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ДИРЕКТОРЛАР КЕҢЕСI ТӨРАҒАСЫНЫҢ ҮНДЕУI

«Қазақстан инжиниринг» ұлттық компаниясы» АҚ 
(бұдан әрi — «Қазақстан инжиниринг» ҰК» АҚ неме-
се Компания) Қазақстан Республикасының қорғаныс-
өнеркәсiптiк кешенiн басқару жүйесiн жетiлдiру 
мақсатында құрылған.

«Қазақстан инжиниринг» ҰК» АҚ-ның жалғыз акционерi 
акцияларының 100% Қазақстан Республикасының 
Үкiметiне тиесiлi «Самұрық-Қазына» ұлттық әл-ауқат 
қоры» АҚ (бұдан әрi — «Самұрық-Қазына» АҚ) болып 
табылады. 2010 жылдан бастап «Қазақстан инжини-
ринг» ҰК» АҚ Қазақстан Республикасының Қорғаныс 
министрлiгiнiң сенiмдi басқаруында.

Қазiргi таңда Компанияға мемлекеттiк қорғаныс тап-
сырысын уақытылы және сапалы қамтамасыз ету, 
Қазақстан Республикасының Қарулы Күштерiн, басқа 
да әскерлер мен әскери құрылымдарды техникалық 
және технологиялық жаңғыртуға жәрдемдесу, ұлттық 
машина жасауды дамыту, Үдемелi индустриалды-
инновациялық даму жөнiндегi 2010-2014 жылдарға 
арналған мемлекеттiк бағдарлама жобаларын iске 
асыру, тауарлар, жұмыстар мен қызметтер өндiруде 
қазақстандық қамтым үлесiн арттыруға жәрдемдесу, 
қазiргi заман талаптарына сай жұмыс iстей ала-

тын бiлiктi инженерлiк-техникалық кадрлар да-
ярлау мiндеттерiн шешу жүктелiп отыр. Қорғаныс 
мақсатындағы өнiмдердi негiзгi тұтынушы болып та-
былатын Қазақстан Республикасының Қорғаныс 
министрлiгiнiң қолдауымен, Компанияның құрылымына 
кiретiн көптеген кәсiпорындар өздерi өндiретiн қару-
жарақ және әскери техниканы жеткiзу бойынша 
мемлекеттiк қорғаныс тапсырысын орындаушылар 
болып табылады.

Бұдан басқа, 2012 жылы үшжылдық кезеңге мемлекеттiк 
қорғаныс тапсырысын бекiтудi, мемлекеттiк қорғаныс 
тапсырыс шарттары бойынша алдын ала төлемдi 75%-
ға дейiн ұлғайтуды, жоғары технологиялық өнiмдер 
шығаратын заманауи технологиялар трансфертiн 
жүзеге асыратын кәсiпорындарды мемлекеттiк қор-
ғаныс тапсырысын орындаушылар ретiндеу таңдау 
басымдығын көздейтiн кейбiр заңнамалық актiлерге 
өзгерiстер енгiзiлдi.

Осындай қарқынды бастаумен, «Самұрық-Қазына» 
АҚ басшылығымен, азаматтық бағыттағы өнiмдер 
өндiрудi жаңғырту шаралары ойдағыдай iске асыры-
луда. Мысалы, 2009-2012 жылдар аралығында Қор 
Тобының ұйымдарымен жасалған шарттар көлемi 
3 есеге артып, шамамен 17 млрд теңгенi құрады.

Бұл Қазақстан Республикасының қорғаныс-өнер-
кәсiптiк кешен кәсiпорындарындағы қаржылық және 
өндiрiстiк ахуалды бiршама жақсартуға, жоғары 
экономикалық көрсеткiштерге қол жеткiзуге, еңбек 
ұжымдарындағы әлеуметтiк ахуалды тұрақтандыруға 
мүмкiндiк туғызды.

Компания халықаралық әскери-техникалық ынты-
мақтастықты дамытуға белсендi қатысып келедi. Бүгiнгi 
таңда 20-дан астам елдiң озық өндiрушi компанияла-
рымен өзара iс-қимыл жүзеге асырылуда.

Жаңа өнiм түрлерiн (тiкұшақтар, бронекеудеше, ра-
диостанциялар және т.б.) шығаратын «Eurocopter» 
(Франция, Германия), «Aselsan» (Түркия), «Indra» 
(Испания), «Thales» (Франция) сияқты халықаралық 
трансұлттық компаниялармен өзара тиiмдi iрi 
инвестициялық жобаларды iске асыру осы қызметтiң 
нәтижесi болды. Шетелдiк серiктестердiң қатысуымен 
қорғаныс секто-рының да, азаматтық сектордың да 
өнiмiн шығаратын жұмыс iстеп тұрған кәсiпорындарды 

Директорлар кеңесiнiң
Төрағасы
С.С. Громов
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(«Мұнаймаш» АҚ, «Тыныс» АҚ, «Семей инжиниринг» 
АҚ және т.б.) жаңғырту аяқталып келедi. Сонымен 
бiрге, Компания кәсiпорындары электроэнергетика 
және мұнайгаз секторында бiрқатар iрi жобаларды 
iске асыруда. Инжинирингтiк сүйемелдеу бойынша 
осындай жобаларды қаржыландыратын халықаралық 
банктер талаптарының мiндеттi сипатын ескере оты-
рып, Компания алдында жаңа бағытты — Инжинирингтi 
құру және дамыту мiндетi тұр, оның көлемiн 2013 жылы 
7 млрд теңге деңгейiне жеткiзу жоспарланып отыр.

Компания, оның еншiлес және тәуелдi ұйымдары елдi 
әлеуметтiк-экономикалық жаңғыртуға айтарлықтай 
үлес қосуда. Өз өндiрiсiн дамытумен қатар қорғаныс 
кәсiпорындары жұмыс орындарын ұсына отырып және 
жергiлiктi бюджетке салықтар аудара отырып, елдiң 
дамуына өз үлесiн қосып отыр. Мұндай аударымдар 
көлемi 2012 жылдың өзiнде Компанияның кәсiпорындар 
тобы үшiн 10 млрд теңгеден астам соманы құраған.

Экспорттық әлеуетiн дамыту мақсатында Компа-
ния өзiнiң жарнамалық-көрме қызметiн жандан-
дырды. Мысалы, Компания кәсiпорындары Қорға- 
ныс министрлiгiнiң қолдауымен өткiзiлетiн KADEX 
халықаралық көрмесiне қатысады. Бiр ғана 
KADEX-2012 көрмесiнiң қорытындылары бойын-
ша 2020 жылға дейiн 2 млрд АҚШ доллары сомасына 
ұзақ мерзiмдi меморандумдар жасалған. Компанияның 
бәсекеге қабiлеттiлiгiн арттырудың негiзгi қаржылық 
емес факторларының бiрi Компанияны акцио-
нерлер мен инвесторлардың қабылдау деңгейiн, 
оның нарықтық құнын арттыруға, сондай-ақ қарыз 
капиталының құнын төмендетуге мүмкiндiк беретiн 
корпоративтiк басқару сапасы болып табылады.

Соңғы уақытта Компанияның корпоративтiк басқару 
практикасын жетiлдiру бойынша елеулi жұмыс 
атқарылды. Компания ең жоғары iлгерiлеуге қол 
жеткiзген оның басты кезеңдерiнiң iшiнде Директор-
лар кеңесiн формалау және жұмыс iстеу тәжiрибесiн, 
тәуекелдердi басқару, құпия ақпаратты қорғау, Ком-
пания туралы ақпаратты ашу, Директорлар кеңесi 
комитеттерiнiң жұмысын және басқа да маңызы бар 
аспектiлерiн атап өтуге болады.

2012 жылы Жалғыз акционерiнiң тапсырысы бой-
ынша «Қазақстан инжиниринг» ҰК» АҚ-да алғаш 
рет корпоративтiк басқаруға диагностика жүргiзiлдi, 
бұл ретте оның деңгейiнiң үздiк әлемдiк практи-
ка талаптарына сәйкестiк рейтингi 44% құрады. Бұл 
бағыттағы жұмыс әлi де жалғасуда және, келешек-
те, iрi кәсiпорындарға баса назар аударылатын бо-
лады. Үстiмiздегi жылы осы қызметтiң аса маңызды 

кезеңi Қазақстан Республикасы Президентiнiң 
«Қазақстан–2050» стратегиясы: қалыптасқан мемле-
кеттiң жаңа саяси бағыты» атты Жолдауына сәйкес 
онжылдық кезеңге стратегиялық мақсаттары мен 
мiндеттерiн айқындайтын Компанияның 2013-2022 
жылдарға арналған даму стратегиясын әзiрлеу болды. 

Бұл жұмыс корпоративтiк басқарудың үздiк стан-
дарттарын енгiзу, басқарылатын активтердiң ұзақ 
мерзiмдi құнын барынша көбейту, олардың әлемдiк 
нарықтардағы бәсекеге қабiлеттiлiгiн арттыру және 
Қазақстан Республикасы Қорғаныс министрлiгiнiң және 
«Самұрық-Қазына» АҚ қызмет бағыттары бойынша 
әскери-техникалық, индустриалдық-инновациялық, 
әлеуметтiк-экономикалық және өзге де салалардағы 
мемлекеттiк саясат басымдықтарын ескере отырып 
енгiзу қағидаттарына сүйенiп тұрғызылған.

Елбасының мемлекет пен бизнестiң экономикалық 
мәселелердi ғана емес, сондай-ақ әлеуметтiк мәсе-
лелердi шешудегi толыққанды әрiптестiгi туралы тап-
сырмасын орындау мақсатында, сондай-ақ Қазақстан 
халқының барынша пайда алуын қамтамасыз ету 
бойынша бизнестiң әлеуметтiк жауапкершiлiгiн сезiне 
отырып, Компания өз қызметкерлерiнiң және жалпы 
қоғам өмiрiне әлеуметтiк-жауапты қатысуы бойынша 
ерiктi мiндеттемелерiн қабылдап отыр.

Бұдан басқа, Компания 2013 жылы iскерлiк орталарды 
өз қызметiнде адам құқықтарын, еңбек қатынастары 
және қоршаған ортаны қорғау нормаларын сақтау 
саласындағы негiзге алынатын қағидаттарды 
басшылыққа алуға шақыратын БҰҰ бастамалаған 
Ғаламдық шартқа қосылуды жоспарлап отыр. Жалпы, 
Компанияның қызметi оң динамикаға және әрi қарай 
өсу үшiн зор мүмкiндiктерге ие.

Экономикалық саясатты қалыптастырып, өндiрiстi 
жаң-ғыртып, бiз әлемдiк экономикадағы ең заманауи 
үрдiстерге бағдарлануымыз қажет. Бұл үрдiстерден 
қалып қою — яғни ұлттық қауiпсiздiктi жан-жақты 
қамтамасыз ету мәселелерiнде өзiңдi мезгiлiнен бұрын 
әлсiз жағдайға ұшырату деген сөз. Жаңа өндiрiстер 
құру және жұмыс iстеп тұрған кәсiпорындарды 
жаңғырту бойынша бiздiң жүргiзiп жатқан iс-
шаралардың амбициялық ауқымы ниетiмiздiң барынша 
маңызды екендiгiн растап отыр.

Бүгiнде бiздiң мiндетiмiз елдiң экономикалық күштерiн 
сарқымай, керiсiнше оны көбейте түсiп, Қазақстанның 
егемендiгiн, серiктестерiнiң құрметi мен мызғымас 
бей-бiтшiлiгiн қамтамасыз ете алатын экономикалық 
әлеуетiн құру болып табылады.
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БАСҚАРМА ТӨРАҒАСЫНЫҢ ҮНДЕУI

«Қазақстан инжиниринг» ұлттық компаниясы» АҚ 
Қазақстан Республикасының қорғаныс-өнеркәсiптiк 
кешенiнiң, сондай-ақ қорғаныс өнiмдерiн, қосарлы 
мақсаттағы және азаматтық машина жасау өнiмдерiн 
өндiретiн салалардың iрi кәсiпорындарындағы 
бiрыңғай қаржылық, өндiрiстiк және технологиялық 
саясатты қамтамасыз ететiн холдингтiк құрылым бо-
лып табылады.

«Қазақстан инжиниринг» ұлттық компаниясы» АҚ 
компаниялар тобының құрамына Қазақстанның 
жетi өңiрiндегi 27 өндiрiстiк, сервистiк және маман-
дандырылған зерттеу кәсiпорындары кiредi. Олардың 
негiзгi маманданым түрлерi қару-жарақ және әскери 
техника өндiру және жөндеу, өнiмдер шығару және 
мұнайгаз, темiржол, агроөнеркәсiптiк және отын-
энергетика кешендерiнде қызметтер көрсету болып 
табылады. Оған кiретiн кәсiпорындардың өндiрiстiк, 
техникалық және қаржылық әлеуетiн тұрақты түрде 
күшейте отырып, «Қазақстан инжиниринг» ұлттық 
компаниясы» АҚ өзi жұмыс iстейтiн өңiрлерде шама-
мен 6 мың адамды жұмыспен қамтамасыз етiп отыр.

Компания «Қазақстан Республикасының қорғаныс-
өнеркәсiптiк кешенiнiң кейбiр мәселелерi туралы» 

Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2003 жылғы 13 
наурыздағы № 244 Қаулысы негiзiнде оны Қазақстан 
Республикасы Қорғаныс министрлiгiнiң қорғаныс 
өнеркәсiбi кәсiпорындарының құрамына енгiзу арқылы 
құрылған.

2013 жылы Компания өзiнiң 10-жылдығын атап өтедi. 
Оң стратегиялық шешiмдер мен тиiмдi басқару бiзге 
есептi жылда жоғары өндiрiстiк көрсеткiштерге 
қол жеткiзуге және тамаша қаржылық нәтижелердi 
көрсетуге мүмкiндiк бердi.

10 жыл iшiнде Компанияның активтерi 6 млрд теңгеден 
46 млрд теңгеге немесе 7,7 есеге өстi. 2013 жылы 
активтердi 66 млрд теңгеге дейiн арттыру жоспарланып 
отыр. 2012 жыл шамамен 4,5 млрд теңгенi құрайтын 
шоғырландырылған пайдамен аяқталды. Компания 
алынған пайданы өндiрiстi дамыту үшiн қайта инвести-
циялайды. 10 жыл iшiнде инвестициялар көлемi 0,236 
млрд теңгеден 2012 жылы 7,4 млрд теңгеге немесе 31 
есеге өстi.

2012 жылы Компанияның тiкелей қатысуымен 
KADEX-2012 көрмесi өткiзiлiп, онда Қазақстан 
Республикасының Құрлықтағы әскерi мен Әскери-
теңiз күштерiнiң қару-жарақтары және әскери тех-
никасы, авиациялық техникасы, ӘҚҚ жүйелерi мен 
құралдары, арнайы қолданыстағы құралдар мен мүлк, 
IT-технологиялар, байланыс жүйелерi мен құралдары, 
тыл және техникалық мүлк көрмеге қойылды. 

Сегiз жабық павильонда және ашық алаңқайларда 
253 қорғаныс кәсiпорнының, оның iшiнде 83 отандық 
және әлемнiң 23 мемлекетiнен келген 170 шетелдiк 
компаниялардың әскери және қосарлы мақсаттағы 
өнiмдерi көрсетiлдi. 

2012 жылы Компания алғаш рет Moody’s халықаралық 
рейтинг агенттiгiнiң «Ва2» («тұрақты») деңгейiндегi 
кредиттiк рейтингiн алды. 30 млрд теңге сомасына 
тұңғыш облигациялық бағдарлама шеңберiнде iшкi 
облигациялық нарыққа (KASE) шықты. «Қазақстан 
инжиниринг» ұлттық компаниясы» АҚ халықаралық 
кредиттiк рейтингi бар Қазақстандағы жалғыз машина 
жасау корпорациясы болып табылады.

«Қазақстан инжиниринг» ұлттық компаниясы» АҚ 
жетiстiктерi Қазақстан Республикасы Қорғаныс 

Басқарма Төрағасы
Б.С. Смағұлов
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министрлiгiнiң және Компанияның жалғыз акционерi — 
«Самұрық-Қазына» АҚ тарапынан қолдаудың, 
сондай-ақ барлық деңгейлердегi жұмыс ұжымдарының 
жемiстi еңбегiнiң заңды нәтижесi болып табылады.

Компанияның 2013 жылғы және кейiнгi жылдардағы 
күш-жiгерi саланы жедел әртараптандырудың локо-
мотивтерi рөлiн орындауы тиiс, сондай-ақ таяу және 
алыс шетелдердiң осындай компанияларымен лайықты 
бәсекелестiк орната алуы тиiс машина жасау са-
ласында көшбасшылық позицияны қалыптастыруға 
бағытталған. Сала көшбасшысының қызметi опера-
циялық тиiм-дiлiк, өнiмдiлiк пен табыстылық, жоғары 
қаржылай тұрақтылық, жоғары инновациялық даму 
деңгейi, активтердiң таза әрi оңтайлы құрылымы 
сияқты критерийлерге жауап беруi тиiс. 

Сала көшбасшысын қалыптастыру кезiнде Компа-
ния, бiздiң еншiлес және тәуелдi ұйымдарымыздың 
Директорлар кеңесi арқылы корпоративтiк басқару 
деңгейiн арттыру, активтер құрылымын оңтайландыру, 
тиiмдi дивидендтiк саясатты iске асыру, Компанияның 
еншiлес және тәуелдi ұйымдарының басты қызмет 
көрсеткiштерiн қатаң бақылау және мониторингiлеу, 
қарыздар мен тәуекелдердi басқару, инновациялық 
қызметтi ынталандыру сияқты мiндеттердi iске асыра-
тын болады.

Есептi жылдың жетiстiктерi бiзде тұрақты даму және 
барлық алға қойған мақсаттарға бiрiн қалдырмай қол 
жеткiзу үшiн барлық қажеттi алғышарттар бар екендiгiн 
көрсетiп отыр. 

Бұдан әрi бiз өз қызметiмiзде ең жоғары өндiрiстiк, 
экологиялық және әлеуметтiк стандарттарды ұстана 
отырып, елдiң және акционердiң игiлiгiне тиiмдi жұмыс 
iстеудi жалғастыра бермекпiз. 

Бүгiнде Компания алғашқы құрылған кезiндегi 
компанияға мүлдем ұқсамайды деуге болады: меншiк 
құрылымы, операциялар шеңберi, технологиялық 
мүмкiндiктерi өзгердi. Алайда оның әлеуметтiк маңыз-
дылығы, қоғамдық дамуға қатысуы өзгерiссiз күйде 
қалды. Компания басшылығы мен ұжымы өз миссиясын 
iске асыра отырып, бiзбен өзара iс-қимылын жүзеге 
асыратын барлық тараптардың дамуы мен гүлденуiне 
өз ықпалын тигiзедi деген сенiмде.  Қорытындылай 
келе, Компанияның корпоративтiк орталығына және 
еншiлес және тәуелдi ұйымдарына көрсеткен кәсiбилiгi 
үшiн, серiктестерге — өзара тиiмдi және жемiстi 
ынтымақтастығы үшiн алғыс бiлдiргiм келедi. Сiздерге 
елiмiздiң әл-ауқатын жақсартуға бағытталған жаңа 
кәсiби жеңiстер тiлеймiн!
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Қазiргi таңда Қазақстанның машина жасау кешенi 13 
iшкi саланы қамтиды: темiржол, мұнайгаз, тау кен-
шахта және металлургия, автомобиль жасау, ауыл 
шаруашылығы, электр жабдықтары, энергетика, ста-
нок жасау, тұрмыстық техника, компоненттiк база, 
құрылыс, кеме жасау, аспап жасау салалары.

Машина жасау өнiмдерiнiң iшкi нарығындағы қазақ-
стандық өндiрiс өнiмдерiнiң үлесi шамамен 13% 
құрайды, қалған 87% ел қажеттiлiктерi шетелдiк 
жеткiзулер (негiзiнен ресейлiк) есебiнен 
жабылады.

Қазақстанда бар машина жасау өнiмiне деген сұраныс, 
жылдық көлемi өндiрiс көлемiнен 3 есе артық болып 
отырған импорт есебiнен қанағаттандырылады, бұл 
iшкi өндiрiстi дамыту үшiн iрi әлеуеттiң бар екендiгiн 
көрсетiп отыр. 

Импорт құрылымында 40%-дан астамын автомо-
бильдер, станоктар, мұнайгаз, тау кен-шахта және 
металлургиялық машина жасау, тұрмыстық техника 
және ауыл шаруашылығына арналған техника құрап 
отыр. 

Соңғы уақытта машина жасау өнiмi импортының 
тұрақты төмендеу және экспорттың (компоненттер, 
электротехника, электр жабдықтары, автомобильдер) 
ұлғаю үрдiсi байқалып отыр. 

Бұдан басқа Қазақстанның Кеден одағына және 
таяу арада ДСҰ кiруiне байланысты, өнiм экспортын 
ұлғайту үшiн едәуiр мүмкiндiктер ашылуда.

«Қазақстан инжиниринг» ұлттық компаниясы» АҚ 
мемлекеттiк қорғаныс тапсырысын басты орындаушы 
болып табылады. 

Қазақстан Республикасы Қорғаныс министрлiгi жүргiзiп 
отырған офсеттiк саясатын ескере отырып, Компа-
ния кәсiпорындары үшiн ел аумағында қару-жарақтар 
мен әскери техника өндiруге және қызмет көрсетуге 
тапсырыстар үлесi жылдан-жылға артып келедi. 
2020 жылға дейiнгi Стратегиялық жоспарда ықтимал 
қауiп-қатерлерге барабар қарсы тұруға қабiлеттi 

мемлекеттiң сенiмдi қорғаныс қабiлетiн қамтамасыз 
ету мақсатында мынадай мақсаттар қойылды: 2015 
жылға қарай қорғаныс өнеркәсiбiнде елдiң Қарулы 
Күштерiн жаңғырту бағдарламасын iске асыру және 
2020 жылға қарай 80% мемлекеттiк қорғаныс тапсы-
рысын отандық өндiрiспен қамтамасыз ету.

Қорғаныс-өнеркәсiптiк кешенiн дамыту жалпы 
мемлекеттiң дамуына, оның қауiпсiздiгi мен халық-
аралық қоғамдастықтағы беделiне айтарлықтай ық-
пал етедi. 

Ол арқылы озық технологияларға, iргелi және 
қолданбалы ғылымға, оларды дамыта отырып, 
элементарлық базаға инвестициялар салу жүзеге 
асырылуда.

Қазақстанның қорғаныс-өнеркәсiптiк кешенi елдегi 
жұмыс iстеп тұрған барлық ҚӨК бiрiктiретiн Компания 
тобымен ғана ұсынылған. 

Алайда, Компанияның бiрқатар қорғаныс кәсiп-
орындарында ғылымды көп қажетсiнетiн өндiрiстердi 
әзiрлеу тәжiрибесi, тәжiрибелiк-конструкторлық 
жұмыстар жүргiзудегi, жаңа өндiрiс түрлерiн игерудегi 
және ӘӘТ мемлекеттiк сынақтарын жүргiзудегi 
тәжiрибесi сақталған, бұл оларға жекелеген арнайы 
өнiм түрлерiн өндiру, ӘӘТ жөндеу және жаңғырту 
бойынша қызметтер көрсету, сондай-ақ өндiретiн 
әскери және қосарлы қолданыстағы өнiмдер номен-
клатурасын кеңейту және көлемiн ұлғайту мүмкiндiгiн 
сақтайды.

Қазақстан экономикасын әртараптандыру және ши-
кiзат экспортына тәуелдiлiктi төмендету аясында ел 
үкiметi өндiрiстiк секторға аса назар аударып отыр, 
бұл ретте машина жасау секторы әлемдiк тәжiрибенi 
ескере отырып нақты сектордың әрi қарай дамуының 
локомотивiне айналуы тиiс. 

Қазақстанның машина жасау саласының негiзгi мiн-
детi — экономиканың стратегиялық салаларындағы 
импортқа тәуелдiлiктi азайту, iшкi нарық қажеттiлiктерiн 
барынша қанағаттандыру және қосылған құны жоғары 
өнiм өндiрудi арттыру есебiнен экспортты кеңейту.

ҚАЗАҚСТАННЫҢ МАШИНА ЖАСАУ
САЛАСЫН ТАЛДАУ
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Машина жасау саласын мемлекеттiк қолдау саясаты 
мынадай қағидаттарға негiзделедi:

• машина жасау кәсiпорындарын Индустри-
яландыру картасына және «Өнiмдiлiк 2020» 
бағдарламасына енгiзу;

• тура инвестициялар үшiн тартымды жағдайлар 
жасау, салық жеңiлдiктерiн беру;

• инновацияларды дамыту, сол үшiн 4 конструк-
торлық бюро құрылды: көлiк және ауылша-
руашылық машинасын жасау, сондай-ақ тау 
кен-металлургия және мұнай-газ жабдықтарын 
жасау бойынша;

• техникалық регламенттердi енгiзу;

• бiлiктi кадрлық ресурстармен қамтамасыз ету.

Үдемелi индустриалдық-инновациялық даму жөнiн-
дегi мемлекеттiк бағдарламаның және 2010-2014 
жылдарға арналған ҚР машина жасауды дамыту 
бағдарламасының арқасында Қазақстанның машина 
жасау секторы өндiрiс көлемiнiң сенiмдi жыл сайынғы 
өсiмiн көрсетiп отыр.
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Көрсеткiштер 2009 2010 2011 2012
2009 ж. салыстыр. 

2012 ж. өзгерiс  

Топ бойынша өндiрiстiң көлемi (млрд теңге) 18,5 19,1 33,5 60,6 3,2 раз 

Активтер (млрд теңге) 17,6 24,7 27,4 45,9 2,6 раз 

Қаржылық нәтиже (млн теңге) * -243 379 2 264 4 559 2010 ж. 
салыстырғанда 12

Дамуға жұмсалатын шығындар (инвестициялар) 
(млн теңге) 385 897 2 044 9 651 25 раз 

Еңбек өнiмдiлiгi (мың теңге/адам) 3 584 3 840 6 560 10 763 3 раз 

Орташа айлық жалақы (мың теңге) 55,4 70,5 86,9 135,5 2,4 раз 

«ҚАЗАҚСТАН ИНЖИНИРИНГ» ҰК» АҚ 
2012 ЖЫЛҒЫ ЦИФРЛАР МЕН ФАКТIЛЕР
Жалпы, 2012 жылы өндiрiстiк және қаржылық көрсеткiштер бойынша негiзгi жоспарды Компания 
Елбасының, Үкiметтiң, жалғыз акционерiнiң және сенiмдi басқарушысының қойған мақсаттары 
мен мiндеттерiне сәйкес орындады.

бiр адамға шаққандағы еңбек өнiмдiлiгiне қол жеткiзiлдi 
(2011 жылы 1,6 есе). Орташа салалық өнiмдiлiк 
көрсеткiшi 2,4 есеге артты (2010-2014 жж. арналған 
ҚР машина жасауды дамыту бағдарламасына сәйкес 
4,3 млн теңге/адам). 

2012 жылдың аяғында шоғырландырылған ак-
тивтер құрады. Активтердiң өсiмi 2011 жылмен 
салыстырғанда 1,7 есеге жеттi, бұл инвестиция 
көлемiнiң, негiзгi құралдардың, ММҚ құнының өсуiмен, 
жаңа инвестициялық жобаларды iске асырумен бай-
ланысты. 

3 584

27,4

45,9

24,7

17,6

Еңбек өнiмдiлiгi, 
мың теңге/адам

Активтер (млрд теңге)

ҚР машина жасау саласы 
бойынша

Компания бойынша

2 634
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10,8 млн теңге

45,9 млрд теңге
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* - қарж. нәтиже = азшылық үлесiн шегергенге дейiнгi таза табыс
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Таза шоғырландырылған пайда 4,5 млрд. теңгенi  
құрады (жоспармен салыстырғанда 258%, 2011 
жылмен салыстырғанда 101%). Пайданың ұлғаюы 
және жоспарлы көрсеткiштi артығымен орындау 
шығарылатын өнiмнiң өзiндiк құнының төмендеуiмен, 

жалпы  шығындардың азаюымен, кәсiпорындарды  
жаңғыр-тумен, өткiзу көлемдерiнiң ұлғаюымен, еңбек 

өнiмдiлiгiнiң артуымен және т.б. байланысты.

арнайы өнiм мұнайгаз сервисбасқаларыт/ж

11%

10%

6%

59%

14%

ТАБЫСТАР 
ҚҰРЫЛЫМЫ

КАДÐЛАÐДÛҢ ТҰÐАҚТАМАÓÛ ЖОСПАÐЛАНҒАН 
15%-ДÛҢ 14% ҚҰÐАÉДÛ, 2013 ЖÛЛÛ 12%-ҒА 

ЖЕТКIÇÓ ЖОСПАÐЛАНÛП ОТÛÐ.
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28,7 млрд теңге

Арнайы өнiм және қосарлы қолданыстағы өнiмдердi 
өндiру көлемi 2012 ж. Компания тобы бойынша 
(үлестiк қатысу әдiсi бойынша) жоспарлы 27,2 млрд 
теңге болғанда 28,7 млрд теңгенi құрады (жоспармен 
салыстырғанда 106%). 2011 жылмен салыстырғанда - 
2 есеге ұлғайған.

22,1млрд теңге

Азаматтық қолданыстағы өнiмдердi өндiру көлемi 
жоспарлы 21,9 млрд теңге болғанда 22,1 млрд 
теңгенi құрады, бұл жоспармен салыстырғанда 
101% құрады (өсiм 2011 жылмен салыстырғанда 
33%). Өндiрiс көлемдерiнiң ұлғаюы МҚТ аясындағы 
шарттар, сондай-ақ ұлттық компаниялармен, ҚР iрi 
ұйымдарымен жасалған шарттар көлемiнiң артуымен 
және экспорттың ұлғаюымен байланысты.

9,8 млрд теңге

Сервистiк қызметтердi сату көлемi 9,8 млрд теңгенi 
құрады, бұл 2012 жылғы жоспарлы көрсеткiштен 49% 
жоғары, және 2011 жылға қарағанда 3,2 есе жоғары.

52 млрд теңге

Компания бойынша өнiмдер мен қызметтердi сату 
көлемi жоспарлы 38,3 млрд теңге болғанда 52 млрд 
теңгеге жеттi, жоспарды орындау 136% (2011 жыл-
мен салыстырғанда өсiм 55%) құрады. Сату көлемiнiң 
ұлғаюы 2011 жылғы көрсеткiштермен салыстырғанда 
арнайы өнiмдi сатудың 65% және азаматтық 
қолданыстағы өнiмнiң 18%, сервистiк қызметтердiң 
239% өсуiмен байланысты. 

8%

Экспортты өнiмнiң өткiзу көлемiндегi үлесi 2012 жылы 
жалпы өткiзу көлемiнiң 8% құрады, бұл өткен жылдың 
көрсеткiшiнен 14% жоғары. Бұл көрсеткiштi орындау 
2012 жылы 100% құрады.

18%

Тауарлар, жұмыстар мен қызметтер сатып алу үлесi 
2012 жылы орта есеппен 18% құрады, бұл жоспарлы 
көрсеткiш деңгейiнде.

ӨНДIРIСТIК КӨРСЕТКIШТЕР 

15

9,8 млрд теңге

9,3%

Қызмет рентабельдiлiгi 9,3% (жоспар — 4,7%) 
құрады. 2011 жылы бұл көрсеткiш 6,7% құрады. 
Рентабельдiлiктiң өсуi таза шоғырландырылған пай-
даның ұлғаюымен байланысты.

23,7%

Капитал рентабельдiлiгi 23,7% (жоспар — 12%) 
құрады, бұл жоспарланғаннан 11,7% жоғары.

9,07%

EBITDA margin 9,07% (жоспар — 6,3%) құрайды, бұл 
жоспарлы көрсеткiштен 2,8% жоғары, және 2011 
жылғы көрсеткiштен 1,6% жоғары. 

11,7% жоғары
аталған көрсеткiштi артығымен орындау 

2012 жылғы нақты таза 
шоғырландырылған 

пайданың өсуiмен байланысты

17,8%

ROACE 17,8% (жоспар — 12,7%) құрады, бұл жос-
парлы  көрсеткiштен 5,1% жоғары, және 2011 жылғы 
көрсеткiштен 5,1% жоғары.
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Қорғаныс министрлiгiнiң қолдауымен бiз Компанияның кәсiпорындары орындайтын Мемлекеттiк 
қорғаныс тапсырысының көлемдерiн ұлғайтуға қол жеткiздiк. 

Үш жылдық кезеңге Мемлекеттiк қорғаныс тапсырысын бекiтудi көздейтiн «Мемлекеттiк қорғаныс 
тапсырысы туралы» ҚР Заңына өзгерiстер енгiзiлдi. Сондай-ақ заңнамалық өзгерiстер енгiзу арқылы 
Мемлекеттiк қорғаныс тапсырыс шарттары бойынша алдын ала төлем 75%-ға дейiн көбейтiлдi, бұл 
Компания кәсiпорындарындағы саяси ахуалды тұрақтандыруға мүмкiндiк бередi.

КОМПАНИЯНЫҢ ДАМУ ЖОСПАРЫН ЖӘНЕ ДАМУ 
СТРАТЕГИЯСЫН IСКЕ АСЫРУ ШЕҢБЕРIНДЕ 2012 
ЖЫЛҒЫ БАСТЫ ОҚИҒАЛАР МЕН ЖЕТIСТIКТЕР

1
2

Компания өзiнiң ұзақ мерзiмдi стратегиясын iске асыру шеңберiнде өндiрiстiк процестерiне жаңа тех-
нологиялар енгiзуде және активтерiн жаңғыртуда. Компания «Thales» (Франция), «Eurocopter» (Фран-
ция, Германия), «Aselsan» (Турция), «Indra» (Испания) халықаралық ТҰК бiрлесiп БК құрды. Жалпы 
тартылатын инвестициялар көлемi 256 млн евро; технологиялар трансфертi — кемiнде 100 млн евро 
құрайды; Өндiрiстi 30-дан 50%-ға дейiн оқшауландыру, 1036 жаңа жұмыс орындарын құру жоспар-
ланып отыр.
2012 жылдың маусым айында Елбасының қатысуымен Астана қаласында  Eurocopter компаниясымен 
(Франция, Германия) бiрлесiп тiкұшақтар құрастыру зауытының ашылу салтанаты өттi. Бұдан басқа, 
радиоэлектронды техника өндiрiсi («Thales» компаниясымен, Франция бiрлескен кәсiпорын) құрылды. 
«Мұнаймаш» АҚ (Петропавл қаласы) өндiрiсiн толық жаңғырту жүргiзiлдi. 

3

Мамыр айында Елбасы Н.Ә. Назарбаевтың қатысуымен Астана қаласында KADEX-2012 халықаралық 
көрмесi өткiзiлдi. Көрме нәтижелерi бойынша Компания әлемдiк жетекшi компаниялармен жалпы со-
масы 2 миллиард АҚШ долларына 2020 жылға дейiн ұзақ мерзiмдi ынтымақтастық туралы шарттарға 
қол қойды.4
Компания алғаш рет «Moody’s» халықаралық рейтинг агенттiгiнiң «Ва2» деңгейiндегi кредиттiк 
рейтингiне ие болды. Алған рейтингi арқасында, 30 млрд теңге сомасына тұңғыш облигациялық 
бағдарлама аясында Компания iшкi облигациялар нарығына (KASE) шықты. Бұл Компания 
кәсiпорындарының «қымбат» кредиттерiн қайта қаржыландыруға, кәсiпорындардың айналым капита-
лын толықтыруға мүмкiндiк бередi, және қызмет рентабельдiлiгiн арттыруға мен жаңа инвестициялық 
жобаларды iске асыруға жәрдемдесетiн болады.

5
2012 ЖЫЛЫ  КОМПАНИЯ 2020 ЖЫЛҒА ДЕЙIНГI ДАМУ СТРАТЕГИЯСЫНДА МIНДЕТТЕЛГЕН КӨРСЕТКIШТЕРГЕ ҚОЛ ЖЕТКIЗДI:

Көрсеткiштер 2012 жылға

Компания кәсiпорындарының түсiмi, $ млн 97

2015 жылға 2020 жылға 2012 жылғы ôакт

143 500 347

EBITDA, $ млн 6 11 45 31

Инжинирингтегi үлесi, % 0,70% 1,89% 10,0% 16%*

*Сервистi есепке алғандағы инжиниринг

1717



КОМПАНИЯ ТУРАЛЫ

«ҚÀÇÀҚÑÒÀÍ ÈÍÆÈÍÈÐÈÍÃ» ҰÊ» ÀҚ
ÆÛËÄÛҚ ÅÑÅÁI2012



«ҚАЗАҚСТАН ИНЖИНИРИНГ» ҰК» АҚ
ЖЫЛДЫҚ ЕСЕБI

ҚЫЗМЕТТIҢ НЕГIЗГI БАҒЫТТАРЫ, 
МАҚСАТТАРЫ МЕН МIНДЕТТЕРI

Компанияның миссиясы қорғаныс, қосарлы және азаматтық қолданыстағы өнiмдердi әзiрлеу, өндiру, сату 
саласындағы мемлекеттiк саясатты iске асыруға, iшкi қажеттiлiк пен экспортты қамтамасыз ету үшiн қорғаныс, 
қосарлы және азаматтық қолданыстағы өнiмдердi дамыту және өндiру бағдарламаларын әзiрлеуге және iске 
асыруға қатысуын қамтамасыз етуде болып отыр.

КОМПАНИЯНЫҢ МИССИЯСЫ

КОМПАНИЯНЫҢ БОЛЖАМЫ

2020 жылға қарай Компания:

• өнiмi нысаналы нарықтарда сұранысқа ие бiрқатар 
өнеркәсiптiк кәсiпорындарды бiрiктiретiн тиiмдi ма-
шина жасау холдингi;

• Қазақстанның инжинирингтiк қызметтер көшбас-
шысы, Ресей және Орта Азия нарықтарындағы 
көшбасшылардың бiрi, Таяу Шығыс, Африка және 
Оңтүстiк-Шығыс Азия нарықтарындағы көрнектi 
ойыншы ретiнде көрсетiледi;

• Компания тобының кәсiпорындары машина жасау 
өнiмдерiн шығарады және экономиканың келесi 
салаларында инжинирингтiк қызметтер көрсетедi: 
мұнай және газ өндiру және өңдеу, электроэнерге-
тика, тау-кен өндiру және металлургия өнеркәсiбi, 
көлiк және логистикалық инфрақұрылым, ауыл 
шаруашылығы және тамақ өнеркәсiбi, өнеркәсiптiк 
құрылыс, ҚӨК;

• Компания өз маманданымы секторларындағы сарап-
шымен жалпыға бiрдей танылған  жоғары технология-
лар саласындағы бiлiктiлiк орталығы болып табылады.

ДАМУ СТРАТЕГИЯСЫ 
НЕГIЗГI СТРАТЕГИЯЛЫҚ БАҒЫТТАР

Компания өз миссиясын жүзеге асыру мақсатында 
мынадай негiзгi стратегиялық бағыттар бойынша 
әрекет етуi тиiс:

1) Компания тобы құнының тұрақты өсуiн және оның 
инвестициялық тартымдылығын қамтамасыз ету 

үшiн активтердiң жаңа құрылымын құру мақсатында 
Компания кәсiпорындары тобының активтерiн қайта 
құрылымдау;

2) Жаңа өндiрiстердi дамыту, қару-жарақ және әскери 
техникасы өндiрiсiн жаңғырту және техникалық 
қайта жарақтандыру, сондай-ақ бәсекеге қабiлеттi, 
ғылымды көп қажетсiнетiн өнiмдер өндiру үшiн зама-
науи технологияларды енгiзу;

3) Кешендi инжинирингтiк қызметтер, оның iшiнде: 
ТЭН әзiрлеу, жабдықтар сатып алу, құрылыс, жөндеу 
және iске қосу бойынша жобаларды басқару, персо-
налды оқыту және қаржыландыруды ұйымдастыруды 
қамтитын қызметтерге бағытталған жаңа бағыт — 
Инжинирингтi құру және дамыту.

4) Компания тобын халықаралық нарықтарға геогра-
фиялық экспансиялау.

Стратегиялық фокус — инжиниринг және мыналар 
арқылы кешендi машина жасау өнiмдерiн өндiру:
• Компанияның активтерiн екi топқа бөлу:  

өнер-кәсiптiк және инжинирингтiк;

• Компанияның машина жасау кәсiпорындары 
негiзiнде үш салалық дивизион құру: 
1) мұнайгаз машинасын жасау дивизионы; 
2) темiржол машинасын жасау дивизионы;
3) қорғаныс машинасын жасау дивизионы.

Стратегияның барлық қолдану кезеңi 3 кезеңге 
бөлiнген: 
1) Компанияның корпоративтiк қоржыны мен басқару 
құрылымын қайта құрылымдау; 

2) Өндiрiстi жаңғырту және жаңарту және еңбек 
өнiмдiлiгiн арттыру, сондай-ақ жаңа бағытты — 
инжинирингтi дамыту (2015  жылға дейiн); 
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№ р/с Кәсiпорынның атауы Қызмет аясы

1. «Петропавл ауыр машина жасау зауыты» АҚ Бұрғылау және ұңғымаларды күрделi жөндеу үшiн жабдықтар өндiру және мұнай 
өңдеу зауыттары мен мұнайхимия өндiрiстерiне арналған жабдықтар өндiру, жол 
жөндеу құралдарын және темiржолдарды жөндеу және қызмет көрсетуге арналған 
механикаландыру құралдарын өндiру.

2. «Зенит» Орал зауыты» АҚ Катерлер мен кемелер; болат конструкцияларды, қосалқы бөлшектердi және мұнайгаз 
кешенi үшiн т.б. құралдар жобалау және дайындау.

3. «Мұнаймаш» АҚ Мұнайгаз секторы үшiн ұңғымалы штангiлi сорғылар; халық тұтынатын тауарлар.

4. «С.М. Киров атындағы зауыт» АҚ Навигациялық жүйелер, радиостанциялар, т/ж кешенiне арналған басқару пульт-
тары; басқару блоктары және мұнайгаз кешенiне арналған автоматтандырылған 
құрылғылар, т.б.

5. «КазИнжЭлектроникс» АҚ Қару-жарақ, қосарлы қолданыстағы өнiмдердi жаңғырту және күрделi жөндеу, 
заманауи байланыс құралдарын және радиоэлектроника бұйымдарын өндiру, 
компьютерлiк жабдықтардың құрастыру өндiрiсi.

6. «Омега аспаптар жасау зауыты» АҚ Су тазарту қондырғылары, темiржолға арналған өнiмдер; цифрлi АТС және құрамдас 
бөлшектерi, телефон аппараттары; халық тұтынатын тауарлар, т.б.

7. «Гидроприбор» ҒЗИ» АҚ Конструкторлық және зерттеу жұмыстары, сондай-ақ теңiз, өзен катерлерiн, корабль-
дер, кемелер және басқа да жүзу құралдары мен су асты аппараттарын, жер үстi және әуе 
роботтары мен катерлерiн, су астында тексерулер жүргiзу және құбырларды, бұрғылау 
мұнараларын, су асты объектiлерiн жөндеу жабдықтарын дайындау.

8. «Семей машина жасау зауыты» АҚ Шынжыр табан тасымалдағыштар — ГТ-Т базалық шассилi сүйрегiштер, оның 
түрлерi және оған қосалқы бөлшектерi; темiржол кешенiне арналған өнiмдер.

9. «С.М. Киров атындағы машина зауыты» АҚ Теңiз су асты қаруы және теңiз кемелерге арналған жану гидравликасы және автома-
тикасы бұйымдары; өндiрушi кәсiпорны үшiн пневмоперфораторлар; т/ж кешенi үшiн 
қосалқы бөлшектер.

10. «832 ҚИ автожөндеу зауыты» АҚ Автомобиль техникасына жөндеу жұмыстарын жүргiзу.

11. «405 авиажөндеу зауыты» АҚ Ұшақтар мен тiкұшақтарға техникалық қызмет көрсету және жөндеу.

12. «Қазақстан инжиниринг- Күзет» ЖШС Күзет қызметi.

13. «Қазақстан авиациялық индустриясы» ЖШС Авиациялық техника өндiру және қызмет көрсету.

14. «Тhales Kazakhstan Engineering» БК Электронды жабдық, жүйелер және/немесе бағдарламалық қамтамасыз етудi әзiрлеу, 
дайындау және сату, онымен байланысты қызметтер көрсету; қорғаныс нарыққа 
арналған радио және коммуникациялық жабдықтар дайындау, сату және техникалық 
қайта жарақтандыру.

15. «Семей инжиниринг» АҚ Қару-жарақ және әскери техниканы жөндеу; әртүрлi модификациядағы қозғалт-
қыштарды күрделi жөндеу.
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16. «Тыныс» АҚ Авиациялық бұйымдар, өрт сөндiру құралдары, медициналық жабдық, жылуды 
сақтайтын құбырлар өндiру.

17. «№ 811 Автожөндеу зауыты» АҚ Жүк автомобилi және шынжыртабан техникасын, қозғалтқыштар мен агрегаттарды 
жөндеу, сондай-ақ оларды жаңғырту және автомобиль техникасын қайта жабдықтау. 

18. «Зиксто» АҚ Жүк таситын темiржол вагондарын жөндеу, элементтерiн ауыстырып дөңгелек жұптарын 
жөндеу.

19. «КАМАЗ-инжиниринг» АҚ Автобустар, автомобильдер, арнайы техника және олардың қосалқы бөлшектерiн 
әзiрлеу және сату.

20. «Қазақстан инжиниринг 
дистрибьюшн» ЖШС

ҚИ кәсiпорындары шығаратын өнiмдердi сату, инвестициялар тарту, мемлекеттiк 
бағдарламаларға және жабдықтар жеткiзу тендерлерiне қатысу.

21. «Казахстан Аселсан инжиниринг» ЖШС Электронды-оптикалық құралдар өндiру.

22. «Компания «Каз-СТ Инжиниринг Бастау» 
ЖШС

Инвестициялық холдингтiк қызмет және қорғаныс, инжинирингтiк қызметтер көрсету 
(«SingaporeTechnologiesEngineering» компаниясымен бiрлескен кәсiпорын).

