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НУРЛАН   САУРАНБАЕВ  
Қадағалаушы кеңестің 
Төрағасы 
 

 
Құрметті әріптестер! 
 

Біз Сізді 2010 жылға арналған «Біріккен химиялық компания» ЖШС Жылдық есептемесінің 
беттерінде көруге қуаныштымыз. 
2010 жылы таяу оң жылдыққа мақсаттар мен даму бағыттарын айқындайтын БХК-ның ұзақ 
мерзімді стратегиясы қабылданды. БХК Стратегиясы өндірістің көлемін көтеру және отандық 
химиялық өнімнің бәсекелесу қабілетін көтеру, химиялық саланың инновациялық және экспорттық 
потенциалын жүзеге асыру арқылы химиялық сектордың дамуында пайданы барынша көбейтуге 
бағытталған. Яғни, БХК-ның негізгі міндеті – инвестициялық жобаларды жүзеге асыру арқылы осы 
күнгі химиялық өндірістердің жетілдіруә мен қалыптастыруында қатысу. БХК-ның Стратегиясы 
осы жылы қабылданған «Самұрық -Қазына» АҚ-ның Даму стратегиясы мен Қазақстан 
Республикасының жеделдетілген индустриялы-инновациялық дамудың мемлекеттік бағдарламасына 
толығымен сәйкес. 
Есептемелік кезеңде стратегиялық және бағдарламалық құжаттарды орындау м ақсатында БХК 
Степногорск қаласындағы күкірт қышқылы зауытын қайта құру, Жамбыл облысындағы 
суспензиялық-флотациялық фабрикасын қайта құру және Атырау облысындағы біріктірілген газ-
химиялық кешенін салу жобалар жұмыстарын жалғастырды. 2010 жылы жобаларды жүзеге асыру 
шегінде көп көңіл қаржыландыру мәселесіне бөлінді.  Оған қоса, бутадиен мен синтетикалық 
каучуктар, натрий цианиді және басқалар сияқты химиялық өнімнің өндірісін ұйымдастыру 
бойынша көптеген жаңа жобалар БХК-ның зерттелу және дайындалу сатысында тұр. 
Жалғыз қатысушы – «Самұрық-Қазына» АҚ мүдделерін қамтамасыз ету мен жүзеге асыруға 
бағытталған корпоративтік басқарудың дамуы бойынша іс-шаралар шегінде 2010 жылы БХК 
біршама негіз болатын құжаттарды қабылдады, әсіресе корпоративтік даму мен корпора тивтік 
этика кодекстері әзірленді.  
Сонымен қатар, компанияның басым мәселелеріне кіретін кадрлік саясат, әлеуметтік 
жауапкершілік, қызметкерлер құрамының денсаулығын қорғау мәселелері ақырын және жоспарлы 
түрде шешілді. 
Жалғыз акционердің түсінігі мен қолдауына тіреле отырып, өсудің жақсы потенциалы бар Біріккен 
химиялық компания өз қызметінің барлық бағыттары бойынша активті дамуды әрі қарай паш етуді 
көздейді. 

Назарыңызға рахмет! 

СӘЛЕМДЕСУ С   
БІРІККЕН  
ХИМИЯЛЫҚ  
КОМПАНИЯ 

Жылдық есептеме, 2010 

ДАУРЕН      ЕРДЕБАЙ  
Басқарма Төрағасы 
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«БІРІККЕН ХИМИЯЛЫҚ КОМПАНИЯ» ЖАУАПКЕРШІЛІГІ ШЕКТЕУЛІ 
СЕРІКТЕСТІГІ (бұдан әрі – Компания немесе БХК) «Самұрық -қазына» 
Ұлттық әл-ауқат қоры» акционерлік қоғамның (бұдан әрі  - Қор немесе 
«Самұрық-қазына» АҚ) Директорлар кеңесінің 2008 жылғы 28 қарашадағы  
шешімімен құрылды. 
 
Компанияның жалғыз қатысушысы:  
«Самұрық-Қазына» АҚ. 
 
Компанияның Міндеті – химиялық саланы қазақстандық экономиканың 
озық салаларының біріне айналдыру мақсатында дамыту. 
 
Компанияның негізгі міндеттері:  
Химиялық салада инвестициялық жобаларды әзірлеу және жүзеге асыру; 
Қызметтің тиімділігін көтеру және еншілес пен тәуелді компаниялардың 
құнын барынша көтеру. 
 
Компанияның төленген жарғылық капиталы – 3 561 млн.теңге 
(2010 жылдың 31 желтоқсанына). 
  
Компания химиялық өнеркәсіпте 2010 -2014 жылдарына арналған 
Жеделдетілген индустриялы-инновациялық дамудың мемлекеттік 
бағдарламасын (ЖИИДМБ) жүзеге асыратын негізгі оператор болып 
анықталды. 
 
 

                         КОМПАНИЯ ТУРАЛЫ МӘЛІМЕТ 
БІРІККЕН  
ХИМИЯЛЫҚ 
КОМПАНИЯ 

Жылдық есептеме, 2010 
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Компанияның органдары:  
* Жоғарғы орган – жалғыз қатысушы;  
* Бақылаушы орган– бақылау кеңесі;  
* Атқарушы  орган – Басқарма;  
* Қадағалаушы орган – Ревизор.  
 
Басқару органдарының комитеттері  
БХК бақылау кеңесінің жанында комитеттер болмайды.  
Басқарма жанында келесідей Комитеттер құрылған:  
Инвестициялық комитет:  
Инвестициялық комитеттің негізгі мақсаты Серіктестіктің 
инвестициялық қызметінің тиімділігін қамтамасыз ету үшін 
Басқармаға мінездеме өндіру болып табылады. Сандық 
құрамы-8 адам. 
Бюджеттік  комитет:  
Бюджеттік комитеттің негізгі мақсаты БХК даму Жоспарының жобасын сапалы және уақытында әзірлеуді және оны түзету және орындау бойынша 
ұсыныстар өндіруге, сонымен қатар ЕТҰ бюджетін және/немесе дамыту Жоспарын бекітуге ұсыну бойынша ЕТҰ органдарында Серіктестік өкілдерінің 
бірыңғай ұстанымын өндіру болып табылады. Сандық құрамы-5 адам. 
 
Несиелік  комитет:  
Несиелік комитеттің негізгі мақсаты кепілдер шығару және қаржылық көмектерді, несиелерді (займдар) Серіктестікке ұсынумен байланысты сұрақтар 
бойынша Серіктестіктің Басқармасына сапалы және уақытында мінездемелер өндіруді қамтамасыз ету болып табылады.  Сандық құрамы-4 адам. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Жылдық есептеме, 2010 
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Компанияның ұжымдық органдарының мүшелерін тағайындау  
Бақылау кеңесінің мүшелерін тағайындау оның ішкі құжаттарына сәйкес, Жалғыз қатысушының шешімі негізінде жүзеге асырылады. 
Басқарма мүшелерін тағайындау Жалғыз қатысушының құзырына жатады және оның ішкі рәсімдеріне сәйкес жүзеге асырылады.  
БХК Ревизорын сайлау  Жалғыз қатысушының құзырына жатады 
Компания органдарының фцнкциялары  
Жалғыз қатысушы Компанияның Бақылау кеңесінің құрамындағы лауазымды тұлғаларының өкілдіктері және  Жалғыз қатысушының шешімі арқылы 
Компания қызметі бойынша маңызды шешімдерді қабылдайды.  
БХК Бақылау кеңесі Компанияның ұзақ мерзімді стратегиялық дамуын анықтайды, орта мерзімді даму жоспарларын бекітеді және Басқарманың қызметін 
қадағалайды. 
БХК Басқармасы Компанияның даму жоспарларын және стратегияларын жүзеге асырады, Жалғыз қатысушыға қызметтер туралы сепетерді үнемі ұсынып 
отырады.  
Жалғыз қатысушының өз құзыреті шегінде қабылдаған шешімдері  БХК Басқармасы және Бақылау кеңесі үшін міндетті болып табылады. 
  
