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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 стратегия
сын 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 тарап
тар үшін генерациялауға ұмтылатын құн жасау бойынша жұмыс істейтінін түсінуде 
барынша жәрдем көрсету мақсатын қояды. Осы есепте Компанияның қызметі тура
лы 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	жеткізіп,	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?

 
Есептің мақсаты мен шектері
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Директорлар кеңесінің атынан сондайақ Компанияның 
басшылығы мен қызметкерлеріне 2019 жылы жоғары 
нәтижелерге қол жеткізуге мүмкіндік берген жанқияр
лығы, қажырлы еңбегі мен кәсіпқойлығы үшін алғыс 
айтамын.

2019 жылдың желтоқсан айында Қазатомөнеркәсіп 
БҰҰ жүйесінің қатысушысы болып табылатын ТБУ  
АЭЖХА Банкіне төмен байытылған уранның екінші – 
ақырғы жеткізілімін іске асырды. Дүниежүзінде теңдес
сіз ТБУ АЭЖХА Банкі Қазақстанда Қазатомөнеркәсіптің 
Үлбі металлургиялық зауытының аумағында орна
ласқан, бұл халықаралық қауымдастық тарапынан 
Қазатомөнеркәсіптің ядролық материалдармен жұмыс 
істеудегі көпжылдық тәжірибесіне білдірген жоғары 
сенімін және Қазақстанның ядролық қаруды тарат
паудағы бейбіт бастамасын қолдауға қосқан үлесін 
дәлелдейді.

Біздің маркетингтік қызметіміз сатулар мен маркетинг 
саласындағы корпоративтік құзыреттерді күшейту, 
жаңа клиенттерді тарту, 2019 жылы жаңа алты кли
ент пен екі жаңа географиялық нарықты қосқанда, 
11  елдегі 20дан астам клиентті қамтитын қатысу гео
графиясын кеңейту, сондайақ өнімдер желісін арттыру 
және UF6 мен төмен байытылған уранның алғашқы 
сатуларын қоса алғанда, отын циклінің жаңа өнімін 
нарыққа шығару есебінен бизнес үшін коммерциялық 
құнды сақтап келеді.

Қазатомөнеркәсіп тұрақты даму саласында үздік 
халықаралық тәжірибелерді ұстанады және біз 
қызметіміздің тұрақтылығын үнемі арттырып отыру 
үшін қомақты инвестициялар саламыз. Біздің негізгі 
басымдылық – қызметкерлеріміздің қауіпсіздігі мен 
денсаулығын қорғау. 2019 жылы біз LTIFR көрсет
кішін 2018 жылғы деңгеймен салыстырғанда 22,6%ға 
төмендете алдық. Өкінішке қарай, еңбекті қорғау және 
өнеркәсіптік қауіпсіздік саласындағы табыстарымызға 
қарамастан, Директорлар кеңесі 2019 жылы өліммен 
аяқталған бір жазатайым оқиға туралы зор өкінішпен 
хабарлауға мәжбүр. Біз барлық кәсіпорындарымызда 
өндірістік жарақатының нөлдік деңгейіне жетуге үнемі 
тырысамыз және жарақаттану мен өлім жағдайлары
ның алдын алу бойынша жұмысымызды, сондайақ 
қауіпсіздікті қамтамасыз ету, жемқорлыққа қарсы 
әрекет ету және еңбек жағдайын жақсарту саласын
дағы тәжірибемізді жетілдіруді одан әрі жалғастыра 
бермекпіз.

2019 жылғы қызметіміздің қорытындысы Компания 
қабылдаған Даму стратегиясына және белгіленген 
даму басымдықтарына сәйкес. 2020 жылы Қазатом
өнеркәсіп өндірістегі нарыққа бағдарланған тәсілін 
одан әрі ұстана отырып, озық салалық тәжірибелерді 
енгізу және корпоративтік басқару жүйесін жетілдіру 
арқылы Даму стратегиясын одан әрі дамытуға және 
барлық мүдделі тараптарымыз үшін құндылығымызды 
барынша арттыруға күшін сала бермек.  

Бізге ғана емес, салалардың басым бөлігіне, әлемнің 
барлық елдері мен құрлықтарына өзінің теріс әсерін 
тигізген COVID19 коронавирусына байланысты жаһан
дық пандемияның салдарынан туындаған теңдессіз 
дағдарыс жағдайында, 2020 жылы белгіленген страте
гиялық басымдықтарды іске асыру барысында басты 
назар қызметкерлеріміздің, олардың отбасыларының 
денсаулығы мен амандығын, Компанияның қызметіне 
қатысты жергілікті қоғамдастықтардың әлауқатын 
қамтамасыз етуге бағытталады. Біз Қазатомөнеркәсіп 
микро және макроэкономикалық қиындықтарды жеңе 
отырып, әлемдік уран нарығындағы көшбасшылығын 
сақтап қалады деп сенеміз, бұл Компанияға құнды арт
тырып, төмен көміртекті энергетиканың болашағына 
одан әрі үлес қосуға мүмкіндік береді.

Нил Лонгфэллоу 
«Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ

Директорлар кеңесі төрағасының 
қызметін атқарушы

2020 жылы Қазатомөнеркәсіп 
үздік салалық практиканы енгізу 
және корпоративтік басқару 
жүйесін жетілдіру арқылы өндірісте 
нарыққа бағдарланған тәсілді 
ұстануын жалғастыра отырып, Даму 
стратегиясын одан әрі іске асыруға 
және барлық мүдделі тараптарымыз 
үшін құндылықтарды барынша 
арттыруға күш салуын жалғастырмақ.
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«Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ 
Директорлар кеңесі төрағасының
қызметін атқарушы
Нил Лонгфэллоу 

Құрметті акционерлер!
2019 жыл «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ Тобы 
үшін ең маңызды кезеңдердің біріне айналып, 
бірқатар маңызды оқиғалармен есте 
қалды. Компанияның жаңа корпоративтік 
стратегиясын іске асыру аясында 2018 
жылы акциялар Astana International Exchange 
биржасында және Лондон қор биржасында 
алғаш рет жария түрде орналастырылды, 
кейін бағалы қағаздар 2019 жылы екінші 
қайтара орналастырылды; кезекті жылы 
сату көрсеткіштерінің жоғарылауы, клиенттік 
базаның, өнімдер желісі мен қатысу 
географиясының кеңейтілуі; корпоративтік 
әлеуметтік жауапкершілік қағидаттарын 
іске асыруға көбірек көңіл бөліне бастауы 
және корпоративтік басқару жүйесінің 
жетілдірілуі — бұл біздің жетістіктеріміздің 
бірқатары ғана.

2019 жылы Қазатомөнеркәсіп компаниясының 
мажоритарлық акционері – «СамұрықҚазына» 
ҰӘҚ» АҚ Компанияның жалпы сомасы 128,2 млн 
АҚШ доллары көлемінде бағалы қағаздарын Астана 
және Лондон халықаралық қор биржаларында 
екінші қайтара орналастырды, сол арқылы акци
онерлердің санын арттырып, Компания инвестор
ларының қорын әртараптандырды: екінші қайтара 
орналастыру аясында шығарылған жаһандық депо
зитарлық қолхаттардың (ЖДҚ) шамамен үштен екі 
бөлігін шетелдік инвесторлар сатып алды, қалған 
ЖДҚ ұстаушылары Қазақстан Республикасының 
инвесторлары болды. Бұл жағдай Компанияның 
келешекте дамуына қатысты өсіп келе жатқан 
қоғамдық сенімді білдіреді.

2019 жылы жария компания мәртебесіне ие болған 
Қазатомөнеркәсіп Лондон қор биржасының 
алаңында алғаш рет Инвестор күнін өткізді. 2019 
жылы Компания сонымен қатар акционерлердің 
алғашқы жылдық Жалпы жиналысын өткізді, оның 
қорытындысы бойынша дивиденд төлеу туралы 
шешім қабылданды. 2018 жылдың қорытындысы 
бойынша төленген дивидендтердің жалпы сомасы 
80 млрд теңгені құрады.

Есепті кезеңде Қазатомөнеркәсіптің корпоративтік 
басқару тәжірибесінде маңызды өзгерістер болды: 
бейінді комитеттер деңгейінде қарастырылатын 
мәселелердің жанжақты талдануын қамтамасыз 
ету мақсатында Директорлар кеңесі комитеттерінің 
құрамы кеңейтілді, сондайақ ірі акционердің 
Директорлар кеңесі комитеттерінің жұмысына 
қатысуы артты.

Мен мүмкіндікті пайдалана отырып, соңғы бірне
ше жыл бойы Қазатомөнеркәсіптің Директорлар 
кеңесінің жұмысына едәуір үлес қосқаны үшін 
Джон Дудасқа өз ризашылығымды білдіргім 
келеді. Джон Дудас 2015 жылдан бастап Директор
лар кеңесінің тәуелсіз мүшесі және 2018 жылдан 
бастап Директорлар кеңесінің төрағасы бола тұра, 
2019 жылдың желтоқсан айында қызметінен кетіп, 
 Қазатомөнеркәсіптің ірі акционері – «Самұрық 
Қазына» ҰӘҚ» АҚның Директорлар кеңесінің төраға
сы болып сайланды. Директорлар кеңесінің атынан 
Джонның Компанияға көрсеткен қолдауы және 
оны дамытуға қосқан баға жетпес үлесі үшін алғыс 
білдіріп, келешекте оған зор табыс тілегім келеді. 
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белгіленген ұйғарынды деңгейден төмен болды, ал Топтың 
өндірістік алаңдарында өндірістік және технологиялық 
апаттар тіркелген жоқ. Біз апаттан кейінгі қалпына келтіру 
жоспарларын жетілдіру және қызметтің үздіксіздігін басқару 
арқылы төтенше жағдайларға жоғары деңгейде дайындықты 
қамтамасыз ету үшін барлық қажетті шараларды қолданып 
келеміз. 

2019 жылы Қазақстанда жерасты ұңғымалық сілтілеу 
әдісімен толық пайдаланылған алғашқы уран кен орны 
 жабылды  («Уванас» кен орны, «ҚазатомөнеркәсіпSaUran» 
ЖШСнің «Степное РУ» филиалы). Бұл объект бойынша мемле
кет алдындағы барлық келісімшарттық міндеттемелер орын
далды. Кен орнында табиғи уранды өндіру жұмыстары тоқта
тылғаннан кейін, «ҚазатомөнеркәсіпSaUran» ЖШС Қазақстан 
Республикасының талаптарына сәйкес қалпына келтіру және 
сауықтыру шараларын қоса алғанда, жер қойнауын пайдалану 
салдарын жою бойынша жұмыстарды бастап кетті.

Корпоративтік басқару жүйесін жетілдіру
Есептік кезеңде Компания тұрақты дамуды басқару саласын
дағы тәжірибені жетілдіру және негізгі бизнесүдерістер мен 
корпоративтік шешім қабылдау жүйесі үшін жауапты және 
тұрақты даму қағидаттарын бірізді енгізу бойынша жұмысын 
жалғастыруда.

Сонымен қатар Қазатомөнеркәсіп үздік әлемдік тәжірибеге 
сәйкес корпоративтік басқару жүйесін жақсартуда едәуір 
табысқа жетті, бұл сыртқы тәуелсіз бағалаумен расталды.

Өндірістік және қаржылық нәтижелер
2019 жылы Қазатомөнеркәсіп әлемдік нарықтағы табиғи уран
ның ең ірі өнім берушісі мәртебесін сақтап қалды, ең бастысы, 
Қазатомөнеркәсіптің сату көлемі өндіру көлемінен шамамен 
мың тоннаға асты. Компания өзінің уран өндіру саласындағы 
көшбасшы ретіндегі позициясын нығайтып, келісімшарттар 
қоржынын нығайтуды және уран өнімдерін өткізудің жаңа 
нарықтарына шығуды жалғастырып келеді: мәселен, биыл біз 
жаңа екі елде жаңа алты тұтынушымен ынтымақтастық орнат
тық. Біздің сату қоржынымыз бүгінде негізгі әлемдік нарықтар
дағы клиенттерді, соның ішінде Қытай, ОңтүстікШығыс Азия, 
Солтүстік Америка, Еуропа және АзияТынық мұхит өңіріндегі 
атом электр станцияларының операторларын қамтитын 
айтарлықтай әртараптандырылған клиенттік базадан тұрады. 
Өнімдер желісін кеңейту аясында Қазатомөнеркәсіп Компания 
тарихында алғаш рет ТБУ АЭЖХА Банкіне байытылған уран 
өнімін жеткізіп, UF6 өнімін өткізу нарығына шықты. Бұл нәти
желерге қол жеткізу Компанияның нарықтық үлесті ұлғайтуға, 
спотнарықтағы сатулар көлемін шектеуге жауапкершілікпен 
қарауымен қатар, келешекте уран өнімдеріне бағаның қалпына 
келуінен күтілетін пайданың барынша көбеюін қамтамасыз ету 
мақсатында, бағасы қазіргі төмен бағалар деңгейінде бекітіл
ген ұзақ мерзімді келісімшарттарды жасаспау арқылы жүзеге 
асырылды. 

Қазатомөнеркәсіп 2019 жылы уран өндіруді жер қойнауын 
пайдалану келісімшарттары аясында жоспарланған деңгей
мен салыстырғанда 20%ға қысқартуды жалғастырып, уран 
өндірісінде нарыққа бағдарланған тәсілді ұстанады. 20182020 
жылдарға есептелген, кейін 2021 жылға дейін созылған өндіріс 
көлемін оңтайландырудың мақсаты соңғы онжылдықта ұзаққа 
созылған артық ұсыныс кезеңінен соң уран нарығын біртіндеп 
қалпына келтіру қажеттілігін көрсетті.

Сонымен қатар Компаниямыз ең төмен өзіндік құн көрсет
кіштерімен дүниежүзілік уран өндірушілері арасында көшбас
шы позициясын сақтап қалып, «Ақшалай өзіндік құн» (С1) 
және «Ақшалай өзіндік құн + күрделі шығындар» көрсеткіштері 
бойынша болжамды ауқымнан төмен нәтиже көрсетті.

Қазатомөнеркәсіп 2019 жылы «Уран байыту орталығы» АҚ
дағы меншік үлесін сату арқылы негізгі қызмет түріне шоғыр
ланып, ұзақ мерзімді құнды қалыптастырды, нәтижесінде 
шамамен 100 млн АҚШ доллары көлемінде ақшалай қаражат 
алынды.

Сонымен қатар, 2019 жылы Қазатомөнеркәсіп ІРОға шыққан 
кезде 2018 жылдың қорытындысы бойынша кем дегенде 
200 млн АҚШ доллары деңгейінде дивиденд төлеу туралы 
берген уәдесін орындап, 2019 жылы жалпы сомасы 80 млрд 
теңге көлемінде дивиденд төледі (бір жай акцияға шаққанда 
308,46 теңгеден).

2019 жылдың қыркүйек айында мажоритарлық акционер – 
«СамұрықҚазына» ҰӘҚ» АҚ Компанияның қосымша жаһан
дық депозитарлық қолхаттарын Лондон халықаралық қор 
биржасында және «Астана» халықаралық қаржы орталығының 
биржасында екінші қайтара орналастырды. Нәтижесінде еркін 
айналыстағы акциялардың жалпы саны 18,72%ға дейін өсіп, 
бағалы қағаздарымыздың өтімділігіне оң әсерін тигізді.

2020 жылға және ұзақ мерзімді перспективаға 
жоспарлар
2018 жылдан бастап Қазатомөнеркәсіп уран нарығындағы 
тұрақты ұзақ мерзімді теңгерімді қалпына келтіру мақсатын
да өзінің өндірістік және коммерциялық стратегиясын бірізді 
бейімдеп келеді. 2020 жылы уран нарығының сақталып 
отырған әлсіздігімен қатар, біз COVID19 пандемиясының 
теңдессіз теріс әсеріне тап болдық. Бұл жаһандық дағда
рыстың қысқа, орта және ұзақ мерзімді салдары әлі толық 
айқындалған жоқ. Дегенмен, біздің стейкхолдерлеріміз 
қызметкерлеріміздің, олардың отбасыларының, серіктес
теріміздің және қатысатын өңірлердегі жергілікті халықтың 
қауіпсіздігін қамтамасыз ету және денсаулығын сақтау 
Қазатомөнеркәсіптің абсолютті басымдығы болып табыла
тындығына сенімді бола алады.

Мен барлық қызметкерлерге, акционерлерге, өнім берушілер
ге, клиенттер мен қатысатын өңірлердегі тұрғындарға өз 
ризашылығымды білдіргім келеді. Біз қызметімізді үнемі 
жетілдіре отырып, Даму стратегиясын табысты іске асыруға 
тырысамыз. Соңғы бірнеше жылда әлемдегі атом энергетика
сын дамытуда байқалатын оң үрдістер тұрақты сипатта болып, 
Компания біртіндеп қалпына келіп жатқан ядролық отын 
нарығында жаңадан ашылған мүмкіндіктерді сәтті пайдалану 
тұрғысынан жақсы позицияда екендігіне сенімдіміз. Біз қабыл
даған міндеттемелерімізді орындап, стейкхолдерлеріміз үшін 
құнды қалыптастыру мақсатында өзіміздің көшбасшылық 
позициямызды одан әрі нығайта береміз.

Ғалымжан Пірматов 
«Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ

Басқарма төрағасы 

БАСҚАРМА ТӨРАҒАСЫНЫҢ ҮНДЕУІ

Құрметті әріптестер, 
серіктестер және 
инвесторлар!
Сіздің назарларыңызға 
«Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ Тобының 
2019 жылғы жылдық есебі ұсынылып 
отыр. Өткен жылғы қызметіміздің 
басты нәтижелері – негізгі қызметімізді 
тұрақты дамытуға және барлық 
мүдделі тараптар үшін ұзақ мерзімді 
құнды қалыптастыруға бағытталған 
стратегиямыздың табысты іске 
асырылуының дәлелі. ІРО өткізілгеннен 
кейінгі алғашқы жылы біз уран 
нарығындағы өзіміздің бәсекеге 
қабілетті позициямызды нығайту, 
корпоративтік басқару және әлеуметтік 
жауапкершілік деңгейін арттыру, сондай-
ақ уран нарығының әлсіз конъюнктурасы 
жағдайында күшті қаржылық 
нәтижелерге қол жеткізу үшін маңызды 
қадамдар жасадық. 

Қызметкерлеріміздің денсаулығы, 
қауіпсіздігі мен әл-ауқаты 
Қызметкерлеріміздің денсаулығы, еңбегінің қорғалуы және 
қауіпсіздігі Компаниямыздың негізгі басымдығы болып қала 
бермек. 2019 жылы біз еңбекті қорғау және өнеркәсіптік 
қауіпсіздікті басқару тәжірибелерін жетілдіруге және корпора
тивтік қауіпсіздік мәдениетін одан әрі дамытуға инвестиция 
салуды жалғастырдық. Іске асырылған профилактикалық 
ісшаралардың арқасында Компания LTIFR көрсеткіші мен жа
затайым оқиғалар санын сәйкесінше 22% және 33%ға азайт
ты. Әйтсе де, 2019 жылы өліммен аяқталған бір жазатайым 
оқиғаның орын алғанын зор өкінішпен хабарлауға мәжбүрміз. 
Біз барлық жазатайым оқиғалардың егжейтегжейін мұқият 
зерттеп, осындай жағдайлардың келешекте орын алуына жол 
бермеу үшін тиісті ұйымдастырушылық және басқарушылық 
шешімдерді енгіздік.

Өндірістегі жазатайым оқиғалар санының бірізді азайтылуына 
және саладағы ең төмен LTIFR көрсеткіштерінің біріне қол 
жеткізілуіне қарамастан, апатсыз өндірістік қызметті және 
қызметкерлердің қауіпсіз еңбек жағдайын қамтамасыз ету 
Компанияның негізгі басымдығы болып табылады және уран 
өндіру мен сатудағы көшбасшылығымен қатар Қазатомөнер
кәсіп бұрынғыдай өндірістік жарақаттың нөлдік деңгейіне жету 
және еңбек қауіпсіздігінің үздік салалық мәдениетін қалыпта
стыру мақсатын ұстанады.

Бизнестің табыстылығы мен тұрақтылығы Компанияның қыз
меткерлеріне байланысты. Көзделген мақсаттарға жету үшін 
Қазатомөнеркәсіп үздік мамандарды жұмысқа алу, оларды 
ынталандыру, өсіру және ұстап қалу, қызметкерлерінің денсау
лығы мен жұмыс орындарының қауіпсіздігін қамтамасыз ету 
үшін барлық мүмкіндіктерді пайдаланады.

2019 жылы біз көшбасшылықты дамытудың корпоративтік 
бағдарламаларын іске қосып, қызметкерлердің қатысты
рылуын арттыру бойынша бастамаларды енгізу арқылы 
корпоративтік мәдениетті дамытуда жаңа қадамдар жасадық. 
Сонымен қатар біз негізгі үдерістердің біркелкілігін, еңбек 
өнімділігінің артуын, деректер сапасының жақсартылуын және 
басқарушылық шешімдердің қабылдануын қамтамасыз ету 
мақсатында, қызметкерлерді басқару саласындағы үдеріс
терді автоматтандыруды одан әрі жалғастырдық.

Экологиялық тұрақтылық
2019 жылы экологиялық және әлеуметтік салалардағы Корпо
ративтік ісқимылдар жоспары аясында біз қоршаған ортаны 
қорғау бойынша кешенді шараларды енгізуді жалғастырдық. 
Соңғы бірнеше жыл ішінде қоршаған орта мен жергілікті 
тұрғындарға әсерді азайту біздің ғылымизерттеу жұмыстары
мыздың мәні болып табылады. 2019 жылы ішкі сараптама мен 
құзыреттерді дамыту және күшейту мақсатында біз Компания 
қызметінің қатысатын өңірлердегі қоршаған ортаға әсерін 
 модельдеу және бағалау, келешекте өндіріс аяқталғаннан  кейін 
кеніштердің құнарлығын қалпына келтіруді жоспарлау үшін 
Экологиялық жобалау және мониторинг орталығын құрдық.

Біз бүгінде жерасты ұңғымалық сілтілеу әдісін қолдану 
арқасында қоршаған ортаға мүмкіндігінше азырақ әсер ететін 
және әлемде неғұрлым экологиялық болып есептелетін қыз
метіміздің экологиялық әсерін азайту бойынша шараларды 
іске асыруды жалғастырып келеміз. 2019 жылы Компания
ның және оның ЕТҰның қоршаған ортаға әсері заңнамада 
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ӨНДІРІС

Қазатомөнеркәсіптің 
табиғи уран 
өндірудің әлемдік 
нарығындағы үлесі 
(өндірістегі сәйкес 
үлесінің негізінде)

23%
2018

24%
2019

+1 п.т.*  

КОМПАНИЯ ЦИФРЛАРДА —  
2019 ЖЫЛҒЫ НЕГІЗГІ КӨРСЕТКІШТЕР

GRI 102-7

2019 жылы әлемдік нарықта баста-
пқы уран өндірумен айналысатын 
кәсіпорындар арасында Қазатом-
өнеркәсіп үлесінің тұрақтылығы 
байқалады (өндірістегі сәйкес 
үлесінің негізінде). Есептік кезеңде 
Компанияның үлесі 2018 жылмен 
салыстырғанда өзгеріссіз қалды 
деуге болады және Қазатомөнер-
кәсіп өзінің әлемдегі ең ірі уран өн-
дірушісі және сатушысы ретіндегі 
мәртебесін сақтап қалды.

* Пайыздық тармақ.

2018
2019

Ta73
Тантал өнімін өндіру көлемі,
 тонна Ta

131,7
120,7 –8,4%  

2018 жылғы деңгеймен салыстырғанда тантал өнімін өндіру 
көлемінің заттай көрінісі 2019 жылы 8,4%-ға төмендеді, бұл 
тапсырыс берушілердің тарапынан сұраныстың азаюымен 
түсіндіріледі.

2019

Отын таблеткаларын өндіру 
көлемі, тонна

+2%  
84,3
86,0

2018

Отын таблеткаларын сату көлемі 2019 жылы 86 тоннаға дейін 
шамалы ұлғайды, бұл 2018 жылмен салыстырғанда 2%-ға 
жоғары. Көрсеткіштің өсуі тапсырыс берушілердің тарапынан 
сұранысқа сәйкес қайта өңдеуге келіп түскен UF6 мөлшеріне 
байланысты.

2019

UO2
Скраптардан қос тотық өндіру 
көлемі, тонна

+577,1%  
8,3

56,2
2018

2019 жылы скраптардан қос тотық өндіру көлемінің едәуір өсуіне 
«МСЗ» КАҚ-мен (РФ) 2019-2020 жж. аралығында скрап өңдеуге 
келісімшарт жасалуы себеп болды.

2019

Nb41
Ниобий өнімін өндіру көлемі, 
тонна Nb

–46,5%  
25,6

13,7
2018

2018 жылғы деңгейіне қатысты ниобий өндіру көлемінің заттай 
көрінісі есептік жылы 46,5%-ға төмендеді, бұл ниобий возгонда-
рына сұраныстың төмендеуімен түсіндіріледі.

2019

Be4
Бериллий өнімін өндіру көлемі, 
тонна Be

–1,4%  
1 711,7

1 688,4
2018

2019 жылы бериллий өнімінің өндірісі 2018 жылмен 
салыстырғанда 1,4%-ға төмендеді, бұған бериллий өніміне 
сұраныс құрылымының өзгеруі себеп болды.

2017-2019 жж. 
ӘЛЕМДЕ 

УРАН 
ӨНДІРУ 

ЖӘНЕ САТУ 
КӨЛЕМІ 

БОЙЫНША

1 

орын
 

Есептік кезеңде уран өндірісі жер қойнауын пайдалану 
келісімшарттары бойынша жоспарланған деңгейлерді 20%-ға 
төмендету шеңберінде өткізілгендігіне қарамастан, 2019 жылы 
аталған келісімшарттар бойынша өндірудің неғұрлым жоғары 
деңгейлеріне байланысты есептік кезеңде өндіру 2018 жылмен 
салыстырғанда 15,8%-ға ұлғайды.

2018
2019

Қазатомөнеркәсіптің уран өндіру 
көлемі (өндірістегі сәйкес үлесінің 
негізінде), тонна

11 476
13 291 +15,8%  

U3O8

22-бет
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ҚАРЖЫ

*  Осы жерде және бұдан әрі 2018 жылғы деректер 
бизнесті біріктіру нәтижесінде сатып алынған 
активтер мен міндеттемелердің әділ құнын 
бағалаумен байланысты қайта есептелген (2019 
жылғы Шоғырландырылған қаржылық есепте 4 
және 45-ескертпелерді қараңыз).

Еркін айналыстағы 
акциялардың үлесі 

14,92%
*2018

18,72%
2019

+25,5%  

*2018
2019

Өндіруші кәсіпорындардың күрделі 
шығындары (100% негізінде), 
млрд теңге

75,4
67,0 –11%  

2019 жылы күрделі шығындардың 2018 жылмен 
салыстырғанда 11%-ға азаюы негізінен бірқатар өндіруші 
активтерде келешекте кеңейту жобаларын іске асыру 
мерзімдерінің өзгеруі және шығындарды оңтайландыру 
бағдарламасының жалғасуы себебінен болды. 

2019

Акцияға шаққандағы пайда, 
теңге/акция

–54%  

1 610
733

*2018

Акцияға шаққандағы айданың өзгеру серпіні Топтың 2019 
жылғы табыс серпінімен арақатынаста. Осылайша, 2019 
жылы біржолғы әсердің ескерілуімен акцияға түзетілмеген 
пайда 2018 жылға қарағанда 54,5%-ға төмен. 

+84%  2019

Акцияға түзетілген пайда, 
теңге/акция

297,7
547,9

*2018

Есептік кезеңде акцияға түзетілген пайданың көрсеткіші 
түзетілген таза пайданың ұлғаюына байланысты өскен.

25 қыркүйекте «Самұрық-
Қазына» ҰӘҚ» АҚ – 
Қазатомөнеркәсіптің 
мажоритарлық акционері – 
Қазатомөнеркәсіптің жаһандық 
депозитарлық қолхаттарын 
(ЖДҚ) екінші қайтара 
орналастырды (SPO), осыған 
байланысты еркін айналыстағы 
акциялардың үлесі 18,72%-ға 
дейін өсті.

2019

Бір жыл ішінде түзетілген 
пайда, млрд теңге

+84%  
77,2

142,1
2018 *2018

2019

Бір жыл ішіндегі пайда,  
млрд теңге

424,7
213,7 –50%  

Есептік кезеңдегі пайда 213,7 млрд теңгені құрап, 2018 жылмен салыстырғанда 50%-ға төмендеді. Алдыңғы өткен кезеңмен 
салыстырғанда төмендеудің едәуір үлесі негізінен екі кезеңдегі транзакциялардың біржолғы әсеріне, атап айтқанда 2018 жылы 
Топтың құрамына «Инкай» БК» ЖШС, «Қаратау» ЖШС, «Ақбастау» БК» АҚ және «Байкен-U» ЖШС және 2019 жылы «Хорасан-U» БК» 
ЖШС қосылып шоғырландырылуына байланысты. Сонымен қатар 2019 жылы бірлескен операция бойынша міндеттемелердің 
есептен шығарылуы себебінен 17,0 млрд теңге көлемінде кіріс алынған. Түзетілген таза пайда (біржолғы транзакциялардың әсерін 
қоспағанда) 2018 жылмен салыстырғанда 84%-ға өсіп, 142,1 млрд теңгені құраған. 

2019

Таза борыш/түзетілген 
EBITDA

–50%  
0,50

0,25
*2018

2019 жылы таза борыштың түзетілген EBITDA-ға қатынасының 50%-ға 
төмендеуі соңғысының едәуір ұлғаюынан болды. 2019 жылы түзетілген 
EBITDA көрсеткіші 2018 жылмен салыстырғанда 76%-ға ұлғайып, 248,7 
млрд теңгені құрады, бұл негізінен операциялық пайданың өсуіне және 
Топ құрылымының өзгеруіне байланысты

КОМПАНИЯ ЦИФРЛАРДА —  
2019 ЖЫЛҒЫ НЕГІЗГІ КӨРСЕТКІШТЕР

GRI 102-7

2019

Операциялық пайда,  
млрд теңге

+96%  
77,5

151,9
*2018

Шоғырландырылған түсім 2019 жылдың қорытындысы бойынша 502,3 млрд теңгені құрап, 2018 жылмен салыстырғанда 
негізінен U3O8 нарықтық спот бағасының өсуіне және теңгенің АҚШ долларына қатысты әлсіреуіне негізделген орташа сатылу 
бағасының көтерілуі есебінен 15%-ға ұлғайды. Ұлғаю сондай-ақ Топ құрылымының өзгеруімен де байланысты, бұл Компания, 
шоғырландырылған еншілес кәсіпорындар және бірлескен операциялар өндірген жеке меншік уран үлесінің өсуіне әкелді. 

*2018
2019

Топтың шоғырландырылған түсімі,  
млрд теңге

436,6
502,3 +15%  

52-бет
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ПЕРСОНАЛ ЖӘНЕ ӘЛЕУМЕТТІК САЛА ЕҢБЕКТІ ҚОРҒАУ

2019 +4,6%  
1 337,0

1 400,4
2018

Қатысатын өңірлерді әлеуметтік-
экономикалық дамыту үшін 
бюджетке трансферлер, млн теңге

Қатысатын өңірлердің бюджеттеріне төлемдердің 2018 
жылмен салыстырғанда ұлғаюы теңгенің АҚШ долларына 
қарағанда әлсіреуімен байланысты, себебі өңірлер мен олардың 
инфрақұрылымын әлеуметтік-экономикалық дамытуға 
аударымдар бойынша міндеттемелерді атқару сомалары жер 
қойнауын пайдалану келісімшарттарында АҚШ долларымен 
көрсетілген. 

2018
2019

LTIFR  
(1 млн адам-сағатқа)

0,31
0,24 –22,6%  

Қауіпсіздік мәдениетін арттыру бойынша 
өткізілетін жұмыстың және әрбір 
қызметкердің өндірістік қауіпсіздік 
мәселелеріне жауапты қарауының 
нәтижесінде 2019 жылы LTIFR көрсеткішінің 
22,6%-ға төмендеуіне қол жеткізілді.

2019

Қауіпті жағдайлар, қауіпті 
іс-қимылдар және Near-Miss 
бойынша есептілік 

+457%  
6 200

34 546
2018

Анықталған қауіпті жағдайлар, қауіпті 
іс-қимылдар, Near-Miss санының ұлғаюы 
2018 жылы есептілік үдерісі әлі енгізілу 
(қызметкерлерді оқыту) кезеңінде 
болғандығына байланысты, ал 2019 жылы бұл 
үдеріс барлық ЕТҰ-да жұмыс істеді.

2019

Жазатайым 
оқиғалар саны 

–33,3%  
12

8
2018

Жазатайым оқиғалар саны да есептік кезеңде 
2018 жылмен салыстырғанда 33,3%-ға 
төмендеді.

2019

Өліммен аяқталған 
жазатайым оқиғалар 

1
1

2018

Өкінішке қарай, Компания мен оның ЕТҰ-ның 
кәсіпорындарда қауіпсіз еңбек жағдайын 
қамтамасыз ету бойынша барынша күш 
салуына қарамастан, 2019 жылы өліммен 
аяқталған бір жазатайым оқиға тіркелген.

Қызметкерлердің 
жалпы тізімдік 
санынан әйелдер 
үлесі 19%

2019

19%
2018

Топ қызметінің 
ерекшеліктері және 
оның есептік кезеңдегі 
саны айтарлықтай 
өзгермеген. 2019 жылы 
қызметкерлердің жалпы 
тізімдік санынан әйелдер 
үлесі 2018 жылғы деңгейде 
қалып, 19%-ды құраған.

КОМПАНИЯ ЦИФРЛАРДА —  
2019 ЖЫЛҒЫ НЕГІЗГІ КӨРСЕТКІШТЕР

GRI 102-7

132-бет 144-бет

2018
2019

Персонал саны, 
адам

20 507
20 592 +0,4%  

2019 жылы Топ құрамының тұрақтылығы байқалады: есептік 
кезеңдегі персонал саны 2018 жылға қарағанда 0,4%-ға өсіп, аса 
өзгеріске ұшырамаған. 
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ҚОРШАҒАН ОРТАНЫ ҚОРҒАУ 
ЖӘНЕ ЭНЕРГИЯНЫ ТҰТЫНУ

КОМПАНИЯ ЦИФРЛАРДА —  
2019 ЖЫЛҒЫ НЕГІЗГІ КӨРСЕТКІШТЕР

2018
2019

Энергияны жалпы тұтыну (жылу 
және электр энергиясы),  
мың ГДж

17 317
16 885 –2,5%  

2019 жылы энергияны жалпы тұтыну 2018 жылмен 
салыстырғанда уран өндірудің 15,6%-ға өсуін ескере отырып, 
энергияны үнемдеу және энергия тиімділігі бойынша іс-
шаралардың табысты іске асырылуының арқасында 2,5%-ға 
төмендеді. 

2018
2019

Энергияның үлестік шығындалуы,  
мың ГДж/т

0,0855
0,0854 –0,1%  

Топ өндірісінің энергия шығындау деңгейі энергияны үнемдеу 
және энергия тиімділігі бойынша іс-шаралардың табысты іске 
асырылуының арқасында 0,1%-ға төмендеді.

2018
2019

Жиналатын судың 
жалпы көлемі,  
мың м3

12 218
10 694 –12,5%  

2019 жылы жиналатын судың 2018 жылмен салыстырғанда 
12,5%-ға төмендеуі Оңтүстік Мойынқұм және Уванас 
кеніштерінің қолданыстан шығарылуына және жерасты 
суларының орнына технологиялық ерітінділердің қайта 
пайдаланылуына байланысты.

2019

Парниктік газдардың тікелей 
шығарындыларының жалпы көлемі, 
т СО2-бал. (1-қамту саласы) 

–18,8%  
132 480

107 600
2018

2019 жылы парниктік газдардың тікелей шығарындылары 
көлемінің 2018 жылмен салыстырғанда 18,8%-ға төмендеуі 
Топтың ЕТҰ-ның қазандықтарында қазбалы отынды 
тұтынудың жалпы төмендеуіне және Топ активтері 
құрылымының өзгеруіне байланысты.

GRI 102-7

12,5%-ға
ҚЫСҚАРТТЫ

КОМПАНИЯ 
2019 ж. 

ЖИНАЛАТЫН 
СУДЫҢ ЖАЛПЫ 

КӨЛЕМІН

153-бет

18,8%-ға
ҚЫСҚАРТТЫ

ПАРНИКТІК 
ГАЗДАРДЫҢ ТІКЕЛЕЙ 

ШЫҒАРЫНДЫЛАРЫНЫҢ 
ЖАЛПЫ КӨЛЕМІ 
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2019 ЖЫЛДЫҢ БАСТЫ ОҚИҒАЛАРЫ

 Наурыз 

 «EMEA Finance» басылымы
ның халықаралық редакция
сы Қазатомөнеркәсіптің 
IPOсын «EMEA Finance 
Achievement Awards 2018» 
халықаралық капитал 
нарығындағы қаржылық 
жетістіктері үшін марапаттау 
аясында жекешелендіру 
бойынша үздік мәміле деп 
таныды. Сондайақ Компа
нияның IPOсын GlobalCapital 
халықаралық қаржылық 
жаңалықтар платформа
сы Орталық және Шығыс 
Еуропа, ТМД және Ресей ел
деріндегі «№ 1 мәміле» және 
«Жекешелендіру бойынша 
№ 2 мәміле» ретінде таныды.

 МАМЫР 

 IPOдан кейін акционер
лердің алғашқы жылдық 
Жалпы жиналысы өткізілді, 
оған Компанияның дауыс 
беретін акцияларының жал
пы санынан 98,70%ға иелік 
ететін акционерлер мен 
олардың уәкілетті өкілдері 
қатысты. Акционерлер 2018 
жылдың қорытындысы 
бойынша дивидендтердің 
ақырғы мөлшерін 80 млрд 
теңге көлемінде бекітті, бұл 
бір жай акцияға шаққанда 
308,46 теңгені құрайды (бір 
ЖДҚ бір жай акцияға тең).

 МАУСЫМ 

 Акционерлерге 80 млрд 
теңге көлемінде дивиденд 
төленді.

 ШІЛДЕ 

 «ҚазатомөнеркәсіпSaUran» 
ЖШСнің «СтепноеРУ» фили
алында Қазақстандағы ҰСӘ
мен толық пайдаланылған 
алғашқы уран кен орны – 
Уванас кенішінің жабылу 
салтанаты өткізілді.

 ТАМЫЗ 

 Қазатомөнеркәсіп 2021 
жылы (бұрын 20182020) 
өнім өндірісін 20%ға қысқар
туды жалғастыруға ниет 
білдіретінін жариялады 
(жер қойнауын пайдалану 
келісімшарттары аясындағы 
көлемдерге қарамастан).

 ҚЫРКҮЙЕК 

 Қазатомөнеркәсіптің ма
жоритарлық акционері – 
«СамұрықҚазына» ҰӘҚ» АҚ 
Қазатомөнеркәсіптің жаһан
дық депозитарлық қолхат
тарын (ЖДҚ) екінші қайтара 
орналастырып (SPO), еркін 
айналыстағы акциялардың 
жалпы санын 18,72%ға 
дейін ұлғайтты.

 Қазатомөнеркәсіп жария 
компания мәртебесінде 
алғаш рет Лондон қор бир
жасының алаңында Инвес
тор күнін өткізді. 

 ҚАЗАН 

 Қазатомөнеркәсіптің Корпо
ративтік орталығында, жеке
леген еншілес және тәуелді 
ұйымдарында (ЕТҰ) SAP ERP 
интеллектуалды платфор
масы негізінде автоматтан
дырылған басқару жүйесін 
енгізу бойынша жобасы 
ТМДдағы SAP клиенттеріне 
арналған SAP ValueAward 
жыл сайынғы премиясының 
лауреаты атанды.

 ҚАРАША 

 Директорлар кеңесі «Қаз
атомөнеркәсіп» ҰАК» АҚның 
20192024 жж. арналған 
Цифрлық трансформация
сының жаңа Жол картасын 
бекітті.

 ЖЕЛТОҚСАН 

 Директорлар кеңесінің құра
мын өзгерту туралы мәлім
деме жасалды: Директорлар 
кеңесінің төрағасы Джон 
Дудас «СамұрықҚазына» 
ҰӘҚ» АҚның Директорлар 
кеңесінің құрамына кіруге 
қатысты шақыруды қабыл
дап, осыған орай «Қазатом
өнеркәсіп» ҰАК» АҚның 
Директорлар кеңесіндегі 
қызметінен кетті. «Қазатом
өнеркәсіп» ҰАК» АҚның 
Директорлар кеңесі төраға
сының міндетін атқарушы 
қызметіне Нил Лонгфэллоу 
мырза тағайындалды. 

 Үлбі металлургиялық за
уытының аумағында орна
ласқан Атомдық энергия 
бойынша халықаралық 
агенттіктің Төмен байы
тылған уран банкіне (ТБУ 
АЭЖХА Банкі) «Қазатом
өнеркәсіп» ҰАК» АҚдан (UF6) 
түрінде төмен байытылған 
уранның екінші – ақырғы – 
жеткізілімі іске асырылды 
(бірінші жеткізілім Oranoдан 
қазан айында болған). ТБУ 
сақтау барысында қа
уіпсіздіктің барлық халықа
ралық стандарттарының 
орындалуымен іске асы
рылған халықаралық жоба 
пайдалану кезеңіне өтті. 

 

80МЛРД ТЕҢГЕ
2018 ЖЫЛ 

ҚОРЫТЫНДЫЛАРЫ 
БОЙЫНША 

«ҚАЗАТОМӨНЕРКӘСІП» 
ҰАК» АҚНЫҢ ЖАЛПЫ 

ТӨЛЕНГЕН ДИВИДЕНД 
СОМАСЫ 

Үлбі металлургия
лық зауытының 

аумағында 
орналасқан 

Атомдық энергия 
бойынша 

халықаралық 
агенттіктің Төмен 
байытылған уран 

банкіне (ТБУ 
АЭЖХА Банкі) 

«Қазатомөнеркәсіп» 
ҰАК» АҚдан (UF6) 

түрінде төмен байы
тылған уранның 

екінші — ақырғы — 
жеткізілімі іске 

асырылды 
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Компания 1997 жылы Қазақстан Республикасы Президентінің жарлығымен уран, сирек 
металдар, атомдық электр станцияларына арналған ядролық отын импорты-экспорты 
бойынша Қазақстан Республикасының ұлттық операторы ретінде құрылды.
Құрылған сәтінен бастап Қазатомөнеркәсіп атомдық энергияны қауіпсіз, сенімді және 
бейбіт мақсатта пайдалану қағидаларын қатал ұстана отырып, өндірілген уран мен 
одан жасалған өнімдердің жеткізілімін тек Компанияның өнімін бейбіт мақсаттарда 
пайдалану туралы кепілдік берілген жағдайда ғана іске асырады.

КОМПАНИЯНЫҢ ҚҰРЫЛҒАН СӘТІНЕН БАСТАП ТАРИХЫ 

КОМПАНИЯ ТАРИХЫ

1997
«Қазатомөнеркәсіп» 
Ұлттық атом 
компаниясы құрылды, 
компания уран өндіру 
көлемі бойынша 
әлемдік индустрияда 
13орында.

2000
Қазатомөнеркәсіп 
АЯЭ, АЭЖХА және 
«Қызыл кітапқа»1 
сәйкес өндіру 
көлемі бойынша 
әлемдегі алтыншы 
уран өндіруші 
болды. Топ тек 
бейбіт мақсаттарға 
бағытталған тантал 
және бериллий 
өндірісін іске қосты.

2003
Қазатомөнеркәсіп 
әлемде бериллий 
өнімін өндіру 
бойынша екінші 
орынға (әлемдік 
өндірудің 29%ы) 
және тантал өндіру 
бойынша төртінші 
орынға шықты. 

2006
Қазатомөнеркәсіпке 
алғаш рет Fitch 
Ratings «ВВ+», 
«Жағымды» 
болжамы және 
Moody's «Ваа3», 
«Тұрақты» 
болжамы бойынша 
халықаралық 
кредиттік рейтингтер 
берілді.

2009
Қазақстан әлемде уран 
өндіру бойынша бірінші 
орынға шықты. Табиғи 
уран өндірісі 13 500 
тоннаны құрады.

2012
Жыл сайынғы 
өнімділігі 500 000 
тонна көлемінде 
күкірт қышқылын 
өндіретін зауыт 
қолданысқа енгізілді.

2015
CGNPCпен Қазақстанда жылу бөлетін 
құрастырмаларды ЖБҚ дайындайтын 
зауытты жобалау және салу, 
Қазақстандағы уран кен орындарын 
бірлесіп игеру жөніндегі коммерциялық 
шарттар туралы стратегиялық келісім 
жасалды. ҚРда ЖБҚ зауытын салу 
жобасын іске асыру үшін «ҮлбіТВС» 
ЖШС бірлескен кәсіпорны құрылды. 
«Үлбі металлургиялық зауыты» АҚ, 
Топтың еншілес кәсіпорны елде 
АЭЖХА шеңберінде құрылған төмен 
байытылған уран банкінің резервтік 
қорының операторы аталды.
 

2019
Қазатомөнеркәсіп және Orano 
ТБУ АЭЖХА Банкіне төмен 
байытылған уранды жеткізді. 
«СамұрықҚазына» ҰӘҚ» АҚ 
AIX және LSE қор биржаларына 
Қазатомөнеркәсіптің 
қосымша ЖДҚ орналастырып, 
акциялардың/еркін 
айналыстағы ЖДҚның жалпы 
санын 18,72%ға дейін өсірді.

2013
Қазатомөнеркәсіп 
«Орал электрхимиялық 
комбинаты» АҚның және 
Уранды байыту халықаралық 
орталығының жылдық қуаты 
2,5 млн және 60 000 бірлік 
бөлу жұмысына үлескерлік 
қатысу арқылы уранды 
байыту қызметіне рұқсат 
алды.

2016
Қазатомөнеркәсіп 
Активтерді қайта 
құрылымдау 
бағдарламасын 
қабылдады.

2017
Топ құрған, Швейцарияда 
орналасқан трейдингтік 
компания – «Қазақатом» 
сауда үйі (KazakAtom TH 
AG) жұмысын бастады.

2018
Қазатомөнеркәсіптің жалғыз 
акционері – «СамұрықҚазына» 
ҰӘҚ» АҚ Қазатомөнеркәсіптің 
14,92% көлеміндегі акциялары 
мен жаһандық депозитарлық 
қолхаттарын (ЖДҚ) «Астана»  
халықаралық қаржы орталығы
ның биржасында (AIX) және 
Лондон халықаралық қор бир
жасында (LSE) алғаш рет жария 
түрде орналастырды. Директор
лар кеңесі нарыққа бағдарланған 
өндірісті көздейтін 20182028 жж. 
арналған жаңа Даму стратегия
сын қабылдады.

2010
Қазатомөнеркәсіп 
АЯЭ, АЭЖХА және 
«Қызыл кітап» 
деректеріне сәйкес 
әлемдегі ең ірі 
уран өндіретін 
компанияға 
айналды.

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

1   «Қызыл кітап» – Атом энергиясы жөніндегі халықаралық агенттіктің (АЭЖХА) жарияланымы: 
уранның елдер бойынша шикізат қоры, өндірілуі және тұтынылуы туралы деректер жинағы.
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Қазатомөнеркәсіп табиғи уранның жоғары сапалы 
кен орындарының саладағы ең ірі ресурстық 
қорына басым қолжетімдігі бар әлемдегі ең 
ірі табиғи уран өндірушісі және Қазақстан 
Республикасының уран мен оның қосылыстары, 
сирек металдар, АЭСна арналған ядролық отын, 
арнайы жабдық және технологиялар экспорты 
мен импорты бойынша ұлттық операторы болып 
табылады. Компания барлық мүдделі тараптар 
үшін ұзақ мерзімді құнды құру арқылы жауапты 
және тұрақты даму қағидаттарына сәйкес уран 
кен орындарын әзірлейді және қосымша құн 
тізбегінің құрамдастарын дамытады. 

КОМПАНИЯ ТУРАЛЫ

01
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«ҚАЗАТОМӨНЕРКӘСІП» ҰАК» АҚ-НЫҢ 
БИЗНЕС-МОДЕЛІ GRI 102-2 GRI 102-7

              КАПИТАЛДАР СТРАТЕГИЯЛЫҚ 
МАҚСАТТАР

Қаржылық
капитал

Зияткерлік 
меншік

Табиғи 
ресурстар

Өндірстік 
капитал

Адам 
капиталы

Әлеуметтік капитал  
және репутация

БӘСЕКЕЛЕС 
АРТЫҚШЫЛЫҚТАР ҚҰНДЫ ҚҰРУ

52-, 242-бет

153-бет

26-, 52-, 123-бет

120-, 128-, 138-, 168-бет

132-бет

98-, 117-бет

Энерготиімділік

2,5  млрд 
теңге

Сатып алулар

229,1  млрд 
теңге

Оқыту шығындары

1,4  млрд 
теңге

ЕҚӨҚға инвестициялар

7,23  млрд 
теңге

Тұрақты 
даму ісшаралары

600+

Персонал саны

20 592 
                   адам

ҒЗТКЖ

3,2  млрд 
теңге

Табиғат қорғау 
қызметі

1,9  млрд 
теңге

Күрделі 
шығындар

69,3  млрд 
теңге

Өңірлердің трансферлері 
мен бюджеттері

1,4  млрд 
теңге

2018 жылы төленген 
дивиденд

80  млрд 
теңге

Түсім

502,3  млрд 
теңге

Әлемдегі ең ірі 
уран өндіретін 

компания 

Өндірудің тиімді 
әрі экологиялық 

технологиясы 

Қазақстанның 
ұлттық операторы 

мәртебесі 

Серіктестік 
жобаларды 

табысты іске асыру

Бизнеске 
жауапкершілікпен 

қарау

Тәуекелдерді 
басқару

 ОПЕРАЦИЯЛЫҚ ЦИКЛ

ҚАЙТА ӨҢДЕУ

ӨТКІЗУ

ӨНДІРУ

26 
КЕН ОРНЫ

13 
ӨНДІРЕТІН 
АКТИВ

ТАСЫМАЛДАУ

Қазіргі қызметтің бағыты

U3O8 87%
КОМПАНИЯ
ТҮСІМІНЕН

ТАБИҒИ УРАН:

Ta73Be4Nb41

СИРЕК МЕТАЛДАР:

Уран өнімін сату: 
ұзақ және қысқа мерзімді 
келісімшарттар бойынша, сондайақ 
спот нарығында Швейцариядағы 
еншілес трейдингтік компаниясы 
арқылы.
Топ дайын өнім тасымалының 
қауіпсіздігін қамтамасыз етеді.

Қытай, Оңтүстік және Шығыс 
Азия, Солтүстік Америка, 
Еуропа

УРАН ШАЛА 
ТОТЫҒЫН-ТОТЫҒЫН 
ӨНДІРУ
Негізгі қызметтің бағыты

ТАЗАРТУ ЖӘНЕ 
КОНВЕРСИЯЛАУ
Өңдеудің жаңа бағыты

ӨТКІЗУ

Өңдеудің жаңа бағыты

ҚАЙТА РЕКОНВЕРСИЯЛАУ, 
УРАН ДИОКСИДІ 
ҰНТАҒЫ МЕН ОТЫН 
ТАБЛЕТКАЛАРЫН ӨНДІРУ
Қазіргі қызметтің бағыты 

БАЙЫТУ
Уранды байыту қызметіне қол 
жеткізу

УРАНДА БАСТАПҚЫ 
ӨНДІРУ
Негізгі қызметтің бағыты

ЯДРОЛЫҚ ОТЫН 
ӨНДІРУ
Қазіргі қызметтің бағыты

Назардың негізгі 
қызмет түріне 

аударылуы 

Нарықтық 
жағдайлар 

негізінде өндіру, 
қайта өңдеу және 

сату көлемінің 
оңтайланды-

рылуы

Маркетинг 
функциясын 

күшейту және 
сату арналарын 
кеңейту арқылы 
құндылықтың 

жасалуы

Бизнес-қызметте 
озық тәжірибенің 

қолданылуы

Сала 
көшбасшысына 
сәйкес келетін 
корпоративтік 
мәдениеттің 
дамытылуы

Өз арсеналында экономикалық тиімді 
 ЖЕРАСТЫ ҰҢҒЫМАЛЫҚ СІЛТІЛЕУ ТЕХНОЛОГИЯЛАРЫ мен ұзақ 

мерзімді қорлар базасын біріктіре отырып, Қазатомөнеркәсіп әлемдегі ең озық әрі 
төмен шығынды уран өндіретін кәсіпорындардың бірі болып қалады.
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Компания өз қызметін келесі бағыттар бойынша жүзеге асырады:
Негізгі өнімнің сипаттамалары 

Уран өнімі Уран өндіру, уран өнімдерін қайта өңдеу және сату.

Бериллий өнімі Бериллий және оның қоспалары негізінде өндіру, бериллий өнімдерін сату, ғылыми зерттеулер 
және әзірлемелер. 

Тантал өнімі Танталдан жасалған бұйымдарды өндіру және сату, ғылыми зерттеулер және әзірлемелер. 

Энергия ресурстары Электр энергиясын, жылу энергиясын өндіру және сату.

Басқа операциялар Басқа өнімдерді өндіру және сату, негізгі өндіріс үшін қызмет көрсету.

КОМПАНИЯ ҚЫЗМЕТІНІҢ БАҒЫТТАРЫ 
МЕН НЕГІЗГІ ӨНІМІ GRI 102-2

Геологиялық барлау жұмыстары Табиғи уран өндіру

Уран өнімдерін өндіру:  
табиғи уран концентраты, ядролық керамиттік сұрыпты уран 
диоксидінің ұнтақтары, отын таблеткалары

Бериллий, тантал, 
ниобий өнімдерін өндіру

  Ғылымизерттеу қызметі және 
әзірлемелері, адам қорларын 
дамыту және ядролық энергетика 
үшін кадрлар даярлау

«ҮЛБІ МЕТАЛЛУРГИЯЛЫҚ ЗАУЫТЫ» АҚ
 ЖЫЛЫНА

108
тонна

ОТЫН ТАБЛЕТКАСЫН ӨНДІРЕДІ 

КОМПАНИЯ ТУРАЛЫ

2524 БІРІКТІРІЛГЕН ЖЫЛДЫҚ ЕСЕП  |  2019 «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ



КОМПАНИЯ АКТИВТЕРІНІҢ ҚҰРЫЛЫМЫ2 GRI 102-5

2   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 жүргізетін ұйымдар-
ды 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.

Қазатомөнеркәсіп әлемдегі ең 
ірі ресурстық базалардың біріне 
қатынау артықшылығы бар табиғи 
уранның ең ірі өндірушісі болып 
табылады. UxC деректеріне сәй
кес Компанияның уран өндірісі 
2019 жылы уран өндірісінің жал
пы әлемдік көлемінен шамамен 
 24%ды құрады.  Қазақстанның уран 
өндірісінің көлемі бойынша үлесі 
әлемдік алғашқы уран өндірісінен 
42%ды құрады.

2019 жылы Компания мен оның 
серіктестерінің қызметі Қазақстан

да орналасқан 26 кен орнында/
учаскеде кенді ЖҰС әдісімен өн
діретін 13 өндіруші активте жүзеге 
асырылды, соның ішінде:

 ⚫  8 уран кен орнында жұмыс 
істейтін уран өндіру бойынша үш 
еншілес кәсіпорын (100% қатысу 
үлесімен);

 ⚫  Қазатомөнеркәсіпке ішінара 
тиесілі (қатысу үлесі бойынша), 
18 уран кен орнында жұмыс істей
тін он уран өндіретін компания. 

2019 жылғы 31 желтоқсандағы 
жағдай бойынша Топтың үлесі

не жатқызылатын дәлелденген 
және ықтимал кен қорларындағы 
уран металының балама құрамы 
292,7 мың тоннаны құрады (Uranium 
Metal Content Equivalent немесе 
UME). Топтың үлесіне жатқызыла
тын өлшенген және айқындалған 
минералды ресурстар (кен қорла
рын өндіру үшін түрлендірілген ми
нералды ресурстарды қоса алғанда) 
462,4 мың тонна UME құрады. Әрбір 
санат Кен қорлары жөніндегі бірік
кен комитеттің (JORC) Кодексінің 
терминдері мен анықтамаларына 
сәйкес көрсетілген.

Негізгі активтер

   ШуСарысу және Сырдария про
винцияларында орналасқан 19 
уран кен орнына қатысты өндіру 
құқығын Топтың еншілес компа
нияларына беретін жер қойнауын 
пайдалануға арналған келісім
шарттар, оларда жиынтығын
да 370,7 мың тонна UMEден 
тұратын кеннің дәлелденген және 
ықтимал қорлары, сондайақ 
2019 жылғы 31 желтоқсандағы 
жағдай бойынша 509,8 мың 
тонна UMEден тұратын пайдалы 
қазбалардың өлшенген және 
болжамды ресурстары бар;

   2019 жылғы 31 желтоқсандағы 
жағдай бойынша ШуСары
су, Сырдария және Солтүстік 
Қазақстан провинцияларында 
орналасқан 7 уран учаскесіне/
кен орындарына қатысты кен 
өндіру құқығы Топтың БК және 

қауымдасқан компанияларына 
100%дық негізде 127,7 мың 
тонна UME және жалпы пайдалы 
қазбалар ресурстары (өлшен
ген, болжанған және алдын ала 
бағаланған минералдық ресурс
тарды қоса алғанда) 206,4 мың 
тонна UME дәлелденген және 
ықтимал кен қорлары тіркел
ген жер қойнауын пайдалануға 
арналған келісімшарттар;

 жылдық өнімділігі 3 728  тонна 
U3O8, UF6дан дайындалған 
317 тонна UO2 ұнтағы, сынықтар
дан дайындалған 155  тонна 
UO2 ұнтағы және 108 тонна 
отын таблеткалары, сондайақ 
1 626,9 тонна, 141,9 тонна және 
25,2  тонна  бериллий, тантал және 
ниобий сирек жер металдарынан 
жасалған бұйымдар «Үлбі метал
лургиялық зауыты» АҚның уран 

өнімі мен сирек жер металдарын 
өндіру жөніндегі комбинаты;

   уран саудасы жөніндегі еншілес 
кәсіпорын — Швейцарияның 
Цуг қаласында орналасқан 
KazakAtom TH AG Сауда үйі;

   қосалқы кәсіпорындар:
 ⚫  жиынтық жылдық өндірістік 

қуаттылығы 680 мың тоннаны 
құрайтын күкірт қышқылын 
өндіретін екі зауыт;

 ⚫ «Волковгеология» АҚ – геоло
гиялық жұмыстар мен техно
логиялық бұрғылауды жүргізу 
жөніндегі компания; өндірістік 
активтерге қызмет көрсететін 
көліклогистикалық компания.

Төменде еншілес ұйымдар, 
бірлескен кәсіпорындар, бірлескен 
операциялар және Топтың 
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қауымдасқан ұйымдары 2019 
жылғы 31 желтоқсандағы жағдай 
бойынша ұсынылған. «Үлбі 

металлургиялық зауыты» АҚн және 
«Волковгеология» АҚн қоспағанда, 
осы компаниялардағы Топтың 

иелену үлесі барлық жағдайларда 
Топтың дауыс беретін құқықтарына, 
әрқайсысында Топ 100% дауысқа ие.

2019 жылғы 31 желтоқсандағы жағдай бойынша Холдингтің еншілес компаниялары, БК, 
БО және қауымдасқан ұйымдары

Қатысу тәсілі Ұйымның атауы Топтың үлесі 
(%)

Уран өндіру және қайта өңдеу
Еншілес ұйымдар  «Орталық» ЕК» ЖШС 100,00

 «Қазатомөнеркәсіп-SaUran» 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
 «Хорасан-U» БК» ЖШС (4) 50,00

Бірлескен кәсіпорындар  «Буденовское» БК» ЖШС 51,00
 «Семізбай-U» ЖШС 51,00

Бірлескен операциялар  «Ақбастау» БК» АҚ (3) 50,00
 «Қаратау» ЖШС (3) 50,00
Energy Asia (BVI) Limited (4) (5) (6) 50,00

Қауымдасқан ұйымдар  «КАТКО» БК» ЖШС 49,00
«Оңтүстік тау-химия компаниясы » БК» ЖШС 30,00
 «Заречное» БК» АҚ 49,98
 «Қызылқұм» ЖШС (5) 50,00

 «Жаңақорған-Транзит» ЖШС (7) 60,00

1   Компания «Қазатомөнеркәсіп-SaUran» ЖШС-нің 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 қатысты жер қойнауын пайдалануға арналған келісімшарттар бойынша өз 
құқықтары мен міндеттерін «RU-6» ЖШС-не табыстады. 

2   Компания «Инкай» БК» ЖШС-дегі қатысу үлесін 40%-дан 60%-ға дейін ұлғайтты және сәйкесінше, 2018 жылғы 1 қаңтардан бастап оны өзінің 
қаржылық есебінде толығымен шоғырландыра бастады.

3   «Ақбастау» БК» АҚ мен «Қаратау» ЖШС 2018 жылғы 1 қаңтардан бастап БО ретінде жіктелді.
4   2018 жылдың желтоқсанында Компания Energy Asia Holdings (BVI) Limited-тен «Хорасан-У» БК» ЖШС жарғылық капиталының 40,05% EAL акцияларын 

және 16,02% жарғылық капиталын сатып алуды аяқтады.  
Осы мәмілелердің нәтижесінде Компания «Байкен-U» ЖШС-дегі өз үлесін 5%-дан 52,5%-ға дейін (тікелей иелену 5%, Energy Asia (BVI) Limited арқылы жа-
нама иелену 47,5%), «Қызылқұм» ЖШС-дегі өз үлесін 30%-дан 50%-ға дейін (тікелей иелену – 30%, Energy Asia (BVI) Limited арқылы жанама иелену – 20%), 
«Хорасан-У» БК» ЖШС-дегі өз үлесін 33,98%-дан 50%-ға дейін (тікелей иелену) ұлғайтты.

5   Компанияға Energy Asia (BVI) Limited 50% (тікелей иелену) тиесілі. Energy Asia (BVI) Limited «Қызылқұм» ЖШС-де 40% (тікелей иелену) және «Байкен-U» 
ЖШС-де 95% (тікелей иелену) иеленеді.

6   2019 жылдың желтоқсанында PSIL таратылып, оның 9,95% (тікелей иелену) көлемінде Energy Asia (BVI) Limited-тағы үлесі Компанияға табысталды. 
Нәтижесінде Компанияның Energy Asia (BVI) Limited-тағы үлесі (тікелей иелену) 50%-ға дейін ұлғайтылды.

7   Бұл компаниялар — жоғарыда кестеде көрсетілген еншілес, БК және қауымдасқан кәсіпорындардағы үлестер арқылы жанама түрде Компания үшін 
3-деңгейдегі кәсіпорындар. Тиісті қатысу үлестері Компанияға емес, 2-деңгейлі компанияларға тиесілі.

 13 УРАН 
ӨНДІРУШІ 

КӘСІПОРЫН, ОНЫҢ 
ІШІНДЕ 

 7 ЕНШІЛЕС 
КӘСІПОРЫН, 1 БК, 

2 БО, 3 ТОПТЫҢ 
ҚАУЫМДАСҚАН 

КОМПАНИЯЛАРЫ

«Инкай» БК» ЖШС

2019 жылғы 31 желтоқсандағы жағдай бойынша Холдингтің еншілес компаниялары, БК, 
БО және қауымдасқан ұйымдары

Қатысу тәсілі Ұйымның атауы Топтың үлесі 
(%)

Ядролық отын циклі және Металлургия
Еншілес ұйымдар «Үлбі металлургиялық зауыты» АҚ 90,18

ULBA-CHINA Co Ltd (7) 100,00

 «Машзавод» ЖШС (7) 100,00
 «Үлбі-ЖБҚ» ЖШС (7) 51,00

Ядролық отын циклі 
Бірлескен кәсіпорындар «Уранды байыту орталығы» АҚ 50,00

 «Орал электрхимиялық комбинаты» АҚ (7) 25,00

УКР ЕВС ЖАҚ БК 33,33
Инвестициялар «Уранды байыту жөніндегі халықаралық орталық» АҚ 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 (7) 49,00

«Қорған-Қазатомөнеркәсіп» ЖШС 100,00
Бірлескен кәсіпорындар «СКЗ-U» ЖШС 49,00

«Уранэнерго» ЖШС 77,52
«Шиелі-Энергосервис» ЖШС (7) 99,17
«Таукент-Энергосервис» ЖШС (7) 99,95
«Уранэнерго-Пул» ЖШС (7) 100,00

Қауымдасқан ұйымдар «СКЗ-Қазатомөнеркәсіп БК» ЖШС 9,89

(жалғасы)
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8   2019 жылдың желтоқсанында Қазатомөнеркәсіп «Уранды байыту орталығы» АҚ-да (УБО) өзіне тиесілі 50% акцияны (минус 1 (бір) акция) өзінің осы 
БК бойынша серіктесі – «ТВЭЛ» АҚ-ға (ТВЭЛ) 6,253 млрд рубльге (шамамен $100 млн АҚШ доллары) кідіртпелі талаптармен сату туралы шарт 
жасасты. Компания иелік ететін УБО акцияларының құны KPMG Tax and Advisory компаниясы орындаған тәуелсіз әрі әділ нарықтық баға негізінде 
белгіленді. Қазатомөнеркәсіп Компанияның ТВЭЛ-мен алдын ала келісілген талаптарға сәйкес уранды байыту бойынша қызметтерді пайдалану 
құқығын сақтап қалатын 1 УБО акциясын өзіне қалдыруды жоспарлап отыр. 2020 жылғы 17 наурыздағы жағдай бойынша Қазатомөнеркәсіп өзінің 
УБО-дағы үлесін (50% акция (минус 1 (бір) акция) сатуды аяқтады. 

9   Компанияның IPO аңдатпасында бұрын жарияланғандай, бейінді емес активтерді сату жоспарларына сәйкес бірқатар бейінді емес активтер, 
соның ішінде KazPV жобасының кәсіпорындары: «Astana Solar» ЖШС, «Kazakhstan Solar Silicon» ЖШС және «MK KazSilicon» ЖШС сатылды немесе са-
тылады. Бұрын жарияланғандай бастапқы кезеңде KazPV кәсіпорындарына қатысу үлестерінің 75%-ын сатуды көздейтін кідіртпелі талаптармен 
Сатып алу-сату шартына 2019 жылғы 17 мамырда қол қойылды. 2019 жылғы 31 желтоқсандағы жағдай бойынша бұл мәміле аяқталған жоқ. KazPV 
жобасына қатысатын ұйымдардың активтері мен міндеттемелері шоғырландырылған қаржылық есепте сатуға арналған активтер ретінде көр-
сетілген. Бұл Есеп шығарылған кезде 2019 жылғы 17 мамырдағы Сатып алу-сату шарты онда көзделген кідіртпелі талаптардың орындалмауына 
байланысты күшіне енген жоқ және бұл Шарт бойынша KazPV жобасының кәсіпорындарын сату мәселесі қайта қаралуы мүмкін.

10   Топ «Каустик» АҚ-дағы өзінің акцияларының бүкіл пакетін 2020 жылдың соңына дейін сатуға ниетті.

11   «Уранэнерго-Пул» ЖШС – Компанияның «Уранэнерго» ЖШС-дегі үлесі арқылы 3-деңгейлі кәсіпорын. 2019 жылдың қазанында «Уранэнерго» ЖШС 
қатысушыларының Жалпы жиналысы «Уранэнерго-Пул» ЖШС-нің қайта құрылуын мақұлдады. Кәсіпорынды 2020 жылы қайта құру жоспарланып 
отыр. 

12   «Шиелі-Энергосервис» ЖШС және «Таукент-Энергосервис» ЖШС – Компанияның «Уранэнерго» ЖШС-дегі үлесі арқылы 3-деңгейлі кәсіпорындар. 
Кәсіпорындарды 2020 жылы қайта құру жоспарлануда.

Сату кезеңіндегі немесе қайта құрылымдауға жататын активтер

Қатысу тәсілі Ұйымның атауы Топтың 
үлесі (%)

Баламалы энергетика
Еншілес кәсіпорындар «Kazakhstan Solar Silicon» ЖШС (9) 100,00

 «MK KazSilicon» ЖШС (9) 100,00
 «Astana Solar» ЖШС(9) 100,00
    «Уранэнерго-Пул» ЖШС (7) (11) 100,00

    «Шиелі-Энергосервис» ЖШС (7) (12) 99,17

    «Таукент-Энергосервис» ЖШС (7) (12) 99,95

Қосымша қызмет
Қауымдасқан кәсіпорындар  «Каустик» АҚ (10 40,00
Ядролық отын циклы
Бірлескен кәсіпорындар  «Уранды байыту орталығы» АҚ (8) 50,00

ҚАТЫСУ ГЕОГРАФИЯСЫ ЖӘНЕ НАРЫҚТАРЫ 
GRI 102-4

Уран кен орындары

Компанияның уран кен орындары Қазақстанның төрт негізгі әкімшілік облысында орналасқан:
 ⚫  Қызылорда облысы (Шиелі және Жаңақорған аудандары); 
 ⚫  Түркістан облысы (Созақ және Отырар ауданы); 
 ⚫  Солтүстік Қазақстан облысы (Уәлиханов ауданы); 
 ⚫  Ақмола облысы (Еңбекшілдер ауданы).

 

АҚМОЛА ОБЛЫСЫ

СОЛТҮСТІК ҚАЗАҚСТАН 
ОБЛЫСЫ

ҚЫЗЫЛОРДА ОБЛЫСЫ

ТҮРКІСТАН 
ОБЛЫСЫ

Нұр-Сұлтан

Компанияның және өндіру, қайта өңдеу объектілерінің уран кен орындарының орналасқан жері

Уран кен орындары және өндіру, 
қайта өңдеу объектілері

ШуСарысу 
және Сырдария 

провинцияларында 
жалпы есеппен 

 370,7 
 мың тонна 

UME көлемінде 
дәлелденген және 

ықтимал кен 
қорлары бар
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17,3%
СОЛТҮСТІК ҚАЗАҚСТАН

4,7%
ІЛЕ

60,1%
СЫРДАРИЯ

1,8%
КАСПИЙ МАҢЫ

0,8%15,2%

БАЛХАШ МАҢЫ
ШУ-САРЫСУ

Нұр-Сұлтан

ҚМК стандарттарына сәйкес уран қорларының бөлінуін көрсете отырып, 
қазақстандық уран провинциялары3

Уран өнімдерінің нарығы GRI 102-6

Табиғи уран мен уран өнімін сату 
Қазатомөнеркәсіп үшін негізгі табыс 
пен кіріс көзі болып табылады, бұл 
ретте Топтың шоғырландырыл
ған түсіміндегі уран сегментінің 
үлесі 2019 жылдың қорытындысы 
бойынша 87%ды құрады. Нәтиже
сінде уранның нарықтық бағалары 
Компанияның қаржылық көрсет
кіштеріне едәуір әсер етеді.

Уран өнімінің нарықтық бағасы, 
кез келген басқа тауардың баға
сындай, сұраныс пен ұсыныстың 
теңгерімімен айқындалады. 
Сонымен қатар кез келген негізгі 
уран өндірушісі сататын орташа БУҚ 
бағасы жасалатын келісімшарт
тардың түріне және сату қоржын
дарының құрылымына өте тәуелді 
болады (шарттар, әр келісімшартта 

қолданылатын баға формуласы, 
спот және ұзақ мерзімді келісім
шарттардың пропорциялары және 
т. б.). Қазатомөнеркәсіп неғұрлым 
кең энергетикалық нарықтағы 
көміртексіз негізгі электр энергия
сының сенімді көзі ретінде атомдық 
энергетика өзінің позицияларын 
сақтап, нығайта түседі деп күтуде, 
бұл уранға сұраныстың артуына 
әкеледі. Сәйкесінше, уран бағасы 
қазіргі тұрақсыз төмен деңгейлер
ден көтерілуі тиіс, бұл төмен өзіндік 
құнмен өндіретін және нарықтық 
бағаға жоғары деңгейде әсер ету 
иінтіректеріне ие Қазатомөнеркәсіп 
үшін зор мүмкіндік.

2019 жылы әлемде жалпы қуат
тылығы 5,2 ГВт 6 ядролық реактор 
іске қосылды (Ресейде үш, ҚХРда 

екі және Оңтүстік Кореяда бір), жал
пы қуаттылығы 10,2 ГВт 13 ядро
лық реактор ресми жұмысын 
тоқтатты (Жапонияда бес, АҚШта 
екі, Ресей, Швейцария, Германия, 
Швеция, Оңтүстік Корея мен Тай
ванда бірбірден). Сонымен қатар 
2019 жылы жалпы қуаттылығы 
4,8 ГВт төрт реактордың құрылы
сы басталды (Ресей, ҚХР, Иран 
және Ұлыбританияда бірбірден). 
53  реактор құрылыс кезеңінде. 

АҚШ Сауда министрлігінің 
1962 жылғы Сауданы кеңейту 
туралы АҚШ заңының 232бөлімі 
бойынша қозғаған тергеу ісіне 
байланысты уран нарығындағы бел
гісіздік 2019 жылы уран нарығын
да ұзақ мерзімді келісімшарттар 
жасасуға едәуір ықпалын тигізді. 
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Макартур Ривердегі 
су тасқыны

Хедж-қордың 
сатып алулары

UPC кіруі

Сигар Лейктегі 
2-су тасқыны

Сигар Лейктегі 
1-су тасқыны

Рейнджердегі 
циклондар

АҚШ Энергетика 
министрлігінің 
аукциондары

Макартур Риверде 
белгісіз мерзімге аялдау

Қордың сатып 
алулары + қосымша 
қысқартулар

Макартур 
Ривердегі 
алғашқы 
аялдау

Қаржы 
дағдарысы

Ux бойынша U3O8 бағасы

Қытайдың 
сатып алуы

Фукусимадағы 
апат

Раббит Лейкте 
аялдау

ҚР-да өндіруді 
қысқарту

Уранның 2002-2019 жылдардағы бағасы U3O8 фунты үшін АҚШ доллары

Дереккөз: TradeTech, UxC.

Қазақстандағы уран кен орындары 
алты уран провинциясы бойынша 
топтастырылған.

Солтүстік Қазақстан және  Ақмола 
облыстарындағы, Солтүстік 
 Қазақстанда орналасқан Семізбай 
кен орнын қоспағанда, Компания
ның кен орындары Қазақстанның 

оңтүстігінде ШуСарысу провинция
сында және Сырдария провинция
сында орналасқан. 

Барлық кеніштер аз қоныстанған 
және өсімдік жамылғысы ең аз жер
де орналасқан. Кеніштердің учаске
леріндегі табиғи өсімдіктер шөлден 
бұталар арқылы далаға дейін 

өзгереді. Тек алты кеніш елдімекен
дерден 10 км шегінде орналасқан, 
олардың барлығы кенттер немесе 
ауылдар болып табылады. Барлық 
аймақтарда климат континентал
ды, жазы ыстық, қысы қатты және 
аздаған жауыншашынды (300 мм 
немесе одан аз). 

КОМПАНИЯНЫҢ 
КЕН ОРЫНДАРЫ 
ҚАЗАҚСТАННЫҢ 

ОҢТҮСТІГІНДЕ 
ШУСАРЫСУ 

ЖӘНЕ СЫРДАРИЯ 
ПРОВИНЦИЯЛАРЫНДА 

ОРНАЛАСҚАН

3  Пайдалы қазбалар қоры жөніндегі мемлекеттік комиссия (ҚМК). Қорлардың бөлінуі пайыздық қатынаста көрсетілген. 
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 Тергеу 12 шілдеде аяқталды, сол 
күні АҚШ Президенті уран нарығын
да сауда шектеулері қолданыл
майтынын жариялады. Бірақ бұл 
шешіммен қатар АҚШ Президенті 
кеңірек талдау жүргізу мақсатында 
ядролық отын бойынша жұмыс 
тобын құрды. Алғашында ұсыны
стар қазанның ортасында беріледі 
деп күтілгенімен, бастапқы мерзім 
ұзартылды. 

Сонымен қатар АҚШ Энергетика 
министрлігі америкалық реактор
лар лицензияларының қолдану 
мерзімін 80 жылға дейін ұзарту мақ
сатында жұмыс жүргізуде. Флорида 
штатында «ТеркиПойнт» АЭСтегі 
3 және 4энергоблоктарды 2053 
жылға дейін пайдалануға қатысты 
АҚШ Ядролық реттеу жөніндегі 

комиссиясы тарапынан рұқсат 
берілді, бұл АЭСтің 80 жылға дейін 
пайдаланылуын реттеудің алғашқы 
мақұлдануы болып табылады. 
 Халықаралық энергетикалық агент
тік қолданыстағы реакторлардың 
қолдану мерзімін ұзартудың көмір
тек шығарындыларын қысқарту 
және энергетикалық қауіпсіздікті 
арттыру үшін шешуші мәні бар деп 
мәлімдейді. 

Еуропалық одақтың көшбасшылары 
ядролық энергияны «Еуропалық 
Жасыл келісімге» қосуға келісті, 
бұл келісім Еуропаның 2050 жылға 
қарай «көміртектік бейтараптыққа» 
және еуропалық экономикалар
дың көрсетілген мерзімге қарай 
CO2баламасының нөлдік шығарын
дыларына бағдарланған. Ядролық 

энергетика «жасыл» болып есеп
телетініне қарамастан, ядролық 
энергетика бойынша жобалар ЕО 
тарапынан қаржылық қолдау алу 
үшін біліктіліктен өтпейтіні келісімнің 
мақсаттарын іске асыру барысын
да кедергі келтіруі мүмкін. Көлемі 
бойынша әлемде екінші орындағы 
АЭС паркі бар Франция электр энер
гиясын өндіруде АЭС үлесін 72%дан 
50%ға дейін қысқарту бойынша 
жоспарларын 2025 жылға дейін 
ресми түрде кейінге қалдырды. 2050 
жылға қарай көміртектің нөлдік 
шығарындыларына қол жеткізуге 
бағытталған Францияның климаты 
мен энергетикасын сақтау саласын
дағы бастамалар пакеті атомдық 
энергетиканың жоспарланған 
қысқартылуын 2035 жылға дейін 
кем дегенде он жылға ұзартты. 

2019 жылы уран өндіру нарығын
да бірқатар өзгерістер болды. 
Намибияда RioTinto компаниясы 
«Россинг» уран кенішінде бақылау 
пакетін Қытай ұлттық уран корпо
рациясының (CNUC) пайдасына 
сатты. Compagnie minière d'Akouta 
(COMINAK) компаниясы — Orano 
еншілес компаниясы — өзінің 
Нигериядағы уран кенішінде уран 
өндірісі қорлардың сарқылуы және 
пайдалану шығындарының жоға
рылығы салдарынан 2021 жылдың 
наурызында тоқтатылады деп 
жариялады. Бұған қоса «Рейнджер» 
австралиялық кеніші өз жұмысын 
2021 жылы аяқтайтыны да жария
ланды. 

Оrano компаниясы Өзбекстан 
Республикасының Геология және 
минералдық ресурстар жөніндегі 

мемлекеттік комитетімен (Госком
геология) Өзбекстанда барлау 
және өндіру бойынша қызметті 
дамытуға бағдарланған серікте
стік туралы келісімге қол қойды. 
Келісім 51%ы Oranoға, ал 49%ы 
Госкомгеологияға тиесілі бола
тын бірлескен кәсіпорын құруды 
көздейді. Тараптар Өзбекстанда 
уран өндіру жобалары бойынша 
бірлескен қызметті іске асыруға 
ниетті.

Қазатомөнеркәсіп 2021 жылы 
жер қойнауын пайдалану келісім
шарттары аясында жоспарланған 
деңгеймен салыстырғанда өндіру 
көлемін 20%ға қысқартуды жалғас
тыратындығы туралы жариялады. 
Бұл шешімді іске асыру 2021 жылы 
Қазатомөнеркәсіптің өндіру көлем
дерін 2019 және 2020 жылдардағы

дай деңгейде қалдыруға мүмкіндік 
береді.

2019 жылғы 10 желтоқсанда Қаз
атомөнеркәсіп «Үлбі металлургия
лық зауытында» орналасқан ТБУ 
АЭЖХА Банкіне төмен байытылған 
уранның соңғы жеткізілімін 
жасады. ТБУ АЭЖХА Банкінің 
тұжырымдамасы бейбіт атомды 
қолданатын АЭЖХА мүшеелдеріне 
коммерция лық нарықта сатып алу 
мүмкіндігі болмағанда, ТБУ АЭЖХА 
қорларына қолжетімділікті ұсыну 
мүмкіндігінде қамтылады. АЭЖ
ХА меншігіндегі және Қазақстан 
аумағында орналасқан ТБУ (ТБУ) 
Банкі Агенттіктің 1957 жылы 
құрылған сәтінен бастап АЭЖХАнің 
ең өршіл әрі күрделі жобаларының 
бірі болып табылады.

Топтың 
шоғырландырылған 

ақшалай түсіміндегі 
уран сегментінің 

үлесі 

 87%ды
құрайды

КОМПАНИЯ ТУРАЛЫ

3534 БІРІКТІРІЛГЕН ЖЫЛДЫҚ ЕСЕП  |  2019 «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ



Сату және өткізу 

Клиенттер GRI 102-6

2019 жылы Компания уран өнім
дерін тікелей және «Trade House 
KazakAtom AG» («THK») швейцари
ялық еншілес сауда компаниясы 
арқылы 11 елде 23 клиентке сатты, 
бұл 2018 жылғы көрсеткіштен 6 
клиентке және 2 елге артық. Күнтіз
белік 2019 жыл ішінде Қазатомөнер
кәсіптің уран өніміне алғашқы үш 
және алғашқы бес клиенттен түскен 
кіріс уран сегментіндегі түсімнен 
сәйкесінше 54% және 68%ды 
құрады.

Оң жақтағы кестеде 20152019 
күнтізбелік жылдардағы кіріс бой
ынша Топтың уран өніміне клиент
терді географиялық бөлу деректері 
келтірілген.

Өткізу және маркетинг 
GRI 102-6

2017 жылы Қазатомөнеркәсіп 
Компанияның маркетингтік қыз
метін жақсарту, оның серіктестер
мен ынтымақтастығын нығайту, 
Қазақстанда уран және уран 
өнімдерін сатуға көмектесу және 
жалпыланған жоспарда Компани
яның жаһандық қамтуын ұлғайту 
мақсатында, өзінің Швейцарияда 
орналасқан еншілес сауда фирма
сы – KazakAtom TH AG компания
сын құрды. KazakAtom ТH AGның 
негізгі қызметтері:

 ⚫  жылдам шешім қабылдау мүмкін
діктерінің арқасында KazakAtom 
TH AG компаниясының қосымша 

Уран өнімін провинциялар бойынша сату, 2015-2019 жж.,  
уран сегментіндегі жалпы түсімнен % 

31 желтоқсанда аяқталған жыл

Өңірлер 2015 2016 2017 2018 2019
Қытай 44% 47% 60% 34% 40%
Еуропа 19% 16% 18% 9% 18%
Үндістан — 11% 8% 23% 9%
Ресей — — — — 8%
Оңтүстік Корея 3% 6% 4% — —
АҚШ 20% 12% 4% 5% 6%
Канада — — — 7% 8%
Басқа* 14% 8% 6% 22% 12%
БАРЛЫҒЫ 100% 100% 100% 100% 100%

*   Басқа елдерге, уран қорларына сатуларды және спот нарығындағы KazakAtom ТH AG сатуларын 
көрсетеді.

пайда алуы мақсатында спот 
 нарығында уранды сату және 
сатып алу;

 ⚫  уранның спот нарығында қосым
ша өтімділікті құруға көмектесу 
және Қазатомөнеркәсіптің уран 
өндіру келісімшарттары қоржы
нының сенімділігін арттыру;

 ⚫  баға және шартты құрылымдар
дың неғұрлым кеңірек таңда
уын және Қазатомөнеркәсіптің 
тапсырыс берушілеріне қосымша 

нарықтық құралдарды ұсыну 
арқылы Компанияның уран 
нарығындағы жаһандық қамтуын 
кеңейту.

Өзінің құрылған сәтінен бастап 
KazakAtom ТH AG Компанияға са
тып алушылар базасын кеңейтуге, 
сату көлемдерінің өсуін қамтама
сыз етуге көмектеседі. KazakAtom 
ТH AG сонымен қатар осы кезеңде 
Компанияға жаңа клиенттерді 

тартып, Топ уран жеткізуге қатысты 
бірқатар ұзақ мерзімді келісімшарт
тар жасасты. 

KazakAtom ТH AG қызметінің аясы 
және оның спот нарығымен жиі 
әрекеттесуі Компанияға нарықты 
жақсырақ түсініп, оның аналитика
лық мүмкіндіктерін арттыруға және 
басшылық тарапынан неғұрлым 
дәйекті шешімдердің қабылдануына 
септігін тигізуге мүмкіндік береді. 
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Тасымалдау GRI 102-9  GRI 102-10

Қазатомөнеркәсіп бүкіл әлем 
бойынша өз клиенттеріне уран 
өнімдерін жеткізу үшін қауіпсіз, 
қорғалған және сенімді логистика
лық шешімдерді енгізеді. Бүкіл уран 
өнімдерінің тасымалы 20 футтық 
герметикалық контейнерлерде 
темір жол немесе теңіз көлігімен 
жүзеге асырылады, контейнерлер 
белгіленген пунктке жеткізілгенше 
мұндай жүкті күзет пен қарауыл 
алып жүреді. Барлық тасымалдар 
уранды тасымалдаумен байланыс
ты тәуекелдерден сақтандырылады. 

2019 жылы Қазатомөнеркәсіп 
клиенттердің талаптары мен қажет
тіліктеріне сәйкес U3O8 мен дайын 
өнімдерді түрлі белгіленген орын
дарға жеткізді:

 ⚫ Конверторлар. Топ U3O8 өнімін 
Honeywell (АҚШ), Cameco (Кана
да) және Orano (Франция) тәрізді 
компанияларға тиесілі лицензи
яланған конверсиялық кәсіпо
рындарға, алдымен, өз қыз мет 
орнынан темір жол арқылы 
Қазақстаннан, әдетте, Ресейдегі 
СанктПетербург портына, кейін 
теңіз көлігімен Америка Құрама 
Штаттарына, Канада немесе 

Еуропа
дағы түрлі 
порттарға 
жеткізеді. 
Сосын ма
териал темір 
жол немесе теңіз 
көлігімен өңдейтін 
кәсіпорындардың объ
ектілеріне жеткізіліп, меншік 
құқығы Тапсырыс берушіге 
табысталады. Кейбір жағдайлар
да Топ көлік шығындарын азайту 
үшін конверсиялық объектіде 
свопкелісімдер жасасады. Бұл 
келісім бойынша U3O8 Топтың 
серіктестерімен конверсиялық 
объектіде алмастырылады;

 ⚫ Қытай. Материалдарды Қытайға 
тасымалдаған кезде, Компания 
жүкті қазақстанқытай шекара
сының жанындағы Алашанькоу 
темір жол станциясына дейін 
жеткізеді;

 ⚫  Ресей. Ресей Федерациясына 
жеткізген кезде – алушылар 
қатарында «Сібір химия комби
наты» АҚ («СХК») – Топ жүктерді 
өз қызмет орнынан темір жол 
көлігімен Томск2 ресейлік темір 
жол станциясына дейін жеткізеді;

 ⚫ Үндістан. Компания әдетте U3O8 
өнімін Үндістандағы белгіленген 
пункттерге темір жолмен Ресей
дегі СанктПетербург портына, 
кейін теңіз көлігімен Үндістандағы 
Мумбай портына жеткізеді, Клиент 
портта меншік құқығын алып, 
ақырғы белгіленген пунктке дейін 
тасымалдауды ұйымдастырады.

Өнімді картада көрсетілген пункт
терге жеткізудің орташа құны бір ки
лограмм U3O8 үшін 0,5тен 4,0 АҚШ 
долларына дейін құрайды. Мүмкін
дігінше, Топ жеткізу мерзімін (мате
риалдарды физикалық тасымалдау 
орташа есеппен 100 күнді алады, 
ал своп туралы келісімдер аясында 
жеткізу уақыты шамамен 25 күнді 

құрайды) және тасымалдау 
шығындарын, сондайақ 
уран өнімдерін тасымалдаумен 
байланысты тәуекелдерді барын
ша азайту үшін свопкелісімдер 
жасасады.
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ДАМУ СТРАТЕГИЯСЫ 

МИССИЯСЫ  
уран кен орындарын 
әзірлеу және 
орнықты даму 
қағидаттарына 
сәйкес Компанияның 
барлық мүдделі 
тараптары үшін 
ұзақ мерзімді 
құндылық құра 
отырып, қосылған 
құн тізбегінің 
құрамдастарын 
дамыту болып 
табылады.

ПАЙЫМДАУЫ  
Компанияның – 
жаһандық ядролық
отын өнеркәсібі үшін 
Қолайлы серіктес 
болу статусын алу. 

Компанияның стратегиялық мақсаттары

Қазатомөнеркәсіп өз қызметінде сенімділікке, техникалық кемелдікке, 
өндірістік қауіпсіздіктің жоғары көрсеткіштеріне және өзінің мүдделі тарап
тарымен адал іскерлік тәжірибеге баса назар аудара отырып, өзінің уран 
өнеркәсібіндегі жетекші компания ретіндегі позицияларын өсіріп нығайтуға 
тырысады. 

Қазатомөнеркәсіптің тұрақты даму қағидаларына негізделген 20182028 
жылдарға арналған Даму стратегиясына сәйкес, Компания мынадай страте
гиялық мақсаттарға жетуді көздейді:

 ⚫  назардың негізгі қызмет түріне аударылуы;
 ⚫ нарықтық жағдайлар негізінде өндіру, қайта өңдеу және сату көлемінің 

оңтайландырылуы;
 ⚫ маркетинг функциясын күшейту және сату арналарын кеңейту арқылы 

құндылықтың жасалуы;
 ⚫ бизнесқызметте озық тәжірибенің қолданылуы       ;
 ⚫ сала көшбасшысына сәйкес келетін корпоративтік мәдениеттің дамы

тылуы.

2019 жылдың қыркүйегінде Компанияның Директорлар кеңесінің мүшелері 
мен басшылығының қатысуымен «Aspiration 2025» стратегиялық сессия
сы өтті, онда Қазатомөнеркәсіптің Даму стратегиясын әзірлеу барысында 
құрылған стратегиялық бағыттардың өзектілігі және Компанияда қабыл
данған стратегиялық мақсаттарды іске асыруды жалғастыру қажеттілігі 
расталды. 

Компанияның 2019 жылғы Даму стратегиясын іске 
асыруға шолу

2019 жылы Компания 20192020 жылдарға арналған Даму стратегиясын іске 
асыру жоспарын әзірледі, ол негізгі қызметті жетілдіруге, цифрлық транс
формацияны жалғастыруға және корпоративтік басқару мен персоналды 
басқару үдерістерін жақсартуға бағдарланған. 2019 жылға арналған Іске 
асыру жоспарының тармақтарының 98%ы табысты орындалды.

Даму стратегиясын іске асыру жоспарының аясында Қазатомөнеркәсіп бей
інді емес активтерді шығару бойынша жұмысын жалғастырады. Неғұрлым 
бәсекелес ортаға шығаруға болатын қызмет пен жұмыс түрлері бойынша 
жанжақты талдау негізінде Қазатомөнеркәсіптің ұзақ мерзімді мүдделері 
мен даму басымдықтарын ескере отырып, сервистік компаниялардың даму 
стратегиясының орташа мерзімді перспективаларына қатысты шешімдер 
қабылданады. 

Назардың негізгі қызмет 
түріне аударылуы

Қазатомөнеркәсіп қызметінің негізгі 
түрі уранды өндіру және сату болып 
табылады. Компания жерасты ұңғы
малық сілтілеу (ЖҰС) әдісімен өн
діру арқылы әлемдегі ең үлкен және 
барлық өндіру әдістері ескерілетін 
уран қорларының көлемі бойынша 
әлемдегі екінші ресурстық базаға 
қолжетімді. 

Компанияның барлық уран кен 
орындары өндірудің ең төмен 
шығынды және неғұрлым экология
лық таза әдісі болып табылатын 
ЖҰС әдісімен өндіруге жарамды. 
Бұл сондайақ өндірісті неғұрлым 
қысқа мерзімде, дәстүрлі ашық 
және жерасты әдісіне қарағанда 
экономикалық тұрғыдан неғұрлым 
тиімдірек ұлғайтуға және қысқар
туға мүмкіндік беретін ең икемді 
өндіру әдісі болып табылады. 

Нәтижесінде Қазатомөнеркәсіп 
әлемдік нарықта неғұрлым төмен 
өндірістік шығындармен өндіру 
және сату саласында айқын бәсеке
лес артықшылыққа және әлемдегі 
жетекші уран өндіруші компания 
атағына ие болды.

Қазатомөнеркәсіп болашақта эко
номикалық тұрғыдан тиімді болған 
жағдайда, реакторға дейінгі ЯОЦ
ның басқа кезеңдеріне қатысуын 
кеңейту мүмкіндігін сақтай отырып, 
уран өндіруге баса көңіл бөлуге 
ниетті.

Сонымен қатар Компания сирек 
металдармен байланысты қызмет
пен де айналысады. 2019 жылы 
Компания бериллий, тантал және 
ниобий өнімдері (конденсатор 
жасауда, аэронавтикада қолданы
латын өнімдер, тазалығы жоғары 
тантал, қоспалауға арналған 
ниобий және т. б.) нарығының 
мақсатты сегменттеріне қатысуын 
жалғастырды. Қазатомөнеркәсіп 
минералдардың жауапты жет
кізілімін бағалау үдерісіне (RMAP) 
жауапты Бизнес Альянсының 
(Responsible Business Alliance — 

RBA) талаптарына сәйкес аудиттен 
табысты өтті.

2019 жылдың қорытындысы бой
ынша нарықтық жағдай бериллий 
өнімдері үшін қолайлырақ болды. 
Мәселен, өнімнің дәстүрлі түрлері
не жоғары сұраныс жағдайында 
(бериллий құрамды лигатуралар) 
өндіріс фокусының табыстылығы 
жоғары өнімдердің пайдасына ауы
суы байқалды.

Компания China General Nuclear 
Power Corporation (CGNPC)  қытай 
компаниясымен бірлесіп, жалпы 
құрылыс жұмыстарын аяқтап, 
 Қазақстанда жылу бөлетін 
құрастырмаларды (ЖБҚ) өндіру 
бойынша зауыттың жабдығын 
құрастыру және іске қосу жұмы
старын бастады. Бұл жоба Компа
нияға ҚХР нарығының атомдық 
электр станцияларына ядролық 
отын жеткізуге мүмкіндік береді, ал 
бұл Қазатомөнеркәсіп өнімдерінің 
сұрыпталымын отын циклінің 
бастапқы кезеңінде кеңейтеді. 
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Маркетинг функциясын 
күшейту және сату 
арналарын кеңейту арқылы 
құндылықтың жасалуы

Компания бірқатар облыста сату 
және өткізу жүйелерін ұйымдасты
руға қатысты өз позицияларын 
нығайтуды жалғастырады. Компа
ния өзінің келісімшарттар қоржы
нын әртараптандырып, нарықтық 
бағдарланған тәсілдің табысын 
көрсетуде. 

Даму стратегиясын іске асыру 
барысында Қазатомөнеркәсіп өзінің 
сауда өкілдерінің қатысу аймағын 
кеңейтіп, негізгі мақсатты географи

ялық өңірлердің әрқайсысында сату 
желісін күшейтті.

2019 жылғы 1416 мамырда 
Қазатомөнеркәсіп ENUSA испан 
компаниясы үшін уран өнімін жеткі
зу туралы коммерциялық келісімге 
қол қойып, жаңа өткізу нарығын 
ашты, атомдық энергияны бейбіт 
мақсатта пайдалану саласындағы 
қазақстаниспан ынтымақтастығын 
дамыту тұрғысынан бұның маңы
зы зор. Сонымен қатар Компания 
табиғи жеткізуге қатысты өткізілген 
конкурста жеңіске жетіп, Брази
лияда ядролық отын циклі үшін 
жауапты «Indústrias nucleares do 
Brasil» (INB) бразилиялық мемле
кеттік компаниясымен серіктестік 
қатынас орнатты. Қазатомөнер
кәсіптің INBға алғашқы жеткізілімі 
2018 жылы жүзеге асырылды, 
ол кезде Компания табиғи уран 
концентратын жеткізді, бұл Қаз

атомөнеркәсіптің Оңтүстік Америка 
нарықтарында бизнесті дамыту 
тұрғысынан жасаған маңызды 
қадамына айналды. 

2019 жылдың жаңа келісімі 
Компанияның жауапты өндіруші 
және жеткізілімдердің жаһандық 
ядролық тізбегіндегі сенімді өнім 
беруші ретінде беделін растайды. 
Бұған қоса KazakAtom TH AG трей
дингтік компаниясының арқасында 
Қазатомөнеркәсіп 2017 жылдан 
бастап өз клиенттеріне күрделі 
формулалық құнды құрудың икемді 
шарттарын ұсына алады. Компания 
бұл мүмкіндіктерін одан әрі дамы
тып, клиенттерге құнды құру нұсқа
ларының бұрынғыдан әлдеқайда 
кең аясын ұсынуды жоспарлап 
отыр, бұрын нұсқалардың аз болуы 
қазақстандық заңнаманың белгілі 
шектеулерімен түсіндіріледі.

Бизнес-қызметте озық 
тәжірибенің қолданылуы        

Қазатомөнеркәсіп әлемдегі жетек
ші уран өндіретін компания болып 
табылады және келешекте бұл мәр
тебесін қызмет ауқымы, тиімділік 

және инновациялар тұрғысынан 
нығайтуға тырысады. Бай уран 
кен орындарына қолжетімділік 
Компанияға өз өндірісін жекемен
шік шикізатымен әлі кем дегенде 
ондаған жылдар бойы қамтамасыз 
етуге мүмкіндік береді. Компания 
өз кеніштерінде тұрақты төмен 
шығынды өндіруді қамтамасыз ету 
үшін ұзақ мерзімді перспективада 
қорларды барлауға және кен орын
дарын өңдеуге инвестициялау ды 
жалғастыруға ниетті. Қазатомөнер

кәсіп құн мен экономикалық қайта
рымға баса назар аударып, өндіру 
жоспарларын оңтайландыруды 
және шығындарды қатал бақылау
ды бір уақытта іске асыру арқылы 
өндірістің төмен өзіндік құнын ұстап 
тұруды жоспарлап отыр.

Қазатомөнеркәсіп өз бизнесүдеріс
терін бұрынғыдай оңтайландырып, 
цифрландыруды және сату мен 
өткізу функцияларын одан әрі 
нығайтуды көздейді.

Сала көшбасшысына сәйкес 
келетін корпоративтік 
мәдениеттің дамытылуы

Компания бизнесті жауапты жүр
гізуге үлкен мән береді, бұл ретте 
пайда алу негізгі табыс факторы 
болып табылмайды. 2019 жылы 
Компания басқару моделін оған 
тұрақты даму принциптерін енгізу 
арқылы жетілдірді. Бекітілуі 2020 
жылға жоспарланған «Қазатом
өнеркәсіп» ҰАК» АҚның тұрақты 
даму саласындағы саясатын әзір
леу бұл саладағы маңызды қадамға 
айналды.

2019 жылы Қазатомөнеркәсіп 
сенімділік ортасын қалыптастыру, 
тұрақты жетілдіру, нақты әрекет
тесу, күшті корпоративтік басқа
ру және жержерде қауіпсіздік 

мәдениетін дамытуға бағдарланған 
корпоративтік мәдениетті дамыту 
бойынша жұмысын жалғастырды.

Қазатомөнеркәсіп өзінің өндірістік 
қызметін іске асыру барысында 
қызметкерлердің еңбек пен денсау
лықты қорғауға қатысты хабардар
лығы мен саналылығын арттыруға 
баса назар аударады. Компания 
сондайақ қоршаған ортаны қорғау, 
өнеркәсіптік қауіпсіздік және эколо
гиялық жауапкершілік мәселелеріне 
көбірек көңіл бөлмекші. 

Компания Халықаралық әлеуметтік 
қамсыздандыру қауымдастығының 
(ISSA) қауіпсіздікті, денсаулық пен 
жұмыстағы ахуалды жақсарту бой
ынша бастамасын қолдайды және 
«нөлдік жарақаттануға» жету мақса
тында, Vision Zero бағдарламасына 
қатысушы ретінде тіркелді. Мүшелік 
Компанияның күшті профилактика
ны ұстану мәдениеті жұмыспен бай
ланысты жазатайым оқиғалардың, 
залал мен кәсіби аурулардың санын 
азайта алатындығына сенімділігін 

білдіреді. Қазатомөнеркәсіп қыз
меткерлермен және барлық деңгей
дегі басшылармен еңбек қауіпсіздігі 
мәдениетін арттыру және қауіпсіз 
еңбек шарттарының бұзылу тәуе
келінің факторларына проактивті 
жауап қайтаруға көшу бойынша 
қауіпсіздік өнеркәсібінің талаптарын 
орындау бойынша тұрақты жұмыс 
жүргізеді. Компания LTIFR коэффи
циентін төмен деңгейде ұстап тұруға 
және өндірістегі жазатайым оқиға
лардың санын барынша азайтуға 
тырысады.

Қазатомөнеркәсіп 2016 жылы 
еңбекті қорғау және қауіпсіздік 
техникасы саласына инвестиция
лау бағдарламасын іске қосты, сол 
кезден бері инвестициялар көлемін 
арттырып келеді. Мәселен, 2019 
жылы еңбекті қорғау және өнер
кәсіптік қауіпсіздік саласындағы 
ісшараларға жұмсалған шығын
дардың жиынтық көлемі 7,23 млрд 
теңгені құрды. 

Нарықтық жағдайлар 
негізінде өндіру, қайта 
өңдеу және сату көлемінің 
оңтайландырылуы

2018 жылдың ақпанында Қазатом
өнеркәсіп өзінің дәстүрлі өндіру және 
сату көлемдерін тұрақты ұлғайту 
стратегиясын нарықтағы сұраныс 
пен ұсыныстың серпінін ескере оты
рып, өндіру және сату міндеттерін 
түзетуді білдіретін нарықтық бағдар
ланған тәсілдің пайдасына қайта 
қарады. Бұл тұрғыдан стратегия 
басты назарды өндіру көлемдерінен 
мүдделі тараптар үшін ұзақ мерзімді 
құн құруға ауыстырды.

Уранды өндіру және қайта өндіру 
бойынша өндірістік жоспарларды 
өзгермелі нарықтық жағдайға 
бейімдеу арқылы уран нарығының 
қажеттіліктерінің болжамы негізінде 
өндірістік мақсат пен сату көлем
дерін белгілеу – Компанияның бүгінгі 
назарында. 

20182021 жылдары Компания 
уран өндіру көлемдерін жер қой
науын пайдалану келісімшарттары 
аясында жоспарланған көлемдерге 
қарағанда 20%ға қысқарту бойынша 
бағдарламаны кезеңкезеңмен іске 
асыруда.

Қазатомөнеркәсіптің уран кен 
орындары ЖҰС әдісімен өңделеді, 
өндіру көлемдерін өзгерту өнімнің 
үлестік өзіндік құны үшін айтар
лықтай салдарға әкелген жоқ, бұл 
дәстүрлі өндіру әдісімен салыстыр

ғанда маңызды коммерциялық 
артықшылық болып табылады.

Егер пайдалы қазбаларды өндіру 
кодексіне және оның лицензиялық 
келісімдеріне сәйкес белгіленген 
параметрлер аясында нарықтық 
жағдай талап ететін болса, Компания 
өндіру көлемдерін төмен деңгей
де сақтап тұру үшін техникалық 
және құқықтық тұрғыдан икемді. 
Мәселен, жылдық өндіріс көлеміне 
қатысты жыл сайын +/20% ауытқу 
ұйғарылады. 20%дан артық өзгеріс
тер Үкіметтің бекітуін талап ететін 
жер қойнауын пайдалану туралы 
келісімдерді қайта қарау қажеттігін 
тудырады.
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Компанияның 2019 жылғы Даму стратегиясын іске асыруға шолу 

Стратегиялық мақсаттар 2019 жылы стратегиялық мақсаттарды орындау бойынша негізгі іс-шаралар

Назардың негізгі қызмет түріне 
аударылуы

 ⚫  2019 жылдың ақпанында «Хорасан-U» БК» ЖШС қатысушыларының құрылтай 
құжаттарындағы өзгерістерді бекітуі нәтижесінде Топ бақылау кеңесінде дауыс 
басымдығына ие болды. 

 ⚫  Топ бойынша U₃O₈ дайын өнімінің шоғырландырылған қорлары 9 906 тоннаны құрады, 
бұл 2018 жылмен салыстырғанда 26%-ға артық. Компания деңгейінде U₃O₈ дайын өнімінің 
қорлары 8 571 тоннаны құрады, бұл 2018 жылғыдан 17%-ға артық. 

Нарықтық жағдайлар негізінде 
өндіру, қайта өңдеу және сату 
көлемінің оңтайландырылуы

 ⚫  Уран нарығының талдауы және сұраныс пен ұсыныс модельдері негізінде Компания жер 
қойнауын пайдалану келісімшарттарында 2019 жылға жоспарланған уран өндіру көлемдері 
бойынша шартты талаптарға қатысты уран өндіруді 20%-ға қысқартты.

Маркетинг функциясын күшейту 
және сату арналарын кеңейту 
арқылы құндылықтың жасалуы

 ⚫  Қазатомөнеркәсіп өз клиенттерінің (6 жаңа клиент қосылды) және бүгінде Компания 
қатысатын географиялық өңірлердің (2 жаңа ел) санын арттыруды жалғастырды.

 ⚫  Қазатомөнеркәсіп өзінің өнімдер қоржынын да кеңейтті: U₃O₈-мен қатар, UF6 және ТБУ 
сатулары іске асырылды.

 ⚫  KazakAtom TH AG нарықтың өтімділігі мен баға белгілеу бойынша қызметін нығайтуды 
жалғастырып, 2019 жылы өзінің нарықтағы белсенділігін арттырды.

Бизнес-қызметте озық 
тәжірибенің қолданылуы

 ⚫  Компания мен ЕТҰ-ның әр түрлі деңгейдегі басшыларының қолдауымен өндірістік 
қауіпсіздік саласында қауіпті жағдайларды, қауіпті іс-қимылдарды және әлеуетті қауіпті 
Near-Miss оқиғаларын анықтау мақсатында қауіпсіздіктің мінез-құлықтық аудиттерін өткізу 
үдерістері енгізілді. 10 528 мінез-құлықтық аудиті өткізіліп, әр түрлі қауіптілік деңгейінде 
34 546 Near-Miss тіркелді. Сонымен қатар 2019 жылы Компания «Кәсіпорындарда 
«Қауіпсіздіктің мінез-құлықтық аудитін» өткізу тәртібі» стандартының жобасын әзірледі.

 ⚫  2019 жылы ұңғымалар құрылысына және 13 өндіруші кәсіпорынның өндірісін қолдауға 
жұмсалған шығындар 60,020 млрд теңгені құрады, бұл 2018 жылмен салыстырғанда 15%-ға 
кем. 

 ⚫  Жаңартылған цифрлық трансформация қоржыны құрылып бекітілді.
 ⚫  2019 жылдың маусымында Компания Корпоративтік орталық пен Қазатомөнеркәсіптің 
ЕТҰ-ның бизнес-үдерістерін «бір терезеден» қағидаты бойынша автоматтандыру 
және біріктірудің бірыңғай платформасы болып табылатын «eKAP» ақпараттық жүйесін 
өнеркәсіптік қолданысқа енгізді. 

 ⚫  Корпоративтік орталықта және жекелеген ЕТҰ-да SAP ERP және БЖЖ ақпараттық жүйелері 
енгізілді. 

 ⚫  Біріктірілген жоспарлау жүйесінде (БЖЖ) 2020-2024 жж. арналған бизнес-жоспарларды 
құру үдерісі аяқталды. Бірінші толқын периметріндегі ЕТҰ-ның бизнес-жоспарларын 
бақылау кеңестеріне шығару бойынша корпоративтік рәсімдер басталды. БЖЖ-да 2019 
жылдың шілдесінде бірінші толқындағы ЕТҰ бойынша («Қазатомөнеркәсіп-SaUran» ЖШС, 
«Орталық» ЕК» ЖШС, «РУ-6» ЖШС және «Аппақ» ЖШС) 2020-2024 жж. арналған тау-кен 
жұмыстары жоспарларының пайдаланушылық сценарийлері құрылды.

 ⚫  Компания Әлеуметтік қамсыздандыру жөніндегі халықаралық қауымдастықтың (ISSA) 
қауіпсіздікті, денсаулық пен жұмыстағы ахуалды жақсарту бойынша бастамасын қолдайды 
және VisionZero халықаралық бағдарламасына қатысады, еңбек қауіпсіздігі мәдениетін 
арттыру және өнеркәсіптік қауіпсіздік талаптарын орындау мәселелерімен айналысады.

Сала көшбасшысына сәйкес 
келетін корпоративтік 
мәдениеттің дамытылуы

 ⚫  Компанияда 2019 жылдан бастап қауіпті жағдайларды, қауіпті іс-қимылдарды және Near-
Miss анықтағаны үшін қызметкерлерді көтермелеу ретке қойылған. Бұл салада ПӘК енгізу 
жоспарланып отыр. 

 ⚫  Корпоративтік қауіпсіздік мәдениетін дамыту бойынша жоба іске асырылуда. Адам 
ресурстарын басқару жөніндегі департаментпен бірлесіп, Корпоративтік орталық пен 
Компанияның ЕТҰ қызметкерлері арасынан ішкі жаттықтырушылар даярлануда. Оқыту 
қорытындысы бойынша бұл қызметкерлер сертификатталған жаттықтырушылар мәртебесін 
алып, қалған персоналды оқытатын болады. 

Акционерлердің табысы 
мен капиталдың оңтайлы 
құрылымы арасында 
теңгерімді қамтамасыз ету 

Компанияның операциялық 
қызметінің ерекшелігі – күрделі 
шығындардың шектеулігі және қа
ражат көзінің құрылымында қарыз 
капиталдың төмен үлесі жағдайында 

жоғары табыстылығында. Ком
пания мүдделі тараптар алдында 
басты міндетін орындауға – ұзақ 
мерзімді құнды құруға тырысады. 
Қазатомөнеркәсіптің стратегиялық 
басымдықтарының бірі нарықтық 
мүмкіндіктер болған жағдайда олар
ды пайдалану үшін өзін жайғастыру 
мақсатында және шикізат тауарла
рына бағаның жағымсыз өзгеруі 
жағдайында теңгерімнің консер
вативті құрылымын және қарыз 
қаражаты үлесінің қолайлы деңгейін 
сақтай отырып, акционерлеріне 
қомақты ақша ағынын қамтамасыз 
ету болып табылады. 

Қазатомөнеркәсіптің акциялары 
AIX және LSE биржаларында 2018 
жылдың қарашасынан бастап сауда
лануда. Компанияның 2019 жылғы 
30 мамырда НұрСұлтан қаласында 
өткен акционерлердің жылдық 
Жалпы жиналысында акционерлер 
2018 жылдың пайдасынан төленетін 
дивиденд мөлшерін бір жай акцияға 
шаққанда (бір ЖДҚ бір жай акцияға 
тең) 308,46 теңге көлемінде белгіледі. 
2018 жылдың қорытындысы бойын
ша дивидендтердің жалпы сомасы 
80 млрд теңгені құрады.
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Цифрлық трансформациялау 
қоржыны құрылып бекітілді. Оны 
құру барысында Компанияның 
стратегиялық ПӘКне әсер ететін 
көрсеткіштер басты факторларға 
айналды. 

Қоржын 6 жобадан және 15 ісша
радан тұрады, олардың бір бөлігі 
«СамұрықҚазына» ҰӘҚ» АҚның 
компаниялар тобында іске асырылу 
ауқымынан кумулятивті әсерге 
қол жеткізу үшін «СамұрықҚазы
на» ҰӘҚ» АҚның синергетикалық 
бағыттары аясында бастамаланды.

2019 жылдың қорытындысына 
сәйкес Компанияның негізгі өн
дірістікоперациялық міндеттерін 
шешуге бағытталған төрт жоба 
бойынша мынадай нәтижелерге қол 
жеткізілді:

 ⚫ «Таукен геологиялық ақпа
раттық жүйені (ТГАЖ)» ендіру 
жобасы. Жүйе 2019 жылдың 
қазанында «РУ6» ЖШСде 

пилоттық объектіде өнеркәсіптік 
қолданысқа енгізілді. Жүйенің 
енгізілуін мониторингтеу нәтиже
лері бойынша жүйені ЕТҰға одан 
әрі енгізуге қатысты нұсқаулар 
әзірленді;

 ⚫ Корпоративтік орталықта және 
ЕТҰда SAP ERP ақпараттық 
платформасы негізінде авто
маттандырылған үдерістерді 
енгізуге бағытталған жоба. 2019 
жылы жүйе 7 еншілес өндірістік 
ұйымда өнеркәсіптік қолданысқа 
енгізілді;

 ⚫ «Біріктірілген жоспарлау жүйесі» 
жобасы. Жүйені Корпоративтік 
орталықта және 4 еншілес кәсіп
орында пайдаланудың нәтиже
лері бойынша 2019 жылы жоба 
бірінші енгізу толқыны бойынша 
аяқталған деп танылды;

 ⚫ ІТ басқарудың мақсатты мо
делінің көмегімен ІТүдерістерді 
бақылауға және жақсартуға 
арналған жоба. 2019 жылы ІТ 
мақсатты үдерістері ITSM жүйесі 

негізінде Корпоративтік орта
лықта және 8 еншілес ұйымда 
енгізілді. 

Бекітілген жоспарларға сәйкес, 
2020 жылы Компания келесі негізгі 
жобалар мен цифрлық трансформа
циялау ісшараларын іске асыруды 
одан әрі жалғастыруды жоспарлап 
отыр: 

 ⚫  SAP ERP, ИЖЖ және ITSM енгізу 
бойынша жобаларды дамыту;

 ⚫  6 өндіретін кәсіпорында каусти
калық соданың орнына аммиак 
сулы ерітіндісін пайдалануға 
көшу;

 ⚫  ақпараттық қауіпсіздіктің мақсат
ты үдерістерін оңтайландыру;

 ⚫  өнеркәсіптік қауіпсіздік үдерістері 
шеңберінде өндірістің қауіпсіздігі;

 ⚫  өндірістік қызметті жақсартуға 
бағытталған бизнесбастамалар;

 ⚫  адам ресурстарын басқару 
үдерістері шеңберінде жоғары 
өнімділік мәдениетін арттыру.

БИЗНЕСТІ ТРАНСФОРМАЦИЯЛАУ 

Трансформациялау бағдарламасын 
іске асыру барысында енгізілген 
жобалар Компанияға бүгіннің 
өзінде техникалық және техноло
гиялық жабдықталу тұрғысынан 
озық халықаралық уран өндіретін 
компаниялармен бір қатарда тұруға 
мүмкіндік береді. Компанияның 
Басқармасы мен Директорлар 
кеңесі Компания қызметінің негізгі 
бағыттары бойынша Басқарма 
төрағасы есебі тыңдалатын кезде 
Бағдарламаға тоқсан сайынғы 
негізде қатыстырылады.

Қазатомөнеркәсіптегі өзгерістер ал
дымен мынадай бағыттар бойынша 
іске асырылады:

 ⚫  корпоративтік құрылымды және 
корпоративтік үдерістерді жетіл
діру;

 ⚫  техникалық және технологиялық 

трансформация;
 ⚫  кадрлық саясатты жетілдіру.

2019 жылдың бірінші жартысында 
«СамұрықҚазына» ҰӘҚ» АҚның 
Трансформациялау бағдарламасын 
қоржындық компанияларда іске 
асыруға ұмтылуына байланысты 
Компанияның Трансформациялау 
бағдарламасы Цифрлық трансфор
мациялау бағдарламасына өзгертіл
ді (бұл сондайақ компаниялардың 
стратегиялық ПӘКне қол жеткізуге 
көмектесетін өзінің жеке жоба
ларын да іске асыруға мүмкіндік 
береді).

Компанияның Даму стратегиясын 
іске асыру жоспарына жүргізілген 
талдаудың нәтижелері бойынша 
2019 жылдың екінші жартыжыл
дығының басында жаңартылған 

Қазатомөнеркәсіп 
өткізетін 
Трансформациялау 
бағдарламасының 
мақсаттары 
Компанияның 
қызметінде үздік 
тәжірибені пайдалану 
мәдениетін дамыту 
арқылы ең жоғары ұзақ 
мерзімді акционерлік 
құнға, табыстылыққа 
және қаржылық 
тұрақтылыққа жетуді 
көздейді.

2019 ЖЫЛДЫҢ 
БІРІНШІ 

ЖАРТЫСЫНДА 
КОМПАНИЯНЫҢ 

ТРАНСФОРМАЦИЯЛАУ 
БАҒДАРЛАМАСЫ 

ЦИФРЛЫҚ 
ТРАНСФОРМАЦИЯЛАУ 

БАҒДАРЛАМАСЫНА 
АУЫСТЫРЫЛДЫ

ЦИФРЛЫҚ ТРАНСФОРМАЦИЯЛАУ ҚОРЖЫНЫ

Алты іс-шара 
Компания үшін өндіріс 
қауіпсіздігін және жоғары 
өнімділік мәдениетін 
қамтамасыз ету бойынша 
стратегиялық маңызды 
бастамаларды іске асыруға 
бағытталады.

Төрт жоба, төрт іс-шара
өндірістік және операциялық 
тиімділікті арттыруға 
және маркетинг пен сату 
функцияларын дамытуға 
бағытталады.

Екі жоба, бес іс-шара 
«Самұрық-Қазына» ҰӘҚ» АҚ-ның төрт 
синергетикалық бағыты аясындағы 
мақсаттар мен міндеттерге жету 
үшін іске асырылады (ИТ функциясының 
тиімділігін арттыру, Қор Тобының 
Киберқорғанысын іске асыру, деректерді 
талдау есебінен операциялық 
тиімділікті арттыру және сатып 
алулардың жаңа моделі).
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Ядролық энергетика 
институты 
(Nuclear Energy Institute)

2018 жылы Компания АҚШ Ядро
лық энергетика институтының (NEI) 
мүшесі болды, бұл ұйым атомдық 
энергетика индустриясының басты 
өнеркәсіптік қауымдастығы болып 
табылады және атомдық энер
гетиканы АҚШ пен бүкіл әлемде 
ілгерілету бойынша белсенді саяси 
және ақпараттық жұмыс жүргізеді. 

NEIге мүшелік 1962 жылғы Сауда
ны кеңейту туралы АҚШ Заңының 
232бөліміне сәйкес, 2019 жылы 
АҚШ Сауда министрлігі көздеген
дей, ұйымның әлеуетті санкциялар 
және сауда шектеулері тұрғысынан 
маңызды құқықтық және саяси 
ресурстарына қолжетімділік алуға 
мүмкіндік береді. Сонымен қатар 
NEI ядролық өнеркәсіп компания
ларының жоғарғы басшылығы үшін 
эксклюзивті ісшаралар өткізіп, 
АҚШ энергокомпанияларының бас
ты тұлғаларының өзара әрекеттес
тігіне септігін тигізеді.

Қазатомөнеркәсіптің NEIге қаты
суы 2019 жылы Компанияға на
рықтың басты қатысушыларымен 
Компанияның қызметіне қатысты 
дүниежүзілік сауда және санкция
лар мәселелері бойынша өзара 
әрекеттесуге мүмкіндік берді.

Компанияның 2020 жылға арналған 
жоспарында NEIмен бірлесіп 
мынадай мәселелерді қарастыру 
көзделген:

 ⚫ АҚШ нарығында сатуларды 
ұлғайту;

 ⚫ АҚШ мемлекеттік саясатына 
қатыс ты уақтылы ақпарат алу;

 ⚫ АҚШтың уран саласына қатысты 
саясаты мен ісқимылының өзгері
стерін мониторингтеу.

Дүниежүзілік ядролық 
тасымалдаулар институты 
(World Nuclear Transport 
Institute)
2019 жылдан бастап Қазатомөнер
кәсіп Дүниежүзілік ядролық тасы
малдаулар институтының (WNTI) 
мүшесі болып табылады.

WNTI – радиоактивті материал
дарды қауіпсіз, тиімді және сенімді 
тасымалдау үшін атомдық энерге
тиканың, қаптау өнеркәсібінің және 
оған сенім артатын тұлғалардың 
ұжымдық мүдделерін білдіретін 
халықаралық ұйым.

Компания осы саладағы үздік прак
тикаларды талқылау үшін WNTI ша
раларына қатысады. Бұл шаралар 
радиоактивті заттарды тасымалдау 
нарығының негізгі өкілдерімен 
кездесулер өткізетін алаң болып 
табылады. 

Компания 2019 жылы жазда 
СанктПетербургте және қыста 
Лондонда өткен WNTI жартыжыл
дық кездесулеріне қатысты, онда 
Еуропадағы жүк транзитінің мәселе
лері, ТБУ АЭЖХА Банкінің жобасына 
арналған байытылған уран өнімін 
тасымалдау және радиоактивті зат
тарды тасымалдауға қатысты басқа 
да мәселелер талқыланды. 

ҚАУЫМДАСТЫҚТАРҒА ҚАТЫСУ 
ЖӘНЕ ХАЛЫҚАРАЛЫҚ ҚАҒИДАТТАРҒА СҮЙЕНУ 

GRI 102-13

Қазатомөнеркәсіп 
тұрақты даму 
саласындағы 
үздік салалық 
практикаларды, 
соның ішінде 
Таукен ісі және металл 
жөніндегі халықаралық 
кеңестің (ICMM) және 
Дүниежүзілік ядролық 
қауымдастықтың 
(WNA) негізгі 
қағидаттарына 
сүйенуге және 
қызметіне енгізуге 
тырысады, 
сондайақ дүниежүзілік 
қоғамдастықпен 
серіктестікте өз 
құзыретін бірізді 
күшейтіп отырады. 

Қазатомөнеркәсіп бүгінде – ядролық саладағы 
бірқатар кәсіби ұйымдардың белсенді қатысушысы:  GRI 102-13

World Nuclear Association  
(Дүниежүзілік ядролық қауымдастық)
Лондон, Ұлыбритания 
www.world-nuclear.org  Мүшелігі 1993 жылдан бастап.

Tantalum-Niobium International Study Center 
(Тантал және ниобийді зерттеу жөніндегі халықаралық орталық)
Брюссель, Бельгия 
www.tanb.org Мүшелігі 1999 жылдан бастап.

«Қазақстанның ядролық қоғамы» қауымдастығы
НұрСұлтан, Қазақстан Республикасы 
www.nuclear.kz Мүшелігі 2002 жылдан бастап.

The World Nuclear Fuel Market 
(Ядролық отынның әлемдік нарығы)
Норкросс, Джорджия штаты, АҚШ
www.wnfm.com Мүшелігі 2002 жылдан бастап.

Nuclear Energy Institute 
(Ядролық энергетика институты)
Вашингтон, Колумбия округы, АҚШ
www.nei.org Мүшелігі 2018 жылдан бастап.

World Nuclear Transport Institute 
(Дүниежүзілік ядролық тасымалдаулар институты)
Лондон, Ұлыбритания
www.wnti.co.uk  Мүшелігі 2019 жылдан бастап. 2019 ЖЫЛДАН 

БАСТАП АТОМДЫҚ 
ЭНЕРГЕТИКА 
МЕН ҚАПТАУ 

ӨНЕРКӘСІБІНІҢ 
ҰЖЫМДЫҚ 

МҮДДЕЛЕРІН 
БІЛДІРЕТІН 

ХАЛЫҚАРАЛЫҚ 
ҰЙЫМ – 

ДҮНИЕЖҮЗІЛІК 
ЯДРОЛЫҚ 

ТАСЫМАЛДАУЛАР 
ИНСТИТУТЫНЫҢ 

(WNTI) МҮШЕСІ 
БОЛЫП ТАБЫЛАДЫ 
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Атомдық энергияны бейбіт мақсатта пайдалану саласында Қазақстан Республикасы қосылған 
халықаралық келісімдер 

Құжаттың атауы Қол қойылған орны 
мен күні

Күшіне енуі туралы ақпарат

АЭЖХА артықшылықтары мен иммунитеттері туралы 
келісім

Вена,
1959 жылғы 1 шілде

Қазақстан Республикасының «Ратификациялау 
туралы» 1997 жылғы 30 қазандағы № 178-I Заңы

Ядролық материалды физикалық қорғау туралы 
конвенция

Вена, Нью-Йорк,
1980 жылғы 3 наурыз

Қазақстан Республикасының «Қосылу туралы» 2004 
жылғы 22 желтоқсандағы № 17 Заңы
Қазақстан Республикасының «Конвенцияға 
түзетулерді ратификациялау туралы» 2011 жылғы 
19 наурыздағы № 416-IV Заңы

Ядролық апат туралы жедел хабарлау туралы 
конвенция

Вена,
1986 жылғы 26 қыркүйек

Қазақстан Республикасының «Ратификациялау 
туралы» 2010 жылғы 3 ақпандағы № 243-IV Заңы. 
2010 жылғы 9 сәуірде күшіне енді

Ядролық апат жағдайындағы немесе радиациялық 
апат жағдайындағы көмек көрсету туралы конвенция

Вена,
1986 жылғы 26 қыркүйек

Қазақстан Республикасының «Ратификациялау 
туралы» 2010 жылғы 3 ақпандағы № 244-IV Заңы. 
2010 жылғы 9 сәуірде күшіне енді

Атом энергиясын бейбіт мақсатта пайдалану 
саласындағы ынтымақтастықтың негізгі қағидаттары 
туралы келісім (ТМД-ға қатысушы-мемлекеттер)

Минск,
1992 жылғы 26 маусым

Қол қойылған күннен бастап күшіне енді 

Ядролық қаруды таратпау туралы шарт (ЯҚТШ)
(Вашингтон, Лондон, Мәскеу, Женева, 1968 жылғы 
1 шілде)

1993 жылғы 13 желтоқсан Қазақстан Республикасы Жоғарғы Кеңесінің «Қосылу 
туралы» 1993 жылғы 13 желтоқсандағы № 2593-ХІІ 
Қаулысы.
Қол қойылған күннен бастап күшіне енді

Ядролық қауіпсіздік туралы конвенция Вена,
1994 жылғы 17 маусым

Қазақстан Республикасының «Ратификациялау 
туралы» 2010 жылғы 3 ақпандағы № 245-IV Заңы. 
2010 жылғы 8 маусымнан бастап күшіне енді

Ядролық қаруды таратпау туралы шартқа Қазақстан 
Республикасының қосылуына байланысты қауіпсіздік 
кепілдіктері туралы меморандум

1994 жылғы 5 желтоқсан Қол қойылған күннен бастап күшіне енді

ҚР мен АЭЖХА арасында қол қойылған Ядролық 
қаруды таратпау туралы шартқа байланысты 
кепілдіктерді қолдану туралы келісім

Алматы,
1995 жылғы 19 маусым

Қазақстан Республикасы Президентінің 1995 жылғы 
19 маусымдағы № 2344 Жарлығы

Ядролық сынақтарға жан-жақты тыйым салу туралы 
шарт

Нью-Йорк, 
1996 жылғы 30 қыркүйек

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

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

Вена,
1997 жылғы 5 қыркүйек

Қазақстан Республикасының «Ратификациялау 
туралы» 2010 жылғы 3 ақпандағы № 246-IV Заңы. 
2010 жылғы 8 маусымда күшіне енді 

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

Нью-Йорк,
2005 жылғы 14 қыркүйек

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

Орталық Азиядағы ядролық қарудан бос аймақ 
туралы шарт

Семей,
2006 жылғы 8 қыркүйек

Қазақстан Республикасы Президентінің «Қол 
қою туралы» 2006 жылғы 7 қыркүйектегі № 176 
Жарлығымен мақұлданған
Қазақстан Республикасының «Ратификациялау 
туралы» 2009 жылғы 5 қаңтардағы № 120-IY Заңы

ҚР мен АЭЖХА арасындағы Ядролық қаруды таратпау 
туралы шартқа байланысты кепілдіктерді қолдану 
туралы келісімге қосымша хаттама

2007 жыл Қазақстан Республикасының 2007 жылғы 
19 ақпандағы № 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 жылдың ақпаны Қазақстан Республикасының «Ратификациялау 
туралы» 2011 жылғы 10 ақпандағы № 405-IV Заңы. 
2011 жылғы 29 маусымда күшіне енді

Компания атомдық энергияны бейбіт мақсатта пайдалану саласында Қазақстан Республикасы қосылған негізгі 
келісімдерді қатал ұстанады. GRI 102-12

Атомдық энергия жөніндегі 
халықаралық агенттік 
(International Atomic Energy 
Agency)

2018 жылдың қарашасында Атом
дық энергия жөніндегі халықара
лық агенттік (АЭЖХА) Қазатомө
неркәсіптің ТБУ АЭЖХА Банкі үшін 
төмен байытылған уран (ТБУ) өнім 
берушілерінің бірі ретінде таңдалға
нын жариялады. Банк ядролық 
отынмен кепілді қамсыздандыруды 
қалыптастыру бойынша жаһандық 
күш салудың бір бөлігі болып табы
лады және атомдық электр стан
циялары үшін отын жеткізудің қол
даныстағы механизмдері бұзылған 
жағдайда, атомдық энергия ны 
бейбіт мақсатта пайдаланатын 
АЭЖХА мүшеелдеріне ядролық 
отынның жеткізілуін қамтамасыз 
етуге міндетті.

Компания Қазатомөнеркәсіптің 
 АЭЖХА өнім берушілерінің бірі 
ретінде таңдалуы әлемдік қоғамда
стықтың Компанияға уран өнімін 
сенімді және танымал өнім беруші 
ретінде жоғары сенім білдіретінін 
растайды деп есептейді. 

Жоғарыда көрсетілген қауымдас
тықтардың мақсаты Қазақстан 
Республикасының мұнайгаз және 
энергетикалық кешендерін тұрақты 
дамытуға көмектесу болып 
табылады. Ұйымдардың қызметі 
іскерлік, инвестициялық климатты, 
экономикалық тұрақтылықты жақ
сартуға, ел ішіндегі ұлттық және 
шетелдік инвесторлар үшін бизнес 
жүргізу мүмкіндіктерін дамытуға 
бағытталған. 

Бизнесқоғамдастықтарға мүшелік 
Қазатомөнеркәсіпке мемлекеттік 
органдарда норма жасау үдерісінде 
Компанияның құқықтары мен заң
ды мүдделерінің кепілді қорғаны
сымен қоса ұйымдардың қолдауын 
алуға мүмкіндік береді, себебі олар
дың тиісті өкілеттіктері Жарғымен, 
министрліктердегі аккредитациямен 
көзделеді. Бұған қоса қауымда
стықтар бизнес жұмысының заңна
малық және өзге де нормативтік 
ережелерін қалыптастыру үдерісіне 
қатысуға мүмкіндік береді.

Қазатомөнеркәсіп сонымен қатар ұлттық деңгейдегі салалық 
ұйымдардың қатысушысы болып табылады:  GRI 102-13

«Тау-кен өндіретін және тау-кен металлургиялық кәсіпорын-
дардың республикалық қауымдастығы» ЗТБ  
НұрСұлтан, Қазақстан Республикасы 
www.agmp.kz  Мүшелігі 2006 жылдан бері.

«KAZENERGY» қазақстандық мұнай-газ және энергетикалық 
кешені ұйымдарының қауымдастығы» ЗТБ 
НұрСұлтан, Қазақстан Республикасы
www.kazenergy.com  Мүшелігі 2009 жылдан бері.

«Атамекен» ҚР Ұлттық кәсіпкерлер палатасы
НұрСұлтан, Қазақстан Республикасы
www.atameken.kz  Мүшелігі 2013 жылдан бері.
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Уран нарығында сақталып отырған белгісіздікке 
қарамастан, 2019 жылы Қазатомөнеркәсіп 
керемет өндірістік және қаржылық нәтижелерге 
қол жеткізіп, өзінің әлемдегі ең ірі табиғи уран 
жеткізушісі мәртебесін тағы бір растады. Компания 
құндылық құруды жалғастыра отырып, өз 
міндеттемелерін көбіне даму стратегиясын бірізді 
іске асыру – тәртіпке жүгінетін нарықтық тәсілді 
ұстану, келісімшарттар портфелін әртараптандыру 
және жаһандық уран нарығына қатысуын нығайту, 
қызмет тиімділігін асыру жолында ұдайы еңбек 
ету және шығындарды азайтып, уран өндірісіне 
бұрынғыдай негізгі қызмет түрі ретінде қарау 
арқасында өз міндеттемелерін орындай алды.
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Топтың 2018 және 2019 жылдар
дағы қызметінің нәтижелеріне әсер 
еткен және Компанияның бол
жамдары бойынша келешекте Топ 
қызметінің нәтижелеріне ықпал ету
ді 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 са

лығын қоса алғанда салық салу; 
 ⚫  күкірт қышқылының құны және 

болуы;
 ⚫  қорларды бағалаудағы өзгеріс

тердің әсері;
 ⚫  еншілес компаниялармен, БК 

және қауымдасқан компаниялар
мен мәмілелер.

Табиғи уранды сату бағасы 
және уран бағасының өзгеруі

Топтың негізгі тауар өнімі  болып 
 табылатын U3O8ге споттық на
рықтық бағалар Топтың түсіміне 
неғұрлым елеулі әсер етеді. Топ 
түсімінің басым бөлігі спот на
рығында U3O8 сатуға және спот 
бағасына сілтемені қамтитын баға 
формулаларымен келісімшарттарға 
тиесілі. Спот бағаларына қосымша, 
Топтың сатуының тиімді бағасы осы 
кезеңдегі келісімшарттар қоржы
нындағы тіркелген баға құрауышы 
бар келісімшарттардың үлесіне бай
ланысты. Тиісінше, әрбір қарасты
рылатын кезеңде сатудың орташа 
бағасы спот нарығының бағасынан 
өзгеше болуы мүмкін. Спот на
рығындағы бағалардың сатудың 
орташа бағасына ықпалы туралы 
толығырақ ақпарат «Уранды сату 
бағалары бойынша сезімталдықты 
талдау» бөлімінде келтіріледі.

Кестеде көрсетілген кезеңдер 
үшін U3O8 фунты үшін орташа спот 
бағасы мен орташа сату бағасы 
көрсетілген.

2019 жылы уран бағасына әсер 
ететін өзіндік нарықтық үрдістерге 
қатысты қосымша ақпаратты кор
поративтік сайтта қолжетімді «Қаз
атомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ қызметінің 
2019 жылдың 4тоқсанындағы 
операциялық нәтижелері» есебінен 
табуға болады.

Топ құрылымындағы  
өзгеріс

2018 жылы өз акцияларын алғаш 
рет жария түрде орналастыруы
на байланысты (ІРО) әзірленген 
2018 және 2019 жылдары актив
терді қайта құрылымдау бағдарла
масы аясында Топ есепті кезеңдегі 
нәтижелерге елеулі әсер еткен 
бірнеше мәмілені аяқтады.

