
     

ПРОСПЕКТ ТРЕТЬЕГО ВЫПУСКА ИМЕННЫХ КУПОННЫХ ОБЛИГАЦИЙ БЕЗ 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ В ПРЕДЕЛАХ ПЕРВОЙ ОБЛИГАЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ 

Акционерного Общества «Алатау Жарык Компаниясы»  (АО «АЖК») 

Государственная регистрация выпуска негосударственных облигаций (облигационной 
программы, выпуска облигаций в пределах облигационной программы) уполномоченным 
органом не означает предоставление каких-либо рекомендаций инвесторам 
относительно приобретения облигаций, описанных в проспекте, и не подтверждает 
достоверность информации, содержащейся в данном документе.  Должностные лица 
эмитента подтверждают, что вся информация, представленная в нем, является 
достоверной и не вводящей в заблуждение инвесторов относительно эмитента и его 
размещаемых облигаций. Эмитент, являющийся акционерным обществом, обеспечивает 
размещение на интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности, определенного в 
соответствии с законодательством Республики Казахстан о бухгалтерском учете и 
финансовой отчетности, информации о корпоративных событиях, годовой финансовой 
отчетности акционерного общества и аудиторских отчетов, списков аффилиированных 
лиц акционерного общества, а также информации о суммарном размере вознаграждения 
членов исполнительного органа по итогам года в порядке и сроки, установленные 
постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 28 января 
2016 года № 26 «Об утверждении Правил размещения на интернет-ресурсах 
депозитария финансовой отчетности, фондовой биржи информации о корпоративных 
событиях, финансовой отчетности и аудиторских отчетов, списков аффилиированных 
лиц акционерных обществ, а также информации о суммарном размере вознаграждения 
членов исполнительного органа по итогам года», зарегистрированным в Реестре 
государственной регистрации нормативных правовых актов под № 13438. Изменения, 
содержащиеся в пункте 2 статьи 102 Закона о рынке ценных бумаг, доводятся 
эмитентом до сведения держателей ценных бумаг путем размещения информации на 
интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности, определенного в соответствии 
с законодательством Республики Казахстан о бухгалтерском учете и финансовой 
отчетности, и опубликования информации в средствах массовой информации в течение 
15 (пятнадцати) календарных дней с момента их возникновения в порядке, 
установленном постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан 
от 28 января 2016 года № 26 «Об утверждении Правил размещения на интернет-
ресурсах депозитария финансовой отчетности, фондовой биржи информации о 
корпоративных событиях, финансовой отчетности и аудиторских отчетов, списков 
аффилиированных лиц акционерных обществ, а также информации о суммарном размере 
вознаграждения членов исполнительного органа по итогам года», зарегистрированным в 
Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 13438. 
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1. Настоящий выпуск облигаций осуществляется в соответствии с Проспектом Первой 
облигационной программы Акционерного общества «Алатау Жарык Компаниясы» (Далее 
АО «АЖК» или Эмитент) 

2. Сведения об облигационной программе АО «АЖК» 

1) Дата и номер государственной 
регистрации проспекта Первой 
облигационной программы 

 

28 ноября 2013 года Е36 

2)Объем облигационной программы в 

денежном выражении, в пределах 
которой осуществляется выпуск 

20 000 000 000 тенге 

3) Порядковый номер выпуска 

облигаций в пределах облигационной 
программы 

3 (третий) 

4) Сведения обо всех предыдущих 
выпусках облигаций в пределах Первой 

облигационной программы, в том числе 
дата регистрации выпуска облигаций 
в уполномоченном органе; 
количество и вид облигаций; объем 
выпуска по номинальной стоимости; 
количество размещенных облигаций 
выпуска 

Первый выпуск облигаций в пределах Первой 
облигационной программы зарегистрирован в Комитете по 
контролю и надзору финансового рынка и финансовых 
организаций Национального Банка Республики Казахстан 
28 ноября 2013 года. Выпуск внесен в Государственный 
реестр эмиссионных ценных бумаг под номером Е36-1.  

Объем первого выпуска именных купонных облигаций без 
обеспечения  в пределах Первой облигационной программы 
составил 10 830 000 000 (десять миллиардов восемьсот 
тридцать миллионов)  тенге, количество облигаций – 10 830 
000 (десять миллионов восемьсот тридцать тысяч) штук. 
Количество размещенных облигаций составляет 10 043 515 
(десять миллионов сорок три тысячи пятьсот пятнадцать) 
штук. 

Второй выпуск облигаций в пределах Первой 
облигационной программы зарегистрирован в 
Национальным Банком Республики Казахстан 29 января 
2015 года. Выпуск внесен в Государственный реестр 
эмиссионных ценных бумаг под номером Е36-2.  

Объем второго выпуска именных купонных облигаций без 
обеспечения  в пределах Первой облигационной программы 
составил 1 880 000 000 (один миллиард восемьсот 
восемьдесят миллион)   тенге, количество облигаций – 1 880 
000 (один миллион восемьсот восемьдесят  тысяч) штук. 
Количество размещенных облигаций составляет - 0 (ноль) 
штук. Ни одна облигация второго выпуска в пределах 
Превой облигационной программы  не была размещена.  

 



 

   

3. Сведения о выпуске облигаций:  

1) Вид облигаций Именные купонные облигации без обеспечения 
2) Номинальная стоимость одной 

облигации 
1000 (одна тысяча) тенгe. Номинальная стоимость 
облигаций не является индексированной. 

3) Количество облигаций 4 530 000 (четыре миллиона пятьсот тридцать тысяч) 
штук 

4 Общий объем выпуска облигаций 4 530 000 000 (четыре миллиарда пятьсот тридцать 
миллионов)   тенге 

5) Вознаграждение по облигациям 
 Ставка вознаграждения по 

облигациям  
Ставка вознаграждения (купона) фиксированная, на 
протяжении всего срока обращения облигаций – 
15,5% (пятнадцать целых пять десятых процентов) 
годовых от номинальной стоимости облигации. 
Ставка вознаграждения по облигациям не 
является индексированной величиной. 
 

 Дата, с которой начинается 
начисление вознаграждения по 
облигациям 

Начисление вознаграждения по облигациям 
осуществляется с даты начала их обращения. 
Дата начала обращения – дата включения облигаций 
в официальный список ценных бумаг АО 
«Казахстанская фондовая биржа» (далее – Биржа). 
Сообщение о дате включения в официальный список 
будет опубликовано на официальном сайте Биржи. 
 