 
ЕТҰ өзара қарым-қатынас 
БХК еншілес және тәуелді ұйымдармен өзара қарым-қатынас жасауды  еншілес және тәуелді ұйымдардың органдарымен шешім қабылдау кезінде 
ұжымдық басқару шегінде жүзеге асырады (қатысушылардың жалпы отырысы / акционерлердің, бақылау кеңесінің/директорлар кеңесінің, ревизордың).  
еншілес және тәуелді ұйымдармен ұжымдық басқару рәсімдері келесідей құжаттармен реттеледі:  
* Компанияның Жарғысы;  
* Компанияның ұжымдық басқару кодексі;  
* Компанияның еншілес және тәуелді ұйымдарының Жарғылары;  
* еншілес және тәуелді ұйымдарда және Компанияда ұжымдық басқаруды реттейтін басқа да құжаттар (әрі қарай – ЕТҰ).  
Еншілес және тәуелді ұйымдарға қатысты ұжымдық басқару тәжірибесін дамыту шегінде Компания ұжымдық басқару деңгейін жоғарылатуға ұмтылатын 
болады. 
  

Жылдық есептеме, 2010 
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Жылдық есептеме, 2010 

2010 жылдағы ҚАДАҒАЛАУШЫ КЕҢЕСТІҢ қызметі: 
 
2010 жылы Қадағаалаушы кеңестің 5 мәжілісі ұйымдастырылды және 
өткізілді, оның ішінде 2 жабық және 3 ашық мәжіліс. 
Мәжілістерде барлығы 23 мәселе қарастырылды, олардың шегінде 
Компанияның сыртқы және ішкі қызметін реттейтін көп құжаттар бекітілді, 
оның ішінде: 

1. Қазақстан Республикасының (бұдан әрі - ҚР)Үкіметінің 2009 
жылдың 13 қаңтарындағы №6 қаулысына толықтырулар енгізуге 
ынтагерлік білдіруді мақұлдау туралы; 

2. БХК басқарушылық есептеменің жүйесін енгізу бойынша іс-
шаралар Жоспарын бекіту туралы; 

3. БХК корпоративтік басқару Кодексін бекіту; 
4. БХК корпоративтік этика Кодексін бекіту; 
5. «Қазақстанның Даму Банкі»АҚ, «Kazakhstan Petrochemical Industries 

Inc.» жауапкершілігі шектеулі серіктестік пен БХК арасындағы кепілзат 
шартын жасауын мақұлдау; 

6. 2010-2019 жылдарына арналған БХК-ның даму стратегиясын бекіту; 
7. 2009 жылғы БХК-ның шоғырландырылма қаржы есептемесін алдын 

ала бекіту; 
8. Жаңа редакцияда басым инвестициялық жобалар Тізімін бекіту; 
9. 2009 жылғы БХК-ның Жылдық есептемесін алдын ала бекіту; 
10. БХК-ның Корпоративтік есеп саясатын бекіту; 
11. 2011-2015 жылдарына арналған БХК-ның Даму жоспарын бекіту; 
12. 2011 жылға арналған мақсатты мағыналарымен БХК -ның 

Басқармасының Төрағасы, Басқарманың мүшелері мен Басқарушы 
директорларының қызметтерінің негізгі көрсеткіштер Карталарын бекіту. 
 

Сыйақы берудің негізгі қағидаттары: 
2010 жылы Серіктестіктің Қадағалаушы кеңесінің мүшелеріне сыйақы 

берілген жоқ. 
 
 

ҚАДАҒАЛАУШЫ КЕҢЕСТІҢ құрамы: 
 
1) КАРИБЖАНОВ Айдан Табониязович – Басқарушы директор – 

«Самұрық-Қазына» АҚ Басқарма мүшесі; 
 

2) АЙТЕКЕНОВ Кайрат Медыбаевич – Басқарушы директор – 
«Самұрық-Қазына» АҚ Басқарма мүшесі; 
 

3) ИСКАНДИРОВ Абай Мукашевич - «Самұрық-Қазына» АҚ 
Басқарушы директоры»; 

 
4) АБИШЕВ Жандос Джантореевич - «Самұрық-Қазына» АҚ тау-

өнеркәсіптік активтерін басқару бойынша департаментінің 
директоры; 

 
5) КИМ Владислав Геннадьевич - «Самұрық-Қазына Инвест» ЖШС 

Бас директоры. 
 

           АТЫ-ЖӨНІ 
 

2010 жылда өткен 
ашық мәжілістердің 
саны 

2010 жылда өткен 
ашық мәжілістерге 
қатысу саны 

         Ескерту 

КАРИБЖАНОВ  
Айдан Табониязович 
 

2 0 Ұзақ мерзімді 
іссапарда болу 
себебінен қатыспау 

АЙТЕКЕНОВ 
Кайрат Медыбаевич 
 

2 2  

ИСКАНДИРОВ 
Абай Мукашевич 
 

2 2  

АБИШЕВ 
Жандос Джантореевич 

2 2  

КИМ 
Владислав Геннадьевич 
 

2 2  
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АБИШЕВ Жандос Джантореевич 

2004 жылдан бастап  – «Hilltec Development» Компаниясында жұмыс 
істеді, Гонконг қ. 

 2007 жылдан бастап -   «Ферросиликоалюминий Қазақстан» 
Компаниясының Директоры. 

2008 жылдан бастап  - «Парасат» Ұлттық ғылыми-техникалық 
холдингінің Корпоративтік даму мен активтерді бақылау 
департаментінің директоры. 

2009 жылдың шілдесінен бастап  -  «Самұрық-Қазына» АҚ тау-
өнеркәсіптік активтерді басқару бойынша директоры. 

2009 жылдың 1 қазанынан бастап —  «Біріккен химиялық компания» 
ЖШС Қадағалаушы кеңестің мүшесі. 

 

КИМ Владислав Геннадьевич 

2004 жылдан бастап -  «VISOR Investment Solutions» АҚ, 
Басқарушы директордың орынбасары, Атқарушы  директор, 
Басқарушы директор және Басқарманың Төрағасы. 

2008 жылдың желтоқсанынан бастап  – «Самұрық-Қазына 
Инвест» ЖШС Бас директоры. 

2009 жылдың 23 ақпанынан бастап — «Біріккен химиялық 
компания» ЖШС Қадағалаушы кеңестің мүшесі. 

ИСКАНДИРОВ Абай Мукашевич 

2005 жылдан бастап - ҚР Экономика мен Бюджеттік Жоспарлау 
Министрлігінде жұмыс істеді, жетекші маман лауазымынан бастап 
департаменттің директорының орынбасары лауазымына дейін жетті  

2006 жылдан бастап  -   Жүйелік жобалар департаментінің директоры, 
корпоративтік даму департаментінің директоры, «Қазына» ТДҚ» АҚ-
ның инвестициялар бойынша департаменттің директоры. 

2007 жылдан бастап - «Қазына» ТДҚ» АҚ Басқарушы директоры 

2008 жылдан бастап - ҚР Президентінің Әкімшілігінің стратегиялық 
зерттемелер мен талдау орталығының меңгерушісінің орынбасары. 

2008 жылдың қазанынан бастап - «Самұрық-Қазына» АҚ Басқарушы 
директоры.  

2009 жылдың 23 ақпанынан бастап  —  «Біріккен химиялық 
компанияның» ЖШС Қадағалаушы кеңестің мүшесі. 

 
* 2011 жылдың 10 ақпанындағы №05/11 хаменттамасы 
«Самұрық-Қазына» АҚ-ның Басқармасының шешімімен 
Қадағалаушы кеңестің төрағасы КАРИБЖАНОВ А.Т. 
өкілеттіктері тоқтатылды, ҚК Төрағасы болып САУРАНБАЕВ 
Н.Е. тағайындалды. 

