайда немесе
шығын

Еншілес кәсіпорын-дағы
жинақталған бақыламайтын үлес

«Үлбі металлургиялық зауыты» АҚ

Казахстан

9.82%

155

6,369

«Аппақ» ЖШС

Казахстан

35%

620

7,121

Осы еншілес кәсіпорындар бойынша жалпыланған қаржылық ақпарат төменде кестеде берілген:
Миллион Қазақстан теңгесімен
берілген

«Үлбі металлургиялық
зауыты» АҚ

«Аппақ» ЖШС

«Инкай» БК» ЖШС

«Байкен-U» ЖШС

2018 ж.

2017 ж.

2018 ж.

2017 ж.

2018 ж.

2017 ж.

2018 ж.

2017 ж.

Қысқамерзімді активтер

38,282

38,798

14,373

16,212

57,052

-

42,141

-

Ұзақмерзімді активтер

40,499

37,008

13,252

14,367

228,651

-

32,624

-

Қысқамерзімді міндеттемелер

(6,150)

(3,510)

(2,306)

(8,643)

(42,747)

-

(2,792)

-

Ұзақмерзімді міндеттемелер

(5,903)

(5,523)

(2,376)

(1,579)

(35,334)

-

(1,872)

-

Капитал, соның ішінде

66,728

66,773

22,941

20,357

207,622

-

70,101

-

Топтың өзіндік капиталы

60,329

60,404

14,910

13,236

123,489

-

36,803

-

6,399

6,369

8,031

7,121

84,133

-

33,298

-

Табыс

42,977

37,484

18,927

16,718

55,146

-

-

-

Тозу және амортизация

(1,475)

(1,301)

(2,177)

(2,316)

(10,850)

-

-

-

199

277

164

269

43

-

-

-

(360)

(336)

(720)

(617)

(1,755)

-

-

-

(2,069)

(1,363)

(1,424)

(1,586)

(5,049)

-

-

-

2,115

34

445

(181)

(3,963)

-

-

-

Бақыламайтын үлес

Қаржылық кірістер
Қаржылық шығыстар
Табыс салығы
Бағамдық айырма бойынша таза
пайда/ (шығын)
Құнсыздану

(5,409)

(858)

(991)

(118)

(456)

-

-

-

Жыл ішіндегі пайда

353

1,464

4,379

1,770

15,905

-

-

-

Компания акционерлеріне жататын
пайда

322

1,309

2,846

1,150

8,448

-

-

-

31

155

1,533

620

7,457

-

-

-

353

1,464

4,379

1,770

15,905

-

-

-

99

(34)

3

17

(217)

-

-

-

452

1,430

4,382

1,787

15,688

-

-

-

Бақыламайтын үлеске жататын
пайда
Жыл ішіндегі пайда
Жыл ішіндегі өзге жиынтық кіріс/
(шығын)
ЖЫЛ ІШІНДЕГІ ЖИЫНТЫҚ КІРІС /
(ШЫҒЫН) ЖИЫНЫ
Ақша қаражатының таза түсімі/
(шығуы):
·· операциялық қызметтен
·· инвестициялық қызметтен
·· қаржылық қызметтен
АҚША ҚАРАЖАТЫНЫҢ ТАЗА
ТҮСІМІ/(ШЫҒУЫ)
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3,365

2,775

9,726

(2,679)

26,678

-

-

-

(1,593)

314

(964)

(2,377)

(7,520)

-

-

-

(386)

(2,204)

(5,065)

3,437

(9,025)

-

-

-

1,386

885

3,697

(1,619)

10,133

-

-

-

41. Негізгі еншілес кәсіпорындар
Осы шоғырландырылған қаржылық есептілікке келесі еншілес кәсіпорындар кіреді:
Қызмет түрі

Иелік ету үлесі
2018 ж.

2017 ж.

-

100%

90%

90%

Байланыс қызметін көрсету

100%

100%

«Қорған Қазатомөнеркәсіп» ЖШС

Күзет қызметтерін көрсету

100%

100%

«Аппақ» ЖШС

Барлау, өңдеу және уран кенін алдын ала өңдеу

«Үлбі металлургиялық зауыты» АҚ

Уран материалдарын өндіру және қайта өңдеу, сирек металдарды және
жартылай өткізгіш материалдарды өндіру

«Волковгеология» АҚ

Геологиялық барлау және уран кенорындарын зерттеу, бұрғылау жұмыстарын жүргізу, радиоактивтілі деңгейлерін, экологиялық шарттарын
мониторингілеу

«Жоғарғы технологиялар институты»
ЖШС

«MAЭK-Қазатомөнеркәсіп» ЖШС
(Ескерту 46)

Өндіріс, электр энергиясы мен жылу энергиясын тарату және іске асыру, ауыз су, техникалық және дистиллденген су өндірісі және іске асыру,
теңіз суы шығару және газды тасымалдау

«Қазатомөнеркәсіп-Даму» ЖШС
(«Қазатомөнеркәсіп-Демеу» ЖШС)

Топтың инвестициялық қызметі бойынша косультациялық қызмет
көрсету

«KAP -Technology» ЖШС
(Байланыс-НАК»)

65%

65%

90.18%

90.18%

90%

90%

Ғылыми-зерттеу, жобалау-құрастыру, тәжірибелік-құрастыру және
инжинирингтік консультациялық қызметтер көрсету

100%

100%

76%

76%

-

100%

«Қызылту» ЖШС

Барлау, өңдеу және уран құрамы бар молибден-мыс кендерін өңдеу

«SARECO» БК» ЖШС

Кен байыту, сирек металдардың концентраттарының гидрометаллургиялық өндірісі, металдардың жеке оксидтеріне сирек металдардың
жайылуы бойынша химия өндірісі

«KazSilicon» МК ЖШС

Металлургиялық және поликристаллдық кремний өндірісі және іске
асыру, кремний өндірісінің қалдықтарын қайта өңдеу

100%

100%

«Kazakhstan Solar Silicon» ЖШС

Күн сапалы кремний, кремний пластиндерін және фотоэлектр модульдері өндірісі

100%

100%

«Astana Solar» ЖШС

Фотоэлектр модульдері өндірісі

100%

100%

«Орталық» ЕК ЖШС

Өндіру бойынша қызмет көрсету,уранның химиялық концентратына
дейін қайта өңдеу

100%

100%

«Ру-6» ЖШС

Құрамында уран бар кендерді барлау, өндіру және алғашқы өңдеу

100%

100%

«Қазатомөнеркәсіп-Sauran» ЖШС

Құрамында уран бар кендерді барлау, өндіру және алғашқы өңдеу

100%

100%

«Геотехносервис» ЖШС

Тау-кен жұмыстарының жоспарын жасау, жобалардың тау-кен бөлігін
әзірлеу

-

100%

«Сауда-Транспорттық
компания» ЖШС

Кешенді материальдық-техникалық қамтамасыз ету

99.9999%

99.9999%

«Қазақстан атом-электр
станциялады» АҚ

Атом электр станцияларын салу жөніндегі жобаларды іске асыру

-

100%

Kazakatom TH AG

Маркетинг, инвестициялау,қарж және тауар сұрақтары бойынша
әкімшілдік қызметін атқару

100%

100%

«Инкай» БК» ЖШС (Ескертпе 45)

Барлау, өндіру, өңдеу және уран өнімін өткізу

60%

-

«Байкен-U» ЖШС (Ескертпе 45)

Барлау, өндіру, өңдеу және уран өнімін өткізу

52.5%

-

Power System International Limited
(PSIL)

Коммерциялық және инвестициялық қызмет

100%

100%

2016 жылы Компания Швейцарияда Kazakatom TH AG еншілес кәсіпорнында құрды. Kazakatom TH AG акционерлік капиталы
толықтай төленген және 339 миллион теңгені құрайды, олардың 270 миллион теңгесі 2017 жылы төленген болатын.
Қалған барлық еншілес кәсіпорындар Қазақстанда құрылып, өздерінің қызметтерін жүзеге асыруда.
2018 жылы Топ «MAЭK-Қазатомөнеркәсіп» ЖШС және «Қазақстан атом электр станциялары» - «Самұрық-Қазына» АҚ-ға және
«Sareco» БК» ЖШС - «Тау-Кен Самұрық» АҚ-ға сатты.
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42. Қаржы тәуекелдерін басқару
Есептілікке алу саясаты және қаржылық құралдарға қатысты ашылулар қаржылық құралдардың келесі топтарына қолданылады:
Миллион Қазақстан теңгесімен берілген

Еск.

2018 ж.

2017 ж.

Банктегі ағымдық шоттар

33

125,941

234,845

Саудалық дебиторлық берешек

28

94,245

57,916

Байланысты тараптарға берілген қарыздар

32

23,618

20,302

Байланысты тараптардан дивидендтер бойынша берешек

29

8,659

13,707

Пайдалануда шектеулі ақша қаражаты

29

11,042

4,619

Талап етілгенге дейінгі салымдар

33

2,847

5,053

Туынды қаржылық актив

9

1,369

-

Қызметкерлерге берілген қарыз

29

869

898

Мерзімдік депозиттер

31

218

8,472

Өзге инвестициялар

27

619

1,726

Өзге дебиторлық берешек

28

245

309

Кассадағы ақша қаражаты

33

31

38

269,703

347,885

120,931

Қаржылық активтер

ҚАРЖЫЛЫҚ АКТИВТЕР ЖИЫНЫ
Қаржылық міндеттемелер
Банк несиелері

35

90,429

Шығарылған облигациялар

35

73,535

-

Сауда кредиторлық берешек

37

50,467

109,264

Банктік емес несиелер

35

35,726

353

Тарихи шығыстар бойынша міндеттемелер

38

2,865

2,567

Өзге кредиторлық берешек

37

1,844

3,960

479

419

Қаржылық жалға беру бойынша міндеттемелер
Артықшылық берілген акцияларды ұстаушылар алдындағы міндеттемелер

38

265

265

Өзге қатысушыларға төлеуге дивидендтер

38

244

253

Шығарылған қаржылық сақтандыру кепілдер

38

89

96

255,943

238,108

ҚАРЖЫЛЫҚ МІНДЕТТЕМЕЛЕР ЖИЫНЫ

Топтың тәуекелдерін басқару функциясы қаржылық, операциялық және заңды тәуекелдерге қатысты жүзеге асырылады.
Қаржылық тәуекелдерге кредит тәуекелі, өтемпаздық тәуекелі және нарықтық тәуекелі (валюта тәуекелі, пайыздық тәуекел
және басқа баға тәуекелі) кіреді. Тәуекелдері басқару тобының саясаты Топ соқтығысуы мүмкін тәуекелдерді анықтау және
талдау, тәуекелдің рұқсатты шекті мәндерін және бақылаудың тиісті механизмдерін орнату, сондай-ақ тәуекелдері мониторингілеу және бекітілген шектеулерді басқару мақсатында әзірленген. Тәуекелдерді басқару саясаты мен жүйесі Топтың нарықтық
шарттары мен қызметінің өзгерістеріне байланысты өзгертулерді енгізу қажеттілігі пәніне тұрақты талданып отырады. Топ
бақылаудың реттелген және әрекетті жүйесін құру мақсатында оқыту және басқару стандарттары мен процедураларын орнатады, онда барлық жұмысшылар өздерінің рөлдері мен міндеттерін түсінеді. Операциялық және заңды тәуекелдерді басқару осы
тәуекелдерді азайту мақсатында ішкі саясаттар мен процедураларды тиісті қызмет жасауын қамтамасыз етуі тиіс.
Бұл ескертуде Топтың көрсетілген қаржылық тәуекелдердің әрқайсысына ұшырағыштығы туралы, Топтың мақсаты туралы,
оның саясаты және осы тәуекелдерді бақалау және басқару процедуралары, және Топтың капиталды басқаруға қатысты
тәуекелдері туралы ақпарат ұсынылған. Сандық сипаттағы қосымша ақпарат осы шоғырландырылған қаржылық есептілікте
барлық мәтін бойынша ашылады.
Директорлар кеңесі Топтың мақсаттарын орнатуға және тәуекелдерді басқару бойынша саясатты бекітуге жауап береді.
Басқарма тәуекелдерді басқару саясатын іске асыруға және тәуекелдерді басқарудың тиімді жүйесін іске асыруға жауап
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береді. Тәуекелдерді басқару комитеті оның орындалуына жауапкершілік алады және өзінің жұмысы туралы Басқарма мен
Директорлар кеңесінің алдында үнемі есептілік беріп отырады.
Кредиттік тәуекел
Топ кредиттік тәуекелге бейім, атап айтқанда, қаржылық құрал бойынша тараптардың біреуі келесі тарапқа өзінің міндеттемелерін атқармауы арқылы қаржылық шығын келтіреді. Кредиттік тәуекелге бейімділігі Топтың төлем мерзімін ұзарту
шартында өнімді сату және контрагенттермен басқа мәмілелерді жасау нәтижесінде туындайды, осылардың нәтижесінде
қаржылық активтер туындайды. Кредиттік тәуекел негізінен Топтағы сатып алушылардың дебиторлық берешегінен, қаржы
қаражаттарынан және оның баламаларынан, мерзімді депозиттерден және қызметкерлерге берілген және байланысты
тараптардың қарызына байланысты.
Қаржылық активтердің баланстық құны Топтың кредиттік тәуекелге ұшырағыштығының максималды дәрежесін көрсетеді
(Ескерту 39).
Ақша қаражаттарымен және олардың баламасымен және мерзімді депозиттермен байланысты кредиттік тәуекел мынаған
байланысты шектеулі, яғни контрагенттер халықаралық рейтингтік агенттіктер тағайындайтын жоғары кредиттік рейтингі
бар банктермен ұсынылған.
Төмендегі кестеде 2018 жылғы 31 желтоқсан бойынша Топтың салымдары орналастырылған қаржылық мекемелердің кредиттік рейтингі туралы ақпарат берілген:

Миллион Қазақстан теңгесімен
берілген
Пайдалануда шектеулі ақша қаражаты
Мерзімдік депозиттер
Банктегі ағымдық шоттар
Талап етілгенге дейінгі салымдар
ЖИЫНЫ

Standard & Poor’s В
рейтингімен

Standard & Poor’s C
рейтингімен

Өзге

Жиыны

10,552

-

490

11,042

218

-

-

218

113,705

-

12,236

125,941

2,847

-

-

2,847

127,322

-

12,726

140,048

2017 жылғы 31 желтоқсан бойынша Топтың салымдары орналастырылған қаржылық мекемелердің кредиттік рейтингі туралы
ақпарат берілген:
Миллион Қазақстан теңгесімен
берілген

Standard & Poor’s В
рейтингімен

Standard & Poor’s C
рейтингімен

Өзге

Жиыны

Пайдалануда шектеулі ақша қаражаты

3,451

3

1,165

4,619

Мерзімдік депозиттер

8,472

-

-

8,472

230,035

2,793

2,017

234,845

5,008

45

-

5,053

246,966

2,841

3,182

252,989

Банктегі ағымдық шоттар
Талап етілгенге дейінгі салымдар
ЖИЫНЫ

Топ күтілетін кредиттік шығындарды бағалауғаа ХҚЕС (IFRS) 9 стандартында қарастырылған жеңілдетілген тәсілдемені
қолданады, ол бойынша барлық сауда және өзге дебиторлық берешек үшін барлық мерзім ішінде күтілетін кредиттік
залалдарға бағалау резерві пайдаланылады. Күтілетін кредиттік залалдарды бағалау үшін саудалық және өзге дебиторлық
берешек кредиттік тәуекелдің жалпы сипаттамалары мен төлемдердің мерзімінен кешіктірілген күндерінің саны негізінде
топтастырылды.
Күтілетін кредиттік залалдардың деңгейі тиісінше 2018 жылғы 31 желтоқсанға немесе 2018 жылғы 1 қаңтарға дейінгі 24 ай
ішіндегі сатулар бойынша төлемдер кестесіне және осы кезең ішінде көтерген ұқсас тарихи кредиттік залалдарға негізделеді. Өткен кезеңдер үшін деңгейлер макроэкономикалық факторлар туралы ағымдағы және болжамдық ақпаратты ескерумен түзетілмейді. Таяудағы келешектегі (12 ай) күтілетін орта күтелітн кредиттік залалдардың параметрлерін бағалау үшін
пайдаланылатын уақыттық қатарларда көрініс тапқан ортаға сәйкес.
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42. Қаржы тәуекелдерін басқару (жалғасы)
Кредиттік шығындарға бағалау резерві саудалық және өзге дебиторлық берешекке қатысты төмендегі кестеде көрсетілген
резевтер матрицасына сәйкес анықталады.
Жалпы құнның %

Шығындар деңгейі

Жалпы баланстық құн

Барлық мерзім ішіндегі
күтілетін кредиттік шығындар

·· ағымдағы

0.04%

94,044

(39)

·· төлемнің кешіктірілуі 30 күннен аз

2.07%

245

(5)