 Периодичность выплаты 
вознаграждения и (или) даты 
выплаты вознаграждения по 
облигациям 

Выплата вознаграждения по облигациям 
производится два раза в год, соответственно через 
каждые шесть месяцев с даты начала обращения 
облигаций ежегодно до срока погашения. 

 Порядок и условия выплаты 
вознаграждения по облигациям, 
способ получения 
вознаграждения по облигациям 

Выплата купонного вознаграждения по облигациям 
производится в тенге путем перевода денег на 
текущие счета держателей облигаций в течение 10 
(десяти) рабочих дней с даты, следующей за 
последним днем периода, за который осуществляется 
выплата. 
На получение купонного вознаграждения имеют 
право лица, зарегистрированные в реестре 
держателей облигаций по состоянию на начало 
последнего дня периода, за который осуществляются 
выплаты. 
Купонное вознаграждение на дату выплаты 
рассчитывается как произведение номинальной 
стоимости на полугодовую ставку купонного 
вознаграждения. Количество знаков после запятой и 
метод округления устанавливаются внутренними 
документами Биржи. 
В случае если инвестором будут являться 
нерезиденты Республики Казахстан, выплата 
купонного вознаграждения будет производиться в 
тенге, при наличии банковского счета на территории 
Республики Казахстан. Конвертация тенге в иную 
валюту возможна по курсу, установленному 
Национальным Банком Республики Казахстан на дату 
осуществления такой выплаты, при получении от 
инвестора соответствующего запроса. Конвертация 



 

   

тенге в иную валюту будет производиться за счет 
инвестора. 
Держателям облигаций - резидентам Республики 
Казахстан  выплата купонного вознаграждения будет 
производиться путем перевода денег (в тенге) на их 
текущие счета. 

 Период времени, применяемый для 
расчета вознаграждения 
 

Расчет купонного вознаграждения по облигациям 
производится Эмитентом из расчета временной базы 
360/30 (360 дней в году / 30 дней в месяце) в 
соответствии с внутренними правилами Биржи. 
 

6) Валюта номинальной 
стоимости, валюта платежа по 
основному долгу и (или) 
начисленному вознаграждению 
по облигациям 

Казахстанский Тенге  

7) Дата начала и дата окончания 
размещения облигаций 

Дата начала размещения –  дата начала обращения. 
Дата окончания размещения - дата окончания 
обращения. 
 

8) Дата начала обращения 
облигаций и срок обращения 
облигаций 

Обращение облигаций начинается с даты включения 
облигаций в официальный список АО «Казахстанская 
фондовая биржа». Срок обращения облигаций – 5 
(пять) лет с даты начала обращения.  
 

9) Рынок, на котором планируется 
обращение облигаций 
(организованный и (или) 
неорганизованный рынок 
ценных бумаг) 

Облигации будут обращаться на организованном 
рынке. 

10) Способ оплаты размещаемых 
облигаций 

Размещение облигаций будет проводиться путем 
проведения торгов в торговой системе Биржи, оплата 
облигаций осуществляется в соответствии с 
внутренними правилами организатора торгов. 
 

11) Порядок погашения облигаций 
 Дата погашения облигаций Погашение облигаций производится по истечении 5 

(пяти) лет с даты начала обращения облигаций.  
 

 Условия погашения облигаций Облигации погашаются по номинальной стоимости 
облигаций в тенге с одновременной выплатой 
последнего купонного вознаграждения безналичным 
расчетом в течение 10-ти рабочих дней, следующих 
за последним днем обращения облигаций.  
 

 Способ погашения облигаций Облигации погашаются путем перевода денег на 
текущие счета держателей облигаций, 
зарегистрированных в реестре держателей облигаций 
по состоянию на начало последнего дня периода, за 
который осуществляются выплаты. 
В случае если инвестором будет являться нерезидент 
Республики Казахстан, выплата суммы основного 
долга и последнего купонного вознаграждения будет 
производиться в тенге при наличии банковского счета 



 

   

на территории Республики Казахстан. 
В случае отсутствия у инвестора банковского счета на 
территории Республики Казахстан, конвертация тенге 
в иную валюту возможна по курсу, установленному 
Национальным Банком Республики Казахстан, на 
дату осуществления такой выплаты, при получении 
от инвестора соответствующего заявления в 
письменном виде. Конвертация тенге в иную валюту 
будет производиться за счет инвестора. 

12) Право эмитента досрочного 
выкупа облигаций 

По решению Совета Директоров Эмитент вправе 
покупать и продавать свои облигации на 
организованном рынке в течение всего срока их 
обращения в соответствии с требованиями 
законодательства Республики Казахстан. Сроки и 
цена сделки определяются исходя из рыночных 
условий, сложившихся на момент заключения сделки. 
Выплата и/или возврат денег осуществляются в 
безналичной форме, путем перевода на счет продавца 
данных облигаций. 
Выкуп облигаций Эмитентом не должен повлечь 
нарушения прав иных держателей облигаций. 
Выкупленные облигации не будут считаться 
погашенными и могут быть повторно размещены 
Эмитентом. 
Выкуп облигаций осуществляется Эмитентом в 
течение 30 (тридцати) рабочих дней после принятия 
Советом директоров Эмитента соответствующего 
решения о сроках и порядке выкупа облигаций. 
Решение Совета директоров Эмитента будет доведено 
до сведения держателей облигаций в течение 5 (пяти) 
рабочих дней с даты его принятия посредством 
опубликования информации на корпоративном сайте 
Эмитента (http://www.azhk.kz/) и/или средствах 
массовой информации, определенных Уставом 
Эмитента, а также размещения информации на 
официальном сайте Биржи (http://www.kase.kz/). 
 

13) Обеспечение по облигациям Облигации данного выпуска не являются 
обеспеченными. 

14) Реквизиты договора концессии 
и постановления 
Правительства Республики 
Казахстан о предоставлении 
поручительства государства - 
при выпуске 
инфраструктурных облигаций 

Облигации данного выпуска не являются 
инфраструктурными. 

 
4. Облигации данного выпуска не являются  облигациями, оплата которых будет 
произведена правами требования по облигациям, ранее выпущенным эмитентом, срок 
обращения которых истек. 
 