КАРИБЖАНОВ Айдан Табониязович  

2008 жылдан бастап  —  «Самұрық Инвест» ЖШС, Бас 
директордың міндетін атқарушы. 

2005 жылдан бастап -  «Visor Holding» ЖШС, Президент, 
Директорлар кеңесінің төрағасы. 

2008 жылдан бастап  -  «Самұрық-Қазына» АҚ, Басқарушы 
директор.  

2009 жылдан бастап - «Самұрық-Қазына» АҚ, Басқарушы 
директор — Басқарманың мүшесі. 

2009 жылдың ақпанынан бастап 2011 жылдың 10 ақпанына 
дейін - БХК Қадағалаушы кеңестің төрағасы* 

АЙТЕКЕНОВ Кайрат Медыбаевич 

2004 жылдан бастап - «ҚазМұнайГаз» ҰК» ЖАҚ директорлар 
кеңесінің мүшесі, "КЕСОС" ААҚ, «Қазақстан темір жолы» ҰК» 
ЖАҚ,  «Астана Халықаралық аэропорты» ЖАҚ. 

2006 жылдан бастап - Қазақстан Республикасының Туризм және 
Спорт Вице-министрі. 

2007 жылдан бастап - «Казына» ТДҚ» АҚ-ның мемлекеттік 
органдармен жұмыс істеу және операциялық қызмет бойынша 
Басқарма Төрағасының Орынбасары.  

2008 жылдың қарашасынан бастап – «Самұрық-Қазына» АҚ 
Басқарушы директор – Басқарманың мүшесі. 

2009 жылдың ақпанынан бастап қазіргі таңға дейін —  БХК 
Қадағалаушы кеңестің мүшесі. 

 

 

 

  

Жылдық есептеме, 2010 

 ҚАДАҒАЛАУШЫ КЕҢЕС ( 2010 жылдың 31 желтоқсанына) ҚАДАҒАЛАУШЫ КЕҢЕСТІҢ МҮШЕЛЕРІ (2010 жылдың 31 желтоқсанына)  

Жылдық есептеме, 2010 
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Басқарманың құрамы: 

БХК-ның Жарғысына сәйкес Басқарма өкілеттіг 5 (бес) жыл болатын 5 
адам құрамынан тұрады: 

1) Басқарма Төрағасы – ЕРДЕБАЙ Дәурен Иманжанұлы;  
2) Басқарма Төрағасының Орынбасары – БЕРЛИБАЕВ Мадияр 

Амирбаевич;  
3) Басқарма Төрағасының Орынбасары – КРЫЛОВА Татьяна 

Николаевна;  
4) Басқарушы директор  - Басқарма Мүшесі    -    АНОЩЕНКО 

Юрий Станиславович;    
5) Басқарушы директор – Басқарма Мүшесі - АЛДАБЕРГЕНОВА 

Баян Тыныштыкбаевна. 
 
 

           АТЫ-ЖӨНІ 
 

2010 жылда өткен ашық 
мәжілістердің саны 

2010 жылда өткен ашық 
мәжілістерге қатысу саны 

         Ескерту 

ЕРДЕБАЙ 
Дәурен Иманжанұлы 
 

28 25 2010 жылдың 14-15 
қыркүйектерінде  және 22 
қазанында іссапарда болды. 

БЕРЛИБАЕВ 
Мадияр Амирбаевич 
 

28 23 2010 жылдың 12 ақпанында, 
16 сәуірінде, 23 
маусымында іссапарда 
болды, 26 ақпанында, 24 
желтоқсанында демалыста 
болды 

КРЫЛОВА 
Татьяна Николаевна 
 

28 28  

АЛДАБЕРГЕНОВА 
Баян Тыныштыкбаевна 

28 25 2010 жылдың 12 
наурызында іссапарда 
болды, 28 сәуірінде 
демалыста болды, 30 
шілдесінде жиында болды 

АНОЩЕНКО 
Юрий Станиславович 
 

28 27 2010 жылдың 23 шілдесінде 
демалыста болды 

 

 

 

 

БАСҚАРМАНЫҢ 2010 жылдағы қызметі: 
 
2010 жылы Компанияның Басқармасының 28 мәжілісі ұйымдастырылды және 
өткізілді (Басқарманың мәжілісінің хаттамаларының әзірленуі мен қол 
қойылуы қамтамасыз етілді), сол мәжілістерде 169 мәселе қарастырылды, 
оның ішінде: 

1. БХК Салық есептемелік саясатын бекіту; 
2. Елшілес және тәуелдә ұйымдардың қатысушылардың жалпы 

жиналысының құзыретіне жататын мәселелерді алдын ала қарастыру; 
3. 2009 жылға арналған БХК-ның шоғырландырылма қаржы есептемесін 

алдын ала мақұлдау және оны Қадағалаушы кеңестің алдын ала бекітуіне 
шығару туралы; 

4. 2011-2015 жылдарына арналған БХК -ның Даму жоспарының жобасын 
мақұлдау туралы; 

5. БХК-ның бос қызметтеріне конкурстық іріктеу Ережелерін бекіту 
туралы; 

6. 2010-2015 жылдарына арналған БХК мен елшілес ұйымдардағы 
Қазақстанда жасалған тауарлар, жұмыстар мен қызметтердің Даму 
бағдарламасын бекіту туралы; 

7.  БХК-ның Уақытша инвестициялық саясаты жобасын мақұлдау және 
оны Компанияның Жалғыз қатысушысына қарастыруға шығару туралы; 

8.  БХК-ның ақпараттық жүйелерінде ақпараттың қорғауын қамтамасыз 
ету бойынша Ақпараттық қауіпсіздік саясатын бекіту туралы; 

9. БХК-ның корпоративтік басқару Кодексін енгізу бойынша іс-шаралар 
жоспары мен БХК-ның корпоративтік этика Кодексін енгізу бойынша іс-
шаралар жоспарын бекіту; 

10. 2010-2015 жылдарына арналған «Біріккен Химиялық Компания» 
ЖШС пен елшілес ұйымдардағы Қазақстанда жасалған тауарлар, жұмыстар 
мен қызметтердің Даму бағдарламасын бекіту туралы. 

Сыйақы берудің негізгі қағидаттары: 
Басқарманың Төрағасы мен Мүшелерінің лауазымдық қызметақысы, 

еңбекақы шарттары және сыйлықақы көлемі Қадағалаушы кеңеспен 
белгіленді. 
 

Жылдық есептеме, 2010 

БАСҚАРМА 
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Жылдық есептеме, 2010 

АНОЩЕНКО  
Юрий Станиславович 

Басқарушы директор  -  
Басқарма мүшесі   

 

АЛДАБЕРГЕНОВА  
Баян Тыныштыкбаевна 

Басқарушы директор  -  
Басқарма мүшесі        

 

БАСҚАРМА МҮШЕЛЕРІ 

ЕРДЕБАЙ  
Дәурен Иманжанұлы 

Басқарма Төрағасы   
 

2004 жылдан бастап - 
«SAT&Company» ЖШС Бас 
директорының Бірінші 
Орынбасары; 
2007 жылдан бастап -    
«Kazakhstan Petrochemical 
Industries Inc» АҚ Президенті, 
«Kazakhstan Petrochemical 
Industries Inc» ЖШС Бас 
директоры; 
2009 жылдан бастап қазіргі 
таңға дейін – БХК Басқарма 
Төрағасы 

БЕРЛИБАЕВ  
Мадияр Амирбаевич 

Басқарма Төрағасының 
Орынбасары 

 

2004 жылдан бастап - 
«Қазақстан-Қытай Құбыр 
жүргізу» ЖШС-тың 
бюджеттендіру және 
экономикалық талдау 
Департаментінің директорының 
орынбасары ; 
2007 жылдан бастап- 
«Қазақстан-Қытай Құбыр 
жүргізу» ЖШС-тың экономика 
бойынша Бас директорының 
орынбасары; 
2009 жылдан бастап қазіргі 
таңға дейін- БХК Басқарма 
Төрағасының Орынбасары. 

