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АЛҒЫ  СӨЗ

ҚҰРМЕТТІ ӘРІПТЕСТЕР !

Сіздердің назарларыңызға «Біріккен химиялық
компания» Жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің
Қазақстанның химиялық салаларындағы еліміздің, соның
ішінде Қазақстан Республикасының Үдемелі
индустриялық-инновациялық дамуы жөніндегі
мемлекеттік бағдарламасы стратегиялық және
бағдарламалық құжаттарын орындау мақсатында жүзеге
асырылған ірі жобаларына Компаниямыздың қатысуы
бойынша 2011 жылғы жұмысының қорытындысын
көрсететін жылдық есебі ұсынылып отыр.

Компания Атырау облысында интеграциялық
газохимиялық құрылыс бойынша мега-жобаны жүзеге
асыру аясында, соның ішінде жобаның бірінші фазасын
(полипропилен шығару) Қытай «Эксимбанкісінің»
кредиттік ресурстары есебінен қаржыландыру бойынша
және жобаның екінші фазасын (полипропилен шығару)
жүзеге асыру үшін «LG Chem Ltd» жетекші кәріс
химиялық компаниясы тарапынан стратегиялық
серіктестерді тарту бойынша аса маңызды жетістіктерге
қол жеткізді.

АЛМАСАДАМ  САТКАЛИЕВ

Бақылау кеңесінің төрағасы

ДӘУРЕН  ЕРДЕБАЙ

Басқарма төрағасы
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2011 жылғы тамыз айында «Казатомөнеркәсіп КҚЗ БК» ЖШС мен Еуразия даму банкі арасында Степногорск
қаласында өндірістік қуаты жылына 180 мың тонна болатын күкірт қышқыл зауытын қайта құру жобасын
қаржыландыру бойынша несиелік келісімшартқа қол қойылды. 2011 жылдың соңына дейін құрылыс-монтаждау
жұмыстарын жүргізуге рұқсат алынды және құрылыс алаңында бас мердігер күшін жұмылдыру басталды.

Сонымен қатар, есептік жыл бойына Компания үшхлорлы фосфор, глифосат, антипирен, азтоннажды
полимерлік өнімдер, техникалық газдар, продукции аммиакты-карбамид кешені өнімдері және басқа химиялық
өнімдер өндірісін қосқанда бірқатар жаңа орташа және ірі жобаларға дайындық жүргізіле бастады.

Аталған жобалар Атырау облысында жұмыс істеп тұрған «Ұлттық индустриалды мұнайхимиялық технопаркі»
АЭА және Маңғыстау облысындағы «Ақтау теңіз порты» АЭА қосқанда химиялық парктер аумағында және
арнаулы экономикалық аймақтарды жүзеге асырылады. 2011 жылы Жамбыл облысында «Тараз химиялық
паркі» АЭА салуға негіздеме дайындау жұмысы басталды.

Осылайша, Компания қазіргі заманғы химиялық өнімдердің жергілікті және әлемдік нарығында сұранысқа ие
отандық көмірсутек және минералдық шикізатты қайта өңдеуге бағытталған жобадан тұратын өз инвестициялық
портфелінің одан әрі өркендеуін жоспарлап отыр.

Компанияның ағымдағы жетістіктері көбінесе Жалғыз қатысушы, Бақылау кеңесі және Компания қызметін
барлық мәселелер бойынша басқару және дамыту арасындағы конструктивті сипаттағы қатынасқа негізделгенін
атап өту керек.

Бірден-бір қатысушының көңіл бөліп, қолдауының арқасында, Бақылау кеңесі және Басқарманың
қалыптасқан қызметі арқасында, мақсаткерлік және берекелі ұжымның арқасында «Біріккен химиялық
компания» Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі Қазақстанның химиялық саласын дамыту ісінде табысқа жетеді
деген сенімдеміз.

Назарларыңызға рахмет! 4



КОМПАНИЯ ТУРАЛЫ АҚПАРАТ 

«Біріккен химиялық компания» Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
(бұдан әрі – «Компания» немесе «БХК») 2008 жылғы 28 қарашада
«Самұрық-Қазына» Ұлттық әл-ауқат қоры» акционерлік қоғамының
(бұдан әрі – “Самұрық-Қазына” АҚ немесе «Қор») Директорлар кеңесінің
шешіміне сәйкес 2009 жылғы 22 қаңтарда құрылды.

Компанияның жалғыз қатысушысы:
«Самұрық-Қазына» АҚ.

Компания миссиясы қазақстандық экономиканың алдыңғы қатарлы
салаларының біріне айналдыру үшін химия саласын дамыту.

Компанияныңнегізгі міндеттері:
- химия саласында инвестициялық жобаларды әзірлеу және жүзеге
асыру;
- қызметтің тиімділігің жетілдіру және тәуелді және еншілес компаниялар
құнын жоғарлату.

Компанияның төленген жарғылық капиталы: 7 001 940 000 теңгені
құрайды (2011 жылғы 31 желтоқсанындағы жағдай бойынша)

ҚҰРЫЛУ  ТАРИХЫ  ЖӘНЕ  МИССИЯСЫ
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КОМПАНИЯ ТУРАЛЫ АҚПАРАТ
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ДАМУ  СТРАТЕГИЯСЫ

Компанияның 2010-2019 жылдарға арналған даму стратегиясы (бұдан әрі – Даму стратегиясы) 2010 жылғы 29
маусымдағы Компанияның Бақылау кеңестің шешімімен бекітілген. Бақылаушы кеңестің 2011 жылғы 29
желтоқсандағы шешімімен Даму стратегиясына енгізілген өзгерістер бекітілді.

Компанияның арнайы жұмыс тобымен әзірлеген Даму стратегиясы еліміздің және Қордың стратегиялық,
сонымен бірге бағдарламалық құжаттарына сәйкес келеді.

Компанияның стратегиялы қ мақсаты - Қазақстанның химия нарығындағы инвестициялық портфельді тиімді
басқару жолымен құнының ұзақ мерзімді өсуі болып табылады.

Компанияны дамытудың стратегиялық бағыттары:
- активтер құнының тұрақты өсуі.
- қызметті сервистік сүйемелдеу.
-корпоративтік басқарудың тиімді жүйесін құру.

Химия саласының мақсатты сегметтері:
- органикалық емес химияның базалық өнімдері, соның ішінде минерал тыңайтқыштар (базалық органикалық
емес);
- органикалық химияның базалық өнімдері, соның ішінде полимерлер (базалық органика);
-арнайы химикаттардың кейбір түрлері.

Даму статегиясының мақсатты индикаторы Компанияның экономикалық құнын келесі мақсаттық көрсеткіштерге
жету бойынша 2020 жылға дейін 76 млрд теңгеге жеткізу:
- химиялық өнімдердің жаңа түрлерінің санын– 2017 жылы - 7-еуге, ал 2020 жылға қарай - 12-ге жеткізу;
- химиялық өнімдердің өндірістік көлемі - 2017 жылы 400 млрд. теңгеге, 2020 жылға қарай 438 млрд. теңгеге
жеткізу;
- экспорт үлесін – сату көлемінен 90 % дейін жеткізу;
- әлемдік маштабтағы өндірістік нысандар қатарынан көріну – жылдық айналымы 2 млрд. АҚШ долларын құрайтын
полимерлі өнімдер шығаратын, қуаттылығы жылына 1300 мың тонна газхимиялық кешен.



КОМПАНИЯ ТУРАЛЫ АҚПАРАТ
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АКТИВТЕР ҚҰРЫЛЫМЫ 
(2011 жылғы 31 желтоқсандағы жағдай бойынша)

«Самұрық-Қазына» Ұлттық әл-ауқат қоры» АҚ

«Біріккен химиялық компания» ЖШС

«Казатомөнеркәсіп КҚ БК» 
ЖШС

«ХимФос» ЖШС

«KPI Inс.» ЖШС *

100%

56% 30% 51%

* - сенімді басқару



КОМПАНИЯ ТУРАЛЫ АҚПАРАТ
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ҰЙЫМДЫҚ ҚҰРЫЛЫМ  (2011 жылғы 31 желтоқсандағы жағдай бойынша)

ЖАЛҒЫЗ ҚАТЫСУШЫ

БАҚЫЛАУ КЕҢЕС

БАСҚАРМА
Басқарма Төрағасы

БАҚЫЛАУ КЕҢЕСТІҢ
ХАТШЫЛЫҒЫ

БАСҚАРМА ТӨРАҒАСЫНЫҢ ОРЫНБАСАРЫ БАСҚАРМА ТӨРАҒАСЫНЫҢ ОРЫНБАСАРЫ

Басқарушы директор – Басқарма мүшесі Басқарушы директор – Басқарма мүшесі

Басқарушы директорлар

ИД ТСД СҰД КБД ҚД ҚЖД

АБД ПБӘШҚД ЖПД БЕЕД

ИД – инвестициялық  департаменті                        КБД – корпоративтік басқару департаменті ЖПД – жер қойнауын пайдалану департаменті
АБД – Активтерді басқару департаменті               ПБӘШҚД – қызметкерлерді  және әкімшілік- шаруашылық     ҚЖД – қаржыландыру және жоспарлау департаменті 
ТСД – техникалық сүйемелдеу департаменті                           қызметін басқару бойынша департаменті              ЕЕД – бухгалтерлік есеп және есептілік департаменті
СҰД – сатып алуды ұйымдастыру департаменті  ҚД – құқықтық департаменті 



2011 ЖЫЛҒЫ  НЕГІЗГІ  
ОҚИҒАЛАР

Компанияның 2011 жылғы жобалары бойынша негізгі оқиғалары:

1) Атырау облысындағы интеграцияланғангаз-химиялық кешендердің құрылысы - Бірінші фаза (полипропилен):
Ақпан айында «Қазақстанның даму банкі» АҚ мен Қытай мемлекетінің «Эксимбанкінің” арасында жобаның

бірінші фазасын қаржыландыруға қатысты несиелік келісім жасалды.

2) Атырау облысындағы интеграцияланғангаз-химиялық кешеннің құрылысы - Екінші фаза (полиэтилен):
Екінші фазаны бірлесіп жүзеге асыру мақсатында тамыз айында Қазақстан Республикасының Президенті

Н.Ә. Назарбаев пен Корея Республикасының Президенті Ли Мен Бакпен ұйымдастырылған кездесу барысында
Қазақстан мен Корея арасында бірлескен кәсіпорын жөнінде келісімге қол қойылды (joint venture agreement).

Желтоқсан айында “LG Chem Ltd” жобаның екінші фазасы бойынша жобалық компанияның қатысушылар
қатарына енді.