23. «№ 406 ГА авиажөндеу зауыты» АҚ Ұшақтар мен тiкұшақтарға техникалық қызмет көрсету және жөндеу.

24. «Қазақстан инжиниринг» ҒЗИ» ЖШС Қару-жарақты автоматтандырылған басқару жүйелерiн қолдану арқылы қорғаныс-
өнеркәсiптiк кәсiпорындары үшiн жаңа арнайы өнiм түрлерiн әзiрлеу және игеру.

25. «Еврокоптер Казахстан инжиниринг» ЖШС Тiкұшақтар өндiру және қызмет көрсету.

26. «Индра Казахстан инжиниринг» ЖШС Қорғаныс мақсатындағы радиоэлектронды жүйелер өндiру және техникалық қызмет 
көрсету.

27. «Семей Камаз инжиниринг» ЖШС Автомобиль техникасын құрастыру.

3) Компанияны географиялық экспансиялау (2020 
жылға дейiн).  2020 жылға дейiн Компанияның мына-
дай басты қызмет көрсеткiштерi айқындалған: 
а) түсiм — $500 млн; 
б) EBITDA — $45 млн; 
в) инжинирингтегi үлесi — 10%.

КОМПАНИЯ АКТИВТЕРIНIҢ ҚҰРЫЛЫМЫ

Компания тобының құрамына 27 кәсiпорын кiредi. 
Компания кәсiпорындары мұнайгаз, темiржол, энер-

гетика, қорғаныс-өнеркәсiптiк кешен (ҚӨК) үшiн, 
сондай-ақ радиоэлектрондық, ауыл шаруашылығы 
және халық тұтынатын тауарлар (ХТТ) шығару сала-
сында өнiмдер шығарады және қызметтер көрсетедi.

Акциялар пакетiн Қазақстан Республикасы Қорғаныс 
министрлiгiне (ҚР ҚМ) сенiмдi басқаруға бере оты-
рып, Компания iс жүзiнде мемлекеттiк қорғаныс 
тапсырысының (МҚТ) негiзгi орындаушысына айнал-
ды, бұл Компания тобы кәсiпорындарының қорғаныс 
қуаттарын көбiрек жүктеуге мүмкiндiк бердi. 
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«Қазақстан инжиниринг» ҰК» АҚ

Еншiлес ұйымдар
(15 бiрлiк)

Тәуелдi ұйымдар
(7 бiрлiк)

Бiрлескен кәсiпорындар
(3 бiрлiк)

Компания 10% аз үлесi бар ұйымдар
(2 бiрлiк)

«832 Автожөндеу зауыты КИ»  АҚ
(100%)

«811 Автожөндеу зауыты КИ» АҚ
(100%)

«Семей инжиниринг» АҚ (100%)

«КазИнж Электроникс» АҚ 
(100%)

«Петропавл ауыр машина 
жасау зауыты» АҚ (99,8%)

«С.М. Киров атындағы зауыт» АҚ 
(99,6%)

«Семей машина жасау
зауыты» АҚ (99,4%)

«Тыныс» АҚ (99,17%)

«Омега» аспаптар жасау
зауыты» АҚ (98,6%)

«С.М. Киров атындағы машина 
жасау зауыты» АҚ (97,71%)

«Зенит» Орал зауыты» АҚ 
(95,35%)

«Гидроприбор» ҒЗИ» АҚ (93%)

«Мұнаймаш» АҚ (52,04%)

«Қазақстан инжиниринг» 
ҒЗИ» ЖШС (100%)

«Қазақстанның авиациялық 
индустриясы» ЖШС (100%)

«ЗИКСТО» АҚ (42,13%)

«Камаз инжиниринг» АҚ (25%)

«Каз-Ст Инжиниринг 
Бастау» ЖШС (49%)

«Камаз – Семей» ЖШС (49%)

«Казахстан инжиниринг 
дистрибьюшн» ЖШС (49%)

«Индра Казахстан 
инжиниринг» ЖШС (49%)

«Қазақстан инжиниринг-
Күзет» ЖШС (35%)

«Еврокоптер Казахстан 
инжиниринг»  ЖШС (50%)

«Талес Казахстан 
инжиниринг» БК» ЖШС (50%)

«Казахстан Aselsan 
инжиниринг» ЖШС (50%)

«№ 406 ГА авиажөндеу зауыты» 
АҚ (3,99%)

«№ 405 авиажөндеу зауыты» АҚ 
(2,6%)
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ИНВЕСТИЦИЯЛЫҚ ҚЫЗМЕТ

Компанияның инвестициялық бюджетi 2012 жылы 
6,5 млрд.теңгенi құрады, бұл 2011 жылға қарағанда 
4,96%-ға көп.

Компания өзiнiң инвестициялық саясатында көбiнесе 
трансұлттық компаниялармен бiрлескен кәсiпорындар 
құруға бағдарланады. 

Қазiргi таңда Eurocopter (Франция, Германия), Thales 
(Франция), Aselsan (Түркия), Indra (Испания) бiрлесiп 
БК құрылды. Азаматтық және әскери авиациялық 
техниканы құрастыру, жөндеу және техникалық 
қызмет көрсету орталығын (АТО) құру, ұшқышсыз 
басқарылатын ұшу аппараттарын (ҰБҰА) өндiрудi 
ұйымдастыру жобалары iске асырылу кезеңiнде бо-
лып отыр. 

Сондай-ақ техникалық қадағалауды, ҚР ҚК әскери 
техникасына қызмет көрсету және жөндеудi, кеме 
жасау және кеме жөндеу айлақтарын салуды аутсор-
сингке көшiру бойынша жобалар пысықталып жатыр.

Трансұлттық компаниялармен бiрлескен жобаларға 
жалпы тартылатын инвестициялар көлемi 250 млн ев-
родан асады. 

Бұл инвестициялар 30-50% деңгейiнде импорттала-
тын техника өндiрiсiн оқшаулауды, сондай-ақ 100 млн. 
евроға технологиялар трансфертiн және кем дегенде 
1000 жаңа жұмыс орнын құруды қамтамасыз етуi тиiс.

IСКЕ АСЫРЫЛАТЫН ЖӘНЕ ЖОСПАРЛАНАТЫН
ИНВЕСТИЦИЯЛЫҚ ЖОБАЛАР

Есептi 2012 жылы екi инвестициялық жоба пайдалануға 
енгiзiлдi: 

• «Eurocopter» компаниясымен ЕС145 тiкұшақтарын 
өндiру, жеткiзу және техникалық қызмет көрсету 
бойынша кәсiпорындар құру; 

• «Мұнаймаш» АҚ мұнай өнеркәсiбi өнiмдерiн 
механикалық өңдеу өндiрiсiн жаңғырту. 

Компанияның жалпы айналымының өсiмi және Қордың кредиттiк ресурстарын тарту есебiнен, дамуға инвести-
циялар салуды айтарлықтай шамада ұлғайтуға қол жеткiзiлдi. Компания болашақ өсiмi үшiн негiздерiн салып, 
барлық алынған пайданы қайта инвестициялайды.

Компанияның инвестициялық қызметi Компанияның 
2011-2020 жж. арналған Даму стратегиясына сәйкес 
жүзеге асырылады. 

Инвестициялық қаражаттар iрi инвестициялық жоба-
ларға 2 бағыт бойынша жолданады:

1. Өндiрiстiк қуаттарды ұлғайту үшiн Компанияның 
жұмыс iстеп тұрған кәсiпорындарын жаңғырту бой-
ынша инвестициялық жобалар:

• бронетанк техникасын жаңғыртуды және күрделi 
жөндеудi қамтамасыз ету үшiн «Семей инжини-
ринг» АҚ өндiрiсiн жаңғырту; 

• «Мұнаймаш» АҚ мұнай өнеркәсiбi өнеркәсiбi 
бұйымдарын механикалық өңдеу өндiрiсiн жаң-
ғырту; 

• «С.М. Киров атындағы зауыт» АҚ өндiрiсiн жаңғырту; 

• өндiрiстi жаңарту және кеңейту есебiнен «ПАМЗ» 
АҚ қуаттарын ұлғайту.

2. Шетелдiк серiктестермен бiрлесiп әзiрленген жаңа 
инвестициялық-инновациялық жобалар:

• «Eurocopter» компаниясымен ЕС145 тiкұшақтарын 
өндiру, жеткiзу және техникалық қызмет көрсету 
бойынша кәсiпорындар құру;

• Қазақстан Республикасының аумағында элек-
тронды-оптикалық аспаптар өндiретiн орталық 
құру («Aselsan» түрiк компаниясымен бiрлесiп);

• Астана қаласында Cessna Caravan ұшақтарын, 
сондай-ақ майдан, әскери-көлiк, азаматтық 
авиациялық техника, ұшқышсыз басқарылатын 
ұшу аппараттарын құрастыру, жөндеу және тех-
никалық қызмет көрсету, Cessna Aircraft Compa-
ny (АҚШ), «558 АРЗ» ААҚ (Беларусь), Airbus-
military (Испания) компанияларымен бiрлесiп тi-
кұшақтарды жөндеу бойынша авиациялық-тех-
никалық орталығын құру;

25

• үлкен қашықтықтағы радиолокациялық жүйелер-
дiң және радиоэлектронды бәсеңдету және бар-
лау жүйелерiнiң жаңа жоғары технологиялық 
өндiрiсiн құру («Indra Systemas S.A.» испаниялық 
компаниямен бiрлесiп).

Шетелдiк әрiптестермен бiрлескен кәсiпорындар құру 
негiзiнен 50/50% паритеттiк шарттарымен жүзеге 
асырылып отырғандығын атап өткен жөн. Жеке-
леген инвестициялық жобалар стратегиялық бо-
лып табылады және Қазақстан Республикасының 
қарулы күштерiн, басқа да әскерлерi мен әскери 
құрылымдарын технологиялық жаңғырту және қару-
жарақ пен әскери техника өндiрiсiн дамытудың 2011-
2015 жж. арналған бағдарламасына сәйкес Қазақстан 
Республикасының қорғаныс-өнеркәсiптiк секторын 
дамыту.

Инвестициялық жобаларға инвестициялар салу 
қазақстандық тараптан негiзiнен Республикалық 
бюджет, Қор қаражаттары есебiнен (Компанияның 
акциялар пакетiн Қорға берумен Қазақстан Респуб-
ликасы Қорғаныс министрлiгi арқылы Компания-
ны әрi қарай капиталдандыру арқылы өндiрiлетiн 
қарыз қаражаттары) және облигациялық бағдарлама 
есебiнен өз қаражаты арқылы жүзеге асырылады. 
Бiрлескен инвестициялық жобаларды қаржыландыру 
тараптардың бiрлескен қатысуына сәйкес жүзеге 
асырылады. 

ҚАРЖЫЛАЙ ҚОЛДАУ

Компания 2012 жылдың 1 тоқсанында 2 инвестициялық 
жобаны iске асыру үшiн Қордан 5 000 млн теңге 
мөлшерiнде қарыз қаражаттарын алды:

1) Қазақстан Республикасының аумағында электрон-
ды-оптикалық аспаптар өндiретiн орталық құру 
(«Aselsan» түрiк компаниясымен бiрлесiп);

2) Бронетанк техникасын жаңғырту және күрделi 
жөндеудi қамтамасыз ету үшiн «Семей инжиниринг» 
АҚ өндiрiсiн жаңғырту.

Мемлекеттен алынатын кепiлдiктер және Компания өзiне 
алған мемлекет алдындағы кез келген мiндеттемелерi 
туралы ақпарат ХҚЕС сәйкес жария етiледi.
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КОМПАНÈßДАҒÛ КОÐПОÐАТÈÂТIК
БАСҚАÐÓ ЖАЛҒÛÇ АКÖÈОНЕÐДIҢ

ҚҰҚÛҚТАÐÛ МЕН ÇАҢДÛ 
МҮДДЕЛЕÐIН ҚОÐҒАÓ ЖӘНЕ 
ҚҰÐМЕТТЕÓ ҚАҒÈДАТÛНА

НЕÃIÇДЕЛÃЕН ЖӘНЕ КОМПАНÈßНÛҢ 
ТÈIМДI ҚÛÇМЕТIНЕ, ОНÛҢ IØIНДЕ

КОМПАНÈßНÛҢ ЖҰМÛЛДÛÐÛЛҒАН
АКТÈÂТЕÐI ТÈIМДIЛIÃIНIҢ 

ӨСÓIНЕ ÛҚПАЛ ЕТЕДI 
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КОРПОРАТИВТIК БАСҚАРУ

Жалғыз акционердiң құқықтары және меншiк құқық-
тарына иелiк ету тәртiбi Компания Жарғысында бе-
кiтiлген.

Компанияның жалғыз акционерi корпоративтiк басқару 
тәжiрибесiне оң ықпал етедi, себебi корпоративтiк 
басқару саласындағы негiзгi iшкi нормативтiк құ-
жаттар әзiрлеу және қабылдауды ынталандырады, 
әдiснамалық көмек көрсетедi, корпоративтiк бас-
қарудың тиiмдi процестерiн ұйымдастыруды ынта-
ландырады. 

Компанияның Қормен өзара iс-қимылы барлық да-
уыс беретiн акциялары Қордың меншiгiнде болатын 
акционерлiк қоғамдар органдарының өкiлеттiктерiн 
бөлу Тұжырымдамасына сәйкес жүзеге асырылады.

Компания корпоративтiк басқаруды дамытуды Компа-
ния қызметiнiң тиiмдiлiгiн, оның құнын, беделiн артты-
ру, капитал тарту шығындарын азайту құралы ретiнде 
қарастырады. 

Компанияның корпоративтiк басқарудың негiзге алы-
натын қағидаттары мыналар:

• Жалғыз акционердiң құқықтары мен мүдделерiн 
қорғау қағидаты;

• Компанияны Жалғыз Акционердiң, Директор-
лар кеңесiнiң және Басқарманың тиiмдi басқару 
қағидаты;

• Компания қызметi туралы ақпаратты ашудың 
ашықтық, объективтiлiк және уақытылық қағи-
даттары;

• заңдылық және этика қағидаттары;

Компанияның корпоративтiк басқаруы — Жалғыз акционер, Қазақстан Республикасы Қорғаныс 
министрлiгiнiң атынан сенiмдi басқарушы, Директорлар кеңесi, Басқарма және Жалғыз 
акционерiнiң мүддесiмен мүдделi тұлғалары, Компанияның және оның еншiлес және тәуелдi 
ұйымдары арасындағы қатынастарды қамтитын Компания қызметiн басқару және бақылауды 
қамтамасыз ететiн процестер жиынтығы деп түсiнiледi.

44%
компанияның корпоративтiк басқармасы 
деңгейiнiң сәйкесiк рейтингi талаптарына 
сүйене отырып дүниежүзiлiк тәжiрибеге 

келдi, ша пiкiр KPMG.

• тиiмдi дивидендтiк саясат қағидаттары;

• тиiмдi кадрлық саясат қағидаттары;

• корпоративтiк шиеленiстердi және мүдделер 
қақтығысын реттеу саясаты; 

• жауапкершiлiк қағидаты.

Компаниядағы корпоративтiк басқару Жалғыз 
акционердiң құқықтары мен заңды мүдделерiн 
қорғау және құрметтеу қағидатына негiзделген 
және Компанияның тиiмдi қызметiне, оның iшiнде 
Компанияның жұмылдырылған активтерi тиiмдiлiгiнiң 
өсуiне ықпал етедi. 

Корпоративтiк басқару Жалғыз акционерге Компания- 
ны басқаруға қатысуымен байланысты өз құқықтарын 
нақты жүзеге асыру мүмкiндiгiн қамтамасыз етедi. 

Жалғыз акционер Компания органдары Заңнама мен 
Жарғы нормаларын бұзатын iс-әрекеттер жасаған 
жағдайда өз құқықтары мен заңды мүдделерiн 

КОРПОРАТИВТIК БАСҚАРУ 
ҚАҒИДАТТАРЫ ЖӘНЕ ЕСЕБI
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Заңнамада көзделген тәртiппен қорғау үшiн мем-
лекеттiк органдарға өтiнiш жасауға құқылы.

Компания Жалғыз акционердiң және сенiмдi басқару-
шының тиiмдi қатысуын қамтамасыз ету Директорлар 
кеңесiнiң мүшелерiн тағайындау және таңдау сияқты 
корпоратвтiк басқарудың басты шешiмдерiн қабылдау. 

Компания корпоративтiк басқаруды жүйелендiру, Ком-
пания қызметiнiң ашықтығын қамтамасыз ету  және 
оның мыналар арқылы тиiстi корпоративтiк басқару 
стандарттарын ұстануға дайындығын растау үшiн Кор-
поративтiк басқару кодексiн басшылыққа алды:

• жауапты, адал және тиiмдi басқару;

• жалғыз акционердiң, сенiмдi басқарушының және 
Компанияның мүддесiне әрекет ететiн Директор-
лар кеңесi мен Басқарманың тиiмдi жұмысы; 

• тиiстi ақпарат ашу және ашықтығы, сондай-ақ 
тәуекелдердi және iшкi бақылаудың тиiмдi жүйесi. 

2012 жылы «KПМГ Такс энд Эдвайзори» ЖШС 
(бұдан әрi — KPMG) Қордың тапсырмасы бойынша 
Компанияны корпоративтiк басқаруға диагностика 
жүргiзiлдi.

Диагностика Қор Басқармасы бекiткен Қор тобының 
компаниялардағы Корпоративтiк басқаруды диагнос-
тикалау әдiстемесiне сәйкес жүргiзiлдi. 

Аталған әдiстемеге сәйкес, Жалғыз акционер ретiнде 
Қордың маңызды мiндетi корпоративтiк басқарудың 
сапалы жүйесiн құру болып табылады. 

Аталған бағыт шеңберiнде басты қадамдардың 
бiрi Қор тобы компанияларының өз Корпоративтiк  
басқару жүйесiн диагностикалау әдiстемесiн пай-
даланумен Қор тобы компанияларын корпоративтiк 
басқару жүйесiне жыл сайын диагностика жүргiзу 
болды. 

Аталған әдiстеменiң мақсаты корпоративтiк басқарудың 
ең үздiк практикасына сәйкестiк ретингiн айқындау 
болып табылады және Қор компанияларындағы 
корпоративтiк  басқаруды жетiлдiру процесiн тұрақты 
мониторинг жүргiзуге арналған құрал болуы тиiс.

Компанияның корпоративтiк басқару деңгейiнiң ең үз-
дiк әлемдiк практика талаптарына сәйкестiк рейтингi, 
KPMG пiкiрi бойынша, 44% құрайды.

Корпоративтiк басқаруды диагностикалау нәтижелерi 
бойынша корпоратвитiк басқару деңгейiнiң ең үздiк 
әлемдiк практикаға сәйкестiгi туралы есепке сәйкес, 
соңғы уақыт iшiнде корпоративтiк басқару практика-
сын жетiлдiру бойынша едәуiр жұмыс атқарылды. 

Компания ең көп прогреске қол жеткiзген корпо-
ративтiк басқарудың басты аспектiлерiнiң ортасында 
мыналарды атап өткен жөн:

• Директорлар кеңесiн формалау және жұмыс 
тәжiрибесi;

• құпия ақпаратты қорғау саласындағы формалау 
және тәжiрибе;

• корпоративтiк әлеуметтiк жауапкершiлiк сала-
сында формалау және тәжiрибе;

• тәуекелдердi басқару саласында формалау;

• Компания жөнiндегi жалпы ақпараттың анықтығы 
мен ашылу талаптарын формалау;

• сыртқы және iшкi аудит саласында формалау 
және процестер.

Корпоративтiк басқару саласында құжаттарды жетiл-
дiру тұрақты жүзеге асырылады, сондай-ақ Компа-
ния Қор тобының және өзiнiң еншiлес және тәуелдi 
ұйымдары iшiнде тәжiрибе алмасу, Компанияның 
еншiлес және тәуелдi ұйымдарын корпоративтiк 
басқару саласындағы құжаттарды бiрегейлендiру 
жүзеге асырылады.

Корпоративтiк басқаруды жетiлдiру элементтерiнiң 
бiрi жетекшi және басқарушы персоналының, сон-
дай-ақ Компаниядағы әкiмшiлiк қызметкерлердiң 
қызметiн бағалау және мотивациялау жүйесiн енгiзу 
болып табылады. 

Осы мақсатта Компанияның жетекшiлiк және 
басқарушы қызметкерлерi үшiн жыл iшiндегi жұмыс 
қорытындылары бойынша жетекшi және басқарушы 
қызметкерлерiне сыйақы берудi регламенттейтiн Қор 
Саясаты негiзiнде 2012 жылға арналған басты қызмет 
көрсеткiштерi (KPI) әзiрлендi және бекiтедi. 

Басқарманың шешiмiмен Қоғамның және Компания 
тобы серiктестерiнiң Директорлар кеңесi мен Бай-
қаушы кеңестерiндегi Компания өкiлдерiнiң қыз-
метiн қамтамасыз ету мәселелерi бойынша өзара 
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iс-қимыл тәртiбi. Компанияның Директорлар кеңесi 
дауыс беретiн акцияларының 50 пайыздан аста-
мы Компанияға меншiк құқығымен немесе сенiмдi 
басқару құқығымен тиесiлi ұйымдардың тәуелсiз ди-
ректорларын iрiктеу Ережесiн бекiттi.

2012 жылы Компанияның тәуелсiз директорлары 
Қор ұйымдастырған Қор Басқармасы Төрағасының  
тәуелсiз директорларымен кездесуiне қатысып, 
онда Директорлар кеңесi мен Директорлар кеңесi 
комитеттерiнiң қызметiне байланысты маңызды мәсе-
лелер, Директорлар кеңесiнiң Компанияны басқару 
процедураларына тартылуын арттыру бойынша ша-
ралар талқыланды.

Компанияны және оның еншiлес және тәуелдi 
ұйымдарын корпоративтiк басқаруды дамытудың оң 
үрдiстерi iшiнде Компанияның еншiлес ұйымдарына 
өкiлеттiктердi беру, корпоративтiк хатшыларды бас-
қару, Iшкi аудит қызметiнiң жұмысын күшейтудi атап 
өткен жөн.
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ДИРЕКТОРЛАР КЕҢЕСIНIҢ ҚҰРАМЫ
ЖӘНЕ МҮШЕЛЕРIНIҢ ӨМIРБАЯНЫ

ГРОМОВ СЕРГЕЙ НИКОЛАЕВИЧ

ДК Төрағасы
Қазақстан Республикасы Қорғаныс 
Министрiнiң орынбасары
(09.2011 ж. бастап — қазiргi уақытта).

«Нұр Отан» Халықтық-демократиялық
Партиясының хатшысы – Орталық аппараттың бас-
шысы, 
Астана қаласы (11.2008 жыл — 09.2011 жыл).

Туған жылы — 1959 жыл.

Бiлiмi — жоғары.

Экономика ғылымдарының кандидаты.

Өнiм берушiлердiң және Компания бәсекелестерiнiң 
акцияларына ие емес.

ЖАНЖҮМЕНОВ ТАЛҒАТ ЖЕҢIСҰЛЫ

ДК мүшесi 
Қазақстан Республикасы Қорғаныс 
Министрiнiң орынбасары
(03.2010 ж. бастап — қазiргi уақытта).

Қазақстан Республикасы 
Қарулы Күштерi тылының бастығы
(11.2008 жыл — 03.2010 жыл).

Туған жылы — 1968 жыл.

Бiлiмi — жоғары.

Өнiм берушiлердiң және Компания бәсекелестерiнiң 
акцияларына ие емес.
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РАУ АЛЬБЕРТ ПАВЛОВИЧ

ДК мүшесi
Қазақстан Республикасы Индустрия 
және жаңа технологиялар Бiрiншi Вице-министрi  
(03.2010 ж. бастап — қазiргi уақытта).

Ақмола облысының әкiмi 
(01.2008 жыл — 03.2010 жыл).

Туған жылы — 1960 жыл.

Бiлiмi — жоғары.

Өнiм берушiлердiң және Компания бәсекелестерiнiң 
акцияларына ие емес.

СӘЛIМГЕРЕЕВ МӘЛIК ЖАҢАБАЙҰЛЫ

ДК мүшесi, Қордың ДК-гi өкiлi
«Самұрық-Қазына» АҚ басқарушы директоры 
(01.2012 ж. бастап — қазiргi уақытта).

«Самұрық-Қазына» АҚ мұнайгаз активтерiн
басқару жөнiндегi директоры
(04.2010 жыл — 01.2012 жыл).

ҚР МГМ Мұнай өнеркәсiбiн дамыту 
департаментiнiң директоры 
(10.2007 жыл — 04.2010 жыл).

Туған жылы — 1960 жыл.

Бiлiмi жоғары, геология-минералогия 
ғылымдарының кандидаты.

Өнiм берушiлердiң және Компания бәсекелестерiнiң 
акцияларына ие емес.

2013 жылғы 01 қаңтардағы жағдай бойынша Директорлар кеңесiнiң құрамына 9 мүше кiрдi,  
оның iшiнде 3 тәуелсiз директор бар.



34
«ҚÀÇÀҚÑÒÀÍ ÈÍÆÈÍÈÐÈÍÃ» ҰÊ» ÀҚ
ÆÛËÄÛҚ ÅÑÅÁI

ГАЛИЕВ ВЛАДИСЛАВ ГЕРМАНОВИЧ

ДК мүшесi
Қазақстан Республикасы Құрылыс және
ТКШ iстерi жөнiндегi агенттiк Төрағасының орынба-
сары
(11.2011 ж. бастап – қазiргi уақытта).

«Казахский Водоканалпроект» АҚ Президентi
(12.2008 жыл — 11.2011 жыл).

Туған жылы — 1969 жыл.

Бiлiмi — жоғары.

Өнiм берушiлердiң және Компания бәсекелестерiнiң 
акцияларына ие емес.

КАЛУГИН ОЛЕГ АНАТОЛЬЕВИЧ

ДК мүшесi, тәуелсiз директор  
Тәуелсiз заң кеңесшiсi 
(07.2011 ж. бастап — қазiргi уақытта).

«Алтай полиметалы» ЖШС директорының орынба-
сары 
(08.2008 жыл — 07.2011 жыл).

Туған жылы — 1968 жыл.

Бiлiмi — жоғары.

Өнiм берушiлердiң және Компания бәсекелестерiнiң 
акцияларына ие емес.
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КАЗЕЕВ ЕВГЕНИЙ ИВАНОВИЧ

ДК мүшесi, тәуелсiз директор
«Алматыэнергосервис» ЖШС Бас директоры 
(2000 жылдан бастап — қазiргi уақытта).

Туған жылы — 1964 жыл.

Бiлiмi — жоғары. 

Өнiм берушiлердiң және Компания бәсекелестерiнiң 
акцияларына ие емес.

ӘУБӘКIРОВ ҚАНЫШ ҚАЙДАРҰЛЫ

ДК мүшесi, тәуелсiз директор
Қазақстан Республикасы Футбол 
федерациясының Бiрiншi Вице-Президентi 
(12.2011 ж. бастап — осы уақытқа дейiн)

«Казахстан ГНС Центр» АҚ
Президентi – Директорлар кеңесiнiң мүшесi 
(10.2009 жыл — 01.2012 жыл)

Туған жылы — 1966 жыл.

Бiлiмi — жоғары.

Өнiм берушiлердiң және Компания бәсекелестерiнiң 
акцияларына ие емес.
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СМАҒҰЛОВ БОЛАТ СОВЕТҰЛЫ

ДК мүшесi 
«Қазақстан Инжиниринг» ҰК» АҚ
Басқарма Төрағасы
(08.2010 ж. бастап — қазiргi уақытта)

«Қазақстанның мемлекеттiк-жеке меншiк әрiптестiк 
орталығы» АҚ Басқарма Төрағасы 
(09.2008 жыл — 08.2010 жыл)

Туған жылы — 1964 жыл.

Бiлiмi — жоғары.

Өнiм берушiлердiң және Компания бәсекелестерiнiң
акцияларына ие емес.

ДИРЕКТОРЛАР КЕҢЕСIНIҢ КОМИТЕТТЕРI

Компанияның Директорлар кеңесiнiң жанында 2 ко-
митет жұмыс iстейдi: Директорлар кеңесiнiң аудит 
комитетi және Директорлар кеңесiнiң тағайындаулар 
және сыйақы комитетi.

АУДИТ КОМИТЕТI

Аудит комитетi акционердiң мүддесiне жұмыс iстейдi 
және оның жұмысы төмендегiлер бойынша ұсыныстар 
әзiрлеу арқылы Компанияның Директорлар кеңесiне 
көмек көрсетуге бағытталған:

• Компанияның қаржы-шаруашылық қызметiн ба-
қылаудың тиiмдi жүйесiн белгiлеу (оның iшiнде 
қаржылық есептiлiктiң толықтығы мен шынайылығы);

• iшкi бақылау және тәуекелдердi басқару жүйе-
лерiнiң сенiмдiлiгi мен тиiмдiлiгiн, сондай-ақ кор-
поративтiк басқару саласындағы құжаттардың 
орындалуын бақылау;

• сыртқы және iшкi аудиттiң тәуелсiздiгiн, сондай-
ақ Қазақстан Республикасы заңнамасының сақ-
талуын қамтамасыз ету процесiн бақылау.

Тағайындаулар және сыйақылар комитетiнiң жұмысы 
төмендегiлер бойынша ұсыныстар әзiрлеу арқылы 
Компанияның Директорлар кеңесiне көмек көрсетуге 
бағытталған:

• Директорлар кеңесi, Басқарма құрамына, Iшкi 
аудит қызметiнiң басшысы және корпоративтiк 
хатшы лауазымына бiлiктi мамандарды тарту

• Компанияның Директорлар кеңесi үшiн тәуелсiз 
директорлар мен Директорлар кеңесiнiң мүше-
лерiне, Басқарма мүшелерiне Компанияның мақ-
саттарына, мiндеттерiне, ағымдағы жағдайына, және 
түрлерi мен ауқымы жағынан ұқсас қызметтердегi 
сыйақы деңгейiне сәйкес сыйақысын белгiлеу ту-
ралы ұсыныстар қалыптастыру.

ТАҒАЙЫНДАУЛАР ЖӘНЕ СЫЙАҚЫЛАР КОМИТЕТI 
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2012 ЖЫЛЫ ДИРЕКТОРЛАР КЕҢЕСIНIҢ ОТЫРЫСТАРЫНА ҚАТЫСУ

Аты-жөнi, лауазымы
Директорлар кеңесiнiң 

отырыстарына қатысу (%)

Громов Сергей Николаевич
ДК Төрағасы

100

Аты-жөнi, лауазымы
Директорлар кеңесiнiң 

отырыстарына қатысу (%)

Жанжүменов Талғат Жеңiсұлы
ДК мүшесi

83

Рау Альберт Павлович
ДК мүшесi

89 Сәлiмгереев Мәлiк Жаңабайұлы
ДК мүшесi

100

Галиев Владислав Германович
ДК мүшесi

83 Калугин Олег Анатольевич
ДК мүшесi, тәуелсiз директор

89

Казеев Евгений Иванович
ДК мүшесi, тәуелсiз директор 

72 Әубәкiров Қаныш Қайдарұлы
ДК мүшесi, тәуелсiз директор

72

Смағұлов Болат Советұлы
ДК мүшесi

100

Аты-жөнi Лауазымы

Калугин 
Олег Анатольевич

100

Құрылған күнi Отырыстарға қатысу (%)

• Аудит комитетiнiң Төрағасы

• Тәуелсiз заң кеңесшiсi

2012 жылғы 4 шiлде

Казеев 
Евгений Иванович

100• Аудит комитетiнiң мүшесi «Алматыэнергосервис» 
ЖШС  

• Бас директор

2012 жылғы 4 шiлде

Мыңшәрiпова 
Сая Найманбайқызы

100• сарапшы «Самұрық-Қазына» АҚ

• аудит және бақылау департаментiнiң директоры

2012 жылғы 4 шiлде

АУДИТ КОМИТЕТI
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Казеев 
Евгений Иванович

100• Тағайындаулар және  
сыйақылар комитетiнiң 
Төрағасы «Алматыэ-
нергосервис» ЖШС 

• Бас директор

2012 жылғы 4 шiлде

Әубәкiров 
Қаныш Қайдарұлы

100• Тағайындаулар және  
сыйақылар комитетiнiң 
мүшесi

• ҚР Футбол 
федерациясының 
бiрiншi Вице-
Президентi

2012 жылғы 4 шiлде

Қайсенова 
Гүлжихан 
Қабдылқайырқызы

100• сарапшы «Самұрық-
Қазына» АҚ

• адам ресурс-
тарын басқару 
департаментiнiң бас 
менеджерi

2012 жылғы 4 шiлде

2012 жылы комитеттер құрылған кезден бастап аудит 
комитетiнiң 4 ашық отырысы және тағайындаулар мен 
сыйақылар комитетiнiң 1 сырттай отырысы өткiзiлдi.

Аудит комитетiнiң отырыстарында Iшкi аудит қызметiнiң 
мәртебесiн,Iшкi аудит қызметiн ұйымдастыру саласын-
дағы үлгiлiк құжаттарды белгiлеу, аудиторлық ұйым 
қызметтерiне ақы төлеу мөлшерiн белгiлеу, iшкi бақы-
лау жүйесiнiң тиiмдiлiгiн бағалау әдiстемесiн мақұлдау 
және басқа да мәселелер қаралды.

IШКI АУДИТ ҚЫЗМЕТI

Компанияның Директорлар кеңесiнiң 2007 жылғы 
11 мамырдағы шешiмiмен Компанияның Iшкi ау-
дит қызметi (IАҚ) құрылды, оның негiзгi мақсаты 
Компанияның Директорлар кеңесiне iшкi бақылауды 
бағалау, тәуекелдердi басқару және корпоративтiк 
басқару арқылы Компанияның тиiмдi басқарылуын 
қамтамасыз ету үшiн арналған тәуелсiз және 
объективтi ақпарат ұсыну.

Iшкi аудиттiң объективтiлiк және тәуелсiздiк қағи-
даттарын сақтау мақсатында, Компанияның IАҚ 
функционалды түрде Директорлар кеңесiне бағы-
нышты және есеп бередi және оған Компанияның ау-
дит комитетi жетекшiлiк етедi.

Қызмет өз жұмысында «Қазақстан инжиниринг» 
ҰК» АҚ IАҚ туралы Ереженi және IАҚ қызметiн 
регламенттейтiн және Компанияның Директорлар 
кеңесiнiң шешiмiмен бекiтiлген басқа да нормативтiк 
құжаттарды басшылыққа алады.

2012 жылы Компанияның Директорлар кеңесi 
Компанияның IАҚ қызметi тәуекелдерiне бағдар-
ланған тәсiлдi енгiзуге бағытталған бiрқатар iшкi 
құжаттарды қабылдады, оның iшiнде: IАҚ және оның 
басшысының қызмет тиiмдiлiгiн бағалау әдiстемесi, 
«Қазақстан инжиниринг» ҰК» АҚ iшкi бақылау 
жүйесiнiң тиiмдiлiгiн бағалау әдiстемесi, «Қазақстан 
инжиниринг» ҰК» АҚ тәуекелдердi корпоративтiк 
басқару жүйесiнiң тиiмдiлiгiн бағалау әдiстемесi, 
«Қазақстан инжиниринг» ҰК» АҚ 2013-2015 жылдарға 

ТАҒАЙЫНДАУЛАР ЖӘНЕ СЫЙАҚЫЛАР КОМИТЕТI

Аты-жөнi Лауазымы Құрылған күнi Отырыстарға қатысу (%)
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арналған IАҚ Стратегиялық жоспары, «Қазақстан 
инжиниринг» ҰК» АҚ Iшкi аудит қызметiнiң бюджетiн 
құру әдiстемесi және т.б.

2012 жылы Компанияның IАҚ Компанияның Директор-
лар кеңесiнiң 2011 жылғы 9 желтоқсандағы шешiмiмен 
(77 хаттама) бекiтiлген Жылдық аудиторлық жоспарда 
көзделген аудиторлық тапсырмалар толық көлемде 
орындалды.

Аудитте бюджеттеу, өнiм өндiру және сату аудитi, 
өнiмдi өндiру шығындарының аудитi (өзiндiк құны), 
инвестициялық жобаларды орындау, келiсiмшарт жа-
сау және оның мiндеттемелерiн орындау ресiмдерi, 
iшкi бақылау жүйесiн бағалау, күрделi құрылыс 
сияқты бизнес-процестер қамтылды. 

Бекiтiлген әдiстемеге сәйкес тәуекелдердi басқару 
жүйесiнiң тиiмдiлiгi бағаланды. 

Жүргiзiлген аудиттердiң нәтижесiнде, IАҚ оған 
жүктелген  мiндеттерге сәйкес Компаниядағы корпо-
ративтiк басқару, iшкi бақылау және тәуекелдердi 
басқару жүйесiн жетiлдiруге, Компания қызметiнiң 
операциялық және стратегиялық мақсаттар шеңбе-
рiнде басқару тиiмдiлiгiн арттыруға бағытталған 
ұсыныстар берiлдi.

ДИРЕКТОРЛАР КЕҢЕСIНIҢ МҮШЕЛЕРIНЕ СЫЙАҚЫ 
БЕРУ 

Тәуелсiз директорларды қоспағанда, Директорлар 
кеңесiнiң мүшелерi өз қызметiн тегiн жүзеге асырады. 

Тәуелсiз директорларға берiлетiн сыйақы мөлшерi 
сенiмдi басқарушының бұйрығымен белгiленедi. 

Тәуелсiз директорларға мынадай сыйақылар төленедi:

1) Белгiленген сыйақы.

2) Директорлар кеңесi комитеттерiнiң отырыстарына 
қатысқаны үшiн қосымша сыйақы.

Қазақстан Республикасы Қорғаныс Министiрiнiң  2012 
жылғы 31 қазандағы 799 Бұйрықпен,  «Акционерлiк 
қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 
36-бабының 1-тармағының 5 тармақшасына, Ком-
пания Жарғысының 10-бабының 33-тармағының 8 
тармақшасына және Қор Басқармасының 22 мамырдағы 
55/09 шешiмiмен бекiтiлген Қор Компаниясының тәуелсiз 
директорларына сыйақы және шығындар өтемақысын 

төлеу Ережелерiне сәйкес 2012 жылға Компанияның 
тәуелсiз директорларына 5 400 000 теңге мөлшерiнде 
сыйақы төлеу, сондай-ақ Директорлар кеңесiнiң 
мүшелерiне Директорлар кеңесiнiң жанындағы 
Комитеттердiң ашық отырыстарына қатысқаны үшiн 
500 000 теңге мөлшерiнде қосымша сыйақы төлеу 
туралы шешiм қабылданды. Директорлар кеңесi 
мүшелерiнiң функционалдық мiндеттерi «Акционерлiк 
қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасының Заңы, 
Компанияның Жарғысы және Директорлар кеңесi ту-
ралы ереже аясында белгiленген.

ДИРЕКТОРЛАР КЕҢЕСIНIҢ ҚЫЗМЕТI ТУРАЛЫ ЕСЕП

2012 жылы Компанияның Директорлар кеңесiнiң 18 
отырысы, оның iшiнде ашық отырыс-9, сырттай-9 
отырыс өткiзiлдi. Компанияның Директорлар кеңесiнiң 
мүшелерi 87 мәселенi қарады.

2012 ЖЫЛЫ ҚАРАЛҒАН ДИРЕКТОРЛАР КЕҢЕСIНIҢ
БАСТЫ МӘСЕЛЕЛЕРI 

Директорлар кеңесiнiң отырыстарында Компанияның 
стратегиялық мәселелерi де, сондай-ақ оның құзыретiне 
жататын ағымдағы қызмет мәселелерi де қаралды. 

Сұрақтар тiзiмi мен олар бойынша шешiмдер Ди-
ректорлар кеңесiнiң тиiстi отырыс хаттамаларында 
берiлген. Директорлар кеңесiнiң ашық отырыстары 
Директорлар кеңесiнiң 2012 жылғы бекiтiлген Жұмыс 
жоспарына сәйкес тұрақты өткiзiлдi. 

2012 жылы Директорлар кеңесiнiң отырыстарында 
келесi мәселелерге ерекше көңiл бөлiндi:

• Директорлар кеңесiнiң аудит және тағайындаулар 
мен сыйақылар комитеттерiнiң дербес құрамын  
қалыптастыру;

• iшкi облигацияларды шығару бағдарламасы және 
бiрiншi облигациялық бағдарлама шеңберiнде 
бiрiншi  облигациялар шығару шарттары;

• жасалуына Компания мүдделi мәмiлелер және т.б.

Жалпы есептi кезеңде Директорлар кеңесi және 
оның комитеттерi Жалғыз акционермен, сенiмдi 
басқарушымен, атқарушы органмен және Компа-
ния алдына қойылған мiндеттердi тиiмдi шешу үшiн 
корпоративтiк қатынастардың барлық мүдделi тарап-
тарымен белсендi өзара әрекеттестi.
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БАСҚАРМА ҚҰРАМЫ ЖӘНЕ
МҮШЕЛЕРIНIҢ ӨМIРБАЯНЫ

СМАҒҰЛОВ БОЛАТ СОВЕТҰЛЫ
Басқарма Төрағасы

«Қазақстан Инжиниринг» ҰК» АҚ
Басқарма Төрағасы
(08 2010 ж. бастап — қазiргi уақытта).

«Қазақстанның мемлекеттiк-жеке меншiк
әрiптестiк орталығы» АҚ Басқарма Төрағасы 
(09.2008 жыл — 08.2010 жыл).

Туған жылы — 1964 жыл.

Бiлiмi — жоғары.

Өнiм берушiлердiң және Компания бәсекелестерiнiң
акцияларына ие емес.

СӘРСЕМБАЕВ ӘДIЛБЕК ЗЕЙНОЛЛАҰЛЫ 
Басқарма мүшесi

 «Қазақстан инжиниринг» ҰК» АҚ 
Басқарма Төрағасының орынбасары
(06.2011 ж. бастап — қазiргi уақытта).

«Қазақстан инжиниринг» ҰК» АҚ 
Басқарушы директоры
(08.2010 жыл — 06.2011 жыл).

Туған жылы — 1978 жыл.

Бiлiмi — жоғары.

Өнiм берушiлердiң және Компания бәсекелестерiнiң
акцияларына ие емес.
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ТIЛЕБАЛДИНОВ ҚАЙРАТ РАХАТҰЛЫ
Басқарма мүшесi

«Қазақстан инжиниринг» ҰК» АҚ 
Басқарма Төрағасының орынбасары 
(04.2012 ж. бастап — қазiргi уақытта).
ҚР ЭДСМ Сауда комитетi Төрағасының
орынбасары (10.2011 жыл — 04.2012 жыл).
«Қазақстанның мемлекеттiк-жеке меншiк әрiптестiк
орталығы» АҚ Басқарма Төрағасы
(08.2010жыл — 10.2011 жыл).
БҰҰ Еуропа экономикалық комиссиясы
Басшының МЖӘ мәселелерi жөнiндегi орынбасары
(08.2010 жыл — 10.2011 жыл).
«Қазақстанның мемлекеттiк-жеке меншiк әрiптестiк
орталығы» АҚ Басқарма Төрағасының орынбасары
(09.2008 жыл — 08.2010 жыл).

Туған жылы — 1975 жыл.
Бiлiмi — жоғары.
Өнiм берушiлердiң және Компания бәсекелестерiнiң
акцияларына ие емес.

БИЖАНОВ ДИМАШ НҰРАХМЕТҰЛЫ
Басқарма мүшесi

«Қазақстан Инжиниринг» ҰК» АҚ
Басқарма Төрағасының орынбасары
(06.2011 ж. бастап — қазiргi уақытта).
«ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ Сервистiк жобалар
жөнiндегi бас менеджерi (06.2010 жыл — 06.2011 жыл).
«ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ Сервистiк активтердi
басқару департаментiнiң директоры
(04.2010 жыл — 06.2010 жыл).
«ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ Солтүстiк-Каспий жобасы
департаментiнiң бас менеджерi 
(06.2009 жыл — 04.2010 жыл).

Туған жылы — 1967 жыл.
Бiлiмi — жоғары.
Өнiм берушiлердiң және Компания бәсекелестерiнiң
акцияларына ие емес.
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БЕРГЕНЕВ ӘДIЛҒАЗЫ СӘДУАҚАСҰЛЫ
Басқарма мүшесi

«Қазақстан инжиниринг» ҰК» АҚ 
аппаратының басшысы
(10.2010 ж. бастап — қазiргi уақытта);

Шығыс Қазақстан облысының әкiмi 
(05.2008 жыл — 04.2009 жыл).

Туған жылы — 1958 жыл.

Бiлiмi — жоғары.

Өнiм берушiлердiң және Компания бәсекелестерiнiң
акцияларына ие емес.

ТIЛЕБАЛДИНОВ ҚАЙРАТ РАХАТҰЛЫ

№ 2 Департамент қызметiн ұйымдастыру және ба-
қылау (өндiрiстердi және  «Әуе», «Теңiз» бағытын 
техникалық дамыту), оның iшiнде жаңа жобалар-
ды (Авиациялық техникалық орталық (АТО), Каспий 
теңiзiнiң қазақстандық секторындағы (КТҚС) кеме 
жөндеу/кеме жасау айлағы, Жағалау-ракеталық 
кешенi (ЖРК), т.б.) iске асыруды үйлестiру және 
бақылау.

БИЖАНОВ ДИМАШ НҰРАХМЕТҰЛЫ

№  3 Департамент қызметiн ұйымдастыру және бақылау 
(өндiрiстердi және «Инжиниринг» бағытын техникалық 
дамыту) және «Ғылыми-зерттеу институты» ЖШС 
және ғылыми-зерттеу тәжiрибелiк-конструкторлық 
жұмыстар жүргiзу саласындағы ЕТҰ қызметiн 
үйлестiру, оның iшiнде нанотехнологиялар, робото-
техника, киберқауiпсiздiк, инжиниринг саласындағы 
жаңа жобаларды (Cassidian, т.б. компаниялармен 
бiрлесiп) iске асыру.

СӘРСЕМБАЕВ ӘДIЛБЕК ЗЕЙНОЛЛАҰЛЫ

№   1 Департамент қызметiн ұйымдастыру және бақылау 
(өндiрiстердi және «Жер», «Электроника» бағыттарын 
техникалық дамыту), оның iшiнде жаңа жобаларды 
(жеке қорғаныш құралдарын шығаратын бiрлескен 
өндiрiс, оптикалық электрондық құралдардың бiр-
лескен өндiрiсi және т.б.) үйлестiру және iске асыры-
луын бақылау. 