КРЫЛОВА  
Татьяна Николаевна 

Басқарма Төрағасының 
Орынбасары 

 2003 жылдан бастап- «ҚазМұнайГаз» 
ҰК» АҚ бюджеттендіру, индикативтік 
жоспарлау және жиынтық 
экономикалық талдау департаментінің 
директоры. 
2008 жылдан бастап - «Самұрық-
Қазына» ҰӘҚ» АҚ бюджеттік 
жоспарлау мен экономикалық талдау 
департаментінің директоры.; 
2009 жылдан бастап қазіргі таңға 
дейін -  БХК Басқармасының 
Төрағасының Орынбасары. 

2002 жылдан бастап - Қазақстан 
Республикасы Жоғарғы сот 
жанындағы сот әкімшілігін 
жүргізетін комитеттің 
төрағасының орынбасары 
2006 жылдан бастап – Бас  заң 
консульты, «Лукойл Оверсиз 
Сервис ЛТД» компаниясының 
жобалық қызмет тобының 
жетекшісі; 
2009 жылдан бастап қазіргі 
таңға дейін -  БХК Басқарушы 
директоры- Басқарма мүшесі 

2003 жылдан бастап -
«Технологиялар инжинирингі және 
трансферті орталығы » АҚ вице-
президенті; 
2007 жылдан бастап - «Қазақстан 
ғарыш сапары» ҰК» АҚ 
президентінің кеңесшісі;  
2008 жылдан бастап - «Парасат» 
ҰҒТХ» АҚ Басқарушы директоры; 
2009 жылдан бастап қазіргі таңға 
дейін -  БХК Басқарушы  директоры 
- Басқарма мүшесі. 
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           2010 жылы БХК Басқармасының қаржы-шаруашылық қызметіне бақылау 
жасауды жүзеге асыру үшін Ревизор тағайындалды - Баймурзин Рыскан 
Калимович, 5 (бес) жыл өкілеттік мерзімімен «Самұрық -Қазына» АҚ-ның 
аудит және бақылау департаментінің  бас менеджері («Самұрық-Қазына» АҚ-
ның Басқармасының ашық мәжілісінің 23.04.2010 №27 хаттамасы). 

БХК Жарғысының 13 тарау 66 тармағына сәйкес Ревизор кез келген 
уақытта Компанияның Басқармасының қаржы-шаруашылық қызметіне 
әрқашан тексерістер жасауға құқылы. Сол мақсатта Ревизор Компанияның 
барлық құжаттамасына сөзсіз қол жеткізу құқығына ие. Ревизордың талабы 
бойынша БХК Басқармасының мүшелері мен қызметкерлері ауызша немесе 
жазбаша түрде қажет түсініктемелер беруге міндетті. 

Ревизор Компанияның жылдық қаржы есептемесін ің тексерісін 
Жалғыз қатысушымен бекітілуіне дейін міндетті түрде жүргізеді. Жалғыз 
қатысушы ревизордың тұжырымысыз немесе аудиторлық есептемесіз (ішкі 
аудит) жылдық қаржы есептемені бекітуге құқылы емес. 

 
 

 

 

 

 

 

 

Жылдық есептеме, 2010 

РЕВИЗОР  
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 2010 жылдың 19 наурызында Қазақстан Республикасының 
Президентінің Жарлығымен 2010-2014 жылдарына арналған Қазақстан 
Республикасының Жеделдетілген индустриялы-инновациялық 
дамудың мемлекеттік бағдарламасы (ЖИИДМБ) бекітілді. Химиялық 
өнеркәсіпте БХК сол бағдарламаны жүзеге  асыратын негізгі оператор 
болып анықталды. Ол жер қойнауын пайд алануға иеліктен айыратын 
құқықтарға ие болу мәселелерінде  мемлекеттің мүдделерін қорғайды, 
пайдалы қазынды ке н орындарын зерттеу мен меңгеруде қатысады, 
халықаралық қаржы нарығында қажет қарыз капиталын тарту және 
стратегиялық серіктестерді іздеу жұмыстарымен айналысады.  

 2010 жылдың 19 наурызында Атырау облысындағы біріктірілген 
газ-химиялық кешеннің Құрылысы жобасы бойынша «сақадай сай» 
құрылысқа келісімге қол қойылды. (1- саты). 

 2010 жылдың 14 маусымында Атырау облысындағы біріктірілген 
газ-химиялық кешеннің Құрылысы жобасы бойынша дайын өнімдерді 
өткізуге келісімге қол қойылды. (1- саты). 

 2010 жылдың 29 маусымында 2010-2019 жылдарына арналған БХК -
ның Даму стратегиясы бекітілді. 

 Компанияның басқармасының №24/10 Хаттамасы  2010 жылдың 19 
қазанындағы шешімімен БХК-ның ғылыми-техникалық қызметі туралы 
ереже қабылданды.  Ғылыми -техникалық кеңестің құрамы 2011 
жылдыңи 19 қаңтарында бекітілген. 

 2010 жылдың 20 желтоқсанында БХК мен Қазақстандық-Британдық 
техникалық университет арасында ғылыми-техникалық 
ынтымақтастық туралы меморандум жасалынды.  
 

 
 

2010 ЖЫЛДЫҢ НЕГІЗГІ О ҚИҒАЛА 
БІРІККЕН 
ХИМИЯЛЫҚ  
КОМПАНИЯ 

Жылдық есептеме, 2010 
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2010 жылы Компания келесі жобаларды басқарды: 
1) «Атырау облысындағы бірінші біріктірілген газ -химиялық 

кешеннің құрылысы. 1 Саты» («KPI Inc.» ЖШС). 
 Жобаны жүзеге асыру мақсатында келесі құжаттарға қол қойылды: 

° Пропан жеткізіліміне келісім-шарт 
° «Сақадай сай» құрылысқа келісім-шарт 
° Лицензиялық келісімдер 
° Мердігерлік жұмыстарды басқаруға келісім-шарт 
° Дайын өнімнің өткізуіне келісім-шарт 
° CB&I Lummus, Currenta (Германия), SK Energy (Корея), Sinopec 

Engineering (Қытай) бірге жергілікті кадрларды дайындау бойынша 
келісімдер 

 Жобаның қарыз қаржыландыруы: 
° Жобаның сараптамасы аяқталды, Жобаның мақұлдануы туралы 

хабарландыру алынды. 
° Қордың облигацияларын шығару арқылы Қытай Экспорт -Импорт 

Банкінің қарыз қаражатын игеру схемасы Директорлар кеңесімен 
мақұлданды, қаржыландыру бойынша келісім-шарттар пакеті 
әзірленді. 
 Жобаның инфрақұрылым объектілері: 

° Инфрақұрылымдық объектілердің жобалауы мен құрылысы 
басталды. 

° Ұзақ мерзім бойы дайындалатын материалдар мен жабдыққа 
тапсырыстар берілді: темір жол, сорттау станциясы, газ-турбиналық 
станциясы, электр қуатын беру желісі. 

° Автожолдың жер төсемі бойынша құрылыс жұмыстары аяқталды. 
 

ОПЕРАЦИЯЛЫҚ ҚЫЗМЕТ 
БІРІККЕН  
ХИМИЯЛЫҚ 
КОМПАНИЯ 

Жылдық есептеме, 2010 
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2) «Өндірістік қуаты 180 мың тонна болатын күкірт қышқылы зауытының қайта құрылуы»:  

(Степногорск қ., «Күкірт қышқылы зауыты - Қазатомөнеркәсіп» БК» ЖШС) 
 «КҚЗ Қазатомөнеркәсіп» БК» ЖШС жарғылық капиталындағы 51% қатысу үлесі төленді  

. 
 «Госэкспертиза» РМК-дан Жобаның мемлекеттік сараптамасының ьұжырымы алынды. 
 Жобаның қаржыландыруы туралы Еуразиялық Даму Банкімен алдын ала шешім 

қабылданды, қаржыландырудың индикативтік шарттары алынды. 
 ҚР Индустрия мен жаңа технологиялар Министрлігімен  әкелінетін жабдыққа кеден 

баждарын төлеуден босатылу түрінде инвестициялар жүзеге асыруға келісім жасалынды. 
 Белкамит және Десмет Баллестра жабдығы ішінара жеткізілді. 
 Құрылыс-құрастыру жұмыстарына тендер құжаттамасы әзірленді. 