·· төлемнің кешіктірілуі 30 до 90 күн

-

-

-

·· төлемнің кешіктірілуі 91 до 180 күн

-

-

-

·· төлемнің кешіктірілуі 181 до 360 күн

-

-

-

100%

95

(95)

Саудалық дебиторлық берешек

·· төлемнің кешіктірілуі 360 күн
Саудалық дебиторлық берешек (жалпы баланстық
құн) жиыны

94,384

Кредиттік шығындарға бағалау резерві
САТЫП АЛУШЫЛАРМЕН КЕЛІСІМШАРТТАР
БОЙЫНША САУДАЛЫҚ ДЕБИТОРЛЫҚ БЕРЕШЕК
ЖИЫНЫ (БАЛАНСТЫҚ ҚҰН)

(139)
94,245

Төмендегі кестеде саудалық және өзге дебиторлық берешек үшін 2018 және 2017 жж. Басы мен аяғындағы кезеңде орын
алған күтілетін кредиттік шығындардың жеңілдетілген моделіне сәйкес кредиттік шығындарға бағалау резервтеріндегі
өзгерістер түсіндіріледі.
Миллион Қазақстан теңгесімен берілген
2017 ж. 1 қаңтар бойынша құнсыздану қоры
Жыл бойы құнсыздану қорының ұлғаюы
Қалпына келтірілген
Жыл бойы есептен шығарылған сомалар
2017 жылғы 31 желтоқсан бойынша құнсыздану қоры
ХҚЕС 9 қолдану
Жыл бойы құнсыздану қорының ұлғаюы
Қалпына келтірілген
Бизнесті сатып алудан түсім
Тоқтатылған қызмет

Саудалық дебиторлық
берешек

Өзге дебиторлық
берешек

1,761

467

66

4

(13)

(1)

(516)

(37)

1,298

433

393

1

229

56

(459)

(1)

21

-

(1,082)

(38)

Сатуға арналған активтерге аударымдар

(203)

-

Жыл бойы есептен шығарылған сомалар

(58)

(80)

2018 ЖЫЛҒЫ 31 ЖЕЛТОҚСАН БОЙЫНША ҚҰНСЫЗДАНУ ҚОРЫ

139

371

Топтың саудалық дебиторлық берешекке қатысты кредиттік тәуекелге бейімділігі негізінен әр сатып алушының дербес сипаттамасына байланысты болады. Клиенттік базаның демографиялық көрсеткіштері, сатып алушылар өздерінің қызметтерін
жүзеге асыратын нақты салаға немесе елге тән дефолт тәуекелін қоса алғанда, аз дәрежеде кредиттік тәуекелдің деңгейіне
әсер етеді. Топ кредиттік тәуекелдің шоғырлануына бейім. 2018 жылы Топ табысының шамамен 69% (2018 жылғы 31 желтоқсан
бойынша саудалық дебиторлық берешегінің 75%) негізгі жеті сатып алушыларға сатуға келеді (2017: 54% кіріс және саудалық
дебиторлық берешегінің 29% негізгі жеті сатып алушыларға сатуға келеді). Топ ұқсас сипаттамалары бар контрагенттерді олар
байланысты тарап болып табылғанда анықтайды.
Топ кредит саясатын қолданады, осыған сәйкес әрбір жаңа клиенттің кредит қабілеттілігі алдымен оған Топқа арналған стандартты шарттар мен төлемдер мен жеткізілімдерді жүзеге асыру мерзімдері ұсынылғанға дейін жеке талданады.
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Топ саудалық және басқа дебиторлық берешекке қатысты сақтандыру өтеуін талап етпейді.
Географиялық өңірлер бөлігінде есептілік кезеңге арналған жағдай бойынша саудалық дебиторлық берешекке қатысты кредиттік тәуекелдің барынша жоғары деңгейі келесідей болды:
Миллион Қазақстан теңгесімен берілген

2018 ж.

2017 ж.

Үндістан

53,430

411

Канада

11,398

-

Қытай

11,348

17,570

АҚШ

6,886

3,702

Еуропалық Одақ

5,772

18,394

Қазақстан

4,217

16,128

Жапония

859

1,421

Ресей

114

243

Өзге өңірлер

221

47

94,245

57,916

ЖИЫНЫ

2018 жылы Топтың анағұрлым ірі клиенттері China Nuclear Energy Industry Corporation, Yellow Cake plc., CGNPC Uranium
Resources Company Limited, Directorate of Purchase & Stores (India), China Uranium Resources Company Limited, CAMECO
Europe Ltd, Electricite de France (2017: China Nuclear Energy Industry Corporation, Urangeselschaft mbH, CNNC International
(HK) Limited, CGNPC Uranium Resources Company Limited, HOKKAIDO Electric Power Company Inc., CAMECO Europe Ltd, A&R
Merchants Inc) болып табылады. Есептілік күнге арналған жағдай бойынша бұл клиенттердің жиынтық дебиторлық берешегі
70,709 миллион теңге (2017 ж.: 39,751 миллион теңге) құрады.
Тауарларды іске асыру бойынша орташа кредиттік кезең 30 күн құрайды. Алғашқы 30 күнге дебиторлық берешек бойынша
шот-фактура берілген күннен бастап пайыздар жүрмейді. Пайыздар Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі бекіткен қайта
қаржыландыру мөлшерлемесі бойынша өтелмеген қалдықтың салдары үшін есептеледі (2018 ж.: 9.25%; 2017 ж.: 10.25%).
Мерзімі өтпеген және құнсызданбаған берешек мерзімі өткен төлемдері жоқ сатып алушылар жиынтығына жатады. Құнсыздану төлемнің кешіктірілуі бар дебиторлық берешектерге қатысты мойындалды.Дебиторлық берешекті өтеуі мерзімі келесі
түрде ұсынылған:
Миллион Қазақстан теңгесімен
берілген

2018 ж.

2017 ж.

Саудалық дебиторлық
берешек

Өзге дебиторлық берешек

Саудалық дебиторлық
берешек

Өзге дебиторлық берешек

94,205

245

55,844

169

0-30 күнге мерзімі өткен

16

-

582

-

31-120 күнге мерзімі өткен

24

-

1,326

-

-

-

164

-

40

-

2,072

-

Мерзімі өтпеген және құнсызданбаған
Мерзімі өткен, бірақ құнсызданбаған

120 күннен астам мерзімі өткен
Мерзімі өткен, бірақ құнсызданбаған жиыны
Мерзімі өткен және құнсызданған
120 күннен астам мерзімі өткен

139

371

1,298

433

Мерзімі өткен және құнсызданған
жиыны

139

371

1,298

433

(139)

(371)

(1,298)

(433)

94,245

245

57,916

169

Құнсыздануға арналған қор
ЖИЫНЫ

Байланысты тараптар берген (Ескертпе 32) қарыздарға және қызметкерлердің қарыздарына (Ескертпе 29) қатысты кредиттік
тәуекел берілген қаражаттардың қайтарылмау мүмкіншілігінен туындайды. Бірлескен және қауымдастырылған кәсіпорындар және қызметкерлер берген қарыздарға қатысты, Топ кредиттік тәуекелді қарыз алушылардың активтерінің кепілі түрінде қарызды қамтамасыз етуді ұсыну талаптары арқылы төмендетеді. Қарыз алушыларда кредиттік рейтинг болмайды.
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42. Қаржы тәуекелдерін басқару (жалғасы)
Күтілетін кредиттік шығындарды бағалау (НЗБ)
Күтілетін кредиттік шығындарды бағалау – елеулі бағалау, оны алу үшін бағалау әдіснамасы, модельдер және бастапқы деректер пайдаланылады. Келесі компоненттер кредиттік шығындарға бағалау резервіне айтралықтай ықпал етеді: дефолтты
анықтау, кредиттік тәуекелдің елеулі түрде ұлғаюы, дефолт ықтималдылығы, дефолт тәуекеліне бейімділік және дефолт
жағдайындағы шығынның мөлшері, сонымен қатар макроэкономикалық сценарийлер модельдері. Топ есептік күтілетін кредиттік шығындар мен кредиттер бойынша нақты шығындар арасындағы алшақтықтарды төменету мақсатында модельдерді
және модельдер үшін бастапқы деректерді тексереді және растайды.
Топ күтілетін кредиттік шығындарды бағалау үшін расталатын болжамдық ақпаратты, негізінен өзінің болжамдық макроэкономикалық моделінің нәтижелерін пайдаланады. Талдау үшін жеңіл интерпретацияланатын кейбір жорамалдар пайдаланылады, олар: ЖІӨ өсу қарқыны, инфляция деңгейі, айырбастау бағамы және экономикалық көрсеткіш. Соңғы макроэкономикалық функцияға инфляция туралы болжам ғана кіреді. Перспектива туралы ақпарат есептік кезеңнен кейінгі келесі 12
ай ішінде дефолттың ықтималдылығы параметрлеріне енгізіледі. Келесі кестеде күтілетін кредиттік шығындардың деңгейіне сәйкес келетін ең елеулі болжамдық жорамалдар мен олардың салмақтық коэффициенттері 2018 жылғы 31 желтоқсан
бойынша ұсынылған.
Айнымалы

Инфляция деңгейі

Жорамалдар:
2018 ж.

2019 г.

2020 г.

2021 г.

2022 г.

2023 г.

6.2

7.2

6.3

6.4

4.2

3.7

Өтемпаздық тәуекелі
Өтемпаздық тәуекелі – бұл, кәсіпорынның қаржылық міндеттемелерді атқару кезінде қиыншылықтармен кезігу тәуекелі. Топ
қолдағы ақша қаражаттарын күнделікті пайдалану қажеттілігіне байланысты тәуекелге бейім. Өтемпаздық тәуекелін Топтың
Корпоративтік қаржы және қазынашылық департаменті басқарады. Басшылық ай сайын Топтың ақша қаражаты айналымын
бақылайды.
Топ қарыз қаражатынан, сауда және өзге кредиторлық берешектен тұратын қаржыландырудың тұрақты базасын қолдауға
тырысады. Топтың өтемпаздықты басқаруға тәсілі бұның қаншалық мүмкін екендігін қамтамасыз етуде, Топта залалдың
туындауына жол бермейтін және Топтың беделіне нұқсан келтірмейтін әдеттегідей және қысылтаяң кездерде де мерзімінде
өзінің міндеттемелерін өтеу үшін жеткілікті өтемпаздық қаражаттың үнемі болуы. Топ өтемпаздық деңгейіне күтпеген талаптарға жылдам әрі тиісті түрде әсер ету мүмкіншілігін алу үшін өтемпаздық активтердің әртараптандырылған портфельдеріне қаражатты инвестициялайды.
Әдетте Топ күтілетін операциялық шығыстардың орнын толтыру үшін жеткілікті көлемдегі бірінші талап бойынша қолжетімді ақша қаражатының болуын қамтамасыз етеді. Сонымен қоса айрықша жағдайлардың әлеуеті ескерілмейді, олардың
пайда болуын алдын ала қарастыру негізделмеген болатын, мысалы, табиғи апаттар.
Төменде Топтың пайдаланылмаған қарыздары және өтемпаздық тәуекелін басқарудың маңызды элементі болып табылатын
қысқамерзімдік депозиттерге орналастырылған уақытша еркін ақшалары туралы ақпарат берілген:
Миллион Қазақстан теңгесімен берілген
Қысқамерзімдік депозиттердегі сома
Шоттардағы ақша қаражатының сомасы
Қарыз бойынша пайдаланылмаған сома
ЖИЫНЫ

2018 ж.

2017 ж.

3,052

13,525

125,959

234,845

85,485

35,177

214,496

283,547

Бұдан әрі келтірілген кестеде өтеуге дейін қалған шарттық мерзімдер бойынша есептік күнге арналған жағдай бойынша
міндеттемелерді бөлу көрсетілген. Өтеу мерзімі кестесінде ашылған сомалар контрактілік дисконтталмаған ақша ағымдары, оған қоса алынған несиелер және қаржылық сақтандыру бойынша міндеттемелердің жалпы сомасы көрсетілген. Бұл
дисконтталмаған ақша ағымдары қаржылық жағдай туралы есептілікке енгізілген сомадан ерекшеленеді, себебі қаржылық
жағдай туралы есептілікте берілген сома ақша қаражатының дисконтталған ағымдарының негізінде есептелген.
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Сома төлемге тіркелмеген болып табылған жағдайда, сома кестеде есептік күніндегі шарттан шыға отырып анықталады.
Валюталық төлемдер есептік кезеңнің соңына спот айналым курсын пайдаланумен қайта есептеледі.
Төменде 2018 жылғы 31 желтоқсан бойынша қаржылық міндеттемелерді өтеудің шарттық мерзімдері туралы ақпарат ұсынылған:
Миллион Қазақстан теңгесімен
берілген

Баланстық
құны

Келісімшарт
бойынша
ақша қаражатының
ағымдары

Талап етілгенге дейін
және
1 айдан аз

1 айдан
бастап
3 айға дейін

3 айдан
бастап
1 жылға
дейін

1 жылдан
бастап
5 жылға
дейін

5 жылдан
астам

Банк несиелері

90,429

92,367

30,974

16,913

27,739

16,741

-

Банктік емес несиелер

35,726

36,261

128

19,551

16,582

-

-

Шығарылған облигациялар

73,535

76,428

-

-

76,428

-

-

Сауда кредиторлық берешек

50,467

50,467

-

49,690

-

777

-

Өзге кредиторлық берешек

1,844

1,844

-

1,844

-

-

-

Тарихи шығындар бойынша міндеттемелер

2,865

3,197

-

194

581

2,422

-

479

479

-

29

100

350

-

Шығарылған қаржылық сақтандыру
кепілдер

89

13,935

-

13,935

-

-

-

Артықшылық берілген акцияларды
ұстаушылар алдындағы міндеттемелер

265

265

-

-

-

265

-

Өзге қатысушыларға төлеуге дивидендтер

244

244

-

244

-

-

-

255,943

275,487

31,102

102,400

121,430

20,555

-

Қаржылық жалға беру бойынша
міндеттемелер

ЖИЫНЫ

2017 жылғы 31 желтоқсан бойынша қаржылық міндеттемелерді өтеудің келісімшарттық мерзімі туралы ақпарат ұсынылған:
Миллион Қазақстан теңгесімен
берілген

Банк несиелері
Банктік емес несиелер
Сауда кредиторлық берешек

Баланстық
құны

Келісімшарт
бойынша
ақша қаражатының
ағымдары

Талап етілгенге дейін
және
1 айдан аз

1 айдан
бастап
3 айға дейін

3 айдан
бастап
1 жылға
дейін

1 жылдан
бастап
5 жылға
дейін

5 жылдан
астам

120,931

136,644

32,823

12,886

48,982

38,046

3,907

353

353

-

-

-

-

353

109,264

109,264

-

108,691

-

573

-

Өзге кредиторлық берешек

3,960

3,960

-

3,951

-

9

-

Тарихи шығындар бойынша міндеттемелер

2,567

2,803

-

204

614

1,985

-

419

462

-

22

120

320

-

Шығарылған қаржылық сақтандыру
кепілдер

96

14,732

-

14,732

-

-

-

Артықшылық берілген акцияларды
ұстаушылар алдындағы міндеттемелер

265

265

-

-

265

-

-

Өзге қатысушыларға төлеуге дивидендтер

253

253

-

253

-

-

-

238,108

268,736

32,823

140,739

49,981

40,933

4,26

Қаржылық жалға беру бойынша
міндеттемелер

ЖИЫНЫ

Кепілдер бойынша контрактілік ақша ағымдарының барынша көп сомасы 39-қосымшада ашып көрсетілген.
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42. Қаржы тәуекелдерін басқару (жалғасы)
Нарықтық тәуекел
Топ нарықтық тәуекелдің әсер етуіне бейім. Нарықтық тәуекел – бұл нарықтық бағаның өзгерісі Топтың пайдасына немесе
оның қаржылық құралдарының құнына кері әсер ету тәуекелі. Нарықтық тәуекелдер келесілер бойынша ашық ұстанымдармен байланысты: а) шетел валютасы, б) пайыздық активтер және міндеттемелер және в) нарықта жалпы және ерекше өзгерістердің тәуекеліне бейім үлестік құралдар. Нарықтық тәуекелді басқару мақсаты - нарықтық тәуекелге бейімділікті бақылау
және оны рұқсатты шамада ұстап қалу, сонымен бірге инвестицияның табыстылығына қол жеткізу. Басшылық қабылданатын
тәуекелге қатысты лимиттерді беркітеді және олардың тұрақты негізде сақталуын бақылайды. Алайда нарықта анағұрлым
елеулі өзгерістер болған жағдайда бұл тәсілді қолдану осы лимиттерден жоғары залалдың алдын ала алмайды.
Төменде берілген нарықтық тәуекелге сезімталдық бір фактордың өзгеруіне негізделген, қалған айнымалы сипаттамалардың барлығы өзгеріссіз қалып отырады. Іс жүзінде бұлай болу екіталай және бірнеше факторлардың өзгерісі– мысалы,
пайыздық мөлшерлеме мен валюта курсының өзгерісі, арақатынас орнатуы мүмкін.
Валюталық тәуекел
Топ функционалдық валютадан бөлек валютада берілген сату, сатып алу және қарыздарды тарту операцияларын жүзеге
асыра отырып, валюта тәуекеліне ұшырайды. Қарыздар валютада көрсетілген, олар валютаға сәйкес келеді, онда Топтың
қолданыстағы бөлімшелерімен ақша қаражатының ағымдары түрлендіріледі. Олай болса, негізінен туынды құралдарды
пайдаланбай экономикалық хеджерлеу әсеріне қол жеткізеді. Шетел валюталарында берілген басқа ақша активтері мен
міндеттемелеріне қатысты, Топ төлем валютасын ескере отырып, болашақ шығыстарды жоспарлау арқылы шекті шамада
тәуекелге бейім нетто-ұстанымды ұстап қалуға тырысады. Топ негізінен АҚШ долларының ауытқушылық тәуекеліне бейім.
Топтың валюталық тәуекелге бейімділігі келесі үлгіде көрсетілген:
Миллион Қазақстан теңгесімен берілген

2018 ж.