БЕРГЕНЕВ ӘДIЛҒАЗЫ СӘДУАҚАСҰЛЫ

Компанияның қызметiн қаржылай, шаруашылық, мате-
риалдық-техникалық және өзгеше қамтамасыз ету.
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ЕСЕП
БАСҚАРМА ҚЫЗМЕТI ТУРАЛЫ 

БАСҚАРМА ЖАНЫНДАҒЫ КОМИТЕТТЕР

Тәуекелдер жөнiндегi комитет
Комитет Компания Басқармасының жанындағы кон-
сультациялық-кеңестiк орган болып табылады және 
Компанияның тәуекелдерiн басқару мәселелерi 
бойынша шешiмдер қабылдау үшiн Компания 
Басқармасына ұсыныстарды алдын ала қарау және 
дайындау үшiн құрылады.

Комитеттiң негiзгi мiндеттерi:

• Компания Басқармасына Компанияның тәуекел-
дерiн басқару саласында шешiмдер қабылдау 
кезiнде жәрдемдесу;

• тәуекелдердi басқарудың тиiмдi жүйесiн ұйым-
дастыру және ұстап тұру; 

• тәуекелдердi анықтау, өлшеу, қадағалау және 
бақылау талап етiлген процестердi дамыту;

• Компанияда және оның еншiлес/тәуелдi ұйымда-
рында тәуекелдердi басқару бойынша  жұмысты 
үйлестiрудi бақылау жөнiндегi нұсқаулар мен 
ұсыныстар әзiрлеу.

Инвестициялық-инновациялық комитет
Комитет Компания жанындағы тұрақты әрекет етушi 
алқалық консультациялық-кеңестiк орган болып та-
былады.

Комитеттiң негiзгi мақсаты Компанияның және Ұйым-
дардың инвестициялық және инновациялық қызмет 
тиiмдiлiгiн арттыру, сондай-ақ Компанияның және 
Ұйымдардың қазақстандық үлестi дамыту мәселелерi 
бойынша бiрыңғай саясатын қалыптастыру болып та-
былады.

Кредит комитетi
Комитет Компания жанындағы тұрақты әрекет етушi 
алқалық консультациялық-кеңестiк орган болып та-
былады.

Комитеттiң негiзгi қызметi кредиттер (қарыздар), 
қаржылай көмек және кепiлдiктер берумен, 
Компанияның активтерi мен пассивтерiн басқарумен, 

БАСҚАРМА МҮШЕЛЕРIНЕ СЫЙАҚЫ БЕРУ

«Қазақстан инжиниринг» ҰК» АҚ басқарушы қыз-
меткерлерiнiң, Iшкi аудит қызметi басшысының 
және Корпоративтiк хатшының қызметiн бағалау 
және сыйақы беру ережелерi Қазақстан Рес-
публикасының заңнамасына, «Самұрық-Қа-
зына» АҚ Басқармасының 2013 жылғы 9 сәуiр-
дегi шешiмiмен (№17/13 хаттама) бекiтiлген 
«Самұрық-Қазына» АҚ жетекшi және басқарушы 
қызметкерлердiң, Iшкi аудит қызметiнiң басшылары 
мен Корпоративтiк хатшылардың қызметiн бағалау 
және сыйақы беру саясатына сәйкес әзiрленген 
және «Қазақстан инжиниринг» ҰК» АҚ аталған 
қызметкерлерiнiң қызметiн бағалау және сыйақы 
беру шарттары мен тәртiбiн айқындайды.

Басқарушы қызметкерлердiң қызмет тиiмдiлiгiн баға-
лау ресiмi мынадай кезеңдерден тұрады:

• уәждемелiк ҚБК таңдау, мақсатты мәндерiн ай-
қындау;

• уәждемелiк ҚБК бекiту;

• нәтижелiлiк мониторингi;

• нақты нәтижелiлiктi есептеу және бекiту.

Басқарушы қызметкерлер үшiн уәждемелiк ҚБК 
(ҚБК карталарын) Компанияның Директор-
лар кеңесiнiң Тағайындаулар мен сыйақылар 
комитетi әзiрлейдi, олармен ҚБК санының (3-
7) оңтайлылық, нысаналы мәндерiнiң салмағы 
мен барабарлығын орын-орнына қою нысаны-
на бағаланады және белгiленген тәртiппен жа-
уапты бөлiмше есептi жылдың 31 наурызынан 
кешiктiрмей Компанияның Директорлар кеңесiнiң 
бекiтуiне ұсынады.

Қызмет нәтижелерi бойынша сыйақы (қысқа 
мерзiмдi және ұзақ мерзiмдi сыйақылар) қол 
жеткiзiлген жетiстiктер мен жұмыс тиiмдiлiгiн арт-
тыру үшiн материалдық көтермелеу мақсатында 
жұмыс нәтижелерiне қарай төленедi, тұрақты си-
патта емес және орташа жалақыны есептеу кезiнде 
есепке алынбайды.
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ақша қаражаттарын тартумен және орналастыру-
мен байланысты тәуекелдердi мейлiнше азайтумен, 
Компанияның кiрiстiлiгiн арттырумен байланысты 
мәселелер бойынша уақтылы әрi сапалы шешiмдер 
қабылдануын қамтамасыз ету болып табылады.

2012 жылы Компания Басқармасының отырыстарын-
да мынадай мәселелерге ерекше назар аударылды:

• Компанияның Кредиттiк комитетiн, Инвестициялық-
инновациялық комитетiн құру және дербес құра-
мын қалыптастыру;

• «Семей инжиниринг» АҚ өндiрiсiн жаңғырту», 
«Астана қаласында авиациялық-техникалық 
орталық құру» және Компанияның т.б. страте-
гиялық жобаларын құптау және олардың iске 
асырылуына жәрдемдесу.

Жалпы есептi кезең iшiнде Компания Басқармасы 
Компанияның алдына қойған мiндеттерiн тиiмдi шешу 
үшiн Жалғыз акционермен, сенiмдi басқарушымен 
және корпоративтiк қатынастардың барлық мүдделi 
тараптарымен өазар iс-қимылын жүзеге асырды.

IШКI БАҚЫЛАУ ЖҮЙЕСI. 
ТӘУЕКЕЛДЕРДI БАСҚАРУ

Компания тәуекелдердi тиiстi бақылауға Компанияның 
даму стратегиясын iске асырудың басты элементi 
ретiнде көп мән бередi. Компанияның тәуекел-
менеджментiнiң басты мақсаты — бұл Компания 
қызметiнiң тәуекелi мен табыстылығы қатынасының 
оңтайлы деңгейiне қол жеткiзу. 

2012 жылы Компанияда тәуекелдердi басқару ресiм-
дерiн жетiлдiру одан әрi жалғасты, Компанияның Ди-
ректорлар кеңесi тәуекелдердi басқару жүйесi бой-
ынша құжаттарды бекiттi:

1) Тәуекелдердi корпоративтiк басқару жүйесiнiң 
тұжырымдамасы.

2) Тәуекелдердi басқару саясаты.

3) Корпоратвитiк контрагенттер бойынша кредиттiк 
тәуекелдi басқару ережесi.

Компанияның Директорлар кеңесi Компанияның Ди-
ректорлар кеңесi Тағайындаулар мен сыйақылар 
комитетiнiң ұсыныстарына сәйкес қызмет нәтижелерi 
бойынша сыйақы төлемеу туралы шешiм қабылдауға 
құқылы:

1) жекелеген корпоративтiк ҚБК шектi мәндерiнiң 
орындалмауы;
2) функционалдық ҚБК орындаудың жиынтық нәтиже-
лiлiгi – кем дегенде 50% (қоса есептегенде).

Сыйақы төлеу үшiн жоспарланған соманы есеп-
ке ала отырып есептелген есептi жыл iшiндегi 
шоғырландырылған жиынтық пайданың болуы жыл 
iшiндегi жұмыс қорытындылары бойынша сыйақы 
төлеудiң негiзгi шарты болып табылады. 

Жыл iшiндегi жұмыс қорытындылары бойынша сыйақы 
алу құқығына есептi кезеңде iс жүзiнде кем дегенде 
5 (бес) ай жұмыс iстеген қызметкерлер, есептi жыл-
да бекiтiлген ҚБК орындау қорытындылары бойын-
ша, сондай-ақ олар үшiн есептi жылдың 1 тамызына 
дейiн ҚБК карталары бекiтiлген жаңадан қабылданған 
қызметкерлер ие болады. Компанияның Директор-
лар кеңесiнiң 2013 жылғы 31 қаңтардағы шешiмiмен, 
Компания Жарғысының 11-бабы 37-тармағының 
12 тармақшасына және Компанияның Директорлар 
кеңесiнiң 2012 жылғы 25 желтоқсандағы шешiмiмен 
бекiтiлген жыл iшiндегi жұмыс қорытындылары бойын-
ша Компанияның басқарушы қызметкерлерiне сыйақы 
төлеу ережесiне сәйкес Басқарма Төрағасының, 
Басқарма Төрағасы орынбасарларының 2011 жылғы 
нақты мәндерiмен бiрге қызметiнiң басты көрсеткiштер 
картасы бекiтiлдi, және соларға сәйкес сыйақылар 
төледiк. 2012 жылы Компания Басқармасының 45 оты-
рысы өткiзiлдi. Барлығы 197 мәселе қаралды. 

2012 ЖЫЛЫ ҚАРАЛҒАН
КОМПАНИЯ БАСҚАРМАСЫНЫҢ БАСТЫ 
МӘСЕЛЕЛЕРI 

Компания Басқармасының отырыстарында стратегиялық 
мәселелер де, сондай-ақ Компанияның құзыретiне жата-
тын  ағымдағы қызмет мәселелерi де қаралды. 

Мәселелер тiзiмi мен олар бойынша шешiмдер Ком-
пания Басқармасының тиiстi отырыс хаттамаларында 
берiлген. 

Компания Басқармасының ашық отырыстары ұдайы 
өткiзiлiп тұрды.

197
мәселе қаралды

2012 жыл iшiнде
Компания Басқармасының 45 отырысында
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4) Валюталық тәуекелдi басқару ережесi.

5) Өтiмдiлiктi жоғалту тәуекелiн басқару ережесi.

6) Тәуекелдердi сәйкестендiру және бағалау ережесi.

7) Операциялық тәуекелдердi бағалау және басқару 
ережесi.

8) Пайыздық тәуекелдi басқару ережесi.

Компанияның тәуекелдерiн басқару саясаты тәуе-
келдердi оңтайлы деңгейiн қамтамасыз ету және 
тәуекелдердi сәйкестендiру, бағалау, мейлiнше азай-
ту және тәуекелдер мониторингi есебiнен ең жоғары 
қызмет нәтижелерiне қол жеткiзу үшiн оңтайлы тәуекел 
менеджмент құрылымын қолдауға бағытталған.

Директорлар кеңесi 2012 жылы Компания үшiн алғаш 
рет мына ережелердi белгiледi:

1) Операциялық тәуекелдердi бағалау ережесi.

2) Валюталық, кредиттiк, пайыздық тәуекелдердi, 
өтiмдiлiктi жоғалту тәуекелдерiн басқару ережесi.

Бүгiнде Компаниядағы барлық процестерге қаржылық  
тәуекелдердi (кредиттiк, нарықтық, валюталық тә-
уекелдердi, өтiмдiлiк тәуекелдерi мен пайыздық тә-
уекелдерiн қоса алғанда) қаржылық тәуекелдердi 
және операциялық тәуекелдердi басқаруды болжам-
дайтын бiрыңғай тәуекел-менеджмент тәжiрибесi  
қолданылады. Қаржылық тәуекелдердi басқару 
тәуекел лимиттерiн анықтау және ықтимал залалдар 
тәуекелi мұндай лимиттер шегiнен аспауын бақылауды 
болжамдайды. Операциялық тәуекелдердi басқару 
Компанияның басқа да iшкi және сыртқы тәуекел фак-
торларына ұшырағыштығын мейлiнше азайту үшiн 
iшкi процестер мен процедуралардың тиiсiнше жұмыс 
iстеуiн қамтамасыз етуден болып отыр. Компанияның 
және оның еншiлес ұйымдарының корпоративтiк 
басқару жүйесiнiң басты компонентi ретiнде 
тәуекелдердi басқару Компанияның және Компания 
тобы кәсiпорындарының құны мен беделiне керi әсерiн 
тигiзуi мүмкiн тәуекелдер деңгейiн төмендету бойынша 
уақытылы сәйкестендiруге және басқарушылық шара-
лар қабылдауға бағытталған.

Негiзгi қаржылық тәуекелдерге мыналарды жатқызуға 
болады:
• Компания немесе оның ЕТҰ өнiм берушiлермен 

жасалған шарттық мiндеттемелерiн орындамаған 
жағдайда туындайтын кредиттiк тәуекел;

• өтiмдiлiктi жоғалту тәуекелi;

Негiзгi операциялық тәуекелдерге мыналарды жатқы-
зуға болады:
• тартылатын технологияларды таңдауда және инно-

вацияларды тиiмсiз iске асырудағы қателiк тәуекелi;

• Компанияның нарықтарында бәсекелестiктiң 
күшеюiне байланысты нарықтық тәуекел;

• Компания кәсiпорындар дында техникалық проб-
лемалар туындауымен, сондай-ақ тапсырыс 
берушi тарапынан тапсырыстың болмауына бай-
ланысты өндiрiстiк тәуекел;

• шикiзат пен материалдар бағасының өсу тәуекелi;

• персоналдық қанағаттанбауына немесе Компания 
тобы кәсiпорындарының қызметiн оңтайландыру 
құралдарының шектеулiгiмен байланысты әлеу-
меттiк тәуекел.

Стратегиялық тәуекелдерге мыналарды жатқызуға 
болады:
• Компания активтерiн өзара ықпалдастыру үшiн 

мүмкiндiктердiң төмендеуi, оларды сатудың 
синергетикалық нәтижесiнiң болмауы, бұл 
корпо-ратвитiк орталық әлсiз болғанда ықтимал;

• басқарушылықты жоғалтуға әкеп соғуы мүмкiн 
шамадан тыс дәрежеде әртараптандырылуы;

• операциялық тиiмдiлiк пен маржиналдықтың тө-
мен деңгейi;

• активтердiң төмен сапасы және инвестициялық 
тартымдылығы;

• бiлiктi кадрлардың тапшылығы;

• негiзгi құралдардың жоғарғы тозу дәрежесi, олар-
ды жаңартуға инвестициялардың жеткiлiксiз дең-
гейi немесе мониторинг жүйесiнiң болмауы;

• өндiрiстердi дамыту және техникалық жаңғыртудың 
негiзгi бағыттарын стратегиялық болжамдаудың 
болмауы  Компанияның стратегиялық мақсаттарын 
жоғалтуға және даму тиiмдiлiгiнiң төмендеуiне 
әкеп соғуы мүмкiн;

• iшкi нарық қажеттiлiктерiн қанағаттандыратын 
шығарылатын өнiмнiң теңгерiмделген түрлерiнiң 
болмауы.
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ТӘУЕКЕЛДЕРДI БАСҚАРУ: 
ҰЙЫМДАСТЫРУШЫЛЫҚ ҚҰРЫЛЫМ

Компанияның келесi органдары мен бөлiмшелерiн 
тарту арқылы бiрнеше деңгейлердегi Компанияның 
тәуекелдерiн басқару жүйесiнiң құрылымы берiлген:
 
• Директорлар кеңесi, Директорлар кеңесiнiң Ау-

дит комитетi, Басқарма, Басқарма жанындағы 
Тәуекелдер комитетi, тәуекелдердi басқаруға 
жауапты құрылымдық бөлiмше, Iшкi аудит 
қызметi, өзге де құрылымдық бөлiмшелер — 
тәуекелдер иесi.

Компанияның Директорлар кеңесi тәуекелдердi корпо-
ративтiк басқару жүйесiне қадағалау жүргiзуде басты 
рөл атқарады және мыналарды жүзеге асырады:

• Компанияның (қысқа мерзiмдi және ұзақ мерзiмдi) 
мақсаттарын қою;

• Компания Тұжырымдамасын бекiту;

• Компанияның Тәуекелдердi басқару саясатын 
бекiту;

• Компанияның тәуекелдерiн басқару ережелерi 
мен процедураларын бекiту;

• Компанияның тәуекелдерiн мониторингiлеу және 
бақылау бойынша жауапкершiлiк деңгейлерiн 
бекiту;

• iшкi бақылауды және тәуекелдердi басқару және 
Iшкi аудит қызметi жүргiзген тексеру нәтижелерiн 
жақсарту жөнiндегi сыртқы аудиторлардың қоры-
тындыларын талдау;

• Компанияның тәуекелдер тiркелiмiн, картасын 
және аса қиын тәуекелдердi басқару жөнiндегi 
iс-шаралар жоспарын бекiту;

• тәуекелдер мен бақылаулар матрицасын бекiту;

• басты тәуекел көрсеткiштерiн бекiту;

• тәуекелдер бойынша есептердi бекiту;

• тәуекелдердi басқару жүйесiнiң тиiмдiлiгi бойын-
ша есептердi қарау;

• Компанияның қаржылық көрсеткiштерiне тал-
дау және бағалау жүргiзу мүмкiндiгiн қамтамасыз 

ететiн қаржылық және басқарушылық есептiлiктi 
Директорлар кеңесiне ұсыну нысандары мен 
мерзiмдерiн белгiлеу;

• Компанияның тәуекелге төтеп беру қабiлетi мен 
тәбетi деңгейiн анықтау;

• Директорлар кеңесi жанындағы комитеттер 
арқылы қызмет мониторингiн жүргiзу.

Оның жауапкершiлiк аймағына капиталдың едәуiр 
бөлiгiн тәуекелге ұшырататын операцияларды құптау 
да кiредi.

Тәуекелдердi басқару жүйесi бойынша мәселелердi 
толық пысықтау үшiн Директорлар кеңесiнiң жа-
нында тәуекелдердi басқару жүйесiнiң сенiмдiлiгi 
мен тиiмдiлiгiне бақылауды жүзеге асыратын Аудит 
комитетi жұмыс iстейдi. 

Компания Басқармасы келесi функцияларды жүзеге 
асыру арқылы тәуекелдердi басқару жүйесiнiң 
тұтастығы мен қызмет етуiн қамтамасыз етедi:
• ұйымның тәуекелдерiн басқару Тұжырымдамасы 

мен Саясатын iске асыру;

• ықтимал тәуекелдердi сәйкестендiруге және 
бағалауға мүмкiндiк беретiн тәуекелдердi 
басқарудың тиiмдi жүйесiн ұйымдастыру;

• Компанияның Директорлар кеңесi мен акционерiне 
бекiтiлген нормативтiк құжаттарға сәйкес есептер 
беру;

• осы Саясат ережелерiн ұйымның құрылымдық 
бөлiмшелерiнiң сақтауын қамтамасыз ету;

• қажеттiлiктерге жауап беретiн және барабар 
бақылау мен тәуекелдердi азайтуды қамтамасыз 
ететiн ұйымның ұйымдастырушылық құрылымын 
бекiту;

• Компания тобында тәуекелдердi басқару жөнiн-
дегi есептердi қарау және өз құзыретi шеңберiнде 
тиiстi шаралар қабылдау;

• Директорлар кеңесi бекiткен нормативтiк құжаттар 
шеңберiнде ұйымдағы әрекет ету iс-шараларын 
және тәуекелдердi басқару әдiстемелерiн және 
Компания тобындағы кейбiр iс-шараларды бекiту;

• тәуекелдердi басқару саласындағы iшкi ресiмдер 
мен регламенттердi жетiлдiру.
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Компанияда Тәуекелдер комитетi, Компанияның тәуе-
келдерiн басқару мәселелерi бойынша шешiмдер 
қабылдау үшiн Компания Басқармасына ұсыныстарды 
алдын ала қарау және дайындау үшiн құрылған Ком-
пания Басқармасының жанындағы консультациялық-
кеңесшi орган жұмыс iстейдi. 

Комитеттiң негiзгi функциялары iшкi құжаттар жобала-
рын, Компанияның тәуекелдердi басқару жүйесi бой-
ынша iс-шараларын алдын ала құптау, тәуекелдердi 
басқару жүйесiн енгiзу және  жетiлдiру бойын-
ша iс-шараларды iске асыру жөнiндегi жоспарлар/
бағдарламалар әзiрлеуге және орындауға қатысу, 
мониторинг нәтижелерiн және тәуекелдердi басқару 
жүйесiнiң тиiмдiлiгiн талдау, сондай-ақ оны жетiлдiру 
бойынша ұсыныстар  әзiрлеу және өзгесi.

Тәуекелдер комитетiне барлық басқарушы директор-
лар және департамент директорлары кiредi, Комитеттi 
Компанияның тәуекелдерiн басқару жүйесiне жауапты 
құрылымдық бөлiмшеге жетекшiлiк ететiн басқарушы 
директор басқарады.
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Осыған байланысты, аталған даму бағытын iске 
асыру үшiн, Компания мыналар арқылы Компания 
кәсiпорындарындағы әлеуметтiк жауапкершiлiктi арт-
тыру мақсатын алға қояды:
1) Әлеуметтiк әрiптестiк қағидаты негiзiнде әлеуметтiк-
еңбек қатынастарын реттеу.

2) Кадрлар даярлау жүйесiн қалыптастыру.

3) Еңбек өнiмдiлiгiнiң өсiмiн және инновациялық 
белсендiлiктi ынталандыруға мүмкiндiк беретiн бiрегей 
корпоративтiк мәдениеттi дамыту.

4) «Жасыл» экономикаға көшу.

КОРПОРАТИВТIК ӘЛЕУМЕТТIК ЖАУАПКЕРШIЛIК

БҰҰ Ғаламдық шарт қағидаттарын мойындап, заңды-
лықты сақтай отырып, Компания өз қызметiнде КӘЖ 
мынадай қағидаттарын ұстанатындығын мәлiмдейдi:

адам құқықтары саласында:
• халықаралық деңгейде жарияланған адам құ-

қықтарын қорғауды қолдау және құрметтеу;

• адам құқықтарын бұзуға байланысы болмауын   
қамтамасыз ету;

еңбек қатынастары саласында:
• бiрлестiк/қауымдастық еркiндiгiн қолдау және 

ұжымдық шарттар жасау құқығын нақты мойын-
дау;

• мәжбүрлi және мiндеттi еңбектiң барлық түрлерiн 
жою;

• бала еңбегiн түбегейлi жою;

• еңбек және жұмыспен қамту саласындағы кемсiтудi 
жою;

• қызметкерлердiң қауiпсiздiгi мен еңбектiң қорға-
луын қамтамасыз ету, сауықтыру бағдарлама-

ТҰРАҚТЫ ДАМУ
Компанияның және оның активтерiнiң ұзақ мерзiмдi құнының өсуi қоғам мүдделерiн қоса алғанда, 
барлық мүдделi тараптардың мүдделерiн есепке алмай мүмкiн болмайды. Компания өзiнiң Даму 
стратегиясына сәйкес үлгiлi жұмыс берушi болуға және өндiрiс қауiпсiздiгi және қоршаған ортаны 
қорғау саласында көшбасшы болуға бар күшiн салады.

ларын өткiзу және қызметкерлерге әлеуметтiк 
қолдау көрсету;

• қызметкерлердi уәждемелеу және әлеуметтiк қол-
даудың, қызметкерлердi оқыту және дамытудың 
тиiмдi жүйесiн құру;

• кадрлық резервтi құру және дамыту;

• корпоративтiк мәдениеттi дамыту;

• әлеуметтiк әрiптестiк қағидатын iске асыру;

қоршаған ортаны қорғау саласында:
• қоршаған ортаға керi әсерiнен сақтандыру 

және алдын алу қағидаттарына негiзделген 
экологиялық мәселелерге көзқарасын қолдау;

• қоршаған ортаның жағдайына жауапкершiлiгiн 
арттыруға бағытталған бастамаларды қабылдау;

• экологиялық қауiпсiз технологиялардың дамуы 
мен таралуына жәрдемдесу;

• балама энергия көздерiн пайдалану, энергия 
тұтынуды төмендету және энерготиiмдiлiктi арт-
тыру жөнiндегi бастамаларды қолдау;

сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес саласында:
• сыбайлас жемқорлықтың барлық түрлерiне 

және  қорқытып алушылық пен парақорлықты 
қоса алғанда,  басқа да құқыққа қайшы iс-
әрекеттерге қарсы тұру;

• сыбайлас жемқорлыққа қарсы шараларды қа-
былдау (заңнамаға сәйкес);

• адал бәсекелестiк қағидаттарын сақтау;

• заңсыз жолмен алынған табыстарды заңдасты-
руға қарсы iс-қимыл;

қоғаммен өзара әрекеттесу саласында:
• құпия ақпаратты қоспағанда, қоғам үшiн кез кел-
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ген ақпараттың ашықтық, әдiлдiк және қолжетерлiк 
қағидаттарын қамтамасыз ету;

• барлық мүдделi тараптармен диалог жүргiзу 
және мүдделер тепе-теңдiгi негiзiнде өзара тиiмдi 
әрекеттесу;

• мемлекеттiк бағдарламалардың iске асырылуына 
жәрдемдесу/қамтамасыз ету;

• демеушiлiк және қайырымдылық көмек көрсету, 
қайырымдылық iс-шараларын өткiзу;

• iске асырылатын жобалардың уақытылығын, 
қажеттiлiгiн және тиiмдiлiгiн қамтамасыз ету;

• Қазақстан Республикасының қаржылық тұрақ-
тылығын нығайтуға үлес қосқан салық төлеушiнiң 
беделiн сақтап қалу;

инвесторлардың, қазақстандық тауар өндiрушiлер, 
жұмыс және қызмет көрсетушiлердiң, тауар берушi-
лердiң, жұмыстар мен қызметтер көрсетушiлердiң 
құқықтарын сақтау үшiн:
• жасалған шарттардың талаптарын орындау;

• тұтынушыларға/клиенттерге қызмет көрсету са-
пасын және Компания көрсететiн қызметтердiң 
сапасын үнемi арттырып отыру;

• инсайдерлiк ақпаратты пайдалануға салынған 
тыйымды сақтау; 

• қауiпсiздiктi қамтамасыз ету.

ПЕРСОНАЛДЫ ДАМЫТУ ЖӘНЕ КӘСIБИ ОҚЫТУ

Компания тобында жетiстiкке жетудiң басты фак-
торларының бiрi кадрлық потенциал болып табылады. 
Аса табысты басқару және адам ресурстарын дамыту 
үшiн тиiмдi ұйымдастырушылық құрылымы қалыптасты.

Бiлiктiлiк талаптарына сай және қажеттi бiлiмдерi, 
дағдылары бар, iскерлiк және жеке қасиеттерге ие 
мамандарды iрiктеу дер кезiнде және жүйелi түрде 
жүзеге асырылып отырады.

Қызметкерлердi мотивациялау және ынталандыру 
аясында бiлiктiлiгi жоғары қызметкерлердi тарту және 
ұстап тұру бойынша, сондай-ақ қызметкерлердiң 
бiлiм және дағдылар деңгейiн арттыру бойынша 
жұмыстар тұрақты жүргiзiледi. Қызметкерлердi да-
ярлау және оқытудың, қызмет-керлердiң  кәсiби 

бiлiмдер мен дағдыларды игеруiнiң тиiмдi жүйесiн 
құру үшiн бейiндi техникалық мамандықтар бойын-
ша кадрларды оқыту және даярлау жөнiндегi жұмыс 
жүргiзiлуде.Жалпы Компания тобында әртүрлi жұмыс 
мамандық-тары бойынша 16 кәсiби стандарттар 
әзiрленген.Қызметкерлердiң кадрлық әлеуетiн да-
мыту мақса-тында кадрлардың бiлiктiлiгiн арттыру-
ды, кәсiби қайта даярлауды көздейтiн персоналды 
өндiрiстiк оқыту қолға алынған. 

Арнайы курстарда кәсiби оқыту аяқталған соң  
қызметкерлерге кәсiбi бойынша бiлiктiлiк берiледi, 
бұдан басқа 900 адамның бiлiктiлiгi арттырылды, 
550 адам бiлiктiлiк дәрежелерiн көтердi. Бiлiктiлiк 
дәрежелерiн арттырумен немесе жұмыс бабында 
жоғарылаумен байланысты мәселелердi қараған кез-
де, қызметкерлердiң кәсiби оқудан ой-дағыдай өтуi, 
олардың жалпы бiлiм және кәсiби даярлығы, олардың 
жоғары немесе арнаулы орта бiлiм алуы есепке алы-
нады. Жалпы Компания тобы бойынша басқарушылық 
есептiлiк жүйесi бойынша қаржы-экономикалық 
блоктың сертификатталған мамандары 2013 жылғы 1 
қаңтардағы жағдай бойынша 24% құрады.

Еңбек нарығына талдау жүргiзiледi, қабылданған 
стратегияларға сәйкес қысқа мерзiмдi, орташа 
мерзiмдi және ұзақ мерзiмдi перспективада ұйымның 
кадрларға деген сұранысын болжамдау, талаптарға 
сай бiлiктi кадрларды iрiктеу жүргiзiледi.

Кәсiби оқыту мен дамуға салынатын инвестиция- 
лар Компания тобының стратегиялық мақсаттар 
ауқымына сәйкес болуы тиiс. 

Мансапта жоғарылауда оқуға тырысатын және оқуды 
ойдағыдай аяқтайтын, сондай-ақ ең төменгi өндiрiстiк 
буындарда практикалық жұмыс тәжiрибесi бар 
қызметкерлер  артықшылықтарға ие болады. 

Қызметкерлерге алынған бiлiмдерiн үнемi жаңартып 
отыру және әрiптестерiне беру үшiн ынталандырулар 
жасалады. Тәлiмгерлiк жүйесi енгiзiлген.

Компания Басқармасының шешiмiмен әкiмшiлiк және 
дауыс беретiн акцияларының (қатысу үлестерiнiң) 
елу пайыздан астамы Компанияға тиесiлi заңды 
тұлғалардың басқарушы қызметкерлерiне еңбекақы 
төлеу және сыйақы беру Саясаты бекiтiлген, онда 
тәлiмгерлiк үшiн (Компанияның iшкi құжаттарына 
сәйкес жас мамандарға, машықтанушыларға, ре-
зервтегi  мамандарға басшылық ету) белгiленген 
лауазымдық еңбекақы мөлшерiнiң 10%-дан аспайтын 
қосымша ақы (үстеме ақы) төленедi.
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Компания әлеуметтiк мәселелердi жақсарту бойын-
ша белсендi шаралар қабылдайды. Атап айтқанда 
қызметкерлердiң орташа айлық жалақысы 2012 жылы 
55% өсiп, 135,5 мың теңгеге жеттi (ҚР өңдеу саласы 
қызметкерлерiнiң орташа жалақысы — 106 мың теңге). 

Әлеуметтiк бағдарламаларға жұмсалатын шығындар 
көбейтiлдi, қызметкерлерге жатақхана берiледi.  
Кадрлардың тұрақтамауы төмендеп келедi, бiлiктi 
кадрлар, инженерлер қайтарылуда.

ЕҢБЕК ҚАУIПСIЗДIГI ЖӘНЕ ДЕНСАУЛЫҚ САҚТАУ

Компания өндiрiсте еңбек қауiпсiздiгiн артты-
ру бойынша жүйелi шаралар өткiзедi. Компания 
кәсiпорындары өзiне алған мiндеттемелердi орындап 
отыр, оның iшiнде:
• күз-көктем мезгiлдерiнде жұмыс орындарында 

қалыпты температураны қамтамасыз ету. Цехтар 
мен бөлiмдердi жоспар-кестеге сәйкес күз-қыс 
мезгiлдерiне дайындау бойынша iс-шаралар 
жыл сайын 1 қазанға дейiн орындалады;

• жұмыс орындарының жеткiлiктi жарықтандыры-
луын қамтамасыз ету;

• өндiрiстiк жарақаттану себептерiн талдау және 
оның алдын алу шараларын қабылдау;

• профилактикалық медициналық тексерулер жүр-гiзу;

• зауыт қызметкерлерiне арнайы киiм, аяқ киiм, 
жеке қорғаныш құралдарын беру;

• зиянды жұмыс жағдайларына байланысты жұмыс 
орындарында белгiленген нормалар бойынша 
сүт және басқа да азық-түлiктер беру;

• қызметкерлердiң өз еңбек мiндеттерiн орындау 
кезiнде өмiрi мен денсаулығына келтiрiлген залал 
үшiн жауапкершiлiктi сақтандыру;

• еңбектi қорғау талаптарының сақталуына 
тұрақты бақылау жүргiзу;

• зауыт қызметкерлерiне жедел көмек көрсету үшiн 
цехтарды, медпунктердi қажеттi дәрi-дәрмекпен 
қамтамасыз ету;

• қоршаған ортаны ластау көздерiн тоқсан сайын-
түгендеу және экологиялық ахуалды жақсарту 
бойынша шаралар қабылдау.

ҚОРШАҒАН ОРТАНЫ ҚОРҒАУ

Қоршаған ортаны қорғау мақсатында Компания  
энерготиiмдiлiктi дамыту («жасыл экономика» аясын-
да) бойынша белсендi жұмыс жүргiзуде, сондай-ақ 
Экспо-2017 көрмесiне қатысуды жоспарлап отыр. 
Елдiң бәсекеге қабiлеттiлiгiнiң өсуiндегi, өнеркәсiптi 
жаңғыртудағы, энергетикалық және экологиялық 
қауiпсiздiгiн қамтамасыз етудегi басты бағыттардың 
бiрi энергия сақтау және энерготиiмдiлiктi арттыру 
болып табылады. ҚР индустриалдық-инновациялық 
дамуының 2010-2014 жылдарға арналған мемлекеттiк 
бағдарламасында елдiң iшкi жалпы өнiмiнiң энергияны 
қажетсiнуiн 2015 жылға қарай кем дегенде 10 пайызға 
төмендету мiндеттерi қойылған. Осылайша, энергия 
сақтау, сондай-ақ энергетикалық және экологиялық 
қауiпсiздiктi қамтамасыз етудiң негiзгi әдiсi бола 
отырып, мемлекеттiң стратегиялық мiндеттерiне 
жатқызылды. Энергия сақтаудың стратегиялық 
мақсаты — бұл барлық салаларда, барлық өңiрлерде 
және жалпы елiмiзде энерготиiмдiлiктi арттыру.

Компанияның энерготиiмдiлiктi арттыруға қатысты 
шаралары:
1. Өнiмнiң бiр бiрлiгiне шаққанда энергоресурстарды 
тұтынуды төмендету үшiн өнеркәсiптi жаңғырту.

2. Энерготиiмдiлiктi арттыру бойынша инновациялық 
технологияларды енгiзу.

3. Кәсiпорындарды жаңғырту үшiн қаржылық жағдай 
жасау.

4. Энергия сақтау саласын кадрлармен қамтамасыз ету.

5. Жабдықтарды жаңғырту және ұқыпты өндiрiс құру 
үшiн ғылым мен өндiрiстiң өзара әрекеттесуi.

Экологиялық ахуалды жақсарту мақсатында жыл 
бойы қоршаған ортаны ластау көздерiне мониторинг 
жүргiзiлiп келедi және зиянды зат қалдықтарын азайту 
бойынша шаралар қабылдануда. 
Бұдан басқа Компания Кәсiпорындарында Қоршаған 
ортаны қорғау бойынша Бағдарламалар (жоспар) 
әзiрленген.

Экологиялық тұрақтылық пен қауiпсiздiктi қамтамасыз 
ету бойынша негiзгi мiндеттер мыналар:
• қоршаған ортаға ұқыпты қарау;

• қызметкерлер үшiн қолайлы, салауатты және 
қауiпсiз жағдай қалыптастыру, өндiрiстiк жара-
қаттану мен аурулардың алдын алу;
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• еңбектi қорғау және өндiрiстiк қауiпсiздiк сала-
сындағы нормалар мен стандарттарды сақтау;

• қызметтiң энерготиiмдiлiгiн арттыру;

• есептiлiк жүйесiн енгiзу.

Экологиялық тұрақтылыққа бизнестiң экологиялық 
сипаттамаларын жақсартуға инвестиция салу 
арқылы қол жеткiзiледi. Компания қоршаған ортаға 
барынша ұқыпты қарау және табиғи ресурстарды 
тиiмдi пайдалану қағидаттарын сақтауға тырыса-
ды,  қоршаған ортаға керi әсерлердiң алдын алуға 
мүмкiндiк туғызады, қоршаған ортаның жағдайына 
жауапкершiлiктi арттыруға бағытталған бастама-
лар қабылдайды, экологиялық таза және энергия 
сақтайтын технологияларды дамытуға және таратуға, 
экологиялық мониторинг жүргiзуге және экологиялық 
ақпараттың ашық түрде берiлуiне жәрдемдеседi.

Экологиялық менеджмент жүйесi мыналарды қамтиды: 
1. Олардың қызметiнiң қоршаған орта, денсаулық пен 
қауiпсiздiк үшiн келтiрер зардаптарына қатысты ба-
рабар әрi уақытылы ақпарат жинау және бағалау; 

2. Экологиялық көрсеткiштердi жақсарту және ре-
сурстарды тиiмдi пайдалану бойынша өлшенетiн 
мақсаттарды белгiлеу; 

3. Қоршаған ортаны, денсаулық пен қауiпсiздiктi 
сақтау жөнiндегi мақсаттарға қол жеткiзу бойынша 
iлгерiлеудiң тұрақты мониторингi және тексеру.

Компания кәсiпорындарында энерготиiмдiлiктi, ре-
сурстар сақтауды арттыруға және балама энергия 
көздерiн пайдалануға, персоналдың қауiпсiз жүру 
мәдениетiн арттыру және өндiрiсте қауiпсiздiк техни-
касын сақтауға ерекше көңiл бөлiнетiн болады.

КОМПАНИЯНЫҢ ЕНШIЛЕС КӘСIПОРЫНДАРЫНДА
ӘЛЕУМЕТТIК ӘРIПТЕСТIКТI ҰЙЫМДАСТЫРУ

2011 жылғы 5 ақпанда машина жасау саласында ҚР 
Индустрия және жаңа технологиялар министрлiгi, 
Компания және «Қазақстан Республикасы маши-
на жасау қызметкерлерiнiң кәсiподағы» қоғамдық 
бiрлестiгi арасында 2011-2013 жылдарға арналған 
үш жақты Салалық келiсiм жасалды. 
Бұл келiсiм мынадай негiзгi мiндеттердi шешуге ба-
ғытталған:
• өзара сенiм, ақпарат алмасу және ынтымақтастық 

негiзiнде әлеуметтiк әрiптестiктi дамыту;

• кәсiпорындардың тұрақты жұмысын қамтамасыз ету;

• еңбек өнiмдiлiгi үшiн жағдайлар жасау; 

• еңбек және демалыс режимiн белгiлеу;

• еңбекке ақы төлеу (тарифтiк келiсiм);

• гендерлiк және жастар саясаты;

• еңбектi қорғау және қауiпсiздiк техникасы;

• әлеуметтiк кепiлдiктер, жеңiлдiктер мен өтемақылар;

• еңбекке ақы төлеудiң ең төменгi салалық стан-
дартын белгiлеу; 

• қызметкерлердiң заңды құқықтары мен мүдде-
лерiн қорғау бойынша шараларды белгiлеу;

• кәсiподақ қызметiн жүзеге асыру үшiн жағдайлар 
жасау.

Компанияның мынадай еншiлес ұйымдарында «Қазақстан 
Республикасы машина жасау қызметкерлерiнiң кәсiпода-
ғы» Қоғамдық бiрлестiгiнiң филиалдары — алғашқы 
кәсiподақ ұйымдары жұмыс iстейдi: «ПАШЗ» АҚ, «С.М. 
Киров атындағы зауыт» АҚ, «Мұнаймаш» АҚ, «Семей ма-
шина жасау зауыты» АҚ, «Семей инжиниринг» АҚ, «Ги-
дроприбор» ҒЗИ» АҚ, «Омега» ПЗ» АҚ, «Зенит» ОЗ» АҚ, 
«ҚИ 811 автожөндеу зауыты» АҚ,  «Тыныс»  АҚ.

Аталған кәсiпорындардағы қызметкерлер саны —  
4144 адам, кәсiподаққа мүшелiк 75% құрайды.  
Бастапқы кәсiподақ ұйымдары «Қазақстан Республи-
касы машина жасау қызметкерлерiнiң кәсiподағы» 
Қоғамдық бiрлестiгiнiң филиалы туралы ереже 
негiзiнде әрекет етедi. 

Бастапқы кәсiподақ ұйымдарын  кәсiподақ мүшелерi 
сайлаған кәсiподақ комитеттерiнiң төрағалары 
және «Қазақстан Республикасы машина жасау 
қызметкерлерiнiң кәсiподағы» Қоғамдық бiрлестiгiнiң 
сенiмхаты негiзiнде басқарады. 

Ұжымдық шарт талаптарының орындалуын бақылауды 
Жұмыс беру-шiнiң өкiлдерi және қызметкерлер 
өкiлiнiң тең санынан құралған тұрақты әрекет ететiн 
ұжымдық шарт комиссиясы жүзеге асырады. 

Тараптар жыл сайын қызметкерлердiң жиналыста-
рында (конференцияларында) алған мiндеттемелердiң 
орындалуы туралы есеп бередi.
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«ҚÀÇÀҚÑÒÀÍ ÈÍÆÈÍÈÐÈÍÃ» ҰÊ» ÀҚ
ÆÛËÄÛҚ ÅÑÅÁI

«ТЫНЫС» АҚ

«Тыныс» АҚ — бұған дейiн Оттектi-тыныс алу аппа-
ратурасы зауыты деген атымен белгiлi, 1959 жылы 
құрылған. Бұған дейiн Мәскеу қ. «Наука» агрегаттық 
зауытының Конструкторлық бюросы (КБ), Томили-
но қаласындағы «Звезда» зауытының КБ, Мәскеу 
қаласындағы А.И. Микоян атындағы машина жасау 
зауытының КБ әзiрлеген 45 авиациялық бұйым түрiн 
шығаратын жалғыз кәсiпорын (калька ұстаушы) бо-
лып табылады. 

2005 жылдың қорытындысы бойынша кәсiпорын Қа-
зақстан Республикасы Үкiметiнiң «Сапа саласындағы 
жетiстiктерi үшiн» атты сыйлығына ие болды. 

Шығарылатын өнiмдерiнiң негiзгi түрлерi:
• авиациялық техника және авиациялық автома-

тика құралдары үшiн тiршiлiктi қамтамасыз ету 
аппаратурасы; 

• АН, ИЛ, ТУ, ЯК, БЕ, СУ, МИГ, МИ, КА, Ансат 
маркалы азаматтық және әскери ұшақтар мен 
тiкұшақтарға арналған авиациялық бұйымдар;

• полиэтилен құбырлар мен фитингтер және т.б.

2012 жылдың 4 тоқсанында кәсiпорын «Бронекеу-
дешелер өндiру» атты инвестициялық жобаны iске 
асыруға кiрiстi.

2013 жылы Қоғам екi инвестициялық жобаны: «Газ-
далатын  модельдер бойынша құйма өндiрiсiн игеру» 
және «Бронекеудешелер өндiру» жобаларын iске 
асыруды жоспарлап отыр. Өндiрiстi ұйымдастыру 
үшiн барлық қажеттi лицензиялар мен сертифи-
каттар бар. ISO 9001:2008 сапа менеджментi жүйесi 
енгiзiлген және жұмыс iстейдi.

Атауы
Өндiрiс көлемi,
мың теңге/адам

2011 жыл — факт 6 239

Табыс — барлығы,
мың теңге/адам

Оның iшiнде:
өнiмдi сатудан
түскен табыс

3 631 138 3 986 376

Жиынтық 
пайда

мың теңге/адам

Еңбек өнiмдiлiгi, 
мың теңге/адам

3 809 073 657 497

2012 жыл — факт 7 0174 652 426 4 798 457 4 660 940 658 668

«ПЕТРОПАВЛ АУЫР МАШИНА 
ЖАСАУ ЗАУЫТЫ» АҚ

«Петропавл ауыр машина жасау зауыты» АҚ — 
мұнайгаз, энергетика және темiржол жабдығын 
шығаратын және машина жасауда осы өнiмдi шығару 
үшiн қажеттi барлық технологиялық бөлiнiстерi бар 
көпбейiндi өндiрiстiк қуаттарға ие Қазақстанның 
жетекшi кәсiпорны болып табылады. 

2011 жылы кәсiпорын алғашқы өнiм шығаруының 
50 жылдық мерейтойын атап өттi.

30 жыл бойы кәсiпорын КСРО Қорғаныс өнеркәсiбi 
министрлiгiнiң құрамында болды және толық 
жиынтықты ракеталық кешендер мен метеорологиялық 
ракеталар өндiрумен айналысты.

Кәсiпорын құрамында 19 өндiрiстiк цех және учас-
келер бар, оларда 2000 технологиялық жабдық 
жұмылдырылған, конструкторлық-технологиялық ор-

талығы бар, онда жүзден астам бiлiктi инженерлер 
мен конструкторлар жұмыс iстейдi. Өндiрiске мұнай 
өндiру техникасының 11 бұйымы, 40-тан астам мұнай-
химия жабдығының түрлерi, сондай-ақ энергетикалық 
және химиялық кешендерi үшiн гамма-өнiм әзiрленiп, 
өндiрiске қойылған. Кәсiпорында мұнайгаз жабдығын, 
мұнайгаз өңдеу жабдығын, энергетикалық және 
химиялық өндiрiс, темiржол жабдығын, арнайы 
өнiмдер шығару жолға қойылған. 

2012 жылы кәсiпорында жаңа бұйымдар әзiрлеу және 
игеру бойынша үлкен жұмыс атқарылды, шығарылатын 
жылу алмастырғыш және энергетикалық жабдықтар 
номенклатурасы кеңейтiлдi. 