 
 

 
3) «Фосфоритты концентрат 

өндіруге арналған суспензиялық-флотациялық фабриканың қайта құрылуы» 
(Жамбыл облысы,  «ХимФос» ЖШС). 

  «Қазақстанның Даму Банкі» АҚ-на жобаның қажыландыруына 
сұраным түсті, бірінші сұрыптаудың кезеңі өтті, жобаның қаржыландыруы 
схемасының алдын ала мақұлдауы алынды. 

  «ХимФос» ЖШС-тің жарғылық капиталына салым ретінде 
«Казфосфат» ЖШС-мен берілетін активтердің техникалық паспорттардың 
құнының бағалауы мен дайындалуы өткізілді. 

 Бөлшектеу жұмыстары мен жобалық алаңның әзірленуі басталды.   
 
 
 
 
 

 

Жылдық есептеме, 2010 

ОПЕРАЦИЯЛЫҚ ҚЫЗМЕТ  
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Бутадиен мен синтетикалық каучук өндірісі мен натрий цианиді 
өндірісі жобалары басым жобалар ретінде қарастырылады. 

Оларды әзірлеу мақсатында қазіргі таңда дайын өнімдердің шикізат 
көздері мен тұтынушыларын анықтау мәселелері қарастырылды.  

2010 жылы жобалардың алдын ала ТЭН дайындау бойынша жұмыстар 
басталып кетті, және олар аяқталғаннан кейін олар бойынша тиісті 
инвестициялық шешімдер қабылданады. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Жылдық есептеме, 2010 

Одан басқа, Қазақстанда жеке өндірістерді ұйымдастырудың перспективасы мен 
мүмкіншіліктерді бағалау мақсатында бар өндірістер мен жүзеге асырылатын 
жобалармен қатар  химиялық өнімдердің жеке түрлерінің талдауы жүргізіліп жатыр. 

Қазіргі таңда қарастырылу мен әзірлену сатысында Компанияның 9 инвестициялық 
жобасы тұр.  
 

 
ОПЕРАЦИЯЛЫҚ ҚЫЗМЕТ  
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Компанияның 2010-2019 жылдарына арналған Даму стратегиясы (бұдан әрі 
– Даму стратегиясы) 2010 жылдың 29 маусымында Компанияның Қадағалаушы 
Кеңесінің шешімімен бекітілді. 

Компанияның Жұмыс тобымен дайындалған Компанияның стратегиясы 
Қордың құрылымдық бөлімшелерінде үйлестірілді, Қор мен ЖИИДМБ-ның даму 
стратегиясына сәйкес келеді. 

 

 
 
 
 
Компанияның МІНДЕТІ – қазақстандық экономикада химиялық 

саланы озық салалардың біріне айналдыру мақсатында оны  дамыту. 

СТРАТЕГИЯЛЫҚ МАҚСАТ - Қазақстанның химиялық нарығында 
инвестициялық  портфельмен тиімді басқару арқылы бағаның ұзақ мерзімді 
өсуі. 

ДАМУДЫҢ СТРАТЕГИЯЛЫҚ БАҒЫТТАРЫ:   
 Активтердің экономикалық бағасының тұрақты өсуі. 
 Қызметті сервистік алып жүру 
 Корпоративтік басқарудың тиімді жүйесін құрау. 

ХИМИЯЛЫҚ САЛАНЫҢ МАҚСАТТЫ СЕГМЕНТТЕРІ:  
 Бейорганикалық химияның базалық өнімдері, оның ішінде 

минералды тыңайтқыштар (базалық бейорганика); 

ДАМУ СТРАТЕГИЯСЫ 

БІРІККЕН  
ХИМИЯЛЫҚ 
КОМПАНИЯ 

Жылдық есептеме, 2010 
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 Органикалық химияның базалық өнімдері мен полимерлер (базалық 
органика); 

 Арнаулы химикаттардың кейбір түрлері. 
 
СТРАТЕГИЯЛЫҚ БАСЫМДЫҚТАР:  

 химиялық өндірістің өсуі мен инновациялық дамуы; 
 химиялық өнімнің отандық және шетел тұтынушыларының 

қанағаттанушылығы; 
 өндірістің қауіпсіздігі және қоршаған ортаны қорғау; 
 бизнестің тиімді басқаруы; 
 адами капиталдың дамуы. 

Стратегия бар химиялық өндірістердің жетілдіруі мен жаңа химиялық өндірістердің 
құрылуын, қызметтің сервис тік алып жүруінің ұйымдастыруы, оның ішінде өнімнің 
дистрибуциясы мен өндірістік инжинирингті қарастырады. 

Химиялық саладағы инвестициялық жобаларды әзірлеу мен жүзеге асыру 
Компанияның негізгі міндеті болып табылады. 

Стратегияны орындау шегінде Компания келесі жобаларды жүзеге асырады: 
Базалық органика:  

  «Атырау облысында біріктірілген газ-химиялық кешенін салу» («Kazakhstan Petrochemical Industries» ЖШС). 
Базалық бейорганика: 

  «Степногорск қаласында өндірістік қуаты бір жылда 180 мың тонна болатын күкірт қышқыл зауытын қайта құру» («КҚЗ-К» ЖШС); 
 «Фосфоритты концентрат шығару үшін суспензиялық-флотациялық фабрикасын қайта құру» («ХимФос» ЖШС). 
Компанияның түпкілікті мақсаты – химиялық өнімнің дистрибуциясы мен толық өндіріс кезеңі бар, өндірістік және сервистік 

компанияларды біріктіретін химиялық холдингті құру.  
 

 
 
 
 
 

 
 

Жылдық есептеме, 2010 
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БХК-ның кадрлік саясаты Қордың Кадрлік стратегиясына сәйкес жүзеге асырылды. 

Өткен және есептемелік кезеңдер бойы келесі іс-шаралар жүзеге асырылды: 
Лауазымдарға деген біліктілік талаптар БХК Басқармасының Төрағасының 

бұйрықтарымен бекітілген қызметкерлердің лауазымдық қызмет нұсқаулығында белгіленді. 
 
БХК-ның бос қызметтеріне конкурстық іріктеудің ережелері Басқарманың 2009 

жылдың 21 қазанындағы №9 Хаттамасы шешімімен бекітілген. Есептемелік кезең бойы БХК-
ның 7 бос қызметіне кандидаттардың конкурстық іріктеуі өткізілді.  

 
Құрылымдық бөлімшелердің жетекшілері 

арасында калибрлік сессиялар өткізілді, олардың 
нәтижелері Бірыңғай кадрлік резервін 
қалыптастыру мақсатында Қордың кадрлік 
саясаты бойынша Комитетіне жіберілді.. 

2011 жылға арналған жетекшілер мен 
басқарушы қызметкерлердің ҚНК (Қызметтің 
негізгі көрсеткіштері) Карталары 2010 жылдың 
24 желтоқсанындағы Қадағалаушы кеңестің 
шешімімен бекітілді. ҚНК БХК -ның Даму 

стратегиясы мен Қордың басқарушы директорларының ҚНК-на сәйкес әзірленді. 
. Басқарманың  2010 жылдың 15 қыркүйегіндегі №20/10 Хаттамасы шешімімен бекітілген 

БХК жұмыскерлерінің қызметтерін бағалау ережелері 2011 жылдан бастап қолданылады.  
В 2011 году планируется разработать Кадровую политику ОХК в соответствии с 

Кадровой стратегией АО «Самрук-Қазына», понизить уровень текучести кадров до 11,2%, 
расходы на обучение – повысить до 11,7 млн. тенге (1,85% от ФОТ). 