2018 жылы:
 ⚫  «Инкай» БК» ЖШСдегі  Топтың 

 қатысу үлесі 2018 жылғы 
1 қаңтардан бастап 40%дан 
 60%ға дейін ұлғайды, бұл «Инкай» 
БК» ЖШСның есебі үлестік қаты
су әдісінен толық шоғырлануға 
дейін өзгеруіне әкелді;

 ⚫  Uranium One Inc. компания
сымен Компания мен Uranium 
One Inc.тің «Ақбастау» БК» АҚ 
және «Қаратау» ЖШС барлық 
өнімдерін тең шарттармен сатып 
алу, сондайақ бірлескен қызмет 
үшін қатысу үлестеріне тепетең 
қаржыландыру беру міндеттемесі 
бекітілген бірқатар келісімдерге 
қол қойылды. Нәтижесінде, «Ақ
бастау» БК» АҚ және «Қаратау» 
ЖШСне инвестициялар Топтың 
шоғырландырылған қаржылық 
есептілігінде БҰ 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;

 ⚫  Топтың «БайкенU» ЖШС, 
« Қызылқұм» ЖШС және 
« ХорасанU» БК» ЖШСне қатысу 
үлестері тиісінше 52,5%, 50% және 
50%ға дейін ұлғайды. Мәміле 
аяқталғанға дейін иелену үлес
тері тиісінше 14,45%, 33,98% және 
33,98%ды құрады;

 ⚫  2018 жылғы 31 желтоқсандағы 
жағдай бойынша Топ бақылау 
кеңесіндегі өкілдігі мен дауыс 
беру құқығының басымдығын алу 
арқылы «БайкенU» ЖШСін өз 
бақылауына алды;

ТОП ҚЫЗМЕТІНІҢ НӘТИЖЕЛЕРІНЕ ӘСЕР 
ЕТЕТІН ЕЛЕУЛІ ФАКТОРЛАР

U3O8 фунты үшін орташа спот бағасы және орташа сату бағасы

Көрсеткіш 2018 
жыл

2019 
жыл

Ауытқу

Орташа апталық спот бағасы 
(U3O8 фунтына)

АҚШ доллары 24,64 25,84 5%

Теңге 8 497 9 892 16%

Топтың орташа сату бағасы 
(U3O8 фунтына)

АҚШ доллары 24,46 26,60 9%

Теңге 8 435 10 184 21%

Қазатомөнеркәсіптің орташа 
сату бағасы (U3O8 фунтына)

АҚШ доллары 24,37 26,89 10%

Теңге 8 406 10 294 22%

Дереккөз:TradeTech,UxC.
U3O8 СПОТТЫҚ 

НАРЫҚТЫҚ 
БАҒАЛАРЫ ТОПТЫҢ 
АҚШАЛАЙ ТҮСІМІНЕ 

ЕДӘУІР ЫҚПАЛ ЕТЕДІ

 ⚫ «БайкенU» ЖШСін алу, сон
дайақ «Қызылқұм» ЖШС мен 
« ХорасанU» БК» ЖШСде иелену 
үлестерінің ұлғаюы 2018 жылғы 
31 желтоқсанда аяқталған 
жыл үшін шоғырландырылған 
қаржылық есептілікте бастапқы 
(теңгерімдік) құны бойынша 
көрсетілді. Тәуелсіз кәсіби баға
лаушының әділ құнды бағалауы 
2019 жылдың бірінші жарты
сында аяқталды. Нәтижесінде 
2018 жылғы 31 желтоқсандағы 
қаржылық жағдай туралы есеп 
шоғырландырылған қаржылық 
есептілікте қайта қаралды;

 ⚫  Топ 2018 жылы «Қызылқұм» 
ЖШС мен «ХорасанU» БК» 
ЖШСне едәуір ықпалын сақтап 
қалды, себебі қатысушылардың 
Топқа дауыс басымдығына ие 
болуға мүмкіндік беретін құрыл
тай құжаттарына өзгертулерді 
мақұлдамауы салдарынан «Хора
санU» БК» ЖШС үстінен бақылау 
алынған жоқ

ХҚЕСна сәйкес Топ 2018 жылғы 
31 желтоқсанда аяқталған кезең
дегі кіріс пен залал туралы есепте 
ескерілген таза пайданың 347,5 
млрд теңгеге ұлғаюына әкелген 
« Инкай» БК» ЖШС, «Ақбастау» 
БК» АҚ, «Қаратау» ЖШС және 
« БайкенU» ЖШСнің бизнесін бірік
тіру нәтижесінде сатып алынған 
активтер мен міндеттемелердің әділ 
құнын бағалады.

2019 жылы:
 ⚫  2019 жылдың қаңтарында Қаты

сушылардың Жалпы жиналысы 
«ҮлбіКонверсия» ЖШСнің ара
лық тарату теңгерімін мақұлдады. 
Өскемен қаласының Тіркеу және 
жер кадастры департаментінің 
2019 жылғы 16 тамыздағы № 151 
қаулысына сәйкес «ҮлбіКонвер
сия» ЖШС қызметінің тоқтатылуы 
тіркелді;

 ⚫  2019 жылдың ақпанында «Хора
санU» БК» ЖШСнің қатысушы
лары құрылтай құжаттарына 

өзгертулерді бекітті, бұл Топқа 
бақылау тобында дауыс басым
дығын берді. Нәтижесінде, Топ 
«ХорасанU» БК» ЖШС үстінен 
бақылауды алды. Топ 2019 жылғы 
1 наурыздан бастап «ХорасанU» 
БК» ЖШСін шоғырландыруды 
бастады;

 ⚫ 2019 жылдың қыркүйегінде 
«Қаз атомөнеркәсіп» ҰАК»  АҚның 
Директорлар кеңесі Power 
System International Limited (PSIL) 
компаниясын тарату туралы 
шешім қабылдады. 2019 жылдың 
желтоқсанында PSIL таратылуы 
аяқталды;

 ⚫ 2019 жылы «ХорасанU» БК» 
ЖШСнің сатып алынған активтері 
мен міндеттемелерінің әділ құнын 
бағалау аяқталды, Топ 54,6 млрд 
теңге көлемінде пайда алды, бұл 
сома 2019 жылғы кіріс пен залал 
туралы есепте ескерілді.
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Топтың еншілес кәсіпорындары
ның, БК, БҰ және қауымдасқан 
компания ларының жалпы саны 
2018 жылғы 44тен 2019 жылы 
 42ге дейін азайды.

Валюталық бағамдардың 
өзгеруінің ықпалы

Топтың валюталық бағамдардың 
ауытқуына тәуелділігі шетелдік 
валютадағы сатулармен, сатып алу
лармен және қарыздармен байланы
сты. Топтың негізгі ақша ағындары 
төмендегідей себептерге байланы
сты АҚШ долларында ұсталады:

 ⚫ уран АҚШ долларымен бағала
нады, сондықтан Топтың сатула
рынан түсетін шоғырландырыл
ған түсімнің басым бөлігі АҚШ 
долларынан құрылады (2019: 88%, 
2018: 87%);

 ⚫ Компания уран мен уран өнімдерін 
өз БК және қауымдасқан компа
нияларынан теңгеде көрсетілген 
келісімшарттарға сәйкес спот 
нарығында U3O8ге белгіленген 
басым бағаға сүйене отырып, АҚШ 
долларында көрсетілетін баға 
бойынша сатып алады;

 ⚫ Топ қарыздарының басым бөлігі 
оның негізгі табыс валютасы 
болып табылатын шетел валю
тасында көрсетілген (2019 жылы 
88%; 2018 жылы 99%).

Топ шығыстарының едәуір бөлігі, 
соның ішінде оның операциялық, 
өндірістік және күрделі шығында
рының басым бөлігі теңгеде көр

сетілген. Осылайша, Топ табысы
ның басым бөлігі АҚШ долларында, 
ал оның шығындарының басым 
бөлігі теңгеде көрсетілетіндіктен, 
Топ үшін, әдетте, доллардың теңгеге 
қатысты нығаюы тиімді, бұл кейін 
Топтың қаржылық нәтижелеріне 
оң әсерін тигізеді. Алайда Топтың 
долларда көрсетілген кредиттік 
міндеттемелерінің болуына байла
нысты, доллардың нығаюының оң 
әсері ішінара немесе толығымен 
жойылуы мүмкін. Бұдан басқа, 
Компания өз БК және қауымдасқан 
компанияларынан теңгеде көр
сетілген келісімшарттар бойынша 
уранды және уран өнімін сатып ала
ды, ал оның бағалары, өз кезегінде, 
АҚШ долларымен көрсетіледі. Осы
лайша, АҚШ доллары бағамының 
едәуір ұлғаюы теңгеде көрсетілген 
осындай келісімшарттардың баға
сының тиісті өсуіне алып келеді. 

Топ өзінің валютада жасалатын 
төлемдері мен валюталық ақша 
ағындарының арақатынасын 
бақылай отырып, валюталық 
бағамның ауытқу тәуекелдерін 

мүмкіндігінше азайтуға тырысады. 
Осындай арақатынастың арқасын
да Топ туынды қаржы құралдарын 
пайдаланбай хеджирлеуді жүзеге 
асыра алады. Басқа валюталарда 
көрсетілген ақша активтері мен мін
деттемелерге қатысты Топ мүмкін 
болған жерде, теңгеде жасалатын 
болашақ шығындарын жоспарлау 
арқылы ықтимал тәуекелді қолайлы 
деңгейде ұстап тұруға тырысады.

2019 жылы теңгенің АҚШ долларына 
қатысты айырбас бағамы 373,56 тең
геден 390,13 теңгеге дейінгі аралықта 
болды. 2019 жылдың соңына қарай 
теңгенің АҚШ долларына қатысты 
айырбас бағамы 381,18 теңгені 
құрады. 2019 жылдың қорытындысы 
бойынша валюта бағамдарының 
ауытқуы Топтың қаржылық нәтиже
леріне елеулі әсер еткен жоқ. Топтың 
бағамдық айырма бойынша табысы 
2019 жылы 83 млн теңгені құрады.

Төмендегі кестеде Қазақстан Рес
публикасы Ұлттық Банкінің (ҚРҰБ) 
2018 және 2019 жылғы 31 желтоқ
сандағы жағдай бойынша деректері

не сәйкес кезең ішіндегі және жыл 
соңындағы теңге/АҚШ долларының 
орташа айырбас бағамы келтірілген.

Салық салу және пайдалы 
қазбаларды өндіруге 
салынатын салық (ПҚӨС)

Қазақстандағы ПҚӨС өндірудің өн
дірістік өзіндік құнына байланысты 
салық салынатын шығыстарға 29% 
мөлшерінде есептік салық есептеу 
жолымен анықталады (базалық 
формуланы төмендегі кестеден қа
раңыз). Салық салынатын шығыс
тар пайдалы қазбаларды өндіруге 
байланысты барлық тікелей шығыс
тарды, оның ішінде кезең ішіндегі 
таукен дайындық жұмыстары үшін 
амортизациялық аударымдарды 
және өндіру жөніндегі қызметпен ті
келей байланысты кез келген басқа 
да амортизациялық аударымдар
ды қамтиды, бірақ қайта өңдеуге 

арналған шығындарды, жалпы және 
әкімшілік шығыстарды болдырмай
ды. ПҚӨС жер қойнауын пайдала
нуға арналған әрбір келісімшарт 
бойынша жеке есептеледі.

Осылайша, нәтижеде алынатын 
ПҚӨС сомасы өндірудің өзіндік 
құнына елеулі түрде байланысты.

Есептелген салықтар, оның ішінде 
корпоративтік табыс салығы, ПҚӨС 
және басқа салықтар 2019 жылдың 
қорытындылары бойынша 2018 жыл
мен салыстырғанда 29%ға ұлғайды. 
Мұндай өсу уранның споттық баға
ларының жоғарылауына және теңге 
бағамының АҚШ долларына қатысты 
әлсіреуіне, сондайақ Топ құрылымы
ның өзгеруіне байланысты есептеуде 
өзгерістердің орын алуы себебінен 
салық базасының ұлғаюына байла
нысты болды («Топ құрылымындағы 
өзгерістер» тарауын қараңыз).

Күкірт қышқылының бағасы 
мен қолжетімділігі

ЖҰС әдісімен уран өндіру үшін 
күкірт қышқылының едәуір көлемі 
қажет. Күкірт қышқылының бол
мауы Топтың уран өндіру кестесін 
бұзуы мүмкін. Күкірт қышқылына 
бағаның өсуі Топтың жалпы табы
сына теріс әсер етуі мүмкін.

Күкірт қышқылы үшін Топ  төлейтін 
тоннаның орташа өлшенген 
бағасы 2019 жылы 21 304 теңгеге 
дейін аздап төмендеді (2018 жылы 
21 557 теңгеге дейін). 2019 жылы 
күкірт қышқылына жұмсалатын 
шығыс тар орташа есеппен Топтың 
уран өндіретін ұйымдарының 
 өндірістік өзіндік құнының шама
мен 15%ын құрады. 

Қорларды бағалаудағы 
өзгерістердің әсері

Топ қорлар мен ресурстарды 
JORC кодексіне сәйкес, үшінші 
тұлғалардың тарапынан есептеу
лердің бағалауын қоса, тұрақты 
негізде бағалайды. Нәтижесінде 
қорлар мен ресурстар қолданы
стағы стандарттарға сәйкес қайта 
жіктелуі мүмкін. Мұндай қайта 
жіктеу Топтың қаржылық есептілі
гіне әсер етуі ықтимал. Мысалы, 
егер қайта жiктеу Топ жоспарлаған 
кенішті игеру мерзімінің өзгеруіне 
әкеп соқтырса, бұл амортизаци
ялық шығыстарға, құнсыздану 
шығыстарына, сондайақ кенішті 

Кезең ішіндегі және жыл соңындағы теңге/АҚШ долларының орташа 
айырбас бағамы
Көрсеткіш 2018 

жыл
2019 
жыл

Ауытқу

Кезеңдегі(1) орташа айырбас 
бағамы

Теңге / АҚШ 
доллары 

344,90 382,87 11%

Кезең соңындағы айырбас 
бағамы

Теңге / АҚШ 
доллары

384,20 381,18 (1)%

1  Орташа бағам әрбір күнтізбелік күнге күнделікті айырбас бағамдарының орташа мәні ретінде 
есептеледі.

Дереккөз: Қазақстан Республикасының Халық Банкі.

Топтың салықтары, млн теңге

Көрсеткіш 2018 жыл 2019 жыл Ауытқу
Корпоративтік табыс салығы(1) 31 412 43 948 40%
Пайдалы қазбаларды өндіру салығы(2) 17 720 22 916 29%
Басқа салықтар және бюджеттен мың төлем-
дер(3)

49 684 60 335 21%

Жалпы есептелген салық 98 816 127 199 29%

1   Қолданыстағы мөлшерлеме: 20%; есеп айырысу: пайдаға салынатын салық мөлшерлемесіне көбей-
тілген 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 пайыз-
дық пайда маржасына және 18,5% ПҚӨС мөлшерлемесіне негізделген. 29% мөлшерінде салықты 
есептеу мынадай формула бойынша анықталады:  
(1 + 20%) × 18,5% ÷ (1 – (1 + 20%) × 18,5%).

3   Мүлікке салынатын салықты, жер салығын, көлік салығын, әлеуметтік салықты, бюджеттен тыс 
төлемдерді, ҚҚС және жеке табыс салығын қамтиды.

ТОП ҚОРЛАР МЕН 
РЕСУРСТАРДЫ JORC 
КОДЕКСІНЕ СӘЙКЕС 

ТҰРАҚТЫ НЕГІЗДЕ 
БАҒАЛАЙДЫ

5756 БІРІКТІРІЛГЕН ЖЫЛДЫҚ ЕСЕП  |  2019 «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ
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игеру мерзімі аяқталғаннан кейін 
әдетте туындайтын кенішті жоюға 
арналған шығыстарға тиісті әсер 
етуі мүмкін.

Еншілес компаниялармен, 
БК-мен және қауымдасқан 
компаниялармен мәмілелер

Компания өзінің еншілес компания
ларынан, БК және қауымдасқан 
компаниялардан U3O8 өнімін 
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 басты екі ағыннан тұрады:

 ⚫  БК және қауымдасқан кәсіп
орындардан, шоғырландырылған 
еншілес кәсіпорындардан сатып 
алынатын U3O8 сату;

 ⚫  Компания және оның шоғыр
ландырылған еншілес кәсіп
орындары мен БҰ кәсіпорындары 
өндірген жекеменшікті U3O8 сату. 

Сатып алынатын уранды сатудың 
өзіндік құны БК мен қауымдасқан 
кәсіпорындардан сатып алу 
бағасына тең, ол негізінен тиісті 
дисконттарымен қоса басым спот 
бағасы болып табылады. Тиісінше, 

БК мен қауымдасқан компаниялар 
нәтижелерінің үлесі Топтың пайда
сының едәуір бөлігін құрайды және 
оны Топтың қаржылық нәтижелерін 
бағалау кезінде тиісті түрде ескеру 
қажет. 2019 жылы сатып алынатын 
U3O8 орташа өлшемді дисконты спот 
бағасының 4,28%ын құрады. 

Компания, шоғырландырылған ен
шілес кәсіпорындар мен БК өндірген 
уранды сату кезінде сатудың өзіндік 
құны, негізінен, өндірістің өзіндік 
құнында беріледі. Мұндай сату үшін 
уран өнімінің толық маржасы уран
ның экспортқа сатылуын ескере 
отырып, Топтың шоғырландырыл
ған нәтижелерінде көрсетіледі.

Кестеде Компания сатып алған 
көлемдер келтірілген, осы көлемдер 
көрсетілген кезеңдер үшін сатып 
алу бағасы бойынша Компанияның 
сатуының өзіндік құнында көрсетіл
ген.

Сатып алу бағасы бойынша сатудың 
өзіндік құнында есепке алынатын 
БК, қауымдасқан компаниялардан 
және бақыланбайтын инвестиция
лардан сатып алынған U3O8 көлемі 
2019 жылы 3 050 тоннаны құрады, 
2018 жылғы 4 669 тоннамен салы
стырғанда 35%ға төмендеу негізінен 
Топ құрылымының өзгеруіне байла

нысты болды («Топ құрылымындағы 
өзгерістер» тарауын қараңыз).

Топ еншілес кәсіпорындардан 
11 010 тонна көлемінде уран өнімін 
сатып алды, бұл негізінен Топ 
құрылымының өзгеруіне байла
нысты 2018 жылғы 7254 тоннаға 
қарағанда 52%ға артық болды 
(«Топ құрылымындағы өзгерістер» 
тарауын қараңыз).

Жоғарыда көрсетілген көлемдерден 
басқа, Компанияның 100% жекемен
шік өндірісі бар, онда сатулардың 
өзіндік құны негізінен өндірістің 
өзіндік құнымен көрсетілген, со
нымен қатар Компания көлемдерді 
үшінші тараптардан тікелей немесе 
ТҰК арқылы әр түрлі бағамен сатып 
алады. 

2018 жылдың желтоқсанында Топ 
«БайкенU» ЖШСін бақылауға алды 
(2019 жылға арналған Шоғырлан
дырылған қаржылық есептіліктегі 
45ескертпені қараңыз). 2018 жылғы 
31 желтоқсандағы жағдай бойынша 

Топ сатып алынған активтер мен 
міндеттемелерді есепке алу үшін 
теңгерімдік құнды қолданды, себебі 
бағалау бойынша есеп есептік 
кезеңнің соңына аяқталған жоқ. 
2019 жылдың маусымында тәуелсіз 

бағалаушы сатып алынған активтер 
мен міндеттемелердің әділ құнын 
бағалауды аяқтап, салыстырмалы 
ақпарат қайта есептелді. Толығы
рақ ақпарат Шоғырландырылған 
қаржылық есептілікте көрсетілген.

Шоғырландырылған қаржылық көрсеткіштер

Шоғырландырылған түсім негізінен 
U3O8 нарықтық спот бағасының 
өсуіне және теңге бағамының АҚШ 
долларына қатысты әлсіреуіне 
негізделген орташа сату бағасы
ның ұлғаюына байланысты 2018 
жылмен салыстырғанда 15%ға 
өсіп, 2019 жылдың қорытынды
сы бойынша 502,3 млрд теңгені 

құрады. Мұндай ұлғаю 2018 жылға 
қарағанда, төменде сипатталғандай, 
2019 жылдағы неғұрлым төменірек 
өткізу көлемімен ішінара төмен
детілді. 

Операциялық пайда 2018 жылмен 
салыстырғанда 96%ға өсіп, 2019 
жылдың қорытындысы бойын

ша 151,9 млрд теңгені құрады. 
Операция лық пайданың өсуі 
негізінен орташа сату бағасының 
өсуіне және теңге бағамының АҚШ 
долларына қатысты әлсіреуіне 
байланысты болды. Өсім сонымен 
қатар Топ құрылымының өзгеруіне 
де байланысты («Топ құрылымын
дағы өзгерістер» тарауын қараңыз), 

ҚЫЗМЕТТІҢ НЕГІЗГІ КӨРСЕТКІШТЕРІ

Компания сатып алған U3O8 көлемі, тонна

Көрсеткіш 2018 жыл 2019 жыл Ауытқу
БК және қауымдасқан компаниялардан 
сатып алынған U3O8

3 022 3 050 1%

Бақыланбайтын инвестициялардан сатып 
алынған U3O8

(1)
1 647 — (100)%

Еншілес кәсіпорындардан сатып алынған 
U3O8 

7 254 11 010 52%

Жиыны 11 923 14 060 18%

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

2019 ЖЫЛЫ САТЫП 
АЛЫНАТЫН U3O8 

ОРТАША ӨЛШЕМДІ 
ДИСКОНТЫ СПОТ 

БАҒАСЫНЫҢ 

4,28%ын 
ҚҰРАДЫ

Қаржылық көрсеткіштер, егер өзгесі көрсетілмесе, млрд теңге

Көрсеткіш 2018 жыл
(қайта есеп-

телген)*

2019 жыл Ауытқу

Топтың шоғырландырылған түсімі (қаржылық есептілікке сәйкес) 436,6 502,3 15%
Операциялық пайда 77,5 151,9 96%
Бір жыл ішіндегі пайда 424,7 213,7 (50)%

Бірлескен операция бойынша міндеттемелерді шығысқа шығарудан 
түскен табыс (біржолғы әсер) (¹)

— 17,0 100%

Бизнес сатып алудан таза пайда (біржолғы әсер) 347,5 54,6 (84)%
Түзетілген пайда 77,2 142,1 84%
Меншік иелеріне тиесілі акцияға таза пайда (базалық және көбейтілген), 
теңге/акция 

1 610,5 732,6 (55)%

Түзетілген EBITDA көрсеткіші (2) 141,7 248,7 76%
Түзетілген EBITDA көрсеткіші (3) 
(қатысу үлесі бойынша)

140,3 217,3 55%

Операциялық ақша ағыны 58,3 159,5 174%

1   Бірлескен операция бойынша міндеттемелерді шығысқа шығарудан табыс 2018 жылғы бірлескен операциялардан сатып алынбаған уран көлеміне 
қатысты, серіктестерімен келісім бойынша Топ оны кейінгі кезеңдерде сатып алуды жоспарламайды, осыған байланысты 2018 жылғы 31 желтоқсанда 
мойындалған бұл міндеттеме 2019 жылы есептен шығарылды.

2   Түзетілген EBITDA негізгі қызметпен байланысты емес және біржолғы әсері бар барлық баптарды EBITDA-дан алып тастау жолымен есептеледі.
3   Түзетілген EBITDA (қатысу үлесіне пропорционал) «Аппақ» ЖШС, «Инкай» БК» ЖШС, «Байкен-U» ЖШС және «Хорасан-U» БК» ЖШС түзетілген EBITDA 

үлесін шегере отырып және Топтың іске асырылмаған пайдасындағы кез келген өзгерістерді шегере отырып, БК және қауымдасқан компаниялардың 
таза пайдасындағы үлесі мен уран сегментінде жұмыс істейтін бірлескен және қауымдасқан компаниялардың (әр есептік кезең ішінде болмашы әсерге 
бола «Буденовский БК» ЖШС-нің EBITDA көрсеткішін қоспағанда) EBITDA түзетілген көрсеткішінің үлесін шегере отырып түзетілген EBITDA ретінде 
есептеледі.

*    Осы жерде және бұдан әрі 2018 жылғы деректер бизнесті біріктіру нәтижесінде сатып алынған активтер мен міндеттемелердің әділ құнын бағалаумен 
байланысты қайта есептелген (2019 жылға арналған Шоғырландырылған қаржылық есептіліктегі 4, 45-ескертпелерді қараңыз).
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бұл Компанияның, шоғырланды
рылған еншілес кәсіпорындардың 
және бірлескен операциялардың 
меншікті уран үлесінің өсуіне 
әкелді. Мұндай сатулар үшін уран 
өнімінің толық маржасы Топтың 
шоғырландырылған нәтижелерінде 
экспортқа сатылған уран көлемі
нен көрініс табады, бұл пайдаға оң 
әсерін тигізеді. 

Талданып отырған кезеңдегі 
пайда 2018 жылмен салыстырған
да  50%ға төмендеп, 213,7 млрд 
теңгені құрады. Бұдан бұрынғы 
осындай кезеңмен салыстырғанда 
төмендеудің едәуір үлесі негізінен 
екі кезеңдегі біржолғы әсерлермен, 
атап айтқанда, Топтың құрамына 
2019 жылы «Инкай» БК» ЖШС, 
«Қаратау» ЖШС, «Ақбастау» БК» 
АҚ және «БайкенU» ЖШСнің 
және 2019 жылы «ХорасанU» БК» 

ЖШСнің қосылуымен байланыс
ты болды («Топ құрылымындағы 
өзгерістер» тарауын қараңыз). Бұл 
мәмілелер бойынша біржолғы әсер 
пайданы 2018 және 2019 жылдары 
тиісінше 347,5 және 54,6 млрд тең
геге ұлғайтты. Сонымен қатар 2019 
жылы бірлескен операция бойын
ша 17,0 млрд теңге көлемінде мін
деттемелерді шығысқа шығарудан 
табыс түсті. Бұл табыс 2018 жылғы 
бірлескен операциялардан сатып 
алынбаған уран көлеміне қатысты. 
Серіктестерімен келісім бойынша, 
Топ оны кейінгі кезеңдерде сатып 
алуды жоспарламайды, осыған 
байланысты бұл міндеттеме 2019 
жылы есептен шығарылды. Осы 
әсерлерге қатысты түзетулерді 
ескере отырып, түзетілген пайда 
2018 жылмен салыстырғанда 
84%ға ұлғайып, 142,1 млрд теңгені 
құрады.

EBITDA түзетілген көрсеткіші 2018 
жылмен салыстырғанда 76%ға 
ұлғайып, 2019 жылы 248,7 млрд тең
гені құрады, ал 2019 жылы қатысу 
үлесіне пропорционал түзетілген 
EBITDA көрсеткіші 2018 жылмен са
лыстырғанда 55%ға ұлғайып, 217,3 
млрд теңгені құрады. Ұлғаю негізі
нен операциялық пайданың өсуіне 
және Топ құрылымының өзгеруіне 
байланысты болды (толығырақ 
«Топ құрылымындағы өзгерістер» 
тарауында қараңыз).

Операциялық ақша ағындары негізі
нен айналым капиталының өзгеруі, 
U3O8 нарықтық спот бағасының өсуі 
және теңге бағамының АҚШ долла
рына қатысты әлсіреуі есебінен 2018 
жылмен салыстырғанда  174%ға 
өсіп, 159,5 млрд теңгені құрады 
(«Операциялық қызметтен түсетін 
ақша қаражаты» тарауын қараңыз).

Уран сегменті

Уран сегментіндегі қызмет пен сату
лардың барлық жылдық нәтижелері 
2019 жылға жасалған болжамдарға 
сәйкес келді.

U3O8 өндіру көлемдері пропорци
онал негізде, сондайақ 100%дық 
негізде 2018 жылмен салыстырған
да 2019 жылы біраз жоғары болды. 
Мұндай ұлғаю күтілді және бұл 2019 
жылы жер қойнауын пайдалану 
келісімшарттары бойынша өндірудің 
неғұрлым жоғары деңгейлерімен 
байланысты, әйтсе де 2019 жылы 
өндіру осы келісімшарттар бойынша 
жоспарланған деңгейлерден 20%ға 
төмен деңгейде қалды. Өндірістің 
100%дық негізде және қатысу 
үлесі бойынша жылдық есептеуінде 
пайыздық ұлғаюдың айырмасы әр 
түрлі активтер үшін әр түрлі өндіру 
деңгейлерімен, әрбір активтегі 
иелену үлесінің өзгеруімен және Топ 
құрылымындағы өзгерістердің нәти
желерді шоғырландыруға әсерімен 
байланысты болды (толығырақ 

«Топ құрылымындағы өзгерістер» 
тарауында қараңыз).

U3O8 сатуларының шоғырландырыл
ған көлемдері 2018 жылмен салыс
тырғанда 2019 жылы нарықтағы 
келісімшарттық белсенділіктің 
неғұрлым төмен деңгейімен және 
көлемге қарағанда құнға басымдық 
беретін маркетингтік стратегиямен 
байланысты аздап төмендеді.

U3O8 дайын өнімінің Топ бойынша 
шоғырландырылған қорлары 2019 
жылы 9 906 тоннаны құрады, бұл 
2018 жылмен салыстырғанда 
26%ға артық. Компания деңгейінде 
U3O8 дайын өнімінің қорлары 8 571 
тоннаны құрады, бұл 2018 жылмен 
салыстырғанда 17%ға жоғары. Қор
лардың ұлғаюы негізінен нарықтық 
жағдайға байланысты болды. Ком
панияның стратегиясына сәйкес 
Қазатомөнеркәсіп қорларының 
деңгейлері маусымдылыққа, өз
геріп отыратын нарықтық жағдайға 

сәйкес өндіру және сату көлемдері
не байланысты өзгеріп тұрады. Қор 
деңгейінің өсуі материалды қайтару 
күнін 2020 жылға белгілеумен, 
логис тика шығындарын оңтай
ландыру мақсатында 2019 жылы 
жасалған таймсвоп мәмілелерге 
байланысты.

Топтың орташа сату бағасы тең
гемен 2019 жылы 26 475 теңге/кг 
(26,60 АҚШ доллары/фунт) құрады, 
бұл уран өніміне нарықтық спот 
бағасының өсуіне және теңге баға
мының АҚШ долларына қатысты 
әлсіреуіне байланысты 2018 жыл
мен салыстырғанда 21%ға артық. 
Компания деңгейінде орташа сату 
бағалары да дәл сондай себеппен 
жоғары болды. Компанияның 
келісімшарттық қоржынының 
ағымдағы жалпы құны уран өнімінің 
ағымдағы спот бағаларымен тығыз 
байланысты («Уранды сату баға
лары бойынша сезімталдықты 
талдау» тарауын қараңыз). 

Уран сегментіндегі активтердің өндіру көлемдері 

Уран шала тотығын-тотығын өндіру 
көлемдері (тонна U3O8)

2018 
жыл

2019 
жыл

Ауытқу

 «КАТКО» БК» ЖШС 3 212 3 252 1%
 «Инкай» БК» ЖШС 2 662 3 209 21%
 «Қаратау» ЖШС 2 088 2 600 25%
 «Оңтүстік тау-химия компаниясы» БК» ЖШС 2 418 2 401 (1)%
 «Орталық» ЕК» ЖШС 1 712 1 694 (1)%
 «Хорасан-U» БК» ЖШС 1 665 1 599 (4)%
 «Байкен-U» ЖШС 1 631 1 560 (4)%
«Ақбастау» БК» АҚ 1 556 1 550 0%
 «Қазатомөнеркәсіп-SaUran» ЖШС 1 470 1 541 5%
 «Семізбай-U» ЖШС 960 960 0%
 «РУ-6» ЖШС 774 864 12%
 «Аппақ» ЖШС 801 800 0%
 «Заречное» БК» АҚ 756 778 3%
Жиыны 21 705 22 808 5%

2019 ЖЫЛЫ УРАН 
ТОТЫҒЫНШАЛА 

ТОТЫҒЫН ӨНДІРУ 
КӨЛЕМІ  

22 808
тоннаны  

ҚҰРАДЫ

Уран сегментіндегі өндіру және өткізу көрсеткіштері

Көрсеткіш Өлш. бірл. 2018 жыл 2019 жыл Ауытқу
U3O8 өндіру көлемі (100% негізінде) Тонна 21 705 22 808 5%
Топтың U3O8 өндіру көлемі (қатысу үлесі бойынша)(1) Тонна 11 476 13 291 16%
U3O8 өткізу көлемі (шоғырландырылған) Тонна 16 647 16 044 (4)%

Компанияның өткізу көлемін қоса (2), (3) Тонна 15 287 14 148 (7)%
Топтың дайын өнімінің қалдықтары (U3O8) Тонна 7 892 9 906 26%
Топтың дайын өнімінің қалдықтары (U3O8) (4) Тонна 7 353 8 571 17%
Орташа сату бағасы Теңге/кг 21 930 26 475 21%
Топтың орташа сату бағасы АҚШ доллары /

фунт U3O8

24,46 26,60 9%

Компанияның орташа сату бағасы (5) АҚШ доллары /
фунт U3O8

24,37 26,89 10%

Орташа апта сайынғы спот бағасы АҚШ доллары /
фунт U3O8

24,64 25,84 5%

Айдың соңындағы орташа спот бағасы (6) АҚШ доллары /
фунт U3O8

24,59 25,64 4%

1   U3O8 өндіру көлемі (қатысу үлесіне пропорционал) Компания мен KazakAtom ТH AG сатып алатын уран көлеміне тең емес.
2   Компанияның өткізу көлемі (Топта ескерілетін) Компания мен KazakAtom ТH AG сыртқы сатушыларына жалпы сату көлемдерін қамтиды. Компания 

мен KazakAtom ТH AG арасындағы топішілік мәмілелер ескерілмейді. 
3   2019 жылы Топ бойынша сату көлемі мен Компанияның сату көлеміне (Топ бойынша сату көлеміне қосылған) 2019 жылдың төртінші тоқсанында ТБУ 

АЭЖХА Банкіне төмен байытылған UF6 түрінде (~315 тонна уран баламасы) сатылған 42,14 тонна қосылмайды.
4   Компанияның дайын өнімі қалдықтарының көлемі (Топта ескерілетін) Компания мен KazakAtom ТH AG қалдықтарының жалпы көлемін қамтиды.
5   Компанияның мәмілелері бойынша орташа сату бағасы: Компания мен KazakAtom ТH AG қорытынды сыртқы сатуларына арналған бір фунт уран 

концентраты үшін орташа безбенделген баға. Компания мен KazakAtom ТH AG арасындағы топішілік мәмілелер бойынша бағалар қосылмаған.
6   Дереккөз: UxC, TradeTech. Бағалар келісімшарттық бағалардың талаптары, әдетте, айдың соңындағы бағаға тәуелді болатындықтан, әр аптаға 

арналған споттық бағалардың баға белгіленімінің орташа мәнін емес, айдың соңындағы уранға арналған споттық бағалардың баға белгіленімінің 
орташа мәнін білдіреді.

Уран сегментінің өндіру көлемдері
Төмендегі кестеде көрсетілген ақпарат әрбір актив бойынша уран өндірісін 
көрсетеді (100%дық негізде).
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ӨНДІРЕТІН АКТИВТЕР

«ИНКАЙ» БК» ЖШС«КАТКО» БК» ЖШС

Еншілес ұйым 

Компанияға «Инкай» БК»  ЖШСде 
қатысу үлесінің 60%ы тиесілі, 
(Cameco меншігінде – 40%). 

Кәсіпорын өз қызметін Түркістан 
облысының Созақ ауданындағы 
Инкай кен орнының № 1 учаскесінде 
жүзеге асырады.

Кен орындары

Инкай кен орны 1976 жылы 
 ашылды, № 1 учаскенің сыналуы 
2002 жылы басталды. 

Инкай кен орнының № 1 учаскесін 
өңдеу мақсатында «Инкай» БК» 
ЖШС 2000 жылғы 13 шілдеде жер 
қойнауын пайдалану келісімшар
тын жасады. Уранды барлау, өндіру 
және сату құқығы 2045 жылғы 
13 шілдеге дейін қолданылады. 

2019 жылғы 31 желтоқсандағы 
жағдай бойынша кен орнындағы 
кен қорларының жиынтық көлемі 
(жылдық сарқылуды қоса алғанда) 
138,1 мың тонна уранды құрайды. 
Минералды қорлардың жалпы 
көлемі (қорларды қоса алғанда) 
138,1 мың тоннаны құрайды.

Қауымдасқан ұйым 

Компанияға «КАТКО» БК» ЖШСде 
қатысу үлесінің 49%ы тиесілі (Orano 
(бұрынғы AREVA) меншігінде 51%). 

БК өз қызметін Түркістан облы
сының Созақ ауданындағы Мой
ынқұм кен орнының № 1 (Оңтүстік) 
учаскесінің солтүстік бөлігінде және 
№ 2 (Төртқұдық) учаскесінде жүзеге 
асырады. 

2017 жылдың сәуірінде Компания 
және Orano ортақ келісімге қол қой
ды, оның шеңберінде 2022 жылдан 
бастап БК үлестіретін пайданың 
60%ы Компанияға тиесілі.

Кен орындары

Мойынқұм кен орны 1976 жылы 
ашылды, № 1 учаскені өнеркәсіптік 
пайдалану 2001 жылы басталды. 

Мойынқұм кен орнының № 1 
(Оңтүстік) учаскесінің солтүстік 
бөлігін және № 2 (Төртқұдық) 
учаскесін өңдеу мақсатында жер 
қойнауын пайдалану келісімшарты 
2000 жылғы 3 наурызда жасалды. 
Уранды барлау, өндіру және сату 
құқығы 2039 жылғы 4 наурызға 
дейін қолданылады.

2019 жылғы 31 желтоқсандағы 
жағдай бойынша кен орындарын
дағы кен қорларының жиынтық 
көлемі (жылдық сарқылуды қоса 
алғанда) 57 мың тонна уранды 
құрайды. Минералды қорлардың 
жалпы көлемі (қорларды қоса 
алғанда) 57 мың тоннаны құрайды.

Құрылған жылы 
1996 жыл

Өндірісі  
3 209 тонна

Орналасқан жері 
Қазақстан Республикасы, 
Түркістан облысы, 
Созақ ауданы

Қызметкерлер саны  
760 адам

Бас директоры 
Пернеш Ельнар Қайратұлы

Жер қойнауын пайдалану 
келісімшартының 
мерзімі 
2000–2045 жж.

ҚАӨ иелену үлесі 
60%

Кен орындары 
Инкай, № 1 учаске

Құрылған жылы 
1996 жыл

Өндірісі 
3 252 тонна

Орналасқан жері 
Қазақстан Республикасы, 
Түркістан облысы

Қызметкерлер саны  
1 212 адам

Бас директоры 
Жерар Фриес

Жер қойнауын пайдалану 
келісімшартының 
мерзімі 
2000–2039 жж.

ҚАӨ иелену үлесі 
49%

Кен орындары 
Мойынқұм, № 1 учаске 
(Оңтүстік), солтүстік бөлігі

Мойынқұм, № 2 
учаске (Төртқұдық)
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ӨНДІРЕТІН АКТИВТЕР

«ОҢТҮСТІК ТАУ-ХИМИЯ КОМПАНИЯСЫ» 
БК» ЖШС

«ҚАРАТАУ» ЖШС

Қауымдасқан ұйым 

Компанияға «Оңтүстік таухимия 
компаниясы» БК» ЖШСде қатысу 
үлесінің 30%ы тиесілі. (Uranium One 
Rotterdam B.V. (Росатом тобына 
кіреді) меншігінде – 70%).

БК өз қызметін Түркістан облысы
ның Созақ ауданындағы Ақдала кен 
орнында және Инкай кен орнының 
№ 4 учаскесінде жүзеге асырады.

Кен орындары

Ақдала кен орны 1982 жылы 
ашылды, өнеркәсіптік пайдалану 
2004 жылы басталды. Ақдала кен 
орнын өңдеу мақсатында жер 
қойнауын пайдалану келісімшарты 
2001 жылғы 28 наурызда жасалды. 
Уранды барлау, өндіру және сату 
құқығы 2026 жылғы 28 наурызға 
дейін қолданылады. 

Инкай кен орны 1976 жылы 
ашылды, № 4 учаскені өнеркәсіптік 
пайдалану 2007 жылы басталды. 
Инкай кен орнының № 4 учаскесін 
өңдеу мақсатында жер қойнауын 
пайдалану келісімшарты 2005 
жылғы 8 шілдеде жасалды. Уранды 
барлау, өндіру және сату құқығы 
2029 жылғы 8 шілдеге дейін қолда
нылады.

2019 жылғы 31 желтоқсандағы 
жағдай бойынша кен орнындағы 
кен қорларының жиынтық көлемі 
(жылдық сарқылуды қоса алғанда) 
40 мың тонна уранды құрайды.  
Минералды қорлардың жалпы 
көлемі (қорларды қоса алғанда) 
85,1 мың тоннаны құрайды.

Бірлескен операциялар 

Компания мен Uranium One 
Netherlands B.Vға (Росатом то
бына кіреді) «Қаратау» ЖШСнің 
жарғылық капиталына қатысу 
үлесінің 50%ы тиесілі. 

Серіктестік өз қызметін Түркістан 
облысының Созақ ауданындағы 
Буденовское кен орнының № 2 
учаскесінде жүзеге асырады.

Кен орындары

Буденовское кен орны 1979 жылы 
ашылды, № 2 учаскені өнеркәсіптік 
пайдалану 2008 жылы басталды. 

Буденовское кен орнының № 2 
учаскесін өңдеу мақсатында жер 
қойнауын пайдалану келісімшарты 
2005 жылғы 8 шілдеде жасалды. 
Уранды барлау, өндіру және сату 
құқығы 2040 жылғы 8 шілдеге дейін 
қолданылады.

2019 жылғы 31 желтоқсандағы 
жағдай бойынша кен орнындағы 
кен қорларының жиынтық көлемі 
(жылдық сарқылуды қоса алғанда) 
44,1 мың тонна уранды құрайды. 
Минералды қорлардың жалпы 
көлемі (қорларды қоса алғанда) 
44,1 мың тоннаны құрайды.

Құрылған жылы 
2014 жыл

Өндірісі  
2 401 тонна

Орналасқан жері 
Қазақстан Республикасы, 
Түркістан облысы, 
Созақ ауданы

Қызметкерлер саны  
858 адам

Бас директоры 
Ташимов Ерлан Лесбекұлы

Жер қойнауын пайдалану 
келісімшартының 
мерзімі 
2001–2029 жж.

ҚАӨ иелену үлесі 
30%

Кен орындары 
1. Ақдала 

2. Инкай, № 4 учаске

Құрылған жылы  
2005 жыл

Өндірісі  
2 600 тонна

Орналасқан жері 
Қазақстан Республикасы, 
Түркістан облысы, 
Созақ ауданы

Қызметкерлер саны  
597 адам

Бас директоры 
Кәрібжанов Нұрбек 
Жәнібекұлы

Жер қойнауын пайдалану 
келісімшартының 
мерзімі 
2005–2040 жж.

ҚАӨ иелену үлесі   
50%

Кен орындары 
Буденовское, № 2 учаске
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«ОРТАЛЫҚ» ЕК» ЖШС«ХОРАСАН-U» БК» ЖШС

Еншілес ұйым 

Компания «Орталық» ЕК» ЖШС
нің жалғыз қатысушысы болып 
табылады. 

ЖШС өз қызметін Түркістан 
облысының Созақ ауданындағы 
Мыңқұдық кен орнының Орталық 
учаскесінде және Жалпақ кен ор
нында жүзеге асырады.

Кен орындары

Мыңқұдық кен орны 1973 жылы 
ашылды, Орталық учаскесін 
өнеркәсіптік пайдалану 2008 жылы 
басталды. Мыңқұдық кен орнының 
Орталық учаскесін өңдеу мақса
тында жер қойнауын пайдалану 
келісімшарты 2005 жылғы 8 шілде
де жасалды. Уранды барлау, өндіру 
және сату құқығы 2033 жылға дейін 
қолданылады. 

Жалпақ кен орнында тәжірибелік
өнеркәсіптік өндіру жүргізіледі. 
Барлау туралы келісімшарт 2010 
жылғы 31 мамырда жасалды. 
Өндіру табысты болған жағдайда, 
толық ауқымды өндіру 2022 жылы 
басталады. Кен орнының опера
торы «ҚазатомөнеркәсіпSaUran» 
ЖШС болып табылады.

2019 жылғы 31 желтоқсандағы 
жағдай бойынша кен орнындағы 
кен қорларының жиынтық көлемі 
(жылдық сарқылуды қоса алғанда) 
26,4 мың тонна уранды құрайды. 
Минералды қорлардың жалпы 
көлемі (қорларды қоса алғанда) 
40,4 мың тоннаны құрайды.

Еншілес ұйым 

Компанияға «ХорасанU» БК» ЖШС
нің жарғылық капиталына қатысу 
үлесінің 50%ы тиесілі, (Uranium 
One Utrecht B.V. (Росатом тобына 
кіреді) меншігінде – 30%, Energy Asia 
Holdings Ltd меншігінде – 20%). 

БК өз қызметін Қызылорда облы
сының Жаңақорған ауданындағы 
Солтүстік Харасан кен орнының 
Харасан1 учаскесінде жүзеге 
асырады.

Кен орындары

Солтүстік Харасан кен орны 1972 
жылы ашылды, Харасан1 учаскесін 
өнеркәсіптік пайдалану 2008 жылы 
басталды. 

Солтүстік Харасан кен орнының 
Харасан1 учаскесін өңдеу мақса
тында жер қойнауын пайдалану 
келісімшарты 2005 жылғы 8 шілде
де жасалды. Уранды барлау, өндіру 
және сату құқығы 2058 жылғы 
8 шілдеге дейін қолданылады.

2019 жылғы 31 желтоқсандағы 
жағдай бойынша кен орнындағы 
кен қорларының жиынтық көлемі 
(жылдық сарқылуды қоса алғанда) 
40 мың тонна уранды құрайды.  
Минералды қорлардың жалпы 
көлемі (қорларды қоса алғанда)  
40 мың тоннаны құрайды.

Құрылған жылы 
2011 жыл

Өндірісі 
1 694 тонна

Орналасқан жері 
Қазақстан Республикасы, 
Түркістан облысы, 
Созақ ауданы

Қызметкерлер саны  
519 адам

Бас директоры 
Маркенбаев Жұмагали 
Жұматайұлы

Жер қойнауын пайдалану 
келісімшартының 
мерзімі 
2000–2033 жж.

ҚАӨ иелену үлесі  
100%

Кен орындары 
1. Мыңқұдық, 
Орталық учаске

2. Жалпақ

Құрылған жылы  
2014 жыл

Өндірісі  
1 599 тонна

Орналасқан жері 
Қазақстан Республикасы, 
Қызылорда облысы, 
Жаңақорған ауданы

Қызметкерлер саны  
83 адам

Бас директоры 
Өмірбеков Адай 
Есіркепұлы

Жер қойнауын пайдалану 
келісімшартының 
мерзімі  
2005–2058 жж.

ҚАӨ иелену үлесі 
50%

Кен орындары 
Солтүстік Харасан, 
Харасан1 учаскесі

ӨНДІРЕТІН АКТИВТЕР
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 «АҚБАСТАУ» БК» АҚ«БАЙКЕН-U» ЖШС

Бірлескен операциялар 

Компания мен Uranium One 
Amsterdam B.Vға (Росатом тобына 
кіреді) «Ақбастау» БК» АҚ акцияла
рының 50%ы тиесілі. 

Акционерлік қоғам өз қызметін 
Түркістан облысының Созақ ауда
нындағы Буденовское кен орнының 
№ 1, № 3 және № 4 учаскелерінде 
жүзеге асырады.

Кен орындары

Буденовское кен орны 1976 жылы 
ашылды, № 1, № 3 және № 4 учаске
лерін өнеркәсіптік пайдалану 2012 
жылы басталды. 

Буденовское кен орнының  № 1, 
№ 3 және № 4 учаскелерін өңдеу 
мақсатында жер қойнауын пайда
лану келісімшарты 2007 жылғы 20 
қарашада жасалды. № 1 учаскеде 
уранды барлау, өндіру және сату 
құқығы 2037 жылғы 20 қарашаға 
дейін, № 3 және № 4 учаскелерін
де – 2038 жылғы 20 қарашаға дейін 
қолданылады.

2019 жылғы 31 желтоқсандағы 
жағдай бойынша кен орнындағы кен 
қорларының жиынтық көлемі (жыл
дық сарқылуды қоса алғанда) 41,2 
мың тоннаны құрайды. Минералды 
қорлардың жалпы көлемі (қорларды 
қоса алғанда) 41,2 мың тоннаны 
құрайды.

Еншілес ұйым 

Компанияға «БайкенU» ЖШСнің 
52,5%ы тиесілі (қалған 47,5%ы – 
Energy Asia Limitedтің меншігінде). 

БК өз қызметін Қызылорда облы
сының Жаңақорған ауданындағы 
Солтүстік Харасан кен орнының 
Харасан2 учаскесінде жүзеге асы
рады. Кен орны Қазақстанда жер 
асты ұңғымалық сілтілеу әдісімен 
уран өндіру бойынша ең терең кен 
орны болып табылады.

Кен орындары

Солтүстік Харасан кен орны 1972 
жылы ашылды, учаскені өнер
кәсіптік пайдалану 2010 жылы 
басталды. 

Солтүстік Харасан кен орнының 
Харасан2 учаскесін өңдеу мақса
тында жер қойнауын пайдалану 
келісімшарты 2006 жылғы 1 наурыз
да жасалды. Уранды барлау, өндіру 
және сату құқығы 2058 жылғы 
1 наурызға дейін қолданылады.

2019 жылғы 31 желтоқсандағы 
жағдай бойынша кен орнындағы 
кен қорларының жиынтық көлемі 
(жылдық сарқылуды қоса алғанда) 
19,7 мың тоннаны құрайды. Мине
ралды қорлардың жалпы көлемі 
(қорларды қоса алғанда) 19,7 мың 
тоннаны құрайды.

Құрылған жылы 
2006 жыл

Өндірісі 
1 550 тонна

Орналасқан жері 
Қазақстан Республикасы, 
Түркістан облысы, 
Созақ ауданы

Қызметкерлер саны  
51 адам

Бас директоры 
Амиров Бахтияр 
Кұлманұлы

Жер қойнауын пайдалану 
келісімшартының 
мерзімі 
2007–2038 жж.

ҚАӨ иелену үлесі  
50%

Кен орындары 
Буденовское, № 1, 
№ 3, № 4 учаскелер

Құрылған жылы 
2006 жыл

Өндірісі 
1 560 тонна

Орналасқан жері 
Қазақстан Республикасы, 
Қызылорда облысы, 
Жаңақорған ауданы

Қызметкерлер саны  
470 адам

Бас директоры 
Ералин Жүсіп Мақсұтұлы

Жер қойнауын пайдалану 
келісімшартының 
мерзімі 
2006–2058 жж.

ҚАӨ иелену үлесі  
52,5%

Кен орындары 
Солтүстік Харасан, 
Харасан2 учаскесі

ӨНДІРЕТІН АКТИВТЕР
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ҚАРЖЫЛЫҚ ЖӘНЕ ОПЕРАЦИЯЛЫҚ ҚЫЗМЕТКЕ ШОЛУ

 «ҚАЗАТОМӨНЕРКӘСІП-SAURAN» ЖШС

Еншілес ұйым

Компания «Қазатомөнер
кәсіпSaUran» ЖШСнің жалғыз 
қатысушысы болып табылады.

2018 жылдың қарашасында 
Компания Қанжуған кен орны, 
Мойынқұм кен орнының № 1 
учаскесінің оңтүстік бөлігі 
(Оңүстік) және Мойынқұм кен 

орнының № 3 (Орталық) учаскесі, 
Мыңқұдық кен орнының Шығыс 
учаскесі және Уванас кен орны 
бойынша жер қойнауын пайдалану 
келісімшарттарына қатысты өзінің 
құқықтары мен міндеттемелерін 
тиісті өндірістік активтермен қоса 
ЖШС пайдасына берді.

Құрылған жылы 
2015 жыл

Өндірісі 
1 541 тонна

Орналасқан жері 
Қазақстан Республикасы, 
Түркістан облысы, 
Созақ ауданы

Қызметкерлер саны  
1 059 адам

Бас директоры 
Мұқанов Ержан 
Жанәбілұлы

Жер қойнауын пайдалану 
келісімшартының 
мерзімі 
1996–2041 жж.

ҚАӨ иелену үлесі  
100%

Кен орындары 
1. Қанжуған (Қайнар 
учаскесін қоса алғанда)

2. Мойынқұм, № 1 учаске 
(Оңтүстік), оңтүстік бөлігі

3. Мойынқұм, № 3 учаске 
(Орталық), солтүстік бөлігі

4. Уванас

5. Мыңқұдық, 
Шығыс учаскесі

Кен орындары

Қанжуған кен орны 1972 жылы 
ашылды, өнеркәсіптік пайдалану 
1997 жылы басталды. Қанжуған 
кен орнын өңдеу мақсатында жер 
қойнауын пайдалану келісімшарты 
1996 жылғы 27 қарашада жасалды. 
Уранды барлау, өндіру және сату 
құқығы 2022 жылғы 15 қарашаға 
дейін қолданылады. 

Мойынқұм кен орнының № 1 
(Оңтүстік) учаскесінің оңтүстік 
бөлігі 1976 жылы, № 3 (Орталық) 
учаскесінің солтүстік бөлігі 1974 
жылы ашылды. № 1 учаскесінің 
оңтүстік бөлігін өнеркәсіптік пай
далану 1997 жылы, № 3 учаскесінің 
солтүстік бөлігін өнеркәсіптік пайда
лану – 2017 жылы басталды. 

№ 1 (Оңтүстік) учаскесінің оңтүстік 
бөлігінде жер қойнауын пайда
лану келісімшарты 2000 жылғы 
26 қыркүйекте жасалды. Уранды 

барлау, өндіру және сату құқығы 
2021 жылғы 26 қыркүйекке дейін 
қолданылады. 

№ 3 (Орталық) учаскесінің солтүстік 
бөлігінде жер қойнауын пайдалану 
келісімшарты 2010 жылғы 31 мамы
рда жасалды. Уранды барлау, өндіру 
және сату құқығы 2041 жылғы 31 
мамырға дейін қолданылады.

Уванас кен орны 1963 жылы 
ашылды, өнеркәсіптік пайдалану 
1997 жылы басталды. Уванас кен 
орнын өңдеу мақсатында жер 
қойнауын пайдалану келісімшарты 
1996 жылғы 27 қарашада жасалды. 
Уранды барлау, өндіру және сату 
құқығы 2022 жылғы 15 қарашаға 
дейін қолданылады.

Мыңқұдық кен орны 1973 жылы, 
Шығыс учаскесін өнеркәсіптік 
пайдалану 1997 жылы басталды. 

Мыңқұдық кен орнының Шығыс 
учаскесін өңдеу мақсатында жер 
қойнауын пайдалану келісімшарты 
1996 жылғы 27 қарашада жасалды. 
Уранды барлау, өндіру және сату 
құқығы 2022 жылғы 15 қарашаға 
дейін қолданылады.

Қазіргі кезде Мойынқұм кен ор
нының № 1 (Оңтүстік) учаскесінің 
оңтүстік бөлігінде және Уванас кен 
орнында уран өндіру қорлардың 
сарқылуына байланысты тоқтатыл
ды. Аумақты мемлекетке қайтару 
бойынша жұмыстар жүргізілуде.

2019 жылғы 31 желтоқсандағы 
жағдай бойынша кен орнындағы 
кен қорларының жиынтық көлемі 
(жылдық сарқылуды қоса алғанда) 
28,4 мың тонна уранды құрайды. 
Минералды қорлардың жалпы 
көлемі (қорларды қоса алғанда) 
28,4 мың тонна уранды құрайды.
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ҚАРЖЫЛЫҚ ЖӘНЕ ОПЕРАЦИЯЛЫҚ ҚЫЗМЕТКЕ ШОЛУ

 «РУ-6» ЖШС

Еншілес ұйым 

Компания «РУ6» ЖШСнің жалғыз 
қатысушысы болып табылады.

2018 жылдың қарашасында Ком
пания Қызылорда облысы Шиелі 
ауданының Солтүстік Қарамұрын 
және Оңтүстік Қарамұрын кен 
орындары бойынша жер қойнауын 
пайдалану және өңдеу келісімшарт
тарына қатысты өзінің құқықтары 
мен міндеттемелерін «РУ6» ЖШС
нің пайдасына берді. 

Кен орындары

Солтүстік Қарамұрын және Оңтүстік 
Қарамұрын кен орындары 1979 
жылы ашылды, өнеркәсіптік пайда
лану 1997 жылы басталды. 

Солтүстік Қарамұрын және Оңтүстік 
Қарамұрын кен орындарын өңдеу 
мақсатында жер қойнауын пайда
лану келісімшарты 1996 жылғы 
27 қарашада жасалды. Уранды 
барлау, өндіру және сату құқығы 
2022 жылғы 27 қарашаға дейін 
қолданылады. 

2019 жылғы 31 желтоқсандағы 
жағдай бойынша кен орнындағы 
кен қорларының жиынтық көлемі 
(жылдық сарқылуды қоса алғанда) 
14,8 мың тонна уранды құрайды. 
Минералды қорлардың жалпы 
көлемі (қорларды қоса алғанда) 
14,8 мың тонна уранды құрайды.

Құрылған жылы 
1983 жыл

Өндірісі 
864 тонна

Орналасқан жері 
Қазақстан Республикасы, 
Қызылорда облысы, 
Шиелі ауданы

Қызметкерлер саны  
397 адам

Бас директоры 
Қосмұратов Бегалы 
Қайырбекұлы

Жер қойнауын пайдалану 
келісімшартының 
мерзімі 
1996–2022 жж.

ҚАӨ иелену үлесі  
100%

Кен орындары 
1. Солтүстік Қарамұрын

2. Оңтүстік Қарамұрын

 «СЕМІЗБАЙ-U» ЖШС

Бірлескен кәсіпорын 

Компанияға «СемізбайU»  ЖШСнің 
жарғылық капиталына қатысу 
үлесінің 51%ы тиесілі (Қытай ұлт
тық ядролық энергетикалық топқа 
49%ы тиесілі). 

ЖШС өз қызметін Қызылорда 
облысының Шиелі ауданындағы 
Иіркөл кен орнында және Ақмола 
облысының Біржан сал ауданын
дағы Семізбай кен орнында жүзеге 
асырады.

Кен орындары

Иіркөл кен орны 1976 жылы 
ашылды, өнеркәсіптік пайдалану 
2008 жылы басталды. Иіркөл кен 
орнын өңдеу мақсатында жер 
қойнауын пайдалану келісімшарты 
2005 жылғы 14 шілдеде жасалды. 
Уранды барлау, өндіру және сату 
құқығы 2030 жылғы 4 наурызға 
дейін қолданылады. 

Семізбай кен орны 1973 жылы 
ашылды, өнеркәсіптік пайдалану 
2009 жылы басталды. Семізбай 
кен орнын өңдеу мақсатында жер 
қойнауын пайдалану келісімшарты 
2006 жылғы 2 маусымда жасалды. 
Уранды барлау, өндіру және сату 
құқығы 2031 жылғы 2 маусымға 
дейін қолданылады.

2019 жылғы 31 желтоқсандағы 
жағдай бойынша кен орнындағы 
кен қорларының жиынтық көлемі 
(жылдық сарқылуды қоса алғанда) 
26,2 мың тонна уранды құрайды. 
Минералды қорлардың жалпы 
көлемі (қорларды қоса алғанда) 
26,2 мың тонна уранды құрайды.

Құрылған жылы 
2006 жыл

Өндірісі 
960 тонна

Орналасқан жері 
Қазақстан Республикасы, 
Қызылорда облысы, 
Шиелі ауданы және 
Ақмола облысы, 
Біржан сал ауданы

Қызметкерлер саны  
527 адам

Бас директоры 
Қияқбай Олжас 
Бауыржанұлы

Жер қойнауын пайдалану 
келісімшартының 
мерзімі 
2005–2030 жж.

ҚАӨ иелену үлесі  
51%

Кен орындары 
1. Иіркөл

2. Семізбай
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ҚАРЖЫЛЫҚ ЖӘНЕ ОПЕРАЦИЯЛЫҚ ҚЫЗМЕТКЕ ШОЛУ

 «ЗАРЕЧНОЕ» БК» АҚ

Қауымдасқан ұйым 

Компания мен Uranium One Holland 
B.Vға (Росатом тобына кіреді) «За
речное» БК» АҚның акцияларының 
49,98%ы тиесілі, «Қарабалта таукен 
комбинаты» АҚ меншігінде – акция
лардың 0,04%ы. 

БК өз қызметін Түркістан облысы
ның Отырар ауданындағы Заречное 
кен орнында жүзеге асырады.

Кен орындары

Заречное кен орны 1977 жылы 
ашылды, өнеркәсіптік пайдалану 
2007 жылы басталды. 

Заречное кен орнын өңдеу мақса
тында жер қойнауын пайдалану 
келісімшарты 2002 жылғы 23 
қыркүйекте жасалды. Уранды 
барлау, өндіру және сату құқығы 
2025 жылғы 23 қыркүйекке дейін 
қолданылады.

2019 жылғы 31 желтоқсандағы 
жағдай бойынша кен орнындағы 
кен қорларының жиынтық көлемі 
(жылдық сарқылуды қоса алғанда) 
4,6 мың тонна уранды құрайды. Ми
нералды қорлардың жалпы көлемі 
(қорларды қоса алғанда) 5,4 мың 
тонна уранды құрайды.

Құрылған жылы 
2001 жыл

Өндірісі 
778 тонна

Орналасқан жері 
Қазақстан Республикасы, 
Түркістан облысы, 
Отырар ауданы

Қызметкерлер саны  
372 адам

Бас директоры 
Бекбаев Жандос 
Нұрланұлы

Жер қойнауын пайдалану 
келісімшартының 
мерзімі 
2002–2025 жж.

ҚАӨ иелену үлесі  
49,98%

Кен орындары 
Заречное

 «АППАҚ» ЖШС

Еншілес ұйым 

Компанияға «Аппақ» ЖШСнің 
жарғылық капиталына қатысу 
үлесінің 65%ы тиесілі (Sumitomo 
Corporation меншігінде – 25%, The 
Kansai Electric Power Co., Inc. менші
гінде – 10%). 

ЖШС өз қызметін Түркістан облы
сының Созақ ауданындағы Мыңқұ
дық кен орнының Батыс учаскесін
де жүзеге асырады.

Кен орындары

Мыңқұдық кен орны 1973 жылы 
ашылды, Батыс учаскесін өнер
кәсіптік пайдалану 2008 жылы 
басталды. 

Мыңқұдық кен орнының Батыс 
учаскесін өңдеу мақсатында жер 
қойнауын пайдалану келісімшарты 
2005 жылғы 8 шілдеде жасалды. 
Уранды барлау, өндіру және сату 
құқығы 2035 жылғы 8 шілдеге дейін 
қолданылады. 

2019 жылғы 31 желтоқсандағы 
жағдай бойынша кен орнындағы 
кен қорларының жиынтық көлемі 
(жылдық сарқылуды қоса алғанда) 
17,9 мың тонна уранды құрайды. 
Минералды қорлардың жалпы 
көлемі (қорларды қоса алғанда) 
17,9 мың тонна уранды құрайды.

Құрылған жылы 
2005 жыл

Өндірісі 
800 тонна

Орналасқан жері 
Қазақстан Республикасы, 
Түркістан облысы, 
Созақ ауданы

Қызметкерлер саны  
339 адам

Бас директоры 
Авдеев Александр 
Борисович

Жер қойнауын пайдалану 
келісімшартының 
мерзімі 
2005–2035 жж.

ҚАӨ иелену үлесі 
65%

Кен орындары 
Батыс Мыңқұдық

ӨНДІРЕТІН АКТИВТЕР
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ҚАРЖЫЛЫҚ ЖӘНЕ ОПЕРАЦИЯЛЫҚ ҚЫЗМЕТКЕ ШОЛУ

Уран сегментінің қаржылық көрсеткіштері

U3O8 шоғырландырылған сатула
ры негізінен U3O8 нарықтық спот 
бағасының өсуіне және теңге баға
мының АҚШ долларына қатысты 
әлсіреуіне негізделген орташа сату 
бағасының ұлғаюына байланыс
ты 2018 жылмен салыстырғанда 
16%ға өсіп, 2019 жылы 424,8 млрд 
теңгені құрады, мұндай ұлғаю 
төменірек сату көлемдерімен ішін
ара азайтылды.

Ақшалай өзіндік құн (С1) және 
Ақшалай өзіндік құн + қатысу үлесі 
бойынша күрделі шығындар (AISC) 
(АҚШ долларында баламасы) 2018 
жылмен салыстырғанда 2019 
жылы тиісінше 20% және 21%ға 
төмендеді. Нәтижелер күткеннен 
әлдеқайда жақсырақ және 2019 
жылы көзделген ұсынылатын 

ауқымдардан төменірек болып 
шықты (С1 тиісті ақша шығындары 
үшін 11,00 АҚШ доллары – 12,00 
АҚШ доллары, AISC тиісті ақша 
шығындары үшін 15,00 АҚШ 
доллары – 16,00 АҚШ доллары). 
Төмендеу негізінен теңге баға
мының АҚШ долларына қатысты 
әлсіреуі, Топ құрылымының өзгеруі 
(«Топ құрылымындағы өзгеріс тер» 
тарауын қараңыз), өзіндік құнды 
оңтайландыру шаралары себебінен 
болды. Сонымен қатар ақшалай 
өзіндік құнға (С1) 2018 жылдың 
қарашасында «Қаз атомөнеркәсіп
SaUran» ЖШС және «РУ6»  ЖШСне 
берілген Қанжуған, Оңтүстік 
Мойынқұм, Шығыс Мыңқұдық, 
Уванас, Оңтүстік және Солтүстік 
Қарамұрын кен орындарына 
қатысты жер қойнауын пайдалану 

келісімшарттары бойынша жөнелт
пе шығындар да қосылды.

Өндіретін кәсіпорындардың күрделі 
шығындары (100%дық негізде) 
негізінен кейбір өндіретін активтерді 
келешекте кеңейту жобаларын іске 
асыру мерзімдерінің өзгеруі және 
шығындарды оңтайландырудың 
жалғасып келе жатқан бағдарла
малары себебінен 2018 жылмен 
салыстырғанда 11%ға қысқарып, 
67,0 млрд теңгені құрады (толығы
рақ «Күрделі шығындарға шолу» 
тарауында қараңыз).

Қазатомөнеркәсіптің ақшалай 
шығындарын (C1) былай бөлуге 
болады (пропорциялар операция, 
кен орындары мен провинциялар 
арасында түрленеді):

ҮМЗ сегменті

2019 жылы бериллий өнімін сату 
2018 жылмен салыстырғанда сатып 
алушылар арасында сұраныстың 
төмендеуіне байланысты 2%ға 
төмендеді. Сату бағасы 2019 жылы 
15%ға ұлғайды, бұл теңге баға
мының АҚШ долларына қатысты 
әлсіреуіне байланысты болды, бұл 
жағдай түсті металдар нарығын
дағы бағалардың төмендеуімен 
ішінара өтеледі. 

Тантал өнімін сату көлемдері мен 
бағалары 2019 жылы тантал құйма

лары мен жоңқасына сұраныстың 
төмендеуіне байланысты 2018 жыл
мен салыстырғанда төмен болды.

Ниобий сатулары 2019 жылы 
ниобий гидрототығына тапсырыс 
көлемдерінің азаюына байланыс
ты 2018 жылмен салыстырғанда 
төмендеді. Бұл ретте 2019 жылғы 
тапсырыстар тазалану дәрежесі 
жоғары және құны қымбатырақ 
өнімдерге арналған болатын, бұл 
сату бағасының біраз қымбаттауы
на әкелді. 

Уран сегментінің қаржылық көрсеткіштері, млрд теңге, егер өзге көрсетілмесе

Көрсеткіш Өлш. бірл. 2018 жыл 2019 жыл Ауытқу
Кезеңдегі орташа айырбас бағамы Теңге /

АҚШ доллары
344,9 382,9 11%

Уран сегментінен түскен түсім Млрд теңге 366,8 437,2 19%
оның ішінде U3O8 (Топ бойынша) сатудан түскен түсім) Млрд теңге 365,1 424,8 16%

Уран өнімінен түсетін кірістер үлесі % 84 87 4%
C1 Ақшалай өзіндік құн (қатысу үлесіне пропорционал) АҚШ доллары /

фунт
11,56 9,28 (20)%

AISC Ақшалай өзіндік құн + күрделі шығындар (қатысу үлесіне 
пропорционал)

АҚШ доллары /
фунт

15,08 11,94 (21)%

Өндіретін кәсіпорындардың күрделі шығындары (100% негізде) (1) Млрд теңге 75,4 67,0 (11)%

1   Тарату қорлары мен тарату шығындарын қамтымайды. «Күрделі шығындарға шолу» бөлімінде қорытынды нәтижелерде тарату қорлары мен 
тарату шығындары қамтылған.

Жалпы қатысты ақшалай шығындардың санаттары (С1)

Жалпы қатысты ақшалай шығындардың 
санаттары (С1)

2018 жыл 2019 жыл

Материалдар және шығыс материалдары 23% 26%
Еңбекақы және айлық 12% 14%
Өңдеу және басқа қызметтер 12% 15%
ПҚӨС 24% 19%
Жалпы және әкімшілік шығындар 7% 7%
Сату бойынша шығындар 3% 3%
Өзгелер 19% 16%
Жиыны 100% 100%

U3O8 
ШОҒЫРЛАНДЫРЫЛҒАН
 САТУЛАРЫ 2019 ЖЫЛЫ 

16%ҒА ҰЛҒАЙЫП,

 424,8 
млрд теңге

ҚҰРАДЫ

ҮМЗ сегментінің көрсеткіштері

Сирек металдар Өлш. бірл. 2018 
жыл

2019 
жыл

Ауытқу

Бериллий өнімі Теңге/кг 10 447 12 049 15%
Сату көлемі, 

тонна
1 662,1 1 636,4 (2)%

Тантал өнімі Теңге/кг 104 076 79 693 (23)%
Сату көлемі, 

тонна
137,7 119,8 (13)%

Ниобий өнімі Теңге/кг 24 088 26 148 9%
Сату көлемі, 

тонна
22,9 9,4 (59)%

Отын таблеткаларының сату көлемдері

Отын таблеткалары 
және керамикалық 
ұнтақтар

Өлш. бірл. 2018 
жыл

2019 
жыл

Ауытқу

Отын таблеткалары Сату көлемі, 
тонна

84,3 86,1 2%

Керамикалық ұнтақтар Сату көлемі, 
тонна

10,2 — (100)%

Скраптардан қостотық Сату көлемі, 
тонна

8,3 56,2 577%

2019 ЖЫЛЫ ОТЫН 
ТАБЛЕТКАЛАРЫН 

САТУ КӨЛЕМ 

86,1 
тоннаны  

ҚҰРАДЫ, БҰЛ 
2018 ЖЫЛМЕН 

САЛЫСТЫРҒАНДА  
2%ҒА ЖОҒАРЫ

Отын таблеткаларының сату көлемі 
2019 жылы 86,1 тоннаға дейін 
аздап ұлғайған, бұл 2018 жылғы 
көрсеткіштен 2%ға жоғары және 
тапсырыс берушілердің тарапынан 
сұранысқа сәйкес өңдеуге түскен 
UF6 мөлшерімен түсіндіріледі. 2019 

жылы керамикалық ұнтақты сатып 
алу келісімшарттары жасалмаған.

Скраптардан қостотық сату 
көлемінің өсуі тапсырыс бе
рушілердің тарапынан сұранысқа 
байланысты.

7776 «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ



ҚАРЖЫЛЫҚ ЖӘНЕ ОПЕРАЦИЯЛЫҚ ҚЫЗМЕТКЕ ШОЛУ

Топтың негізгі күрделі шығындарын 
табиғи уранды өндірумен айна
лысатын еншілес, бірлескен және 
қауымдасқан кәсіпорындар жүзеге 
асырады. Мұндай шығыстар мына
дай негізгі құрамдастардан тұрады:

 ⚫  ұңғымаларды салуға арналған 
шығындар;

 ⚫  кеңейтуге арналған шығындар, 
бұған, әдетте, өндірістік қуат
тылықтарды кеңейту, қызмет 
аясы мен көлік бағыттарын жаңа 
аудандарға кеңейту, жаңа жүйе
лер мен үдерістерді енгізу кіреді;

 ⚫  болжам бойынша өндіру 
тоқтағанға дейін үш жыл бұрын 
тоқтатылатын мерзімді шығыс
тарды, инфрақұрылымға, 
жабдықты күтіп ұстауға және 
ауыстыруға арналған шығыстар

ды көрсететін өндірісті қолдауға 
арналған күрделі шығыстар;

 ⚫  AISC есебіне енгізілмеген тарату 
қорына жарналар және кенішті 
жабуға арналған шығындар.

Кестеде көрсетілген кезеңдер үшін 
Топтың уран өндірумен айналыса
тын еншілес компанияларының, 
БК және қауымдасқан компания
ларының шығыстары көрсетілген. 
Күрделі шығындар сомасы шоғы
рландырылмаған негізде Топтың 
жекелеген компанияларының тәу
елсіз басқару ақпаратынан алынды, 
демек, олар салыстыруға келмейді 
немесе Топтың қаржылық есептілі
гінде көрсетілген негізгі өндірістік 
құралдар мен жабдықты толықты
ру сомаларына сәйкес келмейді. 

Инвесторларға күрделі шығындар 
туралы ақпаратқа шектен тыс сен
беу ұсынылады, себебі ол ХҚЕСна 
сәйкес келмейтін бухгалтерлік есеп 
негізінде аудиттелмеген шоғырлан
дырылмаған қаржылық ақпаратты 
білдіреді.

Өндірістік үдерістің жоспарланған 
деңгейіне қол жеткізу үшін Топтың 
өндіретін компаниялары жыл сайын 
қорлардың бар болуы негізінде 
ұңғыманы дайындау мен өндірудің 
қажетті деңгейін бағалайды. Бұл 
шығыстар полигонның жұмыс 
қабілеттілігін қолдауға арналған 
капиталдандырылатын шығыстарға 
жатады. Осы шығындардың негізгі 
компоненті ұңғыманы салуға ар
налған шығыстар болып табылады.

2019 жылы 13 өндіретін кәсіп
орында ұңғымаларды салуға және 
өндірісті қолдауға арналған шығын
дар 60,020 млрд теңгені құрады, 
бұл 2018 жылға қарағанда 15%ға 
төмен. Нәтижелер 2019 жылға 
көзделген болжамды мәндерден 
әлдеқайда төмен болды (8090 млрд 
теңге). Өндірісті қолдау шығында
рының өзгеруі негізінен өндіретін 
активтерде болашақта кеңейтуге 
арналған әр түрлі жобалар мен 
шығынды тұрақты оңтайландыру 

бағдарламасы есебінен болды. 
Ұңғымаларды салу құнының  13%ға 
төмендеуі технологиялық блок 
құрылысының кестесінің өзгеруімен 
байланысты (2020 жылға көшірілді).

Төмендегі кестеде ұсынылған ақпа
рат таукендайындық жұмыстарын 
(ТДЖ ретінде белгілі) өтеуді, 2019 
жылғы жағдай бойынша әрбір өн
діру кәсіпорны үшін негізгі құралдар 
мен амортизацияны көрсетеді.

КҮРДЕЛІ ШЫҒЫНДАРҒА ШОЛУ

Топтың еншілес компанияларының, БК және қауымдасқан компанияларының күрделі шығындары, млн теңге

Кәсіпорын 2018 жыл 2019 жыл
Үлесі WC (1) S (2) LF/C (3) Жиы-

ны
Үлесі WC (1) S (2) LF/C (3) Жиы-

ны
 «Орталық» ЕК» ЖШС 100% 2 321 5 010 (4) 171 7 502 100% 2 091 194 (4) 139 2 424
 «Қазатомөнеркәсіп-
SaUran» ЖШС

100% 6 778 1 478 2 990 11 245 100% 3 488 830 444 4 762

 «РУ-6» ЖШС 100% 2 472 676 1 062 4 210 100% 2 217 804 253 3 274
 «Аппақ» ЖШС 65% 999 257 68 1 325 65% 1 076 507 48 1 631
 «Инкай» БК» ЖШС 60% 8 707 2 324 31 11 062 60% 8 517 2 634 (4) (1) 11 150
 «Семізбай-U» ЖШС 51% 2 996 980 115 4 091 51% 2 810 946 123 3 879
 «Қаратау» ЖШС 50% 2 376 685 80 3 141 50% 4 203 5 683 96 9 982
 «Ақбастау» БК» АҚ 50% 2 031 1 192 79 3 301 50% 2 249 351 132 2 732
 «Заречное» БК» АҚ 49,98% 3 971 182 10 4 162 49,98% 3 858 275 9 4 141
 «КАТКО» БК» ЖШС 49% 9 275 2 447 1 368 13 090 49% 8 499 2 491 (4) 632 11 622
 «Хорасан-U» БК» ЖШС 34% 4 983 1 611 142 6 736 50% 2 138 422 119 2 679
 «Оңтүстік тау-химия 
компаниясы» БК» ЖШС

30% 5 813 339 535 6 688 30% 4 456 845 224 5 525

 «Байкен-U» ЖШС 5% 4 674 861 146 5 681 52,5% 4 392 998 150 5 540
Өндіретін активтер 
жиыны

57 396 18 041 6 798 82 234 49 994 16 980 2 368 69 341

1   Ұңғыма құрылысы.
2  Өндірісті қолдау.
3  Тарату қоры / жабу.
4  Оның ішінде 2019 жылы 7,0 млрд теңге және 2018 жылы 4,6 млрд теңге сомасында кеңейтуге арналған шығыстар.

2019 жылы ұңғымаларды салуға және өндіруді қолдауға арналған 
шығыстар, млн теңге

Көрсеткіш 2018 жыл 2019 жыл Ауытқу
Ұңғымаларды салу 57 396 49 994 (13)%
Өндірісті қолдау 13 419 10 026 (25)%
Құрылысқа және қолдауға арналған 
шығыстардың жиыны 

70 815(1) 60 020(1) (15)%

1    2019 жылы 7,0 млрд теңге және 2018 жылы 4.6 млрд теңге сомасында кеңейтуге арналған 
шығыстарды алып тастағанда.

Тау-кен-дайындық жұмыстарын өтеу, млн теңге, егер өзге көрсетілмесе

Кәсіпорын Дайын 
қорлар 
көлемі, 
тонна

Кезең 
соңындағы 
ТДЖ қал-

дығы

Кезең 
соңындағы 
ТДЖ қал-

дығы

НҚ тең-
герімдік 

құны (ТДЖ-
дан басқа)

НҚ бастапқы 
құны (ТДЖ-
дан басқа)

Кезеңдегі 
амортизация 

(ТДЖ-дан 
басқа)

 «Орталық» ЕК» ЖШС 2 717 9 557 1 100 11 704 18 174 891
«Қазатомөнеркәсіп-
SaUran» ЖШС

4 833 12 373 2 789 5 962 15 192 1 088

«РУ-6» ЖШС 2 625 6 689 — 4 607 7 196 373
«Аппақ» ЖШС 1 803 3 246 2 318 4 284 8 622 421
 «Инкай» БК» ЖШС 4 825 24 120 18 145 60 001 97 786 2 560
«Семізбай-U» ЖШС 2 847 6 703 36 9 217 16 997 714
«Қаратау» ЖШС 2 540 7 682 3 009 16 363 28 306 1 047
 «Ақбастау» БК» АҚ 2 454 4 548 6 635 7 436 11 163 424
 «Заречное» БК» АҚ 2 420 8 520 535 2 498 8 564 646
 «КАТКО» БК» ЖШС 4 604 22 080 1 785 17 303 51 234 2 116
 «Хорасан-U» БК» ЖШС* 3 168 7 421 9 481 9 953 15 228 653
 «Оңтүстік Тау-химия 
компаниясы» БК» ЖШС

4 560 10 521 6 290 11 417 20 017 1 683

 «Байкен-U» ЖШС 2 970 8 919 6 611 10 975 20 116 1 114

*  «Қызылқұм» ЖШС-нің негізгі қаражатын қамтиды. 

2019 ЖЫЛЫ 
ҰҢҒЫМАЛАР 

ҚҰРЫЛЫСЫНА 
ЖӘНЕ 13 ӨНДІРУШІ 

КӘСІПОРЫННЫҢ 
ӨНДІРІСІН ҚОЛДАУҒА 

ЖҰМСАЛҒАН 
ШЫҒЫНДАР

60 млрд теңгені
ҚҰРАДЫ
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SRK Consulting (UK) Limited хатына 
сәйкес (2020 жылғы 12 қаңтар
дағы), барлық өндіретін активтердің 
минералдық қорлары 2019 жылғы 
31 желтоқсандағы жағдай бойынша 
(жылдық сарқылуды қоса алғанда) 
шамамен 498,4 мың тоннаны құра
ды (100% негізде), мұндағы 292,7 
мың тонна – Компанияға тиесілі 
қатысу үлесі бойынша. Минерал
дық ресурстардың жалпы көлемі 
(қорларды қоса алғанда) 716,2 

мың тонна көлемінде бағаланды 
(100%дық негізде), мұндағы 462,4 
мың тонна – Компанияға тиесілі 
қатысу үлесі бойынша. 2018 жыл
мен салыстыр ғанда, минералдық 
ресурстардың көлемі 2019 жылы 
өндіретін активтердегі минералдық 
ресурстардың сарқылуына байла
нысты 23,8 мың тоннаға қысқарды.

2019 жылы «Қазатомөнер
кәсіпSaUran» ЖШС 2019 жылғы 

31 желтоқсандағы жағдай бой
ынша кен қорлары 30 тоннаны 
құраған Мойынқұм кен орнының 
№ 1 (Оңтүстік) учаскесін өңдеуді 
аяқтады. Уванас кен орны да қол
даныстан шықты. 2020 жылы жер 
қойнауын пайдалану салдарын жою 
жобаларына сәйкес жер қойна
уымен байланысты жер қойнауын 
пайдалану келісімшарттарын тоқта
ту үдерісін бастау жоспарланып 
отыр.

Бұл тараудағы барлық салыстыру
лар 2018 және 2019 жылдардың 12 
айы негізінде әзірленді.

Төменде келтірілген кестеде Топтың 
2018 және 2019 жылдардағы шоғыр
ландырылған нәтижелеріне қатыс ты 
қаржылық ақпарат көрсетілген.

Топтың екі кезеңдегі қызметінің 
нәтижелеріне активтер құрылы
мының өзгеруіне байланысты 
операциялар айтарлықтай әсер етті 
(«Топ құрылымындағы өзгерістер» 
тарауын қараңыз).

2018 жылы:
 ⚫  «Инкай» БК» ЖШСдегі қатысу 

үлесінің 95 929 млн теңге мөл
шерінде ұлғаюы нәтижесіндегі 
пайда;

 ⚫  «Қаратау» ЖШС мен «Ақбастау» 
БК» АҚ бірлескен операциялар 
ретінде қайта жіктеу нәтижесінде 
тиісінше 124 632 млн теңге және 
92 951 млн теңге сомасындағы 
пайда;

 ⚫   «БайкенU» ЖШСдегі қатысу 
үлесін ұлғайтудан түскен пайда  
33 962 млн теңгені құрады.

2019 жылы: 
 ⚫  «ХорасанU» БК» ЖШСдегі қатысу 

үлесін ұлғайтудан түскен пайда  
54 649 млн теңгені құрады.

Сонымен қатар 2019 жылы бір
лескен операциялар бойынша 
міндеттемелерді шығысқа шығару
дан түскен табыс 16 995 млн теңге 
көлемінде танылды, бұл біржолғы 
әсер болып табылады деп есепте
леді. 

ҚОРЛАР ЖӘНЕ ГЕОЛОГИЯЛЫҚ БАРЛАУ ҚЫЗМЕТІ ҚАРЖЫЛЫҚ КӨРСЕТКІШТЕРДІ ТАЛДАУ

Қаржылық көрсеткіштер, млн теңге

Көрсеткіш 2018 жыл
(қайта есеп-

телген)

2019 
жыл

Ауытқу

Түсім 436 632 502 269 15%

Сатудың өзіндік құны (313 817) (307 498) 2%

Жалпы пайда 122 815 194 771 59%

Өткізу бойынша шығыстар (10 530) (10 827) (3)%

Жалпы және әкімшілік шығыстар (34 805) (32 024) 8%

Операциялық пайда 77 480 151 920 96%

Өзге кіріс/(залал), оның ішінде: 346 398 61 924 (82)%

бірлескен операция бойынша 
міндеттемелерді шығысқа шығарудан 
түскен кіріс (біржолғы әсер)

— 16 995 100%

бизнесті сатып алудан түскен кіріс 
(біржолғы әсер) (1)

347 479 (1) 54 649 (84)%

Қауымдасқан кәсіпорындардың 
нәтижелеріндегі үлес

33 246 23 547 (29)%

БК нәтижелеріндегі үлес (4 743) 9 864 108%

Салық салынғанға дейінгі табыс 452 381 247 255 (45)%

Табыс салығы бойынша шығыстар (28 797) (33 506) (16)%

Тоқтатылған қызметтен түскен табыс 1 104 — (100)%

Жыл ішіндегі пайда 424 688 213 749 (50)%

Түзетілген пайда (біржолғы әсерсіз) 77 209 142 105 84%

Меншік иелеріне жатқызылатын пайда 417 684 189 998 (55)%

Бақыланбайтын үлеске жатқызылатын 
пайда

7 004 23 751 239%

1   Басқа инвестициялардан түсетін 5 млн теңге мөлшеріндегі пайданы қамтиды.

КОМПАНИЯНЫҢ 
ҮЛЕСІНЕ КЕЛЕТІН 

МИНЕРАЛДЫ 
РЕСУРСТАРДЫҢ 

(ҚОРЛАРДЫ 
ҚОСА АЛҒАНДА) 
ЖАЛПЫ КӨЛЕМІ 

462,4
мың тонна 

2019 жылғы 31 желтоқсанға қорлар мен ресурстар, мың тонна

Ресурстар: 716,2 мың тоннаҚорлар: 498,4 мың тонна

Инкай

Катко

Қаратау

Ақбастау

ОТХК

Хорасан-U

Қазатомөнеркәсіп-SaUran

Орталық

Семізбай-U

Байкен-U

АППАҚ

РУ-6

Заречное

Инкай 2, 3 

Буденовское 6, 7

14,8
14,8

28,4
28,4

138,1
138,1

19,7
19,7

40,0
40,0

41,2
41,2

44,1
44,1

40,0
85,1

4,6
5,4

26,2
26,2

57,0
57,0

125,1
—

32,7
—

26,4
40,4

17,9
17,9
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Шоғырландырылған түсім

2018 жылмен салыстырғанда 2019 жылы түсімнің өзгеруіне әсер еткен негізгі 
факторлар төмендегі диаграммада көрсетілген.

Сатудың өзіндік құны

2019 жылы сатудың өзіндік құны 
307 498 млн теңгені құрап, 2018 
жылмен салыстырғанда,  
2%ға төмендеді, бұл негізінен Топ 
құрылымындағы өзгерістерден 
(«Топ құрылымындағы өзгері
стер» тарауын қараңыз) және U3O8 
сату көлемдерінің 2018 жылмен 
салыс тырғанда 4%ға азаюынан 
туындады.

Шикізат пен материалдардың құны 
2019 жылы 147 331 млн теңгені 
құрап, 2018 жылмен салыстырғанда 
27%ға төмендеді, бұл Топ құрылы
мындағы өзгерістерге байланысты 
(«Топ құрылымындағы өзгерістер» 
тарауын қараңыз).

Қызметкерлердің еңбекақысы 2019 
жылы негізінен Топ құрылымын

дағы өзгерістер («Топ құрылымын
дағы өзгерістер» тарауын қараңыз), 
сондайақ өндірістік қызметкер
лердің 2019 жылы еңбекақы қоры
ның өсуі есебінен 29 632 млн теңгені 
құрап, 2018 жылмен салыстырғанда 
23%ға ұлғайды.

2019 жылы өңдеуге және өзге де 
қызметтерге шығындар негізінен 
өндірістік қызметтер бойынша 
шығындардың ұлғаюы нәтижесінде 
және Топ құрылымындағы өзгеріс
тер салдарынан («Топ құрылымын
дағы өзгерістер» тарауын қараңыз) 
18 566 млн теңгені құрады, бұл 2018 
жылмен салыстырғанда 79%ға көп. 

Тозу мен амортизация 2019 жылы 
60 044 млн теңгені құрап, 2018 жыл
мен салыстырғанда 51%ға ұлғайды, 

бұл негізінен бизнесті біріктіру нәти
жесінде әділ құн бойынша сатып 
алынған активтердің танылуымен 
байланысты («Топ құрылымындағы 
өзгерістер» тарауын қараңыз).

2019 жылы салықтар мен басқа 
да шығыстарды қамтитын шығыс
тардың өзге де баптары 2018 
жылмен салыстырғанда 41%ға 
ұлғайып, 51,925 млн теңгені құрады, 
бұл негізінен Топ құрылымындағы 
өзгерістерге байланысты болды 
(«Топ құрылымындағы өзгерістер» 
тарауын қараңыз).

2018 жылмен салыстырғанда, 
сатудың өзіндік құнының 2019 
жылы өзгеруіне әсер еткен негізгі 
факторлар төмендегі диаграммада 
көрсетілген:

Шоғырландырылған түсім, млн теңге

Көрсеткіш 2018 жыл 2019 жыл Ауытқу Пропорция
2018 жыл 2019 жыл

Уран өнімі 368 325 438 518 19% 84% 87%
Бериллий өнімі 17 364 19 717 14% 4% 4%
Тантал өнімі 14 333 9 543 (33)% 3% 2%
Өзгелер 36 610 34 491 (6)% 8% 7%
Түсім жиыны 436 632 502 269 15% 100% 100%

Табыс 2018

U3O8 сату көлемінің төмендеуі 

U3O8 сату бағасының өсуі 

Сирек металдарды сату бағасының төмендеуі 

KZT/USD бағамының өзгеруі 

ЖӘШ өзіндік құны (UF6 )

Өзге 

Өзіндік құн 2019

436 632

13 238

31 961

3 913

43 721

10 131

3 025

502 269

Түсімдегі өзгерістер, млн теңге

АртуыАзаюы

Топтың өзіндік құны, млн теңге

Көрсеткіш 2018 жыл 2019 жыл Ауытқу Өзіндік құндағы үлес
2018 жыл 2019 жыл

Шикізат және материалдар 202 817 147 331 (27)% 65% 48%
Тозу және амортизация 39 866 60 044 51% 13% 20%
Персонал еңбегіне ақы төлеу 24 024 29 632 23% 8% 10%
Табыс салығынан басқа салықтар 22 033 27 021 23% 7% 9%
Қайта өңдеу және басқа қызметтер 10 354 18 566 79% 3% 6%
Өзге 14 723 24 904 69% 5% 8%
Сатудың өзіндік құнының жиыны 313 817 307 498 (2)% 100% 100%

Өзіндік құн 2018

U3O8 сату көлеміндегі құрылымның өзгеруі

Активтердің әділ құны амортизациясының өзгеруі

KZT/USD бағамының өзгеруі 

U3O8 сатып алу көлемдерінің өзгеруі

ЖӘШ өзіндік құны (UF6 )

Өзге

Өзіндік құн 2019

313 817

31 833

6 320

12 823

1 115

9 456

4 200

307 498

Сатудың өзіндік құнындағы өзгеріс, млн теңге

АртуыАзаюы

Көздер бойынша бөлінген шоғырландырылған түсім, млн теңге

20182019

Уран өнімі

Тантал өнімі

Бериллий өнімі

Өзге

9 543

438 518

19 717

34 491

14 333

368 325

17 364

36 610
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Өткізу бойынша шығыстар

Өткізу бойынша шығыстар негізі
нен «Үлбі металлургиялық зауы
ты» АҚның 2018 жылғы келісім
шарттық міндеттемелеріне сәйкес 
отын таблеткаларын жеткізу үшін 
комиссия есептелуі, уран өнімін 

жеткізуге белгіленген орынның 
өзгеруі салдарынан туындаған 
шығындарға байланысты «Инкай» 
БК» ЖШСнің шығындарын есептеу, 
сондайақ Топ құрылымындағы 
өзгерістер («Топ құрылымындағы 

өзгерістер» тарауын қараңыз) 
есебінен 2019 жылы 10 827 млн 
теңгені құрап, 2018 жылмен салы
стырғанда 3%ға ұлғайды.

Жалпы және әкімшілік шығыстар (ЖӘШ)

Топ құрылымындағы өзгерістерге 
қарамастан («Топ құрылымындағы 
өзгерістер» тарауын қараңыз), ЖӘШ 
төмендеуі 2018 жылы жұмсалған 
біржолғы шығыстардың болмауына 
байланысты (Түркістан облысына 

бөлінген әлеуметтік жарна және IPO
ға шығуға байланысты шығыстар). 

Тозу және амортизация 1 611 млн 
теңгені құрады, бұл негізінен 2018 
жылмен салыстырғанда неғұрлым 

төмен жалгерлік шығындармен тең
герімделген жаңа кеңсе ғимаратын 
сатып алу есебінен 2018 жылмен 
салыстырғанда 99%ға артық болды. 

БК және қауымдасқан кәсіпорындардан түсетін кірістердегі үлес

БК және қауымдасқан кәсіпорын
дардан түсетін кірістердегі үлес 
2019 жылы 33 411 млн теңгені құра
ды, бұл 2018 жылмен салыстыр

ғанда 17%ға жоғары. Негізінен бұл 
өсім уранның споттық бағасының 
ұлғаюымен және теңге мен рубль
дің әлсіреуімен шартталды, бұл, өз 

кезегінде, БК және қауымдасқан 
кәсіпорындардың операциялық 
көрсеткіштеріне және олардың Топ 
үшін нәтижелеріне оң әсер етті. 

Салық салынғанға дейінгі пайда және табыс салығы бойынша шығыстар

Салық салынғанға дейінгі пайда 
2018 жылмен салыстырғанда 45%ға 
төмендеп, 2019 жылы 247 255 млн 
теңгені құрады. Төмендеу негізінен 
Топ құрылымындағы өзгерістермен 
байланысты («Топ құрылымын
дағы өзгерістер» тарауын қараңыз) 
бизнесті сатып алудан түскен табыс 
есебінен болды, мұндай кірістер 
салық есебінде танылмайды. 

Табыс салығы бойынша шығыстар 
2018 жылмен салыстырғанда 16%ға 
ұлғайып, 2019 жылы негізінен опера
циялық пайданың ұлғаюы (толығы
рақ «Шоғырландырылған қаржылық 
көрсеткіштер» тарауында қараңыз) 
және Топ құрылымындағы өзгеріс
тер есебінен («Топ құрылымындағы 
өзгерістер» тарауын қараңыз) 33 506 
млн теңгені құрады.

Топ пайдасының көп бөлігіне қол
данылатын пайдаға салынатын 
салық мөлшерлемесі 2018 және 
2019 жылдары 20%ды құрады. 
Табыс салығына бөлінетін шығын
дар басшылықтың табыс салығы 
бойынша орташа өлшенген тиімді 
жылдық мөлшерлемеге қатысты 
бағалауы негізінде танылады. Топ
тың тиімді салық мөлшерлемелері 
2018 және 2019 жылдары тиісінше 
18% және 22%ды құрады. Тиімді 
салық мөлшерлемесі корпора
тивтік табыс салығынан бизнесті 
сатып алудан түскен табыс тәрізді 
салық есебінде танылмайтын 
кірістер мен шығыстардың белгілі 
бір элементтеріне байланысты 
ерекшеленеді.

 

Өткізу бойынша шығыстар, млн теңге

Көрсеткіш 2018 жыл 2019 жыл Ауытқу Өткізу бойынша шығы-
стардағы үлес

2018 жыл 2019 жыл
Тиеу, тасымалдау және сақтау бойынша шығыстар 7 275 6 790 (7)% 69% 63%
Персонал еңбегіне ақы төлеу 950 1 035 9% 9% 10%
Шикізат және материалдар 221 255 15% 2% 2%
Жалға алу 106 70 (34)% 1% 1%
Тозу және амортизация 67 70 4% 1% 1%
Өзге 1 911 2 607 36% 18% 24%
Өткізу бойынша шығыстар жиыны 10 530 10 827 3% 100% 100%

Жалпы және әкімшілік шығыстар, млн теңге

Көрсеткіш 2018 жыл 2019 жыл Ауытқу ЖӘШ үлесі
2018 жыл 2019 жыл

Жалпы және әкімшілік шығыстар жиыны 34 805 32 024 (8)% 100% 100%
оның ішінде тозу және амортизация 808 1 611 99% 2% 5%

Салық салынғанға дейінгі пайда және салық бойынша шығыстар, 
млн теңге

Көрсеткіш 2018 жыл
(қайта есеп-

телген)

2019 
жыл

Ауытқу

Салық салынғанға дейінгі пайда 452 381 247 255 (45)%
Салық салынбайтын біржолғы және өзге 
әсерлер 

308 397 79 723 (74)%

Салық салынғанға дейінгі салық 
салынатын пайда 

143 984 167 532 16%

Табыс салығы бойынша шығыстар 28 797 33 506 16%
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Өтімділік

Қазатомөнеркәсіптің бас
шылығы үнемі өзгеріп тұратын 
нарық жағдайында қаржылық 
тұрақтылықты сақтауға ерекше 
көңіл бөледі. Топтың қаржыны 
басқару саласындағы саясаты 
қолданыстағы операцияларды және 
бизнесті дамыту үшін капиталдың 
тұрақты базасын қолдауға бағыт
талған.

Топтың өтімділікке қатысты талап
тары, негізінен, айналым капиталын 
қаржыландыруға, күрделі шығын
дарға, борышты ұстауға және диви
денд төлеуге қатысты. Топ, негізінен, 
өзінің айналым қаражатын қаржы

ландыру және капиталдағы ұзақ 
мерзімді қажеттіліктерін қаржылан
дыру үшін операциялық қызметтен 
түсетін ақша ағындарын пайдала
нып келді және мұны жалғастыруды 
жоспарлап отыр, әйт се де, қажет 
болған кезде қаржыландырудың 
сыртқы көздерін пайдалану мүм
кіндігі сақталуда. Топтың өтімділік 
көздерінде жақын арада елеулі 
өзгерістер болмайды деп күтілуде. 

Қажет болса, Компания белгілі бір 
инвестициялық жобаларды қаржы
ландыру үшін жобаларды қаржы
ландыру туралы келісімдер жасау 
мүмкіндігін қарастыра алады. 

Ақша қаражаты және олардың 
баламалары «Ақша қаражатының 
қозғалысы» тарауында көрсетіл
ген түсініктемелерге байланысты 
2019 жылы 98,560 млн теңгені және 
128,819 млн теңгені құраған.

Корпоративтік кредиттік желілер 
Топ өтімділігінің қосымша көзі 
болып табылады. Бұл желі шең
берінде, негізінен, ақша қаражаты 
түсімінің мерзіміне байланысты 
ақша қаражатының тапшылығын 
уақытша өтеу үшін қысқа мерзімді 
(12 айға дейін) кредиттер қолда
нылады. 2019 жылғы 31 желтоқ
сандағы жағдай бойынша Топтың 
жалпы қолжетімді жаңартылатын 
кредиттік желісі 470 млн АҚШ 
долларын құрады. 2019 жылдың 
соңында 145 млн АҚШ доллары 
пайдаланылды және қолжетімді 
сома 325 млн АҚШ долларын 
құрады.

Айналым капиталы

Оң жақта келтірілген кестеде 
Топтың 2018 және 2019 жылғы 31 
желтоқсандағы жағдай бойынша 
айналым капиталы көрсетілген. 

Топтың таза айналым капиталы 
барлық қарастырылған кезеңдерде 
оң болып қалды.

Қорлардың ұлғаюы, негізінен, 
нарықтық жағдайға байланысты 
болды. Компанияның стратегия
сына сәйкес Қазатомөнеркәсіптің 
қорларының деңгейлері өзгеріп 
тұратын нарықтық жағдайға 
сәйкес өндіру мен сату көлеміне, 
маусымдылыққа байланысты өз
геріп тұрады. Жыл соңындағы қор
лардың жоғары көлемі 2019 жылы 
жасалған таймсвоп мәмілелердің 
мерзіміне байланысты болды, 
осыған байланысты материалды 
қайтару бойынша операция 2020 
жылы өткізіледі. Сонымен қатар 
қорлардың құны Топ құрылы
мындағы өзгерістердің нәтиже
сінде әділ құнды түзету негізінде 
ұлғайды («Топ құрылымындағы 
өзгерістер» тарауын қараңыз).

Кестеде қорлардың айналым
дылығы, Топтың дебиторлық және 
кредиторлық берешегі жөніндегі 
деректер, сондайақ Топтың 2018 
және 2019 жылдардағы 31 желтоқ
санға жағдай бойынша ақша қа
ражатының айналымдылық циклі 
туралы толық ақпарат (күндермен) 
берілген.

Ақша қаражатының айналым
дылық циклінің 2019 жылы 
ұлғаюы көбінесе дайын өнімді сату 
көлемінің азаюына, 2019 жылы 
кредиторлық берешектің өтелуіне 

және Топ құрылымындағы өзгеріс
терге байланысты болды («Топ 
құрылымындағы өзгерістер» тара
уын қараңыз).

ӨТІМДІЛІК ЖӘНЕ КҮРДЕЛІ РЕСУРСТАР

Ақша қаражаты, млн теңге

Көрсеткіш 2018 жыл 2019 жыл Ауытқу
Ақша қаражаты және олардың 
баламалары

128 819 98 560 (23)%

Қысқа мерзімді депозиттер 205 1 (100)%
Ақша қаражатының жиыны 129 024 98 561 (24)%

Алынған дивидендтер

Компания Топ үшін негізгі компа
ния болып табылады және өзінің 
бизнесоперацияларынан басқа, БК 
және қауымдасқан компанияла
рынан, басқа да инвестицияларынан 
дивиденд алады. 2018 және 2019 
жылдары Топ өзінің БК және қа
уымдасқан компанияларынан, басқа 
да инвестицияларынан тиісінше 
12 773 млн теңге және 13 266 млн 
теңге көлемінде дивиденд алды. 
2019 жылы ұлғаю негізінен Компа
нияның еншілес ұйымдарынан, БК 
және қауымдасқан компанияла
рынан дивиденд ағындарын барын

ша ұлғайту үшін өзінің дауыс беру 
құқығын пайдалануға тырысуына 
байланысты болды. Компанияның 
Қазақстан Республикасында орна
ласқан инвестиция объектілерінен 
алынған дивидендтерге дивиденд 
салығы салынбайды.

2019 жылдың маусымында Компа
ния өз акционерлеріне 2018 жылғы 
қызметінің қорытындысы бойынша 
80,001 млн теңге көлемінде диви
денд төледі және осындай төлем 
көлемін 2020 жылы да сақтауға 
тырысады. 

Топтың айналым капиталы, млн теңге

Көрсеткіш 2018 жыл
(қайта есеп-

телген)

2019 
жыл

Ауытқу

Қорлар 171 026 217 059 27%
Дебиторлық берешек 94 477 90 627 (4)%
Өтеуге ҚҚС 29 799 44 874 51%
Өзге қысқа мерзімді активтер 18 322 12 257 (33)%
Табыс салығы бойынша алдын ала төлем 4 366 12 110 177%
Кредиторлық берешек (51 534) (58 562) (14)%
Қызметкерлерге сыйақылар (147) (136) 7%
Табыс салығы бойынша міндеттемелер (977) (467) 52%
Басқа да салықтық және міндетті төлем 
міндеттемелері

(10 711) (12 717) (19)%

Өзге қысқа мерзімді міндеттемелер (30 319) (20 682) 32%
Таза айналым капиталы 224 302 284 363 27%

Ақша қаражатының айналымдылық циклы, күндер

Көрсеткіш 2018 жыл
(қайта есеп-

телген)

2019 
жыл

Ауытқу

Қорлардың айналымдылығы (1) 199 263 32%
Дебиторлық берешектің айналымдылығы 79 66 (17)%
Кредиторлық берешектің айналымдылығы 

(1)
60 74 24%

Ақша қаражатының айналымдылық 
циклі

218 255 17%

1   Қорларды және сатудың өзіндік құнын салыстыру мақсатында, есептеулерде Топ құрылымының 
өзгеруі («Топ құрылымындағы өзгерістер» тарауын қараңыз) және әділ құнның мойындалуы нәти-
жесінде пайда болған қосымша амортизациядан тазартылды.2019 ЖЫЛЫ ТОП 

ӨЗІНІҢ БІРЛЕСКЕН 
КӘСІПОРЫНДАРЫ 

МЕН ҚАУЫМДАСҚАН 
КОМПАНИЯЛАРЫНАН 

ЖӘНЕ БАСҚА ДА 
ИНВЕСТИЦИЯЛАРЫНАН 

13 266 МЛН 
ТЕҢГЕ КӨЛЕМІНДЕ 
ДИВИДЕНД АЛДЫ
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Топ уран нарығындағы жағдайды 
үнемі қадағалап отырады және 
нарықтық жағдайға байланысты 
өзінің тауарлықматериалдық 
қорларын ұлғайту стратегиясын 
ұстана алады. Келесі кестеде Топ
тың 2018 және 2019 жылдардағы 
жағдайы бойынша тауарлықмате
риалдық қорларының (қорларды) 
құрамдастары ұсынылған. 

Топтың ең ірі тауарлықматериалдық 
қорлары негізінен U3O8дан тұра
тын дайын өнім мен алыпсатуға 
арналған тауарлар болып табылады. 
Топтың шикізат пен аяқталмаған 
өндіріс деңгейі негізінен Топ құрылы
мындағы өзгерістерге байланысты 
тиісінше 13% және 39%ға ұлғайды 
(толығырақ «Топ құрылымындағы 
өзгерістер» тарауында қараңыз).

2019 жылы дайын өнім мен алып 
сатуға арналған тауарлардың құны 
2018 жылдың осындай кезеңімен 
салыстырғанда 31%ға ұлғайды. 
Алайда дайын өнім мен алыпсатуға 
арналған тауарлардың маңызды 
құрамдасы болып табылатын U3O8 
қорларының көлемі 26%ға өсті 

(«Уран сегментіндегі өндіру және 
сату көрсеткіштері» тарауын қа
раңыз). Құнның ұлғаюы, ең алдымен, 
ағымдағы нарықтық бағаға сүйе
нетін БК мен қауымдасқан кәсіп
орындардан сатып алынған уранның 
құнына байланысты. 2019 жылы 
қорлардағы сатып алынған уранның 
құны 2018 жылғымен салыстырған
да жоғарырақ болды. Бұған қоса 
құн Топ құрылымындағы өзгерістер 
нәтижесінде пайда болған қосым
ша амортизация және әділ құнды 
мойындау есебінен де ұлғайды («Топ 
құрылымындағы өзгерістер» тара
уын қараңыз).

Қорлардың ұлғаюы негізінен 
нарықтық жағдайға байланысты 
болды. Компанияның стратегия
сына сәйкес Қазатомөнеркәсіп 
қорларының деңгейлері өзгеріп 
тұратын нарықтық жағдайға сәй
кес өндіру мен сату көлеміне, мау
сымдылыққа байланысты өзгеріп 
тұрады. Жыл соңындағы қорлар
дың жоғары көлемі 2019 жылы 
жасалған таймсвоп мәмілелердің 
мерзіміне байланысты болды, 
осыған байланысты материалды 
қайтару бойынша операция 2020 
жылы өткізіледі. Сонымен қатар 
қорлардың құны Топ құрылымын
дағы өзгерістердің нәтижесінде 
әділ құнды түзету негізінде ұлғай
ды («Топ құрылымындағы өзгері
стер» тарауын қараңыз).

Ақша қаражатының 
қозғалысы

Келесі талдау қаржылық 
есептілікпен және оған тиісті ескер
тулермен бірге негізделген және 
қарастырылуы тиіс.

Келесі кестеде Топтың 2018 және 
2019 жылдардағы шоғырландырыл
ған ақша ағыны берілген.

Операциялық қызметтен 
түсетін ақша қаражаты

Операциялық қызметтен түсетін 
ақша ағыны 2018 жылғы 58 327 млн 
теңгеден 2019 жылы 159 529 млн 
теңгеге дейін ұлғайды. Бұл өзгеріс, 
негізінен, мыналардың есебінен 
болды:

 ⚫  сатып алушылардан түсетін 
ақшалай түсімдердің 2019 жылы 
41 310 млн теңгеге ұлғаюы, бұл, 
негізінен, Топ құрылымындағы 
өзгерістерге байланысты болды 
(«Топ құрылымындағы өзгеріс
тер» тарауын қараңыз);

 ⚫ өнім берушілерге жүргізілетін 
төлемдердің 2019 жылы 74 742 
млн теңгеге төмендеуі, бұл Топ 
құрылымындағы өзгерістермен 
және 2019 жылы кредиторлық 
берешектің өсуімен шартталады 
(«Топ құрылымындағы өзгеріс
тер» тарауын қараңыз).

Инвестициялық қызметтен 
түсетін ақша қаражаты

Инвестициялық қызметтің қо
рытындысы бойынша таза ақша 
ағыны 2018 жылғы 40 279 млн 
теңгемен салыстырғанда 2019 
жылы төмендеп, 28 271 млн теңгені 
құрады. 

2019 жылы болған өзгерістер, не
гізінен, мына жағдайларға байла
нысты:

 ⚫ бірқатар өндіретін кәсіпорын
дарда одан әрі кеңейтумен 
және шығындарды тұрақты 
оңтайландырумен байланысты 
жобаларға қаражат жұмсау 
мерзімдерінің өзгеруіне орай 
барлау және бағалау жұмыста
рына жұмсалатын шығындар
дың және өндірісті дайындау 
бойынша шығындардың 9 006 
млн теңгеге азаюы;

 ⚫ технологиялық блоктарды салу 
кестесінің өзгеруіне байланысты 
ұңғыма құрылысы құнының аза
юы (2020 жылға көшірілді);

 ⚫  Топ құрылымындағы өзгерістер 
(«Топ құрылымындағы өзгерістер» 
тарауын қараңыз). 

Қаржылық қызметтен түсетін 
ақша қаражаты

Қаржылық қызметтің қорытынды
сы бойынша таза ақша ағыны 2019 

жылы 159 103 млн теңгені және 
2018 жылы 139 272 млн теңгені 
құрады. Бұл өзгеріс, негізінен, 
мына жағдайларға байланысты 
болды:

 ⚫ 2019 жылы Топ құрылымындағы 
өзгерістерге байланысты бақы
ламайтын үлеске төленген диви
дендтердің 2018 жылы төленген 
дивидендтермен салыстырғанда 
22 244 млн теңгеге ұлғаюы («Топ 
құрылымындағы өзгерістер» 
тарауын қараңыз).

Топтың тауарлық-материалдық құндылықтарының құрамдастары, 
млн теңге

Көрсеткіш 2018 жыл
(қайта есеп-

телген)

2019 
жыл

Ауытқу

Дайын өнім және қайта сатуға арналған 
тауарлар

130 922 171 452 31%

           оның ішінде уран өнімі 128 613 170 105 32%
Аяқталмаған өндіріс 19 768 22 317 13%
Шикізат және материалдар 13 728 19 071 39%
Қосалқы бөлшектер 720 626 (13)%
Өңделетін материалдар 1 226 1 045 (15)%
Отын 1 875 787 (58)%
Өзге материалдар 5 459 4 913 (10)%
Ескірген және өтімсіз қорлар бойынша 
резерв және сатудың таза құнына дейін 
есептен шығару 

(2 672) (3 152) (18)%

Қорлардың жиыны 171 026 217 059 27%

Топтың шоғырландырылған ақша ағыны, млн теңге

Көрсеткіш 2018 жыл
(қайта есептел-

ген)

2019 жыл

Операциялық қызметтен түсетін ақша қаражаты(1) 58 327 159 529
Инвестициялық қызметтен түсетін ақша қаражаты (40 279) (28 271)
Қаржылық қызметтен түсетін ақша қаражаты (139 272) (159 103)
Ақша қаражатының және олардың 
баламаларының таза ұлғаюы/(азаюы)

(121 224) (27 845)

1   Пайдаға төленген салық пен пайыздарды көрсетеді.
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Топтың қаржылық міндеттемелері 
2019 жылғы 31 желтоқсандағы 
жағдай бойынша 176 397 млн тең
гені құрайды (2018 жылы – 214 104 
млн теңге), оның ішінде:

Келесі кестеде Топтың 2018 және 
2019 жылдардағы 31 желтоқсанға 
жағдайы бойынша қаржылық 
міндеттемелерінің сомасы көр
сетілген.

2019 жылғы 31 желтоқсандағы 
жағдай бойынша банктік емес 
қарыздар бойынша берешек, негізі
нен, «Инкай» БК» ЖШСнің  
35 085 млн теңге көлемінде кре

дитті өтеуі есебінен 18%ға азайды. 
Банк қарыздары бойынша бере
шектің 21%ға төмендеуі Топтың 
ағымдағы қарыздарының ішінара 
өтелуі есебінен болды. 

Банк кредиттерінің басым бөлігі 
Топтың халықаралық және жер
гілікті банктер ұсынған корпора
тивтік кредиттік желілері бойынша 
қысқа мерзімді кредиттер болып 
 табылады.

2019 жылғы 27 қыркүйекте Ком
пания «Қазақстан қор биржа
сы» АҚның (KASE) сауда алаңында 
жылдық 4% сыйақы мөлшерле
месімен 70 млрд теңге көлемінде 
индекстелген купондық облигация
лардың жаңа шығарылымын орна
ластырды. Мақсаты – 2018 жылдың 
соңында шығарылған қысқа 
мерзімді индекстелген купондық об
лигацияларды төмен мөлшерлеме 
бойынша қайта қаржыландыру. 

Өндіріске дайындық бойынша 
активтер үшін берешекті өтеу 
мақсатында «ХорасанU» БК» ЖШС 
2014 жылдың желтоқсанында 
вексельдер шығарды. 2019 жылғы 
31 желтоқсандағы жағдай бойын
ша бұл вексельдер бойынша талап 
ету құқығы «Қызылқұм» ЖШСне 
тиесілі.

Кепілдіктер өзге тарап өз міндет
темелерін орындамаған жағдайда, 
Топтың төлем жасау бойынша 
теңгерімнен тыс қайтарымсыз 
міндеттемелерін білдіреді. 

2019 жылғы 31 желтоқсандағы 
жағдай бойынша Топтың қа
уымдасқан компанияларының 
қарыздарына 15,00 млрд теңге 
көлемінде (2018 жылы 13,9 млрд 
теңге) кепілдік берілді.

Өзге міндеттемелер қаржылық жал
герлік, лизинг және өзге қаржылық 
берешек бойынша міндеттемелерді 
қамтиды. 

Келесі кестеде 2018 және 2019 жыл
дардағы банк кредиттері бойынша 
Топтың орташа өлшенген пайыздық 
мөлшерлемесі келтірілген.

Кредиттік және кепілдікті келісім
дерге сәйкес, Топ қаржылық 
міндеттемелердің меншікті капи
талға арақатынасы, қаржылық 
міндеттемелердің салық, сыйақы 
төлеу, тозу және амортизацияға 
(EBITDA) дейінгі пайдаға арақаты
насы тәрізді Топтың шоғырлан
дырылған ақпаратына негіздел

ген бірқатар негізгі қаржылық 
көрсеткіштерді сақтауға міндетті. 
2018 жылғы және 2019 жылғы 31 
желтоқсандағы жағдай бойынша 
Топ жоғарыда көрсетілген барлық 
міндетті көрсеткіштерді (шарттар
ды) орындады.

Компанияға халықаралық рей
тингтік агенттіктерден кредиттік 
рейтингтер берілді:

 ⚫  Moody’s Investors Service Baa3, 
«Тұрақты» болжамы;

 ⚫  Fitch Ratings BBB, «Тұрақты» 
болжамы.

ҚАРЖЫЛЫҚ МІНДЕТТЕМЕЛЕР

Жалпы берешек, млн теңге

Көрсеткіш 2018 жыл 2019 жыл Ауытқу
Банк қарыздары 90 429 71 847 (21)%
Банктік емес қарыздар, жалгерлік 
бойынша міндеттемелер және 
облигациялар

109 740 89 511 (18)%

Кепілдіктер 13 935 15 038 8%
Қаржылық міндеттемелер 214 104 176 396 (18)%

Топтың қаржылық міндеттемелерінің сомасы, млн теңге

Көрсеткіш 2018 жыл 2019 жыл Ауытқу
Ұзақ мерзімді кредиттер мен 
қарыздар, оның ішінде 

16 620 70 104 322%

Банк кредиттері 16 270 — (100)%
Банктік емес қарыздар, оның ішінде: 350 70 104 19930%

шығарылған облигациялар — 69 300 100%
жалгерлік бойынша міндеттемелер 350 804 130%

Ағымдағы кредиттер мен қарыздар, 
оның ішінде

183 549 91 254 (50)%

Банк кредиттері 74 159 71 847 (3)%
Банктік емес қарыздар, оның ішінде: 109 390 19 407 (82)%

шығарылған облигациялар 73 535 716 (99)%
банктік емес қарыздар 35 726 641 (98)%
вексель бойынша қысқа мерзімді 
міндеттемелер

— 17 460 100%

жалгерлік бойынша міндеттемелер 129 590 357%
Кредиттер мен қарыздардың 
жиыны

200 169 161 358 (19)%

Топтың орташа өлшенген пайыздық мөлшерлемесі, %

Көрсеткіш 2018 жыл 2019 жыл Ауытқу
Тіркелген пайыздық мөлшерлемелер 5,61 3,67 (35)%
Құбылмалы пайыздық мөлшерлемелер 4,05 3,91 (3)%

Қаржылық тұрақтылық коэффициенттері, млн теңге

Көрсеткіш 2018 жыл
(қайта есеп-

телген)

2019 
жыл

Ауытқу

Кредиттер мен қарыздардың жиыны 200 169 161 358 (19)%

Ақша қаражаттарының жиыны 129 024 98 561 (24)%

Таза борыш 71 145 62 797 (12)%

Түзетілген EBITDA, млн теңге 141 670 248 719 76%

Таза борыш / түзетілген EBITDA 
(коэффициент)

0,50 0,25 50%

Таза борыш / түзетілген EBITDA

Келесі кестеде 2018 және 2019 жыл
дардағы 31 желтоқсанға жағдай 
бойынша Компания басшылығы 
оның қаржылық тұрақтылығын 
өлшеу үшін пайдаланатын негізгі 
коэффициенттер келтірілген. 

Жоғарыда көрсетілген көрсеткіштер 
бұрын басшылықтың инвестор
ларға жеткізген болжамдарына 
сәйкес орындалды. 

20162020 жылдарға арналған  
Кешенді жекешелендіру жоспары
ның шеңберінде Қазақстан Респу
бликасының Үкіметі Компанияны 
IPOға шығару арқылы Компания 
акциялары пакетінің 25%на дейін 
иеліктен шығару туралы шешім 
қабылдады. 

2018 жылдың қарашасында 
«СамұрықҚазына» ҰӘҚ» АҚ «Қаз
атомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ акция
ларының өзіне тиесілі 14,92%ын 
екі биржалық алаңда жария түрде 
орналастырды. Орналастырылған 
акциялар мен жаһандық депозитар

лық қолхаттардың (ЖДҚ) листингі 
Қазақстанда, НұрСұлтан қала
сындағы AIXте ұйымдастырылды, 
ал Ұлыбританиядағы Лондон қор 
биржасында ЖДҚ листингі ұйымда
стырылды.

2019 жылдың қыркүйегінде 
«СамұрықҚазына» ҰӘҚ» АҚ ЖДҚ

ны AIX және ЛҚБда екінші қайтара 
орналастырып, еркін айналыстағы 
акционерлік капиталдың көлемін 
тағы 3,8%ға ұлғайтты. 2019 
жылғы 31 желтоқсандағы жағдай 
 бойынша Компания акциялары
ның 18,72%ы еркін айналыста, ал 
81,28%ы «СамұрықҚазына» ҰӘҚ» 
АҚна тиесілі. 

ШЫҒАРЫЛҒАН АКЦИЯЛАР

Шығарылған акциялар 
2019 жылғы 31 желтоқсандағы жағдай 
бойынша

Акциялар және 
ЖДҚ

%

«Самұрық-Қазына» ҰӘҚ» АҚ 210 798 879 81,28%
Еркін айналыста 48 557 729 18,72%
Шығарылған акциялардың жалпы саны 259 356 608 100%
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Қазатомөнеркәсіптің өндіру дең
гейі 2020 жылы оның нарықтық 
стратегиясына және 20182021 
жылдары аралығында жоспар
ланған өндіру көлемдерін (жер 
қойнауын пайдалану келісімшарт
тары шеңберінде өндіру көлем

деріне қатысты) 20%ға қысқар
туға ниетіне сәйкес өзгермейді 
деп күтілуде. Қолданыстағы жер 
қойнауын пайдалану келісімшарт
тарына сәйкес 2020 жылы өндіру 
көлемі 2019 жылғы өндіру көлемі
не шамалас келіп, 22 75022 800 

тонна уранды (100%дық негізде) 
және 12800–13300 тонна уранды 
(пропорционал негізде) құрайды; 
өндіру көлемдерінің қысқаруын 
есепке алмағанда, өндіріс деңгейі 
2020 жылы 28 500 тонна уранды 
(100%дық негізде) құрайтын еді. 

2020 жылға арналған болжамды көрсеткіштер

(390 теңге / 1 АҚШ доллары бағамы бойынша) 2020 жыл
Өндіретін кәсіпорындардың U3O8 өндіру көлемі (100% негізде), тонна(1) 22 750–22 800
Өндіретін кәсіпорындардың U3O8 өндіру көлемі (қатысу үлесі бойынша), тонна (2) 12 800–13 300
Топтың сату көлемі, тонна(3) (шоғырландырылған) 15 500–16 500

оның ішінде Компанияның сату көлемі, тонна (4) 13 500–14 500
Топтың жалпы түсімі(5), млрд теңге 490–510

оның ішінде U3O8 сатудан түскен түсім (Топ бойынша) (5), млрд теңге 400–440
Ақшалай өзіндік құн (қатысу үлесі бойынша, C1), АҚШ доллары/ фунт U3O8 * $10,0–$11,0
Ақшалай өзіндік құн + өндіретін кәсіпорындардың күрделі шығындары (қатысу үлесі бойынша, AISC), АҚШ 
доллары / фунт U3O8*

$13,5–$14,5

Күрделі шығындар (100% негізде), млрд теңге (6) 80–90

(1)    Өндіріс көлемі (100%-дық негізде): Компанияның қатысу үлесі бар кәсіпорындар өнім 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 (үлеске пропорционал) Компания үлестік қатысу көлеміне пропорционал үлесі бар кәсіпорындардың өнім шығару көлемдерін көрсетеді 
және тиісті үлесі IPO Қазатомөнеркәсіптің аңдатпасында сипатталған формулаға сәйкес есептелетін «Инкай» БК» ЖШС-нен басқа БК немесе 
үшінші қатысушылар бойынша серіктестерге қатысты қалған бөлігін қамтымайды. Компания «Инкай» БК» ЖШС-нің 2020-2021 жылдардағы жылдық 
өндіру үлесі шамамен 1 300 тоннаны құрайды деп күтуде. Бұл өзгеріс 2020 жылға арналған басшылықта көрсетілген, ол енді 2019 жылдың 4-тоқса-
нындағы қызмет және сауда туралы есепте көрсетілген өндіріс бойынша басшылықтан аздап төмен (2020 жылғы 3 ақпан).

(3)   Топтың сату көлемі: Қазатомөнеркәсіптің және оның шоғырландырылған еншілес компанияларының сатуларын қамтиды (Қазатомөнеркәсіп (i) 
олардың табыстылығына елеулі ықпал ететін тиісті іс-қимылдарын бағыттау, (ii) оның осы компанияларға қатысудан өзгермелі табыстылыққа 
ұшырағыштығы немесе құқығы және (iii) Топтың пайда көлеміне ықпал ету үшін осы компанияларға қатысты өз билігін пайдалану мүмкіндігіне 
ие бола отырып бақылайтын компаниялары. Қазатомөнеркәсіптің басқа ұйымды бақылауға өкілеттігінің болуын бағалау барысында маңызды 
құқықтардың, оның ішінде маңызды әлеуетті дауыс беру құқығының болуы мен салдары ескеріледі).

(4)   Компанияның сату көлемі (Топта ескерілетін): Компания мен KazakAtom ТH AG сыртқы сатып алушыларына жалпы сату көлемдері қамтылады. 
Компания мен KazakAtom ТH AG арасындағы топішілік мәмілелер ескерілмейді.

(5)   Түсім бойынша күтулер белгілі уақытта сыртқы көздерден сатып алынатын уран бағасына негізделген. Қолданылатын бағалар Қазатомөнер-
кәсіптің қандай да ішкі бағалауын көрсетпейді, 2020 жылы түсімге уранның нақты бағаларының үшінші тараптардың бағаларынан ерекшеленуі 
едәуір әсер етуі мүмкін. 

(6)  Инвестициялық шығыстар (100%-дық негізде) уран өндіретін кәсіпорындардағы шығыстарды ғана қамтиды.

*  Назар аударыңыз, U3O8 фунтына кг қайта есептеу коэффициенті 2,5998 құрайды.

2020 жылы сату көлемі Компани
яның нарықтық стратегиясына 
сәйкес. Топ 15 500 тоннадан 16 500 
тоннаға дейін уран сатуды жоспар
лап отыр, мұнда Компанияның 
13 500 тоннадан 14 500 тоннаға 
дейінгі көлемде уран сатулары 
қамтылады, бұл 2019 жылғы сату 
көлемдеріне сәйкес. Өнім өндірудің 
жоспарланған деңгейінен тыс сату 
негізінен серіктестермен және бір
лескен кәсіпорындардың басқа да 
қатысушыларымен келісімшарттар 
мен келісімдер бойынша қорлар 
мен еншілес компаниялар есебінен 
қамтамасыз етіледі деп күтілуде.

Түсім, С1 «Ақшалай өзіндік құн» 
(пропорционал негізде) және AISC 
«Ақшалай өзіндік құн + күрделі 
шығындар» (С1 пропорционал 
негізде + күрделі шығындар) 
теңгенің долларға айырбас баға
мы 390 теңге / 1 АҚШ долларын 
құрайтын 2020 жылғы бюджеттік 
көрсеткіштен ерекшеленетін болса, 
жоғарыда келтірілген болжамнан 
өзгеше болуы мүмкін.

Компания бұрынғыдай табиғи 
уран қорларының (қоймалардағы 
қалдықтары) тұрақты деңгейін 
қатысу үлесіне пропорционал өн

дірістің шамамен алтыжеті айлық 
көлемі (KazakAtom ТH AG өткізетін 
саудасаттық көлемі ескерілмеген) 
деңгейінде ұстап тұруға ниетті. 
Алайда нарық үнемі бақылана
ды және Компания өзінің баға 
стратегиясына сәйкес кез келген 
сәтте маусымдылық негізінде өз 
қорларын мақсатты ауқым шегінен 
асыра ұлғайту, сондайақ өндіру 
мен сату көлемдерін нарықтық 
жағдайға байланысты оңтайлан
дыру стратегиясын өткізе алады.

Уранды сату бағалары бойынша сезімталдықты талдау

Төменде келтірілген кестеде Топтың 
U3O8 сатудың орташа жылдық баға
сы осы жылы (жоғарыда көрсетіл
ген) спот бағасының (сол жағында 
көрсетілген) өзгеруіне қалай жауап 
қайтаруы мүмкін екендігі көрсетіл
ген. Кестеде қазіргі кезде Топтың 
U3O8 сатудың орташа бағалары 
уранның спот нарығының баға

сымен тығыз байланысты екендігі 
анық көрсетілген.

Бұл сезімталдық талдауын тек 
анықтамалық ақпарат ретінде ғана 
пайдалану керек, іс жүзінде уран 
нарығындағы спот бағалары U3O8 
сатудың орташа жылдық бағала
рының осы кестеде көрсетілгеннен 

ерекшеленуіне әкелуі мүмкін. Бұл 
кесте Топтың бақылауынан тыс 
тәуекелдерге және белгісіздіктерге 
ұшырайтын, өзгеруі мүмкін бизнес 
үшін болашақ мүмкіндіктердің баға
лауын қоса алғанда бірқатар негізгі 
жорамалдарға негізделген. 

2020 ЖЫЛҒА АРНАЛҒАН БОЛЖАМДЫ 
КӨРСЕТКІШТЕР

Спот бағасы мен U3O8 сатудың орташа бағасы арасындағы корреляция

Номиналды спот бағасы
(АҚШ доллары)

2020E 2021E 2022E 2023E 2024E

20 23 22 22 22 22 
30 30 31 31 31 31 
40 38 40 40 41 41 
50 46 49 49 50 50 
60 53 58 59 59 59 
70 61 67 68 68 68 

Мәндер АҚШ долларымен дөңгелектелген. Сезімталдықтың осы талдауы келесі негізгі жорамалдарға негізделген:

–  АҚШ-тағы жылдық инфляция 2%-ды құрайды;

–   Талдау U3O8 шамамен 13,5 мың тонна ең аз жылдық сату көлемінің негізінде 2019 жылғы 31 желтоқсандағы жағдай бойынша жүргізілді және 2020-2024 
жылдарға дайындалды, бұдан 2019 жылғы 31 желтоқсандағы жағдай бойынша келісімшарттар жасалған көлемдер келісімшарттың, яғни тіркелген 
баға құрамдасымен (келісілген баға формуласына сәйкес есептелген) және/немесе жекелеген споттық, орта мерзімді және ұзақ мерзімді бағалар ком-
бинациясымен баға белгілеудің аралас тетіктерімен келісімшарттардың қолданыстағы шарттарына сәйкес сатылатын болады, ал қалған сатулар 
негізінен спот бағасына негізделетін болады;

–   бұл кестедегі мақсаттарда U3O8 расталмаған көлемдері сатып алушылармен тікелей жасалатын және спот бағаларына негізделген қысқа мерзімді 
келісімшарттар бойынша сатылады деп болжанады.

Ескертпе. COVID19 жаһандық пан
демиясы әлемнің барлық елдеріне 
және өнеркәсіптің түрлі салала
рына елеулі ықпалын тигізеді деп 
күтілуде. Қазатомөнеркәсіптің 
2020 жылы бұрынғыдай жоғары 

нәтижелерді күтуіне қарамастан, 
төменде келтірілген ұсыныстарды 
олардың 2019 жылы құрылғанын 
ескере отырып, 2020 жылы панде
мияның Компанияға, өнеркәсіпке, 
елге және әлемдік экономикаға 

әсерін толық макроэкономикалық 
бағалауға дейін қайта қарау керек. 
Нәтижесінде бұл болжам өзгеруі 
мүмкін.
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Жауапты және тұрақты дамудың 
қағидаттары Қазатомөнеркәсіп қызметінің 
басты аспектілері негізінде жатыр. Бұл 
қағидаттарды негізгі процестер мен шешім 
қабылдаудың корпоративтік жүйесіне бірізді 
енгізу Компанияға өндірістегі қауіпсіздікті 
арттыруға, табиғатты ұтымды пайдалану 
тәжірибесін жақсартуға, әлеуметтік 
корпоративтік жауапкершілікті арттыруға 
және мүдделі тараптармен әрекеттесуге 
мүмкіндік береді, сондайақ бизнесіміздің 
тұрақты дамуының негізін қалап, қатысу 
өңірлерінде экономикалық өркендеуге 
септігін тигізеді.
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Компания бүгінгі және келе
шек ұрпақ үшін ұзақ мерзімді 
экономикалық, әлеуметтік және 
экологиялық пайда құрып, оны 
ұлғайтуға бағдарланған тұрақты 
және жауапты даму қағидаттарына 
сәйкес келісіліп теңгерімделген 
қызметті бұрынғыдай жүзеге асы
рып келеді. Әлемдегі жетекші уран 
өндіретін компания бола тұра, біз 
қызметімізді бизнес тің теңгерімдел
ген тұрақты өсуін және акционерлік 
құнның ұлғаюын қамтамасыз ету 
үшін жүзеге асырып қана қой
маймыз, сонымен қатар еліміздің, 
қоғам мен уран саласының тұрақты 
дамуына оң үлес қосуға тырыса
мыз. Компанияның тұрақты даму 
саласындағы қызметі мыналарға 
бағытталады: 

 ⚫ төмен көміртекті энергия көздері
не қолжетімділікті қамтамасыз 
ету;

 ⚫  Компания қатысатын өңірлердің 
әлеуметтікэкономикалық дамуы
на көмектесу;

 ⚫  технологиялық ілгерілеуге және 
саланың инновациялық дамуына 
көмектесу; 

 ⚫  технологиялық инфрақұрылым
ды жаңғырту және өнеркәсіптік 
өндірісті техникалық қайта 
жабдықтау;

 ⚫  ғылымитехникалық әлеуетті 
күшейту; 

 ⚫  зияткерлік және адам капиталын 
дамыту; 

 ⚫  жұмыс орындарын құру және 
адам өмірінің сапасын арттыруға 
үлес қосу.

Компания өзінің стратегиялық 
даму басымдықтарын ұзақ 
мерзімді тұрақты даму тұрғы
сынан келісімдеуге күш салып, 
тұрақты дамуды корпоративтік 
басқару практикасын одан әрі 
дамыту және тұрақты, жауапты 
даму қағидаттарын негізгі үдеріс
терге және корпоративтік шешім 
қабылдау жүйесіне біртіндеп енгізу 
үшін шаралар қолданады. 

2019 жылғы негізгі нәтижелер

2019 жылы Компания тұрақты 
дамуды басқару практикасын 
жетілдіру және тұрақты даму қағи
даттарын қызметтің негізгі бағыт
тары мен бизнесүдерістерге енгізу 
бойынша жұмысын жалғастырды:

 ⚫  Компанияның құрылымында 
арнайы бөлінген бөлімшені 
құру арқылы тұрақты дамуды 
басқару корпоративтік функци
ясы күшейтілді, бұл бөлімшенің 
жауапкершілік аясына тұрақты 
даму саласында ішкі күн тәртібін 
ұсыну, тұрақты даму саласында 

саясат пен бастамаларды әзірлеу 
және іске асыруды үйлестіру, 
бағалау өткізу және тұрақты даму 
саласындағы қызмет нәтижелері 
туралы есептерді құру, мүдделі 
тараптармен өзара ісқимылды 
үйлестіру кіреді;

 ⚫ Қазатомөнеркәсіптің қызметі 
үшін неғұрлым орынды БҰҰ 
тұрақты дамудың басым мақсат
тары белгіленді. Бұл мақсаттарға 
жету үшін Компания өз қыз
метінің оң әсерін арттырып, теріс 
әсерін азайту арқылы барынша 

зор үлес қосуға ұмтылады;
 ⚫  корпоративтік деңгейде ішкі 

техникалық сараптаманы дамыту 
және жинақтау, қажетті құзырет
терді қалыптастыру, сондайақ 
пайдалану мерзімінің аяғында 
кеніштерді жабуды жоспарлау 
барысында өз қызметінің қор
шаған ортаға әсерін үлгілеу және 
бағалау бойынша корпоративтік 
практиканы жетілдіру үшін Эколо
гиялық жобалау және мониторинг 
орталығы құрылды;

 ⚫  Компанияның өндіретін актив
терінде қоршаған ортаны басқару 
практикасын жетілдіру, оның ішін
де өндірістік қызметтің қоршаған 
ортаға әсерін талдау мүмкіндігін 
қамтамасыз ету және барлық 
еншілес және тәуелді ұйымдарда 
экологиялық және радиациялық 
мониторинг өткізу мақсатында 
экологиялық мониторинг бойын
ша деректер қоры әзірленді;

 ⚫  жер қойнауын қорғау, экологи
ялық және әлеуметтік мәселелер 
бойынша оқу бағдарламаларын 
өткізу, сондайақ АЭЖХАмен 
техникалық ынтымақтастық 
бағдарламасы бойынша кеңестер
ге, семинарлар мен тренингтерге 
қатысу арқылы техникалық білім 
мен құзыреттілік деңгейін артты
ру саласында экологиялық және 
әлеуметтік салаларда (ESAP) кор
поративтік Ісқимыл жоспарын 
іске асыруда ілгерілеу бар. ESAP 
жоспарын одан әрі іске асыру 
мақсатында, Қазатомөнеркәсіп өз 
қызметінің (ЖҰС әдісін қолдана 
отырып) қоршаған ортаға және 
жергілікті қоғамдастықтарға эко
логиялық және әлеуметтік әсерін 
бағалау бойынша зерттеулер 
өткізуге рұқсат алды;

 ⚫ қызметкерлердің қанағаттану 
және әлауқат деңгейін, персо
налдың қатыстырылуын, сон
дайақ Топ кәсіпорындарының 
арасындағы әлеуметтік даму 
деңгейін бағалау үшін әлеу
меттік тұрақтылық рейтингін 
(индексін) жаңарту мақсатында 
жыл сайынғы зерттеу өткізілді;

 ⚫  Компания қатысатын өңірлердегі 
әлеуметтікэкономикалық даму
ды қолдау және инфрақұрылым
ды дамыту мақсатында жергілікті 
бюджеттерге (Қазатомөнеркәсіп 
Тобының компанияларынан) 
1,4 млрд теңге аударылды;

 ⚫  жалпы сомасы 3,2 млрд теңгеге 
109 ҒЗТҚЖ шарты жасалды;

 ⚫  2 567 өнертабыстық ұсыныс жи
налды, оның ішінде 1 412 ұсыныс 
Топ деңгейінде қабылданды, 
мақұлданды және енгізілді;

 ⚫  корпоративтік мәдениетті дамыту 
бойынша жалғасып келе жатқан 
жоба аясында қызметкерлердің 
мінезқұлқының өзгеруіне және 
өз кезегінде, қызметкерлер мен 
корпоративтік мәдениетті басқару 
үдерістерін одан әрі дамытуға 
септігін тигізетін құзыреттер 
моделі жаңартылды;

 ⚫  персоналды басқарудың мақсат
ты моделінің таралымын көбейту 
және адам ресурстарын басқару 
саласындағы негізгі бизнес
үдеріс терді автоматтандыру бой
ынша жобалар іске асырылды;

 ⚫  мүмкіндігі шектеулі жеке тұлға
лар және мүгедектер ұйымдары, 
сондайақ қатысатын өңірлердегі 
шағын және орта бизнес кәсіп
орындары арасында кәсіпкерлік 
қызметті қолдау мақсатында 
өнім берушілер үшін ашық есік 
күні өткізілді;

 ⚫  төмендегілерге арналған оқу 
семинарлары өткізілді: 
— Директорлар кеңесінің және 

тұрақты дамуды басқарудың 
озық халықаралық практика-
лары, басты тәуекелдері және 
өндіретін өнеркәсіпке кезігетін 
тұрақты даму мәселелері  
бойынша Басқарма мүшелері;

— экологиялық және әлеуметтік 
салаларда (ESAP) корпора-
тивтік Іс-қимыл жоспарын іске 
асыру асында «Жабу, тарату 
және құнарлығын қалпына 
келтіруді жоспарлауды оңтай-
ландыру және кәсіпорынның 
өмірлік циклін аяқтау бойынша 
жұмыс тарды ұйымдастыру» 
тақырыбы бойынша жер қой-
науын пайдалану, экологиялық 
және әлеуметтік мәселелер 
үшін жауапты Қазатомөнер-
кәсіп кәсіпорындары басшы-
ларының орынбасарлары мен 
қызметкерлері.