3) Степногорск қаласындағы өндіріс қуаты жылына 180 мың тоннаға жететін күкірт қышқыл зауытын қайта құру:
Тамыз айында «Қазатомөнеркәсіп КҚ БК» ЖШС мен Еуразиялық даму банкінің арасында жобаны

қаржыландыруға қатысты кредиттік келісімшартқа қол қойылды.
Қараша айында ЖШС «Құлагер» құрылыс корпорациясының» бас мердігері анықталды.
Желтоқсан айында құрылыс-монтаждау жұмыстарын жүргізуге рұқсат алынды. Желтоқсан айында жобаның

құрылыс аймағында бас мердігердің күшін жұмылдыру жұмыстары басталды.
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ОПЕРАЦИЯЛЫҚ ҚЫЗМЕТ

2011 жылы Компания төменде көрсетілген жобаларды басқаруды жүзеге асырды:

1. Атырау облысында интеграциялан ған газ-химия кешені - бірінші фазасын (полипропилен) салу;
- Жобаның бірінші фазасын қаржыландыру туралы несиелік келісім жасалды;
- Инфрақұрылым объектілерін жобалау аяқталды;
- Инфрақұрылым объектілері бойынша құрылыс жұмыстары жалғастырылды;
- Негізгі технологиялық қондырғыларды және ішкі алаңдық желілерді жобалау бойынша жұмыс басталды;
- Жобалау-сметалық құжаттаманы әзірлеу бойынша жұмыс  басталды.

2. Атырау облысында интеграциялан ған газ-химия кешенін салу – екінші фазасын (полиэтилен):
- «LG Chem Ltd» старатегиялық серіктестікті  таңдау  жүзеге  асырылды;
- Жобаның  екінші  фазасы бойынша «LG Chem Ltd» жобалық компанияның қатысушылар  құрамына кірді;
- Жобаның екінші фазасын айқындыу мақсатында техникалық  және экономикалық жоспардағы  техникалық -
экономикалық  шараларды жаңарту аяқталды.
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ОПЕРАЦИЯЛЫҚ ҚЫЗМЕТ

3. Ақмола облысындағы қуаттылығы жылына 180 000 тонна болатын күкірт қышқылы зауытын қайта құру
(Степногорск қаласы):
- Қаржыландыру жобасы туралы несиелік келісімге қол қойылды, несиелік келісім бойынша алғашқы транш
алынды;
- құрылыс-монтаж жұмыстары бойынша бас мердігер анықталды;
- құрылыс-монтаж жұмыс өндірісі бойынша рұқсат алынды;
- Құрылыс алаңында бас мердігер күшін мобилизациялау басталды;
- «Қазатомөнеркәсіп КҚЗ БК» ЖШС мен БХК арасында күкіртті жеткізу комиссиясының келісім шарты жасалды;
- Күкірт қышқылын жеткізуге арналған өнімдерді тұтынушылармен бірқатар келісім-шарттарға қол қойылды.

4. Форфоритті концентрат өндірісіне арналған суспензиялы-флотациялықфабрикасын қайта құру
- БХК ұсынған және жасаған қаржыландыру жобасының сызбасын «Қазақстан даму банкі» АҚ-ның алдын ала
мақұлдауы алынды;
- «Қазфосфат» ЖШС Кок-Джон кен орнында карбонатты типтегі фосфоритпен байытудың жаңа технологиялық
сызбасы қабылданды;
- Бағасы бойынша көңілге қонымды болып келетін қазақстандық қамтудағы материалдарды қолдануы міндетті
шарт болып есептелетін жана технологиялық сызбаны сынақтан өткізу жұмыстары басталды;
- Демонтаж жұмыстарын жүргізуді және жобалық ауданды әзірлеу жалғастырылды.
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ОПЕРАЦИЯЛЫҚ ҚЫЗМЕТ

2011 жылы келесі жобалардың дайындығы белсеңді кезеңінде болды:

1. Көгерткіш қышқыл мен цианид натрий өндірісі:
- дайын өнімді өткізуге арналған меморандум бекітілді;
- инвестициялық-инновациялық комитет Қорының жобаның алдын ала ТЭН-нін мақұлдауы алынды;
- жоба бойынша ТЭН-ні әзірлеу басталды;
- Шу ауданында өндірісті орналастыру үшін Жамбыл облысындағы «Химиялық парк» АЭА аумағында
орналастыру ауданы анықталды, Қазақстан Республикасы Президентінің АЭА құру туралы Жарлығына сәйкес
мемлекеттік мекемелердің келісілуде жатыр.

2. Бутадиен мен синтетикалық каучуктер өндірісі
- алдын ала ТЭН қорытындылары бойынша 2 фазаға бөлінген: 1 фаза – бутадиен өндірісі, 2 фаза – жартылай
бутадиен каучугінің өндірісі;
- жоба бойынша стратегиялық серіктесті анықтау үшін алдыңғы қатарлы шетелдік компаниялармен келіссөздер
жүргізілді;
- жобаға арналған бутанды жеткізушілермен келіссөздер басталды.
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2012   ЖЫЛҒЫ  ДАМУ  БАҒЫТТАРЫ

2012 жылы келесі негізі іс шараларды жүзеге асыру болжалуда:

1. Басталған жобаларды жүзеге асыруды жалғастыру:

1) Атырау облысында біртұтастандырылған газхимиялық кешен құрылысы (1 фаза):
- «KPl Inc.» ЖШС-нің қатысу үлесін алу;
- Құрылыс жұмыстарын аяқтау мен инфрақұрылымдық нысандарды эксплуатациялауға енгізу;
- Басты технологиялық қондырмалар мен ішкі аудандық желілерді жобалауды аяқтау;
- Жұмысты аяқтау мен жобаның бірінші фазасы бойынша ЖМҚ мемсараптамасын алу.

2) Атырау облысында біртұтастандырылған газхимиялық кешен құрылысы (2 фаза):
- Басты технологияның лицензиарын таңдау;
- Жобаның екінші фазасы бойынша БХК-ның жобалық компанияларға енуі;
- Қатысушылар тарапынан жобалық компаниялар капитализациясы;
- Жоба бойынша несиелік қаржыландыруды тарту бойынша жұмыс басталды..
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2012 ЖЫЛҒЫ  ДАМУ  БАҒЫТТАРЫ

3) Степногорск қаласындағы өндірістік қуаттылығы 180 мың тонна күкірт қышқылы зауытын қайта құру:
- Барлық технологиялық құралдарды жеткізумен қамтамасыз ету;
- Бекітілген жұмыс бағдарламасы мен құрылыс графигіне сәйкес құрылыс-монтаждық жұмыстарды жүргізу;

4) Фосфоритті концентрат өндірісіне арналған суспензиялы-флотация фабрикасын қайта құру :
- Жаңа технологиялық сызбаны сынақтан өткізуге арналған жұмыстардың аяқталуы;
- Жоғары сапалы минералды тыңайтқыштарды өндіруге арналған флотациялық концентраттан шикізат түрінде
соңғылық сынақ арқылы алынған нәтижелерінің сараптамасы;
- Жобаның ТЭН әзірлеу;
- «ХимФос» ЖШС қатысушылар тарапынан докапитализациялау;
- Жобалық-қаржылық есеп құжаттамасын әзірлеу;
- Бөлшектеу жұмыстарын жүргізу мен жоба алаңдарын даярлау.

5) Көкшіл қышқыл мен цианид натрий өндірісі:
- Жобаның ТЭН әзірлеуді аяқтау;
- Жобаны қаржыландыру көздерін анықтау;
- Болашақта дайын өнімдерді (off-take контрактілері) өткізуді ұйымдастыру;
- Жобалық компания құру.
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2012 ЖЫЛҒЫ ДАМУ БАҒЫТТАРЫ

6) Бутадиен мен синтетикалық каучуктер өндірісі
- Жобаның 1 фазасының ТЭН әзірлеу бойынша жұмысты бастау;
- Стратегиялық серіктесті таңдау;
- Жеткізушілермен бутанды сату-сатып алудың басты шарттарымен келісу.

7) «Жамбыл облысының химиялық паркі» арнаулы экономикалық зонасын құру
- Жобаның ТЭН әзірлеу;
- Жобалық - сметалық құжаттаманы әзірлеу.

Бұларға қоса, глифосат (гербицид), үшхлористік фосфор, темір оксидінің наноұнтағы, техникалық газ, шағын
тоннажды полимерлік өнімдер, каустикалық сода мен хлор, аммиакты-карбамидтік кешен өнімдері,
мұнайхимиялық өнімдерді Қашаған және Қарашығанақ т.б. кен орындарында өндіруді ұйымдастыру үшін жаңа
өндірістік жобалар жұмысы жалғастырылатын болады. Сонымен қатар келешегі зор калий кен орындарын барлау
жобаларын жүзеге асыру мен оларды минералдық тыңайтқыштар өндірісі базасында ұйымдастыру және
инжинирингілік компания құру жобаларын жүзеге асыруға даярлық жүргізіледі.

2. Ішкі құжаттарды қабылдау:
- Инновациялық-технологиялық стратегия;
- Кадрлық саясат;
- Корпоративтік әлеуметтік жауапкершілік саясаты;
- Ықтимал тәуекелдерді тіркеу, Ықтимал тәуекелдер мен бақылаулар матрицасы;
- БХК үшін айрықша жекелеген ықтимал тәуекелдерді басқару саясаты;
- Рационализаторлық жұмыстарды ұйымдастыру мен өткізу ережелері.
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ИНВЕСТИЦИЯЛЫҚ ЖОБАЛАР  КАРТАСЫ

16

БХК-ның жүзеге асырылған және жаңа инвестициялық жобалары (2018)

Орал
Полимер 
өнімдері

Қашаған және 
Қарашығанақ 
(Абу Даби) кен 
орындарын 
шикізат 
базасындағы 3 
мұнай химиялық 
кешені

Техникалық 
газдар (Linde)
Аммиак-карбамид
КРІ 1(Sinopec)
КРІ 2 (LG Chem)
Полимер. 
Тоғанағы

Цианид натрий
Аммиак
Селитра
Каустикалық сода
Үш хлорлы фосфор
Глифосат

«СКЗ-К» (күкірт 
қышқылы)



КОРПОРАТИВТІК   БАСҚАРУ

КОРПОРАТИВТІК БАСҚАРУДЫҢ РЕГЛАМЕНТТЕР ЖӘНЕ ҚАҒИДАТТАР

17

Компанияның корпоративтік басқару үдерістері алдыңғы қатарлы корпоративтік басқару тәжірибелеріне
сәйкес қабылданған ішкі құжаттармен реттеледі.