5. Облигации данного выпуска не являются конвертируемыми.   
 
6. Сведения о представителе держателей облигаций. 



 

   

1). Полное и сокращенное 
наименование представителя 
держателей облигаций:  

Акционерное общество «BCC Invest» - дочерняя 
организация АО «Банк ЦентрКредит» (АО ««BCC 
Invest»). 

2) Место нахождения, контактные 
телефоны представителя 
держателей облигаций; 

050022, Республика Казахстан, г. Алматы, ул. 
Шевченко,  д. 100 
тел.: +7 (727) 244 32 32 
факс: +7 (727) 244 32 31 
 

3) Дата и номер договора эмитента 
с представителем держателей 
облигаций. 

Договор ПДО № 12/16 от 18 июля 2016 года. 

7. Сведения о платежном агенте (при наличии): платежный агент отсутствует. 
 
8. Сведения по заключению договора по оказанию консультационных услуг по 
вопросам включения и нахождения эмиссионных ценных бумаг в официальном списке 
фондовой биржи: 
 
1) Полное и сокращенное 

наименование лица, 
оказывающего 
консультационные услуги по 
вопросам включения и 
нахождения облигаций в 
официальном списке фондовой 
биржи 

Акционерное общество «BCC Invest» - дочерняя 
организация АО «Банк ЦентрКредит» (АО ««BCC 
Invest»).  

2) Место нахождения, контактные 
телефоны лица, оказывающего 
консультационные услуги по 
вопросам включения и 
нахождения облигаций 
эмитента в официальном 
списке фондовой биржи 

050022, Республика Казахстан, г. Алматы, ул. 
Шевченко,  д. 100 
тел.: +7 (727) 244 32 32 
факс: +7 (727) 244 32 31 
 

3) Дата и номер договора эмитента 
с лицом, оказывающим 
консультационные услуги по 
вопросам включения и 
нахождения его облигаций в 
официальном списке фондовой 
биржи 

Договор об оказании финансово-консультационных 
услуг 07/16 от 01 июля 2016 года. 
 

   
 
9. Права, предоставляемые облигацией ее держателю, в том числе: 
1) Права получения от 

эмитента в предусмотренный 
проспектом выпуска облигаций 
срок номинальной стоимости 
облигации либо получения 
иного имущественного 
эквивалента, а также права на 
получение фиксированного по 

Держатели облигаций, имеют право: 
 на получение номинальной стоимости при 

погашении облигаций; 
 на получение от Эмитента купонного 

вознаграждения по облигациям в сроки, 
предусмотренные настоящим проспектом; 

 свободно продавать и иным образом отчуждать 
облигации; 

 на удовлетворение своих требований в порядке, 
предусмотренном законодательством и 



 

   

ней процента от номинальной 
стоимости облигации либо 
иных имущественных прав, 
установленных проспектом 
выпуска облигаций 

проспектом выпуска облигаций; 
 на получение информации, предусмотренной 

законодательством Республики Казахстан в 
установленном порядке; 

 на удовлетворение своих требований к Эмитенту 
в случаях и порядке, предусмотренных 
законодательством Республике Казахстан; 

 владеть, пользоваться и распоряжаться 
облигациями. 

2) Права требования выкупа 
эмитентом облигаций с 
указанием условий, порядка и 
сроков реализации данного 
права, в том числе при 
нарушении ограничений 
(ковенантов), предусмотренных 
проспектом выпуска облигаций 

Держатель облигаций не имеет права требовать 
выкуп облигаций, за исключением случаев, 
предусмотренных настоящим проспектом. 
 
Выкуп размещенных облигаций должен быть 
произведен Эмитентом  в случаях:  

1) принятия Советом Директоров Эмитента 
решения о делистинге облигаций; 

2) принятия решения фондовой биржей о 
делистинге облигаций Эмитента по 
причине невыполнения специальных 
(листинговых) требований в части 
предоставления фондовой биржи 
информации, перечень которой определен 
нормативным правовым актом 
уполномоченного органа и внутренними 
документами фондовой биржи; 

3) не заключения Эмитентом договора с 
представителем держателей облигаций в 
срок, превышающий тридцать 
календарных дней с даты расторжения 
или прекращения действия договора с 
прежним представителем держателей 
облигаций. 
 

Держатели облигаций имеют право требовать 
выкуп облигаций в случаях указанных в 
подпункт 2 пункта 10 настоящих условий 
выпуска облигаций и в случаях   нарушения 
Эмитентом условий, предусмотренных пунктами  
11  настоящих условий выпуска облигаций.  
 
Эмитент обязан осуществить выкуп 
размещенных облигаций по цене, 
соответствующей номинальной стоимости 
облигаций с учетом накопленного 
вознаграждения, либо по справедливой 
рыночной цене облигаций в зависимости от того, 
какая величина является наибольшей. 
 
Держатель облигаций должен подать заявление в 
произвольной форме с указанием всех 



 

   

необходимых реквизитов: 
 Для юридического лица: наименование 

держателя облигаций; бизнес-
идентификационный номер; номер, с даты 
выдачи и орган выдачи свидетельства о 
государственной регистрации 
(перерегистрации) – при наличии; 
юридический адрес и фактическое 
местонахождение; телефоны; банковские 
реквизиты; количество и вид облигаций, 
подлежащих выкупу; 

 Для физического лица: фамилия, имя и, при 
наличии, отчество держателя облигаций; 
индивидуальный идентификационный номер; 
номер, дата и орган, выдавший документ, 
удостоверяющий личность; место жительства; 
телефоны; банковские реквизиты; количество 
и вид облигаций, подлежащих выкупу. 

Выкуп облигаций осуществляется путем 
перевода номинальной стоимости и 
накопленного купонного вознаграждения на 
текущие счета держателей облигаций в течение 
40 (сорок) календарных дней со дня получения 
письменного требования от держателя облигаций 
об исполнении обязательств. 
Процедура выкупа облигаций в случае 
нарушения ограничений (ковенантов) будет 
проведена только на основании поданных 
держателями облигаций заявлений. Держатели 
облигаций, не подавшие заявления на выкуп, 
имеют право на погашение принадлежащих им 
облигаций по окончании срока обращения 
данного выпуска, указанного в настоящих 
условиях выпуска облигаций. 
 