Қазатомөнеркәсіп 
уран өндіретін 
жауапты компания 
ретінде өз қызметінің 
қоршаған ортаға, 
қоғамға, жергілікті 
халықтың тіршілік 
әрекетіне және 
қатысатын өңірлердің 
әлеуметтік
экономикалық 
дамуына ықпалын 
мойындайды және 
бұл ықпалды азайту 
үшін, сондайақ 
акционерлік құнның 
тұрақты өсуін 
қамтамасыз ету және 
мүдделі тараптардың 
барлық топтарының 
мүддесінде 
ұзақ мерзімді 
перспективада 
қосымша құн құруды 
қамтамасыз ету 
бойынша шаралар 
қолданады.

КОМПАНИЯНЫҢ 
ҚАТЫСУ ӨҢІРЛЕРІНДЕ 
ИНФРАҚҰРЫЛЫМДЫ 

ӘЛЕУМЕТТІК
ЭКОНОМИКАЛЫҚ 

ДАМЫТУДЫ ҚОЛДАУ 
МАҚСАТЫНДА 

ЖЕРГІЛІКТІ 
БЮДЖЕТТЕРГЕ 

1,4 млрд теңге 
АУДАРЫЛДЫ

ТҰРАҚТЫ ДАМУ
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ТҰРАҚТЫ ДАМУ

Тұрақты дамуды басқару тәсілі

Қазатомөнеркәсіптің тұрақты да
муды басқару тәсілі Компанияның 
стратегиялық даму басымдықта
ры мен қызметінің корпоративтік 
жауапкершілік және тұрақты 
даму, ұлттық және өңірлік даму 
саласындағы негіз қалаушы 
қағидаттармен үйлесімділікке 
негізделген және төмендегілерге 
бағытталған:

 ⚫  нормативтік және заңнамалық 
талаптарды орындау; 

 ⚫  тұрақты даму саласындағы тәуе
келдерді тиімді басқару;

 ⚫  өз қызметінде үздік салалық 
практикаларды және тұрақты 
даму саласындағы халықаралық 
стандарттардың нұсқауларын 
бірізді қолдану;

 ⚫  тұрақты даму саласындағы неғұр
лым маңызды мәселелерді тиімді 
шешу үшін мүдделі тараптармен 
өзара ісқимыл аясын кеңейту.

Тұрақты даму тәсілі Қазатомө
неркәсіптің қауіпсіздік, жауапкер
шілік, даму, кәсіпқойлық, топтық 
жұмыс сияқты корпоративтік 
құндылықтарымен үйлеседі және 
тұрақты дамуды басқару практи
касын дамыту және Компанияның 

тұрақтылығын арттыру үшін негіз 
болып табылады. 

Тұрақты даму Компанияның Даму 
стратегиясының ажырамас бөлігі 
болып табылады, оны іске асыру 
шеңберінде Компания тұрақты даму 
қағидаттарын бірізді енгізу және 
экономикалық, экологиялық әрі 
әлеуметтік мақсаттар мен міндет
терді негізгі үдерістерге және корпо
ративтік шешім қабылдау жүйесіне 
ықпалдастыру бойынша жұмысын 
жалғастыруда.

Компанияның тұрақты даму 
саласындағы қызметінің басым 
бағыттарын анықтау тәсілі бизнес 
кезігетін тұрақты даму саласын
дағы басты тәуекелдерді талдауға 
және Компанияның мүдделі тарап
тары мен қызметі үшін шешуші мәні 
бар экологиялық, әлеуметтік және 
басқару мәселелерін (ESG) анықтау 
үшін ішкі және сыртқы мүдделі 
тараптармен өзара әрекеттесуге не
гізделген. Бұл үдеріс Қазатомөнер
кәсіпке өз күшін басымдандыруға 
және көбірек ықпал ете алатын са
лаларда прогреске септігін тигізуге 
мүмкіндік береді.

Қазатомөнеркәсіп тұрақты дамудың 
әр түрлі аспектілерін реттейтін ішкі 
саясаттарды әзірлеу және енгізу, 
сондайақ өзінің корпоративтік 
басқару жүйесін тұрақты дамыту
дың қағидаттарын ықпалдастыру 
арқылы тұрақты дамуды басқару
дың корпоративтік практикасын 
жетілдіруді жалғастырып келеді. 

2019 жылы Қазатомөнеркәсіп 
өзінің тұрақты дамуды басқару 
тәсілін жетілдіруін жалғастырды. 
Компания тұрақты даму сала
сында өз Саясатын әзірледі, онда 
өзінің мақсаты мен мүмкіндіктерін, 
сондайақ тұрақты даму саласын
дағы қызметінің негіз қалаушы 
қағидаттары мен негізгі бағыттарын 
қалыптас тырды. Тұрақты даму 
практикасын одан әрі дамыту мақ
сатында тұрақты даму мәселелері 
бойынша жетекшілік ететін арнайы 
бөлімше құрылып, Компанияның 
жоғарғы басшылығы қатарынан 
тұрақты даму бойынша Жетекші 
мен Демеу ші тағайындалды. 

Қазатомөнеркәсіптің тұрақты дамуды басқару бойынша құжаттары

ТҰРАҚТЫ ДАМУ ТӘСІЛІ 
ҚАЗАТОМӨНЕРКӘСІПТІҢ 

ҚАУІПСІЗДІК, 
ЖАУАПКЕРШІЛІК, 

ДАМУ, КӘСІПҚОЙЛЫҚ, 
КОМАНДАЛЫҚ 

ЖҰМЫС СИЯҚТЫ 
КОРПОРАТИВТІК 

ҚҰНДЫЛЫҚТАРЫМЕН 
ҮЙЛЕСЕДІ 

Даму стратегиясы

Стратегиялық 
құжаттар

Саясаттар 
және кодекстер

Тұрақты даму саласындағы корпоративтік саясат

Корпоративтік 
стандарттар мен 

ережелер

Ережелер және 
рәсімдер

Корпоративтік әлеуметтік жауапкершілік саясаты

Жемқорлық пен алаяқтыққа қарсы әрекет бойынша саясат

Инновациялық-технологиялық 
даму саясаты

Еңбекті қорғау, қоршаған ортаны қорғау, ядролық және радиациялық 
қауіпсіздікті қамтамасыз ету саласындағы саясат

Әлеуметтік-экономикалық үлес Қоршаған ортаны қорғау Әлеуметтік жауапкершілік

Әдеп кодексі және комплаенс Корпоративтік басқару кодексі Тәуекелдерді басқару саясаты

Стратегиялық бизнес-жоспарлау 
бойынша корпоративтік стандарт

2017-2019 жылдарға арналған Корпоративтік әлеуметтік жауапкершілік саласында 
тұрақты даму бағдарламасы

Энергияны үнемдеу және энерготиімділікті арттыру бойынша 
іс-шаралар жоспары

Мүдделі тараптардың картасы

Цифрлық трансформациялау 
бағдарламасы Экологиялық және әлеуметтік салалардағы іс-қимыл жоспары (ESAP)

Ұжымдық шартСатып алу қызметін басқару 
ережелері

Корпоративтік басқару және әдеп

 «Өндірістік қауіпсіздік стандарттарының жүйесі. Өндірістік қауіпсіздік 
саласындағы мердігерлік ұйымдарға қойылатын талаптар» корпоративтік 

стандарты

Кадрлық саясат

Еңбекті және техниканы қорғау 
кодексі 

Жер қойнауын пайдалану 
келісімшарттары бойынша 

әлеуметтік міндеттемелер

ТҰРАҚТЫ ДАМУДЫ БАСҚАРУ
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ТҰРАҚТЫ ДАМУ

Тұрақты дамуды басқарудың құрылымы

Компанияда қабылданған тұрақты 
дамуды басқару моделі тұрақты 
даму мәселелерін басқаруды басқа
ру жүйесінің барлық деңгейлеріне 
енгізуді болжамдайды. Тұрақты да
муды басқару үшін негізгі жауапкер
шілікті Компанияның Директорлар 
кеңесі алады.

Компанияның Директорлар кеңесі 
және оның комитеттері Компания
ның тұрақты даму саласындағы күн 
тәртібін құруда, басым бағыттарды 
белгілеуде, тәуекелдерді бағалауда 
және тұрақты даму саласындағы 
қызметінің нәтижелерін бақылауда 
негізгі рөл атқарады. Басқарма 
Корпоративтік орталық деңгейінде 
тұрақты дамудың экологиялық, 
әлеу меттік және экономикалық 
аспектілерін басқарумен байланыс
ты негізгі шешімдер мен үдерістерді 
бақылау, осы саладағы тәуекелдерді 
бағалау, сондайақ тұрақты даму 
саласындағы бастамалардың іске 
асырылуына мониторинг жүргізу 
үшін жауапкершілік алады.

Тұрақты дамумен байланысты 
міндеттер, сондайақ өзінің функ
ционалдық міндеттеріне сәйкес 
мақсатты көрсеткіштерге жетуді 
бақылау тұрақты даму саласын
дағы бастамаларды әзірлеу және 
іске асыру үшін жауапты корпо
ративтік функциялар арасында 
бөлінеді. Тұрақты даму жөніндегі 
басқарма тұрақты даму бойынша 
бастамалар мен ісшаралардың іске 
асырылуын үйлестіріп, әдіснама
лық қолдаумен қамтамасыз етеді, 
сондайақ тұрақты даму саласын
дағы ақпараттың ашықтығы мен 
жариялылығын қамтамасыз етеді.

Тұрақты дамудың әр түрлі сала
ларына, оның ішінде өндірістік 
қызмет, еңбекті қорғау және 
өнеркәсіптік қауіпсіздікті басқару, 
қоршаған ортаны қорғауды басқару, 

персоналды басқару және экономи
калық тұрақтылықты қамтамасыз 
ету салаларына жетекшілік ететін 
ЕТҰ деңгейіндегі құрылымдық 
бөлімшелер, бастамаларды іске 
асыру және тұрақты даму қағи
даттарын операциялық қызметке 
енгізу, есептілікті мониторингтеу 
және дайындау үшін жауапты.

2019 жылы Компанияда 
«СамұрықҚазына» ҰӘҚ» АҚ 
қоржындық компаниялары үшін 
тұрақты даму бойынша референстік 
модельді бірізді енгізу және тұрақты 
дамуды басқарудың корпоративтік 
практикасын одан әрі жетілдіру 
бойынша жұмыс жалғастырды: 

 ⚫  өндірістік қауіпсіздік бойынша ДК 
Комитетін тұрақты даму мәселе
леріне, оның ішінде экологиялық 
менеджмент, өндірістік қауіпсіздік 
және еңбекті қорғау бойынша 
ісшаралар жоспарын іске асыру 
мәселелеріне қатыстыру жұмысы 
мен оның деңгейі күшейтілді; 

 ⚫  аға буындағы басшылардың қата
рынан тұрақты даму саласында 
Жетекші мен Демеуші тағайын
далды;

 ⚫  тұрақты даму саласындағы қыз
метті, оның ішінде үздік салалық 
практикалар мен тұрақты даму 
қағидаттарын Компания қыз
метінің негізгі аспектілеріне бірізді 
енгізуді, тұрақты даму саласында 
бастамаларды қалыптастыруды 
және олардың іске асырылуына 
мониторинг жүргізуді, сондайақ 
тұрақты даму саласындағы 
қызмет туралы ақпаратты ашып 
көрсетуді үйлестіретін бөлек 
құрылымдық бөлімше құрылды;

 ⚫  тұрақты даму саласында Саясат 
әзірленді, онда мақсаттар мен 
мүмкіндіктер, сондайақ тұрақты 
даму саласындағы қызметтің 
негіз қалаушы қағидаттары мен 
негізгі бағыттары қалыптасты
рылды;

Басқарушылық және операциялық шешімдерді қабылдау, нәтижелілікті мониторингтеу 
және бақылау, тұрақты даму бастамалары мен іс-шараларын әзірлеу

Тұрақты даму саласындағы мақсаттарға, міндеттерге және ПӘК-ке жетуге арналған 
бастамалар мен іс-шараларды іске асыру

Стратегиялық басқару және бақылау

ТД саласындағы 
бастамалар мен 
іс-шараларды 
әзірлейді, сондай-ақ 
ТД қағидаттарын 
өз жауапкершілігі 
аймағындағы 
бағыт бойынша 
негізгі үдерістер 
мен қызмет 
аспектілеріне 
енгізеді. 

Қазатомөнеркәсіптің тұрақты дамуды басқару құрылымы

СТРАТЕГИЯЛЫҚ  
ДЕҢГЕЙ

Компанияның заңнаманың, қор биржаларының талаптарын, әдеп нормаларын 
орындауын қамтамасыз ететін рәсімдерді бақылайды, тәуекелді басқаруға, оның 
ішінде ТД, қаржылық және қаржылық емес ақпарат пен есептіліктің сапасы мен 
шынайылығына мониторинг жүргізеді.

Аудит жөніндегі комитет

Топ қызметінің негізгі үдерістеріне ТД қағидаттарын енгізеді, ТД қағидаттарын 
интеграциялау мәселелері бойынша әдіснамалық қолдау көрсетеді, ТД саласындағы 
бастамалардың әзірленуі мен іске асырылуын үйлестіреді, ақпаратты ашып 
көрсетеді және есептілікті дайындайды.

Тұрақты даму бойынша 
басқарма 

ТД саласындағы іс-қимылдарды белгілейді және қадағалайды, мақсаттардың 
орындалуын бағалайды, түзету шараларын қолданады, тұрақты жақсарту 
мәдениетін қалыптастырады.

Өндірістік қауіпсіздік 
жөніндегі комитет

Экономикалық ортадағы өзгерістерді және олардың Компанияның Даму 
стратегиясына ықпалын қадағалайды, Компанияның стратегиялық бағыттары 
бойынша кеңес береді, инвестициялық және инновациялық қызметті бекітеді.

Стратегиялық жоспарлау 
және инвестициялар жөніндегі 
комитет

Директорлар кеңесі мен Басқарма құрамын қарастырады және бекітеді, Директорлар 
кеңесі мүшелерінің біліктілігін арттыру, тәуелсіз директорларға сыйақы беру 
деңгейі, Қоғамның кадрлық саясаты бойынша кеңес береді.

Тағайындау және сыйақы беру 
жөніндегі комитет

ТД басқару жүйесін жетілдіру және мүдделі тараптармен өзара әрекеттесу бойынша 
қызметті бақылайды және қадағалайды.

Тұрақты даму бойынша 
демеуші

Белгіленген мақсат пен ПӘК-ке жетуді қоса алғанда, ТД саласындағы бастамалардың 
іске асырылуын қадағалайды және үйлестіреді, сондай-ақ ТД саласында корпоративтік 
стандарттар мен саясаттардың енгізілуі мен орындалуын бақылайды.

Тұрақты даму бойынша 
жетекші 

ТД-дың нақты аспектілерін операциялық басқару, ТД саласындағы бастамаларды, 
бағдарламаларды, жоспарлар мен іс-шараларды іске асыру үшін құрылымдық 
бөлімшелердің жауапкершілігі шеңберінде жауапкершілік атқарады.

Құрылымдық 
бөлімшелер

БАСҚАРУШЫ  
ДЕҢГЕЙ

ОПЕРАЦИЯЛЫҚ  
ДЕҢГЕЙ

Экономика 
және жоспарлау 
департаменті

Тәуекел-менеджмент 
департаменті

Сатып алулар 
департаменті

Даму стратегиясы 
департаменті

IR және PR 
департаменті

Ғылымды үйлестіру 
басқармасы

Өндірістік қауіпсіздік 
департаменті

Адам ресурстарын 
басқару департаменті

Корпоративтік басқару 
департаменті 

Директорлар кеңесі

ТД саласындағы қызметке 
стратегиялық басқару 
мен қадағалауды 
қамтамасыз етеді, 
қызметтің стратегиялық 
бағыттары бойынша 
мәселелер мен 
нәтижелерді 
қарастырады.

Басқарма

Стратегиялық 
даму бағыттары, 
бағдарламалары мен 
іс-шаралары бойынша 
қызметті бақылайды 
және қадағалайды, ТД 
саласындағы мақсаттар 
мен ПӘК орындалуына 
мониторинг жүргізеді.

Еншілес және тәуелді 
ұйымдар
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ТҰРАҚТЫ ДАМУ

Тұрақты даму бағдарламасы

Бағдарлама еншілес және тәуелді 
ұйымдардың тұрақты даму сала
сында төмендегідей бағыттардағы 
бастамаларын іске асыру арқылы 
Топтың тұрақты даму алғышартта
рын құруға бағытталды:

 ⚫  қызметкерлердің лайықты еңбек 
жағдайы мен еңбекақысын қол
дау;

 ⚫  қызметкерлердің еңбек және 
әлеуметтік құқықтарын сақтау;

 ⚫  қызметкерлердің, олардың 
отбасы мүшелерінің, қатысатын 
өңірлердегі халықтың өмір сапа
сы мен деңгейін қолдау;

 ⚫  қоршаған ортаға зиянды әсерді 
азайту;

 ⚫  қатысатын өңірлердің тұрақты 
дамуына көмектесу;

 ⚫  Компанияда және қатысатын 
өңірлерде қолайлы іскерлік кли
мат қалыптастыру;

 ⚫  Топтың серіктестермен және 
мемлекеттік органдармен өзара 
тиімді әрекеттесуі.

Есепті кезеңде ЕТҰ тұрақты даму 
саласында 600ден астам бастама
ны, жобалар мен ісшараларды іске 
асырды.

2019 жылы 
Қазатомөнеркәсіп 
корпоративтік әлеуметтік 
жауапкершілік саласында 
20172019 жж. арналған 
үш жылдық Тұрақты 
даму бағдарламасын іске 
асыруды аяқтады. 

2019 жылы Топта іске асырылған тұрақты даму саласындағы іс-шаралар

Бағыт Тұрақты даму саласында іске асырылған бастамалардың үлгілері
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Әлеуметтік 
даму

Еңбек ұжымдарында кадрлық әлеуетті дамыту және әлеуметтік тұрақтылықты қамтамасыз ету:
 ⚫ еңбекақы төлеу және еңбекке ынталандыру саясатын іске асыру аясында іс-шаралар атқару:

1) жұмысшыларға төленетін еңбекақының тарифтік бөлігін индекстеу; 
2) корпоративтік және салалық марапаттар тағайындау;
3) аса маңызды тапсырмаларды орындағаны үшін сыйақы беру;

 ⚫ кәсіби өсуді қамтамасыз ету мақсатында қызметкерлерді қайта даярлауды және біліктілігін арттыруды 
ұйымдастыру;

 ⚫  қызметкерлердің демалысын ұйымдастыру және сауықтыру шараларын іске асыру, салауатты өмір салтын 
және тұрақты дене шынықтыру мен спортпен айналысуды насихаттау;

 ⚫  қызметкерлерді корпоративтік әлеуметтік қамсыздандыру және медициналық сақтандыру;
 ⚫  қызметкерлердің әлеуметтік-еңбек жағдайын арттыру бойынша іс-шараларды іске асыру.

Қайта құрылымданатын компаниялардың ұжымдарында әлеуметтік жайлылықты қамтамасыз ету.
Жемқорлық пен алаяқтыққа қарсы әрекет ету, корпоративтік дауларды және мүдделер қақтығысын 
реттеу:

 ⚫  кәсіпорындарда Қазатомөнеркәсіптің нұсқаулары бойынша Жемқорлық пен алаяқтыққа қарсы әрекет ету 
саясатын көкейкесті ету;

 ⚫  әдеп бойынша және жемқорлыққа қарсы әрекет ету мәселелері бойынша жаңа құжаттарды әзірлеу және 
қолданыстағы ішкі нормативтік құжаттарды (ІНҚ) көкейкесті ету;

 ⚫  қызметкерлердің Әдеп кодексін білуін тест арқылы тексеру;
 ⚫ жемқорлыққа қарсы стандарттар мен мәдениетті қалыптастыру.

Бағыт Тұрақты даму саласында іске асырылған бастамалардың үлгілері
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Еңбекті қорғау, 
өнеркәсіптік 
қауіпсіздік және 
қоршаған ортаны 
қорғау бойынша 
іс-шаралар

Еңбек жағдайын қорғау және қамтамасыз ету:
 ⚫  өндірістік жарақаттың алдын алу және болдырмау бойынша сақтандыру шараларын енгізу және қолдану;
 ⚫  әлеуетті қауіпті жағдайларды, қауіпті жағдайларды (ҚЖ) / қауіпті іс-қимылдарды (ҚІ) / әлеуетті қауіпті 
оқиғаларды (Near-Miss) анықтау;

 ⚫  қауіпсіздіктің мінез-құлық аудиттерін (ҚМА) өткізу;
 ⚫  LOTO «Lock out/Tag out» (жабдықты бұғаттап, ескерту жапсырмаларын ілу) жүйесін енгізу шеңберінде 
құжаттама әзірлеу;

 ⚫  қызметкерлердің еңбекті қорғау және өнеркәсіптік қауіпсіздік мәселелері бойынша оқыту, нұсқаулар беру 
және білімін тексеру;

 ⚫ ядролық және радиациялық қауіпсіздікті қамтамасыз ету.

Қоршаған ортаны қорғау:
 ⚫  өндірістің қоршаған ортаға жағымсыз әсерін азайту бойынша табиғат қорғау жұмыстарын өткізу;
 ⚫  өндіріс және тұтыну қалдықтарын кәдеге жарату және/немесе көму үшін жинау және мамандандырылған 
ұйымдарға тапсыру;

 ⚫  ластаушы заттар мен ағынды сулардың шығарындыларының атмосфералық ауаға бөлінуіне мониторинг 
өткізу;

 ⚫  қоршаған ортаға әсер ететін көздерде аспаптық бақылау өлшеулерін өткізу (атмосфераға шығарындылар, 
сүзілетін жер асты алаңдарына ағындыларды тастау, өндіріс қалдықтары);

 ⚫ қоршаған ортаның жағдайына экологиялық бақылау өткізу.
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Әлеуметтік-
экономикалық 
даму

Жоспарлы көрсеткіштерді орындау:
 ⚫  экономикалық қосымша құн (EVA) бойынша көрсеткіштің жоспарлы мәніне жету;
 ⚫  өндіру бойынша жоспарлы көрсеткішке жету;
 ⚫  таза шоғырландырылған пайданың/залалдың жоспарлы көрсеткішіне жету;
 ⚫  өнім өндірудің өзіндік құнының жоспарлы көрсеткішінен асырмау.

Қатысатын өңірлердің әлеуметтік-экономикалық дамуын қолдау:
 ⚫  жер қойынауын пайдалану келісімшарттарының талаптарын орындау.

Мүдделі тараптармен өзара әрекеттесу:
 ⚫ жергілікті атқарушы органдармен өзара әрекеттесу, жыл бойы мемлекеттік, ведомствалық және бақылаушы 

органдарға септерді дер кезінде тапсыру;
 ⚫ халық, қоғамдық ұйымдар, БАҚ өкілдерімен кездесулер өткізу;
 ⚫ демеушілік және қайырымдылық.

Тұрақты даму аясында сатып алу қызметін басқару рәсімдері:
 ⚫  тауар, жұмыс және қызмет сатып алу Жылдық жоспарын құру және бекіту;
 ⚫  жергілікті өнім берушілермен тауар, жұмыс және қызмет сатып алу шарттарын жасасуға көмектесу және 
2019 жылы жергілікті қамту үлесін ұлғайту;

 ⚫  тауарлық-материалдық құндылықтарды (ТМҚ) уақтылы емес және/немесе толық емес және/немесе 
сапасыз түрде жеткізу себебінен жеткізулердің орындалмауы болмайтындай жоспарлы және үздіксіз 
материалдық-техникалық қамсыздандыру;

 ⚫  сұралмаған ТМҚ-дың қалыптасу тәуекелдерін азайту.

Ғылым және инновациялар:
 ⚫  кен орындарының өнімді ерітінділерін өндіруді және қайта өңдеуді дамыту және жетілдіру бойынша 
ғылыми негізделген нұсқаулар әзірлеу;

 ⚫  жақсартылған технологияларды енгізу және өндірісті жаңғырту мақсатында тәжірибелік сынақтар өткізу;
 ⚫  қызметкерлердің өнертабыстық ұсыныстарын ұсыну және енгізу;
 ⚫  ғылыми жарияланымдар мен баяндамаларды басып шығару, ғылыми-практикалық конференцияларға 
қатысу.

Тәуекелдерді басқару:
 ⚫  тәуекелдерді басқару бойынша іс-шаралар жоспарын әзірлеу және іске асыру;
 ⚫  ішкі бақылау жүйесін жетілдіру бойынша іс-шаралар жоспарын әзірлеу және іске асыру;
 ⚫  тәуекел-мәдениетті арттыру және қызметті басқаруға тәуекел-бағдарланған тәсілді бірізді енгізу бойынша 
іс-шараларды іске асыру;

 ⚫  құрылымдық бөлімшелердің қызметкерлері мен кәсіпорын басшыларын тәуекелдерді басқару саласында 
тренингтен өткізу.

 ⚫  өнеркәсіптегі тұрақты дамудың 
негізгі мәселелері туралы білім
дерін тереңдету және тұрақты 
даму қағидаларының ең жоғары 
деңгейде корпоративтік ұсталуын 
көрсету мақсатында, Дирек

торлар кеңесі мен Басқарма 
мүшелері үшін тұрақты дамуды 
басқарудың озық халықаралық 
практикалары және өндіруші са
ладағы тұрақты даму мәселелері 
мен басты тәуекелдері бойынша 

оқу семинарлары өткізілді;
 ⚫  тұрақты даму саласындағы 

қызметті регламенттейтін ішкі 
нормативтік құжаттарды әзірлеу 
және өзектілендіру бойынша 
жұмыс жалғастырылды.
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Тұрақты дамуды басқаруды диагностикалау

2019 жылы корпоративтік басқару 
практикасын одан әрі жетілдіру 
және корпоративтік басқару 
кодексінің қағидаттарын енгізудің 
тиімділігін бағалау мақсатында 
тәуелсіз кеңесшінің қатысуымен 
Компанияның корпоративтік 
басқару жүйесіне диагностика 
өткізілді. Корпоративтік басқару 
жүйесін диагностикалау шеңберін
де Компанияның тұрақты дамуды 
басқару жүйесін құру және өзінің 
ұзақ мерзімді тұрақты дамуға 
арналған экономикалық, эколо
гиялық және әлеуметтік мақсат
тардың келісімделуін қамтамасыз 
ету бойынша нәтижелері бағалау 
мәніне айналды. 

Компанияның тұрақты дамуды 
корпоративтік басқару практи
касын жетілдіру бойынша күш 
салуы өткізілген бағалау нәти
желерімен және тұрақты дамуды 
басқару практикасының жетілуін 
бағалаудың жоғары рейтингімен 
расталды (бағалау әдіснамасы
ның негізінде). 

Корпоративтік басқару жүйесін 
диагностикалаудың қорытындысы 
бойынша, тұрақты даму мәселе
лерін корпоративтік басқару практи
касын қоса алғанда, корпоративтік 
басқару жүйесін одан әрі жетілдіру 
бойынша нұсқаулар әзірленді. Бұл 
нұсқаулар 2020 жылға арналған 
корпоративтік басқару және 
тұрақты дамуды басқару жүйесін 
жетілдіру бойынша ісшаралар 
жоспарына енгізілді. Ісшаралар 
жоспарын Компанияның құрылым
дық бөлімшелері өзінің қызметтік 
құзыреті шеңберінде іске асырады.

Компанияның ЕТҰда тұрақты 
дамуды басқару практикасын да
мыту мақсатында, 2019 жылы 11 
ЕТҰда тұрақты дамуды басқару 
практикасының деңгейіне ішкі 
диагностика өткізілді. Өткізілген 
диагностиканың нәтижесінде 
тұрақты дамуды басқару жүйесінің 
негізгі құрамдастарының қазіргі 
жағдайы мен жетілу деңгейі баға
ланды, тұрақты даму мәселелері 
бойынша ішкі үздік практикаларды 
одан әрі жетілдіру және таралы
мын көбейту бойынша ұсыныстар 
әзірленді.

БҰҰ Тұрақты дамудың мақсаттарына жетуге қосқан үлесі

Қазатомөнеркәсіп БҰҰ 2030 жылға 
дейінгі тұрақты даму саласындағы 
жаһандық Күн тәртібін қолдайды 
және 2015 жылы БҰҰ Бас ассам
блеясы қабылдаған Тұрақты даму 
мақсаттарын (ТДМ) бөліседі. Компа
ния адамзаттың неғұрлым күрделі 
әлеуметтік, экологиялық және эко
номикалық мәселелерін шешу және 
әлемді баршаға бірдей тұрақты 
болашаққа жетелеу үшін барлық 
мүдделі тараптардың, оның ішінде 
билік органдары, бизнес, халықара
лық және қоғамдық ұйымдардың 
өкілдері мен жұртшылықтың бірлес
кен амалдарының маңыздылығын 
мойындайды. 

Компания тұрақты даму қағидат
тары мен құндылықтарын енгізу, 
бизнесті адал жүргізу практикасын 
іске асыру, операциялық қызметтің 
қоршаған ортаға және жергілікті 
халыққа әсерін барынша азайту 
және барлық мүдделі тараптар үшін 
құнды ұлғайту үшін экономикалық 
тұрғыдан орынды шаралар қолдану 
арқылы тұрақты даму саласында 
Жаһандық мақсаттарға жетуге өз 
үлесін қосуға тырысады.

БҰҰның барлық 17 Тұрақты даму 
мақсатының маңыздылығын мой
ындай отырып, Қазатомөнеркәсіп 
өзінің күшжігерін өз бизнесі мен 

уран өндіру саласының ерекшелік
теріне неғұрлым релевантты болып 
табылатын және оған қол жеткізуде 
Компания елеулі үлес қоса алатын 
алты Мақсатқа жұмылдырды. 
Төмендегі кестеде Компания өзінің 
тұрақты даму саласындағы қызметі 
мен бастамаларының БҰҰ ТДМна 
жетуде қандай үлес қосатынын 
ашып көрсетеді. Келешекте біз өз 
мақсаттарымыз бен бастамалары
мыздың өзара келісілуін және БҰҰ
ның неғұрлым релевантты ТДМна 
бекітілген басым бағыттарға сәй
кестігін қамтамасыз ету үшін қайта 
қарайтын боламыз.

БҰҰ Тұрақты дамудың басым мақсаттары 

ТДМ 9: 
Сенімді инфрақұрылым құру, ауқым-
ды және тұрақты индустриалдан-
дыру мен инновацияларды қолдау.

ТДМ 3: 
Салауатты өмір салтын қамта-
масыз ету және кез келген жастағы 
барлық адамдардың әл-ауқат-
тылығын қолдау.

ТДМ 7: 
Барлық адамдар үшін қымбат емес, 
сенімді, тұрақты және заманауи 
энергия көздеріне жалпы қол-
жетімділікті қамтамасыз ету.

ТДМ 12: 
Тұтыну мен өндірудің ұтымды 
модельдеріне көшуді қамтамасыз 
ету.

ТДМ 8: 
Барлық адамдар үшін үдемелі, 
ауқымды және тұрақты экономи-
калық өсу, толық және нәтижелі 
жұмыстылық, лайықты жұмыс 
алуға көмектесу.

ТДМ 13: 
Климаттың өзгеруімен және оның 
салдарымен күрес бойынша жедел 
шаралар қолдану.

Қазатомөнеркәсіптің есептік 
кезеңде БҰҰ ТДМна жетуде оң 
үлес қосқан тұрақты даму саласын
дағы қызметі мен бастамалары, 

негізінен, қоршаған ортаны қорғау, 
еңбекті қорғау және өнеркәсіптік 
қауіпсіздік, адам капиталын дамыту 
және Компания қатысатын өңір

лерді әлеуметтікэкономикалық 
дамыту саласындағы ісшараларды 
қамтиды. 

Тұрақты дамуды басқару практикасын дамыту бойынша жоспарлар 

Қазатомөнеркәсіп тұрақты дамуды 
басқару практикасын құру және 
одан әрі жетілдіру бойынша бірізді 
жұмыс атқарып келеді. Компани
яның тұрақты дамуды басқару прак
тикасын дамыту бойынша жоспар
лары мыналарды қамтиды:

 ⚫  тұрақты даму саласындағы 
корпоративтік саясаттың негізгі 
ережелерін енгізу және бірізді іске 
асыру; 

 ⚫ Директорлар кеңесі мен Басқар
маның қатысуымен тұрақты 
даму саласында мақсат белгілеу 
бойынша стратегиялық сессия 
өткізу;

 ⚫ тұрақты даму саласындағы басым 
бағыттар бойынша 2020 жылға 
арналған ісшаралар жоспарын 
әзірлеу және іске асыру;

 ⚫  қаржылық емес ақпаратты жинау 
және дайындау регламентін әзір
леу;

 ⚫  жекелеген ЕТҰда тұрақты даму 
практикасының жетілу деңгейіне 
ішкі диагностика өткізу;

 ⚫  уран өндіру саласында қолданы
латын экологиялық нормалау 
және мониторинг жүйесін құру;

 ⚫  ISO 45001 және ISO 14001 халықа
ралық стандарттарына сәйкестік
ке сертификациялық аудит өткізу;

 ⚫  Қазатомөнеркәсіптің еншілес 
кәсіпорындарының экологиялық 
рейтингіне арналған критерийлер 
әзірлеу;

 ⚫  әлеуетті қауіпті жағдайлар мен 
ісқимылдардың пайда болу жиілі
гі мен себептеріне талдау өткізу, 
анықталған қауіпті жағдайлар 
мен қабылданатын шаралардың 
тиімділігін бағалау;

 ⚫  қызметкерлердің хабардарлық 
деңгейін бағалау және белгілен
ген еңбекті қорғау талаптарына 
сәйкестікті қамтамасыз ету үшін 
қауіпсіздік мәдениетін зерттеу 
әдіснамасын жетілдіру.

2019 жылы 11 ЕТҰда 
тұрақты дамуды 

басқару тәжірибесінің 
жетілу деңгейіне ішкі 

диагностика өткізілді
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Компанияның БҰҰ Тұрақты даму мақсаттарына жетуге қосқан үлесі 

БҰҰ ТДМ ТДМ-ын басқару жүйесіне енгізу

Басымдықты

Қосымша мына тарауларды қараңыз:
Әлеуметтік жауапкершілік: Персоналды басқару;
Әлеуметтік-экономикалық үлес; Еңбекті қорғау 
және өнеркәсіптік қауіпсіздік.
Қоршаған ортаны қорғау.

 ⚫  Даму стратегиясы.
 ⚫  Еңбекті қорғау және қауіпсіздік техникасы кодексі.
 ⚫  Еңбекті қорғау, қоршаған ортаны қорғау, ядролық және радиациялық. 
қауіпсіздікті қамтамасыз ету саласындағы саясат.

 ⚫  Радиоактивті қалдықтарды көмілгенге дейін ұстау бойынша әдістемелік 
нұсқаулар. 

 ⚫  Кадрлық саясат.
 ⚫  2017-2019 жылдарға арналған корпоративтік және әлеуметтік жауапкершілік 
саласындағы тұрақты даму бағдарламасы.

 ⚫  Экологиялық және әлеуметтік салалардағы Іс-қимыл жоспары (ESAP).

ТДМ-ның релевантты міндеттері Негізгі бастамалар мен жобалар

3.4  2030 жылға қарай аурудың алдын алу, 
емдеу және психикалық денсаулық пен 
әл-ауқатты қолдау арқылы жұқпалы емес 
аурулардан мезгілсіз өлім-жітімді үштен 
бір бөлікке азайту.

 ⚫  Қызметкерлер мен олардың отбасы мүшелерін ерікті медициналық 
сақтандырумен қамтамасыз ету. 

 ⚫  Қызметкерлер мен олардың отбасы мүшелерін сауықтыру және шипажайлық-
курорттық емдеу бойынша корпоративтік бағдарламаларды іске асыру. 

 ⚫  Қызметкерлердің физикалық және психикалық денсаулығын сақтауға және 
нығайтуға бағытталған шараларды іске асыру (медициналық пункттердің 
жұмысын ұйымдастыру, Топтың ЕТҰ қызметкерлерін міндетті ауысымалды 
медициналық тексерулерден өткізу және т. б.).

3.6  2020 жылға қарай бүкіл әлемде жол-
көлік оқиғалары нәтижесінде өлім мен 
жарақаттанулар санын екі есе қысқарту.

 ⚫  Кәсіпорындарда жарақаттың алдын алу мақсатында еңбекті қорғау және 
өнеркәсіптік қауіпсіздік бойынша іс-шаралар өткізу. 

 ⚫  Қауіпті іс-қимылдарды, қауіпті жағдайларды, Near-Miss – әлеуетті қауіпті 
жағдайларды анықтау.

 ⚫  Қызметкерлерді оқыту және осы саладағы біліктілігін арттыру есебінен 
қауіпсіздік мәдениеті деңгейін арттыру. 

 ⚫  Қауіпсіздіктің мінез-құлық аудиттерін өткізу. 
 ⚫  Қызметкерлерді арнайы киіммен, ЖҚҚ-мен қамтамасыз ету бойынша 
нормалар мен ережелерді сақтау. 

 ⚫  Өндірістік жарақат пен жол-көлік оқиғаларының себебін талдау, өндірістегі 
жарақат пен жазатайым оқиғалардың алдын алу және ескерту бойынша іс-
шараларды әзірлеу және іске асыру. 

3.9  2030 жылға қарай қауіпті химиялық 
заттардың әсерінен және ауа мен судың, 
топырақтың ластануы және улануы нәти-
жесінде өлім мен ауру жағдайларының 
санын едәуір қысқарту. 

 ⚫  Денсаулық, еңбек, қоршаған және әлеуметтік ортаны қорғау мәселелерін 
алдын алып басқару үшін тәуекелдерді бағалауға негізделген экологиялық 
және әлеуметтік салаларда Іс-қимыл жоспарын енгізу (ESAP). 

 ⚫  Атмосфералық ауаны қорғауға, сондай-ақ ESAP Жол картасы шеңберінде 
су ресурстарын қорғауға және ұтымды пайдалануды қамтамасыз етуге 
бағытталған іс-шараларды орындау.

Компанияның БҰҰ Тұрақты даму мақсаттарына жетуге қосқан үлесі (жалғасы)

БҰҰ ТДМ ТДМ-ын басқару жүйесіне енгізу

Басымдықты

Қосымша мына тарауларды қараңыз:
Қоршаған ортаны қорғау

 ⚫  Даму стратегиясы.
 ⚫  Инновациялық-технологиялық даму саясаты. 
 ⚫  2017-2019 жылдарға арналған корпоративтік және әлеуметтік жауапкершілік 
саласындағы тұрақты даму бағдарламасы.

 ⚫  2018-2028 жылдарға арналған Даму стратегиясын іске асыру жоспары 
шеңберінде Қазатомөнеркәсіптің өндіретін кәсіпорындары бойынша 
энергияны үнемдеу және энерготиімділікті арттыру бойынша іс-шаралар 
жоспары.

ТДМ-ның релевантты міндеттері Негізгі бастамалар мен жобалар

7.1  2030 жылға қарай қымбат емес, сенімді 
және заманауи энергиямен жабдықтауға 
жалпы қолжетімділікті қамтамасыз ету.

 ⚫  Топтың қызметін төмен көміртекті электр энергиясын тұрақты өндіруге бағдарлау.

7.3  2030 жылға қарай энерготиімділікті артты-
рудың жаһандық көрсеткішін екі еселеу.

 ⚫  Энергияны үнемдеу және энерготиімділікті арттыру бойынша жобаларды іске 
асыру (жылу энергиясы мен электр энергиясының шығындарын өтеу, энергия 
ресурстарын екінші қайтара пайдалану технологиясын енгізу, энергияны 
үнемдейтін озық технологияларды іздеу).

 ⚫  Энергияны үнемдеу және энерготиімділікті арттыру мүмкіндігі мен әлеуетін 
бағалау мақсатында тұрақты энергоаудит өткізу. 

7.a  2030 жылға қарай экологиялық таза энер-
гетика саласындағы, оның ішінде жаңар-
тылатын энергетика, энерготиімділікті 
ұлғайту және қазбалы отынды пайдала-
нудың озық және таза технологияларын 
арттыру саласындағы зерттеулер мен 
технологияларға қолжетімділікті оңайлату 
мақсатында халықаралық ынтымақтас-
тықты белсендендіру және энергетикалық 
инфрақұрылым мен экологиялық таза 
энергетика технологияларына инвестиция-
лауға ынталандыру.

 ⚫  WNTI, АЭЖХА және басқа да халықаралық ұйымдармен, ғылыми зерттеу 
институттарымен байытылған уран өнімін тасымалдау және ядролық отын 
жеткізілімдері мәселесі бойынша ынтымақтасу. 

 ⚫  Энергияның балама көздерін пайдалану (фотоэлектр станциялары, гелий 
қыздырғыштары, жылу сорғы қондырғылары).
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Компанияның БҰҰ Тұрақты даму мақсаттарына жетуге қосқан үлесі (жалғасы)

БҰҰ ТДМ ТДМ-ын басқару жүйесіне енгізу

Басымдықты

Қосымша мына тарауларды қараңыз:
Әлеуметтік-экономикалық үлес: 
Ғылым және инновациялар, 
Сатып алу практикасы.
Әлеуметтік жауапкершілік: Персоналды 
басқару;
Еңбекті қорғау және өнеркәсіптік қауіпсіздік.

 ⚫  Даму стратегиясы.
 ⚫  Еңбекті қорғау және қауіпсіздік техникасы кодексі. 
 ⚫  Еңбекті қорғау, қоршаған ортаны қорғау, ядролық және радиациялық 
қауіпсіздікті қамтамасыз ету саласындағы саясат. 

 ⚫  Кадрлық саясат.
 ⚫  Инновациялық-технологиялық даму саясаты. 
 ⚫  2017-2019 жылдарға арналған корпоративтік және әлеуметтік жауапкершілік 
саласындағы тұрақты даму бағдарламасы.

ТДМ-ның релевантты міндеттері Негізгі бастамалар мен жобалар

8.2  Әртараптандыру, техникалық жаңғырту 
және инновациялық қызмет арқылы, 
оның ішінде қосымша құны жоғары және 
еңбекті көп қажетсінетін секторларға 
ерекше назар бөлу арқылы экономикада 
өнімділікті арттыруға қол жеткізу.

 ⚫  Цифрлық трансформацияның бекітілген жаңартылған қоржынын негізге ала 
отырып, өнімділік пен операциялық тиімділікті арттыру бойынша жобаларды 
іске асыру. 

 ⚫  Негізгі бизнес-үдерістерді автоматтандыру және цифрландыру (цифрлық 
егіздер – ГГИС, ИЖЖ; цифрлық платформалар –eKAP, SAPERP; SAPHCM 
жүйелері, қызметкерлерге арналған цифрлық сервис).

 ⚫  Өндірісті техникалық жаңғырту, оның ішінде ядролық материалмен жұмысқа 
арналған жаңа жабдықты қолданысқа енгізу, жоғары байытылған уранды қайта 
өңдеу учаскелерін жаңғырту, үй-жайлар мен жабдыққа жөндеу жұмыстарын 
өткізу, тот басқан немесе көнерген жабдықты ауыстыру, желдету жүйелерін 
жөндеу және жаңғырту.

 ⚫  Өндірісті жетілдіру және жаңғырту бойынша инновациялық қызмет.
 ⚫  Қосымша құн тізбегінің құрамдастарын дамыту (Компанияның реакторға 
дейінгі ЯОЦ-ның жаңа сегменттеріне және сирек металдармен байланысты 
қызметке қатысуын кеңейтуге инвестициялар).

8.4  2030 жылдың соңына дейінгі бүкіл мерзім 
бойы тұтыну және өндіру жүйелерінде 
ресурстарды пайдаланудың жаһандық 
тиімділігін біртіндеп арттыру және эконо-
микалық өсудің қоршаған орта жағдайы-
ның нашарлауына әкелмеуіне тырысу, бұл 
тұтыну мен өндірудің ұтымды модельдерін 
пайдалануға көшу бойынша онжылдық 
стратегиясында көзделген және мұны ал-
дымен дамыған елдер жасауы тиіс.

 ⚫  Атмосфералық ауаны қорғауға, сондай-ақ ESAP Жол картасы шеңберінде 
су ресурстарын қорғауға және ұтымды пайдалануды қамтамасыз етуге 
бағытталған іс-шараларды орындау.

 ⚫  Технологиялық объектілер мен қоршаған орта объектілері жағдайының 
көрсеткіштеріне мониторинг жүргізу, үздік қолжетімді технологияларды енгізу.

 ⚫  Ядролық материалдарды түгендеу, өндірістегі ядролық қауіпсіздік жағдайын 
бақылау. 

 ⚫  Жұмыс орындарында, үй-жайларда және өндірістік аумақтарда радиациялық 
жағдайды бақылау. 

 ⚫  Өндірістің экологиялығын арттыру бойынша инновациялық қызмет.

8.5  2030 жылға қарай жастар мен мүгедек-
терді қоса алғанда барлық әйелдер мен 
ерлер үшін толық және өнімді жұмыс-
тылық пен лайықты жұмыс, сондай-ақ 
бірдей жұмыс үшін бірдей еңбекақы 
төленуін қамтамасыз ету.

 ⚫  Еңбекке лайықты ақы төленуін қамтамасыз ету, еңбекақы төлеу және 
қызметкерлерді ынталандыру жүйесін жетілдіру.

 ⚫  Жұмысқа іріктеу және жалдау, еңбекақы төлеу және мансап құру барысында 
тең мүмкіндік беру. 

 ⚫  Оқыту және біліктілікті арттыру, негізгі құзыреттер мен білім жинау және сақтау 
барысында тең мүмкіндік беру. 

8.8  Еңбек құқығын қорғау және еңбек ететін 
мигранттарды, әсіресе әйел-мигранттар-
ды және тұрақты жұмысы жоқ адамдар-
ды қоса алғанда, барлық еңбекшілерге 
сенімді және қауіпсіз жұмыс жағдайын 
қамтамасыз етуге көмектесу.

 ⚫  Еңбекті қорғау және өнеркәсіптік қауіпсіздік бойынша ағымдағы іс-шараларды 
орындау. 

 ⚫  Оқыс жағдайға жедел жауап қайтару және төтенше жағдайлардың алдын алу, 
өндірістік қауіпсіздік саласындағы тәуекелдерді талдау, мониторингтеу және 
бақылау. 

 ⚫  Қызметкерлердің әлеуметтік-тұрмыстық жағдайын жақсарту бойынша 
бағдарламаларды іске асыру, жоғары нормаларға сәйкес еңбек жағдайын 
қамтамасыз ету, мерзімді және ауысым алдындағы медициналық тексерулер 
өткізу.

 ⚫  Қызметкерлерге әлеуметтік қолдау көрсету, оның ішінде қызметкерлердің 
физикалық және психикалық денсаулығын сақтауға және нығайтуға, 
қызметкерлердің өмір сапасын жақсартуға бағытталған шараларды іске асыру. 

Компанияның БҰҰ Тұрақты даму мақсаттарына жетуге қосқан үлесі (жалғасы)

БҰҰ ТДМ ТДМ-ын басқару жүйесіне енгізу

Басымдықты

Қосымша мына тарауларды қараңыз:
Әлеуметтік-экономикалық үлес: 
Ғылым және инновациялар, 
Цифрландыру және автоматтандыру.
Әлеуметтік жауапкершілік: Әлеуметтік 
тұрақтылық.

 ⚫  Даму стратегиясы.
 ⚫  Цифрлық трансформациялау бағдарламасы.
 ⚫  Ғылыми-технологиялық қызметті басқару саясаты.

ТДМ-ның релевантты міндеттері Негізгі бастамалар мен жобалар

9.1  Барлығына қымбат емес және тең құқықты 
қолжетімділікті қамтамасыз етуге ерекше 
көңіл бөле отырып, экономикалық дамуды 
және адамдардың әл-ауқатын қолдау мақ-
сатында сапалы, сенімді, тұрақты және берік 
инфрақұрылымды, оның ішінде өңірлік 
және шекарааралық инфрақұрылымды 
дамыту.

 ⚫  «Samruk-KazynaTrust» әлеуметтік жобаларын дамыту қорымен бірлесіп 
қатысатын өңірлердің инфрақұрылымын дамытуға бағытталған жобаларды іске 
асыру (мысалы, балаларға арналған спорт және ойын алаңдарын салу). 

 ⚫  ЕТҰ-дың қатысатын өңірлердегі жергілікті халықты қолдауға бағытталған 
жекелеген қайырымдылық және басқа бастамаларын іске асыру (ардагерлерге 
қолдау көрсету, балаларға, аз қамтылған және көп балалы отбасыларға көмек).

9.4  2030 жылға қарай барлық елдердің жеке 
мүмкіндіктеріне сәйкес қатысуымен, 
инфрақұрылымды жаңғырту және өнер-
кәсіптік кәсіпорындарды қайта жабдықтау 
арқылы ресурстарды пайдалану тиімділігін 
арттыру және таза әрі экологиялық қауіпсіз 
технологиялар мен өнеркәсіптік үдерістерді 
кеңірек қолдану есебінен оларды тұрақты 
ету.

 ⚫  Өндіретін активтерді кеңейтуге, қайта құруға және техникалық қайта 
жабдықтауға күрделі шығындар жасау, оның ішінде жаңа ұңғымалар құру, 
өндіретін инфрақұрылымның жұмысқа қабілеттілігін қолдау. 

9.5  Барлық елдерде, әсіресе дамушы елдерде 
ғылыми зерттеулерді жандандыру, өнер-
кәсіптік секторлардың технологиялық әлеу-
етін күшейту, оның ішінде 2030 жылға қарай 
инновациялық қызметті жандандыру және 
ҒЗТҚЖ саласында 1 млн адамға шаққан-
дағы қызметкерлер санын едәуір арттыру, 
сондай-ақ ҒЗТҚЖ-на бөлінетін мемлекеттік 
және жеке шығыстар арқылы.

 ⚫  Қызметтің тиімділігін арттыруды қамтамасыз етуге бағытталған ғылыми-
зерттеу, тәжірибелік-конструкторлық жұмыстар мен техникалық-экономикалық 
зерттеулерді іске асыру. 

 ⚫  Геология, геотехнология, ЯОЦ, сирек жер өнімдері, жаңа буындағы 
технологияларды құқықтық қорғау салалық ғылымдарын дамытуға бағытталған 
бағдарламаларды қаржыландыру.

9.b  Дамушы елдерде отандық технологиялар 
саласындағы әзірлемелерді, зерттеулер мен 
инновацияларды қолдау, оның ішінде, атап 
айтқанда, өнеркәсіпті әртараптандыруға 
және шикізат салаларында қосымша құн-
ның ұлғаюына қолайлы жағдай жасайтын 
саяси климатты қалыптастыру .

 ⚫  Қазақстандық ғылыми-зерттеу институттарымен, университеттермен және 
әзірлеушілермен ынтымақтасу (NazarbayevUniversity, «Қ.И. Сәтбаев атындағы 
ҚҰТЗУ» ҰАҚ).

 ⚫  Топтың ғылыми бөлімшелерінің ғылым мен инновацияларды басқару 
саласына қосқан үлесі – қазақстандық уран өнімінің қосымша құны мен 
ғылымды қажетсінуін арттыру.
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ТҰРАҚТЫ ДАМУ

Компанияның БҰҰ Тұрақты даму мақсаттарына жетуге қосқан үлесі (жалғасы)

БҰҰ ТДМ ТДМ-ын басқару жүйесіне енгізу

Басымдықты

Қосымша мына тарауларды қараңыз:
Тұрақты дамуды басқару.
Әлеуметтік-экономикалық үлес: 
Ғылым және инновациялар.
Қоршаған ортаны қорғау.

 ⚫  Даму стратегиясы.
 ⚫  Еңбекті қорғау және қауіпсіздік техникасы кодексі.
 ⚫  Еңбекті қорғау, қоршаған ортаны қорғау, ядролық және радиациялық 
қауіпсіздікті қамтамасыз ету саласындағы саясат. 

 ⚫  Компанияның кәсіпорындарында өндіріс пен тұтыну қалдықтарын ұстау 
ережелері.

 ⚫  2017-2019 жылдарға арналған корпоративтік және әлеуметтік жауапкершілік 
саласындағы тұрақты даму бағдарламасы.

 ⚫  Экологиялық және әлеуметтік салалардағы Іс-қимыл жоспары (ESAP).

ТДМ-ның релевантты міндеттері Негізгі бастамалар мен жобалар

12.2  2030 жылға қарай табиғи ресурстарды 
ұтымды игеруге және тиімді пайдала-
нуға қол жеткізу.

 ⚫  Сирек және сирек жер металдарын ілеспе өндіру және қайта өңдеудің 
тиімділігін арттыру. 

 ⚫  Өндірістің неғұрлым ұтымды модельдеріне көшу, жаңа технологиялар мен 
технологиялық шешімдерді қолдану.

 ⚫ Жақсартылған технологияларды енгізу және өндірісті жаңғырту мақсатында 
тәжірибелік сынақ өткізу. 

 ⚫  Өндірістік қызметке экологиялық технологияларды енгізу (қалдықсыз өндіріс, 
ЕТҰ-да тұйықталған сумен жабдықтау және т. б.).

 ⚫  Өндіру және қайта өңдеу үдерістерін дамыту және жетілдіру бойынша ғылыми 
негізделген нұсқауларды әзірлеу. 

12.4  2020 жылға қарай химиялық заттар 
мен барлық қалдықтардың келісілген 
халықаралық қағидаттарға сәйкес бүкіл 
өмірлік циклі бойына экологиялық 
тұрғыдан ұтымды қолданылуына қол 
жеткізу және адамдардың денсаулығы 
мен қоршаған ортаға жағымсыз әсерін 
барынша азайту үшін олардың ауаға, 
суға және топыраққа түсуін айтарлықтай 
қысқарту.

 ⚫  Атмосфералық ауаны қорғау, су ресурстарын қорғау және ұтымды 
пайдалануды қамтамасыз етуге бағытталған іс-шаралар (жобалар). 

 ⚫  Қолданыстағы шаң газ ұстайтын қондырғылардың тиімділігін арттыру.
 ⚫  Қалдықтарды жинау және мамандандырылған ұйымдарға қайта өңдеу мен 
кәдеге жаратуға тапсыру. 

 ⚫  Қоршаған ортаның жағдайына өндірістік экологиялық бақылау жүргізу. 
 ⚫  Компанияның өндірістік объектілерінің экологиялық және әлеуметтік 
әсерін зерттеу және ластайтын заттардың тастандыларының стационарлық 
көздерінде қоршаған ортаға эмиссияны мониторингтеудің автоматтандырылған 
жүйесін енгізу жобасын әзірлеу. 

12.5  2030 жылға қарай қалдықтардың 
құрылуының алдын алу, оларды қысқар-
ту, қайта өңдеу және екінші қайтара 
пайдалану бойынша шараларды қол-
дану арқылы қалдық көлемін барынша 
азайту.

 ⚫  Өнеркәсіптік қалдықтардың құрылуын барынша азайту және болдырмау 
мақсатында қалдықтарды жинау, қайта өңдеу және кәдеге жарату үдерістерін 
ұйымдастыру. 

 ⚫  Қалдығы аз технологияларды енгізу және өнеркәсіптік қалдықтарды кәдеге 
жаратудың экологиялық қауіпсіз әдістерін пайдалану (мердігерлік ұйымдармен 
қауіпті өндірістік қалдықтарды, коммуналдық және қатты өндірістік қалдықтарды 
тапсыру туралы шарт жасасуды қоса алғанда).

 ⚫  2019-2021 жылдары өндіріс пен тұтыну қалдықтарының құрылу көлемдерін, 
оның ішінде ЕТҰ-да қалдықтарды қайта пайдалану және қайта өңдеу есебінен 
азайту бойынша іс-шаралар жоспарын іске асыру. 

12.6  Компанияларға, әсіресе ірі және ұлтара-
лық компанияларға өндірістің тұрақты 
әдістерін қолданып, өз есептерінде 
ресурстарды ұтымды пайдалану туралы 
ақпаратты көрсетуге кеңес беру.

 ⚫  Тұрақты даму және бизнесті адал жүргізу қағидаттары мен құндылықтарын 
енгізу. 

 ⚫  Тұрақты даму саласында іс-шараларды іске асыру. 
 ⚫  Өндірістің неғұрлым ұтымды модельдеріне көшу, жаңа технологиялар мен 
технологиялық шешімдерді қолдану.

Компанияның БҰҰ Тұрақты даму мақсаттарына жетуге қосқан үлесі (жалғасы)

БҰҰ ТДМ ТДМ-ын басқару жүйесіне енгізу

Басымдықты

Қосымша мына тарауларды қараңыз:
Қоршаған ортаны қорғау.

 ⚫  Еңбекті қорғау, қоршаған ортаны қорғау, ядролық және радиациялық қауіпсіздікті 
қамтамасыз ету саласындағы саясат.

ТДМ-ның релевантты міндеттері Негізгі бастамалар мен жобалар

13.1  Барлық елдерде қауіпті климаттық 
құбылыстарға және сұрапыл апаттарға 
қарсы тұру және бейімделу қабілетін 
арттыру .

 ⚫  Уран өндіру бойынша өндірістік үдерістерде неғұрлым экологиялық 
технология – ЖҰС пайдалану, оны қолдану барысында парниктік газдардың 
шығарындылары ең төмен деңгейде болады.

 ⚫  Төмен көміртекті энергия көздерін пайдалануға көшу – газ.
 ⚫  Парниктік газдардың шығарындыларын мониторингтеу қызметі, 
шығарындылардың үлкен көлемін болдырмау. 

 ⚫  АЭЖХА-ге мүшелік және климаттың өзгеруінің салдарына бейімделу бойынша 
тұрақты шешімдер әзірлеу тұрғысынан белгіленген курсты қолдау. 

13.3  Адамдар мен мекемелердің климат 
өзгеруі салдарының өткірлігін жұмсарту 
және бәсеңдету, оларға бейімделу және 
ерте ескерту мүмкіндігін, бұл саладағы 
ағарту ісін және ақпарат таратуды 
жақсарту.

 ⚫  Экономиканың экологиялық және төмен көміртекті салаларының бірі ретінде 
ядролық энергетиканы дамытуға үлес қосу. 

 ⚫  Компанияның климатқа әсерін төмендетуге және орнын толтыруға бағытталған 
іс-шараларды жүзеге асыру, оның ішінде ЖҰС технологиясын пайдалану, 
энергияны үнемдеу және энерготиімділік бойынша іс-шараларды жүзеге 
асыру, Компанияның экологиялық өмір салты дағдысын қалыптастыруға 
бағытталған климатқа әсерін төмендетуге көмектесетін акцияларға қатысу («Бір 
күн автомобильсіз», «Жер сағаты» тәрізді).

БҰҰ ТДМ ТДМ-ын басқару жүйесіне енгізу

Қосымша мына тарауларды қараңыз:
Әлеуметтік жауапкершілік: Персоналды 
басқару; Еңбекті қорғау және өнеркәсіптік 
қауіпсіздік.

 ⚫  Даму стратегиясы.
 ⚫  Кадрлық саясат.
 ⚫  2019-2023 жылдарға арналған кешенді білім беру бағдарламасы.
 ⚫  Корпоративтік әлеуметтік жауапкершілік саясаты. 
 ⚫  2017-2019 жылдарға арналған Корпоративтік және әлеуметтік жауапкершілік 
саласында тұрақты даму бағдарламасы.

 ⚫  2019-2023 жылдарға арналған кешенді білім беру бағдарламасы.
 ⚫  Компания мен ЕТҰ қызметкерлерінің орнын алмастыру ережелері.
 ⚫  «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ және оның ЕТҰ-да машықтану мен практикадан 
өту тәртібі туралы ережелер.

 ⚫  Қазатомөнеркәсіпте басқару және әкімшілік қызметтеріндегі бос орындарға 
конкурстық іріктеу ережелері. 

 ⚫  Білім гранттарын беру туралы ереже.

ТДМ-ның релевантты міндеттері Негізгі бастамалар мен жобалар

4.4  2030 жылға қарай жұмысқа орналасу, 
лайықты жұмысқа қол жеткізу және 
кәсіпкерлікпен айналысу үшін қажетті 
дағдылары, оның ішінде кәсіби-техника-
лық дағдылары бар жастар мен ересек 
адамдардың санын едәуір ұлғайту.

 ⚫  Жоғарғы оқу орындарының студенттері үшін корпоративтік шәкіртақы 
беру, Қазатомөнеркәсіп компаниялары тобындағы ұйымдарда практика 
ұйымдастыру.

 ⚫  Перспективті түлектерді жұмысқа орналастыру/бейімдеу және жас 
мамандарды дамыту бағдарламаларын іске асыру. 

 ⚫  Техникалық жоғарғы оқу орындарының оқу-білім беру бағдарламаларын 
әзірлеуге қатысу.

 ⚫  Компанияның тар мамандандырылған сарапшыларын оқытушылар ретінде 
қатыстыру. 

 ⚫  Қосарлы білім беру қағидаттарын іске асыруға қатысу. 
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ТҰРАҚТЫ ДАМУ

Компанияның БҰҰ Тұрақты даму мақсаттарына жетуге қосқан үлесі (жалғасы)

БҰҰ ТДМ ТДМ-ын басқару жүйесіне енгізу

Қосымша мына тарауларды қараңыз:
Қоршаған ортаны қорғау.

 ⚫  Еңбекті қорғау және қауіпсіздік техникасы кодексі.
 ⚫  Еңбекті қорғау, қоршаған ортаны қорғау, ядролық және радиациялық 
қауіпсіздікті қамтамасыз ету саласындағы саясат. 

 ⚫  Экологиялық және әлеуметтік салалардағы Іс-қимыл жоспары (ESAP).

ТДМ-ның релевантты міндеттері Негізгі бастамалар мен жобалар

6.3  2030 жылға қарай бүкіл әлемде ласта-
нуды азайту, қалдық шығарындыларын 
жою және қауіпті химиялық заттар мен 
материалдардың шығарындыларын 
барынша азайту, тазартылмаған ағынды 
сулардың үлесін екі есе қысқарту және 
ағынды сулардың рециркуляциясы мен 
қауіпсіз қайта пайдаланылу аумағын 
едәуір ұлғайту арқылы судың сапасын 
арттыру.

 ⚫  Су ресурстарын қорғауға және ұтымды пайдалануға бағытталған іс-шараларды 
жүзеге асыру.

 ⚫  Қолданыстағы су тазарту қондырғыларының тиімділігін арттыру.
 ⚫  Келісімшарттық аумақ шегінде өндірістік экологиялық бақылау және жер асты 
суларын бақылау шараларын өткізу және кәсіпорындардың жұмысының 
нәтижесінде ластануы мүмкін өндірістік учаскелердің сыртында экологиялық 
зерттеулер өткізу. 

6.4  2030 жылға қарай барлық секторларда 
суды пайдалану тиімділігін едәуір арт-
тыру және су тапшылығының мәселесін 
шешу мен судың жетіспеуінен зардап 
шегетін адамдардың санын бірталай 
қысқарту үшін тұщы судың тұрақты жи-
налуы мен берілуін қамтамасыз ету. 

 ⚫  Технологияларды экологияландыру және суды пайдалануды жетілдіру 
бойынша жобаларды енгізу (тұйықталған сумен жабдықтау, қашыртқыларды 
тазалау).

 ⚫  Ағынды сулардың сапасын бақылау, алынатын және айналымдағы судың есебін 
жүргізу.

БҰҰ ТДМ ТДМ-ын басқару жүйесіне енгізу

Қосымша мына тарауларды қараңыз:
Әлеуметтік жауапкершілік: 
Персоналды басқару.

 ⚫  Кадрлық саясат.
 ⚫  Корпоративтік әлеуметтік жауапкершілік саясаты. 

ТДМ-ның релевантты міндеттері Негізгі бастамалар мен жобалар

10.2  2030 жылға қарай адамдардың жасына, 
жынысына, мүгедектігіне, нәсіліне, ұлты-
на, шығу тегіне, діні мен экономикалық 
немесе өзге мәртебесіне қарамастан, 
барлығына заңнамалық түрде қолдау 
көрсетіп, оларды әлеуметтік, эконо-
микалық және саяси өмірге белсенді 
қатысуға ынталандыру.

 ⚫  Жұмысқа іріктеу, жалдау, еңбекақы төлеу және мансап құру барысында тең 
мүмкіндік беру. 

 ⚫  Еңбекақы төлеу жүйесін және қызметкерлерді ынталандыру деңгейін жетілдіру, 
қызметкерлердің қатыстырылу деңгейін арттыру.

 ⚫  Әлеуметтік-мәдени ортаны, білім беруді, денсаулық сақтау мен спортты 
дамытуға бағытталған сыртқы әлеуметтік бағдарламалардың кең аясын, 
сондай-ақ халықтың әлеуметтік қорғалмаған тобына қолдау көрсету және 
кәсіпкерлікті дамыту жобаларын әзірлеу және іске асыру. 

 ⚫  Адам құқығын қорғау саласындағы халықаралық нормалардың талаптарын, 
сондай-ақ Компанияның Әдеп кодексінің және комплаенс ережелерін сақтау.

Компанияның БҰҰ Тұрақты даму мақсаттарына жетуге қосқан үлесі (жалғасы)

БҰҰ ТДМ ТДМ-ын басқару жүйесіне енгізу

Қосымша мына тарауларды қараңыз:
Қоршаған ортаны қорғау.

 ⚫  Еңбекті қорғау және қауіпсіздік техникасы кодексі.
 ⚫  Еңбекті қорғау, қоршаған ортаны қорғау, ядролық және радиациялық 
қауіпсіздікті қамтамасыз ету саласындағы саясат. 

 ⚫  Экологиялық және әлеуметтік салалардағы Іс-қимыл жоспары (ESAP).

ТДМ-ның релевантты міндеттері Негізгі бастамалар мен жобалар

15.1  2020 жылға қарай халықаралық келісім-
дерден туындайтын міндеттемелерге 
сәйкес, жерүсті және ішкі тұщы сулы 
экожүйелерді және олардың қызмет-
терін, оның ішінде орман мен сулы-бат-
пақты жерлерді, тауларды және қуаң 
жерлерді сақтау, қалпына келтіру және 
ұтымды пайдалануды қамтамасыз ету.

 ⚫  Жер және су ресурстарын қорғауға және ұтымды пайдалануға, экожүйелер 
мен биологиялық алуан түрлілікті сақтауға, тау-кен жұмыстарымен бұзылған 
мекендер көрсетілетін картаны құруға бағытталған іс-шаралар (жобалар).

 ⚫  Қазатомөнеркәсіптің уран кен орындарындағы экологиялық жағдайды және 
биологиялық алуан түрлілікті бағалау.

 ⚫  Топтың өндірістік объектілерінің қоршаған орта объектілеріне және жергілікті 
халыққа экологиялық және әлеуметтік әсерін зерттеу. 

 ⚫  Тау-кен әзірлемелерінің мекендеу орталарына, өсімдіктер мен қорғалатын 
жануар түрлеріне әсер ету деңгейін анықтау және тау-кен жұмыстарымен 
бұзылған мекендер көрсетілетін картаны құру.

15.5  Табиғи мекендеу орталарының құл-
дырауын тежеу бойынша шұғыл шара 
қолдану, биологиялық алуан түрлілік-
тен айырылуды тоқтату және 2020 
жылға қарай жойылу қаупі төніп тұрған 
түрлерді сақтау және жойылуына жол 
бермеу.

 ⚫  Қатысатын өңірлерде биологиялық алуан түрлілікті, жасыл желектерді сақтау 
және қалпына келтіру және топырақты нығайту (барлау аяқталған жерлерде, 
сондай-ақ кен орындары таратылған аймақтарда) бойынша іс-шараларды 
жүзеге асыру.

 ⚫  Компанияның уран кен орындарындағы экологиялық жағдайды және 
биологиялық алуан түрлілікті бағалау бойынша зерттеулер өткізу.

 ⚫  Экологиялық және әлеуметтік салалардағы Іс-қимыл жоспарын (ESAP) іске 
асыру.
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ТҰРАҚТЫ ДАМУ

Компанияның БҰҰ Тұрақты даму мақсаттарына жетуге қосқан үлесі (жалғасы)

БҰҰ ТДМ ТДМ-ын басқару жүйесіне енгізу

Қосымша мына тарауларды қараңыз:
Компания туралы: Қауымдастықтарға қатысу 
және халықаралық қағидаттарды ұстану.
Тұрақты даму: 
БҰҰ ТДМ-на жетуге үлес қосу.
Қосымша: Есеп туралы.

 ⚫  Стейкхолдерлер картасы.
 ⚫  Халықаралық ұйымдарға және салалық қауымдастықтарға қатысу туралы 
келісімдер/ меморандумдар.

ТДМ-ның релевантты міндеттері Негізгі бастамалар мен жобалар

17.16  Барлық елдерде, әсіресе дамушы елдерде 
тұрақты даму саласында мақсаттарға 
жетуді қолдау үшін, өз білімін, тәжіри-
бесін, технологиялары мен қаржылық 
ресурстарын жұмылдырып, тарататын 
көптеген мүдделі тараптардың қаты-
суымен серіктестіктермен толықтырыла-
тын Жаһандық серіктестікті тұрақты даму 
мүддесінде нығайту.

 ⚫  Заңнамалық органдармен және атқарушы билікпен, азаматтық 
қоғам институттарымен, жергілікті қоғамдастықтармен және бизнес-
қоғамдастықтармен өзара әрекеттесу.

 ⚫  Тәжірибемен алмасу және тұрақты даму саласындағы үздік практикаларды, 
оның ішінде Тау-кен ісі және металл бойынша Халықаралық кеңестің (ICMM) 
және Дүниежүзілік ядролық қауымдастықтың (WNA) негізгі қағидаттарын енгізу 
мақсатында халықаралық қауымдастықтарға қатысу. Компания ТБУ АЭЖХА 
Банкі үшін төмен байытылған уран өнім берушісі болып табылады.

 ⚫  Қаржылық емес есептілікті GRI стандарттарына сәйкес басып шығару.

17.17  Серіктестердің ресурстарды пайдалану 
тәжірибесі мен стратегиясына сүйе-
не отырып, мемлекеттік ұйымдардың, 
мемлекеттік және жеке секторлардың, 
азаматтық қоғам ұйымдарының арасында 
тиімді серіктестікті ынталандыру және 
көтермелеу.

 ⚫  Жұмыс топтарында, мемлекеттік құрылымдардың бейінді комитеттерінде және 
қауымдастықтарда мүшелік ету, бұл Компанияға заңнамалық және басқа да 
коммерциялық бастамаларды қалыптастыруға қатысуға мүмкіндік береді.

 ⚫  Мемлекеттік органдармен, қатысатын өңірлердегі муниципалдық билікпен 
және бизнес өкілдерімен тұрақты даму және жалпы күн тәртібін дайындау 
мәселесі бойынша тұрақты сұхбат жүргізу.

Компанияның БҰҰ Тұрақты даму мақсаттарына жетуге қосқан үлесі (жалғасы)

БҰҰ ТДМ ТДМ-ын басқару жүйесіне енгізу

Қосымша мына тарауларды қараңыз:
Тұрақты дамуды басқару.
Корпоративтік басқару және әдеп: 
Корпоративтік әдеп.

 ⚫  Әдеп кодексі және комплаенс.
 ⚫  Корпоративтік басқару кодексі.
 ⚫  Жемқорлық пен алаяқтыққа қарсы әрекет ету саясаты.

ТДМ-ның релевантты міндеттері Негізгі бастамалар мен жобалар

16.5  Жемқорлық пен парақорлықтың ауқымда-
рын барлық нысандарда едәуір қысқарту.

 ⚫  Әдеп кодексі және комплаенс ережелерін бұлжытпай орындау, әдеп және 
жемқорлыққа қарсы әрекет ету мәселелері бойынша жаңа ішкі нормативтік 
құжаттарды (ІНҚ) әзірлеу және қолда бар құжаттарды өзектендіру, 
жемқорлыққа қарсы іс-қимыл тетіктерін тиімді қолдану. 

 ⚫  Директорлар кеңесі мен Басқарма мүшелерінің, сондай-ақ басқа 
қызметкерлердің жемқорлыққа қарсы әрекет ету бойынша қолданыстағы 
практикалар туралы хабардарлығын арттыру, тренингтер өткізу.

 ⚫  Қазатомөнеркәсіптің нұсқауларына сәйкес кәсіпорындардың Жемқорлық пен 
алаяқтыққа қарсы әрекет ету саясатын өзектендіру. 

 ⚫  Жемқорлыққа қарсы стандарттар мен мәдениетті қалыптастыру, тиісті 
жемқорлыққа қарсы іс-шараларды жүзеге асыру.

 ⚫  Компания қауіпсіздігінің қауіп-қатерін, ықтимал корпоративтік алаяқтық 
белгілерін ерте анықтауға бағытталған бақылау рәсімдерін енгізу және 
анықталған белгілерге жылдам жауап беру. 

115114 БІРІКТІРІЛГЕН ЖЫЛДЫҚ ЕСЕП |  2019 «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ



ТҰРАҚТЫ ДАМУ

Мүдделі тараптармен өзара іс-қимыл

Мүдделі тараптармен өзара ісқи
мылдың тиімді жүйесі Компания
ның стратегиялық мақсаттарына 
жетуге және әлемдік нарықта оң бе
делді қалыптастыруға көмектеседі. 
Қазатомөнеркәсіп өзара ықпалдасу 
және өзара мүдделерді анықтау 
дәрежесін ескере отырып, стейкхол
дерлердің негізгі топтарының тізімін 
белгілейді. GRI 102-42

Компанияның мүдделі тараптары
ның негізгі топтары – қызметкерлер 
мен кәсіби одақтар, акционерлер, 
серіктестер, кредиторлар, өнім 
берушілер мен тұтынушылар, 
еншілес ұйымдар, менеджмент 
және персонал, мемлекеттік және 
жергілікті басқару органдары, БАҚ 
және жергілікті қоғамдастықтар, 
инвестициялық аналитиктер, биз
несқоғамдастықтар және халық
аралық ұйымдар. GRI 102-40

Компанияда Мүдделі тараптардың 
картасы әзірленді, оны құру бары
сында барлық мүдделі тараптар
дың қажеттіліктері мен мүдделері 
ескерілді. Компания өз қызметінің 
салдарын ұғына отырып, мүдделі 
тараптар кезігетін мәселелерді 
бағалау және олардың сауалдарына 
барабар жауап қайтару барысында 
маңыздылық қағидаттары негізінде 
мүдделі тараптармен өзара әрекет
теседі. GRI 102-44

Қазатомөнеркәсіп пен стейкхол
дерлердің өзара ықпалын баға
лау тұрғысынан алғанда мүдделі 
тараптардың картасы, сондайақ 
мүдделі тараптармен өзара 
әрекеттесу жоспары жыл сайын 
өзектендіріледі. Есептік кезеңде 
Компанияның нарықтағы жаһандық 
қатысуын кеңейтудің нәтижесінде 
мүдделі тараптардың үш жаңа тобы 

қосылды – бизнесқоғамдастықтар, 
халықаралық ұйымдар және инвес
тициялық аналитиктер.

Бұған қоса, есептік кезеңде стейк
холдерлердің өзара ықпалының 
дәрежесі қайта бағаланды, 2020 
жылы Компанияның стейкхолдер
лерімен өзара әрекеттесу бойынша 
іске асырылуға жоспарланып отыр
ған тетіктер мен ісшаралар туралы 
ақпарат шоғырландырылды және 
тетіктер тізімі мен стейкхолдерлер
мен қарымқатынас жасау жоспары 
өзектендірілді. GRI 102-43

Мүдделі тұлғалардың негізгі 
топтарының тізімімен осы Есептің 
«Мүдделі тараптар» қосымшасын
да танысуға болады. GRI 102-40

GRI 102-43 GRI 102-44

Қазатомөнеркәсіптің 2019 жылға арналған Стейкхолдерлер картасы

Акционерлер

СеріктестерИнвестициялық аналитиктер

КредиторларХалықаралық ұйымдар

ТЖҚ жеткізушілерБизнес-қоғамдастықтар

ТұтынушыларҚоғамдық ұйымдар 
және жергілікті халық

Еншілес және тәуелді 
ұйымдар

БАҚ

Менеджмент және 
персонал

Кәсіптік одақтар

Мемлекеттік органдарЖергілікті атқарушы органдар

Стейкхолдерлердің Компанияға ықпалының дәрежесі Компанияның стейкхолдерлерге ықпалының дәрежесі

ӘЛЕУМЕТТІК-ЭКОНОМИКАЛЫҚ ҮЛЕС

Мүдделі тараптар үшін экономикалық құнды құру GRI 201-1

Қазатомөнеркәсіп қауіпсіз, жауапты, 
тиімді және табысты бизнес жүргізу
дің және өзінің қатысатын өңірлерді 
тұрақты дамытуға қатысуының 
маңыздылығын түсінеді. Компания 
өзінің негізгі қызметін іске асыру 
және қатысатын өңірлерде әлеумет
тікэкономикалық инвестициялар 
жасау арқылы үлес қосады. 

Қазатомөнеркәсіп өз қызметін 
Қазақстанның 5 өңірінде – 
 Түркістан, Қызылорда, Шығыс 
Қазақстан, Ақмола және Алматы 
облыстарында жүзеге асырады, 
сондайақ өзі ірі жұмыс беруші және 
салық төлеуші болып табылатын 
НұрСұлтан,  Алматы және Шым
кент қалаларында өкілдіктері бар. 

 Қазатомөнеркәсіптің жергілікті 
және ұлттық экономикаларға, сон
дайақ жергілікті қоғамдастықтарға 
қосқан үлесі төмендегідей көр
сетіледі: GRI 413-1

 ⚫  тікелей іскерлік белсенділік таны
ту және тиімділік пен өнімділікті 
арттыруға көңіл бөлу;

 ⚫  жер қойнауын пайдалану үшін 
салықтар мен төлемдерді төлеу;

 ⚫  жұмысқа орналастырудың тіке
лей және жанама мүмкіндіктерін 
қалыптастыру;

 ⚫  жеткізу тізбектерін дамыту үшін 
жағдай жасау;

 ⚫  әлеуметтік инвестициялар.

Қазатомөнеркәсіп өзінің Даму стра
тегиясын іске асыруын, әлемдік 

уран нарығында өзінің бәсекеге 
қабілетті позициясын сақтауын, 
сондайақ қатысатын өңірлерінің 
экономикалық дамуына және жер
гілікті еңбек нарықтарына тұрақты 
үлес қосуын жалғастыра отырып, 
мемлекет пен жергілікті қоғамдас
тықтар үшін едәуір экономикалық 
пайда әкеледі. Осылайша, тікелей 
экономикалық құн Компанияның 
табыс әкелетін негізгі қызметі 
есебінен құрылады. Құрылған эко
номикалық құнды бөлу еңбекақы, 
дивиденд, салық және мемлекет 
пайдасына басқа да төлемдер 
төлеу, тауарлар мен қызметтер 
сатып алу және ерікті әлеуметтік 
инвестициялар жасау барысында 
жүзеге асырылады. 

Құрылған және бөлінген тікелей экономикалық құн, млн теңге GRI 201-1

№ 
р/с

Бап 2018* 2019

Құрылған тікелей экономикалық құн
1 Табыс** 846,03 621,13
 Бөлінген экономикалық құн, оның ішінде 
2 Операциялық шығыстар*** 292,81 273,42
3 Еңбекақы 42,78 49,15
4 Пайыз және дивиденд бойынша шығыстар 12,67 11,96
5 Табыс салығынан басқа салықтар 23,56 27,79
6 Табыс салығы бойынша шығыстар 28,80 33,51
7 Өзге табыстар 19,99 8,51
8 Әлеуметтік салаға бөлінетін шығыстар (жергілікті қауымдастықтарға инвестициялар) 0,73 1,07

Бөлінбеген экономикалық құн (жыл ішіндегі пайда) 424,69 213,75

    *  Төмендегі жағдайларға байланысты 2018 жылға арналған Жылдық есептегі деректермен салыстырып қайта есептелген: 
2018 жылдың желтоқсанында Топ «Байкен-U» ЖШС-не бақылау алды. 2018 жылғы 31 желтоқсанда Топ сатып алған активтері мен міндеттемелерін 
есепке алу үшін теңгерімдік құнды қолданды, себебі бағалау бойынша есеп есептік жылдың соңында аяқталған жоқ. 2019 жылдың маусымында тәу-
елсіз бағалаушы сатып алған активтер мен міндеттемелердің әділ құнын бағалауды аяқтап, салыстырмалы ақпарат қайта есептелді.

  ** Табыстар GRI стандарттары әдістемесіне сәйкес есептелді және Компанияның түсімі мен барлық табысының сомасынан құралады.

***  Операциялық шығыстар келесі баптарды қамтиды: өткізудің өзіндік құны (еңбекақы мен салықты есептемегенде), өткізу бойынша шығындар 
(еңбекақы мен салықты есептемегенде), жалпы және әкімшілік шығындар (еңбекақы мен салықты есептемегенде).
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ТҰРАҚТЫ ДАМУ

Топтың 2019 жылғы қызметінің 
қаржылық нәтижелері туралы 
толық ақпаратты Есепке арналған 
қосымшада және Компанияның 
корпоративтік Интернетресурсын
да орналастырылған аудиттелген 

шоғырландырылған қаржылық 
есептілікте табуға болады.

2019 жылы жер қойнауын пайда
лану келісімшарттары бойынша 
міндеттемелерді орындау шеңберін

де Қазатомөнеркәсіп қатысатын 
өңірлердің бюджеттеріне әлеумет
тікэкономикалық дамуға, сон
дайақ инфрақұрылымды дамытуға 
жалпы 1,4 млрд теңге аударды. 

Қайырымдылық және демеушілік қызмет GRI 203-1

«СамұрықҚазына» ҰӘҚ» АҚ Дирек
торлар кеңесінің шешімімен 2016 
жылдың қаңтарында Қордың Қайы
рымдылық саясаты мен Қайырым
дылық бағдарламасы бекітілді. 

Қазіргі кезде Қазатомөнеркәсіптің 
қайырымдылық қызметін Корпо
ративтік орталық ретінде «Samruk
Kazyna Trust» әлеуметтік жобаларды 
дамыту қоры жүргізеді, ол конкурс
тық негізде іріктеу арқылы әлеу
меттік маңызды жобаларды жүзеге 
асырады. 

«SamrukKazyna Trust» қоры 
«СамұрықҚазына» ҰӘҚ» АҚ компа
ниялар тобының қайырымдылық 
қызметінің жалғыз операторы 
болып табылады, ол әлеуметтік 
маңызды мәселелерді шешуге 
бағытталған жобалар мен бағдарла
маларды жүзеге асырады. 

Жергілікті қоғамдастықтарды 
қолдау мақсатында Компанияның 

еншілес және тәуелді ұйымдарының 
қайырымдылық бастамаларды өз 
бетінше жүзеге асыруға мүмкіндігі 
бар. Еншілес және тәуелді ұйымдар 
өздері орналасқан өңірлердегі 
мәдени өмірге және жыл сайынғы 
қайырымдылық науқандарына 
қатысады. Атап айтсақ, балалар 
үйіндегі балаларға, көп балалы отба
сыларға көмек көрсетеді, ауданды 
көркейту мәселелерін шешу үшін 
жергілікті халыққа әлеуметтік және 
демеушілік көмек көрсетеді. Еншілес 
және тәуелді ұйымдар экологиялық 
ісшаралар мен сенбіліктерге, қоғам
дық ісшаралар мен мерекелерді 
ұйымдастыруға белсенді қатысады.

2019 жылы Компанияның еншілес 
және тәуелді ұйымдары қайырым
дылық саласында мынадай атаулы 
жобалар мен бастамаларды жүзеге 
асырды: GRI 413-1

 ⚫  өңірлерде әмбебап спорт алаңда
ры мен балалар ойын алаңдарын 
орнату; 

 ⚫  коммерциялық емес ұйымдар 
арасында әлеуметтік кәсіпкерлікті 
дамытуға бағытталған жобалар;

 ⚫  «Жеңiс» жобасының аясында 
ардагерлерге қолдау көрсету;

 ⚫  «Милосердие» ерікті қоғамы» 
қоғамдық қорының жобаларын 
(«Балаларға өмір сыйла», «Жетім
дерсіз Қазақстан», «Аутизмді 
жеңеміз» жобаларын) жүзеге 
асыру; 

 ⚫ БЦС (балалар церебралды сал 
ауруы) диагнозы қойылған бала
лар үшін тегін оңалтуды қамтама
сыз ететін «Сау балалар» жоба
сын, сондайақ инклюзивті білімді 
енгізу жөніндегі «Әр  түрлі – 
 Бірдей» жобасын жүзеге асыру;

 ⚫  тұрмысы төмен отбасылардағы 
балаларды мектеп формасымен 
қамтамасыз ететін «Мектепке 
жол» науқанын өткізу; 

 ⚫  «Жас дарындар» шығар
машылықты дамыту жобасын 
жүзеге асыру.

Қатысатын өңірлерде әлеуметтік-экономикалық дамуға және инфрақұрылымды дамытуға бюджет 
трансферлері, млн теңге GRI 413-2

№ 
р/с

Кәсіпорынның атауы Аударылды 
 2019

Түркістан облысы
1 «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ 154,5
2 «Аппақ» ЖШС 37,9
3 «Ақбастау» БК» АҚ 194,9
4 «Оңтүстік тау-химия компаниясы» БК» ЖШС 86,5
5 «Волковгеология» АҚ 2,5
6 «Заречное» БК» АҚ 10,1
7 «Инкай» БК» ЖШС 58
8 «Казатомпром-SaUran» ЖШС 387,1
9 «Қаратау» ЖШС 52,3
10 «Орталық» ЕК» ЖШС 76,4
11 «КАТКО» БК» ЖШС 11,4

Қызылорда облысы
12 «Байкен-U» ЖШС 38,6
13 «РУ-6» ЖШС 102,8
14 «Семізбай-U» ЖШС 26,5
15 «Қызылқұм» ЖШС 116,2

Алматы облысы
16 «KazSilicon» ХК» ЖШС 0,3

Шығыс Қазақстан облысы
17 «Үлбі металлургиялық зауыты» АҚ 6,6

Солтүстік Қазақстан облысы
18 «Семізбай-U» ЖШС 18,9

Ақмола облысы
19 «Семізбай-U» ЖШС 18,9

Барлығы 1 400,4

ӨҢІРЛІК ИНФРАҚҰРЫЛЫМДЫ 
ДАМЫТУ GRI 203-1

2019 жылы «Қаратау» ЖШС-нің бастамасымен 
және «Samruk-Kazyna Trust» әлеуметтік 
жобаларды дамыту қорының қолдауымен 
Түркістан облысының Созақ ауданындағы 
Қаратау ауылында балалар спорт кешені 
құрылды. 

Кешеннің ашылу салтанаты Балаларды қорғау 
күнін атап өту аясында өткізілді. Спорттық 
кешен заманауи балалар қалашығы болып 
табылады: мини-футболға арналған жасанды 
жабыны бар алаң, әр түрлі спорт және ойын 
элементтері. Бұл жобаның іске асырылуы 
ауылдың балалары мен жасөспірімдеріне 
өздерінің бос уақыттарын қызықты әрі 
белсенді өткізуге мүмкіндік береді.
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ТҰРАҚТЫ ДАМУ

Ғылым және инновациялар

Ғылыми және инновациялық 
даму мәселелерін басқару 

Қазатомөнеркәсіп пен оның ЕТҰ 
ғылыми зерттемелерге және өз 
өндірісін ғылымитехникалық 
дамытуға ерекше назар аударады. 
Топ геология, геотехнология, өнімді 
ерітінділерді өңдеу, ядролықотын 
циклі, сирек жер және сирек металл 
өнімдері, жаңа технологияларды 
құқықтық қорғау салаларында 
салалық ғылымды дамытуға бағыт
талған бағдарламаларды қаржы
ландыруды жыл сайын ұлғайтады. 

Әлемдік нарықта бәсекеге қабілет
тілікті сақтау үшін ғылымииннова
циялық қызметті бірізді басқаруды 
іске асыру қажет. Ғылымитехника
лық және ииновациялық дамудың 
негізгі бағыттары және Топтың 
ғылымитехникалық бөлімшелерінің 
алдында тұрған тапсырмалар Қаз
атомөнеркәсіптің 20142022 жыл
дарға арналған Инновациялықтех
нологиялық даму стратегиясында 
және саясатында баяндалған. 
Сондайақ Топта «Ғылымитехноло
гиялық қызметті басқару» меншікті 
саясаты әзірленген. 

Топтың Инновациялықтехнологи
ялық даму стратегиясы мен саясаты
ның қағидаларын Қазатомөнеркәсіп 
компаниясының негізгі ғылымитех
никалық бөлімшесі – «Жоғары техно
логиялар институты» ЖШС, сондайақ 
еншілес және тәуелді ұйымдардың 
ғылымиөндірістік бөлімшелері: «Үлбі 
металлургиялық зауыты» АҚ ҒО, 
«Волковгеология» АҚ жүзеге асыра
ды. Осы бөлімшелердің ғылымизерт
теу және жобалауқұрастыру жұмы
сында еңбек ететін қызметкерлердің 

жалпы саны 486 адамға жетеді, 
олардың арасында 6 ғылым докторы 
мен 76 ғылым кандидаты бар. 

Топтың ғылыми зерттеулері басым 
бағыттар бойынша бөлінген, 
ғылыми орталық олардың әрқайсы
сымен жеке айналысады:

 ⚫  «Волковгеология» АҚ – геология, 
геотехнология және таукен дай
ындау жұмыстары;

 ⚫  «Жоғары технологиялар инсти
туты» ЖШС – өнімді ерітінділерді 
өндіру және өңдеу, сирек жер 
металдарын ілеспе шығару;

 ⚫  «Үлбі металлургиялық зауыты» 
АҚ ҒО – ЯОЦ жоғары технология
лары, сирек металдарды шығару 
және өңдеу.

Топтың ғылыми бөлімшелері 
ғылым мен инновацияларды басқа
ру саласындағы стратегиялық мақ
саттарға жету үшін айтарлықтай 
үлес қосты: қосылған құнды ұлғайт
ты, қазақстандық уран өнімінің 
ғылыми сыйымдылығын арттырды.

Ғылымитехникалық қызметті 
жалпы үйлестіруді, зияткерлік 
меншікті басқару және коммерция
ландыруды «Қазатомөнеркәсіп» 
ҰӘҚ» АҚның Ғылымды үйлестіру 
басқармасы жүзеге асырады.

2019 жылы ғылыми қызметті 
үйлестіруді жақсарту мақсатында 
және ғылымизерттеу мен тәжіри
белікқұрастыру зерттемелерін 
(ҒЗТҚЗ) енгізу үшін Компанияның 
өндірістік нысандарында «Қазатом
өнеркәсіп компаниясының еншілес 
және тәуелді ұйымдары орындаған 
ҒЗТҚЗ нәтижелерін тыңдау алаңы» 
ережесі әзірленді. 

2019 жылғы негізгі нәтижелер

2019 жылы Қазатомөнеркәсіп пен 
оның ЕТҰ 3,2 млрд теңге сомасына 
ҒЗТҚЗ туралы 109 шарт жасасты. 
Топ өнертабыстарға патент беру 
туралы 28 өтінім берді, сондайақ 
өнертабыстарға қатысты 20 қорғау 
құжатын алды. 

Топ өз қызметін Инновациялық 
технологиялық даму стратегиясы 
мен саясатының қағидаларына 
сәйкес жүйелі түрде бағалайды және 
өзектілігін арттырады. Мысалы, 
2019 жылы Қазатомөнеркәсіптің 
 Ғылымитехникалық кеңесінің бір 
отырысы және Топтың ғылыми 
технологиялық қызметінің басым 
бағыттары бойынша маманданды
рылған ғылымитехникалық кеңе
стердің 12 отырысы өтті. 

Ғылымитехнологиялық қызметтің 
нәтижелерін коммерцияландыру 
мақсатында 2019 жылы Қазатом
өнеркәсіп пен оның еншілес және 
тәуелді ұйымдары («Қаратау» ЖШС, 
«Оңтүстік таухимия компаниясы» 
БК» ЖШС, «Инкай» БК» ЖШС, «Аппақ» 
ЖШС) арасында «Құрамында уран 
бар ерітінділерден табиғи газдың 
концентратын алу тәсілі» өнертабы
сын пайдалануға құқық беру туралы 
лицензиялық шартқа қол қою бойын
ша мақсатты жұмысы жалғасты, Қаз
атомөнеркәсіп аталған өнертабыс тың 
патент иесі болып табылады.

Сондайақ Қазатомөнеркәсіп пен 
оның еншілес және тәуелді ұйымда
рының зияткерлік меншік нысанда
рын заңды түрде пайдалануға және 
коммерцияландыруға аудит жүргізу 
жұмысы басталды. 

Ғылыми әзірлемелер

Топтың барлық дерлік ҒЗТҚЗ 
өндірісті жетілдіруге және жаңғы
ртуға бағытталған. 2019 жылы 
бірнеше ірі ҒЗТҚЗ жобалары жүзеге 
 асырылды:

  «Табиғи уранның химиялық 
концентратының және уранның 
шала тотығының-тотығының 
өзіндік құнын төмендету үшін 
жаңа технологияларды, матери-
алдар мен жабдықты енгізу»

Жүргізілген зертханалық зерт
теулер ерітінділерді сүзудің осы 
шешімінің тиімділігін көрсетті, ал 
2019 жасалған тәжірибелікөнер
кәсіптік сынақтар дайын тауарлық 
десорбаттардағы хлоридтердің 
мөлшері мен артық қышқылдықты 
төмендету бойынша оң нәтижелер 
алуға мүмкіндік берді. Наносү
зу технологиялық режимдерін 
жетілдіру және осы технология
ның техникалық экономикалық 
негіздемесін әзірлеу мақсатында, 

осы бағыт бойынша жұмыстарды 
жалғастыру жоспарлануда. 

  «Арнайы мақсаттағы химиялық 
реагенттермен үйлестіріп, 
кавитациялық-ағындық техно-
логияларды қолдану арқылы 
аз қышқылдық сілтісіздендіру 
технологиясын әзірлеу»

2019 жылы «Жоғары технологиялар 
институты» ЖШСде әзірленген 
технологияның және арнайы мақ
саттағы реагенттермен ерітінділерді 
сілтісіздендіруді күшейтетін қондыр
ғының тәжірибелікөнеркәсіптік 
сынақтары жүргізілді. Жүргізілген 
тәжірибелік сынақтар оң нәтижелер 
берді. Технологияны қолдану көме
гімен сілтісіздендіргіш ерітінділердің 
тотығутотықсыздану әлеуетін ар
тыру және сілтісіздендіру үдерісіне 
жұмсалатын күкірт қышқылының 
шығынын 20%ға дейін төмендету 
іске асырылды. 

Технологияның тиімділігін техни
калықэкономикалық есептеулерді 

одан әрі жүргізу арқылы жұмыстар
ды жалғастыру және өнеркәсіптік 
сынақтарды жүргізу жоспарлануда. 

Топтың ғылымизерттеу бөлім
шесінің жұмысының тағы бір 
маңызды бағыты экология болып 
табылады. 2019 жылы өндірістің 
экология лығын арттыруға бағыт
талған бірнеше зерттеулерге қаты
сты жұмыс жүргізілді, олар:

  «Кеніштің өндірістік нысанда-
рының қоршаған орта нысан-
дарына экологиялық және 
әлеуметтік әсерлерін зерттеу»

Осы зерттеудің аясында кен өн
діретін кәсіпорындардың қоршаған 
орта мен әлеуметтік ортаға әсерін 
анықтау үшін ақпарат жинал
ды. Осы жұмыстың нәтижелері 
экология лық мониторинг бағдар
ламаларын өзектендіру, басқару 
жоспарлары мен әрекет ету жоспар
ларын жаңарту, мүдделі тараптар
мен өзара әрекеттесу жоспарларын 
енгізу үшін пайдаланылады. 

ӨНЕРТАПҚЫШТЫҚ ЖҰМЫСТЫҢ ҚОРЫТЫНДЫЛАРЫ

2019 жылдың жазында еншілес және тәуелді ұйымдар арасында 2018 
жылдың қорытындылары бойынша өнертапқыштық қызметке қатыс-
ты конкурс өтіп, жеңімпаздар марапатталды.

Жыл сайынғы конкурс үш кезеңмен өтті: 1) конкурсқа қатысушыларды 
кәсіпорынның ішінде іріктеу; 2) конкурсқа қатысушыларды ұйымдастыру 
комитетінің іріктеуі; 3) номинациялар бойынша жеңімпаздарды сарап-
тамалық комиссияның анықтауы.

Экономикалық әсер тудыратын үздік өнертапқыштық ұсыныс ретінде 
«Волковгеология» АҚ-ның «Тұндырғышты уақытша оқшаулау арқылы 
технологиялық ұңғымаларды құру әдістемесі» ұсынысы танылды. 

«Семізбай-U» ЖШС-нің «Аналық ерітінділерге арналған концентрато-
метр, 205-т.» ұсынысы әлеуметтік немесе өзге әсер тудыратын үздік 
өнертапқыштық ұсыныс болып танылды.

2018 жылғы өнертапқыштық қызметтің нәтижелері бойынша жыл-
дың үздік кәсіпорны/бөлімшесі деп танылған «Оңтүстік тау-химия 
компания сы» БК» ЖШС-не кубок табысталды. Барлық жеңімпаздарға 
дипломдар мен мақтау қағаздары беріліп, үздік өнертапқыштар «Үздік 
өнертапқыш» төс белгісімен марапатталды. 
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ТҰРАҚТЫ ДАМУ

  «Кеніштердің қазандық қондыр-
ғыларын қайта жарақтандыру 
мүмкіндіктерін зерттеу»

Өндірістің энергия тиімділігі мен 
экологиялығын арттыру мақсатын
да осы жобаның аясындағы жұмыс 
су жылыту қазандарын дизельдік 
отыннан сұйылтылған газға ауыс
тыруға бағытталды. 

Ғылыми ынтымақтастық

Топ өз қызметкерлерін өнертап
қыштық ұсыныстарды ұсыну, 
өңдеу, бағалау және қарастыру 
тетіктері арқылы инновациялық 
қызметке тартады. Өнерта
пқыштық қызмет үшін ЕТҰ ара
сында өткізілетін өнертапқыштық 
қызмет жөніндегі жыл сайынғы 
конкурс қосымша ынталандыру 
болып табылады. 2019 жылы 
Топтың қызметкерлері 2 567 өнер
тапқыштық ұсынысты тапсырды, 
олардың арасынан 2 251 ұсы
ныс қабылданды, 1 412 ұсыныс 

енгізілді. Енгізілген ұсыныстардан 
күтілетін экономикалық әсер 2,17 
млрд теңгені құрайды.

2019 жылы «Росатом» мемлекеттік 
корпорациясының халықаралық 
таукен дивизионы – «Атомредмет
золото» АҚмен ынтымақтастық 
туралы шарт жасалды. Келісім ми
нералдық шикізатты өндіру және 
өңдеу саласындағы ынтымақтас
тықты дамытуға бағытталды. 
Шарт өзара ақпараттық серікте
стікті және үздік тәжірибелермен 
алмасуды білдіреді, бұл кен өндіру 
үдерістеріне инновациялық техно
логияларды енгізу тиімділігін арт
тыруға мүмкіндік береді. Жасалған 
келісім бойынша ынтымақтастық 
аясында 2019 жылы бірбірінің 
кеніштері мен өндірістік алаңда
рына сапарлар ұйымдастырылып, 
геология және геологиялық барлау, 
технологиялық үдерістерді басқа
рудың жаңа автоматтандырылған 
жүйелері (ТҮБАЖ), уранды жерасты 
ұңғымалық сілтісіздендіру (ЖҰС) 

кезінде сирек металдар мен сирек 
жер металдарын ілестіріп шығару, 
қалдықтарды және жаңа матери
алдарды қолдану, ЖҰС гидроди
намикалық үдерістерін модельдеу 
саласындағы тәжірибемен және 
біліммен алмасу үшін техникалық 
жиналыстар өткізілді. 

Даму жоспарлары

Ғылыми қызметті басқарудың жаңа 
тәсілдемесін жүзеге асыру мақса
тында 2020 жылы Топта: 

 ⚫  жоспарланатын және жүзеге 
асырылатын ҒЗТҚЗ ғылыми 
жаңалығына сапалық бағалау 
жүргізіледі;

 ⚫  ғылымитехникалық кеңестердің 
құрамдары мен жұмыс форма
ты қайта қаралды және ҒЗТҚЗ 
тиімділігін бағалау әдістемесі 
әзірленеді;

 ⚫  ҒЗТҚЗ нәтижелерін енгізуді үй
лестіру орындалған ғылымизерт
теу жұмыстарын тыңдау алаңы 
арқылы жүзеге асырылады.

Сатып алу практикасы

Үздік практикаларды енгізу және 
сатып алу саласындағы қызметті 
оңтайландыру қаражатты айтар
лықтай үнемдеуге мүмкіндік береді, 
сондайақ жүргізілген сатып алулар, 
олардың көлемдері мен құны тура
лы толық және айқын ақпаратты 
жинау және жариялау мүмкіндігі 
пайда болады. 

Сатып алу жоспарларын, ұзақ 
мерзімді сатып алу жоспарларын, 
нормативтікқұқықтық актілерді, 
сондайақ тендерлерді өткізу 
және олардың нәтижелері туралы 
ақпаратты өзінің Интернетресур
сында жариялау арқылы сатып 
алуларды өткізудің ашықтығы мен 
айқындығын қамтамасыз ету үшін 
Топ барынша күш салады. Топта 
сатып алуларды басқаруды Сатып 
алу департаменті жүргізеді, оның 
құрамына сатып алу үдерісінің 
барлық кезеңдерінің тиімді жүзеге 
асырылуы үшін жауапты мамандан
дырылған бөлімшелер кіреді. 

Сатып алудың жаңа моделі

Қазатомөнеркәсіп компаниясының 
Корпоративтік орталығы мен бар
лық еншілес және тәуелді ұйымда
ры жаңа модельді енгізу периме
трінде қамтылған.

Есептік кезеңде Топтың құрылым
дық бөлімшелерінің қажеттіліктерін 
шоғырландырудан басталатын 
және қорларды басқарумен аяқта
латын сатып алу қызметінің барлық 
үдерісін регламенттейтін жаңа 
нормативтік құжаттар әзірленді. Бұл 
құжаттар 2020 жылдың басында 
күшіне енеді. 

Сатып алудың жаңа моделіне 
сәйкес, Топтағы барлық сатып алу 
қызметі үш негізгі нормативтік 
құжатпен реттелетін болады, олар: 
«СамұрықҚазына» ҰӘҚ» АҚның 
Сатып алуды жүзеге асыру тәртібі, 
«СамұрықҚазына» ҰӘҚ» АҚның 
Сатып алу қызметін басқару стан
дарты және «Қазатомөнеркәсіп» 
ҰАК» АҚның Сатып алу қызметін 
басқару ережелері. Соңғы құжат
ты Компания «СамұрықҚазына» 
ҰӘҚ» АҚ құжаттарының негізінде 
әзірледі және ол бекітуге шығары
лады. Ережелер мынадай сатып алу 
үдеріс терін реттейді:

   Сатып алу санаттарын басқару: 
сатып алу санаттарын және 
санаттардың жалпы тізбесін 
анықтау, сатып алу санаттық 
стратегияларын әзірлеу және 
жүзеге асыру;

   Сатып алуларды жоспарлау: та
уарлар мен қызметтерге қажет
тілікті шоғырландыру, сатып алу 
жоспарын қалыптастыру және 
маркетингтік бағаларды анықтау 
мәселелерін реттеу; 

   Өнім берушілерді басқару: әлеу
етті өнім берушілердің біліктілігін 
алдын ала арттыру, әлеуетті өнім 
берушілердің дерек қорларын 
қалыптастыру және басқару;

   Өнім берушіні таңдау: өнім 
берушіні таңдау тәртібі және бір 
көзден сатып алу ерекшеліктері;

   Шарттарды және өнім бе-
рушілерді басқару: сатып алу 
туралы шарттарды орындау және 
өзгерту, сондайақ кінәратталап 
жұмыстарын жүргізу мәселелері; 

   Қорларды басқару: қорлар
ды сақтау және есепке алу 
мәселелері, логистикалық 
инфрақұрылымды, материалдық 
ағындарды және қойма шаруа
шылығын басқару мәселелері.

2019 жылғы негізгі нәтижелер

Есептік кезеңде сатып алуға қатыс
ты Топтың негізгі басымдықтары:

 ⚫  автоматтандыру және цифр
ландыру есебінен үдерістердің 
айқындығын арттыру;

 ⚫  Компаниядағы және ЕТҰдағы 
сатып алу үдерістерін басқару 
құрылымын оңтайландыру; 

 ⚫  сатып алудың санаттық үдерісін 
дамыту.

2019 жылы Топтың Трансформация
лау бағдарламасы Жол картасының 
«Сатып алуды санаттық басқару» 
жобасы сәтті аяқталды және опе
рациялық қызметке енгізілді. 2019 
жылдың қорытындылары бойынша 

УРАН ӨНЕРКӘСІБІНІҢ ӨЗЕКТІ МӘСЕЛЕЛЕРІ

Қазатомөнеркәсіп саладағы 
халықаралық үрдістер мен 
мәселелерді, сондай-ақ оларды 
шешудің инновациялық 
әдістерін белсенді бақылайды. 
Осы мақсатпен 2019 
жылдың қараша айында 
Алматы қаласында «Уран 
өнеркәсібінің өзекті 
мәселелері» тақырыбында 
IX халықаралық ғылыми-
тәжірибелік конференция 
өткізілді. Конференцияның 
7 түрлі секциясына әр түрлі 
елдерден келген 270-тен 
астам қатысушы қатысып, 
140 баяндама оқылды.  

Үздік прак-
тикаларды 
енгізу есебі-
нен сатып 
алулардың 
тиімділігін 
арттыру

Сатып алуды 
бақылау және 
айқындығын 
қамтамасыз 

ету

Қорлар 
бойынша 

шығындарды 
азайту

Өнім бе-
рушілердің 

білікті 
тізбесін құру 
және дамыту

Ұзақ мерзімді перспективада мынадай мақсаттарға жету үшін, 
2019 жылы сатып алуды басқарудың жаңа моделін енгізілу 
жалғастырылды:
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15 сатып алу санаттық стратегиясы, 
оның ішінде Қордың бес сатып алу 
санаттық стратегиясы әзірленді. 

2019 жылға арналған сатып алу 
стратегиясын жүзеге асыру нәти
жесінде жалпы сомасы 1,86 млрд 
теңгені құрайтын пайда бойынша 
алдын ала экономикалық тиімділік
ке қол жеткізілді. 

2019 жылы Топ барлығы 3,209 
қазақстандық және шетелдік өнім 
берушілермен 229,1 млрд теңге 
сомасына тауарларды жеткізу және 
қызметтер туралы 11 305 шарт 
жасасты. 

Сатып алу қызметін 
цифрландыру

Сатып алу үдерісінің барлық кезең
дерін сатып алу қызметін жүргізу 
жүйесіне – «ИСЭЗ 2.0» порталына 
толық ауыстыру 2019 жылы сатып 
алу үдерісін оңтайландыру және авто
маттандыру саласындағы қызметтің 
маңызды нәтижесі болды. Сатып 
алудың электрондық жоспары және 
есептілікті қалыптастырудың автомат
тандырылған жүйесі, яғни бұған дейін 
жеке рәсімдер үшін пайдаланылған 
жүйелердің атқарымы тоқтатылды. 

Сондайақ 2019 жылы сегіз ЕТҰда 
енгізілген SAP ERP жүйесінің сатып 
алуды жоспарлау үдерісін авто
маттандыру тұрғысынан тестілеу 
басталды. Осы жүйені сатып алу 
үдерісіне енгізумен қатар, мына
дай өзгерістер орын алады: сатып 
алу жоспарларын қалыптастыру, 
оларды түзету және келісу SAP ERP 
жүйесінде жүргізіледі, содан кейін 
олар ИСЭЗ 2.0 порталында автомат
ты түрде интеграцияланады, кейінгі 
барлық сатып алу үдерістері осы 
жерде өтетін болады. 

Сатып алу үдерісін автоматтандыру 
уақыт пен қаражатты айтарлықтай 
үнемдеп, барлық қажетті ақпаратты 
жылдам шоғырландыруға және оған 
дерек қолжетімдік алуға мүмкіндік 
береді. 

Өнім берушілермен өзара  
іс-қимыл

Өнім берушілер мен мердігерлерді 
таңдау аясында Топ контрагенттер
мен – тауарлардың, жұмыстар мен 
қызметтердің тиісті нарықтарын
дағы қатысушылармен өзара тығыз 
әрекеттеседі. 

Әлеуетті өнім берушілердің Ком
панияның және оның ЕТҰның 
талаптарына сәйкестігіне бағалау 
жүргізу сатып алу рәсімі және өнім 
берушілермен өзара әрекеттесу 
тұрғысынан маңызды аспект болып 
табылады. Сатып алу қызметіне жа
уапты тәсілді жүзеге асыра отырып, 
Топ әлеуетті өнім берушілердің білік
тілігін алдын ала арттыру рәсімін 
қалыптастырды. Осы рәсімге 
сәйкес барлық мердігерлер мен 
өнім берушілер өздері жеткізетін 
тауарларға немесе қызметтерге 
байланысты сыншылдықтың үш 
деңгейіне бөлінеді. Сыншылдықтың 
әр деңгейінің ішінде Топ осы деңгей 
үшін белгіленген критерийге сәйкес 
өнім берушілердің біліктілігін артты
ру үдерісін жүзеге асырады. 

Алдын ала біліктілік іріктеуін (АБІ) 
жүргізген кезде, Компания үміткер
лерге қатысты мынадай қағидат
тарды жүзеге асырады:

 ⚫  әлеуетті өнім берушілерге АБІ 
рәсіміне қатысу үшін тең мүмкін
діктер беру;

 ⚫  әлеуетті өнім берушілерді тауар
лардың, жұмыстар мен қызмет
тердің сапалық, техникалық 
және пайдалану сипаттамаларын 
дамытуға және жақсартуға, 
сондайақ сатып алуға қатысқан 
кезде шығындарды азайтуға 
бағдарлау;

 ⚫  сатып алулардың тиімділігін арт
тыру.

Алдын ала біліктілік іріктеуі арнайы 
өнім берушікомпаниялардың ақпа
раттық жүйеге жарияланған сауал
намалары мен растаушы құжатта

масын талдау арқылы жүргізіледі. 
Білікті өнім берушінің рейтингі 
берілетін негізгі біліктілік критерий
лері мыналар болып табылады: 

 ⚫  құқықтық құрамдас және әлеуетті 
өнім берушінің келісімшарттық 
жұмысын ұйымдастыру;

 ⚫  әлеуетті өнім берушінің ресурста
ры; 

 ⚫  тауарлардың, жұмыстардың, қыз
меттердің сапасын қамтамасыз 
ету;

 ⚫  қоршаған ортаны қорғау, еңбек 
қауіпсіздігі және еңбекті қорғау.

Тендерлік рәсімдерді өткізген 
кезде, Топ техникалық сипатта
маға өзгеріс тер енгізу жөніндегі 
ұсыныстарды, анықтамаларды, 
ұсынымдарды бес күндік мерзім 
ішінде қабылдайды. Тендердің қо
рытындысы бойынша тендерлердің 
нәтижелерін жариялау және түсін
діру үшін өнім берушілерге көшпелі 
комиссиялар баруы мүмкін.

Бизнестің және өзара әрекеттесу
дің күрделі мәселелерін талқылау 
мақсатында Компания мен ЕТҰ 
өнім берушілер үшін ашық есік күнін 
жыл сайын өткізеді. Осы ісшара
ларда әлеуетті өнім берушілер мен 
мердігерлерге Топ сатып алуларға 
қоятын талаптарды, сондайақ өн
дірістің ерекшелігін түсіндіреді. 2019 
жылдың қаңтарында 13 ЕТҰ әлеуетті 
өнім берушілер үшін ашық есік күнін 
өткізді.

Тауарларды және қызметтерді 
сатып алудағы жергілікті 
қамту GRI 204-1

2002 жылдан бастап Үкімет қа
зақстандық тауар өндірушілерді 
қолдауға және ынталандыруға 
бағытталған импортты алмастыру 
саясатын енгізді. 2009 жылы Үкімет 
мемлекеттік органдар, ұлттық 
компаниялар және жер қойнауын 
пайдаланушылар сатып алатын 
тауарларда, жұмыстарда және қыз
меттерде қазақстандық қамтуды 
ұлғайту мақсатында жер қойна
уын пайдалану туралы заңнамаға 

өзгеріс тер енгізді («Қазақстандық 
қамту бойынша талаптар»).

Мемлекеттік саясаттың қағидала
рына сәйкес өңірлердегі отандық 
өнім берушілерге қолдау көрсету 
мақсатында Компания өзінің ЕТҰ 
арасында тауарларды, жұмыстар 
мен қызметтерді сатып алу шартта
рын жасасуға ықпал етті. Сондайақ 
Топ «СамұрықҚазына» ҰӘҚ» АҚ 
Тізіліміндегі тауар өндірушілерінде 
құрылыс материалдарын өндіру 
саласында отандық жеңіл өнер
кәсіп, жиһаз өндіру, тағам өнеркәсібі 
кәсіпорындары өндіретін тауарлар
ды сатып алуды қамтамасыз етеді. 

Отандық тауар өндірушілерге 
қолдау көрсету үшін 2019 жылы 
«СамұрықҚазына Келісімшарт» 
ЖШС алаңында Компания еншілес 
және тәуелді ұйымдардың қаты

суымен Орталық жобалық кеңсені 
құрды, оның аясында тауар өн
дірушілермен оффтэйкшарттар жаса
лады (тауарлардың белгілі мөлшерін 
сатып алу жөніндегі міндеттемені 
білдіреді). Сонымен, 2019 жылы жал
пы сомасы 102,3 млн теңге көлемінде 
14 оффтэйкшарт жасалды.

Даму жоспарлары

2020 жылы Топтың сатып алу 
практикасын дамыту саласындағы 
жоспарлары мынадай:

 ⚫ сатып алу процестерін оңтайлан
дыру жөніндегі қызметті жалғас
тыру;

 ⚫ сатып алу үдерістерін автоматтан
дыруды дамыту;

 ⚫ 2020 жылға қарай сатып алудың 
жалпы көлемінен 50%ға дейін және 
2022 жылға қарай 80%ға дейін 
санаттық сатып алу үлесін арттыру.

Тауарларды, жұмыстар мен қызметтерді сатып алудағы жергілікті 
қамту үлесі

Көрсеткіш 2017 жыл 2018 жыл 2019 жыл
Тауарларды, жұмыстар мен қызметтерді 
сатып алудағы жергілікті қамту үлесі 77% 80% 77%

2019 жылы Қазақстан өңірлері бойынша сатып алудағы жергілікті 
қамту үлесін бөлу

Өңірдің атауы Сатып алудағы жергілікті қамту 
үлесі, %

Ақмола облысы 91%
Ақтөбе облысы 64%
Алматы облысы 20%
Атырау облысы 34%
Батыс Қазақстан облысы 97%
Жамбыл облысы 97%
Қарағанды облысы 87%
Қостанай облысы 61%
Қызылорда облысы 95%
Маңғыстау облысы 97%
Оңтүстік Қазақстан облысы 84%
Павлодар облысы 92%
Солтүстік Қазақстан облысы 69%
Шығыс Қазақстан облысы 81%
Нұр-Сұлтан қаласы 89%
Алматы қаласы 78%
«Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ 
бойынша қорытынды (Қазақстан 
Республикасы)

77%

Қазақстандық және шетелдік 
өнім берушілердің саны

96%

4%

ҚР жеткізушілері

Шетелдік жеткізушілер

 ⚫ Электрэнергиясы
 ⚫ Жеңіл автокөліктер мен 
автобустар

 ⚫ Медициналық сақтандыру
 ⚫ Арнайы аяқ киім
 ⚫ Кабельдік-өткізгіш өнім

 ⚫ ЖММ (отын) 
 ⚫ Көлік-өткізу қызметтері
 ⚫ Тантал
 ⚫ Сорғылар, толымдауыштар және 
қосалқы бөлшектер

 ⚫ Құбырлар
 ⚫ Шығын өлшегіштер
 ⚫ Технологиялық тораптар
 ⚫ Күкірт қышқылы
 ⚫ Ион алмастырғыш шайыр
 ⚫ Сутектің асқын тотығы

Қордың стратегияларыТоптың стратегиялары

2019 жылғы санатты стратегиялар
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Кен орындарының өмірлік циклін басқару КАП1

Топ 26 кен орнында (учаскеде) 
кен өндіреді. Кен орнын зерттеу 
технологиялық блоктарға бірізді 
бөлу бойынша ЖҰС әдісі жүзеге 
асырылады. Орташа есеппен кен 
орнындағы бір технологиялық блок 
үштөрт жыл ішінде өңделеді.

Уранды ЖҰС әдісімен өндіруге мына
дай жұмыстар кешенін орындау кіреді:

   Тау-кен-дайындау жұмыстары 
(технологиялық ұңғымалар
ды құру, магистралдық және 
блокішілік бекіткішті құрастыру, 
таукен қоспасын қышқылдан
дыру);

   Уранды тікелей жер қойнауын-
да сілтісіздендіру және өнімді 
еріткіштерді өндіру (белсенді 
сілтісіздендіру, сілтісіздендіру 
және қосымша сілтісіздендіру). 

Уранды өндіру үшін Топ пайдалана
тын технология кен өндірудің басқа 
белгілі әдістеріне қарағанда, жер 

бедеріне және қоршаған ортаның 
күйіне аз әсер етумен сипаттала
ды. Осыған қарамастан, өндірістік 
учаскелердің күйіне, тұрғызылған 
инфрақұрылымның және кен 
шығару үдерістерінің атқарымда
рына қатысты тұрақты мониторинг 
жүргізіледі. 

Өндірістік учаскені жабу туралы 
шешім қабылдағаннан кейін ны
сандарды пайдаланудан шығару 
және топырақ құнарлығын қалпына 
келтіру кен орындарының өмірлік 
циклін басқару аясындағы міндетті 
кезең болып табылады. 

Кен орындарын (учаскелерді) 
жабу мәселелерін басқару

Кен орнының қорларын пайдалану 
факті бойынша кен орнының (учаске
лердің) өндірістік нысандарын пай
далану мерзімінің соңында оларды 
жабу жұмыстарын жоспарлау қажет. 

Компанияның еншілес және тәуелді 
ұйымдары әр кен орны (учаске) үшін 

жер қойнауын пайдалану салдарын 
жою және топырақ құнарлығын қал
пына келтіру, сондайақ Қазақстан 
Республикасының заңнамасының 
талаптарына сәйкес экологиялық 
кен орнын (учаскені) қалпына келтіру 
жобасын әзірледі. Компанияда және 
оның еншілес әрі тәуелді ұйымдарын
да қалпына келтіру жұмыстарын жүр
гізу жөніндегі ішкі стандарт әзірленіп, 
қолданылады. Жер қойнауын пайда
лану туралы келісімшарттарға сәйкес 
Компания Қазақстан Республика
сының кез келген банкінде арнайы 
депозиттік шотқа (тарату қорына) 
жыл сайын қаражат аударады. 

Әзірленген жоба Компанияның 
ішінде құрылымдық бөлімшелермен 
келісіледі, содан кейін Қазақстан 
Республикасы Денсаулық сақтау ми
нистрлігінің Санитарлықэпидемио
логиялық қадағалау комитетіне және 
Қазақстан Республикасы Экология, 
геология және табиғи ресурстар 
министрлігінің Экологиялық реттеу 
және бақылау комитетіне келісу үшін 
жолданады.

Жобаны әзірлеу және бекіту бары
сында Топ қоғамдық тыңдауларға 
қатысу және жабу жобасын өңірлік 
БАҚта жариялау арқылы әр түрлі 
мүдделі тараптармен өзара әрекет
теседі. 

Кен орындарын (учаскелерін) 
жабу үдерісі жер қойнауын пайда
лану келісімшарттарында қарас
тырылған уранның теңгерімдік 
қорларын толық өтегеннен кейін 
басталады. Бастапқыда жұмыстан 
босатылатын қызметкерлерді бөлу 
және жұмысқа орналастыру бойын
ша шаралар қабылданады. Одан әрі 
жер қойнауын пайдалану салдарын 
жою бойынша әзірленген жобаға 
сәйкес жабылатын алаңмен тікелей 
байланысты шаралардың кешені 
жүзеге асырылады. 

Қазақстан Республикасының заңна
масында кен орнының (учаскенің) 
аумағын зерттеуге дейінгі күйге 
келгенше қалпына келтіру қарасты
рылады. 

 
Уран өңдеу
цехы

Өнімді ерітіндісі 
бар құмтұндырғыш

Сілтісіздендіретін
ерітінділерді енгізу

Өнімді
ерітінділерді
тартып шығару

Песок

80–800 метр —
уран өндіру 
тереңдігі

Қоспаларды
тұндыру

Сорғы
станциясы

Күкірт
қышқылы

Сілтісіздендіретін
және өнімді
ерітінділерді үлестіру
орталығы

Уранды
сілтісіздендіру

Құм

Схема: Уранды тікелей жер қойнауында сілтісіздендіру және өнімді ерітінділірді өндіру

КЕН ОРЫНДАРЫН (УЧАСКЕЛЕРДІ) ЖАБУ ПРАКТИКАЛАРЫН ДАМЫТУ

Кен орындарын (учаскелерді) жабуды жоспарлау – әр 
түрлі маңызды бөлшектерді есепке алуды және 
тәжірибені талап ететін тапсырма. Компания кен 
орындарын (учаскелерді) жабу бойынша жоспарлау 
және жүзеге асыру іс-шараларының сапасын үнемі 
жақсартуға мүдделі. 

Осы мақсатта 2019 жылы Қазақстан ядролық универ-
ситеті Қазатомөнеркәсіптің Өндірістік қауіпсіздік 
департаментімен бірге Экологиялық және әлеуметтік 
саладағы іс-әрекеттердің корпоративтік жоспарын 
(ESAP) жүзеге асыру аясында оқыту курстарының топ-
тамасынан тұратын «Кен орнын жабуды, таратуды, 
қалпына келтіруді оңтайландыру және кәсіпорынның 
өмірлік циклін аяқтау жұмыстарын ұйымдастыру» 
тақырыбындағы семинарды ұйымдастырды. 

Курстың спикерлері – Джефф Паршли (компаниялар 
тобының төрағасы және корпоративтік кеңесші, 
экология және тау-кен өндіру кәсіпорындарын жабу 
саласында 35 жылдан артық тәжірибесі бар) және 
Жанар Файзулдаева (BSc эколог, SRK Kazakhstan және 
SRK UK қауымдастырылған кеңесшісі, халықаралық 

кеңесшілердің жобалық топтарында эколог ретінде 
жұмыс тәжірибесі мол).

Семинарға Қазатомөнеркәсіп кәсіпорындары жетек-
шілерінің 14 орынбасары, жер қойнауын қорғау және 
жер қойнауын пайдалану үшін, экологиялық және 
әлеуметтік мәселелер үшін жауапты 38 қызметкер 
қатысты.  
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Салдарын жою жөніндегі жобада 
қарастырылған жұмыстардың 
толық көлемі орындалғаннан кейін 
жерасты суларының күйін бақы
лайтын мониторинг жүргізу жүйесі 
тағайындалады. Осы мақсат үшін 
учаскеде қадағалау ұңғымалары
ның желісі құрылады. Сондайақ 
мониторинг жүргізу жүйесінің 
аясында радиациялық қорды 
бақылау жүзеге асырылады.

2019 жылғы негізгі нәтижелер

2019 жылы екі кен орнында (учаске
лерде) қорларды зерттеу аяқталды, 
бұл кен орындарын пайдаланушы 
«ҚазатомөнеркәсіпSaUran» ЖШС 
болып табылады: Мойынқұм кен 
орны – Уванас кеніші № 1 учаскесі – 
жерасты ұңғымалық сілтісіздендіру 
әдісімен толық өңделген Қазақстан
дағы алғашқы уран кен орны. 

Жоғарыда аталған учаскелерде 
мемлекет алдындағы барлық 

келісімшарттық міндеттемелер 
орындалды, жұмыстан босатылған 
қызметкерлерді бөлу және жұ
мысқа орналастыру бойынша ша
ралар қабылданды, жер қойнауын 
пайдалану салдарын жою жұмыс
тары басталды.

Даму жоспарлары

2020 жылы Топ 2019 жылы жа
былған кен орындарында (учаске
лерде) қалпына келтіру жұмыста
рын жүргізуді жоспарлайды. 

Цифрландыру және автоматтандыру

Қазатомөнеркәсіп – өзінің кәсіп
орындарын цифрландырумен ай
налысқан Қазақстандағы алғашқы 
өндірістік компаниялардың бірі. 
Цифр лық ақпараттық жүйелерді 
енгізу күнделікті тапсырмаларды 
жүзеге асыру үшін уақыт пен ресур
старға жұмсалатын шығындарды 
оңтайландыруға көмектеседі, бұл 
Компанияның бизнесүдерістерінің 
тиімділігін арттыруға ықпал етеді. 

Цифрландыру үдерістерін 
басқару

Цифрландыру – Топтың 2015 
жылдан бастап жүзеге асырылатын 
трансформация бағдарламасының 
негізгі бағыты. Компанияның және 
ЕТҰның осы үдерістерінің аясында 
ақпаратты басқару, жинау және 
талдау тиімділігін арттыруға, бөлім
шелердің арасындағы өзара ісқи
мылды жеңілдетуге және қызметтің 
айқындығын арттыруға ықпал ететін 
ITшешімдер енгізіледі. 

Қазатомөнеркәсіптің ұйымдық 
құрылымында ақпараттық шешім
дерді енгізу үшін және қолдау көрсе
ту үшін жауапты үш бөлімше әрекет 
етеді, олар: Ақпараттық технология
ларды қолдау департаменті, Бизнесті 
трансформациялау департаменті, 
Цифрландыру және ITсәулет депар
таменті. Топтың цифрлық трансфор
мациялау жобаларын жүзеге асыру 
үшін жауапты департаменттердің 
қызметін Трансформация және IT 
жөніндегі Бас директор үйлестіреді. 

2019 жылы «Қазатомөнеркәсіп» 
ҰАК» АҚның 2028 жылға дейінгі 
Цифрландыру стратегиясы әзірленіп 
бекітілді, ол үш бағдарламадан тұра
тын «Цифрлық Қазатомөнеркәсіп» 
тұжырымдамасын анықтайды:

 ⚫ Цифрлық егіздер;
 ⚫ Цифрлық тұғырнамалар;
 ⚫ Цифрлық қызметкерлер (цифрлық 

мәдениет).

«Цифрлық егіздер» бағдарламасы 
геологиялық барлау, өндіру және 
өңдеу саларындағы озық ІТтехноло
гияларды қолдану есебінен қыз
меттің тиімділігін арттыруға бағыт
талған. Цифрлық егіздер деректердің 
ағынын реттеуге және талдауға, 

үдерістерді басқаруға және жағдай
ды толық бақылауды қамтамасыз 
етуге мүмкіндік береді.

«Цифрлық тұғырнамалар» бағдарла
масы жеткізулердің тізбегін, соның 
ішінде сатып алуларды, тасымалдау 
мен өткізуді басқаруға, сондайақ 
босаған активтерді Топтың ішінде 
оңтайлы бөлуге мүмкіндік береді. 

«Цифрлық қызметкерлер» бағдарла
масы оқу сервистерін ұсыну арқылы 
қызметкерлерге қызмет көрсетуге 
мүмкіндік беретін қызметкерлер 
үшін экожүйені құруға бағытталған, 
олар: 

 ⚫ электрондық оқыту (elearning) 
және операцияларды орындау 
бойынша онлайн қолдау көрсету;

 ⚫ тасымалды электрондық құрал
дардың (wearables) көмегімен 
шынайы уақыт режимінде қызмет
керлердің денсаулығына монито
ринг жүргізу;

 ⚫ виртуалдық жұмыс орны (Desktop
asaService).

Сонымен қатар, Бизнесті транс
формациялау департаменті жаңа 
жүйелерді енгізу кезеңінде қыз
меткерлерді белсенді түрде қолдау 

көрсетеді. Осы мақсат үшін Компа
ниямен ЕТҰ қызметкерлерінің цифр
лық технологиялардың саласында 
барлық деңгейдегі жұмыскерлердің 
құзыретін дамыту туралы хабардар
лығын арттыру бойынша ісшаралар
ды жүйелі түрде жүргізеді, бұл цифр
лық жүйелерді енгізу үдерістерінің 
тиімділігін арттыруға ықпал етеді. 

2019 жылғы негізгі нәтижелер

«Цифрлық егіздер» бағдарламасы
   Тау-кен геологиялық ақпараттық 
жүйесі

«Цифрлық егіздер» бағдарламасын 
жүзеге асыру аясында 2019 жылы 
«РУ6» ЖШС кәсіпорнында «Таукен 
геологиялық ақпараттық жүйесі» 
бағдарламалық кешені өнеркәсіптік 
пайдалануға енгізілді.

ТГАЖ енгізу нәтижесінде зерт
телетін кен орны мен кен өндіру 
технологиялық нысандары туралы 
өзекті және айтарлықтай толық ге

ологиялық және геотехнологиялық 
ақпарат келтірілген кен өндіру ке
шенінің геотехнологиялық өрісінің 
цирфлық егізі жасалды. «РУ6» 
ЖШС мамандары пайдаланылатын 
нысан құрылымының барлық даму 
кезеңдерінде бастапқы ақпаратын 
толтыру және толассыз жүргізу 
жөніндегі автоматтандырылған 
жүйені қабылдады. 

Жүйе технологиялық блоктың 
өмірлік циклінің барлық кезең
дерінде геологиялық және геотех
нологиялық деректерді кешенді 
талдау жүргізеді. Алынған дерек
терді ескере отырып, ТГАЖ нақты 
кәсіпорын мен учаске үшін жаңа 
блоктарды пысықтау бойынша 
анағұрлым тиімді модельді: блокты 
іске қосудан бастап, оны таратумен 
аяқталатын модельді есептейді. Ви
зуалдандыру үшін технологиялық 
блоктарды пысықтау мен жөнге 
келтірудің көп нұсқалы матема
тикалық 2D және 3D модельдеуі 
қолданылады. 

   Жоспарлаудың интеграция-
ланған жүйесі

Қорды цифрлық трансформациялау 
бағдарламасын жүзеге асыру ая
сында Қазатомөнеркәсіп компания
сында Интеграцияланған жоспарлау 
жүйесінің (ИЖЖ) жобасы енгізіледі 
және оны ЕТҰда тираждау бойын
ша жұмыстар жүргізіледі. 

ИЖЖ енгізу жобасының негізгі 
мақсаты заманауи, тиімді басқа
рушылық шешімдерді қабылдау 
үшін өндірістік және қаржылық 
көрсеткіштерді орташа мерзімді 
жоспарлаудың әр түрлі сценарий
лерін жедел талдауға, модельдеуге, 
болжауға және визуалдандыруға 
ақпараттықаналитикалық қолдау 
көрсету құралын жасау болып 
табылады. 

Мысалы, 2019 жылдың басынан 
бастап Корпоративтік орталықтың 
деңгейінде, сондайақ «Аппақ» 
ЖШС, «РУ6» ЖШС, «Орталық» 

Камила Сыздықова, «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ-ның экономика 
және жоспарлау жөніндегі басқарушы директоры, 
Компанияның қаржылық-экономикалық үдерістеріне 
ИЖЖ енгізудің әсері туралы: 

«ИЖЖ көмегімен тау-кен 
жұмыстарының жоспарын 
автоматты түрде есептейміз. 
Басты өзгеріс біздің 
кәсіпорнымыздың өндірістік 
бағдарламасы бойынша орташа 
мерзімді жоспарлауға ауысу 
күтіледі.

Жүйені енгізгенге дейін тау-
кен жұмыстарының егжей-
тегжейлі жоспары бір жыл 
жасалды. Ал кейінгі 4 жылға 
шақталған қаржылық және 
өнеркәсіптік көрсеткіштер 
экстраполяцияланады. Осындай 
тәсілдеме кезінде Холдинг 
бойынша шоғырландыру 
ауқымында есептеулердің кемшілігі 
айтарлықтай жоғары болды. 

Енгізілетін ИЖЖ жүйесі 
геологиялық, геотехникалық, 
технологиялық параметрлердің 
және өндірістік қызметтің 
нәтижелеріне әсер ететін 
факторлардың көп мөлшерін 
ескере отырып, әр түрлі 
сценарийлерді қалыптастыруға 
және бір жыл емес, кем дегенде үш 
жыл ішіндегі анағұрлым оңтайлы 
сценарийді таңдауға мүмкіндік 
береді.

ИЖЖ технологиялық блоктардың 
және бір жылдан артық мерзім 
ішінде қызметтің негізгі 
көрсеткіштерін (өзіндік құны 
және жалпы табыстылық) 
бағалау және салыстыру үшін 
бірізділік арақатынасының әр 
түрлі сценарийлерін жасауға 

көмектеседі. Бұл бір технологиялық 
блок кен орнында үш-төрт жыл 
бойы пайдаланылатынын ескере 
отырып, шешімдер қабылдау 
сапасы мен жылдамдығын 
арттырады.  
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ТҰРАҚТЫ ДАМУ

ЕК» ЖШС және «Қазатомөнер
кәсіпSaUran» ЖШС кәсіпорында
рында ИЖЖ нәтижелі пайдалануға 
енгізу қамтамасыз етілді. Жоғарыда 
аталған кәсіпорындар бойынша 
ИЖЖ жүйесін қолдануды ескере 
отырып, 20192023 жж. аралығын
дағы жоспарлау кезеңінде өндірістік 
бағдарламалар мен бизнесжоспар
лардың өзектілігі артты, ал 2019 
жылдың мамыр айында 20192023 
жылдарға шақталған Жиынтық 
шоғырландырылған бизнесжоспа
ры құрастырылды. 