Өндiрiстi ұйымдастыру үшiн барлық қажеттi лицен-
зиялар мен сертификаттар бар. ISO 9001:2008 сапа 
менеджментi жүйесi енгiзiлген және жұмыс iстейдi.
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2 8043 005 700 2 857 312 2 774 172 2 153

4 4935 108 200 5 739 349 5 670 365 229 425

«ЗЕНИТ» ОРАЛ ЗАУЫТЫ» АҚ

«ЗЕНИТ» ОРАЛ ЗАУЫТЫ» АҚ 1941 жылы Ленин-
градтан көшiрiлген «Двигатель» зауытының негiзiнде 
құрылған. 

Соғыс кезiнде арнайы әскери-теңiз қару-жарағын 
шығарған. Ұлы Отан соғысы жылдары әскердi және 
флотты қамтамасыз етуде сiңiрген еңбегi үшiн 
Қазақстан кәсiпорындарының арасындағы жалғыз за-
уыт 1 дәрежелi Отан соғысы орденiмен наградталды.

Зауыттың негiзгi қызмет түрi 1993 жылдан берi айналы-
сатын катерлер мен кемелер жасау болып табылады, бұл 
Қазақстан Республикасында жаңа өнеркәсiп — кеме жа-
сау саласының қалыптасуының бастауы болды. 

Бұл зауытта тиiстi техникалық және өндiрiстiк 
мүмкiндiктер, зияткерлiк және кадрлық әлеуеттiң 
арқасында қалыптасты. Осы уақыт аралығында су 
ығыстырғыштығы 240 тоннаға дейiнгi катерлер мен 
кемелердiң сериялық өндiрiсi игерiлдi. 

Шығарылатын өнiмдер:
• кеме жасау;

• мұнайгаз кешенiне арналған өнiмдер;

• агроөнеркәсiптiк кешенге арналған өнiмдер және 
өзге де азаматтық өнiмдер.

Өткен жылы алғашқы «Қазақстан» ракеталық-ар-
тиллериялық катерi суға жiберiлдi, су ығыстыр-
ғыштығы 240 тонна. Келешекте сондай-ақ салмағы 
600 тоннаға дейiн мамандандырылған теңiз кемелерiн 
(көп функциялы қамтамасыз ету кемелерi, жүзитiн 
зертханалар, шамалы шөгетiн сүйреткiштер, вахталық 
ауысымды жеткiзетiн кемелер, iздестiру-құтқару және 
өрт сөндiретiн кемелер) шығару жоспарланып отыр.

Өндiрiстi ұйымдастыру үшiн барлық қажеттi лицен-
зиялар мен сертификаттар бар. ISO 9001:2008 сапа 
менеджментi жүйесi енгiзiлген және жұмыс iстейдi.

3 3232 984 010 1 242 858 1 087 494 66 745

5 1524 682 732 6 758 734 6 741 681 549 164

«МҰНАЙМАШ» АҚ

«Мұнаймаш» АҚ 1941 жылдың қарашасында Петро-
павл қаласына көшiрiлген Таганрогтық «Красный ги-
дропресс» зауыты базасында құрылған. Кәсiпорын 
мұнайгаз кешенiнiң өнiмдерiн шығаруға мамандана-
ды. Өнiмдер бiрегей технология бойынша өндiрiледi 

және жоғары дәлдiкпен, агрессивтi сұйық және газды 
орталарға таттануға қарсы төзiмдiлiкке, жоғары тозу 
төзiмдiлiгiне ие. Эксплуатациялық-техникалық си-
паттамалар бойынша сорғылар үздiк әлемдiк үлгiлер 
деңгейiнде тұр. 
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Өндiрiске арналған өнiмдер мұнай өндiру кәсiпорын-
дарының, ұқсас бұйымдарын пайдалану процесiнде 
әзiрленген талаптарға сәйкес өндiрiледi, және тапсы-
рыс берушiнiң талаптарын ескере отырып қосымша 
жасалуы мүмкiн.

Кең ауқымды жаңғырту жүргiзiлдi, «Накамура Томи» 
(Жапония) өндiрген жаңа металл өңдейтiн жабдық 
енгiзiлдi және ең жоғарғы әлемдiк стандарттарға сай 
жобалау мен өндiрiстi басқарудың толассыз авто-
маттандырылған жүйесi құрылды. 
Өндiрiстi ұйымдастыру үшiн барлық қажеттi лицензия-
лар мен сертификаттар бар. 

ISO 9001:2008 сапа менеджментi жүйесi енгiзiлген 
және жұмыс iстейдi.

Қазiргi таңда кәсiпорында өндiрiстi жаңғырту жобасы 
жүзеге асырылады. Жобаның мақсаты механикалық 
өңдеу өндiрiстi жаңғырту болып табылады. 

«Мұнай өнеркәсiбi бұйымдарының механикалық өндi-
рiсiн жаңғырту» инвестициялық жобасын жүзеге 
асыру үшiн инвестициялар ретiнде мемлекеттiк 
қолдау түрiндегi қаражаттар тартылады: «Өнiмдiлiк 
2020» бағдарламасына қатысу арқылы ұзақ мерзiмдi 
лизингтiк қаржыландыру.

2011 жыл — факт 14 0991 959 789 2 557 877 1 950 651 213 462

2012 жыл — факт 12 1281 685 834 2 467 092 1 669 930 78 059

«КАЗИНЖЭЛЕКТРОНИКС» АҚ

«КазИнжЭлектроникс» АҚ (бұған дейiн — ҚР Ұлттық 
радиоэлектроника және байланыс орталығы) 
1994 жылы «Сарышаған» полигонының ғылыми-
техникалық кешенi, радиотехникалық бейiндегi 
кәсiпорындар мен ұйымдар базасында құрылған. 
Кәсiпорынның негiзгi қызмет түрлерi қару-жарақты, 
әскери және арнайы техниканы жаңғырту және 

күрделi жөндеу, заманауи байланыс құралдары мен 
радиоэлектроника бұйымдарын өндiру, компьютерлiк 
жабдықты құрастыру өндiрiсi.

Өндiрiстi ұйымдастыру үшiн барлық қажеттi лицен-
зиялар мен сертификаттар бар. ISO 9001:2008 сапа 
менеджментi жүйесi енгiзiлген және жұмыс iстейдi.

4 784435 310 461 024 435 311 9 423

23 9952 447 489  2 415 556 2 326 242 5 172

«КИРОВ АТЫНДАҒЫ ЗАУЫТ» АҚ

«С.М. Киров атындағы зауыт» 1928 жылы радиоаппа-
ратура  өндiру мақсатында құрылған. 1941 жылы за-
уыт Петропавл қаласына көшiрiлдi. 

Кәсiпорынның негiзгi қызметi байланыс құралдарын, 
темiржол автоматикасын, Қазақстан Республикасы 
Қорғаныс министрлiгiнiң, темiржол көлiгi, мұнайгаз 
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кешенiнiң қажеттiлiктерi үшiн қауiпсiздiк жүйеле-
рiн, цифрлы телевидениеге арналған техникалық 
құралдармен арнайы құралдарды жобалау және өндiру, 
құрастыру, iске қосу-жөндеу жұмыстары, сервистiк 
қызмет көрсету және жөндеу болып табылады.

Өндiрiстi ұйымдастыру үшiн барлық қажеттi лицензия-
лар мен сертификаттар бар. 

ISO 9001:2008 сапа менеджментi жүйесi енгiзiлген 
және жұмыс iстейдi.

9 8945 510 811 5 524 532 5 577 450 288 473

11 4936 504 981 6 114 875 6 164 528 329 317

«КИРОВ АТЫНДАҒЫ МАШИНА ЖАСАУ 
ЗАУЫТЫ» АҚ

«С.М. Киров атындағы машина жасау зауыты» АҚ 
1942 жылы Махачкала түбiнен көшiрiлген № 182 зауыт 
(қазiргi «Дагдизель» зауыты) базасында құрылған. 
Кеңестiк кезеңде КСРО-ның жетекшi дизель шығару 
және торпеда жасау зауыттарының бiрi болған.  
Кәсiпорында теңiз су асты қаруын, кеме гидравлика-
сы бұйымдарын, қазандықтардың жану процесiн ав-
томаттан дырылған басқару кеме жүйелерiн, темiржол 

үшiн қосалқы бөлшектер, тау-кен өндiру өнеркәсiбiне 
және мұнайгаз кешенiне арналған бұйымдарды өндiру 
жолға қойылған. 2012 жылы зауыт өзiнiң 70-жылдық 
мерейтойын атап өттi.

Өндiрiстi ұйымдастыру үшiн барлық қажеттi лицен-
зиялар мен сертификаттар бар. ISO 9001:2008 сапа 
менеджментi жүйесi енгiзiлген және жұмыс iстейдi.

2 208827 864 1 266 302 853 803 12 910

2 218740 750 762 913 564 964 -311 192

«ГИДПРОПРИБОР» ҒЗИ» АҚ

«Гидроприбор» ғылыми-зерттеу институты» АҚ 
1972 жылы Орал қаласында КСРО Кеме жасау 
өнеркәсiбi министрлiгiнiң «Гидроприбор» Ленин-
град Орталық Ғылыми-зерттеу институтының Орал 
филиалы ретiнде, К.Е. Ворошилов атындағы СКБ 
Машина жасау зауытының базасында iздестiру, 
апаттан құтқару және арнайы су асты техникалық 
жұмыстарын жүргiзу үшiн су астында қолданылатын 
робототехникалық құралдарды зерттеу, әзiрлеу және 
өндiру үшiн құрылған. Қазiргi уақытта кәсiпорын 

қызметiнiң негiзгi бағыттары кеме жасау, мобильдi 
робототехника саласындағы, сондай-ақ мұнайгаз 
секторына арналған жабдықтар өндiсiндегi зерт-
теулерге, жобалауға, өндiруге және инжинирингiне 
шоғырландырылған.

Бұл жұмыстарды орындау үшiн кәсiпорында өндiрiстi 
ұйымдастыру үшiн барлық қажеттi лицензиялар мен 
сертификаттар бар. 2012 жылы кәсiпорын Қазақстан 
Республикасы Бiлiм және ғылым министрлiгiнде ак-
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кредитациядан өттi. Ғылыми және (немесе) ғылыми-
техникалық қызмет субъектiсi ретiнде Куәлiк алды.

2012 жылы кәсiпорын техникалық құжаттама әзiрлеп, 
жоғары жылдамдықты катердiң тәжiрибелiк үлгiсiн 
жасап шығарды.

2011 жыл — факт 2 556301 650 305 601 301 650 8 676

2012 жыл — факт 2 974377 756 380 451 377 756 4 503

«811 АВТОЖӨНДЕУ ЗАУЫТЫ» АҚ

«ҚИ 811 автожөндеу зауыты» АҚ 1976 жылдың 
1 шiлдесiнде Ерейментау қаласында КСРО-ның 
Түркiстан және Батыс Сiбiр әскери округтерiнiң көлiк 
техникасының күрделi және регламенттелген жөндеу 
жұмыстарын қамтамасыз ету мақсатында құрылды.

Өзi қызмет еткен 30 жылдан астам уақыт iшiнде 
кәсiпорын техниканы жөндеу және қайта жабдықтау 
саласында үлкен тәжiрибе жинақтады. Зауыт өнiмi 
жақсы беделге ие болды.

Қызметтiң негiзгi бағыттары барлық түрлендiрмелi 
жүк көлiгi техникасын күрделi жөндеу, түрлендiру, 
қайта жабдықтау және сервистiк қызмет көрсету бо-
лып табылады.

Кәсiпорын барлық түрлендiрмелi жүк көлiгi техника-
сын күрделi жөндеуге, түрлендiруге, қайта жабдықтау 
және сервистiк қызмет көрсетуге маманданған.

Барлық қажеттi лицензиялар мен сертификаттар бар.

2011 жыл — факт 4 662610 756 615 692 610 245 68 709

2012 жыл — факт 3 278399 874 402 402 399 604 2 148

«СЕМЕЙ МАШИНА ЖАСАУ ЗАУЫТЫ» АҚ

«Семей машина жасау зауыты» АҚ 1969 жылы КСРО 
Қорғаныс өнеркәсiбi министрлiгiнiң бұйрығымен 
Рубцовск машина жасау зауытының (РМЗ) филиалы 
ретiнде ашылды. 

Зауыттың өндiрiстiк қуаты өтiмдiлiгi жоғары жыланба-
уыр техника мен оның қосалқы бөлiктерiн, темiржол 
көлiктерiнiң құраушы бөлiктерiн, сондай-ақ жалпы 
машина жасау өнiмiн шығаруға бағытталған.  

Кәсiпорында ГТ-Т тартқыш-жыланбауыр көлiк пен 
оның қосалқы бөлшектерiнiң, темiржол көлiгiнiң жыл-
жымалы құрамының, жалпы машина жасау өнiмдерiнiң 
өндiрiсi жолға қойылған. 

Өндiрiстi ұйымдастыруға қажеттi барлық  лицензия-
лар мен сертификаттар бар.
ISO 9001:2008 сапа менеджментi жүйесi енгiзiлген 
және жұмыс жасайды.

ISO 9001:2008
Сапа менеджментi жүйесi енгiзiлген және 

жұмыс жасайды
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2011 жыл — факт 4 423636 876 479 575 465 291 8 870

2012 жыл — факт 8 7261 466 020 1 824 296 1 807 056 182 961

«СЕМЕЙ ИНЖИНИРИНГ» АҚ

«Семей инжиниринг» АҚ 1976 жылдың 2 шiлдесiнде 
негiзi қаланған «Бронетанк жөндеу зауыты» РМК 
қайта құру арқылы ашылған. Бронетанкiлiк техниканы 
күрделi жөндеу мен түрлендiру бойынша жұмыстар мен 
қызметтер ұсынатын Орта Азия аймағындағы жалғыз 
маманданған кәсiпорын болып табылады.

Кәсiпорын қару-жарақ пен әскери техниканы күрделi 
жөндеу мен түрлендiруге және конверсиялық техни-
каны өндiруге маманданған. 
Өндiрiстi ұйымдастыруға қажеттi барлық  лицензия-
лар мен сертификаттар бар. ISO 9001:2008 сапа 
менеджментi жүйесi енгiзiлген және жұмыс жасайды.

2011 жыл — факт 9 1401 526 311 1 719 523 1 708 154 435 818

2012 жыл — факт 11 5736 017 757 6 093 337 6 031 823 489 424

«ОМЕГА» АСПАП ЖАСАУ ЗАУЫТЫ» АҚ

«Омега» аспап жасау зауыты» АҚ 1972 жылы құрылды 
және КСРО Кеме өнеркәсiбi министрлiгi құрамына 
кiрдi, кеме тетiктерiн басқаруға арналған жүйелер мен 
кешендер, кемеiшiлiк байланыс аппаратурасы, кеме 
аспап құрылысының дәл механикасы бұйымдарының 
өндiрiсi саласында маманданды.

Кәсiпорында өндiрiстiң келесi түрлерi орныққан:
• әзiрлеушiлiк

• құралдық

• металл өңдеушi

• монтаждаушы-жинаушы

• пластмассалы және резеңке техникалық өнiмдер 
өндiрiсi

• ауыз суды әзiрлеуге арналған қондырғылар 
өндiрiсi.

Қазақстан темiр жолының жылжымалы құрамына 
арналған қосалқы бөлшектердiң, жылжымалы құ-
рамға арналған бөлшектер мен түйiндердiң кең 
ауқымын өндiру және жеткiзу ұйымдастырылған. 

Кәсiпорын темiр жол қондырғысы, жылжымалы құ-
рамға арналған бөлшектер мен түйiндер, арнайы өнiм 
мен қос қолданыс өнiмдерi, АӨК өнiмдерiнiң өндiрiсiне 
маманданған.

2012  жылы  зауыт  өзiнiң  40  жылдық  мерейтойын 
атап  өттi.

Өндiрiстi ұйымдастыруға қажеттi барлық лицензи-
ялар мен сертификаттары бар. ISO 9001:2008 сапа 
менеджментi жүйесi енгiзiлген және жұмыс жасайды.

Атауы
Өндiрiс көлемi,
мың теңге/адам

Табыс — барлығы,
мың теңге/адам

Оның iшiнде:
өнiмдi сатудан
түскен табыс

Жиынтық 
пайда

мың теңге/адам

Еңбек өнiмдiлiгi, 
мың теңге/адам

Атауы
Өндiрiс көлемi,
мың теңге/адам

Табыс — барлығы,
мың теңге/адам

Оның iшiнде:
өнiмдi сатудан
түскен табыс

Жиынтық 
пайда

мың теңге/адам

Еңбек өнiмдiлiгi, 
мың теңге/адам
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2011 жыл — факт 2 962482 817 547 498 515 920 18 341

2012 жыл — факт 3 510628 326 1 053 139 624 921 237 924

«ҚАЗАҚСТАН ИНЖИНИРИНГ» ҒЗИ» ЖШС

«Қару-жарақты басқару жүйелерiн енгiзудiң бiрыңғай 
орталығы» ЖШС «Қазақстан инжиниринг» ғылыми-
зерттеу институты» ЖШС ретiнде қайта құрылып, 
ғылыми және ғылыми-техникалық қызмет субъектiсi 
ретiнде аккредиттелдi; әзiрлемелер мен өндiрiстi, оқ-
дәрiлердi, қару-жарақты және әскери техниканы, 
қосалқы бөлшектердi, құраушы бұйымдар мен олардың 
аспаптарын; арнайы материалдарды олардың өндiрiсiне 
арналған қондырғыны жөндеудi, оның iшiнде монтаж-
ды, реттеудi, түрлендiрудi, орнатуды, сақтауды, жөндеу 
мен сервистiк қызмет көрсетудi жүргiзуге лицензиялар 

алынды. Ауқымды нарық пен сұраныстың артуына бай-
ланысты инжинирингтiк бағытты EPC(M) келiсiмшарттар 
бағытында дамыту туралы шешiм қабылданды, ол мы-
наларды қамтиды:
• экспорториентациялау арқылы iшкi нарықтағы 

инжинирингтiк қызметтер нарығын дамыту;

• жаңа технологиялар енгiзу (әзiрлеу және трансфер);

• инжиниринг саласындағы қызметтер сапасын 
арттыру;

• өзiндiк өндiрiстiк әлеуеттi дамыту.

р/б № Көрсеткiштер

153 335

2012 ж. бек. жоспар

1 Табыстар, барлығы 92 738

154 4702 Øығыстар, барлығы 86 301

12 ай 2012 ж./ нақты

(1 335)Қаржылық нәтиже 5 150

«ҚАЗАҚСТАН АВИАЦИЯЛЫҚ ИНДУСТРИЯСЫ» ЖШС

Кәсiпорын «Астана қаласында авиациялық-техникалық 
орталық құру» жобасын жүзеге асыру үшiн құрылды. 
Аталмыш жоба мына бағыттар бойынша жүргiзiледi:
• «CessnaAircraftCompany» компаниясының үлгiлiк 

қатарына қызмет көрсету және құрастыру.

• Ресейлiк өндiрушiлердiң тiкұшақтарына техника-
лық қызмет көрсету және жөндеу.

• Майдан авиациясы ұшақтарына техникалық қыз-
мет көрсету және жөндеу.

• Әскери-көлiк авиациясының ұшақтарына сер-
вистiк қызмет көрсету.

«ҚАЗАҚСТАН ASELSAN ИНЖИНИРИНГ» ЖШС

«Қазақстан ASELSAN инжиниринг» ЖШС 2011 жыл-
дың 18 сәуiрiнде құрылды.

Бiрлескен кәсiпорынның құрылтайшылары: «Қазақ-
стан инжиниринг» ҰК» (50%), ASELSAN  түрiк ком-
паниясы (49%) және Түркияның Қорғаныс өнеркәсiбi 
комитетi (1%).

Бiрлескен кәсiпорынның қызметi электрондық-
оптикалық аспаптар өндiрiсi болып табылады. 2012 
жылы кәсiпорын құрылтайшылары шығарылатын 
өнiм желiсiн кеңейтуге мүмкiндiк беретiн бiрлескен 
келiсiмге қол қойды.

Атауы
Өндiрiс көлемi,
мың теңге/адам

Табыс - барлығы,
мың теңге/адам

Оның iшiнде:
өнiмдi сатудан
түскен табыс

Жиынтық 
пайда

мың теңге/адам

Еңбек өнiмдiлiгi, 
мың теңге/адам
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Сондай-ақ кәсiпорын «Еврокоптер Қазақстан инжини-
ринг» ЖШС-мен өзара түсiнiстiк туралы меморандумға 
қол қойды. Оның аясында тараптар «Еврокоп-
тер Қазақстан инжиниринг» ЖШС өндiретiн ЕС-145 
тiкұшақтарына электрондық-оптикалық қондырғы ор-
нату мүмкiндiгiн игеруге дайын.

ISO 9001:2008, ISO 14001, AGAP-160, AGAP-2110, 
OHSAS 18001, AS9100 сияқты авиациядағы, қоршаған 
ортадағы, кәсiби қауiпсiздiк пен денсаулықтағы ме-
неджмент және сапа жүйесi енгiзiлген және жұмыс 
жасайды.

2013 жылы электрондық-оптикалық қондырғы өндiрiсi 
бойынша зауыт пайдалануға берiледi.

«КАМАЗ ИНЖИНИРИНГ» АҚ

«Камаз инжиниринг» АҚ 2005 жылдың 31 мамырын-
да құрылды. Компанияның бiрлескен құрылтайшысы 
«Камаз» ААҚ болып табылады.

«Камаз инжиниринг» АҚ — бұл Қазақстандағы Камаз 
көлiктерiнiң негiзiнде жүк көлiктерi мен арнайы техни-
каны жинайтын бiрiншi зауыт.

Қазақстан Республикасында жүк көлiктерiн өндiру 
бойынша көшбасшы болып табылады.

Зауыт құрылған сәттен бастап, алты мыңнан астам 
көлiк пен арнайы техника өндiрiлдi, олар Республика 
экономикасының көптеген салаларында, атап айтқанда, 
күш құрылымдарында, ТЖМ, жол құрылысында, ауыл 
шаруашылығында қолданыс табуда.

Үлгiлiк қатары 30-ға жуық арнайы және екiұдай  
мақсаттағы техниканы құрайды.

Өндiрiстi ұйымдастыруға қажеттi барлық лицензиялар 
мен сертификаттар бар.

ISO 9001:2008 сапа менеджментi жүйесi енгiзiлген 
және жұмыс жасайды.

«ТАЛЕС ҚАЗАҚСТАН ИНЖИНИРИНГ» ЖШС

«Талес Қазақстан Инжиниринг» ЖШС 2008 жылдың 
маусымында Француз Республикасына жасалған 
ресми сапар нәтижесiнде Елбасының берген тапсыр-
масын орындау мақсатында 2009 жылдың мамырында 
құрылды. 

Бiрлескен  кәсiпорынның  құрылтайшылары  «Қазақс-
тан инжиниринг» ҰК» АҚ — 50%, «Талес Қазақстан» 
ЖШС  — 40% (Франция), «Thales communication&security 
S.A.» компаниясы — 10% (Франция). Кәсiпорын 
электронды қондырғыны, үйелердi және/немесе 
бағдарламалық қамсыздандыруды әзiрлеуге, өндiруге 
және сатуға, және онымен байланысты қызметтердi 
ұсынуға; қорғаныс нарығына арналған радио мен 
коммуникациялық қондырғыны сатуға және оған 
техникалық қызмет көрсетуге маманданған.

«ИНДРА ҚАЗАҚСТАН ИНЖИНИРИНГ» ЖШС

«Индра Қазақстан инжиниринг» ЖШС 2011 жылдың 
28 маусымында құрылды.

Бiрлескен кәсiпорынның құрылтайшылары: «Қазақстан 
инжиниринг» ҰК» АҚ (49%) және Испаниялық «Индра 
Системас, С.А.» компаниясы (51%).
Қызметтiң негiзгi түрлерi — қазақстандық тарапқа 
заманауи технологияларды трансферттеу негiзiнде 
қорғаныстық мәндегi радиоэлектронды жүйелердi 
өндiру және техникалық қызмет көрсету.

«ЕВРОКОПТЕР ҚАЗАҚСТАН ИНЖИНИРИНГ» ЖШС

«Еврокоптер Қазақстан инжиниринг» ЖШС 2010 
жылдың желтоқсанында құрылды.

Тең құқықты негiзде пайда болған бiрлескен кәсiп-
орынның құрылтайшылары «Қазақстан инжиниринг» 
ҰК» АҚ және EADS концернiнiң еншiлес компаниясы —  
«Eurocopter»  болып табылады.

Зауыт механикалық түйiндерге қызмет көрсету, та-
бақтық металл бұйымдарын жөндеу, электр қондырғы 
мен борттық радиоэлектрониканы жөндеу, композиттiк 
материалдардан жасалған бұйымдар мен қалақтарды 
жөндеу шеберханаларымен, қозғалтқыштарды, 
гидравликалық қондырғыны жөндеу бойын-
ша  шеберханалармен, техникалық қызмет көрсету  
және бояу бойынша жұмыстарды жүргiзуге арналған  
жайлармен, дербес қазандықпен, қойма жайларымен  
жабдықталған.

Қызметтiң негiзгi түрлерi:
• ЕС-145 тiкұшақтарын құрастыру, сату,  

техникалық қызмет көрсету;

• персоналды: әлеуеттi тапсырыс берушiлердiң 
ұш-қыш және техникалық құрамын оқыту.
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«ЗИКСТО» АҚ

«ЗИКСТО» АҚ «В.В. Куйбышев атындағы машина жа-
сау зауыты» АҚ мемлекеттiк кәсiпорнын қайта құру 
арқылы ашылды.

Кәсiпорын iрi темiржол торабы — Петропавл қала-
сында орналасқан. Бұл кәсiпорынды шикiзатпен және 
материалдармен қамтамасыз ету, сондай-ақ дайын 
өнiмдi тиеп жiберу үшiн қолайлы жағдай туғызады.

Кәсiпорын жүк вагондарын, астық тасымалдауға 
арналған жабық хоппер-вагондарды, контейнер-
тасымалдағыштарды өндiруге, вагон мен оның 
құраушы бөлiктерiн күрделi жөндеуден өткiзуге, ва-
гон мен оның құраушы бөлiктерiн күрделi жөндеу мен 
жөндеудiң басқа да түрлерiнен өткiзуге, мұнай-газ, 
энергетикалық кешендерге арналған өнiмдердi, жал-
пы өнеркәсiптiк тауарлар мен халықтық тұтыным тау-
арларын өндiруге маманданған.

Өндiрiстi ұйымдастыруға қажеттi барлық  лицензия-
лар мен сертификаттар бар.

ISO 9001:2008 сапа менеджментi жүйесi енгiзiлген 
және жұмыс жасайды.
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2013 жылы Компания активтерi құнын 66 327 млн 
теңгеге дейiн көтеру Компанияның даму жоспарын-
да қарастырылған және Компанияның инвестициялық 
жобаларын жүзеге асыру үшiн республикалық 
бюджет қаражатынан қаржыландырылатын негiзгi 
құралдар, инвестициялар, ТМҚ құнын арттыру ар-
қылы,  сондай-ақ Компанияның облигациялық бағ-
дарламасының аясындағы өзiндiк және тартылған 
қаражаттар есебiнен арттыру жоспарланып отыр.

Сонымен қатар, еңбек өнiмдiлiгiн (Компаниялар тобы 
бойынша өндiрiлген өнiм көлемi/кезең iшiндегi жос-
парланатын (нақты) саны) әрбiр қызметкерге 12,1 млн 
теңге деңгейiне дейiн арттыру көзделiп отыр. 

2012 жыл нәтижесi бойынша еңбек өнiмдiлiгi әрбiр 
қызметкерге 10,8 млн теңгенi құрады. Компания 
кәсiпорындарының еңбек өнiмдiлiгiн арттыру келесi  
бағыттарды жүзеге асырумен байланысты орындала-
тын болады:

• жұмыс жасаушы кәсiпорындарды жетiлдiру, тех-
нологиялар трансфертi;

• персонал бiлiктiлiгiн арттыру (мамандарды оқыту, 
қайта дайындау);

• жұмыс жасаушы кәсiпорындар негiзiнде ҒЗТКӘ 
дамыту.

Жаңа бағыт — Инжинирингтi құру және дамыту жос-
парлануда, оның көлемiн 7 72 млн теңге деңгейiне 
дейiн жеткiзу жоспарланып отыр.

EPC-контрактер құру бойынша жұмыс жүргiзiлетiн 
болады. Жүзеге асыру бойынша келiсiмшарттарда 
шығарылатын өнiмнiң сервисi және ары қарайғы қызмет 
көрсетуi қарастырылады, бұл қызмет ету мерзiмiн арт-
тырып, кешендi қарауды қамтамасыз етедi.

7 712 млн теңге мөлшерiндегi инжинирингтiк қыз-
меттер көлемiне 2013 жылдың соңына дейiн Компа-
нияның еншiлес ұйымдары тарапынан қол жеткiзiледi.

Өндiрiстi жетiлдiру мен жаңарту, сондай-ақ жаңа 
150 жұмыс орнын ашу жоспарланып отыр. Компа-
ния кәсiпорындарының өндiрiсiн жетiлдiру, жаңарту 
келесi бағыттар бойынша жүзеге асады:

• жоғары технологиялы қондырғыны сатып алу 
арқылы физикалық және моральдық тұрғыдан 
ескiрген қондырғыны;

• арнайы көлiк пен тетiктердi ауыстыру;

• технологиялар трансфертi;

• өндiрiстiк жайлар мен қондырғыларды рекон-
струкциялау, күрделi жөндеу, учаскелердiң 
орналасу кестесiн өзгерту, зауытiшiлiк көлiк 
лектерiн оңтайландыру, жаңа нысандарды салу;

• өндiрiстi автоматтандыру, заманауи техника мен 
бағдарламалық қамсыздандыру сатып алу.

Соңғы 3 жыл iшiнде Компаниялар тобы бойынша 650-
ге жуық жаңа жұмыс орны ашылды.

2013 жылға көзделген кезектi үлкен тапсырма 
Қазақстан Республикасының аумағында электронды-
оптикалық аспаптар өндiрiсi бойынша орталық ашу 
болып табылады. 

«Қазақстан Aselsan инжиниринг» ЖШС бiрлескен 
кәсiпорны келесiдей өнiмдердi шығаруды жоспар-
лап отыр: түнгi көру аспаптары, жылувизорлар, ны-
саналар (оптикалық және жылувизиялық линзалар 
өндiрiсi игерiлетiн болады), ескери радиостансалар, 
ҚР, жақын шетел елдерiнiң күш ведомстволарына 
арналған байланыс жүйелерi. 

Сондай-ақ, «Еврокоптер Қазақстан инжиниринг» 
ЖШС-мен бiрлесiп, тiкұшақтар авионикасы жүйелерiн 
жетiлдiру жүзеге асырылады. Өндiрiстiк қуатты 
жұмыс орындарының санын 200 адам етiп, жылына
5 450 данаға дейiн жеткiзу жоспарланып отыр.

Компания Қазақстан Республикасының Қарулы күш-
терi, басқа әскерлерi мен әскери құрылымдарын техно-
логиялық жетiлдiрудiң және қару-жарақ пен әскери тех-
ника өндiрiсiн дамытудың 2011-2015 жылдарға арналған 

7 712 
млн теңге

Компанияның еншiлес ұйымдары 2013 
жылдың соңына дейiн қол жеткiзетiн 

инжинирингтiк қызметтердiң 
жоспарланған көлемi
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мемлекеттiк бағдарламасын орындау аясында брон-
ды техниканы жөндеу мен жетiлдiрудiң жаңа түрлерiн 
игерiп, ары қарай әлемдiк қару-жарақ нарығына 
шығу мақсатында «Семей инжиниринг» АҚ өндiрiсiн 
жетiлдiрудi орындайды. Жоба құны 2,8 млрд теңгенi 
құрайды. Жылына кем дегенде бронды техниканың 100 
бiрлiгiн күрделi жөндеу және жетiлдiру жоспарлануда.

КОМПАНИЯ СЕРIКТЕСТЕРI:

• «Укроборонпром» МК (Украина) — өздiгiнен 
жүретiн артиллериялық қондырғыны күрделi 
жөндеуден өткiзудiң жаңа түрiн игеру мақсатында 
заманауи технологиялық қондырғыны жеткiзу.

• «Уралвагонзавод» ҒӨК» ААҚ — бронды техни-
каны жетiлдiрудi және Т-72 танкiлерiн ЖЖМТ-
ға және ауыр инженерлiк техникаға қайта 
жабдықтауды ұйымдастыру мақсатында замана-
уи технологиялық қондырғыны жеткiзу.

2013 жылға жоспарланған тағы бiр iрi инвестициялық 
жоба «IndraSystemasS.A.» компаниясымен бiрге 
«Цикада-Р» РЭК және «LANZA» РЛС жүйелерiнiң құ-
растыру өндiрiсiн құру болып табылады.

Бiрлескен кәсiпорын қазiргi таңда ҚР ҚМ-мен жасалған 
МҚТ шарттары аясында тапсырыстарға ие және оларды 
орындауда.

2013 жылы өндiрiстiк жайлардағы жөндеу жұмыстарын 
аяқтап, толықтай жобалық қуатқа шығу жоспарланып 
отыр.

Өткiзу көлемдерiн арттыруға жаңа өндiрiстердi ашу, 
кәсiпорындарды жетiлдiру, қуатты арттыру және 
Компанияның жаңа өткiзу нарықтарына шығуы ықпал 
етедi.

Компания сондай-ақ Компания дамуының жаңа 
бағыттары көрiнiс табатын 2013-2022 жылдарға ар-
налған Компанияның даму стратегиясын бекiтудi жос-
парлап отыр.
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ШОҒЫРЛАНДЫРЫЛҒАН
ҚАРЖЫЛЫҚ
ЕСЕП

«ҚÀÇÀҚÑÒÀÍ ÈÍÆÈÍÈÐÈÍÃ» ҰÊ» ÀҚ 
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АЯҚТАЛАТЫН ЖЫЛҒА ШОҒЫРЛАНДЫРЫЛҒАН ҚАРЖЫЛЫҚ 
ЕСЕПТI ДАЙЫНДАУ ЖӘНЕ БЕКIТУ ҮШIН ЖАУАПКЕРШIЛIГI
ТУРАЛЫ РАСТАУЫ

Шоғырландырылған қаржылық есептi дайындауда 
басшылық төмендегiлер үшiн жауапкершiлiк арқа-
лайды:

• есеп саясатының дұрыс таңдалуы мен оның 
қағидаларының қолданылуын қамтамасыз 
ету;

• ақпаратты, атап айтқанда, есеп саясаты ту-
ралы мәлiметтердi ақпараттың қисындылығы, 
сенiмдiлiгi, салыстырмалығы мен түсiнiктiлiгi 
қамтамасыз етiлетiн үлгiде ұсыну;

• ХҚЕС талаптарын орындау белгiлi бiр мәмi-
лелер, сондай-ақ өзге де оқиғалар немесе
жағдаяттар шоғырландырылған қаржылық жағ-
дайға және Топ қызметiнiң шоғырландырылған 
қаржылық нәтижелерiне ықпал ететiн дәрежеде 
қолданушылардың есептiлiктi  түсiнуi үшiн жеткiлiк-
сiз болғанда, қосымша ақпараттарды ашу;

• Топтың болжанатын болашақта қызметiн жалғас-
тыра алу қабiлетiн бағалау.

«Қазақстан Инжиниринг» ұлттық компаниясы» АҚ (бұдан әрi — «Компания») және оның еншiлес 
кәсiпорындарының (бұдан әрi — «Топ») басшылығы барлық маңызды аспектiлерде Топтың 2012 жылдың 
31 желтоқсанына дейiнгi шоғырландырылған қаржылық күйiн, сондай-ақ ның қызметiнiң 
шоғырландырылған нәтижелерiн, ақшалай құралдарының қозғалысы мен көрсетiлген күнге аяқталатын 
жыл iшiндегi капитал өзгерiсiн сенiмдi сипаттайтын шоғырландырылған қаржылық есептiң Халықаралық 
қаржылық есеп стандарттарына («ХҚЕС») сәйкес дайындалуы үшiн жауап бередi.  

БАСШЫЛЫҚТЫҢ 2012 ЖЫЛДЫҢ 31 ЖЕЛТОҚСАНЫ 

Топ басшылығы сондай-ақ мыналар үшiн де жауап-
кершiлiк арқалайды: 

• Топтың барлық кәсiпорындарындағы iшкi бақы-
лаудың тиiмдi әрi сенiмдi жүйесiн әзiрлеу, енгiзу 
және ұстап тұру;

• Топ мәмiлелерiн ашуға және түсiндiруге мүмкiндiк 
беретiн нысанда есеп жүргiзу, сондай-ақ кез 
келген күнi Топтың шоғырландырылған күйi ту-
ралы жеткiлiктi деңгейде дәлме-дәл ақпаратты 
ұсыну, шоғырландырылған қаржылық есептiлiктiң 
ХҚЕС талаптарына сәйкестiгiн  қамтамасыз ету;

• ХҚЕС және Қазақстан Республикасының заңна-
масына сәйкес, бухгалтерлiк есеп жүргiзу;

• Топ активтерiнiң сақталуын қамтамасыз ету бой-
ынша барлық қисынды ықтималды шараларды 
қабылдау;

• алаяқтық және басқа да қиянат етушiлiк деректе-
рiн анықтау және болдырмау.

Топ басшылығы атынан

Жетенова А.К.
Басқарушы директор

Мұқышев Б.А.
Корпоративтiк қаржы және бухгалтерлiк
есеп департаментiнiң директоры-бас бухгалтер

2013 ж. 15 наурыз
Қазақстан, Астана қ.
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ТӘУЕЛСIЗ АУДИТОРЛАР ЕСЕБI

«Қазақстан Инжиниринг» ұлттық компаниясы» 
акционерлiк қоғамы акционерiне және Директор-
лар кеңесiне: Бiз «Қазақстан Инжиниринг» ұлттық 
компаниясы» акционерлiк қоғамы мен оның еншiлес 
кәсiпорындарының (бұдан әрi – «Топ») 2012 жылғы 
31 желтоқсанға дейiнгi ҚАРЖЫЛЫҚ ЖАҒДАЙ ТУ-
РАЛЫ ШОҒЫРЛАНДЫРЫЛҒАН ЕСЕП пен осы күнге 
аяқталатын жыл iшiндегi жиынтық табыс, капитал 
өзгерiсi мен ақшалай құралдар қозғалысы тура-
лы шоғырландырылған есептердi қамтитын қоса 
берiлiп отырған шоғырландырылған қаржылық 
есептiлiкке, сондай-ақ есеп саясаты мен басқа да  
түсiндiрмелердiң негiзгi қағидасының ашылуына ау-
дит жүргiздiк. 

ШОҒЫРЛАНДЫРЫЛҒАН ҚАРЖЫЛЫҚ ЕСЕПТIЛIК  
ҮШIН БАСШЫЛЫҚ ЖАУАПКЕРШIЛIГI

Басшылық Халықаралық қаржылық есептiлiк стан-
дарттарына сәйкес осы  шоғырландырылған қаржы-
лық есептiлiктi дайындауға және сенiмдi ұсынуға, 
сондай-ақ басшылық арам ниеттi iс-қимылдар 
мен қателер салдарынан елеулi бұрмаланулары 
жоқ шоғырландырылған қаржылық есептiлiк дай-
ындау үшiн қажеттi iшкi бақылау жүйесiн құру үшiн 
жауапкершiлiк танытады.

АУДИТОРЛАР ЖАУАПКЕРШIЛIГI

Бiздiң жауапкершiлiгiмiз өзiмiз жүргiзген аудит негiзiнде 
осы шоғырландырылған қаржылық есептiлiктiң сенiм-
дiлiгi туралы пiкiр бiлдiруге саяды. Бiз Халықаралық 
аудит стандарттарына сәйкес аудит жүргiздiк. Бұл 
стандарттар аудиторлардың этикалық нормалар-
ды сақтауын, сондай-ақ аудиттi шоғырландырылған 
қаржылық есептiлiктiң елеулi бұрмаланулары жоқ 
екендiгiне жеткiлiктi сенiмдiлiк туындайтындай етiп жос- 
парлауды және жүргiзудi талап етедi.  Аудит сандық 
көрсеткiштер мен шоғырландырылған қаржылық 
есептiлiкке ескертпелерге қатысты аудиторлық 
дәлелдемелердi алуға қажеттi шаралардың жүргiзiлуiн 
қамтиды. Шараларды таңдау өз мақсатында пайда-
лану мен қателер салдарынан шоғырландырылған 
қаржылық есептiлiктiң елеулi бұрмалану қауiптерiн 
бағалауды қосқанда, аудитордың кәсiби талдауы-
на негiзделедi. Мұндай қауiптердi бағалау аталмыш 
жағдайларда қолданылатын аудиторлық шаралар-

ды әзiрлеу мақсатында алайда iшкi бақылау жүйесiнiң 
тиiмдiлiгi туралы пiкiрiдi бiлдiруге арналмаған, шоғыр-
ландырылған қаржылық есептiлiктiң дайындалуы мен 
сенiмдiлiгiн iшкi бақылау жүйесiн қарастыруды қамтиды. 
Аудит сондай-ақ қолданылатын есеп саясатының 
тиiстi сипаттағы бағалауын, басшылыққа алынған 
бағалау көрсеткiштерiнiң негiздiлiгiн, сондай-ақ 
тұтастай алғанда шоғырландырылған қаржылық 
есептiлiк ұсынуды бағалауды қамтиды. Бiз, алған 
аудиторлық дәлелдемелер бiздiң пiкi-рiмiздi сипаттау 
үшiн жеткiлiктi әрi тиiсiнше негiздi деп санаймыз.

ПIКIР

Бiздiң пiкiрiмiзше, шоғырландырылған қаржылық 
есептiлiк барлық маңызды аспектiлерде Топтың 2012 
жылдың 31 желтоқсанына дейiнгi шоғырландырылған 
қаржылық күйiн, сондай-ақ оның қызметiнiң нәти-
желерi мен ақшалай құралдарының көрсетiлген күнге 
аяқталатын жыл iшiндегi қозғалысын Халықаралық 
қаржылық есептiлiк стандарттарына сәйкес сенiмдi 
сипаттайды.

«Делойт» ЖШС
Қазақстан Республикасында аудит торлық 
қызметпен айналысуға берiлген мемлекеттiк 
лицензия №0000015, МФЮ-2 түрi, Қазақстан 
Республикасының Қаржы министрлiгi 2006 
жылдың 13 қыркүйегiнде берiмген.

Гутова Татьяна 
Тапсырма бойынша серiктес,
Бiлiктi аудитор
Бiлiктiлiк куәлiгi №0000314
1996 жылы 23 желтоқсанда берiлген
Қазақстан Республикасы

Нұрлан Бекенов 
«Делойт» ЖШС
бас директоры

2013 ж. 15 наурыз
Қазақстан, Астана қ.
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164,779 
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342,252 
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11,513,831 

2012 жыл
31 желтоқсан

10,146,158

212,306

4,267,076

1,063,235

213,691
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4,417
 

15,952,079

2011 жыл
31 желтоқсан

«ҚАЗАҚСТАН ИНЖИНИРИНГ» ҰЛТТЫҚ КОМПАНИЯСЫ» АҚ
ЖӘНЕ ОНЫҢ ЕНШIЛЕС КӘСIПОРЫНДАРЫ

Ескертпелер
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8

9

33

АКТИВТЕР
ҰЗАҚМЕРЗIМДI АКТИВТЕР:

Негiзгi құралдар

Материалдық емес активтер

Қауымдасқан және бiрлесiп бақыланатын  
кәсiпорындарға құйылатын инвестициялар

Басқа ұзақмерзiмдi активтер

Кейiне қалдырылған салық активтерi 
 
Жылжымайтын мүлiкке құйылатын инвестициялар

Ұзақмерзiмдi инвестициялар

Ұзақмерзiмдi активтердiң барлығы
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79,156 

557,558 

82,391 

2,268,510

3,485,674 
 

15,830,595 

64,004 
 

15,894,599 

27,408,430 

10,887,246

1,817,049 
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10,114,635
 

29,990,128

1,832

29,991,960

45,944,039

10

11

12

13

14

15

АҒЫМДАҒЫ АКТИВТЕР:

Тауарлық-материалдық қорлар

Сауда дебиторлық берешегi 

Табыс салығы бойынша алдын ала төлем

Өтелетiн басқа салықтар

Қолданысы шектеулi ақшалай құралдар

Басқа ағымдағы активтер 

Ақшалай құралдар мен олардың баламалары 

 
Сатуға арналған ұзақмерзiмдi активтер

Ағымдағы активтердiң барлығы

БАРЛЫҚ АКТИВТЕР

2012 Ж. 31 ЖЕЛТОҚСАНДАҒЫ ЖАЙ-КҮЙ БОЙЫНША
ҚАРЖЫЛЫҚ ЖАҒДАЙ ТУРАЛЫ ШОҒЫРЛАНДЫРЫЛҒАН ЕСЕП

(МЫҢ ТЕҢГЕ)

75

12,101,802 

522,835 

3,874,545 
 

16,499,182 

573,174 

17,072,356 

12,101,802

743,301

7,696,411

20,541,514

561,383

21,102,897

16

17

18

КАПИТАЛ ЖӘНЕ МIНДЕТТЕМЕЛЕР
КАПИТАЛ:

Жарғылық капитал

Қосымша төленген капитал

Бөлiнбеген пайда

Негiзгi компания Акционерiне қатысты капитал

Бақыланбайтын иелiк үлестерi

Барлық капитал

ҰЗАҚМЕРЗIМДI МIНДЕТТЕМЕЛЕР

539,164 
-

479,222 

866,309 

642,935 

197,846 
 

2,725,476 

462,327 

4,327,836 

1,415,843

218,216

639,649

205,072

7,268,943

19

20

21

22

33

Қарыздар

Шығарылған қарыздық бағалы қағаздар

Қаржылық жалға беру бойынша мiндеттемелер

Басқа ұзақмерзiмдi мiндеттемелер

Кейiнге қалдырылған салықтық мiндеттемелер

Артықшылықты акциялардың қарыздық компонентi

Барлық ұзақмерзiмдi мiндеттемелер

2012 жыл
31 желтоқсан

2011 жыл
31 желтоқсан

«ҚАЗАҚСТАН ИНЖИНИРИНГ» ҰЛТТЫҚ КОМПАНИЯСЫ» АҚ
ЖӘНЕ ОНЫҢ ЕНШIЛЕС КӘСIПОРЫНДАРЫ

Ескертпелер

2012 Ж. 31 ЖЕЛТОҚСАНДАҒЫ ЖАЙ-КҮЙ БОЙЫНША
ҚАРЖЫЛЫҚ ЖАҒДАЙ ТУРАЛЫ ШОҒЫРЛАНДЫРЫЛҒАН ЕСЕП

(МЫҢ ТЕҢГЕ)
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2,440,297 

-

152,792 

183,230 

719,931 

156,278 

1,024,415 

2,933,655

 7,610,598 

27,408,430 

6,220,430 

34,005 

345,031

204,370

3,911,553

236,113

1,427,207

5,193,490

17,572,199

45,944,039

19

20

21

21

23

24

25

АҒЫМДАҒЫ МIНДЕТТЕМЕЛЕР:

Қарыздар және ұзақмерзiмдi қарыздардың ағымдағы 
бөлiгi

Шығарылған қарыздық бағалы қағаздардың ағымдағы 
бөлiгi

Қаржылық жалдау бойынша мiндеттемелердiң ағымдағы 
бөлiгi

Пайызда және шығын арқылы әдiл құн бойынша 
бағаланатын қаржылық мiндеттемелер

Сауда кредиторлық берешегi 
 
Табыс салығы бойынша берешек

Салық бойынша берешек

Басқа ағымдағы мiндеттемелер

Барлық ағымдағы мiндеттемелер

БАРЛЫҚ КАПИТАЛ ЖӘНЕ МIНДЕТТЕМЕЛЕР

«ҚАЗАҚСТАН ИНЖИНИРИНГ» ҰЛТТЫҚ КОМПАНИЯСЫ» АҚ
ЖӘНЕ ОНЫҢ ЕНШIЛЕС КӘСIПОРЫНДАРЫ

Топ басшылығы атынан

Жетенова А.К.
Басқарушы директор

Мұқышев Б.А.
Корпоративтiк қаржы және бухгалтерлiк 
есеп департаментiнiң директоры-бас 
бухгалтер2013 ж. 15 наурыз

Қазақстан, Астана қ.