Держатель имеет право по истечении 30 
(тридцати) рабочих дней, с даты наступления 
дефолта, направить письменное заявление в 
адрес Эмитента о выкупе принадлежащих ему 
облигаций. Заявление держателя облигаций 
рассматривается Эмитентом в течение 10 
(десяти) рабочих дней с даты получения 
заявления. Выкуп облигаций осуществляется 
Эмитентом после принятия Советом директоров 
Эмитента соответствующего решения о сроках и 
порядке выкупа облигаций. Решение Совета 
директоров Эмитента будет доведено до 
сведения держателей облигаций в течение 5 
(пяти) рабочих дней с даты его принятия 
посредством опубликования информации на 
официальном сайте Биржи (www.kase.kz), на 



 

   

официальном сайте Эмитента (www.azhk.kz) и на 
интернет-ресурсе Депозитария финансовой 
отчетности (www.dfo.kz). 

3) Описания прав, способов их 
сохранности, порядка оценки и 
лиц, правомочных 
осуществлять оценку 
указанных прав, а также 
порядка реализации перехода 
этих прав если выплата 
вознаграждения и (или) 
основного долга будет 
производиться в соответствии с 
проспектом выпуска облигаций 
иными имущественными 
правами  

Выплата вознаграждения и (или) основного долга 
не будет производиться иными имущественными 
правами.   

 
 

10. Сведения о событиях, при наступлении которых имеется вероятность 
объявления дефолта по облигациям эмитента: 

1) Перечень событий, при 
наступлении которых имеется 
вероятность объявления 
дефолта по облигациям 
эмитента 

 

Дефолт по облигациям Эмитента – это невыполнение 
обязательств по эмиссионным ценным бумагам и 
иным финансовым инструментам. Если в срок, 
установленный настоящим Проспектом, Эмитент не 
исполнит свои обязательства, все права держателей 
облигаций и защита их интересов осуществляется в 
соответствии с законодательством Республики 
Казахстан. В случае невыплаты или неполной 
выплаты по вине Эмитента купонного 
вознаграждения и\или основного долга по 
облигациям в сроки, установленные настоящими 
условиями, Эмитент выплачивает держателям 
облигаций выпуска пеню за каждый день просрочки, 
исчисляемую исходя из официальной ставки 
рефинансирования Национального Банка Республики 
Казахстан на день исполнения денежного 
обязательства или его части (т.е. на дату, следующую 
за последним днем периода, за который 
осуществляется выплата). 

При наступлении дефолта по облигациям Инвестор 
имеет право востребовать долг по данным 
облигациям в соответствии с действующим 
законодательством Республики Казахстан. 

Эмитент осуществляет все необходимые мероприятия 
и принимает все необходимые меры в целях 
недопущения дефолтов по своим обязательствам. 

При наступлении дефолта по облигациям Эмитент 



 

   

приложит все усилия для устранения причин, 
вызвавших дефолт, в том числе, предпримет меры: 

1) по эффективному управлению ликвидностью 
Эмитента в сложившейся ситуации и выполнению 
мероприятий связанных с обеспечением ее 
достаточного уровня для дальнейшего выполнения 
обязательств Эмитента; 

2) иные меры в зависимости от наступившего 
события. 

Реструктуризация обязательств Эмитента при 
наступлении дефолта по облигациям будет 
осуществляться в порядке и на условиях, 
предусмотренных законодательством Республики 
Казахстан. Эмитент освобождается от 
ответственности за частичное или полное 
неисполнение своих обязательств по настоящим 
условиям, если это неисполнение явилось следствием 
обстоятельств непреодолимой силы. Под 
обстоятельствами непреодолимой силы понимаются 
обстоятельства, наступление которых не 
представлялось возможным предвидеть или 
предотвратить (стихийные явления, военные действия 
и т.п.). В случае возникновения обстоятельств 
непреодолимой силы, срок выполнения Эмитентом 
своих обязательств по настоящим условиям 
отодвигается соразмерно времени, в течение которого 
действуют такие обстоятельства и их последствия. 

2) Меры, которые будут 
предприняты эмитентом в 
случае наступления дефолта по 
облигациям, включая 
процедуры защиты прав 
держателей облигаций при 
неисполнении или 
ненадлежащем исполнении 
обязательств по выплате 
вознаграждения по облигациям, 
в том числе порядок и условия 
реструктуризации 
обязательств; 

 

При наступлении событий дефолта Эмитент 
разработает и утвердит План мероприятий по 
устранению причин, вызвавших события 
дефолта, с целью обеспечения прав держателей 
облигаций. 
Эмитент в течение 30 (тридцати) рабочих дней с 
даты наступления одного или всех событий 
дефолта, обязан предпринять все возможные 
меры для устранения причин, вызвавших 
события дефолта (за исключением событий, 
являющихся следствием обстоятельств 
непреодолимой силы). В случае не устранения 
таких причин в указанный период, держатели 
облигаций имеют право требовать выкупа 
облигаций Эмитентом путем направления 
Эмитенту письменного требования о выкупе 
облигаций. 
Эмитентом будет инициировано проведение 
общего собрания держателей облигаций с целью 
определения приемлемого выхода из дефолта. 



 

   

Разработан план мероприятий по исполнению 
своих обязательств перед держателями 
облигаций, с указанием соответствующих 
объемов и сроков исполнения, в соответствии с 
законодательством Республики Казахстан. 
Меры, которые будут предприняты Эмитентом в 
случае дефолта направленные на восстановление 
платежеспособности Эмитента и погашения 
задолженности по облигациям, включают в себя 
любые реорганизационные, организационно-
хозяйственные, управленческие, 
инвестиционные, финансово-экономические, 
правовые и иные не противоречащие 
законодательству Республики Казахстан.  
Реструктуризация обязательств Эмитента при 
наступлении дефолта по облигациям будет 
осуществляться в порядке и на условиях, 
предусмотренных законодательством 
Республики Казахстан. 
 