 
 

 

КАДРЛІК САЯСАТ 

БІРІККЕН 
ХИМИЯЛЫҚ 
КОМПАНИЯ 

Жылдық есептеме, 2010 
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Өзінің корпоративтік әлеуметтік жауапкершілігін сақтау мақсатында БХК 
медициналық сақтандыру жүйесі арқылы компанияның қызметкерлерінің еңбегінің 
қауіпсіздігі мен қызметкерлердің денсаулығының сақтауын қамтамасыз етуге 
тырысып жатыр, білім беру және қайта дайындау бағдарламалары арқылы адам 
ресурстарының дамуы мен корпоративтік рухтың ұсталуы жүзеге асырылып 
жатыр. 

Қызметкерлерге еңбек ақысын төлеу саласында БХК саясаты 
Компанияның Стратегиясы мен Даму Жоспарына сәйкес қызметкерлердің кәсіптік 
қасиеттер мен қабілеттіліктерін тануында, олардың еңбегінің нәтижелері мен 
қызметтің негізгі көрсеткіштеріне жетуін тануында негізделеді. 

 
БХК қоршаған ортаға қауіптілік тигізетін зиянды тасталындылардың 

азаюына бағытталған іс -әрекеттерге маңызды бастапқылық бөледі. БХК қоршаған 
ортаны қорғау мақсатында Қазақстан Республикасының заңнамасын сақтаумен өз 
қызметін жүзеге асыру және БХК елшілес пен тәуелді ұйымдарында қоршаған 

ортаны сақтау басқаруының халықаралық стандарттардың енгізілуіне 
мүмкіндік туғызуын көздейді. БХК-мен жүзеге асырыла тын 
инвестициялық жобалар жобаның жүзеге асырылуы туралы шешім 
шығару мақсатымен экологиялық бағаның мән-мағынасы болып 
табылады. Инвестициялық жобаларды жүзеге асыру барысында БХК 
қоршаған ортаға теріс ықпал тигізетін тәуекелдердің ең жоғарғы 
деңгейдегі азаюына бағытталған осы күнгі технологиялар мен 
жабдықты қолдануды көздейді. 

 
 
 
 

 

 

ЕҢБЕК ПЕН ҚОРШАҒАН ОРТАНЫ ҚОРҒАУ ЖӘНЕ ӘЛЕУМЕТТІК ЖАУАПКЕРШІ 

БІРІККЕН  
ХИМИЯЛЫҚ 
КОМПАНИЯ 

Жылдық есептеме, 2010 
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2010 жылы Компания 267 млн. теңге сомасына тауарлар, 
жұмыстар мен қызметтерді көтере сатып алды, оның ішінде көтере 
сатып алудағы қазақстанда шығарылған өнімдердің саны 46,6%,ал 
жоспар бойынша 44,6% болу керек еді. 
 

Тауарлар, жұмыстар мен қызметтер көтере сатып алуының 
жалпы көлеміндегі қазақстанда жасалған тауарлардың санын 
көбею мақсатында 2010 жылдың 28 сәуірінде БХК Басқармасымен 
2010-2015 жылдарына арналған «Біріккен химиялық компания» 
ЖШС пен оның еншілес ұйымда рындағы қазақстанда жасалған 
тауарлар, жұмыстар мен қызметтерді дамыту бағдарламасы 
қабылданды (хаттама 11/10). 
 

Бағдарламаны жүзеге асыру барысында отандық 
жабдықтаушылардың БХК мен еншілес ұйымдардың көтере сатып 
алу көлемі 2015 жылы көтере сатып алынатын тауарлар, жұмыстар 
мен қызметтердің көлемінен 75 пайыз құрайтыны болжамданады.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

КӨТЕРЕ САТЫП АЛУЛАР МЕН ОЛАРДА ҒЫ ҚАЗАҚСТАНДА ШЫҒАРЫЛҒАН ӨНІМ   

БІРІККЕН 
ХИМИЯЛЫҚ  
КОМПАНИЯ 

Жылдық есептеме, 2010 
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Корпоративтік басқарудың регламенттері 
Қазіргі таңда БХК-ның корпоративтік басқаруын қалыптастыру және 

жетілдіру шегінде келесі негіз болатын құжаттар қабылданды: 
 Жаңа оқылымдағы Компанияның Жарғысы; 
 2010-2019 жылдарына арналған Даму стратегиясы; 
 Корпоративтік басқарудың кодексі; 
 Корпоративтік этиканың кодексі; 
 Қадағалаушы кеңес туралы ереже;  
 Басқарма туралы ереже;  
 Қадағалаушы Кеңестің Секретариаты туралы ереже;  
 Басқарушылық есептеме жүйесінің енгізілуі бойынша іс-шаралар 

жоспары; 
 Қызметтік және коммерциялық құпияның сақталуын қамтамасыз ету 

бойынша нұсқаулық; 
 Корпоративтік басқарудың кодексін енгізу бойынша жоспары.             

Корпоративтік басқарудың қағидаттары 
 Жалғыз қатысушының қөұқықтары мен мүдделерін қорғау қағидаты; 
 Компаниямен, Қадағалаушы кеңес пен Басқармамен тиімді басқару қағидаты; 
 компанияның тәуелсіз қызметінің қағидаты; 
 Компанияның қызметі туралы мәлімет ашудың айқындығы мен шыншылдық қағидаты; 
 заңдылық пен этиканың қағидаттары; 
 тиімді дивидендтік саясаттың қағидаттары; 
 тиімді кадрлік саясаттың қағидаттары; 
 қоршаған ортаны қорғау қағидаты; 
 корпоративтік жанжалдар мен мүдделер жанжалын реттеу саясаты; 
 жауапкершілік қағидаты. 

 

Ақпаратқа қол жеткізу және оны ашу 
БХК корпоративтік басқарудың құрылымы Жалғыз қатысушы мен Қадағалаушы кеңеске БХК қызметіне байланысты барлық маңызды мәселелер 

бойынша ақпаратты, оның ішінде қаржы жағдайы, қызметтің нәтижелері, инвестициялық портфель мен басқару жүйесі туралы ақпараттың дер кезіндегі 
және нақты ұсынылуын қамтамасыз етеді. 

БХК-ның корпоративтік веб-сайтында маңызды корпоративтік оқиғаларды жеткілікті көлемде ашатын компания туралы жария, уақтылы 
жаңартылатын ақпарат пен көтере сатып алулар мен бос қызметтер туралы қажет ақпарат бар. 

КОРПОРАТИВТІК БАСҚАРУ 
БІРІККЕН 
ХИМИЯЛЫҚ 
КОМПАНИЯ 
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БХК-да 2010 жылдың төртінші тоқсанынан бастап 

тәуекелдерді сәйкестендіру, бағалау, болжау мен басқару 
мақсатында тәуекелдерді басқару саясаты әзірленіп жатыр. 

БХК тәуекелдерін бақылау саясаты  дәлме-дәл 
басқарушылық шешімдер қабылдау үшін потенциалды 
ысыраптары мен шығындардың азаюы, ақпараттық ортаның 
басқарылуын көтеру мен қалыптастыруын көздейді және   
тәуекелдерді азайту мен бақылауына бағытталған іс-шаралардан 
тұрады: 

 шығындардың алдын алу -  айқын тәуекелдің 
(шығынның) басталу мүмкіндігін азайту; 

 шығындарды бақылау – тәуекелдің басталуы 
жағдайында шығын көлемін азайту; 

 әртараптандыру – тәуекелдің потенциалды ықпалын 
азайту мақсатында тәуекелді бөлісу. 

