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1. Жалпы ережелер 

Ұйымдастыру құрылымы және қызметі 

Осы қысқартылған аралық шоғырландырылған қаржылық есептілік "Қазатомөнеркәсіп" ұлттық атом 
компаниясы" АҚ (бұдан әрі - "Компания") және оның еншілес кәсіпорындары (бұдан әрі бірлесіп "Топ" немесе 
"Қазатомөнеркәсіп" ҰАК" АҚ) үшін 2020 жылғы 31 наурызда аяқталған үш ай үшін 34 "Аралық қаржылық 
есептілік" халықаралық бухгалтерлік есеп стандартына сәйкес дайындалды.  

Компания Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес құрылған акционерлік қоғам болып табылады. 
Компания  
"Қазатомөнеркәсіп" ұлттық атом компаниясын құру туралы" Қазақстан Республикасы Президентінің 1997 
жылғы 14 шілдедегі № 3593 Жарлығына және "Қазатомөнеркәсіп" ұлттық атом компаниясының мәселелері 
туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 1997 жылғы 22 шілдедегі № 1148 қаулысына сәйкес жарғылық 
капиталына мемлекет жүз пайыз қатысатын жабық акционерлік қоғам түрінде құрылды.   

2020 жылғы 31 наурызға және 2019 жылғы 31 желтоқсанға Компания акцияларының 81.28%-ы "Самұрық-
Қазына" АҚ-ға тиесілі және акциялардың 18.72%-ы еркін айналымда. 

Компания мына мекенжай бойынша тіркелген: Қазақстан Республикасы, Нұр-Сұлтан қ., Е-10 көш. Негізгі 
қызмет орны Қазақстан Республикасы болып табылады. 

Топ қызметінің негізгі түрі уран өндіру және уран өнімдерін сату болып табылады. Топ әлемнің жетекші уран 
өндіруші компанияларының қатарына кіреді. Бұдан басқа, Топ сирек металдарды қайта өңдеу; бериллий және 
тантал өнімдерін өндіру және өткізу; операциялық қызметті ғылыми сүйемелдеу бойынша қызметті жүзеге 
асырады. Топ өнімдері Қазақстан Республикасында, сондай-ақ экспортқа сатылады. 

Операциялық орта 

Қазақстан Республикасының экономикасы дамушы нарықтарға тән кейбір ерекшеліктерді көрсетуді 
жалғастыруда.  Ол ел экспортының негізгі бөлігін құрайтын мұнай мен газ және басқа да минералдық шикізат 
бағасының ауытқуына аса сезімтал. Бұл ерекшеліктер сондай-ақ, бірақ олармен шектелмей, елден тыс 
жерлерде еркін айырбасталмайтын ұлттық валютаның болуын және бағалы қағаздар нарығының өтімділігінің 
төмен деңгейін қамтиды.  

Айырбас бағамының құбылмалылығы өтімділіктің төмендеуін және халықаралық қаржыландыруды тартуда 
қиындықтардың туындауын қоса алғанда, Қазақстан Республикасының экономикасына теріс әсер етеді және 
одан әрі жалғастыруы мүмкін. 

Басшылық ағымдағы жағдайларда Топ қызметінің тұрақтылығы мен өсуін қолдау үшін барлық қажетті 
шараларды қолданатынына сенімді. Болашақ экономикалық жағдай және нормативтік-құқықтық орта 
басшылықтың қазіргі күтулерінен өзгеше болуы мүмкін. 

2019 жылғы желтоқсанда Қытайда вирустың таралуы туралы жаңалық пайда болды. 2020 жылдың 11 
наурызында Дүниежүзілік Денсаулық сақтау ұйымы COVID-19 жаңа вирусының пандемиясы туралы ресми 
хабарлама жасады. "Қазақстан Республикасында төтенше жағдайды енгізу туралы" Қазақстан Республикасы 
Президентінің 2020 жылғы 15 наурыздағы №285 Жарлығына сәйкес қауіпсіздікті қамтамасыз ету мақсатында 
2020 жылғы 16 наурыздан бастап 2020 жылғы 15 сәуірге дейін төтенше жағдай енгізілді, ол кейіннен 2020 
жылғы 11 мамырға дейін ұзартылды. Карантин режимі Қазақстанның қалаларында, соның ішінде Алматы мен 
Нұр-Сұлтанда енгізілді, көптеген кәсіпорындардың қызметі тоқтатылды. COVID-19 індеті бүкіл әлемдік 
экономикаға теріс әсер ете отырып, жаһандық түрде таралады. 

Сонымен қатар, 2020 жылғы 9 наурызда ОПЕК мәмілелерінің құлдырауы аясында мұнайдың бағасы 
төмендеді, наурыз айында Brent маркалы мұнайдың бағасы барреліне 25 АҚШ долларынан төмен түсті. АҚШ 
долларына қатысты теңгенің девальвациясы жыл басынан 17%-ды құрады және 2020 жылғы 20 наурызда 
бағам 1 АҚШ доллары үшін 448.05 теңге деңгейінде қалыптасты.  

2020 жылғы 7 сәуірде топ COVID-19 ықпалына қатысты мәлімдеме жасады. "Қазатомөнеркәсіп" ҰАК" АҚ-ның 
басты басымдығы қызметкерлердің, олардың отбасыларының, сондай-ақ жалпы қоғамдастықтың денсаулығы 
болып табылады. Енгізілген шектеу және карантиндік шараларды сақтау мақсатында персоналдың бір бөлігі 
Қазақстан Республикасының еңбек заңнамасына сәйкес төлемдер сақтала отырып, тұрғылықты жеріне 
қайтарылды, ал өндірісте тікелей тартылған қызметкерлер    
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1. Жалпы ережелер (жалғасы) 

Қазақстан Республикасының еңбек заңнамасына сәйкес төлеммен, әлеуметтік қашықтық және қатаң гигиена 
жағдайында жұмысты жалғастырды. Бұл шаралар сәуір айының басынан бастап 2020 жылдың маусым 
айының соңына дейін үш ай бойы әрекет етеді деп күтілуде, бұл тау-кен дайындық жұмыстарының 
қарқынының төмендеуіне және соның салдарынан өндіру көлемінің қысқаруына алып келеді. 
"Қазатомөнеркәсіп" ҰАК" АҚ басшылығының 2020 жылғы 4 мамырда жариялаған соңғы мәлімдемесінде 
операциялық қызметтің үш ай ішінде төмендеген деңгейі туралы болжамға сүйене отырып, Топ 2020 жылы 
қатысу үлесіне барабар уран өндірудің жылдық көлемі 10,500 – 10,800 тонна деңгейіне дейін немесе алдыңғы 
күтулерден (бұрын 13,000-13,500 тонна) 19.6%-ға аз болады деп күтуде, алайда өндіріске нақты әсер осы 
бағалаудан өзгеше болуы мүмкін. 

Өндіру көлемінің төмендеуі 2020 жылы сату жөніндегі Топтың міндеттемелерін орындауға әсер етпейді, бұл 
оның атом саласы үшін сенімді өнім беруші ретінде күшін көрсетеді. 2020 жылға жоспарланған сатудың 90%-
дан астамы ұзақ мерзімді келісімшарттармен қамтамасыз етілді. Топ өзінің барлық сатып алушыларын 
шарттық талаптардың толық орындалатыны туралы хабардар етті. Топ бұрынғысынша табиғи уран 
қорларының (қоймалардағы қалдықтардың) тұрақты деңгейін шамамен алты-жеті айлық өндіріс көлемінің 
қатысу үлесіне барабар деңгейде (TҰK жүргізетін сату көлемін ескермегенде) қолдауға бағытталған. Қазіргі 
уақытта 2020 жылдың сәуірінде жеткізуді қайта бастаған Қытайды қоса алғанда, Топтың барлық экспорттық 
бағыттарына нақты жеткізуге ешқандай материалдық-техникалық шектеулер жоқ. 2020 жылғы 31 наурыздағы 
жағдай бойынша "Қазатомөнеркәсіп" ҰАК" АҚ 120 миллиард теңгеден астам ақша қаражаты мен олардың 
эквиваленттерін қоса алғанда, 362 миллиард теңге мөлшеріндегі активтердің ағымдағы таза құны бар, 
борыштың төмен деңгейі және 187 миллиард теңгеден астам (430 миллион АҚШ доллары) пайдаланылмаған 
кредиттік желілері бар қаржылық тұрақты компания болып қалады. 

Сонымен қатар, COVID-19 пандемиясы әлемдік уран өндірісін бұзды. 2020 жылдың наурызында Cigar Lake-
тегі әлемдегі ең ірі уран кенішінде және уранның ядролық өнеркәсібінің негізгі жеткізушісі Намибияда уран 
өндірісін уақытша тоқтату туралы жарияланды. Нәтижесінде, Топтың баға белгілеуін есептеуге негіз болып 
табылатын уранның споттық бағасы 2020 жылғы наурыздың ортасынан бастап 35%-ға өсті. Атом өнеркәсібі 
электр станциялары тарапынан уранға әртараптандырылған және тұрақты сұраныспен сипатталады, олар, 
тіпті, пандемия жағдайында да ауруханаларды, көлікті, телекоммуникацияларды және өнімдерді сақтауды, 
сондай-ақ жылыту мен жарықтандыруды қоса алғанда, бүкіл әлем бойынша негізгі қызметтерді қолдау үшін 
негізгі электр энергиясын қамтамасыз етуі тиіс. "Қазатомөнеркәсіп" ҰАК" АҚ әлемдегі ең ірі уран өндіруші 
ретінде ағымдағы жағдайларда уранға өсіп келе жатқан жаһандық сұранысты қолдау үшін бірегей 
мүмкіндіктері бар, бұл спот нарығының бағасындағы оң өзгерістермен сүйемелденеді.   

Осы қаржылық есептілікті шығару сәтінде жағдай әлі де дамып келеді; бүгінгі күні табысқа, өнім берушілерге 
немесе Топтың жеткізу тізбегіне үш айлық кезең ішінде кен орнын игеру жөніндегі қызмет деңгейінің 
төмендеуін қоспағанда, елеулі әсер еткен жоқ. Тау-кен дайындық жұмыстары қарқынының уақытша төмендеуі 
Топқа айтарлықтай әсер етпейді деп күтілуде. Басшылық жоғарыда көрсетілген оқиғалардың әлеуетті әсерін 
қадағалауды жалғастырады және бизнес үшін жағымсыз салдардың алдын алу үшін барлық қажетті 
шараларды қабылдайды.   

Топ құрылымының маңызды өзгерістері 

"Уранды байыту орталығы" АҚ (УБО) 

Өткен жылы Топ "Уранды байыту орталығы" АҚ-дағы акцияларының минус 1 (бір) акциямен 50%-ын   (УБО) 
осы бірлескен кәсіпорын бойынша өзінің әріптесі - "ТВЭЛ" (ТВЭЛ) АҚ-ға кейінге қалдырылған сатумен шартты 
жасасты.  Топ УБО-ның 1 акциясын өзіне қалдырады, ол Топтың ТВЭЛ-мен алдын ала келісілген шарттарға 
сәйкес уранды байыту жөніндегі қызметтерге қол жеткізу құқығын сақтайды. 2019 жылғы 31 желтоқсанда топ 
УБО бірлескен кәсіпорнының инвестициясын сатуға арналған актив ретінде жіктеді. 2020 жылғы 17 наурызда 
Топ "ТВЭЛ" АҚ-мен іске асыру жөніндегі мәмілені аяқтады. Мәміле 2019 жылғы 31 желтоқсанда бекітілген 
бағам бойынша сомасы 6,253 миллион ресейлік рубльді немесе 90 миллион еуроны құрады. Нақты алынған 
сыйақы 90 миллион еуроны құрады(43,858 миллион теңгеге баламалы). 

Миллион қазақстандық теңгеде  

  
2019 жылғы 31 желтоқсандағы бағам бойынша мәміле сомасы  40,485 
Минус: бірлескен кәсіпорынға инвестиция құны (18,670) 
Бағам айырмасы резервін аудару  248 
  
  
Бірлескен кәсіпорындарға инвестициялардың шығуынан 
нәтиже 22,063 
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1. Жалпы ережелер (жалғасы) 

Жекешелендіру бағдарламасы шеңберінде активтерді іске асыру 

Бейінді емес активтерді іске асыру жоспарларына сәйкес, бұрын IPO бойынша Топтың аңдатпасында 
жарияланғандай, бірқатар бейінді емес активтер KazPV жобасының кәсіпорындары: "Astana Solar" ЖШС, 
"Kazakhstan Solar Silicon" ЖШС және "MK KazSilicon"ЖШС-ны қоса алғанда жүзеге асырылды немесе жүзеге 
асырылады. KazPV кәсіпорындарындағы 75% қатысу үлесін бастапқы кезеңде сатуды көздейтін кейінге 
қалдыру шарттары бар сатып алу-сату шартына (бұдан әрі – Шарт) 2019 жылғы 17 мамырда қол қойылды. 
Кейбір кейінге қалдыру талаптарының сақталмағанына байланысты Шарт күшіне енген жоқ және 2020 жылдың 
бірінші тоқсанында Топ көрсетілген шарт шеңберінде әлеуетті сатып алушылармен қарым-қатынасты 
тоқтатты. 2020 жылғы 31 наурыздағы жағдай бойынша Топ Қазақстан Республикасының Жекешелендіру 
бағдарламасының бір бөлігі ретінде 2020 жылы KazPV жобасы кәсіпорындарын іске асыруды жалғастыруды 
көздеп отыр. KazPV жобасы кәсіпорындарының активтері мен міндеттемелері осы қысқартылған аралық 
шоғырландырылған қаржылық есептілікте сатуға арналған активтер ретінде берілген. 