В случае нарушения условий проспекта третьего 
выпуска облигаций в рамках первой 
облигационной программы, в части выплаты 
купонного вознаграждения и/или основного 
долга, решение о реструктуризации обязательств 
Эмитента принимается Советом Директоров и с 
согласия кредиторов в соответствии с 
применимым законодательством. В том, числе с 
учетом прав, предоставляемых облигацией ее 
держателю. 
Порядок и условия реструктуризации 
обязательств оговариваются Эмитентом с 
держателями облигаций путем проведения 
переговоров в случае наступления дефолта по 
облигациям, с обязательным участием 
представителя держателей облигаций 

3) Порядок, срок и способы 
доведения эмитентом до 
сведения держателей облигаций 
информации о фактах дефолта, 
включающей сведения об (о) 
объеме неисполненных 
обязательств, причине 
неисполнения обязательств, 
перечислении возможных 
действий держателей облигаций 
по удовлетворению своих 
требований, порядке обращения 
держателей облигаций с 

В случае наступления дефолта по обязательствам 
по данному выпуску облигаций, Эмитент 
самостоятельно обязан известить держателей 
облигаций о неисполнении обязательств по 
долговым ценным бумагам, установленных 
проспектом выпуска ценных бумаг, в том числе о 
фактах дефолта, включающей сведения об (о) 
объеме неисполненных обязательств, причине 
неисполнения обязательств, перечислении 
возможных действий держателей облигаций по 
удовлетворению своих требований, порядке 
обращения держателей облигаций с требованием 
к эмитенту не позднее чем за 3 (три) рабочих дня 
до установленной проспектом выпуска 
облигаций  даты исполнения обязательств. 



 

   

требованием к эмитенту, лицам, 
несущим солидарную или 
субсидиарную ответственность 
по обязательствам эмитента в 
случае неисполнения либо 
ненадлежащего исполнения 
эмитентом обязательств по 
облигациям 

Эмитент доводит указанные сведения до 
держателей облигаций посредством 
опубликования извещения на официальном сайте 
Биржи (www.kase.kz), на официальном сайте 
Эмитента (www.azhk.kz) и на интернет-ресурсе 
Депозитария финансовой отчетности 
(www.dfo.kz). Извещение Эмитента должно 
содержать информацию о фактах дефолта, в том 
числе об объеме неисполненных обязательств, о 
причине их неисполнения, перечисление 
возможных действий держателей облигаций по 
удовлетворению своих требований, включая 
порядок обращения с требованием к Эмитенту, о 
мерах, которые будут предприняты Эмитентом 
для исправления сложившейся ситуации и 
возможные сроки погашения неисполненных 
обязательств.   

4) Дата и номер договора с 
лицами, несущими солидарную 
или субсидиарную 
ответственность по 
обязательствам эмитента в 
случае неисполнения либо 
ненадлежащего исполнения 
эмитентом обязательств по 
облигациям, а также дата и 
номер государственной 
регистрации юридического 
лица (при наличии таких лиц). 

Лица, несущие солидарную или субсидиарную 
ответственность по обязательствам данного 
выпуска эмитента – отсутствуют.    

 
 
 
11.  Ограничения (ковенанты), 

принимаемые эмитентом и не 
предусмотренные Законом 
Республики Казахстан от 2 
июля 2003 года «О рынке 
ценных бумаг» (если это 
предусмотрено решением 
органа эмитента при выпуске 
облигаций).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

В течение всего срока обращения облигаций, 
установленного проспектом выпуска данных 
облигаций Эмитент обязан соблюдать 
следующие условия: 
1) не допускать  смены собственника (лиц), 

владеющих в совокупности более 50% 
долей/голосующих акций предприятия. В 
случае нарушения данного  пункта  
держатели облигаций имеют право требовать 
выкуп облигаций в порядке, установленном 
законодательством Республики Казахстан 

2) не отчуждать входящее в состав активов 
Эмитента имущество на сумму, 
превышающую двадцать пять процентов от 
общей стоимости активов эмитента на дату 
отчуждения;  

3) не допускать фактов неисполнения 
обязательств, не связанных с выпуском 
облигаций Эмитента, более чем на десять 



 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Порядок действий эмитента 
и держателя облигаций при 
нарушении ограничений 
(ковенантов). 

 

процентов от общей стоимости активов 
данного эмитента на дату государственной 
регистрации выпуска облигаций;  

4) не вносить изменения в учредительные 
документы Эмитента, предусматривающие 
изменение основных видов деятельности 
Эмитента;  

5) не изменять организационно-правовую 
форму; 

Рекомендации Листинговой комиссии по 
включению в проспект выпуска облигаций, 
обращение которых планируется на 
организованном рынке, дополнительных 
ограничений (ковенантов) необходимых для 
обеспечения защиты прав и интересов 
инвесторов. 
6) не допускать нарушения сроков 

предоставления годовой и    промежуточной 
финансовой отчетности, установленных 
листинговым договором, заключенным 
между Эмитентом и биржей; 

7) не допускать нарушения срока 
предоставления аудиторских отчетов по 
годовой финансовой отчетности Эмитента, 
установленного листинговым договором, 
заключенным между Эмитентом и биржей, 
кроме случаев, когда причиной нарушения 
сроков предоставления аудиторских отчетов 
является вина аудиторской компании.  

Эмитентом приняты рекомендации Листинговой 
комиссии по включению в проспект выпуска 
облигаций, обращение которых планируется на 
организованном рынке, дополнительных 
ограничений (ковенантов), т.к. указанные 
ограничения необходимы для обеспечения 
защиты прав и интересов инвесторов. 
 
 
В случае нарушения пунктов 1-7 вышеуказанных 
ковенантов держатели облигаций имеют право 
требовать их выкупа. В случае нарушения 
ограничений (ковенантов) Эмитент в течение 5 
(пяти) рабочих дней с даты наступления 
нарушения доводит до сведения держателей 
облигаций информацию о данном нарушении с 
подробным описанием причины возникновения 
нарушения, способа и срока устранения данного 
нарушения посредством предоставления 
информационного сообщения на официальном 
сайте Эмитента (www.azhk.kz), а также на 
официальном сайте АО «Казахстанская фондовая 



 

   

биржа» (www.kase.kz). 
12.  

 

Информация об опционах с 
указанием условий заключения 
опциона - если опционы 
позволяют приобрести 
облигации эмитента. 

По облигациям данного выпуска опционы не 
предусмотрены. 

 

13. Прогноз источников и 
потоков денежных средств 
эмитента, необходимых для 
выплаты вознаграждений и 
погашения суммы основного 
долга в разрезе каждого периода 
выплаты вознаграждений до 
момента погашения облигаций. 

 

Согласно Приложению 1.  