2019 жылдың шілдесінде аталған 
өндіруші кәсіпорындардың өн
дірістік блогында жүйені пайдала
нушылар 20202024 жж. кезеңде 
өздерінің өндірістік бағдарламала
рын ИЖЖде қалыптастырды. 2019 
жылдың қарашасында өндіруші 
кәсіпорындардың экономист 
мамандары қалыптастырған өн
дірістік бағдарламалардың негізінде 
20202024 жж. кезеңінде ЕТҰ бизнес 
жоспарлары ИЖЖде қалыптасты 
және оларды басқару органдары 
бекітті. 

Сонымен қатар, жобалау коман
дасымен екінші толқынды ЕТҰда 
ИЖЖ жүйесін енгізу жұмыстарына 
дайындау жұмысы жүргізілді. Со
нымен, екінші толқынды түрлендіру
лердің бағдарламасы дайындалды, 
бюджет қалыптасты және жобаның 
болжалды пайдалары есептелді 
және ИЖЖ одан әрі дамыту бойын
ша пайдаланушының қажеттіліктері 
талданды.

Цифрлық платформалар
 «eKAP» ақпараттық жүйесі

«Цифрлық тұғырнамалар» бағдар
ламасын жүзеге асыру аясында 
2019 жылы «eKAP» ақпараттық 
жүйесі пайдалануға енгізілді, ол не
гізгі модульдерді бейнелеу арқылы 
«бір терезе» қағидаты бойынша 
Қазатомөнеркәсіп компаниясының 
Корпоративтік орталығы мен ЕТҰ 

бизнесүдерістерін автоматтандыру 
мен біріктірудің бірыңғай тұғырна
масын білдіреді. 

eKAP негізгі модульдері мыналар
ды қамтиды: «Тауарлықматери
алдық құндылықтар», «Өндірістік 
қауіпсіздік», «HRrecruiting», «Үнемді 
өндіріс», «Қызметкерлер».

Жүйе жеке компьютерлерді 
пайдаланатын немесе мобильді 
құрылғылары бар атомдық холдинг 
кәсіп орындары жұмыскерлерінің 
100%ын қамтуға мүмкіндік береді – 
iOS және Android тұғырнамаларын
да мобильді қосымша әзірленді, 
ол бағдарламалық өнімдерді 
қашықтан пайдалану (қолжетімдік) 
мүмкіндігін береді. 

«eKAP» ақпараттық жүйесін 
«KAPTechnology» ЖШС еншілес 
компаниясы өз бетінше әзірледі 

және қазіргі кезде сервистік модель 
(SaaS) бойынша ұсынылады.

  SAP ERP жүйесі

Сонымен қатар, Топта SAP ERP ре
сурстық кәсіпорын басқару жүйесін 
белсенді енгізу жалғасуда. Бұл жүйе 
корпоративтік ресурстарды жоспар
лау мен есепке алудың тиімді құра
лы болып табылады, басқарудың 
барлық деңгейлерінде деректерді 
жинау және шешімдер қабылдауға 
қолдау көрсету мүмкіндігін беретін 
ақпаратты жинау, сақтау, өңдеу 
және ұсыну жөніндегі бірыңғай 
тұғырнама болып табылады. 

2019 жылдың сәуір айынан бастап 
SAP ERP жүйесі «Орталық» ЕК» 
ЖШС мен «РУ6» ЖШС кәсіпорын
дарына пайдалануға енгізілді. 2019 
жыл ішінде жүйені жеті еншілес 
өндірістік ұйым іске қосты. 

Кәсіпорындарды енгізген кезеңдер
де қызметтің барлық салаларында 
мақсатты үдерістер автоматтан
дырылды, олар: сату, сатып алу, 
қаржылықэкономикалық қызмет, 
өндіріс, жөндеу, кадрлық бизнес 
үдерістер және инвестициялар. 

IT басқаруға сервистік тәсіл 

Цифрлық трансформациялау 
бағдарламасының аясында IT 
Service Management (ITSM) жоба
сы жүзеге асырылады. Бұл – IT 
басқаруға сервистік тәсілдеме, ол 
бизнестің қажеттіліктеріне, пайда
ланушыға ақпараттық технология
лармен ұсынылатын қызметтерге 
баса назар аударуды ұсынады. 
Жоба ITқызметтерді ұсыну сапа
сы мен жылдамдығын арттыруға 
бағытталған, IT басқарудың 12 
автоматтандырылған басқару 
үдерісін енгізуді қамтиды. Бұл 
ретте қызметтердің деңгейі тура
лы келісімнің (SLA) болуы ITөнім 
берушілерге сапалы қызметтерді 
көрсетуге мүмкіндік береді, ал 
Қоғамның ITбөлімшелеріне сапаны 
өлшеуге, бақылауға және жақсар
туға мүмкіндік береді. 

Жобаның бірінші кезеңінде оқыс 
оқиғаларды басқару үдерістері, 
қызмет көрсету мен қолжетімдік 
сауалдары, қызметтер мен активтер 
туралы келісімдер, өзгерістер мен 
конфигурациялар автоматтанды
рылды және өнеркәсіптік пайдала
нуға енгізілді. 

Жобаның екінші кезеңінде ITшешім
дердің үздіксіздігін басқару, 
ITшешімдерді таңдау мен енгізу, 
ITге шешімдерді жіберу және қа
былдау, мәселелерді, пайдалануды, 
қолжетімдікті және қуаттылықты 
басқару үдерістері автоматтанды
рылды. 

Сондайақ ITSM жүзеге асыруға 
қыз меткерлер мен IT бөлімше
лерінің жұмыс регламенттерін 

қалыптастыру, жұмыс сапасының 
критерийлері, үдерістердің күйін 
бақылау және мониторинг жүргізу 
тетіктерін қалыптастыру кіреді.

2019 жылғы мамырдан бастап IT 
басқару жүйесі орталық кеңседе, 
«KAPTechnology» және «РУ6» ЖШС 
кәсіпорындарында қолданылады, 
ал желтоқсанда «СемізбайU» ЖШС, 
«Саудакөлік компаниясы» ЖШС, 
«БайкенU» ЖШС, «Қазатомөнер
кәсіпSaUran» ЖШС, «Аппақ» ЖШС, 
«Орталық» ЕК» ЖШС кәсіпорын
дарында ITSM жүйесі өнеркәсіптік 
пайдалануға енгізілді. 

ITSM жүйесінің енгізілуі арқасында 
пайдаланушылар қызмет көрсету/
қолжетімдік туралы сауалдарды 
және оқыс оқиғаларды өзінеөзі 
қызмет көрсету порталы арқылы 
тіркеуге және өтінімнің мәртебесін 
қадағалауға мүмкіндік алды. Қыз
меттердің нәтижелерін бағалау үшін 
және сапасын жақсарту үшін жүйе 
кері байланыс мүмкіндігін болжай
ды. Бұған қоса, жүйені енгізген 
кезде пайдаланушылар үшін сау
алдарды орындау мерзімдері 5–7 
жұмыс күнінен 1–2 жұмыс күніне 
дейін қысқарды. 

2020 жылдың мамырының соңына 
дейін жүйені пайдалануға ЕТҰда 
мониторинг жүргізілетін болады. 

Даму жоспарлары

Компанияда Топтың ITсәулетін 
дамыту және цифрландыру жоба
сын іске асыру бойынша ауқымды 
жоспарлар бар. 2020 жылы мына
лар жоспарланады:

 ⚫  SAP ERP жүйесін «Үлбі металлур
гиялық зауыты» АҚда нәтижелі 
пайдалану үшін іске қосу; 

 ⚫  енгізудің екінші толқынындағы екі 
ЕТҰда Интеграцияланған жоспар
лау жүйесін енгізу. ИЖЖ енгізу ая
сында екінші толқында мақсатты 
сәулетті және ИЖЖ деректерінің 
модельдерін әзірлеу мен енгізу, 

өндірістік блоктың модульдерін 
түрлендіру, «Инкай» БК» ЖШСде 
және «СемізбайU» ЖШСде ИЖЖ 
таралымын көбейту бойынша 
жұмыстар, сондайақ бірінші және 
екінші толқындардың ЕТҰ бойын
ша өндірістік бағдарламалар мен 
бизнесжоспарларды қалыптас
тыру қарастырылады;

 ⚫  бизнестің мүмкіндіктерін 
кеңейту, бәсекеге қабілетті 
артықшылықтарды қамтамасыз 
ету және өнімнің құндылықтарын 
арттыру үшін Топтық қызметінде 
қолданылатын озық цифрлық 
технологияларды іздеу;

 ⚫  CRM тұғырнамасының негізінде 
клиенттермен өзара әрекеттесу 
үдерістерін автоматтандыру;

 ⚫  ақпараттық қауіпсіздіктің мақ
сатты үдерістерін 13 еншілес 
ұйымға енгізу және Ақпараттық 
қауіпсіздіктің жедел орталығы
ның тұғырнамасының негізінде 
ақпараттық қауіпсіздік үдеріс
терін автоматтандыру, ол оқыс 
оқиғаларды жедел басқаруға, 
инфрақұрылымдағы өзгерістерді 
қорғаныс сүйемелдеуге, бизнес 
үдерістерді үздіксіз жүзеге асы
руға және жаңа қауіпқатерлерді 
уақтылы анықтауға мүмкіндік 
береді; 

 ⚫  деректердің аналитикасын қолда
ну бойынша шешімдерді іздеу;

 ⚫  Цифрлық трансформациялау 
бағдарламасының жобаларын 
іске асырған кезде сәулеттік тәсіл
демені қолдану бойынша жұмыс
ты жалғастыру;

 ⚫  ақпараттық қауіпсіздік бойынша 
лицензияланған жедел орталыққа 
қосылу;

 ⚫  деректердің сапасын арттыру, 
уақтылы есепке алу, дәл бейнелеу 
мен ұсыну бойынша жұмысты 
бастау. Қалыптастыру кезең
дерінің әрқайсысында дерек
тердің сапасы холдинг қызметінің 
уақтылы және шынайы бейнесін 
алуға мүмкіндік береді, Компани
яның жария мәртебесін ескерсек, 
бұл ерекше маңызды.

SAP VALUE AWARDS

SAP ERP жүйесін енгізу жобасы жоғары бағаланды: SAP Value Award 
компаниясы – жүйені әзірлеуші компания жыл сайын өткізетін 
марапаттау салтанатында 2019 жылы Қазатомөнеркәсіп «алтын» 
марапатын алды. 

SAP Value Award осымен төртінші рет өткізілді. Жеті номинациядағы 
жобалар бірқатар критерийлер бойынша бағаланды, олар: өзгерістерден 
болатын әсер, операциялық қызметке әсері және компанияның 
стратегиялық дамуы, SAP шешімдерін енгізу мен бизнес-нәтижелер 
арасында тығыз байланыстың болуы.  
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Персоналды басқару

Басқару тәсілі

Қызметкерлер өндірістік үдерістер
де басты рөлді атқарады және Қаза
томөнеркәсіпті табысқа жетелейтін 
негізгі драйвер болып табылады. 
Компания қолайлы еңбек жағдайын 
жасауға, барлық қызметкерлерді 
мансабын өсіруге мүмкіндікпен 
қамтамасыз етуге және Компания 
ішінде өзара ашық қарымқатынас
ты ұстануға тырысады. 

Компанияның персоналды басқару 
саласындағы қызметі «Қазатом
өнеркәсіп» ҰАК» АҚның 20182028 
жылдарға арналған Кадрлық 
саясатымен (бұдан әрі – Кадрлық 
саясат) реттеледі. Компанияның Ка
дрлық саясатының мақсаты оның 
құндылықтарын бөлісетін білікті әрі 
уәжделген қызметкерлерінің тиімді 
жеке және командалық жұмысы 
арқылы Компанияның стратеги
ялық мақсаттарына жетуге көмек
тесу болып табылады. Кадрлық 

саясат «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» 
АҚның 20182028 жылдарға қабыл
даған Даму стратегиясына сәйкес.

Компанияның 2028 жылға дейінгі 
Даму стратегиясында көзделген 
персоналды басқару саласындағы 
неғұрлым ауқымды мақсаттардың 
қатарында корпоративтік мәде
ниетті дамытуды және бизнестің 
стратегиялық серіктесі ретінде HR 
рөлін күшейтуді атауға болады.

Персоналды басқару үшін жауап
ты құрылымдық бөлімше Адам 
ресурстарын басқару департаменті 
болып табылады. Есептік кезеңде 
Қазатомөнеркәсіп бизнессеріктес
тіктің жаңа моделін енгізу арқылы 
HRсараптаманың жоғары деңгей
ін қамтамасыз етуге едәуір күш 
салды. Бұл модель персоналды 
басқару функциясын әкімшілік қол
даудан бизнескеңесші рөліне дейін 
трансформациялауға бағытталған. 
Сонымен қатар модель жүйелі 

тәсіл құру арқылы HRүдерістердің 
кемелдігі мен нәтижелілігінің 
деңгейін арттыруға және әкімшілік 
үдерістерді автоматтандыруға мүм
кіндік береді. 

Персоналды іріктеу және дамыту, 
корпоративтік мәдениетті қолдау 
тұрғысынан Компания Кадрлық 
саясатпен қатар Ұжымдық шарт, 
Әдеп кодексі және комплаенс 
ережелерін, сондайақ Корпора
тивтік әлеуметтік жауапкершілік 
саясатының қағидаттарын да 
басшылыққа алады. Бұған қоса, 
қызметкерлермен өзара ісқи
мылды құру барысында Компа
ния халықаралық бастамаларға 
бағдарланады. 

Персоналды басқару шеңберінде 
Қазатомөнеркәсіп өзіне бірқатар 
міндеттерді қояды, оның ішінде: 

 ⚫  персоналды конкурстық негізде 
жұмысқа қабылдау және кадр
лардың тұрақтамауын азайту;

 ⚫ бірдей еңбек жағдайын қамтама
сыз ету және қызметкерлердің 
кәсіби, мансаптық және жеке 
тұлғалық тұрғыдан өсуіне көмек
тесу; 

 ⚫  білім алуға және біліктілікті арт
тыруға мүмкіндік беру; білімді 
Компания ішінде жинау және 
сақтау;

 ⚫  еңбекақы төлеу және қызмет
керлерді ынталандыру жүйесін 
жетілдіру;

 ⚫  қызметкерлерге әлеуметтік қол
дау көрсету, оның ішінде олардың 
физикалық және психикалық 
денсаулығын сақтау және өмір 
сапасын жақсарту бойынша 
 шараларды іске асыру;

 ⚫  корпоративтік мәдениетті дамыту 
және қызметкерлердің қатысты
рылу деңгейін арттыру;

 ⚫  қызметкерлермен тиімді сұхбат
ты қолдау.

Жұмыстың ең маңызды бағыты қыз
меткерлердің қауіпсіздігін қамтама
сыз ету және әлеуметтіктұрмыстық 
жағдайды жетілдіру болып табыла
ды, бұл қызметкерлер мен олардың 
отбасыларының әлауқатына септі
гін тигізіп, Компанияның өндірістік 
және операциялық нәтижелеріне 
жетуде әрбір қызметкердің қосатын 
үлесінен көрініс табады. 

Адам құқығымен байланысты 
мәселелерді басқару 

Қызметкерлерімен өзара әрекет
тесу барысында Қазатомөнеркәсіп 
қызметкерлердің мүдделері мен 
құқықтарына баса назар аударады. 

Компания адамдарды жынысына, 
жасына, ұлтына, діні мен физикалық 
мүмкіндіктеріне қарап кемсітуге, сон
дайақ мәжбүрлі және бала еңбегін 
пайдалануға үзілдікесілді қарсы. 
Қазатомөнеркәсіп адам құқығын 
қорғау саласындағы халықаралық 
нормалардың талаптарын және Ком
панияның Әдеп кодексі мен компла
енсінің ережелерін орындайды. 

Қызметкерлердің мүдделері мен 
құқықтарын қорғау мәселелері –  
Омбудсмен, комплаенс қызмет
тері мен кәсіподақ ұйымдары
ның бақылауында. Омбудсмен 
еншілес және тәуелді ұйымдар
дың еңбек ұжымдарымен Әдеп 
кодексі мен комплаенс нормала
рын түсіндіру бойынша кездесу
лер және қызметкерлердің жеке 
мәселелері бойынша жекелеген 
кездесулерді тұрақты негізде 
өткізіп тұрады.

Есептік кезеңде кемсітушілік немесе 
адам құқығы саласындағы басқа 
бұзушылықтар тіркелмеген.

Персоналдың құрылымы
GRI 102-8

Бірлескен және тәуелді ұйымдарды 
қоса алғанда, Топ персоналының 
жалпы тізімдік саны 2019 жылдың 
соңында 20 592 адамды құрады, бұл 
өткен жылғы осындай көрсеткіштен 

0,4%ға жоғары, бірақ активтердің 
есептен шығарылуына байланыс
ты («МАЭК» ЖШС, «КАЭС» АҚ 
және «SARECO» ЖШС) 2017 жылғы 
көрсеткіштен төмен. GRI 102-7  
Жұмыстың басым бөлігін Топтың 
қызметкерлері орындайды, ал 
тұрақты емес сипаттағы жұмыстар
ды орындау үшін Компания штаттан 
тыс қызметкерлерді тартады 
(ақылы қызмет көрсету шарттары 
негізінде).

2019 жылдың соңында ақылы 
қызмет көрсету шарттарымен 
қамтылған қызметкерлердің үлесі 
еңбек күшінің жалпы санынан 
2,6%ды құрады, ал Топ персона
лының 97,4%ы еңбек шарты бой
ынша белгісіз мерзімге жұмысқа 
қабылданған.

2019 жылдың соңында Топ пер
соналының тек 0,07%ы ішінара 
жұмыспен қамтылған. 

ӘЛЕУМЕТТІК ЖАУАПКЕРШІЛІК

2017–2019 жылдары Топ персоналы санының серпіні

2017

2018

2019

20 507

25 020

20 592

2019 жылы персоналдың жұмысқа қабылдау шарты, жұмыспен қамту түрі 
және жынысы бойынша штаттық және штаттан тыс қызметкерлерге бөлініп 
көрсетілген жалпы саны 

Көрсеткіш Саны 
(адам)

Оның ішінде
ерлер әйелдер

Есептік кезеңнің аяғындағы 
қызметкерлердің тізімдік саны (штаттық), 
оның ішінде:

20 592 16 753 3 839

-  белгісіз мерзімге жасалған еңбек шарты 
бойынша жұмыс істейтіндер

19 794 16 188 3 606

-  уақытша (мерзімді) шарт бойынша 
жұмыс істейтіндер

798 565 233

- жұмыспен толық қамтылғандар 20 577 16 745 3 832
- жұмыспен ішінара қамтылғандар 15 8 7

Бақыланатын қызметкерлер (ақылы қызмет 
шарттары бойынша, штаттан тыс)

546 372 174

Жұмыс күшінің жалпы саны 21 138 17 125 4 013

НЕГІЗГІ HR БАСТАМАЛАР

КОРПОРАТИВТІК  
МӘДЕНИЕТТІҢ ДАМУЫ

HR – БИЗНЕСТІҢ  
СТРАТЕГИЯЛЫҚ СЕРІКТЕСІ 
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Топтың уран өндіретін кен орын
дары мен өндірістік объектілерінің 
орналасқан жеріне байланысты 
Топ қызметкерлерінің басым 
бөлігі (шамамен 66%ы) Қазақстан 
Республикасының оңтүстік өңірінде 
жұмыспен қамтылған (Шымкент қ. 
қоса алғанда – 2%). 

Қазатомөнеркәсіп персоналдың 
құрамын жынысы, жасы, азшылық 
топтарға қатыстылығы және басқа 
да түрлену белгілері бойынша бөлі
нетін негізгі санаттар тұрғысынан 
тұрақты талдап отырады.

2019 жылдың соңында Топта жұмыс 
істейтіндердің жалпы санынан ерлер 
мен әйелдердің үлесі 2018 жылғы 
деңгейді сақтап, тиісінше 81% және 
19%ды құрады. Бұл арақатынас 
өндіретін саладағы өндірістік 
қызметтің ерекшелігі салдарынан 
туындайды.

Топ қызметкерлерінің орташа жасы 
2019 жылдың соңында 39,4 жасты 
құрады, бұл алдыңғы кезеңмен 
салыстырғанда 1,5%ға төмен (2018 
жылы – 40 жас).

2019 жылы Топтан шығып кеткен 
қызметкерлердің саны алдыңғы 
есептік кезеңге қарағанда  
3%ға төмендеді, бұл әлеуметтік 
тұрақтылықтың артқанын көрсе
теді. 

Топтан шығып кеткен 2899 адам
ның ішінде ең үлкен үлесті –  
42%ды – 30 50 жастағы ерлер 
құрайды. Уран өндіретін кәсіпорын
дар Оңтүстік өңірде орналасқан
дықтан (Шымкент қ. қоса алғанда), 
Топтан шығып кеткен қызметкер
лердің ең үлкен үлесі осы өңірге 
келеді және 66%ды құрайды.

2019 жылы Топта 3 027 адам жұ
мысқа қабылданды. 57% жаңа қыз
меткерлер Оңтүстік өңірде жұмыс 
істейді (Шымкент қ. қоса алғанда).

Еңбекақы төлеу жүйесі

Материалдық сыйақы қызметкер
лерді ынталандырудың маңыз
ды құрамдастарының бірі болып 
табылады және Қазатомөнеркәсіп 
өз қыз меткерлері алдындағы 
қаржылық міндеттемелерін то
лығымен және белгіленген мерзімде 
орындайды. Компанияда еңбекақы 
төлеу жүйесі үздік халықаралық 
практикаларға сәйкес және Топтың 
қызметкерлеріне сыйақы белгілеу 
деңгейі еңбек нарығында бәсекеге 
қабілетті болып табылады.

2019 жылы өндірістік персонал
дың орташа айлық еңбекақысы 
2018 жылдың деңгейіне қарағанда 
8%ға өсіп, 263 997 теңгені құрады. 
Мұндай өсу өндірістік персоналдың 
еңбекақысының 2019 жылғы 
1 маусымнан бастап 10%ға ұлғай
тылуымен түсіндіріледі.

2019 жылы Қазатомөнеркәсіптің 
үш пилоттық кәсіпорнында «Кен 
өндіретін кәсіпорындардың қызмет
керлерінің еңбекақысын жүйелен
діру» ұзақ мерзімді жобасы қолға 
алынды. Жобаның мақсаты жылдық 
жиынтық сыйақы деңгейін сақтай 
отырып, қызметкерлердің жеке/
ұжымдық нәтижелері мен мі
незқұлқына байланысты жиынтық 
ынталандыру жүйесін бірегейлендіру 
болып табылады.

Еңбекақы жүйесін әзірлеу және 
одан әрі дамыту барысында  
Компания ерлер мен әйелдерге 
және басқа да белгілер бойынша 
сыйақы тағайындау тұрғысынан 
кемсітушілікке жол бермейді. 

GRI 405-2

Еңбекақыдан басқа Компания 
қызметкерлерге олардың тиімді 
қызметі, Топтың жоспарлы көр
сеткіштері мен стратегиялық және 
операциялық мақсаттарын орын
дағаны үшін сыйлықақы төлейді. 
Материалдық ынталандыру жүй

Топтан шығып кеткен қызметкерлердің саны, жынысы бойынша 
бөлініп көрсетілген

Көрсеткіш 2017 2018 2019 Ауытқу 
2019-2018

Әйелдер, адам 727 566 521 –8%
Ерлер, адам 2 604 2 418 2 378 –2%
Жиыны 3 331 2 984 2 899 –3%

2019 жылы Топқа қабылданған қызметкерлердің өңірлер бойынша 
саны GRI 401-1

 Өңірлер  Саны Үлесі, % 
Алматы қ. 118 4%
Нұр-Сұлтан қ. 249 8%
Шымкент қ. 120 4%
Солтүстік өңір 387 13%
Оңтүстік өңір 1 597 53%
Шығыс өңір 555 18%
ҚХР 1 0%
Жиыны 3 027 100%

Жоғарыда көрсетілген ақпарат Компанияның ЕТҰ-ның GRI әлеуметтік тақырыбы бойынша 
көрсеткіштер көрініс тапқан ІТ есептері мен ресми құжаттары негізінде жиналды.

Персонал мен басқарушы органдардың 2019 жылдың аяғындағы 
құрамы, жас топтары бойынша бөлініп көрсетілген GRI 405-1  

69%

25%

6%

80%

11%

9%

Қазақтар

Орыстар

Басқалары

Қызметкерлер Басқарушы органдар

Қазатомөнеркәсіпте персоналдың тұрақтамау серпіні, 2017-2019 
жылдар, % GRI 401-1  

– • • • – • • • –

12,4%

10,0% 10,0%

2017 2018 2019 

Персонал мен басқарушы органдардың 2019 жылдың аяғындағы 
құрамы, ұлты бойынша бөлініп көрсетілген GRI 405-1  

18%

57%

25%

71%

29%

30 жасқа дейін

30-дан 50 
жасқа дейін

50 жастан 
жоғары

Қызметкерлер Басқарушы органдар

Персонал мен басқарушы органдардың 2019 жылдың аяғындағы 
құрамы, жынысы бойынша бөлініп көрсетілген GRI 405-1  

93%

81%

7%

19%

Басқарушы 
органдар

Қызметкерлер

Ерлер Әйелдер

Персоналдың 2019 жылдың аяғындағы тізімдік саны, өңірлер мен 
жынысы бойынша бөлініп көрсетілген

Көрсеткіш Саны 
(адам)

Оның ішінде
ерлер әйелдер

Алматы қ. 602 330 272
Нұр-Сұлтан қ. 942 510 432
Шымкент қ. 502 270 232
Солтүстік өңір 1 111 866 245
Оңтүстік өңір 13 210 11 876 1 334
Шығыс өңір 4 209 2 892 1 317
ҚХР 11 5 6
АҚШ 2 2 0
Швейцария 3 2 1
Жиыны 20 592 16 753 3 839

Өндірістік персоналдың орташа айлық жалақысы, теңге*

Көрсеткіш 2017 2018 2019 Ауытқу  
2019-2018

Өндірістік персоналдың 
орташа айлық жалақысы, 
теңге

238 492 244 543 263 997 8%

*  Көрсеткіш еңбек бойынша есепке (Статистикалық есептілік) сәйкес Өндірістік персоналдың 
еңбекақы қоры/өндірістік персоналдың нақты саны ретінде есептеледі. 

Есептелген еңбекақының жалпы сомасы, млн теңге*

Көрсеткіш 2017 2018 2019 Ауытқу 
2019–2018

Еңбекақы қоры, барлығы 61 829 63 413 64 884 2,3%

*  Есептелген еңбекақының сомасында барлық ілеспе салықтар мен аударымдар қамтылады.

135134 «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ



ТҰРАҚТЫ ДАМУ

есінің шеңберінде қызметкерлерді 
инновациялық идеялары, міндетін 
үлгілі орындағаны, ұзақ уақыт әрі 
мінсіз жұмыс атқарғаны үшін сый
лықақы тағайындау саясаты іске 
асырылады. 

Қосымша ынталандыру мыналарды 
қамтиды:

 ⚫ қызметкерлердің денсаулығын 
қолдау үшін еңбек демалысына 
қоса берілетін материалдық 
көмек;

 ⚫ Топ басшылығы тарапынан бел
гіленетін қызметтерді қатар алып 
жүру үшін қосымша төлем және 
тәлімгерлік үшін үстеме ақы;

 ⚫ Қазақстан Республикасының 
заңнамасына сәйкес тұрғылықты 
өңіріне байланысты экологиялық 
апат аймағында тұрып жатқан 
қызметкерлерге қосымша төлем;

 ⚫ егер өндірістік қызметкерлердің 
жұмысы зиянды немесе қауіпті 
еңбек жағдайымен байланысты 
болса, онда оларға Қазақстан 
Республикасының заңнамасына 
сәйкес қосымша төлем төленеді.

Трансформациялау жобалары 

Бизнесті трансформациялау және 
Компанияның стратегиялық мақса
ты – «Сала көшбасшысына лайық 
корпоративтік мәдениетті дамытуға» 
қол жеткізу үшін – Қазатомөнер
кәсіпте және оның бес еншілес 
кәсіпорнында 20162018 жылдар 
аралығында саясаттарды жаңартып, 
персоналды басқару саласындағы 
үдерістер мен құралдарды жетілдіру
ге мүмкіндік берген «Персоналды 
басқарудың мақсатты моделін 
енгізу» жобасы іске асырылды. Бұл 
тұрғыдан жасалған келесі қадам 
ретінде «Персоналды басқарудың 
мақсатты моделінің таралымын кө
бейту» жобасы қолға алынды, оның 
аясында 2019 жылы қалған еншілес 
және тәуелді ұйымдарда персонал
ды басқарудың мақсатты моделіне 
сәйкес негізгі HRүдерістерді енгізу 
одан әрі жалғастырылды.

Есептік кезеңде «Қазатомөнеркәсіп» 
ҰАК» АҚ сонымен қатар «Биз
несүдерістерді автоматтандыру» 
жобасын іске асыруды жалғастыр
ды: сегіз кәсіпорында кадрлық 
әкімшілік жүргізу, ұйымдастыру 
менеджменті, жұмыс уақытының 
есебін жүргізу және еңбекақыны 
есептеу үдерістерінің енгізілуін 
қамтитын SAP HCM автоматтан
дырылған жүйесінің базалық 
көлемінің таралымы көбейтілді. 
Жаңа автоматтандырылған жүйе 
қызметкерлердің жұмысын бағалау, 
оқыту және дамыту, демалыс пен 
іссапарларды басқару, сондайақ 
қызметкерлердің сыйақыларын 
қарау тәрізді персоналды басқару
дың барлық үдерістерін біріктіруге 
бағытталады. 2020 жылы автомат
тандырылған жүйенің таралымын 
Топтың ең ірі кәсіпорындарының 
бірі – «Үлбі металлургиялық зауы
ты» АҚда кеңейту жоспарланып 
отыр. Сонымен қатар қызметкердің 

«Жеке кабинетін» кезеңкезеңмен 
іске қосу да жоспарлануда.

Корпоративтік мәдениет

Стратегиялық мақсаттарға жету 
мақсатында Қазатомөнеркәсіп 
сала көшбасшысына лайық кор
поративтік мәдениетті белсенді 
дамытуды жалғастырады. Компа
нияның корпоративтік мәдениеті өз 
негізінде бес құндылыққа сүйенеді: 
қауіпсіздік, жауапкершілік, кәсіпқой
лық, даму және командалық жұмыс.

Қазатомөнеркәсіпте қолайлы 
жұмыс жағдайын құру, құзырет
тер моделін жаңарту, өсу және 
даму мүмкіндіктері, басшылықтың 
мирасқорлығы, қызметкерлерді 
оқыту және қызметін бағалау 
жүйесін жетілдіру, қызметкерлердің 
қатыстырылуын арттыру, материал
дық және бейматериалдық ынта
ландыруды басқару, коммуникация 

жүйесін дамыту, көшбасшылық 
бағдарламасын дамыту және 
жұмыс берушінің брендін нығайту 
шараларын көздейтін 20182022 
жылдарға арналған Корпоративтік 
мәдениет жобасының Жол картасы 
(бұдан әрі – КМ жобасы) құрылды. 

КМ жобасы аясында 2019 жылы 
Компанияда Қазатомөнеркәсіптің 
20182028 жылдарға арналған 
Даму стратегиясында көздел
ген Компанияның стратегиялық 
мақсаттарына жету мақсатында 
жұмысты табысты орындау үшін 
қажетті нақты қызметке қойылатын 
талаптарды біріктіретін мінезқұлық 
сипаттамаларының жиынтығы бо
лып табылатын құзыреттер моделі 
жаңартылды. 

Жаңа құзыреттер моделі қызмет
керлердің мінезқұлқын түзетуге 
мүмкіндік береді, бұл, өз кезегінде, 
корпоративтік мәдениетті дамытуға 
оң әсерін тигізеді. 

Топта персоналды дамытудағы 
маңызды рөлді 2012 жылдан бері 
іске асырылып келе жатқан ми
расқорлық бағдарламасы атқарады. 
Бұл бағдарлама Топ қызметкерлері 
қатарынан әлеуеті жоғары және кәсі
би қасиеттерін арттырып, мансабын 
өсіруге ұмтылатын кандидаттарды 
анықтау есебінен басқарушы құрам
ның мирасқорлығын қамтамасыз 
етуге мүмкіндік береді. Әрбір ми
расқор үшін қызметкердің дамуына 
жауап беретін, оның ілгерілеуін бақы
лайтын және идеяларын іске асыру 

барысында қолдайтын тәлімгер 
тағайындалады. Мирасқорлар пулы 
қызметкерлердің қызметін бағалау 
нәтижелерінің негізінде анықталады. 
Пулдардың меншік иелері – Басқар
ма төрағасы мен құрылымдық 
бөлімшелердің басшылары ми
расқорлық бағдарламасын дамы
туға негізгі үлесті қосады.

Корпоративтік мәдениет жолында 
әрбір қызметкердің қолдауы маңыз
ды. Сондықтан Қазатомөнеркәсіп 
проблемалық мәселелердің шешімін 
командалық іздеуге, көшбасшылық 
жүйесін жетілдіруге және қызмет
керлердің қатыстылығын арттыруға 
бағытталған бизнесойын форма
тындағы жұмыс сессиялары сияқты 
бірқатар жобаны іске асырады.

Есептік кезеңде «Көшбасшының 
корпоративтік мәдениетті дамыту
дағы рөлі» HRкомитеті өтті, оның 
барысында қатысушылар көшбас
шылары өз компанияларына өзгеріс 
әкеліп, қиындықты мүмкіндікке 
айналдыра алған компаниялардың 
үлгілерін қарастырды. Көшбасшы
лардың жауапкершілік шеңберіне 
сонымен қатар құрылымдық бөлім
шелер мен ЕТҰ арасындағы ішкі 
коммуникацияларды дамыту және 
өзара кроссфункционалды әрекет
тесу де кіреді, бұл әрбір қатысушы
ның бизнесті трансформациялау 

Қызметкерлер санаты бойынша бөлінген ерлер мен әйелдердің 
орташа базалық жалақыларының қатынасы, мың теңге GRI 405-2  

837
837

362
363

180
178

81
82

Жоғары басшылық 
(Директорлар кеңесі, 

басқарушы комитет 
немесе ұқсас орган)

Ортаңғы басшылық

Әкімшілік 
персонал

Өндірістік 
персонал

Ерлердің базалық мөлшерлемесі Әйелдердің базалық мөлшерлемесі

2019 жылғы ең төмен еңбекақының қатынасы, теңге

Көрсеткіш Оның ішінде
ерлер әйелдер

Қазақстан Республикасындағы ең төмен еңбекақы 42 500 42 500

Топ бойынша бастапқы деңгейлі қызметкердің еңбекақысы * 42 500 42 500

Қатынас 1 1

* 1-разрядты өндірістік қызметкердің базалық тарифтік мөлшерлемесі.

HR OPEN DAY

Қазатомөнеркәсіптің Адам ресурстарын басқару 
департаментінің бастамасымен 2019 жылы Қазақстан 
Республикасы HR-қауымдастығының жаңа дәстүрі – HR 
Open day енгізілді. Осы іс-шараның барысында республика 
мен «Самұрық-Қазына» ҰӘҚ» АҚ-ның қоржындық 
компанияларының жетекші HR-мамандары персоналды 
тиімді дамытуға бағдарланған үздік практикаларымен 
бөліседі, сондай-ақ жаңа HR-үдерістерді енгізген кезде 
өздеріне кезігетін қиындықтарды талқылайды. Осы 
бастаманың арқасында мамандар персоналды басқару 
саласындағы қызықты жобалар туралы біліп, еліміздің 
жетекші компанияларындағы әріптестерімен тәжірибе 
алмаса алады. 

 ⚫  басшылықты жүзеге асыру
 ⚫  стратегиялық шешім 

 ⚫  өзгерістерді басқару
 ⚫  нәтижеге бағдарлану
 ⚫  жоспарлау
 ⚫  командада және қарым-қатынаста 
жұмыс істеу

 ⚫  ақпаратты зерттеу және талдау
 ⚫  кәсіпқойлық және даму

Басқарушылық 
құзырет:

Корпоративтік 
құзырет:

Құзыреттердің жаңартылған моделі мыналарды дамытуға 
бағытталған:
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үдерістеріне белсенді қатысуын және 
Компанияның бес корпоративтік 
құндылығына сенімділігін қамтама
сыз етеді.

Персоналды дамыту мен 
оқыту және мамандарды 
даярлау

Персоналды оқыту мен дамыту 
Қазатомөнеркәсіптің Корпоративтік 
мәдениетті трансформациялау 
және дамыту бағдарламасының 
аясындағы қызметінің басым 
бағыттарының бірі болып табыла
ды. Қызметкерлерді оқыту тәсілдері 
Компанияның Кадрлық саясатына 
енгізіледі және келесі қағидаттарды 
көрсетеді:

 ⚫  қызметкерлерді оқыту және дамы
ту, оның дағдыларының атқаратын 
қызметіне сәйкес келуі үшін жауап
кершілік қызметкерге және оның 
басшысына жүктеледі; 

 ⚫  HR функциясы басшыларға қыз
меткерлерді оқытуда қолдау көр
сетеді және білім беру қызметінің 
провайдерлерін таңдау және оқыту 
мен дамыту үдерісін ұйымдастыру 
үшін жауап береді; 

 ⚫  білім беру бағдарламаларын 
таңдау Компанияның Даму страте
гиясына сәйкес бизнестің қажет
тіліктеріне негізделеді;

 ⚫  оқыту өзінөзі оқытатын ұйым 
қағидаты бойынша құрылады, 
бұған сәйкес оқытудың 70%ы 
жұмыс барысында өтеді, дағды
ларының 20%ын қызметкерлер 
тәлімгерлік және коучинг бағдар
ламалары арқылы алады, ал 
 10%  ы – тренингтер мен басқа 
да білім беру бағдарламалары 
есебінен алынады.

Персоналды басқарудың тиімділі
гін арттыру мақсатында Қаз
атомөнеркәсіпте қызметкердің 
оқуда мұқтаждығын және оның 
кейінгі мансаптық мүмкіндіктерін 
анықтайтын персонал қызметін 
бағалау жүйесі қолданылады. 

Қызметкердің қызметін бағалау 
оның кәсіби құзыреттерін бағалау
дан және жеке тұлғалықіскерлік, 
сондайақ басқырушылық құзы
реттерін бағалаудан құралады. 
Сонымен қатар бағалау барысында 
бөлімше жұмысының нәтижелері, 
қызметкердің жеке үлесі және бас
шының кері байланысы ескеріледі. 
Бағалаудың құралдары мен нәти
желері бағалау үдерісінің барлық 
қатысушылары үшін мөлдір болып 
табылады. Нәтижесінде қызметкер 
үшін даму жоспары/түзету жоспа
ры құрылады, сыйақы мөлшерінің 
өзгеруі немесе қызметінің жоғары
лауы/төмендеуі. Бағалау қызмет
кердің құзыреттерінің деңгейі мен 
жаңа қажетті дағдыларды алу 
қажеттілігін анықтауға ғана емес, 
Топтың ішінде мансап құру мүм
кіндіктері туралы түсінік алуға да 
мүмкіндік береді.

Қызметкерлердің білімі мен дағ
дыларының жаңартылуы Топтың 
нәтижелігіне оң ықпалын тигі
зеді, осыған байланысты есептік 
кезеңде Компанияда 20192023 
жылдарға арналған Кешенді білім 
беру бағдарламасы (бұдан әрі – 
Бағдарлама) бекітілді. Бағдарлама 
қызметкерлерді даярлау, қайта 
даярлау және біліктілігін арттыру 
үдерістерін жүйелендіруге бағыт
талады және өзінде жоғарғы оқу 
орындары мен колледждерде оқу, 
біліктілігін арттыру, сондайақ 
білімді сақтау және онымен бөлісу 
тәрізді элементтерді қамтиды.

Оқу мекемелерімен 
ынтымақтастық

Қазіргі кезде Қазатомөнеркәсіп 
Қазақстан Республикасы мен 
шетелде 34 жоғарғы оқу орны мен 

12 колледжбен ынтымақтасады. 
Топтың қаражаты есебінен өңір 
мен индустрия үшін бейінді ма
мандықтар бойынша 392 студент 
оқытылады, оның 234і – Қаз
атомөнеркәсіп пен оның ЕТҰның 
қызметкерлері, ал 158і – Компа
ниямен еңбек қатынастарында 
тұрмайтын жеке тұлғалар. 2019 
жылы жоғарғы оқу орындары мен 
колледждерде оқытуға шығыстар 
468 млн теңгені құрады.

2017 жылы Қазатомөнеркәсіп атом 
саласына кәсіби кадрлар даярлау 
мақсатында «Қ.И. Сәтбаев атын
дағы ҚазҰТЗУ» ҰАКмен бірлесіп, 
Атом өнеркәсібінің халықаралық 
ғылымибілім беру орталығын 
(бұдан әрі – «МЕНОЦАП») құрды. 
Бүгінде Топ кәсіпорындарының 
68 қызметкері магистр дипломын 
қорғады. 2019 жылы бакалавриат
тың «Геология және пайдалы қаз
балардың кен орындарын барлау» 
бағдарламасына қызметкерлер 
мен басқа да жеке тұлғалар алғаш 
рет қабылданды. Сонымен қатар 
университеттің магистранттары – 
Топ кәсіпорындарының қызмет
керлері – Томск политехникалық 
университетінде тұрақты машықта
нудан өтеді, онда олар уран кен 
орындарының геологиясы, уран 
мен сирек элементтердің минера
логиясы мәселелерін және заттекті 
зерттеудің заманауи әдістерін 
зерттейді.

Жыл сайын Қазатомөнеркәсіпте 
«Жоғары технологиялар институты» 
ЖШСнің «Қазақстандық ядролық 
университет» филиалы ұйымдас
тырған Жас мамандар мектебі 
өткізіліп тұрады. 2019 жылы Топтың 
17 кәсіпорнынан 65 перспективті 
жас маман бес күн бойы миға 
шабуыл мен жағдаяттық ойын
дарға қатысты, ал мұндағы негізгі 
тақырып корпоративтік мәдени
етті қалыптастыру, корпоративтік 
құндылықтарды енгізу және қолдау 
болды. 

Компанияның қаражаты есебінен 
оқытылатын студенттер өндіріс 
басында практикадан өтеді, онда 
әр студентке тәжірибелі тәлімгер 
бекітіледі. Қазатомөнеркәсіп 
«ЖасӨркен» жас мамандарды 
машықтыру бағдарламасына 
белсенді қатысады, оның аясында 
2019 жылы 17 қатысушы Топтың 
кәсіпорындарында машықтанудан 
өтіп, олардың ішінде 8 жас маман 
жұмысқа қабылданды. 

Кәсіби оқу

Бакалавр немесе магистр дәреже
сін алуға бағдарланған білім беру 
бағдарламаларымен қатар Ком
пания қызметкерлердің біліктілігін 
арттыруға баса назар аударады. 
Біліктілікті арттыру бағдарламала
ры Қазақстан Республикасының 
заңнамасына сәйкес міндетті 
оқуды қоса алғанда кәсіби бағыт
тар бойынша да, көшбасшылықты 
дамыту, үнемді өндіріс, корпора
тивтік мәдениет және қауіпсіздік 

мәдениеті сияқты мақсатты бағыт
тар бойынша да іске асырылады. 

GRI 404-2

2019 жылы Қазатомөнеркәсіпте Топ 
ішіне өндірістік және басқарушылық 
міндеттерді шешу үшін талап етілетін 
кәсіби білім мен дағдыларды ен
гізуге бағдарланған Ішкі жаттықты
рушылар мектебі ашылды. Әлеуетті 
бизнестренерлердің алғашқы тобы 
27 қызметкерден құралды, олар 40 
шеберлік сыныбын өткізді. Матери
алдар кейін корпоративтік порталда 
қосымша оқу материалы ретінде 
орналастырылды. Мектеп Компа
нияға білім мен тәжірибені тікелей 
табыстай отырып, мирасқорлық 
қағидатын сақтауға және өз бетімен 
оқитын ұйымның заманауи стан
дарттарына сәйкес келуге мүмкіндік 
береді. 

Бұған қоса Қазатомөнеркәсіп 
қызметкерлерінің өз бетімен оқуы 
үшін барлық жағдайды жасайды. 
Компанияда қызметкерлер ком

2019 жылы қызметкерлерді оқытуға арналған шығыстар GRI 404-2

Персонал санатының атауы Адам-семинарлар 
саны

Оқытуға арналған 
шығыстар,
мың теңге

Әкімшілік-басқарушы персонал 5 021 507 951 

Өндірістік персонал 22 128 939 032 

Барлығы 27 149 1 446 983

2019 жылы бір қызметкерге орташа жылдық оқу сағаттарының саны, 
адам-сағат GRI 404-1  

2017

2018

2019

32,5

36,0

35,4

 «УРАН ӨНДІРУ» КӘСІБИ СТАНДАРТЫ

Атом өнеркәсібінің кәсіпқойларын 
дамытуға бағытталған ауқымды 
жұмыс Компанияның ішінде ғана 
емес, республикалық деңгейде 
де іске асырылады. Қазатомө-
неркәсіптің 2019 жылы «Ата-
мекен» ҰКП алғаш рет бекіткен 
(26.12.2019 ж. № 263 бұйрық) 
«Уран өндіру» кәсіби 
стандартын әзірлеу-
ге және сараптама 
жүргізуге қатысуы 
есептік жылдың 
маңызды оқиғасына 
айналды. Стандарт 
саланың негізгі 
мамандықтарын 
және оларға қойыла-
тын талаптарды 
анықтау, еңбек 
ресурстарының са-
пасын арттыру және 

қызметкерлердің кәсіпқойлық дең-
гейін өсіру, сондай-ақ жоғары білік-
ті мамандарды даярлау кезеңінде 
білім беру сапасын арттыру үшін 
негіз бола алатын жалғыз салалық 
құжат болып табылады. 

2019 жылы бір қызметкерге оқу сағаттарының орташа саны, жынысы 
бойынша бөлініп көрсетілген 

Персонал Оқу сағаттарының орташа саны
Әйелдер 27,6
Ерлер 43,2
Барлығы 35,4
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ТҰРАҚТЫ ДАМУ

пьютердегі немесе телефон/план
шеттегі қосымша арқылы қатынай 
алатын электрондық корпоративтік 
кітапхана жұмыс істейді, ал 2020 
жылы қызметкерлер өзекті тақы
рыптарға және қазіргі бизнестің 
проблемаларына арналған кітап 
жинақтамаларымен таныса алатын 
жаңа оқу кеңістігі – оқу залын ашу 
жоспарланып отыр.

Басшыларды оқыту

Қызметкерлерді сапалы оқумен 
қамтамасыз ету үшін Қазатомө
неркәсіпте «СамұрықҚазына» 
Корпоративтік университеті» 
ЖММ әзірлеген Көшбасшылық 
бағдарламасына негізделетін 
Көшбасшылықты дамыту бағдар
ламасы (бұдан әрі – Бағдарлама) 
іске асырылуда. СЕО, СЕО1, СЕО2 
деңгейлерінің басшылары алған 
білімін кейін төменгі деңгейлерге, 
сондайақ Қазатомөнеркәсіптің 

еншілес және тәуелді ұйымдарына 
тарату үшін үш бағыт бойынша 
оқытылады: өзін басқару, адамдар
ды басқару және міндеттерді 
басқару. Сонымен қатар Бағдар
ламада HiPo – әлеуеті жоғары 
қызметкерлерді/басқарушы 
лауазымдарға мирасқорларды 
оқыту модульдері қамтылады. 
Мұндай оқыту мирасқорлардың 
көшбасшылық қасиеттерін дамы
тып, жекетұлғалық құзыреттерін 
арттыруға бағытталады.

Әлеуметтік саясат

Қызметкерлердің әлеуметтіктұр
мыстық жағдайы мен қамтылу 
деңгейін жақсартуға көмектесетін 
әлеуметтік саясат қазіргі жағдайда 
кез келген өндірістік компанияның 
өркендеуі үшін қажетті талап болып 
табылады, сондайақ жұмыс бе
рушілерге қосымша басымдықтар
ды қамтамасыз етеді. Қазатомөнер
кәсіп уран өндіретін озық компания 
бола тұра, қызметкерлерді әлеумет
тік қолдау шараларын жыл сайын 
іске асырып, Топтың әлеуметтік 
тұрақтылығының жоғары деңгейін 
қамтамасыз етеді. 

Ұжымдық шарт және 
кәсіподақтар GRI 102-41

Қазатомөнеркәсіп кәсіби ұйымдар 
мен еңбек ұжымдарының тәуел
сіздігін қолдайды. Топ қызметкер
лерінің шамамен 73%ы – «Атомдық 
өнеркәсіп қызметкерлерінің салалық 
кәсіби одағы» қоғамдық бірлесті
гіне мүше. Қазатомөнеркәсіптің 
қызметкерлермен еңбек қатына

стары ұжымдық шартпен реттеледі. 
Есептік кезеңде ұжымдық шартпен 
қамтылған қызметкерлердің саны 
2018 жылдың деңгейінде қалып, 98%
ды құрады. 

Қазіргі кезде Топтың ұжымдық шарт
тарының орташа қолданылу мерзімі 
үш жылды құрайды және тұрақты 
жаңартып тұру талабымен жасалады. 
Бұған қоса, «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» 
АҚның қызметкерлеріне Топ қыз
метіндегі маңызды өзгерістер туралы 
алдын ала хабарлау міндеттемесі 
ұжымдық шарттың ажырамас тала
бы болып табылады. Кәсіпорындар
дың басым бөлігінде қызметкерлерді 
хабарландыру болжамды өзгерістен 
төрт апта бұрын, ал кейбір жағдай
ларда – екі апта бұрын орындалуы 
тиіс. GRI 402-1

Әлеуметтік қолдау

Ұжымдық шарт қызметкерлерді 
әлеуметтік қолдау шараларын рет
тейді және мынадай регламенттеуші 

аспектілерді қамтиды:
 ⚫  Қазақстан Республикасының 

еңбек заңнамасына сәйкес қыз
меткерлерге еңбекақы төлеу;

 ⚫ Қызметкерлер мен олардың 
отбасы мүшелеріне жағдаят
тық материалдық көмек, атап 
айтқанда, некеге тұру, бала туу, 
зейнеткерлікке шығу, отбасы 
мүшелерінің қайтыс болуы және 
т.б. жағдайларда;

 ⚫ қызметкерлерге медициналық 
қызметті, сондайақ шипажайку
рорттық емдеу мен қызметкер
лердің демалысын ұйымдастыру;

 ⚫ қажет болған кезде білім беру 
бағдарламаларынан өту;

 ⚫ қауіпсіз еңбек жағдайы мен 
әлеуметтік қорғанысты қамтама
сыз ету;

 ⚫ шарт жұмыс берушінің бастама
сымен бұзылған кезде зейнет
керлік жасындағы қызметкерге 
өтемақы төлеу;

 ⚫ ұжымдық шарттың тарапта
рымен белгіленген басқа да 
аспектілер.

Қазатомөнеркәсіптің бірқатар 
кәсіпорны Қазақстан Республика
сының заңнамасымен кепілден
дірілген көлемнен жоғары жеңілдік
тер ұсынады. 

Қосымша әлеуметтік жеңілдіктер 
қызметкерлердің нақты санаттары 
үшін қарастырылады, мәселен, 
Компания жалғыз басты атааналар 
мен 12 жасқа дейінгі үш және одан 
артық баласы бар аналарды әлеу
меттік қамсыздандыру бойынша 
қосымша демалыс ұсынады. Көп 
балалы отбасыларға және 18 
жасқа дейінгі мүгедекбалары бар 
отбасыларға материалдық көмек 
көрсетіледі. Бұл ретте Топтың кәсіп
орындарында толық немесе ішінара 
жұмыспен қамтылған қызметкер
лерге бірыңғай тәсіл қолданылады. 

GRI 401-2

Сонымен қатар Қазатомөнеркәсіп 
еңбек шартын жасына байланыс
ты немесе мүгедектігі бойынша 
зейнеткерлікке шығу себебінен 
бұзған кезде, Топтың жұмыс істе
мейтін зейнеткерлеріне әлеуметтік 
жеңілдіктер қарастырады. Мәселен, 
бұл санатқа медициналық қызмет 
және мейрам күндері мен атаулы 
күндерде қосымша материалдық 
көмек беріледі. 2019 жылы зейнет
керлікке шыққан қызметкерлерге 
СЕО атынан алғыс хаттар мен 
бағалы сыйлықтар тапсырылды. 
Жұмыс өтілі үшін әлеуметтік төлем

дер жасалып, Қоғамның Ұжымдық 
шарттың талаптарына сәйкес ме
дициналық сақтандыру ресімделді. 
Зейнеткерлікке шыққан қызметкер
лер үшін ұқсас ісшаралар Ұжым
дық шарттың талаптарын ескере 
отырып, ЕТҰда да өткізіледі. 

Қызметкерлерге әлеуметтік ке
пілдіктер мен жеңілдіктерді қамта
масыз ету мақсатында, Ұжымдық 
шартта кәсіподаққа Қазатомөнер
кәсіптің жылдық еңбекақы қорынан 
кем дегенде 2,5% көлемінде жыл 
сайынғы төлемдер көзделеді. 
Есептік кезеңде кәсіподаққа 230 млн 
теңге бөлінді, бұл 2018 жылмен са
лыстырғанда 30 млн теңгеге артық. 

Бұған қоса Компания қызметкер
лерді медициналық сақтандыруға 
жыл сайын қаражат бөледі. 2019 
жылы бұл мақсаттарға 852 млн 
теңгеден астам қаражат жұмсалды, 
бұл өткен есептік кезеңдегіден 30 
млн теңгеге көп.

Топ өндірістік кәсіпорындар тобы 
болып табылатындықтан, Компания 
ЕТҰды тарату/қайта құру бары
сында қызметкерлерге қатысты 
міндеттемелерді өзіне жүктейді. 
Қызметкерлерге Топтың басқа 
кәсіпорындарына немесе Компани
яға қызмет көрсететін ұйымдарға 
жұмысқа орналасуға көмек 
көрсетіледі, кәсіби қайта даярлауға 
бағытталған білім бағдарламала

рынан өту ұсынылып, өтемақы 
төленеді. GRI 404-2

Спорттық және мәдени іс-
шаралар  

GRI 403-6

Материалдық әлеуметтік қолдаумен 
қатар Қазатомөнеркәсіп Топтың 
ішінде спорттық және мәдени өмірді 
дамытуға едәуір күш салады, бұл 
қызметкерлердің ынталандырылуы 
мен қамтылуын арттыруға септігін 
тигізеді.

Атомдық сала кәсіпорындарының 
қызметкерлері арасында алғаш 
рет Шымкент қаласында өткен ХІХ 
Спартакиада 2019 жылдың ауқым
ды спорттық шарасына айналды. 
2019 жылы 23 команда спорттың 
тоғыз түрінде жарысты: шағын 
футбол, волейбол, баскетбол, үстел 
теннисі, бадминтон, жеңіл атлетика, 
бильярд, армрестлинг және шахмат.

Осы оқиғамен қатар Топта алғашқы 
PhotoNonStop корпоративтік фото
марафоны өтті, оған қатысушылар 
Топ спортшыларының командалық 
рухын қолдап қана қоймай, жұмыс 
күнгі көңілкүйді жеткізіп, «қайтала
ма шикізатты қайта өңдеу» тақыры
бына суреттер жариялай алды. 

Есептік жылы Топта басқа да 
бірқатар шығармашылық кон
курстар, атап айтсақ, «Біздің 

Демалыс алған және демалыстан келген қызметкерлердің жалпы саны, оның ішінде ана/әке атануға 
байланысты, жынысы бойынша бөлініп көрсетілген 

Жыл 2017 2018 2019
Қызметкерлер Ерлер Әйелдер Барлығы Ерлер Әйелдер Барлығы Ерлер Әйелдер Барлығы
Демалыс 
алғандар, о.і. 
ана/әке атануға 
байланысты

8 332 336 14 258 272 21 236 257

Демалыстан 
келгендер, о.і. 
ана/әке атануға 
байланысты

2 121 123 3 115 118 7 95 102
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үздік ғылыми жұмыс» тақыры
бына бейнероликтер конкурсы, 
ақындар конкурсы және атом 
холдингі кәсіпорындарының 156 
қызметкері өзінің шығармашылық 
қабілеттерін көрсете алған «Дары
ныңды паш ет!» конкурсы өткізілді. 
Сонымен қатар Қазатомөнер
кәсіпте 2019 жылы Атом саласы 
қызметкерлерінің күніне орайлас
тырылған салтанатты ісшара 
ұйымдастырылды, оның аясында 
Топтың үздік қызметкерлерін 
марапаттау рәсімі өткізілді.

«КАТКО» БК» ЖШС қызметкерлері 
отбасыларының кәсіпорынға екі 

күндік сапары есептік кезеңнің тағы 
бір қызықты оқиғасына айналды. 
14 адамнан құрылған топ өндірістік 
объектілерге барып, жақындарының 
қандай жерде жұмыс істейтінін көрді. 

Ішкі коммуникациялар

Ішкі коммуникация арналары Топ
тың басшылығы мен қызметкер
лерінің және оның бөлімшелерінің 
арасында ақпарат алмасудың 
негізгі құралы болып табылады. 
Қазатом өнеркәсіпте Топтағы ішкі 
коммуникациялардың бірыңғай 
жүйесін дамытуға бағытталған жұ
мыстар тұрақты негізде жүргізіледі. 

Ішкі коммуникациялардың бірыңғай 
жүйесі қызметкерлерге Топта бо
лып жатқан өзекті оқиғалар туралы 
дер кезінде хабарлануын қамта
масыз етіп қана қоймай, ұжымда 
қолайлы ахуалды қалыптастырып, 
Компанияның табысты әрі әлеумет
тік жауапты ұйым ретінде беделін 
нығайтуға септігін тигізуі тиіс.

2019 жылдың наурызынан бастап 
Топта апта сайынғы жаңалықтар 
хабаршысы шығарылады, оның 
көмегімен барлық қызметкерлер 
Топ және жалпы сала үшін маңызды 
оқиғалар мен ісшаралар туралы 
ақпарат алады. Сонымен қатар 

Компания 2000 дана таратылым
мен QazAtomNews корпоративтік 
журналын шығарады. 2019 жылы 
Қазатомөнеркәсіптің осы корпора
тивтік журналы «СамұрықҚазына» 
ҰӘҚ» АҚның барлық қоржындық 
компаниялары арасында өткізілген 
SAMURYQ SAMGA конкурсында 
«Үздік корпоративтік басылым» но
минациясында жеңімпаз атанды.

Қызметкерлерге хабар жеткізіп 
отыру үшін таунхолл, жиналыс, бас
шылықтың ұжыммен кездесулері, 
корпоративтік мәдениетті нығайтуға 
бағытталған ісшаралар, басшылық 
тарапынан ақпараттық тара
тылымдар/үндеулер ұйымдастыру 
сияқты ішкі коммуникацияның 
арналары да қолданылады. 

Кері байланыс

Ішкі коммуникациялардың 
бірыңғай жүйесі кері байланыс 
алудың тиімділігін арттырады. 
Қазатомөнеркәсіпте Компанияның 
сыртқы Интернетресурсында кері 
байланыс жүйесі құрылған, бұл 
жүйе сыртқы мүдделі тұлғаларға 
жазбаша сауал не шағым қалды
рып, «қызу желіге» телефонмен 
қоңырау шалуға мүмкіндік береді. 
Топтың кәсіпорындары сауалдарға 
мониторинг пен талдау жүргізіп, 

кейін Қазатомөнеркәсіптің орталық 
аппаратына тоқсан сайын есеп 
тапсырады. Талдаудың нәтижелері
не байланысты әрбір сауал бойын
ша бұзушылықтардың жойылуына 
бақылау жүргізіліп, ұсыныстар 
жасалады. GRI 102-43 GRI 102-44

Сонымен қатар әрбір кәсіпорын 
қызметкерлерге кері байланысты 
алуға мүмкіндік беретін өзінің жеке 
ішкі коммуникацияларын дамыта
ды. Атап айтқанда, жергілікті халқы 
Интернет желісін пайдалануға бәрі 
бірдей машықтанбаған шалғай 
қатысу өңірлерінде Топтың еншілес 
және тәуелді ұйымдары ашық есік 
күндерін өткізіп, тұрғындарға жеке 
мәселелер бойынша қабылдау 
сағаттарын арнайды. Кездесулерді 

өткізу кестесі жергілікті корпора
тивтік БАҚта жарияланады.

2019 жылы Топта кәсіпорын қыз
меткерлері тарапынан 40 сауал тір
келген. Сауалдардың басым бөлігі 
жеке сипатта болған (материалдық 
көмек көрсету, туыстарын жұмысқа 
орналастыру және т.б.). Сегіз сауал 
ұжымдық сипатта болып, еңбекақы 
төлеу, еңбек қатынастарын бұзу, 
басшылықпен қарымқатынасты 
үзу мәселелеріне қатысты болған. 
Есептік кезеңдегі барлық сауал
дар Қазақстан Республикасының 
қолданыстағы заңнамасына сәйкес 
мерзімде қаралды. Әрбір төртінші 
шағым қызметкердің пайдасына 
шешілген, 50% жағдайда қызметкер
лерге түсініктеме берілген.

Әлеуметтік тұрақтылық

Топтың кәсіпорындарында қолайлы 
психологиялық ахуал қалыптасты
руды, қауіпсіздік деңгейін арттыру
ды, тамақтандыруды және қызмет
керлерге сыйақы тағайындалуын 
қамтамасыз етуді, сондайақ білік
тілікті арттыруды көздейтін әлеу

меттікеңбек жағдайын қамтамасыз 
ету бойынша ісшаралар жоспары 
әзірленді. Жоспардың іске асы

рылуы үшін жауапкершілік Топтың 
еншілес және тәуелді ұйымдарының 
басшыларына жүктеледі. 

Әлеуметтік тұрақтылық индексі, %

– • • • – • • • – • • • – • • • – • • • – • • • –

66%

76%
72%

81% 83%
80% 80%

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Jas Talks

Командалық рухты күшейтуге Jas 
Talks форматында өткізілетін 
кездесулер септігін тигізеді. Бұл 
формат мамандармен өзекті 
тақырыптар бойынша үш тілде 
пікір алмасуды көздейді. Спикерлер – 
тәжірибелі басшылар – өздерінің 
әр түрлі өмірлік кезеңдеріндегі 
сәтсіздіктері мен жетістіктері 
туралы әңгімелеп береді. Бұл іс-
шараның мақсатты аудиториясы 
осындай форматта өзгелердің 
қатесінен сабақ алуға мүмкіндігі бар 
жас мамандар болып табылады. 
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Қазатомөнеркәсіптің әлеуметтік 
даму деңгейін анықтау мақса
тында, жыл сайын Әлеумет
тік тұрақтылықтың рейтингін 
(Индексін) (бұдан әрі – Индекс) 
анықтау бойынша зерттеу өт
кізіледі. 2019 жылы «Әлеуметтік 
өзара ісқимыл және коммуника
циялар орталығы» ЖМ Топтың 17 
кәсіпорнында зерттеу өткізді, оның 
нәтижесі бойынша Топтың  Индексі 
2018 жылғы деңгейді сақтап, 
 80%ды құрады. 

Бұл нәтиже Компанияны «ор
ташадан жоғары» әлеуметтік 
тұрақтылық деңгейіне жатқызады 
және Компанияның корпоративтік 
мәдениетті дамыту, персоналдың 
қатыстылығын арттыру және еңбек 
жағдайын жақсарту саласындағы 
ісәрекеті оң нәтиже беріп, қызмет

керлер тарапынан мақұлданаты
нын білдіреді.

Даму жоспарлары 

2020 жылы Қазатомөнеркәсіп 
бизнесті трансформациялау 
аясындағы жобаларды іске асы
руын жалғас тырады, оның ішінде 
Компания персоналды басқару 
саласындағы үдерістерді одан әрі 
автоматтандыруды жоспарлап 
отыр.

Корпоративтік мәдениетті дамыту 
келер жылы жұмыстың тағы бір 
маңызды бағытына айналмақ. 
Мирасқорлық бағдарламасын 
жетілдіру, басқарудың барлық 
деңгейлерінде дербес жауап
кершілік мәдениетін енгізу, сон
дайақ тәлімгерлік пен әлеуметтік 

серіктес тік мәдениетін дамыту 
жоспарлануда. 

Әлеуметтік тұрақтылықты, тең ең
бек жағдайын және қызмет сатысы 
бойынша ілгерілеуді қамтамасыз 
ету – ЕТҰ басшыларының жеке 
бақылауында. Өз кезегінде қыз
меткерлер қауіпсіздік және еңбекті 
қорғау нормалары мен тиісті талап
тарын сақтау және еңбек шартында 
көзделген міндеттемелерді орындау 
үшін жауапкершілік алады. 2019 
жылы өткізілген ауқымды жұмыс 
және орындалуы жоспарланып 
отырған бастамалар қызметкер
лердің жоғары қанағаттану деңгейін 
және олардың Қазатомөнеркәсіптің 
құндылықтарына беріктігін қамта
масыз етеді деп күтілуде, ал бұл 
Топтың жоғары өндірістік тиімділік
ке жетуіне септігін тигізеді.

Еңбекті қорғау және өнеркәсіптік қауіпсіздік

Еңбекті қорғау және 
өнеркәсіптік қауіпсіздік 
мәселелерін басқару тәсілі 

GRI 403-1

Өндірістік объектілерде еңбекті 
қорғау, өнеркәсіптік, ядролық 
және радиациялық қауіпсіздікті 
қамтамасыз ету Қазатомөнер
кәсіп қызметінің басымдықтары 
болып табылады. Топ үздік әлемдік 
практикаларға сай болуға, ұлттық 
және халықаралық талаптарды 
бұлжытпай орындауға және еңбекті 
қорғау мен өнеркәсіптік қауіпсіздікті 
(ЕҚ және ӨҚ) басқару жүйесін үнемі 
жақсартуға тырысады. 

ЕҚ және ӨҚ саласындағы негіз қа
лаушы құжат «Қазатомөнеркәсіп» 

ҰАК» АҚның Басқарма төрағасы 
бекіткен «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» 
АҚның еңбекті қорғау, қоршаған 
ортаны қорғау, радиациялық және 
ядролық қауіпсіздікті қамтамасыз 
ету саласындағы Саясаты болып 
табылады. Бұл Саясат тоғыз 
негізгі қағидаттан құралады және 
Топтың барлық қызметкерлері 
мен мердігерлеріне таралады. 
Компания қызметкерлері үшін 
«Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚның 
Еңбекті қорғау және қауіпсіздік 
техникасының кодексі де міндетті 
болып табылады. 

Компанияның өндірістік қауіпсізді
гін қамтамасыз ету тәсілдерін 
реттеу мәселесіндегі негізгі рөлді 
ЕҚ және ӨҚ саласындағы қызметке 

жалпы бақылау жүргізетін Басқар
ма төрағасы атқарады. Басқарма 
төрағасының жетекшілігімен 
ЕТҰның бас директорлары мен 
бірінші басшыларының қатысуымен 
өндірістік қауіпсіздікті қамтамасыз 
ету мәселелері бойынша мәжілістер 
тоқсан сайын өткізіледі. 

Қызмет нәтижелері мен ЕҚ және ӨҚ 
саласындағы жоспарды «Қазатом
өнеркәсіп» ҰАК» АҚның Директор
лар кеңесінің жанындағы Өндірістік 
қауіпсіздік жөніндегі комитет (HSE) 
пен «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚның 
Басқармасы жанындағы Тәуекел
дерді басқару жөніндегі комитет 
тұрақты негізде тексеріп тұрады. 
Өндірістік қауіпсіздік және тәуекел
дерді басқару саласындағы есептер 

Топтың еңбекті қорғау, өнеркәсіптік қауіпсіздік және қоршаған ортаны қорғау мәселелерін басқару жүйесі

 «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» 
АҚ-ның Директорлар кеңесі

ЕТҰ-ның өндірістік қауіпсіздік 
қызметтері

ЕТҰ-ның Қауіпсіздік 
жөніндегі өндірістік 

кеңестері

«Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» 
АҚ-ның Басқарма Төрағасы

Директорлар кеңесінің қарауы мен 
бекітуіне беріледі. 

Өндірістік қауіпсіздік, қызмет
керлердің өмірі мен денсаулығы 
Қазатомөнеркәсіп үшін басымдық 
болып табылады. Сондықтан 2019 
жылы Компанияның Өндірістік 
қауіпсіздік департаментінің рөлі 
Басқарма төрағасына тікелей бағы
ныштылықпен, қосымша өкілет
тіктердің табысталуымен, оқыс 
оқиғаларға жедел жауап қайтару, 
өндірістік қауіпсіздік саласында 
төтенше жағдайлардың алдын алу, 
талдау, мониторинг жүргізу және 
тәуекелдерді бақылау мәселе
лерін қоса алғанда, орындалатын 
міндеттер шеңберінің кеңейтілуімен 
күшейтілді. 

Осы тәрізді күшейтулер Компания
ның өндірістік қауіпсіздігі депар
таментімен қатар ЕҚ және ӨҚ 
мәселелерін операциялық деңгейде 
басқаратын ЕТҰның құрылымдық 
бөлімшелерінде де өткізілді.

ЕҚ және ӨҚ саласындағы қызметтің 
тиімділігін арттыру мақсатында 
Компания 2019 жылы Топтың 
ЕТҰның өндірістік қауіпсіздік 
қызметінің біліктілік құрамына 
талдау жүргізді. Талдау нәтижелері 
бойынша ЕТҰға қызметтердің 
құрылымын, бағыныштылығы мен 
қызметкерлерінің санын Қазақстан 
Республикасы заңнамасының та
лаптарына және озық халықаралық 
практикаларға сәйкестікке келтіру 
бойынша ұсыныстар жолданды. 
Өндірістік қауіпсіздік қызметтерінің 

құрылымы күшейтіліп, ЕТҰның 
бірінші басшыларына бағынышты 
етілді. 

Менеджмент жүйесінің 
халықаралық стандарттарға 
сәйкестігі GRI 102-12

Топ шеңберінде халықаралық 
стандарттарға сәйкес өндірістегі 
денсаулықты қорғау және еңбек 
қауіпсіздігінің менеджмент жүйе
лері кеңінен енгізілуде. Өндірістік 
кәсіпорындарда OHSAS18001 стан
дартына сәйкес еңбек қауіпсіздігін 
басқару жүйесі енгізілді. 

2019 жылы Топ жаңа ISO 45001 
Денсаулықты қорғау және еңбек 
қауіпсіздігі стандарты бойынша сер
тификаттауға дайындықты бастап 
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ЕТҰ-ның бірінші басшылары

«Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ 
Директорлар кеңесінің Өндірістік 

қауіпсіздік жөніндегі комитеті (HSE)

«Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ Басқармасы 
жанындағы Тәуекелдерді басқару 

жөніндегі комитет
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ЕТҰ-ның өндірістік қауіпсіздік 
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кетті. 2020 жылдың қаңтарында 
Қазатомөнеркәсіптің менеджмент 
жүйесінің стандарт талаптарына сәй
кестігіне қатысты өткізілген аудиттің 
бірінші кезеңі аяқталды. Аудиттің 
аяқталуы және ISO 45001 бойынша 
сертификатталу 2020 жылдың нау
рызына жоспарланған. 

Тәуекелдерді бағалау GRI 403-2

ЕҚ және ӨҚ саласындағы негізгі 
тәуекелдерді басқару үдерісі тәуе
келдерді басқарудың корпоративтік 
жүйесінің де, Топтың еңбекті қорғау 
және қауіпсіздік мәселелерін басқа
ру жүйесінің де ажырамас бөлігі 
болып табылады. 

Компанияның Тәуекелдер тіркелімін
де өндірістік жарақат негізгі тәуекел
дердің бірі ретінде көрсетілген. Бұл 
тәуекел бойынша Топ шеңберінде 
тәуекелдің іске асырылуының алдын 
алуға және оның іске асырылуының 
салдарын төмендетуге бағытталған, 
төмендегілерді қамтитын ісшаралар 
тізімі құрылды: 

 ⚫  жазатайым оқиғалардың қай
талануына жол бермеу ісшара
ларын әзірлеу бойынша кеңес 
өткізу;

 ⚫  Қазатомөнеркәсіптің кәсіпорын
дарында еңбекті қорғау, қа
уіпсіздік техникасы және өнер
кәсіптік қауіпсіздік саласындағы 
нормативтік құқықтық актілерді 
орындау тұрғысынан жоспарлы 
тексерулер өткізу;

 ⚫  Қазатомөнеркәсіптің кәсіпорын
дарында әлеуетті қауіпті жағдай
ларының есебін жүргізу және 
оқиғаның түпкі себептерін талдау;

 ⚫  Қазатомөнеркәсіптің кәсіпорын
дарында «Мінезқұлықтық аудит» 
үдерісін енгізу.

Қазатомөнеркәсіптің Трансфор
мациялау бағдарламасы аясында 
Компанияда және Трансформация
лау бағдарламасының периметріне 
кіретін ЕТҰда жұмыс орындарын
да тәуекелдерді анықтау, бағалау 
және басқару, сондайақ өндірістік 
үдерістің қауіпсіздігін (PSM) басқару 
үдерісі енгізілді. 2019 жылы Ком
панияның Өндірістік қауіпсіздік де
партаментінің бастамасы бойынша 
Трансформациялау бағдарламасы
ның периметріне кірмеген ЕТҰда 
өндірістік (кешенді) қауіпсіздікті 
басқару бойынша жаңа мақсатты 
бизнесүдерістердің таралымын 
көбейту үдерісі қолға алынды. 

Адам факторымен байланысты 
қауіпсіздікті бұзу тәуекелін азайту 
үшін, Компания 2018 жылдан бастап 
мінезқұлықтық аудиттер өткізіп 
тұрады, оның аясында қызметкер
лердің өндірістік тапсырманы орын
дау барысындағы мінезқұлқына, 
учаскелердегі жұмыс орындарының 
ұйымдастырылуы мен жағдайына, 
жабдықтың, аспаптар мен құрылғы
лардың техникалық күйіне, барлық 
қажетті ішкі құжаттардың (нұсқау
лық, рәсім, стандарт және т. б.) 
болуына бақылау жүргізіледі. 2019 
жылы Компания мен ЕТҰның түрлі 
деңгейдегі басшыларының қолда
уымен 10 528 мінезқұлықтық аудит 
өткізілді. Сонымен қатар 2019 жылы 
«Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚның 
Өндірістік қауіпсіздік департаменті 
«Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚның 
кәсіпорындарында «Қауіпсіздіктің 
мінезқұлықтық аудитін» өткізу 
тәртібі» стандартының жобасы 
әзірленді.

ЕҚ және ӨҚ бойынша 
қызметтің тиімділігі

Топтың кәсіпорындарындағы 
өндірістік қызмет еңбекті қорғау 
және өнеркәсіптік қауіпсіздік бой

ынша талаптардың орындалуымен 
жүргізіледі. Апаттар мен жазатайым 
оқиғалардың алдын алу бойынша 
кешенді ісшаралар тұрақты негізде 
өткізіледі. Топтың шеңберінде қа
уіпсіздік мәдениетін озық халықара
лық практикалардың деңгейіне дей
ін жетілдіру және барлық деңгейдегі 
басшылар мен қызметкерлердің 
өндірістік қауіпсіздік талаптарын са
налы түрде сақтау деңгейін арттыру 
бойынша жүйелі жұмыс жүргізіледі. 
2019 жылы еңбекті қорғау және 
қауіпсіздік мәселелерін басқару 
жүйесі Топ қызметкерлерінің 100%
ын қамтыды. GRI 403-8

Халықаралық әлеуметтік қамсыз
дандыру қауымдастығының (ISSA) 
жұмыстағы қауіпсіздік, денсаулық 
жағдайы мен әлауқатты жақсар
ту бойынша бастамасын қолдай 
отырып, Компания Vision Zero 
халықаралық бағдарламасының 
қатысушысы ретінде тіркелді. Бұл 
мүшелік Компанияның дамыған 
профилактика мәдениеті жазатай
ым оқиғалар мен кәсіби аурулар
дың санын азайта алатындығына 
сенімділігін көрсетеді. GRI 102-12

Қызметкерлердің өмірі мен денсау
лығын сақтау мақсатында және 
Vision Zero тұжырымдамасын 
іске асыру шеңберінде Компания 
Топтың барлық қызметкерлері мен 
мердігерлік ұйымдары қолдануға 
міндетті «Қауіпсіздіктің алтын қағи
даларын» анықтап қабылдады. 

Осы салаға салатын инвестиция
ларының жоғары деңгейі Қаза
томөнеркәсіптің еңбекті қорғау 
және өнеркәсіптік қауіпсіздік 
мәселелеріне ерекше көңіл бөлуінің 
көрсеткіштерінің бірі болып табыла
ды. 2019 жылы ЕҚ және ӨҚ сала
сындағы ісшараларға шығыстар 
7,23 млрд теңгені құрады. Негізгі 
инвестициялар арнайы тамақтан
дыруға (42%), жеке қорғаныс 
құралдарын сатып алуға (15%) және 
еңбек жағдайын жақсартуға (14%) 
жұмсалды.

Қазатомөнеркәсіп жыл сайын ЕҚ 
және ӨҚ басқару жүйесіне жақсар
тулар енгізуге бағытталған шаралар 
кешенін құрады. 2019 жылғы 20 
ақпанда «Қазатомөнеркәсіп ком
паниясы кәсіпорындарының 2018 
жылғы жұмысының қорытындысы 
және еңбекті қорғау, қоршаған 
ортаны қорғау, өнеркәсіптік, радиа
циялық және ядролық қауіпсіздікті 
қамтамасыз ету мәселелері бойын
ша 2019 жылға белгіленген мін
деттері» корпоративтік жиналысы 
өткізілді. Жиналыстың қорытынды
сы бойынша өндірістік қауіпсіздікті 
жақсарту бойынша 30 тапсырмадан 
құралған хаттама қабылданды. 

ЕТҰ бойынша ЕҚ және ӨҚ сала
сындағы нормативтікқұқықтық 
актілерді және өнеркәсіптік қа
уіпсіздікті орындау тұрғысынан 
жоспарлы тексерулер тұрақты 
негізде өткізіліп тұрады. Жыл бойы 

барлық ЕТҰда өндірістік қауіпсіздік 
жағдайына жоспарланған тексеру
лер өткізіледі. Өндірістік кәсіпорын
дарды тексерумен толығырақ қамту 
үшін Топтың ЕТҰы өзара тексеру
лер рәсімін өткізеді. Тексерулердің 
нәтижелері бойынша анықталған 
сәйкессіздіктерді жою бойынша 
нұсқауларды қамтитын актілер 
жасалады. 

2019 жылы сонымен қатар барлық 
ЕТҰда Lock out/Tag out (Ескерту 
жапсырмаларын ілу арқылы қауіпті 
энергия көздерін бұғаттау) жүйесі 
мен қауіпті ісқимылдарды, қауіпті 
шарттарды, әлеуетті қауіпті жағдай
ларды есепке алу – NearMiss рәсімі 
енгізілді.

Топтың басшылардан бастап 
қатардағы құрамға дейінгі 
қызметкерлерінің қызметінің 
нәтижелілігі де ЕҚ және ӨҚ 
тұрғысынан қаралады. Мәселен, 
«Қауіпсіздік мәдениетін арттыру» 
көрсеткіші «Қазатомөнеркәсіп» 
ҰАК» АҚның Басқарма төрағасы 
тиімділігінің негізгі корпоративтік 
көрсеткіші (ТНК) болып табылады. 
«Анықталған қауіпті жағдайлар
дың, қауіпті ісқимылдардың, сал
дарсыз оқиғалардың – NearMiss 
саны» және «Түзету шараларын 
орындау» оның құрамдас бөлігі 
болып табылады. Осы жоғары 
деңгейлі ТНК келешекте Компания 
мен ЕТҰ менеджменті мен қызмет
керлеріне бөлінеді.

Өндірістік жарақаттың 
алдын алу

Топта Қазатомөнеркәсіп деңгейінде 
де, ЕТҰ деңгейінде де, өндірістік 
қауіпсіздік қызметтерінің басшыла
рымен бейнеконференция режимін
де орын алған жазатайым оқиғалар
дың себебін талдау және олардың 
алдын алу бойынша ісшараларды 
әзірлеу бойынша тұрақты кеңесулер 
өткізу практикасы қолданылып 
келеді. 

2019 жылы ЕҚ және ӨҚ саласындағы іс-шараларға бөлінген 
шығыстардың үлесі 

ЕҚ кабинеттеріне арналған 
жабдықтарды және т.б. сатып алу 
Жуғыш және басқа құралдарды сатып алу
Травматизмнің алдын алу
Ауруларды алдын алу
Еңбек жағдайын жақсарту
ЖҚҚ-ын сатып алу
Емдеу және профилактикалық 
тамақтандыру 

6%

8%

8%

14%
15%

42%

7%

Көшбасшы болу – 
жанкештілік таныту

Қауіпті анықтау – 
тәуекелді бақылау

Мақсат қою – 
бағдарлама әзірлеу

Өндірістік қауіпсіздік 
жүйесін тұрақты 

жетілдіру – ұйымдас-
тырудың жоғары  
деңгейіне жету 

Жабдықты пайдалану 
және қауіпті заттар-
мен жұмыс істеу бары-
сында жұмыс орнында 

өндірістік қауіпсіздікті 
қамтамасыз ету 

Біліктілікті 
арттыру – кәсіби 

дағдыларды дамыту 

Кадрларға инвестиция 
салу – қатысу арқылы 

уәждеу
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ТҰРАҚТЫ ДАМУ

Өндірістік жарақат пен ЖКОын 
талдау нәтижелері бойынша барлық 
ЕТҰға жазатайым оқиғалардың 
алдын алу және ескерту бойынша 
ісшаралар тізімімен ақпараттық 
хаттар әзірленіп, таратылады. Бұған 
қоса, Топтың барлық бөлімшелерін
де қауіпсіздік техникасы бойын
ша жоспардан тыс нұсқамалық 
өткізумен қатар қызметкерлермен 
оқыс оқиғалардың себептері мен 
жағдайы талқыланады.

Жазатайым оқиғалар туралы 
хабарландыру жазатайым оқиға 
орын алған кезде қолданылатын 
хабарлау алгоритмімен қамтылған 
Қоғамдық қауіпсіздік, материалдық 
құндылықтардың сақталуы, төтен
ше оқиғалар кезінде жауап қайтару 
туралы бұйрығымен реттеледі. 
Персоналдың жазатайым оқиға мен 
апат кезіндегі ісқимылы Апатты 
жою жоспары мен нұсқаулықта
рында сипатталған.

Деректерді алу және өңдеу жеделді
гі мақсатында, ЕҚ және ӨҚ сала
сындағы есептілік Компанияның 
ақпараттық технологияларды енгізу 

және оқиғаларды анықтау, басқару 
және мониторинг жүргізу жүйелерін 
дамыту мәселелері үшін жауап 
беретін тиісті бөлімшесі әзірлеп, 
сүйемелдейтін eKAP корпоративтік 
ақпараттық жүйенің құралдарымен 
автоматтандырылған.

ЕҚ және ӨҚ саласында қолданыла
тын кешенді шаралар 2019 жылы 
Топтың кәсіпорындарында өнер
кәсіптік апаттарды (бақыланбайтын 
жарылыстар, қауіпті заттардың 
шығарындылары немесе ғима
раттардың қирауы) болдырмауға 
мүмкіндік берді. Сонымен қатар 
өткізіліп жатқан жұмыстың едәуір 
көлеміне қарамастан, 2019 жылы 
8 жазатайым оқиға тіркелген, нәти
жесінде 10 қызметкер ауырлығы әр 
түрлі дәрежеде жарақат алып, бір 
қызметкер қайтыс болды. GRI 403-9

Компания мен оның ЕТҰда өн
дірістегі жазатайым оқиғаларды 
тіркеу, хабарлау, зерттеу нәтижелері 
бойынша тиісті есептілікті құру 
рәсімдері енгізілген. Барлық жа
затайым оқиғалар бойынша 2019 
жылы тергеу жүргізілуі ұйымдас

тырылып, оқыс оқиғалардың 
түпкі себептері анықталған және 
олардың қайталануына жол бермеу 
үшін ісшаралар әзірленген. Бұған 
қатысты тұжырымдар мен қажетті 
шаралар Компанияның барлық 
кәсіпорындарына жеткізіліп, бел
гіленген мерзімде іске асырылған. 

GRI 403-2

Кәсіби аурулардың 
профилактикасы және 
денсаулықты сақтау 

Топтың кәсіпорындарында қызмет
керлердің денсаулығына ерекше 
көңіл бөлінеді. Мәселен, қызметкер
лердің әлеуметтік пакетінде толық 
медициналық сақтандыру қамты
лады, сонымен қатар қызметкер
лерді сауықтыру және шипажайку
рорттық емдеу бағдарламалары 
қолданылады, олардың талаптары 
ұжымдық шарттарда көзделген. 
Қызметкерлерді сауықтыру және 
шипажайкурорттық емдеу бойын
ша қосымша бағдарламалар атом 
саласындағы қызметкерлердің 
кәсіподақ желісі бойынша ұйымдас
тырылады. Сонымен қатар ЕТҰ 
қызметкерлері күніне үш рет емдеу 
және профилактикалық тамақтану
мен қамтамасыз етіледі. 2019 жылы 
тек осы мақсаттарға 3,2 млрд теңге 
жұмсалды. GRI 403-6

Барлық ЕТҰда медициналық пункт
тердің жұмысы ұйымдастырылған. 
2019 жылы медициналық көмекке 
12 500ден астам қызметкер жүгін
ген. Жүгінудің негізгі себептері – жө
тел, бас ауруы, жоғары қан қысымы. 

GRI 403-3

Топтың өндірістік кәсіпорындарын
да қызметкерлердің алдын ала, 
мерзімді және кезектен тыс медици
налық тексерулері тұрақты өткізіліп 
тұрады. Медициналық тексерудің 
нәтижелері бойынша, қажет болған 
жағдайда, қызметкерлер тереңдетіл
ген профилактикалық тексеруге 
жіберіледі. 2019 жылы аурулардың 

алдын алу ісшараларын орындауға 
637 млн теңге жұмсалды. GRI 403-7

Топтың ЕТҰда міндетті ауысы
малды медициналық тексерулер 
тұрақты өткізіліп тұрады. Медици
налық тексеруден өтпеген қызмет
керлер жұмысқа қатыстырылмай
ды. Жекелеген кәсіпорындарда, 
мәселен, «Инкай» БК» ЖШСде 
артериялық қан қысымы, ағза
да алкогольдік немесе есірткілік 
заттардың болуы және т. б. сияқты 
көрсеткіштерді автоматты түрде 
анықтау бойынша модульдерден 
тұратын электрондық медициналық 
тексеру жүйелері енгізілген. Меди
циналық тексерулердің цифрлық 
кешендерін орнату Топтың басқа да 
ЕТҰда жоспарланып отыр.

Қазақстан Республикасының Еңбек 
кодексінің талаптарына сәйкес, 
жоғары қауіптілікпен, машиналар
мен және механизмдермен байла
нысты жұмыстармен айналысатын 
Топтың мердігерлік ұйымдарының 
қызметкерлері ауысым алдында 
және ауысымнан кейін міндетті 
медициналық тексерулерден өтеді. 

GRI 403-7

Қауіпсіздік мәдениетін 
дамыту

Қазатомөнеркәсіп өз қызметкер
лерін ЕҚ және ӨҚ мәселелерін 
басқаруға белсенді қатыстырады. 
Топтың кәсіпорындарында Қа
зақстан Республикасының еңбек 
заңнамасына сәйкес, құрамына 
паритеттік негізде жұмыс берушінің 
өкілдері және техникалық инспек
торларды қоса алғанда, қызметкер
лердің өкілдері кіретін қауіпсіздік 
бойынша өндірістік кеңестер құрыл
ды. Өндірістік кеңестер өндірістік 
қауіпсіздік қызметтерінің орнын 
баспайды, бірақ қауіпсіздік пен 
еңбекті қорғау, өндірістік жарақат 
пен кәсіби аурулардың алдын алуды 
қамтамасыз ету бойынша қызметті 
толықтырады. Сонымен қатар өн
дірістік кеңестер техникалық еңбек 

инспекторларының жұмыс орында
рында еңбек жағдайы мен еңбекті 
қорғау бойынша тексерулер өткізуін 
ұйымдастырады. Өндірістік кеңестің 
қауіпсіздік және еңбекті қорғау бой
ынша шешімдері жұмыс беруші мен 
қызметкерлер үшін міндетті болып 
табылады. GRI 403-1 GRI 403-4

ЕҚ және ӨҚ жүйесіне тұрақты 
жақсартулар енгізу шеңберінде 2019 
жылы Компания, «СамұрықҚазына» 
ҰӘҚ» АҚның Өндірістік қауіпсіздік 
жөніндегі комитетінің хаттамалық 
тапсырмасына сәйкес, Қазатом
өнеркәсіптің ЕҚ және ӨҚ жүйелеріне 
бағалау өткізді. Бұл ісшараның 
шеңберінде ЕТҰ қызметкерлерін 
(жұмысшылар, ИТҚ, орта және жоға
ры буындағы басшылар) өндірістік 
қауіпсіздік мәселелері бойынша 
сауалнамалау әдістері сыналды. Сау
алнама парағында қызметкерлердің 
ЕҚ және ӨҚ жүйесімен қанағаттану 
деңгейін бағалауға мүмкіндік беретін 
36 мәселе қарастырылған. ЕҚ және 
ӨҚ жүйелерін бағалау барысында 
өндірістік қауіпсіздік талаптарына 
ықтимал жүйелі сәйкессіздіктерге, 
жүйенің күшті және әлсіз тұстарына, 
сондайақ қауіпқатер мен мүмкіндік
терге талдау жасалды (SWOTталдау).

Нөлдік жарақаттануға жету мақса
тында және өндірістік қауіпсіздікті 
қамтамасыз ету шеңберінде Топтың 
кәсіпорындарында Vision Zero 
халықаралық тұжырымдамасының 

«Қауіпсіздіктің алтын қағидалары» 
негізінде қауіпсіздік мәдениеті 
табыс ты енгізілуде. 2019 жылы 
ЕТҰда бірінші басшылардың қатыс
уымен «Қауіпсіздіктің алтын қағида
ларын» түсіндіру бойынша каскадты 
коммуникациялар өткізілді. ЕТҰның 
вахталық кенттерінде бөлінген теле
дидар арналары бойынша қауіпсіздік 
мәдениетін, жеке жауапкершілік пен 
көшбасшылықты дамытуға бағыт
талған демонстрациялық бейнема
териалдар үнемі көрсетіледі.

Компанияда «Өндірістегі еңбек қа
уіпсіздігі мәдениеті бойынша дағды
лар мен құзыреттерді дамыту» оқу 
бағдарламасы әзірленіп, табысты 
іске асырылуда. Есептік кезеңде 
ЕТҰның бірінші басшылары мен 
қызметкерлерінің басқа санаттарын 
қауіпсіздік мәдениетінің деңгейін 
арттыру, сондайақ қауіпсіздіктің 
мінезқұлықтық аудиттерін өткізу, 
NearMiss әлеуетті қауіпті жағдайла
рын, қауіпті ісқимылдар мен қауіпті 
жағдайларды анықтау бойынша 
оқу ұйымдастырылды. Топтың 
қызметкерлері үшін еңбекті қорғау 
және өнеркәсіптік қауіпсіздік сала
сында оқыту және білімін тексеру, 
сондайақ «Қазатомөнеркәсіпте 
қауіпсіздік мәдениетін дамыту» 
тақырыбы бойынша шеберлік сы
ныбы өткізілді.

Уранды өндіру және қайта өңдеу 
барысында өндірістік қауіпсіздік 
саласындағы салалық тәжірибені 
жүйелендіру және дамыту үшін ЕТҰ 
мен Қазатомөнеркәсіптің өндірістік 
қауіпсіздік қызметтері басшылары
ның клубы (HSEClub) ұйымдасты
рылды және өндірістік қауіпсіздік 
бойынша ішкі жаттықтырушыларды 
даярлау жүргізілуде. 

Қазатомөнеркәсіп ЕҚ және ӨҚ 
жүйесін тұрақты жетілдіріп оты
рады, оның ішінде халықаралық 
тәжірибені қабылдау арқылы да. 
2019 жылғы 913 қыркүйек ара
лығында Алматы қ. Компания қыз
меткерлері үшін уран өнеркәсібінің 

2019 ЖЫЛЫ 
СЫРҚАТТАНУДЫҢ 

АЛДЫН АЛУ 
БОЙЫНША  

ІСШАРАЛАРДЫ 
ОРЫНДАУҒА 

637 МЛН ТЕҢГЕ 
ЖҰМСАЛДЫ

Топтың жарақаттану саласындағы көрсеткіштері GRI 403-9

Көрсеткіш 2017 жыл 2018 жыл 2019 жыл Ауытқу
2019–2018

LTIFR көрсеткіші (1 млн адам-
сағатқа)

0,15 0,31 0,24 –22,6%

Жазатайым оқиғалардың 
жиілік коэффициенті (1 мың 
қызметкерге)

0,27 0,59 0,49 –17,0%

Қауіпті жағдайлар, қауіпті 
іс-қимылдар және Near-Miss 
бойынша есептілік*

— 6 200 34 546 457%

Жазатайым оқиғалардың 
саны**

7 12 8 –33,0%

Өліммен аяқталған 
жазатайым оқиғалар

— 1 1 —

*    Анықталған қауіпті жағдайлар (ҚЖ), қауіпті іс-қимылдар (ҚІ), Near-Miss санының ұлғаюы 
2018 жылы есептілік үдерісі әлі енгізу (қызметкерлерді оқыту) кезеңінде болуымен, ал 2019 
жылы бұл үдеріс барлық ЕТҰ-да қолданылғандығымен байланысты. 

**  Нәтижесінде қызметкердің уақытша немесе тұрақты еңбекке жарамдылықтан айырылуына 
немесе өліміне әкелген өндірістік жарақатын, кенеттен денсаулығының нашарлауын немесе 
улануын болдырған еңбек (қызметтік) міндеттерін немесе жұмыс берушінің тапсырмаларын 
орындауы барысында зиянды және (немесе) қауіпті өндірістік фактордың әсері ретінде 
анықталады.
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өндіретін және қайта өңдейтін 
кәсіпорындарының қызметкерлерін 
кәсіби сәулеленуден радиациялық 
қорғау бойынша АЭЖХА оқу курсы 
өткізілді. 2019 жылғы 916 маусым 
аралығында Австриядағы Вена қ. 
Компания «Уран өндірісі мен табиғи 
текті радиоактивті материалдың 
қауіпсіздігін реттеу бойынша жыл 
сайынғы кеңесу (REGSUN)» тақы
рыбы бойынша АЭЖХА техникалық 
кеңесіне қатысты. GRI 403-5

Мердігерлік ұйымдарда 
еңбекті қорғауды басқару 

GRI 403-7

Топтың мердігерлік ұйымдары ЕҚ 
және ӨҚ басқару жүйесімен және 
Компанияның осы саладағы стан
дарттарымен қамтылған. Топтың 
мердігерлері туралы ақпарат оқиға
лар статистикасында, тәуекелдерді 
бағалау және мақсат қою барысын
да, сондайақ ЕҚ және ӨҚ мәселе
лері бойынша оқытуға бағытталған 

ісшараларды жоспарлау барысын
да ескеріледі.

Топтың объектілерінде жұмыс 
жүргізетін мердігерлік ұйымдардың 
қоршаған ортаны қорғау саласын
дағы талаптарды, өндірістік қа
уіпсіздік саласындағы стандарттар 
мен нормаларды орындауы міндет
ті ереже болып табылады. ЕҚ және 
ӨҚ аспектілерін басқару тұрғы
сынан тауар, жұмыс және қыз
мет өнім берушілеріне, сондайақ 
мердігерлерге «Өндірістік қа
уіпсіздік стандарттарының жүйесі. 
Өндірістік қауіпсіздік саласындағы 
мердігерлік ұйымдарға қойылатын 
талаптар» корпоративтік стандар
тына сәйкес талаптар қойылады.

Компания басшылығының 2019 
жылы күшіне енген бұйрығына 
сәйкес, мердігерлік ұйымдармен 
барлық шарттар олардың ЕҚ 
және ӨҚ саласындағы талаптарға 
сәйкестігіне қатысты Өндірістік қа

уіпсіздік департаментімен міндетті 
түрде келісімдеуден өтеді. Келісім
шарттың қолданылу мерзімінде 
мердігерлердің қызметінің ЕҚ және 
ӨҚ нормалары мен ережелеріне 
сәйкестігін Өндірістік қауіпсіздік 
департаменті мен ЕТҰ қызметкер
лері тұрақты тексерулер барысында 
үнемі бақылап отырады. Компания
ның кәсіпорындарында өндірістік 
қауіпсіздік мәселелері бойынша ЕТҰ 
мердігерлік ұйымдарын бағалау 
жүйесі және ЕТҰның мердігерлерді 
өзара тексеру практикасы енгізілді.

Компанияның мердігерлік 
 ұйымдармен өзара ісқимылына 
стратегиялық тәсіл серіктестікке 
негізделеді. Мердігерлік ұйымдар
дың өкілдері ЕҚ және ӨҚ мәселе
лері бойынша кеңесулерге тұрақты 
негізде қатысып тұрады. Мерді
герлердің қызметкерлері үшін 
Компания ЕҚ және ӨҚ аспектілері 
бойынша оқу ұйымдастырады. 

Ядролық қауіпсіздік

Өз қызметінде ядролық материал
дарды қолданатын Топтың кәсіп
орындарында физикалық ядролық 
қауіпсіздікті қамтамасыз ету үшін 
ядролық материалдармен жұмыс 
істеген кезде технологиялық регла
менттің сақталуы және ядролық 
қауіпсіздік бойынша нұсқаулықтар
дағы талаптардың орындалуы 
бақыланады. 

Қазіргі кезде ядролық матери
алдармен «Үлбі металлургиялық 
зауыты» АҚ жұмыс істейді. Бөлі
нетін ядролық материалмен (БЯМ) 
жұмыстарды бас физиктің қызметі 
(БФҚ) қадағалап бақылайды. 2019 
жылы қызмет мынадай ісшаралар
ды атқарды:

 ⚫ бас физиктің төрағалығымен 
құрылған комиссия дайын өнім 
қоймасының, уран өндірісінің 
(УӨ), ТБУ АЭЖХА қоймасының 
және «Үлбі металлургиялық 
зауыты» АҚның УӨ корпуста
рында БЯМмен жұмыс істейтін 
қосалқы бөлімшелерінің маман
дарының ядролық қауіпсіздік 
бойынша білімін кезекті тексеру
ден өткізді;

 ⚫ жоғары байытылған уранды 
қайта өңдеу учаскесі жаңғыртыл
ды, нәтижесінде 35 бірлік жаңа 
жабдық қолданысқа енгізілді;

 ⚫ 2019 жылдың екінші тоқсанында 
БФҚ тарапынан персонал мен 
қызметтерге «Үлбі металлургия
лық зауыты» АҚның барлық 
ядролық қондырғыларында 
өзінөзі қолдайтын тізбекті ядро
лық реакцияның пайда болуы 
туралы САС дабыл сигналы бой

ынша апатқа қарсы жаттығулар 
ұйымдастырылып өткізілді; 

 ⚫  2019 жылдың желтоқсанында 
«Үлбі металлургиялық зауы
ты» АҚда ядролық қауіпсіздік 
жағдайына комиссиялық тексеріс 
өткізілді. 

Топтың кәсіпорындарында ядро
лық қауіпсіздікті қамтамасыз ету 
мақсатында ядролық материалдар
ды түгендеу, ядролық қауіпсіздік 
жағдайын тексеру шаралары 
уақтылы өткізіліп тұрады. Қабыл
данған шаралардың тиімділігінің 
көрсеткіші ретінде есептік жылы 
бұзылыстар мен бұзушылықтардың 
болмауы танылады. 

Радиациялық қауіпсіздік 
ҚАӨ3

2019 жылы Топтың кәсіпорында
ры жұмыс орындарында, үйжай
ларда, өндірістік аумақтарда 
және бақыланатын аймақтарда 
радиациялық жағдайды жүйелі 
өндірістік бақылау бойынша жұ
мыс өткізді. 

Өндірістік аумақтағы, санитар
лыққорғаныс аумағы мен сели
тебтік аймақтағы радиациялық 
факторлардың мәндері өзгермей, 
2018 жылдың деңгейінде қалды. 
Компанияның кәсіпорындарында 
2019 жылы радиациялық апаттар 
мен оқыс оқиғалар тіркелмеген. 

«Радиациялық қауіпсіздікке 
қойылатын санитариялықэпиде
миологиялық талаптар» гигиена
лық нормативтерінде (бұдан әрі 
— РҚҚСЭТ) белгіленген жылдық 
сәулелену дозаларының негізгі 
шектерінің артуы тіркелген жоқ. 

2019 жылғы радиациялық қауіпсіздіктің көрсеткіштері

Көрсеткіш Мәні
Персоналға радиациялық әсердің орташа дозасы –1,51 мЗв/жыл
Топ кәсіпорындарының қызмет жүргізетін орындардағы табиғи 
радиациялық фонының көрсеткіші

–1,02 мЗв/жыл

Топтың кәсіпорындарындағы А тобының персоналы үшін ең 
жоғары жылдық тиімді доза 

–4,94 мЗв/жыл

РАДИАЦИЯЛЫҚ ҚАУІПСІЗДІК БОЙЫНША 
ХАЛЫҚАРАЛЫҚ ОҚУ КУРСЫ

2019 жылдың қыркүйегінде өткен АЭЖХА уран өнеркәсібінің 
өндіретін және қайта өңдейтін кәсіпорындарының қызметкерлерін 
кәсіби сәулеленуден радиациялық қорғау бойынша оқу курсын 
Қазатомөнеркәсіп АЭЖХА-мен ынтымақтаса отырып ұйымдастырды 
және «Жоғары технологиялар институты» ЖШС-нің «Қазақстандық 
ядролық университет» филиалы негізінде өткізді. Оқуға 8 елдің 
өкілдері, Компания мен ЕТҰ өкілдері қатысты. Спикер ретінде 
АЭЖХА халықаралық 
сарапшылары, оның ішінде 
Cameco және Компанияның 
ЕКБ өкілдері сөз сөйледі. 
Оқу курсы барысында 
уранды өндіру және 
қайта өңдеудің әр түрлі 
әдістерінде радиациялық 
әсердің таралу түрлері 
мен жолдары, тәуекел-
бағдарланған тәсілге 
негізделген радиациялық 
әсерді барынша азайтудың 
практикалық әдістері 
қарастырылды. 

«КАТКО» БК» ЖШС-НІҢ МЕРДІГЕРЛІК ҰЙЫМДАРҒА АРНАЛҒАН ЕҚ  
ЖӘНЕ ӨҚ БОЙЫНША СЕМИНАРЫ

2019 жылдың қарашасында «КАТКО» БК» ЖШС-
де Төртқұдық учаскесінде мердігерлік ұйымдарға 
арналған денсаулық, еңбекті қорғау, қоршаған ортаны 
қорғау және радиациялық қауіпсіздік саласындағы 
жыл сайынғы семинар өткізілді. Күннің бірінші 
жартысы тұсаукесерлерге арналды, қатысушылар 
өздерінің еңбек пен денсаулықты қорғау, радиациялық 
қауіпсіздікті қамтамасыз ету саласындағы 
нәтижелерімен бөлісті. Іс-шараның екінші жартысы 
практикамен ұштастырылды: қатысушылар 
командаларға бөлініп, бұрғылау жұмыстары 
өткізіліп жатқан орындарға жол тартты, онда 
сәйкессіздіктерді анықтап, СТОП-карталарды 
толтыру ұсынылды.

СТОП-карта қауіпсіздік техникасы саласындағы 
маңызды құралдардың бірі болып табылады. 
Денсаулыққа қауіп төндіретін, мүлікке зиян 
келтіретін сәйкессіздікті немесе қауіпті жағдайды 
және/немесе басқа оқыс оқиғаларды анықтаған 
кез келген қызметкер СТОП-картаны толтырады, 
жағдайды толығымен сипаттап, одан әрі тіркеу үшін 
оны қауіпсіздік техникасы бойынша супервайзерге 
тапсырады.

Семинар аясында «КАТКО» БК» ЖШС мердігерлік 
ұйымдарға осы тәжірибені қабылдап, аталған құралды 
өздерінің Компания аумағында жұмыс істейтін 
қызметкерлерінің күнделікті қызметінде пайдалануға 
кеңес берді.

Сондай-ақ, 2019 жылы «КАТКО» БК» ЖШС мердігерлік 
ұйымдарға арнап ЕҚ мен ӨҚ және экология саласындағы 
«Қауіпсіздіктің алтын қағидаларын» әзірлеп енгізді. Бұл 
қағидалар «КАТКО» БК» ЖШС-нің объектілерінде жұмыс 
жүргізетін мердігерлердің орындауы үшін міндетті 
болып табылады.
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2019 жылы радиациялық жағдайды 
жақсарту үшін ісшаралар өткізілді: 
үйжайлар мен жабдықтағы жөндеу 
жұмыстары, бүлінген немесе ескір
ген жабдықты ауыстыру, желдету 
жүйелерін жөндеу және жаңғырту, 
төмен радиоактивті қалдықтарды 
көму пункттеріне шығару, радиация
лық бақылаудың жаңа құралдары 
сатып алынды, кәсіпорын қызмет
керлері радиациялық қауіпсіздік 
және еңбекті қорғау бойынша 
курстардан өтті. 2019 жылы төмен 
радиоактивті қалдықтарды көму 
пункттеріне (РҚКП) кәсіпорындар
дан 3,7 мың тонна төмен радиоак
тивті қалдықтар шығарылды, 13 
бірлік жаңа радиациялық бақы
лау аспаптары сатып алынды, 
лицензия ланған ұйымдарда ради
ациялық қорғау және қауіпсіздік 
бойынша курстарда 1 605 кәсіпорын 
қызметкері оқытылды. 

Персоналға радиациялық әсердің 
орташа мөлшері табиғи радиаци
ялық фонды қоса алғанда, жылына 
1,51 мЗв құрады. Бұл ретте 2019 
жылы Компания кәсіпорындарының 
қызметін жүзеге асыру орындарын
дағы табиғи радиациялық фонның 
көрсеткіштері жылына 0,4тен 1,02 
мЗвға дейін құрады. 

2019 жылы Топтың кәсіпорында
рындағы А тобының персоналы 
үшін ең жоғары жылдық тиімді доза 
2018 жылғы деңгейде қалып,  
жылына 4,94 мЗвты құрады  
(4,97 мЗв/2018 жыл).

Төтенше жағдайларға 
дайындық ҚАӨ2

Уран өндіру қызметі қауіпті өн
дірістік үдеріске жатады. Қазатом
өнеркәсіп өз кәсіпорындарының 
төтенше жағдайларға (ТЖ) дайын
дығын қамтамасыз ету бойынша 
барлық қажетті шараларды қабыл
дауда. 

ТЖға дайындық және оның алдын 
алу шеңберінде Компанияда өн
дірістік қауіпсіздік жағдайы және 
апаттың салдарын жоюға дайын
дық деңгейі үнемі тексеріліп тұрады, 
Апатты жою жоспарлары әзірленіп, 
үнемі қайта қаралады, тұрақты 
негізде оқу жаттығулары өткізіледі, 
кәсіби апаттыққұтқару қызмет
терімен шарттар жасалады. 

Кәсіби апаттыққұтқару қызмет
терімен шарттар жасалды. Сонымен 
қатар Компанияның ЕТҰда ерікті 
апаттыққұтқару бригадалары мен 
жасақтары құрылған.

Әрбір ЕТҰда оқу жаттығуларын 
өткізу кестелері жыл сайын құрыла
ды. «Азаматтық қорғаныс туралы» 
ҚР заңына сәйкес, бұл жаттығу
ларға Өнеркәсіптік қауіпсіздік 
жөніндегі аумақтық департаменттің 
өкілі қатысады.

Даму жоспарлары

Өндірістік қауіпсіздік және қор
шаған ортаны қорғау Қазатом
өнеркәсіп үшін басымдық болып 
қала бермек. Компания өндірістік 
қауіпсіздік мәдениетін жетілдіруге, 
барлық мүдделі тараптармен ашық 

әрі әділ сұхбат құруға бағытталған 
ісшараларды жүзеге асыруын 
жалғастырады. 

Өндірістік қауіпсіздікті қамтамасыз 
ету және Даму стратегиясын іске 
асыру жүйелерін жетілдіру бойын
ша жалғасып келе жатқан жұмыс 
шеңберінде Компания 2020 жылы 
мынадай ісшараларды жоспарлап 
отыр:

 ⚫  ISO 45001 және ISO 14001 халық
аралық стандарттарына сәй
кестікке сертификаттау аудитін 
дайындау және өткізу;

 ⚫  қызметкерлердің қауіпсіз емес 
жұмыстарды тоқтату практика
сын енгізу (STOPкарталар);

 ⚫  анықталатын қауіпті жағдайлар
дың, қауіпті ісқимылдардың, 
NearMiss әлеуетті қауіпті жағдай
ларының жиілігі мен сипатына 
және қабылданатын түзету шара
ларының жеткіліктілігіне талдау 
жүргізу;

 ⚫  қызметкерлер мен барлық дең
гейдегі басшылардың өндірістік 
қауіпсіздік талаптарын саналы 
түрде орындауының деңгейін 
анықтау үшін Топ кәсіпорындары
ның қызметкерлеріне сауалнама 
өткізу әдістерін жетілдіру;

 ⚫  мердігерлік ұйымдарға өндірістік 
қауіпсіздік мәселелері бойынша 
қойылатын талаптарды арттыру;

 ⚫  ЕТҰ бірінші басшылары мен олар
дың орынбасарларының оқиға 
(жазатайым оқиға, жолкөлік 
оқиғасы, апат) орнына жеке бару 
практикасын енгізу;

 ⚫  өндірістік қауіпсіздік бойынша 
есеп ұсыну үдерістерін автомат
тандыру.

Қабылданатын шаралар ескерту 
шараларына көбірек көңіл бөлуге 
және тиісінше келешекте Топтың 
қызметкерлерінің қауіпсіздік 
мәдениетінің деңгейін арттыруға 
мүмкіндік береді. 

ҚОРШАҒАН ОРТАНЫ ҚОРҒАУ

Экологиялық менеджмент жүйесі

Қоршаған ортаны қорғау Қазатом
өнеркәсіптің қызметінің және 
тұрақты дамуды басқару тәсілде
месінің ажырамас бөлігі болып 
табылады. Компания өз қызметі қор
шаған ортаға, тұрғындардың денса
улығына, қауіпсіздігіне және өмірінің 
сапасына әсер ететінін мойындайды 
және Топтың өндірістік қызметі 
жүзеге асырылатын өңірлерде эко
логиялық қауіпсіздікті қамтамасыз 
ету, табиғи ортаны сақтау, табиғи ре
сурстарды оңтайлы пайдалану және 
экологиялық әсерді барынша азайту 
бойынша барлық қажетті шараларды 
қабылдайды. 

Топтың қоршаған ортаны қорғауды 
басқаруға қатысты негізгі қағидала

ры «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚның 
Еңбекті қорғау, қоршаған ортаны 
қорғау, радиациялық және ядролық 
қауіпсіздікті қамтамасыз ету сала
сындағы саясатында баяндалған. 

Озық халықаралық салалық тәжіри
белерге (GIIP: Good International 
Industry Practice) және Халықаралық 
қаржы корпорациясының Экологи
ялық және әлеуметтік тұрақтылықты 
қамтамасыз ету жөніндегі стандарт
тарына сәйкес Компания денсау
лықты, еңбекті, қоршаған орта мен 
әлеуметтік ортаны қорғау мәселе
лерін басқаруға арналған тәуекел
дерді бағалауға негізделген Эколо
гиялық және әлеуметтік салаларда 
ісқимыл жоспарын (ESAP) әзірлеп, 

қолданысқа енгізді. Оны жүзеге асы
ру жөніндегі Жол картасын (бұдан 
әрі – ESAP Жол картасы) Қазатомө
неркәсіптің Директорлар кеңесі 2018 
жылы мақұлдады.

Экологиялық менеджмент жүйесі 
Топтың ЕҚ, ӨҚ және ҚОҚ4 басқару
дың интегралдық жүйесінің аясын
да әрекет етеді, бұл оның қоршаған 
ортаны қорғау саласындағы күшжі
герін өнеркәсіптік, ядролық және 
радиациялық қауіпсіздікті қамтама
сыз ету жөніндегі қызметпен және 
басқа шектес салалармен үй
лестіруге мүмкіндік береді. Табиғат
ты қорғау қызметін Корпоративтік 
орталықтың деңгейінде басқаруды 
Қазатомөнеркәсіптің Өндірістік қа
уіпсіздік департаментінің Қоршаған 
ортаны қорғау бөлімі жүзеге асы
рады. ҚОҚ саласындағы қызметті 
басқару үшін жауап беретін ұқсас 
бөлімшелер Топтың еншілес және 
тәуелді ұйымдарында қалыптасты
рылды. 

Қазатомөнеркәсіптің басшылары 
экология мәселелеріне әрдайым 
баса назар аударады. Өндірістік 
қауіпсіздік департаменті аппарат
тық және өндірістік жиналыстар
да Компания Басқармасының 
төрағасына және мүшелеріне 
экологиялық аспектілерді басқару 
мәселелері бойынша апта сайын 
баяндама жасайды. Сонымен қатар 
Департамент ESAP Жол карта

ҚАЗАТОМӨНЕРКӘСІПТІҢ ҚОРШАҒАН ОРТАНЫ 
ҚОРҒАУ САЛАСЫНДАҒЫ ІШКІ НОРМАТИВТІК 
ҚҰЖАТТАРЫ 

• «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ-ның еңбекті қорғау, қоршаған ортаны 
қорғау, радиациялық және ядролық қауіпсіздікті қамтамасыз ету 
саласындағы саясаты

• «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ-ның Корпоративтік әлеуметтік 
жауапкершілік саясаты

• «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ-ның ЕТҰ-да экологиялық қауіпсіздікті 
қамтамасыз етуге қойылатын жалпы талаптар" Корпоративтік 
стандарты

• «Өндірістік қауіпсіздік стандарттарының жүйесі. Өндірістік 
қауіпсіздік саласындағы мердігерлік ұйымдарға қойылатын талаптар" 
Корпоративтік стандарты

• «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ кәсіпорындарында өнім бірлігіне 
қалдықтардың құрылу нормативтерін есептеу әдістемесі" 
Корпоративтік стандарты

• «Көмілгенге дейін радиоактивті қалдықтарды ұстау бойынша жалпы 
әдістемелік нұсқаулар» Корпоративтік стандарты

• «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ-ның 2017-2019 жылдарға арналған 
Корпоративтік әлеуметтік жауапкершілік саласындағы тұрақты 
даму бағдарламасы

• «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ-ның өндіріс және тұтыну қалдықтарын 
ұстау ережелері 

ӨНДІРІСТІК ҚАУІПСІЗДІК 
ЖӘНЕ ҚОРШАҒАН 
ОРТАНЫ ҚОРҒАУ 

ҚАЗАТОМӨНЕРКӘСІП 
ҮШІН БАСЫМДЫЛЫҚ 

БОЛЫП ҚАЛУДА. 
КОМПАНИЯ ӨНДІРІСТІК 

ҚАУІПСІЗДІК 
МӘДЕНИЕТІН 
ЖЕТІЛДІРУГЕ 

БАҒЫТТАЛҒАН 
ІСШАРАЛАРДЫ 
ІСКЕ АСЫРУДЫ 

ЖАЛҒАСТЫРАДЫ
4   «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ Еңбекті қорғау, 

өнеркәсіптік қауіпсіздік және қоршаған орта-
ны қорғау басқармасының жүйесі. 
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сының орындалуы туралы есепті 
тоқсан сайын құрастырады және 
оны «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ 
Директорлар кеңесінің Өндірістік 
қауіпсіздік комитетінің (HSE) мүше
леріне ұсынады. 

Топтың өндірістік кәсіпорындарына 
қоршаған ортаны қорғауды басқару 
жүйесі енгізілген, ол ISO14001 
стандартына негізделеді. Сондайақ 
кәсіпорындарда ISO 50001 талап
тарына сәйкес келетін энергиялық 
менеджмент жүйесі енгізілген. Қор
шаған ортаны қорғау мәселелерін 
басқару тәсілдемелерін жетілдіруге 
қатысты міндеттемелерді орындай 
отырып, Қазатомөнеркәсіп эколо
гиялық менеджмент корпоративтік 
жүйесінің халықаралық стандарт 
талаптарына толық сәйкестігін 
қамтамасыз ету мақсатында Ком
панияны ISO 14001 экологиялық 
менеджмент стандартына сәйкес 

сертификаттауға дайындау жөнін
дегі ісшараларды жүргізу туралы 
шешім қабылдады және қажетті 
дайындықты бастады. Осылайша, 
сыртқы сертификаттауға дайындық 
аясында 2019 жылы сыртқы аудит
тің бірінші кезеңі жүзеге асырылды 
және ішкі нормативтік құжаттарды 
өзектендіру бойынша жұмыс орын
далды. 

Қазатомөнеркәсіп тауарларды, жұ
мыстар мен қызметтерді жеткізетін 
өз өнім берушілеріне, сондайақ 
мердігерлерге «Өндірістік қауіпсіздік 
стандарттарының жүйесі. Өндірістік 
қауіпсіздік саласындағы мердігерлік 
ұйымдарға қойылатын талаптар» 
корпоративтік стандартының та
лаптарын қояды және бұл талаптар 
контрагенттердің тарапынан орын
далады деп күтеді. 

Компанияның табиғатты қорғау 

талаптарына сәйкестігін қамтама
сыз ету үшін және ақпарат беру 
үшін Қазатомөнеркәсіп компаниясы 
контрагенттермен тығыз ынты
мақтастық орнатады және бұл 
жұмысты өнім берушіні таңдау және 
шарт жасасу кезеңінде бастайды. 
Қауіпсіздікпен байланысты барлық 
қажетті шарттар мен міндеттеме
лерді мердігерлермен және өнім 
берушілермен арада жасалатын 
шарттарға енгізуді қамтамасыз 
ету үшін Өнеркәсіптік қауіпсіздік 
департаменті де шарттарды келісу 
үдерісіне міндетті түрде қатысады.

Өнеркәсіптік қауіпсіздік депар
таменті еншілес және тәуелді 
ұйымдардың жауапты қызмет
терімен бірлесіп, тексерістер жүргізу 
арқылы мердігерлердің қызметін 
жұмыс орнында тікелей бақы
лайды, тексерістердің нәтижелері 
бойынша мердігерлердің қызметіне 

баға берілген, өткізілген тексерістер 
мен анықталған бұзушылықтардың 
саны көрсетілген есептер құрасты
рылады.

Негізгі нәтижелер

Топ қаражаттың айтарлықтай 
көлемін табиғатты қорғау қызметі
не инвестициялайды. 2019 жылы 
Қазатомөнеркәсіп қоршаған орта
ны қорғау бойынша ісшараларды 
өткізуге жұмсаған шығындары  
1 880,3 млн теңгені құрады, соның 
ішінде 1 124,6 млн теңге (барлық 
шығындардың шамамен 60%ы) 
технологиялық үдерістерді жетіл
діруге, сонымен қатар қоршаған ор
таға ұйымдастырылмаған эмиссия
ларды төмендетуге, 51,0 млн теңге 
қолданыстағы шаңгаз аулағыш 
және су тазартқыш қондырғылар
дың тиімділігін арттыруға және 
112,9 млн теңге қоршаған ортаны 
қорғау саласындағы ғылымизерт
теу жұмысын жүргізуге жұмсалды. 

Қазақстан Республикасының  
экологиялық заңнамасының талап
тарына сәйкес 2019 жылы Топтың 
ЕТҰ өндірістік экологиялық бақы
лауды (ӨЭБ) жүйелі түрде жүзеге 
асырды. ӨЭБ аккредиттеу аттеста
ты бар мердігерлік ұйымдардың 
(зертханалардың) қатысуымен, 
ӨЭБ өткізу кестежоспарының 
негізінде тоқсан сайын өткізіледі. 
2019 жылы Топтың кәсіпорындары 
бойынша экологиялық заңнама
ның талаптарын орындамағаны 
үшін айыппұлдар мен экономика
лық санкциялар 17,6 млн теңгені 
құрады. Есептік кезең ішінде 
қаржылық емес санкциялар болған 
жоқ. GRI 307-1

Қазатомөнеркәсіп қоршаған ортаға 
әсерді болжау және мониторинг 
жүргізуді жақсарту бойынша және 
кеніштерді жабуды жоспарлауды 
жақсарту бойынша тапсырмалар
ды жүзеге асыру аясындағы эко
логиялық сараптаманы жетілдірді. 

2019 жылы Экологиялық жоба
лау және мониторинг орталығы 
құрылды және «Уран өндіретін 
кәсіпорындарды тарату кезінде 
қалпына келтіру және экологиялық 
мониторинг жүргізу жұмыста
рының құнын есептеу жөніндегі 
әдістемелік нұсқау» корпоративтік 
стандартын әзірлеу жұмысы 
басталды. Сондайақ Компанияның 
Мамандандырылған ғылымитех
никалық кеңесінде 20192020 
жылдарға арналған «ЖҰС кенішінің 
өндірістік нысандарының қоршаған 
орта нысандарына және жергілік

ті халыққа экологиялық және 
әлеуметтік әсерін зерттеу» тақыры
бындағы ҒЗТҚЖ жоспарға енгізілді. 
Бұл зерттеу 20192020 жылдары 
ESAP Жол картасын жүзеге асыру 
аясында жүргізіледі. 

ESAP Жол картасын жүзеге асыру 
аясында 2019 жылы Қазатомөнер
кәсіп компаниясы Топтың уран 
өндіретін кәсіпорындардың эколо
гиялық мониторинг және қоршаған 
ортаның күйі жүйесінің деректер 
қорын жасауға кірісті. 2019 жылы 
«Харасан2» кен орнында  

ШИЕЛІ АУДАНЫНЫҢ ЖЕР ҚОЙНАУЫН ПАЙДАЛАНУШЫЛАРЫМЕН 
КЕЗДЕСУ 

ESAP Жол картасын іске асыру аясында 2019 жылдың 
күзінде «Жоғары технологиялар институты» ЖШС-нің 
Экологиялық жобалау және мониторинг орталығының 
мамандары Қызылорда облысының Шиелі және 
Жаңақорған аудандары әкімдерінің орынбасарларымен, 
Байкенже ауылдық округының әкімімен және учаскелері 
«РУ-6» ЖШС және «Хорасан-U» БК ЖШС-нің уран 
өндіруші кәсіпорындарына іргелес аумақтарда 
орналасқан жер қойнауын пайдаланушылармен 
кездесулер өткізді, радиация мәселелері қаралды, жер 
қойнауын пайдаланушыларға сауалнама жүргізілді.

Кездесулерде кәсіпорындар мен жергілікті атқарушы 
билік органдары арасындағы қарым-қатынас, 
кәсіпорындарға іргелес аумақтардағы шаруашылық 
қызмет түрлері, жер қойнауын пайдаланушылардың 
уран өндіруге қатынасы, радиация мәселелері 
талқыланды. Әкім орынбасарлары шынайы уақыт 
режимінде төңіректің радиациялық фонының деңгейін 
көрсететін ақпараттық электрондық табло 
орнатудағы оң тәжірибені атап өтті. Кездесулердің 
қорытындысы бойынша әлеуметтік және экологиялық 
салаларда ақпаратпен алмасу бойынша өзара тиімді 
ынтымақтастықты жалғастыру туралы бірлескен 
шешім қабылданды, жер қойнауын пайдаланушылардың 
ұсыныстары ескерілді.  

«ЭКОЛОГИЯҒА ЕНГІЗГЕН ҮЛЕСІ ҮШІН» 
МАРАПАТЫ

Қазатомөнеркәсіп өндірістік қызметінің теріс әсерін барынша азайту 
үшін және уран өндіретін кен орындарында табиғатты қорғау үшін бар 
күшін салады. Топтың кәсіпорындарының экология саласындағы қызметі 
үшін Компания бірнеше рет сыйлықтар мен марапаттар алды. 

2019 жылдың желтоқсанында Қазақстанның астанасында Бизнестің 
әлеуметтік жауапкершілігі жөніндегі «Парыз» жыл сайынғы 
республикалық конкурсының жеңімпаздарын марапаттау салтанаты 
өтті. «Экологияға қосқан үлесі үшін» номинациясында «Байкен-U» ЖШС 
үздік деп мойындалды.

Соңғы үш жыл ішінде кәсіпорын қоршаған ортаның күйін жақсартуға, 
өндірісте экологиялық қауіпсіздік мәдениетін арттыруға және дамытуға 
бағытталған бірқатар іс-шараларды орындады. 2019 жылы өткен соңғы 
іс-шаралардың бірі – бақылаушы мемлекеттік органға онлайн-режимде 
ақпарат берілетін автоматтандырылған экологиялық бақылау жүйесін 
енгізу. 
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ТҰРАҚТЫ ДАМУ

«БайкенU» ЖШС қызметін тарату 
бағдарламасы әзірленді. Есептік 
кезеңде өндірістік нысандардың 
қоршаған орта нысандарына және 
Топтың кеніштері мен кен орын
дарына жақын тұратын жергілікті 
тұрғындарға экологиялық және 
әлеуметтік әсерін зерттеу бойынша 
жұмыстар жүргізілді. 

Озық халықаралық салалық 
тәжірибені (GIIP) зерделеу және 
оны Компанияның қызметіне 
енгізу бойынша қажетті білім мен 
құзырет алу мақсатында Топтың 
175 қызметкері, оның ішінде ЕТҰ 
жетекшілері мен жер қойнауын 
қорғау, экологиялық және әлеу
меттік мәселелер үшін жауапты 
мамандар 2019 жылы мынадай 
бағыттар бойынша оқудан өтті:

 ⚫  GRI сертификаттау тренингі: 
Тұрақты даму саласындағы 
есептілік;

 ⚫  АА1000SES сертификаттау тре
нингі: Мүдделі тараптармен өзара 
ісқимылды ұйымдастыру;

 ⚫  Кен жабуды/таратуды/қалпына 
келтіруді жоспарлауды оңтай
лындарыру және кәсіпорынның 
өмірлік циклін аяқтау бойынша 
жұмыстарды ұйымдастыру;

 ⚫  ISO 14063:2006 негізінде 
экология лық ақпаратпен алмасу 
үдерістерін әзірлеу. Ішкі аудит. 

Сондайақ Компанияның өкілдері 
Тәжікстанның Душанбе қала
сында «Экологиялық ремедиа
ция жобаларын басқару» курсы 
бойынша оқудан өтті, бұл курс 
АЭЖХА техникалық кооперация
сының «Уран кеніштерін өңдеу 
нәтижесінде зақымдалған жер
лерді қалпына келтіру бойынша 
интеграцияланған бағдарлама
ларды дамыту және орындау үшін 

кадрлық инфрақұрылымды құру 
және қолдау көрсету» жобасының 
аясында ұйымдастырылды. 

2019 жылы Компания кәсіпорын
дар қызметінің АЭЖХА «Бөлінетін 
заттарды пайдалану кезінде 
сыншылдық шарттары бойынша 
радиациялық қауіпсіздік» нұсқау
лығына сәйкестігі талданды. 
Талдау нәтижелері бойынша Топ
тың қызметі осы нұсқаулықтың 
талаптарына сәйкес екені, түзету 
ісшараларын әзірлеу қажет 
еместігі анықталды.

Даму жоспарлары

2020 жылы қоршаған ортаны қорғау 
және өнеркәсіптік қауіпсіздік сала
сында Компания мынадай ісшара
ларды жүзеге асыруды жоспарлап 
отыр:

 ⚫  ЕТҰ жетекшілерінің ESAP Жол кар
тасының тармақтарын орындауға 
бағдарланған тиімділіктің өзекті 
көрсеткіштерін тағайындау;

 ⚫  ЕТҰ қоршаған ортаны қорғау үшін 
жауапты мамандарды мынадай 
тақырыптар бойынша оқытуды 
жалғастыру: өндіріс және тұтыну 
қалдықтарын басқару, уран 
өндіретін кен орындарында био
логиялық әр түрлілікті бағалау, 
кәсіпорындарда экологиялық 
мониторинг жүргізу;

 ⚫  өндірістік нысандардың қор
шаған ортаға экологиялық және 
әлеуметтік әсерлердің дәрежесін 
бағалау бойынша ғылымизерттеу 
жұмыстарын жүргізу;

 ⚫  әсер ету нысандарын анықтау 
және деңгейін бағалау үшін ЕТҰ
да қолданылатын экологиялық 
мониторинг бағдарламаларын 
талдау;

 ⚫  Экологиялық нормалау және мо
ниторинг салалық жүйесін жасау 

бойынша жұмыс жүргізу; 
 ⚫  өндірістік нысандарды жабуды 

және кәсіпорынды пайдаланудан 
шығаруды жоспарлау жөніндегі 
ішкі топ құру;

 ⚫  «Кәсіпорынды тарату үшін 
ағымдағы шығындарды жүйелі 
түрде талдау рәсімдері мен тара
тудың сметалық құнын есептеу 
жөніндегі әдістемелік нұсқаулар» 
корпоративтік стандартының 
жобасын әзірлеуді аяқтау (ARO 
міндеттемелерін бағалау)»;

 ⚫  «Уран суларына ЖҰС әсеріне мо
ниторинг ұйымдастыру жөніндегі 
әдістемелік нұсқаулар» стандар
тын әзірлеу;

 ⚫  ISO 45001 және ISO 14001 халықа
ралық стандарттарына сәй
кестікке сертификациялық аудит 
жүргізуді жалғастыру;

 ⚫  Қазатомөнеркәсіптің кәсіпорын
дарына экологиялық рейтинг 
құрастыру үшін критерийлерді 
әзірлеу;

 ⚫  қызметкерлердің есебінде уран
ның болуын талдау жөніндегі 
әдістемені «ҚазМетрИн»5 РМКде 
тіркеу және одан әрі «Жоғары тех
нологиялар институты» ЖШСде, 
«Үлбі металлургиялық зауыты» 
АҚда енгізу;

 ⚫  Қазатомөнеркәсіптің уран 
өндіретін кәсіпорындарының 
Экологиялық мониторинг және 
қоршаған ортаның күйі жүйесінің 
Деректер қорын құру жұмысын 
жалғастыру.

Сондайақ Топтың мамандары 2020 
жылы қауіпсіздік, уран өндірісінің 
нысандарынан пайдаланудан 
шығару, уран кен орындарын және 
урандық мұра нысандарын қалпына 
келтіру бойынша АЭЖХА техника
лық жиналыстарына, семинарлары 
мен оқу тренингтеріне қатысуды 
жоспарлайды. 

Климаттың өзгеруі

Климаттың жаһандық өзгеруінде 
көптеген тәуекелдер бар, қауіпті 
климаттық құбылыстар санының 
ұлғаюы олардың негізгісі болып 
табылады. Атмосферада жиналған 
парниктік газдардың (ПГ) көлемінің 
жыл сайын ұлғаюы климаттың 
жаһандық өзгеруінің негізгі факто
ры болып табылады. 

Климаттың жаһандық өзгеруіне 
жол бермеу және оның салдарына 
бейімделу мақсатында 197 мемле
кет Климаттың ғаламдық өзгеруі 
жөнінде шектемелі конвенцияға 
сәйкес Париж келісімін жасасты. 
Қазақстан Республикасы да Париж 
келісімін ратификациялады және 
елдің төмен көміртекті даму векто
рын анықтады. Төмен көміртекті 
экономикаға ауысу және климаттың 
өзгеру салдарына бейімделу Қа
зақстанның стратегиялық тапсыр
малары болып табылады. 

ПГ шығарындыларының көздері
не мониторинг жүргізудің, есеп 
беру мен верификациясының 
онлайнжүйесі ұлттық деңгейде 
әрекет етеді. Компания ПГ шыға

рындылары бойынша БҰҰ КӨЖК 
хатшылығының алдында жыл 
сайын есеп береді. ПГ ірі көздерінің 
шығарындылары Квоталар бөлудің 
ұлттық жоспарымен шектеледі. 

Қазатомөнеркәсіп ұлттық ай
қындаманы бөліседі және Париж 
келісімінің қағидаларын жүзеге 
асыруға өз үлесін енгізуге ұмтыла
ды. Сонымен, әлемдік ядролықотын 
циклінің бір бөлігі бола отырып және 
атом электр станциялары үшін отын 
жеткізу арқылы Компания ядролық 
энергетиканы экономиканың көмір
тексіз салаларының бірі ретінде 
дамытуды қамтамасыз етеді. 

Қазақстан АЭЖХА мүшесі болып та
былады және климаттың өзгеруіне, 
оның салдарын жеңілдетуге және 
оларға бейімделуге6 мониторинг 
жүргізу үшін ядролық ғылым мен 
технологияларды қолдану жөніндегі 
халықаралық агенттіктің ниеттері 
мен әрекеттерін қолдап, климатқа 

келтірілетін әсерді төмендету үшін 
өз үлесін енгізеді.

Қазатомөнеркәсіп ПГ шығарынды
ларын басқару қажеттілігін және 
климат өзгерістерінің ықтимал сал
дарына өндірісті бейімдеу бойынша 
ісшараларды жүзеге асыруды 
білдіретін климаттық тәуекелдерді 
жүзеге асыру қауіпін түсінеді. 

Топтың уран шикізатын өндіру 
жөніндегі өндірістік үдерістері 
анағұрлым экологиялық ЖҰС тех
нологиясына негізделген, оларды 
қолдану ПГ минималды шығарын
дыларымен ілеседі.

Топта парниктік газдардың шыға
рындыларына мониторинг жүр
гізу қызметі жүйелі түрде жүзеге 
асырылады, Қазатомөнеркәсіп 
бақылайтын нысандардан тікелей 
шығарындылардың көлемі мөлшер
лік тұрғыда бағаланады (1қамту). 
Сонымен, 2019 жылы Компанияның 

5    «Қазақстан метрология институты» РМК.
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ПГ шығарындыларының көлемі 
107,6 мың тонна CO2баламасын 
құрады. ПГ шығарындылары 
туралы есептілікте Қазатомөнер
кәсіп бас компаниясы мен еншілес 
тәуелді ұйымдар қамтылады.

ПГ шығарындылары көлемдерінің 
серпіні Топтың активтерінің құрылы
мын өзгертумен байланысты: 2017 
жылы Қазатомөнеркәсіптің актив
теріне «МАЭКҚазатомөнеркәсіп» 
ЖШС қатысты, ол 2018 жылдың 
2жартысында шығып кетті. 2018 
жылмен салыстырғанда 2019 жылы 
шығарындылардың төмендеу, 
«МАЭКҚазатомөнеркәсіп» ЖШСнің 
шығып кетуімен қатар, Топтың ЕТҰ 
қазандықтарында қазып алынатын 
отынды тұтынуының жалпы төмен
деуімен байланысты. 

Барлық есептік кезеңде ПГ шыға
рындыларының жылдық көлемі әр 
ЕТҰ үшін Шығарындыларды сату 
жөніндегі қазақстандық жүйеге қа
тысу және шығарындылар туралы 
есеп беру үшін шекті мән ретінде 
ұлттық деңгей қабылданған CO2ба
ламасының 20 000 тоннасынан ай
тарлықтай төмен деңгейде қалды. 

Осылайша, Қазатомөнеркәсіп ұзық 
уақыт бойы ПГ шығарындылары
ның көлемін болмашы деңгейде 
ұстап тұр. 

Парниктік газдардың шығарындыла
рына мониторингті және есепке алу
ды Қазатомөнеркәсіп компаниясы 
Басқармасының төрағасына тікелей 
бағынатын Өндірістік қауіпсіздік 
департаменті жүзеге асырады. Сон
дайақ технологиялық нысандардың 
және қоршаған орта нысандарының 
күйінің көрсеткіштеріне мониторинг 
жасалады, анағұрлым үздік қол
жетімді технологиялар, ресурстар 
мен энергияны үнемдейтін техноло
гиялар енгізіледі. 