БХК корпоративтік басқаруын қалыптастыру аясында есептілік кезең басталғанға дейін оларға негіздеме
болатын құжаттар, оның ішінде корпоративтік басқару кодексі мен корпоративтік этика, Басқарма мен Бақылау
кеңесі туралы ережелер қабылданды.

БХК корпоративтік басқаруын жетілдіру мақсатында есептілік жылда тәуекелдерді басқару саясаты,
ақпараттық саясат жөніндегі ереже, мүдделер шиеленісі мен корпоративтік шиеленістерді реттеу бойынша саясат
қабылданды.

Корпоративтік басқару кодексіне сәйкес Компанияның корпаративтік басқарылуы келесі қағидаттарға негізделеді:
- Жалғыз қатысушының мүддесін мен құқығын қорғау;
- Компанияның Басқарма мен Бақылау кеңестің басқаруының тиімділігі;
- Компанияның дербес қызметі;
- Компанияның қызметі туралы ақпараттың объективті ашылуы және шынайылығы;
- Заңдылық пен этиканы сақтау;
- Тиімді дивидендтік саясат;
- Тиімді кадрлық саясат;
- Қоршаған ортаны қорғау;
- Корпоративтік шиеленістер мен мүдделік шиеленістерді реттеу;
- Жауапкершілік.

Келесі бөлімдерде әлеуетті инвесторлар мен Жалғыз қатысушыға арналған мәні бар Компанияны ң
корпоративтік Кодексінің ережелерініңтиянақтылығы туралы ақпарат көрсетілген.



КОРПОРАТИВТІК   БАСҚАРУ
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КОРПОРАТИВТІК БАСҚАРУ КОДЕКСІНДЕ  БЕКІТІЛГЕН 
ҚАҒИДАТТАРДЫ ҰСТАНУ ТУРАЛЫ АҚПАРАТТАР

Серіктестікті корпоративті бас қару Кодексінің баптары/нормалары 2011 жылғы нормалардың сақталу/сақталмауы туралы ақпараттар

24. Бақылау кеңестің қызметін қамтамасыз ету үшін жауапты Бақылау
кеңестің Төрағасы мен Серіктестіктің ағымдағы қызметі үшін жауапты
Басқарма Төрағасының арасындағы жауапкершілік тің нақты бөлінуі
және Серіктестіктің ішкі құжаттарына сәйкес бекітілуі қажет.

Сақталынды.
Бақылау кеңестің қызметін қамтамасыз ету үшін жауапты Бақылау кеңестің
Төрағасы мен Серіктестіктің ағымдағы қызметі үшін жауапты Басқарма
Төрағасының арасындағы жауапкершілік, Компанияның ағымдағы қызметіне
жауаптылық нақты бөлінді және бекітілді: БК төрағасы – Компанияның
Бақылау кеңесі туралы Ережеде («Самұрық-Қазына» АҚ №28-б 25.04.2011
ж. бұйрығы), Басқарма төрағасы – Компанияның жарғысында.

35. Жалғыз қатысушы негізделген шешім қабылдау мүмкіндігін
қамтамасыз ету мақсатында Компания Жалғыз қатысушы алдында
уақытында Серіктестік туралы сенімді ақпараттың ашылуын қамтамасыз
етеді, соның ішінде оның қаржылық жағдайы туралы, экономикалық
көрсеткіштері туралы, қызметінің нәтижелерімен, меншік және басқару
құрылымы туралы..

Сақталынды.
Компания Басқармасы Жалғыз қатысушыға Компанияның қызметі туралы
ақпаратты тұрақты түрде беріп тұрады, онда шектелмеуі тиіс:
- Тоқсандық есептілікке арналған даму Жоспарының атқарылу
қорытындылары туралы есептер;
- Аудиторленген жылдық қаржылық есептілік;
- Компанияның жылдық есебі;
- Инвестициялық жобалардың жүзеге асырылу барысы туралы тұрақты
ақпарат.

41. Қордың дивидендтік саясаты айқын және Жалғыз акционер, әлеуетті
инвесторлар мен Қазақстан Республикасының жұртшылығы оқып білуі
үшін қол жетімділік болуы қажет.

Сақталынбады.
Компания дамуының инвестициялық кезеңіне байланысты дивидендтік
саясатты қабылдау 2012 жылға жоспарланған.

46. Серіктестік өзінің қызметінде Заңнама талаптарына және көпшілікке
танылған қоршаған ортаны қорғау стандарттарына сәйкес қоршаған
ортаға қатысты барынша ұқыпты және оңтайлы қатынасы ұстанымдарын
қолданады.

Сақталынды.
Қоршаған ортаны қорғау стандарттарына сәйкес қоршаған ортаға қатысты
барынша ұқыпты және оңтайлы қатынасы ұстанымдары мен нормалары
Компания Саясатының қоршаған ортаны қорғау саласында бекітілген ( БК
отырысының хаттамасы 21.12.2009 жылы №08/09). 2011 ж. бастап БХК-ның
жауапты құрылымдық бөлімшесі жыл сайын еншілес ұйымдардың Қазақстан
Республикасы Экологиялық Кодексі талаптарын қадағалау заттарына
арналған ұсыныстарына сәйкес атқарылған қызметтерін тексеруді жүргізеді.
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59. Мүдделер қақтығысының негізгі алдын алу ұстанымдары
Қадағалаушы кеңесі бекіткен Серіктестіктің корпоративтік
этикасы Кодексінде бекітіледі.

Сақталынды.
Мүдделер қақтығысының негізгі алдын алу ұстанымдары Компанияның
корпоративтік этикасында бекітілген (БК отырысының хаттамасы 02.08.2010
жылы № 03/10), сонымен қатар корпоративтік қақтығыстар мен мүдделер
қақтығысын реттеу Саясатында бекітілген (БК отырысының хаттамасы
25.07.2011 жылы № 04/11).

70. Компания мен еншілес және тәуелді ұйымдар арасындағы
өзара қарым-қатынас сәйкес органдар арқылы Заңнама және
бекітілген корпоративтік үрдістер шеңберінде жүзеге асады.

Сақталынды.
Серіктестік пен еншілес және тәуелді ұйымдар арасындағы өзара қарым-
қатынас тиісті органдар арқылы Заңнама және бекітілген корпоративтік үрдістер
шеңберінде және ЕТҰ Жарғысына сәйкес корпоративтік үрдістер мен ЕТҰ-ның
басқа да ішкі құжаттарында, соның ішінде Корпоративті басқару Кодексі мен
ЕТҰ ұйымдары туралы ережелерде бекітілген. (мысалы - әкімшілік шығындар
нормативтері (іс сапардағы, өкілділік тәуліктік шығын, тиісті транспорт
нормалары, мекеме және т.б.) ҚР Үкіметі қаулысына сәйкес анықталады).

74. Бақылау кеңесі нарық жағдайын, Серіктестіктің қаржылық
жағдайын және Серіктестіктің қаржылық-шаруашылық қызметіне
ықпал ететін басқа факторларды ескере отырып, бекітілген
басым бағыттарды қолдануды әділетті бағалауын жүзеге
асырады.

Сақталынды.
Бақылау кеңесінің 29.06.2010 жылғы шешімімен Компанияның 2010-2019
жылдарға арналған Стратегиялық дамуы бекітілген, 29.12.2011 жылғы Компания
ҚК-нің шешімімен Стратегиясына өзгертулер енгізілді.
2011 жылы Компанияның Бақылау кеңесі 2010-2019 жылдарға арналған даму
Стратегиясының жүзеге асырылу барысы туралы 2010 жылғы Жылдық есебін
қарастырды, әрі жүйелі түрде инвестициялық жобалардың жүзеге асырылуы
туралы мәселелерді қарастырады.

87. Серіктестік қызметінің стратегиялық сұрақтары бойынша
шешімдерді қарастыру мен қабылдау тек дауыс беру формасы
тікелей болатын отырыстарда ғана Бақылау кеңесі тарапынан
жүзеге асырылады.

Сақталынды.
Компания қызметінің стратегиялық мәселелерін қарастыру тек Бақылау кеңесі
отырысында іштей дауыс беру түрі арқылы жүзеге асырылады. БК іштей өткен
отырыстарында келесі стратегиялық құжаттар бекітілді:
- Компанияның 2010-2019 жылдарға арналған Стратегиялық дамуы, Стратегияға
өзгертулер енгізу;
- 2011-2015 жылдарға арналған Компанияның даму Жоспары;
- 2012-2015 жылдарға арналған Компанияның басты инвестициялық жобаларын
жүзеге асыру бойынша шеберлік-жоспары.
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136. Бақылау кеңесі жалғыз қатысушының бекітуге жататын
Компанияның дивидендтік саясатын іске асыру ұстанымдары мен
механизмдерін анықтайтын дивидендтік саясат жөніндегі ережені
қолдайды. Дивидендтік саясат сонымен қатар Серіктестіктің веб-
сайтында жарияланады.

Сақталынбады.
Қазіргі таңда Компанияның Дивидендтік саясаты әзірленбеді.

Корпоративтік басқаруды жүзеге асыруға арналған Жоспарға сәйкес
Компанияның Дивидендтік саясаты бекіту 2012 жылы 4 тоқсанға
жоспарланған.

146. Серіктестік өз қызметінің барлық маңызды фактілері туралы
ақпаратты жария етеді, соның ішінде өзінің қаржылық жағдайы
туралы, қызметінің жоспарлары мен нәтижелері туралы,
корпоративтік басқаруда өзінің тәжірибесі туралы ақпарат,
корпоративтік оқиғалардың күнтізбесін уақытында жариялайды
және басқа да маңызды ақпаратты жария етеді.

Сақталынды.
Компанияның веб-сайтында Компанияның қызметі туралы жылдық
есептер, соның ішінде корпоративтік басқару тәжірибелері туралы
ақпараттар, корпоративтік оқиғалар күнтізбесі, сонымен қатар веб-
сайттың жекелеген тарауларында Компанияның аудирленген жыл
сайынғы шоғырландырылған қаржылық есептілігі орналастырылған.
Тұрақты негізде Компанияның тірек оқиғалары жарияланып тұрады.

153. Серіктестік қызметкерлері құпия ішкі (қызметтік) ақпаратты
жұмыс істеу мерзімі бойынша ашпауғы міндетті. Компанияда
берліген ақпаратты Компанияда жұмыс істеуді тоқтатқан кезде
жария етпеудің мерзімін бекітеді.

Сақталынды.
Компанияның коммерциялық және қызметтік құпиясын сақтауды
қамтамасыз ету Нұсқаулығы бекітілді (Басқарма отырысының
хаттамасы 21.10.2009 ж. №9), осыған сәйкес Компанияға қызметкерді
жұмысқа қабылдау барысында ішкі (қызметтік) ақпарат құпиялылығын
тараптау туралы тиісті келісімге қол қойылады.