14. Использование денег от размещения облигаций 

1) Цели и порядок 
использовании денег, которые 
эмитент получит от размещения 
облигаций; 

Деньги, полученные от размещения облигаций, 
будут направлены на дополнительное  
финансирование проекта: «Строительство ПС-
220/110/10кВ «Кенсай» с ЛЭП 220кВ ПС 
«Ерменсай» - ПС «Кенсай» - АТЭЦ-3». 

2) Условия, при наступлении 
которых возможны изменения в 
планируемом распределении 
полученных денег, с указанием 
таких изменений; 

Эмитент не планирует вносить изменения в 
порядок распределения денег, полученных от 
размещения облигаций. 
При наступлении случаев, при которых 
возможны изменения в планируемом 
распределении полученных от размещения 
облигаций денег, Эмитентом будут внесены 
соответствующие изменения и/или дополнения в 
Проспект выпуска облигаций в порядке, 
предусмотренном законодательством РК. 

3) При выпуске 
инфраструктурных облигаций 
указываются расходы, 
связанные с оплатой услуг 
представителя держателей 
облигаций в соответствии с 
условиями заключенного с ним 
договора. 

Облигации настоящего выпуска не являются 
инфраструктурными.  

 
15. Настоящий выпуск облигаций  не является выпуском облигаций специальной 
финансовой компании при проектном финансировании. 
 
16. Настоящий выпуск облигаций  не является выпуском облигаций специальной 
финансовой компании при секьюритизации. 
 





 

   

Приложение 1  
Прогноз источников и потоков денежных средств эмитента, необходимых для выплаты вознаграждений и погашения суммы 

основного долга в разрезе каждого периода выплаты вознаграждений до момента погашения облигаций 

№ 
п/п  

 Показатели  

2016г. 2017г. 2018г. 2019г. 2020г.  2021г.  

Проект 
в т.ч.  

6 месяцев 
Прогноз 

в т.ч.  
6 месяцев 

Прогноз 
в т.ч.  

6 месяцев 
Прогноз 

в т.ч.  
6 месяцев 

Прогноз 
в т.ч.  

6 месяцев 
Прогноз 

в т.ч.  
6 месяцев 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

I 

Движение денежных 
средств по 
операционной 
деятельности  

                        

1 
 Поступление 

денежных средств, 
всего   38 342 176       17 673 024      42 426 532      18 681 821      45 851 314         20 643 186     53 450 555      24 098 649      56 229 456      25 376 093      59 289 148       26 723 081     

  в том числе: 
                        

 1.1 реализация услуг 
  38 046 803       17 527 508      42 147 842      18 545 050      45 575 496         20 508 973     52 280 563      23 526 254      54 387 470      24 474 362      58 194 593       26 187 567     

 1.2 прочая выручка 
       260 010            127 834           257 472           126 161           258 843             126 833        1 153 682           565 304        1 826 744           895 104        1 079 756            529 080     

 1.3 
полученные 

вознаграждения 
(проценты)          35 363              17 682            21 218            10 609             16 974                 7 380            16 310              7 091            15 243              6 627            14 799               6 434     

 1.3.1 
Полученные 

вознаграждения по 
средствам в кредитных 
учреждениях          35 363              17 682            21 218            10 609             16 974                 7 380            16 310              7 091            15 243              6 627            14 799               6 434     

 1.4 прочие поступления 
               -                      -                     -                     -                     -                        -                    -                     -                     -                     -                     -                      -       

2  Выбытие денежных 
средств, всего   30 268 928       14 267 953      29 116 961      14 260 836      32 126 617         14 775 803     39 937 431      18 180 506      42 512 345      19 437 539      41 759 048       19 168 030     

  в том числе: 
                        

 2.1 платежи поставщикам 
за товары и услуги   19 245 317         8 766 117      16 760 106        8 212 452      19 631 327           8 637 784     26 636 236      11 719 944      28 540 148      12 557 665      27 040 148       11 897 665     

 2.2 авансы выданные 
       230 000            150 000           230 000           138 000           230 000             140 300           230 000           135 700           230 000           144 900           230 000            142 600     

 2.3 выплаты по 
заработной плате     7 283 841         3 585 852        7 468 701        3 659 663        7 819 795           3 831 700       8 187 774        4 012 009        8 515 285        4 172 490        9 026 202         4 422 839     

 2.4 
выплата 

вознаграждения 
(процентов)     1 453 410            760 966        2 350 825        1 128 138        1 737 955             841 391        1 875 565           841 118        1 966 842           967 242        2 007 023         1 013 969     



 

   

 2.4.1 
Выплата 

вознаграждения по  
займам полученным         599 712            334 117           794 976           350 214        1 035 805             490 316        1 173 415           490 043        1 264 692           616 167        1 304 873            662 894     

 2.4.2 
Выплата 

вознаграждения по 
долговым ценным 
бумагам (облигациям)         853 699            426 849        1 555 849           777 924           702 150             351 075           702 150           351 075           702 150           351 075           702 150            351 075     

 2.5 другие платежи в 
бюджет     1 849 459            912 343        2 107 102        1 032 480        2 500 959           1 225 470       2 796 374        1 370 223        3 040 884        1 490 033        3 223 337         1 579 435     

 2.6 прочие выплаты 
       206 902              92 675           200 227            90 102           206 580               99 158           211 483           101 512           219 187           105 210           232 338            111 522     

3 

Чистая сумма 
денежных средств по 
операционной 
деятельности      8 073 248         3 405 071      13 309 571        4 420 985      13 724 697           5 867 384     13 513 124        5 918 143      13 717 111        5 938 554      17 530 100         7 555 051     

II 

Движение денежных 
средств по 
инвестиционной 
деятельности                          

1 
 Поступление денежных 
средств, всего          75 000              75 000                   -                     -                     -                        -                    -                     -                     -                     -                     -                      -       

  в том числе: 
                        

 1.1 
Возврат банковских 
вкладов          75 000              75 000                   -                     -                     -                        -                    -                     -                     -                     -                     -                      -       

 1.2 
Дивиденды и прочие 
выплаты от дочерних 
компаний                -                      -                     -                     -                     -                        -                    -                     -                     -                     -                     -                      -       

 1.3 Прочие поступления                -                      -                     -                     -                     -                        -                    -                     -                     -                     -                     -                      -       

2 
 Выбытие денежных 

средств, всего   15 801 641         4 883 650      10 300 188        3 914 072      13 871 321           5 271 102     12 857 308        5 014 350      12 912 049        5 035 699      11 812 049         4 606 699     