2. Қысқартылған аралық қаржылық есептілікті дайындаудың негізгі қағидаттары  

2020 жылғы 31 наурызда аяқталған үш ай үшін осы қысқартылған аралық шоғырландырылған қаржылық 
есептілік 34 "Аралық қаржылық есептілік" бухгалтерлік есептің халықаралық стандартына сәйкес әзірленді.  

Осы қысқартылған аралық шоғырландырылған қаржылық есептілік аудиттелмеген болып табылады және 
жылдық қаржылық есептілікте ашылуы қажет барлық ақпаратты қамтымайды. Топ халықаралық қаржылық 
есептілік стандарттарына (ХҚЕС) сәйкес дайындалған 2019 жылғы аудиттелген жылдық шоғырландырылған 
қаржылық есептіліктегі ақпаратты (есеп саясатының қағидаттары және сомалар бойынша немесе құрамы 
бойынша елеулі өзгерістерге ұшырамаған баптар туралы егжей-тегжейлі мәліметтер тәрізді) едәуір мөлшерде 
қайталайтын ақпаратты ашпады. 

Басшылық осы қысқартылған аралық шоғырландырылған қаржылық есептілікте қамтылған ашылулар осы 
есептілікті 2019 жылғы 31 желтоқсанда аяқталған жыл үшін есептілікпен бірге қараған жағдайда жеткілікті 
ақпарат береді деп пайымдайды. Басшылықтың пікірінше, осы қысқартылған аралық шоғырландырылған 
қаржылық есептілікке қаржылық жағдайды, қызмет нәтижелерін, капиталдағы өзгерістер және Топтың аралық 
есептік кезеңдегі ақша қаражатының қозғалысы туралы есептерді дұрыс ұсыну үшін қажетті барлық түзетулер 
енгізілді.  

3. Есеп саясатының негізгі қағидаттары  

Қаржылық есептілікті дайындау негізі 

Қысқартылған аралық шоғырландырылған қаржылық есептілікті құрастыру кезінде қабылданған есепке алу 
қағидаттары Топтың 2019 жылғы 31 желтоқсанда аяқталған жыл және тиісті аралық есепті кезең үшін жылдық 
қаржылық есептілігін құрастыру кезінде қолданылған қағидаттарға сәйкес келеді. 

Маусымдылығы 

Топтың қызметі маусымдық ауытқуларға байланысты емес. 

Алмасу бағамдары 

Осы есеп күніндегі жағдай бойынша Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің ресми айырбас бағамы 2020 
жылғы 31 наурыздағы жағдай бойынша 1 АҚШ доллары үшін 448.01 теңгемен салыстырғанда 1 АҚШ доллары 
үшін 415.11 теңгені құрады  (2019 жылғы 31 желтоқсан: 1 АҚШ доллары үшін 381.18 теңге).  2020 жылғы 31 
наурызда аяқталған үш ай ішіндегі орташа валюта бағамы 1 АҚШ доллары үшін 391.01 теңгені құрады (2019 
жылғы 31 наурызда аяқталған үш ай үшін: 378.09). 

Табыс салығы 

Аралық кезең үшін табыс салығы бойынша шығыстар барлық қаржы жылы үшін күтілетін табыс салығының 
қолданыстағы есептік орташа мөлшерлемесіне негізделеді.  
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3. Есеп саясатының негізгі қағидататры (жалғасы) 

Салыстырмалы ақпаратты қайта қарау 

Бизнесті сатып алу  

2019 жылғы ақпанда Топ "Хорасан-U" БК" ЖШС бақылау кеңесінде дауыс беру және өкілдік ету құқықтарының 
көпшілігін алу жолымен бақылау алды.  Топ сатып алынған активтер мен міндеттемелерді есепке алу үшін 
әділ құнды қолданды. Топ "Хорасан-U" БК" ЖШС-н 2019 жылғы 1 наурыздан бастап шоғырландырады. 
Тәуелсіз бағалаушы 2019 жылғы маусымда сатып алынған активтер мен міндеттемелердің әділ құнын 
бағалауды аяқтады, тиісті салыстырмалы ақпарат пайда немесе шығын және өзге жиынтық кіріс туралы 
есепте қайта есептелген және төмендегі кестеде ұсынылған. 

Пайда немесе шығын және өзге жиынтық кіріс туралы есепті қайта есептеуге қатысты қаржылық ақпарат 
төменде берілген: 

Миллион қазақстандық теңгеде  

2020 ж. 31 
наурызда  

аяқталған үш ай 
үшін 

(қайта қарауға 
дейін) Түзету  

2020 ж. 31 
наурызда  

аяқталған үш ай 
үшін 

 (қайта қаралды) 

    
Бизнесті сатып алудан таза пайда 323 54,326 54,649 
        
Салық салынғанға дейінгі пайда   15,363 54,326 69,689 

    
КЕЗЕҢ ІШІНДЕГІ ПАЙДА 15,088 54,326 69,414 
    

    
КЕЗЕҢ ІШІНДЕГІ ЖИЫНТЫҚ КІРІС ЖИЫНЫ 15,858 54,326 70,184 
    

  Кезең ішіндегі пайда мыналарға қатысты:    
 - компания меншік иелері 11,374 54,326 65,700 
- бақыланбайтын үлес 3,714 - 3,714 
    

    
Кезең ішіндегі пайда 15,088 54,326 69,414 
    

    
  Кезеңдегі жиынтық кіріс:    
 - компания меншік иелері 12,138 54,326 66,464 
- бақыланбайтын үлес 3,720 - 3,720 
    

    
Кезеңдегі жиынтық кіріс 15,858 54,326 70,184 
    
    
Меншік иелеріне жататын кезең ішіндегі пайда негізінде 

есептелген қарапайым акцияға арналған негізгі және 
көбейтілген пайда (акцияға теңгемен) 44 209 253 

    

2019 жылғы 31 наурыздағы бақыланбайтын иелену үлесі 73,688 миллион теңгеге қайта есептелді. 

Топ салыстырмалы ақпаратты қаржылық есептілікте қайта санады және ақша қаражатының қозғалысы туралы 
шоғырландырылған есепте 13,838 млн. теңге мөлшерінде "төленген басқа да салықтарды" ұсынып, оны 2019 
жылғы 31 желтоқсанда аяқталған жыл үшін қаржылық есептілікте ұсынылған ақпараттың салыстырымдылығы 
үшін "өнім берушілерге төлемдер" және "қызметкерлерге төлемдер" жолдарынан бөлді. Топ сондай-ақ, барлау 
және бағалау активтерін сатып алудан бөлек 2,676 миллион теңге сомасына кен орындарын әзірлеу жөніндегі 
активтерді сатып алуды көрсетті. 

4. Есеп саясатын қолданудағы маңызды есептік бағалар мен кәсіби пайымдаулар 

Аралық қаржылық есептілікті дайындау басшылықтан есеп саясаттарын қолдануға және активтердің, 
міндеттемелердің, кірістер мен шығыстардың танылған сомаларына әсер ететін есепке алу бағалары мен 
жорамалдарын қалыптастыруды және пайдалануды талап етеді. Нақты нәтижелер пайдаланылған есептік 

бағалардан өзгеше болуы мүмкін. 

Нұсқаулықтың қолданылатын есеп саясатына қатысты елеулі пайымдаулары және осы қысқартылған аралық 
шоғырландырылған қаржылық есептілікті дайындау кезінде пайдаланылған бағалардағы белгісіздіктің негізгі 
көздері ХҚЕС-ке сәйкес дайындалған Топтың 2019 жылғы жылдық есептілігіндегі ұқсас пайымдаулар мен 
көздерге сәйкес келеді:  
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4. Есеп саясатын қолданудағы маңызды есептік бағалаулар мен кәсіби пайымдаулар 
(жалғасы) 

Қаржылық емес активтердің құнсыздануы (бағалау) 

Әрбір есептік кезеңнің соңында Топ олардың ықтимал құнсыздану белгілерін анықтау үшін активтерді (немесе 
өндіруші бірліктерді) бағалауды жүргізеді. Мұндай белгілер болған кезде активтердің өтелетін құны есептеледі 
және олардың теңгерімдік құнымен салыстырылады.  Теңгерімдік құнның өтеу құнынан асып кетуі құнсыздану 
ретінде танылады. Гудвилге қатысты Топ жылына кемінде бір рет құнсыздануға тестілеу жүргізеді. 

Пайдалану құндылығын есептеу басшылықтан активті (өндіретін бірлікті) пайдаланудан Топтың болашақ ақша 
қозғалысын бағалауды құрастыруды талап етеді. Болашақ ақша қозғалысын бағалау болашақ тауар 
бағаларына (уран және өзге өнімдер мен қызметтерге), өндіріс және сату көлемдеріне, дисконт 
мөлшерлемелеріне, өсу қарқынына, операциялық шығындар деңгейіне және өзге де факторларға қатысты 
едәуір пайымдауларды қамтиды. Құнсыздану мәніне тексеру және есеп айырысу Топтың бизнес-
модельдеріне сәйкес келетін болжамдарға негізделген. Субъективті сипатқа байланысты бұл бағалар 
болашақ кезеңдер қызметінің және ақша қозғалысының нақты нәтижелерінен ерекшеленуі мүмкін; кез келген 
мұндай айырмалар болашақ кезеңдерде құнсыздануға және тиісті активтердің теңгерімдік құнының азаюына 
әкелуі мүмкін. 

2020 жылғы 31 наурызға басшылық талдау жүргізді және уран өнімін өндіруге байланысты активтердің 
(өндіретін бірліктердің) құнсыздану белгілерін байқамады. 

5. Сегменттік ақпарат 

Операциялық сегменттер шаруашылық қызметті жүзеге асыратын компоненттер болып табылады, бұл ретте 
олар табысты генерациялауы мүмкін немесе шығыстармен байланысты болуы мүмкін, сегменттердің 
операциялық нәтижелерін операциялық шешімдер үшін жауапты басшы үнемі талдайды және операциялық 
сегменттер үшін жеке қаржылық ақпарат болады. Операциялық шешімдер үшін жауапты басшы ресурстарды 
бөлетін және ұйым қызметінің нәтижелерін бағалайтын бір адам немесе тұлғалар тобы болуы мүмкін. 
Операциялық шешімдер үшін жауапты басшының функцияларын төрағаның басшылығымен Топ басқармасы 

орындайды.  

(a)  Әрбір есепті сегмент сатудан табыс алатын өнімдер мен қызметтердің сипаттамасы 

Топ геологиялық барлаудан, уранды өндіруден және уран өнімін өндіруден бастап сатуға және қосалқы 
қызметтер көрсетуге дейін (тасымалдау мен логистиканы, сатып алуды, зерттеуді және басқаларды қоса 
алғанда) түпкілікті өнімдердің өндірістік тізбегіне тартылған тігінен біріктірілген компания болып табылады.  
Топ қызметін екі негізгі операциялық сегмент шеңберінде жүзеге асырады:  

Уран - уранды өндіру және қайта өңдеу, Топтың бірлескен және қауымдасқан кәсіпорындарынан уранды сатып 
алу, өндірілген және сатып алынған уранды сыртқы сату және маркетинг.  Уран сегменті уран өндірумен және 
сатумен айналысатын бірлескен және қауымдасқан кәсіпорындардың таза нәтижесіндегі Топтың үлесін, 
сондай-ақ Топтың бас кеңсесін ("Қазатомөнеркәсіп" ҰАК" АҚ) қамтиды.  

ҮМЗ ("Үлбі металлургиялық зауыты" АҚ) – құрамында бериллий, тантал және ниобий, плавик қышқылы және 
жанама өнімдер бар өнімдерді өндіру және сату, Топ кәсіпорындары үшін уран алыс-беріс шикізатын қайта 
өңдеу (толлинг жағдайында) және сыртқы нарық үшін уран ұнтақтары мен отын таблеткаларын өндіру.  

Негізінен, уран сегментіне (бұрғылау, тасымалдау, күзет қызметтері, геологиялық барлау және т.б.) қызметтер 
көрсететін Топтың кейбір еншілес компанияларының кірістері мен шығыстары осы операциялық сегменттің 
нәтижелеріне бөлінбеген.  Топтың бұл кәсіпорындары есептік операциялық сегменттерге енгізілмеген, себебі 
олардың қаржылық нәтижелері сандық шекті мәнге сәйкес келмейді.  Осы және басқа да болмашы 
операциялардың нәтижелері "Өзгелер" тақырыбына енгізілген. 