2012 Ж. 31 ЖЕЛТОҚСАНДАҒЫ ЖАЙ-КҮЙ БОЙЫНША
ҚАРЖЫЛЫҚ ЖАҒДАЙ ТУРАЛЫ ШОҒЫРЛАНДЫРЫЛҒАН ЕСЕП  

(МЫҢ ТЕҢГЕ)

2012 жыл
31 желтоқсан

2011 жыл
31 желтоқсан

Ескертпелер

77

33,623,194

(28,222,723)

5,400,471

(2,855,658)

(640,484)

502,530

50,374

727,527

(28,417)

79,531

(389,858)

2012 жыл

52,153,614

(43,392,917)

8,760,697

(3,807,427)

(841,849)

618,165

(21,272)

997,227

(21,140)

314,818

(790,886)

2011 жылЕскертпелер

26

27

28

29

30

8

21

31

32

ТАБЫСТАР

ӨЗIНДIК ҚҰН

ЖАЛПЫ ПАЙДА

Жалпы және әкiмшiлiк шығыстар

Өткiзу бойынша шығыстар

Басқа пайдалар мен шығындар

Бағам айырмасынан болатын табыс/(шығын), таза

Қауымдасқан және бiрлесiп бақыланатын кәсiпорындар 
пайдасындағы үлес

Пайда және шығындар арқылы пайда болатын 
қаржылық мiндеттемелер бойынша шығын

Қаржылық табыстар

Қаржылық шығыстар

ТАБЫС САЛЫҒЫ БОЙЫНША ШЫҒЫСТАРДЫ 
ЕСЕПКЕ АЛҒАНҒА ДЕЙIНГI ПАЙДА

ТАБЫС САЛЫҒЫ БОЙЫНША ШЫҒЫСТАР

Жалғасатын қызметтен түсетiн жыл iшiндегi пайда

Тоқтайтын қызметтен түсетiн жыл iшiндегi пайда

ЖЫЛ IШIНДЕГI ТАЗА ПАЙДА 
ЖӘНЕ БАРЛЫҚ ЖИЫНТЫҚ ТАБЫС

Негiзгi компания акционерiне 
 
Бақыланбайтын иелiк үлестерiне 
 
қатысты таза пайда және барлық жиынтық табыс

2012 Ж. 31 ЖЕЛТОҚСАНЫНДА АЯҚТАЛАТЫН ЖЫЛДАҒЫ 
ЖИЫНТЫҚ ТАБЫС ТУРАЛЫ ШОҒЫРЛАНДЫРЫЛҒАН ЕСЕП

(МЫҢ ТЕҢГЕ)

33

34

18

5,208,333 

(670,367)

4,537,966 

20,580

4,558,546

4,522,297

36,249

4,558,546

2,846,016

(581,929)

2,264,087 

-

2,264,087

2,149,510

114,577

2,264,087

«ҚАЗАҚСТАН ИНЖИНИРИНГ» ҰЛТТЫҚ КОМПАНИЯСЫ» АҚ
ЖӘНЕ ОНЫҢ ЕНШIЛЕС КӘСIПОРЫНДАРЫ
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«ҚАЗАҚСТАН ИНЖИНИРИНГ» ҰЛТТЫҚ КОМПАНИЯСЫ» АҚ
ЖӘНЕ ОНЫҢ ЕНШIЛЕС КӘСIПОРЫНДАРЫ

12,101,802 

 -

 -

 -

12,101,802 

-

-

-

-

12,101,802

16

19

16, 18

Ескертпелер

2011 ж. 1 қаңтары

Барлық пайда мен жыл iшiндегi жиынтық табыс

Артықшылықты акциялардың қарыздық компонентiн бағалау

Дивидендтер

2011ж. 31 желтоқсан

Барлық пайда мен жыл iшiндегi жиынтық табыс 

55,117 мың теңге сомасындағы кейiнге қалдырылған салық әсерiн шегере отырып, 
Акционерден алынған қарыз бойынша әдiл құнға дейiн түзету

Артықшылықты акциялардың қарыздық компонентiн бағалау

Дивидендтер 

2012 ж. 31 желтоқсаны

Жарғылық капитал

Топ басшылығы атынан

Жетенова А.К.
Басқарушы директор

Мұқышев Б.А.
Корпоративтiк қаржы және бухгалтерлiк 
есеп департаментiнiң директоры-бас 
бухгалтер2013 ж. 15 наурыз

Қазақстан, Астана қ.
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2012 Ж. 31 ЖЕЛТОҚСАНЫНДА АЯҚТАЛАТЫН ЖЫЛДАҒЫ
КАПИТАЛ ӨЗГЕРIСI ТУРАЛЫ ШОҒЫРЛАНДЫРЫЛҒАН ЕСЕП

(МЫҢ ТЕҢГЕ)

522,835 

 -

 -

 -

522,835 

-

220,466

-

-

743,301

14,939,777
 

2,264,087 

(15,508)

(116,000)

17,072,356 

4,558,546

220,466

(7,226)

(741,245)

21,102,897

Бақыланбайтын 
иелiк үлестерi

458,597 

114,577 

 -
 
-

573,174 

36,249

-

-

(48,040)

561,383

Барлығы
Компанияның негiзгi 

акционерiне 
қатысты капитал

14,481,180 

2,149,510 

(15,508)

(116,000)

16,499,182

4,522,297

220,466

(7,226)

(693,205)

20,541,514

Бөлiнбеген 
пайда

Қосымша 
төленген капитал

1,856,543 

2,149,510 

(15,508)

(116,000)

3,874,545 

4,522,297

-

(7,226)

(693,205)

7,696,411
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2,846,016 

644,860 

24,925 

(38,304)

56,078 

(393,664)

(50,374)

1,074 

(727,527)

28,417 

113,830 

145,423 

392,792 

(5,109)

-

389,858 

3,428,295 

5,228,913

621,234

-

32,936 

(56,046)

(532,944)

21,272

(40,371)

(997,227)

21,140

371,036 

524,442 

(392,792)

145,840 

(95,377)

790,886

5,642,942 

27, 28, 29, 30

30

28

28

30

8

21

32

ОПЕРАЦИЯЛЫҚ ҚЫЗМЕТ:

Табыс салығы бойынша шығыстарды есепке алғанға 
дейiнгi пайда

Мыналар бойынша түзету:

Амортизация мен тозу

Негiзгi құралдардың құнсыздануы

Күдiктi қарыздар бойынша резерв

Өтiмсiз тауарлық-материалдық қорлар бойынша резерв

Негiзгi құралдар мен материалдық активтердiң 
кетуiнен түсетiн пайда

Бағам айырмасынан пайда болатын шығын/(пайда)

Инвестициялардың шығуынан болатын шығын

Қауымдасқан және бiрлесiп бақыланатын 
ұйымдар пайдасындағы үлес

Пайда және шығын арқылы қаржылық 
мiндеттемелер бойынша шығын

Кепiлдi мiндеттемелер бойынша резерв 
 
Қолданылмаған демалыстар бойынша резерв

Қызмет көрсету бойынша шығыстарды (қалпына келтiру)/
есептеу

Басқа резервтер

Қаржылық табыстар 

Қаржылық шығыстар

Айналымдық капиталдағы өзгерiске дейiнгi 
операциялық қызметтен түсетiн ақшалай құралдардың 
қозғалысы

«ҚАЗАҚСТАН ИНЖИНИРИНГ» ҰЛТТЫҚ КОМПАНИЯСЫ» АҚ
ЖӘНЕ ОНЫҢ ЕНШIЛЕС КӘСIПОРЫНДАРЫ

2012 Ж. 31 ЖЕЛТОҚСАНЫНДА АЯҚТАЛАТЫН ЖЫЛДАҒЫ
АҚШАЛАЙ ҚҰРАЛДАР ҚОЗҒАЛЫСЫ ТУРАЛЫ 
ШОҒЫРЛАНДЫРЫЛҒАН ЕСЕП (МЫҢ ТЕҢГЕ)

2012 жыл 2011 жылЕскертпелер
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Айналымдық капитал баптарындағы өзгерiстер:

Тауарлық-материалдық қорлардың өзгерiсi
Сауда дебиторлық берешектiң өзгерiсi

Қосылған құн салығының өзгерiсi және өтелетiн 
басқа да салықтар

Басқа активтердiң өзгерiсi

Сауда кредиторлық берешектiң өзгерiсi 
 
Салықтар бойынша берешектiң өзгерiсi

Басқа мiндеттемелердiң өзгерiсi

Операциялық қызметтен алынған /(қолданылған) 
ақшалай құралдар

Төленген пайыздар

Төленген табыс салығы

Операциялық қызметтен алынған /(қолданылған) 
таза ақшалай құралдар

ИНВЕСТИЦИЯЛЫҚ ҚЫЗМЕТ:

Негiзгi құралдарды сатып алу

Материалдық емес активтердi сатып алу 
 
Ұзақмерзiмдi активтер үшiн берiлген аванстар

Қауымдасқан кәсiпорындарға инвестициялар сатып алу

Берiлген қысқамерзiмдi қарыздар 
 
Берiлген қарыздарды өтеу

Алынған дивидендтер

Негiзгi құралдарды сатудан түскен түсiмдер

(2,704,973)
(664,257)

64,934
 

(2,034,694)

3,184,505

353,571 

813,679 

4,655,707 

(445,596)

(736,242)

3,473,869 

(2,002,753)

(107,141)

(921,130)

-

(2,200,000)

54,474 

248,825 

686,898

(2,397,235)
31,889 

(297,376)

(1,407,251)

(632,907)

583,074 

(1,089,175)
 

(1,780,686)

(357,820)

(537,364)

(2,675,870)

(717,633)

(22,537)

(240,249)

(1,319,595)

(307,000)

307,000 

74,246 

692,098 

9

34

«ҚАЗАҚСТАН ИНЖИНИРИНГ» ҰЛТТЫҚ КОМПАНИЯСЫ» АҚ
ЖӘНЕ ОНЫҢ ЕНШIЛЕС КӘСIПОРЫНДАРЫ

2012 Ж. 31 ЖЕЛТОҚСАНЫНДА АЯҚТАЛАТЫН ЖЫЛДАҒЫ
АҚШАЛАЙ ҚҰРАЛДАР ҚОЗҒАЛЫСЫ ТУРАЛЫ 
ШОҒЫРЛАНДЫРЫЛҒАН ЕСЕП (МЫҢ ТЕҢГЕ)

2012 жыл 2011 жылЕскертпелер



82
«ҚАЗАҚСТАН ИНЖИНИРИНГ» ҰК» АҚ
ЖЫЛДЫҚ ЕСЕБI

Ақшалай құралдарды шегере отырып, еншiлес ұйымдарға 
инвестицияларды жүзеге асыру

Қысқамерзiмдi инвестициялар сатып алу

Инвестициялық қызметте қолданылған 
таза ақшалай құралдар

ҚАРЖЫЛЫҚ ҚЫЗМЕТ:

Облигацияларды шығару

Қарыздарды алу

Қарыздарды өтеу

Қаржылық жалды өтеу

Төленген дивидендтер

Қаржылық қызметтен алынған 
таза ақшалай құралдар

АҚШАЛАЙ ҚҰРАЛДАР МЕН ОЛАРДЫҢ 
БАЛАМАЛАРЫ

АҚШАЛАЙ ҚҰРАЛДАР МЕН ОЛАРДЫҢ 
БАЛАМАЛАРЫНЫҢ ӨЗГЕРIСI, таза жыл басындағы

АҚШАЛАЙ ҚҰРАЛДАР МЕН ОЛАРДЫҢ БАЛАМАЛАРЫ 
жыл соңындағы

2012 жыл 2011 жылЕскертпелер

«ҚАЗАҚСТАН ИНЖИНИРИНГ» ҰЛТТЫҚ КОМПАНИЯСЫ» АҚ
ЖӘНЕ ОНЫҢ ЕНШIЛЕС КӘСIПОРЫНДАРЫ

8,436

(4,671)

(4,237,062)

4,317,912

9,913,114

(5,990,938)

(71,999)

 (775,935)

7,392,154

6,628,961

3,485,674

10,114,635

-

(547)

(1,534,217)

-

7,246,081 

(5,919,378)

(20,373)

(77,815)

1,228,515 

(2,981,572)

6,467,246 

3,485,674 

20

15

15

2012 Ж. 31 ЖЕЛТОҚСАНЫНДА АЯҚТАЛАТЫН ЖЫЛДАҒЫ
АҚШАЛАЙ ҚҰРАЛДАР ҚОЗҒАЛЫСЫ ТУРАЛЫ 
ШОҒЫРЛАНДЫРЫЛҒАН ЕСЕП (МЫҢ ТЕҢГЕ)

Топ басшылығы атынан

Жетенова А.К.
Басқарушы директор

Мұқышев Б.А.
Корпоративтiк қаржы және бухгалтерлiк 
есеп департаментiнiң директоры-бас 
бухгалтер2013 ж. 15 наурыз

Қазақстан, Астана қ.
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МАҢЫЗДЫ АҚШАЛАЙ ЕМЕС ОПЕРАЦИЯЛАР:
2012 ЖӘНЕ 2011 ЖЖ. 31 ЖЕЛТОҚСАНДАРЫНА АЯҚТАЛАТЫН ЖЫЛДАРДАҒЫ:

Қаржылық жалдау бойынша негiзгi құралдар мен құраушы материалдар түсiмдерi 
(21-ескертпе)

Тауарлық-материалдық қорлардан негiзгi құралдарға ауыстыру (6-ескертпе)

Қауымдасқан ұйымға берiлген қарыз бойынша әдiл құнға дейiн  
түзету (8-ескертпе)

Тауарлық-материалдық қорлардан басқа ұзақмерзiмдi активтерге ауыстыру 
 
Қаржылық жалдау бойынша бұрын берiлген аванстарды есепке алу (9-ескертпе)

Акционерден алынған қарыздың әдiл құнына дейiн түзету 
 
Негiзгi құралдар құнына капиталдандырылған қаржылық шығындар

Дайын өнiм мен аяқталмаған өндiрiстiң баланстық құнына есептелген тозу

2012 жыл 2011 жыл

1,240,676

72,713

72,991

63,503

223,582

220,466

72,405

38,656

-

-

13,045

-

-

-

-

1,685

«ҚАЗАҚСТАН ИНЖИНИРИНГ» ҰЛТТЫҚ КОМПАНИЯСЫ» АҚ
ЖӘНЕ ОНЫҢ ЕНШIЛЕС КӘСIПОРЫНДАРЫ

2012 Ж. 31 ЖЕЛТОҚСАНЫНДА АЯҚТАЛАТЫН ЖЫЛДАҒЫ
АҚШАЛАЙ ҚҰРАЛДАР ҚОЗҒАЛЫСЫ ТУРАЛЫ 
ШОҒЫРЛАНДЫРЫЛҒАН ЕСЕП (МЫҢ ТЕҢГЕ)

Топ басшылығы атынан

Жетенова А.К.
Басқарушы директор

Мұқышев Б.А.
Корпоративтiк қаржы және бухгалтерлiк 
есеп департаментiнiң директоры-бас 
бухгалтер2013 ж. 15 наурыз

Қазақстан, Астана қ.
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«ҚÀÇÀҚÑÒÀÍ ÈÍÆÈÍÈÐÈÍÃ» ҰÊ» ÀҚ
ÆÛËÄÛҚ ÅÑÅÁI

«ҚАЗАҚСТАН ИНЖИНИРИНГ» ҰЛТТЫҚ КОМПАНИЯСЫ» АҚ
ЖӘНЕ ОНЫҢ ЕНШIЛЕС КӘСIПОРЫНДАРЫ

ЖАЛПЫ АҚПАРАТ

«Қазақстан инжиниринг» ұлттық компаниясы» акци-
онерлiк қоғамы (бұдан әрi — «Қазақстан инжиниринг» 
немесе «Компания») Қазақстан Республикасының 
қорғаныстық-өнеркәсiптiк индустриясын басқару жү-
йесiн жетiлдiру мақсатында Қазақстан Республика-
сы Үкiметiнiң 2003 ж. 13 наруыздағы № 244 қаулысына 
сәйкес құрылды. 

Компания 2003 ж. 16 сәуiрiнде Астана қ. Әдiлет 
басқармасында заңды тұлға ретiнде тiркелдi (тiркеу нөмiрi 
№13659–1901–АҚ). 2005 ж. 20 мамырында Компания 
Астана қ. Әдiлет департаментiнде заңды тұлға ретiнде 
қайта тiркеуден өттi (тiркеу нөмiрi №13659-1901-АҚ).
2012 және 2011 жж. 31 желтоқсандағы жағдай бой-
ынша Компанияның жалғыз акционерi «Самұрық-
Қазына» ұлттық әл-ауқат қоры» АҚ болып табылады. 
2010 ж. 15 маусымында Компания акцияларының 
100% пакетi Қазақстан Республикасының Қорғаныс 
министрлiгiне сенiмгерлiк басқаруға берiлдi.

Компания мен оның еншiлес кәсiпорындары қызметi-
нiң негiзгi түрлерi:
• қорғаныс, екiұдай және азаматтық мақсаттағы 

тауарлар мен қондырғыларды дамыту, өндiру, 
жүзеге асыру және жою бойынша мемлекеттiк 
саясаттың орындалуына қатысу;

• iшкi қажеттiлiк пен экспортты қамтамасыз ету 
үшiн қорғаныстық және екiұдай мақсаттағы 
өнiмдердi дамыту мен өндiрудiң ағымдағы және 
ұзақмерзiмдi салааралық бағдарламаларын 
әзiрлеу және жүзеге асыруға қатысу;

• Қазақстан Республикасының қарулы күштерi 
мен басқа да әскери құрылымдарына, сондай-
ақ экспортқа арналған қару-жарақты, әскери 
техника мен екiұдай мақсаттағы өнiмдердi өндiру 
және импорттау;

• конверсия бағдарламалары мен қорғаныстық-
өнеркәсiптiк кешендi дамыту бағдарламаларын 
әзiрлеу және жүзеге асыру;

• мемлекеттiк қорғаныс тапсырысын орындауға;
• ұтқыр резервтердi қалыптастыру және сақтау 

бойынша жоспарларды қалыптастыруға және 
жүзеге асыруға қатысу;

• мұнай-газ, темiржол, авиациялық, ауылшару-
ашылық, кеме құрылысы қондырғыларының 
өндiрiсi, азаматтық мақсаттағы тауарлар өндiрiсi.

Осы шоғырландырылған қаржылық есептiлiк Ком-
пания мен оның келесi еншiлес кәсiпорындарының 
(бұдан әрi бiрлесiп, «Топ» деп аталатын) қаржылық 
есептiлiгiн қамтиды.

2012 ж. Топ «Қазақстан Инжиниринг Дистрибьюшн» 
ЖШС-да бақылаушылық қатысу үлесiн жүзеге асыр-
ды (8 және 34-ескертпелерi).

2012 және 2011 жж. 31 желтоқсанындағы жағдай 
бойынша Топ сондай-ақ қауымдасқан және бiрлесiп 
бақыланатын кәсiпорындарда инвестицияларға ие 
болды.

Заңды мекен-жай:

Қазақстан Республикасы, Астана қ., Қонаев к.,10 
2012 ж. 31 желтоқсанындағы жағдай бойынша Топ 
қызметкерлерiнiң саны 6,458 адамды құрады (2011 ж. 
31 желтоқсаны: 4,730 адам).

2012 жылдың 31 желтоқсанына аяқталатын жылдағы 
Топтың шоғырландырылған қаржылық есептiлiгi 
басшылық тарапынан 2013 ж. 15 наурызында бе-
кiтiлдi.

ОПЕРАЦИЯЛЫҚ ОРТА

Қазақстанды қосқандағы, дамушы елдер нарығы 
анағұрлым дамыған нарықтардың қауiптерiнен  ерек-
шеленетiн экономикалық, саяси, әлеуметтiк, соттық 
және заңнамалық қауiптерге бейiм келедi. 

Қазақстанда бизнес жүргiзудi реттейтiн заңдар мен 
нормативтiк актiлер тез өзгеруi мүмкiн, олардың 
негiзсiз түсiнiмi қалыптасу мүмкiндiгi бар. 

Қазақстан дамуының болашақтағы бағыты көбiнесе 
мемлекеттiк салықтық және несиелiк-ақша саясаты-
на, қабылданатын заңдар мен нормативтiк актiлерге, 
сондай-ақ елдiң саяси жағдаятындағы өзгерiстерге 
тәуелдi.

Қазақстанның мұнай мен газдың ауқымды көлемiн 
шығарып, экспорттауына байланысты Қазақстан 
экономикасы мұнай мен газға белгiленетiн әлемдiк 
бағаларға тәуелдi болып келедi.
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2012 Ж. 31 ЖЕЛТОҚСАНЫНДА АЯҚТАЛАТЫН ЖЫЛДАҒЫ  
ШОҒЫРЛАНДЫРЫЛҒАН ҚАРЖЫЛЫҚ ЕСЕПТIЛIККЕ ЕСКЕРТПЕЛЕР 

(МЫҢ ТЕҢГЕ)

«ҚИ 811 авиажөндеу зауыты» АҚ

«ҚИ 832 авиажөндеу зауыты» АҚ

«Киров ат. зауыт» АҚ

«Қазақстан Инжиниринг 
Дистрибьюшн» ЖШС

«Киров ат. Машина жасау 
зауыты» АҚ

«Мұнаймаш» АҚ

«Гидроприбор ҒЗИ» АҚ

«Омега» аспап жасау зауыты» АҚ

2011 ж. 
31 желтоқсаны

100%

100%

84%

100%

98%

52%

93%

99%

2012 ж. 
31 желтоқсаны

100%

100%

84%

49%

98%

52%

93%

99%

Орналасқан елi

Қазақстан

Қазақстан

Қазақстан

Қазақстан

Қазақстан

Қазақстан

Қазақстан

Қазақстан

Қызметiнiң сипатыЕншiлес ұйым

Көлiк техникасын, бронды техниканы, 
күш тораптары мен агрегаттарды 
жөндеу, қондырғыны жетiлдiру.

Көлiк техникасының жөндеу жұмыс-
тарын жүргiзу.

Темiржол кешенiне арналған навига-
циялық жүйелер, радио-стансалар, 
басқару пульттерi, басқару блокта-
ры мен мұнай-газ кешенiне арналған 
автомат-тандырылған құрылғылар.

Топ кәсiпорындары шығаратын өнiм- 
дердi өткiзу, инвестициялар тарту,  
қондырғыны  жеткiзу бойынша мемле-
кеттiк бағдарламалар мен тендерлерге 
қатысу.

Теңiз су асты қаруы және гидравлика 
бұйымдары мен теңiз кемелерiне 
арналған жану автоматикалары, кен 
шығарушы өнеркәсiпке арналған пнев-
моперфораторлар; темiржол кешенiне 
арналған қосалқы бөлшектер.

Мұнай-газ секторына арналған ұңғы-
малық штанг торғылары, ХТТ.

Конструкторлық және зерттеушiлiк жұ-
мыстар, сондай-ақ теңiз, өзен катерлерiн, 
кемелердi, және басқа жүзу құралдарын, 
су асты аппараттары, жерүстi және 
әуе роботтары мен катерлерiн, су асты 
зерттеуi мен құбырларды жөндеуге қажеттi 
қондырғыларды, бұрғылау мұнараларын, 
суасты нысандарын әзiрлеу.

Суды тазалауға арналған «Таза су» 
қондырғылары; темiржолға керектi 
бөлшектер мен түйiндер, сандық АТС 
және құраушы бөлiктер, телефон ап-
параттары. 

Қатысу пайызы
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«ҚАЗАҚСТАН ИНЖИНИРИНГ» ҰК» АҚ
ЖЫЛДЫҚ ЕСЕБI

«Петропавл ауыр машина  
жасау зауыты» АҚ

«Семей инжиниринг» АҚ

«Семей машина жасау 
зауыты» АҚ

«Күзет» ЖШС

«Тыныс» АҚ

«Орал Зенит зауыты» АҚ

«ҚазИнжЭлеткроникс» АҚ

«Қару-жарақты басқару 
жүйелерiн енгiзудiң бiрыңғай 
орталығы» ЖШС

«Қазақстандық авиациялық 
индустрия» ЖШС

Мұнай өнеркәсiбiне арналған арнайы 
техника, қысыммен жұмыс жасайтын 
ыдыстар, т/ж жолдарын жөндеуге және 
қызмет көрсетуге қажеттi құралдар, 
жылжымалы құрам бөлшектерi; 
арнайы өнiмдi өндiру және өткiзу, 
әскери техниканың заманауи үлгiлерiн 
өндiру және жетiлдiру.

Бронды танк қару-жарағы мен әскери 
техниканы жөндеу; қозғалтқыштар, та-
сымалдаушы көлiктер.

Тартқыш-жыланбауыр тасымалда-
ғыштар, жүк вагондарына арналған 
люк қақпақтары, инженерлiк техни-
каны жөндеу.

Күзет қызметтерi.

Мед. техника, газды қысымды арма-
тура,  авиа. өнiмдер, ПЕТ құбырлар, 
өрт сөндiру құралдары.

ҚР ӘТК арналған катерлер мен ке- 
мелер; Болат конструкцияларды,  
мұнай-газ кешенiне арналған бөл-
шектердi жобалау және өндiру.

Радиоэлектроника саласындағы ғы- 
лыми зерттеулер мен жұмыстар, ав- 
томаттандырылған басқару жүйеле-
рiн жасау, бағдарламалар мен тех-
нологиялар енгiзу.

Қару-жарақты басқарудың авто- 
маттандырылған жүйелерiн қолда-
на отырып, ҚӨК кәсiпорындарына 
арналғанарнайы өнiмнiң жаңа түр-
лерiн әзiрлеу және игеру.

Авиациялық техниканы жөндеу және 
оған қызмет көрсету.

Қазақстан

Қазақстан

Қазақстан

Қазақстан

Қазақстан

Қазақстан

Қазақстан

Қазақстан

Қазақстан

100%

100%

99%

100%

99%

95%

100%

100%

100%

100%

100%

99%

100%

99%

95%

100%

100%

-

2011 ж. 
31 желтоқсаны

2012 ж. 
31 желтоқсаны

Орналасқан елiҚызметiнiң сипатыЕншiлес ұйым
Қатысу пайызы

«ҚАЗАҚСТАН ИНЖИНИРИНГ» ҰЛТТЫҚ КОМПАНИЯСЫ» АҚ
ЖӘНЕ ОНЫҢ ЕНШIЛЕС КӘСIПОРЫНДАРЫ
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2012 Ж. 31 ЖЕЛТОҚСАНДАҒЫ ЖАЙ-КҮЙ БОЙЫНША 
ҚАРЖЫЛЫҚ КҮЙ ТУРАЛЫ 

ШОҒЫРЛАНДЫРЫЛҒАН ЕСЕП (МЫҢ ТЕҢГЕ)

ҚАРЖЫЛЫҚ ЕСЕПТIЛIКТIҢ ЖАҢА ЖӘНЕ ҚАРАЛҒАН 
ХАЛЫҚАРАЛЫҚ СТАНДАРТТАРЫН ҚАБЫЛДАУ

АҒЫМДАҒЫ КЕЗЕҢДЕ ҚАБЫЛДАНҒАН СТАНДАРТ-
ТАР МЕН ТҮСIНIКТЕМЕЛЕР

Топ жыл iшiнде келесiдей жаңа және қаралған Стан-
дарттар мен Түсiнiктемелер қабылдады:

• 12 «Пайдаға салынатын салық» ХБЕС — Шектеудi 
ауқымды өзгерту (негiзгi активтi өтеу) (2012 ж. 
1 қаңтарынан бастап немесе кейiн басталатын 
есептi кезеңдер үшiн қолданылады);

• 7 «Қаржылық құралдар — ашылу» ХҚЕС-ке 
қаржылық активтердiң аударымына қатысты 
ашылумен байланысты түзетулер (2011 ж. 1 
шiлдесiнен бастап немесе кейiн басталатын 
есептi кезеңдер үшiн қолданылады);

Сондай-ақ, Топ күшiндегi халықаралық қаржылық 
есептiлiк стандарттарын жалпы жақсартуға бағыт-
талған жыл сайынғы бастама аясында басқа стандарт- 
тарға түзетулер қабылдады. 

Бұл түзетулер бөлек қаржылық есептiлiк ұсынуға 
қатысты кейбiр тұжырымдамалар мен мәселелерге, 
тану және бағалау мәселелерiне қатысты.

Нақтылаулар Топтың есеп саясатының егжей-
тегжейiндегi бiрқатар өзгерiстерге әкелдi, олардың 
кейбiрi тек терминологиядағы өзгерiстерге саяды да, 
есептiлiк сомаларына айтарлықтай әсер етпейдi.

Жоғарыда тiзбеленген стандарттарды қабылдау 
Топтың операция нәтижелерiне немесе қаржылық 
жағдайына, немесе шоғырландырылған қаржылық 
есептiлiкке ескертпелерге әсер етпедi.

ШЫҒАРЫЛҒАН АЛАЙДА КҮШIНЕ ЕНБЕГЕН СТАН-
ДАРТТАР МЕН ТҮСIНIКТЕМЕЛЕР 

Шоғырландырылған қаржылықты бекiту күнiнде 
келесiде Стандарттар мен Түсiнiктемелер шығарылды, 
алайда күшiне енбедi:
• 1 «Қаржылық есептiлiк ұсыну» ХБЕС — Басқа 

жиынтық табысты ұсыну әдiстерiне қатысты 

түзетулер (2012 ж. 1 шiлдесiнен басталатын 
есептi кезеңдер үшiн қолданылады);

• 7 «Қаржылық құралдар: ақпараттың ашылуы» 
ХҚЕС — 9 ХҚЕС бастапқы қолданысы тура-
лы ақпараттың ашылуын талап ететiн түзетулер 
(2015 жылдың 1 қаңтарынан басталатын есептi 
кезеңдер үшiн қолданылады);

• 9 « Қаржылық құралдар» ХҚЕС (2015 жылдың 
1 қаңтарынан басталатын есептi кезеңдер үшiн 
қолданылады); 

• 10 «Шоғырландырылған қаржылық есептiлiк» 
ХҚЕС (2013 ж. 1 қаңтарынан басталатын есептi  
кезеңдер үшiн қолданылады);

• 11 «Бiрлескен келiсiмдер» ХҚЕС (2013 ж. 1 
қаңтарынан басталатын есептi кезеңдер үшiн 
қолданылады);

• 12 «Басқа ұйымдардағы үлестердiң ашылуы» 
ХҚЕС (2013 ж. 1 қаңтарынан  басталатын есептi 
кезеңдер үшiн қолданылады);

• 13 «Әдiл құнды бағалау» ХҚЕС (2013 ж. 1 қаңта- 
рынан басталатын есептi кезеңдер үшiн қол-
данылады);

• 19 «Қызметкерлерге берiлетiн сыйақылар» ХБЕС 
(2011 ж. маусымы) — Еңбек қызметiнiң басталуы 
және тоқтатылуы бойынша сыйақылар жобасын 
қайта қарауға қатысты түзету (2013 ж. 1 қаңтарынан 
басталатын есептi кезеңдер үшiн қолданылады);

• 27 «Шоғырландырылған және бөлек қаржылық 
есептiлiк» ХБЕС — 27 «Бөлек қаржылық есептiлiк» 
ХБЕС ретiнде қайта шығарылды (2013 ж. 1 
қаңтарынан басталатын есептi кезеңдер үшiн 
қолданылады);

• 28 «Қауымдасқан кәсiпорындарға құйылатын 
инвестициялар» ХБЕС — 28 «Қауымдасқан және 
бiрлескен кәсiпорындарға құйылатын инвести-
циялар» ХБЕС ретiнде қайта шығарылды (2013 ж. 
1 қаңтарынан басталатын есептi кезеңдер үшiн 
қолданылады);
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• 32 «Қаржы құралдары: ақпарат ұсыну» 
ХБЕС — қаржылық активтер мен қаржылық 
мiндеттемелердiң өзара есебiн қолдану бойын-
ша нұсқаулыққа жасалған түзетулер (2014 ж. 
1 қаңтарынан басталатын есептi кезеңдер үшiн 
қолданылады).

2011 ж. мамырында бес стандарт пакетi шығарылды 
(10 ХҚЕС, 11 ХҚЕС, 12 ХҚЕС, 27 ХБЕС (2012) 
және 28 ХБЕС (2012), онда шоғырландыру, 
бiрлескен қызмет туралы келiсiмдердi тiркеу, 
тәуелдi кәсiпорындарға салымдар жасау және 
ақпараттың ашылуы мәселелерi қарастырылады. 

Жоғарыда аталған бес стандарт 2013 ж. 1 қаңтарынан 
кейiн басталатын жылдық есептiлiк кезеңдерi үшiн 
мiндеттi түрде қолданылулары тиiс. 

Барлық бес стандартты бур уақытта қолданған 
жағдайда мерзiмнен бұрын қолдануға рұқсат етiледi.

Топ басшылығы барлық Стандарттар мен Түсi-
нiктемелердiң Компанияның осы стандарттар 
күшiне енетiн күнiнен басталатын кезең iшiндегi 
шоғырландырылған қаржылық есептiлiкте қабыл-
данып, осы Стандарттар мен Түсiнiктемелердi 
қабылдау бастапқы қолдану кезеңiнде Топтың 
шоғырландырылған қаржылық есептiлiгiне айтарлық-
тай әсер етпейдi деп күтедi.

ЕСЕП САЯСАТЫНЫҢ НЕГIЗГI ҚАҒИДАЛАРЫ 

Ұсыну негiздемесi
Топтың шоғырландырылған қаржылық есептiлiгi 
Халықаралық қаржылық есептiлiк стандарттарына 
(бұдан әрi мәтiн бойынша — «ХҚЕС») сәйкес дайын-
далды. 

Шоғырландырылған қаржылық есептiлiк кейбiр 
қаржылық құралдарды қоспағанда, бастапқы құн 
қағидасы негiзiнде әзiрлендi. 

Қолданылатын валюта және ұсыну валютасы 
Осы шоғырландырылған қаржылық есептiлiк Топтың 
қолданыстағы валютасы және шоғырландырылған 
қаржылық есептiлiктi ұсыну валютасы болып табыла-
тын қазақстандық теңгемен («теңге») сипатталды. 

Барлық сандық көрсеткiштер теңгемен ұсынылды, 
мыңға дейiн (ең жақын) дөңгелектелдi. 

Шетелдiк валютадағы операциялар
Шоғырландырылған қаржылық есептiлiктi дайында-
ғанда қолданыстағы валютадан ерекшеленетiн 
валютадағы (шетелдiк валюта) мәмiлелер мәмiле 
жасалған күнгi бағам бойынша берiледi. Шетелдiк ва-
лютада сипатталған ақша баптары шоғырландырылған 
қаржылық есептiлiктi жасау күнгi бағам бойынша 
қайта есептеледi. 

Шетелдiк валютада ескерiлетiн және әдiл құн бой-
ынша бағаланатын ақшалай емес баптар әдiл 
құнды анықтаған күнi қолданыста болған айырбас 
бағамдары бойынша қайта есептеледi.

Шетелдiк валютада сипатталған, тарихи құны бой-
ынша көрсетiлген ақшалай емес баптар қайта 
есептелмейдi. 

Валюта бағамдарының өзгерiсi нәтижесiнде пайда 
болатын ақшалай баптар бойынша бағам айырма-
лары келесiлердi қоспағанда, олардың пайда болу 
кезеңiнде пайдада және шығында көрiнiс табады:

• болашақта өндiрiстiк мақсатта қолдануға 
арналған, аяқталмаған құрылыс нысандары-
на қатысты шетелдiк валютадағы қарыздар 
бойынша бағам айырмалары мұндай активтер 
құнына шетелдiк валютадағы қарыздар бойын-
ша пайыздық шығыстарды түзету ретiнде мұндай 
активтердiң құнына кiредi;

• жекелеген валюталық тәуекелдердi хеджирлеу 
мәмiлелерi бойынша бағам айырмалары;

• Топтың қызметiн шетелде жүргiзетiн бөлiм-
шелерiмен өзара есеп айырысу баптары бойынша 
өтелуi жоспарланбайтын және ықтималдылығы 
төмен бағам айырмалары (мұндай баптар таза 
инвестициялар бөлiгiн сипаттайды).

Шоғырландыру қағидалары 
Осы шоғырландырылған қаржылық есептiлiк Ком-
пания мен Компания бақылайтын кәсiпорындарының 
(арнайы мақсаттағы кәсiпорындарды қосқанда) (ен-
шiлес кәсiпорындар) қаржылық есептiлiгiн қамтиды. 

«ҚАЗАҚСТАН ИНЖИНИРИНГ» ҰЛТТЫҚ КОМПАНИЯСЫ» АҚ
ЖӘНЕ ОНЫҢ ЕНШIЛЕС КӘСIПОРЫНДАРЫ
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2012 Ж. 31 ЖЕЛТОҚСАНДАҒЫ ЖАЙ-КҮЙ БОЙЫНША
ҚАРЖЫЛЫҚ ЖАҒДАЙ ТУРАЛЫ ШОҒЫРЛАНДЫРЫЛҒАН ЕСЕП

(МЫҢ ТЕҢГЕ)

Егер Компания басшылығы қызметтен Компания үшiн 
пайда алу мақсатында кәсiпорынның қаржылық және 
шаруашылық саясатын анықтай алса, кәсiпорын 
Компания тарапынан бақыланатын болып сана-
лады. Жыл iшiнде сатып алынған немесе сатылған 
еншiлес кәсiпорындардың табыстары мен шығыстары 
нақты сатып алған сәттен немесе сәйкесiнше 
нақты сату күнiне дейiнгi жиынтық табыс туралы 
шоғырландырылған есепке кiредi.
Еншiлес кәсiпорындардың жалпы шоғырландырылған 
табысы Компания акционерлерiне және БИҮ бой-
ынша терiс қалдықтың пайда болуына әкелсе де, 
бақыламайтын иелiк үлестерiне (БИҮ) қатысты. 

Қажет болған жағдайда еншiлес кәсiпорындардың 
қаржылық есептiлiгiне қолданылған есеп саяса-
ты қағидаларын Топтың есеп саясаты қағидаларына 
сәйкестендiру үшiн түзетулер енгiзiледi.
Топ кәсiпорындары арасындағы барлық мәмiлелер, 
есеп айырысулардағы сәйкес қалдықтар мен Топ 
iшiндегi мәмiлелерден жүзеге асырылмаған пайдалар 
мен шығындар шоғырландыру кезiнде алып тасталады.

Еншiлес кәсiпорындардағы Топтың иелiк ету 
үлестерiнiң өзгерiстерi 
Топты еншiлес кәсiпорындарды бақылаудан айыруға 
әкелмейтiн еншiлес кәсiпорындардағы Топтың иелiк 
ету үлестерiн өзгерту капиталда есепке алынады. 

Еншiлес кәсiпорындағы Топ үлестерi мен БИҮ ба-
ланстық құны осы үлестер қатынасының өзгерiсiн 
ескере отырып, түзетiледi. БИҮ түзетiлетiн сома  
мен төленген немесе алынған сыйақының әдiл 
құны арасындағы кез келген айырма негiзгi компа-
ния акционерлерiнiң капиталында көрсетiледi. Топ 
еншiлес кәсiпорындарды бақылаудан айырылған 
жағдайда кетуден болатын пайдалар мен шығындар 
жиынтық табыс туралы шоғырландырылған есепте 
танылады және алынған сыйақының әдiл құны (1) мен 
еншiлес кәсiпорын активтерi (гудвилдi қосқанда) мен 
мiндеттемелерi, сондай-ақ БИҮ (2) баланстық құны 
арасындағы айырма ретiнде есептеледi.

Қауымдасқан және бiрлесiп бақыланатын кәсiпорын-
дарға құйылатын инвестициялар
Қауымдасқан және бiрлесiп бақыланатын кәсiп-
орындарға құйылатын инвестициялар үлестiк қатысу 
әдiсi бойынша есепке алынады. 

Қауымдасқан деп Топ айтарлық ықпал ететiн, алайда 
Топтың не еншiлес, не бiрлескен ұйымдары болып та-
былмайтын ұйымдар аталады. 

Бiрлесiп бақыланатын ұйымдар ретiнде екi немесе одан 
да көп тараптар бiрлесе бақыланатын экономикалық 
қызметтi жүзеге асырушы шарттық келiсiм түсiнiледi.  
Қауымдасқан/бiрлескен-бақыланатын кәсiпорын-
дарға құйылатын инвестициялар сатып алу құны бой-
ынша қаржылық жағдай туралы шоғырландырылған 
есепте көрiнiс табады: плюс — сатып алғаннан кейiн 
қауымдасқан/бiрлескен бақыланатын ұйымдардың 
таза актвитерiндегi Топ үлесiнiң өзгерiсi, минус — 
құнсыздану. Топтың осы ұйымдар шығынындағы үлесi 
Топтың осы ұйымдардағы иелiк ету үлесiнен (Топтың 
ұйымдағы таза инвестицияларының бөлiгiн қамтитын 
кез келген ұзақ мерзiмдi иелiк ету үлестерi) асып кет-
кен жағдайда, Топ ары қарайғы шығындардағы өз 
үлесiн тануды тоқтатады. 

Қауымдасқан/бiрлескен-бақыланатын ұйымдардың 
пайдалары мен шығындарындағы Топ үлесi Топтың 
жиынтық табыс туралы шоғырландырылған есебiнде 
көрiнiс табады. 

Негiзгi құралдар 
Негiзгi құралдар жинақталған амортизация со-
масы мен құнсызданудан болған шығындар 
шегерiлгенде, бастапқы құн бойынша көрсетiледi. 
2006 ж. 31 желтоқсанына дейiн сатып алынған негiзгi 
құралдар ХҚЕС өту күнiне бастапқы құн болып 
табылатын,тәуелсiз бағалаушы анықтаған әдiл құн 
бойынша көрiнiс табады. Нақты шығындарға сәйкес 
активтi сатып алумен тiкелей байланысты барлық 
шығындар қосылады.
Ары қарай өндiрiстiк немесе әкiмшiлiк мақсаттарда 
пайдалану үшiн көтерiлетiн аяқталмаған құрылыс ны-
сандары құнсызданудан болатын кез келген танылған 
шығындар шегерiлiп, құрылыс құны бойынша есепке 
алынады. 

Құрылыс құны кәсiби қызметтер құнын, сондай-
ақ жiктелетiн активтер үшiн Топтың есеп саяса-
тына сәйкес капиталданатын қарыздар бойынша 
шығындарды қамтиды. Негiзгi құралдардың мұндай 
нысандары құрылысты аяқтау немесе мақсатына сай 
қолдану сәтiне орай, негiзгi құралдардың сәйкес са-
наттарына жатқызылады. 
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Қаржылық жалдау шарттары бойынша алынған ак-
тивтер Топ меншiгiндегi активтер секiлдi, күтiлетiн 
пайдалы қызмет ету мерзiмi iшiнде амортизациялана-
ды. Алайда меншiк құқығы жалдау мерзiмiнiң соңында  
жалдаушыға өтедi деген негiзделген сенiмдiлiк бол-
маса, актив жалдау мерзiмi және пайдалы қызмет 
мерзiмi екеуiнiң iшiндегi ең қысқа мерзiм iшiнде 
толықтай амортизациялануы тиiс.

Негiзгi құралдар нысаны сатылған кезде неме-
се активтi пайдалануды жалғастырудан болашақта 
экономикалық пайда алу күтiлмеген жағдайда есеп-
тен шығарылады. Негiзгi құралдар нысанын Сату-
дан немесе басқалай шығарудан келетiн табыс  не-
месе шығын осы нысандардың сатылым бағасы 
мен баланстық құны арасындағы айырма ретiнде 
анықталып, пайда және шығындарда танылады. 

Материалдық емес активтер
Материалдық емес активтер жинақталған аморти-
зация мен құнсызданудан болған шығын шегерiле 
отырып, бастапқы құн бойынша есепке алынады. 
Амортизация аталмыш активтердiң күтiлетiн пай-

далы қызмет ету мерзiмi iшiнде тiк сызықтық әдiс 
бойынша 10-20% мөлшерлемемен есептеледi. 
Күтiлетiн пайдалы қызмет ету мерзiмi мен аморти-
зацияны есептеу әдiсi перспективалы негiзде есеп-
ке алынатын бағалаудағы кез келген өзгерiстер 
ескерiле отырып, әрбiр есептi кезеңнiң соңында
қайта қаралады.