154. Серіктестік халықаралық қаржылық есептеме стандарттарына
сәйкес қаржылық есептеме дайындайды.

Сақталынды.
Компания басшылығы жарты жылдық қаржылық есепті бекітеді, ал
Жалғыз қатысушы аудирленген жылдық қаржылық есепті бекітеді.
Компанияның қаржылық есептілігі қаржылық есептіліктің халықаралық
стандартына сәйкес даярланады.
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164. Қаржылық есептеменің сенімді және дұрыс құрылғаны туралы
тәуелсіз көзқарас алу мақсатында Серіктестік Заңнама
талаптарына сәйкес сырттан аудиторды (аудиторлық ұйым)
шақырып, өткен жыл бойынша жылдық қаржылық есептеменің
аудитін өткізеді.

Сақталынды.
Компания өткен жыл бойынша жылдық қаржылық есеп аудитін
өткізеді, оған ішкі аудиторлар (аудиторлық ұйым) Жалғыз қатысушы
талаптарына сай тартылады. 2012 жылы тартылған сыртқы аудиторлық
ұйым – Ernst & Young компаниясы.

172. Серіктестік қызметтер жабдықтаушысын көбінесе
қолданудағы заңнамаға сәйкес конкурстық негізде таңдайды.

Сақталынды.
Компания конкурстық негізге басымдық бере отырып қызмет
көрсетушілерді таңдап алады, ол заңды күші бар заңнама мен
Компанияның сатып алуларды өткізу мен ұйымдастыру бойынша
бекітілген Нұсқаулығына сай жүзеге асырылады (14.09.2010 жылы №
19/10 Басқарма отырысының хаттамасы).

158. Бақылаушы кеңес өткізілген Компанияның қаржылық-
шаруашылық қызметін тексеру нәтижелері туралы мәліметтерді
Жалғыз қатысушыға ұсынады. Бақылау кеңестің өлшенген және
түсінікті бағалауын бергені үшін жауапкершілігі аралық және басқа
жария есептерге, бақылау-қадағалау органы есебіне, сонымен
қатар Заңнама талаптарына сәйкес міндетті түрде ұсынылуы
қажет ақпаратқа таралады.

Сақталынды.
Компанияның Бақылау кеңесі Жалғыз қатысушыға жылдық қаржылық
есептілікті, Компанияның жылдық (жариялық) есебін бекітуге жіберуді
құптауға бағытталған шешімін қабылдайды .

92. Бақылау кеңесі өзінің жұмысын ресми және жанжақты
бағалауын жүзеге асырады. Бағалау нәтижелері Қадағалау
кеңестің отырысында талқыланады.

Сақталынды.
Бақылау кеңесі өз жұмысының жан-жақты және ресіми бағалауын
жүзеге асырады. Бақылау кеңесінің 2011 жылғы 6 ай ішіндегі
жұмыстарының қорытындысын қарастыру жүргізілді (25.07.11 ж. №
04/11 БС отырысының хаттамасы), сонымен қатар Компания ҚК 2011
жылға арналған жұмыстарының қорытындысы қарастырылды (27.02.12
ж. № 02/12 ҚК отырысының хаттамасы)

161. Компания Басқармасының қаржылық-шаруашылық
қызметінің бақылауын жүзеге асыру үшін бес жылдан көп емес
мерзімге Ревизор тағайындалуы мүмкін. Серіктестіктің басқарма
Мүшелері бір уақытта Ревизор бола алмайды.

Сақталынды.
Компанияның Жалғыз қатысушысы Компания Ревизорын тағайындады
(«Самұрық-Қазына» АҚ Басқармасы отырысының хаттамасы
23.04.2010 жылы №27/1)
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Компания органдары:
- Жоғары орган - Жалғыз қатысушы;
- Бақылау мекеме - Бақылау кеңесі;
- Атқарушы орган - Басқарма;
- Бақылау орган - Ревизор.

Басқару мекемелердіңкомитеттері
БХК Бақылау кеңесі қармағында комитеттер құрылған жоқ.

БХК Басқармасы кезінде келесі комитеттер құрылды:
Инвестициялықкомитет:

Инвестициялық компанияның негізгі мақсаты Компанияның тиімді инвестициялық қызметін қамтамасыз ету үшін
Басқарма берген міндеттемелер мен нұсқауларды қарау. Есепті құрамы - 8 адам.
Бюджеттік комитет:

Бюджеттік комитеттің негізгі мақсаты ЕТҰ бюджеті және/немесе Даму жоспарын бекітудегі нұсқамалар бойынша Еншілес
және тәуелсіз ұйымдардағы (бұдан әрі - ЕТҰ) Компания өкілдіктерінің бірыңғай позицияларын сараптан өткізу, сонымен қатар
БХК даму жоспарын сапалы әзірлеуді уақытында қамтамасыз ету және оларды түзету, орындау бойынша ұсыныстарды
сараптау. Есепті құрамы - 5 адам.
Несиелік комитет:

Несиелік комитеттің негізгі мақсаты Компанияға берілген несиелер (қарыз), қаржылық көмектер және кепілдемелерді
шығарумен байланысты мәселелер бойынша Компания Басқармасының нұсқауларын сапалы орындау және оның уақытында
іске асуын қамтамасыз ету болып табылады. Есептік құрамы - 4 адам.
Ғылыми-техникалықкеңес:

Ғылыми-техникалық кеңестің (ҒТК) негізгі мақсаты Компанияның техникалық, технологиялық, ғылыми-техникалық
мәселелері бойынша ұсыныстары мен нұсқамаларын әзірлеу, Қазақстан Республикасының химиялық өнеркәсібінің дамуы
мен болашағына баға беру, инвестицияланатын салаларын анықтау. ҒТК құрамында жұмыс істейтін адамдар саны – 21, оған
БХК, «Самұрық-Қазына» ҰК, ИЖТМ, МГМ, «Самұрық –Қазына Инвест» АҚ, «Самұрық – Қазына Келісім - шарт» ЖШС, «БРК»
АҚ, «KPI Inc.», ЖШС, «Казатомөнеркәсіп КҚЗ БК» ЖШС, «А.Б. Бектұров атындағы химия ғылымдары институты» АҚ, «Жоғары
технологиялар институты» ЖШС, «Д.В. Сокольск атындағы шектеулі катализім және электрохимия институты» АҚ, Әл-Фараби
атындағы Қазақ ҰУ, Л.Н.Гумилев атындағы Еуразия үлттық универсиететі, “КБТУ” АҚ өкілдері кіреді.
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Компанияның алқалық органдары мүшелерін тағайындау 
Бақылау кеңесінің мүшелерін тағайындау Жалғыз қатысушының шешімі негізінде оның ішкі құжаттарына сәйкес

жүзеге асырылады.
Басқарма мүшелерін тағайындау Жалғыз қатысушының құзыретіне жатады және ішкі рәсімдеріне сәйкес жүзеге

асырылады.
БХК Ревизорын сайлау Жалғыз қатысушының құзыретіне жатады.

Компания органдарыны ң функциялары
Жалғыз қатысушы Компания қызметі бойынша негізгі шешімдерді Жалғыз қатысушы және Компанияның

Бақылау кеңесі құрамында оның лауазымдық тұлғаларының өкілдігі шешімдерінің көмегімен қабылдайды.
БХК Бақылау кеңесі Компанияны дамытудың ұзақ мерзімді стратегиясын анықтайды, дамудың орташа мерзімді

жоспарын бекітеді және Басқарма қызметін бақылайды.
БХК Басқармасы Компания стратегиясын жүзеге асыру және дамыту жоспарын іске асырады, оның қызметі

туралы Жалғыз қатысушыға үнемі есеп береді.
Жалғыз қатысушы өз құзыреті шегінде қабылданған шешімі БХК Бақылау кеңесі және Басқарма үшін міндетті

болып табылады.

ЕТҰ өзара байланыс 
БХК еншілес және тәуелді ұйымдармен өзара әрекеттесу корпоративтік басқару аясында еншілес және тәуелді

ұйымдары органдарының шешім қабылдау барысында (қатысушылардың/акционерлердің жалпы отырысы, бақылау
кеңесі/директорлар кеңесі, ревизиялық комиссия) жүзеге асырылады.

Еншілес және тәуелді ұйымдарды корпоративтік басқару жүйесі келесі құжаттармен реттеледі:
- Компания жарғысы;
- Компанияның корпоративтік басқару кодексі;
- Компанияның еншілес және тәуелді ұйымдарының жарғылары;
- Компаниядағы еншілес және тәуелді ұйымдарындағы корпоративтік басқаруды реттейтін басқа құжаттар.

Компания корпоративтік басқару тәжірибесінің практика дамығанына байланысты еншілес және тәуелді
ұйымдарға қатысты корпоративтік басқару деңгейін арттыруға тырысады.

КОРПОРАТИВТІК   БАСҚАРУ
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БАҚЫЛАУ КЕҢЕСТІҢ ҚҰРАМЫ
“Самұрық-Қазына” АҚ директорлар кеңесінің шешіміне сәйкес (2009 жылғы 23 ақпандағы №10 хаттама) Компанияның

Бақылау кеңесі 5 адамнан тұрады және де олар 5 жыл мерзімге сайланады.

БАҚЫЛАУ КЕҢЕСІНІҢ құрамы (2011 жылғы 1 қаңтардағы жағдай бойынша):
- Кәрібжанов Айдын Табониязұлы – Бақылау кеңестің төрағасы;
- Әйтекенов Қайрат Медыбайұлы – Бақылау кеңестің мүшесі;
- Әбішев Жандос Жантөреұлы- Бақылау кеңестің мүшесі;
- Ескендіров Абай Мұқашұлы - Бақылау кеңестің мүшесі;
- Ким Владислав Геннадьевич - Бақылау кеңестің мүшесі.

«Самұрық-Қазына» АҚ басқармасының 2011 жылғы 10 ақпандағы шешімімен Бақылау кеңестің төрағасы
А.Т. Кәрібжановтың және Бақылау кеңестің мүшесі К.М. Әйтекеновтің өкілдігі тоқтатылды, сол шешіммен Н.Е. Сауранбаев БХК
Бақылау кеңестің мүшесі - төрағасы болып сайланды.