(б)  Есептік сегменттерді анықтау үшін басшылық пайдаланатын факторлар 

Топ сегменттері әр түрлі клиенттерге бағытталған стратегиялық бизнес-бірліктер болып табылады. Олардың 
әрқайсысы өндірістік үдерістердегі, өндірілетін тауарлардың түрлеріндегі, инвестициялық және маркетингтік 
стратегиялардағы айырмашылықтарға байланысты жеке басқарылады.  
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5. Сегменттік ақпарат (жалғасы) 

Операциялық шешімдер үшін жауапты басшы қарайтын сегменттер бойынша қаржылық ақпарат мыналарды 
қамтиды:  

 тоқсандық негізде ХҚЕС негізінде бизнес-бірліктер (сегменттер) бойынша кірістер мен шығыстар 
туралы ақпарат; 

 тоқсандық негізде активтер мен міндеттемелер туралы, сондай-ақ сегменттер бойынша күрделі 
шығындар туралы ақпарат; 

 сайынғы және тоқсандық негізде талданатын операциялық деректер (өндіріс көлемі және қорлардың 
деңгейі тәрізді) және сату туралы деректер (өнім түрі бойынша сату көлемі, орташа бағалар тәрізді). 

(в)  Операциялық сегменттердің пайдасын немесе шығынын, активтері мен міндеттемелерін 

бағалау 

Операциялық шешімдер үшін жауапты басшы жалпы маржа мен таза пайда негізінде әрбір сегмент қызметінің 
нәтижелерін бағалайды.  Сегменттік қаржылық ақпарат ХҚЕС-ке сәйкес әзірленді және қысқартылған аралық 
шоғырландырылған қаржылық есептілік деректерімен келісіледі. 

Басқа сегменттерден түскен табыс шикізат пен материалдарды, тауарлар мен қызметтерді бір сегменттен 
екіншісіне беруді қамтиды, сома ұқсас тауарларға нарықтық бағалар негізінде айқындалған. 



"ҚАЗАТОМӨНЕРКӘСІП" ҰЛТТЫҚ АТОМ КОМПАНИЯСЫ" АҚ 
2020 жылғы 31 наурызда аяқталған үш ай үшін  
қысқартылған аралық шоғырландырылған қаржылық есептілікке ескертпелер  

11 

5. Сегменттік ақпарат (жалғасы) 

(г)  Есептік сегмент туралы ақпарат пайда немесе шығын, активтер және міндеттемелер 

2020 жылғы 31 наурызда және 2019 жылғы 31 наурызда аяқталған үш ай үшін есептік сегменттер бойынша сегменттік ақпарат төмендегі кестеде келтірілген: 

 Уран ҮМЗ Өзге Элиминация Жиыны 

Миллион қазақстандық теңгеде 

2020 ж.  
31 наурыз  

2019 ж.  
31 наурыз  

 (қайта 
есептелді) 

2020 ж.  
31 наурыз 

2019 ж.  
31 наурыз 

2020 ж.  
31 наурыз 

2019 ж.  
31 наурыз 

2020 ж.  
31 наурыз 

2019 ж.  
31 наурыз 

2020 ж.  
31 наурыз 

2019 ж.  
31 наурыз 

            
Сыртқы табыс 48,777 43,579 7,581 6,096 5,397 7,548 - - 61,755 57,223 
Басқа сегменттерден түскен 
түсім 443 105 980 916 13,347 10,116 (14,770) (11,137) - - 

Өткізудің өзіндік құны (28,207) (27,016) (5,172) (5,188) (17,761) (17,535) 14,594 10,621 (36,546) (39,118) 
           

           
Жалпы пайда 21,013 16,668 3,389 1,824 983 129 (176) (516) 25,209 18,105 
           
Құнсызданудан болған таза шығын / 
құнсызданудан болған шығынды 
қалпына келтіру 1,041 (568) 6 (9) 26 167 (2) - 1,071 (410) 

Бизнесті сатып алудан таза пайда 
(3-ескертпе) - 54,649 - - - - - - - 54,649 

Бірлескен кәсіпорынға 
инвестицияның шығуынан таза 
пайда 22,063 - - - - - - - 22,063 - 

Қауымдасқан және бірлескен 
кәсіпорындардың нәтижелеріндегі 
үлес 4,648 4,193 (1,082) (53) (1,007) 2,708 - - 2.559 6,848 

Бағамдық айырма бойынша таза 
пайда/(шығын) 13,438 (336) 2,031 (40) 83 (6) - - 15,552 (382) 

Қаржылық кірістер 3,899 1,573 53 19 116 162 (17) (6) 4.051 1,748 
Қаржылық шығыстар (13,891) (3,336) (88) (91) (35) (61) 44 33 (13,970) (3,455) 
(Шығыстар) / табыс салығы 
бойынша үнем (15,883) (8) (776) (202) (81) (65) - - (16,740) (275) 

           
Кезең ішіндегі пайда / (шығын)  28,247 67,409 2,423 278 (1,304) 1,625 32 102 29,398 69,414 
           
           

Тозу және амортизация (7,720) (9,597) (327) (262) (1,066) (1,180) 82 87 (9,031) (10,952) 
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5. Сегменттік ақпарат (жалғасы) 

2020 жылғы 31 наурызға және 2019 жылғы 31 желтоқсанға есептік сегменттер бойынша сегменттік ақпарат: 

 Уран ҮМЗ Өзге Элиминация Жиыны 

Миллион қазақстандық теңгеде 

2020 ж.  
31 наурыз 

2019 ж.  
31 наурыз 

2020 ж.  
31 наурыз 

2019 ж.  
31 наурыз 

2020 ж.  
31 наурыз 

2019 ж.  
31 наурыз 

2020 ж.  
31 наурыз 

2019 ж.  
31 наурыз 

2020 ж.  
31 наурыз 

2019 ж.  
31 наурыз 

            
Қауымдасқан  
және бірлескен кәсіпорындарға 
инвестициялар 90,641 106,474 5,299 6,381 11,620 11,210 - - 107,560 124,065 
           

           
Есептік сегменттер активтерінің 
жиыны 1,730,256 1,639,531 80,700 80,073 81,835 83,957 (210,413) (149,162) 1682,378 1,654,399 

           
           
Шығатын топтардың сатуға арналған 
ретінде жіктелетін активтері - -  - 1,094 19,734  - 1,094 19,734 
           

           
Активтер жиыны 1,730,256 1,639,531 80,700 80,073 82,929 103,691 (210,413) (149,162) 1,683,472 1,674,133 
           

           
Есептік сегменттер 
міндеттемелерінің жиыны 612,824 544,201 12,588 13,536 20,777 22,762 (210,260) (148,909) 435,929 431,590 

           
           
Шығатын топтардың  сатуға арналған 
ретінде жіктелетін міндеттемелері - - - - 414 389 - - 414 389 

           
           
Міндеттемелер жиыны 612,824 544,201 12,588 13,536 21,191 23,151 (210,260) (148,909) 436,343 431,979 
           
           
Күрделі шығындар 5,877 38,148 376 3,281 108 3,396 - - 6,361 44,825 
           

Күрделі шығындар қаржы құралдарынан, кейінге қалдырылған салық активтерінен, еңбек қызметі аяқталғаннан кейін сыйақылар жоспарының активтерінен және сақтандыру 
шарттары бойынша туындайтын құқықтардан ерекшеленетін айналымнан тыс активтердің түсуін білдіреді. 

(д)  Өнімдер мен қызметтер бойынша кірістерді талдау 

Топтың кірістері 7-ескертпеде өнімдер мен қызметтер бойынша талданды. Қаржылық кірістер мен шығыстар туралы ақпарат 14-ескертпеде берілген.  
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5. Сегменттік ақпарат (жалғасы) 

 (е)  Географиялық ақпарат 

Топтың барлық негізгі активтері Қазақстан Республикасында орналасқан. Тапсырыс берушінің тұрақты тұратын 

елінің негізінде елдер арасында Топтың сатылуын бөлу мынадай болды: 

 Үш ай үшін 

Миллион қазақстандық теңгеде 

2020 ж. 31 наурыз  
(аудиттелмеген) 

2019 ж. 31 наурыз  
(аудиттелмеген) 

   
Франция 14,847 11,263 
АҚШ 13,738 4,240 
Оңтүстік Корея 10,159 241 
Қазақстан 6,149 8,085 
Канада 5,407 6,876 
Бразилия 3,332 - 
Ұлыбритания  2,271 - 
Қытай 2,057 12,663 
Германия 1,633 610 
Ресей 1,423 9,854 
Жапония 377 468 
Украина 9 2,668 
Өзге елдер 353 255 
 

  
   
Шоғырландырылған табыс жиыны 61,755 57,223 
   

Ірі клиенттер 

Топта 2020 жылғы 31 наурызда аяқталған үш ай ішінде шоғырландырылған табыстыңнің 10%-дан астамы 
келетін жалпы бақылаудағы клиенттер болған жоқ (2019 жылғы 31 наурызда аяқталған үш айда: 12,663 миллион 
теңге). Бұл табыс "Уран" сегменті бойынша көрсетіледі. 

6. Байланысты тараптармен есеп айырысу және операциялар  

Тараптар, әдетте, егер олар жалпы бақылауда болса немесе Тараптардың бірінің екінші Тарапты бақылауға 
мүмкіндігі болса немесе қаржы-шаруашылық қызмет мәселелері бойынша өзі қабылдайтын шешімдерге елеулі 
ықпал етуі немесе оған бірлескен бақылауды жүзеге асыруы мүмкін болса, байланысты деп есептеледі. 
Байланысты тараптардың әрқайсысымен өзара қарым-қатынастарды қарау кезінде басшылық олардың заңды 
нысаны ғана емес, осындай өзара қарым-қатынастардың экономикалық мазмұнын назарға алады. Байланысты 
тараптар "Самұрық-Қазына" АҚ бақылауындағы кәсіпорындарды қамтиды. Өзге де мемлекеттік 
кәсіпорындармен операциялар, егер олар барлық қоғамдық және жеке компанияларға: i) олар жеке маңызды 
болып табылмаса; ii) егер Топтың қызметтері барлық тұтынушыларға қолжетімді стандартты шарттарда 
ұсынылса немесе iii) электр энергиясын беру бойынша қызметтер, телекоммуникациялық қызметтер және т.б. 
тәрізді қызметтердің өнім берушісін таңдау болмаған кезде дәйекті түрде қолданылатын шарттарға сәйкес 

әдеттегі қызмет барысында жүзеге асырылса, ашылмайды. 

2020 жылғы 31 наурыздағы жағдай бойынша байланысты тараптармен операциялар бойынша қалдықтар 
төменде берілген: 

Миллион қазақстандық теңгеде 

Дебиторлық 
берешек және 
өзге активтер 

Алуға 
дивидендтер  

Берілген 
қарыздар  

Кредиторлық 
берешек және 

басқа да 
міндеттемелер  

Несиелер мен 
қарыздар  

      
Қауымдасқан кәсіпорындар 2,943 21,317 14,675 20,256 17,464 
Бірлескен кәсіпорындар 1,434 1,005 - 5,815 - 
Жалпы бақылаудағы кәсіпорын 96 - - 737 - 
Бақылаушы акционер - - - 710 - 
Акционердің қауымдасқан 

кәсіпорындары 13 - - 19 - 
      

      

Жиыны 4,486 22,322 14,675 27,537 17,464 
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6. Байланысты тараптармен есеп айырысу және операциялар (жалғасы) 

2019 жылғы 31 желтоқсандағы жағдай бойынша байланысты тараптармен операциялар бойынша қалдықтар 
төменде берілген: 

Миллион қазақстандық теңгеде 

Дебиторлық 
берешек және 
өзге активтер 

Алуға 
дивидендтер  

Берілген 
қарыздар  

Кредиторлық 
берешек және 

басқа да 
міндеттемелер  

Несиелер мен 
қарыздар  

      
Қауымдасқан кәсіпорындар 2,182 5,074 12,923 20,813 17,460 
Бірлескен кәсіпорындар 1,392 - - 6,771 - 
Жалпы бақылаудағы кәсіпорын 83 - - 1,033 - 
Бақылаушы акционер - - - 983 - 
Акционердің қауымдасқан 

кәсіпорындары 11 - - 3,777 - 
      

      
Жиыны 3,668 5,074 12,923 33,377 17,460 
      

2019 жылғы ақпаннан бастап "Хорасан-U" БК" ЖШС-ны бақылауды сатып алуға байланысты Топ ортақ қарыз 
алушы болып табылады және "Қызылқұм" ЖШС-мен бірлесіп 2010 жылы "Қызылқұм" ЖШС компаниясы ұсынған 
14,675 миллион теңге  сомасына кредит бойынша ортақ жауапкершілікке ие (2019 ж.: 12,923 миллион теңге) 
(26-ескертпе). "Хорасан-U" БК " ЖШС-мен ортақ қарыз алушы болып табылады және осы кредит бойынша 
"Қызылқұм" ЖШС-мен бірлесіп ортақ жауапкершілікте болады. Топ сондай-ақ "СКЗ-U" ЖШС-нің 10,833 миллион 
теңге (2019 ж.: 10,793 миллион теңге) сомаға қарыздары, сондай-ақ "Үлбі ТВС" ЖШС-нің 5,714 миллион теңге 
(2019 ж.: 4,245 миллион теңге) сомаға қарыздары бойынша кепілгер болып табылады (33-ескертпе). 