2019 жылы Топ төмен көміртекті 
даму саласында бірнеше баста
маларды жүзеге асырды, төмен 
көміртекті энергия көздерін (газ) 

пайдалануға ауысу олардың біріне 
айналды. Сондайақ Топтың өн
дірістік алаңдарында жел генера
торлары орнатылды. 

Сонымен қатар, 2019 жылы Ком
панияның климаттың өзгеруіне 
қосатын үлесін төмендетуге ықпал 
ететін бірнеше акциялар өткізілді. 

Осылайша Қазатомөнеркәсіп 
Қазақстан Республикасы Экология, 
геология және табиғи ресурстар 
министрінің #Birge #TazaQazaqstan 
және #Birge #JasylQazaqstan баста
маларына қосылып, кен орнының 
аумағында, сондайақ іргелес ел
дімекендерде ағаш отырғызды.

Компания «Автокөліксіз бір күн» 
науқанын өткізді, бұл науқанның 
барысында мүдделі тараптарға бір 
күнге жеке автокөліктерінен бас 
тартып, қоғамдық көлікпен жүріп, 
автокөлік қозғалтқыштарында отын 
жануы салдарынан парниктік газ
дардың шығындыларын қысқартуға 
үлес қосу ұсынылды. 

Сондайақ Қазатомөнеркәсіп 
«Жер сағаты» науқанына қатысты, 
бұл науқанның аясында электр 
энергиясын үнемдеу және электр 
энергиясын тұтынумен байланысты 
парниктік газдардың шығарынды
ларын қысқарту мақсатында ғана 
емес, сондайақ климаттың өзгеруі 
мәселелеріне қоғамдық назарды ау
дару үшін 1 сағатқа жарық өшірілді. 

Науқандар экологиялық өмір сал
тының дағдыларын қалыптасты
руға бағытталды және оларға Топ
тың қызметкерлерінің тарапынан 
белсенді қолдау көрсетілді. 

Атмосфераға 
шығарындылар

Топ өз өнімін ядролық энергетика 
пайдаланылатын 11 елге өткізеді, 
бұл атмосфераға ластағыш заттар
дың шығарындыларын қысқартуда 
маңызды рөл атқарады. Сондайақ 
Қазатомөнеркәсіп компаниясы 
технологиялық жетілдіруді біртіндеп 
енгізіп, зиянды заттардың шыға
рындыларын қысқартып, ауаның 
сапасына өз өндірісінің теріс әсерін 
төмендетуді қамтамасыз етеді. 

Топтың кәсіпорындарында газ 
тазарту жүйелері жұмыс жасайды, 
энергия үнемдейтін технологиялар 
қолданылады, ластағыш заттардың 
атмосфераға шығарындыларын 
төмендететін фотоэлектрлік станци
ялар пайдаланылады.

Шаңгаз аулағыш қондырғылар 
Топтың кәсіпорындарында қол
данылатын тиімді шешімдерге 
мысалдардың бірі болып табылады. 
Импульстік керамикалық сүзгісі 
бар қондырғы (ФКИ45) «Қаза
томөнеркәсіпSaUran» ЖШСнің 
аффинаж цехтерінде ойдағыдай 
пайдаланылады. Жүйе шаңнан та
зартуға және КАТП7 тескіш пешінен шығатын технологиялық газдардан 

тазартуға арналған. Бұл қондырғы 
атмосфераға радиациялық шаңның 
шығарылуына жол бермейді және 
қоршаған ортаға эмиссияларды 
20%ға азайтады. 

Топтың кәсіпорындары электр энер
гиясын шығару үшін күн сәулесін 
пайдаланады, осылайша мазут 
және көмір сияқты дәстүрлі отын 
түрлерін пайдалану нәтижесінде 
алынатын ластағыш заттардың 
атмосфераға шығарылуын қысқар
тады. Топтың фотоэлектрлік күн 

сәулесі станциялары шығаратын 
энергияның бір жылдық көлемі 3,66 
МВт*сағ құрайды. Шығарылатын 
электр энергиясы өзіндік қажет
тіліктер үшін пайдаланылып, жылы
на 53 млн теңге үнемдеуге мүмкін
дік береді. Электр энергиясының 
артық мөлшері жергілікті электр 
желілеріне Топ жұмыс жасайтын 
өңірлердегі тұрғындар мен кәсіп
орындар пайдалану үшін беріледі.

2019 жылы ластағыш заттардың атмосфераға шығарындыларының 
құрылымы GRI 305-7

Ластағыш заттардың шығарындылары, мың тонна*  
NOx шығарындылары, мың тонна 0,118
Sox шығарындылары, мың тонна 0,064
Қатты заттардың шығарындылары, мың тонна 0,054
СО шығарындылары, мың тонна 0,175
Ұшпа органикалық қосылыстар, мың тонна 0,827
1-сыныпты қауіптілік заттары, мың тонна 0,010
Барлығы, мың тонна 1,248
Салыстырмалы шығарындылар, кг/т 18,00

*  Табиғи уранды өндіру және өңдеу жөніндегі кәсіпорындардың атмосфераға түсетін ластағыш 
заттар шығарындылары ескерілді. Бұл кестеде қосалқы және сервистік кәсіпорындардың шыға-
рындылары ескерілген жоқ: «Үлбі металлургиялық зауыты» АҚ, «Волковгеология» АҚ, «Каустик» 
АҚ, «СКЗ-U» ЖШС, «Уранэнерго» ЖШС және «Сауда-көлік компаниясы» ЖШС.

Атмосфераға түсетін ластағыш заттар шығарындыларының 
құрылымы, 2019 жыл

NOx шығарындылары

 SOx шығарындылары

Қатты заттардың шығарындылары

 СО шығарындылары

Ұшпа органикалық қосылыстар

1-класты қауіптілік заттары

1% 9%
5%

4%

14%66%

ТОПТЫҢ ФОТОЭЛЕКТР 
КҮН СТАНЦИЯЛАРЫ 

ӨНДІРЕТІН 
ЭНЕРГИЯНЫҢ 

ЖЫЛДЫҚ ӨНДІРІМІ 

3,66 МВт*САҒТЫ 
ҚҰРАЙДЫ

Парниктік газдардың тікелей шығарындыларының көлемі GRI 305-1

 Көрсеткіш 2017 2018 2019 Ауытқу
2019-2018

Парниктік 
газдардың тікелей 
шығарындыларының 
көлемі,тонна CO2-балама

3 929 000 132 480 107 600 –18,8%

2019 ЖЫЛЫ 
КОМПАНИЯНЫҢ 

КЛИМАТТЫҢ 
ӨЗГЕРУІНЕ 

ӘСЕРІН АЗАЙТУҒА 
КӨМЕКТЕСЕТІН 

БІРНЕШЕ АКЦИЯ 
ӨТКІЗІЛДІ 

7    КАТП – көлденең айналма термикалық пеш.
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Су ресурстары GRI 303-1

Өзінің өндірістік қызметінде Топтың 
кәсіпорындары суды пайдаланады. 
2019 жылы су тұтынудың жалпы 
көлемі 5 923,2 мың м3 көрсеткішті 
құрады. GRI 303-5

Су негізгі өндірістерде, сондайақ 
қондырғыларының жұмысында 
технологиялық үдерістің маңызды 
құрамдасы болып табылады, олар
дан кейін минералсыздандырылған 
су жергілікті қоғамдастықтардың 
қажеттіліктері үшін сыртқы желіге 
жеткізілетін электр энергиясын 
алуға арналған шикізат болып табы
лады. Өзі жұмыс жасайтын кейбір 
өңірлерде Қазатомөнеркәсіп жер
гілікті тұрғындарды және өнеркәсіпті 
сумен қамтуды қамтамасыз етеді. 

Су пайдалану су ресурстарын 
қорғау жөніндегі уәкілетті орган 
берген рұқсат құжаттамасына 
сәйкес жүзеге асырылады. Топ 
кәсіпорындарының су жинауы су 
нысандарына айтарлықтай әсер 
етпейді. Кәсіпорындарда жина
латын және айналымдағы суға 
нақты бақылау жүргізіледі. Ақпа 
сулардың сапасын бақылауды ма
мандандырылған аккредиттелген 
зәртханалар жүргізеді.

2019 жылы Топ кәсіпорындарының 
ақпа суларды қашыртқысының 
көлемі 5 674,5 мың м3 құрады. Су 
қашыртқысының барлық көлемі 
тазартудан өтті және су қашырт
қысының сапасына қойылатын 
нормативтік талаптарға сәйкес 
келді. 2019 жыл ішінде Топтың ЕТҰ
да қауіпті заттардың қашыртқысы
ның шегінен асып кету бойынша 
бірдебір жағдай орын алған жоқ. 

GRI 303-4 GRI 306-1

Қазатомөнеркәсіп өндіріс үшін 
жиналатын судың көлемін 
қысқартуға тырысады. Осыған 
байланысты бірқатар кәсіпорын
дарда тұйық су айналымы циклдері 
 пайдаланылады. GRI 303-2

Жерасты суларының 
ластануы

Кен орындарын пайдалану шартта
ры ерітінділердің пайдаланылатын 
кен орындарынан тыс жайылуына 
және жерасты суларының ласта
нуына жол бермейді. Жерасты 
суларын қорғау үшін кен орнының 
аймағы кен шоғырларынан 500 
метр радиусындағы санитарлық 
аймақпен қоршалады. 

Жерасты суларын бақылау ЖҰС 
әдісін пайдалану арқылы уранды 
өндіру үдерісіндегі ең маңызды 
экологиялық қызмет болып табы
лады. Жерасты суларының күйін 
қадағалау Компания кәсіпорын
дарының Өндірістік экологиялық 
бақылау бағдарламасына кіреді. 
Уранды өндіру бойынша барлық 
пайдаланылатын кен орындарында 
жерасты суларының ластануын 
бақылау үшін қадағалау ұңғыма
лары бар. Ұңғымалар көршілес 
(жоғары және төмен жатқан) су 
сақтағыш қабаттарда бұрғыланған. 
Жерасты суларының ластануын 
бақылау үшін қажетті өлшеулерді 
жүргізу мақсатында ұңғымалардан 
үлгілер алынады. Бақылау сынама
ларынан алынған судың сынамала
рында радионуклидтермен ластану 
деңгейі Радиациялық қауіпсіздікті 
қамтамасыз ету жөніндегі ұлттық 
санитариялықэпидемиологиялық 
талаптарда белгіленген нормадан 
аспауы тиіс. 

«Үлбі металлургиялық зауыты» 
АҚны есептемегенде, Топтың уран 
өндіру бойынша барлық қызметі 
Қазақстанның шөлді облыстарында 
жүргізіледі және халық тығыз орна
ласқан аудандардан айтарлықтай 
қашық.

Су көздеріне бөлу арқылы жиналатын судың жалпы мөлшері, мың . м3 
GRI 303-3

Су көзі 2017 2018 2019  Ауытқу 
2019-2018 

Беткі сулар 1 200 372 951,1 865,7 –9,0%
Жерасты сулары 14 806 9 955,4 8 992 –9,7%
Сумен қамтудың 
муниципалдық 
және басқа жүйелері

1 330 1 311,5 836,6 –36,2%

Жиналатын судың 
жалпы мөлшері

1 216 508 12 218 10 694,3 –12,5%

Көп рет және қайта пайдаланылатын судың жалпы көлемі, мың м3

 Көрсеткіш 2017 2018 2019 Ауытқу 
2019–2018

Көп рет және қайта 
пайдаланылатын судың жалпы 
көлемі

20 447 19 840 14 512 –26,9%

2019 жылғы су жинау құрылымы

Беткі сулар

Жерасты сулары

Сумен қамтудың муниципалдық және 
басқа жүйелері

8%8%

84%

Көп рет және қайта пайдаланылатын су көлемінің өзгеру серпіні, 
мың м3

2017

2018

2019

19 840

20 447

14 512

 «ЗАРЕЧНОЕ» БК» АҚ НЫСАНДАРЫНДАҒЫ 
ЭКОМОНИТОРИНГ 

2019 жылы «Заречное» БК» АҚ экологиялық ахуалға мониторинг жүргізу 
аясында жұмыстардың айтарлықтай көлемін жүргізді. 

Осылай, атмосфералық ауаға өтетін шығарындыларды, жерасты 
сүзу өрістеріне ағатын ақпа суларды, өндіріс қалдықтарын аспаптық 
өлшеулерді жүргізу аясында – қоршаған ортаға әсер ету көздерінде 
Компанияның мамандары 
2 115 сынама іріктеп алып 
талдады, бұл жоспарлаған 
мөлшерден 15 сынамаға 
артық.

«Заречное» БК» АҚ 
сондай-ақ технологиялық 
ерітінділер мен ақпа 
сулардың ықтимал 
жайылуына мониторинг 
жүргізу үшін қадағалау 
ұңғымаларын жабдықтау 
бойынша іс-шаралар 
кешенін жүзеге асырады. 
2019 жылы өнімді көкжиекте 15 қадағалау ұңғымасы жабдықталды 
және тазартқыш құрылғылардың жерасты сүзу өрістерінің кірісі мен 
шығысында 4 қадағалау ұңғымасы жабдықталды. Осы бағыт бойынша 
іс-шараларды жүзеге асыру тиімділігінің көрсеткішін «Заречное» БК» АҚ 
шамамен 50%-ға артық орындады. 

161160 БІРІКТІРІЛГЕН ЖЫЛДЫҚ ЕСЕП |  2019 «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ



ТҰРАҚТЫ ДАМУ

Өндірістік және коммуналдық 
қалдықтарды пайдалану, уақытша 
сақтау, тасымалдау, өңдеу және 
көму Қазақстан Республикасының 
қолданыстағы нормативтік және 
нормативтікқұқықтық құжаттары
на сәйкес жүзеге асырылады және 
қоршаған ортаға, қызметкерлер мен 
тұрғындардың денсаулығына зиян 
келтірмейді. Осы ісшаралардың 
қауіпсіздігі мемлекеттік органдар 
жүргізетін тексерістермен және Топ
тың жауапты тұлғалары жүргізетін 
ішкі тексерістермен расталады.

Өндіріс және тұтыну қалдықтарын 
ЕТҰ аумағында уақытша сақтау осы 
мақсат үшін арнайы жабдықталған 
жерлерде жүзеге асырылады. Қал
дықтарды жинаудың бөлек жүйесі 
қабылданды. Түзілетін қауіпті 
өндірістік қалдықтар мамандан

дырылған кәсіпорындарға сақтау, 
өңдеу және кәдеге жарату үшін 
табысталады. Қауіпті қалдықтар
дың барлық тізіліміне паспорттар 
әзірленген. Паспортта қалдық 
туралы негізгі ақпарат келтіріл
ген: атауы, қауіпті қасиеттерінің 
тізілімі, құрамы, уыттылығы және 

қалдықтарды пайдалану кезіндегі 
сақтық шаралары. 

Сонымен қатар, уран өндіретін 
кәсіпорындардың өндірістік қызметі 
барысында төмен радиоактивті қат
ты қалдықтар (ТРҚҚ) ғана түзіледі.

Энергия тиімділігі GRI 302-1

Қазатомөнеркәсіп кәсіпорындары
ның өндірістік үдерістерінің ерек
шелігі энергияны көп тұтыну болып 
табылады, ол өндірістік шығындар
дың ең маңызды баптарының біріне 
айналады. Сонымен қатар, энерги
яны тұтыну және энергия тиімділігі 
экологиялық көрсеткіштерге тікелей 
әсер етеді. 

Компанияның жетекшілері үшін 
энергия тасығыштарын тұтыну және 
энергия тиімділігін арттыру саласын
да ТНК тағайындалған, оған сәйкес 
уранды өндіру үшін электр энергия
сын жұмсаудың жылдық жоспарлы 
салыстырмалы нормалары нақты 
нормалардан асып кетпеуі тиіс. 

Топтың ЕТҰ кәсіпорындарында ISO 
50001 халықаралық стандартының 
талаптарына сәйкес келетін энер
гия менеджменті жүйесі енгізілді. 
Қазатомөнеркәсіп компаниясы 
заңнаманы қатаң ұстанады, атап 
айтсақ, Қазақстан Республикасының 

«Электр энергетикасы туралы» және 
«Энергиямен қамту және энергия 
тиімділігін арттыру туралы» заңда
рын қатаң ұстанады. 

Заңнамаға сәйкес және энергияны 
үнемдеу мүмкіндігі мен ықтималын 
бағалау мақсатында Топта жүйелі 
түрде (5 жылда бір рет) энергия 
аудиті жүргізіледі. Осындай аудит
тің нәтижелері Қазатомөнеркәсіп 
компаниясының кен өндіру компани
ялары бойынша энергияны үнемдеу 
және энергия тиімділігін арттыру 
жөніндегі ісшаралар жоспарын 
әзірлеген кезде пайдаланылады. 

Бұл жоспарды Компания жыл сайын 
Қазатомөнеркәсіптің 20182028 жыл
дарға арналған Даму стратегиясын 
жүзеге асыру жоспарының аясында 
қалыптастырады. 

Компанияның 20182028 жылдарға 
арналған Даму стратегиясын 
жүзеге асыру жоспарының негізгі 
ісшаралары:

 ⚫  жылу энергиясының шығында
рын өтеу;

 ⚫  электр энергиясының шығында
рын өтеу;

 ⚫  озық энергия үнемдеу технологи
яларын іздеу болып табылады.

Қалдықтарды пайдалану GRI 306-2

Өндірістік қызметтің нәтижесінде 
Қазатомөнеркәсіптің кәсіпорында
рында өндірістік және коммунал
дық қалдықтар түзіледі, олардың 
арасында негізгілері мыналар 
болып табылады:

 ⚫  қатты және сұйық радиоактивті 
қалдықтар;

 ⚫  флюориттік мысмолибден 
кенішін өндірген кездегі аршыма 
тау жыныстары;

 ⚫  ЖҰС полигонында ұңғымаларды 
бұрғылаған кездегі бұрғылау 
шламы;

 ⚫  плавик қышқылын өндірген кез
дегі фторлы гипс;

 ⚫  жылу энергиясын өндірген кезде
гі күлқож қалдықтары;

 ⚫  коммуналдық қалдықтар;
 ⚫  пайдаланылған мұнай өнімдері;
 ⚫  автокөлік шиналары.

Кен өндіру кезінде түзілетін қатты 
радиоактивті қалдықтар:

 ⚫  өндірістік ерітінділер құбыржол
дар арқылы жеткізілетін учаске
лерде радиоактивті ластанған 
топырақта;

 ⚫  өндірістік цикл кезінде шығарыла
тын, пайдаланылған ион алмас
тырғыш шайырлардан тұратын 
қалдықтарда;

 ⚫  жиналмалы сұйыққоймалардағы 
радиоактивті ластанған сұйық 
ерітіндіде;

 ⚫  өндірістен алып тасталған жаб
дық пен металл құрылымдардың 
бөліктерінде болады.

Қатты радиоактивті қалдықтардың 
осы түрлері белсенділігі төмен қал
дықтар ретінде сипатталады және 
радиация деңгейі бойынша қаупі 
айтарлықтай төмен қатты радиоак
тивті қалдықтар болып табылады. 
Топтың өндіруші кәсіпорындары 
қатты радиоактивті қалдықтарды 
Қазақстанның заңнамасына сәйкес 
кәдеге жаратуға арналған арнайы 
жерлерде кәдеге жаратады. 

Компанияда әзірленген «Қазатом
өнеркәсіп» ҰАК» АҚ кәсіпорында
рында өндіріс және тұтыну қал
дықтарын пайдалану ережелері» 
корпоративтік стандарты және 
«Көмілгенге дейін радиоактивті 
қалдықтарды пайдалану бойынша 
әдістемелік нұсқама» өнеркәсіптік 
және радиоактивті қалдықтарды 
ЕТҰда басқару үшін негіздеме 
болып табылады.

2019 жылы өндіріс және тұты
ну қалдықтарын пайдалануға 
бірыңғай талаптар қою мақсатында 

Қазатомөнеркәсіп компаниясының 
кәсіп орындарында «Қазатомөнер
кәсіп» ҰАК» АҚ кәсіпорындарында 
өнім бірлігіне шаққандағы қал
дықтардың нормативін есептеу 
әдістемесі» әзірленді. Стандарт 
статистикалық есептеу әдісін қол
дануға негізделген қалдықтарды 
түзудің салыстыр малы норматив
терін есептеуге бірыңғай тәсілде
мені регламенттейді, оған сәйкес 
қалдықтың нақтылы түзілетін 
мөлшерін ол үшін тағайындалған 
қалдық түзу нормативінің шама
сымен салыстыруға болады. 

Энергияны тұтыну8, мың ГДж

 Көрсеткіш 2017 2018 2019 Ауытқу
2019–2018

Жылу энергиясы 11 775 11 551 11 628 1%
Электр энергиясы 5 936 5 766 5 257 –9%
Тұтынылатын энергияның жиыны 17 711 17 317 16 885 2,5%

Қалдықтардың түзілу серпіні, мың тонна

2017

2018

2019

1 366

937

1 064

Топтың уран өндіретін кәсіпорындарының 2019 жылғы радиоактивті 
қалдықтарының (РАҚ) жалпы көлеміне ТРҚҚ алуан түрлерінің үлесі

ТРҚҚ түрлері РАҚ жалпы көлеміне 
үлесі, %

Құм немесе құм тұндырғыштар 32
Құю жерлеріндегі ластанған топырақ, бұрғылау 
шламы

33

Иіні қанған шайыр 19
Ластанған жабдық, металл қалдықтары 7
Арнаулы киім, ЖҚҚ, шүберек, сүзгілер 7
Пластик қалдықтар (құбылар және т.б.) 2

Түрлерге бөлу арқылы қалдықтардың жалпы салмағы, мың тонна

Қалдықтардың түрлері 2017 2018 2019 Ауытқу 
2019–2018

Өнеркәсіптік 797,1 1 253,5 936,38 –25%
Коммуналдық 2,7 2,5 3,12 25%
Қатты радиоактивті 11,5 3,9 4,13 6%
Сұйық радиоактивті 125,5 106,1 120,48 14%
Барлығы 936,8 1 366 1 064,11 –22%

8  Отын-энергетикалық ресурстарды тұтынуды есептеу «МАЭК-Қазатомөнеркәсіп» ЖШС есепке 
алмай жүргізілді.
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ТҰРАҚТЫ ДАМУ

2019 жылы энергия үнемдеуді 
арттыру жөніндегі ісшаралардың 
кешенін жүзеге асыру нәтижесінде 
нақтылы экономикалық әсер 2 512 
млн теңгені құрады және жоспарлы 
мәндерден9 11%ға асып кетті. Кен 
өндіретін кәсіпорындардың 2019 
жылға арналған Энергияны үнемдеу 
және энергия тиімділігін арттыру 
жөніндегі ісшаралар жоспарын 
орындауын талдау көрсеткендей, 
барлық жоспарланған жұмыстар 
орындалды. Энергияны тұтынуды 
төмендету және энергия тиімділігін 
арттыру жөніндегі ісшаралардың 
нәтижесінде үнемделген электр 
энергиясының мөлшері 2019 жылы 
509 мың ГДж құрады. 

Топ бойынша отынэнергетикалық 
ресурстарды10 жалпы тұтыну мөл
шері 2019 жылы 3 994 мың ГДж11 
құрады. Жылу энергиясын, көмірді 
және отынды тұтынудың төмендеуі 
«МАЭКҚазатомөнеркәсіп» ЖШС қа
тысу үлестерін иелену және пайдала
ну құқықтарын Қазақстан Респуб
ликасы Энергетика министрлігіне 
табыстау нәтижесінде орын алды. 

9   2 263 млн теңге – 2019 жылға арналған жоспарлы мән.
10    Жалпы тұтыну құрамында 38,28 тонна көлемінде сутекті тұтыну көрсетілмеген. Бұл сутек «Үлбі металлургиялық зауыты» АҚ станциясында 

шығарылады және өндірістік мақсаттар үшін пайдаланылады. 
11    ЖЭР жалпы тұтынуды есептеу кезінде GRI 302: Энергия стандартындағы формула қолданылды.

ЭНЕРГИЯЛЫҚ ТИІМДІ ШЕШІМДЕРДІ ШЫҒАРУ

№ 1 кейс. Қазатомөнеркәсіптің кәсіпорындарында 
қолданылатын үздік тәжірибелердің Жол картасына 
20-дан астам іс-шара кіреді. Осылай, «Қаратау» 
кенішінің вахталық кентінде су жылыту қазандарын 
дизельдік отыннан сұйылтылған отынға ауыстыру 
нәтижесінде мынадай мөлшерлік әсерге қол 
жеткізілді:

• дизельдік отын мен газдың бағаларының 
айырмашылығы есебінен ақша қаражатын 
үнемдеу (2 есе);

• жобаның жылдам өтелімділігі – 2,8 жыл;

• жылдың салқын маусымында дизельдік отынды 
жылыту қажеттілігінің болмауы;

• зиянды заттар шығарындыларының 3,9 есе 
төмендеуі.

№ 2 кейс. Топтың кәсіпорындарында энергиялық 
тиімді шешімдерді қолданудың тағы бір мысалы 
«СКЗ-U» ЖШС күкірт-қышқылды зауытында энергия 
ресурстарын қайталама пайдалану технологиясын 
енгізу болып табылады. Кесек күкіртті жағу 
нәтижесінде түзілетін қатты қыздырылған бу 
электр энергиясын шығару үшін орнатылған 
бутурбогенераторына бағытталады. Турбинаның 
қуаттылығы – 18,5 МВт, 2019 жылы шығарылған 
энергияның бір жылдық көлемі – 117 772 мың кВт*сағ. 
Шығарылатын электр энергиясының бір бөлігі 
зауыттың өзіндік қажеттіліктерін қамтамасыз 
етуге бағытталады, ал артылғаны бөгде 
тұтынушыларға өткізіледі. Қосымша шығарылатын 
жылу энергиясы күкірт қышқылды зауыттың 
өндірістік қажеттіліктері үшін, деаэраторда жұмыс 
жасау үшін және жылыту мен желдету мақсатында 
суды жылыту үшін пайдаланылады. 

Сондай-ақ «СКЗ-U» ЖШС қуаттылығы 418,6 
кВт құрайтын өзіндік күн электр станциясын 
пайдаланады, соның арқасында жұмыс қалашығы 
толықтай жарықтандырылады. Энергияның бір 
жылда шығарылатын көлемі 550 000 кВт*сағ. 
құрайды. 

№ 3 кейс. Өнеркәсіптік электр желілеріндегі негізгі 
жүктеме асинхронды электр қозғалтқыштары 
мен бөлгіш трансформаторлар болып табылады. 
Аталған жабдықтың жұмысы барысындағы 
индуктивті жүктеме қуаттандырудың күш 
желілеріне қосымша жүктеме мен кедергілер 
туғызады. Индуктивті жүктеменің салдарынан 
шығындарды төмендету мақсатында Топтың 
кәсіпорындарында реактивті қуаттылықты 
өтемдеуіштер (РҚӨ) кезең-кезеңмен орнатылады. 
РКӨ-ден болатын экономикалық тиімділік 2019 жылы 
141 831 мың теңгені құрады.

№ 4 кейс. Баламалы энергия көздері ретінде 
Қазатомөнеркәсіп компаниясының кәсіпорындары 
фотоэлектрлік станцияларды, гелиймен 
жылытқыштарды, жылулық сорғы қондырғыларын 
пайдалануға енгізді, олар суды жылыту үшін жылу-
энергетикалық ресурстардың шығынын үнемдеуге, 
сондай-ақ атмосфераға түсетін зиянды заттардың 
шығарындыларын төмендетуге мүмкіндік береді. 

Компанияның 2019 жылы баламалы энергия көздерін 
пайдаланудан болатын әсер:

• фотоэлектрлік станциялар (немесе күн электр 
станциялары) (ФЭС, КЭС) – 96 765 мың теңге;

• гелиймен жылытқыштар (немесе күн сәулесі арқылы 
су жылытқыштар) – 10 138 мың теңге;

• жылулық сорғы қондырғылары (ЖСҚ) – 24 106 мың 
теңге. 

Энергия сыйымдығы GRI 302-3

 Көрсеткіш 2017 2018 2019 Ауытқу
2019–2018

Өнімді өндіру, шикізатты шығару 
және өңдеу үшін энергияны 
тұтыну, мың ГДж

2 003,04 1 854,19 1 943,29 4,8%

Өнімді өндіру, шикізатты шығару 
және өңдеу, т

23 390,7 21 698,8 22 761,1 4,9%

Салыстырмалы энергия 
сыйымдығы, мың ГДж/т

0,0856 0,0855 0,0854 –0,1%

Бастапқы энергия көздерін пайдалану, мың ГДж

Энергия көзінің түрі 2017 2018 2019 Ауытқу 
2019–2018

Жаңғыртылмайтындар:

Көмір 2,6 2,5 1,8 –28%

Табиғи газ* 75 438 77 434 0 —

Отын 
(бензин, мазут, дизельдік)

177 170 155 –9%

Жаңғыртылатын:

Сутек** 30 112 44 –61%

  *   Табиғи газды «МАЭК-Қазатомөнеркәсіп» ЖШС тұтынды. Қазақстан Республикасы 
Үкіметінің 2019 жылғы 14 қарашадағы № 851 қаулысымен «МАЭК-Қазатомөнеркәсіп» 
ЖШС қатысу үлестерін иелену және пайдалану құқықтары Қазақстан Республикасы 
Энергетика министрлігіне табысталды.

**  Сутектің тұтынылуы тоннамен көрсетілген.

ЭНЕРГИЯ ТИІМДІЛІГІН 
АРТТЫРУ БОЙЫНША 

ІСШАРАЛАР 
КЕШЕНІН ІСКЕ АСЫРУ 

НӘТИЖЕСІНДЕ 
ЭКОНОМИКАЛЫҚ ӘСЕР 

 2,5 МЛРДТАН 
АСТАМ ТЕҢГЕНІ 

ҚҰРАДЫ 
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ТҰРАҚТЫ ДАМУ

Биологиялық әр түрлілік

Топтың меншігіндегі, жалға алынған 
және басқаратын жерлердің жалпы 
ауданы 51 923,55 га құрайды. 
Топтың уран кен орындарының 
аумағында немесе шектесетін жер
лерде қорықтар немесе басқа ерек
ше қорғалатын табиғи аумақтар 
жоқ. Сонымен қатар, Компания өзі 
жұмыс жасайтын өңірдегі биоло
гиялық әр түрлілікті сақтау маңыз
ды екенін түсінеді және уран кен 
орындарының аумағындағы флора 
мен фаунаның күйін зерделеуге бар 
күшін салады. GRI 304-1

Таукен зерттеу қызметінің тіршілік 
ортасына, өсімдіктерге, жануарлар
дың қорғалатын түрлеріне әсер ету 
деңгейін анықтау және таукен жұ
мыстарының салдарынан бұзылған 
тіршілік ортасы көрсетілген картаны 
құрастыру ESAP Жол картасын 
жүзеге асыру аясында Қазатом
өнеркәсіптің алдында тұрған негізгі 

тапсырмалардың бірі болып табы
лады. Осы ісшараларды орындау 
20192021 жылдарға жоспарланды. 

2019 жылы Топтың өндірістік 
нысандарының қоршаған орта ны
сандарына және жергілікті тұрғын
дарға экологиялық және әлеуметтік 
әсерлерін зерттеу аясында мынадай 
жұмыстар кешені орындалды:

 ⚫  Қарамұрын, Харасан1 және 
Құланды кеніштерінің өндірістік 
қызметіне қоршаған ортаға әсер 
ету жағынан талдау жүргізілді;

 ⚫  қолда бар фондық деректер жи
налды және талдау жүргізілді; 

 ⚫  кен орындарының әлеуметтік 
ортаға экологиялық әсерін анықтау 
үшін жергілікті тұрғындарға қатыс
ты әлеуметтік зерттеу жүргізілді; 

 ⚫  өсімдіктерді, жабайы жануарлар
ды, мал жайылатын жерлерді 
зерделеу бойынша экспедиция 
жүргізілді;

 ⚫  2020 жылы экологиялық зерт
теулер жүргізу үшін бақылау 
нүктелері мен фондық алаңдар 
анықталды.

Тіршілік ортасын анағұрлым дәл 
анықтау үшін және сезімтал экожүй
елерді айқындау үшін биологиялық 
әр түрлілікті зерделеу жөніндегі 
жұмыстар құстар мен сүтқорек
тілердің маусымдық көшуін ескере 
отырып жүзеге асырылды. 2020 
жылы Қазатомөнеркәсіптің уран кен 
орындарындағы экологиялық ахуал
ды бағалау және биологиялық әр 
түрлілікті бағалау бойынша зерттеу
лер жалғасады.

Қазақстан Республикасының «Жер 
қойнауы және жер қойнауын пай
далану туралы» Кодексіне сәйкес, 
жер қойнауын пайдалану объектісін 
таратудан 3 жыл бұрын Компания 
кен орындарын тарату жобаларын 

әзірлейді, оған учаскенің жануар
лар мен өсімдіктер әлемі туралы 
мәліметтер, жер қойнауын пайда
ланудың жойылуы тиіс салдары, 
флора мен фаунаны толықтыру мен 
қалпына келтіру бойынша ісшара
лар, бұзылған жерлерді қалпына 
келтіру бойынша жоспарлар кіреді. 

Кен орындарын тарату жоспарла
рында сондайақ жерлер қалпына 
келтірілгеннен кейін де жүргізілетін 
жұмыстардың кешені қарасты
рылған:

 ⚫  іргелес су нысандарындағы ги
дробионттардың күйіне монито
ринг жүргізу;

 ⚫  кәсіпорынның аумағында және ір
гелес аумақтардағы өсімдіктердің 
күйіне және топырақтың микро
флорасына мониторинг жүргізу;

 ⚫  кәсіпорынның аумағында және 
іргелес аумақтардағы жануарлар
дың күйіне мониторинг жүргізу.

Топтың ЕТҰ жасыл желектерді 
қалпына келтіру және топырақты 
нығайту бойынша белсенді жұмыс 
жүргізеді. 2019 жылы «Инкай» БК» 
ЖШС жұмыскерлері Тайқоңыр 
кентінде 1,1 га жерге жоңышқа
лар, 1 000нан астам ағаштар мен 
бұталар отырғызды, Қазатомөнер
кәсіптің құндылықтар саяжолын 
ұйымдастырды, 10 000 гүл отырғы
зылған гүлзарлар жасады. Топы
рақты нығайту үшін кәсіпорынның 
жұмыскерлері кен орнының 22 га 
аумағына сексеуіл екті. 

Сондайақ «КАТКО» БК» ЖШС 
топырақты нығайту бойынша 
белсенді жұмыс жүргізді. 2019 
жылы барлау аяқталған аумақтар
дың біріне сексеуілдің 22 кг 
дәнегі егілді. Кәсіпорын қызметін 
бастағаннан бері оның жұмыскер
лері 100 000 сексеуіл көшеттерін 
отырғызған. 

КОМПАНИЯ 
ҚАТЫСУ ӨҢІРІНДЕГІ 

БИОЛОГИЯЛЫҚ 
АЛУАНТҮРЛІЛІКТІ 

САҚТАУДЫҢ 
МАҢЫЗДЫЛЫҒЫН 

ҰҒЫНАДЫ ЖӘНЕ 
УРАН КЕН ОРЫНДАРЫ 

АУМАҚТАРЫНДА 
ФЛОРА МЕН 
ФАУНАНЫҢ 

ЖАҒДАЙЫН ЗЕРТТЕУГЕ 
КӨП КҮШ САЛАДЫ
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Қазатомөнеркәсіп әлемдегі үздік тәжірибені 
ұстана отырып, корпоративтік басқару 
жүйесін бірізді жетілдіруді жалғастыруда. 
Қазатомөнеркәсіптің корпоративтік басқару 
жүйесі ұзақ мерзімді құнды арттыруға 
және акционерлер, Директорлар кеңесінің 
мүшелері, Басқарма, сондайақ Компания 
қызметкерлері мен оның қызметіне 
қатысатын өзге де мүдделі тараптар 
арасында мүдделер теңгерімін қамтамасыз 
етуге бағытталған.



КОРПОРАТИВТІК БАСҚАРУ ЖӘНЕ ӘДЕП

КОРПОРАТИВТІК БАСҚАРУ ЖӘНЕ ӘДЕП КОРПОРАТИВТІК БАСҚАРУДЫҢ ҚҰРЫЛЫМЫ 

Корпоративтік басқарудың рейтингі 

Қазатомөнеркәсіп корпоративтік 
басқару саласындағы үздік тәжіри
белерге сәйкестікке ұмтылады. 
Корпоративтік басқару рейтингін 
бағалау тәуелсіз кеңесшілермен 
әзірленген және «СамұрықҚазына» 
ҰӘҚ» АҚмен бекітілген әдістеме
лердің негізінде жыл сайын өт
кізіледі. Қазіргі кезде корпоративтік 
басқару жүйесінің Компанияның 
Директорлар кеңесімен бекітілген 
ісшаралар жоспарына бес бағыт 
бойынша сәйкестікті қамтамасыз 
ету бойынша жұмыс жүргізілуде:

 ⚫  Директорлар кеңесі мен Атқа
рушы органның тиімділігі;

 ⚫  тәуекелдерді басқару, ішкі бақы
лау және аудит;

 ⚫  тұрақты даму;
 ⚫  акционерлердің құқықтары;
 ⚫  ашықтық.

2019 жылы KPMG компаниясы 
дауыс беретін акциялардың 50%
нан астамы тікелей немесе жанама 
түрде «СамұрықҚазына» ҰӘҚ» 
АҚна тиесілі заңды тұлғаларда 
корпоративтік басқару жүйесін 
диагностикалау әдістемесінің 
негізінде Қазатомөнеркәсіптің 
корпоративтік басқару жүйесіне 
тәуелсіз диагностика өткізді. Бұл 
әдістеме «СамұрықҚазына» ҰӘҚ» 
АҚ Басқармасының 26.09.2016 

жылғы № 35/16 шешімімен бекітілді. 
Бұл әдістеме корпоративтік басқару 
жүйесін жоғарыда көрсетілген бес 
бағыт бойынша бағалайды.

2019 жылғы диагностиканың нәти
желері бойынша Компанияға «ВВВ» 
корпоративтік басқару рейтингі 
берілді, бұл «СамұрықҚазына» 
ҰӘҚ» АҚның корпоративтік басқару 
жүйесін диагностикалау әдістемесі
не сәйкес Компанияның корпо
ративтік басқару жүйесі барлық 
маңызды аспектілерде белгіленген 
критерийлердің басым бөлігіне сәй
кес келетінін және жүйе тиімді жұ
мыс істейтіндігінің жеткілікті дәлелі 
болып табылатынын білдіреді. 
Диагностиканың нәтижелері бойын
ша берілген корпоративтік басқару 
рейтингі Компанияның 2019 жылғы 
қызметінің басты мақсаттарының 
нысаналы мәндеріне сәйкес (қыз
меттің басты көрсеткіші).

Бағалаудың нәтижелері бойынша, 
Компания 2020 жылға арналған 
корпоративтік басқару жүйесін 
жетілдіру бойынша ісшаралар 
жоспарын әзірледі. Жоспар Аудит 
жөніндегі комитетпен мақұлданып, 
Қазатомөнеркәсіптің Директорлар 
кеңесінің 2020 жылғы 20 ақпандағы 
шешімімен бекітілді.

Бұл жоспарды орындау туралы 
есептер «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» 
АҚның Аудит жөніндегі комитеті 
мен Директорлар кеңесінің қарауы
на беріледі.

Компания операциялық қызметке 
белсенді қатыстырылған Корпора
тивтік орталық болып табылады, 
онда шикізатты өндіру және қайта 
өңдеу тиімділігін арттыру бойын
ша стратегиялық мақсаттың іске 
асырылуын көрсететін өндірістік 
үдеріс терді басқарудың дивизио
налды құрылымы көрініс табады.

Ұйымдық құрылымды қалыптасты
ру барысында Топтың стратегиялық 
мақсаттары мен міндеттерін іске 
асыру үшін қажетті Компания қыз

метінің негізгі бағыттары бойынша 
мақсатты бизнесүдерістер ескеріл
ді. Уран және атом өнеркәсібінің 
салыстырылатын салалық компа
ниялары бойынша үздік әлемдік 
тәжірибелер қолданылып, Қа
зақстан Республикасының заңнама
сы мен акционерлердің талаптары 
ескерілді.

Компанияның корпоративтік басқа
ру жүйесі қызметті тиісінше басқа
руды және бақылауды қамтамасыз 
етуге, ұзақ мерзімді құнның өсуіне 

және тұрақты дамуға бағытталған. 
Корпоративтік басқарудың негізінде 
тиімділік, жеделділік және ашықтық 
жатыр.

Компанияның корпоративтік басқа
ру жүйесінің басты міндеттері — 
қызметтің ашықтығын арттыру, ак
ционерлермен және барлық мүдделі 
тараптармен тиімді ұзақ мерзімді 
қарымқатынасты қолдау. Жүйе 
келесі қағидаттарға негізделеді:
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Компанияның корпоративтік басқа
ру кодексі Қазақстан Республикасы
ның заңнамасына, «СамұрықҚазы
на» ҰӘҚ» АҚның ішкі құжаттарына 
және «СамұрықҚазына» ҰӘҚ» 
АҚның Трансформациялау бағдар
ламасына сәйкес әзірленді. Кодекс 
Қазақстанда және әлемде қабыл
данған корпоративтік басқару прак
тикаларын ескере отырып, Компани
ядағы корпоративтік басқару жүйесі 
негізделетін қағидаттарды бекітеді.

Кодекстің мақсаты корпоративтік 
басқаруды жетілдіру, басқарудың 
ашықтығын қамтамасыз ету, тиісті 
корпоративтік басқару стандарт
тарын ұстануға бейілділікті растау 
болып табылады.

Корпоративтік басқарудың ең 
жоғары стандарттарына сәйкестік 
және ашықтық — әлеуетті инвестор
лардың сенімін нығайтуға, Компани
яның ресурстарын тиімсіз пайдалану 
тәуекелдерін төмендетуге, оның 
құнының өсуіне және әлауқатының 
артуына ықпал ететін Компания 
қызметінің инвестициялық тартым
дылығы мен экономикалық тиімділі
гін арттырудың маңызды фактор
лары. Компания корпоративтік 
басқару жүйесінің ірі қор биржалары 
листингінің негізгі ережелеріне, 
әлемдік экономикалық қоғамдастық 
мойындаған корпоративтік басқару 
қағидаттарына (мысалы, экономи
калық ынтымақтастық және даму 

ұйымының корпоративтік басқару 
қағидаттарына) сәйкестігін айқын
дай алады.

Корпоративтік басқару 
кодексін сақтау 

Корпоративтік басқару кодексіне 
сәйкес 2019 жылы Корпоративтік 
хатшы қызметі Компаниядағы 
Корпоративтік басқару кодексінің 
қағидалары мен ережелерінің 
сақталуына талдау жүргізді. Жүр
гізілген талдау нәтижелеріне сәйкес, 
Компанияда іс жүзінде Кодекс 
ережелерінің 87%ы сақталады, 
Кодекс ережелерінің тағы 3%ы 
ішінара сақталады және қазіргі 
уақытта ережелердің 0%ы сақтал
майды. Кодекстің 10%ы Компани
яға қолданылмайды, себебі Қордың 
ұлттық басқарушы холдингі ретінде 
рөлін түсіндіріп, Қор мен Қазақстан 
Республикасы Үкіметінің өзара 
ісқимылын реттейді. «Қазатом
өнеркәсіп» ҰАК» АҚ Корпоративтік 
басқару кодексінің 2019 жылғы 
қағидалары мен ережелерін сақтау 
туралы есеппен Компанияның 
Интернетресурсында танысуға 
болады.

AIX корпоративтік басқару 
қағидаттарын орындау 

Акциялары AIXте бағаланатын 
компаниялар үшін AIX биржа
сы корпоративтік басқарудың 

жалпы қағидаттарын белгілейді. 
Қазатомөнеркәсіптің Корпора
тивтік басқару кодексі көбінесе 
осындай қағидаттарға сәйкес 
келеді. Бұдан басқа, Компанияның 
Корпоративтік басқару кодексінде 
«СамұрықҚазына» ҰӘҚ АҚның 
мақсаттары мен болжамдарының 
сақталуын қамтамасыз ететін 
белгілі бір ережелер қамтылған. 
Топтың негізгі қызметінің шегінен 
шығатын қызмет түрлерін жүзе
ге асыру бөлігіндегі кез келген 
бастамалары тәуелсіз директор 
басқаратын Директорлар кеңесінің 
қарауына және тексеруіне жатады.

KASE корпоративтік басқару 
қағидаттарын орындау

KASE биржасы 2013 жылы Халық
аралық Қаржы Корпорациясының 
(IFC) корпоративтік басқарудың 
бағалау картасын бейімдеп, акци
ялары мен облигациялары KASE 
листингінде жүрген акционерлік 
қоғамдарға осы құралды пайда
ланып, компанияны корпоративтік 
басқару деңгейін бағалауға мүмкін
дік берді. Алты санат бойынша өт
кізілген бағалауға сәйкес Компания 
басым бөлігінде бағалау картасы 
белгілеген критерийлерге сәйкес.

«Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ-ның корпоративтік басқару құрылымы*

* Компанияның корпоративтік басқару органдары жүйесіне кіреді:

• Жоғарғы орган – Акционерлердің жалпы жиналысы;

• Басқару органы – Директорлар кеңесі, Акционерлердің жалпы жиналысына бағыныштылықпен;

• Атқарушы орган – Басқарма, Директорлар кеңесіне бағыныштылықпен;

• Ішкі аудит қызметі – Компанияның қаржы-шаруашылық қызметін бақылауды, ішкі бақылау, тәуекелдерді басқару саласында 
бағалауды және Компанияның қызметін жетілдіру мақсатында кеңес беруді жүзеге асыратын орган (Директорлар кеңесіне 
бағыныштылықпен);

• Корпоративтік хатшы – Компанияның Директорлар кеңесінің және (немесе) атқарушы органының мүшесі болып 
табылмайтын, Компанияның Директорлар кеңесімен тағайындалатын және оған есепті болып табылатын акционерлік 
қоғамның қызметкері. Корпоративтік хатшы Компанияның акционерлерінің және Директорлар кеңесінің жиналыстарының 
дайындалуы мен өткізілуін қадағалайды, Акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібінің мәселелері бойынша 
материалдардың және Компанияның Директорлар кеңесінің отырысына арналған материалдардың құрылуын қамтамасыз 
етеді, оларға қолжетімділікті қамтамасыз етуге бақылау жүргізеді (Директорлар кеңесіне бағыныштылықпен);

• Комплаенс қызметі (Директорлар кеңесіне бағыныштылықпен);

• Омбудсмен қызметі (Директорлар кеңесіне бағыныштылықпен).

КОРПОРАТИВТІК БАСҚАРУ КОДЕКСІ
АКЦИОНЕРЛЕР

«САМҰРЫҚ-ҚАЗЫНА» ҰӘҚ» АҚ — 81,28% ЕРКІН АЙНАЛЫМДАҒЫ АКЦИЯЛАР — 18,72%

Ішкі аудит қызметі Омбудсмен қызметі

Корпоративтік хатшы қызметі Комплаенс қызметі

Басқарма

Басқарма ХатшылығыКеңесшілер

Директорлар кеңесі
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КОРПОРАТИВТІК БАСҚАРУ ЖӘНЕ ӘДЕП

Компанияның Корпоративтік 
басқару кодексі мен 
Ұлыбританияның 
Корпоративтік 
басқару кодексінің 
ережелері арасындағы 
айырмашылықтар12

Төменде Компанияның Корпора
тивтік басқару кодексі мен Ұлыбри
танияның Корпоративтік басқару 
кодексінің ережелері арасындағы 
негізгі айырмашылықтар сипат
талған.

   Ұлыбританияның Корпоративтік 
басқару кодексінің ережелеріне 
сәйкес акционерлердің  
20 (жиыр ма) және одан да көп 
пайызы Директорлар кеңесі 
ұсынған қабылданатын шешімге 
ұсынымдарға «қарсы» дауыс 
берген жағдайда, Компания 
осындай дауыс беру нәтижелерін 
жария еткен кезде акционер
лердің осындай дауыс беру 
себептерін түсіну мақсатында 
қандай ісәрекеттер қолдануға 
ниеттенетіні туралы түсінік беруі 
тиіс. Акционерлердің пікірлері 
туралы, сондайақ қабылданған 
шаралар туралы жаңартылған 
ақпарат акционерлердің жалпы 
жиналысының отырысынан кей
ін 6 айдан кешіктірілмей жария
лануға тиіс. Директорлар кеңесі 
Компанияның жылдық есебінде, 
акционерлердің жалпы жиналы
сының 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 Компани
яның атқарушы органы арасын
да конструктивтік диалог құру 
туралы міндеті қарастырылған. 
Сонымен қатар, Компания акцио
нерлерінің жалпы жиналысының 
төрағасы акционерлердің тікелей 
отырыс барысында сұрақтарға 
жауап алуына ұмтылуы тиіс. Егер 
сұрақтардың күрделілігі оларға 
дереу жауап беруге мүмкіндік 
бермеген жағдайда, олар беріл
ген тұлға (тұлғалар) Компания 
акционерлерінің жалпы жина
лысы аяқталғаннан кейін қысқа 
мерзімде берілген сұрақтарға 
жазбаша жауап береді. Компани
яның қосымша ірі акционерлері 
Даму стратегиясы мәселелерін, 
атқарушы органның бірінші бас
шысын 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 жоспарла
нады және бекітілген рәсімдерге 
сәйкес өткізіледі.

   Ұлыбританияның Корпоративтік 
басқару кодексі атқарушы емес 
директорлардың Компанияның 
атқарушы органының өкілеттігін 
тағайындау мен тоқтатуда басты 
рөл атқаруы тиіс деп қарастыра
ды. Атқарушы емес директорлар 
менеджмент пен жекелеген 
атқарушы директорлардың 

жұмысын келісілген жұмыс мақ
саттарымен салыстыра отырып 
мұқият талдауға және бақылауға 
міндетті. Төраға атқарушы емес 
директорлардың кездесулерін 
атқарушы директорлардың 
қатысуынсыз өткізуі тиіс. 

 ⚫  Компанияның Корпоративтік 
басқару кодексінде Компанияның 
бірінші басшысы лауазымына 
кандидатураны (Қазақстан  
Республикасы Президентінің 
Жарлығымен бекітілген тиісті 
тізімге Компания енгізілген 
жағдайда) Қазақстан Республи
касының Президентімен неме
се Президенті Әкімшілігімен, 
«СамұрықҚазына» АҚ Басқар
масымен, «СамұрықҚазына» АҚ 
Директорлар кеңесінің Тағайын
дау және сыйақы жөніндегі коми
тетімен 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, сондайақ, Компа
нияның жылдық есебіне осы 
комитеттердің негізгі қызметінің 
сипаттамасы және оның аспек
тілері туралы ақпаратты енгізу 
қажеттілігі көрсетілген.

 ⚫  Компанияның Корпоративтік 
басқару кодексінде мұндай қа
жеттілік көзделмеген.

   Ұлыбританияның Корпоративтік 
басқару кодексі Компанияның 
Директорлар кеңесінің Аудит 
жөніндегі комитетінің құрамын
дағы Компанияның Директорлар 
кеңесі төрағасының мүшелігінің 
мүмкін еместігін көздейді.

 ⚫  Компанияның Корпоративтік 
басқару кодексінде мұндай шек
теу жоқ.

   Ұлыбританияның Корпоративтік 
басқару кодексі жартыжыл
дық және жылдық қаржылық 
есептілікте Компанияның Ди
ректорлар кеңесінің позициясын 
көрсету қажеттілігін қарасты
рады, қаржылық есептілікті 
құрастыру кезінде бухгалтерлік 
есептің қолданылатын тәсіл
дерінің қолайлылығын және 
қаржылық есептілікті бекіткен 
күннен бастап 12 ай ішінде Ком
панияның осындай жұмысты 
жалғастыру қабілетіне кез кел
ген елеулі күмәндерді анықтауды 
көздейді.

 ⚫  Компанияның Корпоративтік 
басқару кодексінде мұндай қа
жеттілік көзделмеген.

   Ұлыбританияның Корпора
тивтік басқару кодексі тағай
ындау комитетінің мүшелерінің 
басым бөлігі тәуелсіз атқа
рушы емес директорлар болуы 
керектігін көздейді. Комитет 
мирасқорды тағайындау мәсе
лесімен айналысып жатқан 
кезде, Директорлар кеңесінің 
төрағасы комитетте төрағалық 
ете алмайды.

 ⚫  Компанияның Корпоративтік 
басқару кодексінде мұндай шектеу 
жоқ.

 Кеңесші жылдық есепте ком
паниямен немесе жекелеген 
директорлармен кез келген 
басқа байланыс туралы мәлімде
месімен бірге көрсетілуі тиіс. 

 ⚫  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.  
Сондайақ, Компания дирек
торларымен жасалатын шарт
тардың мерзімдері бөлігінде 
нақтылаулар бар.

 ⚫  Компанияның Корпоративтік 
басқару кодексінде мұндай 
қажеттілік көзделмеген. 

КОМПАНИЯДА 
«ҚАЗАТОМӨНЕРКӘСІП» 

ҰАК» АҚНЫҢ 
КОРПОРАТИВТІК 

БАСҚАРУ КОДЕКСІ 
ЕРЕЖЕЛЕРІНІҢ 

87%ы
ОРЫНДАЛАДЫ

12   Айырмашылықтар Компанияның Корпоративтік басқару кодекстері мен Ұлыбританияның 
Корпоративтік басқару кодексі мазмұнының әріптік салыстыруына байланысты белгіленген, 
алайда, Ұлыбританияның іс жүзінде кодексі нормаларының толық сақталмауын білдірмейді.
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КОРПОРАТИВТІК БАСҚАРУ ЖӘНЕ ӘДЕП

Акционерлердің құқықтарын сақтау – Қазатомөнеркәсіптің корпоративтік басқаруының маңызды қағидаты. Компа
ния акцияларды иелену үлестеріне қарамастан, барлық акционерлерге, оның ішінде миноритарлық акционерлерге де 
бірдей қарайды және оларға ақпаратты бірдей тәртіпте жеткізеді. 

2019 жылғы жұмыс нәтижелері

2019 жылғы 30 мамырда Ком
панияның тарихында алғаш рет 
бетпебет тәртіпте өткен акционер
лердің жылдық жалпы жиналысы 
Компанияның кеңсесінде өткізілді. 
Лондон қор биржасы Компанияның 
Директорлар кеңесі мүшелерінің 
жиналысқа қатысуына кеңес береді, 
сондықтан тәуелсіз директорлар
дың бірі жиналысқа тікелей қатыс
ты, ал Компанияның Директорлар 
кеңесінің қалған мүшелері конфе
ренцбайланыс бойынша қосылды. 

Күн тәртібінде мынадай мәселелер 
қаралды:

 ⚫  Директорлар кеңесінің мүше
лерін сайлау және өкілеттіктерін 
мерзімінен бұрын тоқтату;

 ⚫  «Қазатомөнеркәсіп»ҰАК» АҚның 
қаржылық есептілігін бекіту;

 ⚫  дивидендтердің мөлшерін бекіту;
 ⚫ «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚның 

Жарғысына өзгерістер мен то
лықтырулар енгізу.

Сонымен қатар 2019 жылғы 4 
желтоқсанда Компанияда акцио
нерлердің сырттай кезектен тыс 
жалпы жиналысы өтті; күн тәртібіне 
шығарылған жалғыз мәселе (күн 
тәртібінің негізгі тармағынан басқа) 
«Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚна ау
дит жүргізетін аудиторлық ұйымды 
белгілеу туралы» болды. 

Акционерлердің келесі жалпы 
жиналысы 2020 жылғы 18 ма
мырға жоспарланып отыр. 
 Жиналыс  туралы толық ақпарат 
2020 жылдың сәуірінде акцио
нерлерге таратылатын жиналыс 
туралы  хабарландыруда беріледі. 
 Жиналысқа қатыса алмайтын 
акционерлерге, хабарландыруда 
көрсетілгендей, сенімхат бой
ынша дауыс беру ұсынылады. 
Акционерлердің жалпы жиналы
сына қатысты барлық құжаттар 
 Компанияның  Интернетресурсында 
« Инвесторлар» бөлімінде 
 қолжетімді. 

АКЦИОНЕРЛЕРДІҢ ЖАЛПЫ ЖИНАЛЫСЫ

Шығарылған акциялар мен айналыстағы акциялардың үлесі 

18,72%

81,28%
Еркін айналыстағы акциялардың/ЖДҚ-дың үлесі

«Самұрық-Қазына» ҰӘҚ» АҚ акцияларының үлесі

Қазақстанның соңғы 5 жылдағы кредиттік рейтингтері

 
2015 ж.
Сәуір 

2016 ж.
Сәуір 

2017 ж.
Тамыз 

2018 ж.
Шілде 

2019 ж.
Маусым 

Baa3
«Тұрақты»

Baa3
«Жағымсыз» 

Ваа3
«Тұрақты»

Ваа3
«Тұрақты»

Ваа3
«Тұрақты»

Қазан Желтоқсан Қыркүйек 

ВВВ- 
«Тұрақты»

ВВВ- 
«Тұрақты»

— ВВВ 
«Тұрақты»

—

ЖАҺАНДЫҚ 
ДЕПОЗИТАРЛЫҚ 
ҚОЛХАТТАРДЫ 
(ЖДҚ) 
ҰСТАУШЫЛАР

Citibank, N.A., 388 Greenwich 
Street, НьюЙорк, НьюЙорк 
штаты, 10013, 
Құрама Штаттар
тел:  +1–212–816–6622  

+1–917–533–7887

Акционерлерге арналған ақпарат

Интернет-ресурс

ЖАЙ 
АКЦИЯЛАРДЫ 
ҰСТАУШЫЛАР

«Бағалы қағаздардың орталық 
депозитарийі» АҚ, РК, Алматы қ., 
«Самал1» шағ. ауд., 28
тел.: +7 (727) 355 47 61

Акционерлердің сауалдары

Компанияның акционерлері сырттай дауыс беру, дивиденд, жеке деректеріндегі өзгерістер туралы ескерту және өзге 
де мәселелер бойынша өз сауалдарымен Компанияның тіркеушісіне/депозитарийіне хабарласа алады:

Қазатомөнеркәсіптің шығарылған акцияларының жалпы саны (ЖДҚды қоса 
алғанда) 259 356 608 акцияны құрайды және қазіргі кезде бос айналыста жүрген 
акциялардың/ЖДҚдың үлесі*– 18,72%, яғни 48 557 729. «СамұрықҚазына» 
ҰӘҚ» АҚ акцияларының үлесі – 81,28%, яғни 210 798 879.

*  Компанияның акциялары мен жаһандық депозитарлық қолхаттары Astana International Exchange 
(AIX) қор биржасында, жаһандық депозитарлық қолхаттары – Лондон қор биржасында (LSE) 
айналыста. Бір ЖДҚ бір жай акцияға сәйкес.

kazatomprom.kz
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КОРПОРАТИВТІК БАСҚАРУ ЖӘНЕ ӘДЕП

Акциялар листингі туралы деректер

Құрал Валюта ISIN Astana 
International 

Exchange (AIX)

Лондон 
қор биржасы 

(LSE)

Қазақстан қор 
биржасы (KASE)

Жай акциялар Теңге KZ1C00001619 KAP — —

Жаһандық депозитарлық қолхаттар (ЖДҚ), 
1 ЖДҚ 1 жай акцияға сәйкес

АҚШ 
доллары US63253R2013 KAP.Y KAP —

Борышкерлік бағалы қағаздар – 
Облигациялар Теңге ISIN 

KZ2C00006153 — — KZAPb2

Акциялар листингі туралы ақпарат

2018 жылдың қарашасында  
Компания AIX және LSE қор биржа
ларында өз акциялары мен жаһан
дық депозитарлық қолхаттарының 
листингін жүзеге асырды. GRI 102-5

2019 жылдың қыркүйегінде 
«СамұрықҚазына» ҰӘҚ» АҚ бір 
жаһандық депозитарлық қолхат 
үшін 13,00 АҚШ доллары бағасы 
бойынша қосымша 9 863 021 
жаһандық депозитарлық қолхатты 
орналастырды. Сатудан түскен жал
пы сома 128 219 273 АҚШ долларын 
құрады, оның ішінде 65 299 273 
АҚШ доллары AIX арқылы сатудан 
түсті. Орналастыруға халықаралық 
және қазақстандық инвесторлар 
қатысты. 

2018 жылдың қараша айында 
акцияларды алғаш рет жария түрде 
орналастырған кезде «Самұрық 
Қазына» ҰӘҚ» АҚ AIX және LSE 
қор биржаларында Қазатомөнер
кәсіптің шығарылған акционерлік 
капиталының шамамен 15%ын 
орналастырды. Қосымша орналас
тырған кезде еркін айналыстағы 
акциялардың жалпы саны 18,72%ға 
дейін ұлғайды.

2019 жылдың қыркүйегінде Қаз
атомөнеркәсіп 2018 жылдың 
қазанында шығарылған облига
цияларын қайта қаржыландыру 
мақсатында (НИН KZ2C0M13F960), 
«Қазақстан қор биржасы» АҚның 
(KASE) ұйымдастырылған бағалы 

қағаздар нарығында облигациялар 
орналастырды (ISIN KZ2C00006153), 
соңғы облигациялар 2019 жылғы 27 
қыркүйекте мерзімінен бұрын өтелді. 

2019 жылғы 30 қыркүйекте Қаз
атомөнеркәсіп Ұлыбританияда 
Лондон қаласында орналасқан 
Лондон қор биржасының алаңында 
өзінің бірінші Инвестор күнін өткізді. 
Ісшараға 100ден астам қатысушы 
тіркелді, оның ішінде 40 институци
оналды инвестор, 29 жеке инвестор 
(жеке тұлғалар), 43 аналитик немесе 
басқа санаттың өкілдері. LSEдегі 
ісшаралардан кейін Компанияның 
Қазақстандағы уран өндіретін 
кеніштері бойынша екі күндік тур 
ұйымдастырылды.

Директорлар кеңесі Компания 
қызметіне жалпы басшылық жасау 
үшін жауап береді, Компания
ның стратегиясы мен саясатына 
жетекшілік етеді және «Акционер
лік қоғамдар туралы» Қазақстан 
Респуб ликасының Заңына, «Ұлттық 
әлауқат қоры туралы» Қазақстан 
Республикасының Заңына, Қа
зақстан Республикасының қолда
ныстағы басқа да заңнамасына 
және Компанияның Жарғысына 
сәйкес акционерлердің жалпы 
жиналысының айрықша құзы
ретіне жатқызылған мәселелерді 
қоспағанда, Компания қызметінің 
барлық аспектілері бойынша 
шешімдер қабылдауға уәкілетті. 

Директорлар кеңесінің мүшелері 
акционерлердің жалпы жиналысы
ның шешімімен үш жылға дейінгі 
мерзімге сайланады және қыз
мет нәтижелері қанағаттанарлық 
болған жағдайда үш жылға дейінгі 
қосымша мерзімге қайта сайлануы 
мүмкін. Қатарынан алты жылдан 
асатын Директорлар кеңесіне сай
лау мерзімі ерекше қаралуы тиіс. 

Ерекше жағдайларда тоғыз жылдан 
астам мерзімге сайлауға жол 
беріледі, бірақ Тәуелсіз директор 
қатарынан тоғыз жылдан астам 
мерзімге Директорлар кеңесіне сай
лана алмайды. Сайлау Директорлар 
кеңесіне осы кандидаттың таңдалу 
қажеттілігін түсіндіріп, жыл сайын 
өткізілуі тиіс. 

Акционердің өкілі немесе акционер 
болып табылмайтын және акци
онер мүдделерінің өкілі ретінде 
тағайындалмаған (ұсынылған) 
тұлға ретінде Директорлар кеңесіне 
сайлау үшін шығарылатын (ұсы
нылатын) тұлғаның Директорлар 
кеңесінің мүшесі ретінде сайлауға 
құқығы бар. Директорлар кеңесінде 
кемінде 6 (алты) мүше болуы тиіс, 
әрі Директорлар кеңесі құрамының 
кемінде 30%ы тәуелсіз директорлар 
болуы керек.

Директорлар кеңесінің қызметі 
ұтымдылық пен тиімділік қағида
тын 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. 

ДИРЕКТОРЛАР КЕҢЕСІ 

ДИРЕКТОРЛАР КЕҢЕСІ 
КОМПАНИЯНЫҢ 

ҚЫЗМЕТІНЕ ЖАЛПЫ 
БАСҚАРУ ҮШІН ЖАУАП 

БЕРЕДІ, СТРАТЕГИЯҒА 
ЖЕТЕКШІЛІК ЕТЕДІ 

ЖӘНЕ КОМПАНИЯ 
ҚЫЗМЕТІНІҢ БАРЛЫҚ 

АСПЕКТІЛЕРІ 
БОЙЫНША ШЕШІМ 

ҚАБЫЛДАУҒА 
УӘКІЛЕТТІ
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Директорлар кеңесі 

Аты-жөні Туған 
жылы

Лауазымы Қай кезден Кеңес 
мүшесі болып 
табылады

Джон Дудас 1959 Директорлар кеңесінің төрағасы (тәуелсіз) 
(өкілеттігі 2019 жылғы 6 желтоқсанда тоқтатылған) 2015

Нил Лонгфэллоу
1958

Директорлар кеңесінің мүшесі (тәуелсіз) 
(Директорлар кеңесінің төрағасының міндеттері 2019 жылғы 
6 желтоқсаннан бастап жүктелген)

2017

Расселл Бэнхам 1954 Директорлар кеңесінің мүшесі (тәуелсіз) 2018

Алик Айдарбаев 1963 Директорлар кеңесінің мүшесі (өкілеттігі 2019 жылғы 
30 мамырда тоқтатылған) 2018

Алмасадам Сатқалиев 1970 Директорлар кеңесінің мүшесі (Директорлар кеңесінің мүшесі 
болып 2019 жылғы 30 мамырда сайланған) 2019

Бейбіт Қарымсақов 1962 Директорлар кеңесінің мүшесі 2018

Қанат Құдайберген 1979 Директорлар кеңесінің мүшесі 2018

Ғалымжан Пірматов 1972 Директорлар кеңесінің мүшесі, Басқарма төрағасы 2017

Директорлар кеңесінің құрамы

2019 жылғы 31 желтоқсандағы 
жағдай бойынша Директорлар 
кеңесінің құрамына екі тәуелсіз 
директорды қоса алғанда, алты 
тәуелсіз директор кіреді. Директорлар 
кеңесінің төрағасы тәуелсіз директор 
болып табылады, бұл миноритарлық 
акционерлердің құқықтарын сақтау
дың кепілі болып табылады. Дирек
торлар кеңесі мүшелерінің тәуелсіздік 
нормаларына сәйкестік критерий
лерін сипаттау Компанияның Интер
нетресурсында орналастырылған 
Жарғыда және Директорлар кеңесі 
туралы ережеде келтірілген. 

2019 жылдың наурыз және қыркүйек 
айларында сол сәтте Компанияның 
Директорлар кеңесінің төраға
сы болған Джон Дудас (жылдық 
қаржылық есептілік жариялағаннан 
және Компанияның инсайдерлері 
үшін саудасаттық кезеңі ашылғаннан 
кейін) Компанияның 2 000 және 3 000 
ЖДҚ сатып алынды. Тиісті ақпарат 
қор биржасында орналастырылып, 
тиісті реттеуші және қадағалаушы 
органдарға хабарланды. 

 «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ Дирек
торлар кеңесінің қалған мүшелерінің 

Компанияның, үлестес компания
лардың акциялары (Компанияға 
қатысу үлестері) жоқ, сондайақ олар 
Компанияның өнім берушілері мен 
бәсекелестерінің акцияларына иелік 
етпейді. 

Компанияның Директорлар кеңесі 
2018 жылғы 14 тамызда үш жылдық 
мерзімге сайланды, ал Компания
ның Директорлар кеңесінің қазіргі 
мүшелерінің өкілеттігі 2021 жығы 14 
тамызда аяқталады. 

 «ҚАЗАТОМӨНЕРКӘСІП» ҰАК» АҚ-НЫҢ ДИРЕКТОРЛАР КЕҢЕСІНІҢ 
ӨКІЛЕТТІКТЕРІ

   Компания қызметінің басым бағыттарын 
белгілеу;

   Компанияның даму стратегиясы мен даму 
жоспарларын бекіту;

   Басқарма мүшелерін сайлау, Ішкі аудит 
қызметінің қызметкерлерін, Компалаенс 
қызметінің басшысын, Корпоративтік 
хатшыны, Омбудсменді тағайындау;

   Компанияның облигациялар мен туынды бағалы 
қағаздарды шығару шарттарын бекіту;

   Кейбір немесе барлық активтерді (мұндай 
әрекеттер үшін Акционерлердің жалпы 
жиналысының келісімдеуі талап етілетін 
жағдайларды қоспағанда) беру (немесе алу) 
арқылы басқа заңды тұлғаларды тіркеуге 
немесе қызметіне қатысу туралы немесе басқа 
заңды тұлғалардың құрамынан шығу туралы 
шешім қабылдау;

   Мәмілелерді немесе құны Компания 
активтерінің жалпы құнының 10%-нан астам 
мүлікті сатып алу немесе иеліктен шығару 
бойынша өзара байланысты мәмілелердің 
жиынтығын бекіту;

   Ірі мәмілелерді және Компания жасауға 
мүдделілік танытқан мәмілелерді жасау 
туралы шешімдер қабылдау (Акционерлердің 
жалпы жиналысының құзыретіне жатқызылған 
мәмілелерді қоспағанда);

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

   Компанияның міндеттемелерін Компанияның 
меншікті капиталының 10%-на тең немесе 
одан көп сомаға арттыру;

   Компанияның ішкі қызметін реттейтін 
құжаттарды, оның ішінде Компанияның 
бағалы қағаздарын аукцион және (немесе) 
жазылым өткізу арқылы орналастыру 
мерзімін, шарттары мен тәртібін белгілейтін 
құжаттарды бекіту;

   мемлекеттік органдармен, мемлекеттік 
мекемелермен, сондай-ақ мемлекеттік 
кәсіпорындармен (яғни, елу немесе одан көп 
пайыз дауыс беретін акциялары мемлекетке 
тиесілі заңды тұлғалармен) немесе олармен 
үлестес заңды тұлғалармен, Компанияның 
еншілес және/немесе тәуелді кәсіпорындарымен 
жасалған мәмілелерді және үлгілік нысандары 
Қазақстан Республикасының заңнамасында 
белгіленген шарттарды қоспағанда, мәмілелер 
жасау туралы шешім қабылдау. 

Компанияның заңды мекенжайы:

Қазақстан Республикасы, Z05T1X3, 
НұрСұлтан қ., Е10 көшесі, 17/12үй.
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КОРПОРАТИВТІК БАСҚАРУ ЖӘНЕ ӘДЕП

Джон Дудас
Директорлар кеңесінің төрағасы, тәуелсіз 
директор 

(өкілеттігі 2019 жылғы 6 желтоқсанда тоқтатылған)

Туған жылы
1959

Азаматтығы
Ұлыбритания мен Солтүстік Ирландияның Біріккен 
Корольдігі

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

Жұмыс тәжірибесі
Дудас мырза өзінің еңбек жолын 1984 жылы Rand Mines Ltd 
компаниясында бастады және шикізат өнімдерін басқару 
бойынша әр түрлі басқарушы қызметтерді атқарды, Gencor 
Ltd және BHP Billiton тәрізді 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 тамызында Директорлар кеңесінің 
төрағасы болып сайланды. 2019 жылдың желтоқсанында 
Дудас мырза Директорлар кеңесінің құрамынан шықты. 

Расселл Бэнхам

Тәуелсіз директор

Туған жылы
1954

Азаматтығы
Австралия

Білімі
Бэнхэм мырза Жаңа Оңтүстік Уэльс университетінің 
коммерция саласында бакалавр дәрежесін алған. Австралия 
мен Жаңа Зеландияның Дипломдалған бухгалтерлер 
институтының мүшесі және Австралияның компания 
директорлары институтының түлегі болып табылады. 

Жұмыс тәжірибесі
Өзінің мансабын 1974 жылы Австралиялық Andersen 
операциялық компаниясында аудитор ретінде бастап, онда 
2002 жылға дейін жұмыс істеді және соңғы лауазымында 
аудит бойынша серіктес болды. 2002-2007 жылдары 
Австралиядағы Брисбенде Ernst &Young компаниясының 
кон-сультациялық қызметтер бойынша басшысы болды. 2007 
жылы Аудит бөлімінің басшысы және Қазақстан, Алматы 
қаласындағы «Делойт СНГ» Атқарушы комитетінің мүшесі 
болып тағайындалды. 2011-2014 жылдары Бэнхэм мырза 
Мәскеуде «Делойт» энергетика және ресурстар салалық 
тобының көшбасшысы болды. 2014 жылдан бастап бірқатар 
компаниялардың директорлар кеңестерінде тәуелсіз 
директор ретінде қызмет атқарған.

Нил Лонгфэллоу

Тәуелсіз директор

(Директорлар кеңесі төрағасының міндеттері 2019 
жылғы 6 желтоқсаннан бастап жүктелген)

Туған жылы
1958

Азаматтығы
Ұлыбритания мен Солтүстік Ирландияның Біріккен 
Корольдігі

Білімі
Лонгфэллоу мырза дипломды инженер-электрик және 
Ядролық Институт пен Өлшеу және бақылау институтының 
мүшесі болып табылады. 

Жұмыс тәжірибесі
Лонгфэллоу мырза өз мансабын Біріккен Корольдікте 
электр техникасы саласында бастады. 1991 жылы ол Батыс 
Камбриядағы Sellafield ядролық отынды қайта өңдеу 
зауытында қайта өңдеу бөлімінің бастығы қызметінде 
жұмыс істей отырып, British Nuclear Fuels Limited-ке 
қосылды. Содан кейін 2007 жылы басқарушы директордың 
орынбасары болды. 2009 жылы Лонгфеллоу мырза 
Westinghouse Electric Company компаниясына Springfields 
Fuels Limited компаниясының басқарушы директоры және 
European Fuel Business компаниясының вице-президенті 
болып тағайындалды. 2013 жылы Лонгфэллоу мырза 
Ұлыбританияның ядролық, мұнай және газ секторларының ірі 
жобалары бойынша директор ретінде Costain PLC-ке қосылды. 
2015 жылдан бастап Лонгфэллоу мырза Халықаралық 
ядролық секторда тәуелсіз кеңесші болып табылады. 
2019 жылғы 6 желтоқсаннан бастап Лонгфэллоу мырза 
Директорлар кеңесі төрағасының міндетін атқарушы болып 
тағайындалды.

Алик Айдарбаев

Директорлар кеңесінің мүшесі  

(өкілеттігі 2019 жылғы 30 мамырда тоқтатылған)

Туған жылы
1963

Азаматтығы
Қазақстан Республикасы 

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

Жұмыс тәжірибесі
Өзінің барлық мансабында Айдарбаев мырза 
«Оңтүстікқазмұнайгаз», «Құмкөл-Лукойл» (кейіннен «Торғай 
Петролеум» ЖАҚ ретінде белгілі), «Маңғыстаумұнайгаз» АҚ, 
«ҚазМұнайГаз» ҰК» АҚ-да әр түрлі басқарушы қызметтерді 
атқарды. Ол сондай-ақ 2011-2013 жылдары «ҚазМұнайГаз» 
Барлау Өндіру» АҚ-ның бас директоры, 2013-2017 жылдары 
Маңғыстау облысының әкімі, 2017-2018 жылдары Қазақстан 
Республикасы Инвестициялар және даму министрінің 
бірінші орынбасары болды. 2018 жылдың сәуірінен 
бастап Айдарбаев мырза «Самұрық-Қазына» АҚ Басқарма 
төрағасының орынбасары қызметінде болған. 2018 жылдың 
қарашасынан бастап «ҚазМұнайГаз» ұлттық компаниясы»    
АҚ-ның Басқарма төрағасы қызметін атқарады.
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Бейбіт Қарымсақов

Директорлар кеңесінің мүшесі 

 

Туған жылы
1962

Азаматтығы
Қазақстан Республикасы 

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

Жұмыс тәжірибесі
«Тянь-Шань» кооперативінде есепші, Қордай аудандық 
қаржы бөлімінің меңгерушісі болып жұмыс істеді. 2003 
жылдан 2015 жылға дейінгі аралықта Алматы қаласының 
салық құрылымдарында басшы лауазымдарда жұмыс істеді. 
2015 жылдың тамызында «Астана ЭКСПО-2017» Ұлттық 
компаниясы» АҚ басқарушы директоры болып тағайындалды. 
Қазіргі уақытта «Самұрық-Қазына» ҰӘҚ» АҚ-ның экономика 
және қаржы жөніндегі басқарушы директоры болып 
табылады. 2018 жылдың сәуірінде Қарымсақов мырза 
«Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ-ның Директорлар кеңесінің 
мүшесі болып сайланды.

Алмасадам Саткалиев
Директорлар кеңесінің мүшесі 

(2019 жылғы 30 мамырда Директорлар кеңесінің 
мүшесі болып сайланды)

Туған жылы
1970

Азаматтығы
Қазақстан Республикасы

Білімі
Әл-Фараби атындағы Қазақ мемлекеттік университетінің 
механика (қолданбалы математика) саласында ғылыми 
дәрежесі және РФ Президенті жанындағы Ресей халық 
шаруашылығы және мемлекеттік қызмет академиясының 
экономика саласында магистр дәрежесі бар.   Сондай -ақ,  
Назарбаев Университетінде EMBA дәрежесін және 
Стэнфордском университетінде (Stanford Executive Program) 
магистра дәрежесін алған. 

Жұмыс тәжірибесі
Әр түрлі жылдары Сатқалиев мырза «Тассат» ЖШС-де, 
«ҚазТрансОйл» АҚ-да, «Самұрық» АҚ-да және «KEGOC»   
АҚ-да басқарушы лауазымдарды атқарған. 2007 жылы 
Қазақстан Республикасының Энергетика және минералды 
ресурстар министрлігінің вице-министрі болып 
тағайындалды. 2012-2018 жылдар аралығында «Самұрық-
Энерго» АҚ-ның Басқарма төрағасы міндетін атқарды. Қазіргі 
кезде Сатқалиев мырза «Самұрық-Қазына» ҰӘҚ» АҚ-ның 
активтерді басқару және жекешелендіру жөніндегі басқарушы 
директоры болып табылады. 2019 жылдың мамырында 
«Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ-ның Директорлар кеңесінің 
мүшесі болып сайланды.

Қанат Құдайберген

Директорлар кеңесінің мүшесі 

 

Туған жылы
1979

Азаматтығы
Қазақстан Республикасы 

Білімі
MBA «Халықаралық басқару», Geneva Business School және 
МВА «Тау-кен ісі саласындағы менеджмент», НИТУ Мәскеу 
болат және қорытпалар институтының дипломдарына ие. 

Жұмыс тәжірибесі
Құдайберген мырза өзінің мансабын 2001 жылы Жетісу 
көлік прокуратурасында аға прокурордың көмекшісі ретінде 
бастады. Өз кәсіби қызметінде әр түрлі лауазымдарда 
міндет атқарды, 2007-2016 жылдар аралығында «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 директор лауазымдарын қоса алғанда 
әр түрлі басқарушы қызметтерде болды. 2016-2018 жылдары 
ол «Қаратау» ЖШС бас директоры болып жұмыс істеді. 2018 
жылдың сәуірінен бастап «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ-ның 
уран өндіру дивизионының басқарушы директоры, сондай-ақ 
«Тау-Кен Самұрық» ҰТК» АҚ-ның Басқарма төрағасы болып 
табылады. 

Ғалымжан Пiрматов

Директорлар кеңесінің мүшесі 

 

Туған жылы
1972

Азаматтығы
Қазақстан Республикасы 

Білімі
Пiрматов мырза Новосибирск мемлекеттік университетін 
«Механика, қолданбалы математика» мамандығы бойынша, 
Қазақстанның экономика менеджменті және стратегиялық 
зерттеулер институтын (КИМЭП), Аткинсон атындағы 
Уилламетт университетінің жанындағы Жоғары менеджмент 
мектебін және INSEAD-те көшбасшылықты дамыту 
бағдарламасын аяқтаған. 

Жұмыс тәжірибесі
Әр жылдары «Алтын-Тас» БК қаржы директоры, AIG Silk 
Road Capital Management инвестициялары жөніндегі 
директор, Украинада AES компанияларының Қаржылық 
және коммерциялық директоры, «Қазақстан Халық Банкі» 
АҚ-ның Инвестициялық банкинг департаментінің директоры – 
басқарушы директоры қызметтерін атқарған. 2007-2009 
жылдары — ҚР Экономика және бюджеттік жоспарлау вице-
министрі, 2009-2011 жылдары — «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» 
АҚ-ның Экономика және қаржы жөніндегі вице-президенті, 
Басқарма төрағасының орынбасары, 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 «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ-ның Басқарма 
төрағасы болып табылады.
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2019 жылы Қазатомөнеркәсіптің Директорлар кеңесі мынадай мәселелерді қарастырды: 

Есептер
 ⚫  Басқарманың тоқсан сайынғы 

есебі (БТ есебі);
 ⚫  Қызметтің қаржылық 

нәтижелері туралы тоқсан 
сайынғы есеп (CFO есебі);

 ⚫  Тоқсан сайынғы қаржылық 
есептілік (ХҚЕС бойынша шолу);

 ⚫  Жартыжылдық қаржылық 
есептілік (ХҚЕС бойынша шолу);

 ⚫  2018 жылға арналған жылдық 
қаржылық есептілік (ХҚЕС 
бойынша шолу).

Стратегиялық мәселелер
 ⚫  Бизнесжоспарды бекіту;
 ⚫  Орталық аппараттың 

құрылымын бекіту;
 ⚫  Төраға мен Басқарма мүшелері 

қызметінің негізгі көрсеткіштерін 
бекіту .

Корпоративтік басқару 
мәселелері

 ⚫  Директорлар кеңесінің жұмыс 
жоспарын бекіту;

 ⚫  Директорлар кеңесі 
комитеттерінің құрамына 
өзгерістер енгізу;

 ⚫  Корпоративтік басқару жүйесін 
жетілдіру бойынша ісшаралар 
жоспарын бекіту және оның 
орындалуы туралы есепті қарау .

Мәміле жасасу мәселелері
 ⚫  Жасалуына мүдделік 

танытылған мәмілелерді жасасу;
 ⚫  Бұрын жасалған мәмілелермен 

өзара байланысты мәмілелерді 
жасасу; 

 ⚫  Нәтижесінде құны активтер 
құнының жалпы көлемінен 
оннан астам пайызын құрайтын 
мүлік иеліктен шығарылатын 
мәмілелерді немесе өзара 
байланысқан мәмілелердің 
жиынтығын жасасу.

Еншілес және тәуелді 
ұйымдардың мәселелері

 ⚫  Кадрлық мәселелер;
 ⚫  Ішкі нормативтік құжаттарды 

бекіту; 
 ⚫  Ірі мәмілелерді жасасу;
 ⚫  Жарғылық капиталдарды 

ұлғайту;
 ⚫  Бақылау кеңестерінің / 

Директорлар кеңестерінің 
мүшелерін сайлау;

 ⚫  ЕТҰ жылдық қаржылық 
есептілігін бекіту, ЕТҰ таза 
табысын бөлу.

Ішкі нормативтік құжаттарды 
бекіту

 ⚫ «Қазатомөнеркәсіп» 
ҰАК» АҚның және оның 
құрылымдық бөлімшелерінің 
ішкі құжаттарын бекіту және 
жоюға қою.

Өзге мәселелер

 ⚫  Капитал нарықтарына шолу;
 ⚫  Инвестициялық 

қоғамдастықпен және 
стейкхолдерлермен қарым
қатынас және өзара ісқимыл 
жоспарын қарау.

Директорлар кеңесі 
бөлімшелерінің мәселелері 

 ⚫  Комплаенс қызметінің, 
Омбудсмен қызметінің, Ішкі 
аудит қызметінің есептері;

 ⚫  Ішкі нормативтік құжаттарды 
бекіту .
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2019 жылғы Директорлар кеңесінің құрамындағы өзгерістер

 ⚫  Жалғыз акционердің 2019 жылғы 
30 мамырдағы шешімімен 
Алик Айдарбаевтың Директор
лар кеңесі мүшесінің өкілеттігі 
мерзімінен бұрын тоқтатылды, 
ал Директорлар кеңесінің мүшесі 
ретінде Алмасадам Сатқалиев 
сайланды.

 ⚫ 2019 жылдың желтоқсанында 
Джон Дудастың Директорлар 
кеңесінің төрағасы ретіндегі 
өкілеттіктері тоқтатылды, Акци
онерлердің жалпы жиналысы 
тиісті шешім қабылдағанға дейін 
Директорлар кеңесі төрағасының 
міндеттері Нил Лонгфэллоуге 
жүктелді.

Директорлар кеңесінің қызметі

2019 жылы Директорлар кеңесі 
12 отырыс өткізді (6 бетпебет), 
онда 163 мәселе қаралды. Ком
панияның 29 ішкі және жоспарлы 
құжаты бекітілді, мүдделілікпен 24 
мәміле жасау бойынша шешімдер 
қабылданды. Сондайақ, 2019 жылы 

Компанияның Директорлар кеңесі 
корпоративтік басқаруды, кадрлық 
саясатты, тәуекелдерді басқару
ды және ішкі бақылау мен аудит 
жүйесін жетілдіруге бағытталған 
маңызды шешімдер қабылдады.

Директорлар кеңесінің тәуелсіздігі

ДК-нің тәуелсіз мүшелері

ДК мүшелерінің жалпы саны

6
2

187186 БІРІКТІРІЛГЕН ЖЫЛДЫҚ ЕСЕП  |  2019 «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ
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Диагностика өткізу 
барысында мыналар 
қамтылды

1    Жұмыстарды жоспарлау, 
құжаттарды жинау және 
талдау.

2    Директорлар кеңесінің, 
Директорлар кеңесі 
комитеттерінің, 
Корпоративтік хатшы 
қызметінің, Басқарма 
хатшылығының 
мүшелерімен сұхбат 
өткізу.

3    Ұсынылған құжаттарды 
талдау.

4    Диагностиканың 
нәтижелері туралы есепті, 
Компанияның Директорлар 
кеңесінің қызметін 
арттыру бойынша 
практикалық кеңестерді 
әзірлеу.

Директорлар кеңесі мүшелерінің 2019 жылы отырыстарға қатысуы орташа есеппен 87,5%ды құрады. Келесі кестеде 
Директорлар кеңесі мүшелерінің күндізгі отырыстарға жеке қатысуы туралы ақпарат келтірілген.

Директорлар кеңесінің қызметін бағалау

Директорлар кеңесінің қызметі 
үш жылда бір рет тәуелсіз сыртқы 
бағалаудан өткізілуі тиіс. 2019 
жылы корпоративтік басқаруды 
жалпы диагностикалау шеңберінде 
Директорлар кеңесі мен атқарушы 
органның тиімділігіне бағалау 
өткізілді. Бұған дейін Директорлар 
кеңесі (ДК) қызметінің тиімділігіне 
сыртқы бағалауды 2018 жылы 

сыртқы тәуелсіз кеңесші өткізді. 
Осындай диагностика өткізілгеннен 
кейін, бөлек ішкі бағалау өткізудің 
қажеті жойылды. 

KPMG кеңесшілері корпоративтік 
басқарудың соңғы тәуелсіз бағала
уын мына салаларға бағыттады: 

 ⚫ ДК стратегияны, тәуекелдерді, 
тиімділікті басқаруға қатысады 

және негізгі бизнесшешімдерге 
әсер етеді;

 ⚫ ДКнің тиімді көшбасшылығы;
 ⚫ ДК жанындағы комитеттер;
 ⚫ ДК құрамы;
 ⚫ ДК қызметінің ашықтық талапта

рына сәйкестігі;
 ⚫ атқарушы органның тиімділігі;
 ⚫ ДК мүшелерін номинациялау, ірік

теу, сайлау және қызметке кіргізу.

Тәуелсіз директорларды тарту

Тәуелсіз директорларды іріктеу кезін
де Компания «Акционерлік қоғамдар 
туралы» Қазақстан Республикасы 
Заңының талаптарын, Компанияның 
Жарғысын және «СамұрықҚазына» 
Ұлттық әлауқат қоры» АҚ тәуелсіз 
директорларын іріктеу ережелерін 
басшылыққа алады, олар тәуелсіз 
директорлар лауазымына кон
курстық негізде кандидаттарды 

іздестіру және іріктеу рәсімін ай
қындайды, сондайақ Кадрлар және 
сыйақылар жөніндегі комитеттің 
кандидаттарды алдын ала біліктілік 
бағалауды жүргізу ережесін айқын
дайды.

Компанияның Корпоративтік басқа
ру кодексіне сәйкес Директорлар 
кеңесі директорлардың тәуелсіздік 

фактісін анықтады және Джон 
Дудас, Расселл Бэнхам және Нил 
Лонгфэллоу сипаты бойынша және 
шешім қабылдау кезінде тәуелсіз 
болып табылады деп санайды. 
Директорлар кеңесі осы директор
лардың тәуелсіз шешімдеріне елеулі 
әсер ететін немесе әсер етуі мүмкін 
қандай да бір қатынастар немесе 
жағдайлар жоқ екенін анықтады.

Тәуелсіз бағалау нәтижелері және Директорлар кеңесінің қызмет тиімділігін жақсарту үшін келесі қадамдар

ДК мен Басқарманың мирасқорлық 
мәселелері бойынша құжаттарды 
өзекті күйінде сақтау, қызметке 
кіргізу саясатын өзектендіру. 

ДК мен Басқарманың мирасқорлық 
спарлары

ДК қарауына жолданатын 
құжаттардың мазмұнын балама 
шешім әзірлеу тұрғысынан өзгерту 
бойынша ұсынымдар дайындау.

ДК қарауына жолданатын 
материалдарға қоса ұсынылатын 
шешім нұсқаларының Компанияның 
қызметіне әсерін экономикалық 
талдау. 

ДК-ге арналған материалдардың 
сапасы

ДК-ні инвестициялық жобалар 
бойынша шешім қабылдауға тарту 
бойынша жұмыс өткізілді.

ДК құрамына тәуелсіз директорды 
сайлау бойынша ұсынымдар әзірлеу.

ДК тиімділігі

2019 жылға арналған іс-шаралар 
жоспарын орындау аясында 
стратегиялық сессия өткізілді, 
ДК мен Басқарма мүшелері үшін 
тұрақты даму мәселелері бойынша 
оқу семинары өткізілді.

Еншілес және тәуелді ұйымдардың БК/
ДК мүшелерінің құзыреттері және 
оларды оқыту бойынша  ұсынымдар 
әзірлеу.

  
ДК біліктілігін арттыру

Мәжіліске қатысқан Мәжіліске қатыспаған

Директорлар кеңесі мүшелерінің 2019 жылы отырыстарға қатысуы 

Директорлар кеңесінің мүшелері Директорлар кеңесі мүшелерінің 2019 жылы отырыстарға қатысуы 
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Джон Дудас (ДК төрағасы) 
(өкілеттігі 2019 жылғы 6 желтоқсанда 
тоқтатылған)

 100

Алик Айдарбаев 
(өкілеттігі 2019 жылғы 30 мамырда 
тоқтатылған)

 0

Алмасадам Сатқалиев  
(2019 жылғы 30 мамырда ДК мүшесі болып 
сайланған)

  100

Бейбіт Қарымсақов   100

Қанат Құдайберген   100

Расселл Бэнхам   100

Нил Лонгфэллоу  
(Директорлар кеңесі төрағасының міндеті 
2019 жылғы 6 желтоқсанда жүктелген)

  100

Ғалымжан Пірматов   100

189188 БІРІКТІРІЛГЕН ЖЫЛДЫҚ ЕСЕП  |  2019 «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ



КОРПОРАТИВТІК БАСҚАРУ ЖӘНЕ ӘДЕП

Директорлар кеңесінің комитеттері GRI 102-18

Директорлар кеңесінің комитеттері 
кез келген компанияның Дирек
торлар кеңесінің маңызды бөлігі 
болып табылады. Директорлар 
кеңесінің комитеттері атқарған 
негізгі жұмыстың, атап айтқанда, 
Директорлар кеңесі құзыретінің 
неғұрлым маңызды мәселелерін 
алдын ала қарап зерделеу және 
осы мәселелер бойынша шешім 
қабылдауға қатысты ұсынымдар 

әзірлеудің нәтижесінде Дирек
торлар кеңесінде үнемі өзгеріп 
отыратын жағдайларға жылдам 
бейімделіп, табысқа жетуге және 
корпоративтік басқарудың аса 
маңызды қағидаттарын орындауға 
мүмкіндік пайда болады.

Компанияның ІРОға шығуы мен 
акциялардың орналастырылған 
сәтінен бастап оң серпін таны

туына байланысты Қазатомөнер
кәсіптің қызметіне жанжақты 
қызығушылықтың өсуі байқалады. 
Бұл факторлар комитеттердің 
маңыздылығын арттырады, себебі 
олар өзінше маманданған және 
комитеттердің мүшелері даму 
стратегиясы, халықаралық ынты
мақтастық және инвестицияларды 
ынталандыру мәселелеріне көбірек 
көңіл бөледі.

Директорлар кеңесінің жанында төрт комитет жұмыс істейді

Бұл комитеттер Компанияны 
басқарудың жекелеген мәселелерін 
белсенді талқылау және жанжақты 
талдау мақсатында құрылды.

Комитеттер Директорлар кеңесінің 
өздеріне берген өкілеттіктері негізін

де және Комитеттер туралы тиісті 
ережелерге сәйкес Директорлар 
кеңесіне есепті. Комитеттер Ком
панияның Директорлар кеңесінің 
консультациялықкеңесу органы 
болып табылады және Директор
лар кеңесінің құзыретіне жататын 

мәселелерді тереңірек зерттеу үшін 
құрылған. Директорлар кеңесінің 
жанындағы комитеттерді тәуелсіз 
директорлар басқарады. 

Құрметті акционерлер!

Қазатомөнеркәсіптің жария компания мәртебесін 
алуы Компанияға жаңа тегеуріндер әкелді. Халықа-
ралық стандарттарға сәйкес корпоративтік басқару 
мен тұрақты дамудың рөлі едәуір артты. Директорлар 
кеңесінің қызметіндегі маңызды рөл оның Өндірістік 
қауіпсіздік жөніндегі комитетіне (Комитетке) тиесілі 
екендігін айта кету керек. 

Комитеттің негізгі мақсаты Компанияның Директорлар 
кеңесіне Компания мен оның еншілес және тәуел-
ді ұйымдарында өндірістік қауіпсіздік жағдайының 
мәселері, әлеуметтік мәселелер және тұрақты даму 
саласындағы мәселелер бойынша ұсынымдар әзірлеу 
және ұсыну болып табылады.

2019 жылдың қыркүйегінде Комитеттің құрамына: 
Расселл Бэнхам – тәуелсіз директор ретінде және 
Қанат Құдайберген – «Самұрық-Қазына» ҰӘҚ» АҚ-ның 
өкілі ретінде сайланды. Комитеттің құрамын  кеңейту 
Компания мен оның мажоритарлық акционері 
 арасындағы өзара іс-қимылды жақсартуға, сондай-ақ 
Директорлар кеңесінің отырыстарда шешім қабылдау 
үдерісін жеделдетуге мүмкіндік берді.

Жыл ішінде Комитеттің мүшелері 4 бетпе-бет отырыс 
өткізіп, 16 мәселені қарады. Комитеттің мүшелері өн-
дірістік қауіпсіздік жағдайы және ESAP Жол картасы-
ның іске асырылу мәртебесі туралы есептерді тоқсан 
сайынғы негізде қарап, мақұлдап отырды.

Комитет Компанияның корпоративтік әлеуметтік жа-
уапкершілік және тұрақты даму саласындағы қызметі 
туралы есептерді, сондай-ақ өндірістік персоналдың 
әлеуметтік-еңбек жағдайын қамтамасыз ету бойынша 
іс-шаралар жоспарын орындау бойынша есептерді 
жартыжылдық негізде қарайды.

2019 жылдың қорытындылары және 2020 жылдың 
перспективалары

Қызметін күнделікті атқару барысында Компания өн-
діріс қауіпсіздігін қамтамасыз ету, еңбек пен қоршаған 
ортаны қорау тұрғысынан өзінің мүдделі тараптардың 
алдындағы бар жауапкершілігін сезінеді. Біз өндірістің 
әр кезеңінде қауіпсіздікті қамтамасыз ету персоналдың 
ынтасы мен қанағаттану деңгейіне, еңбек сапасына 
және Компанияның экономикалық көрсеткіштеріне оң 
әсер ететіндігіне сенімдіміз. 

Өткен жылдың қорытындысы Компания қызметінің 
басым бағыттары бойынша келешек жұмыстың берік 
іргетасын қалайды. Директорлар кеңесі бейбіт атомдық 
энергетиканы дамытудың тұрақты оң үрдісіне және 
Компанияның әлеуетін іске асырудағы мүмкіндіктеріне 
сенімді. 

Комитеттің мүшелері қызметкерлердің қауіпсіздік та-
лаптарын саналы түрде орындауының өзгеру деңгейіне 
бағалау өткізуді, сондай-ақ еңбекті қорғау саласын-
дағы өндірістік қауіпсіздік деңгейі мен Корпоративтік 
орталықтағы және Компанияның барлық кәсіпорын-
дарындағы өнеркәсіптік және радиациялық қауіпсіздік 
жағдайын бақылауды жоспарлап отыр. Сонымен 
қатар Комитет Компанияның өндірістік объектілердегі 
«үрейлі аймақтарымен» және қызметкерлердің еңбек 
және әлеуметтік-тұрмыстық жағдайының бағыттарымен 
жұмыс істеу мақсатында қолданылатын шаралардың 
тиімділігіне мониторинг өткізуді де жоспарлап қойды.

Нил Лонгфэллоу
«Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ Директорлар кеңесінің 
Өндірістік қауіпсіздік жөніндегі комитетінің төрағасы  

ӨНДІРІСТІК ҚАУІПСІЗДІК ЖӨНІНДЕГІ КОМИТЕТТІҢ (HSE) ЕСЕБІ

Директорлар кеңесінің Өндірістік қауіпсіздік 
жөніндегі комитеті (HSE)

Директорлар кеңесінің Аудит жөніндегі 
комитеті

Директорлар кеңесінің Стратегиялық 
жоспарлау және инвестициялар жөніндегі 
комитеті

Директорлар кеңесінің Тағайындау және 
сыйақылар жөніндегі комитеті

Директорлар 
кеңесінің жанындағы 

комитеттер
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КОРПОРАТИВТІК БАСҚАРУ ЖӘНЕ ӘДЕП

Комитеттің рөлі

Комитет Компанияның Директорлар 
кеңесінің консультациялықкеңе
су органы болып табылады және 
Директорлар кеңесінің құзыретіне 
жататын мәселелерді тереңірек 
зерттеу үшін құрылған. Комитет 
өз қызметінде толығымен Дирек
торлар кеңесіне есепті және өзіне 
Директорлар кеңесі берген өкілет
тіктердің негізінде әрекет етеді. 
Комитеттің негізгі мақсаты Ком
панияның Директорлар кеңесінің 
төмендегідей мәселелер бойынша 
ұсынымдарын әзірлеу және ұсыну 
болып табылады:

1.  Компаниядағы және оның 
еншілес және тәуелді кәсіпорын-
дарындағы өндірістік қауіпсіздік-
тің жағдайы туралы тұрақты 
есептерді қарау.

2.  Әлеуметтік мәселелер бойынша 
есептерді қарау.

3.  Компанияда тұрақты даму 
мәселелерін, оның ішінде, бірақ 
мұнымен шектелмей, төмендегі 
үдерістерді қарау және ұйымдас-
тыру:

 ⚫  Компанияның корпоративтік 
басқару кодексіне және үздік 
халықаралық тәжірибеге сәйкес 
тұрақты дамудың әлеуметтік, 
экономикалық және экологиялық 
құрамдастарын Компанияның 
қыз метіне енгізу;

 ⚫ Компанияның Директорлар 
кеңесіне тұрақты даму саласын
дағы басқару жүйесін үш салада: 
экономикалық, экологиялық және 
әлеуметтік салаларда қалыптас
тыру бойынша ұсынымдарды 
алдын ала қарау және дайындау;

 ⚫  Компанияның Директорлар 
кеңесіне тұрақты даму сала
сындағы мақсаттар мен ҚНКін 
белгілеу бойынша ұсынымдарды 
алдын ала қарау және дайындау;

 ⚫  Компанияның Директорлар 
кеңесінің қарауына шығарылатын 
тұрақты даму саласындағы ішкі 
құжаттар мен ісшаралар жоспа
рын алдын ала қарау;

 ⚫ тұрақты даму саласындағы ісша
раларға мониторинг жүргізу және 
бағалау, мақсатқа жетуді және 
қызметтің негізгі көрсеткіштерін 
бағалау, түзету шараларын қолда
ну, тұрақты жақсарту мәдениетін 
енгізу;

 ⚫  экономикалық, экологиялық 
және әлеуметтік салалар бой
ынша ішкі және сыртқы ортаны 
талдау және Компанияның Дирек
торлар кеңесіне тиісті ұсынымдар 
әзірлеу;

 ⚫  тұрақты дамуды Компанияның 
негізгі үдерістеріне, оның ішінде 
тәуекелдерді басқару, жоспарлау, 
адам ресурстарын басқару, инвес
тициялар, есептілік және басқа да 
үдерістерге, сондайақ Компани
яның даму стратегиясына және 
шешім қабылдау үдерістеріне енгі
зу бойынша ұсынымдар әзірлеу.

4.  Компанияның Директорлар 
кеңесіне Комитеттің жұмысы 
туралы тұрақты есеп беру.

5.  Компанияның Директорлар 
кеңесінің тапсырмаларына 
және/немесе Компанияның 
ішкі құжаттарының 
ережелеріне сәйкес оның 
құзыретіне жатқызылған 
басқа да мәселелер бойынша 
Директорлар кеңесіне 
ұсынымдар жасау.

2019 жылы Комитет қараған 
мәселелер

 ⚫ Комитет туралы ереже жаңа 
 редакцияда қаралып, Директор
лар кеңесіне бекітуге ұсынылды.

 ⚫ «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚның 
2018 жылдың қорытындысы бой
ынша корпоративтік әлеуметтік 
жауапкершілік және тұрақты даму 
саласындағы қызметі туралы 
қысқа есебі қаралды.

 ⚫ 2018 жылдың және 2019 жылдың 
бірінші жартыжылдығының қо
рытындысы бойынша өндірістік 
персоналдың әлеуметтікеңбек 
жағдайын қамтамасыз ету 
бойынша ісшаралар жоспарын 
орындау бойынша есеп қаралды.

 ⚫ «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚның 
өндірістік қауіпсіздік жағдайы 
және ESAP Жол картасының 
іске асырылу мәртебесі туралы 
есептер тоқсан сайынғы негізде 
қаралды.

Комитеттің құрамы және отырыстарының саны

Аты-жөні Комитет оты-
рыстарының 
саны

Ескертпе  
(отырыстарға қатыспау 
себептері)

Нил Лонгфэллоу 4/4

Джон Дудас 4/4 2019 жылғы 6 желтоқсанда 
Комитеттің құрамынан шықты

Расселл Бэнхам 1/1 2019 жылғы 18 қыркүйекте Комитет-
тің мүшесі болып тағайындалды

Қанат 
Құдайберген

1/1 2019 жылғы 18 қыркүйекте Комитет-
тің мүшесі болып тағайындалды

Құрметті акционерлер!

Компанияның Аудит жөніндегі комитеті (Комитет) акци-
онерлерге ұсынылатын қаржылық ақпараттың шынай-
ылығын бақылау және ішкі бақылау мен тәуекелдерді 
басқару жүйелерін бағалау үшін құрылды. Компани-
яның ішкі аудит және комплаенс қызметтері Аудит 
жөніндегі комитетке есепті.

2019 жылы Комитет толығымен тиімді шешім қабылдау 
үшін тиісті тәжірибесі мен құзыреті бар тәуелсіз дирек-
торлардан құралды. Жыл бойы Комитеттің 11 бетпе-бет 
және сырттай отырысы өткізіліп, 108 мәселе қаралды. 
Мәселелердің неғұрлым тиімді және жан-жақты талқы-
лануын қамтамасыз ету үшін Компанияның релевантты 
Басқарма мүшелері қатыстырылды, жоғарғы буынның 
басқа басшылары қажетінше қатысып отырды. Ішкі 
аудит қызметінің басшысымен және сыртқы аудитордың 
серіктесімен менеджменттің қатысуынсыз жыл бойы 
кездесулер өткізіліп тұрды.

Өткен қаржылық жыл 2018 жылдың қараша айын-
да LSE және AIX алаңдарында листинг өткізілгеннен 
кейінгі бірінші қаржылық жыл болды. Бұл дерек жаңа 
мүмкіндіктермен және жария компания мәртебесімен 
қатар Аудит жөніндегі комитеттің жұмысына да қаты-
сы бар өзгерістер әкелді. Атап айтсақ, Компанияның 
барлық стейкхолдерлері үшін маңызды ақпаратқа тең 
қолжетімділікті сақтай отырып, кейін ашып көрсетілетін 
Компанияның тоқсандық қаржылық есептіліктерін 
қарау практикасы енгізілді. Сонымен қатар Комитет 
Компанияның Бағалы қағаздар шығарылымының 

аңдатпасында уәде етілген деңгейде дивиденд  төлеуге 
қатысты қаржылық мүмкіндіктерін бағалауды қоса 
алғанда, Компанияның 2018 жылға арналған қаржылық 
есептілігін қарады және бекітуге ұсынды. Айта  кетсек, 
2019 жылы Компания акционерлердің алғашқы 
 жылдық  жалпы жиналысын өткізді, онда акционерлер 
қаржылық есептілікке дауыс беріп, бір жай акцияға 
шаққандағы дивиденд көлемімен қоса бекітті.

Сыртқы аудитормен жасалған шарттың мерзімінің 
аяқталуына байланысты, Компания мүдделі тараптар-
ды шынайы және расталған ақпаратпен қамтамасыз 
ету үшін аудиторды таңдау бойынша ашық рәсімдерді 
өткізді. Сыртқы аудитор ретінде Комитет тарапынан 
«ПрайсуотерхаусКуперс» ЖШС ұсынылып, 2019 жылдың 
желтоқсанында өткен Акционерлердің жалпы жина-
лысында «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ-на 2020-2022 
жылдар аралығында аудит жүргізетін аудиторлық ұйым 
ретінде белгіленді.

Расселл Бэнхам 
«Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ Директорлар кеңесінің 

Аудит жөніндегі комитетінің төрағасы 

АУДИТ ЖӨНІНДЕГІ КОМИТЕТТІҢ ЕСЕБІ

Комитеттің құрамы және отырыстарының саны 

Аты-жөні Комитет оты-
рыстарының 
саны

Ескертпе  
(Комитеттің отырыстарға 
қатыспау себептері)

Расселл Бэнхам 11/11

Нил Лонгфэллоу 11/11

Джон Дудас 11/11 2019 жылғы 6 желтоқсанда 
Комитеттің құрамынан шықты

Комитеттің сандық құрамын, өкілеттіктерінің 
мерзімін белгілеу, төрағасы мен мүшелерін сайлау, 
сондай-ақ олардың өкілеттіктерін мерзімінен бұрын 
тоқтату Компанияның Директорлар кеңесінің құзы-
ретіне жатады. 

2019 жылғы 6 желтоқсанда Джон Дудастың Компа-
нияның Директорлар кеңесінің құрамынан шығуына 
байланысты ол Комитеттің мүшесі ретінде де өз 
өкілеттіктерін тоқтатты. Комитеттің құрамының 
басым бөлігін тәуелсіз директорлар құрайды.

2019 жылы Комитеттің 4 бетпе-бет отырысы  
өткізіліп, 16 мәселе қаралды.

Комитеттің сандық құрамын, өкілеттіктерінің 
мерзімін белгілеу, төрағасы мен мүшелерін сайлау, 
сондай-ақ олардың өкілеттіктерін мерзімінен бұрын 
тоқтату Компанияның Директорлар кеңесінің құзы-
ретіне жатады. 

Комитеттің төрағасы Расселл Бэнхам болып табы-
лады. Комитет құрамы толығымен тәуелсіз дирек-
торлардан құралады.

2019 жылы Комитеттің 11 бетпе-бет және сырттай 
отырысы өткізіліп, 108 мәселе қаралды.

193192 БІРІКТІРІЛГЕН ЖЫЛДЫҚ ЕСЕП  |  2019 «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ



КОРПОРАТИВТІК БАСҚАРУ ЖӘНЕ ӘДЕП

Комитеттің рөлі

Комитеттің негізгі мақсаты Компанияның Директорлар кеңесіне мынадай мәселелер бойынша ұсынымдар әзірлеп 
ұсыну болып табылады:

1.  Қаржылық есептілік мәселелері 
бойынша

 ⚫ Компания басшылығымен және 
сыртқы аудитормен қаржылық 
есептілікті және оны құру қағидат
тары мен пайдаланылған бағалау 
көрсеткіштерін талқылайды.

 ⚫ Компания басшылығымен, 
сыртқы және ішкі аудиторлармен 
Компанияның Есептік саясатын
дағы ықтимал өзгерістерді және 
олардың есептілікке әсерін талқы
лайды.

 ⚫ Компанияның Есептік саясатын 
алдын ала мақұлдайды.

 ⚫ Сыртқы аудитор мен Компания 
басшылығы арасында Компа
нияның қаржылық есептілігіне 
қатыс ты кез келген келіспеушілік
терін қарастырады.

2.   Ішкі бақылау және тәуекелдерді 
басқару мәселелері бойынша

 ⚫ Сыртқы және ішкі аудиторлардың 
ішкі бақылау және тәуекелдерді 
басқару жүйелерінің жағдайы тура
лы есептерді талдайды және Ком
панияның басшылығына маңызды 
тәуекелдер мен бақылау проблема
лары туралы хабарлайды. 

 ⚫ Компанияның Тәуекелдер 
тізілімін, Тәуекелдер картасын, 
тәуекелдің рұқсат етілген деңгейін 
және тәуекелдер бойынша шек
теулерді алдын ала мақұлдайды, 
тәуекелдің рұқсат етілген деңгейі 
мен негізгі тәуекелдерге қатысты 
тиімді шаралардың мәселелері 
бойынша Директорлар кеңесіне 
негізделген ұсынымдар әзірлейді.

 ⚫ Компанияның ішкі және сыртқы 
аудиторлардың ішкі бақылау және 
тәуекелдерді басқару жүйелеріне 
қатысты нұсқауларын орындауын 
бақылайды. 

 ⚫ Компанияның ішкі бақылау және 
тәуекелдерді басқару жүйелері 
бойынша саясаты мен рәсімдерін 
алдын ала мақұлдайды.

3.  Сыртқы аудит мәселелері бой-
ынша

 ⚫ Компанияның сыртқы аудиторын 
таңдауға қатысады, оның көрсе
тетін қызметтері тұрғысынан тәу
елсіздігін бағалайды және сыртқы 
аудитордың тәуелсіздігін қамта
масыз ету бойынша ұсынымдар 
жасайды.

 ⚫ Сыртқы аудитормен Компа
нияның жылдық қаржылық 
есептілігін тексеру туралы шарт 
жобасының маңызды талаптарын 
қарастырады. Сыртқы аудитор 
ұсынатын аудиторлық емес 
қызметтерге арналған саясатты 
бекітеді және осындай орында
луы тиіс кез келген қызметтерді 
алдын ала мақұлдайды.

 ⚫ Ұсынылатын аудит жоспары мен 
көлемі Компанияның акционер
лері мен Директорлар кеңесінің 
қажеттіліктеріне қаншалықты 
сай келетінін сыртқы аудитормен 
талқылайды.

 ⚫ Аудит жоспарының орындалуына 
мониторинг өткізіп, жыл сайынғы 
және аралық аудиттердің нәтиже
лерін сыртқы аудитормен бірлесіп 
қарайды.

4.  Ішкі аудит мәселелері бойынша

 ⚫ Ішкі аудит қызметінің жұмысына 
жетекшілік етеді және Ішкі аудит 
қызметінің тәуекелбағдарланған 
жылдық ішкі аудит жоспары мен 
бюджетін (шығыс сметасын) алдын 
ала мақұлдайды.

 ⚫ Директорлар кеңесіне Қызмет
тің сандық құрамы, басшылары 
мен қызметкерлерін тағайындау 

және өкілеттіктерін тоқтату, 
оларға еңбек ақы мен сыйақы 
төлеу шарттары және қызмет
керлерге қойылатын біліктілік 
талаптары туралы ұсынымдар 
жасайды.

 ⚫ Ішкі аудит қызметінің Компания 
басшылығынан тәуелсіздігін 
қамтамасыз етеді.

 ⚫ Ішкі аудит қызметінің жұмыс нәти
желері бойынша тұрақты есеп
терін алдын ала мақұлдайды және 
Ішкі аудит қызметінің жұмысына 
алдын ала баға береді.

 ⚫ Ішкі аудит қызметіне белгіленген 
міндеттерді тиімді орындауға 
кедергі келтіретін қолданыстағы 
шектеулер мәселесін қарап, олар
ды жоюға көмектеседі.

 ⚫ Ішкі аудит қызметінің басшы
сымен Компания басшылығының 
өкілдерінің қатысуынсыз тоқсан 
ішінде, кем дегенде, бір кездесу 
өткізеді.

 ⚫ Қажет болған кезде, Ішкі аудит 
қызметінің қызықтыратын 
мәселелерге тәуелсіз тексеру 
(бағалау), оның ішінде тәуелсіз 
кеңесшілерді (сарапшыларды) 
қатыстыра отырып өткізілуін бас
тамалайды, сондайақ атқарушы 
органның өтінімі бойынша осын
дай бағалаудың өткізілуін алдын 
ала мақұлдайды.

 ⚫ Ішкі аудит қызметінің жұмысын 
реттейтін құжаттарды және 
оларға қатысты өзгертулер мен 
толықтыруларды алдын ала 
мақұлдайды.

5.  Комплаенс және заңнаманы 
сақтау мәселелері бойынша

 ⚫ Комплаенс қызметінің жұмысына 
жетекшілік етеді және Комплаенс 
қызметінің жылдық жұмыс жоспа
ры мен бюджетін (шығыс смета
сын) алдын ала мақұлдайды.

 ⚫ Директорлар кеңесіне Компла
енс қызметінің сандық құрамы, 
басшылары мен қызметкерлерін 
тағайындау және өкілеттіктерін 
тоқтату, еңбекақы мен сыйақы 
төлеу шарттары және қызмет
керлерге қойылатын біліктілік 
талаптары туралы ұсынымдар 
жасайды.

 ⚫ Комплаенс қызметінің жұмыс 
нәтижелері бойынша тұрақты 
есептерін алдын ала мақұлдайды 
және Комплаенс қызметінің жұ
мысына алдын ала баға береді.

 ⚫ Комплаенс қызметіне белгілен
ген міндеттерді тиімді орындауға 
кедергі келтіретін қолданыстағы 
шектеулер мәселесін қарап, олар
ды жоюға көмектеседі.

 ⚫ Компанияның заңнаманы орын
дауын қамтамасыз етуі тиіс ішкі 
рәсімдердің тиімділігін бағалайды.

 ⚫ Уәкілетті органдардың, сыртқы 
және ішкі аудиторлардың, Компа
ния басшылығының заңнаманы 
орындау мәселелері бойынша 
есептерін және Омбудсменнің 
жылдық есебін қабылдайды 
және зерделейді.

 ⚫ Компания қызметкерлерінің 
«қызу желі» арқылы сауалдарын 
қарау және жауап қайтару тәртібі 
бойынша ұсынымдар жасайды.

 ⚫ Қаржылық емес ақпарат пен 
есептіліктің, оның ішінде бірік
тірілген жылдық есеп пен 
тұрақты даму туралы есептің 
сапасына бақылау жүргізеді.

 ⚫ Компанияның корпоративтік 
басқару жүйесіне мониторинг 
жүргізеді, оның ішінде Корпора
тивтік басқару жүйесін жетілдіру 
жоспарының орындалуы туралы 
есептерді, сондайақ Компани
яның Корпоративтік басқару 
кодексінің нормалары мен 
қағидаларына сәйкестігі туралы 
есептерді қарайды.

 ⚫ Комплаенс қызметінің жұмы
сын реттейтін құжаттарды және 
оларға қатысты өзгерістер мен 
толықтыруларды алдын ала 
мақұлдайды.

 ⚫ Компанияның Директорлар 
кеңесіне Комитеттің жұмысы 
туралы тұрақты есептерді тапсы
рады.

2019 жылы Комитетте қаралған мәселелер

I тоқсан II тоқсан III тоқсан IV тоқсан
 ⚫ «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» 
АҚ және оның бірқатар 
маңызды ұйымдары 
үшін аудиторлық ұйымды 
таңдау жөніндегі Бірыңғай 
комиссияның құрамы 
бекітілді.

 ⚫ «Қазатомөнеркәсіп» 
ҰАК» АҚ-ның 2018 жылға 
арналған Біріктірілген 
жылдық есебі алдын ала 
мақұлданды.

 ⚫ «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» 
АҚ-ның Корпоративтік 
есептік саясаты қаралды;

 ⚫ «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» 
АҚ-ның 2019 жылдың 6 
айына арналған аралық 
қаржылық есептілігі 
мақұлданды.

 ⚫ «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» 
АҚ-ның 2019 жылдың 9 
айына арналған аралық 
қаржылық есептілігі 
мақұлданды. 

 ⚫ 2018 жылға арналған 
шоғырландырылған 
қаржылық есептілік аудитінің 
алдын ала нәтижелері 
қаралды.

 ⚫ «Қазатомөнеркәсіп» 
ҰАК» АҚ-ның 2018 жылға 
арналған Корпоративтік 
басқару кодексінің 
қағидалары мен ережелерін 
орындау туралы есебі алдын 
ала мақұлданды. 

 ⚫ «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» 
АҚ-ның Комплаенс-
бағдарламасы алдын ала 
мақұлданды.

 ⚫ «Қазатомөнеркәсіп» 
ҰАК» АҚ-ның 2020 жылға 
арналған Тәуекелдер 
тізілімі, Тәуекелдер картасы 
және Тәуекелдердің рұқсат 
етілген деңгейі алдын ала 
мақұлданды.

 ⚫ Аудит бойынша серіктесті 
ауыстыру мақұлданды.

 ⚫ 2018 жылға арналған 
шоғырландырылған 
қаржылық есептілік 
мақұлданды.

 ⚫ 2018 жылға арналған 
жылдық дербес қаржылық 
есептілік мақұлданды.

 ⚫ «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» 
АҚ-ның 2019 жылғы 31 
наурызда аяқталған кезеңге 
арналған аудиттелмеген 
қаржылық есептілігі 
(шоғырландырылған 
және жеке) алдын ала 
мақұлданды.

 ⚫ «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» 
АҚ-ның және оның еншілес 
ұйымдарының 2020-2022 
жылдарға аудит өткізетін 
аудиторлық ұйым ретінде 
«Прайсуотерхаус-Куперс» 
ЖШС-ні белгілеу туралы 
ОСА ұсынысы жасалды.

 ⚫ «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» 
АҚ-ның «Инсайдерлік 
ақпараттың басқарылуы 
мен пайдаланылуына ішкі 
бақылау» ережелері жаңа 
редакцияда алдын ала 
мақұлданды.

 ⚫ «Қазатомөнеркәсіп» 
ҰАК» АҚ-ның 2019 жылға 
арналған Корпоративтік 
басқару жүйесін жетілдіру 
бойынша іс-шаралар 
жоспары, осы жоспардың 
орындалуы туралы есеп 
алдын ала мақұлданды.

 ⚫ Корпоративтік басқару 
жүйесін жетілдіру бойынша 
іс-шаралар жоспарын 
орындау туралы есеп алдын 
ала мақұлданды.

2019 жылы Комитеттің мүшелері Ішкі аудит қызметі мен Комплаенс қызметінің тұрақты есептерін, сондай-ақ тәуекелдерді басқару 
жөніндегі есептері мен «қызу желі» бойынша есептерін тоқсан сайынғы негізде қарап отырды. 
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КОРПОРАТИВТІК БАСҚАРУ ЖӘНЕ ӘДЕП

Комитеттің рөлі

Комитеттің негізгі мақсаты Компанияның Директорлар кеңесіне мынадай мәселелер бойынша ұсыныстар әзірлеп 
ұсыну болып табылады:

1.   Компания қызметінің 
стратегиялық бағыттары 
бойынша 

 ⚫ Компанияның Даму стратеги
ясын, сондайақ Ісқимылдар 
бағдарламасы мен оны іске 
асыру бойынша Ісшаралар 
жоспарын алдын ала қарау және 
мақұлдау.

 ⚫ Компанияның қолданыстағы 
Даму стратегиясына ықпалын 
анықтау және қайта қаралуын/
қайта бағалануын қамтамасыз 
ету мақсатында экономикалық 
және бәсекелестік ортадағы өз
герістерге мониторинг өткізу.

 ⚫ Компанияны біріктіру, қосу, бөлу, 
бөліп шығару, қайта құру түрінде 
қайта ұйымдастырумен байла
нысты бірқатар стратегиялық 

шешімдерді әзірлеу бойынша 
ұсынымдарды талдау және 
ұсыну.

 ⚫ Қызметтің негізгі стратегиялық 
көрсеткіштерінің (ҚНК) мақсатты 
мәндеріне жету туралы ақпа
ратты талдау және алдын ала 
қарастыру.

 ⚫ Компанияның Директорлар 
кеңесіне Комитеттің жұмысы 
туралы тұрақты есеп беру.

2.  Компанияның инвестициялық 
және инновациялық қызметі 
бойынша 

 ⚫ Компанияның инновациялық 
саясатын реттейтін және Компа
нияның Директорлар кеңесінің 
құзыретіндегі ішкі құжаттарды 
алдын ала бекіту.

 ⚫ Компанияның Даму бойынша ше
берлікжоспарын және жекелеген 
инвестициялық жобаларды Ком
панияның Даму стратегиясына 
сәйкестігі тұрғысынан талдау.

 ⚫ Нарықтың өзгерістерін, оның 
ішінде Компанияның қаржыша
руашылық қызметінің дамуына 
және тиімді пайдаланылуына 
әсер етуі мүмкін нарық конъюн
ктурасының өзгерістерін бағалау.

 ⚫ Компанияның Даму бойынша ше
берлікжоспарын мақұлдау, түзету 
және орындалуын талдау.

 ⚫ Компанияның инвестициялық 
жобаларының барлық кезеңдерін
де іске асырылуын мақұлдау, 
сондайақ инвестициялық және 
инновациялық жобалардың не
гізгі параметрлеріне мониторинг 
жүргізу және түзету.

Құрметті акционерлер!

Қазатомөнеркәсіптің қызметіне қызығушылықтың 
артуына байланысты Стратегиялық жоспарлау және 
инвестициялар жөніндегі комитеттің (Комитет) маңызы 
да күннен-күнге артуда. Комитеттің мүшелері Даму 
стратегиясы, халықаралық ынтымақтастық және инве-
стицияларды ынталандыру мәселелеріне ерекше көңіл 
бөледі. 

Комитет Директорлар кеңесінің маңызды бөлігін 
құрайды және Комитеттің негізгі міндеттерінің арқа-
сында Директорлар кеңесінде үнемі өзгеріп отыратын 
жағдайларға жылдам бейімделіп, табысқа жетуге және 
корпоративтік басқарудың аса маңызды қағидаттарын 
орындауға мүмкіндік пайда болады. 

Стратегиялық жоспарлау және инвестициялар жөнінде-
гі комитеттің негізгі мақсаты Компанияның Директорлар 
кеңесіне Компанияның стратегиялық және инвести-
циялық қызметінің мәселелері бойынша ұсынымдар 
әзірлеп ұсыну болып табылады. 

Сонымен қатар 2019 жылы Комитетте едәуір өзгерістер 
болды. 2019 жылғы 18 қыркүйекте Комитеттің құрамына 
«Самұрық-Қазына» ҰӘҚ» АҚ-ның өкілі – Алмасадам 
Сатқалиев кірді. Ол сайланғанға дейін Комитет тек Ком-
панияның тәуелсіз директорларынан құралатын.

2019 жылғы 6 желтоқсанда тәуелсіз директор Джон 
Дудас Қазатомөнеркәсіптің Директорлар кеңесінің 
төрағасы және Комитеттің төрағасы ретінде өз қызметін 
тоқтатты. Осыған байланысты 2020 жылдың ақпанында 
Директорлар кеңесі менің кандидатурамды Комитеттің 
жаңа төрағасы ретінде таңдады. 

Жыл ішінде Комитеттің мүшелері 5 бетпе-бет отырыс 
өткізіп, 20 мәселені қарады. Комитет Компания Басқар-
масының Трансформациялау бағдарламасы бойынша 
есептерін және ірі инвестициялық жобаларды іске 
асыру туралы есептерін тоқсан сайын қарап, мақұлдап 
отырды.

Сондай-ақ, Комитет 2019 жылы стратегиялық ҚНК 
орындау мәселелерін қарап, Басқарманың 2020 жылға 
арналған ҚНК тізімін мақұлдады. Бұдан басқа, есептік 
кезеңде Комитеттің мүшелері Компанияның басқа уран 
компанияларымен бенчмаркинг-талдауының нәтиже-
лерін қарады.

2019 жылдың қорытындылары және 2020 жылдың 
перспективалары

2019 жыл Компания үшін белгіленген мақсаттарға қол 
жеткізіп, табиғи уранды өндіру және сату бойынша 
әлемдік көшбасшы мәртебесін тағы бір рет растай 
алған кезекті жылға айналды. 

2020 жылы Компания алдына жаңа ұзақ мерзімді мақ-
саттар мен міндеттер қойылды. Осындай мақсаттардың 
бірі Қазатомөнеркәсіптің активтерін қайта құрылымдау 
бағдарламасын аяқтау болып табылады, бұл қосымша 
құны жоғары өнімді шығаруға мүмкіндік береді. 

Нил Лонгфэллоу 
 «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ Директорлар кеңесінің 

Стратегиялық жоспарлау және инвестициялар 
жөніндегі комитетінің төрағасы 

СТРАТЕГИЯЛЫҚ ЖОСПАРЛАУ 
ЖӘНЕ ИНВЕСТИЦИЯЛАР ЖӨНІНДЕГІ КОМИТЕТТІҢ ЕСЕБІ

Комитеттің құрамы және отырыстарының саны

Аты-жөні Комитет оты-
рыстарының 
саны

Ескертпе  
((Комитеттің отырыстарға 
қатыспау себептері)

Джон Дудас 5/5 2019 жылғы 6 желтоқсанда 
Комитеттің құрамынан шықты 

Расселл Бэнхам 5/5

Нил Лонгфэллоу 5/5

Алмасадам 
Сатқалиев 1/1

2019 жылғы 18 қыркүйекте Ко-
митеттің мүшесі болып тағайын-
далды

Комитеттің 2019 жылы қараған мәселелері

I тоқсан II тоқсан III тоқсан IV тоқсан

 ⚫ 2018 жылы 
«Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» 
АҚ-ның 2018-2028 жылдарға 
арналған Даму стратегиясын 
іске асырудың қорытындысы 
туралы есеп.

 ⚫ Директорлар кеңесіне 
Комитет туралы ережені 
жаңа редакцияда бекіту 
үшін алдын ала мақұлданып 
ұсынылды.

 ⚫ «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» 
АҚ-ның 2019 жылдың 
бірінші жартыжылдығындағы 
стратегиялық ҚНК орындау 
бойынша Есеп қаралды.

 ⚫ «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» 
АҚ-ның 2019 жылдың 
үшінші тоқсанында басқа 
уран компанияларымен 
бенчмаркинг-талдауының 
нәтижелері қаралды. 

 ⚫ KazakAtom TH AG-тың 2018 
жылдың қорытындылары 
бойынша жұмыс. нәтижесі 
қаралды.

 ⚫ «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» 
АҚ-ның 2019 жылдың бірінші 
жартыжылдығындағы басқа 
уран компанияларымен 
бенчмаркинг-талдауының 
нәтижелері қаралды.

 ⚫ «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» 
АҚ-ның 2019-2024 жылдарға 
арналған Цифрлық 
трансформациялау 
бағдарламасының Жол 
картасы мақұлданды.

 ⚫ «Қазатомөнеркәсіп» 
ҰАК» АҚ қызметінің 
басты стратегиялық 
көрсеткіштерінің 2020-2024 
жылдарға арналған тізімі 
мақұлданды.

2019 жылы Комитет мүшелері «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ-ның трансформациялау бағдарламасы бойынша есептерді, 
«Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ Басқармасының ірі инвестициялық жобаларды іске асыру туралы есептерін тоқсан сайынғы негізде 
қарады

Комитеттің сандық құрамын, өкілеттіктерінің мерзімін 
белгілеу, төрағасы мен мүшелерін сайлау, сондай-ақ олардың 
өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату Компанияның 
Директорлар кеңесінің құзыретіне жатады. 

2019 жылғы 6 желтоқсанға дейін Комитеттің төраға-
сы Джон Дудас болды. Оның Компанияның Директорлар 
кеңесінің құрамынан шығуына байланысты Директорлар 
кеңесінің 2020 жылғы 20 ақпандағы отырысында Комитеттің 
жаңа төрағасы болып Нил Лонгфэллоу сайланды.

Комитет құрамының басым бөлігін тәуелсіз директорлар 
құрайды.

2019 жылы Комитеттің 5 бетпе-бет отырысы өткізіліп, 20 
мәселе қаралды. 
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Құрметті акционерлер!

Компанияның Тағайындау және сыйақылар жөніндегі 
комитеті (Комитет) Директорлар кеңесінің құрамы-
на кандидаттарды тағайындау, жоғары басшылыққа 
сыйақы беру (бонустық төлемдерді қоса алғанда), 
Басқарма құрамына, Корпоративтік хатшы,  
Омбудсмен және басқа да қызметкерлердің орнына 
кандидаттарды тағайындау тәрізді мәселелерді қарау 
үшін құрылды. 

2019 жылы Комитеттің төрт мүшесінің үшеуі тәуелсіз 
директор болып табылды, Комитет мүшелерінің тиімді 
шешімдер қабылдау үшін тиісті тәжірибесі мен құзыреті 
жеткілікті. Жыл ішінде Комитеттің 6 бетпе-бет отырысы 
өтті, онда 43 мәселе қаралды.

Өткен жылы Комитет акционерлердің Компания алды-
на қойылған стратегиялық көрсеткіштерге қол жеткізу 
қажеттілігіне байланысты Басқарма құрамындағы 
өзгерістерді қарап мақұлдады. Сондай-ақ, Қазақстан 
Республикасы Президентінің квазимемлекеттік сектор-
дағы қызметкерлердің санын қысқарту бойынша берген 
тапсырмасына байланысты Компанияның орталық 
аппараты қызметкерлерінің құрылымы мен саны қайта 
қаралды. 

Комитет сонымен қатар мирасқорлық мәселелерін, 
оның ішінде Компанияның Басқарма мүшелері мен 

Корпоративтік хатшысының қызметіне мирасқорлар 
пулын құру мәселесін қарады.

2019 жылы Комитетте едәуір өзгерістер болды. 
2019 жылғы 18 қыркүйекте Комитеттің құрамына 
«Самұрық-Қазына» ҰӘҚ» АҚ-ның өкілі – Бейбіт Қарым-
сақов кірді. Ол сайланғанға дейін Комитет тек Компани-
яның тәуелсіз директорларынан құралатын. 

2019 жылғы 6 желтоқсанда тәуелсіз директор Джон 
Дудас Қазатомөнеркәсіптің Директорлар кеңесінің 
төрағасы және Комитеттің төрағасы ретінде өз қызметін 
тоқтатты. Осыған байланысты 2020 жылдың ақпанында 
Директорлар кеңесі менің кандидатурамды Комитеттің 
жаңа төрағасы ретінде таңдады. 

Расселл Бэнхам 
«Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ Директорлар кеңесінің 

Тағайындау және сыйақылар жөніндегі 
комитетінің төрағасы

ТАҒАЙЫНДАУ ЖӘНЕ СЫЙАҚЫЛАР ЖӨНІНДЕГІ КОМИТЕТТІҢ ЕСЕБІ

Комитеттің құрамы және отырыстарының саны

Аты-жөні Комитет оты-
рыстарының 
саны

Ескертпе  
(Комитеттің отырыстарға 
қатыспау себептері)

Нил Лонгфэллоу 6/6

Расселл Бэнхам 6/6

Бейбіт Қарымсақов 1/1
2019 жылғы 18 қыркүйекте 
Комитеттің мүшесі болып 
тағайындалды

Джон Дудас 6/6 2019 жылғы 6 желтоқсанда 
Комитеттің құрамынан шықты

Комитеттің рөлі

Комитеттің негізгі мақсаты Компанияның Директорлар кеңесіне мынадай мәселелер бойынша ұсынымдар әзірлеп 
ұсыну болып табылады:

1.  Директорлар кеңесіне мүшелік
ке және Директорлар кеңесі 
комитеттерінің сарапшыларына, 
Басқарма мүшелеріне және 
Корпоративтік хатшы қызметіне 
кандидаттарға арналған біліктілік 
талаптары бойынша ұсынымдар 
жасау.

2. Директорлар кеңесінің құрамына, 
Басқарма құрамына, Корпора
тивтік хатшы, Омбудсмен және 
Компанияның құрылымдық 
бөлімшелерінің басшылары, сон
дайақ Директорлар кеңесімен 
тағайындалатын немесе тағай
ындалуы келісімделетін өзге 
қызметкерлердің қызметіне кан
дидаттар бойынша ұсынымдар 
жасау (Ішкі аудит қызметі мен 
Комплаенс қызметінің қызмет
керлерін, сондайақ акцияла
рының он немесе одан астам 
пайызы (жарғылық капиталға 
қатысу үлесі) Компанияға тиесілі 
заңды тұлғаның акционерлерінің 
(қатысушыларының) жалпы жи
налысының құзыретіне жататын 
қызмет мәселелері бойынша 
шешімдер шеңберінде Дирек
торлар кеңесі жүзеге асыратын 
тағайындауларды қоспағанда).

3. Директорлар кеңесі мен Басқар
ма мүшелерінің қызметіне, сон
дайақ Корпоративтік хатшы мен 
Директорлар кеңесімен тағайын
далатын немесе тағайындалуы 
келісімделетін өзге қызметкер
лердің қызметіне кандидаттарды 

іріктеу барысында маманданды
рылған агенттіктерді қатыстыру 
бойынша ұсынымдар жасау.

4. Директорлар кеңесінің мүше
леріне, Басқарма мүшелеріне, 
Корпоративтік хатшыға сыйақы 
беру саясаты мен құрылымы 
бойынша ұсынымдар жасау.

5. Компанияның Басқарма мүше
лері қызметінің негізгі көрсет
кіштері бойынша ұсынымдар 
жасау, Компания Басқармасы 
қызметінің нәтижелерін алдын 
ала бағалау.

6. Басқарма мүшелері мен Кор
поративтік хатшының және 
Директорлар кеңесімен тағайын
далатын немесе тағайындалуы 
келісімделетін өзге қызметкер
лердің қызметін бағалау бойын
ша ұсынымдар жасау.

7. Директорлар кеңесінің, Дирек
торлар кеңесі комитеттерінің 
және Директорлар кеңесінің 
әрбір мүшесінің қызметін бағалау 
бойынша ұсынымдар жасау.

8. Директорлар кеңесінің қызметін 
бағалау нәтижелеріне және 
Директорлар кеңесі мүшелерінің 
оқуды қажетсінуіне мониторинг 
жүргізу, Директорлар кеңесі 
мүшелерінің біліктілігін арттыру 
және сыртқы сарапшыларды 
қатыстыру саясаты бойынша 
ұсынымдар жасау.

9. Директорлар кеңесінің жаңадан 
сайланған мүшелерін қызметке 
кіргізу саясаты бойынша ұсы
нымдар жасау.

10. Компанияның Кадрлық саяса
ты бойынша ұсынымдар жасау.