Инвестицялық жылжымайтын мүлiк
Инвестициялық жылжымайтын мүлiк жалдау ақысын 
алу үшiн, капиталды өсiру немесе екi жағдайда да 
қолданылатын нысандарға (оның iшiнде құрылыс 
кезеңiндегi нысандар да) саяды. Инвестициялық жыл-
жымайтын мүлiк нысандары сатып алу шығындарын 
қосқанда, сатып алу құны бойынша есепке алынады. 

Бастапқы танудан кейiн Топ инвестициялық жыл-
жымайтын мүлiктi жинақталған амортизация мен 
құнсызданудан болған шығын шегере отырып, 
бастапқы құн бойынша бағалайды.  Инвестициялық 
жылжымайтын мүлiк бойынша тозу тiк сызықтық әдiс 
негiзiнде есептеледi.
 
Инвестициялық жылжымайтын мүлiк нысаны балан-
стан кеткенде немесе онымен байланысты эконо-
микалық пайда алынады деп күтiлмей, пайдаланудан 
түбегейлi шығарылғанда баланстан да шығарылады. 
Нысанды есептен шығарумен байланысты кез кел-
ген табыс немесе шығыс (шығудан болатын таза 
түсiмдер мен активтiң баланстық құны арасындағы 
айырмашылық) мүлiк есептен шығарылатын кезең-
дегi пайда мен шығынға қосылады. 

Негiзгi құралдар мен материалдық емес активтердiң 
құнсыздануы
Топ әрбiр есептi күнi материалдық және материалдық 
емес активтердiң баланстық құны құнсыздануы 
белгiлерiнiң бар-жоғын тексередi. Ондай белгiлер 
анықталған жағдайда, құнсызданудан болатын шығын 
өлшемiн анықтау мақсатында сәйкес активтiң өтелетiн 
құны есептеледi (егер ондай болса). 

Өтелетiн құн өткiзуге кететiн шығынды шегергендегi 
активтiң әдiл құны мен пайдаланушылық құндылық 
құнының арасындағы ең үлкен мән ретiнде 
анықталады. Пайдалану құндылығын бағалағанда 
ақшалай құралдардың күтiлетiн болашақ лектерi осы 
активке тән уақыт пен тәуекелдердегi ақшалардың 

«ҚАЗАҚСТАН ИНЖИНИРИНГ» ҰЛТТЫҚ КОМПАНИЯСЫ» АҚ
ЖӘНЕ ОНЫҢ ЕНШIЛЕС КӘСIПОРЫНДАРЫ

Активтер тобы

Ғимараттар мен құрылыстар
Машиналар мен қондырғы
Көлiк құралдары 
Басқа активтер

Пайдалы қызметтiң
орташа мерзiмi

8 — 100 жыл
3 — 20 жыл
5 — 10 жыл
4 — 20 жыл

Аталмыш активтер бойынша басқа да жылжымайтын 
мүлiк нысандары бойынша сияқты амортизация есеп-
теу, активтердiң жоспарланған пайдалануына дайын 
болған сәтiнен басталады.

Амортизация күтiлетiн пайдалы қолдану мерзiмi 
iшiндегi жойылу құны шегерiлгендегi, негiзгi құ-
ралдардың (жер телiмдерi мен аяқталмаған құ-
рылыс нысандарын қоспағанда) нақты құнын есептен 
шығару үшiн есептеледi Күтiлетiн пайдалы қолдану 
мерзiмi, баланстық құн мен амортизацияны есептеу 
тәсiлi әрбiр есептi кезеңнiң соңында талданады, бұл 
ретте бағалаудағы барлық өзгерiстер салыстыр-
малы көрсеткiштердi қараусыз, шоғырландырылған 
қаржылық есептiлiкте көрiнiс табады.  
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ағымдағы нарықтық құнын сипаттайтын салық салуға 
дейiнгi дисконттау коэффициентi қолданыла отырып, 
ағымдағы құнға дейiн дисконтталады.

Егер активтiң (немесе туынды бiрлiктiң) өтелетiн 
құны оның баланстық құнынан төмен болса, осы 
активтiң (немесе туынды бiрлiктiң) баланстық құны 
өтелетiн сомаға дейiн азаяды. Құнсызданудан бола-
тын шығындар пайда мен шығындарда көрiнiс табады. 

Құнсызданудан болған шығындар нәтижесiнде қал-
пына келетiн жағдайларда активтiң (немесе туынды 
бiрлiктiң) баланстық құны оның өтелетiн құнын жаңаша 
бағалау арқылы алынған сомаға дейiн ұлғаяды. Бұл 
былайша көрiнiс табады: актив (немесе туынды бiрлiк) 
бойынша алдыңғы жылдары құнсызданудан болатын 
шығын көрiнiс таппағандағы баланстық құннан жаңа 
баланстық құн аспайтындай болуы тиiс.

Тауарлық-материалдық қорлар
Тауарлық-материалдық қорлар өзiндiк құн мен таза 
өткiзу құнының арасындағы ең төменгi мән бойынша 
көрiнедi. Таза өткiзу құны аяқтау мен өткiзу бойын-
ша болжалды барлық шығындарды шегергендегi 
тауарлық-материалдық қорларды өткiзудiң ықтимал-
ды құнына негiзделедi.

Дайын өнiм мен аяқталмаған өндiрiстiң өзiндiк құны 
орташа өлшемдi әдiстi қолдана отырып, есептеледi, 
және материалдар бойынша тiкелей шығындар 
мен жалақы бойынша тiкелей шығындарды, және 
тауарлық-материалдық қорларды олардың ағымдағы 
күйiне келтiру және керектi орнына жеткiзу кезiнде 
пайда болған жүкқұжаттық шығыстарды қамтиды. 

Қаржылық құралдарын тану
Топ қаржылық жағдай туралы шоғырландырылған 
есептегi қаржылық активтер мен мiндеттемелердi тек 
құрал бойынша сәйкес шарттың қатысушысы бол-
ғанда таниды. Қаржылық активтер мен мiндеттемелер 
операция күнгi есепке алу қағидасын қолдана оты-
рып, көрiнедi.

Қаржылық активтер мен мiндеттемелер бастапқыда 
мәмiленi жасасумен байланысты шығындарды 
қосқанда немесе шегергендегi алынған немесе тө-
ленген сыйақының әдiл құнын сипаттайтын өзiндiк 
құн бойынша көрiнедi, ал ары қарай әдiл құн неме-

се амортизацияланған құн бойынша есепке алынады. 
Әдiл құн әдетте ресми нарықтық бағаларға сiлтеме 
жасала отырып, анықталады. 

Егер нарықтық бағалар қолжетiмсiз болса, әдiл құн 
нарықтық мәлiметтерге негiзделетiн дисконтталған 
болашақ ақша қозғалысы сияқты бағалаудың 
жалпыға бiрдей  әдiстерi бойынша нақыталады.

Амортизацияланған құн тиiмдi пайыздық мөлшерлеме 
әдiсiн қолдану арқылы бағаланады. 

Тиiмдi пайыздық мөлшерлеме — бұл күтiлетiн болашақ 
ақша қозғалыстарын  (тиiмдi пайыздық мөлшерлеменiң 
ажырамас бөлiгi болып табылатын, қарыз құралы бой-
ынша барлық алынған немесе жасалған төлемдердi, 
мәмiленi рәсiмдеу бойынша шығындар мен басқа да 
сыйақыларды немесе дисконттердi қосқанда) қарыз 
құралы өтелгенше күтiлетiн мерзiмге немесе (егер 
қолданылса) одан азырақ мерзiмге, қарыз құралын 
есепке алу сәтiндегi баланстық құнға дейiн дисконт-
тау мөлшерлемесi. 

Қаржылық активтер
Қаржылық активтер келесiдей санаттарға жiктеледi: 
пайда немесе шығындар арқылы әдiл құн бойынша 
(«ПШАӘҚБ») есепке алынатын қаржылық активтер, 
өтелгенше ұсталатын инвестициялар мен «қарыздар 
мен дебиторлық берешек». 

Жiктелiс қаржылық құралдардың сипаты мен мақсат-
тарына байланысты болады және бастапқы тану сә-
тiнде анықталады.

Ақша құралдары мен олардың баламалары
Ақша құралдары мен олардың баламалары банк  
есеп-шоттарындағы құралдарды, жолдағы ақша-
ларды; Кассадағы қолма-қол ақша мен бастапқы 
өтеу мерзiмi үш айдан аспайтын қысқа мерзiмдi депо-
зиттердi қамтиды.

Сауда дебиторлық берешек
Сауда дебиторлық берешек бухгалтерлiк есепте күмәндi 
берешек бойынша резервтi шегергендегi, төлемге 
шығарылған шоттардың сомалары бойынша танылады 
және көрiнедi. Күмәндi берешек бойынша реезрв Топ 
тарапынан дебиторлық берешек шартта белгiленген 
мерзiмде өтелмесе есептеледi. 

2012 Ж. 31 ЖЕЛТОҚСАНДАҒЫ ЖАЙ-КҮЙ БОЙЫНША
ҚАРЖЫЛЫҚ ЖАҒДАЙ ТУРАЛЫ ШОҒЫРЛАНДЫРЫЛҒАН ЕСЕП

(МЫҢ ТЕҢГЕ)
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Күмәндi берешек бойынша резерв ұдайы қаралып оты-
рады және түзету қажеттiлiгi туындаса, сәйкес сомалар 
қажеттiлiк туындаған есептi кезеңдегi жиынтық табыс 
туралы шоғырландырылған есепте көрiнiс табады. 

Үмiтсiз берешек бұрын құрылған резерв есебiнен оның 
анықталу шамасына қарай есептен шығарылады.

Қарыздар мен басқа дебиторлық берешек
Қарыздар мен дебиторлық берешек тiркелген не-
месе төлем мөлшерiн анықтауға икемдi белсендi 
нарықта баға белгiленбейтiн өнiмсiз қаржы активтерi 
болып табылады. Қарыздар мен дебиторлық берешек 
құнсыздануы шегерiлiп, пайыздың тиiмдi ставка әдiсiн 
пайдалана отырып, амортизацияланған құны бойын-
ша көрсетiледi.

Пайыздық табыс болар-болмас болған қысқа мерзiмдi 
дебиторлық берешектi қоспағанда, пайыздық табыс 
тиiмдi пайыздық мөлшерлеменi қолдану арқылы та-
нылады.

Басқа қаржылық активтер
Басқа қаржылық активтер тiркелген немесе төлем 
мөлшерiн анықтауға икемдi белсендi нарықта баға 
белгiленбейтiн банктердегi депозиттер секiлдi өнiмсiз 
қаржылық активтерге саяды. Мұндай активтер кез 
келген құнсыздануы шегерiлiп,  пайыздың тиiмдi 
ставка әдiсiн пайдалана отырып,  амортизацияланған 
құн бойынша көрсетiледi.

Қаржы активтерiнiң құнсыздануы
Пайда және шығындар арқылы әдiл құн бойынша есеп-
ке алынатын активтерден басқа, қаржы активтерi әрбiр 
есептi күнi құнсыздану көрсеткiштерiне бағаланады.

Қаржы активтерiн бастапқы танудан кейiн пайда 
болған бiр немесе бiрнеше оқиғалар нәтижесiнде, 
мысалы: инвестиция бойынша ақша құралдарының 
болжалды болашақ қозғалысында айтарлық өзгерiс, 
эмитент немесе борышкер тап болған айтарлықтай 
қаржылық қиындықтар, несие берушiнiң борышкердiң 
қаржылық қиындықтарына  байланысты берген 
жеңiлдiк жағдайлары, қарыз алушының банкротқа 
ұшырауы немесе қаржылық қайта ұйымдастырылу 
ықтималдылығы, аталмыш қаржы активi үшiн белсендi 
нарықтың жойылуы пайда болады деген объективтi 
куәлiктер болса, қаржы активтерi құнсызданады. 

Амортизацияланған құн бойынша көрiнген қаржы 
активтерi үшiн құнсыздану сомасы активтiң 
баланстық құны мен бастапқы қолданыстағы 
пайыздық мөлшерлеме бойынша дисконтталған 
ақшалай құралдардың болжалды болашақ қозға-
лысының ағымдағы құны арасындағы айырма-
ны құрайды. Баланстық құн күмәндi берешек бой-
ынша резервтi қолдану арқылы азаятын сауда 
дебиторлық берешектi қоспағанда, қаржы активiнiң 
баланстық құны барлық қаржы активтерi бойынша 
тiкелей құнсызданудан болатын шығынға азаяды. 
      
Егер келесi кезеңде құнсызданудан болған шығын 
сомасы азайса, азаю құнсыздануды танудан кейiн 
болған оқиғамен байланысты болуы да мүмкiн. 

Онда құнсызданудан болған шығынның бұрын 
танылған сомасы инвестицияның баланстық құны 
құнсыздану танылмаған жағдайда амортизациялық 
құн құрауы мүмкiн сомадан аспайтын дәрежеде пайда 
немесе шығында түзетiледi.

Қаржылық мiндеттемелер мен үлес құралдары
Топ кәсiпорындары шығарған борыштық және үлес 
құралдары келiсiмшарттық келiсiм, сондай-ақ қа-
рыздық мiндеттемелер мен қарыздық құрал сипатына 
сәйкес қаржылық мiндеттемелер сияқты не болмаса 
капитал сияқты жiктеледi.   

Үлес құралдары — барлық мiндеттемелерiн ше-
гергеннен кейiн активiнде қалған қатысуы ту-
ралы куәландыратын кезкелген келiсiм-шарт. 
Топ шығарған үлес құралдар шығаруға шыққан 
тiкелей залалдарды шегерумен алынған пайда бой-
ынша есепке алынады.  

Топтың өзiндiк үлес құралдарын сатып алу тiкелей 
капиталдан шегерiледi.  Компанияның өзiндiк үлес 
құралдарын сатып алу, сату, шығару немесе жою 
нәтижесiнде пайда болатын табыстар мен шығыстар 
пайда мен шығындарда есепке алынбайды.

Артықшылық берiлген акциялар
Дивидендтерiнiң сомасы тiркелген артықшылық бе-
рiлген акциялар шарттық келiсiм сипатына сәйкес 
құрама қаржы құралы болып табылады. Осыған сай, 
мiндеттемелер мен капитал компоненттерi қаржылық 
жағдай туралы шоғырландырылған есепте бөлек 
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ұсынылған. Бастапқы тануда капитал компо-нентiне 
құралдың бастапқы баланстық құнынан мiн-деттеме 
компонентi үшiн белгiленген әдiл құнды шегергеннен 
кейiн қалатын сома қалдығы телiнедi. 

Мiндеттеме компонентiнiң бастапқы танудағы әдiл 
құны нарықтық пайыз мөлшерлемесi бойынша 
күтiлетiн ақша қозғалысын ұқсас борыш құралынан 
шегеру арқылы есептеледi. Ары қарай мiндеттеме 
компонентi тәртiптелген борыш сияқты қағида бойын-
ша өлшенедi, ал өзiндiк капитал компонентi жарғылық 
капитал секiлдi қағидамен өлшенедi.

Қаржы мiндеттемелерi шарт бойынша мiндеттемелер 
пайда болған кезде есепке алынатын шарттық 
келiсiмдерде ұсынылады.

Сауда және басқа да кредиторлық берешек 
Сауда және басқа да кредиторлық берешек 
бастапқыда әдiл құн бойынша бағаланады, ал 
нәтижесiнде тиiмдi пайыздық мөлшерлеме әдiсi 
қолданылып, амортизацияланған құн бойынша қайта 
бағаланады.

Қарыздар және тартылған қаражат
Барлық қарыздар мен тартылған қаражат бастапқыда 
қарыздық қаражаттарды тартумен байланысты шы-
ғыстар ескерiлгендегi алынған ақшалай қаражаттың 
әдiл құнын сипаттайтын құн бойынша есепке алынады.

Бастапқы танудан кейiн пайыздық қарыздар мен 
тартылған қаражаттар тиiмдi пайыздық мөлшерлеме 
әдiсi қолданылып, амортизацияланған құн бойынша 
есепке алынады.

Капиталдандырылуы тиiс қарыздар бойынша шы-
ғыстарды қоспағанда (мысалы, үшiншi тараптар 
кепiлдiктерi бойынша комиссиялары) табыстар мен 
шығыстар мiндеттердi тану  тоқтағанда, сондай-ақ 
амортизация есепке алынғанда,  жиынтық табыс ту-
ралы шоғырландырылған есепте көрсетiледi. 

Өзара есептер
Танылған сомалардың өзара есебiн жүргiзуге заң-
ды құқық болса, және Топта не өзара есеп жа-
сау, не активтi өткiзiп, мiндеттеменi бiр уақытта өтеу 
ниетi болған жағдайда, қаржы активтерi мен қаржы 
мiндеттемелерi өзара есепке алынып, таза сома 

қаржылық жағдай туралы шоғырландырылған есепте 
есепке алуға болады. 

Пайда немесе шығын арқылы әдiл құн бойынша 
бағаланатын қаржы активтерi мен мiндеттемелерi
Пайда немесе шығын арқылы әдiл құн бойынша 
бағаланатын қаржы активтерi мен мiндеттемелерi 
(1) қысқа мерзiм iшiнде сату деген негiзгi мақсатпен 
сатып алынған, (2) басқару бiрлесе жүзеге асыры-
латын және құрылымы қысқа мерзiмдi уақытта пай-
да алу ниетiн сипаттайтын сәйкестендiрiлген қаржы 
құралдары қоржынының бөлiгi болып табылатын, 
немесе (3) бастапқыда Топ тарапынан пайда немесе 
шығын арқылы әдiл құн бойынша бағаланатын қаржы 
активтерi және мiндеттемелерi ретiнде есепке алынған 
өнiмдi құралдарды немесе бағалы қағаздарды сипат-
тайды. Пайда немесе шығын арқылы әдiл құн бойын-
ша бағаланатын қаржы активтерi және мiндеттемелерi 
бастапқыда және ары қарай әдiл құн бойынша 
бағаланады. Топ өнiмдi қаржы құралдарын қосқанда, 
пайда немесе шығын арқылы әдiл құн бойынша 
бағаланатын қаржы активтерi және мiндеттемелерiнiң 
әдiл құнын анықтау үшiн бағалауды пайдалана-
ды. Пайда немесе шығын арқылы әдiл құн бойынша 
бағаланатын қаржы активтерi және мiндеттемелерiнiң 
әдiл құнын түзету жиынтық табыс туралы шоғыр-
ландырылған есепте есепке алынады. Топ аталмыш 
қаржы құралдарына иелiк ету кезеңi iшiнде қаржылық 
құралдарды осы санатқа немесе ол санаттан қайта 
жiктеудi жасамайды.

Қосылған туынды қаржы құралдары
Басқа қаржы құралдарына немесе негiзгi шарттарға 
қосылған туынды қаржы құралдары сипаттамала-
ры мен қауiптерi негiзгi шарттың сипаттамаларымен 
және қауiптерiмен тығыз байланыста болмаса, және 
негiзгi шарттар пайда немесе шығын арқылы әдiл құн 
бойынша бағаланбаған кезде бөлек туынды қаржы 
құралдары ретiнде қарастырылады.
 

ҚАРЖЫ АКТИВТЕРI МЕН МIНДЕТТЕМЕЛЕРДI 
ТАНУДЫ ТОҚТАТУ

Қаржы активтерi
Қаржы активiн (немесе қай жерде қисынды болса, 
қаржы активiнiң бөлiгiн немесе ұқсас қаржы активтерiнiң 
бiр бөлiгiн) тану мына жағдайларда тоқтатылады:
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• активтен ақша қаражатын алу құқығының мерзiмi 
өтсе;

• Топ активтен ақша қаражаты қозғалысын 
алу құқығын сақтайды, алайда оларды өткiзу 
келiсiмiне сәйкес үшiншi тарапқа кешiктiрместен 
толықтай төлеу мiндеттемесiн қабылдаса, және 
негiзiнен осы актив бойынша барлық қауiптер 
мен пайдаларды берсе;

• Топ өзiнiң активтен ақша қаражаты қозғалысын 
алу құқығын берсе, және немесе (а) осы актив 
бойынша барлық қауiптер мен пайдаларды бер-
се, немесе (б) актив бойынша ешбiр қауiптер мен 
пайдаларды берген жоқ және ұстаған жоқ, алай-
да активтi бақылау құқығын бердi.

Егер Топ өзiнiң активтен ақша қаражаты қозғалысын 
алу құқығын берсе, және актив бойынша ешбiр 
қауiптер мен пайдаларды бермесе және ұстамаса, 
және активтi бақылау құқығын бермесе, актив Топ 
активке қатысуын жалғастыратын дәрежеде таны-
лады. Берiлген актив бойынша сенiмгерлiк нысанына 
ие болатын қатысудың жалғасуы активтiң бастапқы 
баланстық құны мен Топтан өтелiм ретiнде қажет бо-
луы мүмкiн максимальды өтем сомасы мәндерiнiң ең 
кiшiсi бойынша бағаланады.

Қаржы мiндеттемелерi 
Қаржы мiндеттемесiн (немесе қаржы мiндеттемесiнiң 
бөлiгiн) тану ол өтелгенде, демек шартта көрсетiлген 
мiндеттеме орындалғанда, күшiн жойғанда немесе 
мерзiмi өткен кезде тоқтайды.

Табысты тану 
Табыстар Топ белгiлi бiр экономикалық пайда алады, 
және табыстар жеткiлiктi түрде дәлдiкпен есепте-
ле немесе бағалана алады деген ықтималдылық бар 
дәрежеде танылады.

Тауарларды өткiзу 
Тауарларды өткiзуден түсетiн табыс тауарлы жеткiзу 
дерегi және меншiк құқығының өту дерегi бойынша 
танылады.

Қызметтер көрсету
Қызмет көрсету шарттары бойынша табыс аяқталу 
дәрежесiне қарай танылады.

Құрылысқа арналған шарттар
Егер құрылысқа арналған шарттың қаржылық 
нәтижесi сенiмдi түрде есептеле алса, түсiм мен 
шығыстар есеп күнгi шарт бойынша жұмыстардың 
аяқталу дәрежесiне барабар танылады. Аяқталу 
дәрежесi шарт бойынша шығындардың жалпы есеп-
тiк сомасындағы есептi күнге дейiн жұмыстарды 
орындауға кеткен шығындардың үлесi (бұл үлес 
жұмыстың аяқталу дәрежесiн сипаттамаса) ретiнде 
анықталады. 

Орындалған жұмыстар көлемi, шағымдар мен ынта-
ландырушы төлемдер бойынша ауытқулар сенiмдi 
бағалана алатын және олардың алыну ықтималдылығы 
жоғары болатын дәрежеде есепке алынады.

Жалдау 
Шарттары активтердi пайдалануға байланысты 
барлық тәуекелдер мен пайдаларды ауыстыру бо-
лып табылатын жалдау қаржылық жалдау ретiнде 
жiктеледi. Жалдаудың басқа да барлық түрлерi 
операциялық жалдау деп аталады.  

Топ жалға берушi ретiнде
Қаржылық жалдау шарты бойынша жалға берушiден 
алынатын сомалар Топтың жалға құятын таза 
инвестицияларының мөлшерiндегi дебиторлық бе-
решек құрамында есепке алынады. Қаржылық жал-
дау бойынша табыс Топтың жалдауға құятын таза 
инвестициялары бойынша табыстылықтың тұрақты 
деңгейi қамтамасыз етiлетiндей, есептi кезеңдер бой-
ынша бөлiнедi.  

Операциялық жалдаудан түсетiн табыстар бiрқалыпты 
жалдау мерзiмi iшiнде танылады. Операциялық жал-
дау шартының қағидаларын келiсумен және оны 
рәсiмдеумен байланысты бастапқы тiкелей шығындар 
жалға берiлген активтiң баланстық құнына қосылады 
және бiрқалыпты жалдау мерзiмi iшiнде шығысқа 
жатқызылады.

Топ жалға алушы ретiнде
Қаржылық жалдау шарты бойынша жалға алынған 
активтер бастапқыда жалдау мерзiмiнiң басындағы 
жалға алынған мүлiктiң әдiл құны және минимальды 
жалдау төлемдерiнiң дисконтталған құны сияқты екi 
өлшемнiң кiшiсi бойынша есепке алынады. Жалға 
берушi алдындағы сәйкес мiндеттемелер қар-жылық 
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жағдай туралы шоғырландырылған есепте қаржылық 
жалдау бойынша мiндеттеме ретiнде есепке алынады.

Жалдау төлемiнiң сомасы мiндеттеме қалдығына 
тұрақты пайыз мөлшерлемесiн алу мүмкiн бола-
тындай қаржылық шығыстар мен мiндетте-мелердi 
азайтудың арасында бөлiнедi. Қаржылық шығындар 
жiктелген активтерге тiкелей қатысты болмаса, пай-
далар мен шығындарда есепке алынады. 

Соңғы жағдайда олар Топтың қарыздар бойынша 
шығындарына қатысты жалпы саясатына сәйкес, ка-
питалданады (төмендi қараңыз). Болашақ оқиғаларға 
байланысты жалдау ақысы пайда болу шамасына 
қарай шығыстарға жат қызылып отырады. 
 
Операциялық жалдау бойынша төлемдер шығыстарды 
бөлудiң басқа әдiсi жалға алынған активтерден түсетiн 
экономикалық пайдалардың уақыттық бөлiнiсiне 
дәлiрек сәйкес келетiн жағдайларды қоспағанда, 
жалдау мерзiмi iшiнде бiрқалыпты шығыстарға 
жатқызылады.

Болашақ оқиғаларға байланысты операциялық жал-
дау шарттары бойынша жалдау ақысы пайда болу 
шамасына қарай шығыстарға жатқызылып отырады. 
 
Операциялық жалдау шарттарын жасасу кезiнде 
алынған ынталандырушы төлемдер мiндеттемелер 
ретiнде танылады.

Ынталандырулардың жалпы сомасы шығыстарды 
бөлудiң басқа әдiсi жалға алынған активтерден түсетiн 
экономикалық пайдалардың уақыттық бөлiнiсiне 
дәлiрек сәйкес келетiн жағдайларды қоспағанда, 
жалдау бойынша шығыстарды бiрқалыпты азайтады.

Мемлекеттiк субсидиялар
Мемлекеттiк субсидиялар субсидияны алуға қажеттi 
барлық ережелер орындалады, және субсидия алы-
нады деген жеткiлiктi дәрежеде сенiмдiлiк  пайда бол-
ған сәтте танылады.

Негiзгi шарты Топтың ұзақ мерзiмдi активтердi са-
тып алу, салу немесе басқалай иемдену бойын-
ша мiндеттемелердi қабылдауы болып табылатын 
мемлекеттiк субсидиялар қаржылық жағдай тура-
лы шоғырландырылған есепте сәйкес активтердiң 

пайдалы қызмет ету мерзiмi iшiнде жүйелi және ра-
ционалды негiзде ары қарай пайдаға және шығынға 
жататын болашақ кезеңдердiң табыстары ретiнде 
есепке алынады.

Келген шығындарды, шығыстарды өтейтiн неме-
се болашақ шығындармен байланыссыз, қаржылық 
көмек ретiнде ұсынылған мемлекеттiк субсидиялар 
оларды алу құқығы пайда болатын кезең табыстары-
на жатады.

Нарықтағыдан төмен мөлшерлеме бойынша мемле-
кеттiк қарыз алудан түсетiн экономикалық пай-
да қарыз бойынша түсiм мен күшiндегi нарықтық 
мөлшерлемелер бойынша есептелген әдiл құнның 
арасындағы айырма мөлшерiндегi мемлекеттiк суб-
сидия ретiнде есепке алынады.

Қарыздар бойынша шығындар 
Жоспарланған пайдалануға немесе сатуға дайындау 
үшiн айтарлықтай уақыт қажет болатын активтердi 
сатып алумен, салумен немесе жасаумен тiкелей бай-
ланысты қарыздар бойынша шығындар жоспарланған 
пайдалануға немесе сатуға дайын болғанша, ондай 
активтердiң құрамына қосылады.

Жiктелген активтердi сатып алуға шығындалғанға 
дейiн алынған қарыздық қаражатты уақытша ин-
вестициялау нәтижесiнде алынған табыс қарыздық 
қаражатты тартуға кеткен шығындардан шегерiледi.
Барлық қарыз бойынша қалған шығындар пайда 
болу шамасына қарай пайдаларда және шығындарда 
есепке алынады.

Зейнетақылық мiндеттемелер
Топ зейнетақы қорларына аударымдар ретiнде 
қызметкерлердiң жалақысынан 10% мөлшерiнде 
төлемдер жүзеге асырады, алайда ол айына 130,792 
теңгеден аспайды (2011 ж. 119,992 теңгеден аспай-
ды). Зейнетақы қорларына жасалатын төлемдер 
қызметкерлердiң жалақысынан ұсталып қалады да, 
жиынтық табыс туралы шоғырландырылған есепте 
жалақы бойынша жалпы шығыстарға және аударым-
дарға жатқызылады. 

Салық салу 
Табыс салығы бойынша шығыстар ағымдағы және 
кейiнге қалдырылған салықтық жиынтығын құрайды.
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Ағымдағы салық 
Ағымдағы салық сомасы жыл iшiндегi салық салына-
тын пайда көлемiне қарай анықталады. Салық салы-
натын пайда асқан жылдарда салық салу мақсатында 
салық салынатын немесе шегерiлетiн табыс және 
шығыс баптарына байланысты жиынтық табыс туралы 
шоғырландырылған есептегi пайдадан ерекшеленедi, 
сондай-ақ салық салу мақсатында салық салынбай-
тын немесе шегерiлмейтiн баптарды қарастырмайды.

Пайдаға ағымдағы салық бойынша мiндеттеме есептi 
күнгi заңнамамен бекiтiлген салық салу мөлшерле-
мелерi қолданыла отырып, есепке алынады.

Кейiнге қалдырылған салық 
Кейiнге қалдырылған салық шоғырландырылған 
қаржылық есептiлiкте есепке алынған активтер мен 
мiндеттемелердiң баланстық құны мен салық салына-
тын пайда есептегенде қолданылатын салық есебiнiң 
сәйкес мәлiметтерi арасындағы уақыттық айырмаға 
қатысты танылады. 

Кейiнге қалдырылған салықтық мiндеттемелер әдетте 
барлық салық салынатын уақыттық айырмалар еске-
рiле отырып, есепке алынады. 

Кейiнге қалдырылған салықтық активтер осы уақыт-
ты қайырмаларды пайдалану үшiн болашақта салық 
салынатын баланстық пайда ықтималдылығы жоғары 
болған жағдайда барлық шегерiлетiн уақыттық айыр-
малар ескерiле отырып, есепке алынады.

Егер уақыт айырмалары гудвиллмен байланысты 
болса немесе не салық салынатын, не бухгалтерлiк 
пайдаға әсер етпейтiн мәмiлелер (бизнестердi 
бiрiктiру бойынша мәмiлелерден басқа) аясындағы 
басқа активтер мен мiндеттемелердi бастапқы 
тану нәтижесiнде пайда болса, салықтық активтер 
мен мiндеттемелер шоғырландырылған қаржылық 
есептiлiкте есепке алынбайды. 

Кейiнге қалдырылған салықтық мiндеттемелер Топ 
уақыттық айырма мерзiмдерiн бақылау мүмкiндiгiне ие 
болатын және аталмыш айырма болжалды болашақта 
керi қайтпайды деген жоғары ықтималдылық бола-
тын жағдайларды қоспағанда, еншiлес кәсiпорын-
дарға,қауымдасқан кәсiпорындарға, сондай-ақ бiр-
лескен қызметке қатысты салық салынатын уақыттық 

айырмалар ескерiле отырып, көрсетiледi. Еншiлес 
кәсiпорындар, қауымдасқан кәсiпорындар және 
бiрлескен қызмет бойынша кейiнге қалдырылған 
салықтық активтер шегерiлетiн уақыттық айырма-
ларды пайдалану үшiн жеткiлiктi болашақта салық 
салынатын пайда алынады және олардың бол-
жалды болашақта пайдаланылуы күтiлетiн жоғары 
ықтималдылық болса, танылады.

Кейiнге қалдырылған салықтық активтердiң ба-ланстық 
құны әрбiр есептi кезеңнiң соңында қайта қаралады, 
және осы активтердi толықтай немесе iшiнара пайда-
лану үшiн жеткiлiктi болашақта салық салынатын пайда 
болу ықтималдылығы жоғары болмаса, азаяды.  

Кейiнге қалдырылған салықтық активтер мен та-
быс салығы бойынша мiндеттемелер есептi күнге 
заңнамамен бекiтiлген немесе бекiтiлуге таяған, және 
салықтық активтi өткiзу немесе мiндеттеменi өтеу 
кезеңiнде қолданылады деп күтiлетiн салық салу 
мөлшерлемелерi (сондай-ақ салық заңнамасының 
қағидалары) қолданыла отырып, есептеледi. 

Кейiнге қалдырылған салық мiндеттемелерi мен актив-
тердi бағалау Топтың активтер мен мiндеттемелердiң 
баланстық құнын өтеу немесе төлеу тәсiлдерiне 
қатысты ниеттерiнiң салықтық салдарын (есептi күнгi 
жағдай бойынша) сипаттайды.

Жыл iшiндегi ағымдағы және кейiнге қалдырылған 
салық
Ағымдағы және кейiнге қалдырылған салықтар басқа 
жиынтық табыс немесе өзiндiк капитал құрамына 
тiкелей қатысты баптарға жататын жағдайларды 
қоспағанда, пайдалар мен шығындарда танылады. 
Бұл жағдайда ағымдағы және кейiнге қалдырылған 
салықтар сәйкесiнше басқа жиынтық табыста немесе 
тiкелей капиталда танылады.

Ағымдағы немесе кейiнге қалдырылған салық биз-
нестердi бiрiктiру бойынша мәмiлелердi бастапқы 
есепке алу нәтижесiнде пайда болса, салық әсерi осы 
мәмiлелердi жасасқанда көрiнедi.

Резервтер
Алдағы шығыстар резервтерi Топтың алдыңғы 
оқиғалар нәтижесiнде пайда болған мiндеттемелерi 
(заңды немесе iскери айналым нормаларымен бай-
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ланысты) болса және Топ аталмыш мiндеттемелердi 
өтеуi тиiс, ал ондай мiндеттемелердiң мөлшерi 
құнсыздануы мүмкiн деген ықтималдылық жоғары 
болса,есепте көрсетiледi. Есепте көрiнетiн алдағы 
шығыстар резервiнiң өлшемi осы мiндеттемелер 
үшiн тән қауiптер мен белгiсiздiктер ескерiле оты-
рып, есептi күнге белгiленген мiндеттемелердi өтеуге 
қажеттi соманың ең жақсы бағасын сипаттайды. Егер 
алдағы шығыстар резервiнiң өлшемi мiндеттемелердi 
өтеу бойынша күтiлетiн ақша қозғалысының негiзiнде 
есептелетiн болса, алдағы шығыстар резервi мұндай 
ақша қозғалысының дисконтталған құны ретiнде 
анықталады (егер уақыттағы ақша құнының әсерi 
елеулi болса).

Егер мiндеттемелердi өтеуге қажеттi төлемдер үшiншi 
тарап тұрғысынан iшiнара немесе толықтай өтеледi деп 
күтiлсе, сәйкес дебиторлық берешек өтем алынады  де-
ген толықтай сенiмдiлiк болса және осы дебиторлық  бе-
решек сомасын сенiмдi бағалауға қажеттi мүмкiндiктер 
болса, актив ретiнде есепке алынады.

ЕЛЕУЛI ЖОРАМАЛДАР МЕН БАҒАЛАУДАҒЫ 
БЕЛГIСIЗДIК КӨЗДЕРI

ХҚЕС сәйкес шоғырландырылған қаржылық есеп- 
тiлiктi жасау Топ басшылығының талдауларды 
дайындауын және есепке алынған активтер мен 
мiндеттемелердiң сомаларына және шоғырланлды-
рылған қаржылық есептiлiкке қол қойылған күнгi 
әлеуеттi активтер мен мiндеттемелер туралы 
ақпараттың ашылуы және есептi кезең iшiндегi есепке 
алынған табыстар мен шығыстар сомасына ықпал 
ететiн субъективтi бағалаулар мен жорамалдарды 
пайдалануын қарас-тырады. 

Келесi қаржылық жылда активтер мен мiндетте-
мелердiң баланстық құнының елеулi материалдық 
түзету тәуекелiне әкелетiн есептi күнгi белгiсiздiктi 
бағалаудың болашақ және басқа да негiзгi көздерi 
бойынша негiзгi жорамалдар төменде талқыланады:

Артықшылықты акциялардың борыштық компонентiн 
тану және бағалау
Топтың артықшылықты акцияларының борыштық 
компоненттерiне қатысты есеп саясатын пайдалану 
барысында басшылық артықшылықты акцияларға  

қатысты өз бағалауларын қолданды және Топтың 
артықшылықты акцияларын инвесторларға ди-
видендтер төлеу мiндеттемесi болғандықтан 32 
«Қаржылық құралдар: Ұсыну» ХБЕС (қайта қаралды) 
құрамдасқан құрал ретiнде санау керек деп тапты. 

Осы стандартқа сәйкес, мұндай құрамдас құрал-
ды шығарудан түсетiн табыс мұндай құралдың 
әрбiр бөлiгiне артықшылықты құқық негiзiндегi 
капитал немесе мiндеттеме ретiнде жiктеледi: 
дивидендтердi төлеуге саятын шарттық мiндеттеме ре- 
тiнде жiктеледi, және акционерлер арасында түбе- 
гейлi бөлуге қатысу құқығы капитал ретiнде жiкте-ледi.

Негiзгi құралдардың пайдалы қызмет ету мерзiмдерi
Топ әрбiр жылдық есептiк кезеңнiң соңында негiзгi-
құралдардың пайдалы қызмет ету мерзiмдерiн 
қарас-тырады. 

Активтiң пайдалы қызмет ету мерзiмiн бағалау 
үнемдi пайдалану, жөндеу және қызмет ету бойынша 
бағдарламалар, технологиялық жақсартулар және 
басқа да iскери жағдайлар сияқты факторларға бай-
ланысты болады. Басшылықтың негiзгi құралдардың 
пайдалы қызмет ету мерзiмдерiн бағалауы аталмыш 
шоғырландырылған қаржылық есептiлiк жасалған 
күнгi сәйкес ақпаратты сипаттайды.

Кепiлдiк мiндеттемелер 
Ұсынылған кепiлдiктерге қатысты резерв сәйкес та-
уарларды және қызметтердi сату сәтiнде танылады. 
Мұндай резервтiң өлшемi пайда болу ықтималдылығы 
коэффициенттерi бойынша барлық мүмкiн салдарды 
салмақтай отырып, өткен кезеңдердегi жинақталған 
мәлiметтер негiзiнде есептеледi.

Активтердiң құнсыздануы
Топ әрбiр есептi күнi материалдық және материалдық 
емес активтердiң баланстық құнының құнсыздану 
белгiлерiнiң бар-жоғын тексередi. 

Актви белгiлерiнiң  бар-жоғын анықтау төмендегiдей фак-
торларға негiзделедi: күтiлетiн өсiм, болжанатын ақша 
қозғалысы, болашақта қаржыландыру қолжетiмдiлiгiнiң 
өзгеруi; технологиялық ескiру, қызмет көрсетудi тоқтату, 
ауыстыруға ағымдағы шығындар, елеулi құнсыздануға 
әкелетiн жағдайлардың басқа да өзгерiсi. Мұндай ин-
дикаторлар болған жағдайда активтердiң өтелу құны 
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бағаланады да, активтердiң баланстық құнымен са-
лыстырылады. Егер баланстық құн активтердiң 
өтелу құнынан асып түссе, құнсыздану танылады. 
Өтелетiн құн өткiзуге кеткен шығындарды шегер-
гендегi активтердiң әдiл құны мен пайдалану құны 
арасындағы ең жоғары мән арқылы анықталады. 

Пайдалану құнын бағалауда ақшалау қаражаттың 
болашақ қозғалысы басшылық пiкiрiнше ақшалардың 
уақытша құнының ағымдағы нарықтық бағасын және 
активтерге тән тәуекелдердi сипаттайтын, салық салуға 
дейiнгi дисконт мөлшерлемелерiн қолдана отырып, 
ағымдағы құнға дейiн дисконтталады Бағалаушылық 
өтелу құнындағы өзгерiс құнсыздануға немесе оның 
алдағы кезеңдерге қалпына келуiн әкеле алады.

Тауарлық-материалдық қорларды бағалау
Тауарлық-материалдық қорлар өзiндiк құны немесе 
таза өткiзу құны арасындағы ең кiшi өлшем бойынша 
анықталады. Өтiмсiз және аз қолданылатын тауарлық-
материалдық қорлардың құнын таза өткiзу құнына 
дейiн азайта отырып, сәйкес резервтi сипаттайды. 
Мұндай тауарлық-материалдық қорлардың шығуынан 
болатын өткiзудiң нақты сомасы таза өткiзу құнынан 
ерекшеленуi мүмкiн; мұндай кез келген айырма
болашақтағы операциялық нәтижелерге елеулi әсер 
ете алады.

Салық салу
Түрлi қазақстандық заңнамалық актiлер мен норма-
лар әрдайым нақты жазылмайды. Жергiлiктi, аймақтық 
және республикалық салық органдары пiкiрлерiнiң 
арасында айырмашылықтар болуы мүмкiн.

Бұл ретте салық органдары тарапынан қосымша 
салықтар қосымша есептелген жағдайда айыппұлдар 
мен өсiмпұлдардың күшiндегi өлшемдерi елеулi мөл-
шерлерде белгiленген; айыппұл мөлшерi қосымша 
есептелген салықтың 50%, ал өсiмпұл уақытылы 
төленбеген салықтың  22,5% құрайды. Нәтижесiнде 
айыппұлдар мен өсiмпұлдар қосымша есептелген 
салықтар сомасынан асып кетуi мүмкiн. 

Жоғарыда аталған белгiсiздiктерге байланысты 
салықтардың айыппұлдық санкциялардың және өсiм-
пұлдардың әлеуеттi сомасы, егер олар қосымша 
есептелсе, 2012 ж. 31 желтоқсандағы жағдай бойын-
ша шығыстарға жатқызылған және есептелген сома-
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дан асып кетуi мүмкiн. Бағалаулар мен нақты төленген 
сомалар арасындағы айырмалар, егер олар пай-
да болса, Топтың болашақ кезеңдердегi пайдасына 
елеулi әсер етуi мүмкiн.

Пайда немесе шығын арқылы әдiл құн бойынша 
қаржылық мiндеттемелер
Пайда немесе шығын арқылы әдiл құн бойынша  
қаржылық мiндеттемелер бастапқы есепке алына-
ды және кейiн форвардтық валюта бағамдары және 
дисконттаудың тәуекелсiз мөлшерлемесi сияқты 
нарықтық мәлiметтер қолданыла отырып, әдiл құн 
бойынша бағаланады.

СЕГМЕНТТЕР БОЙЫНША АҚПАРАТ

Ресурстарды бөлу және сегменттер бойынша нәти-
желердi  бағалау мақсатында Топтың операциялық 
қызмет бойынша шешiм қабылдауға жауапты бас-
шылығына ұсынылатын ақпарат сатылатын тауар-
лар мен көрсетiлетiн қызметтердiң түрiне; арнайы 
өнiммен және екiұдай мақсаттағы өнiммен, азаматтық 
қолданыс өнiмдерi мен қызмет көрсетумен байланысты 
операцияларға қатысты.
Топтың есептiк сегменттерiн алу үшiн, жекелгенде 
сандық шектерден аспайтын басқа өнiмдер мен қыз-
меттердi қоспағанда, оның операциялық сегменттерiнiң 
ешқайсысы бiрiктiрiлген жоқ.

Атап айтқанда, Топтың есептiк сегменттерi былайша 
ұсынылған:
• Арнайы өнiм және екiұдай мақсаттағы өнiм

•  Азаматтық мақсаттағы өнiм

• Сервистiк қызметтер (инжиниринг)

Есептiк сегменттердiң есеп саясаты қағидалары 
3-ескертпеде сипатталған Топтың есептiк саясаты 
қағидаларынан ешбiр ерекшеленбейдi. Топ басшылығы 
сегменттер бөлiнiсiнде тек тауарлар мен қызметтердi 
өткiзуден түсетiн табыстарды талдайды.

Бұл көрсеткiш ресурстарды бөлу және сегменттер бой-
ынша нәтижелердi бағалау мақсатында операциялық 
қызмет бойынша шешiм қабылдауға жауапты бас-
шылыққа ұсынылады.
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2012 жыл

Арнайы өнiм және екiұдай мақсаттағы өнiм

Азаматтық мақсаттағы өнiм

Сервистiк қызметтер (инжиниринг)

2011 жыл

16,923,263

12,044,868

4,655,063

33,623,194

28,129,393

14,243,378

9,780,843

52,153,614

Топ қызметiн Қазақстанда жүзеге асырады.