2017 ж.

Саудалық дебиторлық берешек

72,988

46,474

Байланысты тараптарға берілген қарыздар*

13,399

20,302

Банктегі ағымдық шоттар

77,526

212,119

АҚШ долларымен берілген

Талап етілгенге дейінгі салымдар

1

1,937

Мерзімдік депозиттер

151

7,586

Өзге активтер

156

АКТИВТЕР ЖИЫНЫ
Банктік және Банктік емес несиелері
Шығарылған облигациялар

164,221

288,418

(125,514)

(95,016)

(73,535)

Саудалық және өзге кредиторлық берешек

(4,072)

Тарихи шығыстар бойынша міндеттемелер

(2,392)

(1,125)

(205,513)

(110,551)

(41,292)

177,867

МІНДЕТТЕМЕЛЕР ЖИЫНЫ
ВАЛЮТАЛЫҚ ТӘУЕКЕЛГЕ БЕЙІМДІЛІКТІҢ ТАЗА СОМАСЫ

(14,410)

* — Байланысты тараптарға берілген қарыздар теңге деноминацияланған, бірақ теңгеге қатысты АҚШ доллары бағамының өзгерісін индексациялау
туралы ережеден құралған.

2018 жылғы 31 желтоқсандағы жағдай бойынша теңге курсының 14% әлсіреуі және АҚШ долларына қатысты 10% нығаюы (2017
ж.: 10%-ға әлсіреуі және 10%-ға нығаюы) төменде көрсетілген сомаларға арналған кезеңге капитал мен пайданың немесе
шығынның көлемін ұлғайтар/(азайтар) еді.
Миллион Қазақстан теңгесімен берілген
АҚШ доллары бағамының 14%-ға ұлғаюы (2017 ж.:10%)
АҚШ доллары бағамының 10%-ға азаюы (2017 ж.:10%)

244 | Жылдық есеп. 2018

2018

2017

(4,625)

14,230

3,303

(14,230)

Теңге бағамының АҚШ долларына қатысты жоғарыда көрсетілгендей өзгерісі 2018 жыл ішіндегі тарихи нарықтық мәліметтер
негізінде есептелген орташа квадраттық ауытқу көлеміндегі нарықтық тәуекелдің ықтимал өзгеруі болып табылады.
Уранның нарықтық бағасының өзгеру тәуекелі
Топ қызметі халықаралық нарықта АҚШ долларында белгіленетін уран бағасының ауытқуының әсеріне бейім. Топтың жыл
сайынғы бюджеті уранның келесі жылға арналған болжамдық бағасының негізінде дайындалады.
Уран бағасы ауытқуға тарихи бейім және Топтың бақылауынсыз төменде көрсетілген және олармен шектелмейтін көптеген
факторлардың әсеріне ұшырайтын болады:
• атомдық электр станциялары тарапынан отын ретінде пайдаланылатын уранға сұраныс;
• қосымша көздер деңгейінің сарқылуы, яғни қайталап пайдалану және сұраныс пен ұсыныс арасындағы айырманы жою
үшін аралас жоғары байытылған құрамдастардың болуы;
• Халықаралық атом энергиясы агенттігінің нормативтік актілерінің әсері;
• уран саласына тікелей қатысты өзге факторлар.
Есепті күн жағдайы бойынша қаржылық активтері мен қаржылық міндеттемелеріне қатысты нарықтық бағалардың өзгеруі
тәуекелінің елеулі ықпалы болған жоқ.
Сыйақы мөлшерлемесін өзгерту тәуекелі
Сыйақы мөлшерлемесінің өзгеруі, негізінен, жұмылдырылған қарыздарға, не олардың әділ құнын (белгіленген сыйақы
мөлшерлемесімен борыштық міндеттемелер), не болмаса олар бойынша ақша қаражатының болашақ ағымдарын (айнымалы сыйақы мөлшерлемесі бар борыштық міндеттемелер) өзгерте отырып, әсер етеді. Жаңа несиелер мен қарыздарды
тартқан жағдайда, басшылық Топ үшін өтеу мерзімі басталғанға дейін күтілетін кезең бойында қай сыйақы мөлшерлемесі
анағұрлым тиімді болатындығын (белгіленген немесе айнымалы) өзінің кәсіби пайымдауының негізінде анықтайды. 2018
жылғы 31 желтоқсандағы жағдай бойынша Топтың 37%-ға жуық (2017 ж.: около 21%) қарыз алу құралының белгіленген сыйақы
мөлшерлемесі бар.
Есептілік күніне Топтың пайыздық қаржылық құралдарының құрылымы сыйақы мөлшерлемесі бойынша келесідей топтастырылады:
Миллион Қазақстан теңгесімен берілген

2018 ж.

2017 ж.

11,042

4,619

Белгіленген сыйақы мөлшерлемесі бар құралдар
Пайдалануда шектеулі ақша қаражаты
Мерзімдік депозиттер
Байланысты тараптарға берілген қарыздар
Талап етілгенге дейінгі салымдар
Банк несиелері
Шығарылған облигациялар
Банктік емес несиелер

218

8,472

23,618

20,302

2,847

5,053

-

(25,906)

(73,535)
(641)

(353)

(36,451)

12,187

Банк несиелері

(90,429)

(95,025)

Банктік емес несиелер

(35,085)

-

(125,514)

(95,025)

Таза позиция
Құбылмалы сыйақы мөлшерлемесі бар құралдар

ТАЗА ПОЗИЦИЯ

Белгіленген сыйақы мөлшерлемесі бар қаржылық құралдардың әділ құнының сезімталдығын талдау
Топ белгіленген сыйақы мөлшерлемесі бар қаржылық активтер мен қаржылық міндеттемелердің ешқайсысын өзгерістері
пайда немесе шығын құрамында көрсетілетін әділ құн бойынша бағаланатын құралдар үшін қарастырылған тәртіпте есепке
алмайды. Сондықтан есепті күн бойынша сыйақы мөлшерлемесінің қандай да бір өзгерісі кезең ішіндегі пайда немесе
шығын көрсеткішіне әсер етпейді. Алайда қаржылық активтер пен қаржылық міндеттемелер пайыздық мөлшерлеменің
өзгеруі салдарынан әділ құнның өзгеруі тәуекеліне бейім. Пайыздық мөлшерлеменің ықтимал өзгерістері мұндай қаржылық
активтер пен қаржылық міндеттемелердің әділ құнына елеулі әсер етпейді.
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Шоғырландырылған қаржылық есептілік

42. Қаржы тәуекелдерін басқару (жалғасы)
Құбылмалы сыйақы мөлшерлемесі бар қаржылық құралдардың ақша қаражаты ағынына сезімталдығын талдау
Есептік күні сыйақы мөлшерлемелерінің 50 (15) базистік тармақтарға артуы (азаюы) 2018 ж. (2017 ж.: 70 базистік тармаққа
артуы және 8 базистік тармаққа азаюы); кезең ішіндегі пайда немесе шығын капиталы мен көлемін төменде көрсетілген сомаға азайтқан (арттырған) болар еді. Бұл жорамал басшылықтың ағымдағы нарықтық мөлшерлемеге, сондай-ақ экономикалық ортаға негізделген пайыздық мөлшерлемелерде ықтимал өзгерістердің негізделгендік бағалауын көрсетеді. Осы талдау
барлық басқа айнымалылар, атап айтқанда шетел валютасының айырбас курсы өзгеріссіз қалады дегеннен шығады және
есептіліктік кезеңге өтелмеген міндеттеменің сомасы бүкіл жыл бойында өтелмеген болып қала бергены.
Миллион Қазақстан теңгесімен берілген

2018 ж.

2017 ж.

50 (2018 ж.), 70 (2017 ж.) базистік тармақтарға артуы

(502)

(528)

15 (2018 ж.), 8 (2017 ж.) базистік тармақтарға азаюы

151

60

Баланстық құнмен салыстырғандағы әділ құны
Келесі кестеде көрсетілген құралдарды есептемегенде, Топ қаржылық есептілікте мойындалған қаржылық активтер мен
қаржылық міндеттемелердің баланстық құны, қысқамерзімдік сипатына байланысты, олардың әділ құнына шамамен тең
деп есептейді:
Миллион Қазақстан теңгесімен
берілген

2018 ж.

2017 ж.

Баланстық құны

Әділ құны

Баланстық құны

Әділ құны

Банктік қарыздар

90,429

90,429

120,931

112,028

Банктік емес қарыздар

35,726

35,655

353

198

Шығарылған облигациялар

73,535

73,535

-

-

2,865

2,255

2,567

2,019

202,555

201,874

123,851

114,245

Қаржылық міндеттемелер

Тарихи шығындар бойынша міндеттемелер
ЖИЫНЫ

Қаржылық міндеттемелердің әділ құнын бағалау кезінде басшылық келесідей жорамалдарды пайдаланды:
(а) пайызсыз қаржылық міндеттемелер және белгіленген пайыздық мөлшерлемесі бар міндеттемелер үшін қаржылық
міндеттемелер нарықтық мөлшерлемеге барынша жақындатылған тиімді пайыздық мөлшерлеме бойынша дисконтталды;
(б) құбылмалы мөлшерлемесі бар қаржылық міндеттемелер үшін қаржылық міндеттемелердің әділ құны баланстық құннан
онша ерекшеленбейді, өйткені ақшаның уақытша құнының әсері елеусіз.
Капиталды басқару
Топтың үздіксіз қызметін жалғастыруға қабілеттілігін қамтамасыз ету, инвесторлардың, кредиторлар мен нарықтың сенімін
сақтау, акционерге табыстылықтың тиімді деңгейін қамтамасыз ету, капиталдың капитал құнын барынша төмендетуге
мүмкіндік беретін оңтайлы құрылымын қолдау, сонымен қатар бизнестің келешкте дамуын қамтамасыз ету мақсатында Топ
капиталдың тұрақты базасын қолдау саясатын көздейді. Капиталға түгел капитал және Топтың қаржылық жағдай туралы
шоғырланған есептілікте мойындалған қорлары кіреді.
Топ келесі көрсеткіштерге мониторинг жүргізеді:
• қаржылық тұрақтылық, кредитті басқару үшін қабылданатын шаралар, қарыз қаражаттарын іске асыру дәрежесін анықтау;
• табыстылық, шаруашылық қызметті жүзеге асыру барысында өтемпаздықты, активтерді және капиталды басқарудың жалпы әсерін анықтау.
Капиталды басқару үшін Топта сыртқа ұқсас ішкі сандық мақсатты көрсеткіштер бекітілген.
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Топтың акционері борышты және қаржылық тұрақтылықты басқару саясатын бекітті, оның мақсаты Қаржы тәуекелдерін
қаржылық емес ұйымдар үшін борышты және қаржылық тұрақтылықты басқарудың бірыңғай қағидаттары мен механизмдерін қабылдау арқылы басқару болып табылады.
Топтың қаржылық тұрақтылығын бағалау үшін 2015 жылдан бері өзгермеген келесі басты қаржылық коэффициенттер пайдаланылады:
• қаржылық борыштың меншік капиталына 1–ден артық емес қатынасы;
• қаржылық борыштың пайдаға қатынасы салық және пайыздар төлеуге, тозу мен амортизацияға дейін 3.5-тен аспайды
(Борыш/EBITDA).
2018 және 2017 жж. ішінде Топ, ковенанттарды қоса, капитал деңгейіне қойылатын сыртқы талаптардың барлығын сақтады
(Ескертпе 35).

43. Қаржы құралдарының әділ бағасы
Әділ құнды бағалаудың нәтижелері әділ құн иерархиясының деңгейлері бойынша талданады және бөлінеді: (і) 1- деңгейге
белсенді нарықтардағы бірдей активтер немесе міндеттемелер үшін белгіленетін бағалар (түзетілмейтін) бойынша бағалау
жатады, (іі) 2-деңгейге – пайдаланылатын елеулі бастапқы деректердің барлығы активтер немесе міндеттемелер үшін
тікелей (яғни, мысалы, бағалар) немесе жанама түрде (яғни, мысалы, бағадан туындылар) қадағаланатын болып табылатын
бағалау әдісінің көмегімен алынған бағалаулар жатады; және (ііі) 3-деңгей бағалаулары қадағаланатын нарықтық деректерде негізгі емес болып табылады олар бақыланатын нарық мәліметтерде негізделмеген бағалаулар болып табылады (яғни,
бақыланбайтын бастапқы мәліметтерге негізделген). Қаржылық құралдарды әділ баға иерархиясындағы қандай да бір
санатқа жатқызған кезде басшылық пайымдауды пайдаланады. Егер де әділ бағаны бағалауда елеулі түзетуді талап ететін
бақыланатын мәліметтер пайдаланылса, онда ол 3-деңгейге жатқызылады. Пайдаланылатын мәліметтердің маңыздылығы
әділ бағаны бағалаудың барлық жиынтығы үшін бағаланады.
Әділ құн бойынша бағаланбайтын активтер мен міндеттемелер, бірақ олар үшін әділ бағаның ашылуы жасалады.
Әділ баға бойынша бағаланбайтын барлық активтер мен міндеттемелерді бағалау, бірақ олар үшін әділ бағасын ашу жасалатын әділ бағаның 3-деңгейіне жатады
Иерархияның 3-деңгейіндегі әділ бағаны бағалау ақша қаражатының дисконтталған әдісінің көмегімен орындалған болатын. Құбылмалы пайыздық мөлшерлемесі бар туынды құралдардың әділ құны, белсенді нарықта белгілемесі жоқ, баланстық
құнға тең қабылданған болатын. Белсенді нарықта белгілемесі жоқ белгіленген пайыздық мөлшерлемесі бар құралдың әділ
құны ұқсас кредит тәуекелі мен ұқсас өтеу мерзімін болжамдайтын жаңа құралдар үшін қарыз алу нарығында қолданыстағы
пайыздық мөлшерлемелерді қолданумен ақша қаражатының дисконтталған ағындары әдісіне негізделеді.
Амортизацияланған баға бойынша көрсетілетін қаржылық активтер
Құбылмалы пайыздық мөлшерлемесі бар құралдардың әділ құны әдетте олардың баланстық құнымен тең. Амортизацияланған баға бойынша көрсетілетін активтердің әділ құнын бағалау 3-деңгейге жатады. Белгіленген пайыздық мөлшерлемесі бар құралдардың бағалау әділ құны ұқсас кредит тәуекелі мен ұқсас өтеу мерзімі қарастырылатын жаңа құралдар үшін
қарыз алу нарығында қолданыстағы пайыздық мөлшерлемелерді қолданумен ақша қаражатының дисконтталған ағындары
әдісіне негізделеді. Пайдаланылатын дисконттау мөлшерлемесі контрагенттің кредит тәуекеліне байланысты.
Амортизацияланған баға бойынша көрсетілетін міндеттемелер
Өзге міндеттемелердің әділ құны бағалау әдістерін пайдаланумен анықталады. Белгіленген пайыздық мөлшерлемесі және
белгіленген өтеу мерзімі бар құралдардың есептік әділ құны ұқсас кредит тәуекелі мен ұқсас өтеу мерзімі қарастырылған
жаңа құралдарға арналған пайыздық мөлшерлемелерді қолданумен күтілетін дисконтталған ақша ағындарына негізделеді. Талап ету бойынша өтелетін немесе алдын ала ескертілген жағдайда өтелетін міндеттемелердің («талап ету бойынша
өтеуге жататын міндеттемелер») әділ құны міндеттемелерді өтеу туралы талап ықтимал мәлімделген бірінші күннен бастап
дисконтталған талап ету бойынша төленетін сома ретінде есептеледі. Дисконттаудың пайдаланылатын мөлшерлемелері
өтеу мерзімі мен міндеттеме валютасына байланысты жылдық 3.3%-дан бастап 6.3%-ға дейін өзгереді.
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44. Қаржылық құралдарды бағалау категориялары
бойынша ұсыну
ХҚЕС (IAS) 39 «Қаржылық құралдар» сәйкес Топ өзінің қаржылық активтерін келесідей санаттарға жіктейді/бөледі: (a) пайда
немесе шығын арқылы әділ құны бойынша бағаланатын қаржылық активтер; (б) өзге жиынтық кіріс арқылы бағаланатын
қаржылық активтер және (в) амортизацияланған құн бойынша бағаланатын қаржылық активтер. Категория «пайда немесе
шығын арқылы әділ құны бойынша бағаланатын қаржылық активтер» санатының екі ішкі санаты бар: (i) пайда немесе
шығын арқылы әділ құны бойынша міндетті түрде бағаланатын активтер және (ii) осы санатқа бастапқы мойындау кезінде
немесе кейін жатқызылған активтер. Топтың пайда немесе шығын арқылы әділ құны бойынша есепке алынатын туынды
қаржылық активтен басқа қаржылық активтерінің барлығы 2018 жылғы 31 желтоқсан бойынша амортизацияланған құн бойынша санатқа енгізіледі (Ескертпе 9).
2017 жылғы 31 желтоқсан бойынша ХҚЕС (IAS) 39 «Қаржылық құралдар: мойындау және бағала» сәйкес Топ өзінің қаржылық
активтерін келесі санаттар бойынша жіктеді/бөлді: (а) қарыздар және дебиторлық берешек, б) сатуға арналған қолдағы
қаржылық активтер, в) өтеуге дейін ұстап тұратын қаржылық активтер, г) өзгерісі пайда мен шығынның құрамында көрініс
табатын әділ құн бойынша бағаланатын қаржылық активтер. «Пайда немесе шығын арқылы әділ құны бойынша бағаланатын қаржылық активтер» санатының келесі екі ішкі санаты болды: i) бастапқы мойындау сәтінен бастап осы категорияға
жатқызылытан активтер және (іі) саудаға арналған ретінде жіктелетін активтер. 2017 жылғы 31 желтоқсан бойынша Топтың
сатуға арналған қолдағы қаржылық активтер ретінде жіктелетін белгілі бір инвестицияларынан басқа қаржылық активтерінің барлығы қарыздар және дебиторлық берешек санатына жатқызылды (Ескертпе 5).
2018 және 2017 жж. 31 желтоқсан бойынша Топтың барлық қаржылық амортизацияланған құн бойынша көрсетілді.