11. Компанияның Директорлар 
кеңесінің мүшелері мен Басқар
ма мүшелерінің жұмысындағы 
мирасқорлық саясаты бойын
ша ұсынымдар жасау.

11.1.  Мирасқорлықты жоспар
лау және кадрлық резервті 
қалыптастыру бағдарла
маларын бағалау бойынша 
ұсынымдар жасау.

12. Тәуелсіз директорларға сыйақы 
деңгейі бойынша ұсынымдар 
жасау.

13. Сыйақы мәселелері бойынша 
сыртқы кеңесшіні тағайындауға 
қатысты ұсынымдар жасау.

14. Директорлар кеңесіне Коми
теттің жұмысы туралы тұрақты 
есеп беру.

15. Директорлар кеңесі төраға
сының немесе Директорлар 
кеңесінің басқа мүшелерінің 
қатысуымен корпоративтік 
дауларды қарау.

Комитеттің сандық құрамын, өкілеттіктерінің 
мерзімін белгілеу, төрағасы мен мүшелерін сайлау, 
сондай-ақ олардың өкілеттіктерін мерзімінен бұрын 
тоқтату Компанияның Директорлар кеңесінің 
құзыретіне жатады. 
2019 жылғы 6 желтоқсанға дейін Комитеттің төрағасы 
Джон Дудас болды. Оның Компанияның Директорлар 
кеңесінің құрамынан шығуына байланысты Директор-
лар кеңесінің 2020 жылғы 20 ақпандағы отырысында 
Комитеттің жаңа төрағасы болып Рассел Бэнхам 
сайланды. 
Комитет құрамының басым бөлігін тәуелсіз  
директорлар құрайды.
2019 жылы Комитеттің 6 бетпе-бет отырысы 
өткізіліп, 43 мәселе қаралды.
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Басқарма Қазатомөнеркәсіптің 
алқалы атқарушы органы болып та
былады және өз қызметін Қазақстан 
Республикасының заңнамасына, 
Жарғыға, Корпоративтік басқару 
кодексіне және Басқарма туралы 
ережеге сәйкес жүзеге асырады. 
Бұл құжаттарда Басқарманың 
рөлі мен есеп берушілігі, Басқарма 
мүшелерінің құқықтары, міндеттері 
мен жауапкершілігі туралы ақпарат 
қамтылады. Қазатомөнеркәсіптің 
дамуына, іскерлік қызметінің нәти
желері мен қаржылық жағдайына 
толық шолу Басқарманың тоқсан 
сайынғы есептерінде көрсетіледі.

Басқарма атқарушы орган ретінде 
Компанияның ағымдағы қызметіне 

басшылық етеді және заңнамамен 
және/немесе Компанияның Жарғы
сымен басқа органдардың немесе 
Компанияның лауазымды тұлғалары
ның құзыретіне жатқызылмаған Ком
пания қызметінің кез келген мәселе
лері бойынша шешім қабылдайды. 

Басқарманың міндеттеріне мына
лар жатады: 

   Компанияның ішкі құжаттарын 
бекіту;
   Филиалдар мен өкілдіктер бас
шыларын тағайындау;
   Компанияның іскерлік стратеги
ясы мен бюджетін әзірлеу және 
іске асыру;
   Атқарушы іскерлік шешімдерді 
қабылдау;

   Директорлар кеңесі мен Акци
онерлердің жалпы жиналысы 
қабылдаған шешімдерді іске 
асыру.

Басқарма мүшелері ретінде Акци
онердің өкілдері және акционердің 
өкілдері болып табылмайтын Ком
пания қызметкерлері 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. 

Басқарманың құрамы

Қазатомөнеркәсіптің Директор
лар кеңесінің 2019 жылғы 26 
маусымдағы шешімімен (№ 7/19 
хаттама) Басқарманың ағымдағы 
құрамы 7 (жеті) адам көлемінде 
белгіленді.

Қазатомөнеркәсіптің Басқарма
сы Директорлар кеңесінің 2017 
жылғы 29 тамыздағы (6/17 хат
тама), 2018 жылғы 8 ақпандағы 
(№ 1/18 хаттама) және 2019 жылғы 
26 маусымдағы (№ 7/19 хаттама) 

шешімдерінің негізінде жалпы Қаз
атомөнеркәсіптің Басқармасының 
өкілеттік мерзімі аяқталғанға дей
інгі өкілеттік мерзімімен мынадай 
құрамда сайланды:

2019 жылы Комитет қараған мәселелер

I тоқсан II тоқсан III тоқсан IV тоқсан

 ⚫ «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» 
АҚ-ның Директорлар 
кеңесінің құрамына А.М. 
Сатқалиевтің кандидатурасы 
мақұлданды.

 ⚫ Тәуелсіз кеңесшінің тәуелсіз 
директорларға ІРО-дан 
кейін тиісті сыйақы беру 
туралы есебі қаралды.

 ⚫ «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» 
АҚ-ның төрағасы мен 
Басқарма мүшелерінің 
2019 жылы қызметінің 
негізгі көрсеткіштері жаңа 
редакцияда алдын ала 
мақұлданды.

 ⚫ «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» 
АҚ орталық аппаратының 
құрылымы жаңа редакцияда 
қаралды.

 ⚫ «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» 
АҚ-ның 2019-2023 жылдарға 
арналған Кешенді білім беру 
бағдарламасы алдын ала 
мақұлданды.

 ⚫ «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» 
АҚ-ның төрағасы мен 
Басқарма мүшелерінің 2018 
жылдың қорытындысы 
бойынша ҚНК орындауы 
туралы есебі қаралды.

 ⚫ «Қазатомөнеркәсіп» 
ҰАК» АҚ Корпоративтік 
хатшысының Мирасқорлық 
жоспары қаралды.

 ⚫ «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» 
АҚ басшы қызметкерлерінің 
Мирасқорлық жоспары 
қаралды.

 ⚫ «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» 
АҚ-ның төрағасы мен 
Басқарма мүшелеріне 
сыйақы беру сценарийі мен 
моделі қаралды.

 ⚫ «Қазатомөнеркәсіп» 
ҰАК» АҚ төрағасы мен 
Басқарма мүшелерінің 2020 
жылы қызметінің негізгі 
көрсеткіштері алдын ала 
мақұлданды.

 ⚫ «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» 
АҚ Омбудсмені туралы 
ереже жаңа редакцияда 
алдын ала мақұлданды. 

2019 жылы Комитет мүшелері Омбудсмен мен Корпоративтік хатшының жұмысы туралы тұрақты есептерді тоқсан сайын қарады.

БАСҚАРМА

Басқарманың құрамы

Аты-жөні Туған 
жылы

Қызметі Топқа қосылған 
жылы

Ғалымжан 
Пірматов 1972 Басқарма төрағасы 2009

Дәурен 
Құнанбаев 1967 Өндіріс жөніндегі бас директор 2011

Бауыржан 
Ыбыраев 1958 ЯОЦ және атом энергетикасы жөніндегі бас директор 2001

Мейіржан 
Юсупов 1979 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

Бексұлтан 
Бекмұратов 1986 Трансформация және ақпараттық технологиялар жөніндегі бас 

директор 2018
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Бауыржан Ыбыраев 

ЯОЦ және атом энергетикасы жөніндегі 
бас директор

Туған жылы
1958

Азаматтығы
Қазақстан Республикасы

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

Жұмыс тәжірибесі
Еңбек жолын 1983 жылы ҚазКСР-де ҒА Ядролық физика 
институтының кіші ғылыми қызметкері болып бастаған. Әл-
Фараби атындағы ҚазМУ-нің аға оқытушысы, доцент, оптика 
және плазма физикасы кафедрасының меңгерушісі, физика 
факультеті директоры орынбасарының қызметін атқарды. 
1996 жылы Берлин нейтрондық зерттеулер орталығында 
АЭЖХА 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-нің еншілес кәсіпорындарын,  
« Тау-кен компаниясы» ЖШС, «Кең Дала.kz» және «Орталық» 
ЕК ЖШС басқарды.

Мейіржан Юсупов 

Экономика және қаржы жөніндегі бас директор 

Туған жылы
1979

Азаматтығы
Қазақстан Республикасы

Білімі
Таяу Шығыс Техникалық Университетін «Экономика және 
басқару» мамандығы бойынша; экономикалық дамуды 
басқару саласындағы ғылым магистрі дәрежесімен 
Лондон экономика мектебі; Мемлекеттік басқару магистрі 
дәрежесімен Гарвард университеті. 

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 әр түрлі 
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. 

Дәурен Құнанбаев

Өндіріс жөніндегі бас директор

Туған жылы
1967

Азаматтығы
Қазақстан Республикасы

Білімі
М.В. Ломоносов атындағы Мәскеу Мемлекеттік Университеті 
«Саяси экономия» мамандығы бойынша, «МИСиС» Ұлттық 
технологиялық зерттеу университеті «Іскерлік әкімшілік 
магистрі» дәрежесімен.

Жұмыс тәжірибесі
 «Қазшарг» БК-да, «Генералэкспорт» өкілдігінде, «Отрар» 
АҚ-да, «Банк Тұран Әлем» ЖАҚ-та, «Қазақстан темір жолы» 
АҚ РМК, «ҚазМұнайГаз» СҮ ЖАҚ-та, «Dala Group» ЖШС-де, 
«Транко» АҚ-да, «Петропавловск құбыр зауыты» ЖШС-де 
басшылық қызметтерді атқарған. Сонымен қатар мемлекеттік 
құрылымдарда жұмыс істеген, 1999-2001 жылдары – ҚР 
Мемлекеттік кірістер министрлігінің Кеден басқармасының 
бастығы, 2002-2004 жылдары – ҚР Мемлекеттік кірістер 
министрлігінің Кеден комитеті төрағасының орынбасары, 
2004-2005 жылдары – ҚР Мәдениет, ақпарат және спорт 
министрлігі аппаратының басшысы. 2011 жылдан бастап 
«Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ-ның еншілес кәсіпорындарын – 
«Сауда-көлік компаниясы» ЖШС және «Бетпақ Дала» ЖШС 
басқарған. «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ-да 2014 жылдың 
желтоқсанынан бастап Өндіріс жөніндегі бас директор 
қызметінде, ал 2018 жылдың шілдесінен бастап 2019 жылдың 
маусымына дейін – «Уран өндіру» дивизионы директорының 
басқарушысы қызметінде жұмыс істеген.

Ғалымжан Пірматов

Басқарма төрағасы

Туған жылы
1972

Азаматтығы
Қазақстан Республикасы

Білімі
Новосибирск мемлекеттік университеті «Механика, 
қолданбалы математика» мамандығы бойынша, Қазақстанның 
экономика менеджменті және стратегиялық зерттеулер 
институты (КИМЭП), Аткинсон атындағы Уилламет 
университетінің жанындағы Жоғары менеджмент мектебі 
және INSEAD-те көшбасшылықты дамыту бағдарламасы.

Жұмыс тәжірибесі
Әр жылдары «Алтын-Тас» БК-ның қаржы директоры, AIG 
Silk Road Capital Management инвестициялары жөніндегі 
директоры, Украинада AES компанияларының Қаржылық 
және коммерциялық директорының, «Қазақстан Халық Банкі» 
АҚ-ның Инвестициялық банкинг департаментінің директоры – 
Басқарушы директоры қызметтерін атқарған. 2007-2009 
жылдары — ҚР Экономика және бюджеттік жоспарлау вице-
министрі, 2009-2011 жылдары — «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» 
АҚ-ның Экономика және қаржы жөніндегі вице-президенті, 
Басқарма төрағасының орынбасары, 2011-2015 жылдары — 
Cameco Kazakhstan компаниясының президенті болды. 2015 
жылғы желтоқсаннан бастап Пiрматов мырза ҚР Ұлттық банкі 
бөрағасының орынбасары қызметін атқарды. 2017 жылғы 
тамыздан бастап «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ-ның Басқарма 
төрағасы болып табылады. 
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Бексұлтан Бекмұратов 
Трансформация және ақпараттық технологиялар 
жөніндегі бас директор

Туған жылы
1986

Азаматтығы
Қазақстан Республикасы

Білімі
Ресей мемлекеттік мұнай және газ университеті, біліктілігі «Инженер».

Жұмыс тәжірибесі
2011-2013 жылдары Бекмұратов мырза Shell компаниясында ҚТ 
бойынша кеңесші қызметін атқарған. Бұдан басқа, 2014–2018 
жылдары Бекмұратов мырза «Самұрық-Қазына» ҰӘҚ» АҚ-да 
Трансформациялау бойынша жобаның менеджері болып жұмыс 
істеген. 2018 жылдың ақпанынан бастап Бекмұратов мырза 
Компанияда Трансформация және ақпараттық технологиялар 
жөніндегі бас директор қызметін атқарады. 

Біржан Дүйсембеков 
Бизнесті қамтамасыз ету жөніндегі 
бас директор

Туған жылы
1971

Азаматтығы
Қазақстан Республикасы

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

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.

Риаз Эль Хасан Саид Ризви
Стратегия және маркетинг жөніндегі бас 
директор (Коммерциялық директор)

Туған жылы
1972

Азаматтығы
Нидерланды

Білімі
Кингс-колледжін іскерлік әкімшілік ету бакалавры 
дәрежесімен және Нинроде университетін іскерлік әкімшілік 
ету саласындағы магистр және доктор дәрежесімен. 

Жұмыс тәжірибесі
Ризви мырза өз мансабын Өзбекстандағы Multi-Family Office 
(ауқатты отбасылардың 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 
Компанияда жұмыс істейді.
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Басқарманың 2019 жылдағы қызметі

Есептік кезеңде Басқарманың 42 
бетпебет отырысы өткізілді және 
сырттай дауыс беру арқылы 112 
шешім қабылданды. Барлығы 682 
мәселе оң қаралды, оның ішінде 
452і – бетпебет отырыстарда 
және 230ы – сырттай дауыс беру 
арқылы, оның ішінде: 

 382 мәселе Қазатомөнер
кәсіптің Директорлар кеңесінің 
қарауына және бекітуіне шыға
рылды. Оның ішінде: Компа
нияның ішкі және жоспарлы 
құжаттарын бекіту; жасалуына 
Компания мүдделі мәмілелерді 
жасау; жер қойнауын пайда
лану құқығын беру жөнінде 
шешім қабылдау; басқа заңды 
тұлғалардың жарғылық капи
талдарындағы үлестерді сатып 
алу/иеліктен шығару; жылдық 
қаржылық есептілікті алдын ала 
бекіту және дивидендтерді бөлу. 
Мәселелер сондайақ Компа
ния Басқармасының есептерін 
қамтыды: тәуекелдерді басқару 
туралы, өндірістік қауіпсіздіктің 
жайкүйі туралы, «Қазатомөнер
кәсіп» ҰАК» АҚ Бизнесжоспа
рын іске асыру туралы, Корпора
тивтік басқару жүйесін жетілдіру 

жөніндегі ісшаралар жоспары
ның орындалуы туралы, ірі инве
стициялық жобаларды іске асы
ру туралы, жасауға мүдделілік 
танытып, шешімін «Қазатом
өнеркәсіп» ҰАК» АҚ Басқармасы 
қабылдап жасаған мәмілелер 
туралы, сондайақ «Қазатом
өнеркәсіп» ҰАК» АҚның ак
тивтерін қайта құрылымдау 
жоспарының орындалуы тура
лы, жер қойнауын пайдалану 
келісімшарттарына өзгерістер 
енгізу, «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» 
АҚның Басқарма төрағасы 
мен мүшелері қызметінің 2020 
жылғы негізгі көрсеткіштерін 
бекіту туралы, «Қазатомөнер
кәсіп» ҰАК» АҚның 2020 жылға 
арналған тәуекелдер тізілімін, 
тәуекелдер картасын және тәу
екелдің рұқсат етілген деңгейін 
бекіту, «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» 
АҚның Орталық аппаратының 
ұйымдық құрылымын және 
қызметкерлердің жалпы санын 
бекіту туралы, еншілес және 
тәуелді ұйымдардың қызметінің 
кейбір мәселелері бойынша 
шешім қабылдау туралы.

 тараптары Компанияның 
үлестес тұлғалары өкіл немесе 
делдал болып табылған немесе 
ретінде қатысқан, Қазатом-
өнеркәсіп жасауға мүдделі 
115 мәміле жасау бойынша 
шешімдер қабылданды. Жаса
луына «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» 
АҚ мүдделі мәмілелерді жасау 
жөніндегі шешімдерді «Қазатом
өнеркәсіп» ҰАК» АҚның Басқар
масы «Ұлттық әлауқат қоры 
туралы» Қазақстан Республика
сының 2012 жылғы 01 ақпан
дағы № 550IV Заңының 21ба
бына, «Акционерлік қоғамдар 
туралы» Қазақстан Республика
сының 2003 жылғы 13 мамы
рдағы № 415II Заңының 64, 
71баптарына және жасалуына 
қатысты «СамұрықҚазына» 
АҚ Директорлар кеңесінің 2009 
жылғы 27 сәуірдегі шешімімен 
(№ 18 хаттама) бекітілген «Ак
ционерлік қоғамдар туралы» 
Қазақстан Республикасының 
заңында ерекше шарттар бел
гіленген, «СамұрықҚазына» АҚ 
тобына кіретін ұйымдар арасын
да мәмілелер жасау ережесінің 
6тармағына сәйкес қабылдады.

 нәтижесінде «Қазатомөнер
кәсіп» ҰАК» АҚ құны «Қазатом
өнеркәсіп» ҰАК» АҚ активтері 
құнының жалпы мөлшерінің он 
пайызынан кем болатын мүлікті 
иеліктен шығаратын және/неме
се сатып алатын 54 мәміле, 
сондайақ 2011 жылғы 1 науры
здағы № 413IV «Мемлекеттік 
мүлік туралы» Қазақстан Респуб
ликасы Заңының 180бабының 
2тармағына сәйкес Компания
ның Басқармасы оларды жасасу 
жөніндегі шешімдер.

   Компанияның уәкілетті өкілдері 
кейін акционерлердің (қаты
сушылардың) жалпы жиналыс
тарында дауыс беруі мақса
тында («БайкенU» ЖШС, «СКЗ 
Қазатомөнеркәсіп БК» ЖШС 
кәсіпорындарының қызметіне 
қатысты мәселелер бойынша), 
Компанияның «Қазатомөнер
кәсіп» ҰАК» АҚ Жалғыз акционер 
(қатысушы) болып табылмайтын 
заңды тұлғалардың акционері 
(қатысушысы) ретінде пози
циясын анықтауға қатысты 
14 мәселе бойынша шешім.

 Қазатомөнеркәсіптің ішкі 
нормативтік құжаттарын бекіту 
бойынша 40 шешім. Оның 
ішінде: «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» 
АҚның 20192028 жылдарға 
арналған Цифрландыру страте
гиясы және оның Жол картасы; 
«Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚның 
Инвестициялық саясаты; «Қаз
атомөнеркәсіп» ҰАК» АҚның 
көлік дифференциалын есептеу 
әдістемесі; «Қазатомөнеркәсіп» 
ҰАК» АҚда сақтандыру қорғаны
сын ұйымдастыру» ережелері; 
«Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚда 
инвестициялық жобалардың 
тәуекелдерін бағалау және 
талдау» нұсқаулығы; «Экспортқа 
арналған табиғи уран концентрат
тары. Анықтау және түзетпесін 
ескеру» нұсқаулығы; «Қазатом
өнеркәсіп» ҰАК» АҚда бос тұрған 
басқарушылық және әкімшілік 

қызметтерге конкурстық ірік
теу» ережелері; «Аяқталмаған 
өндірісте уран қалдықтарын 
шешіп алу тәртібі» нұсқаулығы; 
«Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚның 
ақпараттық қауіпсіздік саясаты; 
«Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚда 
ақпараттық технологияларды 
басқару тәсілін басқару» ереже
лері; «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» 
АҚның 20162027 жылдарға 
арналған уран минералдышикі
зат қорын толтыру бойынша 
іздеу жұмыстарының бағдар
ламасы жаңа редакцияда; 
«Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚның 
Санаттық комитеті туралы ереже; 
«Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚның 
20182028 жылдарға арналған 
Даму стратегиясын 20192028 
жылдары іске асыру жоспары; 
ХҚЕС 36 «Активтердің құнсыз
дануы» талаптарына сәйкес 
«Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ 
активтерінің құнсыздануына тест 
өткізу әдіснамасы; «Таукен әзір
леу жұмыстарын өткізу барысын
да жабдық пен материалдарды 
қайта пайдалану» нұсқаулығы; 
«Қазатомөнеркәсіп» ҰАК»  
АҚның 20202022 жылдары 
тауар, жұмыс және қызметтерді 
бірінші кезекте ұзақ мерзімді 
сатып алу тізімі; «Қазатом
өнеркәсіп» ҰАК» АҚның басқа
рушылық және әкімшілік қыз
меткерлерінің қыз метін бағалау» 
ережелері; 2019 жылға арналған 
санаттық сатып алу стратегия
лары.

 77 өзге сипаттағы мәселелер 
бойынша шешімдер, оның ішінде: 
Қазатомөнеркәсіп кәсіпорында
рының тобы үшін екінші деңгей
дегі банктерге теңгерімдік және 
теңгерімнен тыс міндеттемелер 
бойынша лимиттерді және 
« Қазатомөнеркәсіп» ҰАК»  АҚның 
уақытша бос қаражаты депозит
ке орналастырылуы мүмкін екін
ші деңгейдегі банктердің тізімін 
бекіту; « Қазатомөнеркәсіп» 
ҰАК» АҚның өндірістік пер
соналының әлеуметтікеңбек 
жағдайын қамтамасыз ету 
бойынша 2019 жылға арналған 
ісшаралар жоспарын бекіту; 
« Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ 
Басқармасы  жанында «Қазатом
өнеркәсіп» ҰАК» АҚның еншілес 
және тәуелді ұйымдарында бас
шы лауазымына кандидаттарды 
іріктеу жөніндегі Комитетті құру. 

2018–2019 жылдары Компания Басқармасы қараған мәселелердің 
саны

Көрсеткіш 2018 
жыл

2019 
жыл

Ауытқу 
2019–2018

Бетпе-бет отырыстардың саны 37 42 13%

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

288 452 57%

Сырттай отырыстарда қаралған 
мәселелердің саны 534 230 –56%

ЕСЕПТІ КЕЗЕҢДЕ 
БАСҚАРМАНЫҢ 

42 БЕТПЕБЕТ 
ОТЫРЫСЫ ӨТКІЗІЛДІ 

ЖӘНЕ СЫРТТАЙ ДАУЫС 
БЕРУ АРҚЫЛЫ 

112 ШЕШІМ 
ҚАБЫЛДАНДЫ

Компанияның Директорлар 
кеңесінің 2010 жылғы 26 шілде
дегі шешімімен (№ 8/10 хаттама) 
бекітілген «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» 
АҚ Басқармасы туралы ережеге 
сәйкес, сондайақ Компанияның 
Директорлар кеңесінің 2010 жылғы 
26 маусымдағы шешімімен (№ 7/19 
хаттама) бекітілген «Қазатомөнер
кәсіп» ҰАК» АҚ Басқармасы туралы 
жаңа редакциядағы ережеге сәйкес 
Басқарма шешімдері мынадай 
тәсілдермен қабылдануы мүмкін:

 ⚫ ішкі дауыс беру арқылы  
(бетпебет отырыс);

 ⚫ сырттай дауыс беру арқылы 
(отырысты өткізбей);

 ⚫  аралас дауыс беру арқылы.

Басқарма мүшелерінің 2019 жылы Басқарманың бетпе-бет отырыстарына 
қатысуы 

Басқарма мүшелері Отырыстарға 
қатысу

% Есептік кезеңде Басқарма 
құрамында болу мерзімі

Ғалымжан Пірматов 22 52 01.01.2019 – 31.12.2019

Дәурен Құнанбаев 19 45 26.06.2019 – 31.12.2019

Бауржан Ыбыраев 32 76 01.01.2019 – 31.12.2019

Мейіржан Юсупов 33 79 01.01.2019 – 31.12.2019

Риаз Ризви 19 45 01.01.2019 – 31.12.2019

Біржан Дүйсембеков 34 81 01.01.2019 – 31.12.2019

Бексұлтан Бекмұратов 17 40 26.06.2019 – 31.12.2019

Марат Ниетбаев 9 21 01.01.2019 – 03.06.2019
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Компанияның Жарғысына сәйкес 
Директорлар кеңесі мүшелерінің 
сыйақы мөлшері Акционерлердің 
жалпы жиналысымен анықталады, 
ал Басқарма төрағасы мен мүше
лерінің сыйақы мөлшерін Директор
лар кеңесі айқындайды.

 «Акционерлік қоғамдар туралы» Қа
зақстан Республикасының Заңына 
сәйкес Компания Акционерлердің 
жалпы жиналысының шешімі 

бойынша Компанияның Директор
лар кеңесінің тәуелсіз мүшелеріне 
сыйақы мен олардың өз қызметін 
орындауына байланысты шығыста
рын өтеу төленеді.

Компания 2017 жылғы 28 мау
сымда сыйақыларды төлеу тәртібі 
мен тиісті шарттары сипатталатын 
Компания басшылығына сыйақы 
беру, көтермелеу және әлеуметтік 
қолдау қағидаларын бекітті.

2019 жылы Қазатомөнеркәсіп 
Басқармасының мүшелері мен 
тәуелсіз директорларына салықтар 
мен басқа да міндетті аударымдар
ды ұстап қалғанға дейін жалпы 
сомасы 1 116 243 134 (бір милли
ард жүз он алты миллион екі жүз 
қырық үш мың жүз отыз төрт) теңге 
көлемінде сыйақы есептелді.

Басшылықтың еңбек шарттары

Компанияда жоғары басшылықтың 
мүшелерімен еңбек шарттары 
бекітілген мерзімге жасалады. Мұн
дай шарттарға сәйкес Компанияның 
жоғары басшылығының мүшелері 
өздерінің тұрақты төленетін жа
лақысына 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, 
Қазақстан Республикасының 
заңнамасына толық сәйкес келуі 
тиіс. Мұндай жағдайларға, әдетте, 
бес күндік 40 сағаттық апта, сегіз 
сағаттық жұмыс күні, ұзақтығы 30 

күнтізбелік күндік жыл сайынғы де
малыс, Компанияның қызметкерді 
өз міндеттерін орындау салдарынан 
туындайтын өмірі мен денсаулығы
на қауіп төндіруден сақтандыруы 
және медициналық сақтандыру 
жатады.

СЫЙАҚЫ БАСШЫЛЫҚТЫҢ РАСТАУЫ 

Компанияның Корпоративтік басқару кодексіне сәйкес 
Директорлар кеңесі мен Басқарма Компанияның жыл-
дық 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 сәйкес дайындалған қаржылық есептілік 
Компанияның активтерінің, міндеттемелерінің, 
қаржылық жайкүйінің, қаржышаруашылық қызметі 
нәтижелерінің, Компанияның өз еншілес кәсіпорын
дарымен бірге жинақталған теңгерімінің шынайы 
және дұрыс көрінісін береді;

 ⚫  Басқарманың есебі Компанияның және оның 
еншілес кәсіпорындарының қаржышаруашылық 
қызметі мен қаржылық жағдайының дамуы мен 
көрсеткіштері туралы дұрыс деректерді, сондайақ 
олар тап болатын маңызды тәуекелдер мен бел
гісіздіктердің сипаттамасын қамтиды.

Осы интеграцияланған есепті нақты дайындау 
 күніне, Директорлар кеңесінің немесе Басқарманың 
 бірде-біреуі соңғы бес жылда:

 ⚫  алаяқтықпен байланысты құқық бұзушылыққа 
қатысты сотталмаған;

 ⚫  банкроттық, төлем қабілетсіздігіне немесе тара
тылуына байланысты мүлікті басқару үдерісінен 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 ішін
де кәсіби орган) тарапынан ресми көпшілік айыптау
лардың 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.

Басқарманың тапсырмасы бойынша:

Ғалымжан Пірматов, 
«Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ-ның 
Басқарма төрағасы

Директорлар кеңесінің атынан:

Нил Лонгфеллоу,  
«Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ Директорлар 
кеңесі төрағасының қызметін атқарушы
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КОРПОРАТИВТІК БАСҚАРУ ЖӘНЕ ӘДЕП

Тәуекелдерді басқару жүйесі GRI 102-11

Компанияның тәуекелдерді басқа
рудың қолданыстағы жүйесі 2010 
жылы құрылды және сол кезден 
бері Компанияның қызметі мен 
Даму стратегиясының негізін 
қалаушы элемент болып табыла
ды. Компанияның менеджменті 
тәуекелдерді нақты және уақтылы 
анықтау, бағалау, мониторинг жасау 
және оған ден қою басқарудың 
барлық деңгейлерінде тиімді шешім 
қабылдауға және Компания қыз
метінің стратегиялық мақсаттары 
мен негізгі көрсеткіштеріне қол жет
кізуді қамтамасыз етуге мүмкіндік 
беретініне сенімді.

Жүйенің басты құрылымдық бөлім
шесі Тәуекелменеджмент департа
менті болып табылады, ол тәуе
келдерді басқару бойынша бүкіл 
жұмысты әдіснамалық сүйемелдеу 
және үйлестіру үшін жауап береді. 

Компания Басқармасы жанындағы 
Тәуекелдерді басқару жөніндегі 
комитет тәуекелдерді басқару 
бойынша негізгі мәселелерді 
алдын ала қарайды, мақұлдайды 
немесе келіседі. Компанияның ЕТҰ 
деңгейінде тәуекелдерді басқару
ды ұйымдастыруға жауапты жеке 
құрылымдық бөлімшелер жұмыс 
істейді немесе тәуекелменеджер
лер тағайындалады.

Тәуекелдерді басқару жүйесінің 
құрылымы, қатысушылары және 
олардың өкілеттіктері туралы толық 
ақпарат Компанияның интер
нетресурсында орналастырылған 
Тәуекелдерді басқару саясатында 
келтірілген, «Қазатомөнеркәсіп» 
ҰАК» АҚның тәуекелдерді басқару 
саясатын» қараңыз.

Барлық негізгі бөлімшелер мен 
мүдделі тараптардың тартылуының, 
сондайақ Компанияның Дирек
торлар кеңесі, Басқармасы мен 
бөлімшелері арасында тәуекелдерді 
басқару барысында тиімді ақпарат 
алмасудың арқасында құрылатын 
Компаниядағы тәуекелмәдениет 
Компанияның тәуекелдерді басқару 
жүйесінің негізі болып табылады.

Тәуекелдерді басқару жүйесінің 
сапасын үнемі арттыру мақсатында, 
тәуекелдердің иелері болып табы
латын бөлімшелердің басшылары 
мен басқа да қызметкерлері үшін 
тәуекелдерді басқару және ішкі 
бақылау бойынша корпоративтік 
оқыту ұйымдастыры¬лады, жыл 
сайын кәсіпорындарда тәуекелдерді 
басқаруға жауапты қызметкерлер
мен өзекті проблемалар бойынша 
дөңгелек үстел өткізіледі.

ТӘУЕКЕЛДЕРДІ БАСҚАРУ 
ЖӘНЕ ІШКІ БАҚЫЛАУ GRI 102-12

Компания қолданатын тәуекелдерді басқару және ішкі бақылау 
саласындағы негізгі халықаралық стандарттар мен тәжірибелер 

   COSO «Ішкі бақылау — интеграцияланған модель» (2013 жыл);

   COSO «Ұйымның тәуекелдерін басқару – интеграцияланған модель» (2004 жыл);

   COSO «Ұйымның тәуекелдерін басқарудың тұжырымдамалық негіздері: қызмет стратегиясы мен 
тиімділігімен интеграциялану» (2017 жыл);

   ISO 31000:2018 «Тәуекел-менеджмент – қағидаттар мен басшылық» стандарты (2018 жыл);

   ISO 9001:2015 «Сапа менеджменті жүйесі» стандарты;

   «Самұрық-Қазына» ҰӘҚ» АҚ-ның тәуекелдерді басқару және ішкі бақылау бойынша нормативтік 
құжаттар.

Тәуекелдерді корпоративтік басқару жүйесінің құрылымы

АКЦИОНЕРЛЕР

САМҰРЫҚ-ҚАЗЫНА ҰӘҚ-НЫҢ 81,28% 
АКЦИЯЛАРЫ ЕРКІН АЙНАЛЫСТАҒЫ АКЦИЯЛАР – 18,72%

Корпоративтік хатшы

Аудит жөніндегі комитет Комплаенс қызметі

Құрылымдық бөлімше 2

Құрылымдық бөлімше NТәуекелдерді басқару қызметін 
ұйымдастыру үшін жауапты 

құрылымдық бөлімше

Құрылымдық бөлімше 1

Ішкі аудит қызметі

Тәуекелдерді басқару комитеті

Тәуекел-офицер

Директорлар кеңесі

Басқарма
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КОРПОРАТИВТІК БАСҚАРУ ЖӘНЕ ӘДЕП

Компанияның Тәуекелдер тізіліміне сәйкес, 
2019 жылы 26 тәуекел болжанған: 

Қызыл аймақта —  
3 тәуекел
Қызғылт-сары аймақта — 
4 тәуекел 
Сары аймақта — 
10 тәуекел 
Жасыл аймақта —
9 тәуекел 

Тәуекелдерді басқару және ішкі 
бақылау жүйесі «үш қорға-
ныс желісі» моделінің негізінде 
құрылған. 

2019 жылы Тәуекелменеджмент 
департаменті еншілес және тәуелді 
ұйымдардың мүлкін сақтандыру 
бойынша жұмысты үйлестіруді 
бастады. Бұрын Компанияның мүл
кін сақтандырумен Корпоративтік 
қаржы департаменті айналысатын. 
Тәуекелменеджмент департаменті 
«СамұрықҚазына» ҰӘҚ» АҚның 
ережелеріне сәйкес сақтандыру/
қайта сақтандыру корпоративтік 
бағдарламасына еншілес және 
тәуелді ұйымдарды қосу бойынша 
жұмысты бастады. Жұмыс Қордың 
белгілеген сақтандыру брокер
лерінің қатысуымен жүргізіледі.

2019 жылдың маусымында 
Компания Басқармасы «Қазатом
өнеркәсіп» ҰАК» АҚда сақтандыру 
қорғанысын ұйымдастыру бойынша 
ережелерді әзірлеп бекітті. Мүлікті 
сақтандыру бойынша өткізілетін 
жұмыс өндіруші кәсіпорындарда 

шоғырландырылды. Кәсіпорындар
ды бір сақтандыру бағдарламасына 
(пул) біріктіру арқылы қалыпта
сатын ауқым есебінен Компания 
қайта сақтандыру ұйымдарымен 
неғұрлым тиімдірек әрекеттесе 
алады деп күтілуде.

Сондайақ, 2019 жылы Компанияда 
«Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚдағы 
инвестициялық жобалардың 
тәуекелдерін бағалау және талдау 
жөніндегі нұсқаулық әзірленді 
(«Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ 
Басқармасының 02.07.2019 жылғы 
шешімімен бекітілді), Банктерге ли
мит қою және «Қазатомөнеркәсіп» 
ҰАК» АҚ банктерінің тізімін анықтау 
ережелері өзектендірілді (Қазатом
өнеркәсіп» ҰАК» АҚ Директорлар 
кеңесінің 26.06.2019 ж. шешімімен 
бекітілді).

Бұған қоса, Компанияда және оның 
еншілес және тәуелді ұйымдарында 
қызмет үздіксіздігін басқару жүйесі 
қолданылады, оның шеңберінде Ком
пания қызметінің үздіксіздік жоспары 
жыл сайын тестіленіп тұрады.

2019 жылдың желтоқсанында Ком
пания қызметінің үздіксіздік жоспа
ры тестіленді, оның қорытындысы 
бойынша 2020 жылы қызметтің 
үздіксіздігі бойынша ішкі норма
тивтік құжаттар өзектендіріледі.

Компанияның 2020 жылы тәуекелді 
басқару жүйесін дамытуға арналған 
жоспары мынадай ісшараларды 
қамтиды:

 ⚫  нарықтық және кредиттік тәу
екелдерді басқару үдерістерін 
нысандау;

 ⚫  операциялық тәуекелдерді 
сәйкес тендіру және бағалау 
құралдарын әзірлеу;

 ⚫  SAP Governance, Risk and 
Compliance, Access Control (GRC 
AC) аясындағы өкілеттіктерді 
(SoD) бөлу қағидаттарын енгізу 
және қолдау.

Негізгі тәуекелдер және оларды оңтайландыру бойынша шаралар

COSO әдіснамасына сәйкес Компа
нияның барлық сәйкестендірілген 
тәуекелдері бес негізгі санатқа 
бөлінген: стратегиялық, қаржылық, 
операциялық, инвестициялық және 
құқықтық.

Компанияда жыл сайынғы негізде 
еншілес және тәуелді ұйымдардың 
тізілімдері мен тәуекелдер картала
ры бекітіледі. «Қазатомөнеркәсіп» 
ҰАК» АҚның тәуекелдер картасы 
ықпал ету және ықтималдық 
 аймақтарына бөлінген.

Компанияның 2019 жылға арналған тәуекелдер картасы 
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төмен Ықтимал Ықтималдығы 
жоғары Айқын

Ықтималдық

Жоғары 
тәуекелдер

Қалыпты  
тәуекелдер

Төмен  
тәуекелдер

Болмашы  
тәуекелдер

Үшінші қорғаныс желісі 
(тәуелсіз функция):

• тәуекелдерді басқару, ішкі 
бақылау және корпоративтік 
басқару жүйесінің тиімділігін 
тәуелсіз бағалау.

Бірінші қорғаныс желісі 
(бизнес-функциялар):

• бағалау, тәуекелдерді 
реттеу және барынша 
азайту;

• тиімді ішкі бақылау жүйесін 
қамтамасыз ету.

Екінші қорғаныс желісі 
(бақылау және мониторинг 
функциялары):

• тәуекелдерді басқару;

• ішкі бақылау;

• ішкі корпоративтік 
талаптарды орындау;

• заңнама талаптарын 
орындау.

Басқарма Ішкі аудит

Директорлар кеңесі/
Аудит жөніндегі комитет

О-12

О-11

Қ-1

Қ-3 Қ-5

Қ-4

О-3 О-4

Қ-6

О-6 С-2

И-2

О-2

О-7

Қ-2

О-1

О-8

С-4

С-1

О-5

О-10

О-9
Қ-1

И-1

И-3

С-3
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Код Тәуекелдің сипаттамасы

СТРАТЕГИЯЛЫҚ ТӘУЕКЕЛДЕР (S)

C-1 Уран бағасының құбылмалығы және уранды сату бағасының жоспарланған бағадан төмендеуі

C-2 Әлеуметтік шиеленістің өсуі

C-3 Қоғамның активтерін қайта құрылымдау жоспарының орындалмауы

C-4 Шетелдік активтердің тәуекелі

ОПЕРАЦИЯЛЫҚ ТӘУЕКЕЛДЕР (О)

О-1 Уран өнімін сату жоспарын орындамау

О-2 Қоймадағы U3O8 дайын өнімі қорларының жоспарланған деңгейден ұлғаюы

О-3 Уран өндірудің жоспарланған көлемін және (немесе) уран өнімін өндіру көлемін (УЖК) орындамау

О-4 Өнім мен қызметтердің өзіндік құнының жоспарланған деңгейден ұлғаюы

О-5 Білікті персоналдың тапшылығы немесе төмен біліктілік

О-6 Комплаенс-тәуекел

О-7
Трасформациялаудың ірі инвестициялық жобалары бойынша жоспарланатын іс-шараларды уақтылы орындамау (ЕРП 
және ИЖЖ)

О-8 Өндірістік жарақат

О-9
Қызметкерлердің немесе үшінші тұлғалардың жауапсыз әрекеттерінен Қоғам кәсіпорындарының тобына экономикалық 
залал келтірілуі

О-10 Ақпараттық қауіпсіздіктің төмендеуі

О-11 ҮМЗ-ның бериллий, тантал, ниобий және басқа өнімдерін өндірудің/сатудың жоспарланған көлемін орындамау

О-12 Экологиялық тәуекел

ҚҰҚЫҚТЫҚ ТӘУЕКЕЛДЕР (L)

Қ-1 Заңнаманы орындамаудың/әрқилы түсіндірудің құқықтық салдарының орын алуы 

ҚАРЖЫЛЫҚ ТӘУЕКЕЛДЕР (F)

Қ-1 Өтімділік тапшылығы

Қ-2 Банк-контрагенттерге қатысты кредиттік тәуекел

Қ-3 Құқықтық кепілдік нысаны жоқ міндеттемелер мен берілген кепілдіктер бойынша міндеттемелерді орындамау

Қ-4 Валюталық тәуекел

Қ-5 Пайыздық тәуекел

Қ-6 Кредиттік және кепілдікті келісімдер бойынша ковенанттарды орындамау

ИНВЕСТИЦИЯЛЫҚ ТӘУЕКЕЛДЕР (І)

И-1 Қазақстан Республикасында ТВС өндірісі бойынша жоспарланатын көрсеткіштерге жетпеу

И-2 Өндіретін кәсіпорындарды оңтайландыру жобасының көрсеткіштеріне жетпеу – Цифрлы кеніш

И-3 «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ-ны трасформациялау Жол картасының талаптарына сәйкес жобалардың дер кезінде іске 
асырылмауы 

Төмендегі кестеде Компанияның негізгі тәуекелдері және оларды төмендету бойынша шаралар көрсетілген.

Негізгі тәуекелдері және оларды төмендету бойынша шаралар

Тәуекел Атауы Іс-шаралар

C-1
Уран бағасының 
құбылмалығы және 
уранды сату бағасының 
жоспарланған бағадан 
төмендеуі 

 ⚫  KazakAtom TH AG-мен мәмілелер жасасу арқылы қажетті қорландыруды қамтамасыз ете 
отырып, уран бағасын хеджирлеу мүмкіндігін қарастыру.

 ⚫  Тендерлерге қатысу және бекітілген, ішінара индекстелген баға бойынша жаңа орта 
мерзімді және ұзақ мерзімді келісімшарттар жасасу. 

 ⚫  Биржадан тыс екіжақты дериваттық шарттарды қолдану арқылы тікелей/жанама 
хеджирлеу (своп/форвард) және мүмкіндігінше басқа әдістер және т. б.

C-2
Әлеуметтік шиеленістің 
өсуі

 ⚫  Өндірістік персоналдың әлеуметтік-еңбек жағдайын қамтамасыз ету бойынша іс-
шаралар жоспарын әзірлеу.

 ⚫  Өндірістік персоналдың әлеуметтік-еңбек жағдайын қамтамасыз ету бойынша іс-
шаралар жоспарының орындалуын бақылау.

 ⚫  Жер қойнауын пайдалану келісімшарттары шеңберінде қатысатын өңірлерді әлеуметтік-
экономикалық дамуға қаражат бөлу. 

 ⚫  Жергілікті атқарушы органдармен өзара әрекеттесу.
 ⚫  ЕТҰ/СКО есептілігі арқылы еңбек заңнамасының орындалуын бақылау.
 ⚫  Өндірістік қызметтің үздіксіздігін сақтандыру мүмкіндігін қарастыру.
 ⚫  БАҚ, баспасөз конференциялары, қоғамдық тыңдаулар арқылы тұрғындармен түсіндіру 
жұмыстарын өткізу.

C-3
Компания активтерін 
қайта құрылымдау 
жоспарының 
орындалмауы

 ⚫  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 кеңестер және т.б. өткізу).

C-4
Шетелдік активтердің 
тәуекелі*

 ⚫  Санкциялар тізіміне мониторинг жүргізу. 
 ⚫  «УБО» АҚ-ның өндірістік бағдарламасы мен қаржылық көрсеткіштеріне мониторинг 
жүргізу.

 ⚫  «УБО» АҚ-ның өнімін сатуға бағытталған маркетингтік іс-шараларды өткізу 
(Қазатомөнеркәсіптің опционы шеңберінде) және т.б.

 ⚫  50% минус «УБО» АҚ-ның 1 акциясын сату бойынша іс-шараларды орындау.

О-1
Уран өнімін сату жоспа-
рын орындамау

 ⚫  Дайын өнімді (оның ішінде KazakAtom TH AG) сату үшін ұзақ мерзімді, қысқа мерзімді 
және орта мерзімді келісімшарттар жасасу.

 ⚫  Контрагенттердің шарт талаптарын орындауын бақылау. 
 ⚫  Уран өніміне сұраныстың төмендеуі салдарынан бұрынғы сатып алушылардың 
табиғи уранды сатып алудан бас тартуына байланысты, ағымдағы жылы Уранды сату 
жоспарында белгіленген босап шығатын көлемдерді сату мүмкіндігін бағалау үшін өзекті 
ақпаратты пайдалана отырып, ағымдағы жылы уран нарығының конъюнктурасы мен 
қажеттіліктерін зерттеу.

О-8
Өндірістік жарақат  ⚫  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. 

 ⚫ Компанияның кәсіпорындарында «Мінез-құлықтық аудиті» үдерісін енгізу.

О-12 Экологиялық тәуекел
 ⚫  ҚО-ға эмиссияны рұқсат етілген лимиттерден асырмауды бақылау.
 ⚫  Қалдықтарды басқару жүйесін сақтауды бақылау. 
 ⚫  Күкірт қышқылын тасымалдаған кезде технологиялық регламенттерді орындау. 
 ⚫  Радиациялық қауіпсіздік бойынша санитариялық ережелер мен нормаларды орындауды 
бақылау. 

 ⚫  Экологиялық тәуекелдерді сақтандыру.
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моделіне сәйкес құрылған және 
өзара тәуелді бес құрауыштан 
тұрады:

 ⚫  бақылау ортасы;
 ⚫  тәуекелдерді бағалау;
 ⚫  бақылау рәсімдері;
 ⚫  ақпарат және оны тарату;
 ⚫  мониторинг.

«Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚның 
ішкі бақылау жүйесінің ережелері 

Компанияның интернетресур
сында орналастырылған, «Қаз
атомөнеркәсіп» ҰАК» АҚның ішкі 
бақылау жүйесінің ережелерін» 
қараңыз.

Ішкі бақылау жүйесі шеңберінде 
Компания тұрақты негізде мынадай 
ісшараларды жүзеге асырады:

 ⚫  Компанияның құрылымдық 
бөлімшелерінің бизнесүдеріс

терінің бақылау рәсімдерінің 
операциялық тиімділігіне тестілеу 
жүргізу;

 ⚫  еншілес және тәуелді ұйымдар
дың өзінөзі бағалауы жолымен, 
сондайақ еншілес және тәуелді 
ұйымдарға шығу арқылы еншілес 
және тәуелді ұйымдарда ішкі 
бақылау жүйесінің дамуына диа
гностика жүргізу.

Өнім сапасын қамтамасыз ету

Қазатомөнеркәсіптің өндірістік 
қызметінің тиімділігін, бәсекеге қа
білеттілігі мен экспорттық әлеуетін 
арттыру, сондайақ өнім сапасын 
жақсарту Компанияның техникалық 
реттеу, стандарттау, метрология 
сынау, сапаны басқару, сертификат
тау және аккредиттеу саласындағы 
еншілес және тәуелді ұйымдардың 
қызметін жетілдіру, бақылау және 
мониторингтеу арқылы жүзеге 
асырылады. 

Компанияның Даму стратегиясының 
мақсатына жету үшін шығарыла
тын өнімнің сапасын бақылау және 
растау барысында қолданылатын 
бірыңғай тәсіл «Қазатомөнеркәсіп» 
ҰАК» АҚның техникалық реттеу, 
стандарттау, метрология сынау, 
сапаны басқару саласында уран өн
діретін кәсіпорындардың сапасының 
инфрақұрылымын дамытуға бағыт
талған Саясатын іске асыру арқылы 
қамтамасыз етіледі. Дамыған сапа 
инфрақұрылымының нәтижесі 
өнімнің мәлімденген техникалық 
сипаттамалары расталғандығының, 
ал тұтынушылардың (нарықтың) 
талаптары толығымен орындалған
дығының кепілдігі болып табылады. 

Қазатомөнеркәсіптің нарықтағы 
орнын ілгерілету үшін дайын өнім 
мен оның қаптамасының сапасы, 
оқыс оқиғаларсыз уақтылы тасы
малдануы маңызды. Сондықтар 
2020 жылы осы бағыттағы жұмыс 
күшейтілмек.

Сапаны қамтамасыз ету жүйесін 
дамыту аясында Қазатомөнеркәсіп 
келесі жұмыстарды орындауды 
жалғастырып келеді:

 Техникалық реттеу, стандарттау, 
метрология: стандарттау сала
сындағы заңнаманың өзгеріс
терін пайдалану және өлшеу 
бірлігін қамтамасыз ету, өндірісті 
метрологиялық сүйемелдеу, 
өнімді сынау, заңнамалық та
лаптарды ескере отырып, өлшеу 
құралдарының паркін оңтай
ландыру, өлшеу құралдарын 
калибрлеу тетіктерін пайдалану; 
Компанияның корпоративтік 
стандарттау жүйесін (КСЖ) да
мыту және өзекті күйінде ұстау, 
қазіргі кезде 69 корпоративтік 
стандарт, оның ішінде өндірістік 
қызмет стандарттарының жиын
тықтары әзірленді;

   Сынаулар, автоматтандыру: 
сынау зертханаларының нор
мативтік және метрологиялық 
қамсыздандырылуын жетілдіру, 
зертханаларды өлшеу орын
даудың бірыңғайластырылған 
және стандартталған әдісте
мелерімен жабдықтау (60тан 
астам СӘЖ); «Цифрлы кеніш» 
ақпараттық жүйесі» жобасы
ның аясында зертханалардың 
қызметін автоматтандыру 
(LIMS қосалқы жүйесі); зертха
нааралық салыстыру сынақта
рын (ЗАСС) өткізу арқылы уран 
өндіретін кәсіпорындардың 
зертханаларының біліктілігін 
тексеру;

 Сапаны басқару, сертификаттау, 
аккредиттеу: Компанияның 
еншілес және тәуелді ұйымда
рының ISO 9000 сериялы 
халықаралық және ұлттық 
стандарттарына сертификат
талған және ҚР МС СКЗ/ҚҚТ 
17025 талаптарына сәйкестікке 
аккредиттелген зертханалары
ның (сынау, тексеру, калибрлеу) 
қолданыстағы сапа менед
жменті жүйелерін қолдау.

Тәуекел Атауы Іс-шаралар

Қ-2
Контрагент банктерге 
қатысты кредиттік тәуекел

 ⚫  Екінші деңгейдегі банктерге (ЕДБ) лимит қою және депозиттік шоттарына Топ 
кәсіпорындарының қаражаты салынуы мүмкін ЕДБ-дің тізімін анықтау.

 ⚫  Уақытша бос ақша қаражатын (УБАҚ) бекітілген лимит шеңберінде банк-контрагенттерге 
орналастыру.

 ⚫  УБАҚ орналастыру лимиттерін орындауға және тізіміне мониторинг жүргізу.
 ⚫  Банк-контрагенттердің қаржылық жағдайына мониторинг жүргізу.

И-2
Қазақстан 
Республикасында 
ТВС өндірісі бойынша 
жоспарланған 
көрсеткіштерге жетпеу

 ⚫  ҚХР мемлекеттік органдарынан ядролық отынды тасымалдауға лицензия алынуын 
бақылау.

 ⚫  «Үлбі-ТВС» ЖШС-нің ядролық отынды тасымалдауға арналған көлік-қаптау 
контейнерлерін қамтамасыз етуін бақылау.

 ⚫  ТВС зауытын сертификаттау туралы келісімшарттың уақтылы жасалуын қамтамасыз ету.
 ⚫  Framatome-мен «Үлбі-ТВС» ЖШС-нің персоналын оқыту туралы келісімшарттың уақтылы 
жасалуын қамтамасыз ету.

 ⚫  Сатып алу рәсімдерінің өткізілуін және ТВС зауыты бойынша құрылыс-монтаждық 
жұмыстарды өткізу туралы шарттың жасалуын бақылау.

*  Мынадай факторлардың пайда болуы салдарынан әлеуетті түрде іске асырылуы мүмкін тәуекел: Ресейге қарсы санкциялардың күшіне енуіне бай-
ланысты, Ресейде шығарылған байытылған уран өнімін сату нарықтарының шектелуі, кәсіпорынның санкциялар тізіміне енгізілуі, «УБО» АҚ-ның 
өндірістік бағдарламасының тоқтатылуы.

Менеджменттің пікірінше, Компания 
тәуекелдерді іске асырудың алдын 
алуға және тәуекелдерді іске асыру
дан болатын салдарларды төмен
детуге бағытталған ісшараларды 
іске асыру арқасында тәуекелдерді 
басқарудың тиімді жүйесіне ие. 
Тұрақты негізде алдын алу ісшара
ларын орындау бойынша есептер 
қалыптастырылады (тәуекелдерді 
тіркеу шеңберінде).

Сонымен қатар тәуекелдерді 
лимиттеу практикасы енгізілді. 
Жыл сайынғы негізде ықтимал 
теріс қаржылық салдарларды 

және Компания құнының ықтимал 
төмендеуін болдырмау жөніндегі 
үдерісті бақылау мақсатында Ком
панияның тәуекел бойынша рұқсат 
етілген деңгейі анықталады, барлық 
тәуекелдер бойынша төзімділік дең
гейі анықталып, екінші деңгейдегі 
банктерге лимиттер белгіленеді.

Инвестициялық жобаларда тәуе
келдерді, сондайақ Компанияның 
кәсіпорындары өз басқару орган
дарына шығаратын өзге де мәселе
лерді талдау және бағалау практи
касы енгізілді.

Компанияның жоғары басшылығы 
тәуекелдерді басқаруға тұрақты 
және тікелей қатысып отырады. 
Мәселен, Менеджмент тәуекелі де
партаменті тоқсандық негізде Ком
панияның басқармасы мен Дирек
торлар кеңесі үшін іске асырылған 
тәуекелдер туралы, тәуекелдерді 
барынша азайту бойынша қабыл
данған алдын алу және реактивті 
шаралар туралы, болжамданатын 
тәуекелдер туралы және қаржылық 
тәуекелдердің жағдайы туралы 
ақпаратты аша отырып, тәуекел
дерді басқару туралы есептерді 
қалыптастырады.

Ішкі бақылау жүйесі

Компаниядағы ішкі бақылау жүй
есі қызметінің үш негізгі саласы 
бойынша тәуекелдердің алдын 
алуға, оның ішінде қаржылық және 
басқарушылық есептілікті құруға, ішкі 
құжаттар мен заңнама талаптарын 

орындауға, сондайақ операциялық 
қызмет аясындағы үдерістердің нәти
желілігін арттыруға бағытталған.

Компанияда ішкі бақылау жүйесі 
үдеріс тәуекелдеріне жылдам 

жауап қайтара алатын, негізгі және 
қосалқы үдерістер мен күнделікті 
операцияларға бақылау жүргізетін 
алатын басқару жүйесін құруға 
бағытталған, ол «Ішкі бақылау — 
Интеграцияланған модель» COSO 
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КОРПОРАТИВТІК БАСҚАРУ ЖӘНЕ ӘДЕП

Компанияда тәуелсіз Ішкі аудит қыз
меті (бұдан әрі – ІАҚ) жұмыс істейді, 
ол тікелей Директорлар кеңесіне 
бағынады. Директорлар кеңесі ІАҚ 
көлемін, қызметкерлердің сыйақы 
мөлшерін белгілейді, ішкі аудиттің 
саясаты мен рәсімдерін, сондайақ 
жылдық аудиторлық жоспар мен 
бюджетті бекітеді.

2019 жылы ІАҚ қызметінің негізгі 
көрсеткіштері: 

   Жылдық аудиторлық жоспар 
25%ға асыра орындалды.

   ІАҚ штаты толығымен жасақтал
ды және ІТ мен уран өндірісі 
саласындағы аудиторларды 
қамтиды.

   Атқарушы орган аудиторлық 
тапсырмалардың жұмыс көлемі 
мен нәтижелеріне араласпау 
арқылы ІАҚ тәуелсіздігін қамта
масыз етті.

   ІАҚ қызметкерлері мынадай 
тақырыптарға арналған 18 семи
нарға қатысты: ақпаратты ашып 
көрсету, ашықтық, инвесторлар
мен өзара ісқимылдар, корпо
ративтік басқару, әдеп, ІТаудит 
және COBITке енгізу. 

ІАҚ корпоративтік басқару үдеріс
терін бағалау және жетілдіру, 
тәуекелдерді басқару және Топтың 
ұйымдарында бақылау өткізу 
үшін жүйелендірілген, бірізді және 
тәуекелбағдарламаланған тәсілді 
қолданады. 

ІАҚ өз қызметінде Халықаралық 
ішкі аудит стандарттарын қолдана
ды және ішкі аудиторлардың Әдеп 
кодексін орындайды.

ІАҚ қызметінің нәтижелерін Аудит 
жөніндегі комитет тұрақты талқы
лап, бағалап отырады.

 

2020 жылға арналған жылдық 
аудиторлық жоспар құрылды, онда: 
Директорлар кеңесі мүшелерінің 
күтуі, стратегиялық жобалар, ме
неджмент сәйкестендірген тәуекел
дер, сондайақ 2019 жылғы аудит 
нәтижелері қамтылды.

2020 жылы ІАҚ қызметінің Ха
лықаралық ішкі аудит стандартта
рына сәйкестігіне сыртқы бағалау 
өткізу жоспарланып отыр, оның 
нәтижелерін Директорлар кеңесі 
қарайды.

2019 жылғы 4 желтоқсанда өткен 
кезектен тыс Акционерлердің 
жалпы жиналысының нәтижелері 
бойынша Акционерлердің жалпы 
жиналысы «Қазатомөнеркәсіп» 
ҰАК» АҚның 2020, 2021 және 2022 
жылдарға арналған Халықаралық 
қаржы есептілігінің стандарттары 
бойынша шоғырландырылған 
және жеке қаржылық есептіліктер
ге аудит өткізу үшін аудиторлық 
ұйым ретінде «Прайсуотерхаус
Куперс» ЖШСні белгілеу туралы 
шешім қабылдады. 20202022 
жылдарға арналған аудит шарты 
бойынша аудиторлық қызметтер 
үшін төлемнің жалпы көлемі, ҚҚС 
қоса есептелгенде, 917 150 976 
(тоғыз жүз он жеті миллион жүз 
елу мың тоғыз жүз жетпіс алты) 
теңгені құрайды.

20202022 жылдары аудит өткізу 
шеңберінде «Қазатомөнеркәсіп» 
ҰАК» АҚ үшін жылына бір рет 
Халықаралық қаржы есептілігінің 
стандарттарындағы өзгерістер 
саласында семинар өткізу көздел
ген. Сонымен қатар «Прайсуотер
хаусКуперс» ЖШСмен жасалған 
шарттың аясында Компанияның 
5 қызметкері ACCA DipIFR, CIMA 
сертификаттаулары бойынша 
оқудан өтеді. 

Компанияда Директорлар 
кеңесінің 2019 жылғы 19 ақпан

дағы отырысында Компанияның 
Интернетресурсында жария
ланған аудиторлық ұйымдардың 
қызметін пайдалану саласындағы 
«Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚның 
жаңартылған саясаты бекітіл
ді. Бұл Саясат аудит бойынша 
серіктесті ауыстыру тұрғысынан 
өзектендірілді, енді мұнда аудит 
бойынша серіктес бұл позицияда 
бес жыл қатарынан болғаннан 
кейін, онда қалу мерзімін қосым
ша екі жылға дейін ұзарту мүм
кіндігі қарастырылды, бірақ аудит 
бойынша серіктес аталған позици
яда жалпы есеппен жеті жылдан 
артық қалмауы керек. Осындай 
шешім қабылданған жағдайда, 
Компания шешімді акционерлер 
үшін баспасөз хаттамасы түрінде 
жариялап, оның тиісті себептерін 
түсінідіріп береді.

Аудиторды оның тәуелсіздігіне 
ықпал етуі мүмкін қызметтерді 
көрсетуге тарту Аудит жөніндегі 
комитеттің алдын ала мақұлда
уын талап етеді. Осындай кез 
келген әлеуетті қызметтер үшін 
Аудиторлық фирма «Қазатомөнер
кәсіп» ҰАК» АҚна мақұлдауды алу 
Аудитордың тәуелсіздігіне неліктен 
қауіп төндірмейтінін түсіндіретін
дей негіздеме ұсынуы тиіс. Компа
нияның Аудиторлық ұйымдардың 
қызметін тарту саласындағы Сая
сатына сәйкес Топқа көрсетілетін 

аудиторлық емес қызмет үшін 
сыйақының жиынтық сомасы шек
теулі болады және Топтың соңғы 
үш қаржылық жыл қатарынан 
аудит үшін төлеген сыйақысының 
орташа сомасынан 70%дан аспа
уы керек. Аудит жөніндегі коми
теттің аудиторлық фирма көрсе
тетін аудиторлық емес қызметіне 
қатысты қабылданған шешімдері 
Қазатомөнеркәсіптің Директорлар 
кеңесіне мәлімет беру үшін тапсы
рылады. 

2019 жылы Топтың аудиторлық 
емес қызметтер үшін төлеген 
төлемінің жалпы мөлшері, ҚҚС 
қоса есептегенде, 80,6 млн теңгені 
құрады. 

Аудитордан алынған аудиторлық 
емес қызметтер, Аудитордың тәу
елсіздігін нақты немесе болжамды 
жоғалту Компанияның аудиторлық 
фирмадан осындай қызметтерді 
алудан бас тартуы немесе Ком
панияның аудиторлық фирманың 
оның қаржылық есептілігінің аудиті 
бойынша қызметтерін алудан бас 
тартуы арқылы ғана қолайлы дең
гейге дейін азайтылуы мүмкін мүд
делер қақтығысына әкеп соқтыруы 
мүмкін. Аудиторлық қызметпен 
байланысты емес жағдайлар 
туралы толығырақ Аудиторлық ұй
ымдардың қызметін тарту саясаты
ның 9.4тармағын қараңыз.

ІШКІ АУДИТ ЖҮЙЕСІ СЫРТҚЫ АУДИТ
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Компания өзі жұмыс істейтін әле
уметтік және экономикалық орта 
транзакциялардың сенімділігі мен 
әділдігін арттыру, сыбайлас жемқор
лықтың алдын алу және мүдделі 
тараптардың шешім қабылдауы 
үшін шынайы ақпарат беру есебінен 
жақсарғанын мойындайды. Осы
лайша, мүдделі тараптармен өзара 
әрекеттесу және сенімді ішкі кор
поративтік қарымқатынасты құру 
барысында істі ашық түрде жүргізу 
қажетті фактор болып табылады.

Компанияның барлық қызмет
керлері жұмысқа қабылданған 
кезде және Кодекстің ережелеріне 
өзгерістер енгізілген кезде, Әдеп 
және комплаенс кодексімен таныс
тырылады. Комплаенс бөлімшесі 
жаңа қызметкерлерге нұсқамалық 
өткізіп, welcomeтренинг, шебер
ліккластары аясында комплаенс 
қағидаттарын түсіндіреді және 
корпоративтік журналда компла
енс айдарын жүргізеді. Әдеп және 
комплаенс кодексі ережелерінің 
ұғынылуы мен орындалуы персо
налды мерзімді тестілеу арқылы 
тексеріледі. 

Компания өзінің Интернетресур
сында орналастырылған Әдеп 
және комплаенс кодексінде (Әдеп 
және комплаенс кодексі) көздел
ген корпоративтік әдептің жоғары 
стандарттары мен қағидаттарын 
ұстанады.

2019 жылы Компания басшылығы
на және комплаенстәуекелдерге 
тәуелді үдерістерге қатысатын 
қызметкерлерге арналған оқулар, 
Топ кәсіпорындарының өкілдері 
мен басшылығы үшін түсіндірулер 
өткізілді.

Компанияда Директорлар кеңесінің 
шешімімен бекітілген Корпора
тивтік дауларды және мүдделер 
шиеленісін реттеу ережесі қолданы
лады, бұл ереже корпоративтік дау
лардың және мүдделер шиеленісінің 
пайда болу себептерін және 
олардың алдын алу шараларын 
белгілейді, сондайақ дауларды рет
теу бойынша ісшаралар аясында 
Компания органдарының қызметін 
регламенттейді.

Осы шара аясында Компания 
2020 жылы Компанияның барлық 

қызметкерлері үшін мүдделер 
шиелесінін мағлұмдауды іске қосты. 
Осындай мағлұмдаумен еншілес 
кәсіпорындарды да қамту жоспар
ланып отыр.

Компания инсайдерлік ақпаратқа 
иелік етуге және оны пайдалануға 
бақылау жүргізеді, инсайдерлер 
жасаған мәмілелер туралы қор 
биржаларына хабарлайды, инсай
дерлік мәмілелердің алдын алуға 
көмектеседі.

Еңбек даулары немесе шиеленістері 
туындаған жағдайда, даудың нақты 
мәселелері еңбек заңнамасына 
сәйкес шешіледі. Сонымен қатар 
туындаған алауыздықты реттеуге 
мүмкіндік беретін еңбек дауларын 
шешудің медиативті әдісі де қолда
нылады. 

Компания бәсекелестікке ұмтылады 
және өз Әдеп кодексінде қызмет
тің бәсекелестікке қарсы әдістері 
серіктестерге залал келтіріп, нарық 
жұмысын қиындатады және серік
тестік қатынас негізінде жатқан 
сенімді бұзу арқылы оған елеулі 
залал келтіреді деп көрсетеді

Омбудсмен институты

2011 жылдан бастап Қазатомөнер
кәсіптің Директорлар кеңесімен 
Омбудсмен тағайындалады. 

Омбудсмен туралы ережеге сәйкес 
Омбудсменнің негізгі функциялары 
мыналарды қамтиды: 

 Қызметкерлерден, лауазымды 
тұлғалардан, сондайақ іскерлік 
серіктестерден және мүдделі 
тұлғалардан өзінің құзыретіне 
кіретін мәселелер бойынша келіп 
түскен сауалдарды, өтініштер 
мен хаттарды қарау, түсініктеме 
әзірлеп, жауап қайтару.

   Өтінішпен жүгінген қызмет
керлерге, еңбек даулары мен 
қақтығыстарына қатысушы
ларға кеңес беру және Қазақстан 
Республикасы заңнамасының 
нормаларын, оның ішінде қажет 
болған жағдайда құпиялылықты 
сақтай отырып, өзара қолайлы, 
сындарлы және іске асырыла
тын шешім шығаруға көмектесу.

   Қазатомөнеркәсіп қызметкер
лерінің проблемалы әлеумет
тікеңбек мәселелерін шешуге, 
сондайақ Қазатомөнеркәсіп 
қызметкерлерінің іскерлік әдеп 
қағидаттарын орындауына 
көмектесу.

Қызметінің нәтижелерін бағалайтын 
Қазатомөнеркәсіптің Директорлар 
кеңесіне өткізілген жұмыс нәти
желері туралы есепті белгіленген 

тәртіпте кемінде жылына бір рет 
тапсыру Омбудсмен міндеттерінің 
бірі болып табылады.

2019 жылы Омбудсмен 15 сауалды 
қарады, оның ішінде 5уі анонимді 
болды. Сауалдар әлеуметтік 
қолдау көрсетуге, бос орындарға 
конкурстық іріктеу шарттарына, 
сондайақ қызметкерлердің әдепсіз 
мінезқұлқына және т.б. қатысты 
болды. Қарау нәтижелері бойынша 
мәлімдеушілерге түсініктемелер 
беріліп, мәселені шешуде көмек көр
сетілді. Барлық сауалдар Қазақстан 
Республикасы заңнамасына сәйкес 
қаралды.

Омбудсмен тұрақты негізде ЕТҰ 
еңбек ұжымдарымен Әдеп және 
комплаенс кодексінің нормала
рын түсіндіру бойынша кездесу
лер, сондайақ кәсіпорын қыз
меткерлерімен жеке мәселелер 
бойынша жеке кездесулер өткізіп 
тұрады.

ЕТҰ Омбудсмендерінің құзырет
тілік деңгейін арттыру мақсатында, 
2019 жылдың маусымында оларға 
Әлеуметтік өзара ісқимыл және 
коммуникация орталығымен бір
лесіп, «Корпоративтік омбудсмен» 
тақырыбына оқу өткізілді.

«Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ 
Директорлар кеңесінің 2018 жылғы 
08 ақпандағы шешімімен (№ 1/18) 
Компанияның Омбудсмені болып 
Болат Жылқышиев сайланды.

Болат Жылқышиев Қазақ хи-
мия-технологиялық институтын 
«Құрылыс материалдарын ұй-
ымдастыру және жоспарлау» және 
«Құрылыс материалдары, бұйымда-
ры мен құрылымдары кәсіпорын-
дарының механикалық жабдығы» 
мамандықтары бойынша аяқтаған.

Еңбек жолын кірпіш зауытының 
шебері, кейін Шымкент қ. «Өнер-
кәсіптік құрылыс материалдары» 
трестінің бас механигі ретінде 
бастаған.

Дзержинский аудандық партия 
комитетінің нұсқаушысы, кейін 
Шымкент май комбинатының пар-
тия бюросының хатшысы, Шымкент 
қалалық атқарушы комитеті төраға-
сының орынбасары, Шымкент 
қаласының Дзержинский аудандық 
әкімдігінің басшысы, Жамбыл қала-
сының әкімі, Оңтүстік Қазақстан об-
лысы әкімдігінің Құрылыс, абаттан-
дыру және коммуналдық қызмет 
департаментінің бастығы, Оңтүстік 
Қазақстан облысы Кентау қаласы-
ның әкімі, Шымкент қаласының 
әкімі, Оңтүстік Қазақстан облысы-
ның әкімі, «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» 
АҚ-ның вице-президенті, Қазақстан 
Республикасының Парламент 
Сенатының депутаты, «Қазатом-
өнеркәсіп» ҰАК» АҚ-ның Басқарма 
төрағасының кеңесшісі қызметтерін 
атқарған.

III дәрежелі «Барыс» орденімен, 
6 медальмен марапатталған.

КОРПОРАТИВТІК ӘДЕП GRI 102-16
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КОРПОРАТИВТІК БАСҚАРУ ЖӘНЕ ӘДЕП

Комплаенс

2019 жылы Қазатомөнеркәсіпте 
2018 жылғы комплаенстәуе
келдерді тәуелсіз бағалау және 
Компанияда комплаенс функция
сын жетілдіру бойынша берілген 
ұсыныстардың нәтижесі бойынша 
корпоративтік дауларды және 
мүдделер қақтығысын реттеу, 
жемқорлық пен алаяқтыққа қарсы 
әрекет ету, инсайдерлік ақпаратқа 
иелік ету және пайдалану тәрізді 
салаларда комплаенстәуекел
дерді барынша азайтатын рәсім
дер енгізілді.

Компанияда әдеп нормаларын 
бұзу туралы хабарламаларға ар
налған «қызу желі» жұмыс істейді. 
«Қызу желінің» әкімшісі сыртқы 
өнім беруші болып табылады, 
бұл жүгінулердің тәуелсіздігін 
қамтамасыз етеді және анонимді 
жүгінуді қоса алғанда, құпия ақпа
раттандыруға мүмкіндік береді. 
Компанияның ҚР заңнамасының 
немесе Компанияның ішкі норма
тивтік құжаттарының нормала
рын бұзудың алдын алуға және 
болдырмауға бағытталған ісқи
мылдары бірқатар құжаттармен 

регламенттеледі, олардың ішіндегі 
ең бастысы – Құпия ақпараттан
дыру саясаты.

2019 жылы «қызу желі» арқылы 
келіп түскен 38 сауал қаралды. 
Сауалдардың бірдей үлесі сатып 
алу және кадрлық мәселелерге қа
тысты болды. Сауалдардың 10%ы 
өзге мәселелерге жатқызылды. 
Есептік кезеңдегі барлық сауалдар 
Қазақстан Республикасының қол
даныстағы заңнамасына сәйкес 
мерзімде қаралды.

Мүдделер қақтығысы

Компанияның Директорлар 
кеңесінің шешімімен бекітілген Әдеп 
және комплаенс кодексі мүдделер 
қақтығысының пайда болу негіз
дерін, олардың алдын алу шарала
рын белгілейді. Сонымен қатар Ком
панияда корпоративтік даулардың, 
мүдделер қақтығысының туындау 
себептерін, алдын алу рәсімдерін 
белгілейтін, сондайақ Компания ор
гандарының қызметін оларды реттеу 
шараларының аясында регламент
тейтін, Компанияның Директорлар 
кеңесімен бекітілген Корпоративтік 
даулар мен мүдделер қақтығысын 
реттеу ережесі қолданылады. 

Компания Директорлар кеңесінің, 
Басқарманың, сондайақ өзге 
де қыз меткерлердің мүдделер 
қақтығысының алдын алу тұрғы
сынан хабардарлық деңгейін 
арттыру бойынша шараларды, 
оның ішінде тренинг, түсіндіру 
шараларын, әдеп қағидаттарын 
білуге қатысты мерзімді тестілеуді 
қолданады. Компания мүдделер 
қақтығысын одан әрі басқару мақ
сатында сәйкестендіру рәсімдерін 
(оның ішінде мүдделер шиеленісін 

мағлұмдау арқылы) енгізеді, 
сондайақ осындай шаралармен 
еншілес ұйымдарды да толығымен 
қамтуды жоспарлап отыр. 

Бұған қоса, Компания корпоративтік 
даулар мен мүдделер қақтығысын 
реттеу және алдын алу бойынша 
ісшараларды іске асыру барысын
да мынадай қағидаттарды назарға 
алады:

   Еріктілік – корпоративтік даулар
ды медиативті реттеу үдерісіне 
қатысу ерікті болып табылады, 
оның талаптары медиация шар
тында көрсетіледі.

   Медиация тараптарының тең 
құқықтығы – корпоративтік 
дау лардың барлық тараптары 
медиаторды, дауды шешу тәсілін, 
ақпаратқа қолжетімділікті 
және т.б. таңдау барысында тең 
құқыққа ие.

   Корпоративтік дауларды барлық 
тараптардың мүдделерін ескере 
отырып бірдей дәрежеде қара
стыратын медиатордың әділдігі.

   Анықталған және әлеуетті кор
поративтік даулар мен мүдделер 
қақтығысы туралы ақпараттың 
ашып көрсетудің міндеттілігі 
және бастамашылдығы. 

   Корпоративтік даулар мен 
мүдделер қақтығысының әр 
жағдайын жеке қарау.

   Корпоративтік даулар мен 
мүдделер қақтығысы бойынша 
ақпаратқа, сондайақ қаралатын 
жағдайды реттеу үдерісі бойын
ша ақпаратқа қатысты құпи
ялылық талаптарын сақтау.

Сыбайлас жемқорлыққа қарсы 
ескертпе Компанияның барлық 
шарттарына енгізілетін мүдделер 
қақтығысының тәуекелін барынша 
азайтудың және жемқорлықтың 
алдын алудың қосымша құралы 
болып табылады.

Сыбайлас жемқорлыққа қарсы әрекет ету GRI 205-2

Компанияда сыбайлас жемқорлық 
пен алаяқтыққа қарсы әрекет ету 
бойынша жаңартылған Саясат 
бекітілді, ол Компания қызметінің 
негізгі бағыттарын және лауазым
ды тұлғалар мен қызметкерлердің 
сыбайлас жемқорлық пен ала
яқтыққа қарсы әрекет ету бойынша 
мінезқұлқының жалпы ережелерін 
белгілейді. Жаңартылған Саясат 
қолданыстағы заңнаманың, оның 
ішінде Қазақстан Республикасының 
заңнамасын, «Парақорлық туралы» 
Ұлыбританияның заңының, қол
даныстағы өзге де халықаралық 
заңнаманың, Әдеп және комплаенс 
кодексінің, Корпоративтік басқару 
кодексінің және Компанияның басқа 
да ішкі нормативтік құжаттарының 
талаптарын есере отырып әзірленді.

Сыбайлас жемқорлық пен ала
яқтыққа қарсы әрекет ету жүйесі 
Компанияда келесі қағидаттардың 
негізінде құрылды:

   Заңдылық: Компания және 
Компанияның кәсіпорындары 
қолданыстағы заңнаманы қатал 
орындайды және олардың кез 
келген әрекеті немесе әрекет
сіздігі қолданыстағы заңна
маның нормаларына қайшы 
келмейді.

 Уақыттылық: Компания өзінің 
қауіпсіздігіне төнетін қауіп 
қатерді, оның ішінде корпора
тивтік алаяқтық жасалуының 
мүмкін белгілерін ерте анықта
уға және анықталған белгілер
ге барынша жылдам жауап 
қайтаруға бағытталған бақы
лау рәсімдерін енгізу арқылы 
жемқорлық пен алаяқтыққа 
қарсы әрекет етудің тиімді жүй
есін құруға ұмтылады.

   Кешенділік: Компания матери
алдық және материалдық емес 
активтердің кешенді сақталуын 
қамтамасыз етуге тырысады.

   Орталықтандырылған 
 басқару: Компания корпора
тивтік алаяқтық пен сыбайлас 
жемқорлыққа қарсы әрекет 
ету барысында жауапкершілік 
пен өкілеттіктердің үлестірілуін 
қамтамасыз етеді. 

   Компанияның алаяқтық пен 
сыбайлас жемқорлыққа қарсы 
әрекет ету бойынша қызметінің 
жүйелілік және үздіксіздік қағи-
даты: Компания алаяқтыққа 
қарсы әрекет ету және жемқор
лық қызметке қатыстырылудың 

алдын алу бойынша шаралар
дың барынша ашық болуына, 
орындалатын және анықталған 
тәуекелдерге қисынды жауап 
қайтарылуына ұмтылады. 

   Өзара әрекеттесу және 
 үйлестіру: Компания және 
Компанияның кәсіпорындары 
барлық мүдделі құрылымдық 
бөлімшелердің өзара үйлесімін, 
сондайақ корпоративтік ала
яқтыққа қарсы әрекет ету бары
сында мемлекеттік және құқық 
қорғау органдарымен өзара 
тиімді әрекеттесуін қамтамасыз 
етеді.

Саясат қызметкерлер мен лауа
зымды тұлғалардың корпоративтік 
алаяқтық және сыбайлас жемқор
лық белгілері анықталған кездегі 
ісәрекеттерін регламенттейді. 
Компанияның әр қызметкері мен 
лауазымды тұлғасы сыбайлас 
жемқорлыққа қарсы заңнаманың 
нормаларын сақтау бойынша мін
деттемеге қол қояды, нәтижесінде 
Компанияның әр қызметкері мен 
лауазымды тұлғасына сыбайлас 
жемқорлық пен алаяқтыққа қарсы 
әрекет ету бойынша дербес міндет 
жүктеледі.

Мемлекеттік органдармен байланыс және демеушілік қызмет GRI 415-1

Компанияның мүдделі тараптар
мен өзара әрекеттесу тәсілі қандай 
да парақорлық және сыбайлас 
жемқорлық нысандарын жоққа 
шығарады және жеке субъектілер
мен де, мемлекеттік органдармен де 
өзара қарымқатынасқа қа тысты.

Әдеп және комплаенс кодексіне 
сәйкес Қазатомөнеркәсіп саяси 
партиялардың, ұйымдардың немесе 
олардың өкілдерінің пайдасына 
төлем жасамайды және саяси қыз
метке қатыспайды. 

Шешім қабылдауға ықпал ету мақса
тында материалдық құндылықтарды, 
өнімдер мен қызметтерді, басқа да 
пайда түрлерін қабылдауға және 
ұсынуға Компанияның жұмысында 
тыйым салынады. Компания қыз
меткерлерінің мемлекеттік қызмет
керлермен әрекеттесуі барысында 
жоғарыда аталған құндылықтарды 
ұсынуға және қабылдауға рұқсат 
етілмейді. Бұл тармақ «Қазатомөнер
кәсіп» ҰАК» АҚда сыйлықтар мен 
брендтелген кәдесыйларды сыйлау 
және алу туралы» Ережеге, сондайақ 
«Қазақстан Республикасында мемле

кеттік қызмет туралы» және «Сыбай
лас жемқорлыққа қарсы ісқимыл 
туралы» ҚР Заңдарымен реттеледі.

Қазатомөнеркәсіпте демеушілік 
маркетингтік стратегияның және 
жұртшылықпен байланысты қол
даудың бір бөлігі болып табылады. 
Қазатомөнеркәсіптің өзі демеушілік 
және қайырымдылық көмек көрсет
пейді. Барлық қаражат демеушілік 
қызметті жүргізудің ережелерін 
белгілейтін «SamrukKazyna Trust» 
әлеуметтік жобаларды дамыту 
қорына аударылады. 
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ЕСЕП ТУРАЛЫ

Есептің мазмұны мен тақырыптардың шектерін анықтау қағидалары 

Осы «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ
ның 2019 жылға арналған Біріктіріл
ген жылдық есебі (бұдан әрі – Есеп) 
Компанияның қаржышаруашылық, 
операциялық қызметі туралы 
ақпаратты, сондайақ Компани
яның 2019 жылғы 1 қаңтардан 
бастап 2019 жылғы 31 желтоқсанға 
дейінгі аралықта тұрақты дамуды 
басқару саласындағы жетістіктері 
туралы ақпаратты ашып көрсетеді. 

GRI 102-50  Бұдан бұрынғы жылдық 
есеп 2019 жылдың сәуірінде жария
ланды. GRI 102-51  Компанияда жыл 
сайынғы есептілік циклі қабыл
данған. GRI 102-52  Бұрынғы жыл
дардағы есептердің электрондық 
нұсқалары Компанияның ресми 
сайтында қолжетімді.

Есепті дайындау барысында 
Компания Global Reporting Initiative 
(GRI) стандарттары ұсынған есептің 
мазмұнын анықтау және сапасын 
қамтамасыз ету қағидаларын бас
шылыққа алды.

Мүдделі тараптармен өзара 
іс-қимыл

Компания мүдделі тараптардың 
басты топтарымен өзара тұрақты 
негізде әрекеттеседі. Мүдделі та
раптардың пікірлері Есепте ашылуы 
тиіс маңызды тақырыптар тізімін 
анықтаудың негізін құрады. 

Тұрақты даму мәнмәтіні

Есепте Компанияның қызметі даму 
мен қоғамға ықпал етудің кең 
аясында қаралады. Компанияның 

экономикалық, экологиялық және 
әлеуметтік жауапкершілігінің мәсе
лелері жанжақты ашып көрсетіледі. 
Есеп GRI тұрақты даму саласын
дағы есептіліктің стандарттары 
бойынша ашып көрсетудің «Негізгі» 
(Core) нұсқасына сәйкес әзірленді. 

GRI 102-54

Сондайақ Есепке Компанияның 
2015 жылы БҰҰ қабылдаған 
«Әлемді өзгерту: 2030 жылға 
дейінгі тұрақты даму саласындағы 
күн тәртібі» құжатының аясында 
тұрақты даму саласындағы Мақ
саттарға жетуге қосқан үлесінің 
сипаттамасы енгізілді.

Мәнділік

Есеп Компания мен оның еншілес 
және тәуелді ұйымдары экономикаға, 
қоршаған ортаға және қоғамға едәуір 
ықпал ететін тақырыптар бойынша, 
сондайақ мүдделі тараптар үшін 
маңызды мәселелер бойынша ақпа
ратты ашады. Маңызды тақырыптар 
және оларды анықтау тәртібі төменде 
сипатталады.

Толықтық

Компания өз қызметінің нәтижелері 
туралы ақпаратты барынша толық 
ашып, Есептің және жекелеген 
тақырыптардың шектерін (қол
дануға болатын жерлерде) анық 
көрсетуге тырысты және есептік 
кезеңді көрсетті.

Есепте Компания мен оның барлық 
еншілес және тәуелді ұйымда

ры, яғни, басқаша көрсетілмесе, 
Топ бойынша қаржылық және 
қаржылық емес деректер ашылды.

Қаржылық көрсеткіштер Қазақстан 
Республикасының ұлттық валю
тасы – теңгемен көрсетіледі және 
аудиттелген шоғырландырылған 
қаржылық есептілікке сәйкес (ХҚЕС 
стандарттары бойынша), оның 
толық нұсқасы Есептің қосымша
сында және «Қазатомөнеркәсіп» 
ҰАК» АҚның Интернетресурсында 
жарияланған. GRI 102-7

Есеп Қазатомөнеркәсіптің Қазақстан 
Республикасындағы және оның 
аумағынан тыс жердегі жобала
рымен байланысты қаржылық және 
қаржылық емес қызметін көрсетеді.

Ашып көрсетудің қаржылық емес 
элементтері көбіне Компанияның 
иелік ету үлесі 50% және одан артық 
үлесті құрайтын еншілес және 
тәуелді ұйымдар бойынша, яғни Топ 
бойынша көрсетілді. GRI 102-45

Компанияның 2018 жылға арналған 
Біріктірілген жылдық есебімен 
салыстырғанда, Есепте жекелеген 
көрсеткіштерге қатысты, сон
дайақ қосымша көрсеткіштерді 
ашу тұрғысынан өзгерістер болды. 
Толығырақ түсініктемелер Есеп 
мәтінінде келтіріледі. Өткен жылмен 
салыстырғанда, 2019 жылы Есептің 
тақырыптар бойынша қамтуы мен 
шектерінде айтарлықтай өзгерістер 
болған жоқ. GRI 102-48 GRI 102-49

«Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ 225225225
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Ашылатын маңызды тақырыптардың тізімі GRI 102-47

Экономикалық 
тақырыптар

Экологиялық 
тақырыптар

Әлеуметтік тақырыптар Қосымша ашылатын 
тақырыптар

201 Экономикалық 
нәтижелілік

302 Энергия 401 Жұмыстылық ҚАӨ1 Өндірістік учаскелердің 
өмірлік циклі

203 Тікелей емес 
экономикалық әсер

303 Су және қашыртқылар 402 Қызметкерлер мен 
басшылықтың өзара 
қарым-қатынасы

ҚАӨ2 Төтенше жағдайларға 
дайындылық 

204 Сатып алу 
тәжірибесі

304 Биологиялық 
алуан түрлілік

403 Жұмыс орнындағы 
денсаулық және қауіпсіздік

ҚАӨ3 Радиациялық қауіпсіздік

205 Сыбайлас 
жемқорлыққа қарсы 
әрекет

305 Шығарындылар 404 Оқыту және білім беру

306 Төгінділер мен 
қалдықтар

405 Алуан түрлілік және тең 
мүмкіндіктер

307 Табиғат қорғау 
заңнамасының 
талаптарына сәйкестік

413 Жергілікті қоғамдастықтар

415 Мемлекеттік саясат

Барлық айқындалған маңызды тақырыптар Компанияның өзі үшін де (ұйым ішінде), мүдделі тараптар үшін де (ұйым
нан тыс) бірдей маңызды.

GRI көрсеткіштерінің толық тізімі мен Есептегі ақпаратты ашатын сілтемелер қамтылған кесте Есептің Қосымшасын
да көрсетілген (Есептегі GRI стандарттарын ашатын сілтеуіш). GRI 102-55

Маңызды тақырыптар және оларды анықтау тәртібі GRI 102-46

2019 жылға арналған Есепте көр
сетілуі маңызды тақырыптарды 
анықтау үшін Компания GRI тұрақты 
даму саласындағы Есептілік стан
дарттары ұсынған барлық тақырып
тарды, сондайақ уран саласындағы 
халықаралық және ресейлік компа
ниялар ашып көрсететін маңызды 
тақырыптарды талдап шықты.

Есепте Қазатомөнеркәсіптің өкіл
дерімен және оның басты мүдделі 
тараптарымен тақырыптарды ашып 

көрсету үшін маңыздылығы тұрғы
сынан басымдығын белгілеу келесі 
кезең болды. Маңызды тақырып
тың қорытынды бағалауы Компа
ния үшін стейкхолдерлердің әрбір 
нақты тобының маңыздылығына 
байланысты болды.

Уран саласы үшін маңызды мәсе
лелерді талдау, сондайақ мүдделі 
тараптарға жүргізілген сауалнама 
нәтижелері бойынша Қазатомөнер
кәсіптің Жұмыс тобы деңгейінде 

талқылауға ұсынылатын маңызды 
тақырыптардың тізімі белгіленді.

Бұдан кейін тұрақты даму са
ласындағы қызметтің барлық 
бағыттары бойынша мамандардан 
және топменеджмент өкілдерінен 
құрылған Жұмыс тобы 2019 жылға 
арналған маңызды тақырыптардың 
ақырғы тізімі мен маңыздылық 
матрицасын бекітті.

2019 жылы Компанияның маңызды тақырыптары
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Маңызды тақырыптардың мүдделі тараптар үшін мәнділігі

Экономикалық аспектілер Экологиялық аспектілер Әлеуметтік аспектілер

Компания мен уран саласы 
туралы жария ақпаратты 

талдау



Уран саласының халықаралық 
және ресейлік компаниялары 
ашып көрсететін маңызды 
тақырыптардың бенчмаркі

Компанияның функционалдық 
мамандарымен сұхбат өткізу



Компанияның сыртқы және 
ішкі мүдделі тараптарын 

сауалнамалау нәтижелерін 
талдау

Жұмыс тобы мүшелерінің 
маңызды тақырыптардың 
түзетілген тізімін келісуі



Жұмыс тобы мүшелерінің 
маңызды тақырыптардың 

ақырғы тізімін бекітуі

Сыртқы көздерді 
талдау

Мүдделі тараптардың 
пікірін талдау

Маңызды тақырыптардың 
тізімін құру 

Маңызды тақырыптардың 
алдын ала тізімі

Маңызды тақырыптардың 
түзетілген тізімі

Маңызды тақырыптардың 
бекітілген тізімі
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өзгерістердің, осындай болжамды 
сипаттағы мәлімдемелер негізде
летін жағдайлардың пайда болуына 
қарамастан, Есепте қамтылған 
салаға қатысты ақпараттың қандай 
да жаңартуларының немесе өзгер

тулерінің, не болмаса болашаққа 
қатысты қандай да мәлімдемелердің 
таралуы бойынша міндеттемелерден 
немесе уәделерден бас тартады. 
Компания осындай болашаққа 
қатысты мәлімдемелерде берілген 

нәтижелерге қол жеткізілетіндігі 
тұрғысынан ешқандай мәлімдеме, 
ешқандай растау жасамайды және 
ешқандай болжамдарды жарияла
майды.

Стандарттар мен басшылықтар 

Есеп Қазақстан Республикасы 
заңнамасының талаптарына, 
Компанияның ішкі құжаттары мен 
регламенттеріне, корпоративтік 
басқарудың халықаралық практи
каларына сәйкес негізгі деректерді 
ашып көрсетеді. Осы есепті құрас
тырған кезде, Компания мынадай 
құжаттарды ескерді:

 ⚫  «Акционерлік қоғамдар туралы» 
Қазақстан Республикасының 
2003 жылғы 13 мамырдағы 
№ 415II Заңы; 

 ⚫  Қаржы есептілігі, қор биржа
сының депозитарийінің Интер
нетресурстарында корпоративтік 
оқиғалар, қаржылық есептілік 

және аудиторлық есеп, акци
онерлік қоғамдардың үлестес 
тұлғаларының тізімі, сондайақ 
жылдың қорытындысы бойынша 
атқарушы органның мүшелеріне 
берілетін сыйақының жиын
тық сомасы туралы Қазақстан 
Республикасының Ұлттық банк 
Басқармасының 2016 жылғы 28 
қаңтардағы № 26 Қаулысымен 
бекітілген ақпаратты орналасты
ру ережелері;

 ⚫  GRI тұрақты даму саласындағы 
есептілік бойынша стандарттар;

 ⚫   «Қазатомөнеркәсіп» Ұлттық атом 
компаниясы» акционерлік қоға
мының ақпаратын ашу ережелері 
(2019 жыл);

 ⚫  Жалғыз акционердің 2015 жылғы 
27 мамырдағы шешімімен бекітіл
ген («СамұрықҚазына» ҰӘҚ» АҚ 
Басқармасының № 22/15 шешімі) 
«Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚның 
Корпоративтік басқару кодексі;

 ⚫  Лондон қор биржасының (LSE), 
Қазақстан қор биржасының 
(KASE), Astana International 
Exchange биржасының (AIX) 
реттеу талаптары;

 ⚫  Шоғырландырылған есептілік 
бойынша халықаралық стандарт
тың ережелері мен талаптары 
(«IR» стандарты);

 ⚫  2015 жылы БҰҰ Бас Ассамблеясы 
қабылдаған тұрақты даму сала
сындағы мақсаттар.

Тәуелсіз растау GRI 102-56

Компанияның қаржылық есептілі
гіне қатысты сыртқы аудит 
рәсімін «ПрайсуотерхаусКуперс» 
ЖШС компаниясы өткізді. Ау
диторлық қорытынды Есептің 

Қосымшасында көрсетілген. 

Компания қаржылық емес ақпа
ратты тәуелсіз растау «Қазатом
өнеркәсіп» ҰАК» АҚның мүдделі 

тараптары үшін үлкен маңызы бар 
екенін түсінеді және оны бұдан әрі 
де өткізіп тұруды жоспарлап отыр. 

Келешекке қатысты мәлімдемелер

Есептегі тарихи деректер туралы 
мәлімдемелерден басқа барлық 
мәлімдемелер «келешекке қатысты 
мәлімдемелер» болып табылатын 
немесе есептелетін болжамды си
паттағы мәлімдемелер болып табы
лады. Болжамды сипаттағы мәлім
демелер Компанияның қаржылық 
жағдайына, қызмет нәтижелеріне, 
жоспарларына, мақсаттарына, 
қызметі мен бизнесінің болашақ 
нәтижелеріне қатысты ағымдағы 
күтулері мен болжамдарын білдіреді. 
Келешекті сипаттау үшін «мақсат», 
«есептейді», «бағалайды», «күтеді», 
«ниеттенеді», «жоспарлайды», «баға
лайды», «болады» немесе «мүмкін» 
сөздерін немесе әр жағдайда осыған 

ұқсас немесе теріс мәндегі салыс
тырмалы сөздер мен терминдерді 
қамтитын терминология қолданы
лады.

Келешекке қатысты мәлімдемелер 
Компанияның қызмет нәтижелеріне, 
қаржылық жағдайына, өтімділігіне, 
перспективаларына, өсуіне, әлеуетті 
сатып алуларына, стратегиялары 
мен өзі жұмыс істейтін салаларға қа
тысты ниетін, пікірлері мен күтулерін 
еш шектеусіз қамтиды.

Келешекке қатысты мәлімдемелер 
өз табиғатына қарай тәуекелдер 
мен белгісіздіктің болуын болжай
ды, себебі олар келешекте болуы 

немесе болмауы мүмкін болашақ 
оқиғалар мен жағдайларға жатады. 
Болжамды сипаттағы мәлімдемелер 
қызметтің келешек нәтижелерінің ке
пілі болып табылмайды. Болашаққа 
қатысты кейбір жоспарлардың, 
күтулер мен болжамдардың, кейбір 
мәлімдемелердің іске асырылмау 
қауіпі бар. Бірқатар факторларға 
байланысты Компанияның нақты 
нәтижелері мен жетістіктері осын
дай мәлімдемелерде көрсетілген 
жоспарлардан, мақсаттардан, күту
лерден, бағалаулар мен ниеттерден 
айтарлықтай ерекшеленуі мүмкін. 

Компания жаңа ақпараттың 
алынуы, күтулердің, оқиғалардағы 

 «Қазатомөнеркәсіп» Ұлттық атом компаниясы» Акционерлік қоғамы 

GRI 102-1 GRI 102-3 GRI 102-51

Осы Есепке қатысты барлық мәселелер, түсініктемелер мен ұсыныстар бойынша, сондайақ оның қағаз 
көшірмесін алу үшін «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК АҚ қызметкерлеріне хабарласуға болады: GRI 102-53

Инвесторлармен өзара іс-қимылға 
байланысты мәселелер бойынша
Кори Коc, 
IR және PR департаментінің директоры
Тел.: +7 7172 45 81 80
E-mail: ir@kazatomprom.kz

БАҚ сауалдары және ішкі коммуникациялар 
бойынша
Торғын Мұқаева, IR және PR департаменті 
директорының орынбасары
Телефон: +7 7172 45 80 63
E-mail: pr@kazatomprom.kz

Корпоративтік хатшы
Майра Тнымбергенова
Тел.: +7 7172 45 81 63
E-mail: mtnymbergenova@kazatomprom.kz

Аудиторлар
«ПрайсуотерхаусКуперс» ЖШС
ӘлФараби даңлы, 34, А ғимараты, 4қабат
А25D5F6, Алматы, Қазақстан
Тел.: +7 727 330 3200
www.pwc.com/kz

Банк-депозитарий
Citibank, N.A.
388 Greenwich Street, НьюЙорк
НьюЙорк 10013, Құрама Штаттар
Тел: +12128166622 / +19175337887

Қазақстан Республикасы, НұрСұлтан қ., 
Z05T1X3, Е10 ксі, 17/12үй
Тел: +7 7172 55 13 98
Факс: +7 7172 55 13 99
Email: nac@kazatomprom.kz
www.kazatomprom.kz

Байланыс ақпараты
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Стейкхолдердің Компанияға қатысты 
мүддесі

Өзара іс-қимыл тетіктері

Менеджмент және персонал 
Стейкхолдердің Компанияға ықпалының дәрежесі — 4,3  
Компанияның стейкхолдерге ықпал ету дәрежесі — 4,2

 y  Жұмыстылық, қызметкерлер мен басшылар-
дың өзара қарым-қатынасы, кемсітушілік-
ке жол бермеу / Алуан түрлілік және тең 
мүмкіндіктер / Қызметкерлердің жұмысымен, 
сондай-ақ өз бақылауындағы Компания қыз-
меттерінің жұмысымен қанағаттану деңгейі

 y  Оқыту және білім беру
 y  Өндіріс қауіпсіздігі мәдениетінің деңгейін 

арттыру 

 y  Персоналға сыйақы берудің әділ және ашық шарттары, қызметкерлердің кәсі-
би өсуін, қауіпсіз еңбек жағдайын қамтамасыз ету

 y  Кадрлық әлеуетті дамыту
 y  Өндірістік қауіпсіздік бойынша нұсқаулар және еңбек жағдайын жақсарту 

бағдарламаларын іске асыру 
 y  Қызметкерлерді және олардың отбасы мүшелерін әлеуметтік қолдау бойынша 

шараларды іске асыру
 y  Персоналдың біліктілігін арттыру, оқыту және дамыту бағдарламалары
 y  Басшылықпен тұрақты кездесулер, келіссөздер өткізу
 y  Қызметкерлерге Компанияның қызметі, корпоративтік журналдар, әлеуметтік 

желілер арқылы кәсіби өсудің мүмкіндіктері туралы хабарлау 
 y  Пікіртерім, сауалнама, тест өткізу 
 y  Қызу желі, ішкі корпоративтік коммуникация арналары, Компанияның Интер-

нет-ресурсы

Тауар, жұмыс және қызметті өнім берушілер 
Стейкхолдердің Компанияға ықпалының дәрежесі — 4,1  
Компанияның стейкхолдерге ықпал ету дәрежесі — 3,6

 y  Конкурстарға қатысуға тең қолжетімділікті 
қамтамасыз ету

 y  Инвестициялау және сатып алу практикасы /
Сатып алудың санаттық стратегияларын іске 
асырудың қорытындысы бойынша пайда

 y  Дайын өнімнің өндірістік өзіндік құнындағы 
энергоресурстарға шығындардың үлестік 
салмағы

 y  Отандық тауар өндірушіні қолдау

 y  Баға ұсынымдарын сұрату
 y  Тұрақты аналитикалық кездесулер, келіссөздер өткізу, іскерлік хат жазысу
 y  Стратегиялық ынтымақтастық туралы шарттарға, меморандумдарға, келісім-

дерге қол қою, лицензиялау
 y  Компанияға жолданатын өндірістік, инвестициялық және әлеуметтік жоспар-

лар мен міндеттемелерді орындау бойынша ақпарат / есептілік
 y  Компанияның қаржы-шаруашылық қызметі бойынша есептілікті тапсыру
 y  Компанияға жолданған хаттарды (сауалдарды) қарау
 y  Пікіртерім, сауалнама, тест өткізу
 y  Қызу желі
 y  Компанияның Жылдық есебі және Интернет-ресурсы

Бизнес-қоғамдастықтар (Қауымдастықтар, Ұлттық кәсіпкерлер палатасы, ЗТҰ) 
Стейкхолдердің Компанияға ықпалының дәрежесі — 4,0 
Компанияның стейкхолдерге ықпал ету дәрежесі — 3,0

 y  Компанияның салалық стандарттарды жетіл-
діруге және орындауға қатысуы

 y  Компанияның бизнес-ортаны жетілдіруге 
қатысуы

 y  Бизнес-ортаның мемлекеттік органдармен 
өзара әрекеттесу тетіктері арқылы Компания-
ны мемлекеттік органдарда қолдау, Компани-
яның заңнамалық бастамаларын ілгерілетуге 
көмектесу

 y  Қазақстан Республикасының заңнамасына өзгерістер мен толықтырулар енгізу 
туралы ұсыныстар әзірлеу 

 y  Стратегиялық ынтымақтастық туралы шарттарға, меморандумдарға, келісім-
дерге қол қою

 y  Жұмыс топтарын құру, кеңесулер, келіссөздер өткізу, сауалнама жүргізу
 y  Компанияның Жылдық есебі және Интернет-ресурсы

Мүдделі тараптар топтарының тізімі GRI 102-40 GRI 102-43 GRI 102-44

Стейкхолдердің Компанияға қатысты 
мүддесі

Өзара іс-қимыл тетіктері

Акционерлер 
Стейкхолдердің Компанияға ықпалының дәрежесі — 4,7  
Компанияның стейкхолдерге ықпал ету дәрежесі — 3,7

 y Экономикалық пайда / Шоғырландырылған 
таза пайда / Экономикалық нәтижелілік

 y  Дамуға және дивидендтерге арналған бос 
қаражат

 y  Таза активтердің құны (NAV)
 y  Корпоративтік басқару рейтингі
 y  Нарықтағы үлес / Нарықтарға қатысу
 y  Қоршаған ортаға эмиссияны барынша азайту

 y  Компания Акционерлерінің жалпы жиналысының, Қордың ДК мен Басқарма-
сының, Компаниядағы ДК шешімдері

 y  Бірлескен жұмыс топтарын ұйымдастыру, кеңесулер, келіссөздер, кездесулер 
өткізу

 y  Тұрақты даму рәсімдерін іске асырудың мәртебесін Қормен талқылау
 y  Акционерлерге, оның ішінде «Самұрық-Қазына» ҰӘҚ» АК-на, келісілген фор-

матта мерзімді есептілік
 y  ДК бейінді комитетімен тұрақты даму бойынша арнайы сессия өткізу 
 y  Топтың қызметіне қатысты мәселелер бойынша қатынасхаттар
 y  Пікіртерім, сауалнама, тест өткізу 
 y  Ішкі корпоративтік коммуникация арналары
 y  Компанияның Жылдық есебі және Интернет-ресурсы

Тұтынушылар 
Стейкхолдердің Компанияға ықпалының дәрежесі — 4,4  
Компанияның стейкхолдерге ықпал ету дәрежесі — 3,7

 y  Нарықтағы үлес / Нарықтарға қатысу
 y  Өнім мен қызметтерді таңбалау
 y  Маркетингтік коммуникациялар
 y  Қоршаған ортаға эмиссияны барынша азайту

 y  Тұтынушылармен кері байланыс жүйесі
 y  Кеңесулер, келіссөздер, сауалнамалар жүргізу
 y  Стратегиялық ынтымақтастық туралы шарттарға, меморандумдарға, келісім-

дерге қол қою
 y  Қызу желі
 y  Компанияның Жылдық есебі және Интернет-ресурсы

Инвестициялық аналитиктер 
Стейкхолдердің Компанияға ықпалының дәрежесі — 4,0  
Компанияның стейкхолдерге ықпал ету дәрежесі — 4,0

 y  Компания қызметінің әр түрлі аспектілерін 
талдау

 y  Компанияны аналитикалық рейтингтерге 
қосу

 y  Конференциялар, форумдар, инвесторлармен жыл сайынғы кездесулер
 y  Кеңесулер, келіссөздер, сауалнамалар жүргізу
 y  Компанияның Жылдық есебі және Интернет-ресурсы

МҮДДЕЛІ ТАРАПТАР
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Стейкхолдердің Компанияға қатысты 
мүддесі

Өзара іс-қимыл тетіктері

Кредиторлар
Стейкхолдердің Компанияға ықпалының дәрежесі — 3,3 
Компанияның стейкхолдерге ықпал ету дәрежесі — 2,9

 y  Экономикалық пайда / Шоғырландырылған 
таза пайда / Экономикалық нәтижелілік

 y  Дамуға және дивидендтерге арналған бос 
қаражат

 y  Таза активтердің құны (NAV)
 y  Инвестициялау және сатып алу практикасы /

Сатып алудың санаттық стратегияларын іске 
асырудың қорытындысы бойынша пайда

 y  Тұрақты аналитикалық кеңесулер мен келіссөздер өткізу, іскерлік хат жазысу, 
сауалнама жүргізу

 y  Компания туралы ақпаратты БАҚ-да жариялау
 y  Қызу желі
 y  Компанияның Жылдық есебі және Интернет-ресурсы

Жергілікті атқарушы органдар
Стейкхолдердің Компанияға ықпалының дәрежесі — 3,1 
Компанияның стейкхолдерге ықпал ету дәрежесі — 2,5

 y  Талаптарға сәйкестік, жұмыс орындарын құру 
және сақтау, демеушілік және қайырымдылық 
көмек

 y  Компания қызметкерлерінің еңбегі мен ден-
саулығын қорғау

 y  Өндірістің энергиялық және ресурстық 
тиімділігінің деңгейін арттыру, қоршаған 
ортаға эмиссияны барынша азайту 

 y  Өңірлерді қолдау және әлеуметтік саласын дамыту мақсатында жергілікті атқа-
рушы органдар мен Компания арасындағы ынтымақтастық туралы меморан-
думдар 

 y  Жергілікті атқарушы органдар мен Компания арасында өңірлердің әлеуметтік 
саласын қаржыландыру бойынша бас келісімдер 

 y  Қызу желі, әлеуметтік желілер
 y  Компанияның Жылдық есебі және Интернет-ресурсы

Бұқаралық ақпарат құралдары
Стейкхолдердің Компанияға ықпалының дәрежесі — 2,8 
Компанияның стейкхолдерге ықпал ету дәрежесі — 1,9

 y  Компания қызметін БАҚ-та жариялау
 y  Инвесторлармен өзара іс-қимыл (IR)

 y  Компания туралы ақпаратты БАҚ-та жариялау 
 y  Тренингтер
 y  Қызу желі, әлеуметтік желілер
 y  Компанияның Жылдық есебі және Интернет-ресурсы

Қоғамдық ұйымдар және жергілікті халық
Стейкхолдердің Компанияға ықпалының дәрежесі — 3,0 
Компанияның стейкхолдерге ықпал ету дәрежесі — 2,8

 y Өндіріс қауіпсіздігі мәдениетінің деңгейін 
арттыру

 y Өндірістің энергиялық және ресурстық 
тиімділігінің деңгейін арттыру, қоршаған 
ортаға эмиссияны барынша азайту

 y Заңнамалық талаптарға сәйкестік, демеушілік 
және қайырымдылық көмек

 y Оқыту және білім беру

 y  Қоғамдық тыңдаулар өткізу
 y  ҚР заңнамасына өзгертулер мен толықтырулар енгізу туралы ұсыныстар әзір-

леу
 y  Компания туралы ақпаратты БАҚ-та жариялау
 y  Пікіртерім, сауалнама, тест өткізу
 y  Компания мен ЕТҰ-ның ағымдағы қызметі туралы ақпараттандыру
 y  Компанияға жолданған хаттарды (сауалдарды) қарау
 y  Қызу желі, әлеуметтік желілер
 y  Компанияның Жылдық есебі және Интернет-ресурсы

Стейкхолдердің Компанияға қатысты 
мүддесі

Өзара іс-қимыл тетіктері

Серіктестер 
Стейкхолдердің Компанияға ықпалының дәрежесі — 3,5 
Компанияның стейкхолдерге ықпал ету дәрежесі — 3,2

 y Нарықтағы үлес / Нарықтарға қатысу 
 y  Компания бойынша және барлық уран 

өндіруші ЕТҰ бойынша өндірілген уран 
тотығы-шала тотығының үлестік өндірістік 
өзіндік құны 

 y  Құрылтай шарттары
 y  Компанияның Акционерлерінің жалпы жиналысының / ЕТҰ, ДК/ЕТҰ ҚК, 

бірлес кен консультативтік-кеңесу органдары қатысушыларының шешімдері
 y  Бірлескен жұмыс топтарын ұйымдастыру, тексерулер өткізу 
 y  Кеңесулер, келіссөздер, іскерлік хат жазысу, сауалнама жүргізу
 y  Ағымдағы қызмет туралы есептер
 y  ЕТҰ қызметіне қатысты мәселелер бойынша хат жазысу 
 y  Компанияның Жылдық есебі және Интернет-ресурсы

Мемлекеттік органдар 
Стейкхолдердің Компанияға ықпалының дәрежесі — 3,5 
Компанияның стейкхолдерге ықпал ету дәрежесі — 2,3

 y  Бизнестің талаптарға сәйкестігі, тұрақтылығы 
және орнықтылығы

 y  Жұмыс орындарын құру және сақтау
 y  Елдің экономикалық мүдделерін халықара-

лық аренада таныту (ҚР-дағы уран саласын 
дамыту арқылы ел үшін экономикалық, саяси 
және бедел тұрғысынан пайда)

 y  Өндірістің энергиялық және ресурстық 
тиімділігінің деңгейін арттыру, қоршаған 
ортаға эмиссияны барынша азайту

 y  Компанияның ЕТҰ-ның лицензиялық-келісімшарттық міндеттемелерінің орын-
далуын тексеру, Қазақстан Республикасының заңнамасының орындалуын 
қадағалау, ҚР заңнамасына өзгертулер енгізу туралы ұсыныстар әзірлеу 

 y  Жер қойнауын пайдалану келісімшартын, жер қойнауын пайдалану құқығын 
мемлекеттік тіркеу актісін келісімдеу 

 y  Сауалдарға сәйкес өндірістік, инвестициялық және әлеуметтік жоспарлар мен 
міндеттемелерді орындау бойынша ақпарат/есептілік

 y  Ауызша келіссөздер, іскерлік хат жазысу, аппараттық, өндірістік, жедел және 
өзге кеңесулер, сауалнама жүргізу

 y  Компанияның ЕТҰ-ның лицензиялық-келісімшарттық міндеттемелерін 
орындау туралы есептері, ҚР Энергетика министрлігіне (ЭМ) тоқсан сайынғы 
есеп, Компанияның қаржы-шаруашылық қызметінің қорытындысы бойынша 
есептілік 

 y  Қызу желі
 y  Компанияның Жылдық есебі және Интернет-ресурсы

Халықаралық ұйымдар
Стейкхолдердің Компанияға ықпалының дәрежесі — 3,4 
Компанияның стейкхолдерге ықпал ету дәрежесі — 1,6

 y  Компанияның халықаралық келісімдерге, 
бастамаларға қатысуы 

 y  Конференциялар, форумдар, жыл сайынғы кездесулер
 y  Стратегиялық ынтымақтастық туралы шарттарға, меморандумдарға, келісім-

дерге қол қою
 y  Жұмыс топтарын құру, кеңесулер мен келіссөздер өткізу, сауалнама жүргізу
 y  Компанияның Жылдық есебі және Интернет-ресурсы
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ЕСЕПТЕ GRI СТАНДАРТТАРЫН АШУ КӨРСЕТКІШІ 
GRI 102-55

Жалпы көрсеткіштерді ашу

Стандарт 
және 

көрсеткіштер

Ашып көрсету Есептің бөлімдері 

GRI 102 (2016): ЖАЛПЫ КӨРСЕТКІШТЕР

ҰЙЫМНЫҢ БЕЙІНІ

102-1 Ұйымның атауы Есеп туралы. 
Байланыс ақпараты

102-2 Қызмет түрлері, брендтер, өнім және 
қызметтер

Компания туралы. 
Бизнес-модель; 
Компания қызметінің бағыттары және негізгі өнімі

102-3 Ұйымның штаб-пәтерінің орналасқан 
жері

Есеп туралы. 
Байланыс ақпараты

102-4 Қызметпен айналысу географиясы Компания туралы. 
Қатысу географиясы мен нарықтары 

102-5 Меншік сипаты және ұйымдық-
құқықтық нысаны 

Компания туралы. 
Компания активтерінің құрылымы;
Корпоративтік басқару және әдеп. 
Акционерлердің жалпы жиналысы. 
Акциялардың листингі туралы ақпарат;
Есеп туралы. 
Байланыс ақпараты

102-6 Ұйым жұмыс істейтін нарықтар Компания туралы. 
Қатысу географиясы мен нарықтары. Уран өнімінің нарығы; 
Сату және өткізу

102-7 Ұйымның ауқымы Компания цифрларда – 2019 жылғы негізгі көрсеткіштер;
Компания туралы. 
Бизнес-модель;
Әлеуметтік жауапкершілік. 
Персоналды басқару. 
Персоналдың құрылымы

102-8 Қызметкерлер және басқа 
жұмыскерлер туралы ақпарат

Әлеуметтік жауапкершілік. 
Персоналды басқару. 
Персоналдың құрылымы

102-9 Жеткізу тізбектері Компания туралы. 
Қатысу географиясы мен нарықтары. 
Тасымалдау

102-10 Ұйымда және оның жеткізу 
тізбектерінде болған маңызды 
өзгерістер

Компания туралы. 
Қатысу географиясы мен нарықтары. 
Тасымалдау 

102-11 Сақтық қағидаты Корпоративтік басқару және әдеп. 
Тәуекелдерді басқару және ішкі бақылау. 
Тәуекелдерді басқару жүйесі

Стейкхолдердің Компанияға қатысты 
мүддесі

Өзара іс-қимыл тетіктері

Кәсіби одақ
Стейкхолдердің Компанияға ықпалының дәрежесі — 2,7 
Компанияның стейкхолдерге ықпал ету дәрежесі — 2,8

 y  Жұмыс орындарын құру және сақтау
 y  Өндіріс қауіпсіздігі мәдениетінің деңгейін 

арттыру

 y  Қоғамдық тыңдаулар өткізу
 y  Стратегиялық ынтымақтастық туралы шарттарға, меморандумдарға, келісім-

дерге қол қою
 y  Компания қызметкерлерімен еңбек қатынастарын ұжымдық шартпен реттеу
 y  ҚР еңбек заңнамасына сәйкес қызметкерлерге еңбекақы төлеу, оқыту және 

білім беру, қауіпсіз еңбек жағдайы
 y  ЕТҰ-ның ағымдағы қызметі туралы хабарлау
 y  Компанияға жолданған хаттарды (сауалдарды) қарау
 y  Қызу желі, әлеуметтік желілер, ішкі корпоративтік коммуникация арналары
 y  Компанияның Жылдық есебі және Интернет-ресурсы

Еншілес және тәуелді ұйымдар
Стейкхолдердің Компанияға ықпалының дәрежесі — 2,4 
Компанияның стейкхолдерге ықпал ету дәрежесі — 2,9

 y  Жұмыстылық және еңбекақы деңгейі, 
қызметкерлер мен басшылардың өзара 
қарым-қатынасы, кемсітушілікке жол бермеу, 
алуан түрлілік және тең мүмкіндіктер

 y  Өндіріс қауіпсіздігі мәдениетінің деңгейін 
арттыру, оқыту және білім беру 

 y Нарықтағы үлес / Нарықтарға қатысу, өнім-
дер мен қызметтерді таңбалау

 y  Компанияның ЕТҰ қатысушысы / акционері ретіндегі шешімдері
 y  «Самұрық-Қазына» ҰӘҚ» АҚ және «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ арасында 

Құпиялылық туралы келісімге сәйкес есептілік
 y  Компания акционерлерінің / ЕТҰ қатысушыларының Жалпы жиналысының 

шешімдері 
 y  ҚР заңнамасының және Топтың ішкі құжаттарының орындалуын тексеру, ҚР 

заңнамасына өзгертулер мен толықтырулар енгізу туралы ұсыныстар әзірлеу, 
мемлекеттік органдардың сауалы бойынша Компания қызметінің әр түрлі 
бағыттары бойынша ақпарат беру 

 y  Стратегиялық ынтымақтастық туралы шарттарға, меморандумдарға, келісім-
дерге қол қою

 y  Бұйрықтар мен өкімдер, Компанияның ЕТҰ менеджментін тыңдау
 y  Компанияға жолданатын өндірістік, инвестициялық және әлеуметтік жоспар-

лар / міндеттемелерді орындау бойынша ақпарат / есептер
 y  Аппараттық, өндірістік жедел және өзге де кеңесулер, Қоғамдық тыңдаулар 

өткізу
 y  Өндірістік қауіпсіздік бойынша нұсқамалықтар, оқыту және білім беру 
 y  Қызу желі, әлеуметтік желілер, ішкі корпоративтік коммуникация арналары, 

Компанияның Жылдық есебі және Интернет-ресурсы 
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ҚОСЫМШАЛАР

Стандарт 
және 

көрсеткіштер

Ашып көрсету Есептің бөлімдері 

ЕСЕПТІЛІК ПРАКТИКАСЫ 

102-45 Есептілігі шоғырландырылған 
қаржылық есептілікке енгізілген заңды 
тұлғалар

Есеп туралы. 
Есептің мазмұнын және тақырыптардың шекарасын анықтау 
қағидаттары 

102-46 Есептің мазмұнын және 
тақырыптардың шекарасын анықтау 

Есеп туралы. 
Маңызды тақырыптар және оларды анықтау тәртібі 

102-47 Маңызды тақырыптардың тізімі Есеп туралы. 
Маңызды тақырыптар және оларды анықтау тәртібі 

102-48 Алдыңғы есептерде жарияланған 
ақпараттағы өзгерістер

Есеп туралы. 
Есептің мазмұнын және тақырыптардың шекарасын анықтау 
қағидаттары 

102-49 Тұрақты даму саласындағы 
есептіліктегі өзгерістер

Есеп туралы. 
Есептің мазмұнын және тақырыптардың шекарасын анықтау 
қағидаттары 

ЕСЕП ТУРАЛЫ ЖАЛПЫ МӘЛІМЕТТЕР

102-50 Есептік кезең Есеп туралы. 
Есептің мазмұнын және тақырыптардың шекарасын анықтау 
қағидаттары 

102-51 Алдыңғы есептің жарияланған күні Есеп туралы. 
Есептің мазмұнын және тақырыптардың шекарасын анықтау 
қағидаттары 

102-52 Есептілік циклі Есеп туралы. 
Есептің мазмұнын және тақырыптардың шекарасын анықтау 
қағидаттары 

102-53 Осы есепке қатысты сұрақтармен 
жүгінуге болатын байланыстағы тұлға

Есеп туралы. 
Байланыс ақпараты

102-54 Есептілікті GRI стандарттарына сәйкес 
әзірлеу нұсқасы туралы мәлімдеме

Есеп туралы. 
Есептің мазмұнын және тақырыптардың шекарасын анықтау 
қағидаттары 

102-55 GRI көрсеткіштерінің кестесі Есеп туралы. 
Маңызды тақырыптар және оларды анықтау тәртібі;
Қосымшалар. 
Есептегі GRI стандарттарын ашу көрсеткіші

102-56 Ұйымның есептілікті сыртқы растаумен 
қамтамасыз ету тәжірибесі 

Есеп туралы. 
Тәуелсіз растау

Стандарт 
және 

көрсеткіштер

Ашып көрсету Есептің бөлімдері 

102-12 Сыртқы бастамалар Компания туралы. 
Қауымдастықтарға қатысу және халықаралық қағидаттарды ұстану;
Әлеуметтік жауапкершілік. Еңбекті қорғау және өнеркәсіптік қауіпсіздік. 
Менеджмент жүйесінің халықаралық стандарттарға сәйкестігі; 
ЕҚ және ӨҚ бойынша қызметтің тиімділігі; 
Корпоративтік басқару және әдеп. 
Тәуекелдерді басқару және ішкі бақылау 

102-13 Қауымдастықтарға мүшелік Компания туралы. 
Қауымдастықтарға қатысу және халықаралық қағидаттарды ұстану 

СТРАТЕГИЯ ЖӘНЕ ТАЛДАУ

102-14 Шешім қабылдайтын ең жоғары 
лауазымды тұлғаның мәлімдемесі

Директорлар кеңесі төрағасының үндеуі;
Басқарма төрағасының үндеуі

ӘДЕП ЖӘНЕ АДАЛДЫҚ

102-16 Ұйымның құндылықтары, қағидаттары, 
стандарттары мен мінез-құлық 
нормалары

Корпоративтік басқару және әдеп. 
Корпоративтік әдеп 

КОРПОРАТИВТІК БАСҚАРУ

102-18 Корпоративтік басқарудың құрылымы Корпоративтік басқару және әдеп. 
Корпоративтік басқарудың құрылымы;
Корпоративтік басқару және әдеп. 
Директорлар кеңесі. 
Директорлар кеңесінің комитеттері

МҮДДЕЛІ ТАРАПТАРМЕН ӨЗАРА ІС-ҚИМЫЛ 

102-40 Мүдделі тарап топтарының тізімі Тұрақты дамуды басқару. 
Мүдделі тараптармен өзара іс-қимыл;
Қосымшалар. 
Мүдделі тараптар

102-41 Ұжымдық шарт Әлеуметтік жауапкершілік. 
Әлеуметтік саясат. Ұжымдық шарт және кәсіподақтар

102-42 Өзара іс-қимылға мүдделі тараптарды 
анықтау және іріктеу қағидаты

Тұрақты дамуды басқару. 
Мүдделі тараптармен өзара іс-қимыл 

102-43 Ұйымның мүдделі тараптармен өзара 
іс-қимылға көзқарасы

Тұрақты дамуды басқару. 
Мүдделі тараптармен өзара іс-қимыл.
Әлеуметтік жауапкершілік. 
Әлеуметтік саясат. Кері байланыс;
Қосымшалар. 
Мүдделі тараптар

102-44 Мүдделі тараптар көтерген негізгі 
тақырыптар мен қауіптенулер 

Тұрақты дамуды басқару. 
Мүдделі тараптармен өзара іс-қимыл.
Әлеуметтік жауапкершілік. 
Әлеуметтік саясат. Кері байланыс;
Қосымшалар. 
Мүдделі тараптар 
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көрсеткіштер

Ашып көрсету Есептің бөлімдері 

GRI 304 (2016): БИОЛОГИЯЛЫҚ АЛУАН ТҮРЛІЛІК

304-1 Қорғалатын табиғи аумақтарда және олардың 
шекарасынан тыс немесе осындай аумақтармен 
жапсарлас жатқан биологиялық алуан түрлілігі жоғары 
аумақтарда орналасқан жекеменшік, жалға алынған 
немесе ұйымның басқаруындағы өндірістік алаңдар

Қоршаған ортаны қорғау. 
Биологиялық алуан түрлілік

GRI 305 (2016): ШЫҒАРЫНДЫЛАР

305-1 Парниктік газдардың тікелей шығарындылары (Қамту 
аймағы 1)

Қоршаған ортаны қорғау. 
Климаттың өзгеруі

305-7 NOх, SOх және басқа маңызды ластаушы заттардың 
атмосфераға шығарылуы

Қоршаған ортаны қорғау.
Климаттың өзгеруі

GRI 306 (2016): ТӨГІНДІЛЕР МЕН ҚАЛДЫҚТАР

306-1 Ағынды сулар мен қабылдайтын объектінің сапасы 
көрсетілген төгінділердің жалпы көлемі

Қоршаған ортаны қорғау. 
Су ресурстары

306-2 Ұстау түрі мен әдістері бойынша бөлінген қалдықтар Қоршаған ортаны қорғау. 
Қалдықтарды ұстау

GRI 307 (2016): ЭКОЛОГИЯЛЫҚ ЗАҢНАМАНЫҢ ТАЛАПТАРЫНА СӘЙКЕСТІК 

307-1 Табиғат қорғау заңнамасын және нормативтік 
талаптарды орындамау 

Қоршаған ортаны қорғау. 
Экологиялық менеджмент жүйесі

ӘЛЕУМЕТТІК ТАҚЫРЫПТАР

GRI 401 (2016): ЖҰМЫСТЫЛЫҚ

401-1 Жалданған қызметкерлер және кадрлардың тұрақтамауы Әлеуметтік жауапкершілік. 
Персоналды басқару. Персоналдың құрылымы

401-2 Уақытша немесе толық емес жұмыстылық шартындағы 
қызметкерлерге берілмейтін, толық жұмыстылық 
шартындағы қызметкерлерге берілетін жеңілдіктер, 
ұйымның қызметі жүзеге асырылатын маңызды өңірлер 
бойынша бөліп көрсетілген

Әлеуметтік жауапкершілік. 
Әлеуметтік саясат. Әлеуметтік қолдау

GRI 402 (2016): ҚЫЗМЕТКЕРЛЕР МЕН БАСШЫЛЫҚТЫҢ ҚАРЫМ-ҚАТЫНАСЫ

402-1 Қызметкерлерге компаниядағы өзгерістер туралы 
хабарлаудың ең қысқа мерзімі

Әлеуметтік жауапкершілік. 
Әлеуметтік саясат. 
Ұжымдық шарт және кәсіби одақтар

GRI 403 (2018): ДЕНСАУЛЫҚ ЖӘНЕ ЖҰМЫС ОРНЫНДАҒЫ ҚАУІПСІЗДІК

403-1 Еңбекті қорғау және жұмыс орнындағы қауіпсіздік 
мәселелерін басқару жүйесі

Әлеуметтік жауапкершілік. 
Еңбекті қорғау және өнеркәсіптік қауіпсіздік. 
Еңбекті қорғау және өнеркәсіптік қауіпсіздік 
мәселелерін басқару тәсілі; 
Қауіпсіздік мәдениетін дамыту

403-2 Қауіптілікті сәйкестендіру, тәуекелдерді бағалау, 
жазатайым оқиғаларды тергеу

Әлеуметтік жауапкершілік. 
Еңбекті қорғау және өнеркәсіптік қауіпсіздік. 
ЕҚ және ӨҚ тәуекелдерін бағалау. 
Өндірістік травматизмнің алдын алу.

Маңызды тақырыптар шеңберіндегі көрсеткіштерді ашу

Стандарт 
және 

көрсеткіштер

Ашып көрсету Есептің бөлімдері 

ЭКОНОМИКАЛЫҚ ТАҚЫРЫПТАР 

GRI 201 (2016): ЭКОНОМИКАЛЫҚ НӘТИЖЕЛІЛІК

201-1 Құрылған және бөлінген тікелей экономикалық құн Әлеуметтік-экономикалық үлес. 
Мүдделі тараптар үшін экономикалық құндылықты 
құру;
Қосымшалар. 
Шоғырландырылған қаржылық есептілік.

GRI 203 (2016): ТІКЕЛЕЙ ЕМЕС ЭКОНОМИКАЛЫҚ ӘСЕР

203-1 Инвестициялардың инфрақұрылымға әсері және тегін 
қызметтер

Әлеуметтік-экономикалық үлес. 
Мүдделі тараптар үшін экономикалық құндылықты 
құру; 
Қайырымдылық және демеушілік қызмет

GRI 204 (2016): САТЫП АЛУ ПРАКТИКАСЫ

204-1 Қызмет жүзеге асырылатын маңызды өңірлердегі 
жергілікті өнім берушілерге шығын үлесі

Әлеуметтік-экономикалық үлес. 
Сатып алу практикасы. 
Сатып алынатын тауарлар мен қызметтердегі жергілікті 
қамту

GRI 205 (2016): СЫБАЙЛАС ЖЕМҚОРЛЫҚҚА ҚАРСЫ ӘРЕКЕТ ЕТУ

205-2 Сыбайлас жемқорлыққа қарсы әрекет ету саясаты мен 
әдістері туралы хабарлау және оларға үйрету

Корпоративтік басқару және әдеп. 
Корпоративтік әдеп. 
Сыбайлас жемқорлыққа қарсы әрекет ету 

ЭКОЛОГИЯЛЫҚ ТАҚЫРЫПТАР

GRI 302 (2016): ЭНЕРГИЯ

302-1 Ұйым ішінде энергия тұтыну Қоршаған ортаны қорғау. 
Энерготиімділік

302-3 Энергияның жұмсалуы Қоршаған ортаны қорғау. 
Энерготиімділік

GRI 303 (2018): СУ ЖӘНЕ ТӨГІНДІЛЕР

303-1 Суды жалпы ресурс ретінде пайдалану Қоршаған ортаны қорғау. 
Су ресурстары

303-2 Су төгінділерімен байланысты ықпалды басқару Қоршаған ортаны қорғау. 
Су ресурстары

303-3 Алынатын судың жалпы мөлшері Қоршаған ортаны қорғау. 
Су ресурстары

303-4 Су төгінділері Қоршаған ортаны қорғау. 
Су ресурстары 

303-5 Суды тұтыну Қоршаған ортаны қорғау. 
Су ресурстары 
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GRI 413 (2016): ЖЕРГІЛІКТІ ҚОҒАМДАСТЫҚТАР

413-1 Жергілікті қоғамдастықтармен әрекеттесу 
бағдарламаларын іске асыратын бөлімшелер,
олардың жергілікті қоғамдастықтарға және жергілікті 
қоғамдастықтардың дамуына ықпалын бағалау 

Әлеуметтік-экономикалық үлес. 
Мүдделі тараптар үшін экономикалық құндылықтар 
құру; 
Қайырымдылық және демеушілік қызмет

413-2 Жергілікті қоғамдастықтарға елеулі нақты немесе әлеуетті 
теріс әсері бар бөлімшелер

Әлеуметтік-экономикалық үлес. 
Мүдделі тараптар үшін экономикалық құндылықтар 
құру 

GRI 415 (2016): МЕМЛЕКЕТТІК САЯСАТ

415-1 Саяси мақсаттарға жұмсалған қайырымдылық 
төлемдерінің жалпы ақшалай көрінісі

Корпоративтік басқару және әдеп. 
Корпоративтік әдеп. 
Мемлекеттік органдармен байланыс және демеушілік 
қызмет 

«ҚАЗАТОМӨНЕРКӘСІП» ҰАК» АҚ-НЫҢ КӨРСЕТКІШТЕРІ
ҚАӨ1 Өндірістік учаскелердің өмірлік циклі Әлеуметтік-экономикалық үлес. 

Кен орындарының өмірлік циклін басқару 
ҚАӨ2 Төтенше жағдайларға дайындылық Әлеуметтік жауапкершілік. 

Еңбекті қорғау және өнеркәсіптік қауіпсіздік. 
Төтенше жағдайларға дайындылық 

ҚАӨ3 Радиациялық қауіпсіздік Әлеуметтік жауапкершілік. 
Еңбекті қорғау және өнеркәсіптік қауіпсіздік. 
Радиациялық қауіпсіздік 

Стандарт 
және 

көрсеткіштер

Ашып көрсету Есептің бөлімдері 

403-3 Денсаулықты қорғау қызметтері Әлеуметтік жауапкершілік. 
Еңбекті қорғау және өнеркәсіптік қауіпсіздік. 
Кәсіби аурулардың алдын алу және денсаулықты 
қорғау 

403-4 Еңбекті қорғау және жұмыс орнындағы қауіпсіздік 
мәселелері бойынша қызметкерлердің қатысуы, 
консультация және коммуникация 

Әлеуметтік жауапкершілік. 
Еңбекті қорғау және өнеркәсіптік қауіпсіздік. 
Қауіпсіздік мәдениетін дамыту 

403-5 Еңбекті қорғау және жұмыс орнындағы қауіпсіздік 
мәселелері бойынша кәсіби дайындық

Әлеуметтік жауапкершілік. 
Еңбекті қорғау және өнеркәсіптік қауіпсіздік. 
Қауіпсіздік мәдениетін дамыту

403-6 Қызметкерлердің денсаулығын жақсарту Әлеуметтік жауапкершілік. 
Әлеуметтік саясат. 
Спорттық және мәдени іс-шаралар;
Еңбекті қорғау және өнеркәсіптік қауіпсіздік. 
Кәсіби аурулардың алдын алу және денсаулықты 
қорғау 

403-7 Денсаулық пен еңбек қауіпсіздігі үшін іскерлік 
қатынастармен тікелей байланысты салдардың алдын 
алу және жеңілдету

Әлеуметтік жауапкершілік. 
Еңбекті қорғау және өнеркәсіптік қауіпсіздік. 
Мердігерлік ұйымдарда еңбекті қорғауды басқару

403-8 Басқару жүйесі еңбекті қорғау және жұмыс орнындағы 
қауіпсіздік мәселелерімен қамтыған қызметкерлер

Әлеуметтік жауапкершілік. 
Еңбекті қорғау және өнеркәсіптік қауіпсіздік. 
ЕҚ және ӨҚ бойынша қызметтің тиімділігі

403-9 Өндірістік жарақаттар Әлеуметтік жауапкершілік. 
Еңбекті қорғау және өнеркәсіптік қауіпсіздік. 
Өндірістік травматизмнің алдын алу.

GRI 404 (2016): ҮЙРЕТУ ЖӘНЕ БІЛІМ БЕРУ

404-1 Бір қызметкерді оқыту сағаттарының орташа жылдық 
саны

Әлеуметтік жауапкершілік. 
Персоналды басқару. 
Персоналды дамыту және оқыту, мамандарды даярлау 

404-2 Қызметкерлердің жұмыстылыққа қабілеттілігін қолдауы 
тиіс біліктілікті арттыру бағдарламалары

Әлеуметтік жауапкершілік. 
Персоналды басқару. 
Әлеуметтік саясат. 
Персоналды дамыту және оқыту, мамандарды даярлау

GRI 405 (2016): АЛУАН ТҮРЛІЛІК ЖӘНЕ ТЕҢ МҮМКІНДІКТЕР

405-1 Басқарушы органдар мен қызметкерлердің алуан 
түрлілігі

Әлеуметтік жауапкершілік. 
Персоналды басқару. 
Персонал құрылымы 

405-2 Ерлер мен әйелдердің базалық жалақысының сыйақыға 
қатынасы

Әлеуметтік жауапкершілік. 
Персоналды басқару. 
Еңбекақы төлеу жүйесі
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GRI 201-1

«ҚАЗАТОМӨНЕРКӘСІП» ҰАК» АҚ

БАСШЫЛЫҚТЫҢ 2019 ЖЫЛҒЫ 31 ЖЕЛТОҚСАНДА АЯҚТАЛҒАН ЖЫЛ БОЙЫНША ШОҒЫРЛАНДЫ-
РЫЛҒАН ҚАРЖЫЛЫҚ ЕСЕПТІЛІКТІ ДАЙЫНДАУ ЖӘНЕ БЕКІТУ ҮШІН ЖАУАПКЕРШІЛІК ТУРАЛЫ 
МӘЛІМДЕМЕСІ

Төменде берілген мәлімдеме тәуелсіз аудиторлардың және басшылықтың «Қазатомөнеркәсіп» Ұлт-

тық Атом Компаниясы» АҚ («Компания») және оның еншілес кәсіпорындарының (бұдан әрі бірлесіп – 

«Топ») 2019 жылғы 31 желтоқсанда аяқталған жыл бойынша шоғырландырылған қаржылық есептілі-

гіне қатысты жауапкершілігін шектеу мақсатында жасалды.

Топ басшылығы  2019 жылғы 31 желтоқсандағы жағдай бойынша Топтың шоғырландырылған 

қаржылық ахуалы, сонымен қатар оның қызметінің нәтижелері, көрсетілген күнге аяқталған жыл-

дың ішіндегі ақша қаражатының қозғалысы және капиталдағы өзгерістер Халықаралық қаржылық 

есептілік стандартына (ХҚЕС) сәйкес шынайы көрсетілген Топтың 2019 жылғы 31 желтоқсанда 

аяқталған жыл бойынша шоғырландырылған қаржылық есептілігін дайындау үшін жауап береді.

 Шоғырландырылған қаржылық есептілікті дайындау кезінде басшылық:

• есепке алу саясатының қағидаттарын дұрыс таңдау және қолдану;

• ақпаратты, соның ішінде есепке алу саясаты туралы ақпаратты осындай ақпараттың орын-

дылығын, шынайылығын, салыстырмалылығын және түсініктілігін қамтамасыз ететін нышанда 

ұсыну;

• ХҚЕС талаптарын орындау пайдаланушылардың есептілікті, қандай да бір мәмілелердің, 

сонымен қатар өзге де оқиғалардың немесе шарттардың Топтың шоғырландырылған қаржылық 

ахуалына және қызметтің шоғырландырылған қаржылық нәтижелеріне ететін әсерін түсінуі үшін 

жеткіліксіз болған жағдайларда, қосымша ақпаратты ашып көрсету; және

• Топтың келешек көз жетерлік уақыттарда қызметті жалғастыруға қабілеттілігін бағалау үшін жау-

апкершілікте болады.