Төменде 2020 жылғы 31 наурызда аяқталған үш ай үшін байланысты тараптармен операциялар көрсетілген: 

Миллион қазақстандық теңгеде 

Тауарлар мен 
қызметтерді 

сату Дивидендтер  

Тауарлар мен 
қызметтерді 

сатып алу 
Қаржылық  

кірістер 
Қаржылық 
шығыстар 

      
Қауымдасқан кәсіпорындар 1,964 19,639 11,284 336 4 
Бірлескен кәсіпорындар 2,180 1,005 4,785 - - 
Жалпы бақылаудағы кәсіпорын 31 - 1,294 - - 
Бақылаушы акционер 1 - - - 21 
Акционердің қауымдасқан 

кәсіпорындары 25 - 52 - - 
      

      
Жиыны 4,201 20,644 17,415 336 25 
      

Төменде 2019 жылғы 31 наурызда аяқталған үш ай үшін байланысты тараптармен операциялар көрсетілген: 

Миллион қазақстандық теңгеде 

Тауарлар 
мен 

қызметтерд
і сату 

Дивидендте
р  

Тауарлар 
мен 

қызметтерд
і сатып алу 

Қаржылық  
кірістер 

 
Өзге 

кірістер мен 
шығындар 

Қаржылық 
шығыстар 

       
Қауымдасқан кәсіпорындар 3,880 8,884 5,533 341 9 - 
Бірлескен кәсіпорындар 2,181 738 1,122 - 13 - 
Жалпы бақылаудағы кәсіпорын 51 - 1,234 - - - 
Бақылаушы акционер - - - - - 39 
Акционердің қауымдасқан 

кәсіпорындары 23 - 3,682 - 
 

 - - 
       

       
Жиыны 6,135 9,622 11,571 341 22 39 
       

Негізгі басқарушы персонал - Топ қызметін тікелей немесе жанама жоспарлау, басқару және бақылау үшін 
өкілеттіктер берілген және жауапты тұлғалар. Негізгі басқарушы персонал Компания Басқармасының барлық 
құрамын және Директорлар кеңесінің тәуелсіз мүшелерін қамтиды. Төмендегі кестеде негізгі басқарушы 
персонал көрсеткен қызметтерге айырбастау үшін Топ төлейтін сыйақы туралы деректер келтіріледі. Бұл 
сыйақы жалақыны, сыйақыларды, сондай-ақ зейнетақы қорына аударымдарды қамтиды: 
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6. Байланысты тараптармен есеп айырысу және операциялар (жалғасы) 

 Үш ай үшін 

 
2020 ж. 31 наурыз 
(аудиттелмеген) 

2019 ж. 31 наурыз 
(аудиттелмеген) 

Миллион қазақстандық теңгеде Шығыстар Міндеттеме Шығыстар Міндеттеме 
     

Қысқа мерзімді төлемдер     

Жалақы төлемі және сыйақылар 154 58 147 55 
     

     

Жиыны 154 58 147 55 
     

7. Табыс 

Топтың табысы сатып алушылармен шарттар бойынша пайда болады, олар бойынша міндеттемелер негізінен 
белгілі бір уақыт кезінде орындалады. 

 Үш ай үшін 

Миллион қазақстандық теңгеде 

2020 ж. 31 наурыз 
(аудиттелмеген) 

2019 жылғы 31 
наурыз 

(аудиттелмеген) 

   
Уран өнімін сатудан түскен кіріс 48,899 43,409 

Бериллий өнімін сатудан түскен табыс  4,267 3,489 
Сатып алынған тауарлар мен өзге өнімдерді сатудан түскен кіріс 2,577 4,338 
Тантал өнімдерін сатудан түскен кіріс  2,167 1,743 

Ұсынылған өзге де қызметтерден түскен кіріс  1,612 1,579 

Ұңғымаларды бұрғылаудан түсетін кіріс 1,536 1,916 
Тасымалдау жөніндегі қызметтерден түскен кіріс  691 674 
Фотоэлектр түрлендіргіштерді сатудан кіріс 5 68 

Зерттеулер мен әзірлемелерден түскен табыс 1 7 
   

   
Табыс жиыны 61,755 57,223 
   

8. Өткізудің өзіндік құны 

 Үш ай үшін 

Миллион қазақстандық теңгеде 

2020 ж. 31 наурыз 
(аудиттелмеген) 

2019 ж. 31 наурыз 
(аудиттелмеген, 

қайта есептелген) 

   
Шикізат және материалдар 14,322 12,803 

Тозу және амортизация 8,580 10,546 
Персонал еңбегіне ақы 5,853 4,941 
Табыс салығынан басқа салықтар  3,200 5,553 

Қайта өңдеу және өзге қызметтер 2,047 2,648 

Тасымалдау бойынша шығыстар 342 697 
Техникалық қызмет көрсету және жөндеу  655 399 
Коммуналдық қызметтер  371 420 

Жалға алу 50 39 

Зерттеу және әзірлеу 4 6 
Өзге 1,122 1,066 
   

   
Сатудың өзіндік құны жиыны 36,546 39,118 
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9. Өткізу бойынша шығыстар 

 Үш ай үшін 

Миллион қазақстандық теңгеде 

2020 ж. 31 наурыз 
(аудиттелмеген) 

2019 жылғы 31 
наурыз 

(аудиттелмеген) 

   
Тиеу, тасымалдау және сақтау бойынша шығыстар 2,442 724 

Персонал еңбегіне ақы 223 182 

Шикізат және материалдар 32 43 
Жалға алу 27 11 
Тозу және амортизация 15 17 

Комиссиялық сыйақы 13 295 

Өзге 381 182 
 

  
   
Өткізу бойынша шығыстар жиыны 3,133 1,454 

   

10. Жалпы және әкімшілік шығыстар 
 Үш ай үшін  

Миллион қазақстандық теңгеде 

2020 ж. 31 наурыз 
(аудиттелмеген) 

2019 жылғы 31 
наурыз 

(аудиттелмеген) 

   
Персонал еңбегіне ақы 3,506 3,456 
Консультациялық және ақпараттық қызметтер 749 783 
Тозу және амортизация 397 368 
Табыс салығынан басқа салықтар 199 137 
Салықтар бойынша айыппұлдар мен өсімпұлдар 197 16 
Техникалық қызмет көрсету және жөндеу 142 141 
Байланыс қызметтері 127 63 
Іссапар шығындары 95 125 
Жалға алу 60 78 
Коммуналдық қызметтер 57 61 
Шикізат және материалдар 46 58 
Корпоративтік іс-шаралар 29 62 
(Құнсызданудан болған шығынды қалпына келтіру) / дебиторлық 
берешектің құнсыздануы (147) 219 
Өзге 694 662 
   

   
Жалпы және әкімшілік шығыстар жиынтығы 6,151 6,229 
   

11. Активтердің құнсыздануынан болған шығындар және құнсызданудан болған 
шығындарды қалпына келтіру 

 Үш ай үшін  

Миллион қазақстандық теңгеде 

2020 ж. 31 наурыз 
(аудиттелмеген) 

2019 жылғы 31 
наурыз 

(аудиттелмеген) 

   
Қаржы активтерінің құнсыздануынан бұрын танылған 

шығындарды қалпына келтіру 319 11 
Қаржы активтерінің құнсыздануынан болған шығындар (4) (340) 
   

   
Шығынды таза қалпына келтіру/(қаржы активтерінің 
құнсыздануынан болған шығын 315 (329) 
   

    
Қаржылық емес активтердің құнсыздануынан бұрын 
танылған шығындарды қалпына келтіру  847 232 
Қаржылық емес активтердің құнсыздануынан болған 
шығындар  (91) (313) 
    

    
Шығынды таза қалпына келтіру/(қаржылық емес 
активтердің шығыны)  756 (81) 
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12. Өзге кірістер 
 Үш ай үшін  

Миллион қазақстандық теңгеде 

2020 ж. 31 наурыз 
(аудиттелмеген) 

2019 жылғы 31 
наурыз 

(аудиттелмеген) 

   
Айыппұлдар мен өсімақылардан түскен кіріс 45 14 
Өтеусіз алынған мүліктен және артық шығудан түсетін кірістер 16 16 
Өзге 461 907 
   

   
Өзге кірістер жиыны 522 937 
   

13. Өзге шығыстар және бағамдық айырма бойынша таза пайда / (шығын)  

 Үш ай үшін 

Миллион қазақстандық теңгеде 

2020 ж. 31 наурыз 
(аудиттелмеген) 

2019 ж. 31 наурыз 
(аудиттелмеген, 

қайта есептелген) 

   
Ұзақ мерзімді активтердің шығуынан шығыстар 348 368 
Қаржылық емес міндеттемелерді қайта бағалаудан шығыстар 259 - 
Өтелмейтін ҚҚС  196 64 
Өндірісті тоқтатудан болған шығындар 189 178 
Тозу және амортизация 39 21 
Әлеуметтік салаға арналған шығыстар 29 27 
Өзге 575 10 
   

   
Өзге шығыстар жиыны 1,635 668 
   

Бағамдық айырма бойынша таза пайда/(шығын) 

 Үш ай үшін 

Миллион қазақстандық теңгеде 

2020 ж. 31 наурыз 
(аудиттелмеген) 

2019 жылғы 31 
наурыз 

(аудиттелмеген) 

   
Қаржылық қызметтен бағамдық айырма бойынша таза (шығын)  (6,250) (1,847) 
Операциялық қызметтен бағамдық айырма бойынша таза пайда 21,802 1,465 
   

   
Бағамдық айырма бойынша таза пайда / (шығын) жиыны 15,552 (382) 
   

14. Қаржылық кірістер мен шығыстар 

 Үш ай үшін  

Миллион қазақстандық теңгеде 

2020 ж. 31 наурыз 
(аудиттелмеген) 

2019 жылғы 31 
наурыз 

(аудиттелмеген) 
   

Қаржылық кірістер   
Қаржы активтерін қайта бағалаудан түскен кіріс  2,331 705 
Пайыздық кірістер 1,025 1,007 
Туынды қаржы активтерін қайта бағалаудан түскен кіріс 422 - 
Өзге 273 36 
   

   

Қаржылық кірістер жиыны 4,051 1,748 
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14. Қаржылық кірістер мен шығыстар (жалғасы) 

 Үш ай үшін  

Миллион қазақстандық теңгеде 

2020 ж. 31 наурыз 
(аудиттелмеген) 

2019 жылғы 31 
наурыз 

(аудиттелмеген) 

   
Қаржылық шығыстар   

Қаржылық міндеттемелерді қайта бағалаудан болған шығыс 11,904 - 
Пайыздық шығыстар  1,395 1,986 
Резервтер бойынша дисконтты есептен шығару 651 620 
Қаржылық және туынды активтерді қайта бағалаудан шығыстар  - 648 
Өзге 20 201 
   

   

Қаржылық шығыстар жиыны 13,970 3,455 
   

Қаржы активтері мен міндеттемелерін қайта бағалаудан түскен кірістер мен шығыстар шетел валюталары 
бағамына байланыстыра отырып, индекстеу туралы тармағы бар берілген қарыздарға және шығарылған 
облигацияларға байланысты.  
 

15. Табыс салығы бойынша шығыстар 
 Үш ай үшін  

Миллион қазақстандық теңгеде 

2020 ж. 31 наурыз 
(аудиттелмеген) 

2019 жылғы 31 
наурыз 

(аудиттелмеген) 

   
Ағымдағы табыс салығы 14,374 8,061 
Кейінге қалдырылған табыс салығы 2,366 (7,786) 
   

   
Табыс салығы бойынша шығыстар жиыны 16,740 275 
   

Табыс салығы бойынша шығыстар табыс салығы бойынша орташа өлшемді тиімді жылдық мөлшерлеме 
нұсқаулығының бағалауы негізінде танылады. 2020 жылғы 31 наурызда аяқталған кезең үшін пайдаланылған 
бағалау орташа жылдық салық мөлшерлемесі 25%-ды құрады (2019 жылғы 31 наурызда аяқталған кезең үшін: 

21%) және қауымдасқан және бірлескен кәсіпорындар нәтижелеріндегі үлесті, сондай-ақ өткен кезеңнің 

бағалауындағы өзгерістердің әсерін ескерместен салық салынғанға дейін пайдаға қолданылды. 