Топтың сыртқы сатып алушыларға сату бойынша жалғасатын қызметiнен
түсетiн түсiм елдер бөлiнiсiнде төменде көрсетiледi:

2012 жыл

Қазақстан

ТМД елдерi

Басқалар

2011 жыл

31,139,285 

1,903,923 

579,986 

33,623,194 

48,627,926 

2,818,855 

706,833 

52,153,614 

Топтың негiзгi өнiмдер мен қызметтер бойынша жалғасатын қызметiнен түсетiн 
түсiмнiң талдауы келесiдей тәсiлмен ұсынылған:
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4,864,644 

125,930 

(232,434)

(62,044)

(119,463)

4,576,633 

196,601

-

-

18,507 

305,037 

(75,769)

5,021,009

(1,002,666)

(122,339)

 -

 -

25,150 

8,110 

194,232 

5,500 

(27,885)

 -

 -

171,847 

39,957

-

-

 -

 -

(16,529)

195,275

-

 -

 -

 -

 -

 -

НЕГIЗГI ҚҰРАЛДАР

БАСТАПҚЫ НЕМЕСЕ ТҮПКI ҚҰН:

2011 ж. 1 қаңтарына

Түсiмдер

Шығу 

Сатуға арналған активтерге ауыстыру

Инвестициялық жылжымайтын мүлiкке ауыстыру

2011 ж. 31 желтоқсанына

Түсiмдер 

Қаржылық жалдау бойынша түсiмдер

Еншiлес кәсiпорындарды бақылаудан айырылу

Тауарлық-материалдық қорлардан ауыстыру

Iшкi жылжулар

Шығу 

2012 ж. 31 желтоқсанына 

ЖИНАҚТАЛҒАН ТОЗУ МЕН ҚҰНСЫЗДАНУ:

2011 ж. 1 қаңтарына

Жыл iшiндегi есептелген тозу

Жыл iшiндегi есептелген құнсыздану

Еншiлес кәсiпорындарды бақылаудан айырылу

Шығу

Сатуға арналған активтерге ауыстыру

Ғимараттар мен құрылыстарЖер
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5,122,819 

487,441 

(90,962)

(5,006)

 -

5,514,292 

735,462

1,214,166

(15,846)

48,001 

(375)

(92,122)

7,403,578

(1,971,457)

(451,544)

(24,925)

8,543 

30,105 

1,022 

10,757,303 

717,633 

(368,087)

 (67,050)

 (119,463)

10,920,336 

2,312,547

1,214,166

(15,846)

72,713 

 -

(208,518)

14,295,398

(3,111,500)

(619,861)

(24,925)

8,543 

61,110 

9,132 

167,548 

14,257 

(7,602)

 -

 -

174,203 

1,163,512

-

-

6,205 

(304,662)

-

1,039,258

-

 -

 -

 -

 -

 -

Машиналар, қондырғы мен 
көлiк құралдары

408,060 

84,505 

(9,204)

 -

 -

483,361 

177,015

-

-

 -

 -

(24,098)

636,278

(137,377)

(45,978)

 -

 -

5,855 

 -

Өзге де активтер  Аяқталмаған құрылыс Барлығы
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Инвестициялық жылжымайтын мүлiкке ауыстыру

2011 ж. 31 желтоқсанына

Кезеңдегi есептелген тозу 

Шығу  

2012 ж. 31 желтоқсанына

БАЛАНСТЫҚ ҚҰНЫ:

2012 ж. 31 желтоқсанына

2011 ж. 31 желтоқсанына

 -

 -

 -

 -

 -

195,275

171,847 

55,949 

(1,035,796)

(119,831)

20,553

(1,135,074)

3,885,935

3,540,837 

2012 ж. 31 желтоқсандағы жағдай бойынша аяқ-
талмаған құрылыс «Семей Инжиниринг» АҚ еншiлес 
кәсiпорнының цехтары мен қоймаларының өндiрiстiк 
ғимараттарын күрделi жөндеу бойынша құны 821,322 
мың теңге шығындарды және «Тыныс» АҚ еншiлес 
кәсiпорнындағы «Газдандыру үлгiлерiнiң құю өндiрiсiн 
игеру» жобасы бойынша құны 209,231 мың теңге 
шығындарды (2011 ж. 31 желтоқсаны: «Орал «Зе-
нит» зауыты» АҚ еншiлес кәсiпорнындағы өндiрiстiк 
ғимараттардың күрделi жөндеуi бойынша шығындар 
165,578 мың теңге) қамтиды.

2012 және 2011 жж. 31 желтоқсандағы жағдай бой-
ынша баланстық құны сәйкесiнше 1,708,249 мың 
теңге және  2,449,376 мың теңге  негiзгi құралдар Топ 

алған белгiлi бiр қарыздарды қамтамасыз ету ретiнде 
кепiлде болды (19-ескертпе). 

2012 және 2011 жж. 31 желтоқсандағы жағдай бой-
ынша толықтай тозған негiзгi құралдардың құны 
сәйкесiнше 621,358 мың теңге және 291,135 мың 
теңгенi құрады. 

2012 ж. 31 желтоқсандағы жағдай бойынша қаржылық 
жалдау бойынша алынған негiзгi құралдардың ба-
ланстық құны 1,660,059 мың теңгенi құрады (2011 
жыл 31 желтоқсанында: 487,418 мың теңге). Атал-
мыш қондырғы қаржылық жалдау бойынша мiн-
деттемелердi кепiлдiк қамсыздандыру ретiнде
қызмет етедi.

«ҚАЗАҚСТАН ИНЖИНИРИНГ» ҰЛТТЫҚ КОМПАНИЯСЫ» АҚ
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 -

(2,408,256)

(440,325)

71,696

(2,776,885)

4,626,693

3,106,036 

 -

(177,500)

(66,894)

7,113

(237,281)

398,997

305,861 

 -

 -

 -

 -

 -

1,039,258

174,203 

55,949 

(3,621,552)

(627,050)

99,362

(4,149,240)

10,146,158

7,298,784

2012 Ж. 31 ЖЕЛТОҚСАНДАҒЫ ЖАЙ-КҮЙ БОЙЫНША
ҚАРЖЫЛЫҚ ЖАҒДАЙ ТУРАЛЫ ШОҒЫРЛАНДЫРЫЛҒАН ЕСЕП

(МЫҢ ТЕҢГЕ)

Машиналар, қондырғы мен 
көлiк құралдары

Өзге де активтер  Аяқталмаған құрылыс Барлығы
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МАТЕРИАЛДЫҚ ЕМЕС АКТИВТЕР

БАСТАПҚЫ НЕМЕСЕ ТҮПКI ҚҰН:

2011 ж. 1 қаңтарына

Түсiмдер 

Шығу

2011 ж. 31 желтоқсанына

Түсiмдер

Шығу

Еншiлес кәсiпорындарды бақылаудан айырылу

2012 ж. 31 желтоқсанына

ЖИНАҚТАЛҒАН ТОЗУ МЕН ҚҰНСЫЗДАНУ:

2011 ж. 1 қаңтарына

Жыл iшiндегi есептелген амортизация

Шығу

2011 ж. 31 желтоқсанына

Жыл iшiндегi есептелген амортизация

Шығу

2012 ж. 31 желтоқсанына

БАЛАНСТЫҚ ҚҰНЫ:

2012 ж. 31 желтоқсанына

2011 ж. 31 желтоқсанына 

Прочие Барлығы
Бағдарламалық 
қамсыздандыру

27,285 

76,182 

(35)

103,432

3,698

(36,245)

-

70,885

(17,080)

(5,693)

10 

(22,763)

(11,291)

-

(34,054)

36,831

80,669

168,026 

81,629 

(56)

249,599

107,141

(36,427)

(76)

320,237

(66,907)

(17,923)

10 

(84,820)

(23,283)

172

(107,931)

212,306

164,779

140,741 

5,447 

(21)

146,167

103,443

(182)

(76)

249,352

(49,827)

(12,230)

 -

(62,057)

(11,992)

172

(73,877)

175,475

84,110

«ҚАЗАҚСТАН ИНЖИНИРИНГ» ҰЛТТЫҚ КОМПАНИЯСЫ» АҚ
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ҚАУЫМДАСҚАН:

«ЗИКСТО» АҚ

«МБМ-Кировец» ЖШС 

«КАМАЗ-Инжиниринг» АҚ

«Индра Қазақстан инжиниринг» ЖШС

«Қаз-СТ Инжиниринг Бастау» ЖШС 

«Ұлан» АТАҚ

«Қазақстан инжиниринг дистри-
бьюшн» ЖШС

БIРЛЕСIП БАҚЫЛАНАТЫН:

«Еврокоптер Қазақстан инжиниринг» 
ЖШС

«Талес Қазақстан инжиниринг» ЖШС

«Қазақстан ASELSAN инжиниринг» 
ЖШС

2012 ж.
31 желтоқсандағы 

ағымдағы құн

(73,008)

3,016

24,690

(10,681)

(408)

-

(995)

1,069,389

(19,111)

4,335

997,227 

700,013

355,576

314,668

108,611

15,139

17,809

-

2,452,009

201,295

101,956

4,267,076

(71,664)

(2,000)

(14,164)

(182)

-

-

995

(232,406)

-

72,991

(246,430)

Пайдалардағы/ 
(шығындардағы) үлес

Сатып алынды/ 
(дивидендтер алынды)

2011 ж. 
31 желтоқсандағы 

ағымдағы құн

844,685 

354,560 

304,142 

119,474 

15,547 

17,809 

-

1,615,026 

220,406 

24,630 

3,516,279 

Атауы

ҚАУЫМДАСҚАН ЖӘНЕ БIРЛЕСIП БАҚЫЛАНАТЫН КӘСIПОРЫНДАРҒА ҚҰЙЫЛАТЫН ИНВЕТСИЦИЯЛАР

2012 Ж. 31 ЖЕЛТОҚСАНДАҒЫ ЖАЙ-КҮЙ БОЙЫНША
ҚАРЖЫЛЫҚ ЖАҒДАЙ ТУРАЛЫ ШОҒЫРЛАНДЫРЫЛҒАН ЕСЕП

(МЫҢ ТЕҢГЕ)
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ҚАУЫМДАСҚАН:

«ЗИКСТО» АҚ

«Қаз-СТ Инжиниринг Бастау» ЖШС

«КАМАЗ-Семей» ЖШС

«КАМАЗ- Инжиниринг» АҚ

«Индра Қазақстан инжиниринг» 
ЖШС

«Қазақстан инжиниринг дистри-
бьюшн» ЖШС

БIРЛЕСIП БАҚЫЛАНАТЫН:

«Талес Қазақстан инжиниринг» 
ЖШС

«Қазақстан ASELSAN 
инжиниринг» ЖШС

«Еврокоптер Қазақстан 
инжиниринг» ЖШС

2011 ж.
31 желтоқсаны

Иелiк ету үлесi, %

42%

49%

49%

25%

49%

49%

50%

50%

50%

Иелiк ету үлесi, %

42%

49%

49%

25%

49%

100%

50%

50%

50%

Жүк темiржол вагондарын жөндеу, элементтердi 
ауыстыру арқылы дөңгелек жұптарын жөндеу

Инвестициялық холдингтiк қызмет және қорға-
ныстық, инжинирингтiк қызметтер көрсету

Коммерциялық қызмет

Автобустар, автомобильдер, арнайы техника мен 
олардың қосалқы бөлшектерiн өндiру және өткiзу

Радиолокациялық стансаларды, радиоэлектронды 
күрес және радиоэлектронды барлау жүйелерiн 
өндiру

Топ кәсiпорындарының шығаратын өнiмдерi өткiзу, 
инвестиция тарту, қондырғыны жеткiзу бойын-
ша мемлекеттiк бағдарламалар мен тендерлерге 
қатысу

Электронды қондырғыны, бағдарламалық қамсыз-
дандыру жүйелерiн әзiрлеу, өндiру және сату және 
онымен байланысты қызметтер ұсыну; радио және 
коммуникациялық қондырғыны өндiру, сату және 
техникалық қызмет көрсету

Электронды-оптикалық аспаптар өндiрiсi

Тiкұшақтардың өндiрiсi және техникалық қызмет 
көрсету

2012 ж.
31 желтоқсаны

Негiзгi
қызметКәсiпорын атауы

Топтың қауымдасқан және бiрлесiп бақыланатын кәсiпорындарына құйған инвестициялары былайша ұсынылды:

2012 ж, 11 қазанында Компания «Қазақстан инжини-
ринг  Дистрибьюшн» еншiлес кәсiпорнындағы өзiнiң 
51% қатысу үлесiн сатты, нәтижесiнде қалған үлестi 
қауымдасқан кәсiпорындарға құйылған инвестиция 
ретiнде есепке ала бастады (34-ескертпе).  2012 ж. 
бойы Компания «Қазақстан ASELSAN инжиниринг» 

ЖШС-на берген қарыз бойынша әдiл құнға дейiн 
түзетудi 72,991 мың теңге сомасындағы инвестиция-
лар құрамында таныды (2011 ж.: «Қазақстан ASELSAN 
инжиниринг» ЖШС — 13,045 мың теңге және «Ев-
рокоптер Қазақстан инжиниринг» ЖШС — 267 мың 
теңге) (14-ескертпе).

«ҚАЗАҚСТАН ИНЖИНИРИНГ» ҰЛТТЫҚ КОМПАНИЯСЫ» АҚ
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2012 ж.
31 желтоқсаны

ӨЗГЕ ДЕ ҰЗАҚ МЕРЗIМДI АКТИВТЕР

Жеткiзушiлерге негiзгi құралдар үшiн берiлген аванстар

Қаржылық жалдау бойынша дебиторлық берешек

Ұзақ мерзiмдi активтердi күрделi жөндеу мен 
салуға арналған тауарлық-материалдық қорлар

Қызметкерлерге берiлген қарыздар

Өзге де ұзақ мерзiмдi дебиторлық берешек

Күмәндi борыштар бойынша резервтi шегергенде

2011 ж.
31 желтоқсаны

921,130

157,638

63,503 

18,505 

60,097

(157,638)

1,063,235

240,249 

157,638

69,545 

22,979 

9,479 

(157,638)

342,252 

2011 ж. 31 желтоқсанындағы жағдай бойынша жеткiзушiлерге негiзгi құралдар үшiн берiлген аванстар 
қондырғыны қаржылық жалдау шартына сәйкес, «БРК-Лизинг» АҚ-ға 223,852 мың теңге сомасында берiлген 
авансты қамтыды (37-ескертпе). 2012 ж. iшiнде қондырғы жеткiзiлдi, және Топ аталмыш аванстарды қаржылық 
жалдау бойынша мiндеттемелерге қарсы есепке алды.

ТАУАРЛЫҚ-МАТЕРИАЛДЫҚ ҚОРЛАР

Аяқталмаған өндiрiс

Шикiзат және материалдар

Дайын өнiм

Қайта сатуға арналған тауарлар

Басқалар 

Өтiмсiз тауарлық-материалдық қорлар бойынша 
резервтi шегергенде

3,499,630

5,077,604

2,101,415

420,635

96,163

(308,201)

10,887,246

3,305,142 

2,266,930 

2,142,640 

490,156 

357,343 
 

(364,247)
 

8,197,964 

2012 Ж. 31 ЖЕЛТОҚСАНДАҒЫ ЖАЙ-КҮЙ БОЙЫНША
ҚАРЖЫЛЫҚ ЖАҒДАЙ ТУРАЛЫ ШОҒЫРЛАНДЫРЫЛҒАН ЕСЕП

(МЫҢ ТЕҢГЕ)

2012 ж.
31 желтоқсаны

2011 ж.
31 желтоқсаны
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2012 және 2011 жж. 31 желтоқсанда аяқталатын жылдар iшiндегi өтiмсiз тауарлық-материалдық қорлар бой-
ынша резервтегi қозғалыс былайша ұсынылды:

2012 жыл

Жыл басындағы өтiмсiз тауарлық-материалдық
 қорлар бойынша резерв

Жыл iшiнде қалпына келтiрiлдi/(есептелдi)

Бұрын жасалған резерв есебiнен есептен шығарылды

Жыл соңындағы өтiмсiз тауарлық-материалдық 
қорлар бойынша резерв

2011 жыл

(364,247)

56,046

-

(308,201)

(321,542)

(56,078)

13,373 

(364,247)

2012 ж.
31 желтоқсаны

САУДА ДЕБИТОРЛЫҚ БЕРЕШЕК

Үшiншi тараптардың сауда дебиторлық берешегi

Байланысты тараптардың сауда дебиторлық 
берешегi (37-ескертпе)

Күмәндi борыш бойынша резервтi шегергенде

2011 ж.
31 желтоқсаны

1,113,795 

748,796

(45,542)

1,817,049 

579,638

623,836 

(44,132)

1,159,342 

2012 және 2011 жж. 31 желтоқсанда аяқталатын жылдар iшiндегi күмәндi берешек бойынша резервтегi 
қозғалыс былайша ұсынылды:

2012 жыл

Жыл басындағы күмәндi берешек бойынша резерв

Жыл iшiнде есептелдi

Бұрын жасалған қор есебiнен есептен шығарылды

Жыл соңындағы күмәндi берешек бойынша резерв

2011 жыл

(44,132)

(1,616)

206

(45,542)

(36,318)

(8,171)

357 

(44,132)
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2012 және 2011 жж. 31 желтоқсандағы жағдай бойынша сауда дебиторлық берешек, күмәндi берешек бойынша 
резерв шегерiлгенде, келесi валюталармен сипатталды:

Теңге

АҚШ доллары

Ресей рубльдерi

1,806,440 

-

10,609

1,817,049 

1,158,227 

827 

288 
 

1,159,342 

ӨТЕЛЕТIН ӨЗГЕ ДЕ САЛЫҚТАР

Қосылған құн салығы

Өтелетiн өзге де салықтар

604,010

37,495

641,505 

545,457 

12,101 

557,558 

ҚОЛДАНЫСЫ ШЕКТЕУЛI 
АҚША ҚАРАЖАТЫ

Банк кепiлдiгi 87,062

87,062

82,391

82,391

2012 және 2011 жж. 31 желтоқсандағы жағдай бойынша қолданысы шектеулi ақша қаражаты жабдықтаушы 
өнiмдi жетiлдурге жасалған келiсiмшарттың орындалуына кепiлдiк қамсыздандыру ретiнде «БТА Банк» АҚ ар-
найы есепшотындағы ақша қаражатын қамтиды. Келiсiмшартты орындау мерзiмi 2013 ж. 25 мамыры.

2012 Ж. 31 ЖЕЛТОҚСАНДАҒЫ ЖАЙ-КҮЙ БОЙЫНША
ҚАРЖЫЛЫҚ ЖАҒДАЙ ТУРАЛЫ ШОҒЫРЛАНДЫРЫЛҒАН ЕСЕП

(МЫҢ ТЕҢГЕ)

2012 ж.
31 желтоқсаны

2011 ж.
31 желтоқсаны

2012 ж.
31 желтоқсаны

2011 ж.
31 желтоқсаны

2012 ж.
31 желтоқсаны

2011 ж.
31 желтоқсаны
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ӨЗГЕ ДЕ АҒЫМДАҒЫ АКТИВТЕР

Үшiншi тараптарға берiлген қысқа мерзiмдi аванстар

Байланысты тараптарға берiлген қысқа мерзiмдi 
аванстар (37-ескертпе)

Алдағы кезеңдер шығыстары

Қызметкерлердiң дебиторлық берешегi

Алынатын дивидендтер (37-ескертпе)

Пайызсыз қарыздар (37-ескертпе)

Шарттарды орындауды қамтамасыз ету кепiлдiктерi

Үшiншi тұлғалардың өзге де қысқа мерзiмдi 
дебиторлық берешегi

Қысқа мерзiмдi инвестициялар

Әдiл құнға дейiн түзетудi шегергенде
(37-ескертпе) 

Күмәндi борыш бойынша резервтi шегергенде

3,492,561

20,806

97,140

34,209

71,592

2,200,000

-

463,939 

 -

(31,810)

(52,203)

6,296,234 

1,699,598 

12,984

34,458 

17,893 

-

50,000 

284,562

195,965 

1,800

(5,418)

(23,332)

2,268,510

Сондай-ақ 2011 ж. iшiнде Топ дисконт амортизация-
сын 7,627 мың теңге сомалық қаржылық табыстар 
құрамында есепке алды (31-ескертпе). 

250,000 мың теңге сомасындағы қарыз 2011 ж. 
желтоқсанында өтелдi, және 50,000 мың теңге көле-
мiндегi қарыз 2012 ж. желтоқсанында өтелдi. 

2012 ж. iшiнде Топ дисконт амортизациясын 5,418 мың 
теңге сомасындағы қаржылық табыстар құрамында 
таныды (31-ескертпе). Сондай-ақ Топ бiрлесiп 
бақыланатын кәсiпорын «Еврокоптер Қазақстан ин-
жиниринг» ЖШС-на 7,000  мың  теңге пайызсыз 

қарызды 2011 ж. 1 шiлдесiне дейiн өтеуге бердi. Топ 
қарызды  беру күнгi жылдық 13,1% мөлшерiндегi 
нарықтық  пайыздық мөлшерлеменi қолдана отырып, 
аталмыш қарыздарды амортизацияланған құн бой-
ынша бағалады және әдiл құнға дейiнгi түзетудi 267 
мың теңгенi құрайтын қауымдасқан кәсiпорындарға 
жасалған инвестициялар құрамында есепке алды. 

2011 ж. аталмыш қарыз толықтай өтелдi және Топ 
дисконт амортизациясын  267 мың теңге сомалық 
қаржылық табыстар құрамында есепке алды 
(31-ескертпе). 2012 ж. Топ бiрлесiп бақыланатын 
компанияға, «Қа-зақстан ASELSAN инжиниринг» 

«ҚАЗАҚСТАН ИНЖИНИРИНГ» ҰЛТТЫҚ КОМПАНИЯСЫ» АҚ
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2011 ж.
31 желтоқсаны
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ЖШС-на жалпы сомасы 2,200,000 мың теңгенi 
құрайтын пайызсыз қарызды 2013 ж. 31 наурызына 
дейiн өтеуге бердi. 

Топ қарызды беру күнгi жылдық 7%  мөлшерiндегi 
нарықтық пайыздық мөлшерлеменi қолдана отырып, 
аталмыш қарыздарды амортизацияланған құн бойын-

ша бағалады және әдiл құнға дейiнгi түзетудi 72,991 
мың теңгенi құрайтын қауымдасқан кәсiпорындарға 
жасалған инвестициялар құрамында есепке алды. 

Сондай-ақ 2012 ж. бойы Топ дисконт амортизация-
сын 41,182 мың теңге сомалық қаржылық табыстар 
құрамында есепке алды (31-ескертпе).

2012 және 2011 жж. 31 желтоқсанда аяқталатын жылдан iшiндегi күмәндi берешек бойынша резервтегi қозғалыс 
былайша ұсынылды:

2012 жыл

Жыл басындағы күмәндi берешек бойынша резерв

Жыл iшiнде (есептелдi)/қалпына келтiрiлдi

Бұрын жасалған қор есебiнен есептен шығарылды

Жыл соңындағы күмәндi берешек бойынша резерв

2011 жыл

(23,332)

(31,320)

2,449

(52,203)

(69,807)

46,475 

-

(23,332)

2012 және 2011 жж. 31 желтоқсандағы жағдай бойынша өзге де ағымдағы активтер теңгемен сипатталды.

АҚША ҚАРАЖАТЫ МЕН ОНЫҢ БАЛАМАЛАРЫ

Банк шоттарындағы ақша, теңгемен

Қысқа мерзiмдi депозиттер

Кассадағы ақша, теңгемен

Банк шоттарындағы ақша, валютамен

Арнайы шоттардағы ақша қаражаты, теңгемен

Жолдағы ақша қаражаты, теңгемен

Барлығы 

9,106,226

924,505

15,290

66,266

-

2,348

10,114,635

3,350,186 

81,005 

31,593 

15,797

5,089 

2,004 

3,485,674 

Топ ақша қаражатын  бастапқы өтеу мерзiмi 1 —  3 ай арасындағы және пайыздық мөлшерлемесi жылдық 
3,8%-дан  6%-ға дейiнгi қысқа мерзiмдi депозиттерге салды (2011 ж.: 4%-дан 5%-ға дейiн).

2012 Ж. 31 ЖЕЛТОҚСАНДАҒЫ ЖАЙ-КҮЙ БОЙЫНША
ҚАРЖЫЛЫҚ ЖАҒДАЙ ТУРАЛЫ ШОҒЫРЛАНДЫРЫЛҒАН ЕСЕП

(МЫҢ ТЕҢГЕ)

2012 ж.
31 желтоқсаны

2011 ж.
31 желтоқсаны
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Ақша қаражаты мен оның баламалары келесi валюталармен ұсынылды:

2012 ж.
31 желтоқсан 

Теңге

АҚШ долларлары

Еуро

Ресей рубльдерi

Өзге валюта

2011 ж.
31 желтоқсан 

10,043,419 

419

-

64,043

6,754 
 

10,114,635

3,469,877 

 -

445 

15,352 

-
 

3,485,674 

ЖАРҒЫЛЫҚ КАПИТАЛ

2012 және 2011 жж. 31 желтоқсандағы жағдай бой-
ынша Компанияның шығарған және толықтай төлеген 
жарғылық капиталы әрбiрiнiң номиналдық құны 1, 000 
теңгелiк 12,101,802 акция мөлшерiндегi жай акция-
лардан тұрды.

2012 және 2011 жж. 31 желтоқсандағы жағдай бойын-
ша  Компанияның 100% акциясы «Самұрық-Қазына» 
ҰӘҚ» АҚ тиесiлi.

2012 ж. Компания 2010 және 2011 жылдар үшiн 
бақылаушы акционерге сәйкесiнше 48,352 мың теңге 
және  644,853 мың теңге мөлшерiнде дивидендтердi 
төлейтiнiн жариялады.

2011 ж. Компания 2007-2008 жылдар үшiн бақылаушы 
акционерге дивидендтердi төлейтiнiн жариялады: 
50,000 мың теңге 2012 ж. iшiнде, 66,000 мың теңге — 
2013 ж. iшiнде төленедi.

ҚОСЫМША ТӨЛЕНГЕН КАПИТАЛ

2012 жылғы 31 желтоқсандағы жағдай бойынша қо-
сымша төленген капитал сәйкесiнше 743,301 мың 
теңге и 522,835

Ша күй бас 31 2012 желтоқсанның қосымша оплачен-
ный қаржы келдi 743,301 мың теңге және 522,835 мың 
теңгенi құрады.

Қосымша төленген капитал мыналарды қамтиды:
• Қазақстан Республикасы Қаржы министрлiгiнiң  

Мемлекеттiк мүлiк комитетi ММ-нiң жарғылық 
капиталға салым ретiнде енгiзген акциясы құны 
мен Компанияның жарияланған жарғылық ка-
питалы құнының арасындағы 428,612 мың теңге 
сомасындағы айырма (2011 ж.: 428,612 мың теңге);

• Кейiнге қалдырылған салықты, Акционер-
ден 314,689 мың теңге (2011 ж.: 94,223 мың 
теңге) көлемiндегi алынған пайызсыз қаржылық 
көмек ескерiлгендегi, әдiл құнға дейiнгi түзету 
(19-ескертпе).

«ҚАЗАҚСТАН ИНЖИНИРИНГ» ҰЛТТЫҚ КОМПАНИЯСЫ» АҚ
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2012 жыл 

БАҚЫЛАМАЙТЫН ИЕЛIК ЕТУ ҮЛЕСТЕРI

1 қаңтарға

Бақыланбайтын үлестерге қатысты жыл iшiндегi 
барлық пайда мен жиынтық табыс

Дивидендтер

31 желтоқсанға

2011 жыл

573,174

36,249

(48,040)

561,383

458,597

114,577 

-

573,174 

2012 ж. iшiнде «Мұнаймаш» АҚ еншiлес кәсiпорны 2011 жылға дивидендтердi жариялады. Бақыламайтын 
үлестерге берiлетiн дивидендтер сомасы 48,040 мың теңгенi (2011 ж.: нөл) құрады.

ҚАМТАМАСЫЗ ЕТIЛГЕН ҚАРЫЗДАР

«Қазақстанның Халық банкi» АҚ

«БТА Банк» АҚ 

«Темiр Банк» АҚ 

«Еуразиялық Банк» АҚ 

ҚАМТАМАСЫЗ ЕТIЛМЕГЕН 
ҚАРЫЗДАР

«Самұрық-Қазына» ҰӘҚ» АҚ 

Әдiл құнға дейiнгi түзетудi 
шегергенде

«БТА Банк» АҚ

2011 ж. 
31 желтоқсаны 

918,527

853,913

-

-

1,772,440

5,017,084

(106,767)

-

4,910,317

6,682,757

876,922 

1,123,329 

728,807 

102,576 
 

2,831,634 

150,045 

(22,218)

20,000 
 

147,827 
 

2,979,461 

8%-16%

8%-12,54%

14%

13%-14,25%

13%

2012 ж. 
31 желтоқсаны

Пайыздық мөлшерлемеӨтеу 
мерзiмдерi 

2016 ж. қарашасы

2015 ж. қаңтары

2013 ж. сәуiрi

2012 ж. маусымы

Атауы

2012 Ж. 31 ЖЕЛТОҚСАНДАҒЫ ЖАЙ-КҮЙ БОЙЫНША
ҚАРЖЫЛЫҚ ЖАҒДАЙ ТУРАЛЫ ШОҒЫРЛАНДЫРЫЛҒАН ЕСЕП

(МЫҢ ТЕҢГЕ)
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Қысқа мерзiмдi қарыздар және ұзақ 
мерзiмдi қарыздардың 
ағымдағы бөлiгi

Ұзақ мерзiмдi қарыздар

6,220,430 

462,327 

6,682,757

2,440,297 

539,164 
 

2,979,461 

«ҚАЗАҚСТАННЫҢ ХАЛЫҚ БАНКI» АҚ

2010 ж. 24 ақпаны күнi Топ өтеу мерзiмдерiне байла-
нысты жылдық пайыздық мөлшерлемелерi 14%-дан 
16%-ға дейiнгi, қарыздық қаражаттың қолжетiмдiлiк 
кезеңi 2013 ж. 24  ақпанына дейiн, айналымдық 
қаражатын 300,000 мың теңге сомасына толтыру 
мақсатында «Қазақстанның Халық банкi» АҚ-дан №3 
несие желiсiн ашу туралы шарт жасасты. 
 
2011 ж. 23 ақпандағы қосымша келiсiмге сәйкес, не-
сие желiсiнiң жалпы сомасы 600,000 мың теңгеге дейiн 
ұлғайтылды. Ары қарай 2011 ж. 22 сәуiрiнде жасалған 
қосымша келiсiмге сәйкес, несие желiсiнiң жалпы со-
масы 900, 000 мың теңгеге дейiн ұлғайтылды. Негiзгi 
қарыз бен пайыздар ай сайын төленiп отырады.

2010 ж. 13 қазанында Топ ұзақ мерзiмдi активтердi 
инвестициялау мақсатында өтеу мерзiмi 2015 ж. 13 
қазанына дейiн, жылдық пайыздық мөлшерлемесi 14% 
дейiнгi 80,974 мың теңге көлемiнде «Қазақстанның 
Халық банкi» АҚ-дан №22 несие желiсiн ашу туралы 
шарт жасасты. Осы қарыз бойынша  7% мөлшерiндегi 
пайыздар бөлiгi «Жол картасы 2020» мемлекеттiк 
бағдарламасы аясында «Даму» кәсiпкерлiктi дамыту 
қоры» АҚ тарапынан төленедi. Субсидиялау шартта-
ры қарыз шартының қолданылу мерзiмi аяқталғанша 
жасалды.

Аталмыш қарыздар субсидиялау шарттарына қол 
қойылған күннен (2010 ж. 22 қазаны) бастап, әдiл 
құны бойынша бағаланды. Негiзгi қарыз бен пайыздар 
ай сайын төленiп отырады. 2011 ж. 31 желтоқсанына 
дейiнгi жағдай бойынша Топ  13,717 мың теңге сома-
сындағы қарызды әдiл қүны бойынша түзетудi танып, 

оны алдағы кезеңдер табысы ретiнде көрсеттi. 2012 ж. 
31 желтоқсанына дейiнгi жағдай бойынша Топ Компа-
ния басқармасының 2012 ж. 28 желтоқсандағы атал-
мыш қарызды мерзiмiнен бұрыш өтеу туралы шешiм 
қабылдауына байланысты түзетудi қалпына келтiрдi.

2012 ж. 10 ақпанында Топ қондырғыны, iскеқосу-реттеу 
жұмыстары, қондырғыны жеткiзу мен қондырғыны са-
тып алумен байланысты басқа да шығыстарды сатып 
алу мақсатында, жылдық пайыздық мөлшерлемесi 
8%-дан 8.3%-ға дейiн, айналымдық қаражатын 
900,000 мың теңге сомасына толтыру мақсатында 
«Қазақстанның Халық банкi» АҚ-дан №2 несие желiсiн 
ашу туралы шарт жасасты. Негiзгi қарыз бен пайыздар 
ай сайын төленiп отырады.

«БТА БАНК» АҚ

2010 ж. 25 мамырында және 2010 ж. 31 мамырын-
да Топ ұзақ мерзiмдi активтердi инвестициялау 
мақсатында өтеу мерзiмi 2015 ж. 31 мамырына дейiн, 
жылдық пайыздық мөлшерлемесi 8%, жалпы сома-
сы 264,475 мың теңгеге «БТА Банк» АҚ-мен банктiк 
қарыз шартын жасасты. Негiзгi қарыз бен пайыздар 
ай сайын төленiп отырады.

Осы қарыз бойынша  7% мөлшерiндегi пайыздар 
бөлiгi «Жол картасы 2020» мемлекеттiк бағдарламасы 
аясында «Даму» кәсiпкерлiктi дамыту қоры» АҚ та-
рапынан төленедi. Субсидиялау шарттары қарыз 
шартының қолданылу мерзiмi аяқталғанша жасалды.

Аталмыш қарыздар субсидиялау шарттарына қол 
қойылған күннен (2011 ж. 19 қаңтары) бастап, әдiл 

2011 ж. 
31 желтоқсаны 

2012 ж. 
31 желтоқсаны

Пайыздық мөлшерлемеӨтеу
мерзiмдерi Атауы
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құны бойынша бағаланды. 2011 ж. 31 желтоқсанына 
дейiнгi жағдай бойынша Топ 20,437 мың теңге 
сомасындағы қарызды әдiл құны бойынша түзетудi 
танып, оны банктiк қарыз шарты қолданылған мерзiм 
iшiнде жүйелi негiзде пайда немесе шығын құрамында 
танылатын алдағы кезеңдер табысы ретiнде көрсеттi 
(22 және 25-ескертпелер). 2012 ж. Топ 3,799 мың теңге 
мөлшерiндегi әдiл құнға дейiн түзету амортизациясын 
пайдалар мен шығындар құрамында (2011 ж.: 11,868 
мың теңге), сондай-ақ 3,227 мың теңге сомасындағы 
әдiл құнға дейiн қалпына келтiру түзетпесiн таныды. 
Осылайша, 2012 ж. 31 желтоқсандағы жағдай бойын-
ша әдiл құнға дейiн түзетулер 13,411 мың теңге со-
масында алдағы кезеңдер табыстарының құрамында 
есепке алдынды (22 және 25-ескертпелер).

2011 ж. 17 тамызында Топ несиелендiру лимитi 
850,000 мың теңге, соңғы өтеу күнi 2015 ж. қаңтары 
болатын, 18 айға дейiнгi транш мерзiмiмен «БТА 
Банк» АҚ-мен бас келiсiмге қол қойды. Жалпы со-
мадан 750,000 мың теңге «Даму» кәсiпкерлiктi дамы-
ту қоры» АҚ тарапынан қаржыландырылады.  Негiзгi 
қарыз тоқсан сайын, пайыздар ай сайын төленiп оты-
рады. 2011 ж. 18 желтоқсанында Топ ұзақ мерзiмдi 
активтердi инвестициялау мақсатында өтеу мерзiмi 
2016 ж. 18 қыркүйегiне дейiн, жылдық пайыздық 
мөлшерлемесi 12.25 %, жалпы сомасы 91,198 мың 
теңгеге «БТА Банк» АҚ-мен банктiк қарыз шартын 
жасасты. Негiзгi қарыз бен пайыздар ай сайын төленiп  
отырады.

«ТЕМIР БАНК» АҚ

2011 ж. Компания өтеу мерзiмi 2013 ж. 7 сәуiрiне дейiн, 
жылдық пайыздық мөлшерлемесi 14%, жалпы сома-
сы 900,000 мың теңгеге «Темiр Банк» АҚ-мен банктiк 
қарыз бас келiсiмiн жасасты. 2012 ж. iшiнде Топ «Темiр 
Банк» АҚ-дан алған қарызын толықтай өтедi.

«ЕУРАЗИЯЛЫҚ БАНК» АҚ

2010-2011 жж. Топ «Еуразиялық Банк» АҚ-мен бас 
несие келiсiмдерiн жасасты. Аталмыш қарыздар бой-
ынша пайыздық мөлшерлеме  13%-дан 14,25%-ға 
дейiнгi мөлшердi құрады. 2012 ж. Топ «Еуразиялық 
Банк» АҚ-дан алған қарызын толықтай өтедi.

2012 және 2011 жж. 32 желтоқсанындағы жағдай 
бойынша баланстық құны 1,708,249 мың теңге және 
2,449,376 мың теңге негiзгi құралдар жоғарыда 
аталған қарыздарды қамтамасыз ету ретiнде кепiлде 
болды (6-ескертпе).

«САМҰРЫҚ-ҚАЗЫНА» ҰӘҚ» АҚ

2008 ж. iшiнде Компания Акционерден бизнестi да-
мыту үшiн 250,045 мың теңге сомасындағы пайызсыз 
қарызды 2012 ж. 31 желтоқсанына дейiн өтеуге алды.

Компания 16,1% мөлшерiндегi тиiмдi пайыздық 
мөлшерлеменi  пайдалана отырып, осы қарыздардың 
әдiл құнын есептедi және 23,556 мың теңге сома-
сындағы салықтық әсердi шегере отырып, 117,779 
мың теңге сомасындағы әдiл құнға дейiн түзетудi 
капитал өзгерiсi туралы шоғырландырылған есепте 
қосымша төленген капитал ретiнде таныды. 2012 және 
2011 жж. 31 желтоқсанда аяқталған жылдар iшiнде 
сәйкесiнше 22,218 мың теңге және 30,002 мың теңге 
сомасындағы дисконт амортизациясы қаржылық 
шығыстар құрамында танылды (32-ескертпе).

2012 ж. 15 ақпанында Компания Акционерден жылдық 
пайыздық мөлшерлемесi 3% және өтеу мерзiмi 2013 
ж. 30 желтоқсанына дейiнгi 5,000,000 мың теңге 
сомасында пайызсыз қарыз алды. Негiзгi қарыз 
мерзiмнiң соңында, ал пайыздар ай сайын өтеледi. 
Аталмыш қарыз Қазақстан Республикасы аумағында 
электрондық-оптикалық аспаптар өндiрiсi бойын-
ша орталықты құруға, және еншiлес ұйым негiзiнде 
әскери мақсаттағы бронды техниканы жетiлдiру, 
инженерлiк-техникалық қызмет көрсету және жөндеу 
бойынша өзiндiк өндiрiстi қаржыландыруға арналған.
Компания 7% мөлшерiндегi тиiмдi пайыздық мөл-
шерлеменi пайдалана отырып, осы қарыздардың әдiл 
құнын есептедi және 55,117 мың теңге сомасындағы 
салықтық әсердi шегере отырып, 275,583 мың теңге 
сомасындағы әдiл құнға дейiн түзетудi капитал өзгерiсi 
туралы шоғырландырылған есепте қосымша төленген  
капитал ретiнде таныды. 

2012 ж. 31 желтоқсанда аяқталған жыл iшiнде 
168,816 мың теңге сомасындағы дисконт аморти-
зациясы қаржылық шығыстар құрамында танылды 
(32-ескертпе).

2012 Ж. 31 ЖЕЛТОҚСАНДАҒЫ ЖАЙ-КҮЙ БОЙЫНША
ҚАРЖЫЛЫҚ ЖАҒДАЙ ТУРАЛЫ ШОҒЫРЛАНДЫРЫЛҒАН ЕСЕП

(МЫҢ ТЕҢГЕ)
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2012 және 2011 жж. 31 желтоқсандағы жағдай бойынша барлық қарыздар теңгемеде көрсетiлген.
Қарыздарды өтеу мына мерзiмдерде жүргiзiледi:

2012 ж. 
31 желтоқсан

Бiр жыл iшiнде

Екiншi жыл iшiнде

Үшiншi жыл iшiнде

Кейiнгi жылдары

2011 ж.
31 желтоқсан

6,220,430 

307,017 

101,568

53,742

6,682,757

2,440,297 

383,288

101,095

54,781

2,979,461 

2011 ж. 
31 желтоқсаны 

2012 ж. 
31 желтоқсаны

Пайыздық мөлшерлемеӨтеу күнi

ШЫҒАРЫЛҒАН БОРЫШТЫҚ БАҒАЛЫ 
ҚАҒАЗДАР

Мынадай бағамен шығарылған об-
лигациялар:

95.2341% - Транш 1

Қосқанда/(шегергенде):
Есептелген сыйақы

Шығарылған борыштық бағалы 
қағаздар бойынша дисконт

Барлық шығарылған облигациялар

Минус: шығарылған борыштық 
бағалы қағаздардың ағымдағы бөлiгi

Шығарылған борыштық бағалы 
қағаздардың ұзақ мерзiмдi бөлiгi

4,534,000

34,005

(206,164)

4,361,841

(34,005)

4,327,836 

-

-

-

-

-

-

2015 ж. 6 қараша 5%

«ҚАЗАҚСТАН ИНЖИНИРИНГ» ҰЛТТЫҚ КОМПАНИЯСЫ» АҚ
ЖӘНЕ ОНЫҢ ЕНШIЛЕС КӘСIПОРЫНДАРЫ
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Отандық машина  құрылысы секторын дамыту бой-
ынша Топтың алдына қойылған мiндеттердi iске асы-
ру шеңберiнде Директорлар кеңесi шешiмiмен (2012 
жылғы 26 қыркүйектегi № 90 хаттама) Компанияның 
iшкi облигациясын шығару жөнiндегi Бағдарлама 
шеңберiнде 15 млрд. теңге сомаға алғашқы облига-
циялар шығарылымы мақұлданды. 

2012 ж. 7 желтоқсанында Қазақстан қор биржасында 
(«ҚҚБ) 45,340 мың дана мөлшерде номиналды бағасы 100 
теңге 4,534,000 мың теңге сомада жылдық 5% көлемдегi 
мөлшерлеме бойынша iшкi қамтамасыз етiлмеген облигация- 
ларды (CFA-DBFUFR) үлестiрiлдi. Облигациялар бойынша 
купондық сыйақы төлемi облигация айналымы басталған 
күннен бастап жылына 2 рет жүзеге асырылады.

2011 ж. 31 желтоқсаны2012 ж. 31 желтоқсаны2011 ж. 31 желтоқсаны2012 ж. 31 желтоқсаны

ҚАРЖЫЛЫҚ ЖАЛДАУ БОЙЫНША  
МIНДЕТТЕМЕЛЕР

Бiр жылдан кем

Бiрден бес жылға дейiн

Бес жылдан астам

Алдағы қаржылық шығыстар 
шегерiлгенде

Мыналарда есепке алынды:

 - ағымдағы мiндеттемелерде

 - ұзақ мерзiмдi мiндеттемелерде

345,031

1,074,546

341,297

1,760,874

-

1,760,874

345,031

1,415,843

1,760,874

152,792 

479,222 

 
632,014 

 -
 

632,014 
 

152,792 

479,222 
 

632,014 

410,571

1,461,767

406,124

2,278,462

(517,588)

1,760,874

162,787 

605,497 

-
 

768,284 

(136,270)
 

632,014 

Минималды жалдау төлемдерi Мин. жалдау төлемдерiнiң келтiрiлген құны

2007 ж. Топ «БРК-Лизинг» АҚ-мен 10 жылға 8% 
көлемдегi пайыздық мөлшерлемемен өндiрiстiк 
қондырғыны қаржылық жалға алу шартын бекiттi. 
Осы шарт бойынша қамтамасыз ету ретiнде алынған 
қондырғы алға шығады.

Осы шартқа сәйкес, Топ негiзгi қарызды және пай-
ыздарды өтеу күнiне АҚШ долларының айырбас 
бағамына индекстелетiн  теңгемен өтейдi. Топтың 
пiкiрiнше, аталмыш индекстеу қаржылық жалға алу 
негiзгi шартымен тiкелей байланысы жоқ кiрiктiрме ту-

ынды қаржы құралы болып табылады және, тиiсiнше, 
жеке мойындауды қажет етедi. 

Кiрiктiрме туынды қаржы құралының әдiл құнын 
анықтау үшiн Топ нарықта кеңiнен қолданылатын және 
нарықтық мәлiметтердi қолдануды талап ететiн бағалау 
әдiстерiн пайдаланады. 2012 ж. 31 желтоқсанындағы 
жағдай бойынша қосылған туынды қаржы құралы 
204,370 мың теңгенi құрады  (2011 ж. 31 желтоқсанында: 
183,230 мың теңге). 2012 ж. 31 желтоқсанында 
аяқталған, бiр жыл iшiнде, Топ осы кiрiктiрме туынды 

2012 Ж. 31 ЖЕЛТОҚСАНДАҒЫ ЖАЙ-КҮЙ БОЙЫНША
ҚАРЖЫЛЫҚ ЖАҒДАЙ ТУРАЛЫ ШОҒЫРЛАНДЫРЫЛҒАН ЕСЕП

(МЫҢ ТЕҢГЕ)
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қаржы құралы қатынасында 21,140 мың теңге сомаға 
әдiл құнға дейiнгi түзетiмдi шығын ретiнде мойын-
дады (2011 ж.: 28,417 мың теңге). 2011 ж. Топ «БРК-
Лизинг» АҚ-мен 10 жылға 7,5% көлемдегi пайыздық 
мөлшерлемемен өндiрiстiк қон-дырғыны қаржылық 
жалға алу шартын бекiттi және шартқа сәйкес алдын 

ала төлемдi жүзеге асырды. 2012 ж. қазанында лизинг 
шарты бойынша 1,240,676 мың теңге сомаға қондырғы 
және оны жабдықтаушы бұйымдар алынды. Атал-
мыш шарт бойынша қамта-масыз ету ретiнде алынған 
қондырғы алға шығады. Қазанда Қаржылық жалға алу 
бойынша мiндеттемелер теңгемен көрсетiлдi.

2012 ж.
31 желтоқсан

ӨЗГЕ ДЕ ҰЗАҚ МЕРЗIМДI МIНДЕТТЕМЕЛЕР

Ұзақ мерзiмдi алынған аванстар 

Акционерге төленетiн дивидендтер 
(16 және 37-ескертпелерi)

Үшiншi тараптарға төленетiн өзге де ұзақ мерзiмдi 
берешек

Алдағы кезең табыстары – мемлекеттiк субсидиялар 
(19-ескертпе)

Алдағы кезеңнiң өзге де табыстары

Резервтер

2011 ж.
31 желтоқсан

145,393

-

25,974

10,673

-

36,176 

218,216 

717,400 

66,000

2,745

21,757

3,451

54,956 

866,309 

2012 ж. 31 желтоқсанындағы жағдай бойынша ре-
зервтер 10,891 мың теңге сомасындағы кепiлдi қызмет 
көрсету бойынша есептелген шығыстарды және 
25,285 мың теңге мөлшерiндегi қызметкерлерге за-

лалды өтеу және басқа да сыйақылар бойын-
ша есептелген өзге шығыстарды қамтиды (2011 
ж.: 54,956 мың теңге және нөл теңге, сәйкесiнше).
Өзге де ұзақ мерзiмдi мiндеттемелер теңгемен берiлген.