«Самұрық Қазына» АҚ басқармасының 2011 жылғы 19 шілдедегі шешімімен Бақылау кеңестің төрағасы Н.Е. Сауранбаевтың
және Бақылау кеңестің мүшелері А.М. Ескендіровтің, Ж.Ж.Әбішевтің өкілдіктері тоқтатылды, А.М. Сатқалиев, К.Т. Молдабаев
бақылау кеңестің мүшелері болып сайланды. Бақылау кеңесі туралы ережеге сәйкес, Бақылау кеңестің 2011 жылғы 19 шілдедегі
шешімімен А.М. Сатқалиев Бақылау кеңестің төрағасы болып сайланды.

БАҚЫЛАУ КЕҢЕСТІҢ ҚҰРАМЫ (2011 жылғы 31 желтоқсандағы жағдай бойынша):
- Сатқалиев Алмасадам Майданұлы – Бақылау кеңестің төрағасы;
- Ким Владислав Геннадьевич – Бақылау кеңестің мүшесі;
- Молдабаев Қаныш Тәңірбергенұлы – Бақылау кеңестің мүшесі;
- Жаркенов Боранбай Қапарұлы – Бақылау кеңестің мүшесі.

«Самұрық-Қазына» АҚ Директорлар кеңесінің 2012 жылғы 6 сәуірдегі шешімімен «Самұрық-Қазына» АҚ Басқарма
төрағасының орынбасары Қуандық Валиханұлы Бишімбаев БХК Бақылау кеңестің мүшесі болып сайланды, Бақылау кеңестің
2012 жылғы 28 сәуірдегі шешімімен К.В. Бишімбаев Компанияның Бақылау кеңестің төрағасы болып сайланды.

Сыйақы берудің негізгі қағидаттары
2011 жылы Компанияның Бақылау кеңестің мүшелеріне сыйақы төлемдері жүргізілмейді.

КОРПОРАТИВТІК   БАСҚАРУ



САТКАЛИЕВ Алмасадам Майданұлы
Бақылау кеңестің төрағасы

2007 ж. бастап – Энергетика және Минералды
ресурстар министрлігі, Вице-министр;
2008 ж.– «KEGOC» АҚ, Бірінші вице-президент;
2009 ж. – «KEGOC» АҚ, Басқарма төрағасы;
2011 ж. - «Самұрық-Қазына» АҚ, Басқарушы
директоры;

КИМ Владислав Геннадьевич
Бақылау кеңестің мүшесі

2004 ж. - «VISOR Investment Solutions» АҚ,
Басқарушы директордың орынбасары, Атқарушы
директор, Басқарушы директор, Басқарма
төрағасы;
2008 ж. бастап – «Самұрык-Қазына Инвест» ЖШС
бас директоры;

МОЛДАБАЕВ Каныш Танирбергенұлы
Бақылау кеңестің мүшесі

1999 ж. бастап – Павлодар облысы Баянауыл
ауданының әкімі, Аудан әкімінің орынбасары;
2004 ж. бастап – Энергетика және Минералды
ресурстар министрлігі, электроэнергетика
басқармасының бастығы;
2007 ж. бастап - «KEGOC» АҚ, Солтүстік МЭС
бөлімшесінің директоры;

ЖАРКЕНОВ Боранбай Капарұлы
Бақылау кеңестің мүшесі

2005 ж. – «НК «ҚТЖ» ҰК» АҚ, бас менеджер
Директорлар кеңесінің хатшысы;
2008 ж. - «Самұрық-Қазына» АҚ, Көліктік және
өнеркәсіптік активтер дирекциясының бас
сарапшысы;
2009 ж. - «Самұрык-Қазына» АҚ, Тау-кен активтер
дирекциясының бас сарапшысы;
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БАҚЫЛАУ КЕҢЕСТІҢ  МҰШЕЛЕРІ 
(2011 жылғы 31 қаңтардағы жағдай  бойынша)

2011 ж. 19 маусымынан бастап – БХК Бақылау кеңестің
төрағасы. 2009 ж. бастап - АО «KEGOC АҚ, ҰЭС дамыту департаментінің

директоры;
2011 ж. - «Самұрық-Қазына» АҚ, активтерді басқару жөніндегі
директоры;
2011 ж. 19 маусымынан бастап – БХК Бақылау кеңестің мүшесі

2011 ж. 19 маусымынан бастап – БХК Бақылау кеңестің мүшесі.
2009 ж. 23 ақпанынан бастап - БХК Бақылау кеңестің мүшесі.

КОРПОРАТИВТІК   БАСҚАРУ



КОРПОРАТИВТІК   БАСҚАРУ

2011 ЖЫЛҒА АРНАЛҒАН БАҚЫЛАУ КЕҢЕСТІҢ ҚЫЗМЕТІ

2011 жылы Бақылау кеңестің 7 отырысы, соның ішінде 2 сырттай және 5 іштей отырысы ұйымдастырылды
және өткізілді.

Бақылау кеңестің отырыстарында тұрақты түрдегі негізде инвестициялық жобаларды даярлау мен жүзеге
асыру, активтерді алу, БХК-ның ішкі регламенттері мен қызметі қорытындыларының мәселелері талқыланды.

Отырыстарда барлығы 30 мәселе қарастырылды, олар бойынша Бақылау кеңестің қызмет бабы аясында
тиісті іс шаралар қабылданды.

2011 жылы қабылданған ең маңызды шешімдер мен құжаттар:

- Компанияның басым инвестициялық жобалар Тізіміне өзгертулер мен толықтырулар енгізу;

- Компанияның инвестициялық жобаларын қарастыру мен жүзеге асыру Ережелерін бекіту;

- Компанияның активтерін басқару Ережесін бекіту;

- Компанияның қызығушылық қайшылығы мен корпоративтік қайшылықтарын реттеу Саясатын бекіту;

- 2010-2019 жылдарға арналған БХК-ның даму Стратегиясын жүзеге асыру барысы туралы 2010 жылғы Жылдық
есепті қарастыру мен талқылау;

- Компанияның ақпараттық саясаты туралы Қаулыны бекіту;

- Компанияның ықтимал тәуекелін басқару Саясатын бекіту;

- Компанияның ықтимал тәуекелін бағалау мен сәйкестендіру Ережелерін бекіту;

- 2011-2015 жылдарға арналған БХК-ның даму Жоспарын бекіту.
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БАҚЫЛАУ КЕҢЕСТІҢ  ҚЫЗМЕТІ



КОРПОРАТИВТІК   БАСҚАРУ

БХК-ның Бақылау кеңесі

2011 жылы 1 қаңтардан 31 желтоқсанға дейін 
өткізілген отырыстар

Іштей Сырттай

5 2

Аты-жөні
Қатысуы 

(БК отырысы)
%

САТҚАЛИЕВ Алмасадам Майданұлы 4-тен 4 100

КИМ Владислав Геннадьевич 7-ден 6 85

МОЛДАБАЕВ Қаныш Тәңірбергенұлы 4-тен 4 100

ЖАРКЕНОВ Боранбай Қапарұлы 4-тен 4 100

ИСКАНДИРОВ Абай Мұқашұлы 3-тен 2 67

ӘБІШЕВ Жандос Жантөреұлы 3-тен 3 100

САУРАНБАЕВ Нұрлан Ермекұлы 3-тен 3 100

Бақылау кеңесі отырыстарының саны

Бақылау кеңесі   мүшелерінің  қатысуы  туралы  ақпарат
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Компанияның Жарғысына сәйкес БХК Басқармасы 5 жылдық өкілеттілік мерзімімен және де құрамында 5
адам болып құрылды.

БАСҚАРМА құрамы (2011 жылғы 1 қаңтардан 31 желтоқсан аралығындағы жағдай бойынша):
- ЕРДЕБАЙ Дәурен Иманжанұлы - Басқарма төрағасы;
- БЕРЛІБАЕВ Мадияр Әмірбайұлы - Басқарма Төрағасының орынбасары;
- КРЫЛОВА Татьяна Николаевна - Басқарма Төрағасының орынбасары;
- АЛДАБЕРГЕНОВА Баян Тыныштықбайқызы - Атқарушы директор - Басқарма мүшесі;
- АНОЩЕНКО Юрий Станиславович - Атқарушы директор - Басқарма мүшесі;

2012 жылғы 25 маусымынан бастап БХК Басқармасы Төрағасының орынбасары М.А. Берлібаевтың өкілеттілігі
тоқтатылды. 2012 жылы 25 маусымнан бастап БХК Басқармасы Төрағасының орынбасары ретінде Омаров Асхат
Асанұлы тағайындалды.

Сыйақы берудің негізгі қағидаттары:
Басқарма төрағасы мен Басқарма мүшелеріне сыйақы беру және оның лауазымдық еңбек ақысын Бақылау

кеңесі анықтайды.
2011 жылы Компанияның Басқарма мүшелеріне сыйақы төлемдері жүргізілмеді .
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БАСҚАРМА ҚҰРАМЫ

КОРПОРАТИВТІК   БАСҚАРУ



ЕРДЕБАЙ Дәурен Иманжанұлы
Басқарма төрағасы

2007 ж. бастап - «Kazakhstan Petrochemical Industries» АҚ президенті,
«KPI Inc,» ЖШС бас директоры;
2009 ж. - БХК Басқарма төрағасы.

БЕРЛИБАЕВ Мадияр Амирбайұлы
Басқарма төрағасының орынбасары

2007 ж. - «Қазақстан-Қытай құбыры» ЖШС Бас
директордың экономика мәселелері бойынша
орынбасары
2009 ж. бастап. – БХШ Басқарма төрағасының
орынбасары

КРЫЛОВА Татьяна Николаевна
Басқарма төрағасының орынбасары

2008 ж. бастап - «Самұрық-Қазына» ҰӘҚ» АҚ
бюджеттік жоспарлау және экономикалық талдау
департаменті директоры;
2009 ж. - БХШ Басқарма төрағасының орынбасары

АЛДАБЕРГЕНОВА Баян Тыныштыкбайқызы
Басқарушы директор - Басқарма мүшесі

2006 ж. - «Лукойл Оверсиз Сервис ЛТД»
компаниясында бас заңгер, компания қызметінің
жетекшісі;
2009 ж. - Басқарушы директор – БХК
басқармасының мүшесі

АНОЩЕНКО Юрий Станиславович
Басқарушы директор - Басқарма мүшесі

2008 ж. - Басқарушы директор - «ННТХ «Парасат»
АҚ Басқарма мүшесі;
2009 ж. - Басқарушы директор - БХК басқармасының
мүшесі

29

БАСҚАРМА МҰШЕЛЕРІ  (2011 жылғы 31 қаңтардағы  жағдай бойынша)

КОРПОРАТИВТІК   БАСҚАРУ



КОРПОРАТИВТІК   БАСҚАРУ

Компанияның Жарғысына сәйкес Компанияның ағымдағы қызметін басқару мен оның істерін жүргізу
әріптестік атқарушы мекеме – БХК Басқармасы арқылы жүзеге асырылады. Басқарма БХК-ның Бақылау кеңесі
мен Жалғыз қатысушысы қызмет бабының Заңына немесе Жарғысына тиесілі емес Компания қызметіне қатысты
кез келген мәселелер бойынша шешім қабылдауға құқылы, әрі оған өзіне артылған міндеттердің атқарылуы үшін
Жалғыз қатысушы мен Бақылау кеңесі алдында жауапкершілік жүктеледі. Басқарма Компанияның Жалғыз
қатысушысы мен Бақылау кеңестің шешімдерін орындауға міндетті.