16. Акцияға пайда және бір акцияның теңгерімдік құны 

Акцияға негізгі пайда кезең ішінде айналымдағы Компания акционерлерінің үлесіне келетін пайданың немесе 
шығындың қатынасы ретінде есептеледі (28-ескертпе).  Компанияда көбейтілген әлеуетті қарапайым акциялар 
жоқ, демек, акцияға көбейтілген пайда акцияның негізгі пайдасымен сәйкес келеді. Акцияға пайда былайша 
есептеледі:  

 Үш ай үшін 

Миллион қазақстандық теңгеде 

2020 ж. 31 наурыз 
(аудиттелмеген) 

2019 жылғы 31 
наурыз 

(аудиттелмеген) 
   

Қарапайым акциялардың иелеріне тиесілі кезеңдегі пайда  
(миллион қазақстандық теңгемен) 26,139 65,700 

Айналыстағы қарапайым акциялардың саны (мың) 259,357 259,357 
   
   

Меншік иелеріне жататын кезең ішіндегі пайда негізінде есептелген 
қарапайым акцияға арналған негізгі және көбейтілген пайда (акцияға 
қазақстандық теңгемен) 101 253 

   

2019 жылғы 27 қыркүйекте Компания "Қазақстан қор биржасы" АҚ ("KASE") ұйымдастырылған бағалы қағаздар 
нарығында АҚШ долларына индекстелген 70 миллион дана облигацияны орналастыруды жүргізді. Компания 
мен KASE арасында жасалған 2019 жылғы 19 қыркүйектегі Мемлекеттік емес бағалы қағаздардың листингі 
туралы шартқа және Компанияның листингілік ережелеріне сәйкес, әрбір есептік кезеңнің соңындағы жағдай 
бойынша қаржылық жағдай туралы есепте листингілік ережелерге сәйкес есептелген бір акцияның теңгерімдік 
құны туралы мәліметтерді көрсету қажет.  
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16. Акцияға пайда және бір акцияның теңгерімдік құны (жалғасы) 

Бір акцияның теңгерімдік құны қаржылық жағдай туралы шоғырландырылған есеп негізінде есептеледі: 

 2020 ж. 31 наурыз 
 

2019 ж. 31 желтоқсан 
 

 

  

Топтың жиынтық активтері (миллион қазақстандық теңгемен) 1,683,472 1,674,133 
Материалдық емес активтер (миллион қазақстандық теңгемен) (54,477) (54,697) 
Топтың жиынтық міндеттемелері (миллион қазақстандық теңгемен) (436,343) (431,979) 
   

   
 1,192,652 1,187,457 
   

   

Айналыстағы қарапайым акциялардың саны (мың) 259,357 259,357 
Бір акцияның теңгерімдік құны (бір акцияға қазақстандық теңгемен) 4,599 4,578 
   

17. Негізгі қаражат 

Негізгі құралдардың теңгерімдік құнының өзгеруі төменде берілген: 

Миллион қазақстандық теңгеде 

Жер 
 

 
 

ТЖ 
инфрақұры

лымы 
Ғимаратта

р 

Машиналар 
мен  

жабдық 

Көлік 
құралдар

ы Өзге 

Аяқталмағ
ан 

құрылыс Жиыны 

         
2020 ж. 1 қаңтарға         
Құны 406 - 137,030 83,240 20,133 6,011 19,372 266,192 
Жинақталған амортизация 

және құнсызданудан болған 
шығындар  - 

 
- 

(33,660) (36,984) (11,406) (2,938) (1,751) (86,739) 
         
         
Теңгерімдік құны 406 - 103,370 46,256 8,727 3,073 17,621 179,453 
         
         
Табыс - - 13 159 94 19 1,015 1,300 
Аударымдар - 1,147  (1,130) 126 - 31 (174) - 
Кезең ішіндегі амортизация - (22) (1,330) (1,634) (379) (188) - (3,553) 
Өткен кезеңдерде танылған 

құнсызданудан болған  
шығынды қалпына келтіру  - 

 
 

- 2 8 - - - 10 
Шығулар - - (1) (6) (6) (3) (30) (46) 
Қорлардан / (қорларға) 

аударымдар - 
- 

1 10 - 12 3 26 
Өндіріске дайындау жөніндегі 

шығындарға аударымдар (18-
ескертпе) - 

 
 

- - - - - (341) (341) 
Презентация валютасына қайта 

есептеу - 
- 

- - 9 3 - 12 
         
         
2020 ж. 31 наурызға 

(аудиттелмеген) 406 
 

1,125 100,925 44,919 8,445 2,947 18,094 176,861 

Құны 406 2,007 135,046 83,461 20,170 6,063 19,645 266,798 
Жинақталған амортизация 

және құнсызданудан болған 
шығындар  - 

 
(882) 

(34,121) (38,542) (11,725) (3,116) (1,551) (89,937) 
         
         
Теңгерімдік құны 406 1,125 100,925 44,919 8,445 2,947 18,094 176,861 
         

2020 жылғы 31 наурыздағы жағдай бойынша негізгі құралдарды сатып алу жөніндегі шарттық міндеттемелер 
сомасы 8,547 миллион теңгені құрады (2019 жылғы 31 желтоқсанда: 1,717 миллион теңге).  
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17. Негізгі қаражат (жалғасы) 

31 наурызда аяқталған үш ай үшін ұзақ мерзімді активтерге тозу және амортизация бойынша шығыстарды 
есептеу төменде берілген: 

 Үш ай үшін  

Миллион қазақстандық теңгеде 

2020 ж. 31 наурыз 
(аудиттелмеген) 

2019 жылғы 31 
наурыз 

(аудиттелмеген) 

   
Өндіріске дайындау бойынша шығындар 7,294 6,453 
Жер қойнауын пайдалану құқығы  6,603 5,890 
Негізгі қаражат  3,553 3,509 
Материалдық емес активтер  201 200 
Пайдалану құқығы нысанындағы активтер                                                                           78 56 
      

Есептелген тозу және амортизация жиыны 17,729 16,108 
   

31 наурызда аяқталған үш ай үшін пайдаға немесе шығынға жатқызылған тозу және амортизация бойынша 
шығыстар төменде берілген: 

  Үш ай үшін  

Миллион қазақстандық теңгеде 

2020 ж. 31 наурыз 
(аудиттелмеген) 

2019 жылғы 31 
наурыз 

(аудиттелмеген) 

   
Өткізудің өзіндік құны  8,580 10,546 
Жалпы және әкімшілік шығыстар 397 368 
Өткізу бойынша шығыстар 15 17 
Өзге шығыстар  39 21 
   
   

Пайда немесе шығынға  
жатқызылған тозу және амортизация бойынша шығыстар 
жиыны 9,031 10,952 

   

18. Өндіріске дайындау бойынша шығындар 

Миллион қазақстандық теңгеде 

Кен 
орындарын 

дайындау 

Кен 
орындарын  

қалпына 
келтіру 

Ион- 
алмастырғы

ш  
шайыр Жиыны 

      
2020 ж. 1 қаңтарға     

Құны 262,393 18,255 15,931 296,579 
Жинақталған амортизация және 
құнсызданудан болған шығындар (147,164) (3,609) (5,066) (155,839) 

     

      
Теңгерімдік құны 115,229 14,646 10,865 140,740 
     

     
Табыс 4,573 - - 4,573 
Қорлардан аудару 427 - 28 455 
Негізгі қаражаттан аударымдар  
(17-ескертпе) 341 - - 341 

Кезең ішіндегі амортизация (6,792) (230) (272) (7,294) 
     

     
2020 ж. 31 наурызға (аудиттелмеген)      

Құны 267,734 18,255 15,959 301,948 
Жинақталған амортизация және 

құнсызданудан болған шығындар (153,956) (3,839) (5,338) (163,133) 
     

      
Теңгерімдік құны 113,778 14,416 10,621 138,815 
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19. Жер қойнауын пайдалану құқығы  

Миллион қазақстандық теңгеде   

   
2020 жылғы 1 қаңтарға   

Құны  646,153 
Жинақталған амортизация және құнсызданудан болған шығындар  (43,111) 
   

   
Теңгерімдік құны  603,042 
   

   
Кезең ішіндегі амортизация  (6,603) 
   

   
2020 ж. 31 наурызға (аудиттелмеген)   
Құны  646,153 
Жинақталған амортизация және құнсызданудан болған шығындар  (49,714) 
   

   
Теңгерімдік құны  596,439 
   

 

20. Барлау және бағалау активтері 

Миллион қазақстандық теңгеде 

Материалдық  
активтер 

Материалды
қ емес 

активтер Жиыны 

    
2020 ж. 1 қаңтарға 19,504 3,423 22,927 
    

    
Табыс 290 - 290 
Шығулар  - -  
Қорларға аударымдар (22) - (22) 
Құнсыздану (17) - (17) 
    

    
2020 ж. 31 наурызға (аудиттелмеген) 19,755 3,423 23,178 
    

21. Қауымдасқан кәсіпорындарға инвестициялар 

Төмендегі кестеде қауымдасқан кәсіпорындарға Топ инвестицияларының теңгерімдік құнының өзгерістері 
берілген: 

Миллион қазақстандық теңгеде  

  
2020 жылғы 1 қаңтарға теңгерімдік құны 90,943 

Қауымдасқан кәсіпорындар нәтижесіндегі үлес 4,651 
Жарғылық капиталға салымдар 163 
Қауымдасқан кәсіпорындардан дивидендтер (19,639) 
  
  
2020 жылғы 31 наурызға теңгерімдік құны (аудиттелмеген) 76,118 
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Төменде Топтың негізгі қауымдасқан кәсіпорындарындағы қатысу үлестері берілген: 

   
2020 ж. 31 наурыз 
(аудиттелмеген)  2019 ж. 31 желтоқсан  

 Елі Негізгі қызметі 

Қатысу үлесі/ 
Дауыс беру 

құқығы 
Миллион 
теңгемен 

Қатысу үлесі/ 
Дауыс беру 

құқығы 
Миллион 
теңгемен 

       
"КАТКО" БК" ЖШС Қазақстан Уран өнімін өндіру, қайта 

өңдеу және экспорттау 
49% 56,386 49% 61,642 

"Заречное" БК" АҚ Қазақстан Уран өнімін өндіру, қайта 
өңдеу және экспорттау 

49.98% 10,563 49.98% 10,011 

"Қызылқұм" ЖШС Қазақстан Уран өнімін өндіру, қайта 
өңдеу және экспорттау 

50% 4,215 50% 6,511 

"Каустик" АҚ Қазақстан Каустикалық соданы 
жеткізу 

40% 3,664 40% 3,856 

"СКЗ Қазатомөнеркәсіп" 
БК" ЖШС 

Қазақстан Күкірт қышқылын өндіру 9.89% 685 9.89% 689 

"Русбурмаш-Қазақстан" 
БК" ЖШС 

Қазақстан Геологиялық барлау және 
іздестіру, бұрғылау 
жұмыстарын жүзеге 
асыру 

49% 398 49% 446 

"Жаңақорған-Транзит" 
ЖШС 

Қазақстан Көліктік-экспедициялық 
қызметтер 

40% 200 40% 208 

"Оңтүстік тау-химиялық 
компания" БК" ЖШС 

Қазақстан Уран өнімін өндіру, қайта 
өңдеу және экспорттау 

30% 7 30% 7,580 

       
       
Қауымдасқан кәсіпорындарға инвестициялар жиыны  76,118  90,943 
       

 
 
 



"ҚАЗАТОМӨНЕРКӘСІП" ҰЛТТЫҚ АТОМ КОМПАНИЯСЫ" АҚ 
2020 жылғы 31 наурызда аяқталған үш ай үшін  
қысқартылған аралық шоғырландырылған қаржылық есептілікке ескертпелер  

23 

21. Қауымдасқан кәсіпорындарға инвестициялар (жалғасы) 

2020 жылғы 31 наурызда аяқталған үш ай үшін және 2020 жылғы 31 наурызда Топтың әрбір маңызды қауымдасқан кәсіпорны бойынша жиынтық қаржылық ақпарат 
төменде берілген. Бұл ақпарат Топтың үлестік қатысу әдісін қолдану нәтижесінде түзетулерден кейін ҚХЕС бойынша қауымдасқан кәсіпорындардың есептілік 
көрсеткіштерін көрсетеді.  
 

Миллион қазақстандық теңгеде "Қызылқұм" ЖШС "КАТКО" БК" ЖШС 

"Оңтүстік   
тау-химиялық компания" 

БК" ЖШС "Заречное" БК" АҚ Өзге Жиыны 

       
Қысқа мерзімді активтер 2,173 107,038 28,432 9,615 6,682 153,940 
Оның ішінде ақшалай қаражат 175 81,585 15,287 1,369 412 98,828 
Ұзақ мерзімді активтер 29,350 63,928 37,345 16,822 21,865 169,310 
       

       
Активтер жиыны 31,523 170,966 65,777 26,437 28,547 323,250 
       

Қысқа мерзімді міндеттемелер (7,766) (29,063) (51,248) (2,724) (7,680) (98,481) 

Оның ішінде сауда және өзге кредиторлық берешектерді және 
резервтерді шегергендегі қаржылық міндеттемелер (3,289) - (16,577) (26) (1,726) (21,618) 

Компаниядан қарызды қоса алғанда (3,289) - - - - (3,289) 

Ұзақ мерзімді міндеттемелер (13,789) (11,779) (13,868) (1,535) (13,476) (54,447) 

Оның ішінде сауда және өзге кредиторлық берешектерді және 
резервтерді шегергендегі қаржылық міндеттемелер (13,789) - (10,459) - (12,629) (36,877) 

Компаниядан қарызды қоса алғанда (13,789) - - - - (13,789) 
       

       
Міндеттемелер жиыны (21,555) (40,842) (65,116) (4,259) (21,156) (152,928) 
       

       
Таза активтер 9,968 130,124 661 22,178 7,391 170,322 
       

       
Қауымдасқан кәсіпорындардың таза активтеріндегі Топтың үлесі 4,984 63,760 198 11,084 647 80,673 

Топтағы іске асырылмаған пайда - (7,442) (191) (563) - (8,196) 
Өзге (769) - - 42 (220) (947) 
Гудвил - 68 - - 4,520 4,588 
       

       
Инвестициялардың теңгерімдік құны 4,215 56,386 7 10,563 4,947 76,118 
       

       