  в том числе: 
                        

 2.1 
Приобретение основных 
средств    15 790 968         4 883 650      10 300 188        3 914 072      13 871 321           5 271 102     12 857 308        5 014 350      12 912 049        5 035 699      11 812 049         4 606 699     

 2.2 
Приобретение 
нематериальных активов          10 672                    -                     -                     -                     -                        -                    -                     -                     -                     -                     -                      -       

 2.3 Прочие выплаты                -                      -                     -                     -                     -                        -                    -                     -                     -                     -                     -                      -       

3 

Чистое поступление 
денежных средств по 
инвестиционной 
деятельности - 15 726 641     -   4 808 650    - 10 300 188    -   3 914 072    - 13 871 321    -      5 271 102   - 12 857 308    -   5 014 350    - 12 912 049    -   5 035 699    - 11 812 049     -   4 606 699     

III 
Движение денежных 
средств по финансовой 
деятельности  

                        

1 
 Поступление денежных 
средств, всего     7 442 000         1 477 996        8 110 208        1 450 015        2 464 000           1 124 200       2 464 000        1 124 200        2 688 000        1 221 400        2 464 000            889 200     

  в том числе: 
                        



 

   

 1.1 
Поступления по 
долгосрочным займам 
полученным      2 912 000         1 477 996        8 110 208        1 450 015        2 464 000           1 124 200       2 464 000        1 124 200        2 688 000        1 221 400        2 464 000            889 200     

 1.1.1 

от организаций  
внутри страны, за 
исключением компаний 
ДО и других ДО Фонда       2 912 000         1 477 996        8 110 208        1 450 015        2 464 000           1 124 200       2 464 000        1 124 200        2 688 000        1 221 400        2 464 000            889 200     

 1.2 

Поступления по 
выпущенным долговым 
ценным бумагам 
(облигациям)      4 530 000                    -                     -                     -                     -                        -                    -                     -                     -                     -                     -                      -       

 1.2.1 ДО в группе Фонда     4 530 000                    -                     -                     -                     -                        -                    -                     -                     -                     -                     -                      -       

 1.3 Прочие поступления                 -                      -                     -                     -                     -                        -                    -                     -                     -                     -                     -                      -       

2 
Выбытие денежных 

средств, всего     2 600 509         1 433 790      11 564 002           385 442        2 352 009             704 703        3 112 915           998 770        3 491 928        1 187 769        8 239 702         1 302 940     

  в том числе: 
                        

 2.1 
Выплата основного долга 
по долгосрочным займам 
полученным     2 056 283         1 250 000           533 708           181 361        1 179 331             500 623        1 738 864           794 690        2 116 861           983 689        2 361 176         1 098 860     

 2.1.1 

от организаций  
внутри страны, за 
исключением компаний 
ДО и других ДО Фонда       2 056 283         1 250 000           533 708           181 361        1 179 331             500 623        1 738 864           794 690        2 116 861           983 689        2 361 176         1 098 860     

 2.2 
Выплата основного долга 
выпущенных долговых 
ценных бумаг (облигаций)                -                      -        10 043 515                   -                     -                        -                    -                     -                     -                     -          4 530 000                    -       

 2.2.1 ДО в группе Фонда                -                      -        10 043 515                   -                     -                        -                    -                     -                     -                     -          4 530 000                    -       

 2.3 Дивиденды, выплаченные:          80 901                    -             522 960                   -             708 860                      -            910 232                   -             911 248                   -             884 706                    -       

 2.3.1 
 - акционерам 
материнской компании          80 901                    -             522 960                   -             708 860                      -            910 232                   -             911 248                   -             884 706                    -       

 2.4 Прочие выплаты         463 325            183 790           463 819           204 080           463 819             204 080           463 819           204 080           463 819           204 080           463 819            204 080     

3 

Чистое поступление 
денежных средств по 
финансовой 
деятельности      4 841 491              44 206    -   3 453 794        1 064 573           111 991             419 497    -      648 915           125 430    -      803 928            33 631    -   5 775 702     -      413 740     

                            

IV. 

Влияние изменений 
обменного курса на 
сальдо денежных 
средств в иностранной 
валюте                          

                            



 

   

V. 
Чистое изменение 
денежных средств и их 
эквивалентов  -   2 811 902     -   1 359 373    -      444 411        1 571 486    -        34 633           1 015 778             6 901        1 029 223              1 134           936 486    -       57 651         2 534 612     

VI. 
Денежные средства и их 
эквиваленты на начало 
периода     3 485 668         3 485 668           673 766           673 766           229 355             229 355           194 722           194 722           201 623           201 623           202 757            202 757     

VII. 
Денежные средства и их 
эквиваленты на конец 
периода        673 766         2 126 296           229 355        2 245 252           194 722           1 245 133          201 623        1 223 944           202 757        1 138 108           145 106         2 737 369     



Прогноз прибылей и убытков в тыс. тенге 

 
 тыс.тенге  

 № 
п/п  

 Показатели  
2016г. 2017г. 2018г. 2019г. 2020г. 2021г 

Проект Прогноз Прогноз Прогноз Прогноз Прогноз 

1 
Доход от реализации продукции и 
оказания услуг, в том числе от: 

34 217 511 37 861 887 41 048 142 47 709 148 50 191 262 53 202 738 

1.1. 
передачи и распределения  

электроэнергии 
33 970 360 37 632 002 40 692 407 46 679 074 48 560 241 51 473 856 

1.2. прочие 247 151 229 886 355 735 1 030 073 1 631 021 1 728 882 

2 
Себестоимость реализованной 
продукции и оказанных услуг, в  т.ч. 