Басшылық сонымен қатар келесi iс-шараларға жауапты:

• Топтың барлық кәсіпорындарында тиімді және сенімді ішкі бақылау жүйесін әзірлеу, енгізу және 

қолдау;

• есепке алуды Топтың мәмілелерін ашып көрсетуге және түсіндіруге, сонымен қатар Топтың 

шоғырландырылған қаржылық ахуалы туралы жеткілікті түрде дәл ақпаратты кез келген күн 

бойынша ұсынуға және шоғыландырылған қаржылық есптіліктің ХҚЕС талаптарына сәйкестігін 

қамтамасыз етуге мүмкіндік беретін нышанда жүргізу;

• бухгалтерлік есепті Қазақстан Республикасының заңнамасына және бухгалтерлік есеп стан-

дарттарына сәйкес жүргізу;

• Топ активтерінің сақталуын қамтамасыз ету бойынша барлық орынды ықтимал шараларды 

қабылдау; және 

• қаржылық және өзге теріс пайдаланушылық фактілерін болдырмау және айқындау.

Топтың 2019 жылғы 31 желтоқсанда аяқталған жыл бойынша шоғырландырылған қаржылық есептілі-

гін басшылық 2020 жылғы 4 наурызда бекітті.

_____________________________   _____________________________

ЮСУПОВ М.Б.      ҚОЖА-АХМЕТ Д.А.

ЭКОНОМИКА ЖӘНЕ ҚАРЖЫ ЖӨНІНДЕГІ    ҚАРЖЫ БАҚЫЛАУШЫСЫ

БАС ДИРЕКТОР 
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Шоғырландырылған қаржылық есептілік

Пайда немесе шығын және өзге жиынтық табыс туралы шоғырландырылған есеп

Миллион Қазақстан теңгесімен берілген Ескерт. 2019 ж. 2018 ж. 
 (қайта есептелді)

Табыс 9 502,269 436,632
Өткізудің өзіндік құны   10 (307,498) (313,817)
Жалпы пайда    194,771 122,815
Өткізу бойынша шығыстар   11 (10,827) (10,530)
Жалпы және әкімшілік шығыстар 12 (32,024) (34,805)
Қаржылық емес активтердің құнсыздануынан пайда болған шығындарды 
қалпына келтіру 13 1,373 15,128

Қаржылық емес активтердің құнсыздануының шығындары         13 (4,549) (5,848)
Қаржылық емес активтердің құнсыздануының таза шығындары         13 (223) (3,770)
Еншілес кәсіпорынның шығуынан алынған пайда/(шығын) 41 5,634 (511)
Бағамдық айырма бойынша таза пайда/(шығын) 15 83 7,250
Бизнесті сатып алудан алынған таза пайда 45 54,649 347,479
Өзге де кірістер    14 19,719 1,242
Өзге шығыстар      15 (6,797) (5,849)
Қаржылық кірістер  17 3,990 3,949
Қаржылық  шығыстар   17 (11,955) (12,672)
Қауымдастырылған   кәсіпорындардың нәтижелеріндегі үлес 25 23,547 33,246
Бірлескен кәсіпорындардың нәтижелеріндегі үлес 26 9,864 (4,743)
Салық салынғанға дейінгі пайда        247,255 452,381
Табыс салығы бойынша шығыстар 18 (33,506) (28,797)
Жалғасатын қызметтен алынатын пайда 213,749 423,584
Тоқтатылған қызметтен алынатын пайда — 1,104
ЖЫЛ ІШІНДЕГІ ПАЙДА 213,749 424,688
Өзге жиынтық (шығын)/кіріс        
Кейіннен пайдаға немесе шығынға жіктелуі мүмкін баптар:
Шетелдік функционалдық валюталы кәсіпорындар бойынша бағамдық айырма 1,610 (21,118)
Пайда немесе шығын құрамына    қайта  жіктелмейтін баптар:
Өзге жиынтық кіріс арқылы әділ құн бойынша бағаланатын, үлестік бағалы 
қағаздарға инвестициялардан шығыстарды шегергендегі кірістер 7 14,402

Еңбек қызметі аяқталғаннан кейін төленетін сыйақы бойынша 
міндеттемелерді қайта бағалау (33) 23

Кәсіпорындардың өзге жиынтық шығындағы үлестік қатысу әдісі бойынша 
есепке алынатын үлес (11) 5

Жыл ішіндегі өзге де жиынтық (шығын) / кіріс 1,573 (6,688)
ЖЫЛ ІШІНДЕГІ ЖИЫНТЫҚ КІРІС ЖИЫНЫ 215,322 418,000
Келесілерге жатқызылатын жылдық пайда:
- Компанияның меншік иелеріне 189,998 417,684
- бақыланбайтын үлеске 23,751 7,004
Жыл ішіндегі пайда 213,749 424,688
Келесілерге жатқызылатын жылдық жиынтық кірістің жиыны:
- Компанияның меншік иелеріне 191,580 411,065
- бақыланбайтын үлеске 23,742 6,935
Жыл ішіндегі жиынтық кіріс жиыны 215,322 418,000
Қарапайым акцияға шаққандағы  меншік иелеріне жатқызылатын жалғасатын  
қызметтен алынған пайда негізінде есептелген негізгі және сұйылған пайда 
(акцияға теңгемен) 

19 733 1,606

Қарапайым акцияға шаққандағы  меншік иелеріне жатқызылатын жылдық 
пайда негізінде есептелген негізгі және сұйылған пайда (акцияға теңгемен)       19 733 1,610

Қаржылық ахуал туралы шоғырландырылған есеп

Миллион Қазақстан теңгесімен берілген Ескерт. 2019 ж. 2018 ж. 
(қайта есептелді)

АКТИВТЕР
Ұзақ мерзімді активтер
Негізгі құралдар 21 179,453 176,389
Өндіріске дайындау шығындары    22 140,740 121,076
Жер қойнауын пайдалану құқығы 23 603,042 452,439
Барлау және бағалау активтері 24 22,927 23,609
Материалдық емес активтер 20 54,697 54,099
Пайдалану құқығы нысанындағы активтер 1,640 —
Қауымдастырылған кәсіпорындарға инвестициялар 25 90,943 107,434
Бірлескен кәсіпорындарға инвестициялар 26 33,122 40,442
Өзге инвестициялар 27 567 619
Дебиторлық берешек 28 67 13
Кейінге қалдырылған салық активтері 18 13,558 7,552
Мерзімдік депозиттер 31 13 13
Туынды қаржылық актив 9 543 1,369
Байланысты тараптарға берілген қарыздар 32 10,125 13,245
Өзге ұзақ мерзімді активтер 29 24,676 20,847
  1,176,113 1,019,146
Қысқа мерзімді активтер
Дебиторлық берешек 28 90,627 94,477
Табыс салығы бойынша алдын ала төлем   12,110 4,366
Өтеуге ҚҚС 44,874 29,799
Қорлар 30 217,059 171,026
Мерзімдік депозиттер 31  1 205
Байланысты тараптарға берілген қарыздар 32 2,798 10,373
Ақша қаражаты және олардың баламалары 33 98,560 128,819
Өзге қысқа мерзімді активтер 29 12,257 18,322

478,286 457,387
Шығатын топтардың сатуға арналған ретінде жіктелген активтері 46 19,734 5,578

498,020 462,965
АКТИВТЕР ЖИЫНЫ 1,674,133 1,482,111

Осы шоғырландырылған қаржылық есептілікті басшылық 2020 жылғы 4 наурызда бекітті: 

Юсупов М.Б.

Экономика және қаржы 
жөніндегі бас директор

Қожа-Ахмет Д.А.

Қаржы бақылаушысы     

Смагулова Н. Н.

Бас бухгалтердің м.а.

ШОҒЫРЛАНДЫРЫЛҒАН ҚАРЖЫЛЫҚ ЕСЕПТІЛІК
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Шоғырландырылған қаржылық есептілік

Миллион Қазақстан теңгесімен берілген Ескерт. 2019 ж. 2018 ж. 
(қайта есептелді)

КАПИТАЛ
Акционерлік капитал 34 37,051 37,051
Қосымша төленген капитал 4,420 4,420
Резервтер 1,647 21
Үлестірілмеген пайда 944,917 834,964
Компанияның меншік иелеріне жатқызылатын капитал 988,035 876,456
Бақыланбайтын иелену үлесі 254,119 168,004
КАПИТАЛ ЖИЫНЫ 1,242,154 1,044,460
МІНДЕТТЕМЕЛЕР
Ұзақ мерзімді міндеттемелер
Несиелер мен қарыздар 35 69,300 16,270
Қаржылық жалға беру бойынша міндеттемелер       35 804 350
Кредиторлық берешек 37 - 777
Резервтер 36 39,487 32,885
Кейінге қалдырылған салық міндеттемелері 18 129,582 97,215
Қызметкерлерге сыйақылар 1,110 954
Өзге ұзақ мерзімді  міндеттемелер 38 6,602 5,825

246,885 154,276
Қысқа мерзімді міндеттемелер
Несиелер мен қарыздар 35 90,664 183,420
Қаржылық жалға беру бойынша міндеттемелер       35 590 129
Резервтер 36 887 187
Кредиторлық берешек 37 58,562 51,534
Өзге салық пен міндетті төлемдер бойынша міндеттемелер 12,717 10,711
Қызметкерлерге сыйақылар 136 147
Табыс салығы бойынша міндеттемелер 467 977
Өзге қысқа мерзімді міндеттемелер 38 20,682 30,319

184,705 277,424
Шығатын топтардың сатуға арналған ретінде жіктелген міндеттемелері 46 389 5,951
МІНДЕТТЕМЕЛЕР ЖИЫНЫ 431,979 437,651
КАПИТАЛ МЕН МІНДЕТТЕМЕЛЕР ЖИЫНЫ 1,674,133 1,482,111
Бір акцияның теңгерімдік құны (теңгемен) 19 4,578 3,819

Қаржылық ахуал туралы шоғырландырылған есеп (жалғасы)

Осы шоғырландырылған қаржылық есептілікті басшылық 2020 жылғы 4 наурызда бекітті: 

Юсупов М.Б.

Экономика және қаржы 
жөніндегі бас директор

Юсупов М.Б.

Экономика және қаржы 
жөніндегі бас директор

Қожа-Ахмет Д.А.

Қаржы бақылаушысы     

Қожа-Ахмет Д.А.

Қаржы бақылаушысы     

Смагулова Н. Н.

Бас бухгалтердің м.а.

Смагулова Н. Н.

Бас бухгалтердің м.а.

Ақша қаражатының қозғалысы туралы шоғырландырылған есеп

Миллион Қазақстан теңгесімен берілген Ескерт. 2019 ж. 2018 ж.
(қайта есептелді) 

ОПЕРАЦИЯЛЫҚ ҚЫЗМЕТ
Сатып алушылардан ақша қаражатының келіп түсуі 597,461 556,151
Бюджеттен ҚҚС қайтару 23,859 23,403
Алынған сыйақы 11,343 2,003
Жеткізушілерге төлемдер (315,683) (390,425)
Қызметкерлерге төлемдер (47,915) (45,856)
Операциялық қызметтен түсетін ақша қаражаты     269,065 145,276
Төленген табыс салығы (50,018) (28,642)
Өзге төленген салықтар (3-ескертпе) (52,334) (51,605)
Төленген сыйақы (7,184) (6,702)
Операциялық қызметтен түскен ақша қаражатының ағындары 159,529 58,327
ИНВЕСТИЦИЯЛЫҚ ҚЫЗМЕТ
Негізгі құралдарды сатып алу (25,931) (23,578)
Негізгі құралдарды есептен шығарудан алынған түсімдер 70 76
Негізгі құрал үшін берілген аванстар       (728) (881)
Материалдық емес активтерді сатып алу (230) (2,606)
Кен орнын игеру активтерін сатып алу (20,732) (23,917)
Барлау және бағалау активтерін сатып алу (2,394) (8,215)
Шыққан кәсіпорындардың ақша қаражатын шегергендегі еншілес кәсіпорындарға салынған   
инвестицияларды өткізуден түсімдер

3,744 16,724

Мерзімді салымдар және шектеулі   ақшалай қаражаттарды орналастыру (4,457) (8,525)
Мерзімді салымдар және шектеулі ақшалай қаражаттарды өтеу 3,383 8,666
Байланысты тараптардың қарыздарын өтеу (6,716) —
Қарыздарды өтеу 9,577 —
Бақыланатын кәсіпорындардан олардың құрамында сатып алған ақша қаражатын 
шегергендегі үлесті сатып алу

5,563 (8,415)

Қауымдастырылған компанияларға және бірлескен кәсіпорындарға салынған 
инвестицияларды сатып алу

(524) (2,852)

Қауымдастырылған компаниялардан, бірлескен кәсіпорындардан және өзге   
инвестициялардан алынған дивидендтер

13 ,266 12,773

Өзгелері  (2,162) 471
Инвестициялық қызметтен түскен ақша қаражатының ағындары (28,271) (40,279)
ҚАРЖЫЛЫҚ ҚЫЗМЕТ
Несиелер мен қарыздардан түскен түсімдер 35 203,250 100,547
Облигацияларды орналастыру 35 70,000 70,000
Несиелер мен қарыздарды өтеу 35 (255,872) (147,734)
Облигацияларды өтеу 35 (73,500) —
Акционерлерге төленген дивидендтер 34 (80,001) (161,661)
Бақыламайтын үлеске төленген дивидендтер (22,517) (273)
Жалға беру бойынша төлемдер (463) (151)
Қаржылық қызметтен түскен ақша қаражатының ағындары (159,103) (139,272)
Ақша қаражаты мен олардың баламаларының таза азаюы (27,845) (121,224)
Жыл басындағы ақша қаражаты және олардың баламалары 128,819 239,936
Ақша қаражаты және олардың баламаларына валюта бағамдарының өзгеруінің ықпалы (2,407) 10,128
Ақша қаражаты және олардың баламаларының құнсыздануынан резервтегі өзгерістер (7) (21)
Жыл соңындағы ақша қаражаты және олардың баламалары 33 98,560 128,819

Осы шоғырландырылған қаржылық есептілікті басшылық 2020 жылғы 4 наурызда бекітті: 
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Шоғырландырылған қаржылық есептілік

Капиталдағы өзгерістер туралы шоғырландырылған есеп

Миллион Қазақстан теңгесімен берілген Компанияның меншік иелеріне тиесілі Бақылан-
байтын 
иелену 
үлесі

Капитал 
жиыныАкцио-

нерлік 
капитал

Резерв-
тер

Үлестіріл-
меген 
пайда

Қосымша 
төленген 
капитал

Жиыны 

2018 жылғы 1 қаңтардағы қалдық 37,051 472 585,109 4,785 627,417 14,550 641,967
Жыл ішіндегі пайда (3-ескертпе) — — 417 684 — 417 684 7 004 424 688
Өзге жиынтық кіріс арқылы әділ құн бойынша 
бағаланатын, үлестік бағалы қағаздарға 
инвестициялардан алынған таза табыстар 
(3-ескертпе)

— 14,402 — — 14,402 — 14,402

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 табысындағы 
үлестік қатысу әдісі бойынша есепке алынатын 
үлес 

— — 91 — 91 (86) 5

Жыл ішіндегі жиынтық кіріс жиыны — 13,951 397,114 — 411,065 6,935 418,000
Жарияланған дивидендтер — — (161,661) — (161,661) (635) (162,296)
Акционерлік капиталға жарна — — — (365) (365) — (365)
FVOCI бойынша бағаланатын, есептен шығару 
кезінде инвестицияны қайта бағалауға арналған 
резервті үлестірілмеген пайдаға аудару

— (14,402) 14,402 — — — —

Бизнес сатып алу — — — — — 147,154 147,154
2018 жылғы 31 желтоқсан (3-ескертпе) 37,051 21 834,964 4,420 876,456 168,004 1,044,460
Жыл ішіндегі пайда — — 189,998 — 189,998 23,751 213,749
Өзге жиынтық кіріс арқылы әділ құн бойынша 
бағаланатын, үлестік бағалы қағаздарға 
инвестициялардан алынған таза табыстар 

— 7 — — 7 — 7

Шетелдік қызмет аударымынан алынған 
бағамдық айырма

— 1,619 — — 1,619 (9) 1,610

Еңбек қызметі аяқталғаннан кейін төленетін 
сыйақы бойынша міндеттемелерді қайта 
бағалау

— — (33) — (33) — (33)

Кәсіпорындардың өзге жиынтық шығындағы 
үлестік қатысу әдісі бойынша есепке алынатын 
үлес

— — (11) — (11) — (11)

Жыл ішіндегі жиынтық кіріс жиыны — 1,626 189,954 — 191,580 23,742 215,322
Жарияланған дивидендтер (34-ескертпе) — — (80,001) — (80,001) (23,999) (104,000)
Бизнес сатып алу (45-, 41-ескертпелер) — — — — — 86,372 86,372
2019 ж. 31 желтоқсан 37,051 1,647 944,917 4,420 988,035 254,119 1,242,154

Осы шоғырландырылған қаржылық есептілікті басшылық 2020 жылғы 4 наурызда бекітті: 

Юсупов М.Б.

Экономика және қаржы 
жөніндегі бас директор

Қожа-Ахмет Д.А.

Қаржы бақылаушысы     

Смагулова Н. Н.

Бас бухгалтердің м.а.

1. «ҚАЗАТОМӨНЕРКӘСІП» ҰАК» АҚ ТОБЫ ЖӘНЕ ОНЫҢ ҚЫЗМЕТІ 
ТУРАЛЫ ЖАЛПЫ МӘЛІМЕТТЕР

Осы шоғырландырылған қаржылық есептілік 2019 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 атала
ды) үшін дайындалды.

Компания Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес құрылған акционерлік қоғам болып табылады. Ком
пания 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 «СамұрықҚазына» Ұлттық әлауқат қоры» АҚ (бұдан әрі – «СамұрықҚазына» АҚ) арқылы 
мемлекетке тиесілі болды.  

2018 жылғы 13 қарашада «СамұрықҚазына» 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 тиісін
ше ЖДҚ үшін 11.60 АҚШ долларын және қарапайым акция үшін 4,322.74 теңге құрады. 2019 жылғы 26 қыркүйекте 
«СамұрықҚазына» АҚ LSE және AIXке ЖДҚ түріндегі 9,863,021 акция қосымша ұсынысты орналастырды.  Қосымша 
ұсыныстың бағасы ЖДҚ үшін 13 АҚШ долларын құрады. 2019 жылғы 31 желтоқсандағы жағдай бойынша Компания 
акцияларының 81.28%ы «СамұрықҚазына» АҚға тиесілі және акциялардың 18.72%ы еркін айналымда.

Компания мына мекенжай бойынша тіркелген: Қазақстан Республикасы, НұрСұлтан қ., Е10 ксі 17/12.  Негізгі қызмет 
орны Қазақстан Республикасы болып табылады.

Топтың негізгі қызмет түрі уран өндіру және уран өнімдерін сату болып табылады.  Топ әлемнің жетекші уран өндіруші 
компанияларының 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 құрайтын бірқатар 
бірлескен және қауымдастырылған кәсіпорындардың қатысушысы болып табылады (25 және 26ескертпелер). Ком
пания акцияларын бастапқы жария орналастыруға байланысты, жоғарыда сипатталғандай, Топтың Даму стратегиясы 
уран өндіру жөніндегі негізгі бизнеске және қосылған құн тізбегінің тиісті элементтеріне шоғырландыру және кейіннен 
бейіндіr емес операцияларды жою мақсатында, қайта қаралды.  Даму стратегиясы нарықтық жағдайлар негізінде 
өндіру көлемін оңтайландыру және өнімді өткізу жөніндегі мүмкіндіктерге нарықтық бағдарланған тәсілді қолдану жо
лымен, құнның ұзақ мерзімді өсуін қамтамасыз етуге арналған.

ШОҒЫРЛАНДЫРЫЛҒАН ҚАРЖЫЛЫҚ 
ЕСЕПТІЛІККЕ ЕСКЕРТПЕЛЕР
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Шоғырландырылған қаржылық есептілік

2019 жылғы 31 желтоқсандағы жағдай бойынша Топ уран өндіру және барлау жөніндегі мына 
келісімшарттардың тарапы болды:    

Кен орны/телім Әзірлеу кезеңі Келісімшарт 
күні

Келісімшарт 
мерзімі

Жер қойнауын пайдаланушы

Қанжуған Өндіру 27 қараша 1996 26 жыл «Қазатомөнеркәсіп-SaUran» ЖШС
Уванас Өндіру 27 қараша 1996 26 жыл «Қазатомөнеркәсіп-SaUran» ЖШС
Мыңқұдық, Шығыс телімі Өндіру 27 қараша 1996 26 жыл «Қазатомөнеркәсіп-SaUran» ЖШС
Мойынқұм, № 1 телім (Оңтүстік) (оңтүстік бөлігі) Өндіру 26 қыркүйек 2000 20 жыл «Қазатомөнеркәсіп-SaUran» ЖШС
Мыңқұдық, Орталық телімі Өндіру 08 шілде 2005 28 жыл «Орталық» ЕК» ЖШС
Мыңқұдық, Батыс телімі Өндіру 08 шілде 2005 30 жыл «Аппақ» ЖШС
Солтүстік және Оңтүстік Қарамұрын Өндіру 15 қараша 1996 26 жыл «РУ-6» ЖШС 
Мойынқұм, № 3 телім (Орталық) (солтүстік бөлігі) Өндіру 31 мамыр 2010 31 жыл Компания
Инкай, № 1 телім Өндіру 13 шілде 2000 45 жыл «Инкай» БК» ЖШС
Инкай, № 2 телім Барлау 25 маусым 2018 4 жыл Компания
Инкай, № 3 телім Барлау 25 маусым 2018 4 жыл Компания
Жалпақ Барлау 31 мамыр 2010 12 жыл «Орталық» ЕК» ЖШС 
Солтүстік Хорасан, № 2 телім Өндіру 01 наурыз 2006 49 жыл «Байкен-U» ЖШС
Солтүстік Хорасан, № 1 телім Барлау және өндіру 08 мамыр 2005 53 жыл «Хорасан-U» БК» ЖШС
Буденовское, № 2 телім   Өндіру 08 шілде 2005 35 жыл «Қаратау» ЖШС
Буденовское, № 1 телім   Өндіру 20 қараша 2007 30 жыл «Ақбастау» БК» АҚ
Буденовское, № 3,4 телім   Өндіру 20 қараша 2007 31 жыл «Ақбастау» БК» АҚ

2019 жылғы 31 желтоқсандағы жағдай бойынша Топқа 30дан астам кәсіпорын кіреді (2018 ж.: 30 кәсіпорын), оның іші
не Қазақстан Республикасының алты өңірінде – Оңтүстік Қазақстан (2018 жылғы 19 маусымнан бастап – Түркістан), 
Шығыс Қазақстан, Қызылорда, Ақмола, Алматы және Павлодар облыстарында орналасқан қауымдастырылған және 
бірлескен кәсіпорындар бар. 2019 жылғы 31 желтоқсандағы жағдай бойынша, Топ қызметкерлерінің жалпы саны 21 
мың адамды құрайды (2018 ж.: 21 мың адам).

Төменде 2019, 2018 жылдар ішіндегі Топ құрылымындағы елеулі өзгерістер көрсетілген. 

«Уранды байыту орталығы» АҚ (ЖБО)
Топ «Уранды байыту орталығы» АҚдағы (УБО) 50% минус 1 (бір) акциясын осы бірлескен кәсіпорын бойынша өзінің 
әріптесі – «ТВЭЛ» АҚға (ТВЭЛ) кейінге қалдыру талабымен сату жөнінде келісімшарт жасасты. Топ ЖБОның 1 акци
ясын өзінде қалдыруды жоспарлап отыр, осы арқылы, ТВЭЛмен алдын ала келісілген шарттарға сәйкес, Топ уранды 
байыту жөніндегі қызметтерге қол жеткізу құқығын сақтайды.  Инвестицияларды іске асыру жоспарына сәйкес, бұрын 
жарияланғандай, осы шоғырландырылған қаржылық есептілікте Топ ЖБОның бірлескен кәсіпорнының инвестиция
сын сатуға арналған актив ретінде жіктеді.

«Байкен-U» ЖШС, «Қызылқұм» ЖШС, «Хорасан-U» БК» ЖШС
2018 жылдың желтоқсанында Топ Energy Asia (BVI) Limitedтің 40.05% акцияларын және «ХорасанU» БК» ЖШС жарғылық 
капиталының 16.02%ын Energy Asia Holdings (BVI) Limitedтен сатып алу бойынша мәмілені аяқтады. Жасалған мәміле нәти
жесінде «БайкенU» ЖШС, «Қызылқұм» ЖШС және «ХорасанU» БК» ЖШСдағы топтың иелену үлесі тиісінше 52.5%, 50% және 
50%ға дейін ұлғайды (45ескертпе). Мәміле аяқталғанға дейін иелену үлесі тиісінше 14.45%, 33.98% және 33.98% құрады.

2018 жылғы 31 желтоқсандағы жағдай бойынша Топ Бақылау кеңесінде өкілдік ету және дауыс беру құқықтарының 
көпшілігін алу жолымен, «БайкенU» ЖШСны бақылауға алды.  2018 жылғы 31 желтоқсандағы жағдай бойынша Топ 
«Қызылқұм» ЖШС және «ХорасанU» БК» ЖШСдағы елеулі ықпалын сақтап қалды. Топ 2018 жылғы 31 желтоқсандағы 
жағдай бойынша «ХорасанU» БК» ЖШСның бақылауға алынбағаны туралы қорытынды шығарды, себебі қатысушылар 
Топқа байқау кеңесінде көпшілік дауысқа иелік етуіне мүмкіндік беретін құрылтай құжаттарындағы өзгерістерді мақұл
дамады.

2019 жылғы ақпанда Топ Бақылау Кеңесінде дауыс беру және өкілдік ету құқықтарының көпшілігін алу жолымен «Хо
расанU» БК» ЖШСны бақылауға алды. Топ сатып алынған активтер мен міндеттемелерді есепке алу үшін әділ құнды 
қолданды (45ескертпе). Топ «ХорасанU» БК» ЖШСны 2019 жылғы 1 наурыздан бастап шоғырландырады.

«Инкай» БК» ЖШС
2017 жылдың желтоқсан айында Топ пен Cameco «Инкай» БК» ЖШСны қайта құрылымдау мәмілесін аяқтады.  Келісім 
шарттарына сәйкес Топ өзінің «Инкай» БК» ЖШСындағы қатысу үлесін 40%дан 60%ға дейін ұлғайтты және 2018 
жылғы 1 қаңтардан бастап кәсіпорынға бақылау алды.  Топ «Инкай» БК» ЖШСдағы үлесінің ұлғаюын ХҚЕС 3 стандар

тына сәйкес сатып алу әдісімен тәуелсіз бағалаушы есебінің негізінде көрсетті. Топ «Инкай» БК» ЖШСны 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. Нәтижесінде, осы бірлескен кәсіпорындар ХҚЕС 11 стандартына сәйкес бірлескен операциялар ретінде жіктел
ді. Топ бірлескен кәсіпорындарға инвестицияларды мойындауды тоқтатты және өзінің бірлескен кәсіпорындарға жата
тын 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. 

«MAЭK-Қазатомөнеркәсіп» ЖШС
2018 жылғы 25 маусымда Топ «СамұрықҚазына» АҚмен «MAЭKҚазатомөнеркәсіп» ЖШСдағы 100% қатысу үлесін 
сату туралы келісімге қол қойды. Сату 2018 жылғы маусымда үкіметтің келісімі алынғаннан кейін аяқталды. «MAЭK 
Қазатомөнеркәсіп» ЖШСның шығуы тоқтатылған қызмет ретінде көрсетілген.

Жекешелендіру бағдарламасы шеңберінде активтерді өткізу
IPO бойынша Топтың бағдарламасында, бұрын жарияланғандай, бейінді емес активтерді өткізу жоспарларына сәй
кес, бірқатар бейінді емес активтер өткізілді немесе өткізілетін болады, оның ішінде KazPV жобасының келесі кәсіпо
рындары бар: «Astana Solar» ЖШС, «Kazakhstan Solar Silicon» ЖШС және «MK KazSilicon» ЖШС».  Бұрын жарияландай, 
KazPV кәсіпорындарындағы 75% қатысу үлесін бастапқы кезеңде сатуды көздейтін кейінге қалдыру шарттары бар 
сатып алусату шартына 2019 жылғы 17 мамырда қол қойылды.  2019 жылғы 31 желтоқсандағы жағдай бойынша бұл 
мәміле аяқталған жоқ. KazPV жобасына қатысушы ұйымдардың активтері мен міндеттемелері осы шоғырландырыл
ған қаржылық есептілікте сатуға арналған активтер ретінде берілген (46ескертпе).

2.  ТОП ӨЗ ҚЫЗМЕТІН ЖҮЗЕГЕ АСЫРҒАН ЭКОНОМИКАЛЫҚ ОРТА
Қазақстан Республикасының экономикасында дамушы нарықтарға тән кейбір ерекшеліктердің көрініс табуы жалға
суда. Ол әсіресе Қазақстан экспортының негізгі бөлігін құрайтын мұнай мен газ және минералдық шикізаттар бағала
рының ауытқуына сезімтал. Бұл ерекшеліктерге, сонымен қатар, ұлттық валютаның елден тысқары жерде еркін айыр
басталмауы 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 тар
туда 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 
ақшалайкредиттік саясатты іске асыру туралы шешім қабылдады. Бұл ретте, қаржылық тұрақтылықты қамтамасыз 
ету үшін Ұлттық банктің айырбас бағамына қатысты саясатты теңгенің айырбас бағамының күрт ауытқуларының ал
дын алу үшін интервенцияларға жол береді.

Осы есеп күніндегі жағдай бойынша, Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің ресми айырбас бағамы 2019 жылғы 
31  желтоқсандағы жағдай бойынша 1 АҚШ доллары үшін 381.18 теңгемен салыстырғанда, 1 АҚШ доллары үшін 
380.26 теңгені құрады (2018 жылғы 31 желтоқсан: 1 АҚШ доллары үшін 384.20 теңге).  Осылайша, теңгенің айырбас баға
мына және Ұлттық банк пен Үкіметтің алдағы уақыттардағы ісқимылына, сондайақ аталған факторлардың Қазақстан 
Республикасының экономикасына әсеріне қатысты тұрлаусыздық бар. 

Мұндай экономикалық орта топтың қызметі мен қаржылық жағдайына елеулі әсер етеді.  Басшылық Топ қызметінің 
тұрақтылығын қамтамасыз ету үшін барлық қажетті шараларды қабылдайды.  Алайда қалыптасқан экономикалық 
жағдайдың болашақ салдарын болжау қиын, және басшылықтың ағымдағы болжамдары мен бағалаулары нақты нәти
желерден ерекшеленуі мүмкін.

Бұдан басқа, Қазақстан Республикасының таукен 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, сондайақ құқықтық, бақы
лау және саяси жүйелердің дамуына, яғни Топтың бақылау аясынан тысқарыдағы жағдайларға байланысты.

Басшылық Қазақстан экономикасындағы өзгерістердің дәрежесін де, ұзақтығын да және олардың Топтың келешек
тегі 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 екендіктері
не сенімді.
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3. ЕСЕПТІЛІК САЯСАТЫНЫҢ НЕГІЗГІ ЕРЕЖЕЛЕРІ  

Қаржылық есептілікті дайындау негізі
Осы шоғырландырылған қаржылық есептілік Халықаралық қаржылық есептілік стандарттарына («ХҚЕС») сәйкес өз
герістері 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 дайын
далды. Осы шоғырландырылған қаржылық есептілікті дайындау кезінде қолданылған есептілік саясатының негізгі 
ережелері төменде келтірілген. 

Шоғырландырылған қаржылық есептілікті дайындау ХҚЕС сәйкес кейбір маңызды бухгалтерік бағалауларды пайдалану
ды талап етеді. Бұдан басқа, Топтың есепке алу саясатын қолданған кезде  басшылықтың өз ойпікірлеріне сенуі қажет. 
Бухгалтерлік есептің анақұрлым жоғары дәрежедегі бағалауды болжайтын облыстары  және шоғырландырылған қаржы 
есептілік үшін рұқсат етулер мен бағалаулар анағұрлым елеулі болып табылатын облыстары 4ескертуде 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 қа
тысудан түскен өзгермелі табыспен байланысты тәуекелдердің ықпалына түседі, немесе осындай табысты алуға ар
налған 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 объ
ектісінің 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 қаты
сты 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, сондайақ 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 сатып алынған кәсіпорынның таза активтеріндегі бақыланбайтын 
үлеске барабар таратылған жағдайда, ұстаушыға таза активтердің пропорционалды үлесіне құқық беретін бақылан
байтын үлесті 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, сондайақ қабылданған мін
деттемелер мен шарттық міндеттемелер толық сәйкестірілгенін қайта бағалап, олардың бағаланғанын талдағаннан 
кейін, пайда немесе шығын 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 со
масынан шегеріледі, мәміле бойынша бизнесті біріктіру шеңберінде қарыздық құнды қағаздардың шығарылуына бай
ланысты 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 арасын
дағы 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 капиталы
ның құрамбірлігін білдіреді.

(ii) Бақыламайтын үлестерді сатып алу және сату
Топ бақыламайтын үлестің иелерімен мәмілелерді есептілікке алу үшін экономикалық бірліктің моделін қолданады. Са
тып алынған бақыламайтын үлестің тапсырылған өтеуі мен тепетең құны арасында қандайда айырмашылық болса, 
ол тікелей капиталда капиталмен операция ретінде көрсетіледі. Топ бақыламайтын үлестің сатылғаны үшін алынған 
өтеумен және оның тепетең 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 шоғыр
ландырылған 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 бел
гіленген тепетең құны бойынша көрсетілген. 

Алдыңғы кәсіпорын ең жоғары деңгейдегі есептілік беруші кәсіпорын болып саналады, онда еншілес кәсіпорын
ның ХҚЕС сәйкес дайындалған қаржы ақпараты шоғырланған болатын. Алдыңғы кәсіпорынмен бастапқы алынған 
зат кезінде пайда болған гудвил де аталған шоғырланған қаржы есептілікте көрсетіледі. Алдыңғы кәсіпорынның гу
двилімен қоса, таза активтердің тепетең құны және алынған затқа өтеу арасындағы айырмашылық аталған шоғыр
ланған 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 тепетең құнын азайтады. Топтың сатып алудан кейінгі қауымдасты
рылған кәсіпорындардың таза активтеріндегі үлесінің өзге өзгерістері мына түрде көрсетіледі: (i) Топтың қауымдасты
рылған кәсіпорындардың пайдасындағы және шығындағы үлесі қауымдастырылған кәсіпорынның қаржы қорытын
дысы ретіндегі жылдағы шоғырландырылған пайда мен шығын құрамында көрсетіледі, (ii) Топтың өзге де жиынтық 
табыстағы үлесі бөлек жолмен өзге жиынтық табыстың тепетең құнында көрсетіледі, (iii) Топтың қауымдастырылған 
кәсіпорындардың таза активтерінің тепетең құнындағы иелік үлесінің өзгерістері қауымдастырылған кәсіпорындар
дың 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 мойындау
ды тоқтатады, бұған ол аталған қауымдастырылған кәсіпорын атынан өзіне міндеттемелерді алу немесе төлемдерді 
жасау жағдайлары кірмейді.

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.
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(v) Бірлескен қызмет туралы келісім
Топ, егер ол басқа тараптармен бірлесіп әрекет ете отырып, келісімге жалпы бақылауды жүзеге асырса және егер 
тиісті ісәрекеттер туралы шешімдер қабылдау бірлескен бақылауды жүзеге асыруға қатысатын тараптардың бірауы
здан келісімін талап етсе, бірлескен қызмет туралы келісімге қатысушы болып табылады. Бірлескен қызмет туралы 
келісім осындай келісімге қатысушылардың келісімшарттық құқықтары мен міндеттемелеріне қарай бірлескен қы
зметті немесе бірлескен кәсіпорынды білдіреді. Егер бірлескен қызметке қатысушылардың активтерге құқығы бар 
және бірлес кен қызметке байланысты міндеттемелер бойынша жауапты болған жағдайда, қызмет бірлескен операция 
болып табылады. 

Топ бірлескен қызметке өзінің қатысуына қарай: (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 өнімді сатудан түскен пайдадағы өз үлесін; және (іv) кез келген бірлесіп 
шеккен шығыстардағы өз үлесімен қоса, өз шығыстарын мойындайды.  Келісім талаптарына сәйкес қатысушылар 
бірлескен операциялар өнімдерін өзінің 50% иелену үлесіне тең түрде сатып алады. Егер қатысушылар аталған шартты 
кезең ішінде орындамаса, бірлескен операция бойынша міндеттеме немесе дебиторлық берешек тиісті жалпы пайда 
мөлшерінде танылады. Міндеттеме/дебиторлық берешек қатысушы тепетеңдік талаптарын орындаған кезде не қаты
сушылар осындай міндеттемелерден/дебиторлық берешектен босатуды бірлесіп шешкен кезде, есептен шығарылады, 
тиісті пайда/шығын пайда мен шығындар туралы есепте танылады. Қатысушылар арасындағы дебиторлық және кре
диторлық берешектер қаржылық есептілікте толық көрсетілген. Бірлескен кәсіпорындарды сатудан түскен түсім Топ 
өнімді үшінші тарапқа сатқанға дейін, қаржылық есептілікте танылмайды.

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 шығын
дарда 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 бір
лескен кәсіпорынның өзге де жиынтық табысы мен шығындағы үлесі өзге жиынтық табыс құрамында Топтың шоғыр
ландырылған 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 үлесі
не тепетең өзара алып тасталады; іске асырылмаған шығыстар да өзара алып тасталады. Бірлескен кәсіпорындардың 
есептілік саясаты Топ қабылдаған есептілік саясатымен сәйкестірілген.

(i) Еншілес кәсіпорындардың, қауымдастырылған кәсіпорындардың немесе бірлескен кәсіпорындардың істен шығып 
кетуі
Топ бақылаудан немесе елеулі ықпалдан айырылған болса, онда кәсіпорындағы сақталынатын үлес әділ құны бой
ынша қайта бағаланады, ал баланстық құнының өзгеруі пайдада немесе залалда көрсетіледі. Әділ құны қауымдасты
рылған 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 тіке
лей істен шығып кетуін жүзеге асырды деп мойындалады. Бұл өзге жиынтық табыстың құрамында көрсетілген сома
лар пайдаға немесе шығынға ауысатынын білдіреді. 

Қауымдастырылған кәсіпорындағы қатысу үлесі азаятын болса, бірақ сонымен қатар елеулі ықпалы сақталса, өзге 
жиынтық табыс құрамында бұрында көрсетілген соманың тепетең үлесі ғана қажетті жағдайларда пайдаға немесе 
шығынға аударылады.

Шетелдік валюталарды қайта санау
Топтың шоғырландырылатын кәсіпорындарының әрқайсысының функционалдық валютасы осы кәсіпорын өз қы
зметін жүзеге асыратын экономикалық ортаның валютасы болып табылады. Компания мен оның Қазақстандық 
еншілес кәсіпорындарының функционалдық валютасы және Топтаың есептілігі ұсынылатын валюта Қазақстанның 
ұлттық валютасы – Қазақстан теңгесі болып табылады. Теңгенің басқа валюталарға конвертациялануына қатысты 
валюталық бақылау қағидалары әрекет етеді. Қазіргі уақытта теңге Қазақстан Республикасынан тысқары еркін кон
вертацияланатын валюта болып табылмайды.

Ақшалай активтер мен міндеттемелер әрбір кәсіпорынның функционалдық валютасына тиісті есептік кезең аяғын
дағы 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 ішін
дегі, функционалдық валюталары әртүрлі кәсіпорындар арасында өткенде, оң және теріс бағамдық айырмалар то
лығымен 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 опе

рация 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 көр

сетіледі. 

Шетелдік бөлімшені бақылауды жоғалтқан жағдайда, бұрын өзге жиынтық кіріс құрамында көрсетілген бағамдық ай
ырмалар жыл ішіндегі пайдаға немесе шығынға шығудан пайда немесе шығын ретінде көшірілуі тиіс. Еншілес кәсіпо
рынның бақылауды жоғалтусыз жартылай шығуы жағдайында, жинақталған бағамдық айырмалардың тиісті бөлігі 
капиталдағы бақыланбайтын үлеске көшіріледі. 

Шетел валютасындағы шоттар бойынша қалдықтарды қайта бағалау үшін пайдаланылған жабудың нарықтық айыр
бас бағамы 2019 жылғы 31 желтоқсандағы жағдай бойынша 1 АҚШ доллары үшін 382.59 теңгені құрады (2018 жылғы 
31 желтоқсан: 1 АҚШ доллары үшін 384.20 теңге).

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, қай
тарымдарды және қосымша құн салығын, экспорттық баждарды, акциздерді және өзге осыған ұқсас міндетті төлем
дерді 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. 
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Шоғырландырылған қаржылық есептілік

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 ал
майтындығының ықтималдылығы өте жоғары сомада ғана мойындалады. 

Қаржыландыру элементі жоқ деп есептеледі, өйткені сатулар төлемді 3090 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.

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 буктрансфер күніне жүзеге асыры
лады. Бұл ретте буктрансфер 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 та
быс 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 баға
лар қадағаланатын болып табылмаса, олар күтілетін шығындар мен маржадан шыға отырып есептеледі.

Келісімшарт толық орындалғанға дейін табысты, шығынды немесе орындалған жұмыстардың көлемін бағалау 
мәнжайлар өзгерген жағдайда қайта қаралады. Табыстың немесе шығындардың есептік сомаларының осымен 
байланысты туындайтын кез келген ұлғаюы немесе азаюы оларды қайта қарауға әкелген мәнжайлар туралы бас
шылыққа 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 мойында
лады. Егер төлемдердің сомасы көрсетілген қызметтер құнынан асса, сатып алушымен келісімшарт бойынша міндет
теме мойындалады.

Егер келісімшартқа өзгермелі өтеу кіретін болса, табыс тек осындай өтеудің келешек кезеңдерде елеулі азаюы болмай
тындығының ықтималдылығы өте жоғары жағдайда ғана мойындалады.

(iii) Қаржыландыру компоненттері. 
Топ уәде етілген тауарларды немесе қызметтерді сатып алушыға табыстау және сатып алушының оларды төлеуі ара
сындағы кезең бір жылдан аспайтын келісімшарттар жасасуды көздемейді. Осы себепті, Топ мәміленің бағасын ақша
лардың уақыттық құнының ықпалына түзетпейді.

(iv) Өзара есепке алулар және бартерлік операциялар. 
Сатып алусату 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 ақша
лай емес операциялардың тізбегі нышанында жүргізіледі.

Есепке алу, бартер немесе ақшалай емес нышандағы өзге есеп айырысуды пайдаланумен жүзеге асыру жоспарланған 
сатып алусату операциялары ақшалай емес есеп айырысулар нәтижесінде алынатын немесе табысталатын актив
тердің 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 пай
ыздық кірістер мен шығыстар тиімді пайыздық мөлшерлеме әдісін пайдаланумен есептеу әдісі бойынша барлық бо
рыш 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. 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 неме
се 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 құ
жаттарды 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. Нәтиже
сінде тиімді пайыз кредиттік тәуекелді ескерумен түзетілген болып табылады.

Пайыздық кіріс: (i) құнсыздандырылған (3кезең) 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 амортизация
ланған құнға қолданылатын құрылған немесе сатылып алынған кредиттік құнсыздандырылған қаржылық активтер
ден 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 айырмашылықтары
на қатысты баланстық міндеттемелер әдісімен есептеледі. Бастапқы мойындалуы бар ерекшелікке сәйкес, кейінге 
қалдырылған салықтар, бизнесті біріктірумен байланысты емес операциялар бойынша міндеттемелерді немесе ак
тивтерді 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 са
лынатын пайданы азайтпайтын гудвилге қатысты есептелмейді. Кейінге қалдырылған баланстық құны есептілік беру 
кезеңінің аяғында әрекет етілетін салық мөлшерлемесін қолданып есептеледі және, олар күтілетіндей, уақытша ай
рықшаларды 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 са
лық 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 міндет
темелерді көрсетпейді.

Топтың айқындалмаған салық позицияларын басшылық әрбір есептілік беру кезеңінің аяғында бағалайды. 

265264 БІРІКТІРІЛГЕН ЖЫЛДЫҚ ЕСЕП  |  2019 «Қазатомөнеркәсіп» Ұлттық Атом Компаниясы» АҚ



Шоғырландырылған қаржылық есептілік

Пайдаға арналған салық бойынша позицияларға қатысты көрсетілетін міндеттемелер, қосымша салық міндеттеме
лердің туындау мүмкіндігі бар деп басшылық санаған жағдайларда ескеріледі, егер де Топтың салық позициясы олар
дың жоқ болу мүмкіндігінен жоғары деп салық органдары келіспеген болса. Осындай бағалау, қолданыстағы немесе 
есептілік беру кезеңінің аяғында қолданыстағы салық заңнаманы, сондайақ 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.

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 бай
ланысты 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 қыз
мет 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 пай
даланудан экономикалық пайдасы мүмкін болып және оның құны сенімді бағалануы мүмкін болған жағдайда, бөлек 
актив ретінде көрсетіледі. Негізгі құралжабдықтарқұрамында елеулі бастапқы құнымен және бір жылдан астам пай
далы пайдалану мерзімімен қоса арнайы қор бөлігі мен қосалқы жабдықтар көрсетіледі. Өзге қор бөліктері мен қо
салқы құралжабдықтар тауарлықматериалдық қор құрамында көрсетіледі және шығындану деңгейі бойынша жыл
дағы пайда мен шығында көрсетіледі.

Ағымдағы жөндеу мен техникалық қызмет көрсетуге кеткен шығындар ағымдағы кезеңдегі шығындарға жатады. Не
гізгі құралдардың ірі түйіндерін немесе компоненттерін ауыстыруға кеткен шығындар ауыстыруға жататын бөлшек
терді 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 объектілерді амортиза
циялау осы әдіс тұтыну құрылымын ең жақсы түрде көрсететін объектілерге қатысты өндірістік әдіс негізінде есепте
леді. Негізгі құралдардың өзге объектілерінің амортизациясы олардың бастапқы құнын олардың пайдалы пайдалану 
мерзімі ішінде қалдық құнына дейін біркелкі есептеп шығару арқылы желілі әдіспен 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 3 тен 20 жылға дейін 

Негізгі құралдардың пайдалы қызметінің есептесу мерзімі оның пайдалы қызметінің өз мерзіміне де, жер қойнауын 
пайдалануға арналған келісімшарт мерзіміне және (немесе), негізгі құралдардың аталған нысаны орналасқан ау
мағындағы 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. Өндіріске дайындалу 
бойынша шығындарға технологиялық құйылатын және ағызылатын төтелдерді бұрғылау, төтелдердің магистральдік 
сыртқы айналымын жер бетіндегі коммуникациялар, жабдықтар және бақылауөлшеу аппаратурасы, иондық алмасу 
шайыр құны, телімді қалпына келтіру бойынша бағалау шығындар және өндіруге дайындалу бойынша өзге шығын
дар 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 жыл
дар бойынша күтілетін өндіру көлемі туралы егжейтегжей ақпарат ұсынылған, техникалықэкономикалық модель
дерге енгізіледі. 2017 жылдан бастап Топ қорлар туралы тәуелсіз консультант дайындайтын есептілікті пайдаланады  
(4ескертпе).

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 бой
ынша есептеледі. Гудвилды құнсыздануға тестілеуді, сондайақ оның құнсыздануы болатын белгілері бар жағдайлар
да, 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 қа
уымдастырылатын гудвил шығып кетуден болған пайда немесе шығындарды айқындау кезіндегі қызметтің баланс
тық 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. Әзірлеу
ге кеткен шығындар (жаңа және модернизацияланған өнімдерді жобалауға және сынауға байланысты), жоба ко
мерциялық 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 мате
риалдық емес активтер ретінде мойындалады. Әзірлеуге арналған өзге шығындар олардың туындау шамасы бойын
ша шығыстарға жатады. Бастапқы кезде шығыстарға жатқызылған әзірлеуге арналған шығыстар келесі кезеңдерде 
капиталдандырылуы мүмкін емес.

Пайдалы пайдаланудың айқындалған мерзімі бар әзірлеулерге арналған капиталдандырылған шығындар, осы әзірлеу
лердің мәні болатын коммерциялық өнім өндірісі басталу сәтінен бастап, түскен ақшаны күтілетін алу мерзімі ішінде 
желілік әдіспен амортизацияланады.
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Шоғырландырылған қаржылық есептілік

Жер қойнауын пайдалану құқығы
Жер қойнауын пайдалануға құқықтар, қажет болған жағдайда, амортизацияның жинақталған сомалары мен құн
сызданудан болған шығындар шегеріле отырып, бастапқы құн бойынша ескеріледі. Бизнесті сатып алу нәтижесінде 
алынған жер қойнауын пайдалану құқығы әділ құн бойынша бағаланады. Жер қойнауын пайдалану құқығын сатып 
алу құнына жазылу бонусы, коммерциялық табу бонусы, жер қойнауын пайдалану құқығын сатып алу құны және 
капиталдандырылған тарихи шығындар кіреді. Топ лицензия берілгенге дейін лицензияланған аумақтарға қатысты 
Үкімет шеккен тарихи шығындарды өтеуге міндетті. Осы тарихи шығындар лицензияның қолданылу мерзімі ішінде 
жүргізілетін төлемдердің келтірілген құнына тең міндеттемені тиісті мойындай отырып, сатып алу құнының бір бөлігі 
ретінде танылады.

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 техникалықэкономикалық модельдерге қо
сылады, олар құзыретті органмен бекітіледі және онда жылдар бойынша күтілетін өндіру көлемі туралы егжейтегжей
лі ақпарат ұсынылған. 2017 жылдан бастап Топ қорлар туралы тәуелсіз консультант дайындайтын есептілікті пайда
ланады (4ескертпе).

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 активтері геологиялық және геофизикалық зерттеулер, барлау ұңғымаларын бұрғылау және бар
лау жұмыстарына қатысты өзге де үстеме шығыстар сияқты коммерциялық рентабельді өндірісті жүзеге асыру мүм
кіндігі бекітілгенге дейін Топ шеккен капиталдандырылған шығындарды қамтиды. 

Барлау мен бағалау кезеңі аяқталғаннан кейін жер қойнауын пайдалану жөнінде келісімшарт жасасу немесе мерзімін 
ұзарту туралы шешім минералдық ресурстарды барлау мен бағалаудың жетістігіне және Топтың өндіру (әзірлеу) саты
сына көшу туралы шешіміне байланысты болады.

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 бой
ынша 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.

Жобалау жұмыстары, техникалықэкономикалық бағалау сияқты барлау жұмыстары басталғанға дейінгі қызметке 
байланысты шығындар кезең шығыстарына есептен шығарылады.

Қаржылық емес активтердің құнсыздануы
Әрбір есептілік беру кезеңінің аяғында басшылық қаржылық емес активтердің (қордан және кейінге қалдырылған са
лық активтерінен айырмашылығы бар) құнсыздану белгілері бар екенін анықтайды, осындай кез келген белгі анықтал
са, басшылық өтелетін құнын бағалайды, ол екі мөлшердің ең көбі ретінде айқындалады: активті сатуға кеткен шығыс
тарды 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 гене
рирлейтін өтелетін соманы бағалайды. Ақшалай ағымдарын өндіретін нысан (генерирлеуші бірлік) – бұл ең аз айқын
далатын активтер тобы, ол ақшалай ағымын өндіреді, және олар өзге активтерден немесе активтер тобынан түскен ақ
шалай ағымдарынан елеулі дәрежеде тәуелді емес. Генерирлеуші бірліктерді анықтау қағидасы 4 Ескертуде ұсынылған.

Құнсыздану мәніне тексеруді жүргізу кезінде қолданылатын бағалау мәні кен орнын әзірлеудің егжейтегжейлі жоспа
рына 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 ұзақ мерзімдік перспективадағы орташа бағадан айырмашылығы болмаған жағдайда);
 • болашақ өндірістің өзіндік құнына және өзге де операциялық және капиталдық шығындарға.

Активтің баланстық құны оның өтелетін құнынан асатын болса, активтің құнсыздануы мойындалады, және құнсызда
нудан болған залал, шоғырландырылған қаржы жағдай туралы есептілікте көрсетілген баланстық құнын активтің өте
летін 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 құнсыз
данудан ешбір шығын мойындалмаған жағдайда айқындалуы мүмкін тозуды есептен шығарып, баланстық құнының со
масымен шектелген.

Сатуға арналған санатқа жатқызылған ұзақ мерзімді активтер
Бақылауды жоғалтуды қоса алғанда (ұзақ мерзімдік және қысқа мерзімдік активтер қамтуы мүмкін) ұзақ мерзімдік ак
тивтер мен шығу топтары, олардың баланстық құны сату арқылы өтеледі болады, егер «сатуға арналған ұзақ мерзімдік 
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 ісқимыл 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 жік
телген ұзақ мерзімдік активтер немесе шығу топтары, басқа санатқа ауыстыруға жатпайды және ағымдағы есептілік 
кезеңінің соңындағы жіктелумен сәйкестікке келтіру үшін қаржылық ахуал туралы есептің салыстырмалы деректерін
дегі ұсынылу нышанын өзгертпейді.

Шығатын топ сату немесе өзге тәсілмен бір операция нәтижесінде топ ретінде бірге шығуға жататын активтер (қысқа 
мерзімді немесе ұзақ мерзімді) және осы активтермен тікелей байланысты, осы операциялардың нәтижесінде табыс
талатын міндеттемелер болып табылады. Шығарылатын топ құрамында гудвил есептеледі, егер шығатын топ сатып 
алу кезінде гудвил бөлінген ақша құралын генерирлеуші бірлік болып табылса. Ұзақ мерзімді 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 қысқа мерзімді бөлігі үшін де, сонымен қатар 
ұзақ мерзімді бөлігі үшін де жүргізіледі.
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Шоғырландырылған қаржылық есептілік

Сатуға арналған шығарылатын топтар жалпы алғанда екі мәннің: баланстық құн мен әділ құн сомаларын төменімен 
бағаланады. Сату үшін ұсталатын негізгі құралдар амортизацияланбайды. Қайта жіктелген ұзақ мерзімдік қаржы 
құралдары сатуға жұмсалған шығындарды шегергендегі баланстық құнның және әділ құнның аз сомасына дейін есеп
тен 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) қызмет
тің 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 ен
шілес 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 опе
рацияларды 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 жүр
гізілетін нарық.

Белсенді нарықта айналымы бар қаржы құралдарының әділ құны, белгілеу бағасын бөлек активке немесе міндетте
мені, 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, сондайақ нарық ережелерімен жасалатын ұқсас операциялар
дың деректерімен негізделген модельдер сияқты бағалау әдістері, немесе инвестициялар объектісінің қаржы дерек
терін 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 бел
гіленетін 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 қосым
ша шығындар болып табылады. Қосымша шығындар – бұл, мәміле жасалмай қалса, шегілмейтін шығындар. Мәміле 
бойынша шығындарға агенттерге (сауда агенттері ретінде әрекет ететін қызметкерлерді қоса), консультанттарға, дел
далдарға және дилерлерге төленген сыйақылар мен комиссиялық төлемдер, реттеуші органдарға және қор биржала
рына төленетін алымдар, сондайақ 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 не
месе көбейтілген, қарыздың негізгі сомасын өтеудегі ұстап қалынған ақшаны, ал қаржы активтері үшін – құнсыздану
дан туындаған шығындар сомасын санамағанда (бағалау резерві шотын тікелей немесе пайдалану арқылы), бастапқы 
мойындалған кезде бағаланған болатын. Қосылған проценттерге мәміле бойынша шығындардың, сондайақ кез кел
ген сыйақылардың немесе тиімді пайыздық мөлшерлеме әдісін қолданумен қоса өтеу сомасының дисконттың бастап
қы мойындау кезінде кейінге қалдырылған амортизациясы кіреді.

Қосылған пайыздық табыстар және қосылған пайыздық шығыстар, қосылған купондық табыспен және амортизаци
яланған 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 мөлшер
лемені қамтамасыз ету мақсатында, тиісті кезең ішіндегі (тиімді пайыз мөлшерлемесіның) пайыздық табыстарды не
месе пайыздық шығыстарды бөліп беру әдісі. Тиімді пайыздық мөлшерлеме – бұл, қаржы құралдың қолданынуы мүм
кін уақыты бойы, немесе, орынды болған кезде, қаржы құралдың таза тепетең 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 мөл
шерлемемен 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 кредиттік 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 мой
ындау кезінде кредиттік қамтамасыз етілген (POCI) қаржылық активтермен құрылған активтер үшін тиімді пайыздық 
мөлшерлеме кредиттік тәуекелді ескерумен түзетіледі, яғни келісімшарттық ақша ағындарының емес, бастапқы мой
ындау кезінде күтілетін ақша ағындарының негізінде есептеледі.

Қаржы құралдарының бастапқы мойындалуы. 
Пайда немесе шығын арқылы әділ құны бойынша бағаланатын қаржы құралдары бастапқыда әділ құны бойынша 
танылады. Барлық басқа қаржы құралдары бастапқыда мәміле бойынша шығындарды қоса, әділ құны бойынша көр
сетіледі. Бастапқы тану кезінде әділ құнның ең жақсы растауы мәміле бағасы болып табылады. Әділ құны мен мәміле 
бағасы арасында айырмашылық болған жағдайда ғана бастапқы мойындау кезінде пайда немесе шығын есептеледі, 
оның дәлелдеуі сол құралдармен немесе базалық деректер ретінде байқаудағы нарықтардың деректерін ғана қолдана
тын бағалау моделімен ағымдағы мәміле нарығындағы басқа бақыланатындар болуы мүмкін. Амортизациялық құны 
бойынша бағаланатын қаржылық активтерге және әділ құн бойынша өзге жиынтық кіріс арқылы бағаланатын борыш 
құралдарындағы инвестицияларға қатысты бастапқы мойындаудан кейін күтілетін кредиттік шығындарға бағалау ре
зерві 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 бағала
натын Борыштық қаржылық активтердің жіктелімі және кейіннен бағалануы: (i) тиісті активтер топтамасын басқаруға 
арналған Топтың бизнесмоделіне және (ii) актив бойынша ақша қаражаты ағынының сипатына тәуелді.

(ii) Бизнес-модель
Бизнесмодель 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 және сату үшін ұстап тұру») болып табылады, немесе, егер (i) тармағы да, (ii) тармағы да қабылданым
сыз болса, қаржылық активтер «өзге» бизнесмодельдер санатына жатады және пайда немесе шығын арқылы әділ 
құны бойынша бағаланады.  

Бизнесмодель бағалау жүргізілетін күнге қолда бар портфель үшін белгілеген мақсаттарға қол жеткізу үшін Топ жү
зеге асыруға ниетті қызметтің барлық тиісті дәлелдері негізінде активтер тобы үшін (портфель деңгейінде) анықта
лады.Топ бизнесмодельді анықтау кезінде ескеретін факторларға портфельдің мақсаты мен құрамы, тиісті активтер 
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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 бизнесмодель келісімшартпен қарастырылған ақша ағындарын алу үшін немесе келісімшартпен қарастырылған 
ақша ағындарын алу және сату үшін активтерді ұстауды қарастыратын болса, Топ ақша ағындарының борыштың не
гізгі сомасы мен пайыздардың есебіне төлемдер ғана болып табылатынтабылмайтындығын бағалайды («тек қана 
борыштың негізгі сомасы мен пайыздардың есебіне төлемдерге тест») немесе «SPPIтест»). Ішіндегі туынды құралда
рымен қаржылық активтер олар бойынша ақша ағындарының тек қана борыштың негізгі сомасы мен пайыздардың 
есебіне болып табылатынтабылмайтындығын анықтау үшін, жиынтықта қарастырылады. 

Бұл бағалауды жүргізген кезде Топ келісімшартпен қарастырылған ақша ағындарының базалық кредиттік келісім
шарттың шарттарына сәйкес келетінкелмейтіндігін 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 құбыл
малылыққа 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 бизнесмоделі өзгергенде ғана қайта жіктеледі. Қайта 
жіктеу бизнесмодель өзгергеннен кейінгі бірінші есептік кезеңнің басынан бастап перспективті түрде жүргізіледі. Топ 
ағымдағы немесе салыстырмалы кезеңде өзінің бизнесмоделін 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 бағала
натын борыш құралдарымен және кредиттер беру бойынша міндеттемелермен және қаржылық кепіл келісімшартта
рымен 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 кепіл
діктерге қатысты  қаржылық ахуал туралы шоғырландырылған есепте міндеттемелер құрамында күтелітін кредиттік 
шығындарға бөлек резерв мойындалады.Өзге жиынтық кіріс арқылы әділ құны бойынша, күтелітін кредиттің шығын
дарға бағалау резервін ескерусіз бағаланатын  борыш құралдарының амортизациялық құнындағы өзгерістер  пай
да 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 1кезең
ге жататын ретінде жіктеледі. 1кезең 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 кре
диттік 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 сәйкестендірсе, онда актив 2кезеңге 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 ішінде
гі күтілетін кредиттік шығындар»). Топтың кредиттік тәуекелдің ұлғаюын анықтау тәртібінің сипатталуы 42ескертпеде 
келтірілген. 

Егер Топ қаржылық актив құнсызданған болып табылады деп анықтайтын болса, актив 3кезеңге көшіріледі және ол 
бойынша күтілетін кредиттік шығындар барлық мерзім ішіндегі күтілетін кредиттік шығындар ретінде бағаланады. Топ
тың құнсызданған активтерді және дефолтты анықтауға қатысты түсіндірмелері 42ескертпеде көрсетілген. Сатылып 
алынған немесе құрылған кредиттік құнсызданған қаржылық активтер үшін күтілетін кредиттік шығындар әрқашан да 
барлық мерзім ішіндегі күтілетін кредиттік шығындар ретінде бағаланады. 

42ескертпеде 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 шығары
лады. 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 сипатта
малары 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 ак
тивтеріне түсетін ақшалай қаражат ағымына арналған құқығын тапсырған кезде немесе тапсыру туралы келісімді жа
сасқан кезде, және бұл ретте (i) сондайақ 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 модифика
циялайды. Топ келісімшартпен қарастырылатын ақша ағындарын модификациялау басқалардың арасында, келесі: 
актив бойынша тәуекелдердің бейініне елеулі әсер ететін келісімшарттық шарттардың бар екендігі, пайыздық мөл
шерлеменің елеулі өзгерістері, валюталық деноминация өзгерістері, активпен байланысты кредиттік тәуекелге елеу
лі 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 табыла
тынтабылмайтындығын бағалайды. 

Егер модификацияланған шарттар бастапқы актив бойынша ақша ағынына құқық таусылатындай болып елеулі ай
рықшаланатын 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 құра
мында көрсетіледі, егер айырмашылық мазмұны меншік иелерімен капиталмен операцияларға жатпайтын болса.

Шарттарды қайта қарау контрагенттің қаржылық қиыншылықтарынан және оның бастапқыда келісілген төлемдерді 
орындауға қабілетсіздігінен туындаған жағдайда, Топ бастапқы және түзетілген күтілетін ақша ағындарын активтер
мен келісімшарт шарттарын модификацилау нәтижесіндегі актив бойынша тәуекелдер мен пайдалардың елеуді айыр
машылығына 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 бой
ынша (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.
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Шоғырландырылған қаржылық есептілік

Қаржы міндеттемелерін бағалау санаттары 
Қаржылық міндеттемелер: (i) пайда немесе шығын арқылы әділ құны бойынша бағаланатын қаржылық міндеттеме
лерден: бұл жіктеу туынды қаржылық құралдарға, саудасаттыққа арналған қаржылық  міндеттемелерге, (мысалы, 
бағалы қағаздар бойынша қысқа позициялар), сатып алушы бизнес сатып алу кезінде мойындайтын шартты өтеу
ге, 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 орын
далғанда 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 ше
гергендегі 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 өз
герісі, 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 мойында
лады.  Егер алмасу немесе модификация өтеу ретінде мойындалмаса, барлық шығын немесе төленген сыйақылар мін
деттемелердің 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 айы
рмашылықтың 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 ретін
де 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 қаржылықшаруашылық қызметті жүзеге асыру барысында, (ii) төлемдер бойынша міндеттемелер орындал
мағанда (дефолт оқиғасында) және (iii) қабілетсіздік немесе банкроттық жағдайында жүзеге асыруға заңды мүмкіндігі 
бар болуы тиіс.

Ақшалай қаражаттар мен олардың баламалары
Ақшалай қаражаттар мен олардың баламаларына кассадағы, талап етілгенге дейін банк шоттарындағы ақшалай қа
ражат және үш айдан аспайтын шарт бойынша бастапқы өтеу мерзімі мен басқа да қысқа мерзімдік  жоғары өтімділік 
инвестициялар кіреді. Ақшалай қаражаттар мен олардың баламалары амортизациялық құны бойынша ескеріледі Ақ
шалай қаражаттар мен олардың баламалары  амортизацияланған құн бойынша көрсетіледі, өйткені (i) олар келісім
шартпен қарастырылған ақша 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 қара
жаты мен ақша қаражатының баламалары 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 әдісте
месін 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, сондайақ өндірістік үстеме 
шығындардың тиісті үлесі (өндірістік қуаттарын нормативтік пайдалану негізінде есептелген) кіреді, және қарыз қа
ражаттар 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 ұзақ мерзімдік болып жіктелінеді, егер де оған қатысты тауарлар мен қызметтерді алу
дың күтілетін мерзімі бір жылдан асса, немесе алдын ала төлем бастапқы мойындалу кезінде ұзақ мерзімдік болып 
есептілікте көрсетілетін активке кіретін болса. Активті алуға арналған алдын ала төлем сомасы оның баланстық құ
нына 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 кір
гізіледі. 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. Ұзақ мерзімдік алдын ала төлемдер дисконтталмайды.

Қосымша құн салығы
Өткізу кезінде туындайтын қосымша құн салығы (ҚҚС) тауарлар тиепжіберілген немесе қызметтер көрсетілген кез
де салық органдарына төлеуге жатады. Алу бойынша ҚҚС жеткізушіден салық шотфактурасын алған кезде өткізу 
бойынша ҚҚСмен қоса есептеуге жатады. Салық заңнамасы ҚҚСын 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. 
Ұзақ мерзімдік 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 үлесі
нен асыра жасалған салымды көрсетеді.

Дивидендтер
Дивидендтер міндеттемелер ретінде көрсетіледі және олар жарияланып, мақұлданған сол кезеңдегі капиталдың со
масынан есептен шығарылады. Есептілік күнінен кейін, бірақ қаржылық есептілікті бекіту күніне дейін, жария етілген 
дивидендтер туралы ақпарат «Есептілік кезеңнің аяқталуынан кейінгі жағдайлар» ескертуінде көрсетіледі. 

Жалдау
Жалдау шарттары бойынша туындайтын міндеттемелер бастапқыда келтірілген құн бойынша бағаланады. Жалдау мін
деттемелері алуға жалдау бойынша ынталандырушы төлемдерді шегергендегі тіркелген төлемдердің (мәні бойынша 
тіркелген төлемдерді қоса алғанда) таза келтірілген құнын қамтиды. Жалдау төлемдері жалдау шартында енгізілген 
пайыздық мөлшерлемені пайдалана отырып дисконтталады. Егер бұл мөлшерлемені айқындау оңай болмаса, ал бұл 
әдетте Топта бар жалдау шарттары жағдайында орын алады, Топ қосымша қарыз қаражатын тарту мөлшерлемесін 
пайдаланады – бұл – Топ осындай мерзімге және ұқсас қамтамасыз ету кезінде ұқсас экономикалық жағдайларда 
пайдалану құқығы нысанында активтің құнына ұқсас құны бар активті алу үшін қажетті қарыз қаражатын тарта ала
тын мөлшерме.

Жалдау төлемдері міндеттемелердің негізгі сомасына және қаржылық шығыстарға бөлінеді. Қаржылық шығыстар 
әрбір кезең үшін міндеттемелердің өтелмеген қалдығы бойынша тұрақты мерзімдік пайыздық мөлшерлемені қамта
масыз ету үшін жалдаудың барлық кезеңі ішінде пайдада немесе шығында көрсетіледі.
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Шоғырландырылған қаржылық есептілік

Жабдықтар мен көлік құралдарын қысқа мерзімді жалдау және құны төмен кез келген активтерді жалдау бойынша 
төлемдер пайда немесе шығын құрамындағы шығыстар ретінде желілік әдіспен танылады. Қысқа мерзімді жалдау 
12 айдан аспайтын мерзімге жалдау шарты болып табылады. Құны төмен активтерге ІТжабдығы және құны 500 мың 
теңгеден аспайтын кеңселік жиһаздың шағын заттары кіреді.

Операциялық жалға алу
Топ жалға алушыға активті иеленуге байланысты іс жүзінде барлық тәуекелдер мен пайданы беруді көздемейтін жал
дау шарты бойынша жалға беруші болып табылған жағдайларда (яғни операциялық жалдау жағдайында), операци
ялық жалдау шарттары бойынша жалдау төлемдері өзге кірістер құрамында желілік әдіспен көрсетіледі.

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 ше
гереді; 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 не
месе сатуға дайындау үшін қажетті барлық жұмыстар іс жүзінде аяқталған күніне дейін жалғасады. 

Топ белгілі талаптарға сай келетін, активтер бойынша күрделі шығындарды жасамағанда, болдырмауға болатын несие
лер мен қарыздар бойынша шығындарды капиталдайды. Қарыздар бойынша капиталдырылған шығындар Топты орта
ша қаржыландыру құны негізінде есептеледі (орташа өлшенген пайыздық шығыстар жіктелген активтер шығыс тарына 
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 қарыз
дық қаражатты уақытша инвестициялаудан түскен кез келген инвестициялық табысты есептен шығарғанда.

Айрықшаландырылған акциялар
Белгілі бір күнге өтеуге жататын айрықшаландырылған акциялар міндеттемелер ретінде жіктеледі. Бұл айрықшалан
дырылған 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 (заң
дылық 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).

Кен орындарын қалпына келтіруге арналған резерв
Кен орындарды жою және қалпына келтіру бойынша міндеттемелер олардың пайда болу ықтималдылығы жоғары 
болған және олардың сомаларын орынды бағалау мүмкіндігі болған кезде мойындалады. Активтердің істен шығуы 
бойынша шығындар құрамына ғимараттарды рекультивациялау мен жоюға (ғимараттарды, үйжайларды және инфра
құрылым 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 туындай
тын 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 мөлшерле
менің өзгеру нәтижесінде туындаған міндеттемелерді бағалаудағы өзгерістер негізгі құралдар немесе өндіріске дай
ындау 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 қандайда қосымша міндеттемелер кіреді. Шығындар со
маның бағалау мәні, мысалы, активтердің жаңартылған бағалау сомасының және қайта қаралған пайдалану мерзім
дерінің, 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,техникалықэкономикалық 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» со
масы әрбір есептілік беру кезеңі қызметінің қорытындысына жатады. Дисконт амортизациясы қаржы шығындар құра
мында 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 төлем
дердің 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 сомасы
ның 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 есеп
теледі және тиімді пайыздық мөлшерлеме әдісін пайдаланумен амортизацияланған құн бойынша есепке алынады.

Қызметкерлерге сыйақы беру

(i) Қызметкерлерге ұзақ мерзімдік сыйақы беру
Топтың кәсіпорындары, ұжымдық еңбек шартының ережелеріне сәйкес, өз қызметкерлерін ұзақ мерзімдік сыйақы
лармен 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 көрсе
туді 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.

Еңбек қызметі аяқталысымен болатын міндеттемелер бойынша актуарлық пайда мен шығындар, олар туындаған ке
зең ішіндегі өзге жиынтық табыстар құрамында көрсетіледі. Зейнетақылық міндеттемелердің ағымдағы кұнындағы 
өзге өзгерістер, қызметтер бойынша ағымдағы шығындар құнымен қоса, жылдағы пайда мен шығындарда мойында
лады.

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 мін
деттемелер 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 көрсе
тумен қоса, қызметкерлеріне сыйақы беруді қызметкерлерге өзге де ұзақ мерзімдік сыйақыларды беру ретінде қа
растырады. Осындай сыйақылар бойынша күтілетін шығыстарды есептеу белгіленген төлемдермен зейнеткерлік 
жоспарларды есептеу кезінде қолданылатын әдіс бойынша қызметкердің еңбек қызметі ішінде жүзеге асырылады. 
Осындай міндеттемелер тәуелсіз білікті актуарийлармен жыл сайынғы негізінде бағаланады.
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(ii) Жалақыға, зейнетақыны төлеуге байланысты шығындар мен аударымдар
Жалақыға, зейнетақылық аударымдарға, әлеуметтік сақтандыру қорына салымдар, жыл сайынғы төленген еңбек де
малыстарына және ауру парағына, сыйақылар мен ақшалай емес жеңілдіктерге шығыстар Топтың қызметкерлерімен 
тиісті жұмыстың жүзеге асырылуына орай есептеледі. Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес Топ қыз
меткерлердің 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 айна
лымда 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 айна
лысады және операциялық сегменттерді бағалауды жүргізеді. Есептік сегметтер, егер олардың табысы, кірісі немесе 
активтері барлық операциялық сегменттердің жиынтық табыстарының, жиынтық кірістерінің немесе жиынтық актив
терінің кемінде он пайызын құрайтын болса, бөлек ашып көрсетуге жатады.

Салыстырмалы ақпаратты қайта қарау

Қауымдастырылған компанияларда бизнес пен қосымша қатысу үлестерін сатып алу
2018 жылғы желтоқсанда Топ «БайкенU» ЖШСны бақылауға алды (45ескертпе). 2018 жылғы 31 желтоқсан бойынша 
Топ сатып алынған активтер мен міндеттемелерді есепке алу үшін теңгерімдік құнды қолданды.  2019 жылғы мау
сымда тәуелсіз бағалаушы сатып алынған активтер мен міндеттемелердің әділ құнын бағалауды аяқтады және салы
стырмалы ақпарат төменде кестеде ұсынылғандай қайта есептелді.

Қаржылық жағдай туралы есептің салыстырмалы көрсеткіштері тиісті түрде түзетілді.

Миллион Қазақстан теңгесімен берілген 2018 ж. 31 желтоқсан 
(қайта қарауға дейін)

Түзету 2018 ж. 31 желтоқсан
(қайта қараудан кейін)

АКТИВТЕР
Материалдық емес активтер 69,314 (15,215) 54,099
Негізгі құралдар 171,352 5,037 176,389
Өндіріске дайындау шығындары    118,302 2,774 121,076
Жер қойнауын пайдалану құқығы 363,373 89,066 452,439
Қауымдастырылған кәсіпорындарға инвестициялар 88,866 18,568 107,434
Ұзақ мерзімді активтер жиыны 918,916 100,230 1,019,146
Қорлар 170,261 765 171,026
Қысқа мерзімді активтер жиыны 456,622 765 457,387
АКТИВТЕР ЖИЫНЫ 1,381,116 100,995 1,482,111
Үлестірілмеген пайда 789,563 45,401 834,964
Компанияның меншік иелеріне жатқызылатын капитал 831,055 45,401 876,456
Бақыланбайтын иелену үлесі 131,955 36,049 168,004
КАПИТАЛ ЖИЫНЫ 963,010 81,450 1,044,460
МІНДЕТТЕМЕЛЕР
Кейінге қалдырылған салық міндеттемелері 77,670 19,545 97,215
Ұзақ мерзімді міндеттемелер жиыны 134,731 19,545 154,276
МІНДЕТТЕМЕЛЕР ЖИЫНЫ 418,106 19,545 437,651
КАПИТАЛ МЕН МІНДЕТТЕМЕЛЕР ЖИЫНЫ 1,381,116 100,995 1,482,111

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

Миллион Қазақстан теңгесімен берілген 2018 ж. 31 желтоқсанда 
аяқталған жыл үшін 
(қайта қарауға дейін)

Түзету 2018 ж. 31 желтоқсанда 
аяқталған жыл үшін

(қайта қараудан кейін)
Бизнесті сатып алудан алынған таза пайда 313,517 33,962 347,479
Қауымдастырылған   кәсіпорындардың нәтижелеріндегі үлес 22,786 10,460 33,246
Салық салынғанға дейінгі пайда      407,959 44,422 452,381
 Жалғасатын қызметтен алынатын пайда 379,162 44,422 423,584
ЖЫЛ ІШІНДЕГІ ПАЙДА 380,266 44,422 424,688
Өзге жиынтық кіріс        
Өзге жиынтық кіріс арқылы әділ құн бойынша бағаланатын, 
үлестік бағалы қағаздарға инвестициялардан шығыстарды 
шегергендегі кірістер

14,509 (107) 14,402

Жыл ішіндегі өзге де жиынтық (шығын) / кіріс (6,581) (107) (6,688)
ЖЫЛ ІШІНДЕГІ ЖИЫНТЫҚ КІРІС ЖИЫНЫ 373,685 44,315 418,000
  Келесілерге жатқызылатын жылдық пайда:
 – Компанияның меншік иелеріне 372,176 45,508 417,684
- бақыланбайтын үлеске 8,090 (1,086) 7,004
Жыл ішіндегі пайда 380,266 44,422 424,688
  Келесілерге жатқызылатын жылдық жиынтық кіріс:
 – Компанияның меншік иелеріне 365,664 45,401 411,065
- бақыланбайтын үлеске 8,021 (1,086) 6,935
Жыл ішіндегі жиынтық кіріс 373,685 44,315 418,000

Ағымдағы кезеңде Топ ақша қаражатының қозғалысы туралы есепте 52,334 миллион теңге сомасына «төленген өзге 
салықтарды» ұсынуды шешті, оны «өнім берушілерге төлемдер» жолынан бөліп, тиісінше салыстырмалы деректер 
51,605 миллион теңге сомасына ұқсас түрде қайта есептелді.
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4.  ЕСЕПТІЛІК САЯСАТЫН ҚОЛДАНУДАҒЫ МАҢЫЗДЫ ЕСЕПТІК 
БАҒАЛАР МЕН КӘСІБИ ПАЙЫМДАУЛАР

Топ қаржылық есептілікте көрсетілетін сомаларға және келесі қаржы жылындағы активтер мен міндеттемелердің 
теңгерімдік құнына әсер ететін есептік бағалауды және жорамалдарды жүргізеді.  Есептік бағалар мен пайымдаулар 
тұрақты талдауға ұшырайды және басшылықтың бұрынғы тәжірибесіне және басқа да факторларға, оның ішінде қа
лыптасқан жағдайларда негізделген деп саналатын болашақ оқиғаларға қатысты үміттерге негізделген. Есептілік 
саясатын қолдану үдерісінде басшылық есептік бағалармен байланыстыларды қоспағанда, кәсіби пайымдауларды 
пайдаланады. Қаржылық есептілікте көрсетілген сомаларға едәуір әсер ететін кәсіби пайымдаулар және келесі қаржы 
жылы ішінде активтер мен міндеттемелердің теңгерімдік құнын елеулі түзету қажеттілігіне әкелуі мүмкін есептік баға
лаулар мыналарды қамтиды:

Бизнесті біріктіру, қауымдастырылған кәсіпорынды сатып алу және бірлескен операция 
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 баға
лау туралы есеп негізінде анықталады (егер бизнесті біріктіру бойынша есепке алу есептік кезең соңына аяқталмаған 
болса, бұл жағдайда алдын ала мәндер пайдаланылады).   

Әділ құнды анықтау болашақ ақша ағындары және бағалау кезінде пайдаланылған басқа да бастапқы деректер тура
лы елеулі жорамалдар мен пайымдауларды қамтиды. 

Бизнесті біріктірумен байланысты сатып алу бағасы сатып алу сәтіндегі олардың әділ бағалау құны негізінде сатып 
алынған активтер мен міндеттемелер арасында бөлінеді.  Үлестіру үдерісі субъективті сипатта болады және жеке сәй
кестендірілетін активтер мен міндеттемелерге берілетін сомаларға әсер етеді.  Нәтижесінде сатып алу бағасын бөлу 
активтер мен міндеттемелерге, сондайақ болашақ тозу мен амортизацияға және құнсыздану тесттеріне әсер етуге 
байланысты болашақ таза пайдаға әсер етеді.

Бизнесті сатып алу бойынша мәмілелерді есепке алу кезінде қолданылатын әділ құнды бағалау топтың 2019 жылғы 
31 желтоқсанда және 2018 жылғы 31 желтоқсанда аяқталған жылдар ішіндегі пайдасына айтарлықтай әсер етті. 2019 
жылы бизнесті сатып алудан түскен таза пайда 54,649 миллион теңгені құрады (2018 ж.: 347,479 миллион теңге).

Бизнесті біріктіру туралы қосымша ақпарат 45ескертпеде берілген.

Уран қоры (бағалау)
Уран қорлары активтердің өтелетін құнын және тозу мен амортизация бойынша аударымдарды анықтау үшін пайда
ланылатын топтың ақша қаражатының болжамды қозғалысын бағалаудың негізгі құрамдас бөлігі болып табылады. 

2019 және 2018 жылдары Топ геологиялық барлау жұмыстарының нәтижелері, минералдық ресурстар мен кен қор
лары туралы есептерді (2012) (бұдан әрі – «JORC кодексі») жасау үшін Австралазиялық кодекске сәйкес Топтың қор
лары мен ресурстарын бағалау үшін, SRK Consulting (UK) Limited (бұдан әрі – «SRK») компаниясын тартты. Қорлар мен 
ресурстарды бағалау тиісінше 2019 жылғы 31 желтоқсандағы және 2018 жылғы 31 желтоқсандағы жағдай бойынша 
орындалды. SRK қорларын бағалау кезінде «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚның минералдық ресурстары мен өндіру ак
тивтерінің кен қорларын ең соңғы бағалауға негізделген барлық негізгі ақпарат талданды. 

SRK есебінде жерасты шаймалау бойынша бар және жоспарланған жұмыстар шеңберінде (минералдық ресурстар) өн
дірілуі мүмкін уран көлемдері туралы, сонымен қатар таукен жұмыстарын дамытудың тиісті жоспарларында өндіруге 
қазіргі уақытта жоспарланған уран көлемдері (кен қорлары) туралы пікір бар. Топ ұзақ мерзімді активтердің құнсызда
нуын және Топтың әрбір кен орны бойынша өндірістік әдіс бойынша амортизацияны есептеу үшін SRK есебіне сәйкес 
қорлар бойынша деректерді пайдаланды.

Қаржылық емес активтердің құнсыздануы (бағалау)
Әрбір есептік кезеңнің соңында Топ ықтимал құнсыздану белгілерін анықтау үшін, активтерді (немесе генерациялай
тын бірліктерді) бағалайды. Мұндай белгілер болған жағдайда, 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 құндылықтарын есептеу басшылықтан Топтың активті (генерирлеуші бірлікті) пайдаланудан түскен ақша
сының 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 
ойпікірлер кіреді. Құнсыздануға тексеру мен есептеулер Топтың бизнес модельдеріне сәйкес келетін болжамдарға 
негізделген. Субъективті сипатына байланысты бұл бағалаулардың қызметі мен ақша қозғалысының іс жүзіндегі қо
рытындысынан айырмашылығы болуы мүмкін, кез келген осындай айырмашылықтар болашақ кезеңде құнсыздануға 
және тиісті активтердің теңгерімдік құнының төмендеуіне әкеліп соқтыруы мүмкін.  

Гудвил
20ескертпеде 2019 жылғы 31 желтоқсандағы жағдай бойынша гудвилдің құнсыздануына Топтың тестілеуі туралы 
егжейтегжейлі ақпарат ашылып көрсетілген.

Уран өнімі өндірісімен байланысты активтер   
Уран өнімі өндірісімен байланысты активтерге негізгі құралдар, өндіріске дайындау шығындары, жер қойнауын пайда
лану құқығы, барлау және бағалау активтері, қауымдастырылған кәсіпорындарға инвестициялар, бірлескен кәсіпорын
дарға инвестициялар  және өзге инвестициялар кіреді.    

Құнсыздануды бағалау үшін активтер басқа активтерден немесе активтер тобынан (генерирлейтін бірліктерден) ке
летін 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 технологиялық байланыста болса, Топ мұндай кен орын
дарын біртұтас генерирлейтін бірлік ретінде қарастырады.   

2019 жылғы 31 желтоқсанда басшылық талдау жүргізді және уран өнімін өндіруге байланысты активтердің (генерир
лейтін бірліктердің) құнсыздану белгілерін таппады.

Кен орындарын жою және қалпына келтіру бойынша міндеттемелерге арналған 
резервтер (бағалау)

Өндірістік активтер
Табиғат қорғау заңнамасына және жер қойнауын пайдалану жөніндегі келісімшарттарға сәйкес, Топтың өзінің опера
циялық қызметі нәтижесінде қоршаған ортаға келтірілген залалды жою және кен орындары мен қалдықтарды орна
ластыру полигондарын жою, жабдықтарды бөлшектеу және жұмыстар аяқталғаннан кейін жерді қайта құнарландыру 
жөніндегі заңды міндеттемесі болады.  Резервтер бұрынғы операциялық қызмет салдарынан міндеттемелердің туын
дауына қарай жою және қалпына келтіру жөніндегі шығындардың дисконтталған құны негізінде қалыптастырылады. 

Кен орындарын жою және қалпына келтіру жөніндегі міндеттемелерге арналған резервтер Топтың Қазақстан Респу
бликасының қолданыстағы табиғат қорғау заңнамасын және келісімшарттық аумақтардағы жер қойнауын пайдалану 
салдарын жою жөніндегі байланысты бағдарламаларды түсіндіру және қалпына келтіру және топырақ құнарлылығын 
қалпына келтіру жөніндегі жұмыстарды жүргізудің ағымдағы нормалары мен әдістеріне сәйкес техникалықэкономи
калық негіздеумен және инженерлік зерттеулермен бекітілген өзге де операциялық қызмет негізінде айқындалады. 

2019 жылғы 31 желтоқсандағы жағдай бойынша өндірістік активтерді жою бойынша міндеттемелер есебін Топ SRK 
тәуелсіз консультанты әдістемелерінің негізінде топ орындады, ал ол 2018 жылғы 31 желтоқсандағы жағдай бойынша 
өндірістік активтерді жою бойынша міндеттемелер есебін дайындады.  Заңнамада көзделген және есепке енгізілген 
жұмыс көлемі объектілер мен инфрақұрылымдарды (сору, айдау және бақылау ұңғымаларын, ерітінділерді қышқыл
дандыру және бөлудің технологиялық тораптарын, құбырларды, кірме жолдарды, технологиялық алаңдарды, полигон
дарды, ғимараттар мен басқа да объектілерді) бөлшектеу және жерді кейіннен қалпына келтіруді қамтиды.

Залалды жою бойынша шығындарды бағалау табиғатты қорғау талаптары мен заңнаманың түсіндірмелеріндегі әле
уетті өзгерістерге ұшырайды.  Кен орындарын жою жөніндегі міндеттемелер олардың туындау ықтималдығы және 
олардың сомаларын негізді бағалау мүмкіндігі кезінде танылады.

Мұндай бағалауды жүргізу кезінде елеулі пайымдаулар дисконт мөлшерлемесін, ақша қаражатының қозғалысы сома
сы мен мерзімдерін бағалауды қамтиды.  Дисконт мөлшерлемесі басшылық болашақта кен орындарын жоюға және 
қалпына келтіруге әкелуді болжайтын жұмыстардың атаулы құнына қолданылған.

Тиісінше, басшылықтың ағымдағы бағалар бойынша өндірілген есептеу бағалауы, болжанатын ұзақ мерзімдік инфля
ция құнын (2019 ж.: 5.30 %, 2018 ж.: 5.30%) пайдаланып артқан және болашақта дисконт мөлшерлемесі негізінде дис
контталған.

Дисконт мөлшерлемесі ақша қаражатының уақыттық құнының ағымдағы нарықтық бағалауларын, сонымен қатар 
жұмсалған шығындардың ең жақсы бағалауларында ескерілмеген міндеттемелер бойынша тәуекелділіктерді көрсе
теді. Дисконт мөлшерлемесі мерзімдері жер қойнауын пайдалану шарттарының мерзімдерімен сәйкес келетін мемле
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кеттік облигациялардың кірістілігі ретінде анықталған тәуекелсіз мөлшерлемеге негізделеді. Топ компаниялары 2018 
жылғы 31 желтоқсанға қорларды есептеу үшін қолданған дисконт мөлшерлемесі 7.13% құрады (2018 ж.: 7.45%).

2019 жылғы 31 желтоқсандағы жағдай бойынша кен орындарын қалпына келтіру бойынша міндеттемелерге резервтің 
ортақ бтеңгерімдік құны 36,505 миллион теңге құрады (2018ж.: 29,607 миллион теңге) (36ескертпе).     Басшылықтың 
бағалауы бойынша, негізгі жорамалдардағы болуы мүмкін өзгерістер мойындалған тарату бойынша міндеттемеге ре
зервтегі елеулі өзгерістерге әкелмейді.  

Үлбі металлургия зауытын пайдаланудан шығару және демонтаждау   
Топ басшылығы «Үлбі металлургиялық зауыты» АҚ өндірістік кешенін тұтасымен пайдаланудан шығару және демон
таждау 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 де
ген 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 уақы

тылы тексеру, қарау, жөндеу жұмыстары объектінің жұмыс істеу мерзімін белгісіз уақытқа соза алады. Бұл фак
торлар, 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 (ой-пікір)
Қазақстан салық заңнамасы және трансферттік бағаның құралу заңнамасы әртүрлі түсіндіру мүмкіндігін жасайды 
(39ескертпе). 

Своп мәмілелері (ой-пікір)  
Топ уран өнімдерінің бір бөлігін своп (swap) негізінде сатады. Топ сол шарттарды қарастырады және бір мезгілде бір 
контрагентпен екі келісімшартты, 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 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 ала
ды.  Сонымен бірге, Топ соңғы тұтынушыларға тауарларды жеткізу үшін тасымалдау шығындарын үнемдейді.

Своп мәмілелер бойынша келісімшарттардың бір бірімен байланысты еместігіне қарамастан, басшылық бұл мәміле
лер 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, негізін
де, тауарды алмастыру болып  табылады, ол осы транзакцияның экономикалық мәнін көрсете отырып, қаржылық 
есептілікте қысқартылған негізде көрсетілуі тиіс.  Своп операциялардың шарттарын түсіну және көрсету тәсілдемелері 
ойпікірді талап етеді.

2019 жылы топ 41,741 миллион теңге сомасына своп операцияларынан түскен түсімді және 43,091 миллион теңге со
масына сатудың өзіндік құнын мойындамады. 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. 

5. ЖАҢА ЖӘНЕ ҚАЙТА ҚАРАЛҒАН СТАНДАРТТАР 
МЕН ТҮСІНДІРУЛЕРДІ ҚОЛДАНУ

16 ХҚЕС «Жалдау»
Топ салыстырмалы көрсеткіштерді қайта есептемей түрлендірілген ретроспективті әдісті пайдалана отырып, стандарт
ты міндетті түрде 2019 жылғы 1 қаңтардан бастап қолдану туралы шешім қабылдады. 

ХҚЕС (IFRS) 16ға көшкен кезде, Топ 17 «Жалдау» ХҚЕС (IAS) 17 ережелеріне сәйкес бұрын «операциялық жалдау» ретін
де жіктелген жалдау шарттарына қатысты жалдау бойынша міндеттемелерді мойындады. Бұл міндеттемелер 2019 
жылғы 1 қаңтарға жалға алушының қосымша қарыз қаражатын тарту мөлшерлемелерін пайдалана отырып дисконт
талған қалған жалдау төлемдерінің келтірілген құны бойынша бағаланды. Жалға алушының 2019 жылғы 1 қаңтардағы 
жалдау бойынша міндеттемелерге қолданылған қосымша қарыз қаражатын тартуының орташа өлшемді мөлшерле
месі 11.1%ға тең.

Бұрын қаржылық жалдау ретінде жіктелген жалдау шарттарына қатысты, Топ жаңа стандартқа көшу күніне жалдау 
бойынша міндеттеме мөлшерінде пайдалану құқығы және жалдау бойынша міндеттемелер нысанындағы активтің 
теңгерімдік құны мөлшерінде жалдау мәні болып табылатын активтердің теңгерімдік құнын таныды. 16 ХҚЕСде (IFRS) 
жазылған бағалау қағидаттары 2019 жылғы 1 қаңтардан бастап қана қолданылады.

Миллион Қазақстан теңгесімен берілген

2018 жылғы 31 желтоқсанға танылған жалдау бойынша міндеттемелер 564
2018 жылғы 31 желтоқсандағы жағдай бойынша бұрын операциялық жалдау ретінде жіктелген жалға 
алуға байланысты шарттық міндеттемелер 567

Дисконттау әсері (181)
2019 жылғы 1 қаңтарға танылған жалдау бойынша міндеттеме 950

 

Пайдалану құқығы нысанында активтерді түзетуді талап ететін ауыртпалықты жалдау шарттары стандартты бірінші 
қолдану күнінде болған жоқ.

Пайдалану құқығы нысанындағы танылған активтер активтердің мынадай түрлеріне жатады:

Миллион Қазақстан теңгесімен берілген 2019 ж. 31 желтоқсан 2019 ж. 1 қаңтар
Материалдық емес активтер 1,245 550
Ғимараттар мен құрылыстар 300 354
Жер 55 63
Көлік құралдары 40 53
Пайдалану құқығы нысанындағы активтер жиыны 1,640 1,020

  

Төменде санамаланған қайта қаралған стандарттар Топ үшін 2019 жылдың 1 қаңтарынан бастап міндетті болды, бірақ 
Топқа елеулі әсер еткен жоқ: 

 ⚫  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 түзе
тулер (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 ұзақ мерзімді 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, 20152017 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).
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Шоғырландырылған қаржылық есептілік

6. ЖАҢА ЕСЕПТІК ЕРЕЖЕЛЕР
2020 жылдың 1 қаңтарында немесе осы күннен кейін басталатын жылдық кезеңдер үшін міндетті болып табылатын 
және Топ мерзімінен бұрын қабылдамаған бірқатар жаңа стандарттар мен түсіндірмелер жарияланды. 

ХҚЕС (IFRS) 10 және ХҚЕС (IAS) 28 стандарттарына түзетулер – «Инвестор мен оның қауымдастырылған ұйымы неме
се 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 ке
зеңдер үшін күшіне енеді). Осы түзетулер  ХҚЕС (IFRS) 10 және  ХҚЕС (IAS) 28 талаптары арасындағы инвестордың қа
уымдасқан ұйымға немесе бірлескен кәсіпорынға активтерді сатуға немесе жарнасына қатысты сәйкессіздікті жояды. 
Түзетулерді қолданудың негізгі салдары, егер мәміле бизнеске қатысты болса, пайда немесе шығын толық көлемде 
танылады. Егер активтер бизнес болып табылмаса, тіпті егер осы активтерге еншілес ұйым ие болса да, пайданың не
месе залалдың бір бөлігі ғана мойындалады. 

Қаржылық есептіліктің тұжырымдамалық негіздеріне түзетулер (2018 жылғы 29 наурызда шығарылған және 2020 
жылғы 1 қаңтарда немесе осы күннен кейін басталатын жылдық кезеңдер үшін күшіне енеді). Жаңа редакциядағы 
қаржылық есептіліктің тұжырымдамалық негіздері бағалау туралы жаңа тарауды, есептілікте қаржылық нәтиже
лерді көрсету бойынша ұсынымдарды, жетілдірілген анықтамалар мен ұсынымдарды (атап айтқанда, міндеттемелер 
анықтамасы) және қаржылық есептілікті дайындаудағы басқарудың рөлі, байқамаушылық және бағалаудың бел
гісіздігі сияқты маңызды мәселелер бойынша түсіндірмелерді қамтиды.

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 қолданыла
ды. Бұл түзетулер бизнесті анықтауға өзгерістер енгізеді. Бизнес салымдардан және жиынтықта қайтарым жасау қа
білетін қалыптастыратын маңызды үдерістерден тұрады. Жаңа басшылық салымның және елеулі үдерістің баржоғын 
анықтауға мүмкіндік беретін жүйені, оның ішінде әлі қайтарым алмаған, дамудың ерте кезеңдеріндегі компаниялар 
үшін қамтиды. Қайтарым болмаған жағдайда, кәсіпорын бизнес болып саналуы үшін ұйымдастырылған жұмыс күші 
болуы тиіс. «Қайтарым» терминінің анықтамасы клиенттерге ұсынылатын тауарлар мен қызметтерге, инвестициялық 
кіріс пен өзге де кірістерді жасауға назар аудару үшін тарылады, бұл ретте шығындарды және өзге де экономикалық 
пайданы төмендету нысанындағы нәтижелер алынып тасталады. Бұдан басқа, енді нарыққа қатысушылар жетіспейтін 
элементтерді ауыстыруға немесе сатып алынған қызмет пен активтерді біріктіруге қабілетті ме, жоқ па деп бағалаудың 
қажеті жоқ. Ұйым «шоғырлану тестін» қолдана алады. Егер сатып алынған жалпы активтердің іс жүзінде барлық әділ 
құны бір активке (немесе ұқсас активтер тобына) шоғырланған болса, сатып алынған активтер бизнес болып санал
майды.

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). Осы түзе
тулер ХҚЕС басқа стандарттарында бұрын ұсынылған анықтама бойынша ұсынымдарды енгізу арқылы осы ұғымның 
маңыздылығын анықтауды және қолданылуын нақтылайды.  Сонымен қатар, осы анықтамаға түсініктемелер жақ
сартылды. Түзетулер сондайақ ХҚЕС барлық стандарттарындағы маңыздылықты анықтауды пайдаланудың дәйек
тілігін қамтамасыз етеді.  Егер өткізу, бұрмалау немесе оны түсінудің қиындауы белгілі бір есеп беретін ұйым туралы 
қаржылық ақпаратты беретін осындай қаржылық есептілік негізінде жалпы мақсаттағы қаржылық есептіліктің негізгі 
пайдаланушылары қабылдайтын шешімдерге әсер етуі мүмкін деп ақылға қонымды дәрежеде күтілсе, ақпарат елеулі 
деп есептеледі.

Егер жоғарыда өзгеше көрсетілмесе, осы жаңа стандарттар мен түсіндірулер Топтың шоғырландырылған қаржылық 
есептілігіне елеулі ықпал етпейді деп күтіледі.  

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 сипаттамасы
Топ геологиялық барлау, уран өндіру және ядролық отын өндірісінен бастап, өткізуге және көмекші қызметтер көрсе
туге дейінгі өндірістік тізбекке (тасымалдау мен логистиканы, сатып алуды, зерттеуді және өзгелерін қоса) кірістірілген 
тік интеграцияланған компания болып табылады.  Топ қызметін келесі екі негізгі операциялық сегмент шеңберінде 
жүзеге асырады: 

Уран – уран өндіру және өңдеу, Топтың бірлескен және қауымдастырылған кәсіпорындарынан уран сатып алу, өндіріл
ген және сатып алған уранды сыртқа сату және маркетинг. Уран сегментіне уран өндірісімен және сатумен айналыса
тын бірлескен және қауымдастырылған кәсіпорындардың таза нәтижелеріндегі Топтың үлесі, сонымен қатар Топтың 
бас кеңсесі («Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ) кіреді. 

ҮМЗ («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. 

Негізінен уран сегментіне (бұрғылау, тасымалдау, күзет қызметтері, геологиялық барлау және т.б.) қызметтер көрсе
тетін топтың кейбір еншілес компанияларының кірістері мен шығыстары 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 бизнесбірлік болып табылады. Өндірістік проце
стердегі, өндірілетін тауар түрлеріндегі, инвестициялық және маркетингтік стратегиялардағы айырмашылықтар се
бепті олардың әрқайсысы бөлек басқарылады.

Операциялық шешімдер үшін жауапты басшылық қарайтын сегменттер бойынша қаржылық  ақпаратқа келесілер жа
тады:    

 ⚫  бизнесбірліктер (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 си

яқты) 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 екіншісі
не табыстау кіреді, сомасы ұқсас тауарларға нарықтық бағалар негізінде анықталған.  
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(г) Пайда немесе шығын, активтер мен міндеттемелер есептік сегменті туралы ақпарат
2019 және 2018 жж. 31 желтоқсанда аяқталған жылдар ішіндегі есептік сегменттер бойынша сегменттік ақпарат төменде берілген:  

Миллион Қазақстан теңгесімен берілген Уран ҮМЗ   Өзгелері  Элиминация Жиыны

2019 2018 
(қайта есептелді) 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018

(қайта есептелді)

Сыртқы түсім 435,438 366,040 37,998 39,181 28,833 31,411 — — 502,269 436,632
Өзге сегменттерден түскен түсім 1,722 739 4,231 3,796 56,79 47,768 (62,743) (52,303) — —
Өткізудің өзіндік құны (258,276) (258,202) (26,663) (28,554) (81,500) (77,012) 58,941 49,951 (307,498) (313,817)

Жалпы пайда 178,884 108,577 15,566 14,423 4,123 2,167 (3,802) (2,352) 194,771 122,815

Қалпына келтіруді шегергендегі құнсызданудан 
болған шығындар (3,543) 8,343 (480) (5,409) 621 2,576 3 — (3,399) 5,510

Бизнесті сатып алудан алынған таза пайда 54,649 347,479 — — — — — — 54,649 347,479
Қауымдастырылған және бірлескен 
кәсіпорындардағы үлес 26,203 36,155 (503) (204)  7,711 (7,448) — — 33,411 28,503

Бағамдық айырма бойынша таза пайда/
(шығын) 228 6,818 (143) 2,115 (2) (1,683) — — 83 7,250

Қаржылық кірістер 3,151 3,529 378 234 463 1,416 (2) (1,230) 3,990 3,949
Қаржылық  шығыстар (11,429) (8,806) (448) (396) (186) (4,058) 108 588 (11,955) (12,672)
Табыс салығы бойынша шығыстар)/үнем (31,602) (26,274) (1,722) (2,069) (182) (454) — — (33,506) (28,797)

Жалғасатын қызметтен жыл ішіндегі 
пайда/(шығын) 200,712 440,941 6,947 3,141 9,562 (17,745) (3,472) (2,753) 213,749 423,584

Тоқтатылған қызметтен жыл ішіндегі пайда — — — — - 1,104 — — — 1,104

Жыл ішіндегі пайда/(шығын) 200,712 440,941 6,947 3,141 9,562 (16,641) (3,472) (2,753) 213,749 424,688

Тозу және амортизация (56,299) (34,968) (1,552) (1,475)  (4,300) (4,613) 324 251 (61,827) (40,805)
Қауымдастырылған және бірлескен 
кәсіпорындарға инвестициялар 106,474 121,13 6,381 6,885 11,210 19,861 — — 124,065 147,876

Есептік сегменттер активтерінің жиыны 1,639,531 1,384,836 80,073 75,519 83,957 92,558 (149,162) (76,380) 1,654,399 1,476,533

Шығатын топтардың сатуға арналған ретінде 
жіктелген активтері — — — — 19,734 5,578 — — 19,734 5,578

Активтер жиыны 1,639,531 1,384,836 80,073 75,519 103,691 98,136 (149,162) (76,380) 1,674,133 1,482,111

Есептік сегменттер міндеттемелерінің 
жиыны 544,201 472,511 13,536 12,024 22,762 23,659 (148,909) (76,494) 431,590 431,700

Шығатын топтардың сатуға арналған ретінде 
жіктелген міндеттемелері — — — — 389 5,951 — — 389 5,951

Міндеттемелер жиыны 544,201 472,511 13,536 12,024 23,151 29,610 (148,909) (76,494) 431,979 437,651

Капиталдық шығындар 38,148 53,768 3,281 3,173 3,396 4,024 — — 44,825 60,965

Капиталдық шығындар қаржы құралдарынан, кейінге қалдырылған салық активтерінен, еңбек қызметі аяқталғаннан 
кейінгі сыйақылар жоспарының активтерінен және сақтандыру шарттары бойынша туындайтын құқықтардан ерекше
ленетін айналымнан тыс активтердің түсуін білдіреді.
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(д)  Өнімдер мен қызметтер бойынша кірістерді талдау
Топтың кірістері 9ескертпеде өнімдер мен қызметтер бойынша талданған. Қаржылық  кірістер мен шығыстар туралы 
ақпарат 17ескертпеде берілген.   

(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 2019 ж. 2018 ж.
Қытай 179,110 127,629
Ұлыбритания (Джерси аралы мен Кайман аралдарын қоса алғанда) 61,091 72,569
Ресей 55,394 4,871
Франция 50,936 22,131
Канада 47,894 27,935
Үндістан 38,307 79,612
АҚШ 32,826 34,282
Қазақстан 6,280 34,018
Бельгия 4,414 —
Жапония 4,193 7,061
Германия 3,037 2,305
Өзге елдер 18,787 24,219

Шоғырландырылған түсім жиыны 502,269 436,632

Ірі клиенттер
Топтың жалпы бақылаудағы клиенттер тобы бар, олардың үлесіне Топтың шоғырландырылған табысының 10%дан 
артығы келеді. 153,519 миллион теңге (2018 ж.: 111,012 миллион теңге) сомасындағы бұл табыс «Уран» сегменті бой
ынша көрсетіледі. 

8. БАЙЛАНЫСТЫ ТАРАПТАРМЕН ЕСЕП АЙЫРЫСУ 
ЖӘНЕ ОПЕРАЦИЯЛАР 

Егер тараптар жалпы бақылауда болса немесе тараптың біреуі басқа тарапты бақылауға мүмкіндігі болса, немесе 
қаржылықшаруашылық 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 «СамұрықҚазына» АҚ бақылауындағы мекемелер бар. Өзге мемлекеттік кәсіпорындармен 
операциялар, егер де олар кәдімгі қызмет жүрісінде барлық қоғамдық және жеке компанияларға ретімен қолданыла
тын шарттарға сәйкес (i), олар жекедара мәнді болмаса (ii), егер де Топтың қызмет көрсетуі стандарттық барлық пай
даланушыларға жетімді шарттарда көрсетілетін болса,  немесе (iii) осындай қызмет көрсетуді, телекоммуникациялық 
қызметтерді, электр  энергияны өткізу бойынша қызметтерді жеткізушіні таңдау жоқ болған жағдайда, ашылмайды.

2019 жылғы 31 желтоқсандағы жағдай бойынша байланысқан тараптармен операциялар бойынша қалдықтар төмен
де көрсетілген:  

Миллион Қазақстан 
теңгесімен берілген

Дебиторлық 
берешек және 
өзге активтер

Алуға арналған 
дивидендтер 

Берілген 
қарыздар 

Кредиторлық 
берешек 

және өзге 
міндеттемелер 

Несиелер мен 
қарыздар 

Қауымдастырылған кәсіпорындар 2,182 5,074 12,923 20,813 17,460
Бірлескен кәсіпорындар 1,392 — — 6,771 —
Жалпы бақылаудағы кәсіпорындар 83 — — 1,033 —
Бақылаушы Акционер — — — 983 —
Акционердің қауымдастырылған 
кәсіпорындары

11 — — 3,777 —

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

Төменде 2019 жылғы 31 желтоқсанда аяқталған жыл ішіндегі байланысты тараптармен операциялар көрссетілген:

Миллион Қазақстан 
теңгесімен берілген

Тауарлар 
мен 

қызметтерді 
сату

Алынған 
дивидендтер

Тауарлар 
мен қызмет-
терді сатып 

алу

Акционерге 
дивидендтер 

Қаржылық 
кірістер

Қаржылық 
шығыстар

Қауымдастырылған кәсіпорындар 11,441 8,884 67,519 — 1,593 1,691
Бірлескен кәсіпорындар 9,885 739 13,630 — 100 39
Жалпы бақылаудағы кәсіпорындар 294 — 6,005 — — —
Бақылаушы Акционер — — — 68,065 — 148
Акционердің қауымдастырылған 
кәсіпорындары

108 — 6,037 — — —

Жиыны 21,728 9,623 93,191 68,065 1,693 1,878

2019 жылғы ақпаннан бастап, «ХорасанU» БК» ЖШСға бақылау сатып алуына байланысты, Топ қосалқы қарыз алушы 
болып табылады және «Қызылқұм» ЖШСмен бірге 2010 жылы «Қызылқұм» ЖШС берген 13,294 миллион теңге сома
дағы несие бойынша қомақты жауапкершілікке ие (2018 ж.: 23,772 миллион теңге) (32ескертпе). «ХорасанU» БК» ЖШС 
қосалқы қарыз алушы болып табылады және осы несие бойынша «Қызылқұм» ЖШСмен бірлесіп ортақ жауапкершілік
ке ие. Топ, сондайақ, «СКЗU» ЖШС 10,793 миллион теңге сомадағы қарыздар бойынша (2018 ж.: 13,935 миллион тең
ге), сондайақ 4,245 миллион теңге сомадағы «Үлбі ТВС» ЖШС қарызы бойынша кепілгер болып табылады (2018 ж.: 0) 
(39ескертпе).

2018 жылғы 31 желтоқсандағы жағдай бойынша байланысқан тараптармен операциялар бойынша қалдықтар төменде 
көрсетілген:  

Миллион Қазақстан 
теңгесімен берілген

Дебиторлық 
берешек және өзге 

активтер

Алуға арналған 
дивидендтер 

Берілген қарыздар Кредиторлық 
берешек және өзге 

міндеттемелер 

Қауымдастырылған кәсіпорындар 2,580 8,659 23,618 12,560
Бірлескен кәсіпорындар 4,719 — — 2,041
Жалпы бақылаудағы кәсіпорындар 199 — — 563
Бақылаушы Акционер — — — 479
Акционердің қауымдастырылған 
кәсіпорындары

18 — — 4,046

Жиыны 7,516 8,659 23,618 19,689
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Төменде 2018 жылғы 31 желтоқсанда аяқталған жыл ішіндегі байланысты тараптармен операциялар көрссетілген:

Миллион Қазақстан теңгесімен 
берілген

Тауарлар мен 
қызметтерді 

сату

Алынған 
дивидендтер

Тауарлар мен 
қызметтерді 

сатып алу

Акционерге 
дивидендтер 

Қаржылық 
кірістер

Қаржылық 
шығыстар

Қауымдастырылған кәсіпорындар 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
Бақылаушы Акционер — — — 161,661 — 58
Акционердің қауымдастырылған 
кәсіпорындары

110 — 3,787 — — —

Өзгелері 918 — 32,265 — 1 —

Жиыны 31,709 7,885 133,378 161,661 9,833 1,651

2018 жылы өзге байланысты тараптар «БайкенU» ЖШСны (41 және 45ескертпелер) қамтиды.

Негізгі басқарушы персонал – Топ қызметін тікелей немесе жанама жоспарлау, басқару және бақылау үшін өкілеттік
тер берілген және жауапты тұлғалар.  Негізгі басқарушы персонал Компания басқармасының барлық құрамын және 
Директорлар кеңесінің тәуелсіз мүшелерін қамтиды. Төмендегі кестеде негізгі басқарушы персоналға, атап айтқанда: 
Компания Басқармасының мүшелеріне және Тәуелсіз директорларына берілетін сыйақы туралы деректер келтірілген: 
Бұл сыйақы жалақыны, сыйақыларды, сондайақ зейнетақы қорына аударымдарды қамтиды:

Миллион Қазақстан теңгесімен 
берілген

2019 ж. 2018 ж.
Шығыстар Міндеттеме Шығыстар Міндеттеме

Қысқа мерзімді төлемдер
Жалақы және сыйақылар 1,116 65 932 67

Жиыны 1,116 65 932 67

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

Миллион Қазақстан теңгесімен берілген 2019 ж. 2018 ж.
Уран өнімін сатудан түскен кіріс 438,518 368,325
Бериллий өнімін сатудан түскен кіріс 19,717 17,364
Сатып алынған тауарларды сатудан түскен кіріс 10,470 9,424
Тантал өнімін сатудан түскен кіріс 9,543 14,333
Көрсетілген өзге қызметтерден түскен кіріс 8,048 8,342
Ұңғымаларды бұрғылаудан түскен кіріс 6,602 6,803
Материалдар мен өзге тауарларды сатудан түскен кіріс        5,912 8,465
Тасымалдау бойынша қызметтердентүскен кіріс  2,818 2,887
Фотоэлектрлік   түрлендіргішті сатудан түскен кіріс        448 398
Зерттеулер мен әзірлемелерден түскен кіріс 193 291

Түсім жиыны 502,269 436,632

Yellow Cake plc компаниясымен жасалған уран сату жөніндегі шарт  
2018 жылғы 10 мамырда Топ Yellow Cake plc компаниясымен 2018 жылғы шілдеде 3,112 тонна көлемінде бастапқы жет
кізілімді және  2019 ж. бастап 2027 ж. қоса алған аралықтағы әрбір жылда қосымша санын сатып алу үшін опционды 
қоса уранның шала тотығытотығының белгілі бір санатын жеткізуге уранның шала  тотығытотығын сатып алусату ту
ралы негізгі келісімге қол қойды.  2019 жылы Yellow Cake plc сұратымы бойынша, Қоғам Yellow Cake plcге жалпы көлемі 
452 тонна уран шала тотығытотығын өткізді. Топтың Yellow Cake plc компаниясынан уранға нарықтық баға белгілі бір 
деңгейден асқанда (уран шала тотығытотығының бір фунт үшін  37.5 АҚШ доллары) уран шала тотығытотығының санын 
кері сатып алуға опционы бар.  

Бұл құқық, нарықтық баға белгілі бір деңгейге жеткен жағдайда, уранның бір бөлігін нарықтық бағаға дисконтпен сатып 
алу мүмкіндігін беретін ішкі туынды құралы болып табылады. Топ бұл туынды құралды пайда немесе шығын арқылы әділ 
құны бойынша бағаланатын қаржылық  актив ретінде мойындады.  Топ 819 миллион теңгеге бағалаған туынды құрал
дың бастапқы құны уранды сату үшін алынған сыйақының бір бөлігі болып табылды. 

Туынды құралды кейінгі бағалау ХҚЕС (IFRS) 9 стандартқа сәйкес пайдада немесе шығында көрсетіледі.  Туынды құрал
дың әділ құнын Топ 2019 жылғы 31 желтоқсан бойынша 543 миллион теңге мөлшерінде бағалады (2018 жылғы 31 жел
тоқсан: 1,369 миллион теңге). Қайта бағалаудан алынған 812 миллион теңге мөлшеріндегі шығын қаржылық шығындар
дың құрамында көрсетілді (17ескертпе ). Бұл туынды құрал әділ құн иерархиясының 3деңгейінің аясына түседі.  

Бұл шартта әртүрлі жағдайларды сақтаған жағдайда, Топтың кемінде тоғыз жыл бойы жылына 100 миллион АҚШ долла
ры мөлшеріне дейінгі сомаға уранның қосымша көлемін нарықтық баға бойынша жеткізуі қарастырылған.  

10. ӨТКІЗУДІҢ ӨЗІНДІК ҚҰНЫ

Миллион Қазақстан теңгесімен берілген 2019 ж. 2018 ж.
Шикізат және материалдар 147,331 202,817
Тозу және амортизация 60,044 39,866
Персоналдың еңбегіне ақы төлеу 29,632 24,024
Табыс салығынан өзге салықтар 27,021 22,033
Қайта өңдеу және өзге қызметтер 18,566 10,354
Тасымалдау бойынша шығыстар 6,795 3,490
Техникалық қызмет көрсету және жөндеу 4,132 3,021
Коммуналдық қызметтер 1,607 1,581
Жалдау 221 233
Зерттеу және әзірлеу 36 80
Өзгелері  12,113 6,318

Өткізудің өзіндік құнының жиыны 307,498 313,817

11. ӨТКІЗУ БОЙЫНША ШЫҒЫСТАР

Миллион Қазақстан теңгесімен берілген 2019 ж. 2018 ж.
Тиеу, тасымалдау және сақтау бойынша шығыстар 6,790 7,275
Персоналдың еңбегіне ақы төлеу 1,035 950
Комиссиялық сыйақы 610 637
Шикізат және материалдар 255 221
Жалдау 70 106
Тозу және амортизация 70 67
Өзгелері  1,997 1,274

Өткізу бойынша шығыстар жиыны 10,827 10,530
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12. ЖАЛПЫ ЖӘНЕ ӘКІМШІЛІК ШЫҒЫСТАР

Миллион Қазақстан теңгесімен берілген 2019 ж. 2018 ж.
Персоналдың еңбегіне ақы төлеу 18,478 17,809
Консультациялық және ақпараттық қызметтер 3,816 4,488
Тозу және амортизация 1,611 808
Іссапар шығындары 794 687
Табыс салығынан өзге салықтар 767 1,526
Техникалық қызмет көрсету және жөндеу 644 575
Сақтандыру 511 145
Зерттеулерге арналған шығындар 499 230
Оқытуға жұмсалған шығыстар 469 440
Корпоративтік іс-шаралар 406 252
Байланыс қызметтері 362 238
Жалдау 315 1,166
Дебиторлық берешектің құнсыздануы 276 1,743
Салықтар бойынша айыппұлдар мен өсімпұлдар 261 340
Шикізат және материалдар 224 297
Күзет қызметтері 168 148
Коммуналдық қызметтер 163 163
Банк комиссиялары 93 89
Өкілдік мақсаттарға шығыстар 82 75
Кеңсе тауарлары 76 73
Әлеуметтік жарналар – Түркістан облысы — 2,000
Өзгелері  2,009 1,513

Жалпы және әкімшілік шығыстар жиыны 32,024 34,805

13.  АКТИВТЕРДІҢ ҚҰНСЫЗДАНУЫНАН БОЛҒАН ШЫҒЫНДАР 
ЖӘНЕ ҚҰНСЫЗДАНУДАН БОЛҒАН ШЫҒЫНДАРДЫ ҚАЛПЫНА 
КЕЛТІРУ 

Миллион Қазақстан теңгесімен берілген 2019 ж. 2018 ж.
Бұрын мойындалған қаржы активтерінің құнсыздануынан  шығындарды қалпына келтіру 111 905
Қаржылық емес активтердің құнсыздануының шығындары         (334) (4,675)

Қаржылық емес активтердің құнсыздануының таза шығындары         (223) (3,770)

Топ мынадай қаржылық емес активтердің құнсыздануынан болған бұрын мойындалған шығындарды қалпына кел
тіруді мойындады:

Миллион Қазақстан теңгесімен берілген Ескерт. 2019 ж. 2018 ж.
Қауымдастырылған кәсіпорындарға инвестициялар 25 — 6,556
Қорлар 30 1,313 4,341
Өндіріске дайындау шығындары    22 — 3,933
Негізгі құралдар 21 49 292
Өзге активтер 11 6

Құнсызданудан шығындарды қалпына келтіру жиыны 1,373 15,128

Топ мынадай қаржылық емес активтердің құнсыздануынан болған шығындарды мойындады:

Миллион Қазақстан теңгесімен берілген Ескерт. 2019 ж. 2018 ж.
Барлау және бағалау активтері 24 1,989 —
Қорлар 30 1,318 1,238
Материалдық емес активтер 20 594 4
Негізгі құралдар 21 259 2,533
Өтеуге ҚҚС 8 1,607
Өндіріске дайындау шығындары    22 — 165
Бірлескен кәсіпорындарға инвестициялар 26 — 21
Өзге активтер 381 280

Құнсызданудан шығындар жиыны 4,549 5,848

14. ӨЗГЕ ДЕ КІРІСТЕР

Миллион Қазақстан теңгесімен берілген 2019 ж. 2018 ж.
Бірлескен операциялар бойынша міндеттемелерді есептен шығарудан түскен кіріс 16,995 —
Өзге міндеттемелерді есептен шығарудан түскен кіріс 670 —
Айыппұлдар мен өсімақылардан түскен кіріс 384 169
Бірлесіп бақыланатын ұйымның шығуынан түскен кіріс 8 —
Өзгелері  1,662 1,073

Өзге кірістер жиыны 19,719 1,242

Бірлескен операция бойынша міндеттемелерді есептен шығарудан түскен кіріс 2018 жылғы бірлескен операциялардан 
сатып алынбаған уран көлеміне жатады, оларды Топ әріптестерінің келісімі бойынша келесі кезеңдерде сатып алуды 
жоспарламайды, осыған байланысты 2018 жылғы 31 желтоқсанда мойындалған осы міндеттеме 2019 жылдың бірінші 
жартыжылдығында есептен шығарылды.

15.  ӨЗГЕ ШЫҒЫСТАР ЖӘНЕ БАҒАМДЫҚ АЙЫРМА БОЙЫНША ТАЗА 
ПАЙДА / (ШЫҒЫН) 

Миллион Қазақстан теңгесімен берілген 2019 ж. 2018 ж.
Барлау және бағалау активтерін есептен шығарудан шығыстар 2,207 —
Өтелмейтін ҚҚС 1,491 2,614
Әлеуметтік салаға арналған шығыстар 1,068 730
Өндірісті тоқтатудан болған шығындар 1,013 799
Негізгі құралдарды есептен шығарудан болған шығындар 564 —
Тозу және амортизация 102 64
Өзгелері  352 1,642

Өзге шығындар жиыны 6,797 5,849

Бағамдық айырма бойынша таза пайда/(шығын)

Миллион Қазақстан теңгесімен берілген 2019 ж. 2018 ж.
Қаржылық қызметтен түскен бағамдық айырма бойынша таза (шығын) / пайда 1,121 (14,467)
Операциялық қызметтен түскен бағамдық айырма бойынша таза (шығын) / пайда (1,038) 21,717

Бағамдық айырма бойынша таза пайда жиыны 83 7,250
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16. ПЕРСОНАЛДЫҢ ЕҢБЕГІНЕ АҚЫ ТӨЛЕУ

Миллион Қазақстан теңгесімен берілген 2019 ж. 2018 ж.
Жалақы 58,723 57,379
Әлеуметтік салық және әлеуметтік аударымдар 6,161 6,034

Персоналдың еңбегіне ақы төлеу жиыны 64,884 63,413

17. ҚАРЖЫЛЫҚ КІРІСТЕР МЕН ШЫҒЫСТАР

Миллион Қазақстан теңгесімен берілген 2019 ж. 2018 ж.

Тиімді пайыздық мөлшерлеме әдісі бойынша есептелген пайыздық кірістер

Амортизацияланған құн бойынша бағаланатын қарыздар 1,435 1,280
Мерзімдік депозиттер 996 1,083
Ақша қаражаты және олардың баламалары 1,357 985

Өзге ұқсас кірістер

Туынды қаржылық актив (9-ескертпе) — 413
Өзгелері 202 188

Қаржылық кірістер жиыны 3,99 3,949

Қаржылық  шығыстар 

Несиелер мен қарыздар бойынша пайыздық шығыстар 7,337 8,558
Резервтер бойынша дисконтты есептен шығару 2,791 2,385
Туынды қаржылық актив (9-ескертпе) 812 —
Шетел валютасын конвертациялаудан келген шығын 559 1,130
Айрықшаландырылған акциялар   бойынша дивидендтер        53 53
Қаржылық активтерді қайта бағалау шығыстары        65 30
Өзге қаржылық міндеттемелер бойынша дисконтты есептен шығару 74 —
Өзгелері 264 516

Қаржылық шығыстар жиыны 11,955 12,672

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 2019 ж. 2018 ж.
Ағымдағы табыс салығы 43,948 31,412
Кейінге қалдырылған табыс салығы (10,442) (2,615)

Табыс салығы бойынша шығыстар жиыны 33,506 28,797

(б) Табыс салығы бойынша шығыстарды салық салудың қолданылатын мөлшерлемесіне көбейтілген бухгалтерлік 
пайда сомасымен салыстырып тексеру  
Топтың 2019 және 2018 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 2019 ж. 2018 ж.

Салық салынғанға дейінгі пайда      247,255 452,381

Табыс салығы бойынша шығыстың заңмен белгіленген 20% мөлшерлемесі бойынша есептелген сомасы 49,451 90,476
Шығыстардың салық салынатын базасын және салық салынатын базаға енгізілмейтін кірістерді 
азайтпайтын салық әсері:
Салық салынбайтын бизнесті сатып алудан түскен таза пайда (10,930) (69,495)
Құнсызданудан болған шығындарға мойындалмаған салық активі 1,008 5,583
Шегерілмейтін шығыстар 1,452 2,624
Ағымдағы жылға қатысты кейінге қалдырылған салықтық активтер бойынша  мойындалмаған шығындар 172 1,120
Бірлескен кәсіпорындардың нәтижелерінің үлесі (1,973) 949
Трансферттік баға белгілеу бойынша түзетулер        1,474 191
Бұдан бұрынғы кезеңдерге түзетулер (177) (938)
Салық салынбайтын табыс (1,461) (1,012)
Қауымдастырылған кәсіпорындар нәтижелерінің үлесі (4,710) (6,649)
Бірлескен операциялар бойынша нәтижені түзету (3,399) 3,399
Өзге баптар 2,599 2,549

Жыл ішіндегі табыс салығы бойынша шығыстар 33,506 28,797

2019 және 2018 жылдарғы 31 желтоқсан бойынша Топ құнсызданудан болған шығындарға кейінге қалдырылған са
лық 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 теңгерімдік құны мен олардың табыс салығын есептеуге арналған базасы ара
сында уақытша айырмашылықтардың пайда болуына әкеледі.

Осы уақыттық айырмалардың өзгеруінің салықтық салдары төменде егжейтегжейлі берілген және 20% мөлшерлеме 
бойынша көрсетіледі.

Миллион Қазақстан теңгесімен берілген 2019 ж.
1 қаңтар

Пайда немесе 
шығын құрамында 
қалпына келтірілді/ 

(жатқызылды)

Бизнес сатып 
алу

Еншілес 
кәсіпорынның 

шығуы

2019 ж. 31 
желтоқсан

Шегерілетін/ (салық салынатын) уақыттық 
айырмашылықтардың салықтық әсері 
Негізгі құралдар, материалдық емес активтер 
және жер қойнауын пайдалану құқығы (101,273) 7,110 (36,964) (250) (131,377)

Дебиторлық берешек (46) 129 — — 83
Алынған қарыздар (32) 16 — — (16)
Кредиторлық берешек — (1,301) — — (1,301)
Резервтер 1,396 21 — (3) 1,414
Міндеттемелерді есептеу 1,083 16 3 2 1,104
Шеккен салықтық шығын 444 (246) — — 198
Салықтар 1,033 137 92 — 1,262
Қорлар 7,494 4,343 — — 11,837
Өзге активтер 154 138 — 317 609
Өзге міндеттемелер 84 79 — — 163

(89,663) 10,442 (36,869) 66 (116,024)
Мойындалған, кейінге қалдырылған 
салықтық актив

7,552 5,592 95 319 13,558

Мойындалған, кейінге қалдырылған 
салықтық міндеттеме

(97,215) 4,85 (36,964) (253) (129,582)
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Басшылық 2019 жылы кейінге қалдырылған 1,612  миллион теңге сомасындағы салық активтері (2018 ж.: 1,840 мил
лион теңге) есептіліктік кезең аяқталғаннан кейін 12 айдан астам мерзімде өтелуі мүмкін деп есептейді. Еншілес, Қа
уымдастырылған және бірлескен мекемелердегі инвестициялар, негізінен, дивидендтер арқылы өтеледі. Еншілес, 
Қауымдастырылған және бірлескен мекемелерден дивидендтер салық салудан босатылған, сондықтан Топ осы инве
стициялардың бөлінбеген пайдасына кейінге қалдырылған салықты мойындаған жоқ. 

2018 жылғы 31 желтоқсанда аяқталған жыл үшін уақыттық айырмалар қозғалысының салықтық әсері төменде кел
тірілген:

Миллион Қазақстан теңгесімен берілген 2018 ж.
1 қаңтар

Пайда немесе 
шығын құрамында 
қалпына келтірілді/ 

(жатқызылды)

Бизнес сатып 
алу

Тоқтатылған 
қызмет

2018 ж. 31 
желтоқсан 

(қайта 
есептелді)

Шегерілетін/ (салық салынатын) уақыттық 
айырмашылықтардың салықтық әсері 

Негізгі құралдар, материалдық емес активтер 
және жер қойнауын пайдалану құқығы (5,734) (1,189) (96,680) 2,330 (101,273)

Дебиторлық берешек 698 (371) (122) (251) (46)
Алынған қарыздар (165) 131 2 — (32)
Резервтер 1,140 115 179 (38) 1,396
Міндеттемелерді есептеу 890 17 302 (126) 1,083
Шеккен салықтық шығын 1,267 (654) 233 (402) 444
Салықтар 514 501 234 (216) 1,033
Қорлар 3,501 4,100 136 (243) 7,494
Өзге активтер 154 — — — 154
Өзге міндеттемелер 128 (35) 5 (14) 84

2,393 2,615 (95,711) 1,040 (89,663)

Мойындалған, кейінге қалдырылған 
салықтық актив

6,836 (315) 1,091 (60) 7,552

Мойындалған, кейінге қалдырылған 
салықтық міндеттеме

(4,443) 2,930 (96,802) 1,100 (97,215)

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 2019 жылы кейінге қалдырылған 4,991 миллион теңге сомасындағы салық активтерін мойындамады (2018 ж.: 
5,022 миллион теңге). Мойындалмаған салық шығындарын есептеу мерзімдері төменде келтірілгендей аяқталады: 

Миллион Қазақстан теңгесімен берілген 2019 ж. 2018 ж.
2024 ж. 357 560
2025 ж. 2,478 2,478
2026 ж. 676 676
2027 ж. 188 188
2028 ж. 1,120 1,120
2029 ж. 172 —

Салықтық шығындарға қатысты мойындалмаған салықтық актив жиыны 4,991 5,022

19. АКЦИЯҒА КЕЛЕТІН ПАЙДА ЖӘНЕ БІР АКЦИЯНЫҢ 
ТЕҢГЕРІМДІК ҚҰНЫ

Акцияға келетін базалық пайда жыл ішінде айналымда болған Компания акционерлерінің үлесіне келетін пайда не
месе шығынның қатынасы ретінде есептеледі (34ескертпе). Компанияның сұйытатын әлеуетті жай акциялары жоқ, 
демек, акцияға келетін сұйытылған пайда акцияға келетін базалық пайдамен ұқсас болады.    

Акцияға келетін пайда былай есептеледі:

Миллион Қазақстан теңгесімен берілген 2019 ж. 2018 ж. 
(қайта есептелді)

Жай акциялардың иелеріне тиесілі кезең ішіндегі  жалғасатын қызметтен пайда 
(миллион қазақстан теңгесімен берілген) 189,998 416,580

Жай акциялардың иелеріне тиесілі кезең ішіндегі
 пайда (миллион қазақстан теңгесімен берілген) 189,998 417,684

Айналымдағы жай акциялардың саны (мың) 259,357 259,357
Қарапайым акцияға шаққандағы  меншік иелеріне жатқызылатын жалғасатын  
қызметтен алынған пайда негізінде есептелген негізгі және сұйылған пайда 
(акцияға теңгемен) 

733 1,606

Қарапайым акцияға шаққандағы  меншік иелеріне жатқызылатын кезең ішіндегі 
пайда негізінде есептелген негізгі және сұйылған пайда (акцияға теңгемен)       733 1,610

2019 жылдың 27 қыркүйегінде Компания «Қазақстан қор биржасы» АҚ («KASE») ұйымдастырылған бағалы қағаздар 
нарығында АҚШ долларына индекстелген 70 миллион дана облигацияларды орналастыруды жүргізді. Компания мен 
KASE арасында жасалған 2019 жылғы 19 қыркүйектегі мемлекеттік емес бағалы қағаздардың листингі туралы шартқа 
және Компанияның листингілік ережелеріне сәйкес, әрбір есепті кезеңнің соңындағы жағдай бойынша қаржылық 
жағдай туралы есепте листингілік ережелерге сәйкес есептелген бір акцияның теңгерімдік құны туралы мәліметтерді 
көрсету қажет.

Бір акцияның теңгерімдік құны былайша есептеледі:

Миллион Қазақстан теңгесімен берілген 2019 ж. 2018 ж.
Топтың жиынтық активтері (миллион қазақстан теңгесімен берілген) 1,674,133 1,482,111
Топтың жиынтық міндеттемелері (миллион қазақстан теңгесімен берілген) (54,697) (54,099)
Топтың жиынтық міндеттемелері (миллион қазақстан теңгесімен берілген) (431,979) (437,651)

1,187,457 990,361
Айналымдағы жай акциялардың саны (мың) 259,357 259,357
Бір акцияның теңгерімдік құны (акцияға теңгемен) 4,578 3,819
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20. МАТЕРИАЛДЫҚ ЕМЕС АКТИВТЕР

Миллион Қазақстан теңгесімен берілген Лицензиялар 
мен патенттер

Бағдарламалық 
қамтамасыз ету

Гудвил Өзгелері  Жиыны

2018 ж. 1 қаңтар 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)

Теңгерімдік құн 991 1,267 5,166 585 8,009
Түсімдер 489 144 — — 633
Бизнесті сатып алу кезіндегі түсімдер 142 325 43,328 — 43,795
Жалдау бойынша түсімдер 443 — — — 443
Жыл ішіндегі амортизация (257) (330) — (80) (667)
Құнсыздану (4) — — — (4)
Құнсыздануды қалпына келтіру — 3 — 2 5
Еншілес кәсіпорынды бақылауды жоғалту (9) (14) — — (23)
Негізгі құралдардан аударымдар (21-ескертпе) — 1,831 — 78 1,909
Сатуға арналған активтерге аударымдар — (1) — — (1)
2018 ж. 31 желтоқсан бойынша
Құны 2,571 4,532 54,953 1,022 63,078
Жиналған  амортизация және құнсызданудан 
болған шығындар (776) (1,307) (6,459) (437) (8,979)

Теңгерімдік құн (қайта есептелді) 1,795 3,225 48,494 585 54,099
Түсімдер 95 114 — 7 216
Шығу (4) (4) — (1) (9)
Жыл ішіндегі амортизация (200) (473) — (101) (774)
Құнсыздану — (594) — — (594)
Аударымдар (83) (114) — 197 —
Негізгі құралдардан аударымдар (21-ескертпе) — 2,222 — 86 2,308
Сатуға арналған активтерден аударымдар — 1 — — 1
Пайдалану құқығы нысанындағы активтерге 
аударымдар (550) — — — (550)

2019 ж. 31 желтоқсан бойынша
Құны 1,897 6,634 54,953 1,329 64,813
Жиналған  амортизация және құнсызданудан 
болған шығындар (844) (2,257) (6,459) (556) (10,116)

Теңгерімдік құн 1,053 4,377 48,494 773 54,697

Гудвилдің құнсыздануына тест  
(i) «Орталық» ӨК» ЖШС, «Ақбастау» БК» АҚ және «Қаратау» ЖШС  
2019 жылдың 31 желтоқсан бойынша гудвил үш өндіруші бірлікке жатады: 5,166 миллион теңге «Орталық Мыңқұдық» 
кен орнындағы «Орталық» ӨК» ЖШС жер қойнауын пайдалану жөніндегі операцияларға жатады, 24,808 миллион теңге 
«Қаратау» ЖШСға және 18,520 миллион теңге «Ақбастау» АҚға жатады, олар «Буденовское» кен орны телімдерінде 
жер қойнауын пайдалану бойынша операцияларды тәуелсіз жүзеге асырады. Өтелетін сома жер қойнауын пайдала
нуға шарттардың қолданылу мерзімі бойындағы болжамды ақша ағындарының негізінде есептелген пайдалану құн
дылығы ретінде анықталды. Ақша ағындарының болжамдары басшылықпен бекітілген барланған қор көлемдерінің, 
өндірудің есептік көлемдерінің және кен орындары пайдалану мерзімдерінің және жылдық 2019 ж. 11.97% дисконттау 
мөлшерлемесінің негізінде анықталды.  (2018 ж.: 12.33% жылдық). Өндіріс көлемдері құзыретті органмен келісілгенге 
және SRK есебіне сәйкес келеді (4ескертпе) және генерилеуші бірліктердің өндірістік қуаттарына негізделген. Есептеу
лерде пайдаланылған негізгі жорамалдарға өткізу бағасындағы болжанымды өзгерістер мен кезеңнің тікелей шығын
дары кіреді. Болжамды ақша ағындарын есептеуде пайдаланылған өткізу бағалары 2019 жылғы төртінші тоқсанда 
жарияланған «Ux Consulting LLC» тәуелсіз ресми дереккөзін пайдаланумен анықталады.  Кезеңнің тікелей шығындары 
20202024 жж. Арналған бекітілген бюджетке және есептеулердегі 34%  өсуге негізделген, бұл шамамен ұзақ мерзімді 
орташа болжамдарға сәйкес келеді. Есептелген өтелетін құн генерирлеуші бірліктердің теңгерімдік құнына елеулі түрде 
асады, сондықтан негізгі жорамалдардағы елеулі өзгерістердің өзі құнсыздануға әкелмейді.