2011 жылы БХК Басқармасы 190 мәселе қарастырылған 43 отырыс (2010 жылы - 28 отырыс, 2009 жылы - 18
отырыс өткізілген) өткізді.

Жалғыз қатысушы мен Бақылау кеңестің қызмет баптары аясында қарастыруға ұсынылған барлық мәселелер
Басқармада алдын-ала қарастырылған және құпталған. Олардың арасында үлкен назар аударыла ұсынылған
мәселелер инвестициялық сипатта болды, соның ішінде жаңа инвестициялық жобаларды даярлау мен басталған
жобаларды жүзеге асыру және Компанияның қызметін реттеу мәселелері ұсынылды.

Басқарманың қызмет бабы аясында басқарушылық шешім қабылданған басты мәселелер қатарында еншілес
және тәуелді ұйымдар («Казатомөнеркәсіп КҚЗ БК» ЖШС, «KPI Inс.» ЖШС, «ХимФос» ЖШС) қызметтерінің
мәселелері, соның ішінде даму (бюджеттік) жоспары мен көрсетілген компаниялар қызметтерінің регламентіне
қатысты мәселелер қарастырылды.
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КОРПОРАТИВТІК   БАСҚАРУ

2011 жылы  Басқарма  қабылдаған  кейбір  маңызды  шешімдер:

-2010-2019 жылдарға арналған «Біріккен химиялық компания» ЖШС-нің даму Стратегиясын жүзеге асыру бойынша 
2011 жылға арналған іс-шаралар Жоспарын бекіту туралы;

- «Біріккен химиялық компания» ЖШС-нің активтерін басқару бойынша Ережелер жобасын құптау мен оны 
Компанияның Бақылау кеңестің қарауына жіберу туралы;

-«Біріккен химиялық компания» ЖШС-нің Жарғысына өзгертулер мен толықтырулар енгізуді құптау мен осы 
аталған мәселені Компанияның Жалғыз қатысушысының қарауына жіберу туралы;

- «Біріккен химиялық компания» ЖШС-нің 2011-2015 жылдарға арналған даму Жоспарына толықтырулар мен 
өзгертулер енгізуді (жаңа редакция) құптау мен аталған мәселені Компанияның Бақылау кеңестің қарауына жіберу 
туралы;

-«Біріккен химиялық компания» ЖШС-нің шоғырландырылған қаржылық есептілігін даярлаудың Корпоративтік 
регламентін бекіту туралы;

- «Біріккен химиялық компания» ЖШС-нің ассоцияланған компания статусын алуымен CEFIC, The European 
Chemical Industry Council (химиялық өнеркәсіптің Еуропалық кеңесі) құрамына енуін алдын ала құптауы мен 
аталған мәселені БХК-ның Жалғыз Басқарушысының қарауына жіберу туралы;

-«Атырау облысының циклогексан өндірісі зауытының құрылысы» жобасын жүзеге асыру графигі мен 
концепциясын бекіту, аталған жобаның техникалық-экономикалық негізде (2 фаза) алдын ала өңделу фазасына 
көшуін құптау және  техникалық-экономикалық негізде алдын ала өңделуіне арналған бюджетті бекіту туралы; 

- «Қарашығанақ пен Қашаған кен орындары шикізат базасында мұнайхимиялық өндірісті ұйымдастыру» жобасын 
жүзеге асыру концепциясы мен графигін бекіту туралы; 

- «Мамандандырылған инжинирингілік компанияны құру» жобасын жүзеге асыру концепциясы мен графигін бекіту 
туралы
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КОРПОРАТИВТІК   БАСҚАРУ

БХК Басқармасы

2011 жылы 1 қаңтардан 31 желтоқсанға 
дейін өткізілген отырыстар

Іштей Сырттай

43 0

Аты-жөні
Қатысуы (Басқарма 

отырысы)
%

ЕРДЕБАЙ  Дәурен Иманжанұлы 43-тен 40 93

БЕРЛІБАЕВ  Мадияр Әмірбайұлы 43-тен 37 86

КРЫЛОВА Татьяна Николаевна 43-тен 36 83

АЛДАБЕРГЕНОВА  Баян Тыныштықбайқызы 43-тен 41 95

АНОЩЕНКО Юрий Станиславович 43-тен 40 93

Басқарма отырыстарының саны

Басқарма мүшелерінің қатысуы туралы ақпарат
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Ревизорды тағайындау 5 жыл өкілеттілік мерзімімен және Жалғыз қатысушы арқылы жүзеге асады. 

БХК Жарғысының 13 бөлімнің 66 тармағына сәйкес Ревизордың Компания басқармасының қаржылық -
шаруашылық жұмысына кез келген уақытта тексеру жұмыстарын жүргізуге құқығы бар. Бұл мақсатты жүзеге
асыру үшін Ревизор, сонымен қатар Компанияның барлық құжаттарын тексеру мүмкіндігіне ие. Ревизордың
талабы бойынша БХК қызметкерлері мен Басқарма мүшелері қажетті түсініктемелерді жазбаша және ауызша
түрде беруге міндетті.

Ревизор Жалғыз қатысушының бекітуіне дейін Компанияның жылдық қаржылық есебіне міндетті түрде
тексеру жұмыстарын жүргізеді. Жалғыз қатысушы ревизордың шешімінсіз немесе аудиторлық есебінсіз (ішкі
аудит) жылдық қаржылық есепті бекітуге құқығы жоқ.
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КОРПОРАТИВТІК  БАСҚАРУ

БХК-ны корпоративтік басқару құрылымы Жалғыз қатысушы мен Бақылау кеңестін БХК-сына барлық іс
жүзіндегі қызмет салалары бойынша, соның ішінде қаржылық жағдай, инвестициялық қызмет нәтижелері,
активтер құрылымы мен басқару жүйесінің ақпараттарымен толық көлемде уақтылы және нақты түсінікпен
қамтамасыз етеді.

БХК-ның корпоративтік веб-сайтында компания туралы көпшілікке арналған, тұрақты түрде жаңартылып
отыратын, жеткілікті көлемде корпоративтік оқиғаларды ашып беретін, сонымен қатар сатып алулар мен бос
орындары туралы қажетті ақпараттар орналастырылған.

ҚОЛЖЕТІМДІЛІК ПЕН  АҚПАРАТТЫ  ЖАРИЯЛАУ
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КОРПОРАТИВТІК   БАСҚАРУ

2011 жылы БХК-ның Бақылау кеңесі тәуекелділікті басқару Саясаты мен тәуекелділікті бағалау және
идентификациялау Ережелерін бекітті.

Тәуекелділікті басқару Саясаты тәуекелділікті басқару жүйелерін енгізу мен жетілдіруге бағытталған, ол
әлеуетті жағымсыз жағдайларды барынша азайту мен алдын-алуға, сонымен қатар ресурстарды бөлу мен
қолдану ықпалын арттыруға, шығындар мен шығыстарды алдын алуға мүмкіндік береді.

Тәуекелділікті бағалау және идентификациялау Ережелері тәуекелділікті бағалау мен идентификациялауды
өткізу тәртібін, үрдісін, әдісін анықтайды, сонымен қатар ағымдағы тәуекелділікті бақылауды қолға алып,
тәуекелділікті басқару әдістері әсерінің мониторингісін жүзеге асырады. Тәуекелділікті бағалаудың барынша жан-
жақты қырлары Компанияның жекелеген тәуекелділігін басқару үрдісін реттейтін құжаттарда көрініс табады.

Қазіргі уақытта Компания тәуекелділік сәйкестілігі бойынша жұмыстар жүргізуде. Тәуекелділікті бағалау үрдісі
Компания қызметіне, оның стратегиялық мақсаттары мен міндеттеріне жетуіне жағымсыз ықпал ететін
айтарлықтай тәуекелділікті анықтау мақсатымен жүргізіледі. Сәйкестендірілген тәуекелділіктер мен оқиғалар
тәуекелділікті тіркеу формасында жүйеленеді. Тіркеу бөлшектерінің түрі мен деңгейі тәуекелділікті басқару
жүйесінің дамуымен өзгеріп отырады.

Степногорск қаласындағы күкірт қышқылы зауытының инвестициялық жобаларын қайта құрылымдауды
жүзеге асыру барысында зауытты өз уақытында эксплуатацияламаумен байланысты туындаған тәуекелділікті
басқару мақсатында құрылыс графигі мен жұмыс бағдарламасын орындауды ұдайы бақылау, “Қазатомөнеркәсіп
күкірт қышқылы зауыты” ЖШС-нің қаржылық-шаруашылық қызметінің ай сайынғы мониторингісі жүзеге
асырылады.

ҚР табиғат қорғау заңнамасының талаптарын бұзу мүмкіндігін ескерту мақсатымен БХК жауапты
құрылымдық бөлімшесі жыл сайын еншілес ұйымдардың Қазақстан Республикасы Экологиялық Кодексі
талаптарын қадағалау заттарына арналған ұсыныстарына сәйкес атқарылған қызметтерін тексеруді жүргізеді.
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КАДРЛЫҚ САЯСАТ

Компанияның кадрлық саясатын жүзеге асыру Фондтың Кадрлық стратегиясына сәйкес жүзеге асырылады.