Табыс жиыны 2,828 5,549 5,598 5,577 3,089 22,641 
Тозу және амортизация (161) (877) (497) (1,077) (500) (3,112) 
Қаржылық кірістер 5 4 90 - 12 111 
Қаржылық шығыстар (2,671) (214) (278) (29) (246) (3,438) 

Бағамдық айырма бойынша таза пайда/(шығын) (9) 10,854 (1,374) 180 (531) 9,120 
(Құнсыздану) / құнсыздануды қалпына келтіру - - 2 - - 2 
Табыс салығы 6 (2,645) (294) (406) (6) (3,345) 
Кезең ішіндегі жиыны (шығын) / пайда (1,782) 10,579 1,071 1,567 (641) 10,794 
       

       
Жиынтық (шығын) / кіріс жиынтығы  (1,782) 10,579 1,071 1,567 (641) 10,794 

Өзге - (149) (114) (231) - (494) 

       

Қауымдасқан кәсіпорындар нәтижесіндегі үлес (891) 5,034 207 553 (252) 4,651 
       

       
Қауымдасқан кәсіпорындардан дивидендтер 1,569 10,290 7,780 - - 19,639 
       



"ҚАЗАТОМӨНЕРКӘСІП" ҰЛТТЫҚ АТОМ КОМПАНИЯСЫ" АҚ 
2020 жылғы 31 наурызда аяқталған үш ай үшін  
қысқартылған аралық шоғырландырылған қаржылық есептілікке ескертпелер  
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21. Қауымдасқан кәсіпорындарға инвестициялар (жалғасы) 

Топтың әрбір маңызды қауымдасқан кәсіпорны бойынша 2019 жылғы 31 желтоқсандағы және 2019 жылғы 3 айдағы жиынтық қаржылық ақпарат төменде берілген. Бұл ақпарат Топтың үлестік 
қатысу әдісін қолдану нәтижесінде түзетулерден кейін ХҚЕС бойынша қауымдасқан кәсіпорындардың есептілік көрсеткіштерін көрсетеді.  

Миллион қазақстандық теңгеде "Қызылқұм" ЖШС "КАТКО" БК" ЖШС 

"Оңтүстік   
тау-химиялық 

компания" БК" ЖШС "Заречное" БК" АҚ 
"Хорасан-U (Хорасан-

У)" БК" ЖШС Өзге Жиыны 

        
Қысқа мерзімді активтер 2,097 96,384 33,084 8,102 - 6,803 146,470 
Оның ішінде ақшалай қаражат 1,650 70,083 9,136 1,553 - 513 82,935 
Ұзақ мерзімді активтер 29,376 63,374 38,187 16,881 - 22,145 169,963 
        

        
Активтер жиыны 31,473 159,758 71,271 24,983 - 28,948 316,433 

        

Қысқа мерзімді міндеттемелер (3,990) (7,961) (34,899) (2,909) - (7,539) (57,298) 

Оның ішінде сауда және өзге кредиторлық берешектерді 
және резервтерді шегергендегі қаржылық міндеттемелер (2,799) (176) (13,043) (35) - (1,668) (17,721) 

Компаниядан қарызды қоса алғанда (2,798) - - - - - (2,798) 

Ұзақ мерзімді міндеттемелер (12,762) (11,253) (10,848) (1,463) - (13,375) (49,701) 

Оның ішінде сауда және өзге кредиторлық берешектерді 
және резервтерді шегергендегі қаржылық міндеттемелер (10,496) (325) (7,498) - - (12,509) (30,828) 

Компаниядан қарызды қоса алғанда (10,496) - - - - - (10,496) 
        

        
Міндеттемелер жиыны (16,752) (19,214) (45,747) (4,372) - (20,914) (106,999) 
        

        
Таза активтер 14,721 140,544 25,524 20,611 - 8,034 209,434 
        

        
Қауымдасқан кәсіпорындардың таза активтеріндегі Топтың 

үлесі 7,361  68,867  7,657 10,301 - 900 95,086 

Топтағы іске асырылмаған пайда - (7,293) (77) (332) - - (7,702) 
Өзге (850) - - 42 - (221) (1,029) 
Гудвил - 68 - - - 4,520 4,588 
        

        
Инвестициялардың теңгерімдік құны 6,511 61,642 7,580 10,011 - 5,199 90,943 
        

        

Табыс жиыны 2,937 15,863 2,583 3,489 4,101 4,047 33,020 
Тозу және амортизация (167) (2,829) (234) (676) (399) (481) (4,786) 
Қаржылық кірістер 209 3 23 12 20 18 285 
Қаржылық шығыстар (344) (572) (350) (38) (10) (248) (1,562) 

Бағамдық айырма бойынша таза пайда/(шығын) - (476) (303) (11) (242) 48 (984) 
(Құнсыздану) / құнсыздануды қалпына келтіру 3 - 9 - - - 12 
Табыс салығы (143) (612) (189) (204) (540) (2) (1,690) 
Кезең ішіндегі жиыны (шығын) / пайда 716 6,096 275 881 1,003 307 9,278 
        

        
Жиынтық (шығын) / кіріс жиынтығы  716 6,096 275 881 1,003 307 9,278 

Өзге  - 168 106 - (167) - 107 

        

        

Қауымдасқан кәсіпорындар нәтижесіндегі үлес 358 3,155 189 440 335 120 4,597 
        

        
Қауымдасқан кәсіпорындардан дивидендтер - - 7,475 1,409 - - 8,884 
        



"ҚАЗАТОМӨНЕРКӘСІП" ҰЛТТЫҚ АТОМ КОМПАНИЯСЫ" АҚ 
2020 жылғы 31 наурызда аяқталған үш ай үшін  
қысқартылған аралық шоғырландырылған қаржылық есептілікке ескертпелер  
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22. Бірлескен кәсіпорындарға инвестициялар 

Төмендегі кестеде бірлескен кәсіпорындарға Топ инвестицияларының теңгерімдік құнының өзгерістері 
берілген: 

Миллион қазақстандық теңгеде  

  
2020 жылғы 1 қаңтарға теңгерімдік құны 33,122 

Бірлескен кәсіпорындар нәтижесіндегі үлес (2,092) 
Жарғылық капиталға салымдар 1,417 
Бірлескен кәсіпорындардан дивидендтер (1,005) 
  
  
2020ж . 31 наурызға теңгерімдік құны (аудиттелмеген) 31,442 

  

Төменде Топтың негізгі бірлескен кәсіпорындарындағы қатысу үлестері берілген: 

   
2020 ж. 31 наурыз 
(аудиттелмеген) 2019 ж. 31 желтоқсан 

 Елі Негізгі қызметі 

Қатысу үлесі/ 
Дауыс беру 

құқығы 
Миллион 
теңгемен 

Қатысу үлесі/ 
Дауыс беру 

құқығы 
Миллион 
теңгемен 

       
"Семізбай-U" ЖШС  Қазақстан Уран өнімін өндіру, қайта 

өңдеу және экспорттау 
51.00% 13,581 51.00% 15,098 

"Үлбі ТВС" ЖШС Қазақстан Жылу бөлетін элементтер 
өндіру зауытын салу  

51.00% 5,299 51.00% 6,381 

"Буденовское" БК" ЖШС Қазақстан Уран өнімін өндіру, қайта 
өңдеу және экспорттау 

51.00% 5,888 51.00% 5,632 

"Уранэнерго" ЖШС Қазақстан Электр энергиясын беру 
және тарату, электр 
желілері мен қосалқы 
станцияларды пайдалану 

79.52% 4,310 79.52% 3,055 

"СКЗ-U" ЖШС  Қазақстан Күкірт қышқылын өндіру 49.00% 2,364 49.00% 2,956 
"УКР ТВС БК" ЖАҚ Украина Ядролық отын өндіру 33.33% - 33.33% - 
       

       
Бірлескен кәсіпорындарға инвестициялар жиыны  31,442  33,122 
       



"ҚАЗАТОМӨНЕРКӘСІП" ҰЛТТЫҚ АТОМ КОМПАНИЯСЫ" АҚ 
2020 жылғы 31 наурызда аяқталған үш ай үшін  
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22. Бірлескен кәсіпорындарға инвестициялар (жалғасы) 

Топтың әрбір маңызды бірлескен кәсіпорны бойынша 2020 жылғы 31 наурыздағы және 2019 жылғы 31 желтоқсандағы жиынтық қаржылық ақпарат төменде берілген. 
Бұл ақпарат Топтың үлестік қатысу әдісін қолдану нәтижесінде түзетулерден кейін ХҚЕС бойынша бірлескен кәсіпорынның есептілік көрсеткіштерін көрсетеді. 

Миллион қазақстандық теңгеде 

"Семізбай-U" ЖШС "Буденовское" БК" ЖШС Өзге Жиыны 

2020 ж.  
31 наурыз  

2019 ж. 31 
желтоқсан 

2020 ж. 31 
наурыз  

2019 ж. 31 
желтоқсан 

2020 ж. 31 
наурыз 

2019 ж. 31 
желтоқсан 

2020 ж. 31 
наурыз  

2019 ж. 31 
желтоқсан 

         
Қысқа мерзімді активтер 15,398 13,582 3,332 3,358 6,940 8,276 25,670 25,216 
Оның ішінде ақшалай қаражат 2,330 1,792 3,329 3,352 316 1,352 5,975 6,496 
Ұзақ мерзімді активтер 20,703 20,919 20,463 19,492 48,753 46,873 89,919 87,284 
         
         
Активтер жиыны 36,101 34,501 23,795 22,850 55,693 55,149  115,589 112,500 

         
         
Қысқа мерзімді міндеттемелер (11,609) (7,987) (563) (119) (10,790) (10,129) (22,962) (18,235) 
Оның ішінде сауда және өзге кредиторлық берешектерді 
және резервтерді шегергендегі қаржылық 
міндеттемелер (7,820) (4,791) - - (5,985) (5,244) (13,805) (10,035) 

Ұзақ мерзімді міндеттемелер (4,650) (4,605) - - (23,324) (21,324) (27,974) (25,929) 
Оның ішінде сауда және өзге кредиторлық берешектерді 
және резервтерді шегергендегі қаржылық 
міндеттемелер - - - - (23,298) (21,019) (23,298) (21,019) 

         
         
Міндеттемелер жиыны (16,259) (12,592) (563) (119) (34,114) (31,453) (50,936) (44,164) 

         
         
Таза активтер 19,842 21,909 23,232 22,731 21,579 23,696 64,653 68,336 

         
         
Бірлескен кәсіпорындардың таза активтеріндегі Топтың 
үлесі 10,119 11,173 11,848 11,592 12,762 13,471 34,729 36,236 

Бірлескен кәсіпорын шығындарындағы жинақталған 
танылмаған үлес  - - - - - 23 - 23 

Құнсыздану - - - - (21) (21) (21) (21) 
Өзге 4,105 4,105 (5,960) (5,960) (768) (1,081) (2,623) (2,936) 
Топтағы іске асырылмаған пайда (643) (180) - - - - (643) (180) 
         
         
Инвестициялардың теңгерімдік құны 13,581 15,098 5,888 5,632 11,973 12,392 31,442 33,122 

         
 



"ҚАЗАТОМӨНЕРКӘСІП" ҰЛТТЫҚ АТОМ КОМПАНИЯСЫ" АҚ 
2020 жылғы 31 наурызда аяқталған үш ай үшін  
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22. Бірлескен кәсіпорындарға инвестициялар (жалғасы) 

2020 жылғы 31 наурызда және 2019 жылғы 31 наурызда аяқталған үш ай үшін Топтың әрбір маңызды бірлескен кәсіпорны бойынша жиынтық қаржылық 
ақпарат төменде берілген. 