45. Бизнесті сатып алу
1-ескертуде көрсетілгендей, 2018 жылы Топтың құрылымында, бизнес сатып алумен қоса, елеулі өзгерістер орын алды, олардың нәтижесінде 313,517 миллион теңге сомасындағы бизнес сатып алудан пайда мойындалды (2017: 0 теңге):
Төменде бизнесті сатып алудан алынған таза пайда көрсетілген:

Миллион Қазақстан теңгесімен берілген
«Инкай» БК» ЖШС
Қауымдастырылған кәсіпорынға инвестициялардың сатып алу күніне әділ құны
Азайту: Инвестициялардың сатып алу күніне баланстық құны

77,850
(40,389)

Бағамдық айырма резервін аудару

21,174

Сатып алумен байланысты теріс гудвил

37,283

Өтем құны
Бизнесті сатып алудан алынған таза пайда жиыны – «Инкай» БК» ЖШС

11
95,929

«Ақбастау» БК» АҚ и «Қаратау» ЖШС
бірлескен кәсіпорындарға инвестициялардың сатып алу күніне әділ құны

250,107

Азайту: инвестициялардың сатып алу күніне баланстық құны

(32,524)

Бизнесті сатып алудан алынған таза пайда жиыны – «Ақбастау» БК» АҚ және
«Қаратау» ЖШС

217,583

Өзге
БИЗНЕСТІ САТЫП АЛУДАН АЛЫНҒАН ТАЗА ПАЙДА ЖИЫНЫ
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5
313,517

«Инкай» БК» ЖШС
2017 жылғы желтоқсанда Топ және Cameco «Инкай» БК» ЖШС-ын қайта құрылымдау бойынша мәмілені аяқтады. Келісім
шарттары бойынша Топ өзінің «Инкай» БК» ЖШС-дағы қатысу үлесін 40% -дан 60%-ға дейін ұлғайтты және 2018 жылғы 1
қаңтардан бастап кәсіпорынға бақылау алды (Ескертпе 25).
Топ бақылауды қатысушылардың жалпы жиналысында және серіктестіктің байқау кеңесінде инвестициялар объектісінің
елеулі қызметін басқаруға қатысты шешімдер қабылдау кезінде көпшілік дауысты қамтамасыз ету есебінен алды. Сатылып
алынған еншілес кәсіпорын Топтың табиғи уран өндірісі нарығына қатысуын ұлғайтады және, күтілетіндей, өндіру және
өткізу көлемдерінің ұлғаюы есебінен операциялардың пайда әкелуін жоғарылатады.
Төменде табысталған өтеудің және оның құрамдастарының жалпы сомасының әділ құны иемденулер күніне көрсетілген:
Миллион Қазақстан теңгесімен берілген
Ақша қаражатының төленген сомасы
Бұрын болған қатынастар бойынша міндеттемелер
Берілген сыйақы жиыны

11
(21,271)
(21,260)

Қауымдастырылған кәсіпорында сатып алғанға дейін болған инвестицияның әділ құны

77,850

БЕРІЛГЕН СЫЙАҚЫ ЖИЫНЫ ЖӘНЕ САТЫП АЛҒАН ҰЙЫМДАҒЫ БҰРЫН ТИЕСІЛІ
ҮЛЕСТІҢ ӘДІЛ ҚҰНЫ ЖИЫНЫ

56,590

Топ табыстаған өтем жарғылық капиталдағы үлес құнының баланстық құнына негізделген. Топ жер қойнауын пайдалану
шартының мерзімін ұзартуға (2045 жылға дейін) құзыретті органмен шартқа қосымшаларға қол қоюға және рұқсат етілген
жылдық өндіру көлемін ұлғайтуға ықпал етті (жылына 4,000 тонна уранға дейін).
Табысталған өтем сомасы мен сатып алған сәйкестендірілетін активтердің әділ құны және ұйымды сатып алу кезінде қабылданған міндеттемелер мен шартты міндеттемелер арасындағы айырмашылықтар, бұдан әрі кестеде көрсетілгендей, сәйкестендірілетін активтердің, міндеттемелердің және шартты міндеттемелердің таза әділ құнының ұйымның кезең ішіндегі
кейінге қалдырылған салықты шегергендегі пайдалар мен шығындардың құрамында дереу мойындалатын иемденулерінің
құнынан асу сомасын («сәйкестендірілетін активтердің, міндеттемелердің және шартты міндеттемелердің таза әділ құнының бизнесті біріктірулер кезіндегі иемденулер құнынан асу сомасын») мойындауға (теріс гудвил) әкеледі.
Басшылық бұл сатып алуда пайданы мойындауды немесе капитал құрамында мойындауды талап ететін акционер ретінде
мемлекетпен мәміле элементі бар-жоқтығын бағалады. Келісімнің екі тарап үшін де пайдалы болғандығын және Cameco
алу кезінде «Инкай» БК» ЖШС-на қосымша өндіруге 20% құқығын беретін келісімнің бұрыннан бар екендігін назарға ала
отырып, басшылық пайда капитал құрамында емес, пайда немесе шығын құрамында мойындалуы тиіс деген қорытындыға
келді. Қосымша өндіруге құқықтарды мемлекет бизнес жүргізудің әдеттегі шегінен тыс тікелей енгізген жоқ, тек үкіметтің
мұндай құқықтарды беруге қатысты тиісінше рәсімдері жүргізілгенен кейін ғана «Инкай» БК» ЖШС-на берілді.

«Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ | 249

Шоғырландырылған қаржылық есептілік

45. Бизнесті сатып алу (жалғасы)
Төменде сатып алған активтер мен міндеттемелер және осы сатып алумен байланысты теріс гудвил туралы 2018 жылғы 1
қаңтар бойынша ақпарат берілген:
Миллион Қазақстан теңгесімен берілген
Ақша қаражаты және олардың эквиваленттері
Дебиторлық берешек
Қорлар
Табыс салығы бойынша алдын ала төлем
Жер қойнауын пайдалану құқығы

Әділ құн
1,036
19,063
5,579
2,313
159,934

Негізгі құралдар

32,671

Өндіріске дайындау шығындары

43,582

Өзге активтер
Несиелер мен қарыздар
Кредиторлық берешек
Кейінге қалдырылған салық бойынша міндеттеме
Өзге міндеттемелер

4,830
(38,955)
(4,596)
(32,162)
(1,390)

Сатып алған таза сәйкестендірілетін активтердің әділ құны (топ ішілік берешектерді
алып тастағанға дейін)

191,905

Азайту: топішілік берешектерді алып тастау

(21,271)

Сатып алған таза сәйкестендірілетін активтердің әділ құны

170,634

Азайту: Бақыланбайтын иелену үлесі

(76,761)

Азайту: Сатып алумен байланысты теріс гудвил

(37,283)

БЕРІЛГЕН СЫЙАҚЫ ЖИЫНЫ ЖӘНЕ САТЫП АЛҒАН ҰЙЫМДАҒЫ БҰРЫН ТИЕСІЛІ
ҮЛЕСТІҢ ӘДІЛ ҚҰНЫ ЖИЫНЫ

56,590

Сатып алған активтер мен міндеттемелердің әділ құнын бағалауды тәуелсіз кәсіби бағалаушы жүргізді.
Бағалаудың нәтижесінде «Инкай» БК» ЖШС активтерінің әділ құны, негізінен, жер қойнауын пайдалану құқығын әділ құны
бойынша бағалау есебінен, 109,160 миллион теңгеге ұлғайды, мұның нәтижесінде баланстық құн 6,185 миллион теңгеден
159,934 миллион теңгеге дейін ұлғайды. Негізгі құралдардың және тау-кен дайындық жұмыстарының әділ құны тиісінше
27,151 миллион теңгеге және 15,485 миллион теңгеге азайды.
Бақыламайтын үлес сатып алынатын бизнестің таза активтеріндегі бақыламайтын үлес иелеріне жататын үлесі болып табылады. Бақыламайтын үлес таза активтердің әділ құнынан пропорционал тәсілмен анықталды.
Кейінге қалдырылған 21,832 миллион теңге сомасындағы салық әділ құнның баланстық құннан асуы сомасына есептелді.
2018 жылғы 1 қаңтарға Топта уран сатып алу келісімшарты бойынша «Инкай» БК» ЖШС алдында 21,271 миллион теңге
сомасында, 18,846 миллион теңге сомаға кредиторлық берешекті қоса, таза міндеттемелері бар болды, 524 миллион теңге
сомаға алынған аванстар, жолдарды пайдалану құқығы үшін алынған 2,701 миллион теңге сомасындағы ұзақмерзімді
аванстар, сонымен қатар тауарлар мен қызметтер ұсыну келісімшарттары бойынша 800 миллион теңге сомаға дебиторлық
берешектері бар болды.
Сатып алған бизнес табысы 2018 жылғы 1 қаңтар мен 2018 жылғы 31 желтоқсан арасындағы кезеңде 25,625 миллион теңге
құрады («Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ өткізуін шегергенде), таза пайда 18,643 миллион теңге құрады.
«Қаратау» ЖШС, «Ақбастау» БК» АҚ
Топ және Uranium One Inc компаниясы «Қаратау» ЖШС және «Ақбастау» БК» АҚ 50%-дан қатысу үлестері бар. 2018 жылы Топ
және Uranium One Inc бірқатар құжаттарға қол қойып, қатысушылардың/акционерлердің барлық өндірілетін өнімді екі
тарап үшін де әділ баға бойынша қатысу үлестеріне пропорционал түрде сатып алуы бойынша қатысушылардың/акционерлердің міндеттерін, сонымен қатар қызметті қаржыландыру ұсыну міндеттемелерін бекітті. Екі тараптың да кәсіпорындардың активтеріне құқықтары бар және олардың міндеттемелері бойынша жауап береді, тиісінше, 2018 жылдан бастап
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бұл кәсіпорындар бірлескен операциялар ретінде жіктелді. Топ өзінің бірлескен активтер, міндеттемелер, кірістер мен
шығыстардағы тікелей құқығын 50% қатысу үлесіне пропорционал мойындады, бұл баптар Топтың қаржылық есептілігінде
жол бойынша шоғырландырылады. 2018 жылға дейін «Қаратау» ЖШС (50% қатысу үлесі) және «Ақбастау» БК» АҚ (50% акция)
инвестициялар үлестік қатысу әдісі бойынша есепке алынды.
ХҚЕС (IFRS) 11 стандартына сәйкес, «Қаратау» ЖШС және «Ақбастау» БК» АҚ бірлескен кәсіпорындардан бірлескен операциялар
құрамына көшірілуі бизнесті сатып алу ретінде есепке алынады. Тиісінше, бірлескен операцияларды есепке алу әдісіне көшу
кезінде активтер мен операцияларды мойындау ХҚЕС 3 стандартына сәйкес иемденулер әдісі бойынша жүзеге асырылады.
Төменде табысталған өтемнің және оның құрамдастарының жалпы сомасының әділ құны көрсетілген:
Миллион Қазақстан теңгесімен берілген

«Ақбастау» БК» АҚ

«Қаратау» ЖШС

-

-

-

(5,333)

(3,205)

(8,538)

Ақша қаражатының төленген сомасы
Бұрын болған қатынастар бойынша міндеттемелер

Жиыны

Берілген сыйақы жиыны

(5,333)

(3,205)

(8,538)

Бірлескен кәсіпорындарда сатып алғанға дейін
болған инвестициялардың құны

110,837

139,270

250,107

БЕРІЛГЕН СЫЙАҚЫ ЖӘНЕ САТЫП АЛҒАН
ҰЙЫМДАҒЫ БҰРЫН ТИЕСІЛІ ҮЛЕСТЕРДІҢ ӘДІЛ
ҚҰНЫ ЖИЫНЫ

105,504

136,065

241,569

Сатылып алынған активтердің әділ құнын бағалауды тәуелсіз кәсіби бағалаушы орындады.
Табысталған өтем мен сәйкестендірілетін сатып алынған активтердің және ұйымды сатып алу кезінде қабылданған міндеттемелер мен шартты міндеттемелердің әділ құны, төмендегі кестеде көрсетілгендей, «гудвил» сомасын мойындауға
әкеледі. Кейінге қалдырылған салық «сатып алынатын компанияның сәйкестендірілетін активтерінің, міндеттемелерінің
және шартты міндеттемелерінің таза әділ құнының сатып алған бизнестің құнынан асуы» ретінде мойындалды.Төменде
«Ақбастау» БК» АҚ бойынша сатып алынған активтер мен міндеттемелердің әділ құны және гудвил туралы ақпарат (қатысу
үлесіне 50% пропорционал түрде) берілген:
Миллион Қазақстан теңгесімен берілген

Әділ құн

Ақша қаражаты және олардың эквиваленттері

1,513

Дебиторлық берешек

5,924

Қорлар
Жер қойнауын пайдалану құқығы

1,206
91,790

Негізгі құралдар

4,425

Өндіріске дайындау шығындары және барлау және бағалау активтері

6,273

Өзге активтер
Несиелер мен қарыздар
Кредиторлық берешек
Өзге міндеттемелер

1,385
(18,520)
(780)
(899)

Сатып алған таза сәйкестендірілетін активтердің әділ құны (топішілік берешектерді
алып тастағанға дейін)

92,317

Азайту: топішілік берешектерді алып тастау

(5,333)

Сатып алған таза сәйкестендірілетін активтердің әділ құны

86,984

Гудвил, сатып алумен байланысты
БЕРІЛГЕН СЫЙАҚЫ ЖӘНЕ САТЫП АЛҒАН ҰЙЫМДАҒЫ БҰРЫН ТИЕСІЛІ ҮЛЕСТІҢ
ӘДІЛ ҚҰНЫ ЖИЫНЫ

18,520
105,504

Бағалаудың нәтижесінде «Ақбастау» БК» АҚ активтерінің құны, негізінен, жер қойнауын пайдалану құқығын әділ құн бойынша бағалау есебінен, 92,600 миллион теңгеге ұлғайды, мұның нәтижесінде баланстық құн 95 миллион теңгеден 91,790
теңгеге дейін ұлғайды. Негізгі құралдардың құны 905 миллион теңгеге артты.
Кейінге қалдырылған 18,520 миллион теңге сомасындағы салық әділ құнның баланстық құннан асуы сомасына есептелді
және гудвилді мойындаудың негізгі себебі болып табылды.
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Шоғырландырылған қаржылық есептілік