2011 жылы келесі іс-шаралар жүзеге асырылды:

Компанияның 15 бос лауазымының орнына үміткерлерді конкурстық негізде іріктеу жүргізілді;

Компанияның 2010-2019 жылдарға арналған даму Стратегиясында анықталған қызметтің тірек көрсеткіштері
мен алға қойылған мақсаттардың атқарылу әсерлілігін бағалау негізінде Компания қызметкерлерінің
нәтижелілігін басқару жүйесін енгізу басталды. ҚТК картасы 2011 жылға арналған құрылымдық бөлімшелердің
басқарушыларын тағайындау мақсатына сай Бақылау кеңесінің шешімімен 2010 жылы 24 желтоқсанда бекітілді,
ҚТК құрылымдық бөлімшелердің басшыларын тағайындау мақсатымен 2011 жылы 1 сәуірде Басқарманың
шешімімен мақсатты түрде бекітілді;

Компанияның 57 қызметкерінің қызметін бағалау жүргізілді, соның ішінде 13 – басқару саласындағы
қызметкер, 44 – әкімшілік саладағы қызметкерлер. Осы аталған қызметкерлердің қызметін бағалау нәтижелері
бойынша барлық қызметкерлер өздері иеленіп отырған лауазымдарына сәйкес келеді, олардың бір бөлігіне
Компанияның кадрлық резервіне тұруға және лауазымын жоғарылатуға ұсыныс берілді;

Компания лауазымдарының орнын толтыруды ықпалды және өз уақытында жүргізу мақсатымен карьералық
өсуге лайықты деп саналатын 20 қызметкерден тұратын кадрлық резерв қалыптастырылды. Кадрлық резервте
тұрған қызметкерлер арасынан жоғары лауазымға 2 адам тағайындалды;

Компания қызметкерін қанағаттандыру (тарту индексі) деңгейін анықтау мақсатымен «Самұрық-Қазына» АҚ
мен «BISAM Central Asia» компаниясымен бірге конфиденциалдық шарттарын тиісінше зерттеу жүргізілді. Еңбек
қызметінің әртүрлі аспектілері туралы қызметкерлердің пікірін, соның ішінде еңбек шарттары, қызметкерлердің
кәсіби өсу мүмкіндігі, дамыту мен үйрету, ұжым мен басшылықпен қарым-қатынасын назарға алу жүзеге
асырылды. Осы аталған зерттеу нәтижелері бойынша Компанияның қызметкерлерін тарту индексі 64,9% құрады,
бұл жағымды көрсеткіш болып табылады;

Кадрлардың тұрақсыздық деңгейі есептілік мерзімде 2009 жылы 31,4 %-дан 14,9%-ға дейін төмендеді, ал
жоспарланған көрсеткіш 17,6% болған еді.
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ҚОРШАҒАН  ОРТАНЫ ҚОРҒАУ
ӘЛЕУМЕТТІК ЖАУАПКЕРШІЛІК

Корпоративтік әлеуметтік жауапкершілік аясында қызметкерлер еңбегіне арналған қажетті жағдайлар
жасалды.

Еңбек ақысы мен карьералық өсу шеңберінде Компания саясаты кәсіби сапа мен қызметкерлердің
қабілеттілігін, олардың еңбек нәтижелері мен қызметтегі мақсаттық көрсеткіштерге жетуін мойындауға
негізделеді.

БХК барлық қызметкерлері сырқаттануы мен еңбек міндеттерін атқаруы барысында қайғылы жағдайға душар
болған кезде жұмыс берушінің азаматтық-құқықтық жауапкершілігінің міндетті сақтандыруы аясында ерікті
медициналық сақтандыру жүйесі арқылы сақтандырылады.

2011 жылы қызметкерлердің кәсіби дамуы мақсатына 8 547 мың. теңге жұмсалды, БХК қызметкерлерінің
96% кәсіби оқыту мен біліктілікті арттыруға қатыстырылды. 2012 жылы қызметкерлерді кәсіби дамыту
бағдарламасына 100% қатыстыру жоспарлануда, бюджетте осы мақсаттар үшін 14 166 мың. теңге
қарастырылған.

2012 жылы Компания қызметкерлерін қанағаттандыру деңгейінің көрсеткіші есептік мерзімде 67% деңгейден
64,9% деңгейінде болу жоспарланған.

БХК қоршаған ортаға қауіптілік әкелетін пайдасыз шығарындыларды азайтуға бағытталған іс-әрекеттерге
маңызды басымдылық береді. БХК өз қызметін Қазақстан Республикасы заңнамасын сақтай отырып жүзеге
асыруға ниеттенеді және БХК-ның еншілес және тәуелді ұйымдарының қоршаған ортаны сақтаудың халықаралық
стандартын енгізуге қабілеттілігін жүзеге асырады.

Осыған байланысты жыл сайын БХК-ның жауапты бөлімшесі еншілес ұйымдардың Қазақстан Республикасы
Экологиялық Кодексінің талаптарын сақтау нысандарының қызметін тексеруді жүргізеді. 2011 жылы өткізілген
тексерістер барысында ҚР табиғатты қорғау заңнамасының талаптарын бұзу мүмкіндіктерін ескерту мақсатымен
БХК мамандары анықталған кемшіліктерді қалпына келтіру бойынша жан-жақты әзірленген ұсыныстар мен
ұсынымдар даярлады.
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САТЫП  АЛУ  ЖӘНЕ  ОНДАҒЫ  ҚАЗАҚСТАНДЫҚ ҚАМТУ

2011 жылы Компания сомасы 436 млн.теңгені құрайтын тауарлар, жұмыс пен қызметті сатып алуды жүзеге
асырды, осы жағдайда сатып алулардағы қазақстандық қамту жоспардағы 50,2%-ға қарсы 63,5% құрады, соның
ішінде:

- сомасы 9,8 млн. теңге тауарларды сатып алуда , қазақстандық қамту 15,6%-ды құрады;
- сомасы 371,5 млн. теңге тауарларды сатып алуда , қазақстандық қамту 60,8%-ды құрады;
- сомасы 54,9 млн. теңге тауарларды сатып алуда, қазақстандық қамту 90%-ды құрады;

Қазақстандық қамтуды арттыру мақсатымен жалпы көлемде тауарларды, жұмыс пен қызметті сатып алу
2010 жылы 28 сәуірде БХК Басқармасы «Біріктірілген химиялық компания» ЖШС мен оның еншілес ұйымдарында
тауарлар, жұмыстар мен қызметтердің қазақстандық қамту дамытудың 2010-2015 жылдарға арналған
Бағдарламасын бекітті.

Осы аталған Бағдарламаны жүзеге басыру барысында БХК мен оның еншілес ұйымдарының сатып алу
көлемі отандық жеткізушілерде 2015 жылға қарай сатып алынатын барлық тауар, жұмыс пен қызмет көлемінің
75%-на қол жеткізеді деп күтілуде.

Қазақстандық қамтуды арттыру мақсатымен ЕРС шеңберінде Атырау облысында біртұтастандырылған
газхимиялық кешен құрылысының контрактісіне «KPI Inc» ЖШС бас мердігермен бірлесе отырып тауарларды,
жұмыс пен қызметтерді алу үрдісін жасап шығарды, ол бойынша қазақстандық компаниялардың қатысуы міндетті
болып табылатын жағдайларда қалыптасқан және ұдайы кеңейіп отыратын мәліметтер базасында бүгінгі күнде
350-ден астам қазақстандық компаниялар орналасқан.
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Тәуелсіз аудиторлардың есебі

«Біріккен химиялық компания» ЖШС Қатысушысына

Біз «Біріккен химиялық компания» ЖШС (одан әрі - Компания) және оның еншілес ұйымының (бірлескен атауы
«Топ») берілген шоғырланған қаржылық есебіне аудит жүргіздік, онда 2011 жылдың 31 желтоқсанына дейінгі
қаржылық жағдай туралы, жиынтық табыс туралы шоғырланған есеп, капиталдағы өзгерістер туралы шоғырланған
есеп және көрсетілген күні аяқталған бір жылғы ақша айналымы туралы шоғырланған есеп, сонымен қатар есептеу
саясатының мәнді аспектілері туралы ақпарат және басқа түсіндірме ақпараттан тұратын шоғырланған есеп берілген.

Шоғырландырылған қаржылық есепке қатысты басшылық жауапкершілігі

Топ басшылығы Қаржылық есептің халықаралық стандартына, сондай-ақ басшылық пікірінше, шоғырландырылған
қаржылық есепті дайындауды қамтамасыз етуге қажетті, алақол әрекеттер мен қателіктердің салдарынан мәнді
өзгерістерге ұшырамаған ішкі бақылау рәсімдеріне сәйкес ұсынылған шоғырландырылған қаржылық есепті дайындау
үшін жауап береді.

Аудиторлардыңжауапкершілігі

Біздің міндетіміз – жүргізілген аудит негізінде ұсынылған шоғырландырылған қаржылық есеп туралы пікір білдіру.
Біз Халықаралық аудит стандартына сәйкес аудит жүргіздік. Бұл стандарттар этикалық нормаларды сақтауды және
оны шоғырландырылған қаржылық есепте елеулі өзгерістің жоқтығына көз жеткізу мақсатында жоспарлап, өткізуді
талап етеді.

Аудит шоғырландырылған қаржылық есепте ұсынылған сома мен ақпаратқа қатысты аудиторлық дәлелдерді
алуға бағытталған рәсімдерді орындайды. Рәсімдерді таңдау алақол әрекеттер мен қателіктердің салдарынан мәнді
өзгерістерге ұшырау тәуекелін бағалауды қосқанда аудитордың пікіріне негізделеді. Аудитор осы тәуекелді бағалау
барысында компанияның шоғырландырылған қаржылық есепті дайындау және дұрыс ұсынуына қатысты ішкі бақылау
аспектілерін қарастырады. Бұл компанияның ішкі бақылау тиімділігі туралы пікірді білдіру үшін емес, нақты
жағдайларда қажет болатын аудит рәсімдерін анықтау үшін қажет. Сонымен қатар аудит таңдалған есептеу
саясатының орындылығын және басшылық жасаған бухгалтерлік бағалаудың негізділігін және бүтіндей алғанда
шоғырландырылған қаржылық есепті ұсыну бағасын бағалайды.

Біз есептеуімізше, алынған аудиторлық дәлелдер өз ой-пікірімізді білдіруге жеткілікті және тиісті дәрежеде болып
табылады.

Қаржылық есептіліктің толық нұсқасы www.ucc.com.kz сайтында жарияланған.

2011  ЖЫЛҒЫ  ШОҒЫРЛАНДЫРЫЛҒАН ҚАРЖЫЛЫҚ ЕСЕПТІЛІГІ 
БОЙЫНША  ТӘУЕЛСІЗ  АУДИТОРЛАРДЫҢ ЕСЕПТЕРІ 

39



Қаржылық есептіліктің  толық нұсқасы www.ucc.com.kz сайтында жарияланған.

2011  жылғы шоғырландырылған  қаржылық есептілігі 
бойынша  тәуелсіз  аудиторлардың есебі

40

Ұйғарым

Біздің пікіріміз бойынша, шоғырландырылған қаржылық есептілік 2011 жылғы 31 желтоқсанындағы жағдай
бойынша «Біріккен химиялық компания» ЖШС мен оның еншілес ұйымдарының қаржылық жағдайларының есебі
айқын жасалған, сонымен бірге қаржылық нәтижелер мен жыл аясындағы ақша құралдары аяқталған мерзіммен
бітеді және де қаржылық есеп берудің Халықаралық стандарттарына сәйкес келеді.