Тәуекелдерді басқару жүйесін әзірлеу мен енгізу 
жұмыстары жалғасуы себебінен тәуекелдер факторлары мен 
оларды байқау бойынша шаралар туралы мәлімет 2012 жылдан 
бастап ұсынылады. Сол уақытқа дейін БХК мен оның еншілес 
компанияларында тәуекелдерді басқару саясаттарын енгізу 
болжамданады. 

 
 

 
 

 
 

ТӘУЕКЕЛ ФАКТОРЛАРЫ 

БІРІККЕН  
ХИМИЯЛЫҚ 
КОМПАНИЯ 

Жылдық есептеме, 2010 
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«Біріккен химиялық компания» ЖШС қатысушысына:  

Біз «Біріккен химиялық компания» ЖШС (бұдан әрі – «Компания») және оның елшілес ұйымымен (бұдан әрі – «Топ») ұсынылған шоғырландырылма қаржы есептеменің аудитін өткіздік, сол есептемеге 2010 
жылдың 31 желтоқсанына қаржы жағдайы туралы шоғырландырылма есептеме мен жиынтық табыстар мен шығындар туралы шоғырландырылма есептемесі, жыл бойы ақшалай қаражаттың қозғалысы туралы 
шоғырландырылма есептемесі, белгіленген күнге аяқталған капиталдағы өзгерістер туралы шоғырландырылма есептемесі, есептік саясаттың маңызды аспекттері мен басқа да айқындайтын ақпарат кіреді.  

Шоғырландырылма қаржы есептемесі үшін басшылықтың жауапкершілігі 

Топтың Басшылығы шоғырландырылма қаржы есептемесінің дайындалуы мен рас ұсынылуына Қаржы есептемесінің халықаралық стандарттарына сәйкес жауап береді, бұдан басқа басшылықтың пікіріңше 
айлакерлік немесе қате себебінен елеулі бұрмалаулары жоқ, қажет шоғырландырылма қаржы есептеменің дайындалуын қамтамасыз ететін ішкі бақылау процедуралары үшін жауап береді. 

Аудиторлардың жауапкершілігі 

Біздің міндетіміз – өткізілген аудит негізінде сол шоғырландырылма қаржы есептемесі туралы пікір бөлісу. Біз аудитты аудиттың Халықаралық стандарттарына сәйкес өткіздік. Біз сол стандарттарға сәйкес 
этикалық ережелерді сақтап, ұсынылған шоғырландырылма қаржы есептеменің елеулі бұрмалаулары жоқ екендігіне толық сенімді болу үшін аудитті жоспарлау және өткізу керекпіз.  
Аудитқа шоғырландырылма қаржы есептемесінде көрсетілген сомалар мен ақпаратқа қатысты аудиторлық дәлелді алуға бағытталған процедуралардың орындалуы кіреді. Процедураларды таңдау аудитордың 
пайымдамасында негізделеді, оның ішінде айлакерлік немесе қате себебінен шоғырландырылма қаржы есептемесінің елеулі бұрмалауларының тәуекелін бағалау кіреді. Сол тәуекелді бағалау барысында аудитор 
компанияның ішкі бақылау жүйесінің тиімділігі туралы пікір бөлісу мақсатында емес, нақты жағдайларда қажет аудиттың процедураларын анықтау мақсатында шоғырландырылма қаржы есептемесінің 
дайындалуы мен рас ұсынылуына қатысты ішкі бақылау аспектілерін қарастырады. Аудитқа бұдан басқа басшылықпен жасалынған таңдалған есептік саясаттың орынды болу бағасы мен бухгалтерлік бағалардың 
дәйектілігі және шоғырландырылма қаржы есептемесінің ұсынылуының бағалауы кіреді.  
Біздің ойымызша, бізбен алынған аудиторлық дәлелдемелер пікірімізді бөлу үшін жеткілікті және тиісті болып табылады.  
Қорытынды  

Біздің ойымызша, шоғырландырылма қаржы есептемесі 2010 жылдың 31 желтоқсанына «Біріккен химиялық компания» ЖШС пен оның еншілес ұйымының қаржы жағдайын, белгіленген күнде аяқталған жыл 
үшін қаржы нәтижелері мен ақшалай қаражаттың қозғалысын Қаржы есептемесінің Халықаралық стандарттарына сәйкес барлық аспекттерде дұрыс көрсетеді.  
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ЖИЫНТЫҚ ПАЙДАЛАР МЕН ШЫҒЫНДАР ТУРАЛЫ ШОҒЫРЛАНДЫРЫЛМА ЕСЕПТЕМЕ 
2010 жылдың 31 желтоқсанында біткен жыл үшін 
 

  

Мың теңге 2010 2009 

   
Операциялық кірістер 16.511 32.679 
Операциялық шығыстар (1.006.667) (575.433) 
Операцияық шығын (990.156) (542.754) 
   
Пайыздық кірістер 60.237 13.635 
Қаржы шығыстар – (1.600) 
(Теріс) / Оң бағам айырмасы, нетто (2.002) 42 

Табыс салығын есептегенге дейінгі шығын (931.921) (530.677) 

   
Қазіргі табыс салығы (25.719) 1.021 
Табыс салығының шегерісінен кейінгі шығын (957.640) (529.656) 

   Есептемелік жыл үшін басқа жиынтық табыс – – 

Салықтар шегерісінен кейінгі бір жыл үшін жиынтық шығын (957.640) (529.656) 

 
   Иегер компаниясының акционеріне келетін шығын 
   Азшылық үлесіне келетін шығын 

 
(887.771) 

(69.869) 

 
(523.654) 

(6.002) 

 (957.640) (529.656) 

ШОҒЫРЛАНДЫРЫЛМА ҚАРЖЫ ЕСЕПТ 
БІРІККЕН  
ХИМИЯЛЫҚ  
КОМПАНИЯ 

Жылдық есептеме, 2010 
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ҚАРЖЫ ЖАҒДАЙЫ ТУРАЛЫ ШОҒЫРЛАНДЫРЫЛМА ЕСЕПТЕМЕ 
2010 жылдың 31 желтоқсанына 
 
Мың  теңге 2010 2009 

АКТИВТЕР   
Ұзақ мерзімді активтер   
Негізгі құрал-жабдық 1.397.601 996.677 
Материалдық емес активтер 11.138 12.576 

  Негізгі құрал-жабдық  ретінде берілген аванстар 1.163.878 972.855 
Мерзімі ұзартылған салық бойынша активтер – 15.947 

  Орнын толтыруға арналған ҚҚС 81.249 – 
  2.653.866 1.998.055 
Ағымдағы активтер   
Сауда-материалдық босалқы қорлар 10.598 16.231 
Сауда және басқа дебиторлық берешек 259.355 38.610 
Орнын толтыруға арналған ҚҚС – 80.818 
Орнын толтыруға арналған салық 16 – 
Корпоративтік табыс салығы бойынша алдын ала төлеу 600 708 
Қаражат пен оның эквиваленті 865.587 954.805 
 1.136.156 1.091.172 
Сатуға арналған ретінде топтастырылған активтер – 323.822 
БАРЛЫҒЫ АКТИВТЕР 3.790.022 3.413.049 
   
КАПИТАЛ ЖӘНЕ МІНДЕТТЕМЕЛЕР   
Капитал   
Жарғылық капитал 3.561.230 2.000.000  
Өтелмеген шығын (1.411.425) (523.654) 
Иегер компаниясының акционеріне келетін капитал 2.149.805 1.476.346 
Азшылық үлесі 1.424.129 1.493.998 
Барлығы капитал 3.573.934 2.970.344 
   
Ағымдағы міндеттемелер   
Сауда несиегерлік берешек 157.176 387.996 
   

Төленуге қажет салықтар 7.954 5.966 
 Ағымдағы басқа міндеттемелер 50.958 48.743 
 216.088 442.705 
БАРЛЫҒЫ КАПИТАЛ МЕН МІНДЕТТЕМЕЛЕР 3.790.022 3.413.049 
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 ҚАРАЖАТТЫҢ ҚОЗҒАЛЫСЫ ТУРАЛЫ ШОҒЫРЛАНДЫРЫЛМА ЕСЕПТЕМЕ 
2010 жылдың 31 желтоқсанында біткен жыл үшін 
 