45. Бизнесті сатып алу (жалғасы)
2018 жылғы 1 қаңтарға Топта уран сатып алу келісімшарты бойынша «Ақбастау» БК» АҚ алдында 5,420 миллион теңге сомасында кредиторлық берешегі, сонымен қатар тауарлар мен қызметтер ұсыну келісімшарттары бойынша 87 миллион теңге
сомаға дебиторлық берешегі бар болды.
Төменде «Қаратау» ЖШС бойынша сатып алынған активтер мен міндеттемелердің әділ құны және гудвил туралы ақпарат
(қатысу үлесіне 50% пропорционал түрде) берілген:
Миллион Қазақстан теңгесімен берілген
Ақша қаражаты және олардың эквиваленттері

Әділ құн
372

Дебиторлық берешек

4,977

Қорлар

1,716

Жер қойнауын пайдалану құқығы

123,268

Негізгі құралдар

7,167

Өндіріске дайындау шығындары және Барлау және бағалау активтері

6,134

Өзге активтер
Кейінге қалдырылған салық міндеттемелері

616
(24,809)

Несиелер мен қарыздар

(2,235)

Кредиторлық берешек

(2,087)

Өзге міндеттемелер
Сатып алған таза сәйкестендірілетін активтердің әділ құны (топішілік берешектерді
алып тастағанға дейін)
Азайту: топішілік берешектерді алып тастау
Сатып алған таза сәйкестендірілетін активтердің әділ құны
Гудвил, сатып алумен байланысты
БЕРІЛГЕН СЫЙАҚЫ ЖӘНЕ САТЫП АЛҒАН ҰЙЫМДАҒЫ БҰРЫН ТИЕСІЛІ ҮЛЕСТІҢ
ӘДІЛ ҚҰНЫ ЖИЫНЫ

(658)
114,461
(3,205)
111,256
24,809
136,065

Бағалаудың нәтижесінде «Қаратау» ЖШС активтерінің құны, негізінен, жер қойнауын пайдалану құқығын әділ құн бойынша
бағалау есебінен, 124,123 миллион теңгеге ұлғайды, мұның нәтижесінде баланстық құн 61 миллион теңгеден 123,270 миллион
теңгеге дейін ұлғайды. Негізгі құралдардың құны 914 миллион теңгеге артты.
Кейінге қалдырылған 24,809 миллион теңге сомасындағы салық әділ құнның баланстық құннан асуы сомасына есептелді
және гудвилді мойындаудың негізгі себебі болып табылды.
2018 жылғы 1 қаңтарға Топта уран сатып алу келісімшарты бойынша «Қаратау» ЖШС алдында 4,027 миллион теңге сомасында кредиторлық берешегі, сонымен қатар тауарлар мен қызметтер ұсыну келісімшарттары бойынша 822 миллион теңге
сомаға дебиторлық берешегі бар болды.
«Байкен-U» ЖШС, «Қызылқұм» ЖШС және «Хорасан-U» БК» ЖШС
2006 жылы «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ «Байкен-U» ЖШС және «Қызылқұм» ЖШС-дағы, тиісінше, 95% және 40% қатысу
үлестерін өткізді, нәтижесінде Топ жоғарыда аталған кәсіпорындарға бақылауды жоғалтты. 2014 жылы Топ Британиялық
Виргиния аралдарындағы келесі жауапкерлерге: Power System International Limited (бұдан әрі-PSIL), Swinton Investment
and Finance S.A. және жеке тұлғаларға «Байкен-U» ЖШС және «Қызылқұм» ЖШС-на қатысу үлестері ресімделген оффшорлық
юрисдикцияда тіркелген компания акцияларына құқықты мойындау туралы талап арызға бастамашылық етті. 2017 жылғы 28
қыркүйекте келіссөздер нәтижесінде жауапкерлермен келісімге қол қойылды, оның шарттары бойынша жауапкерлер Топтың
иелігіне өз кезегінде «Байкен-U» ЖШС және «Қызылқұм» ЖШС қазақстандық уран өндіруші компанияларының белгілі бір
қатысу үлестерінің жанама ұстаушысы болып табылатын PSIL компаниясындағы 99.91% акцияны табыстады. PSIL компаниясындағы қалған 0.09% акцияның иесі Nynco Limited компаниясы болып табылды, ол да Уэльс және Англия Жоғарғы әділ сотының конкурстық өндіріс туралы бұйрығы бойынша PSIL компаниясының акцияларын Топ пайдасына табыстады. Сонымен,
2017 жылғы қазаннан бастап Топ Британиялық Виргиния аралдарында тіркелген PSIL компаниясының жалғыз акционері
болып табылады.
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Жауапкерлермен келісім жасасып, PSIL компаниясы «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ иелігіне көшкеннен кейін Британиялық
Виргиния аралдарындағы сот қарауы тоқтатылды.
2018 жылғы 3 қыркүйекте «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ , Marubeni Corporation, PSIL, Energy Asia Holdings Ltd және Energy
Asia (BVI) Limited (EAL) арасында реттеу туралы келісімге қол қойылды. Бұл келісімге сәйкес, бірқатар шарттар орындалған
жағдайда, тараптардың әрқайсысы тараптардың кез келгенінің қандай да бір одан арғы әрекеттерінсіз жоғарыда аталған
реттеу шеңберінде бір біріне және кез келген қауымдастырылған кәсіпорындарға болуы мүмкін наразылықтардан бас
тартады. Шарттарға сонымен қатар біржолғы ақшалай сыйақыға айырбасқа «Хорасан-U» БК» ЖШС, «Байкен-U» ЖШС және
«Қызылқұм» ЖШС-дағы «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ қатысу үлестерін қалпына келтіру кіреді.
2018 жылғы желтоқсанда Топ Energy Asia Holdings (BVI) Limited компаниясынан Energy Asia (BVI) Limited компаниясының
40.05% акциясын және «Хорасан-U» БК» ЖШС жарғылық капиталындағы 16.02% акцияны сатып алу бойынша мәміленің
аяқталғандығы туралы хабарлады.
Жасалған мәміленің нәтижесінде Топтың «Байкен-U» ЖШС, «Қызылқұм» ЖШС және «Хорасан-U» БК» ЖШС-дағы иелену үлестері тиісінше 52.5%, 50% және 50% болды (2017 жылғы 31 желтоқсан бойынша иелену үлестері тиісінше 14.45%, 33.98% және
33.98% құрады).
2018 жылғы 31 желтоқсандағы жағдай бойынша Топ көпшілік дауыс алу және байқау кеңесінде өкілдік ету жолымен «Байкен-U» ЖШС-ына бақылау алды. Топ сатып алған активтер мен міндеттемелерді есепке алу үшін баланстық құнды қолданды, өйткені есептік кезең аяғында бағалау бойынша есеп әлі аяқталмаған болды.
2018 жылғы 31 желтоқсан бойынша Топ «Қызылқұм» ЖШС және «Хорасан-U» БК» ЖШС-дағы елеулі ықпалын сақтап қалды.
Топ 2018 жылғы 31 желтоқсандағы жағдай бойынша «Хорасан-U» БК» ЖШС-не бақылау Компанияның құрылтайшылық құжаттарына Топтың көпшілік дауысқа иелік етуіне мүмкіндік беретін өзгертулерді акционерлердің мақұлдауы алынғанға дейін
алынған жоқ деген қорытындыға келді.
«Байкен-U» ЖШС
Төменде табысталған өтем мен оның құрамдастарының жалпы сомасы иемденулер күніне көрсетілген:
Миллион Қазақстан теңгесімен берілген
Ақша қаражатының төленген сомасы
Бұрын болған қатынастар бойынша міндеттемелер
Берілген сыйақы жиыны
«Байкен-U» ЖШС-не иемденулерге дейінгі инвестициялар, 5%

34,193
(10,286)
23,907
6,168

PSIL/EAL арқылы «Байкен-U» ЖШС-дегі иемденулерге дейінгі үлес, 9.45% тиімді

11,657

БЕРІЛГЕН СЫЙАҚЫНЫҢ ЖӘНЕ САТЫП АЛҒАН ҰЙЫМДАҒЫ БҰРЫН ТИЕСІЛІ ҮЛЕСТЕРДІҢ ӘДІЛ ҚҰНЫНЫҢ ЖИЫНЫ

41,732

Топ бітімгершілік келісім шарттарына сәйкес табыстаған өтем «Байкен-U» ЖШС, «Қызылқұм» ЖШС және «Хорасан-U» БК»
ЖШС-ін сатып алу бойынша мәмілелерге олардың салыстырмалы алдын ала әділ құны негізінде бөлінді.
Инвестицияға дейін «Байкен-U» ЖШС және EAL компаниясындағы иемденулер ХҚЕС (IFRS) 9 талаптарына сәйкес әділ құнға
дейін қайта бағаланды.
Бұрын болған қатынастар бойынша міндеттемелер Топтан «Байкен-U» ЖШС негізінен уран жеткізілімі үшін дебиторлық
берешегімен көрсетілген.
Қазіргі мезетте ХҚЕС (IFRS) 3 «Бизнесті біріктіру» стандартына сәйкес Топ сәйкестендірілетін сатып алынған активтердің
және ұйымды сатып алу кезінде қабылданған міндеттемелердің және шартты міндеттемелердің әділ құнын бағалауды
жүзеге асыруда. Бағалауды тәуелсіз кәсіби бағалаушы орындауда және осы шоғырландырылған қаржылық есептілікті шығару
күніне аяқталған жоқ. Сатып алынған активтер мен міндеттемелер және осы сатып алумен байланысты туындаған гудвил
туралы ақпарат 2018 жылғы 31 желтоқсан бойынша баланстық (алдын ала) құн негізінде дайындалған.
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45. Бизнесті сатып алу (жалғасы)
Төменде табысталған сыйақы мен сатып алынған компанияның сәйкестендірілетін активтерінің таза алдын ала құны,
сонымен қатар қабылданған және шартты міндеттемелерінің арасындағы гудвилді мойындауға әкелген айырма туралы
ақпарат келтірілген.
Миллион Қазақстан теңгесімен берілген

Баланстық (алдын ала) құн

Ақша қаражаты және олардың эквиваленттері

28,420

Дебиторлық берешек

11,583

Қорлар

2,049

Негізгі құралдар

10,880

Өндіріске дайындау шығындары және Барлау және бағалау активтері

19,017

Өзге активтер

2,816

Кредиторлық берешек

(2,142)

Кейінге қалдырылған салық міндеттемелері

(675)

Өзге міндеттемелер

(1,847)

Сатып алған таза сәйкестендірілетін активтердің баланстық құны (топішілік берешектерді алып тастағанға дейін)

70,101

Азайту: топішілік берешектерді алып тастау
Сатып алған таза сәйкестендірілетін активтердің баланстық құны

(10,286)
59,815

Гудвилл, сатып алумен байланысты
Азайту: Бақыланбайтын иелену үлесі
БЕРІЛГЕН СЫЙАҚЫ ЖӘНЕ САТЫП АЛҒАН ҰЙЫМДАҒЫ БҰРЫН ТИЕСІЛІ ҮЛЕСТІҢ
ҚҰНЫ

15,215
(33,298)
41,732

Төменде «Байкен- U» ЖШС-на иемденулерге дейінгі инвестицияларды қайта есептеу әсері келтірілген:
Миллион Қазақстан теңгесімен берілген
«Байкен- U» ЖШС-на иемденулерге дейінгі инвестициялардың әділ құны

17,856

Азайту: «Байкен-U» ЖШС-на инвестициялардың баланстық құны

(3,347)

ҮЛЕСТІК БАҒАЛЫ ҚАҒАЗДАРҒА ИНВЕСТИЦИЯЛАРДАН БОЛҒАН ӨЗГЕ ЖИЫНТЫҚ
КІРІС ҚҰРАМЫНДА МОЙЫНДАЛҒАН ШЫҒЫНДАРДЫ ШЕГЕРГЕНДЕГІ ЖАЛПЫ
ПАЙДА

14,509

«Қызылқұм» ЖШС
Төменде табысталған өтем сомасы (алдын ала әділ құнға пропорционал түрде бөлінген) мен инвестициялар құнының
тиісінше ұлғаюы көрсетілген:
Миллион Қазақстан теңгесімен берілген
Ақша қаражатының төленген сомасы

2,010

Берілген сыйақы жиыны

2,010

PSIL/EAL арқылы «Қызылқұм» ЖШС-дағы иемденуге дейінгі үлес, 3.98% тиімді

455

Берілген сыйақы және «Қызылқұм» ЖШС бұрын тиесілі үлестің әділ құны
Сатылып алынған 20%-дың алдын ала әділ құны (таза активтердің баланстық құны
негізінде)

2,465
(2,388)

ИЕМДЕНУ НӘТИЖЕСІНДЕ ТУЫНДАЙТЫН, ИНВЕСТИЦИЯЛАРДЫҢ ҚҰНЫНДА КАПИТАЛДАНДЫРЫЛАТЫН ГУДВИЛ

EAL арқылы «Қызылқұм» ЖШС-дағы Топтың тиімді үлесі 3.98% құрады («Қызылқұм» ЖШС-дағы EAL 40% үлесінен 9.95%).
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77

«Хорасан-U» БК» ЖШС
Төменде табысталған өтем сомасы (алы ала әділ құнға пропорционал түрде бөлінген) мен инвестициялар құнының тиісінше ұлғаюы көрсетілген
Миллион Қазақстан теңгесімен берілген
Ақша қаражатының төленген сомасы

3,909

Берілген сыйақы жиыны

3,909

Сатылып алынған 16.02% -дың алдын ала әділ құны (таза активтердің баланстық құны
негізінде)

(3,721)

ИЕМДЕНУ НӘТИЖЕСІНДЕ ТУЫНДАЙТЫН, ИНВЕСТИЦИЯЛАРДЫҢ ҚҰНЫНДА КАПИТАЛДАНДЫРЫЛАТЫН ГУДВИЛ

188

46. Тоқтатылған қызмет
2018 жылғы 25 маусымда Топ «Самұрық-Қазына» АҚ-мен «MAЭK-Қазатомөнеркәсіп»» ЖШС-на 100% қатысу үлесін сату туралы келісімге қол қойды. 2018 жылғы 3 шілдеде стратегиялық объектіні иеліктен шығару туралы Үкіметтің қаулысына қол
қойылды. «MAЭK-Қазатомөнеркәсіп»» ЖШС операциялары бөлек елеулі қызмет түрі болып табылғандықтан, осы шоғырландырылған қаржылық есептілікте бұл шығу тобы тоқтатылған қызмет ретінде көрсетілген. Пайда немесе шығын және өзге
жиынтық кіріс туралы алдыңғы кезеңнің шоғырландырылған есебі «MAЭK-Қазатомөнеркәсіп» ЖШС-нің тоқтатылған қызметке көшірілуі нәтижесінде қайта есептелді. «MAЭK-Қазатомөнеркәсіп» ЖШС 100% қатысу үлесін өткізудің құны 17,853 миллион
теңге құрады және таза активтердің құны 17,497 миллион теңге құрады. Кәсіпорынның шығуынан пайда 356 миллион теңге
құрады. 2018 жылғы 3 шілдеде Топ «MAЭK-Қазатомөнеркәсіп»» ЖШС 100% үлесін «Самұрық-Қазына» АҚ»-на өткізді. Бұл
кәсіпорын жұмыс істемейтін БН-350 реактор қондырғысына иелік етеді (Ескертпе 4).
Төменде тоқтатылған қызмет бойынша нәтижелер талдауы мен ақша қаражатының қозғалысы көрсетілген:
Миллион Қазақстан теңгесімен берілген
Кірістер
Шығыстар

2018 ж. 1 қаңтардан бастап
сату күніне дейін

2017 ж. 31 желтоқсанда
аяқталған жыл ішінде

31,800

59,471

(30,329)

(56,865)

Салық салынғанға дейінгі пайда

1,471

2,606

Кіріс салығы бойынша шығыстар

(367)

(175)

1,104

2,431

ТОҚТАТЫЛҒАН ҚЫЗМЕТТЕН ПАЙДА
Операциялық қызметтен түскен ақша қаражатының ағындары

(532)

1,985

Инвестициялық қызметтен түскен ақша қаражатының ағындары

(509)

(1,145)

Қаржылық қызметтен түскен ақша қаражатының ағындары

(772)

344

Ақша қаражаты және олардың эквиваленттеріне валюта бағамы өзгерістерінің ықпалы
Ақша қаражатының және олардың баламаларының таза (азаюы)/ұлғаюы
Тоқтатылған қызметтен акцияға келетін пайда

(16)

1

(1,829)

1,185

4

9
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46. Тоқтатылған қызмет (жалғасы)
Тәуелсіз бағалаушы жүргізген бағалауға сәйкес «MAЭK-Қазатомөнеркәсіп» ЖШС өткізудің құны таза активтердің баланстық
құнына тең болып анықталды (бағалау мезетіне).
Миллион Қазақстан теңгесімен берілген
Негізгі құралдар