Димитрий Могильницкий, аудитор бойынша серіктес
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Қаржылық есептіліктің  толық нұсқасы  www.ucc.com.kz сайтында жарияланған.

Кірістің  жиынтылығы туралы  шоғарландырылған  есеп  2011 жылғы 31 желтоқсан  аяқталған жыл үшін

Мың тенге Ескертпе 2011 2010
Күкіртті пайдаға асырудан түскен табыс 11.148 -
Өзіндік құны (7.516) -
Ішкі жалпы құны 3632 -

Операциялық кірісі 25.571 16.511
Операциялық шығысы 4 (1.099.614) (1.006.667)
Операциялық шығандары (1.070.411) (990.156)

Қаржылық кірістері 40.2490 60.237
Қаржылық шығындары (15.831) -
Кері курстық айырмашылық (4.618) (2.002)
Басқа да операциялық емес шығындар (229) -
Кіріске салынған салықты есепке алуға дейінгі шығындар (1.050.840) (931.921)

Кіріске салынған салық бойынша шығындар 5 (4.356) (25.719)
Шығыстағы салықты есептеудегі шығындар (1.055.196) (957.640)
Қаржылық жылдағы басқа да жиынтық шығындар - -
Кірістегі салықтарды есептеу (1.055.196) (957.640)
Салық бойынша шығындар: (985.354) (887.771)
Шығындар. Аналық компанияларға қатысушылар (69.842) (69.869)

Қатысушылардың бақыланбайтын үлесі (1.055.196) (957.640)

5-тен 26 беттердегі есептік саясат пен ескертулер аталған шоғырландырылған қаржылық есептіліктің ажырамас бөлігі
болып табылады.

Экономика және қаржы бойынша басқарма төрағасының орынбасары ______________ Крылова Т.Н.
Бас есепші ______________ Арқабаева М.А.

2011 ЖЫЛҒЫ  ШОҒЫРЛАНДЫРЫЛҒАН  
ҚАРЖЫЛЫҚ ЕСЕПТІЛІКТІҢ КӨШІРМЕСІ
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Қаржылық есептіліктің  толық нұсқасы  www.ucc.com.kz сайтында жарияланған.

Мың теңге  Ескертпе  2011 2010
Активтер 

Ұзақ мерзімді активтер 
Негізгі құралдар 6 1.436.580 1.397.601
Материалды емес активтер 12.773 11.138
Ұзақ мерзімді активтерге берілген аванстар 7 1.982.442 1.163.878
Орны толтырылатын қосылған құнға салық 81.249 81.249

3.513.044 2.653.866
Ағымдағы активтері 
Тауарлы-материалдық запастар 8.764 10.598
Сауда және басқа дебиторлық қарыз 8 302.214 259.355
Берілген займдар 10 1.300.000 -
Орны толтырылатын қосылған құнға салық 21.667 -
Орны толтырылатын салықтар - 16
Табысқа деген корпоративті салық бойынша  алдын ала төлем 600 600
Ақшалай қаражат және баламалары  9 2.098.678 865.587

3.731.923 1.136.156
АКТИВТЕРДІҢ БАРЛЫҒЫ  7.244.967 3.790.022
КАПИТАЛ  ЖӘНЕ  МІНДЕТТЕМЕЛЕР 
Жарғылық капитал 11 7.001.940 3.561.230
Жабылмаған шығын (2.396.779) (1.411.425)
Аналық капитал акционеріне келетін капитал 4.605.161 2.149.805
Қатысудың бақыланбайтын үлестері  1.354.287 1.424.129
Капитал барлығы  5.959.448 3.573.934
Ұзақ-мерзімді міндеттемелер 
Займдар 13 830.240 -
Төленетін пайыздар 13 15.831 -

846.071.
Ағымдағы міндеттемелер 
Сауда несиелік қарыз 12 159.120 157.176
Төленетін салықтар 25.920 7.954
Басқа ағымдағы міндеттемелер 14 254.408 50.958

439.448 216.088
БАРЛЫҒЫ  КАПИТАЛ  Ж ӘНЕ  МІНДЕТТЕМЕЛЕР 7.244.967 3.790.022

2011 жылғы 31 желтоқсан  аяқталған жыл үшін қаржылық жағдай туралы шоғырландырылған есебі 

5-тен 26 беттердегі есептік саясат пен ескертулер атал ған шоғырландырылған қаржылық есептіліктің ажырамас бөлігі болып табылады.

Экономика және қаржы бойынша басқарма төрағасының орынбасары       ______________       Крылова Т.Н.
Бас есепші                                                                                                             ______________  Арқабаева М.А.

2011 ЖЫЛ  ҮШІН  ШОҒЫРЛАНДЫРЫЛҒАН
ҚАРЖЫЛЫҚ ЕСЕПТІЛІКТІҢ КӨШІРМЕСІ
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АҚША ҚҰРАЛДАРЫ ҚОЗҒАЛЫСЫ ТУРАЛЫ ШОҒЫРЛАНДЫРЫЛҒАН ЕСЕБІ
2011 жылы 31 желто қсанда аяқталған жыл үшін 

Мың теңгемен шамамен 2011 2010
Кіріс салығы есебіне дейінгі шығын 4 (1.050.840) (931.921)

Түзетулер:
Тозуы мен амортизациясы 26.282 24.394
Қаржылық кірістер (40.249) (60.237)
Қаржылық шығындар 15.831 -
Есептелген резервтер 2.689 -
Басты құралдарды шығару  шығындары 4 405
Айналым капиталында өзгергенге дейін операциялық қызметінде қолданылатын ақшалай ағымдар (1.046.283) (967.359)
Тауарлы-материалдық қордағы өзгерістер (855) 5.633
Сауда және басқа да дебиторлық қарыздағы өзгерістер (30.886) (11.265)
Қайтару салықтарындағы өзгерістер (21.651) (16)
Қайтару АҚС-гі өзгерістер - (431)
Сауда несиелік қарыздағы өзгерістер 1.795 (204.479)
Төлемге салынатын салықтардағы өзгерістер 21.152 1.988
Ағымдағы басқа да міндеттердегі өзгерістер 200.413 2.215

(876.315) (1.173.741)
Төленген кіріс салығы 5 (4.356) (9.664)
Алынған пайыздар 28.276 65.423
Операциялық қызметте ақшалай құралдарды таза пайдалану (852.395) (1.117.955)
Инвестициялық қызметтің ақшалай ағымдары 10
Басты құралдарды алу (821.498) (530.637)
Материалдық емес активтерді алу (3.643) (1.856)
Берілген қарыздар (1.300.000) -
Материалдық емес активтер үшін берілген аванстар (60.323) -
Инвестициялық қызметте ақшалай құралдарды таза қолдану (2.185.464) (532.493)
Қаржылық қызметтің ақшалай ағымдары 11

13Жарғылық капитал жарнасы 3.440.710 1.561.230
Банкілік қарыздың түсуі 830.240 -
Қаржылық қызметте ақшалай құралдарды таза қолдану 4.270.950 1.361.230
Ақшалай құралдар мен олардың эквиваленттерінің таза өсуі (төмендеуі) 1.233.091 (89.218)
Жыл басындағы ақшалай құралдар мен олардың эквиваленттері 865.587 954.805
Жыл соңындағы ақшалай құралдар мен олардың эквиваленттері 9 2.098.678 865.587

Қаржылық есептіліктің  толық нұсқасы www.ucc.com.kz сайтында жарияланған.

2011ЖЫЛ  ҮШІН  ШОҒЫРЛАНДЫРЫЛҒАН  
ҚАРЖЫЛЫҚ ЕСЕПТІЛІКТІҢ КӨШІРМЕСІ

5-тен 26 беттердегі есептік саясат пен ескертулер атал ған шоғырландырылған қаржылық есептіліктің ажырамас бөлігі болып табылады

Экономика және қаржы бойынша басқарма төрағасының орынбасары       ______________       Крылова Т.Н.
Бас есепші                                                                                                            ______________  Арқабаева М.А.
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Қаржылық есептіліктің  толық нұсқасы www.ucc.com.kz сайтында жарияланған.

2011 жылғы 31 желтоқсан  аяқталған жыл үшін
КАПИТАЛДАҒЫ ӨЗГЕРІСТЕР ТУРАЛЫ  ШОҒЫРЛАНДЫРЫЛҒАН ЕСЕБІ

Аналық компанияның акционерлеріне жатқызылады  

Мың теңгемен санағанда Ескертпе Жарғылық 
капитал 

Жабылған 
шығын 

Қорытынды Қатысудың 
бақыланбайтын 

үлестері  

Барлығы 
капитал 

2010 жылдың бірінші
қаңтарына

2.000.000 (523.654) 1.476.346 1.493.998 2.970.344

Жыл ішіндегі шығын - (887.771) (887.771) (6.869) (957.640)

Жыл ішіндегі жиынтық
шығын

- (887.771) (887.771) (6.869) (957.640)

Жарғылық капиталға
жарналар

11 1.561.230 - 1.561.230 - 1.561.230

2010 жылдың 31
желтоқсанына

3.561.230 (1.411.425) 2.149.805 1.424.129 3.573.934

Жыл ішіндегі шығындар - (985.354) (985.354) (69.842) (1.055.196)

Жыл ішіндегі жиынтық
шығын

- (985.354) (985.354) (69.842) (1.055.196)

Жарғылық капиталға
жарналар

11 3.440.710 - 3.440.710 - 3.440.710

2011 жылдың 31
желтоқсанына

7.001.940 (2.396.779) 4.605.161 1.354.287 5.959.448

2011ЖЫЛ  ҮШІН  ШОҒЫРЛАНДЫРЫЛҒАН  
ҚАРЖЫЛЫҚ ЕСЕПТІЛІКТІҢ КӨШІРМЕСІ

5-тен 26 беттердегі есептік саясат пен ескертулер аталған шоғырландырылған қаржылық есептіліктің ажырамас бөлігі
болып табылады.

Экономика және қаржы бойынша басқарма төрағасының орынбасары        ______________       Крылова Т.Н.
Бас есепші                                                                                                             ______________       Арқабаева М.А.



БАЙЛАНЫС

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ 
010000,  АСТАНА қ., 
Дінмұхаммед  Қонаев көшесі,  12/1, ВП 18,  5 «Б» мекемесі

Телефон/Факс:

+7 (7172) 689-666 

www.ucc.com.kz

info@ucc.com.kz
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