 
Мың теңге 2010 2009 
Табыс салығын санағанға дейінгі шығын (931.921) (530.677) 
Түзетімдер:   
 Тозу және амортизация 24.394 2.833 
Пайыздық кірістер, нетто (60.237) (12.035) 
Негізгі құрал-жабдықтың істен шығуынан шығатын шығын 405 – 
Сауда-материалдық қорлардағы өзгерістер 5.633 90 
Сауда және басқа дебиторлық берешектегі өзгеріс (11.265) (30.179) 
 Орнын толтыруға арналған салықтардағы өзгеріс (16) – 
Орнын толтыруға арналған ҚҚС-тағы өзгеріс (431) (34.703) 
    Сауда несиегерлік берешектегі өзгеріс (204.479) 114.783 
    Төленуге арналған салықтардағы өзгеріс 1.988 4.835 
    Ағымдағы басқа міндеттемелердегі өзгеріс 2.215 43.188 
Төленген табыс салығы (9.664) (1.105) 
Алынған проценттер  65.423 7.365 
Қаражатты операциялық қызметте таза қолдану: (1.117.955) (435.605) 
Инвестициялық қызметтен алынатын ақша ағымдары:   
Негізгі құрал-жабдықты сатып алу (530.637) (567.280) 
Материалды емес активтерді сатып алу (1.856) (12.712) 
Алынған қаражатты санағаннан кейін елшілес кәсіпорынды сатып алу – 402 
Қаражатты инвестициялық қызметте таза пайдалану (532.493) (579.590) 

Қаржы қызметінен алынатын ақша ағымдары:    

Жарғылық капиталға салынатын жарна 1.561.230 2.000.000 

Миноритарлық қатысушыдан алынған өсімсіз қарыздарды өтеу – (30.000) 
Қаржы қызметінен алынған қаражаттың таза түсімі 1.561.230 1.970.000 

Қаражаттың және оның эквиваленттерінің таза (азаюы)/ көбеюі (89.218) 954.805 
   

Қаражат және жылдың басына арналған эквиваленттері 954.805 – 

Қаражат және жылдың соңына арналған эквиваленттері 865.587 954.805  
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КАПИТАЛДАҒЫ ӨЗГЕРІСТЕР ТУРАЛЫ ШОҒЫРЛАНДЫРЫЛМА ЕСЕПТЕМЕСІ 
 2010 жылдың 31 желтоқсанында біткен жыл үшін 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Иегер компанияның акционерлеріне келеді  

Мың теңге Жарғылық 
капитал 

Өтелмеген шығын Барлығы Азшылық  
үлесі 

Барлығы 
капитал 

2009 жылдың 1 қаңтарына – – – – – 
Бір жыл үшін шығын – (523.654) (523.654) (6.002) (529.656) 
Барлығы жыл үшін жиынтық шығын – (523.654) (523.654) (6.002) (529.656) 
Жарғылық капиталға салынатын жарналар 2.000.000 – 2.000.000 – 2.000.000 
Еншілес кәсіпорынды сатып алғаннан кейін пайда 

болатын азшылық үлесі 
– – – 1.500.000 1.500.000 

 2009 жылдың 31 желтоқсанына 2.000.000 (523.654) 1.476.346 1.493.998 2.970.344 
Бір жыл үшін шығын – (887.771) (887.771) (69.869) (957.640) 
Барлығы жыл үшін жиынтық шығын – (887.771) (887.771) (69.869) (957.640) 
Жарғылық капиталға салынатын жарналар 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 

Шоғырландырылма есептеме БХК мен оның еншілес ұйымының (бірге «Топ» деп иеленеді) қаржы есетемесін қосады. 
Топтың сол шоғырландырылма қаржы есептемесі Қаржы есептеменің халықаралық стандарттарына («ҚЕХС») сәйкес ҚЕХС бойынша Кеңеспен 
жарияланған редакцияда дайындалды. 
 
Шоғырландырылма қаржы есептемесі Топтың функционалды валютасы болатын теңгеде көрсетілген. Шетел валюталарындағы операциялар бастапқыда  
операция күніне қолданылатын айырбас бағамы бойынша функционалды валютада есептеледі. Шетел валюталарда көрсетілген қаражат а ктивтері мен 
міндеттемелері есепьтемелік күнге келетін айырбас бағамы бойынша функционалды валютада есптеледі. Барлық айырмалар жиынтық табыста р мен 
шығындар туралы шоғырландырылма есептемеде көрсетіледі. Тарихи баға бойынша бағаланатын баптарда есптелетін ақшалай емес активтер мен 
міндеттемелер бастапқы операция күніне қолданылатын айырбас бағамы бойынша есептеледі. 
 
Шоғырландырылма қаржы есептемесі 2010 жылдың 31 желтоқсанына Компанияның және онымен бақыланатын елшілес ұйымның қаржы есептемесін 
қосады. Еншілес ұйым Топқа бақылау көшірілетін күннен бастап шоғырландыруға қосылады, және Топ елшілес ұйымды бақылауды тоқтатқан күннен 
бастап ол да тоқтатылады.  Елшілес ұйымның қаржы есептемесі сәйкестендірілген есептік саясаттың негізінде иегер компанияның е септемесі сияқты сол 
есептік жыл үшін дайындалады. 
Топтың ұйымдарының арасындағы мәмілелердің нәтижесінде Топтың ұйымдарының арасында пайда болатын активтер құрамында танылатын барлық 
есептер, мәмілелер, кірістер, шығыстар, түсімдер мен шығындар есепке алынбайды. 
2010 және 200 9 жылдардың 31 желтоқсанына Компанияда шоғырландырылма қаржы есептемесіне кірген «Қазатомөнеркәсіп КҚЗ» БК» ЖШС -те 51% 
қатысу үлесі болды. 
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2011 жылы келесі негізгі іс-шараларды жүзеге асыру болжамданады: 
 
 

 Басталып кеткен жобаларды жүзеге асыруды жалғастыру: 
 Атырау облысында бірінші біріктірілген газ-химиялық кешенді салу (1 саты және 2 саты); 
 Степногорск қаласында өндірістік қуаты 180 мың тонна болатын қүкірт қышқылы зауытын қайта құру; 
  Жамбыл облысында фосоритты концентрат өндіру мақсатында суспензиялық-флотациялық фабриканы қайта құру. 

 
 Жаңа жобаларды дайындау (техникалық-экономикалық негіздемені әзірлеу): 
 Бутадиен мен синтетикалық каучуктарды өндіру; 
 Синил қышқылы мен натрий цианидын өндіру. 

 
 Тәуекелдерді басқару саясатын әзірлеу және енгізу. 

  
 Ақпараттық саясатты әзірлеу. 

 
 Инновациялық-технологиялық стратегияны әзірлеу. 

 
 «Самұрық-Қазына» АҚ-ның Кадрлік стратегиясына сәйкес  

            Компанияның кадрлік саясатын әзірлеу. 
 

 
 
 

2011 ЖЫЛҒА АРНАЛ ҒАН ДАМУ ПЕРСПЕКТИВАЛА 

БІРІККЕН  
ХИМИЯЛЫҚ 
КОМПАНИЯ 

Жылдық есептеме, 2010 
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БАЙЛАНЫС ТЕЛЕФОНДАРЫ 

Жылдық есептеме, 2010 

КАЗАКСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ 
010000,  АСТАНА К., Д.КОНАЕВ К.,  12/1,  5 «Б» кенсесі 
Телефон/Факс:   +7 (7172) 689-666  
Веб-сайт:   www.ucc.com.kz 
Электрондый  пошта:  info@ucc.com.kz 
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