25,566

Дебиторлық берешек

4,725

Қорлар

2,243

Өзге активтер

1,469

АКТИВТЕР ЖИЫНЫ

34,003

Кредиторлық берешек

(4,809)

Өзге міндеттемелер

(7,332)

Несиелер мен қарыздар

(4,365)

МІНДЕТТЕМЕЛЕР ЖИЫНЫ

(16,506)

Таза активтер

17,497

Алынған өтем

(17,853)

ЕНШІЛЕС КӘСІПОРЫННЫҢ ШЫҒУЫНАН КІРІС

356

47. Сатуға арналған активтер
Сатуға арналған активтердің құрамына «Қызылту» ЖШС (2017 жылғы 31 желтоқсан бойынша сатуға арналған ретінде
жіктелетін) ), сонымен қатар KazPV жобасының кәсіпорындары: «Astana Solar» ЖШС, «Kazakhstan Solar Silicon» ЖШС, «MK
«KazSilicon» ЖШС кіреді:
Миллион Қазақстан теңгесімен
берілген
Тау-кен активтері
Негізгі құралдар
Өзге ұзақмерзімді активтер
Ұзақмерзімді активтер
Ақша қаражаты

«Қызылту» ЖШС

KazPV

Өзге

Жиыны

2,270

2

-

2,272

553

-

-

553

83

5

24

112

2,906

7

24

2,937

2

462

-

464

Дебиторлық берешек

535

273

-

808

Қорлар

184

878

-

1,062

289

18

-

307

Қысқамерзімді активтер

Өзге қысқамерзімді активтер

1,010

1,631

-

2,641

2018 жылғы 31 желтоқсан бойынша шығатын топтардың сатуға
арналған ретінде жіктелген активтерінің жиыны

3,916

1,638

24

5,578

Кредиторлық берешек

(3,244)

(88)

-

(3,332)

Өзге қысқамерзімді міндеттемелер

(1,812)

(412)

-

(2,224)

Өзге ұзақмерзімді міндеттемелер

(90)

(305)

-

(395)

2018 жылғы 31 желтоқсан бойынша шығатын топтардың сатуға
арналған ретінде жіктелген міндеттемелерінің жиыны

(5,146)

(805)

-

(5,951)

ТАЗА МІНДЕТТЕМЕЛЕР

(1,230)

833

24

(373)
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48. Есептік саясаттың 2018 жылғы 1 қаңтарға
дейінгі ережелері
Қаржылық құралдары
(i) Бағалаудың негізгі тәсілдемелері
Қаржылық құралдар олардың жіктелуіне байланысты әділ құны бойынша, өзіндік құн немесе амортизацияланған құн бойынша көрсетіледі. Төменде осы бағалау әдістерінің сипатталары ұсынылады.
Әділ құн – бұл нарық қатысушыларының арасында ерікті негізде бағалау күніне активті сату кезінде алуға болатын немесе
операциялар жүргізу кезінде міндеттемелерді табыстау кезінде төленген баға. Әділ құнның ең жақсы расталуы белсенді
нарықтағы баға белгіленетін баға болып табылады. Белсенді нарық – бұл активпен немесе міндеттемелермен операциялар бағалаулар туралы ақпаратты тұрақты түрде алуға мүмкіндік беретін жеткілікті жиілікпен және жеткілікті көлемде
жүргізілетін нарық.
Белсенді нарықта айналымдағы қаржы құралдарының әділ бағасы жеке активке немесе міндеттемеге белгіленетін бағаны
олардың кәсіпорын ұстанатын санына көбейту кезінде алынатын сома ретінде бағаланады. Тіпті егер нарықтың әдеттегі
тәуліктік сауда айналымы кәсіпорында бар активтер мен міндеттемелердің санын жұту үшін жеткіліксіз, ал жеке операцияларда позицияларды сатуға тапсырыс орналастыру белгіленетін бағаға ықпал етуі мүмкін жағдайда да іс осылай болады.
Дисконтталған ақша ағындарының моделі сияқты бағалау әдістері, сонымен қатар нарықтық шарттармен жасалатын ұқсас
операцияларға негізделген модельдер немесе инвестициялар объектісінің қаржылық деректерін қарастыру мәміле бағасы туралы нарықтық ақпарат қолжетімсіз қаржылық құралдардың әділ құнын анықтау үшін пайдаланылады. Әділ құнды
бағалау дың нәтижелері әділ құн иерархиясының деңгейлері бойынша келесі түрде талданады және бөлінеді: (i) 1 деңгейге
сәйкесті активтер мен міндеттемелер үшін белсенді нарықтарда белгіленетін баға бойынша (түзетілмейтін) бағалау жатады, (ii) 2 деңгейге – барлық пайдаланылатын бастапқы деректер активтер немесе міндеттемелер үшін тікелей (мысалы,
баға) немесе жанама (мысалы, баға негізінде есептелген) қадағаланатын болып табылатын бағалау әдістерінің көмегімен
алынған, және (iii) 3 деңгейге қадағаланатын нарықтық деректерге айрықша негізделмеген бағалаулар жатады. Әділ құнды
иерархияның деңгейінен деңгейіне аудару есептік кезеңнің аяғында орын алған болып есептеледі.
Өзіндік құн – бұл төленген ақша қаражатының немесе олардың эквиваленттерінің сомасы, немесе сатып алу күніне активті
иемдену үшін табысталған өзге өтемнің әділ құны және оған мәміле бойынша шығындар кіреді. Өзіндік құн бойынша
бағалау тек нарықтың баға белгілеуі жоқ және әділ құны сенімді бағалана алмайтын инвестицияларға қатысты және ашық
нарықта баға белгілеулері жоқ осындай үлестік құралдарға байланған туынды құралдарға қатысты қолданылады және осындай үлестік құралдармен өтеуге жатады.
Мәміле бойынша шығындар қаржылық құралды сатып алуға, шығаруға немесе шығып қалуына тікелей жататын қосымша
шығындар болып табылады.
Қосымша шығындар – бұл егер мәміле өтпей қалған болса, орын алмайтын шығындар. Мәміле бойынша шығындарға агенттерге (сауда агенттері ретінде болатын қызметкерлерді қоса), консультанттарға, брокерлерге, дилерлерге төленген сыйақы
мен комиссиялықтар, реттеуші органдар мен қор биржаларына төленген жиымдар, сонымен қатар меншікті табыстау кезінде алынатын салықтар мен жиымдар кіреді. Мәміле бойынша шығындарға борыштық міндеттемелер бойынша сыйақылар
немесе дисконттар, қаржыландыруға шығындар, ішкі әкімшіліктік шығыстар немесе сақтауға шығыстар кірмейді.
Амортизацияланған құн – бұл қаржылық құралды бастапқы бағалаудың борыштың негізгі сомасын өтеуге төлемдерді
шегергендегі, есептелген пайыздардың шамасына азайтылған немесе ұлғайтылған, ал қаржылық активтер үшін – құнсызданудан шығындар (тікелей немесе бағалау резервінің шотын пайдалану жолымен) сомасын шегергендегі шамасы. Еселенген
пайыздарға мәміле бойынша бастапқы мойындау кезінде кейінге қалдырылған шығындардың, сонымен қатар тиімді пайыздық мөлшерлеме әдісін пайдаланумен өтелген сомадан кез келген сыйақының немесе дисконттың амортизациясы кіреді.
Еселенген пайыздық кірістер мен еселенген пайыздық шығыстар, еселенген купондық кіріс пен амортизацияланған дисконтты немесе сыйақыны қоса (комиссия беру кезіндегі кейінге қалдырылғанды қоса, бар болған жағдайда) бөлек көрсетілмейді, қаржылық ахуал туралы шоғырландырылған есептің тиісті баптарының баланстық құнына енгізіледі.
Тиімді пайыздық мөлшерлеме әдісі әрбір кезеңде құралдың баланстық құнына тұрақты пайыздық мөлшерлемені (тиімді
пайыздық мөлшерлеме) қамтамасыз ету мақсатымен тиісті кезең ішінде пайыздық кірістер мен пайыздық шығыстарды бөлу
әдісі болап табылады. Тиімді пайыздық мөлшерлеме – бұл есептік келешек ақша төлемдерін немесе түсімдерді (келешек
кредиттік жоғалтуларды қоспай) дәл дисконттау кезінде қаржылық құралдың күтелетін бар болуы уақыты немесе, бұл орынды болған жерде – қаржылық құралдың таза баланстық құнына дейінгі анағұрлым қысқа мерзім бойына қолданылатын
мөлшерлеме.
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Шоғырландырылған қаржылық есептілік

48. Есептік саясаттың 2018 жылғы 1 қаңтарға
дейінгі ережелері (жалғасы)
Тиімді пайыздық мөлшерлеме мөлшерлемесі өзгермелі құралдар бойынша немесе нарықтық мәнге тәуелсіз белгіленетін басқа
ауыспалы факторлар бойынша ақша ағындарын дисконттау үшін пайыздың келесі өзгеру күніне дейін, осы құрал үшін көрсетілген өзгермелі мөлшерлеме бойынша кредиттік спрэдті көрсететін сыйақыны немесе дисконтты қоспағанда, пайдаланылады. Мұндай сыйақылар немесе дисконттар құралдың күтілетін барлық айналым мерзімі бойына амортизацияланады.
Келтірілген құнды есептеуге келісімшарт тараптары төлеген немесе алған, тиімді пайыздық мөлшерлеменің ажырамас бөлігін құрайтын сыйақылар мен сомалардың барлығы кіреді.
(ii) Қаржылық активтерді жіктеу
Қаржылық активтер келесі санаттар бойынша жіктеледі: а) қарыздар және дебиторлық берешек , б) қаржылық активтер,
сату үшін қолда барлары, в) өтеуге дейін ұсталатын қаржылық активтер г) өзгерістері пайда немесе шығын құрамында көрсетілетін әділ құн бойынша бағаланатын қаржылық активтер. Өзгерістері пайда немесе шығын құрамында көрсетілетін әділ
құн бойынша бағаланатын қаржылық активтер екі ішкі топқа бөлінеді: (i) бұл санатқа бастапқы мойындау мезетінен бастап
жатқызылған активтер және (ii) сатуға арналған ретінде жіктелетін активтер.
Туынды қаржылық құралдар әділ құн бойынша көрсетіледі. Туынды құралдар активтер ретінде есепке алынады, егер бұл құралдардың әділ құны оң болып табылса және міндеттемелер ретінде есепке алынады, егер әділ құны теріс болып табылса. Туынды құралдардың әділ құнының өзгерістері жыл ішіндегі пайдаға немесе шығынға енгізіледі. Топ хеджирлеуді есепке алуды қолданбайды.
Басқа қаржылық құралдардың ішіндегі кейбір туынды құралдар бөлек туынды құралдар ретінде есепке алынады, егер
олардың тәуекелдері мен экономикалық сипаттамалары негізгі келісімшарттың тәуекелдері мен экономикалық сипаттамаларымен тығыз байланыста болмаса.
Қарыздар және дебиторлық берешек бекітілген немесе анықталымды төлемдері бар, баға белгіленбейтін туынды емес
қаржылық активтер болып табылады, олардың ішіндегі Топ таяудағы келешекте сатуға ниеттілерін қоспағанда.
Барлық өзге қаржылық активтер сату үшін қолда бар активтер санатына кіреді.
(iii) Қаржылық міндеттемелердің жіктелуі
Қаржылық міндеттемелер келесі есептік санаттар бойынша жіктеледі: а) сатуға арналған, туынды қаржылық құралдарды
қоса, және б) өзге қаржылық міндеттемелер. Сатуға арналған міндеттемелер өзгерістері жыл ішіндегі пайда немесе шығын
құрамында көрсетілетін әділ құн бойынша, олар туындаған мерзімде көрсетіледі (қаржылық кірістер немесе қаржылық
шығыстар ретінде). Өзге қаржылық міндеттемелер амортизацияланған құн бойынша көрсетіледі.
(iv) Қаржылық құралдарды бастапқы мойындау
Қаржылық құралдар бастапқыда әділ құны бойынша есепке алынады, бұған мәміле бойынша көтерілген шығындар қосылады. Бастапқы мойындау кезінде әділ құнның ең жақсы расталуы мәміле бағасы болып табылады. Пайда немесе шығын, егер
әділ құн мен мәміле бағасы арасында нарықта осы мезетте қадағаланатын басқа ұқсас құралдармен немесе кіріс айнымалылары ретінде айрықша қадағаланатын нарықтық деректер пайдаланылатын бағалау әдісіме растала алатын айырма бар
болса ғана, бастапқы мойындау кезінде есепке алынады.
Заңмен немесе осы нарықтың қағидаларымен белгіленетін мерзімдерде табысталуы қарастырылатын қаржылық активтерді
сатып алу немесе сату (стандартты шарттармен сатып алу және сату) мәміле жасау күніне, яғни Топ өзіне қаржылық активті
табыстау міндеттемесін алғанда мойындалады.
Сатып алу бойынша барлық өзге операциялар кәсіпорын осы қаржылық құралдарға қатысты келісімшарт тарабы болғанда
мойындалады.
Белсенді нарықта айналымда емес байланысты тараптарға берілген қарыздардың әділ құнын анықтау үшін Топ дисконтталған ақша ағындары моделі сияқты бағалау әдісін пайдаланады. Бастапқы мойындау кезіндегі, мәміле бағасына тең
қабылданатын әділ құн мен бағалау әдісі бойынша анықталған сома арасында айырмашылықтар туындауы мүмкін. Мұндай
айырмашылықтар байланысты тараптарға берілген қарыздың әрекет ету мерзімі ішінде тең амортизацияланады.
(v) Қаржылық активтерді мойындауды тоқтату
Топ қаржылық активтерді мойындауды тоқтатады, (а) бұл активтер өтелгенде немесе осы активтермен байланысты ақша
ағындарына құқықтардың әрекет ету мерзімі таусылғанда немесе (б) Топ қаржылық активтерден ақша ағынына құқықтарды
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табыстағанда немесе табыстау туралы келісім жасасқанда және бұл ретте (i) сонымен қатар осы активтерге иелік етумен
байланысты барлық дерлік тәуекелдер мен сыйақыларды табыстап, барлық дерлік тәуекелдер мен сыйақыларды сақтамағанда, бірақ осы активтерге қатысты бақылау құқығын жоғалтқанда.
Егер контрагенттің байланыспаған тарапқа барлық қарастырылатын активті осындай сатуға қосымша шектеулер салу қажеттілігінсіз сату мүмкіндігі іс жүзінде жоқ болған жағдайда, бақылау сақталады.
(vi) Инвестициялар, сату үшін қолда барлары
Сату үшін қолда бар инвестициялар әділ құн бойынша көрсетіледі. Сату үшін қолда бар борыштық бағалы қағаздар бойынша пайыздық табыс тиімді пайыздық мөлшерлеме әдісі бойынша есептеледі және жыл ішіндегі пайдада немесе шығында
кіріс ретінде көрсетіледі. Сату үшін қолда бар үлестік қаржылық құралдарға инвестициялар бойынша дивидендтер жыл
ішіндегі пайдада немесе шығында, Топтың алынған төлемдерге құқығы белгіленгенде және дивидендтерді алу ықтималдылығы жоғары болғанда, көрсетіледі.
Әділ құнның өзге өзгерістері өзге жиынтық кіріс шоттарында, ивестицияны немесе оның құнсыздануын мойындау тоқтатылған, жинақталған пайда немесе шығын сомасы өзге жиынтық кіріс құрамынан жыл ішіндегі пайдада немесе шығында
қаржылық кіріс құрамына көшірілген мезетке дейін, көрсетіледі.
Үлестік құралдарға инвестициялар иемденудің нақты құны бойынша есепке алынады, егер басшылық олардың әділ құнын
шынайы жеткілікті дәрежедегі сенімділікпен бағалай алмаса.
Сатып алу үшін қолда бар инвестициялардың құнсыздану шығындары жыл ішіндегі пайдада немесе шығында осы активтерді бастапқы мойындаудан кейін орын алған бір немесе бірнеше оқиға («шығынға әкелетін оқиғалар») нәтижесінде
олардың туындауы мезетіне көрсетіледі. Үлестік құралдарға инвестициялардың әділ құнының олардың өзіндік құнынан
елеулі немесе ұзақ төмендеуі құнсызданудың куәсі болып табылады. Құнсызданудан жинақталған шығынның сомасы –
иемдену бағасы мен пайдада немесе шығында бұрын көрсетілген құнсызданудан шығынды шегергендегі ағымдағы әділ құн
арасындағы айырма ретінде есептелетін – өзге жиынтық кіріс шотынан жыл ішіндегі пайдада немесе шығында қаржылық
шығыстар құрамына көшіріледі.
Үлестік құралдарға инвестициялардың құнсызданудан шығындары қалпына келтірілмейді, кейінгі пайда өзге жиынтық кіріс
құрамында көрсетіледі. Егер кейінгі кезеңде үлестік құралдардың сату үшін ретінде жіктелген әділ құны ұлғаяса, және бұл ұлғаюды пайда немесе шығын құрамында құнсызданудан шығынды мойындағаннан кейін өткен оқиғамен объективті түрде байланыстыруға болса, онда құнсызданудан болған шығындар ағымдағы кезеңдегі пайдада немесе шығында қалпына келтіріледі.
(vii) Өзара есепке алу
Қаржылық активтер мен міндеттемелер өзара есепке алынады және шоғырландырылған қаржылық ережеде таза шама тек
көрсетілген сомаларды заңды түрде белгіленген өзара есепке алуды жүргізу құқығы , сонымен қатар не өзара есепке алу, немесе бір мезгілде активті өткізу және міндеттемені реттеу ниеті бар болған жағдайларда ғана көрсетіледі. Қарастырылып отырған өзара есепке алу құқығы (а) болуы мүмкін келешек оқиғаларға тәуелді болмауы тиіс және (б) келесі жағдайларда жүзеге
асыруға заңды мүмкіндігі бар болуы тиіс: (i) әдеттегі қаржылық-шаруашылық қыззметті жүзеге асыру барысында, (ii) төлемдер
бойынша міндеттемелер орындалмаған кезде (дефолт оқиғасы) және (iii) дәрменсіздік немесе банкроттық жағдайында.
Амортизацияланған құн бойынша көрсетілетін қаржылық активтердің құнсыздануы
Құнсызданудан шығындар пайдада немесе шығында қаржылық активті бастапқы мойындаудан кейін орын алған және жеткілікті сенімділік дәрежесімен бағалауға болатын қаржылық активтермен немесе қаржылық активтер тобымен байланысты
есептік келешек ақша ағындарының шамасына немесе мерзімдеріне ықпал ететін бір немесе бірнеше оқиғалар нәтижесінде («шығынға әкелген оқиғалар») олар туындаған сайын мойындалады. Егер Топтың жеке бағаланған қаржылық активі
(оның бар-жоқтығына байланыссыз) үшін құнсызданудың объективті дәлелі жоқ болса, бұл актив кредиттік тәуекелінің
сипаттамасы ұқсас қаржылық активтер тобына енгізіледі және олармен жиынтықта құнсыздануға бағаланады. Топ қаржылық
активті құнсыздандыру сұрағын қараған кезде назарға алатын негізгі факторлар оның мерзімінен кешіктірілген мәртебесі
мен, бар болған жағдайда, қамтамасыз етуді өткізу мүмкіндігі болып табылады. Төменде құнсызданудан шығынның объективті белгілерінің бар болуын анықтауға негіз болып табылатын өзге негізгі критерийлер тізілген:
• кез келген кезекті төлемнің мерзімінен кешіктірілуі, бұл ретте уақытылы төлем жасамау есеп айырысу жүйелерінің жұмысындағы кешіктірулермен түсіндірілмейді;
• контрагент елеулі қаржылық қиыншылықтарды көруде, бұл Топтың қолындағы контрагент туралы қаржылық ақпаратпен
расталады;
• контрагент банкроттық немесе қаржылық қайта ұйымдастыруды хабарлау мүмкіндігін қарастыруда;
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Шоғырландырылған қаржылық есептілік