Миллион қазақстандық теңгеде 

"Семізбай-U" ЖШС 
"Буденовское" БК" 

ЖШС Өзге Жиыны 

2020 ж.  
31 наурыз 

2019 ж.  
31 наурыз 

2020 ж.  
31 наурыз 

2019 ж.  
31 наурыз 

2020 ж.  
31 наурыз 

2019 ж.  
31 наурыз 

2020 ж.  
31 наурыз 

2019 ж.  
31 наурыз 

         
Табыс жиыны 3,268 - - - 3,282 3,896 6,550 3,896 
Тозу және амортизация (457) (4) - - (298) (294) (755) (298) 
Қаржылық кірістер 10 20 - - 6 67 16 87 
Қаржылық шығыстар (113) (130) (2) - (197) (1,389) (312) (1,519) 
Бағамдық айырма бойынша таза (шығын) / пайда (701) 1 601 (206) (4,514) 7,243 (4,614) 7,038 
Құнсыздану - (19) 83 5 - - 83 (14) 
Табыс салығы (29) (43) (16) - (324) (630) (369) (673) 
Кезең ішіндегі пайда / (шығын)  (96) (356) 501 (200) (3,534) 5,123 (3,129) 4,567 
                  
Жиынтық кіріс / (шығын) жиыны (96) (356) 501 (200) (3,534) 5,101 (3,129) 4,545 
Өзге (462) - - - - (1) (462) (1) 
         

         
Бірлескен кәсіпорындар нәтижесіндегі үлес (511) (181) 256 (102) (1,837) 2,534 (2,092) 2,251 
         
         
Бірлескен кәсіпорындардан дивидендтер 1,005 739 - - - - 1,005 739 
         



"ҚАЗАТОМӨНЕРКӘСІП" ҰЛТТЫҚ АТОМ КОМПАНИЯСЫ" АҚ 
2020 жылғы 31 наурызда аяқталған үш ай үшін 
қысқартылған аралық шоғырландырылған қаржылық есептілікке ескертпелер  
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23. Дебиторлық берешек 

Миллион қазақстандық теңгеде 

2020 ж. 31 наурыз 
(аудиттелмеген) 

2019 ж.  
31 желтоқсан 

   
Байланысты тараптардың ұзақ мерзімді сауда дебиторлық 

берешегі 67 67 
   

   
Таза ұзақ мерзімді дебиторлық берешек жиыны 67 67 
   

   
Сауда дебиторлық берешек 63,108 87,707 
Байланысты тараптардың сауда дебиторлық берешегі  3,121 3,242 
   

   
Жалпы сауда дебиторлық берешек жиыны 66,229 90,949 

Дебиторлық берешектің құнсыздануына арналған резерв (264) (446) 
Байланысты тараптардың дебиторлық берешегінің 

құнсыздануына арналған резерв (37) (37) 
   

   
Таза қысқа мерзімді сауда дебиторлық берешек жиыны 65,928 90,466 
   

   
Өзге дебиторлық берешек 839 921 
Байланысты тараптардың өзге дебиторлық берешегі 22 4 
   

   
Жалпы өзге дебиторлық берешек жиыны 861 925 

Басқа дебиторлық берешектің құнсыздануына арналған резерв (763) (764) 
   

   
Таза қысқа мерзімді өзге дебиторлық берешек жиыны 98 161 
   

   
Таза қысқа мерзімді дебиторлық берешек жиыны 66,026 90,627 
   

24. Өзге активтер 

Миллион қазақстандық теңгеде 

2020 ж. 31 наурыз 
(аудиттелмеген) 

2019 ж.  
31 желтоқсан 

   

Ұзақ мерзімді   

Пайдалануға шектелген ақша қаражаты 14,157 13,167 
Ұзақ мерзімді қорлар 6,824 7,333 
Болашақ кезеңдердің шығыстары 1,169 1,290 
Ұзақ мерзімді активтер үшін берілген алғытөлемдер 1,106 1,104 
Өтеуге жататын ҚҚС 1,029 1,029 
Қызметкерлерге берілген қарыздар 579 596 
Байланысты тараптарға берілген алғытөлемдер 157 157 
   

   

Өзге ұзақ мерзімді активтер жиыны 25,021 24,676 
   

   
Қысқа мерзімді   

Байланысты тараптардан дивидендтер бойынша берешек 22,322 5,074 
Тауарлар мен қызметтер үшін берілген алғытөлемдер 3,519 2,981 
Байланысты тараптарға тауарлар мен қызметтер үшін берілген 
алғытөлемдер 1,156 235 
Сақтандыру бойынша алдын ала төлем 880 874 
Болашақ кезеңдердің шығыстары 806 758 
Табыс салығынан басқа салықтар бойынша алдын ала төлем 704 1,520 
Пайдалануға шектелген ақша қаражаты 493 485 
Қызметкерлердің берешегі 286 330 
Өзге инвестициялар 1 - 
Мерзімді депозиттер 1 1 
   

 
  

Өзге қысқа мерзімді активтер жиыны 30,168 12,258 
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25. Қорлар 

Миллион қазақстандық теңгеде 

2020 ж. 31 наурыз 
(аудиттелмеген) 

2019 ж.  
31 желтоқсан 

   
Дайын өнім және қайта сатуға арналған тауарлар 209,391 171,452 
 оның ішінде уран өнімі 208,178 170,105 

Аяқталмаған өндіріс 21,047 22,317 
Шикізат және материалдар 14,328 19,071 
Өзге материалдар  7,046 4,913 
Қайта өңдеудегі материалдар 1,171 1,045 
Отын 768 787 
Қосалқы бөлшектер 632 626 
Ескірген және өтімсіз қорлар бойынша резерв және таза сату 

құнына дейін есептен шығару (2,395) (3,152) 
   

   
Қорлар жиыны 251,988 217,059 
   

 

Дайын өнім мен қайта сатуға арналған тауарлар 3,323 миллион теңге сомасына тауарлық қарыз бойынша 
алынған қорларды қамтиды, бұл операция күніне берілген өтеудің әділ бағалау құнына сәйкес келеді. 
Қорларды қайтару жөніндегі міндеттеме осындай сомаға өзге де міндеттемелерде танылған. Осы міндеттеме 
кейіннен осы тауарға нарықтық бағалардың өзгеруіне сәйкес қайта бағаланады (32-ескертпе). Тауар қарызы 
2021 жылдың мамырында өтеледі. 

26. Байланысты тараптарға берілген қарыздар 

Миллион қазақстандық теңгеде 

2020 ж. 31 наурыз 
(аудиттелмеген) 

2019 ж.  
31 желтоқсан 

   
Ұзақ мерзімді   

"Қызылқұм" ЖШС 11,513 10,496 
Құнсыздануға арналған резерв (127) (371) 

   

   
Ұзақ мерзімді қарыздар жиыны 11,386 10,125 

   

   
Қысқа мерзімді   
   

"Қызылқұм" ЖШС 3,289 2,798 
   

   
Қысқа мерзімді қарыздар жиыны 3,289 2,798 

   

2020 жылғы 31 наурызда аяқталған үш айда байланысты тараптарға қарыздар бойынша орташа алынған 
жылдық пайыздық мөлшерлеме 8.5%-ды құрады.   

27. Ақша қаражаты және олардың эквиваленттері 

Миллион қазақстандық теңгеде 

2020 ж. 31 наурыз 
(аудиттелмеген) 

2019 ж.  
31 желтоқсан 

   
Банктердегі ағымдағы шоттар  114,365 82,931 
Талап етілгенге дейінгі салымдар 5,509 14,146 
Жолдағы ақша 674 1,495 
Кассадағы ақша қаражаты 15 14 
Құнсыздануға арналған резерв (16) (26) 

   

   
Ақша қаражаты және олардың эквиваленттері жиыны 120,547 98,560 
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28. Капитал 

2020 жылғы  31 наурызда Компанияның жарияланған және орналастырылған (төленген) қарапайым 
акцияларының саны 259,356,608 дана (2018 ж.: 259,356,608 дана). 

2018 жылғы қарашада "Самұрық-Қазына" АҚ сатушы акционер ретінде Лондон қор биржасында (LSE) және 
Астана халықаралық биржасында (AIX) "Қазатомөнеркәсіп" ҰАК" АҚ акцияларының 15%-н немесе 38,903,491 
дана акциясын/ғаламдық депозитарлық қолхаттарын орналастырды.  2018 жылғы 31 желтоқсандағы жағдай 
бойынша "Самұрық-Қазына" АҚ 85% қарапайым акцияға иелік етті, басқа заңды және жеке тұлғалар – 
Компанияның 15% қарапайым акциясын иеленді.  Әрбір қарапайым акция бір дауыс құқығын береді. 2019 
жылғы 26 қыркүйекте "Самұрық-Қазына" АҚ LSE және AIX-ке ЖДҚ түріндегі қосымша 9,863,021 акцияны 
орналастырды.  Қосымша ұсыныстың бағасы ЖДҚ үшін 13 АҚШ долларын құрады.  2020 жылғы 31 наурыздағы 
жағдай бойынша компания акцияларының 81.28%-ы "Самұрық-Қазына" АҚ-ға тиесілі және акциялардың 
18.72%-ы еркін айналымда. 

29. Несиелер мен қарыздар 

Миллион қазақстандық теңгеде 

2020 ж. 31 наурыз 
(аудиттелмеген) 

2019 ж.  
31 желтоқсан 

   
Ұзақ мерзімді міндеттемелер   

Шығарылған облигациялар 81,200 69,300 
   

   
Ұзақ мерзімді несиелер мен қарыздар жиыны 81,200 69,300 
   

   
Қысқа мерзімді міндеттемелер   
Банктік несиелер 30,673 71,847 
Банктік емес несиелер 641 641 
Вексель бойынша қысқа мерзімді міндеттемелер 17,464 17,460 
Шығарылған облигациялар 1,651 716 
   

   
Қысқа мерзімді несиелер мен қарыздар жиыны 50,429 90,664 
   

   
Несиелер мен қарыздар жиыны 131,629 159,964 
   

Қарызды салыстыру  

Төмендегі кестеде қаржылық қызмет нәтижесінде туындайтын борыш сомасының және Топтың 
міндеттемелеріндегі өзгерістердің талдауы берілген: 

Миллион қазақстандық теңгеде 

Несиелер мен 
қарыздар 

Жалдау   
бойынша 

міндеттемелер Жиыны 

    
2020 жылғы 1 қаңтардағы қарыз 159,964 1,394 161,358 

Жаңа қарыз 16,616 54 16,670 

Өтеу  (64,050) (147) (64,197) 
Сыйақы есептеу 1,337 31 1,368 
Сыйақы төлеу (413) (33) (446) 

Бағамдық айырма 18,148 16 18,164 

Өзге өзгерістер 27 (180) (153) 
    

    
2020 ж. 31 наурызға қарыз (аудиттелмеген) 131,629 1,135 132,764 
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30. Кредиторлық берешек 

Миллион қазақстандық теңгеде 

2020 ж. 31 наурыз 
(аудиттелмеген) 

2019 ж.  
31 желтоқсан 

   
Саудалық кредиторлық берешек  27,842 25,070 
Байланысты тараптарға саудалық кредиторлық берешек 26,679 32,163 
   

   
Қысқа мерзімді кредиторлық берешек жиыны 54,521 57,233 
   

   
Өзге кредиторлық берешек 876 1,328 
Байланысты тараптардың өзге кредиторлық берешегі 1 1 
   

   
Өзге кредиторлық берешек жиыны 877 1,329 
   

   
Қысқа мерзімді кредиторлық берешек жиыны 55,398 58,562 
   

31. Резервтер 

Миллион қазақстандық теңгеде 

Кәсіби 
ауруларға 

байланысты 
өтемақы 
төлеуге 

арналған 
резерв 

Қоршаған 
ортаны 

қорғауға 
арналған 

резерв 

Туған жерді 
қалпына 
келтіруге 
арналған 

резерв Өзге Жиыны 

      
2020 ж. 1 қаңтарға      

Ұзақ мерзімді  228 3,420 35,799 40 39,487 
Қысқа мерзімді  85 96 706 - 887 
      

      
Жиыны 313 3,516 36,505 40 40,374 
      

      

Дисконтты есептен шығару  6 61 584 - 651 
Шығулар - - (6) - (6) 
Кезең ішінде пайдаланылған 
резервтер (21) (100) - - (121) 

      

      
2020 ж. 31 наурызға 
(аудиттелмеген)      

Ұзақ мерзімді  234 3,381 36,377 40 40,032 
Қысқа мерзімді  64 96 706 - 866 
      

      
Жиыны 298 3,477 37,083 40 40,898 
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32. Өзге міндеттемелер  

Миллион қазақстандық теңгеде 

2020 ж. 31 наурыз 
(аудиттелмеген) 

2019 ж.  
31 желтоқсан 

   
Ұзақ мерзімді   

Алынған алғытөлемдер  3,433 3,431 
Болашақ кезеңдердің кірістері 1,397 1,397 
Тарихи шығындар бойынша міндеттемелер 948 897 
Артықшылықты акцияларды ұстаушылар алдындағы 
міндеттемелер  

265 265 

Шығарылған қаржылық кепілдіктер 72 69 
Байланысты тараптардан алынған алғытөлемдер 12 12 
Тауарлық қарыз бойынша міндеттеме 4,175 - 
Өзге міндеттемелер 506 531 
   

 

  

Жиыны ұзақ мерзімді өзге міндеттемелер 10,808 6,602 
   

   
Қысқа мерзімді   
Еншілес ұйымдардың өзге қатысушыларына төленетін 
дивидендтер  

24,810 4,775 

Уран своп келісімшарттары бойынша өтеуге берешек 14,389 4,178 
Пайдаланылмаған демалыстар мен сыйлықақылар бойынша 

есептелген міндеттемелер 4,694 5,521 
Жалақы бойынша берешек  2,420 1,694 
Алынған алғытөлемдер  1,610 1,663 
Әлеуметтік жарналар  812 1,007 
Тарихи шығындар бойынша міндеттемелер 585 581 
Болашақ кезеңдердің кірістері 230 319 
Шығарылған қаржылық кепілдіктер 153 165 
Байланысты тараптардан алынған алғытөлемдер 135 218 
Өзге міндеттемелер  1,855 561 
   

 

  

Қысқа мерзімді өзге міндеттемелер жиыны 51,693 20,682 
   

33. Шартты және шарттық міндеттемелер 

Төменде баяндалғанды қоспағанда, 2020 жылғы 31 наурызда 2019 жылғы 31 желтоқсанда аяқталған жыл үшін 
шоғырландырылған қаржылық есептілікте ашылғандардан басқа маңызды шартты және шарттық 
міндеттемелер мен операциялық тәуекелдер болған жоқ. 