21. НЕГІЗГІ ҚҰРАЛДАР
Негізгі құралдардың теңгерімдік құнының өзгеруі төменде берілген:

Миллион Қазақстан теңгесімен берілген Жер Ғимараттар Машина-
лар мен 

жаб-
дықтар

Көлік 
құралдары

Өзгелері  Аяқтал-
маған 

құрылыс

Жиыны

2018 ж. 1 қаңтар бойынша
Құны 360 100,308 81,301 15,699 6,015 49,519 253,202
Жиналған  амортизация және құнсызданудан 
болған шығындар — (35,928) (48,520) (9,179) (3,553) (33,847) (131,027)

Теңгерімдік құн 360 64,380 32,781 6,520 2,462 15,672 122,175
Түсімдер 135 14,922 5,435 1,105 680 15,018 37,295
Бизнесті сатып алу кезіндегі түсімдер 6 28,518 25,469 1,724 800 4,101 60,618
Аударымдар — 2,667 2,960 348 430 (6,405) —
Жыл ішіндегі амортизация — (4,807) (6,321) (1,366) (711) — (13,205)
Құнсызданудан болған шығын (13-ескертпе) (39) (703) (759) (488) (18) (526) (2,533)
Өткен кезеңдерде мойындалған құнсызданудан 
болған шығынды қалпына келтіру — 10 72 — 20 190 292

Шығу (12) (25) (69) (56) (25) (18) (205)
Еншілес кәсіпорынның шығуы (52) (5,540) (10,299) (472) (1,109) (8,298) (25,770)
Қорлардан / (-ға) аударымдар — — (32) 6 (16) 46 4
Материалдық емес активтерден / (-ге) 
аударымдар (20-ескертпе) — — — — 1 (1,910) (1,909)

Сатуға арналған активтерден/ (-ге) аударымдар — (25) (1) 2 (20) 2 (42)
Есептік бағалаудағы өзгерістер — (66) (107) — — — (173)
Өндіріске дайындау бойынша шығындарға 
аударымдар (22-ескертпе) — — — — — (162) (162)

Презентация валютасына қайта есептеу — — — 3 1 — 4
2018 ж. 31 желтоқсан бойынша (қайта 
есептелді)
Құны 398 127,359 80,918 17,722 4,811 19,497 250,705
Жиналған  амортизация және құнсызданудан 
болған шығындар — (28,028) (31,789) (10,396) (2,316) (1,787) (74,316)

Теңгерімдік құн 398 99,331 49,129 7,326 2,495 17,710 176,389
Түсімдер 9 151 2,603 2,493 1,034 13,481 19,771
Бизнесті сатып алу кезіндегі түсімдер 
(45-ескертпе) 43 10 6 122 181

Аударымдар — 9,899 1,088 323 15 (11,325) —
Жыл ішіндегі амортизация (5,583) (6,594) (1,403) (732) — (14,312)
Құнсызданудан болған шығын (13-ескертпе) (179) (49) — — (31) (259)
Өткен кезеңдерде мойындалған құнсызданудан 
болған шығынды қалпына келтіру — 8 31 — — 10 49

Шығу (1) (708) (85) (20) 8 (102) (908)
Еншілес кәсіпорынның шығуы (40) (9) (12) (2) (486) (549)
Қорлардан / (-ға) аударымдар — — 46 16 337 399
Материалдық емес активтерден / (-ге) 
аударымдар (20-ескертпе) — — — — (2,308) (2,308)

Сатуға арналған активтерден/ (-ге) аударымдар — 109 170 15 8 484 786
Есептік бағалаудағы өзгерістер — 311 176 — — — 487
Өндіріске дайындау бойынша шығындарға 
аударымдар (22-ескертпе) — — — — — (271) (271)

Презентация валютасына қайта есептеу — 28 (260) (1) 231 — (2)
2019 ж. 31 желтоқсан
Құны 406 137,030 83,240 20,133 6,011 19,372 266,192
Жиналған  амортизация және құнсызданудан 
болған шығындар — (33,660) (36,984) (11,406) (2,938) (1,751) (86,739)

Теңгерімдік құн 406 103,370 46,256 8,727 3,073 17,621 179,453
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12,554 миллион теңге мөлшеріндегі амортизация бойынша шығыстар (2018 ж.: 12,030 миллион теңге) өткізудің өзіндік 
құнының құрамында көрсетілді, 70 миллион теңге (2018 ж.: 71 миллион теңге) өткізу шығыстарының құрамында  көр
сетілді, 1, 217 миллион теңге (2018 ж.: 426 миллион теңге) жалпы және әкімшілік шығыстар құрамында  көрсетілді, 217 
миллион теңге (2018 ж.: 182 миллион теңге) өзге шығыстар құрамында  көрсетілді.  Амортизацияның  қалған бөлігі 
дайын өнім, аяқталмаған өндіріс және өзге баптар құрамына кіргізілді.  

2019 жылғы 31 желтоқсандағы жағдай бойынша аяқталмаған құрылысқа «Үлбі металлургиялық зауыты» АҚ өндірісін 
3,966 миллион теңге мөлшерінде техникалық қайта жарақтандыру, «РУ6» ЖШС  «Қарамұрын» кен орнының ТҮБАЖін 
505 миллион теңге мөлшерінде техникалық қайта жарақтандыру, «Қаратау» ЖШСнің аффинаж өндірісін 2,545 миллион 
теңге мөлшерінде кеңейтуді және «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚның ақпараттық технологиялар бойынша (IT жобалар) 
4,408 миллион теңге мөлшеріндегі жобаларын қамтиды. 2018 жылғы 31 желтоқсандағы жағдай бойынша аяқталмаған 
құрылыс 3,966 миллион теңге мөлшерінде «Үлбі металлургиялық зауыты» АҚ өндірісін техникалық қайта жарақтан
дыруды, Жалпақ кен орнына 1,295 миллион теңге мөлшерінде технологиялық автожол салуды және 4,408 миллион 
теңге мөлшерінде «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚның ақпараттық технологиялар бойынша жобаларын (IT жобалары) 
қамтиды.

«Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ IT жобаларына цифрлық кеніш бойынша 2,753 миллион теңге (2018: 1,599 миллион теңге) 
көлеміндегі және SAP ERP бойынша 815 миллион теңге көлеміндегі (2018: 2,184 миллион теңге) капиталдандырылған 
шығындар кіреді. 2019 жылдың соңында Цифрлық кеніш АЖ жоба периметріне кіретін кәсіпорындарда тәжірибелік 
пайдалануға берілді. 2020 жылы өндірістік пайдалануға Цифрлық кеніш АЖ іске қосу жоспарланған. 2019 жылы SAP 
ERP базасында нысаналы бизнесүдерістерді енгізу және автоматтандыру бойынша жұмыстар аяқталды және Топта 
3,559 миллион теңге сомасындағы материалдық емес актив мойындалды.

2019 жылғы 31 желтоқсандағы жағдай бойынша негізгі құралдарды сатып алу бойынша шарттық міндеттемелер со
масы 1,717 миллион теңгені (2018 ж.: 2,091 миллион теңге) құрады. 

2019 жылы қарыздар бойынша капиталдандырылған шығындар жоқ (2018 ж.: 110 миллион теңге, капиталдандырудың 
орташа мөлшерлемесі: жылдық 3.41%). 

Толығымен амортизацияланған, бірақ әлі пайдаланылатын негізгі құралдардың жалпы теңгерімдік құны  2019 жылғы 
31 желтоқсан бойынша  15,881 миллион теңгені құрайды (2018 ж.: 16,732 миллион теңге).

31 желтоқсанда аяқталған жыл үшін ұзақ мерзімді активтерге тозу және амортизация бойынша шығыстар есептеу 
төменде келтірілген:  

Миллион Қазақстан теңгесімен берілген 2019 ж. 2018 ж.
Негізгі құралдар 14,312 13,205
Пайдалану құқығы нысанындағы активтер                                                                          273 —
Өндіріске дайындау шығындары    30,875 19,251
Материалдық емес активтер 774 667
Жер қойнауын пайдалану құқығы 28,257 12,578

Есептелген тозу және амортизация жиыны 74,491 45,701

31 желтоқсанда аяқталған жылдар ішінде пайдаға немесе шығынға жатқызылған тозу және амортизация бойынша 
шығыстар төменде берілген:

Миллион Қазақстан теңгесімен берілген 2019 ж. 2018 ж.
Өткізудің өзіндік құны 60,044 39,866
Жалпы және әкімшілік шығыстар 1,611 808
Өткізу бойынша шығыстар 70 67
Өзге шығыстар       102 64

Пайда немесе шығынға жатқызылған тозу және амортизация бойынша 
шығыстар жиыны 61,827 40,805

 

22. ӨНДІРІСКЕ ДАЙЫНДАУ ШЫҒЫНДАРЫ    

Миллион Қазақстан теңгесімен берілген Кен орындарын 
дайындау

Кен орындарын 
қалпына келтіру

Ион алмасу 
шайыры

Жиыны

2018 ж. 1 қаңтар бойынша

Құны 65,843 11,728 5,359 82,930
Жиналған  амортизация және құнсызданудан болған 
шығындар (35,487) (2,462) (1,451) (39,400)

Теңгерімдік құн 30,356 9,266 3,908 43,530

Түсімдер 18,896 — 876 19,772
Бизнесті сатып алу кезіндегі түсімдер 56,323 823 6,196 63,342
Қорлардан аударым 4,140 — 602 4,742
Негізгі құралдардан аударымдар 1 — 161 162
Жыл ішіндегі амортизация (17,356) (1,235) (660) (19,251)
Құнсыздануды қалпына келтіру 3,930 3 — 3,933
Құнсызданудан болған шығын (165) — — (165)
Есептік бағалаудағы өзгерістер — 5,011 — 5,011

2018 ж. 31 желтоқсан бойынша (қайта есептелді)

Құны 157,339 14,754 13,710 185,803
Жиналған  амортизация және құнсызданудан болған 
шығындар (61,214) (886) (2,627) (64,727)

Теңгерімдік құн 96,125 13,868 11,083 121,076

Түсімдер 21,464 — 322 21,786
Бизнесті сатып алу кезіндегі түсімдер (45-ескертпе) 22,138 489 — 22,627
Қорлардан аударым 3,412 — 457 3,869
Негізгі құралдардан аударымдар (21-ескертпе) 271 — — 271
Жыл ішіндегі амортизация (28,181) (1,697) (997) (30,875)
Есептік бағалаудағы өзгерістер — 1,986 — 1,986

2019 ж. 31 желтоқсан 

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

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

Телімді қалпына келтіру бойынша активтер Топтың кен орындарын қалпына келтіруге резервтер құру кезінде қалып
тастырылған капиталдандырылған шығындар болып табылады. Резервтер мен байланысты активтердің теңгерімдік 
құны әрбір есепті кезеңнің соңында қайта қаралады. Қосымша ақпарат алу үшін, 4 және 36ескертпелерді қараңыз. 
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23. ЖЕР ҚОЙНАУЫН ПАЙДАЛАНУ ҚҰҚЫҒЫ

Миллион Қазақстан теңгесімен берілген 2018 ж.

2018 ж. 1 қаңтар бойынша  

Құны 9,183
Жиналған  амортизация және құнсызданудан болған шығындар (7,179)

Теңгерімдік құн 2,004

Түсім 7
Бизнесті сатып алу кезіндегі түсімдер 463,008
Сатуға арналған активтерге аударымдар (2)
Жыл ішіндегі амортизация (12,578)

2018 ж. 31 желтоқсан бойынша (қайта есептелді)  

Құны 465,281
Жиналған  амортизация және құнсызданудан болған шығындар (12,842)

Теңгерімдік құн 452,439

Түсім 4
Бизнесті сатып алу кезіндегі түсімдер (45-ескертпе) 178,856
Жыл ішіндегі амортизация (28,257)

2019 ж. 31 желтоқсан  

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

Теңгерімдік құн 603,042

24. БАРЛАУ ЖӘНЕ БАҒАЛАУ АКТИВТЕРІ
Миллион Қазақстан теңгесімен берілген Материалдық 

активте
Материалдық емес 

активтер
Жиыны

2018 ж. 1 қаңтар бойынша 4,678 930 5,608

Түсімдер 2,663 152 2,815
Бизнесті сатып алу кезіндегі түсімдер 13,131 2,357 15,488
Сатуға арналған активтерге аударымдар (4) — (4)
Еншілес кәсіпорынның шығуы (37) (2) (39)
Қорларға аударымдар (251) (8) (259)

2018 ж. 31 желтоқсан бойынша 20,180 3,429 23,609

Түсімдер 4,304 — 4,304
Шығу (2,593) — (2,593)
Қорларға аударымдар (398) (6) (404)
Құнсыздану (1,989) — (1,989)

2019 ж. 31 желтоқсан 19,504 3,423 22,927

25. ҚАУЫМДАСТЫРЫЛҒАН КӘСІПОРЫНДАРҒА ИНВЕСТИЦИЯЛАР
Төмендегі кестеде қауымдастырылған кәсіпорындарға Топ инвестицияларының теңгерімдік құнының өзгерістері 
берілген:

Миллион Қазақстан теңгесімен берілген 2019 ж. 2018 ж.  
 (қайта есептелді)

1 қаңтардағы теңгерімдік құн 107,434 101,746
Қауымдастырылған   кәсіпорындардың нәтижелеріндегі үлес 23,547 33,246
Сатып алу (45-ескертпе) — 14,630
Құнсыздануды қалпына келтіру (13-ескертпе) — 6,556
Шығу (45-ескертпе) (31,154) (40,388)
Қауымдастырылған кәсіпорындардан алынған дивидендтер (8,884) (7,885)
Өзгелері — (471)

31 желтоқсандағы теңгерімдік құн 90,943 107,434

Төменде Топтың негізгі қауымдастырылған кәсіпорындарындағы қатысу үлестері берілген: 

2019 ж. 2018 ж.  
(қайта есептелді)

 
Ел

 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% 61,642 49% 49,704

«Заречное» БК» АҚ Қазақстан Уран өнімін өндіру, қайта өңдеу 
және экспорттау 49,98% 10,011 49,98% 9,705

«Оңтүстік тау-химиялық 
компаниясы» БК» ЖШС Қазақстан Уран өнімін өндіру, қайта өңдеу 

және экспорттау 30% 7,580 30% 7,290

«Қызылқұм» ЖШС Қазақстан Уран өнімін өндіру, қайта өңдеу 
және экспорттау

50% 6,511 50% 5,121

«Каустик» АҚ Қазақстан Каустикалық сода жеткізу 40% 3,856 40% 3,517
«Хорасан-U (Хорасан-У)» БК» 
ЖШС

Қазақстан Уран өнімін өндіру, қайта өңдеу 
және экспорттау

— — 50% 30,819

«СКЗ Казатомөнеркәсіп» БК» ЖШС Қазақстан Күкірт қышқылын өндіру 9,89% 689 9,89% 710
«Росбурмаш Қазақстан» БК» ЖШС Қазақстан Геологиялық барлау және іздестіру, 

бұрғылау жұмыстарын жүзеге 
асыру

49% 446 49% 346

«Жаңақорған-Транзит» ЖШС Қазақстан Көліктік-экспедициялық қызметтер 40% 208 40% 222

Қауымдастырылған кәсіпорындарға инвестициялар жиыны 90,943 107,434
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Топтың әрбір елеулі қауымдастырылған кәсіпорны бойынша 2019 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 «Қызылқұм» ЖШС «КАТКО» БК» ЖШС «Оңтүстік тау-
химиялық 

компаниясы» БК»  
ЖШС

«Заречное» БК» АҚ «Хорасан-U (Хорасан-У)» БК» 
ЖШС

Өзгелері 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 басқа да 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 басқа да 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

Қауымдастырылған 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)

Өзгелері  (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

Түсім жиыны 11,816 78,298 57,899 18,563 4,101 18,135 188,812

Тозу және амортизация (654) (12,390) (5,662) (3,917) (399) (2,044) (25,066)

Қаржылық кірістер 70 13 253 34 20 50 440

Қаржылық  шығыстар (886) (722) (1,115) (145) (10) (1,350) (4,228)

Бағамдық айырма бойынша таза пайда/(шығын) (10) (227) (322) 23 (242) 65 (713)

(Құнсыздану) / құнсыздануды қалпына келтіру — 474 — — — — 474

Табыс салығы (107) (7,522) (6,066) (1,089) (540) (9) (15,333)

Жыл ішіндегі (шығын) / пайда жиыны 2,780 33,638 25,767 4,096 1,003 810 68,094

Өзге жиынтық (шығын)/кіріс        — — — — — — —

Жиынтық (шығын)/кіріс жиыны 2,780 33,638 25,767 4,096 1,003 810 68,094

Өзгелері   — (4,545) 34 (333) (167) — (5,011)

Алынған дивидендтер — — 7,475 1,409 — — 8,884
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Миллион Қазақстан теңгесімен берілген «Қызылқұм» ЖШС «КАТКО» БК» ЖШС «Оңтүстік тау-
химиялық 

компаниясы» БК»  
ЖШС

«Заречное» БК» АҚ «Хорасан-U (Хорасан-У)» БК» 
ЖШС

Өзгелері Жиыны

Қысқа мерзімді активтер 10,411 60,478 29,386 9,644 20,124 5,145 135,188

Оның ішінде ақшалай қаражат 8,752 34,794 5,390 1,264 4,700 995 55,895

Ұзақ мерзімді активтер 29,851 62,657 39,261 16,507 64,276 23,772 236,324

Активтер жиыны 40,262 123,135 68,647 26,151 84,400 28,917 371,512

Қысқа мерзімді міндеттемелер (12,017) (6,450) (36,346) (5,508) (20,825) (6,619) (87,765)

Оның ішінде сауда және басқа да кредиторлық берешектерді 
және резервтерді шегергендегі қаржылық міндеттемелер (10,154) — (529) (2,743) (17,441) (1,799) (32,666)

Компаниядан қарызды қоса алғанда (10,153) — —  — — — (10,153)

Ұзақ мерзімді міндеттемелер (16,303) (9,778) (7,630) (1,309) (1,231) (14,497) (50,748)

Оның ішінде сауда және басқа да кредиторлық берешектерді 
және резервтерді шегергендегі қаржылық міндеттемелер (15,333) — (4,469) — — (13,572) (33,374)

Компаниядан қарызды қоса алғанда (13,619) — — — — — (13,619)

Міндеттемелер жиыны (28,320) (16,228) (43,976) (6,817) (22,056) (21,116) (138,513)

Таза активтер 11,942 106,907 24,671  19,334 62,344 7,801 232,999

Қауымдастырылған кәсіпорындардың таза активтеріндегі топтың 
үлесі 5,971 52,385 7,402 9,663 31,172 667 107,260

Топтағы іске асырылмаған пайда — (2,749) (112) — (353) — (3,214)

Өзгелері  (850) — — 42 — (392) (1,200)

Гудвил — 68 — — — 4,520 4,588

Инвестициялардың теңгерімдік құны 5,121 49,704 7,29 9,705 30,819 4,795 107,434

Түсім жиыны 13,689 71,441 54,056 16,646 31,020 16,369 203,221

Тозу және амортизация (738) (13,665) (5,662) (3,529) (4,279) (895) (28,768)

Қаржылық  шығыстар 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

(Құнсыздану) / құнсыздануды қалпына келтіру (66) — — 4 (3) — (65)

Табыс салығы (1,014) (7,522) (6,063) (803) (1,655) (365) (17,422)

Жыл ішіндегі (шығын) / пайда жиыны 136 28,092 24,916 2,820 7,656 (726) 62,894

Өзге жиынтық (шығын)/кіріс        (81) — (72) — — — (153)

Жиынтық (шығын)/кіріс жиыны 55 28,092 24,844 2,820 7,656 (726) 62,741

Өзгелері  27 (2,565) 496 57 923 — (1,062)

Алынған дивидендтер — — 5,617 199 — 2,069 7,885

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.   
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26. БІРЛЕСКЕН КӘСІПОРЫНДАРҒА ИНВЕСТИЦИЯЛАР
Төмендегі кестеде бірлескен кәсіпорындарға Топ инвестицияларының теңгерімдік құнының өзгерістері берілген:

Миллион Қазақстан теңгесімен берілген 2019 ж. 2018 ж.  
(қайта есептелді)

1 қаңтардағы теңгерімдік құн 40,442 74,818
Жарғылық капиталға жарналар 524 2,487
Бірлескен кәсіпорындардың нәтижелеріндегі үлес 9,864 (4,743)
Презентация валютасына қайта есептеу 1,712 (232)
Сатып алу — 896
Сатуға арналған активтерге аударымдар (46-ескертпе) (18,670) —
Бірлескен кәсіпорындардан алынған дивидендтер (739) —
Шығу (45-ескертпе) — (32,523)
Құнсыздану — (21)
Өзгелері  (11) (240)

31 желтоқсандағы теңгерімдік құн 33,122 40,442

Төменде Топтың негізгі бірлескен кәсіпорындарындағы қатысу үлестері берілген:

2019 ж. 2018 ж.

Ел 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% 15,098 51,00% 12,675

«УБО» АҚ* Ресей Өңделу дәрежесі жоғары уран 
өнімдерін өндіру 50,00%* — 50,00% 10,678

«Үлбі» ЖБҚ» ЖШС         Қазақстан Жылу бөлгіш элементтер шығару 
зауытын салу  51,00% 6,381 51,00% 6,885

«Буденовское» БК» АҚ Қазақстан Уран өнімін өндіру, қайта өңдеу 
және экспорттау

51,00% 5,632 51,00% 5,732

«Уранэнерго» ЖШС Қазақстан Электр энергиясын беру және 
бөлу, электр желілері мен қосалқы 
станцияларды пайдалану

79,52% 3,055 79,45% 2,839

«СКЗ-U»  ЖШС Қазақстан Күкірт қышқылын өндіру 49,00% 2,956 49,00% 1,633
«УҚР ЖБҚ» БК» ЖАҚ Украина Ядролық отын өндіру 33,33% — 33,33% —

 Бірлескен кәсіпорындарға инвестициялар жиыны 33,122 40,442

*  1ескертпеде көрсетілгендей, Топ «Уранды байыту орталығы» АҚдағы (УБО) 50% минус 1 (бір) иелену үлесін осы бірле
скен кәсіпорын бойынша өзінің әріптесі – «ТВЭЛ» АҚға (ТВЭЛ) кейінге қалдыру талабымен сату жөнінде келісімшарт 
жасасты. Топ ЖБОның 1 акциясын өзінде қалдыруды жоспарлап отыр, осы арқылы, ТВЭЛмен алдын ала келісілген 
шарттарға сәйкес, Топ уранды байыту жөніндегі қызметтерге қол жеткізу құқығын сақтайды. Инвестицияларды іске 
асыру жоспарына сәйкес, бұрын жарияланғанындай, осы шоғырландырылған қаржылық есептілікте Топ УБО бірле
скен кәсіпорнына инвестицияны сатуға арналған актив ретінде жіктеді (46ескертпе).
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Топтың әрбір елеулі бірлескен кәсіпорны үшін шоғырландырылған қаржылық ақпарат төменде келтірілген. Бұл ақпа
рат Топтың қатысу үлесі әдісін қолдануы нәтижесіндегі түзетулерден кейінгі бірлескен кәсіпорындардың ХҚЕС бойын
ша есептілік  көрсеткіштерін көрсетеді.                

Миллион Қазақстан теңгесімен берілген «Семізбай-U» ЖШС «УБО» АҚ Өзгелері Жиыны
2019 ж. 2018 ж. 2019 ж. 2018 ж. 2019 ж. 2018 ж. 2019 ж. 2018 ж.

Қысқа мерзімді активтер 13,582 9,851 — 8,464 11,634 17,784 25,216 36,099

Оның ішінде ақшалай қаражат 1,792 812 — 5,192 4,704 10,394 6,496 16,398

Ұзақ мерзімді активтер 20,919 18,541 — 113,872 66,365 53,433 87,284 185,846

Активтер жиыны 34,501 28,392 — 122,336 77,999 71,217 112,500 221,945

Қысқа мерзімді міндеттемелер (7,987) (7,522) — (13,469) (10,248) (8,473) (18,235) (29,464)

Оның ішінде сауда және басқа да кредиторлық берешектерді және 
резервтерді шегергендегі қаржылық міндеттемелер (4,791) (4,600) — (8,856) (5,244) (5,340) (10,035) (18,796)

Ұзақ мерзімді міндеттемелер (4,605) (4,065) — (87,511) (21,324) (17,943) (25,929) (109,519)

Оның ішінде сауда және басқа да кредиторлық берешектерді және 
резервтерді шегергендегі қаржылық міндеттемелер — — — (87,511) (21,019) (17,917) (21,019) (105,428)

Міндеттемелер жиыны (12,592) (11,587) — (100,980) (31,572) (26,416) (44,164) (138,983)

Таза активтер 21,909 16,805 — 21,356 46,427 44,801 68,336 82,962

Бірлескен кәсіпорындардың таза активтеріндегі Топтың үлесі 11,173 8,570 — 10,678 25,063 24,249 36,236 43,497

Бірлескен кәсіпорын шығындарындағы жинақталған мойындалмаған үлес — — — — 23 14 23 14

Гудвил 4,105 4,105 — — (1,397) (1,397) 2,708 2,708

Құнсыздану — — — — (21) (21) (21) (21)

Өзгелері — (5,644) (5,756) (5,644) (5,756)

Топтағы іске асырылмаған пайда (180) — — — — — (180) —

Инвестициялардың теңгерімдік құны 15,098 12,675 — 10,678 18,024 17,089 33,122 40,442

Түсім жиыны 23,650 20,915 1,115 3,410 13,972 14,238 38,737 38,563

Тозу және амортизация (2,973) (2,981) (3) (3) (1,236) (1,200) (4,212) (4,184)

Қаржылық кірістер 35 77 198 12,274 30 194 263 12,545

Қаржылық  шығыстар (496) (543) (4,850) (4,722) (811) (743) (6,157) (6,008)

Бағамдық айырма бойынша таза (шығын) / пайда (133) (941) 11,426 (16,976) — — 11,293 (17,917)

Құнсыздану — 1,721 — — — — — 1,721

Табыс салығы (1,558) (747) (1,618) 2,961 (773) 540 (3,949) 2,754

Жыл ішіндегі пайда/(шығын) 6,552 4,828 12,584 (11,755) 1,127 (2,039) 20,263 (8,966)

Өзге жиынтық кіріс /(шығын) — 4 (22) — — (40) (22) (36)

Жиынтық кіріс / (шығын) жиыны 6,552 4,832 12,562 (11,755) 1,127 (2,079) 20,241 (9,002)

Өзгелері  180 215  — — — (70) 180 145

Алынған дивидендтер 739 — — — — — 739 —

Жоғарыда аталған барлық бірлескен кәсіпорындар үлестік қатысу әдісі бойынша есептілікте көрсетілген.

Топ қытайлық China General Nuclear Power Corporation (CGNPC) компаниясымен бірлесіп, Қазақстанда байытылған 
уранға қайта есептегенде қуаты жылына 200 тонна қытайлық АЭС үшін жылу бөлетін құрастырмаларды (бұдан әрі – 
ЖБҚ) өндіретіні зауыт құрылысының жобасын іске асыруда. 2015 жылғы желтоқсанда «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК»  
АҚның еншілес кәсіпорындары мен CGNPC «ҮлбіЖБҚ» ЖШС бірлескен кәсіпорнын құрды (тиісінше 51% және 49% 
иелену үлестерімен), ол құрылысты ұйымдастыру және зауытты одан әрі пайдалану  үшін жауапты болады. ЖБҚ зауы
тының құрылысын аяқтау 2021 жылға жоспарланып отыр.  

Басшылық еншілес, қауымдастырылған және бірлескен кәсіпорындардағы бақылауды (бірлескен бақылау, елеулі 
ықпал) жүйелі түрде бағалайды. Басшылық бағалау кезінде ойпікірді қолданады, оның ішінде келесілер бар:  (а) Топ
тың тиісті қызмет түрлеріне олардың кірістеріне ықпал ететін инвестициялар жолдау мүмкіндігін беретін өкілеттік
тердің бар болуы, және (б) инвестор пайдасының мөлшеріне ықпал ету үшін өзінің инвестицияларға өкілеттіктерін пай
далану 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, басшылық Топтың «Уранэнерго» ЖШС бірлескен бақылауға ие деген қорытындыға 
келді.  
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27. ӨЗГЕ ИНВЕСТИЦИЯЛАР

Миллион Қазақстан теңгесімен берілген 2019 ж. 2018 ж. 
Өзгелері 567 619

Өзге инвестициялар жиыны 567 619

2019 жылғы 31 желтоқсандағы жағдай бойынша  Өзге инвестицияларға «DSFK (ДСФК) арнайы қаржылық компания
сы» ЖШС облигациялары кіреді. Бұл облигациялар 2017 жылдың соңында Топтың «Bank RBK» АҚдағы 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 компа
ниясы 5 жыл мерзімге берген кепілмен қамтамасыз етілген.  Облигацияларды Топ негізгі компания кепілдің құны мен 
дисконттың  жылына 13% мөлшерлемесінен шыға отырып бағалаған әділ құны бойынша мойындады. 

28. ДЕБИТОРЛЫҚ БЕРЕШЕК

Миллион Қазақстан теңгесімен берілген 2019 ж. 2018 ж. 
Байланысты тараптардың ұзақ мерзімді саудалық дебиторлық берешегі 67 13
Өзге дебиторлық берешек — 7
Өзге дебиторлық берешектің құнсыздануына резерв — (7)

Таза ұзақ мерзімді дебиторлық берешек жиыны 67 13

Саудалық дебиторлық берешек 87,707 91,094
Байланысты тараптардың саудалық дебиторлық берешегі 3,242 3,277

Жалпы саудалық дебиторлық берешек жиыны 90,949 94,371

Дебиторлық берешектің құнсыздануына резерв (446) (90)
Дебиторлық берешектің құнсыздануына байланысты тараптардың резерві (37) (49)

Таза қысқа мерзімді саудалық дебиторлық берешек жиыны 90,466 94,232

Өзге дебиторлық берешек 921 607
Байланысты тараптардың өзге дебиторлық берешегі 4 2

Жалпы өзге дебиторлық берешек жиыны 925 609

Өзге дебиторлық берешектің құнсыздануына резерв (764) (364)

Таза қысқа мерзімді өзге дебиторлық берешек жиыны 161 245

Таза қысқа мерзімді дебиторлық берешек жиыны 90,627 94,477

Топтың несиелік және валюталық тәуекелдерге, сонымен қатар саудалық дебиторлық берешектің құнсыздануынан 
шығындарға бейімділігі туралы ақпарат 42ескертпеде ашылып көрсетілген.  

29. ӨЗГЕ АКТИВТЕР

Миллион Қазақстан теңгесімен берілген 2019 ж. 2018 ж. 

Ұзақ мерзімді

Пайдалануда шектеулі ақша қаражаты 13,167 10,552
Ұзақ мерзімді қорлар 7,333 6,483
Келешек кезеңдердің шығыстары 1,290 1,343
Ұзақ мерзімді активтер үшін берілген аванстар 1,104 1,276
Өтеуге ҚҚС 1,029 —
Қызметкерлерге берілген қарыздар 596 869
Байланысты тараптарға берілген аванстар 157 324

Өзге ұзақ мерзімді активтер жиыны 24,676 20,847

Қысқа мерзімді

Байланысты тараптардан дивидендтер бойынша берешек 5,074 8,659
Тауарлар мен қызметтер үшін берілген аванстар 2,981 2,760
Табыс салығынан басқа салықтар бойынша алдын ала төлем 1,520 737
Сақтандыру бойынша алдын ала төлем 874 833
Келешек кезеңдердің шығыстары 758 412
Пайдалануда шектеулі ақша қаражаты 485 490
Қызметкерлердің берешегі 330 482
Байланысты тараптарға тауарлар мен қызметтер үшін берілген аванстар 235 3,949

Өзге қысқа мерзімді активтер жиыны 12,257 18,322

Шектеулі ақшалай қаражаттар, қызметкерлерге берілетін несиелер және басқа да ұзақ мерзімдік және қысқа мерзімдік 
активтердегі дивидендтерді төлеу қаржы активтері болып табылады. Басқа ұзақ мерзімдік және қысқа мерзімдік  бел
сенді қатысушылар қаржылық емес активтер болып табылады. 

Ұзақ мерзімдік қорлар құрамына Топқа тиесілі және болашақта уран түйіршіктерін өндіруге арналған жаңа қондырғы
ларды 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 қаржы
ландыру үшін ақша қаражатын ұзақ мерзімдік банктік салымдарға аударады. 31 желтоқсандағы жағдай бойынша кен 
орындарын қалпына келтіру бойынша келешектегі қызметті қаржыландыруға жататын ұзақ мерзімді банк депозит
теріндегі пайдаланылуы шектеулі ақша қаражатының жалпы сомасы 2019 ж. 13,148 миллион теңге құрады (2018 ж.: 
10,552 миллион теңге). 
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30. ҚОРЛАР

Миллион Қазақстан теңгесімен берілген 2019 ж. 2018 ж.  
(қайта есептелді)

Дайын өнім және қайта сатуға арналған тауарлар 171,452 130,922
 оның ішінде уран өнімі 170,105 128,613
Аяқталмаған өндіріс 22,317 19,768
Шикізат және материалдар 19,071 13,728
Өзге материалдар 4,913 5,459
Қайта өңдеудегі материалдар 1,045 1,226
Отын 787 1,875
Қосалқы бөлшектер 626 720
Ескірген және өтімсіз қор бойынша резерв және өткізудің таза құнына дейін есептен шығару (3,152) (2,672)

Қорлар жиыны 217,059 171,026

Төменде резервтегі өзгерістер келтірілген:

Миллион Қазақстан теңгесімен берілген 2019 ж. 2018 ж. 
1 қаңтардағы қалдық (2,672) (8,253)
Жыл ішіндегі резервті есептеу (1,318) (1,238)
Жыл ішіндегі резервті қалпына келтіру 1,313 4,341
Жыл ішінде есептен шығарылған қорлар 206 425
Сатуға арналған активтерге аударымдар (681) 2,733
Бизнесті сатып алу кезіндегі түсімдер — (680)

31 желтоқсандағы қалдық (3,152) (2,672)

31. МЕРЗІМДІК ДЕПОЗИТТЕР

Миллион Қазақстан теңгесімен берілген 2019 ж. 2018 ж. 

Ұзақ мерзімді

Қазақстандық Банк 13 13

Ұзақ мерзімді депозиттер жиыны 13 13

Қысқа мерзімді

Қазақстандық банктер 1 205

Қысқа мерзімді депозиттер жиыны 1 205

Топтың балансында 2019 жылғы 31 желтоқсандағы жағдай бойынша мерзімді депозиттер бойынша сыйақы жылына 
0% дан 8,26%ға дейін өзгереді (2018 ж.: 0%дан 9.5%ға дейінгі жылдық). Топтың пайыздық мөлшерлеменің өзгеруі 
тәуекеліне бейімділігі және қаржылық  активтер мен міндеттемелерге қатысты сезімталдықты талдау туралы ақпарат  
42ескертпеде ашып көрсетілген.  

32. БАЙЛАНЫСТЫ ТАРАПТАРҒА БЕРІЛГЕН ҚАРЫЗДАР

Миллион Қазақстан теңгесімен берілген 2019 ж. 2018 ж. 

Ұзақ мерзімді

«Қызылқұм» ЖШС 10,496 13,399
Құнсыздануға резерв                      (371) (154)

Ұзақ мерзімді қарыздар жиыны 10,125 13,245

Қысқа мерзімді

Қысқа мерзімді қарыздар жиыны 2,798 10,373

Қысқа мерзімді қарыздар жиыны 2,798 10,373

2010 жылы қаржылық қолдау көрсету мақсатында Топ «Қызылқұм» ЖШСге 2024 жылы өтеу мерзімімен ұзақ 
мерзімдік несие берді. Бұл қарыз бойынша міндеттемелердің қамтамасыз етілуіне мүлік кепілдігі алынды. «ХорасанU» 
БК» ЖШС қосалқы қарыз алушы болып табылады және осы несие бойынша «Қызылқұм» ЖШСмен бірлесіп ортақ жа
уапкершілікке ие. Байланысты тараптарға қарыздар бойынша орташа өлшемделген жылдық пайыздық мөлшерлеме 
2019 жылы 8.5% құрады (2018 ж.: 8.5%). Ішкі бағалауларға сәйкес, осы қарыз бойынша несиелік тәуекел деңгейі орташа 
деп бағаланады.    

33. АҚША ҚАРАЖАТЫ ЖӘНЕ ОЛАРДЫҢ БАЛАМАЛАРЫ

Миллион Қазақстан теңгесімен берілген 2019 ж. 2018 ж. 
Банктердегі ағымдағы шоттар 82,931 125,959
Талап етілгенге дейінгі салымдар 14,146 2,847
Жолдағы ақша 1,495 —
Кассадағы ақша қаражаты 14 31
Құнсыздануға резерв                      (26) 18)

Ақша қаражаты және олардың баламалары жиыны 98,560 128,819
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34. КАПИТАЛ
2019 жылғы 31 желтоқсан бойынша Компанияның жарияланған және орналастырылған (төленген) жай акциялары
ның саны 259,356,608 дана құрады (2018 ж.: 259,356,608 дана).

2018 жылғы қарашада «СамұрықҚазына» АҚ сатушы акционер ретінде «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ 15% акциясын 
немесе 38,903,491 дана акциясын / жаһандық депозитарлық қолхатын Лондон қор биржасында (LSE) және Астана ха
лықаралық биржасында (AIX) орналастырды. 2018 жылғы 31 желтоқсандағы жағдай бойынша «СамұрықҚазына» АҚ 
– Компанияның 85% жай акциясына, басқа заңды және жеке тұлғалар – владеют 15% жай акциясына иелік етеді. Әрбір 
жай акция бір дауыс беру құқығын береді.  

2019 жылғы 26 қыркүйекте «СамұрықҚазына» АҚ LSE және AIXке ЖДҚ түріндегі қосымша 9,863,021 акцияны орна
ластырды. Қосымша ұсыныстың бағасы ЖДҚ үшін 13 АҚШ долларын құрады. 2019 жылғы 31 желтоқсандағы жағдай 
бойынша Компания акцияларының 81.28%ы «СамұрықҚазына» АҚға тиесілі және акциялардың 18.72%ы еркін айна
лымда.

Жыл ішінде мынадай дивидендтер жарияланды және төленді:

Миллион Қазақстан теңгесімен берілген 2019 ж. 2018 ж. 
1 қаңтар бойынша дивидендтер бойынша кредиторлық берешек — —
Жыл ішінде жарияланған дивидендтер 80,001 135,012
Жыл ішінде қосымша жарияланған дивидендтер — 26,649
Жыл ішінде төленген дивидендтер (80,001) (161,661)
31 желтоқсан бойынша дивидендтер бойынша кредиторлық берешек — —

Акцияға жарияланған дивидендтер, теңге 308 624

35. НЕСИЕЛЕР МЕН ҚАРЫЗДАР

Миллион Қазақстан теңгесімен берілген 2019 ж. 2018 ж. 

Ұзақ мерзімді міндеттемелер

Банктік несиелер — 16,270
Шығарылған облигациялар 69,300 —

Ұзақ мерзімді несиелер мен қарыздар жиыны 69,300 16,270

Қысқа мерзімді міндеттемелер

Банктік несиелер 71,847 74,159
Банктік емес несиелер 641 35,726
Вексель бойынша қысқа мерзімді міндеттемелер 17,460 —
Шығарылған облигациялар 716 73,535

Қысқа мерзімді несиелер мен қарыздар жиыны 90,664 183,420

Несиелер мен қарыздар жиыны 159,964 199,690

2019 жылдың 27 қыркүйегінде Компания «Қазақстан қор биржасы» АҚ («KASE») ұйымдастырылған бағалы қағаздар 
нарығында АҚШ долларына индекстелген 70 миллион дана облигацияларды орналастыруды жүргізді. Бір облигация
ның атаулы құны 1,000 теңгені құрайды, облигациялардың айналым мерзімі – 2024 жылдың 27 қазанына дейін. Осы 
шығарылымның мақсаты 2018 жылғы 11 қазанда шығарылған жылдық 4.6% мөлшерлемесімен 70,000 миллион тең
ге сомасындағы облигацияларды қайта қаржыландыру болып табылады. 2018 жылғы облигациялар 2019 жылғы 27 
қыр күйекте мерзімінен бұрын өтелді.

2019 жылғы 16 қыркүйекте Компания «Қазақстан Халық Банкі» АҚда жалпы 145 миллион АҚШ доллары сомасына 
3 жыл мерзімге несие желісін қамтамасыз етусіз беру туралы келісімге қол қойды. Компания айналым қаражатын 
толықтыру және жалпы корпоративтік мақсаттарда пайдалану үшін осы желіні тартты.

Вексельдерді «ХорасанU» БК» ЖШС өндіріске дайындау бойынша активтер үшін берешекті өтеу мақсатында, 2014 
жылғы желтоқсанда шығарды. 2019 жылдан бастап «ХорасанU» БК» ЖШС Топтың еншілес кәсіпорны болып табы
лады. Шарттарға сәйкес, вексель 0.1% жылдық мөлшерлеме талабымен төленуге жатады.  2019 жылғы 31 желтоқсан 
бойынша аталған вексельдер бойынша талап ету құқығы Топтың қауымдастырылған компаниясы «Қызылқұм» ЖШС
ға тиесілі.

Төменде топтың несиелері мен қарыздары туралы ақпарат берілген:

Миллион Қазақстан теңгесімен берілген Валюта Төлем мерзімі 
(жыл)

2019 ж. 2018 ж.

Банктік несиелер

«Халық банк» АҚ Долл. США 2020 55,532 —
Mizuho Bank, Limited Долл. США 2020 16,315 38,433
«Ситибанк Қазақстан» АҚ Долл. США 2019 — 30,744
Синдикатталған қарыз Долл. США 2019 — 21,252

Банк несиелерінің жиыны 71,847 90,429

Банктік емес несиелер

Netherlands International Uranium B.V. Долл. США 2019 — 35,085
Кожема-Катко-Демеу Тенге 2024 641 641

Банктік емес несиелердің жиыны 641 35,726

Облигациялар

«Fortebank» АҚ Долл. США 2024 70,016 —
«Fortebank» АҚ Долл. США 2019 — 73,535

Облигациялар жиыны 70,016 73,535

Вексель бойынша міндеттемелер

«Қызылқұм» ЖШС Долл. США до востребования 17,460 —

Вексель бойынша міндеттемелер жиыны 17,460 —

2019 жылы сыйақының белгіленген пайыздық мөлшерлемесімен қарыздар бойынша орташа өлшенген жылдық пайыз
дық мөлшерлемесі 3.67% (2018 ж.: 5.61%) және құбылмалы сыйақы мөлшерлемесімен қарыздар бойынша 3.91% құрады 
(2018 ж.: 4.05%).
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Қарызды салыстыру 
Төмендегі кестеде көрсетілген кезеңдерінен әрқайсысы үшін қаржылық қызметтің нәтижесінде туындайтын Топтың 
міндеттемелерінде қарыздың сомасының талдауы келтірілген:  

Миллион Қазақстан теңгесімен берілген Несиелер мен 
қарыздар

Жалдау бойынша 
міндеттемелер

Жиыны

2017 ж. 31 желтоқсан бойынша қарыз 121,284 419 121,703

Несиелер мен қарыздардан түскен түсімдер 100,547 — 100,547
Облигациялар шығару 70,000 — 70,000
Несиелер мен қарыздарды өтеу (147,734) (151) (147,885)
Бизнесті сатып алудан түсетін түсімдер 41,19 — 41,19
Сыйақы есептеу 8,503 55 8,558
Сыйақы төлеу (6,653) (49) (6,702)
Бағамдық айырмашылық 16,547 — 16,547
Еншілес кәсіпорынның шығуы (4,365) — (4,365)
Ақша қаражатының қозғалысымен байланысты емес өзге 
өзгерістер 371 205 576

2018 ж. 31 желтоқсан бойынша қарыз 199,69 479 200,169

Несиелер мен қарыздардан түскен түсімдер 203,250 — 203,250
Облигациялар шығару 70,000 — 70,000
Несиелер мен қарыздарды өтеу (255,872) (463) (256,335)
Облигацияларды өтеу (73,500) — (73,500)
Бизнесті сатып алудан түсетін түсімдер 17,441 — 17,441
(45-ескертпе)
Сыйақы есептеу 7,140 197 7,337
Сыйақы төлеу (7,008) (176) (7,184)
Бағамдық айырмашылық (1,121) (2) (1,123)
Ақша қаражатының қозғалысымен байланысты емес өзге 
өзгерістер (56) 1,359 1,303

2019 ж. 31 желтоқсан бойынша қарыз 159,964 1,394 161,358

36. РЕЗЕРВТЕР

Миллион Қазақстан теңгесімен берілген Кәсіби аурулар-
мен байланысты 

өтемақыны төлеуге 
резерв

Қоршаған 
ортаны 

қорғауға 
резерв

Кен орындарын 
қалпына 

келтіруге резерв 

Өзгелері Жиыны

2018 ж. 1 қаңтар бойынша

Ұзақ мерзімді 254 2,460 19,939 35 22,688
Қысқа мерзімді 93 96 — — 189

Жиыны 347 2,556 19,939 35 22,877

Жыл ішінде құрылған резервтер 49 — 44 2 95
Дисконтты есептен шығару 31 192 2,161 1 2,385
Шығу — — (356) — (356)
Бизнесті сатып алудан түсетін түсімдер — — 3,534 — 3,534
Жыл ішінде пайдаланылған резервтер (90) (3) (233) — (326)
Есептік бағалаудағы өзгерістер — 345 4,514 — 4,859
Бағамдық айырманың ықпалы — — 4 — 4

2018 ж. 31 желтоқсан бойынша

Ұзақ мерзімді 246 2,994 29,607 38 32,885
Қысқа мерзімді 91 96 — — 187

Жиыны 337 3,090 29,607 38 33,072

Жыл ішінде құрылған резервтер 36 — 1,840 2 1,878
Дисконтты есептен шығару 25 202 2,564 — 2,791
Шығу — — (22) — (22)
Бизнесті сатып алудан түсетін түсімдер — — 712 — 712
Жыл ішінде пайдаланылған резервтер (85) (46) (589) — (720)
Есептік бағалаудағы өзгерістер — 270 2,393 — 2,663

2019 ж. 31 желтоқсан

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

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 қа
білеттілігінің жоғалуы және кәсіби аурулар бойынша жәрдемақы төлеу міндеттемелері болады.  

Жәрдемақы мөлшерін айқындау кезінде Топ басшылығы өзінің бағаларын осы төлемдерге құқығы бар қызметкер
лердің саны, төлемдердің күтілетін ұзақтығы және аурулар мен қазіргі және бұрынғы қызметкерлердің еңбекке жа
рамсыз болып қалу жағдайларының күтілетін болашақтағы деңгейіне экстрополяцияланатын сәйкес қызметақысына 
негізделген әр түрлі санаттағы қызметкерлердің орташа жылдық төлемдерге негіздеген. 2019 жылғы 31 желтоқсан
дағы жағдай бойынша бағалау міндеттемелерінің дисконтталмаған сомасы 484 миллион теңгені құрады (2018 ж.: 535 
миллион теңге). Резерв келтірілген құн бойынша тәуекелсіз мөлшерлеме болып танылатын 7.13% (2018 ж.: 7.45%) дис
конттау мөлшерлемесі, өйткені келешек ақша жылыстаулары мұндай міндеттемеге тән тәуекелдерді көрсетеді, және 
инфляция мөлшерлемесін 5.3% пайдаланумен мойындалды (2018 ж.: 5.3%).
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Қоршаған ортаны қорғау жөніндегі іс-шараларға арналған резерв 
Қазақстан Республикасының қоршаған ортаны қорғау жөніндегі заңнамасына сәйкес Топ радиоактиві қалдықтарды 
жоюы және ластанған негізгі құралдарды пайдаланудан шығаруы тиіс. 2019 жылғы 31 желтоқсандағы жағдай бой
ынша бағалау міндеттемелерінің дисконтталмаған сомасы 85,689 миллион теңгені құрады (2018 ж.: 48,988 миллион 
теңге). Табиғат қорғау ісшаралары бойынша шығыстардың елеулі бөлігі 20682073 жж. кетеді. Міндеттемелердің ұзақ 
мерзімді сипатын ескере отырып, шығындардың іс жүзіндегі құнына қатысты белгісіздік бар. Резерв 2019 ж. келтіріл
ген құн бойынша тәуекелсіз мөлшерлеме болып танылатын 7.13% (2018 ж.: 7.45%) дисконттау мөлшерлемесін, өйткені 
келешек ақша жылыстаулары мұндай міндеттемеге тән тәуекелдерді көрсетеді, және  инфляция  мөлшерлемесін 5.3% 
пайдаланумен мойындалды (2018 ж.: 5.3%).

Қоршаған ортаны қорғауға резерв сомасын анықтау кезінде, Топ басшылығы 20002018 жылдары 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 кон
сультанттар 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 ісшаралары бойынша шығындардың жалпы дисконтталмаған сомасы 2019 жылы  97,087 миллион 
теңге құрады (2018 ж.:  87,572 миллион теңге). Кен орындарын қайта қалпына келтіруге арналған резервтің сомасы ше
геретін шығыстар бойынша ағымдағы бағаларын (есептіліктік күндегі бағаларын) пайдаланып және міндеттеме өтеу 
күніне дейін уақыт кезеңіндегі инфляцияның болжамды мөлшерлемесін (20202044 жж. кезеңі үшін 5.13%) пайдалана 
отырып айқындалған. Міндеттеменің ағымдағы құнын айқындау мақсатында пайдаланған дисконттық мөлшерлеме 
2019 жылғы 31 желтоқсан бойынша  жылына  7.13%  құрады (2018 ж.: жылына 7.45), бұл тәуекелсіз мөлшерлеме бо
лып келеді, себебі келешектегі ақшалай қаражаттардың жылыстауы осындай міндеттемеге тән тәуекелдерді қамтып 
көрсетеді. 

Міндеттеменің ұзақ мерзімді сипатын есептілікке алғанда, әр кен орнын қайта қалпына келтіру кезеңдегі шығындар
дың нақты құнына байланысты белгісіздік орын алады (4ескертпе). Бағалаудағы өзгерістер қайтадан бұрғылаған 
ұңғымаларды, құм тұндырғыштарды және өзге де алдағы жойылуға тиіс объектерді есептілікке алып полигон объек
телірін жою құнын әр жыл сайын қайта есептеу салдарынан туындайды. 

Топ жер қойнауын пайдалану келісімшарттарына сәйкес кен орындарын қайта қалпына келтіру жөніндегі ісшаралар
ды қаржыландыруға арнайы ұзақ мерзімді депозиттік шотқа ақшалай қаражат аударады. 2019 жылғы 31 желтоқсан
дағы жағдай бойынша арнайы ұзақ мерзімді шоттағы жиналған аударымы 17,688 миллион теңге құрады (2018 ж.: 
15,667 миллион теңге).

Төменде міндеттемелердің теңгерімдік құнын есептеуге негіз болған негізгі болжаулар берілген:  
 ⚫  Топтың қазіргі уақытта барлау сатысында тұрған кен орындарында игеру мен өндіруді жалғастыру ықтималдығы 

жоғары. Топ өзінің ұзақ мерзімдік 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 негіз
деледі. Шығыстардың едәуір бөлігі 20202044 жылдары, яғни кен орындарының қызмет көрсету мерзімінің соңы 
деп күтілуде; және

 ⚫  инфляцияның болжамды деңгейі – 2018 ж. жылына 5.30%  (2018 ж.: 5.30%). 

37. КРЕДИТОРЛЫҚ БЕРЕШЕК
Миллион Қазақстан теңгесімен берілген 2019 ж. 2018 ж. 
Саудалық кредиторлық берешек — 777

Қысқа мерзімді кредиторлық берешек жиыны — 777

Саудалық кредиторлық берешек 25,070 30,525
Байланысты тараптарға саудалық кредиторлық берешек 32,163 19,165

Қысқа мерзімді кредиторлық берешек жиыны 57,233 49,690

Өзге кредиторлық берешек 1,328 1,844
Байланысты тараптардың өзге кредиторлық берешегі 1 —

Өзге кредиторлық берешек жиыны 1,329 1,844

Қысқа мерзімді кредиторлық берешек жиыны 58,562 51,534

Топтың валюта тәуекелі және сауда және өзге де кредиторлық қарыздың өтелімділігіне қатысты ақпараты 42ескерт
педе ашылып көрсетілген.  

38. ӨЗГЕ МІНДЕТТЕМЕЛЕР 
Миллион Қазақстан теңгесімен берілген 2019 ж. 2018 ж. 
Ұзақ мерзімді
Алынған аванстар 3,431 3,260
Келешек кезеңдердің табыстары 1,397 738
Тарихи шығындар бойынша міндеттемелер 897 1,442
Артықшылық берілген акцияларды   ұстаушылар алдындағы міндеттемелер   265 265
Шығарылған қаржылық кепілдіктер 69 89
Байланысты тараптардан алынған аванстар 12 17
Өзге міндеттемелер 531 14

Өзге ұзақ мерзімді міндеттемелер жиыны 6,602 5,825

Қысқа мерзімді
Пайдаланылмаған демалыстар мен сыйлықақылар бойынша есептелген міндеттемелер 5,521 5,416
Уран своп келісім-шарттары бойынша өтеуге берешек 4,178 —
Өзге қатысушыларға төленетін дивидендтер 4,775 244
Жалақы бойынша берешек 1,694 1,990
Алынған аванстар 1,663 2,253
Әлеуметтік жарналар 1,007 824
Тарихи шығындар бойынша міндеттемелер 581 1,423
Келешек кезеңдердің табыстары 319 142
Байланысты тараптардан алынған аванстар 218 28
Шығарылған қаржылық кепілдіктер 165 422
Бірлескен операция бойынша міндеттемелер — 16,995
Өзге міндеттемелер 561 582

Өзге қысқа мерзімді міндеттемелер жиыны 20,682 30,319

Жер қойнауын пайдалануға арналған келісімшарттардың аясында Топ жер қойнауын пайдалануға арналған келісім
шарттарды жасасқанға дейін мемлекеттің келісімшарттық аумақтарды геологиялық зерттеуге және уран кен орын
дарын 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 номинал
данған тарихи шығындар үшін 3.3%, және теңгеде номиналданғандар үшін 7% мөлшерлемесі бойынша дисконтталған 
болжамды келешек төлемдер сомасында көрсетіледі. 
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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 шал
дыққыш. Атап айтқанда, жер қойнауын пайдалануға арналған ағымдағы келісімшарттарда 2009 жылдың 1 қаңта
рынан бастап салықтық тұрақтылық жоқ, және де салық міндеттемелері жалпы қалыпта есептелініп, Топтың пози
циясын қоса, жер қойнауын пайдаланушылардың салық позицияларын жағымсыз өзгерістерге әкелуі мүмкін есепте. 
Қазақстандық заңдар мен ережелерді Топ және қазақстандық уәкілетті органдарының өзіндік пайымдауындағы ал
шақтық қосымша салықтарды, айыппұлдар мен өсімпұлдарды есептеуге әкелуі мүмкін. 

Қазақстандық заңнама және салық салу тәжірибесі үздіксіз даму жағдайында тұр, сондықтан ол кері күші болуы мүм
кін әртүрлі түсіндірулерге және жиі өзгерістерге ұшырайды. Кейбір жағдайларда салық салынатын базаны анықтау 
мақсатында салық заңнамасы ХҚЕС ережелеріне сілтеме жасайды, бұл ретте қазақстандық салық органдарының  
ХҚЕСтің тиісті ережелерін түсінуі осы қаржылық есептілікті дайындаған кезде басшылық қолданған саясаттардан, 
ойпікірлерден 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 бас
шылығының 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 екенді
гін қоса, халықаралық мәмілелерде пайдаланылатын бағаларды есептеудің экономикалық негіздемесін және әдісін 
қамтамасыз етуді талап етеді. Бұдан басқа, оффшорлық елдерде тіркелген компаниялармен халықаралық операция
ларға 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 са
лық органдары Топтың трансферттік бағасының құралу саясатына келіспеген жағдайда, онда ол өзінің позициясын 
негіздеуге және экспорттық бағалардың қалыптасуын растайтын қажетті барлық құжаттаманы ұсына алады деп бас
шылық есептейді.   2009 жылдың 1 қаңтарынан бастап Топ өз бетінше табыс салығына нарықтық бағаға дейін қоса 
есептеу жүргізіп отыр. 2019 жыл ішіндегі қоса есептеу сомасы 1,474 миллион теңге  құрады (2018 ж.: 191 миллион 
теңге) (18ескертпе).   

(б) Топ кәсіпорындарының кешенді салық тексерістері 
2019 жылғы 31 желтоқсандағы жағдай бойынша Топтың жыл ішінде кешенді салықтық тексерістердің болмауына бай
ланысты, салық органдарымен қандай да бір шешілмеген мәселелері болған жоқ. 

Жер қойнауын пайдалануға келісімшарттар бойынша міндеттемелер
Топтың жер қойнауын пайдалану келісімшарттарының талаптарына сәйкес,  50,479 миллион теңге сомада барынша 
аз жұмыс бағдарламаларын орындауға қатысты күрделі шығындар бойынша міндеттемелері бар (2018 ж.: 30,948 мил
лион теңге). 

Сақтандыру
Қазақстандағы сақтандыру қызметін көрсететін нарық қалыптасу сатысында тұр және басқа елдерде таралған сақтан
дырудың 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 қа
тысты толық сақтандыру арқылы қорғауы жоқ.  

Қоршаған ортаны қорғау бойынша міндеттемелер
Есептік кезеңдегі жағдай бойынша басшылық БН350 реакторын (УПН қондырғысын қоса) және Үлбі металлургиялық 
зауытының өндірістік кешенін қалпына келтіру және демонтаждауды қаржыландыру бойынша заңгерлік немесе кон
структивті міндеттемелері жоқ (4ескертпе ).  

Кепілдіктер
Кепілдіктер Топтың басқа тарап өз міндеттерін орындамаған жағдайдағы төлемдерді жүзеге асыру бойынша қай
тарылмайтын міндеттемелерді білдіреді. Кейбір байланысты тараптарға ұсынылған қаржы кепілдіктері бойынша ең 
жоғарғы несиелік тәуекел 2019 жылғы 31 желтоқсандағы жағдай бойынша 15,038 миллион теңге құрады (2018 ж.: 
13,935 миллион теңге) (8ескертпе).

Несие шарттарының талаптарын сақтау
Топ көбінесе несиелер және қарыздармен байланысты белгілі талаптарды орындауы тиіс. Осы талаптарды орындамау 
Топ үшін қарыз қаражаттар құнының артуын және дефолт жариялауды қоса алғанда, жағымсыз нәтижелерге әкелуі 
мүмкін. 2019 жылғы 31 желтоқсандағы және 2018 жылғы 31 желтоқсандағы жағдай бойынша Топ жоғарыда көрсетіл
ген міндетті шарттардың барлығын орындады.

40. БАҚЫЛАНБАЙТЫН ҮЛЕС
Төменгі кестеде 2019 жылғы 31 желтоқсандағы жағдай бойынша Топ үшін маңызды болып табылатын бақыланбай
тын үлесі бар еншілес кәсіпорындар туралы ақпарат ұсынылып отыр:    

Еншілес кәсіпорынның атауы Тіркеу орны және 
негізгі қызмет орны

Бақыланбайтын 
үлес пайызы

Бақыланбайтын 
үлеске келетін пай-
да/ шығын

Еншілес кәсіпорын-
дағы жинақталған 
бақыланбайтын 
үлестер

«Үлбі металлургиялық зауыты» АҚ Казахстан 9.82% 370 6,761
«Аппақ» ЖШС Казахстан 35% 1,902 8,401
«Инкай» БК» ЖШС Казахстан 40% 13,263 87,579
«Хорасан-U» БК» ЖШС Казахстан 50% 3,759 89,563
«Байкен-U» ЖШС Казахстан 47.5% 4,908 61,515

Жиыны 24,202 253,819

Төменгі кестеде 2018 жылғы 31 желтоқсандағы жағдай бойынша Топ үшін маңызды болып табылатын бақыланбай
тын үлесі бар еншілес кәсіпорындар туралы ақпарат ұсынылып отыр:    

Еншілес кәсіпорынның атауы Тіркеу орны және 
негізгі қызмет орны

Бақыланбайтын 
үлес пайызы

Бақыланбайтын 
үлеске келетін пай-
да/ шығын

Еншілес кәсіпорын-
дағы жинақталған 
бақыланбайтын 
үлестер (қайта есеп-
телген)

«Үлбі металлургиялық зауыты» АҚ Казахстан 9.82% 30 6,399
«Аппақ» ЖШС Казахстан 35% 1,533 8,031
«Инкай» БК» ЖШС Казахстан 40% 6,372 83,047
«Байкен-U» ЖШС Казахстан 47.5% — 70,433

Жиыны 7,935 167,910
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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 «Хорасан-U» БК» ЖШС

2019 ж. 2018 ж. 2019 ж. 2018 ж. 2019 ж. 2018 ж. 2019 ж. 2018 ж. 2019 ж. 2018 ж.
Қысқа мерзімді активтер 41,913 38,282 15,648 14,373 46,442 57,052 39,294 42,906 40,930 —
Ұзақ мерзімді активтер 41,232 40,499 13,603 13,251 228,141 228,651 120,579 129,582 194,694 —
Қысқа мерзімді міндеттемелер (6,304) (6,150) (2,337) (2,307) (20,959) (42,747) (8,257) (2,792) (19,666) —
Ұзақ мерзімді міндеттемелер (7,232) (5,903) (2,915) (2,376) (35,478) (35,334) (22,110) (21,417) (36,832) —
Капитал, соның ішінде 69,610 66,728 23,998 22,941 218,146 207,622 129,506 148,279 179,126 —
Топтың меншікті капиталы 62,849 60,329 15,597 14,910 130,567 124,575 67,991 77,846 89,563 —
Бақыланбайтын үлес 6,761 6,399 8,401 8,031 87,579 83,047 61,515 70,433 89,563 —
Түсім 42,229 42,977 18,378 18,927 75,819 55,146 38,477 — 37,589 —
Тозу және амортизация (1,552) (1,475) (2,192) (2,177) (11,021) (10,850) (9,195) — (7,911) —
Оның ішінде әділ құны бойынша амортизация — — — — (2,847) (3,402) (4,313) — (3,076)
Қаржылық кірістер 378 199 110 164 187 43 717 — 150 —
Қаржылық  шығыстар (448) (360) (170) (720) (859) (1,755) (100) — (82) —
Табыс салығы (1,722) (2,069) (1,524) (1,424) (8,961) (5,049) (3,799) — (3,059) —
Бағамдық айырма бойынша таза пайда/(шығын) (142) 2,115 (52) 445 156 (3,963) (120) — 251 —
Құнсыздану (480) (5,409) (54) (991) (209) (456) (17) — 2 —

Жыл ішіндегі пайда 3,267 353 5,435 4,379 33,157 15,930 10,333 — 7,518 —

Компания акционерлеріне жататын пайда 2,897 323 3,533 2,846 19,894 9,558 5,425 — 3,759 —
Бақыланбайтын үлеске жататын пайда 370 30 1,902 1,533 13,263 6,372 4,908 — 3,759 —

Жыл ішіндегі пайда 3,267 353 5,435 4,379 33,157 15,930 10,333 — 7,518 —

Жыл ішіндегі өзге жиынтық кіріс / (шығын) (85) 99 — 3 (293) (217) (106) — — —

Жыл ішіндегі жиынтық кіріс / (шығын) жиыны 3,182 452 5,435 4,382 32,864 15,713 10,227 — 7,518 —

Бақыланбайтын қатысу үлестеріне жарияланған 
дивидендтер — — 1,533 620 8,613 — 13,775 — — —

Ақша қаражатының таза түсімі / (шығуы):
•  операциялық қызметтен 3,126 3,365 5,014 9,726 36,443 26,678 20,722 — 11,166 —
•  инвестициялық қызметтен (1,796) (1,593) (1,890) (964) 798 (7,520) (5,594) — (1,723) —
•  қаржылық қызметтен (308) (386) (4,680) (5,065) (44,152) (9,025) (29,045) — — —

Ақша қаражатының таза түсімі / (шығуы) 1,022 1,386 (1,556) 3,697 (6,911) 10,133 (13,917) — 9,443 —
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41. НЕГІЗГІ ЕНШІЛЕС КӘСІПОРЫНДАР 
Осы шоғырландырылған қаржылық есептілік мынадай еншілес кәсіпорындарды қамтиды:

Еншілес ұйымның атауы Қызмет түрі Иелену үлесі

2019 ж. 2018 ж.
«Қазатомөнеркәсіп-Даму» ЖШС Топтың инвестициялық қызметі бойынша консультациялық 

қызметтер көрсету
90% 90%

«KAP Technology» ЖШС Байланыс қызметтерін көрсету 100% 100%
«Қорған Қазатомөнеркәсіп» ЖШС Күзет қызметтерін көрсету 100% 100%
«Аппақ» ЖШС Уран өнімін барлау, өндіру, қайта өңдеу және сату 65% 65%
«Үлбі металлургиялық зауыты» АҚ Уран материалдарын өндіру және қайта өңдеу, сирек металдар 

мен жартылай өткізгіш материалдарды өндіру
90.18% 90.18%

«Волковгеология» АҚ Геологиялық барлау және уран кенорындарын зерттеу,   бұрғылау 
жұмыстарын жүргізу, радиоактивтілі деңгейлерін, экологиялық 
шарттарын мониторингілеу         

90% 90%

«Жоғарғы технологиялар институты»   ЖШС Ғылыми-зерттеу, жобалау-құрастыру, тәжірибелік-құрастыру және 
инжинирингтік консультациялық қызметтер көрсету

100% 100%

«Қызылту» ЖШС Барлау, өңдеу және уран құрамы бар молибден-мыс кендерін 
өңдеу         

— 76%

«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 Фотоэлектрлік модульдер өндірісі 100% 100%
«Орталық» ЕК» ЖШС Уран өнімін барлау, өндіру, қайта өңдеу және сату 100% 100%
«РУ-6» ЖШС Уран өнімін барлау, өндіру, қайта өңдеу және сату 100% 100%
«Қазатомөнеркәсіп-SaUran» ЖШС Уран өнімін барлау, өндіру, қайта өңдеу және сату 100% 100%
«Сауда-Транспорттық компания» ЖШС Кешенді материалдық – техникалық қамтамасыз ету және көліктік-

экспедициялық қызмет көрсету
99.9999% 99.9999%

Kazakatom TH AG Уранды өткізу үшін маркетингтік функцияларды жүзеге асыру, 
қаржы қаражатын, тауарлар мен құқықтарды инвестициялау және 
әкімшілендіру

100% 100%

«Инкай» БК» ЖШС Уран өнімін барлау, өндіру, қайта өңдеу және сату 60% 60%
«Байкен-U» ЖШС Уран өнімін барлау, өндіру, қайта өңдеу және сату 52.5% 52.5%
«Хорасан-U» ЖШС (45-ескертпе) Уран өнімін барлау, өндіру, қайта өңдеу және сату 50% 50%
Power System International Limited (PSIL) Коммерциялық және инвестициялық қызмет — 100%

Осы шоғырландырылған қаржылық есептілік мынадай бірлескен операцияларды қамтиды:

Қызмет түрі Иелену үлесі

2019 ж. 2018 ж.
«Қаратау» ЖШС Уран өнімін барлау, өндіру, қайта өңдеу және сату 50% 50%
«Ақбастау» БК» АҚ Уран өнімін барлау, өндіру, қайта өңдеу және сату 50% 50%
Energy Asia (BVI) Limited (EAL) Коммерциялық және инвестициялық қызмет 50% 50%

2018 жылы Топ «MAЭKҚазатомөнеркәсіп» ЖШС және «Қазақстан атом электр станциялары» АҚ – «СамұрықҚазы
на»  АҚға және «Sareco» БК» ЖШС  – «ТауКен Самұрық» АҚға сатты. 2018 жылы екі компанияны өткізуден болған 
шығынның жалпы сомасы 511 миллион теңгені құрады.

2019 жылдың желтоқсанында PSIL компаниясын тарату аяқталды, ол өз кезегінде EAL компаниясының 9.95%ына 
иелік етті. PSIL тарату кезінде бұл үлес Топқа берілді. Осылайша, EAL компаниясындағы топтың тікелей иелік етуі 
40.05%дан 50%ға дейін артты

2019 жылғы 12 маусымда Топ «Қызылту» ЖШС жарғылық капиталындағы 76% қатысу үлесін «СГХК» ЖШСға сатты. 
Қатысу үлесінің 76%ын өткізу құны 3,834 миллион теңгені құрады, бақылаусыз меншік иелерінің үлесін (569 миллион 
теңге) алып тастағандағы сату күнгі таза міндеттемелер (2,369 миллион теңге) 1,800 миллион теңгені құрады, еншілес 
кәсіпорынның шығуынан түскен қорытынды пайда 5,634 миллион теңгені құрады.

Тәуелсіз бағалаушы жүргізген бағалауға сәйкес, «Қызылту» ЖШСнің сату құны таза активтердің теңгерімдік құнына 
тең (бағалау сәтінде) болып анықталды.

Миллион Қазақстан теңгесімен берілген 2018 ж.
Өндіріске дайындау шығындары    1,524
Барлау және бағалау активтері 4
Жер қойнауын пайдалану құқығы 642
Дебиторлық берешек 673
Қорлар 258
Өзге активтер 646

Активтер жиыны 3,747

Кредиторлық берешек (4,775)
Өзге міндеттемелер (1,341)

Міндеттемелер жиыны (6,116)

Бақыланбайтын меншік иелерінің үлесі 569

Таза міндеттемелер (1,800)

Алынған өтеме (3,834)

Еншілес кәсіпорынның шығуынан алынған пайда (5,634)
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42. ҚАРЖЫЛЫҚ ТӘУЕКЕЛДЕРДІ БАСҚАРУ 
Есептілікке алу саясаты және қаржылық құралдарға қатысты ашылулар қаржылық құралдардың келесі топтарына 
қолданылады:  

Миллион Қазақстан теңгесімен берілген Ескерт. 2019 ж. 2018 ж.

Қаржылық активтер

Саудалық дебиторлық берешек 28 90,533 94,245
Банктердегі ағымдағы шоттар 33 82,905 125,941
Талап етілгенге дейінгі салымдар 33 14,146 2,847
Пайдалануда шектеулі ақша қаражаты 29 13,652 11,042
Байланысты тараптарға берілген қарыздар 32 12,923 23,618
Байланысты тараптардан дивидендтер бойынша берешек 29 5,074 8,659
Жолдағы ақша 33 1,495 —
Қызметкерлерге берілген қарыздар 29 596 869
Өзге инвестициялар 27 567 619
Туынды қаржылық актив 9 543 1,369
Өзге дебиторлық берешек 28 161 245
Мерзімдік депозиттер 31 14 218
Кассадағы ақша қаражаты 33 14 31

Қаржылық активтер жиыны 222,623 269,703

Миллион Қазақстан теңгесімен берілген Ескерт. 2019 ж. 2018 ж.

Қаржылық міндеттемелер

Банктік несиелер 35 71,847 90,429
Шығарылған облигациялар 35 70,016 73,535
Саудалық кредиторлық берешек 37 57,233 50,467
Вексель бойынша қысқа мерзімді міндеттемелер 35 17,460 —
Өзге қатысушыларға төленетін дивидендтер 38 4,775 244
Тарихи шығындар бойынша міндеттемелер 38 1,478 2,865
Өзге кредиторлық берешек 37 1,329 1,844
Банктік емес несиелер 35 641 35,726
Артықшылық берілген акцияларды   ұстаушылар алдындағы 
міндеттемелер   38 265 265

Шығарылған қаржылық кепілдіктер 38 69 89

Қаржылық міндеттемелер жиыны 225,113 255,464

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, сондайақ 
тәуекелдері мониторингілеу және бекітілген шектеулерді басқару мақсатында әзірленген.  Тәуекелдерді басқару сая
саты мен жүйесі Топтың нарықтық шарттары мен қызметінің өзгерістеріне байланысты өзгертулерді енгізу қажеттілігі 
пәніне тұрақты талданып отырады. Топтың тәуекелдерді басқару кезіндегі негізгі мақсаты ішкі саясат пен рәсімдердің 
тиісті жұмыс істеуін қамтамасыз ету болып табылады.

Бұл ескертпеде Топтың көрсетілген қаржылық тәуекелдердің әрқайсысына ұшырағыштығы туралы, Топтың мақсаты 
туралы, оның саясаты және осы тәуекелдерді бақалау және басқару процедуралары, және Топтың капиталды басқа
руға 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 бе
реді. Басқарма тәуекелдерді басқару саясатын іске асыруға және тәуекелдерді басқарудың тиімді жүйесін іске асыруға 
жауап береді.  Тәуекелдерді басқару комитеті оның орындалуына жауапкершілік алады және өзінің жұмысы туралы 
Басқарма мен Директорлар кеңесінің алдында үнемі есептілік беріп отырады.  

Несиелік тәуекел
Топ несиелік тәуекелге бейім, атап айтқанда, қаржылық құрал бойынша тараптардың біреуі келесі тарапқа өзінің мін
деттемелерін атқармауы арқылы қаржылық шығын келтіреді. Несиелік тәуекелге бейімділігі Топтың төлем мерзімін 
ұзарту шартында өнімді сату және контрагенттермен басқа мәмілелерді жасау нәтижесінде туындайды, осылардың 
нәтижесінде қаржылық активтер туындайды. Несиелік тәуекел негізінен Топтағы сатып алушылардың дебиторлық бе
решегінен, қаржы қаражаттарынан және оның баламаларынан, мерзімді депозиттерден және қызметкерлерге беріл
ген және байланысты тараптардың қарызына байланысты.  

Қаржылық активтердің теңгерімдік құны Топтың несиелік тәуекелге ұшырағыштығының максималды дәрежесін көр
сетеді (39ескертпе).  

Ақша қаражаттарымен және олардың баламасымен және мерзімді депозиттермен байланысты несиелік тәуекел 
мынаған байланысты шектеулі: яғни контрагенттер халықаралық рейтингтік агенттіктер тағайындайтын жоғары неси
елік рейтингі бар банктермен ұсынылған. 

Төмендегі кестеде 2019 жылғы 31 желтоқсан бойынша Топтың салымдары орналастырылған қаржылық мекеме
лердің несиелік рейтингі туралы ақпарат берілген:  

Миллион Қазақстан теңгесімен берілген Standard  & Poor’s 
AАА — А–

рейтінгімен

Standard  & Poor’s 
BBB+ — B–
Рейтінгімен

Өзгелері Жиыны

Пайдалануда шектеулі ақша қаражаты 2,071 11,215 366 13,652
Мерзімдік депозиттер — 14 — 14
Банктердегі ағымдағы шоттар 13,087 69,818 — 82,905
Талап етілгенге дейінгі салымдар 131 14,015 — 14,146

Жиыны 15,289 95,062 366 110,717

Төмендегі кестеде 2018 жылғы 31 желтоқсан бойынша Топтың салымдары орналастырылған қаржылық мекеме
лердің несиелік рейтингі туралы ақпарат берілген: 

Миллион Қазақстан теңгесімен берілген Standard & Poor’s 
ВВВ+ — В– 
рейтінгімен

Өзгелері Жиыны

Пайдалануда шектеулі ақша қаражаты 10,552 490 11,042
Мерзімдік депозиттер 218 — 218
Банктердегі ағымдағы шоттар 113,705 12,236 125,941
Талап етілгенге дейінгі салымдар 2,847 — 2,847

Жиыны 127,322 12,726 140,048

Топ күтілетін несиелік шығындарды бағалауғаа ХҚЕС (IFRS) 9 стандартында қарастырылған жеңілдетілген тәсілдемені 
қолданады, ол бойынша барлық сауда және өзге дебиторлық берешек үшін барлық мерзім ішінде күтілетін несиелік 
залалдарға бағалау резерві пайдаланылады. 

 Күтілетін несиелік залалдарды бағалау үшін саудалық және өзге дебиторлық берешек несиелік тәуекелдің жалпы си
паттамалары мен төлемдердің мерзімінен кешіктірілген күндерінің саны негізінде топтастырылды.  

Күтілетін несиелік залалдардың деңгейі тиісінше 2019 жылғы 31 желтоқсанға немесе 2018 жылғы 31 желтоқсанға дей
інгі 24 ай ішіндегі сатулар бойынша төлемдер кестесіне және осы кезең ішінде көтерген ұқсас тарихи несиелік залал
дарға негізделеді. Өткен кезеңдер үшін деңгейлер макроэкономикалық факторлар туралы ағымдағы және болжамдық 
ақпаратты ескерумен түзетілмейді, себебі оның айтарлықтай әсер жоқ. Таяудағы келешектегі (12 ай) күтілетін орта 
күтелітн несиелік залалдардың параметрлерін бағалау үшін пайдаланылатын уақыттық қатарларда көрініс тапқан ор
таға сәйкес.
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Несиелік шығындарға бағалау резерві саудалық және өзге дебиторлық берешекке қатысты төмендегі кестеде көр
сетілген резевтер матрицасына сәйкес анықталады.  

2019 ж. Жалпы
теңгерімдік 

құны

Бүкіл кезең ішіндегі  
күтілетін несиелік 

шығындар 
Саудалық дебиторлық берешек
- ағымдағы 87,338 (415)
- төлемді 30 күннен кем кешіктіріп 3,615 (7)
- 30-дан 90 күнге дейін төлемді кешіктіріп 2 —
- 91-ден 180 күнге дейін төлемді кешіктіріп — —
- 181 күннен 360 күнге дейін төлемді кешіктіріп — —
- 360 күннен астам мерзімге төлемді кешіктіріп 61 (61)

Саудалық дебиторлық берешек жиыны (жалпы теңгерімдік құны) 91,016

Несиелік шығындарға арналған бағалау резерві (483)

Сатып алушылармен шарттар бойынша саудалық дебиторлық берешек 
жиыны (теңгерімдік құны)

90,533

2018 ж. Жалпы
теңгерімдік 

құны

Бүкіл кезең ішіндегі  
күтілетін несиелік 

шығындар 
Саудалық дебиторлық берешек
- ағымдағы 94,044 (39)
- төлемді 30 күннен кем кешіктіріп 245 (5)
- 30-дан 90 күнге дейін төлемді кешіктіріп — —
- 91-ден 180 күнге дейін төлемді кешіктіріп — —
- 181 күннен 360 күнге дейін төлемді кешіктіріп — —
- 360 күннен астам мерзімге төлемді кешіктіріп 95 (95)

Саудалық дебиторлық берешек жиыны (жалпы теңгерімдік құны) 94,384

Несиелік шығындарға арналған бағалау резерві (139)

Сатып алушылармен шарттар бойынша саудалық дебиторлық берешек 
жиыны (теңгерімдік құны)

94,245

Төмендегі кестеде саудалық және өзге дебиторлық берешек үшін 2019 және 2018 жж. басы мен аяғындағы кезеңде 
орын алған күтілетін несиелік шығындардың жеңілдетілген моделіне сәйкес несиелік шығындарға бағалау резерв
теріндегі өзгерістер түсіндіріледі.  

Миллион Қазақстан теңгесімен берілген Саудалық 
дебиторлық 

берешек 

Өзге дебиторлық 
берешек

2018 ж. 1 қаңтар бойынша құнсыздану резерві   1,691 434

Жыл бойы құнсыздану резервінің ұлғаюы 250 56
Қалпына келтірілді (459) (1)
Тоқтатылған қызмет (1,082) (38)
Сатуға арналған активтерге аударымдар (203) —
Жыл ішінде есептен шығарылған сомалар (58) (80)

2018 ж. 31 желтоқсан бойынша құнсыздану резерві   139 371

Жыл бойы құнсыздану резервінің ұлғаюы 395 34
Есептік бағалаудағы өзгеріс — 673
Қалпына келтірілді (123) (18)
Сатуға арналған активтерге аударымдар 149 —
Жыл ішінде есептен шығарылған сомалар (77) (296)

2019 ж. 31 желтоқсан бойынша құнсыздану резерві   483 764

Топтың саудалық дебиторлық берешекке қатысты несиелік 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 несиелік 
тәуекелдің деңгейіне әсер етеді. Топ несиелік тәуекелдің шоғырлануына бейім.  2019 жылы Топ табысының шамамен 
67% (2019 жылғы 31 желтоқсан бойынша саудалық дебиторлық берешегінің 75%) негізгі жеті сатып алушыларға сатуға 
келеді (2018 ж.: 69% кіріс және саудалық дебиторлық берешегінің 75% 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.

Топ саудалық және басқа дебиторлық берешекке қатысты сақтандыру өтеуін талап етпейді. 

Географиялық өңірлер бөлігінде есептілік кезеңге арналған жағдай бойынша саудалық дебиторлық берешекке қаты
сты несиелік тәуекелдің барынша жоғары деңгейі келесідей болды:  

Миллион Қазақстан теңгесімен берілген 2019 ж. 2018 ж. 
Үндістан 38,335 53,430
Ресей 23,489 114
Қытай 14,046 11,348
Қазақстан 4,250 4,217
АҚШ 3,508 6,886
Канада 3,394 11,398
Жапония 2,066 859
Еуропалық Одақ 1,445 5,772
Өзге өңірлер — 221

Жиыны 90,533 94,245

Тауарларды іске асыру бойынша орташа несиелік кезең 30 күн құрайды. Алғашқы 30 күнге дебиторлық берешек бой
ынша шотфактура берілген күннен бастап пайыздар жүрмейді. 

Байланысты тараптарға берілген қарыздарға (33Ескертпе) және қызметкерлерге берілген қарыздарға (30Ескертпе) 
қатысты несиелік тәуекел берілген қаражаттың қайтарылмауы мүмкіндігіне байланысты туындайды.  Бірлескен және 
қауымдастырылған кәсіпорындар мен қызметкерлерге берілген қарыздарға қатысты Топ қарыз алушылардың актив
терін кепіл түрінде қарызды қамтамасыз етуді ұсыну талабы арқылы несиелік тәуекелді азайтады. Қарыз алушыларда 
несиелік рейтинг болмайды.

Күтілетін несиелік шығындарды бағалау (КНШ)  
Күтілетін несиелік шығындарды бағалау – елеулі бағалау, оны алу үшін бағалау әдіснамасы, модельдер және бастапқы 
деректер пайдаланылады. Келесі компоненттер несиелік шығындарға бағалау резервіне айтралықтай ықпал етеді: де
фолтты анықтау, несиелік тәуекелдің елеулі түрде ұлғаюы, дефолт ықтималдылығы, дефолт тәуекеліне бейімділік және 
дефолт жағдайындағы шығынның мөлшері, сонымен қатар макроэкономикалық сценарийлер модельдері. Топ есептік 
күтілетін несиелік шығындар мен кредиттер бойынша нақты шығындар арасындағы алшақтықтарды төменету мақса
тында модельдерді және модельдер үшін бастапқы деректерді тексереді және растайды.  

Топ күтілетін несиелік шығындарды бағалау үшін расталатын болжамдық ақпаратты, негізінен өзінің болжамдық ма
кроэкономикалық моделінің нәтижелерін пайдаланады. Талдау үшін жеңіл интерпретацияланатын кейбір жорамал
дар пайдаланылады, олар: ЖІӨ өсу қарқыны, инфляция деңгейі, айырбастау бағамы және экономикалық көрсеткіш. 
Соңғы макроэкономикалық сценарийде тек тарихи бақыланатын инфляция деңгейлерінің мәні ғана пайдаланылады. 
Перспектива туралы ақпарат есептік кезеңнен кейінгі келесі жыл ішінде дефолттың ықтималдылығы параметрлеріне 
енгізіледі. 

2019 жылғы 31 желтоқсандағы жағдай бойынша есепті күннен кейінгі келесі 12 айдың ішінде инфляция деңгейі бойын
ша болжамды жорамал күтілетін несиелік шығындар деңгейіне сәйкес 5.12%ды құрады.
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Өтемпаздық тәуекелі
Өтемпаздық тәуекелі – бұл, кәсіпорынның қаржылық міндеттемелерді атқару кезінде қиыншылықтармен кезігу тәуе
келі. 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 қол
дауға тырысады. Топтың өтемпаздықты басқаруға тәсілі бұның қаншалық мүмкін екендігін қамтамасыз етуде, Топта 
залалдың туындауына жол бермейтін және Топтың беделіне нұқсан келтірмейтін әдеттегідей және қысылтаяң кездер
де 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 әрта
раптандырылған портфельдеріне қаражатты инвестициялайды.

Әдетте Топ күтілетін операциялық шығыстардың орнын толтыру үшін жеткілікті көлемдегі бірінші талап бойынша қол
жетімді 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 та
былатын қысқа мерзімдік депозиттерге орналастырылған уақытша еркін ақшалары туралы ақпарат берілген:

Миллион Қазақстан теңгесімен берілген 2019 ж. 2018 ж. 
Қысқа мерзімді депозиттердегі сома 14,147 3,052
Шоттардағы ақша қаражатының сомасы 82,904 125,959
Қарыздар бойынша пайдаланылмаған сома 124,342 85,485

Жиыны 221,393 214,496

Бұдан әрі келтірілген кестеде өтеуге дейін қалған шарттық мерзімдер бойынша есептік күнге арналған жағдай бой
ынша 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 ерекше
ленеді, себебі қаржылық жағдай туралы есептілікте берілген сома ақша қаражатының дисконтталған ағымдарының 
негізінде есептелген.   

Сома төлемге тіркелмеген болып табылған жағдайда, сома кестеде есептік күніндегі шарттан шыға отырып анықтала
ды. Валюталық төлемдер есептік кезеңнің соңына спот айналым курсын пайдаланумен қайта есептеледі.

Төменде 2019 жылғы 31 желтоқсан бойынша қаржылық міндеттемелерді өтеудің шарттық мерзімдері туралы ақпарат 
ұсынылған:  

Миллион Қазақстан 
теңгесімен берілген

Теңгерімдік 
құн

Шарт 
бойынша 

ақша қара-
жатының 
ағындары

Талап етіл-
генге дейін 

және  1 
айдан аз

1 айдан 3 
айға дейін

3 айдан 
1 жылға 

дейін

1 жылдан 
5 жылға 

дейін

5 жылдан 
астам

Банктік несиелер 71,847 72,064 55,425 5,593 11,046 — —
Банктік емес несиелер 641 641 — 641 — — —
Шығарылған облигациялар 70,016 83,183 231 462 2,795 79,695 —
Саудалық кредиторлық 
берешек 57,233 57,233 — 57,233 — — —

Вексель бойынша қысқа 
мерзімді міндеттемелер 17,460 17,460 17,460 — — — —

Өзге кредиторлық берешек 1,329 1,329 — 1,329 — — —
Тарихи шығындар бойынша 
міндеттемелер 1,478 1,478 — 112 469 897 —

Қаржылық жалға беру бойынша 
міндеттемелер       1,394 1,677 — 183 546 832 116

Шығарылған қаржылық 
кепілдіктер 69 15,038 15,038 — — — —

Артықшылық берілген 
акцияларды   ұстаушылар 
алдындағы міндеттемелер  

265 265 — — — 265 —

Өзге қатысушыларға төленетін 
дивидендтер 4,775 4,775 — 4,775 — — —

Жиыны 226,507 255,143 88,154 70,328 14,856 81,689 116

Төменде 2018 жылғы 31 желтоқсан бойынша қаржылық міндеттемелерді өтеудің шарттық мерзімдері туралы ақпарат 
ұсынылған:  

Миллион Қазақстан 
теңгесімен берілген

Теңгерімдік 
құн

Шарт 
бойынша 

ақша қара-
жатының 
ағындары

Талап етіл-
генге дейін 

және  1 
айдан аз

1 айдан 3 
айға дейін

3 айдан 
1 жылға 

дейін

1 жылдан 
5 жылға 

дейін

5 жылдан 
астам

Банктік несиелер 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 — —
Саудалық 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 —

Қаржылық жалға беру бойынша 
міндеттемелер       479 479 — 29 100 350 —

Шығарылған қаржылық 
кепілдіктер 89 13,935 — 13,935 — — —

Артықшылық берілген 
акцияларды   ұстаушылар 
алдындағы міндеттемелер  

265 265 — — — 265 —

Өзге қатысушыларға төленетін 
дивидендтер 244 244 — 244 — — —

Жиыны 255,943 275,487 31,102 102,400 121,43 20,555 —
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Шоғырландырылған қаржылық есептілік

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 тәуе
келге 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 жоға
ры залалдың алдын ала алмайды. 

Төменде берілген нарықтық тәуекелге сезімталдық бір фактордың өзгеруіне негізделген, қалған айнымалы сипатта
малардың 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. Осылайша, негізінен туын
ды құралдарды пайдаланбай экономикалық хеджерлеу әсеріне қол жеткізеді.  Шетел валюталарында берілген басқа 
ақша активтері мен міндеттемелеріне қатысты, Топ төлем валютасын ескере отырып, болашақ шығыстарды жоспар
лау арқылы шекті шамада тәуекелге бейім неттоұстанымды ұстап қалуға тырысады. Топ негізінен АҚШ долларының 
ауытқушылық тәуекеліне бейім. 

Топтың валюталық тәуекелге бейімділігі келесі үлгіде көрсетілген:

Миллион Қазақстан теңгесімен берілген 2019 ж. 2018 ж. 

АҚШ долларымен көрсетілген

Саудалық дебиторлық берешек 84,105 72,988
Банктердегі ағымдағы шоттар 50,635 77,526
Байланысты тараптарға берілген қарыздар* 13,294 13,399
Талап етілгенге дейінгі салымдар 2,296 1
Өзге дебиторлық берешек 3 —
Мерзімдік депозиттер 1 151
Өзге активтер 1,028 156

Активтер жиыны 151,362 164,221

Банктік және банктік емес кредиттер (71,848) (125,514)
Шығарылған облигациялар (70,016) (73,535)
Саудалық және өзге кредиторлық берешек (2,055) (4,072)
Тарихи шығындар бойынша міндеттемелер (50) (2,392)

Міндеттемелер жиыны (143,969) (205,513)

Валюталық тәуекелге бейімділіктің таза сомасы 7,393 (41,292)

2019 жылғы 31 желтоқсандағы жағдай бойынша теңге курсының 12% әлсіреуі және АҚШ долларына қатысты 9% ныға
юы (2018 ж.: 14%ға әлсіреуі және 10%ға нығаюы) төменде көрсетілген сомаларға арналған кезеңге капитал мен пай
даның немесе шығынның көлемін ұлғайтар/(азайтар) еді.  

Миллион Қазақстан теңгесімен берілген 2019 ж. 2018 ж. 
АҚШ доллары бағамының 12%-ға өсуі (2018 ж.: 14%) 710 (4,625)
АҚШ доллары бағамының 9%-ға төмендеуі (2018 ж.: 10%) (532) 3,303

Теңге бағамының АҚШ долларына қатысты жоғарыда көрсетілгендей өзгерісі  2019 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 фактор
лардың 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 (ай
нымалы сыйақы мөлшерлемесі бар борыштық міндеттемелер) өзгерте отырып, әсер етеді. Жаңа несиелер мен қары
здарды тартқан жағдайда, басшылық Топ үшін өтеу мерзімі басталғанға дейін күтілетін кезең бойында қай сыйақы 
мөлшерлемесі анағұрлым тиімді болатындығын (белгіленген немесе айнымалы) өзінің кәсіби пайымдауының негізін
де анықтайды. 2019 жылғы 31 желтоқсандағы жағдай бойынша Топтың 90%ға жуық қарыз алу құралының белгілен
ген сыйақы мөлшерлемесі бар (2018 ж.: шамамен 37%). Есептілік күніне Топтың пайыздық қаржылық құралдарының 
құрылымы сыйақы мөлшерлемесі бойынша келесідей топтастырылады:  

Миллион Қазақстан теңгесімен берілген 2019 ж. 2018 ж. 
Белгіленген сыйақы мөлшерлемесі бар құралдар 
Пайдалануда шектеулі ақша қаражаты 13,652 11,042
Талап етілгенге дейінгі салымдар 14,146 2,847
Байланысты тараптарға берілген қарыздар 12,923 23,618
Мерзімдік депозиттер 14 218
Шығарылған облигациялар (70,016) (73,535)
Банктік несиелер (55,531) —
Вексель бойынша қысқа мерзімді міндеттемелер (17,460) —
Банктік емес несиелер (641) (641)

Таза позиция (102,913) (36,451)

Құбылмалы сыйақы мөлшерлемесі бар құралдар
Банктік несиелер (16,316) (90,429)
Банктік емес несиелер — (35,085)

Таза позиция (16,316) (125,514)

 

*  Байланысты тараптарға берілген қарыздар теңге деноминацияланған, бірақ теңгеге қатысты АҚШ доллары бағамының өзгерісін индексациялау 
туралы ережеден құралған.
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Шоғырландырылған қаржылық есептілік

Белгіленген сыйақы мөлшерлемесі бар қаржылық құралдардың әділ құнының сезімталдығын талдау
Топ белгіленген сыйақы мөлшерлемесі бар қаржылық активтер мен қаржылық міндеттемелердің ешқайсысын  өз
герістері 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 ішін
дегі пайда немесе шығын көрсеткішіне әсер етпейді. Алайда қаржылық активтер пен қаржылық міндеттемелер пайыз
дық мөлшерлеменің өзгеруі салдарынан әділ құнның өзгеруі тәуекеліне бейім. Пайыздық мөлшерлеменің ықтимал 
өзгерістері мұндай қаржылық активтер пен қаржылық міндеттемелердің әділ құнына елеулі әсер етпейді.

Құбылмалы сыйақы мөлшерлемесі бар қаржылық құралдардың ақша қаражаты ағынына сезімталдығын талдау 
2019 жылы 20 (20) базистік тармаққа сыйақылар мөлшерлемесінің артуы (азаюы) (2018 ж.: 50 базистік тармаққа ар
туы және 15 базистік тармаққа азаюы); есепті күнге кезең ішіндегі пайда немесе шығын капиталы мен көлемін төмен
де көрсетілген сомаға азайтқан (арттырған) болар еді. Бұл жорамал басшылықтың ағымдағы нарықтық мөлшерле
меге, сондайақ экономикалық ортаға негізделген пайыздық мөлшерлемелерде ықтимал өзгерістердің негізделгендік 
бағалауын көрсетеді. Барлық басқа айнымалы, атап айтқанда шетел валютасының айырбас бағамы өзгеріссіз қалады, 
және есепті күнге өтелмеген міндеттеменің сомасы бүкіл жыл бойында өтелмеген болып қала береді дегеннен бұл 
талдау жүргізілді 

Миллион Қазақстан теңгесімен берілген 2019 ж. 2018 ж. 
20 (2019 ж.), 50 (2018 ж.) базистік тармақтарға артуы (26) (502)
20 (2019 ж.), 15 (2018 ж.) базистік тармақтарға азаюы 26 151

Теңгерімдік құнмен салыстырғандағы әділ құны
Келесі кестеде көрсетілген құралдарды есептемегенде, Топ қаржылық есептілікте мойындалған қаржылық активтер 
мен қаржылық міндеттемелердің теңгерімдік құны, қысқа мерзімдік сипатына байланысты, олардың әділ құнына ша
мамен тең деп есептейді:  

Миллион Қазақстан теңгесімен берілген
2019 ж. 2018 ж.

Теңгерімдік құн Әділ құн Теңгерімдік құн Әділ құн
Қаржылық міндеттемелер
Тарихи шығындар бойынша міндеттемелер 1,478 1,097 2,865 2,255

Жиыны 1,478 1,097 2,865 2,255

Қаржылық міндеттемелердің әділ құнын бағалау кезінде басшылық келесідей жорамалдарды пайдаланды: (а) пайыз
сыз қаржылық міндеттемелер және белгіленген пайыздық мөлшерлемесі бар міндеттемелер үшін қаржылық міндет
темелер нарықтық мөлшерлемеге барынша жақындатылған тиімді пайыздық мөлшерлеме бойынша дисконтталды; 
(б) құбылмалы мөлшерлемесі бар қаржылық міндеттемелер үшін қаржылық міндеттемелердің әділ құны теңгерімдік 
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 кәсіпорындары мен банктермен жасасқан несиелік келісімдердің міндетті шарттарына сәйкес, Топ оған қолданы
латын заңдарды барлық жағынан сақтауы тиіс, несие келісімдерінде көзделген жағдайларды қоспағанда, оның қан
дай да бір активтеріне қатысты міндеттемелер құрылуына немесе олардың жасалуына жол бермеуі немесе активтерді 
өткізбеуі, несие беруші банктерден олар туындаған жағдайда сатып алуға, бірігуге және шығып кетуге рұқсат алуы 
тиіс, сондайақ Топтың тек Ядролық қаруды таратпау туралы шартқа қол қойған және Атом энергиясы жөніндегі ха
лықаралық агенттіктің мүшесі болып табылатын елдердегі сатып алушыларға азаматтық мақсаттарда уран сатуына 
болады. Бұдан басқа, Топ белгіленген деңгейлерде Топтың шоғырландырылған ақпаратына негізделген бірнеше негізгі 
қаржылық көрсеткіштерді қолдауы тиіс, мысалы:
 • қаржылық борыштың меншік капиталына 1–ден артық емес қатынасы; 
 • қаржылық борыштың пайдаға қатынасы салық және пайыздар төлеуге, тозу мен амортизацияға дейін  3.5тен 

аспайды (Борыш/EBITDA).

Капиталды басқару үшін Топта сыртқа ұқсас ішкі сандық мақсатты көрсеткіштер бекітілген.

Топтың акционері борышты және қаржылық тұрақтылықты басқару саясатын бекітті, оның мақсаты Қаржы тәуекел
дерін қаржылық емес ұйымдар үшін борышты және қаржылық тұрақтылықты басқарудың бірыңғай қағидаттары мен 
механизмдерін қабылдау арқылы басқару болып табылады.  

2019 және 2018 жж. ішінде Топ, несиелер мен қарыздармен байланысты міндетті шарттарды қоса алғанда, капитал 
деңгейіне қойылатын сыртқы талаптардың барлығын сақтады.  

43. ҚАРЖЫ ҚҰРАЛДАРЫНЫҢ ӘДІЛ ҚҰНЫ  
Әділ құнды бағалау нәтижелері талданады және әділ құн иерархиясының деңгейлері бойынша былайша бөлінеді: (і) 
1 деңгейге белсенді нарықтардағы бірдей активтер немесе міндеттемелер үшін белгіленетін бағалар (түзетілмейтін) 
бойынша бағалау жатады, (іі) 2деңгейге – пайдаланылатын елеулі бастапқы деректердің барлығы активтер немесе 
міндеттемелер үшін тікелей (яғни, мысалы, бағалар) немесе жанама түрде (яғни, мысалы, бағадан туындылар) қадаға
ланатын болып табылатын бағалау әдісінің көмегімен алынған бағалаулар жатады; және (ііі) 3деңгей бағалаулары қа
дағаланатын нарықтық деректерде негізгі емес болып табылады олар бақыланатын нарық мәліметтерде негізделме
ген 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 3деңгейге жатқызы
лады.   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 3деңгейіне жатады  

Иерархияның 3деңгейіндегі әділ бағаны бағалау ақша қаражатының дисконтталған әдісінің көмегімен орындалған бо
латын. Құбылмалы пайыздық мөлшерлемесі бар туынды құралдардың әділ құны, белсенді нарықта белгілемесі жоқ, 
теңгерімдік 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 теңгерімдік құнымен тең.   Аморти
зацияланған баға бойынша көрсетілетін активтердің әділ құнын бағалау 3деңгейге 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 қаражаты
ның 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 қара
стырылған жаңа құралдарға арналған пайыздық мөлшерлемелерді қолданумен күтілетін дисконтталған ақша ағын
дарына 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 мәлім
делген 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 
12%ға дейін өзгереді.  
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Шоғырландырылған қаржылық есептілік

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. Кате
гория «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 есептік кезеңнің аяғындағы барлық қаржы 
активтері пайда немесе шығын арқылы әділ құн бойынша есепке алынатын туынды қаржы активінен басқа амор
тизацияланған құн бойынша санатқа енгізіледі. Топтың барлық қаржылық міндеттемелері амортизацияланған баға 
бойынша көрсетілді.  Әділ құн шамамен теңгерімдік құнға тең. 

45. БИЗНЕС САТЫП АЛУ 
2019 жылы бизнесті сатып алудан түскен таза нәтиже қауымдастырылған кәсіпорынға инвестициялардың әділ құны
ның сатып алу күніне 54,649 миллион теңге мөлшерінде теңгерімдік құнынан асып кетуін қамтиды.  Қосымша ақпарат 
төменде берілген.

Миллион Қазақстан теңгесімен берілген

«Хорасан-U» БК» ЖШС
Қауымдастырылған кәсіпорынға инвестициялардың сатып алу күніне әділ құны  85,803
Азайту:  инвестициялардың сатып алу күніне теңгерімдік құны (31,154)

Бизнесті сатып алудан түскен таза пайда жиыны – «Хорасан-U» БК» ЖШС» 54,649

Бірқатар сатып алулар нәтижесінде 2018 жылы Топ 347,479 миллион теңге сомасында бизнесті сатып алудан пайда 
тапты.

Төменде 2018 жылы бизнес сатып алудан түскен таза пайда көрсетілген:

Миллион Қазақстан теңгесімен берілген

«Инкай» БК» ЖШС

Қауымдастырылған кәсіпорынға инвестициялардың сатып алу күніне әділ құны  77,850
Азайту: инвестициялардың сатып алу күніне теңгерімдік құны (40,389)
Бағамдық айырма резервін аудару 21,174
Сатып алумен байланысты теріс гудвил 37,283
Өтем құны        11

Бизнесті сатып алудан түскен таза пайда жиыны – «Инкай БК» ЖШС 95,929

«Ақбастау» БК» АҚ және «Қаратау» ЖШС

Бірлескен кәсіпорынға инвестициялардың сатып алу күніне әділ құны 250,107
Азайту: инвестициялардың сатып алу күніне теңгерімдік құны (32,524)

Бизнесті сатып алудан түскен таза пайда жиыны – «Ақбастау» БК» АҚ және «Қаратау» ЖШС 217,583

«Байкен-U» ЖШС

Бизнесті сатып алудан таза пайда – «Байкен-U» ЖШС 33,962

Өзгелері 5

Бизнесті сатып алудан алынған таза пайда жиыны 347,479

«Байкен-U» ЖШС, «Қызылқұм» ЖШС және «Хорасан-U» БК» ЖШС
2018 жылдың желтоқсанында Топ Energy Asia (BVI) Limitedтің 40.05% акцияларын және «ХорасанU» БК» ЖШС 
жарғылық капиталының 16.02%ын Energy Asia Holdings (BVI) Limitedтен сатып алу бойынша мәмілені аяқтады. Жа
салған мәміле нәтижесінде:

 ⚫ «БайкенU» ЖШС, «Қызылқұм» ЖШС және «ХорасанU» БК» ЖШСдағы топтың иелену үлесі тиісінше 52.5%, 50% 
және 50%ға дейін ұлғайды. Мәміле аяқталғанға дейін иелену үлесі тиісінше 14.45%, 33.98% және 33.98% құрады.

 ⚫  Топ Бақылау Кеңесінде дауыс беру және өкілдік ету құқықтарының көпшілігін алу жолымен «БайкенU» ЖШСны 
бақылауға алды. 

 ⚫  Топ «Қызылқұм» ЖШС және «ХорасанU» БК» ЖШСға елеулі ықпалын сақтап қалды. Топ 2018 жылғы 31 желтоқ
сандағы жағдай бойынша «ХорасанU» БК» ЖШСның бақылауға алынбағаны туралы қорытынды шығарды, себебі 
қатысушылар Топқа байқау кеңесінде көпшілік дауысқа иелік етуіне мүмкіндік беретін құрылтай құжаттарындағы 
өзгерістерді мақұлдамады.

«Хорасан-U» БК» ЖШС
2019 жылдың ақпан айында «ХорасанU» БК» ЖШС қатысушылары құрылтай құжаттарындағы өзгерістерді бекітті, 
сол арқылы Топқа бақылау кеңесінде көп дауыс құқығы берілді. Нәтижесінде, Топ осы күннен бастап «ХорасанU» БК» 
ЖШСны бақылауға алды. Топ әділ құнды бағалады:

Миллион Қазақстан теңгесімен берілген

Ақша қаражатының төленген сомасы —
Бұрын болған қатынастар бойынша міндеттемелер (1,948)

Берілген сыйақы жиыны (1,948)

Қауымдастырылған кәсіпорынға инвестициялардың сатып алғанға дейінгі әділ құны 85,803

Берілген сыйақы жиыны және сатып алынған ұйымдағы бұрын тиесілі үлес құны 83,855

Бұрын болған қатынастар бойынша міндеттемелер «ХорасанU» БК» ЖШСның Топқа, негізінен, уран жеткізгені үшін 
дебиторлық берешегін білдіреді. 

Төменде сатып алынған активтер мен міндеттемелердің әділ құны және осы сатып алуға байланысты туындаған теріс 
гудвил туралы ақпарат берілген:

Миллион Қазақстан теңгесімен берілген Әділ құн

Ақша қаражаты және олардың баламалары 5,563
Дебиторлық берешек 10,020
Қорлар 8,873
Негізгі құралдар 181
Өндіріске дайындау шығындары    22,627
Жер қойнауын пайдалану құқығы 178,856
Өзге активтер 6,105
Несиелер мен қарыздар (17,441)
Кредиторлық берешек (4,527)
Кейінге қалдырылған салық бойынша міндеттеме (36,873)
Өзге міндеттемелер (1,777)
Сатып алынған таза сәйкестендірілетін активтердің әділ құны (топішілік берешектерді алып тастағанға дейін) 171,607
Азайту:  топішілік берешектерді алып тастау (1,948)

Сатып алынған таза сәйкестендірілетін активтердің әділ құны 169,659

Азайту:  бақыланбайтын иелену үлесі (85,804)

Берілген сыйақы жиыны және сатып алынған ұйымдағы бұрын тиесілі үлес құны 83,855
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Сатып алынған активтер мен міндеттемелердің әділ құнын бағалауды тәуелсіз кәсіби бағалаушы орындады.  Бағалау 
нәтижесінде активтердің әділ құны, негізінен, жер қойнауын пайдалану құқығының әділ құны бойынша бағалау есебінен 
184,221 миллион теңгеге ұлғайды. 

Бақыланбайтын үлес бақыланбайтын үлес иелеріне қатысты сатып алынатын бизнестің таза активтеріндегі үлес болып 
табылады. Бақыланбайтын үлес таза активтердің әділ құнынан пропорционалды тәсілмен айқындалды. 

«БайкенU» ЖШСны сатып алуы, сондайақ «Қызылқұм» ЖШС және «ХорасанU» БК» ЖШСдағы иелену үлесінің артуы 
алдын ала (теңгерімдік) құн бойынша 2018 жылғы 31 желтоқсанда аяқталған жылдың шоғырландырылған қаржылық 
есептілігінде көрсетілді. Тәуелсіз кәсіби бағалаушының әділ құнын бағалау 2019 жылдың бірінші жартысында аяқтал
ды. Нәтижесінде, 2018 жылғы 31 желтоқсандағы қаржылық жағдай туралы есеп осы шоғырландырылған қаржылық 
есептілікте қайта қаралды (3ескертпе).

«Байкен-U» ЖШС
Төменде табысталған өтем мен оның құрамдастарының жалпы сомасы 2018 жылғы 31 желтоқсандағы жағдай бой
ынша көрсетілген:  

Миллион Қазақстан теңгесімен берілген

Ақша қаражатының төленген сомасы 26,136
Бұрын болған қатынастар бойынша міндеттемелер (10,285)

Берілген сыйақы жиыны 15,851

«Байкен-U» ЖШС-ға иемденуге дейін құйылған инвестициялардың әділ құны, 5% 6,140
PSIL/EAL арқылы «Байкен-U» ЖШС-ға  иемденуге дейін құйылған инвестициялардың әділ құны, 9.45% 11,607

Берілген сыйақы жиыны және сатып алынған ұйымдағы бұрын тиесілі үлестің әділ құны 33,598

Топ бітімгершілік келісім шарттарына сәйкес табыстаған өтем «БайкенU» ЖШС, «Қызылқұм» ЖШС және «ХорасанU» 
БК» ЖШСін сатып алу бойынша мәмілелерге олардың салыстырмалы алдын ала әділ құны негізінде бөлінді (2019 
жылдың бірінші жартыжылдығында аяқталған бағалауды ескере отырып).  

Инвестицияға дейін «БайкенU» ЖШС және EAL компаниясындағы иемденулер ХҚЕС (IFRS) 9 талаптарына сәйкес әділ 
құнға дейін қайта бағаланды. Бұрын болған қатынастар бойынша міндеттемелер «БайкенU» ЖШСның Топқа, негізі
нен, уран жеткізгені үшін дебиторлық берешегін білдіреді.

Қазіргі мезетте ХҚЕС (IFRS) 3 «Бизнесті біріктіру» стандартына сәйкес Топ сәйкестендірілетін сатып алынған актив
тердің және ұйымды сатып алу кезінде қабылданған міндеттемелердің және шартты міндеттемелердің әділ құнын 
бағалауды жүзеге асыруда. Сатып алынған активтер мен міндеттемелердің әділ құнын бағалауды тәуелсіз кәсіби баға
лаушы орындады. Төменде сатып алынған активтер мен міндеттемелердің әділ құны және  2018 жылғы 31 желтоқсан 
бойынша осы сатып алуға байланысты туындаған теріс гудвил туралы ақпарат берілген:

Миллион Қазақстан теңгесімен берілген Әділ құн

Ақша қаражаты және олардың баламалары 28,420
Дебиторлық берешек 11,583
Қорлар 2,814
Жер қойнауын пайдалану құқығы 89,419
Негізгі құралдар 16,355
Өндіріске дайындау шығындары    21,437
Өзге активтер 2,460
Кредиторлық берешек (2,142)
Кейінге қалдырылған салық бойынша міндеттеме (20,154)
Өзге міндеттемелер (1,913)
Сатып алынған таза сәйкестендірілетін активтердің әділ құны (топішілік берешектерді алып тастағанға дейін) 148,279
Азайту: топішілік берешектерді алып тастау (10,285)

Сатып алынған таза сәйкестендірілетін активтердің әділ құны 137,994

Азайту: бақыланбайтын иелену үлесі (70,433)
Азайту: сатып алумен байланысты теріс гудвил (33,963)

Берілген сыйақы жиыны және сатып алынған ұйымдағы бұрын тиесілі үлестің әділ құны 33,598

Бағалау нәтижесінде «БайкенU» ЖШС активтерінің әділ құны, негізінен, жер қойнауын пайдалану құқығының әділ құны 
бойынша бағалау есебінен 97,724 миллион теңгеге ұлғайды.

Бақыланбайтын үлес бақыланбайтын үлес иелеріне қатысты сатып алынатын бизнестің таза активтеріндегі үлес бо
лып табылады. Бақыланбайтын үлес таза активтердің әділ құнынан пропорционалды тәсілмен айқындалды.

Қауымдастырылған компанияларға инвестицияларды ұлғайту – 
2018 жылы «Хорасан-U» БК» ЖШС, «Қызылқұм» ЖШС 

«Хорасан-U» БК» ЖШС
«ХорасанU» БК» ЖШС үшін төленген сыйақы (қауымдасқан компанияларға инвестициялар үлесінің әділ құнына про
порционалды) былайша өзгерді:

Миллион Қазақстан теңгесімен берілген

Төленген сыйақы 12,811

Берілген сыйақы жиыны 12,811

«Хорасан-U» ЖШС-ға сатып алынған инвестицияның әділ құны, 16.02% (23,271)

Қауымдастырылған кәсіпорындардың нәтижелерінде үлеске жатқызылған сатып алудан түскен пайда (10,460)

«Қызылқұм» ЖШС
«Қызылқұм» ЖШС үшін төленген сыйақы (қауымдасқан компанияларға инвестициялар үлесінің әділ құнына пропор
ционалды) келесідей көрсетілген:

Миллион Қазақстан теңгесімен берілген

Төленген сыйақы 1,164

Берілген сыйақы жиыны 1,164

PSIL/EAL арқылы «Қызылқұм» ЖШС-дағы иемденуге дейінгі үлес, 3.98% тиімді        425

Берілген сыйақы жиыны және «Қызылқұм» ЖШС-дағы бұрын тиесілі үлестің әділ құны 1,589

«Қызылқұм» ЖШС-ға сатып алынған инвестицияның әділ құны, 20% (1,589)

Таза нәтиже —

341340 БІРІКТІРІЛГЕН ЖЫЛДЫҚ ЕСЕП  |  2019 «Қазатомөнеркәсіп» Ұлттық Атом Компаниясы» АҚ



Шоғырландырылған қаржылық есептілік

46. САТУҒА АРНАЛҒАН АКТИВТЕР 
2019 жылғы 31 желтоқсандағы жағдай бойынша сатуға арналған активтер құрамына KazPV жобасының еншілес 
кәсіпорындары кіреді: «Astana Solar» ЖШС, «Kazakhstan Solar Silicon» ЖШС және «KazSilicon» MK» ЖШС, сондайақ 
«Уранды байыту орталығы» АҚ бірлескен кәсіпорнына инвестициялар:

Миллион Қазақстан теңгесімен берілген KazPV УБО Өзгелері Жиыны
Бірлескен кәсіпорындарға инвестициялар — 18,670 — 18,670
Өзге ұзақ мерзімді активтер 6 — 27 33

Ұзақ мерзімді активтер 6 18,670 27 18,703

Ақшалай қаражат 478 — — 478
Дебиторлық берешек 209 — — 209
Қорлар 238 — — 238
Өзге қысқа мерзімді активтер 106 — — 106

Қысқа мерзімді активтер 1,031 — — 1,031

2019 жылғы 31 желтоқсан бойынша сатуға арналған 
ретінде жіктелетін шығушы топтардың активтері 1,037 18,670 27 19,734

Кредиторлық берешек (24) — — (24)
Өзге қысқа мерзімді міндеттемелер (365) — — (365)

2019 жылғы 31 желтоқсан бойынша сатуға арналған 
ретінде жіктелетін шығушы топтардың міндеттемелері (389) — — (389)

Таза активтер 648 18,670 27 19,345

2018 жылы сатуға арналған активтер құрамына «Қызылту» ЖШС және KazPV жобасының кәсіпорындары кірді: «Astana 
Solar» ЖШС, «Kazakhstan Solar Silicon» ЖШС және «KazSilicon» MK» ЖШС.

Миллион Қазақстан теңгесімен берілген «Қызылту» 
ЖШС KazPV Өзгелері Жиыны

Тау-кен активтері 2,270 2 — 2,272
Негізгі құралдар 553 — — 553
Өзге ұзақ мерзімді активтер 83 5 24 112

Ұзақ мерзімді активтер 2,906 7 24 2,937

Ақшалай қаражат 2 462 — 464
Дебиторлық берешек 535 273 — 808
Қорлар 184 878 — 1,062
Өзге қысқа мерзімді активтер 289 18 — 307

Қысқа мерзімді активтер 1,010 1,631 — 2,641

2018 жылғы 31 желтоқсан бойынша сатуға арналған 
ретінде жіктелетін шығушы топтардың активтері 3,916 1,638 24 5,578

Кредиторлық берешек (3,244) (88) — (3,332)
Өзге қысқа мерзімді міндеттемелер (1,812) (412) — (2,224)
Өзге ұзақ мерзімді  міндеттемелер (90) (305) — (395)

2018 жылғы 31 желтоқсан бойынша сатуға арналған 
ретінде жіктелетін шығушы топтардың міндеттемелері (5,146) (805) — (5,951)

Таза активтер /(міндеттемелер) (1,230) 833 24 (373)
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Термин Анықтамасы

SLA Service Level Agreement — қызмет көрсету деңгейі туралы келісім

SPO Secondary public offering — акцияларды екінші қайтара жария орналастыру

U3O8 Уран тотығы-шала тотығы

UF6 Уран гексафториді

UME Uranium Metal Content Equivalent — уранның металл құрамының баламасы

UO2 Уран диоксиді

UO3 Уран триоксиді

WNA World Nuclear Association — Дүниежүзілік ядролық қауымдастық

WNTI World Nuclear Transport Institute — Дүниежүзілік ядролық тасымал институты

АБІ Алдын ала біліктілік іріктеу

АЭСЖ Ақпараттық электрондық сатып алу жүйесі

АЭС Атом электр станциясы

АЭЖХА Атом энергиясы жөніндегі халықаралық агенттік

АҚШ Америка Құрама Штаттары

БАҚ Бұқаралық ақпарат құралдары

БҰҰ Біріккен Ұлттар Ұйымы

БҰҰ КӨЖК Климаттың ғаламдық өзгеруі жөніндегі БҰҰ шектемелі конвенциясы

БФҚ Бас физиктің қызметі

БО Бірлескен операциялар

БК Бірлескен кәсіпорын

ГБЖ Геологиялық барлау жұмыстары

ҒЗТҚЖ Ғылыми-зерттеу және тәжірибелік-құрастырымдық жұмыстар

ҒО Ғылыми орталық

ДК Директорлар кеңесі

ЕАБС Елтаңбалық алымға балама салық 

ЕДБ Екінші деңгейдегі банктер

ЕТҰ Еншілес және тәуелді ұйымдар 

ЕҚ және ӨҚ Еңбекті қорғау және өнеркәсіптік қауіпсіздік

ЕО Еуропа Одағы

ЖДҚ Жаһандық депозитарлық қолхаттар

ЖКО Жол-көлік оқиғасы

ЖАҚ Жабық акционерлік қоғам

ГЛОССАРИЙ
Термин Анықтамасы

AIX Astana International Exchange — «Астана» халықаралық қаржы орталығының биржасы (АХҚО) 

CGNPC China General Nuclear Power Corporation

CEO Chief Executive Offiсer – Бас атқарушы директор

CO2 Көмір қышқыл газы

COSO Ішкі бақылау — интеграцияланған модель

CRM Customer Relationship Management — клиенттермен өзара іс-қимылды басқару жүйесі

EBITDA Пайыздарды, салықтарды және амортизацияны төлегенге дейінгі пайда 

ERP Enterprise resource planning — кәсіпорын ресурстарын жоспарлау

ESAP Environmental and Social Action Plan — Экономикалық және әлеуметтік салалардағы іс-қимыл 
жоспары 

EVA Economic Value Added — Экономикалық қосылған құн — барлық салықтар мен кәсіпорынға 
инвестицияланған барлық капиталға төлемнен кейін кәсіпорынның экономикалық 
пайдасының көрсеткіші

GRI Global Reporting Initiative — Тұрақты даму саласындағы есептілік бойынша жаһандық бастама

HR Human Resources 

HSE «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ Директорлар кеңесінің Өндірістік қауіпсіздік жөніндегі комитеті

ICMM Тау-кен ісі және металл жөніндегі халықаралық кеңес 

IFC International Finance Corporation — Халықаралық Қаржы Корпорациясы

INB Indústrias nucleares do Brasil

IPO Initial public offering — акцияларды алғашқы жария орналастыру 

ISO International Organization for Standardization — Стандарттау жөніндегі халықаралық ұйым

ISO 14001 Environmental management systems халықаралық стандарты — Requirements with guidance for 
use/ Қоршаған орта менеджменті жүйесі — Қолдану жөніндегі талаптар мен басшылық

ISSA International Social Security Association — Әлеуметтік қамсыздандыру жөніндегі халықаралық 
қауымдастық (ӘҚХҚ)

ІТ Ақпараттық технологиялар

KASE Kazakhstan Stock Exchange — Қазақстан қор биржасы

LSE London Stock Exchange — Лондон қор биржасы

LTIFR Lost Time Injury Frequency Rate — Жазатайым оқиғалар жиілігінің коэффициенті

NAV Net Assets Value — таза активтердің құны

NEI Nuclear Energy Institute —Ядролық энергетика институты

ISO 45001 Occupational Health and Safety Management Systems халықаралық стандарты / Кәсіби 
қауіпсіздік пен денсаулықты басқару жүйесі — Талаптар

PSM Process safety management — өндірістік үдерістің қауіпсіздігін басқару

REGSUN Уран мен табиғи текті радиоактивті материалдар өндірісінің қауіпсіздігін реттеу жөніндегі жыл 
сайынғы кеңес 
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Термин Анықтамасы

Жергілікті қамту 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

ЖӘШ Жалпы және әкімшілік шығындар

ЖҰС Жерасты ұңғымалық сілтілеу

ЖБҚ Жылу бөлетін құрастырмалар

ЖСҚ Жылу сорғы қондырғылары

ЖШС Жауапкершілігі шектеулі серіктестік

ЖҰС Жерасты ұңғымалық сілтісіздендіру

ЗАСС Зертхана аралық салыстыру сынақтары

ЗТБ Заңды тұлғалар бірлестігі

ИЖЖ Интеграцияланған жоспарлау жүйесі 

КАТП Көлденең айналма термикалық пеш

Кодекс Акцияларының елу пайызынан астамы (қатысу үлестері) «Самұрық-Қазына» ҰӘҚ» АҚ-на 
тікелей немесе жанама тиесілі ұйымдардағы корпоративтік басқару кодексі

КСЖ Корпоративтік стандарттау жүйесі

КЭС Күн электр станциясы

ҚАӨ /
Қазатомөнеркәсіп/ 

Компания

 «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ

ҚІ Қауіпті іс-қимылдар

ҚОҚ Қоршаған ортаны қорғау 

ҚМК Пайдалы қазба қорлары жөніндегі мемлекеттік комиссия 

ҚР МС СКЗ/ҚҚТ 
17025

Қазақстан Республикасының Мемлекеттік Стандарты
Қазақстан Республикасының Мемлекеттік Стандарты Сынақ және калибрлеу зертханаларының 
құзыреттілігіне қойылатын жалпы талаптар 

ҚМК Пайдалы қазбалар қоры жөніндегі мемлекеттік комиссия

ҚНК Қызметтің негізгі көрсеткіші

ҚР ЭМ Қазақстан Республикасы Энергетика министрлігі

ҚР Қазақстан Республикасы

Қор «Самұрық-Қазына» ұлттық әл-ауқат қоры» акционерлік қоғамы

МАЭК Маңғыстау атом-энергетикалық комбинаты

ӨЭБ Өндірістік экологиялық бақылау

ПГ Парниктік газдар

РАҚ Радиоактивті қалдықтар

РҚКП Радиоактивті қалдықтарды көму пункті

РФ Ресей Федерациясы

Термин Анықтамасы

«Самұрық-Қазына» 
ҰӘҚ» АҚ

«Самұрық-Қазына» ұлттық әл-ауқат қоры» акционерлік қоғамы

СХК «Сібір химия комбинаты» ААҚ

ТБУ Төмен байытылған уран

ТГАЖ Тау-кен геологиялық ақпараттық жүйе

Топ Қазатомөнеркәсіп және оның шоғырландырылатын еншілес ұйымдары

ТДЖ Тау-кен дайындық жұмыстары

ТД Тұрақты даму 

ТДМ БҰҰ Тұрақты даму саласындағы мақсаттар

ТЖ Төтенше жағдай

ТПБАЖ Технологиялық процестерді басқарудың жаңа автоматтандырылған жүйелері

ТНК Тиімділіктің негізгі көрсеткіші

ТМД Тәуелсіз мемлекеттер достастығы

ТМҚ Тауарлық-материалдық құндылықтар

ТРҚҚ Төмен радиоактивті қатты қалдықтар

УБАҚ Уақытша бос ақша қаражаты

УБО «Уранды байыту орталығы» АҚ

УӨ Уран өндірісі

УШТ Уран тотығы-шала тотығы

ҮМЗ «Үлбі металлургиялық зауыты» АҚ

ФЭС Фотоэлектр станциялары

Холдинг Топ, бірлескен кәсіпорындар және қауымдасқан кәсіпорындар

ХҚЕС Халықаралық қаржы есептілігінің стандарттары

ІАҚ Ішкі аудит қызметі

ІНҚ Ішкі нормативтік құжаттар

ЯҚТШ Ядролық қаруды таратпау туралы шарт 

ЯОЦ Ядролық-отын циклі
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ҰЛЫБРИТАНИЯДАҒЫ САЛЫҚ САЛУ  
ТУРАЛЫ АҚПАРАТ

Бұл шолу Ұлыбританияның заңна
масына және осы құжат жасалған 
күнгі салық және кеден алымдары 
бойынша мемлекеттік басқару 
тәжірибесіне негізделген, осы 
аталғандардың әрқайсысы өз
гертілуі мүмкін және кері күшке ие 
болуы ықтимал. Егер басқа нұсқа
улар болмаса, бұл шолу Ұлыбрита
нияның тек акциялардың немесе 
ЖДҚдың абсолюттік бенефици
арлық иелері болып табылатын 
және (1) салық салу мақсатында 
Ұлыбританияның резиденттері 
болып табылатын; (2) кез келген 
басқа юрисдикцияда салық салу 
мақсатында резиденттер болып 
табылмайтын және (3) акцияларды 
немесе ЖДҚды иемденумен байла
нысты Қазақстан Республикасында 
тұрақты мекемесі жоқ тұлғалары 
(бұдан әрі – Ұлыбританиядан Ұста

ушылар) үшін салық салудың кейбір 
салдарына ғана қатысты. Сонымен 
қатар бұл шолуда тек акциялар мен 
ЖДҚды негізгі капитал ретінде 
иемденетін Ұлыбританиядан Ұста
ушылар үшін салықтық салдар ғана 
қаралады және Ұлыбританиядан 
Ұстаушылардың дилерлер сияқты 
бірқатар басқа санаттарына қатысы 
болуы мүмкін салықтық салдар 
қаралмайды; (2) Ұлыбританиядан 
Ұстаушының Компанияның дауыс 
беретін акцияларының 10 немесе 
одан астам пайызын тікелей немесе 
жанама түрде бақыламауы ұйға
рылады; (3) ЖДҚны ұстаушының 
базалық акцияларға бенефициар
лық құқығы және осындай акция
лар бойынша дивидендтері болуы 
ұйғарылады; және (4) сақтандыру 
компаниялары, инвестициялық 
компаниялар, қайырымдылық 

мекемелері немесе зейнетақы 
қорлары түріндегі Ұлыбританиядан 
Ұстаушылар үшін салықтық салдар 
қаралмайды. 

Бұл шолу жалпы басшылық болып 
табылады және нақты Ұлыбрита
ниядан Ұстаушылар тарапынан 
құқық және салық мәселелері 
бойынша кеңес ретінде қаралмауы 
тиіс. Тиісінше, инвесторлар жалпы 
салықтық салдарға, оның ішінде 
Ұлыбританияның заңнамасына 
және нақты жағдайда салық және 
кеден алымдары бойынша мемле
кеттік басқару тәжірибесіне сәйкес 
акцияларды немесе ЖДҚды сатып 
алу, иелену және иеліктен шығару 
салдарына қатысты салық мәсе
лелері бойынша өз кеңесшілерінен 
кеңес алуы тиіс.

ТӨЛЕМ КӨЗІНЕН АЛЫНАТЫН ТАБЫС САЛЫҒЫ

ЖДҚ бойынша алынатын табы
стың Ұлыбританияда көзі жоқ 
деп ұйғарылған жағдайда, мұндай 

табысқа Ұлыбританияның төлем 
көзіне салынатын салық салынбауы 
тиіс. Акциялар бойынша дивиденд 

төлемдеріне Ұлыбританияның 
төлем көзіне салынатын салық 
салынбайды.

ДИВИДЕНДТЕРГЕ САЛЫҚ САЛУ

Акциялар немесе ЖДҚ бойынша 
дивиденд алатын Ұлыбритания
дан Ұстаушы қазақстандық төлем 
көзіне салынатын салық есебінің 
пайдасына қандай да соманың бо
луын ескере отырып, қазақстандық 
төлем көзінен салық шегерілмей 
тұрып төленген жалпы дивиденд со
масына Ұлыбританияның табыс не
месе корпоративтік салығын төлеу

ге міндетті болуы мүмкін (жағдайға 
байланысты). Ұлыбританиядан 
Ұстаушы – резидент болып табыла
тын және Ұлыбританияда тұратын 
жеке тұлға, тиісті салық жылында 
алынған барлық дивидендтердің, 
оның ішінде дәл сол салық жылын
да акцияларға салынған кез келген 
басқа инвестициялардан алынған 
дивидендтерді қоса санағанда, 

алғашқы 5 000 фунт стерлингіне са
лық салудан іс жүзінде босатылуға 
(нөлдік дивидендтік мөлшерлеме) 
жататын акциялар немесе ЖДҚ 
бойынша төленген дивидендке 
Ұлыбританияның табыс салығын 
төлейді. Ұлыбританиядан Ұста
ушы – резидент болып табылатын, 
бірақ Ұлыбританияда тұрмайтын 
және ақша аудару негізінде Ұлы

британияның салық салуын таңдау 
құқығына ие (және қажет болған 
кезде аударым үшін комиссияны 
төлейтін) жеке тұлға акциялар 
немесе ЖДҚ бойынша Ұлыбритани
яға аударылған немесе аударылған 

болып есептелетін шамада төленген 
дивидендке Ұлыбританияның табыс 
салығын төлейді. Ұлыбританияның 
резиденті – компания болып табы
латын Ұлыбританиядан Ұстаушыға, 
салық салу мақсатында, оған 

салықтан жалтаруға қарсы нақты 
ережелер қолданылатын жағдай
ларды қоспағанда, акциялар немесе 
ЖДҚ бойынша төленген дивидендке 
корпоративтік салық салынбауы 
керек.

ИЕЛІКТЕН ШЫҒАРУ НЕМЕСЕ ШАРТТЫ ИЕЛІКТЕН ШЫҒАРУ КЕЗІНДЕ САЛЫҚ САЛУ

Ұлыбританиядан Ұстаушының 
акциялардағы немесе ЖДҚдағы 
үлестерін иеліктен шығару Ұлыбри
таниядан Ұстаушының жағдайына 
байланысты және салық төлеуден 
босатылуы тиіс Ұлыбританияда 
салық салынатын табысына салық 
салу мақсатында рұқсат етілген 
шегеруге немесе салық салынатын 
табысқа әкелуі мүмкін. Жеке тұлға – 
резидент болып табылатын және 
Ұлыбританияда тұратын Ұлыбри
таниядан Ұстаушы өзінің акциялар
дағы немесе ЖДҚдағы үлестерін 
иеліктен шығару барысында салық 
салынатын табысқа қатысты 
капитал өсіміне Ұлыбританияның 
салығын төлеуге міндетті. Жеке 
тұлға – резидент болып табылатын, 

бірақ Ұлыбританияда тұрмайтын 
және ақша аудару негізінде Ұлы
британияның салық салуын таңдау 
құқығына ие (және қажет болған 
кезде аударым үшін комиссияны 
төлейтін) Ұлыбританиядан Ұстаушы 
акциялардағы немесе ЖДҚдағы 
үлестерін иеліктен шығару бары
сында Ұлыбританияға аударылған 
немесе аударылған болып есеп
телетін шамада Ұлыбританияның 
капитал өсіміне салық төлейді. Атап 
айтқанда, Лондон қор биржасын
да ЖДҚмен мәмілелер тиісінше 
Ұлыбританияның капитал өсіміне 
салығы салынатын пайданың 
аударылуына әкелуі мүмкін. Салық 
салу мақсатында, резидент болып 
табылмайтын немесе Ұлыбритани

яда толық бес жылдан кем уақыт 
бойы тұрмайтын, акциялардың 
немесе ЖДҚдың ұстаушысы болып 
табылатын және осындай мерзім 
ішінде аталған акцияларды немесе 
ЖДҚды иеліктен шығаратын жеке 
тұлға Ұлыбританияға оралған кезде, 
иеліктен шығару кезінде резидент 
болмауына және Ұлыбританияда 
тұрмауына қарамастан, Ұлыбрита
нияның капитал өсіміне салығын 
төлеуге міндеттелуі мүмкін. Заңды 
тұлға болып табылатын Ұлыбрита
ниядан Ұстаушы акциялар немесе 
ЖДҚын сатудан түскен салық 
салынатын кез келген табысқа 
Ұлыбританияның корпоративтік 
салығын төлейді.

ҚАЗАҚСТАННЫҢ ТӨЛЕМ КӨЗІНЕН АЛЫНАТЫН САЛЫҚТАРЫНЫҢ ҚОЛДАНЫЛУЫ

Акциялар немесе ЖДҚ бойынша 
дивиденд төлеуге төлем көзінен 
алынатын қазақстандық салық 
салынады. Резидент – жеке тұлға 
болып табылатын Ұлыбританиядан 
Ұстаушының Ұлыбританияда осын
дай есепке алу сомасын есептеу 
тәртібіне сәйкес осындай төлемдер
ге Ұлыбританияның табыс салығы 

есебіне осындай төлемдерден ше
герілген төлем көзінен қазақстан
дық салықты шегеру құқығы болуы 
тиіс. Ұлыбританияның резиденті – 
компания болып табылатын 
Ұлыбританиядан Ұстаушы әдетте 
төленген дивидендке корпоративтік 
салық төлемейді, сөйтіп әдетте 
олардың төлем көзінен алынатын 

кез келген қазақстандық салықтар
дан шегерілуін талап ете алмайды.
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ҚОСЫМШАЛАР

ЕЛТАҢБАЛЫҚ АЛЫМ ЖӘНЕ ЕЛТАҢБАЛЫҚ АЛЫМҒА БАЛАМА САЛЫҚ (ЕАБС)

Мәмілені рәсімдейтін немесе бір не 
бірнеше акцияны немесе ЖДҚды 
табыстау туралы уағдаластықты 
қамтитын құжатқа (і) Ұлыбрита
нияда қол қойылмаған немесе (іі) 
Ұлыбританияда орналасқан қан
дай да меншікке немесе Ұлыбри
танияда жасалған не жасалатын 
ісқимылға қатысты емес деп ұйға
рылған жағдайда (бұл Ұлыбритани
яда банк шоттарындағы төлем
дерге қатысуды қамтуы мүмкін), 
мұндай құжат үшін жарияланған 
құнға салынатын елтаңбалық 
алым алынбауы тиіс. Тіпті мәмілені 
рәсімдейтін немесе бір не бірнеше 
акцияны немесе ЖДҚды табыстау 

туралы уағдаластықты қамтитын 
құжатқа (і) Ұлыбританияда қол 
қойылған немесе (іі) Ұлыбритания
да орналасқан қандай да меншікке 
немесе Ұлыбританияда жасалған 
не жасалатын ісқимылға қаты
сты болса, онда іс жүзінде мұндай 
құжат Ұлыбританияда қандай 
да мақсаттарда қажет болмаса, 
Ұлыбританияда мұндай құжат үшін 
жарияланған құнға салынатын 
елтаңбалық алымды төлеу қажет 
болмауы керек. Егер Ұлыбритания
да мұндай құжат үшін жарияланған 
құнға салынатын елтаңбалық 
алымды төлеу қажеттілігі туында
са, онда пайыз бен айыппұлдарды 

төлеу қажет болуы мүмкін. ЖДҚ 
құны фунт стерлингпен берілме
ген бағалы қағаздарға жататын
дықтан, «ұсынушы құжатына» 
салынатын елтаңбалық алым ЖДҚ 
шығарылымына да, ЖДҚ арқылы 
табысталатын бағалы қағаздар
дың табысталуына да төленбеуі 
тиіс. Акциялар (і) Ұлыбританиядағы 
тізілімде тіркелмейді немесе (іі) 
Ұлыбританияда тіркелген компа
ниямен шығарылған акциялармен 
біріктіілмейді деп ұйғарылса, акци
яларды немесе ЖДҚды табыстау 
туралы шартқа ЕАБС салынбауы 
тиіс.
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