48. Есептік саясаттың 2018 жылғы 1 қаңтарға
дейінгі ережелері (жалғасы)
• контрагенттің төлемдік мәртебесінің контрагентке әсер ететін ұлттық немесе жергілікті экономикалық шарттардың өзгерістерімен шартталған теріс өзгерісі бар; немесе
• қамтамасыз етудің, егер ол бар болса, құны нарықтағы жағдайдың нашарлауының нәтижесінде елеулі түрде төмендейді.
Егер контрагенттің амортизацияланған құн бойынша көрсетілетін құнсыздандырылған қаржылық активтің шарттары
қаржылық қиыншылықтарымен байланысты келіссөздер нәтижесінде қайта қаралса немесе қандай да бір өзгеше түрде
өзгерсе, құнсыздану шарттарды қайта қаралғанға дейін бастапқы тиімді пайыздық мөлшерлемені пайдаланумен анықталады. Бұдан кейін шарттары қайта қаралған қаржылық активті мойындау тоқтатылады және жаңа актив әділ құн бойынша
мойындалады, бірақ тек егер осы активпен байланысты тәуекелдер мен пайдалар елеулі түрде өзгерген болса. Бұл, әдетте,
бастапқы және жаңа күтілетін ақша ағындарының келтірілген құнының арасындағы елеулі айырмамен расталады.
Құнсызданудан шығындар әрқашанда баланстық құнды осы актив бойынша бастапқы тиімді пайыздық мөлшерлемені пайдаланумен дисконтталған күтілетін ақша ағындарының келтірілген құнына (әлі көтерілмеген келешек кредиттік шығындар
кірмейтін) келтіретіндей сомаға резерв құру жолымен мойындалады.
Кепілмен қамтамасыз етілген қаржылық активтің қамтамасыз етуді алуға және сатуға шығындарды шегергендегі күтілетін
ақша ағындарының келтірілген құнын есептеуге кепілге өндіріп алу айналымының нәтижесінде туындауы мүмкін ақша
қаражатының ағындары кепілге өндіріп алу айналымы дәрежесіне тәуелсіз кіреді.
Егер кейінгі кезеңде құнсызданудан шығын сомасы төмендесе және бұл төмендеуді объективті түрде құнсыздануды мойындаудан кейін орын алған оқиғаға жатқызуға болатын болса (мысалы, дебитордың кредиттік рейтингінің жоғарылауы), бұрын
көрсетілген құнсызданудан болған шығын жыл ішіндегі пайда немесе шығын арқылы құрылған резервті түзету жолымен
қалпына келтіріледі.
Өткізілуі мүмкін емес және оларға қатысты толық немесе жартылай өтеу мақсатымен барлық қажетті процедуралар
аяқталған және шығынның түпкілікті сомасы анықталған активтер құнсыздануға қалыптастырылған резерв есебінен есептен
шығарылады. Бұрын есептен шығарылған сомаларды кейін қалпына келтіру жыл ішіндегі пайда немесе шығын құрамында
құнсызданудан шығындар есебіне есептеледі.
Табысты мойындау
Тауарларды сатудан алған табыс тауарларға меншік құқығымен байланысты тәуекелдер мен пайдалардың мезетіне мойындалады. Егер Топ өзіне тауарларды белгілі бір жерге дейін жеткізу міндеттемелерін алатын болса, табыс тауарды сатып
алушыға жеткізу пунктінде табыстау мезетіне мойындалады.
Қызметтерді өткізу осы қызметтер көрсетілген есепке алу кезеңінде, келісімшарт бойынша көрсетілуі тиіс қызметтердің
жалпы көлемінде нақты ұсынылған қызметтердің үлесіне пропорционал түрде бағаланатын нақты операциялардың аяқталу
сатысынан шыға отырып мойындалады.
Табыс ҚҚС мен жеңілдіктер шегеріліп көрсетіледі. Табыстың шамасы алынған немесе алуға жататын өтемнің әділ құны бойынша анықталады. Егер бартерлік мәміле бойынша алынған тауардың әділ құнын сенімді бағалау мүмкіндігі болмаса, онда
табыс сатылған тауарлардың немесе қызметтердің әділ құны бойынша бағаланады.
Уран, тантал және бериллий өнімдерін жеткізудің шарттары сатып алушылармен жасалған нақты сату келісімшартымен,
әдетте, Incoterms жіктемесіне сәйкес анықталады. Уран өнімін жеткізу: Incoterms шарттарымен тауарды физикалық нақты
жеткізу күніне немесе тапсырыс берушімен анықталған конвертор есебінен бук-трансфер күніне жүзеге асырылады.
Бұл ретте бук-трансфер уран материалын бір мамандандырылған (конверсиялық/қайта конверсиялық) кәсіпорындағы бір
тараппен көрсетілген материалдық шоттан есептен шығарумен бір мезгілде осындай материалды екінші тараппен көрсетілген шотқа жатқызуды білдіреді.
Электр энергиясын, жылу энергиясын және суды өткізуден алынған табыс ай сайын, тұтынушыларға электр ресурстары
нақты жеткізілген есептік айдың аяғындағы жағдай бойынша өлщеуіш құралдарының көрсеткіштеріне сәйкес мойындалады. Электр энергиясын, жылу энергиясын және суды өткізуден алынған табысты есепке алу тұтынушылардың түрлері: жеке
тұлғалар (халықтың қажеттіліктері үшін) және заңды тұлғалар бойынша жүзеге асырылады. Табыстың сомасы құзыретті
органмен тұтынушылардың әрбір санаты үшін бекітілген тарифтерден және есепке алу құралдарының көрсеткіштерінен
немесе энергия ресурстары шығыстарының (тұтынудың) бекітілген нормаларынан шыға отырып анықталады.
Пайыздық кірістер пропорционал түрде тиімді пайыздық мөлшерлеме әдісін пайдаланумен қаржыландыру уақытының
ішінде мойындалады.
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49. Есептік кезең аяқталғаннан кейінгі оқиғалар
2019 жылғы ақпанда Хорасан-U» БК» ЖШС құрылтайшылары компанияның құрылтайшылық құжатармындағы өзгерістерді
мақұлдады, оларға сәйкес Топ байқау кеңесінде көпшілік дауысқа ие болды. Нәтижесінде, осы күннен бастап Топ «Хорасан-U» БК» ЖШС-на бақылауды алды.
Төменде берілген өтеудің және оның құрамдастарының жалпы сомасы сатып алған күнге ұсынылған
Миллион Қазақстан теңгесімен берілген
Ақша қаражатының төленген сомасы

-

Бұрын болған қатынастар бойынша міндеттемелер

(1,958)

Берілген сыйақы жиыны

(1,958)

Қауымдастырылған кәсіпорынға инвестициялардың сатып алғанға дейінгі бастапқы құны
БЕРІЛГЕН СЫЙАҚЫНЫҢ ЖӘНЕ САТЫП АЛҒАН ҰЙЫМДАҒЫ БҰРЫН ТИЕСІЛІ
БОЛҒАН ҮЛЕС ҚҰНЫНЫҢ ЖИЫНЫ

11,470
9,512

Бұрын болған қатынастар бойынша міндеттемелер «Хорасан-U» БК» ЖШС-нің уран жеткізілімі үшін Топтан дебиторлық
берешегі болып табылады.
Қазіргі уақытта Топ ХҚЕС (IFRS) 3 «Бизнесті біріктіру» стандартына сәйкес, сатып алған сәйкестендірілетін активтерді,
сонымен қатар сатып алу кезінде қабылданған міндеттемелер мен шартты міндеттемелердің әділ құнын бағалайды. Бағалауды тәуелсіз кәсіби бағалаушы орындайды және осы шоғырландырылған қаржылық есептілікті шығару күніне аяқталған
жоқ. Сатып алған активтер, қабылданған міндеттемелер мен туындайтын гудвилл туралы ақпарат баланстық (алдын ала)
ақпаратқа негізделді.
Төменде сатып алған активтер мен міндеттемелер туралы ақпарат берілген:
Миллион Қазақстан теңгесімен берілген

Тиісті баланстық құн

Ақша қаражаты және олардың эквиваленттері

5,088

Дебиторлық берешек

7,523

Қорлар

6,180

Пайдаға салық бойынша алдын ала төлем
Негізгі құралдар
Өндіріске дайындау шығындары
Өзге активтер
Несиелер мен қарыздар
Кредиторлық берешек
Кейінге қалдырылған салық бойынша міндеттеме

2
63
20,386
6,112
(17,441)
(2,632)
(980)

Өзге міндеттемелер

(1,362)

Сатып алған таза сәйкестендірілетін активтердің баланстық құны (топішілік берешектерді алып тастағанға дейін)

22,939

Азайту: топішілік берешектерді алып тастау

(1,958)

Сатып алған таза сәйкестендірілетін активтердің баланстық құны

20,981

Азайту: Бақыланбайтын иелену үлесі
БЕРІЛГЕН СЫЙАҚЫ ЖӘНЕ САТЫП АЛҒАН ҰЙЫМДАҒЫ БҰРЫН ТИЕСІЛІ ҮЛЕСТІҢ
ҚҰНЫ

(11,469)
9,512

Бақыламайтын үлес сатылып алынатын компанияның таза активтеріндегі бақыламайтын үлес иелеріне тиесілі үлес болып
табылады. Бақыламайтын үлес сатылып алынатын компанияның таза активтеріндегі пропорционалды үлестің негізінде
анықталды.
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GRI стандарттары

Есепте GRI стандарттарын ашу көрсеткіші
102-55

ЖАЛПЫ АШЫЛУЛАР
Стандарт
және көрсеткіштер

Ашу

Есеп/ерекшелік
бөлімдері

Есептегі
беті

Сыртқы
растау

GRI 101 (2016): НЕГІЗДЕР
GRI 102 (2016): ЖАЛПЫ АШЫЛУЛАР
ҰЙЫМНЫҢ БЕЙІНІ
102-1

Ұйым атауы

Байланыс ақпараты

30, 145



102-2

Негізгі брендтер, өнімдер, сондай-ақ
қызметтер

Өнімнің негізгі сипаттамалары

28



102-3

Ұйымның штаб-пәтерінің орналасқан
жері

Байланыс ақпараты

145



102-4

Ұйым өз қызметін жүзеге асыратын
елдердің саны

География және қатысу нарығы

22



102-5

Меншік сипаты және ұйымдық-құқықтық нысаны

Байланыс ақпараты

21, 145



102-6

Ұйым жұмыс істейтін рыноктар

География және қатысу нарығы

34



102-7

Ұйымның ауқымы

Компания цифрлармен көрсеткенде

4, 30, 136



102-8

Қызметкерлер саны

Компания персоналы

75, 77



102-9

Ұйымның жеткізу тізбегі

География және қатысу нарығы

34, 35



102-10

Ауқымдардың, құрылымның немесе
меншіктің елеулі өзгерістері

Компания активтерінің құрылымы

30, 34



102-11

Сақтық қағидасы

Тәуекелдерді басқару және ішкі бақылау
Орнықты даму бағдарламасы

67, 128



102-12

Ұйым қосылған немесе қолдайтын
экономикалық, экологиялық және әлеуметтік хартиялар, принциптер немесе
басқа да бастамалар

Қауымдастықтарға қатысу және халықаралық
қағидаттарға сүйену

39, 83, 84,
128, 132



102-13

Қауымдастықтарға мүшелік

Қауымдастықтарға қатысу және халықаралық
қағидаттарға сүйену

38



Директорлар кеңесі
Төрағаның үндеуі
Басқарма Төрағасының Үндеуі

8, 10



Корпоративтік басқару және әдеп
Корпоративтік әдеп

127



СТРАТЕГИЯ ЖӘНЕ ТАЛДАУ
102-14

Ең үлкен аға жетекшінің мәлімдемесі

ӘДЕП ЖӘНЕ АДАЛДЫҚ
102-16

Мінез-құлық кодекстері және этикалық кодекстер сияқты ұйымның
құндылықтары, қағидалары, стандарттары мен мінез-құлық нормалары

КОРПОРАТИВТІК БАСҚАРУ
102-18

Ұйымды корпоративтік басқару
құрылымы

Корпоративтік басқару және әдеп
Корпоративтік басқару құрылымы

99, 112, 123,
124



102-22

Жоғары менеджмент пен комитеттердің құрылымы

Директорлар кеңесі

104



102-24

Жоғары басшылық мүшелерін тағайындау және іріктеу

Директорлар кеңесі

105, 112
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(экономикалық, экологиялық және әлеуметтік
проблематика саласындағы кәсіби біліктілік және
тәжірибе факторларын қоспағанда)

Стандарт
және көрсеткіштер

Ашу

Есеп/ерекшелік
бөлімдері

Есептегі
беті

Сыртқы
растау

Директорлар кеңесінің қызметін бағалау

112



КОРПОРАТИВТІК БАСҚАРУ (жалғасы)
102-28

Жоғары басшылықтың қызметін
бағалау

МҮДДЕЛІ ТАРАПТАРМЕН ӨЗАРА ІС-ҚИМЫЛ
102-40

Мүдделі тараптар топтарының тізімі

Мүдделі тараптармен өзара іс-қимыл

94



102-41

Ұжымдық шарттармен қамтылған
барлық қызметкерлердің пайызы

Әлеуметтік жауапкершілік

76, 80



102-42

Мүдделі тараптарды анықтау және
іріктеу қағидаттары

Мүдделі тараптармен өзара іс-қимыл

93



102-43

Ұйымның мүдделі тараптармен өзара
іс-қимылға көзқарасы

Мүдделі тараптармен өзара іс-қимыл

94, 96



102-44

Ұйыммен өзара іс-қимыл шеңберінде
мүдделі тараптар көтерген негізгі
тақырыптар мен қауіптер, сондай-ақ
осы маңызды тақырыптарға ұйымның
қалайша әрекет еткені және қауіптеңгені,