САУДА КРЕДИТОРЛЫҚ БЕРЕШЕК

Жеткiзушiлер мен мердiгерлерге кредиторлық бе-
ðåøåê

Байланысты тараптарға кредиторлық берешек
(37-ескертпе)

1,700,339 

2,211,214 

3,911,553

668,188

51,743 

719,931 

«ҚАЗАҚСТАН ИНЖИНИРИНГ» ҰЛТТЫҚ КОМПАНИЯСЫ» АҚ
ЖӘНЕ ОНЫҢ ЕНШIЛЕС КӘСIПОРЫНДАРЫ

2012 ж.
31 желтоқсан

2011 ж.
31 желтоқсан
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Сауда кредиторлық берешек келесi валюталармен берiлген:

Теңге

АҚШ доллары

Ресей рубльдерi

2,916,702

602,070

392,781

3,911,553

649,408 

69,110 

1,413 

719,931 

САЛЫҚТАР БОЙЫНША БЕРЕШЕК

Төленетiн ҚҚС

Зейнетақы және әлеуметтiк аударымдар 

Жеке тұлғалардан алынатын табыс салығы 

Төленетiн әлеуметтiк салық

Өзге де салықтар

1,112,089

147,283

88,953

70,359

8,523

1,427,207

713,924 

129,086 

90,055 

60,850 

30,500 

1,024,415 

ӨЗГЕ ДЕ АҒЫМДАҒЫ МIНДЕТТЕМЕЛЕР

Үшiншi тараптардан алынған аванстар

Байланысты тараптардан алынған аванстар 
(37-ескертпе)

Резервтер

Үшiншi тараптар төлейтiн дивидендтер 

Акционер төлейтiн дивидендтер (16 және 37-ескертпесi)

2,212,986

863,358

1,442,097

179,583

66,000

1,731,641 

142,732 

774,791 

87,728 

50,000 

2012 Ж. 31 ЖЕЛТОҚСАНДАҒЫ ЖАЙ-КҮЙ БОЙЫНША
ҚАРЖЫЛЫҚ ЖАҒДАЙ ТУРАЛЫ ШОҒЫРЛАНДЫРЫЛҒАН ЕСЕП

(МЫҢ ТЕҢГЕ)

2012 ж.
31 желтоқсан

2011 ж.
31 желтоқсан

2012 ж.
31 желтоқсан

2011 ж.
31 желтоқсан

2012 ж.
31 желтоқсан

2011 ж.
31 желтоқсан
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Персоналмен жалақы бойынша есеп айырысулар

Алдағы кезеңдер табыстары  – мемлекеттiк субсидиялар 
(19-ескертпе)

Алдағы кезеңдер табыстары 

Өзге де кредиторлық берешек

236,877

2,738

6,325

183,526

5,193,490 

128,513 

12,397

240

5,613 

2,933,655

2012 ж. 31 желтоқсандағы жағдай бойынша ре-
зервтер 532,549 мың теңге сомасындағы кепiлдi 
қызмет көрсету бойынша есептелген шығыстарды 
(2011 ж.: 117,448 мың теңге), демалыстар бойынша 

резервтi — 788,256 мың теңге (2011 ж.: 263,814 мың 
теңге), өзге де есептелген шығыстарды — 121,292 
мың теңге (2011 ж.: 392,529 мың теңге) құрайды.
Өзге ағымдағы мiндеттемелер теңгемен сипатталған.

2012 жыл

ТАБЫСТАР

Дайын өнiмдi өткiзуден түсетiн табыс

Қызмет көрсетуден түсетiн табыс

Басқалар

2011 жыл

42,372,771

9,780,843

-

52,153,614

28,964,924 

4,655,063 

3,207 

33,623,194 

2012 ж. байланысты тараптармен арадағы операциялардан түскен табыс 43,256,129 мың теңге (2011 ж.: 26,220,456 
мың теңге) құрады (37-ескертпе).

ӨЗIНДIК ҚҰН

Шикiзат

Жалақы және аударымдар

Қосалқы мердiгерлер қызметтерi

32,499,723 

6,199,214 

1,327,019 

22,275,560 

3,623,141 

2,208,973 

2012 жыл 2011 жыл

«ҚАЗАҚСТАН ИНЖИНИРИНГ» ҰЛТТЫҚ КОМПАНИЯСЫ» АҚ
ЖӘНЕ ОНЫҢ ЕНШIЛЕС КӘСIПОРЫНДАРЫ

2012 ж.
31 желтоқсан

2011 ж.
31 желтоқсан
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Тозу және амортизация

Коммуналдық төлемдер

Жөндеу және қызмет көрсету

Басқалар 

Аяқталмаған өндiрiс, жылдың басы

Аяқталмаған өндiрiс, жылдың соңы (10-ескертпе)

Аяқталмаған өндiрiстегi өзгерiс

Дайын өнiм, жылдың басы

Дайын өнiм, жылдың соңы (10-ескертпе) 

Аяқталмаған өндiрiстегi өзгерiс

505,444 

516,227 

1,700,627 

797,926 

43,546,180

3,305,142

3,499,630

(194,488)

2,142,640

2,101,415

41,225

43,392,917

519,858 

409,198 

177,626 

420,890 

29,635,246 

2,181,718 

3,305,142 

(1,123,424)

1,853,541 

2,142,640 

(289,099)

28,222,723 

ЖАЛПЫ ЖӘНЕ ӘКIМШIЛIК ШЫҒЫСТАР

Жалақы және онымен байланысты салықтар 

Салықтар

Кәсiби қызметтер

Айыппұлдар мен өсiмпұлдар

Тозу және амортизация

Iссапарлық және өкiлдiк шығыстар

Қызметкерлердi ынталандыру бойынша резерв есептеу

Коммуналдық шығыстар

2,058,890

235,419

123,025

32,691

136,828

190,032

6,452

116,083

1,372,912 

217,931 

164,606 

155,041 

111,610 

107,224 

69,000

63,810 

2012 жыл 2011 жыл

2012 жыл 2011 жыл

2012 Ж. 31 ЖЕЛТОҚСАНДАҒЫ ЖАЙ-КҮЙ БОЙЫНША
ҚАРЖЫЛЫҚ ЖАҒДАЙ ТУРАЛЫ ШОҒЫРЛАНДЫРЫЛҒАН ЕСЕП

(МЫҢ ТЕҢГЕ)
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Банк комиссиясы

Жөндеу және қызмет көрсету

Жалдау бойынша шығыстар

Пайдаланылмаған демалыстар бойынша резерв есептелдi 

Өтiмсiз материалдар бойынша резерв
(қалпына келтiрiлдi)/есептелдi (10-ескертпе)

Байланыс қызметтерi

Материалдар

Көлiктiк шығыстар

Персоналды оқыту

Қайырымдылық және демеушiлiк көмек 

Күзет

Күмәндi борыштар бойынша резерв
(қалпына келтiрiлдi)/есептелдi (11 және14-ескертпе)

Басқалар

73,021

19,290

124,727

82,356

(56,046)

27,799

34,239

16,861

22,657

16,817

20,422

32,936 

492,928 

3,807,427 

60,402 

59,906 

58,473 

56,327 

56,078 

30,963 

27,848 

25,797 

18,586 

12,502 

12,121 

(38,304)

212,825 

2,855,658 

ӨТКIЗУ БОЙЫНША ШЫҒЫСТАР

Көлiктiк шығыстар

Жалақы және онымен байланысты салықтар

Бiрiгу бойынша шығыстар

Есепке алынбаған ҚҚС 

Iссапарлық шығыстар

236,610

223,121

-

153,611 

85,033

200,234 

112,957 

103,075 

61,275

51,947 

2012 жыл 2011 жыл

2012 жыл 2011 жыл

«ҚАЗАҚСТАН ИНЖИНИРИНГ» ҰЛТТЫҚ КОМПАНИЯСЫ» АҚ
ЖӘНЕ ОНЫҢ ЕНШIЛЕС КӘСIПОРЫНДАРЫ
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Жарнама және маркетинг

Тозу және амортизация

Коммуналлық шығыстар

Басқалар

77,705 

13,664

5,813

46,292 

841,849

14,241 

13,392 

2,609 

80,754 

640,484 

ӨЗГЕ ДЕ ПАЙДАЛАР МЕН ШЫҒЫНДАР

Негiзгi құралдарды өткiзуден түсетiн пайда

Тауарлық-материалдық қорларды өткiзуден түсетiн 
табыс

Жалдаудан түскен табыстар

Негiзгi құралдардың құнсыздануынан 
болған шығындар

Тозу және амортизация

Материалдық емес активтердiң шығуынан түсетiн шығын

Қайырымдылық

Өзге де шығындар

569,199

65,342

93,021

-

(3,954)

(36,255)

(54,560)

(14,628) 

618,165

393,710 

152,845 

47,969 

(24,925)

(1,685)

(46)

(12,502)

(52,836) 

502,530 

2012 жыл 2011 жыл

2012 жыл 2011 жыл

2012 Ж. 31 ЖЕЛТОҚСАНДАҒЫ ЖАЙ-КҮЙ БОЙЫНША
ҚАРЖЫЛЫҚ ЖАҒДАЙ ТУРАЛЫ ШОҒЫРЛАНДЫРЫЛҒАН ЕСЕП

(МЫҢ ТЕҢГЕ)
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ҚАРЖЫЛЫҚ ТАБЫСТАР

Қысқа мерзiмдi депозиттер мен ағымдағы
шоттар бойынша пайыздық табыстар

Берiлген қарыздар бойынша әдiл құнға 
дейiн түзету амортизациясы

268,219 

46,599 

314,818

71,637

7,894
 

79,531

Ағымдағы шоттар мен байланысты тараптардың депозиттерi бойынша қаржылық табыстар 7,033 мың теңгенi 
құрады (2011 ж.: 21,887 мың теңге) (37-ескертпе).

ҚАРЖЫЛЫҚ ШЫҒЫСТАР

Қарыздар бойынша пайыздар

Шығарылған облигациялар бойынша пайыздар 
(20-ескертпе)

Қаржылық жалдау бойынша пайыздар

Акционерден алынған қарыздар бойынша
әдiл құнға дейiн түзету амортизациясы (19-ескертпе)

Шығарылған облигациялар бойынша амортизация

Артықшылықты акциялар бойынша дивидендтер

406,462

34,005

128,506

191,034

9,924

20,955

790,886

280,462 

-

68,540 

30,002 

-

10,854 
 

389,858 

Байланысты тұлғалардан келген қаржылық шығыстар 588,594 мың теңге (2011 ж.: 218,764 мың теңге) құрады 
(37-ескертпе).

САЛЫҚ САЛУ

Ағымдағы табыс салығы бойынша шығыстар 813,667 524,519 

«ҚАЗАҚСТАН ИНЖИНИРИНГ» ҰЛТТЫҚ КОМПАНИЯСЫ» АҚ
ЖӘНЕ ОНЫҢ ЕНШIЛЕС КӘСIПОРЫНДАРЫ

2012 жыл 2011 жыл

2012 жыл 2011 жыл

2012 жыл 2011 жыл
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Алдыңғы жылдардың ағымдағы табыс салығын түзету

Кейiнге қалдырылған табыс салығы бойынша үнемдiлiк

Табыс салығы бойынша шығыстар

-

(143,300)

670,367

92,194 

(34,784)
 

581,929 

Қаржылық есептiлiк және салықтық есеп бойынша 20% табыс салығы мөлшерлемесiн қолданғандағы табыс 
салығы бойынша күтiлетiн шығыстар арасын салыстыру төменде ұсынылды:

Табыс салығы бойынша шығыстарды есепке алғанға 
дейiн жалғасатын қызметтен түсетiн пайда

20% ресми салықтық мөлшерлеме бойынша теориялық 
салық

Ұдайы айырмалардан болатын салық әсерi

Алдыңғы жылдардың ағымдағы табыс салығын түзету

Қауымдасқан ұйымдар пайдасындағы үлес, салық 
салынбаған

5,208,333

1,041,667

(171,855)

-

(199,445)

670,367

2,846,016

569,203

66,037

92,194

(145,505)

581,929

Төменде 2012 және 2011 жж. 31 желтоқсандағы жағдай бойынша кейiнге қалдырылған салық активтерi мен 
мiндеттемелер туғызатын негiзгi уақыттық айырмаларға салықтық әсер ұсынылған:

2012 ж. 
31 желтоқсанына

Негiзгi құралдар

Сауда дебиторлық берешек

Тауарлық-материалдық қорлар

Резервтер

-

-

-

-

(902,454)

19,929 

61,641 

298,014 

(877,283)

8,826 

72,849 

165,949 

(25,171)

11,103 

(11,208)

132,065 

Еншiлес 
кәсiпорынның 

шығуы

Капитал бапта-
рында 

танылды

Пайда  
және шығыстарда

 танылды

2011 ж.
31 желтоқсанына

-

-

-

-

2012 Ж. 31 ЖЕЛТОҚСАНДАҒЫ ЖАЙ-КҮЙ БОЙЫНША
ҚАРЖЫЛЫҚ ЖАҒДАЙ ТУРАЛЫ ШОҒЫРЛАНДЫРЫЛҒАН ЕСЕП

(МЫҢ ТЕҢГЕ)

2012 жыл 2011 жыл

2012 жыл 2011 жыл
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Төленетiн салықтар

Пайда және шығындар арқылы
қаржылық мiндеттемелер

Алынған қарыздар

Берiлген қарыздар

Көшiрiлетiн салықтық шығындар

18,270 

36,646 

-

-

64,375 
 

(510,368)

(2,676)

4,228 

33,764 

6,362 

(5,167)

143,300 

-

-

(55,117)

-

-

(55,117)

-

-

-

-

(3,773)
 

(3,773)

15,594 

40,874 

(21,353)

6,362 

55,435 

(425,958)

2011 ж.
31 желтоқсанына

Пайда 
және шығыстарда

 танылды

2011 ж.
1 қаңтарына

Негiзгi құралдар

Сауда дебиторлық берешек

Тауарлық-материалдық қорлар

Резервтер

Төленетiн салықтар

Пайда және шығыс арқылы қаржылық мiндеттемелер

Көшiрiлетiн салықтық шығындар

(850,984)

7,264 

64,308 

36,562 

10,040 

30,963 

156,695 

 (545,152)

(26,299)

1,562 

8,541 

129,387 

8,230 

5,683 

(92,320)
 

34,784 

(877,283)

8,826 

72,849 

165,949 

18,270 

36,646 

64,375 
 

(510,368)

2012 жылдың 1 қазанында Компания «Қазақстан инжиниринг дистрибьюшн» ЖШС-дағы 51% қатысу үлесiн 
сатты.

«ҚАЗАҚСТАН ИНЖИНИРИНГ» ҰЛТТЫҚ КОМПАНИЯСЫ» АҚ
ЖӘНЕ ОНЫҢ ЕНШIЛЕС КӘСIПОРЫНДАРЫ

2012 ж. 
31 желтоқсанына

Еншiлес
кәсiпорынның

шығуы

Капитал бапта-
рында

танылды

Пайда 
және шығыстарда

 танылды

2011 ж.
31 желтоқсанына
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2012 ж.
31 желтоқсан

ЕНШIЛЕС КӘСIПОРЫННЫҢ ШЫҒУЫ

Сыйақы сомасы

Ақшалай сыйақы

Барлық алынған сыйақы

Сатылған кәсiпорынның шыққан активтерi мен мiндеттемелерi

Қысқа мерзiмдi активтер:

Ақша қаражаты және оның баламалары 

Тауарлық-материалдық қорлар
 
Дебиторлық берешек

Табыс салығы бойынша алдын ала төлем 

 Басқа қысқа мерзiмдi активтер 
 
Ұзақ мерзiмдi активтер:

Негiзгi құралдар 

Материалдық емес активтер

Кейiнге қалдырылған салықтық активтер 
 
Қысқа мерзiмдi мiндеттемелер:

Кредиторлық берешек 

Басқа салықтар мен мiндеттi төлемдер бойынша мiндеттемелер
 
Басқа қысқа мерзiмдi мiндеттемелер

Шыққан таза мiндеттемелер

Еншiлес кәсiпорынның шығуынан түскен пайда

Алынған сыйақы сомасы 

Шыққан таза мiндеттемелер 

8,507

8,507

71

687

5,653

287

7,329

7,303

76

3,773

(14,874)

(15,897)

(25,277)

(30,869)

8,507

30,869

2012 Ж. 31 ЖЕЛТОҚСАНДАҒЫ ЖАЙ-КҮЙ БОЙЫНША
ҚАРЖЫЛЫҚ ЖАҒДАЙ ТУРАЛЫ ШОҒЫРЛАНДЫРЫЛҒАН ЕСЕП

(МЫҢ ТЕҢГЕ)
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2011 жыл

Бақылауды жоғалтқан кездегi қауымдасқан кәсiпорынға құйылатын инвестиция

Қатысу үлесiн сатудан түсетiн пайда

Тоқтатылған қызметтен болатын пайда/(шығын)

Табыстар 

Өзге де табыстар

Шығыстар

Салық салуға дейiнгi шығын

Табыс салығы бойынша үнемдiлiк

Кезең iшiндегi таза шығын 

Қатысу үлесiн сатудан түсетiн пайда

Тоқтатылған қызметтен болатын пайда

955

40,331 

2012 ÃÎÄ

246,158 

3,638 

249,796 

(269,559)

(19,763)

12 

(19,751)

40,331 

20,580 

ШАРТТЫ МIНДЕТТЕМЕЛЕР

Салық салу және реттеушi орта 
Қазiргi уақытта Қазақстанда ұлттық та, аймақтық 
та билiк органдары тарапынан төленетiн әр түрлi 
салықтарға қатысты бiрнеше заңдар бар. Осы са-
лықтар қатынасында аса дамыған нарықтармен 
салыстырғанда заңдардың бiраз уақыт бойы күшi 
болған жоқ. Сәйкесiнше, салықтық мәселелер қаты-
насында үлгi боларлық жағдайлар аз анықталды және 
заңдардың заңды түсiндiрмесiне қатысты әр түрлi 
пiкiрлер орын алды. Заңнамаға сәйкес, салық ор-
гандары салықтық декларацияларды және/немесе 
салық төлемiн уақытында және дұрыс жiбермегенi 
үшiн елеулi айыппұлдар мен өсiмпұлдар сала алады. 
Бұл факторлар салықтық жүйесi аса дамыған ел-
дерге қарағанда, Қазақстанда аса маңызды салық 
тәуекелдерiн туындатады. 

Заңды мәселелер
Топ жеке немесе жиынтықта Топқа айтарлықтай әсер 
етпеген соттың iстi қарауы мен сот шешiмдерiнiң 
нысаны болды және әлi де болып келедi. Басшылық 
барлық iскери мәселелердi шешу Топтың қаржылық 
жағдайына немесе жұмыс нәтижелерiне айтарлықтай 
ықпал етпейдi деп санайды. 

Қоршаған ортаны қорғау
Басшылық Топ қоршаған орта мәселелерi қатына-
сында Қазақстан Республикасы талаптарын сақтай-
ды және олар бойынша маңызды мiндеттемелерi жоқ 
деп санайды. Топ осы шоғырландырылған қаржылық 
есептiлiкте ықтимал шығындарды жабуға қорларды 
көрсеткен жоқ. 

Сақтандыру
Топ өндiрiстiк активтерге, үшiншi тұлғалар алдында, 

2012 жыл
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сондай-ақ өзiнiң қызметкерлерi алдында азаматтық 
құқықтық жауапкершiлiкке сақтандыру жасаған 
жоқ. Сақтандырудың болмауы активтер құнының 
азаюын немесе мiндеттемелердiң пайда болуын 
бiлдiрмейтiндiктен, мұндай активтердiң бүлiнуiмен не-
месе жоғалуымен байланысты күтпеген шығындарға 
2012 ж. 31 желтоқсанындағы жағдай бойынша осы 
шоғырландырылған қаржылық есептiлiкте ешқандай 
қор құрылған жоқ.

Нарық шектеуi
Топ жұмысының негiзгi түрлерiнiң бiрi әскери қондыр-
ғыны өңдеу, өндiру және iске асыру болып табылады. Топ 
жұмысы Қазақстан Республикасы үшiн стратегия-
лық болып табылады және Қазақстан Республикасы 
Үкiметi тарапынан лицензияланауы және мақұлдануы 
тиiс. Бұл дерек Топ шығаратын өнiм өткiзiмiнiң нары-
ғын шектейдi. 

Капиталдық сипаттағы мiндеттемелер
2012 және 2011 жж. 31 желтоқсанындағы жағдай 
бойынша Топтың 700,371 мың теңге және 89,052 
мың теңге, сомаға негiзгi құралдарды алу бойынша 
мiндеттемелерi бар. 

ҚАРЖЫ ҚҰРАЛДАРЫ, ҚАРЖЫ ТӘУЕКЕЛДЕРIН 
БАСҚАРУДЫҢ МАҚСАТЫ МЕН САЯСАТЫ

Топтың негiзгi қаржы инструменттерi банк қарыз-
дарын, ақшалай қаражатты, қысқа мерзiмдi салым-
дарды, сондай-ақ дебиторлық және кредиторлық 
берешектi қамтиды. 

Топтың қаржы инструменттерi бойынша туындайтын 
негiзгi тәуекелi кредиттiк тәуекел. Топ, сонымен қатар, 
нарық тәуекелiн және барлық қаржы инструменттерi 
бойынша туындайтын өтiмдiлiк тәуекелiн қадағалайды.

Капитал жеткiлiксiздiгi тәуекелiн басқару
Топ қарыз және капитал теңгерiмiн оңтайландыру 
арқылы Акционерге арналған пайданы макисмал-
ды ұлғайтқанда, қызметiн үздiксiз жұмыс жасайтын 
кәсiпорын ретiнде жалғастыра алатынына көз жеткiзу 
үшiн капитал жетiспеушiлiгi тәуекелiн басқарады.

Топ капиталының құрылымы жарғылық капиталды, 
қосымша төленген капитал мен бөлiнбеген пайданы 
қамтиды.

Есеп саясатының негiзгi қағидалары
Есеп саясатының негiзгi қағидалары мен қабылданған 
әдiстер туралы мәлiметтер, мойындау критерийлерiн, 
бағалау негiзiн және табыстар мен шығындар мой-
ындалатын негiздердi қосқанда, қаржылық ак-
тивтер, қаржылық мiндеттемелер және үлестiк 
құралдардың әр класы қатынасында 3-ескертпеде 
шоғырландырылған қаржылық есептiлiкке ашылған.

Қаржы тәуекелдерiн басқару мақсаттары
Тәуекелдi басқару – Топ жұмысының маңызды 
элементi. Компания тәуекелдер деңгейi мен шамасы 
бойынша тәуекелге ұшырау талданатын тәуекелдер 
бойынша iшкi есептер арқылы Топ операциялары-
на жататын қаржы тәуекелдерiн бақылайды және 
басқарады. 
Бұл тәуекелдер нарықтық тәуекелдi (валюталық 
тәуекелдi, әдiл құн қатынасында пайыздық мөлшер- 
леменiң өзгеру тәуекелiн және баға тәуекелiн қос-
қанда), өтiмдiлiк  тәуекелiн және ақшалай ағымдар 
қатынасында пайыздық мөлшерлеменiң өзгеру тәуе-
келiн қамтиды. Төменде Топ тәуекелдерiн басқару 
саясатының сипаттамасы келтiрiлген. 

Пайыздық мөлшерлемемен байланысты тәуекел
Пайыздық мөлшерлемемен байланысты тәуекел Топ 
үшiн нарықтық пайыздық мөлшерлеменiң өзгеру 
тәуекелiн бiлдiредi, бұл инвестициялардың жалпы 
табыстылығының төмендеуiне және Топ қарыздары 
бойынша ақша жылыстауының  ұлғаюына әкелуi мүмкiн. 
Бұл тәуекел Топ үшiн маңызды емес, себебi пайыздық 
қаржылық активтер мен мiндеттемелер тiркелген па-
йыздық мөлшерлемелерден тұрады.

Валюталық тәуекел
Шетелдiк валютада көрсетiлген Топтың қысқа 
мерзiмдi және ұзақ мерзiмдi берешектерiнiң сомалары 
шоғырландырылған қаржылық есептiлiкте теңгемен 
берiлген. Шетелдiк валюталарға қатысты теңге баға-
мының өзгерiсi нәтижесiнде бағам айырмасынан та-
быс немесе шығын пайда болады. Қаржы активтерi 
мен мiндеттемелерi негiзiген теңгемен берiлгеннен 
кейiн валюталық тәуекел Топ үшiн қолданылмайды.
 
Кредиттiк тәуекел
Контрагенттердiң Топтың қаржы инструменттерiмен 
жасалған шарттардың талаптарын орындамауы нәти-
жесiнде туындаған кредиттiк тәуекел, әдетте, контр-
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агенттер мiндеттемелерiнiң шамасы Топтың осы конт-
рагенттердiң алдындағы мiндеттемелерiнен асатын 
осындай жағдайлар болған кезде, сомамен шектеледi.
Топ саясаты кредитке қабiлеттi контрагенттермен 
бiрге қаржы инструменттерiмен операциялар жа-
сауды көздейдi.

Кредиттiк тәуекелге бейiмдiлiктiң ең жоғарғы ша-
масы әрбiр қаржы активiнiң теңгерiм құнына тең. 
Топ өз тәуекелiнiң ең жоғары шамасы есептi күнi 
көрсетiлген құнсыздану резервтерiн шегерген-

де, сауда дебиторлық берешектiң 11-ескертпе) 
және есептi күнi көрсетiлген күмәндi берешек бой-
ынша резервтердi шегергендегi басқа ағымдағы 
активтердiң (14-ескертпе) шамасына тең. Кредиттiк 
тәуекелдiң жинақталуы оларға қатысты экономикалық 
жағдайлардың немесе өзге де жағ-дайлардың өзгеруi 
олардың өз мiндеттемелерiн орындау қабiлетiне 
бiрдей әсер етедi деп күтуге негiз бар бiр қарыз 
алушының немесе бiрдей қызмет шарттарымен қарыз 
алушылар тобының берешегiнiң бiрнеше сомасы 
болған кезде туындауы мүмкiн.

Есептi күнгi жағдай бойынша сауда дебиторлық берешекке қатысты және географиялық аймақ бөлiнiсiндегi 
несие тәуекелiнiң ең жоғарғы деңгейi мынадай болды:

2012 ж.
31 желтоқсан

2011 ж.
31 желтоқсан

Ел шеңберiнде

Елден тыс

1,806,440

10,609

1,817,049 

1,158,227 

1,115 

1,159,342 

Топ қисынды несиелiк тарихы бар тапсырыс 
берушiлермен мәмiлелер жасап, несиелендiрудiң 
белгiленген шегiнен аспауын ұдайы бақылайтын са-
ясат ұстанады. Топтың өз клиенттерiнiң көпшiлiгiмен 
аванстық төлемдi қайтарудың банктiк кепiлдемесiне 

қарсы берiлген алдын ала төлем негiзiнде жұмыс 
жасауының арқасында несие тәуекелi төмендейдi. 

Топ үшiншi тараптардың мiндеттемелерi бойынша 
кепiлдiк ретiнде қатыспайды.

2012 және 2011 жж. 31 желтоқсандағы жағдай бойынша сауда дебиторлық берешектi мерзiмдерi бойынша 
бөлу былайша болды:

Мерзiмi өткiзiлмеген

3-6 айға мерзiмi өткiзiлген

6-12 айға мерзiмi өткiзiлген

12 айға мерзiмi өткiзiлген

1,762,336 

54,713 

 -

45,542 

1,862,591 

599,927 

487,744 

71,671 

44,132 

1,203,474 

2012 ж.
31 желтоқсан

2011 ж.
31 желтоқсан
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Нарықтық тәуекел 
Нарықтық тәуекел нарықтық бағалардың өзгеруi нә-
тижесiнде қаржылық құрал құнындағы ықтималды 
ауытқуды бiлдiредi. 

Топ нарық конъюнктурасының терiс өзгерiстерi сал-
дарынан пайда болатын әлеуеттi шығындарды ұдайы 
бағалау арқылы нарықтық тәуекелдi басқарады.
 
Өтiмдiлiк тәуекелi 
Топ Акционердiң талаптарына сәйкес, қысқа мерзiмдi, 
орташа мерзiмдi және ұзақ мерзiмдi қаржыландырудың 
өтiмдiлiк тәуекелiн бақылайды. Топ ақшалардың бол-

жанатын және нақты қозғалысын ұдайы бақылау 
және қаржылық активтер мен мiндеттемелердiң өтелу 
мерзiмдерiн салыстыру арқылы қисынды резервтердi, 
банктiк қарыздарды және қолжетiмдi несие желiлерiн 
ұстау жолымен өтiмдiлiк тәуекелiн басқарады.

Келесi кестелерде Топтың өзiнiң туынды қаржы мiн-
деттемелерi бойынша келiсiмшарттық мерзiмдерi көр-
сетiледi. Кесте Топтар төлем талап етiлуi мүмкiн ең ерте 
күн негiзiнде қаржылық мiндеттемелер бойынша ақша 
қозғалыстарының дисконтталмаған қозғалысы негiзiнде 
жасалды. Кесте пайыздар, сондай-ақ қарыздың негiзгi 
сомасы бойынша ақшалай қозғалысты қамтиды.

Барлығы 5 жылдан астам1-5 жыл6 ай – 1 жыл1-6 ай

2012 ЖЫЛ
Пайызсыз:

Сауда кредиторлық 
берешек 

Басқа мiндеттемелер

Пайыздық:

Қарыздар

Шығарылған облигациялар

Қаржылық жалдау

2011 ЖЫЛ
Пайызсыз:

Сауда кредиторлық берешек

Басқа мiндеттемелер

Пайыздық:

Қарыздар

Қаржылық жалдау

3,911,553 

302,877 

168,743 

113,350 

33,056 

719,931 

134,126 

1,527,130

81,394 

-

363,109 

5,650,482 

113,350 

377,515 

-

137,728 

1,101,142

81,394 

-

25,974 

1,549,518 

4,987,400 

1,461,767 

-

68,745 

573,745

605,496

-

205,072 

 -

 -

406,124 

-

197,846 

-

-

3,911,553 

897,032 

7,368,743 

5,214,100 

2,278,462 

719,931 

538,445 

3,202,017

768,284 

Пайыздық
мөлшерлеме

-

-

8%-16%

5%

7,5%-8%

-

-

8%-14%

8%
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Келесi кестеде Топтың өнiмсiз қаржылық активтерi 
бойынша күтiлетiн өтеу мерзiмдерi көрсетiледi. Ке-
сте Топтың ақшалар қозғалысы басқа кезеңде орын 
алатынын күтетiн жағдайларды қоспағанда, аталмыш 

активтер бойынша алынатын пайыздарды қосқандағы 
қаржы активтерiнiң дисконтталмаған келiсiмшарттық 
мерзiмдерi негiзiнде жасалды.

Барлығы
Белгiленбеген 
өтеу мерзiмi

5 жылдан астам1-5 жыл1 ай – 1 жыл

2012 ЖЫЛ
Пайыздық:

Қысқа мерзiмдi депозиттер

Қаржылық жалдау 
бойынша берешек

Пайызсыз:

Кассадағы ақшаны 
қоспағандағы ақша 
қаражаты мен олардың 
баламалары

Пайдалануда шектелген 
ақша қаражаты

Сауда дебиторлық берешек

Басқа активтер

2011 ЖЫЛ
Пайыздық:

Қысқа мерзiмдi депозиттер

Қаржылық жалдау 
бойынша берешек

Пайызсыз:

Кассадағы ақшаны 
қоспағандағы ақша 
қаражаты мен олардың 
баламалары

Пайдалануда шектелген 

934,906 

 -

9,174,840 

87,062 

1,817,049 

2,735,531 

81,005 

12,893 

3,373,076 

82,391

 -

 -

 -

 -

-

68,952 

-

2,788

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

-

-

 -

 -

 -

 -

157,638 

 -

 -

45,542 

56,620 

-

 -

 -

 -

934,906 

157,638 

9,174,840 

87,062 

1,862,591 

2,861,103 

81,005

15,681

3,373,076 

82,391

Пайыздық 
мөлшерлеме

3,8%-6%

-

-

-

-

-

4%-5%

-

-

-
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ақша қаражаты
Сауда дебиторлық берешек

Басқа активтер

-

-

1,159,342 

514,016

 -

29,670

 -

 -

44,132 

18,347 

1,203,474 

562,033

Қаржы құралдарының әдiл құны
Әдiл құн құрал мәжбүрлi өткiзу немесе таратылу 
кезiнде өткiзу жағдайларын қоспағанда, хабардар та-
раптар арасында коммерциялық ережелерге сай ал-
маса алатын сома ретiнде анықталады. Топтың қаржы 
құралдарының көпшiлiгi үшiн әдiл құнды анықтау үшiн 
қолданыстағы нарықтық тетiктер болмағандықтан, әдiл 
құнды бағалауда ағымдағы экономикалық қағидалар 
мен құралға тән нақты қауiптер негiзiндегi жорамал-
дарды пайдалану керек.
 
Келесi әдiстер мен жорамалдарды Топ қаржы құрал-
дарының әдiл құнын есептеу үшiн қолданады:

Ақша қаражаты және оның баламалары 
Ақша қаражаты және оның баламаларының баланстық 
құны осы қаржы құралдарын өтеудiң қысқа мерзiмдi 
сипаты нәтижесiндегi оның әдiл құнына тең.

Сауда және өзге де дебиторлық және кредиторлық 
берешек
Өтеу мерзiмi оны екi айдан кем активтер мен мiндет-
темелер үшiн баланстық құн аталмыш қаржы құ-
ралдарын өтеудiң салыстырмалы қысқа мерзiмi нәти-
жесiндегi әдiл құнына тең.

Қарыздар 
Банк қарыздарына қатысты есеп ұқсас өтеу мерзiмдерi 
мен несиелiк рейтинг параметрлерi ұқсас қарыздар бой-
ынша сәйкес жылдың соңында басым түсетiн нарықтық 
мөлшерлемелердi қолдана отырып, есептi өтеу кезеңi 
iшiнде жекелеген қарыздар бойынша күтiлетiн болашақ 
ақша қозғалысын дисконттау арқылы жасалды.

2012 және 2011 жж. 31 желтоқсандағы жағдай бойынша 
қаржы активтерi мен қаржылық мiндеттемелердiң әдiл құны 
олардың баланстық құнынан елеулi ерекшеленген жоқ.

БАЙЛАНЫСТЫ ТАРАПТАРМЕН ОПЕРАЦИЯЛАР

Байланысты тараптар Компанияның қауымдасқан 
және еншiлес кәсiпорындарын, және Топтың жалғыз 
акционерiн, сондай-ақ коммерциялық пайда алуға 
бағытталған мемлекеттiк компанияларды қосқанда, 
Топтың жалғыз акционерiнiң филиалдары мен еншiлес 
компанияларын қамтиды.

2012 және 2011 жж. 31 желтоқсанына аяқталатын 
жылдарда Топтың байланысты тараптарымен жүзеге 
асырған операциялары негiзiнен қарапайым қызмет 
барысында және тәуелдi тараптар арасындағы мәмiле-
лерде басым түсетiн жағдайларға тең шарттармен 
жүргiзiлдi.

2012 Ж. 31 ЖЕЛТОҚСАНДАҒЫ ЖАЙ-КҮЙ БОЙЫНША
ҚАРЖЫЛЫҚ ЖАҒДАЙ ТУРАЛЫ ШОҒЫРЛАНДЫРЫЛҒАН ЕСЕП

(МЫҢ ТЕҢГЕ)

Барлығы
Белгiленбеген 
өтеу мерзiмi

5 жылдан астам1-5 жыл1 ай – 1 жыл
Пайыздық 

мөлшерлеме
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2012 жыл 2011 жыл

САУДА ДЕБИТОРЛЫҚ БЕРЕШЕК
(11-ЕСКЕРТПЕ)

«Қазақстан Темiр Жолы» ҰК» АҚ

«ҚазМұнайГаз» ҰК» АҚ

«Қамқор» жөндеу корпорациясы» ЖШС

«Қазатомөнеркәсiп» ҰАК» АҚ

Басқалар

АЛЫНАТЫН ДИВИДЕНДТЕР (14-ЕСКЕРТПЕ)

«ЗИКСТО» АҚ

САУДА КРЕДИТОРЛIК БЕРЕШЕК
(23-ЕСКЕРТПЕ)

«Еврокоптер Қазақстан инжиниринг» ЖШС

 «Қазақстан Темiр Жолы» ҰК» АҚ

«ҚазМұнайГаз» ҰК» АҚ

«Самұрық-Энерго» АҚ

Басқалар

БЕРIЛГЕН АВАНСТАР (9 ЖӘНЕ 14-ЕСКЕРТПЕЛЕРI)

«Қазақстанның даму банкi» АҚ

«ҚазМұнайГаз» ҰК» АҚ

Басқалар

599,216

19,957

126,615

2,351

657

748,796

71,592

2,180,952 

23,278

30

4,697

2,257

2,211,214 

-

12,568

8,238

20,806

398,909

224,657

-

-

270

623,836

-

-

28,404

-

21,286

2,053

51,743 

223,852

10,910

2,074

236,836

«ҚАЗАҚСТАН ИНЖИНИРИНГ» ҰЛТТЫҚ КОМПАНИЯСЫ» АҚ
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БЕРIЛГЕН ҚАРЫЗДАР (14-ЕСКЕРТПЕ)

«Қазақстан ASELSAN инжиниринг» ЖШС

Әдiл құнға дейiнгi түзетудi шегергенде

2,200,000

(31,810)

2,168,190

50,000

(5,418)

44,582

2011 ж. қыркүйегiнде Топ бiрлесiп бақыланатын ком-
панияға, «Қазақстан ASELSAN инжиниринг» ЖШС-на 
жалпы сомасы 250,000  мың теңге және 50,000 мың 
теңге құрайтын пайызсыз қарызды сәйкесiнше 2011 ж. 
30 қарашасына және 2012 ж. 31 желтоқсанына дейiн 
өтеуге бердi. Топ қарызды беру күнгi жылдық 11,5% 
мөлшерiндегi нарықтық пайыздық мөлшерлеменi 
қолдана отырып, аталмыш қарыздарды амортиза-
цияланған құн бойынша бағалады және әдiл құнға 
дейiнгi түзетудi 10,436  мың теңгенi құрайтын 
қауым-дасқан кәсiпорындарға жасалған инвести-
циялар құрамында есепке алды. Сондай-ақ 2011 ж. 
iшiнде Топ дисконт амортизациясын 7,627 мың теңге 
сомалық қаржылық табыстар құрамында есепке 
алды (31-ескертпе). 250,000 мың теңге сомасындағы 

қарыз 2011 ж. желтоқсанында өтелдi, және 50,000 
мың теңге көлемiндегi қарыз 2012 ж. желтоқсанында 
өтелдi. 2012 ж. Топ бiрлесiп бақыланатын компанияға, 
«Қазақстан ASELSAN инжиниринг» ЖШС-на жал-
пы сомасы 2,200,000 мың теңгенi құрайтын пайызсыз 
қарызды 2013 ж. 31 наурызына дейiн өтеуге бердi. 
Топ қарызды беру күнгi жылдық 7% мөлшерiндегi 
нарықтық пайыздық мөлшерлеменi қолдана отырып, 
аталмыш қарыздарды амортизацияланған құн бойын-
ша бағалады және әдiл құнға дейiнгi түзетудi 72,991 
мың теңгенi құрайтын қауымдасқан кәсiпорындарға 
жасалған инвестициялар құрамында есепке алды. 
Сондай-ақ 2012 ж. бойы Топ дисконт амортизация-
сын 41,182 мың теңге сомалық қаржылық табыстар 
құрамында есепке алды (31-ескертпе).

АҚША ҚҰРАЛДАРЫ МЕН ОЛАРДЫҢ БАЛАМАЛАРЫ 
ЖӘНЕ ҚОЛДАНЫСЫ ШЕКТЕУЛI АҚША ҚҰРАЛДАРЫ

«БТА Банк» АҚ (ақша құралдары мен олардың 
баламалары)

«Темiр Банк» АҚ (ақша құралдары мен олардың 
баламалары)

«Альянс Банк» АҚ (ақша құралдары мен олардың 
баламалары)

«БТА Банк» АҚ (қолданысы шектеулi ақша құралдары)

6,098,287 

73,320 

6,706 

80,947 

6,259,260 

2,946,204 

160,140 

132
 

79,701 

3,186,177 

2012 Ж. 31 ЖЕЛТОҚСАНДАҒЫ ЖАЙ-КҮЙ БОЙЫНША
ҚАРЖЫЛЫҚ ЖАҒДАЙ ТУРАЛЫ ШОҒЫРЛАНДЫРЫЛҒАН ЕСЕП

(МЫҢ ТЕҢГЕ)

2012 жыл 2011 жыл

2012 жыл 2011 жыл
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АЛЫНҒАН ҚАРЫЗДАР (19-ЕСКЕРТПЕ)

«БТА Банк» АҚ

«Темiр Банк» АҚ

«Самұрық-Қазына» ҰӘҚ» АҚ

Әдiл құнға дейiнгi түзетудi шегергенде

АЛЫНҒАН АВАНСТАР (25-ЕСКЕРТПЕ)

«Қазақстан Темiр Жолы» ҰК» АҚ

«ҚазМұнайГаз» ҰК» АҚ

Басқалары

АКЦИОНЕРГЕ ТӨЛЕНЕТIН ДИВИДЕНДТЕР
(16, 22 ЖӘНЕ 25-ЕСКЕРТПЕЛЕРI)

Кезең есептелдi

Есептi күнгi берешек

ӨТКIЗУДЕН ТҮСЕТIН ТАБЫСТАР (26-ЕСКЕРТПЕ)

Министрлiктер мен ведомстволар

«ҚазМұнайГаз» ҰК» АҚ

«Қазақстан Темiр Жолы» ҰК» АҚ

«Қазатомөнеркәсiп» ҰАК» АҚ

«Қазпошта» АҚ

«Қамқор» жөндеу корпорациясы» ЖШС

Басқалары

853,913

-

5,017,084

(106,767)

5,764,230 

7,602

855,605

151

863,358

693,205

66,000

32,279,127

5,794,747

4,693,805

118,543

-

362,078

7,829

1,143, 329

728,807

150,045

(22,218)

1,999,963 

97,795

44,937

-

142,732

116,000

116,000

17,925,532

3,450,671

3,989,016

801,118

50,000

-

4,119

«ҚАЗАҚСТАН ИНЖИНИРИНГ» ҰЛТТЫҚ КОМПАНИЯСЫ» АҚ
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2012 жыл 2011 жыл
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КӨРСЕТIЛГЕН ҚЫЗМЕТТЕР МЕН САТЫП АЛЫНҒАН 
ТАУАРЛАР БОЙЫНША ШЫҒЫСТАР

«Еврокоптер Қазақстан инжиниринг» ЖШС

«№ 405 авиажөндеу зауыты» АҚ

«ҚазМұнайГаз» ҰК» АҚ

«Қазақстан Темiр Жолы» ҰК» АҚ

«Самұрық-Энерго» АҚ

«Қазақтелеком» АҚ

«Қамқор» жөндеу корпорациясы» ЖШС

Басқалары

ҚАРЖЫЛЫҚ ТАБЫСТАР (31-ЕСКЕРТПЕ)

«БТА Банк» АҚ

«Қазақстан ASELSAN инжиниринг» ЖШС

ҚАРЖЫЛЫҚ ШЫҒЫСТАР (32-ЕСКЕРТПЕ)

«БТА Банк» АҚ

«Темiр Банк» АҚ

«БРК лизинг» АҚ

«Самұрық-Қазына» ҰӘҚ» АҚ 
(пайыздар және дисконт амортизациясы)

13,478,486 

573,601 

42,514

204,532

53,278

5,094

-

910

14,358,415 

7,033 

41,181 

48,214 

55,845 

81,542 

128,506 

322,701 

588,594 

10,583,079 

 -

16,410

213,952

53,901

5,582

-

1,014

10,873,938 

21,887 

7,894 

29,781 

54,230 

65,992 

68,540 

30,002 

218,764 

2012 және 2011 жж. 31 желтоқсанға аяқталатын жылдарда негiзгi басқарушы персоналға өтемақылар 
сәйкесiнше 225,051 мың теңгенi және 134,735 мың теңгенi құрады.

2012 Ж. 31 ЖЕЛТОҚСАНДАҒЫ ЖАЙ-КҮЙ БОЙЫНША
ҚАРЖЫЛЫҚ ЖАҒДАЙ ТУРАЛЫ ШОҒЫРЛАНДЫРЫЛҒАН ЕСЕП

(МЫҢ ТЕҢГЕ)

2012 жыл 2011 жыл
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ЕСЕПТI КҮННЕН КЕЙIН ОРЫН АЛҒАН ОҚИҒАЛАР

2013 ж. 3 қаңтарында Топ 910,600 мың теңге мөлше-
рiндегi «Қазақстанның халық банкi» АҚ қарызын өтедi.

2013 ж. 14 ақпанында Топ купонның пайыздық жүк-
темесi 5% мөлшерiндегi 3,617,299 мың теңгеге қосым-
ша облигациялар орналастырды.

2013 ж. 15 ақпанында Топ Жалғыз акционерден 
айналымдық құралды 4,700,000 мың теңгеге толтыруға 
2013 ж. 31 желтоқсанына дейiн өтелетiн, пайыздық 
мөлшерлемесi 4% қарыз алды.

2013 ж. 13 наурызында Топ купонның пайыздық 
жүктемесi 5% мөлшерiндегi 969,239 мың теңгеге қо-
сымша облигациялар орналастырды.

«ҚАЗАҚСТАН ИНЖИНИРИНГ» ҰЛТТЫҚ КОМПАНИЯСЫ» АҚ
ЖӘНЕ ОНЫҢ ЕНШIЛЕС КӘСIПОРЫНДАРЫ
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