Кепілдіктер 

Кепілдіктер екінші тарап өз міндеттемелерін орындамаған жағдайда төлемдерді жүзеге асыру жөніндегі 
Топтың қайтарып алынбайтын міндеттемелері болып табылады. Кейбір байланысты тараптарға берілген 
қаржылық кепілдіктер бойынша ең жоғары кредиттік тәуекел 2020 жылғы 31 наурыздағы жағдай бойынша 
16,547 миллион теңгені құрады (2019 жылғы 31 желтоқсанда: 15,038 миллион теңге). 

34. Қаржы құралдарының әділ құны 

Әділ құнды бағалау нәтижелері әділ құн иерархиясының деңгейлері бойынша талданады және  былайша 
бөлінеді: (І) 1-деңгейге ұқсас активтер немесе міндеттемелер үшін белсенді нарықтардағы баға белгілелетін 
бағалар (түзетілмейтін) бойынша бағалар жатады, (ІІ) 2-деңгейге - барлық пайдаланылатын маңызды 
бастапқы деректер актив немесе міндеттемелер үшін тікелей (яғни, бағалар) немесе жанама (яғни, мысалы, 
бағадан туындайтын) және бақыланатын нарықтық деректерге негізделмеген бағалар болып табылатын (ІІІ) 
3-деңгейді бағалау жатады (яғни, (бақыланбайтын бастапқы деректерде).  Қаржы құралдарын әділ құн 
сатысындағы қандай да бір санатқа жатқызу кезінде басшылық пайымдауларды пайдаланады.  Егер әділ 
құнды бағалауда маңызды түзетуді талап ететін бақыланатын деректер пайдаланылса, онда ол 3-деңгейге 
жатады.  Пайдаланылатын деректердің маңыздылығы әділ құнды бағалаудың барлық жиынтығы үшін 
бағаланады.  

Әділ құны бойынша бағаланатын, бірақ олар үшін әділ құнды ашу жасалатын активтер мен 
міндеттемелер 
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34. Қаржы құралдарының әділ құны (жалғасы) 

Әділ құн бойынша бағаланатын, бірақ әділ құнды ашу жасалатын барлық активтер мен міндеттемелерді 
бағалау әділ құн сатысының 3-деңгейіне жатады. 

Әділ құнның 3-сатысының деңгейінде әділ құнды бағалау ақша қаражатының дисконтталған ағындары әдісі 
арқылы орындалды. Белсенді нарықта баға белгілеулері жоқ құбылмалы пайыздық мөлшерлемесі бар туынды 
құралдардың әділ құны теңгерімдік құнына тең қабылданды. Белсенді нарықта баға белгілеулері жоқ тіркелген 
пайыздық мөлшерлемесі бар құралдардың әділ құны ұқсас кредиттік тәуекелді және өтеудің ұқсас мерзімін 
болжайтын жаңа құралдар үшін қарыз алу нарығында қолданыстағы пайыздық мөлшерлемелерді қолдана 
отырып, ақша қаражатының дисконтталған ағындарының әдісіне негізделеді. 

Амортизацияланған құны бойынша көрсетілетін қаржы активтері 

Құбылмалы пайыздық мөлшерлемесі бар құралдардың әділ құны әдетте олардың теңгерімдік  құнына тең. 
Амортизацияланған құн бойынша көрсетілетін активтердің әділ құнын бағалау 3-деңгейге жатады. Тіркелген 
пайыздық мөлшерлемесі бар құралдардың бағалау әділ құны ұқсас кредиттік тәуекелді және өтеудің ұқсас 
мерзімін болжайтын жаңа құралдар үшін қолданыстағы пайыздық мөлшерлемелерді қолдана отырып, ақша 
қаражатының күтілетін болашақ ағындарының сомаларын дисконттау әдісіне негізделеді.  Қолданылатын 
дисконттау мөлшерлемесі контрагенттің кредиттік тәуекеліне байланысты. 

Амортизацияланған құны бойынша көрсетілетін міндеттемелер 

Басқа да міндеттемелердің әділ құны бағалау әдістерін пайдалана отырып айқындалады.  Белгіленген 
пайыздық мөлшерлемесі және белгіленген өтеу мерзімі бар құралдардың есептік әділ құны ұқсас кредиттік 
тәуекелі бар және өтеуге дейінгі ұқсас мерзімі бар жаңа құралдар үшін пайыздық мөлшерлемелерді қолдана 
отырып, күтілетін дисконтталған ақша ағындарына негізделеді.  Талап ету бойынша өтелетін немесе алдын 
ала хабарлама жасау кезінде өтелетін міндеттемелердің әділ құны ("талап ету бойынша өтелуге жататын 
міндеттемелер") міндеттемені өтеу туралы әлеуетті талап қоюдың бірінші күнінен бастап дисконтталған талап 
ету бойынша төленуге жататын сома ретінде есептеледі.  Дисконттаудың пайдаланылатын мөлшерлемелері 
өтеу мерзіміне және міндеттеме валютасына байланысты жылдық 3.3%-дан 7.13%-ға дейін өзгереді. 

Топтың есепті кезеңнің аяғындағы барлық қаржы активтері пайда немесе шығын арқылы әділ құн бойынша 
есепке алынатын туынды қаржы активінен басқа амортизацияланған құн бойынша санатқа енгізіледі. Топтың 
барлық қаржылық міндеттемелері амортизацияланған құн бойынша көрсетілді. Әділ құн шамамен теңгерімдік 
құнға тең 

35. Бақыланбайтын үлес 

Төменде кестеде 2020 жылғы 31 наурыздағы жағдай бойынша Топ үшін айтарлықтай бақыланбайтын үлесі 
бар маңызды еншілес кәсіпорындар туралы ақпарат берілген:  

Еншілес кәсіпорынның атауы 

Тіркеу орны және 
негізгі қызмет 

орны 

Бақыланбай
тын үлес 
пайызы 

Бақыланбайт
ын үлеске 

келетін пайда 

Еншілес 
кәсіпорындағ

ы 
жинақталған 

бақыланбайт
ын үлестер 

     
"Үлбі металлургиялық зауыты" АҚ Қазақстан 9.82% 258 7,022 
"Аппақ" ЖШС  Қазақстан 35% 112 6,610 
"Инкай" БК" ЖШС Қазақстан 40% 1,788 77,178 
"Хорасан-U" БК" ЖШС Қазақстан 50% 1,072 90,635 
"Байкен-U" ЖШС Қазақстан 47.5% 89 51,155 
     
     
Жиыны   3,319 232,600 

     



"ҚАЗАТОМӨНЕРКӘСІП" ҰЛТТЫҚ АТОМ КОМПАНИЯСЫ" АҚ 
2020 жылғы 31 наурызда аяқталған үш ай үшін 
қысқартылған аралық шоғырландырылған қаржылық есептілікке ескертпелер  
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35. Бақыланбайтын үлес (жалғасы) 

Төменде кестеде 2019 жылғы 31 желтоқсандағы жағдай бойынша Топ үшін айтарлықтай бақыланбайтын үлесі 
бар маңызды еншілес кәсіпорындар туралы ақпарат берілген:  

Еншілес кәсіпорынның атауы 

Тіркеу орны және 
негізгі қызмет 

орны 

Бақыланбай
тын үлес 
пайызы 

Бақыланбай
тын үлеске 

келетін 
пайда 

Еншілес 
кәсіпорында

ғы 
жинақталған 

бақыланбайт
ын үлестер 

     
"Үлбі металлургиялық зауыты" АҚ Қазақстан 9.82% 370 6,761 
"Аппақ" ЖШС  Қазақстан 35% 1,902 8,401 
"Инкай" БК" ЖШС Қазақстан 40% 13,263 87,579 
"Хорасан-U" БК" ЖШС Қазақстан 50% 3,759 89,563 
"Байкен-U" ЖШС Қазақстан 47.5% 4,908 61,515 
     
     
Жиыны   24,202 253,819 

     



"ҚАЗАТОМӨНЕРКӘСІП" ҰЛТТЫҚ АТОМ КОМПАНИЯСЫ" АҚ 
2020 жылғы 31 наурызда аяқталған үш ай үшін 
қысқартылған аралық шоғырландырылған қаржылық есептілікке ескертпелер  
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35. Бақыланбайтын үлес (жалғасы) 

Осы еншілес кәсіпорындар бойынша 2020 жылғы 31 наурызға және 2019 жылғы 31 наурызға, сондай-ақ 2020 
жылғы 31 наурызда және 2019 жылғы 31 наурызда аяқталған үш айға жинақталған қаржылық ақпарат 
төмендегі кестеде берілген: 

 

"Үлбі 
металлургиялық 

зауыты" АҚ "Аппақ" ЖШС  "Инкай" БК" ЖШС "Байкен-U" ЖШС 

 
 

"Хорасан-U" БК" 
ЖШС 

Миллион қазақстандық 
теңгеде 

2020 
ж. 31 

наурыз  

2019 ж. 
31 

желтоқс
ан 

2020 ж. 
31 

наурыз 

2019 ж. 
31 

желтоқс
ан 

2020 ж. 
31 наурыз 

2019 ж. 
31 

желтоқс
ан 

2020 ж. 
31 

наурыз 

2019 ж. 
31 

желтоқс
ан 

2020 ж. 
31 

наурыз 

2019 ж. 31 
желтоқса

н 

           
Қысқа мерзімді активтер 43,633 41,913 15,927 15,648 42,934 46,442 41,632 39,294 45,972 40,930 
Ұзақ мерзімді активтер 40,020 41,232 13,760 13,603 227,030 228,141 118,341 120,579 192,435 194,694 
Қысқа мерзімді 

міндеттемелер (5,248) (6,304) (7,710) (2,337) (29,840) (20,959) (29,972) (8,257) (20,102) (19,666) 
Ұзақ мерзімді 

міндеттемелер (7,339) (7,232) (2,931) (2,915) (39,411) (35,478) (22,307) (22,110) (36,873) (36,832) 
Капитал, соның ішінде 71,066 69,610 19,046 23,998 200,713 218,146 107,694 129,506 181,432 179,126 
Топтың меншікті 

капиталы 64,044 62,849 12,436 15,597 123,535 130,567 56,539 67,991 90,797 89,563 
Бақыланбайтын үлес 7,022 6,761 6,610 8,401 77,178 87,579 51,155 61,515 90,635 89,563 

           

Миллион қазақстандық 
теңгеде 

2020 
ж. 31 

наурыз 

2019 ж. 
31 

наурыз 
2020 ж. 31 

наурыз 

2019 ж. 
31 

наурыз 

2020 ж. 
31 

наурыз 

2019 ж. 
31 

наурыз 

2020 ж. 
31 

наурыз 

2019 ж. 
31 

наурыз 

2020 ж. 
31 

наурыз 
2019 ж. 31 

наурыз 

           

Табыс 8,561 7,012 2 3,872 18,758 8,509 2,020 5,143 1,475 4,687 
Тозу және амортизация (327) (262) (7) (333) (3,577) (965) (1,285) (840) (581) (513) 
Оның ішінде әділ құны 

бойынша амортизация - - - - (1,371) (60) (923) - (415) - 
Қаржылық кірістер 53 19 59 32 28 27 214 234 61 26 
Қаржылық шығыстар (88) (90) (44) (46) (85) (357) (28) (25) (19) (23) 
Табыс салығы (776) (203) (70) (326) (6,747) (1,050) (369) (286) (698) (417) 
Бағамдық айырма 

бойынша таза 
пайда/(шығын) 2,031 (40) 491 (76) 1,028 233 794 (317) 2,797 173 

(Құнсыздану) / 
құнсыздануды қалпына 
келтіру 6 (9) 16 (11) (1) - (1) (1) - 3 

Кезең ішіндегі пайда 1,429 212 319 1,290 3,088 3,974 188 2,145 2,144 1,694 
           
           

Компания 
акционерлеріне 
қатысты пайда 1,171 180 207 838 1,300 2,384 99 1,126 1,072 847 

Бақыланбайтын үлеске 
жататын пайда 258 32 112 452 1,788 1,590 89 1,019 1,072 847 

           
           

Кезең ішіндегі пайда 1,429 212 319 1,290 3,088 3,974 188 2,145 2,144 1,694 
           
           

Кезең ішіндегі өзге де 
жиынтық кіріс / (шығын) 27 (55) - - - - - - - - 

           
           

Кезең ішіндегі 
жиынтық кіріс / 
(шығын) жиыны 1,456 157 319 1,290 3,088 3,974 188 2,145 2,144 1,694 

                      

Бақыланбайтын қатысу 
үлестеріне 
жарияланған 
дивидендтер - - 1,902 1,533 12,189 - 10,450 13,775 - - 

           
           

Ақша қаражатының таза 
түсімі / (шығуы):           

- операциялық 
қызметтен (3) (1,264) 983 (1,278) 12,585 18,064 (4,611) 4,957 1,935 68 

- инвестициялық 
қызметтен (589) (1,539) (501) (915) (1,792) 1,883 (990) (517) (545) (127) 

- қаржылық қызметтен (3) - (11) (346) (10,164) (18,641) (10) (16,208) - - 
           
Ақша қаражатының 

таза түсімі / (шығуы) (595) (2,803) 471 (2,539) 629 1,306 (5,611) (11,768) 1,390 (59) 
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