Мүдделі тараптармен өзара іс-қимыл

94, 96



ЕСЕПТІЛІК ПРАКТИКАСЫ
102-45

Есептілігі есептілікке енгізілген заңды
тұлғалар

Есептің мазмұны мен тақырыптар шекараларын анықтау принциптері

136, 146



102-46

Есептің мазмұнын және Аспектілердің
Шекараларын анықтау әдістемесі

Маңызды тақырыптар және оларды анықтау
тәртібі

136, 137



102-47

Барлық маңызды аспектілер тізімі

Маңызды тақырыптар және оларды анықтау
тәртібі

138



102-48

Алдыңғы есептерде жарияланған
көрсеткіштердің барлық қайта қалыптастырылуының салдары

Қайта қалыптастыру немесе алдыңғы
есептілікпен салыстырғанда өзге де қалыптастырулар осы есепте жоқ

136



102-49

Алдыңғы есепті кезеңдермен салыстырғанда Аспектілердің Қамтылуы
мен шекараларының айтарлықтай
өзгерістері

Топ құрылымындағы өзгеріс

43



ЕСЕП ТУРАЛЫ ЖАЛПЫ МӘЛІМЕТТЕР
102-50

Есепті кезең

Есеп туралы

135



102-51

Алдыңғы есепті жариялау күні

Есеп туралы

135



102-52

Есептілік циклі

Есеп туралы

135



102-53

Байланысатын тұлға

Байланыс ақпараты

145



102-54

GRI Стандарттарына «сәйкес» есепті
дайындау нұсқасы

Есеп туралы

135



102-55

GRI

Қосымшалар

262, 264



102-56

Есептіліктің сыртқы расталуын
қамтамасыз етуге қатысты ұйымның
тәжірибесі

Сыртқы растау

139
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GRI стандарттары

102-55

МАҢЫЗДЫ ТАҚЫРЫПТАР БОЙЫНША АШУ
Стандарт және
көрсеткіштер

Ашу

Есеп/ерекшелік
бөлімдері

Есептегі
бет

Сыртқы
растау

ЭКОНОМИКАЛЫҚ ТАҚЫРЫПТАР
GRI 103 (2016): БАСҚАРУ ТӘСІЛДЕРІ
103-1

Материалдылық және шекаралар

Есептің мазмұнын және тақырыптар
шекарасын анықтау принциптері

138



103-2

Менеджмент тәсілдері

Орнықты экономикалық даму

39, 67



103-3

Менеджментті бағалау

Директорлар Кеңесінің қызметін
бағалау

92, 112



GRI 201 (2016): ЭКОНОМИКАЛЫҚ НӘТИЖЕЛІЛІК
201-1

Құрылған және бөлінген тікелей экономикалық құн

Орнықты экономикалық даму

70



Есептіліктің жалпы стандартты
элементіне салалық толықтырулар

Компания қызметін жүзеге асыратын
өндіруші саланың (EITI) ашықтығы бастамасының қатысушылары не әлеуетті
қатысушылары болып табылатын елдерді
көрсетіңіз

Орнықты экономикалық даму

70



Әлеуметтік саясат
Еңбекақы төлеу жүйесі

81, 82



Қатысу өңірлерінде экономикалық
әсер

71



Сатып алу практикасы

74



GRI 202 (2016): НАРЫҚТАРҒА ҚАТЫСУ
202-1

Әртүрлі жыныстағы қызметкерлердің
бастапқы деңгейдегі стандартты жалақысының ұйым қызметінің елеулі өңірлеріндегі белгіленген ең төменгі жалақыға
қатынасы

GRI 203 (2016): ТІКЕЛЕЙ ЕМЕС ЭКОНОМИКАЛЫҚ ЫҚПАЛ ЕТУ
203-1

Инвестициялардың инфрақұрылымға және
өтеусіз қызметтерге әсері мен дамуы

GRI 204 (2016): САТЫП АЛУ ТӘЖІРИБЕСІ
204-1

Қызметті жүзеге асырудың елеулі өңірлеріндегі жергілікті өнім берушілерге
арналған шығыстар үлесі

ЭКОЛОГИЯЛЫҚ ТАҚЫРЫПТАР
GRI 103 (2016): БАСҚАРУ ТӘСІЛДЕРІ
103-1

Материалдылық және шекаралар

Есептің мазмұнын және тақырыптар
шекарасын анықтау принциптері

138



103-2

Менеджмент тәсілдері

Экологиялық жауапкершілік

67



103-3

Менеджментті бағалау

Директорлар Кеңесінің қызметін
бағалау

112



GRI 302 (2016): ЭНЕРГИЯ
СПМ-b Нұсқама
тақырыптарына
тән

Ұйым энергияға қатысты қандай да бір ұлттық, өңірлік немесе салалық нормативтік
актілерді немесе қағидаларды орындауға
міндетті-міндетті емес екендігін көрсетіңіз.
Осындай нормативтік акітелр мен қағидалардың мысалдарын келтіріңіздер.

Энергия тиімділігі

87, 88



302-1

Ұйым ішінде энергияны тұтыну

Энергия тиімділігі

87, 88
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Стандарт және
көрсеткіштер

Ашу

Есеп/ерекшелік
бөлімдері

Есептегі
бет

Сыртқы
растау

Су ресурстары

88



GRI 303 (2018): СУ ЖӘНЕ ТӨГІНДІЛЕР
303-1

Суды пайдалану

ESAP жол картасын іске асыру шеңберінде бірқатар іс-шараларды орындау,
оның ішінде мүдделі тараптармен өзара
іс-қимыл жасау, Экологиялық коммуникациялар ISO 14063 халықаралық
стандартына сәйкес экологиялық коммуникациялар бойынша аудит жүргізу
жоспарлануда.
303-2

Суды ағызуды басқару

Су ресурстары

89



303-3

Су алу

Су ресурстары

89



89



87



Қалдықтарды бақылау және кәдеге
жарату

86



Экологиялық жауапкершілік

85



Қазатомөнеркәсіп «сезімтал су объектілерінен» су алуды жүзеге асырмайды
303-5

Суды тұтыну көлемі

Су ресурстары
Компания тек «Су және төгінділер
(2018)» стандартына көшеді және суды
тұтынуды есептеу стандартқа толық
сәйкес келмейді.

GRI 305 (2016): ВЫБРОСЫ
305-1

Парниктік газдардың тікелей шығарындылары (қамту саласы 1)

Парниктік газдардың тікелей шығарындылары
Базалық жылға көрсеткіштерді есептеу
Компанияда қолданылмайды.
Шығарындылардың коэффициенттері
туралы деректер көзі:
1. http://zhasyldamu.kz/npa/parnikovyegazy/kadastr-istochnikov-vybrosov-ipogloshchenij-parnikovykh-gazov.html
2. http://adilet.zan.kz/rus/docs/
V1700015396

GRI 306 (2016): ТӨГІНДІЛЕР МЕН ҚАЛДЫҚТАР
306-2

Айналыс түрлері мен әдістері бойынша
бөлінген қалдықтардың жалпы салмағы

GRI 307 (2016):ТАЛАПТАРҒА СӘЙКЕСТІК
307-1

Экологиялық заңнаманы және нормативтік
талаптарды сақтамағаны үшін салынған
елеулі айыппұлдардың ақшалай мәні және
қаржылық емес санкциялардың жалпы
саны

ӘЛЕУМЕТТІК ТАҚЫРЫПТАР
GRI 103 (2016): БАСҚАРУ ТӘСІЛДЕРІ
103-1

Материалдылық және шекаралар

Есептің мазмұнын және тақырыптар
шекарасын анықтау принциптері

138



103-2

Менеджмент тәсілдері

Әлеуметтік жауапкершілік

67, 74, 82



103-3

Менеджментті бағалау

Директорлар кеңесінің қызметін
бағалау

112
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GRI стандарттары

102-55

МАҢЫЗДЫ ТАҚЫРЫПТАР БОЙЫНША АШУ (жалғасы)
Стандарт және
көрсеткіштер

Ашу

Есеп/ерекшелік
бөлімдері

Есептегі
бет

Сыртқы
растау

Әлеуметтік жауапкершілік
Әлеуметтік саясат

80



80



ӘЛЕУМЕТТІК ТАҚЫРЫПТАР (жалғасы)
GRI 103 (2016): БАСҚАРУ ТӘСІЛДЕРІ
401-2

Ұйымның қызметін жүзеге асыруды елеулі
өңірлер бойынша бөле отырып, уақытша
немесе толық емес жұмыспен қамту
жағдайында жұмыс істейтін қызметкерлерге берілмейтін, толық жұмыспен қамту
жағдайында жұмыс істейтін қызметкерлерге берілетін жеңілдіктер

GRI 402 (2016): ҚЫЗМЕТКЕРЛЕРДІҢ ЖӘНЕ БАСШЫЛЫҚТЫҢ ҚАРЫМ-ҚАТЫНАСЫ
402-1

Компаниядағы өзгерістер туралы қызметкерлерді хабардар етудің ең аз кезеңі

Әлеуметтік саясат

GRI 403 (2018): ЖҰМЫС ОРНЫНДАҒЫ ДЕНСАУЛЫҚ ЖӘНЕ ҚАУІПСІЗДІК
403-1

Еңбекті қорғау және қауіпсіздікті басқару
жүйесі

Еңбекті қорғау және өнеркәсіптік
қауіпсіздік

83



403-7

Еңбек қауіпсіздігін қамтамасыз ету жөніндегі қызмет

Еңбекті қорғау және өнеркәсіптік
қауіпсіздік

83



403-9

Жарақаттану көрсеткіштерi

Еңбекті қорғау және өнеркәсіптік
қауіпсіздік

84



GRI 404 (2016): ДАЙЫНДЫҚ ЖӘНЕ БІЛІМ БЕРУ
404-1

Қызметкерді оқыту сағаттарының орташа
саны

Әлеуметтік жауапкершілік
Компания персоналы

79



404-2

Қызметкерлердің жұмыспен қамту
қабілетін қолдауға, сондай-ақ мансапты
аяқтаған кезде оларға қолдау көрсетуге
арналған дағдылар мен білім беруді өмір
бойы дамыту бағдарламалары

Әлеуметтік жауапкершілік
Компания персоналы

79, 80



GRI 405 (2016): ӘРТҮРЛІЛІК ЖӘНЕ ТЕҢ МҮМКІНДІКТЕР
405-1

Жынысы, жас топтары, аз топтарға тиістілігі және әртүрліліктің басқа да белгілері
бойынша бөле отырып, ұйымның басшы
органдары мен қызметкерлерінің негізгі
санаттарының құрамы

Әлеуметтік жауапкершілік
Компания персоналы

76



405-2

Қызметкерлер санаттары бойынша және
қызметті жүзеге асырудың маңызды өңірлері бойынша бөліністегі ерлер мен әйелдердің базалық жалақысының қатынасы

Әлеуметтік жауапкершілік
Әлеуметтік саясат

81



ҚАЗАТОМӨНЕРКӘСІП ҰАК АҚ КӨРСЕТКІШТЕРІ
КАП1

ЯОЦ орны

Бизнес-модель

12, 137



КАП2

Уранның әлемдік нарығы

Уран өнімдерінің нарығы

4, 33, 137



КАП3

Бизнесті трансформациялау

Бизнесті трансформациялау

19, 126, 137



КАП4

Шикізат базасын дамыту

Минералдық актив және күрделі
шығындарды шолу

32, 52, 137
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Глоссарий

Термин

Анықтамасы

CAPEX

Күрделі шығындар, қаржылық инвестициялар және бағалау және барлау жұмыстары

CO2

Көмір қышқыл газы

COSO

Ішкі бақылау — интеграцияланған модель

EBIT

Пайыздар мен салықтарды төлегенге дейінгі пайда

EBITDA

Пайыздарды, салықтарды және амортизацияны төлегенге дейінгі пайда

EBITDA margin

«Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ-ның әдістемесі бойынша өнімді сатудан түскен түсімге проценттерді, салықтарды және амортизацияны шегергенге дейінгі пайданың пайызбен көрсетілген қатынасы

EDF

Électricité de France

БЖБ

Бөлу жұмысының бірліктері

ERP

Enterprise resource planning — кәсіпорын ресурстарын жоспарлау

EVA

Экономикалық қосылған құны (EVA, Economic Value Added ағыл) — барлық салықтар мен кәсіпорынға инвестицияланған барлық
капиталға төлемнен кейін кәсіпорынның экономикалық пайдасының көрсеткіші.

GRI

Global Reporting Initiative — Тұрақты даму саласындағы есептілік бойынша жаһандық бастама

ISO

International Organization for Standardization — Стандарттау жөніндегі халықаралық ұйым

ISO 14001

Environmental management systems — Requirements with guidance for use халықаралық стандарты/ Қоршаған орта менеджменті
жүйесі — Қолдану жөніндегі талаптар мен басшылық

ТМС

Тау-кен және металлургия секторы

OHSAS 18001

Occupational Health and Safety Management Systems халықаралық стандарты/Кәсіби қауіпсіздік пен денсаулықты басқару жүйесі
— Талаптар

TREO

ЖСМ оксидтерінің сомасы

U 3O 8

Уран тотығы-шала тотығы

UF6

Уран гексафториді

UO2

Уран диоксиді

UO3

Уран триоксиді

АЭС

Атом электростанциясы

БЖТ

Болотовтың жел турбиналары

ТЖУ

Темір жол учаскесі

ЕТҰ

Еншілес және тәуелді ұйымдар

ЕҚОҚД

Еңбек және қоршаған ортаны қорғау департаменті

ӨК

Өндіруші кәсіпорын

ДАС-1МК

Дозиметриялық авариялық Сигнализатор

АРБД

Адам ресурстарын басқару департаменті

ЖАҚ

Жабық акционерлік қоғам

УТШТ

Уран тотығы-шала тотығы

АҚ

Ақпараттық қауіпсіздік

ЕСЖК

Ертіс Сирекжерлі Компания

АТ

Ақпараттық технологиялар

ҚР МС
СКЗ/ҚҚТ 17025

Қазақстан Республикасының Мемлекеттік Стандарты
Сынақ және калибрлеу зертханаларының құзыреттілігіне қойылатын жалпы талаптар
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Глоссарий

Глоссарий (жалғасы)

Термин

Анықтамасы

ҚазҰТУ

Қ. И. Сәтбаев атындағы Қазақ ұлттық техникалық университеті

ҚазҰУ

Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті

ҚНК

Қызметтің негізгі көрсеткіші

АЭЖХА

Атом энергиясы жөніндегі халықаралық агенттік

МАЭК

Маңғыстау атом-энергетикалық комбинаты

Жергілікті
мазмұны

Осы Шарт бойынша еңбекке ақы төлеудің жалпы қорынан сатып алу туралы шартты орындауға тартылған Қазақстан Республикасы азаматтарының еңбегіне ақы төлеу құнының және (немесе) сатып алу туралы шарт бойынша тауардың (тауарлардың) жалпы
құнынан Қазақстан Республикасы резиденттерінің жеткілікті дәрежеде қайта өңдеу немесе толық өндіру өлшемдеріне сәйкес
тауарда (тауарларда) белгіленген жергілікті шығу үлесінің (үлестерінің) құнының пайыздық мазмұны.

ҚР ИДМ

Қазақстан Республикасы Инвестициялар және даму министрлігі

МК

Металлургия комбинаты

ҚР ЭМ

Қазақстан Республикасы Энергетика министрлігі

ҒТК

Ғылыми-техникалық кеңес

ҚК (ДК)

Қадағалау кеңестері (Директорлар кеңестері).

ЖШҚ

Жауапкершілігі шектеулі қоғам

ҚЖЖ (АЖЖ)

Қатысушылардың жалпы жиналысы (акционерлердің жалпы жиналысы)

ЕҚ ж ӨҚ

Еңбекті қорғау және өнеркәсіптік қауіпсіздік

ЖЖӘ

Жаһандық жылыну әлеуеті

ЖҰС

Жерасты ұңғымалық сілтілеу

ҚР

Қазақстан Республикасы

РФ

Ресей Федерациясы

СМжСКМ

Сирек және сирек металдар

БК

Бірлескен кәсіпорын

ЕҚБЖ

Еңбекті қорғауды басқару жүйелері

ТБЖ

Тәуекелдерді басқару жүйесі

ЖБҚ

Жылу бөлетін құрастырмалар

ЖСҚ

Жылу сорғы қондырғылары

ЖШС

Жауапкершілігі шектеулі серіктестік

ТЖҚ

Тауарлар, Жұмыстар, Қызметтер

СКК

Сауда-көлік компаниясы

ҮМЗ

Үлбі металлургиялық зауыты

ОҒЗЗ

Орталық ғылыми-зерттеу зертханасы

ОТӘЭ

Орталық тәжірибелік-әдістемелік экспедиция

УБО

Уранды байыту орталығы

ОТХК

Оңтүстік Тау-кен химия компаниясы

ЮҚО

Оңтүстік Қазақстан облысы

ЯОЦ

Ядролық-отын циклі
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