27 390 364 29 220 219 31 258 094 37 754 906 40 020 479 42 421 708 

2.1. 
Себестоимость передачи 

электроэнергии 
27 390 364 29 220 219 31 258 094 37 754 906 40 020 479 42 421 708 

2.3. 
Амортизация основных средств и 

нематериальных активов 5 185 971 5 958 151 6 589 620 7 197 554 7 554 944 8 006 092 

3 
Валовая прибыль (Gross operating 
profit=1-2) 

6 827 147 8 641 669 9 790 049 9 954 242 10 170 783 10 781 030 

4 Доходы от финансирования 40 668 24 401 19 521 18 756 17 529 17 018 

5 Прочие доходы, в том числе 379 512 379 512 379 512 379 512 379 512 402 258 

5.1. 
Прочие доходы от неосновной 

деятельности 
379 112 379 112 379 112 379 112 379 112 401 858 

5.2. Доходы от курсовой разницы 400 400 400 400 400 400 

6 Общие и административные расходы 937 456 949 669 971 801 967 649 1 048 521 1 111 433 

6.1. 
Амортизация основных средств и 

нематериальных активов 27 729 28 028 20 946 15 518 14 294 15 151 

7 
Операционная прибыль (Net operating 
profit = 3 - 6- 7) 

5 889 691 7 691 999 8 818 248 8 986 593 9 122 262 9 669 597 

8 
Прибыль до отчислений по 
амортизации, процентам и КПН (EBITDA 
= 8+7.1+2.1) 

11 103 391 13 678 178 15 428 814 16 199 665 16 691 499 17 690 840 

9 Расходы на финансирование 1 830 402 2 058 836 1 494 351 1 645 261 1 744 518 2 276 194 

10 
Прочие расходы от неосновной 
деятельности, в том числе: 

121 471 129 913 137 660 145 870 151 705 160 807 

10,1 Расходы от курсовой разницы 1 545 1 591 1 639 1 688 1 756 1 861 

11 
Прибыль (убыток) от продолжаемой 
деятельности (14=3+4+5-6-7-10-11+/-12) 

4 357 997 5 907 163 7 585 270 7 593 729 7 623 079 7 651 873 

12 
Прибыль (убыток) до налогообложения 
(ЕВТ = 14+/-15) 

4 357 997 5 907 163 7 585 270 7 593 729 7 623 079 7 651 873 

13 
Расходы по корпоративному подоходному 
налогу 

871 599 1 181 433 1 517 054 1 518 746 1 524 616 1 616 093 

14 
Итоговая прибыль (убыток) до вычета 
доли меньшинства 

3 486 398 4 725 730 6 068 216 6 074 984 6 098 464 6 035 781 

Итоговая прибыль 3 486 398 4 725 730 6 068 216 6 074 984 6 098 464 6 035 781 



 

 
 

«Алатау Жарық Компаниясы»  («АЖК» АҚ) Акционерлік Қоғамының  
БІРІНШІ ОБЛИГАЦИЯЛЫҚ БАҒДАРЛАМА АЯСЫНДА ҚАМТАМАСЫЗ ЕТУСІЗ 
АТАУЛЫ КУПОНДЫҚ ОБЛИГАЦИЯЛАРДЫҢ ҮШІНШІ ШЫҒАРЫЛЫМЫНЫҢ 

ПРОСПЕКТІСІ 
Уәкілетті органның мемлекеттік емес облигациялар шығарылымының (облигациялық 
бағдарлама аясындағы облигациялар шығарылымының облигациялық бағдарламасы) 
мемлекеттік тіркеуі проспектіде сипатталған облигацияларды сатып алуға қатысты 
инвесторларға қандай да бір ұсыныстарды беруін білдірмейді, және осы құжатта 
берілген ақпараттың сенімділігі үшін жауапкершілік көтермейді. Эмитенттің 
лауазымды тұлғалары осы проспектіде берілген ақпараттың сенімділігі үшін 
жауапкершілік көтереді және онда берілген барлық ақпараттың сенімді болып 
табылатындығын және эмитентке және оның облигацияларына қатысты 
инвесторларды жаңылыстырмайтындығын растайды. Акционерлік қоғам болып 
табылатын эмитент, нормативтік-құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде 
№13438 нөмірімен тіркелген, Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 
2016 жыл 28 қаңтардағы № 26 «Қаржылық есептілік депозитарийінің, қор биржасының 
интернет-ресурстарында корпоративтік оғиғалар туралы ақпаратты, қаржалық 
есептілікті және аудиторлық есептерді, акционерлік қоғамдардың үлестес 
тұлғаларының тізімдерін, сондай-ақ жыл қорытындысы бойынша атқарушы органның 
мүшелеріне берілген сыйақының жиынтық мөлшері туралы ақпаратты орналастыру 
Қағидаларын бекіту туралы» қаулысымен бекітілген, мерзімдер және тәртіптермен, 
корпоративтік оқиғалар туралы ақпаратты, акционерлік қоғамның жылдық қаржылық 
есептіліктерін және аудиторлық есептерді, акционерлік қоғамның үлестес 
тұлғаларының тізімдерін, сондай ақ жыл қорытындысы бойынша атқарушы органның 
мүшелеріне берілген сыйақының жиынтық мөлшері туралы қаржылық есептілік және 
бухгалтерлік есеп туралы Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес анықталған 
қаржылық есептілік депозитарийін интернет-ресурста орналастыруды қамтамасыз 
етеді. «Бағалы қағаздар рыногы туралы» Заңның 102 бабы 2 тармағындағы 
мазмұндалған өзгертулер, нормативтік-құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу 
тізілімінде №13438 нөмірімен тіркелген, Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі 
Басқармасының 2016 жыл 28 қаңтардағы № 26 «Қаржылық есептілік депозитарийінің, 
қор биржасының интернет-ресурстарында корпоративтік оғиғалар туралы ақпаратты, 
қаржалық есептілікті және аудиторлық есептерді, акционерлік қоғамдардың үлестес 
тұлғаларының тізімдерін, сондай-ақ жыл қорытындысы бойынша атқарушы органның 
мүшелеріне берілген сыйақының жиынтық мөлшері туралы ақпаратты орналастыру 
Қағидаларын бекіту туралы» қаулысымен бекітілген тәртіппен, пайда болған сәттен 
бастап 15 (он бес) күнтізбелік күн ішінде бұқаралық ақпарат құралдарында ақпаратты 
жариялау, бухгалтерлік есеп және қаржылық есептілік туралы Қазақстан 
Республикасының заңнамасына сәйкес анықталған қаржылық есеп депозитарий 
интернет-ресурсында ақпараты орналастыру тәсілі арқылы бағалы қағазды 
ұстаушыларға эмитентпен жеткізіледі. 2016 жыл 



 

   

 

1. Осы облигациялар шығарылымы «Алатау Жарык Компаниясы» Акционерлік қоғамының 
(әрі қарай «АЖК» АҚ немесе Эмитент) Бірінші облигациялық бағдарлама Проспектісіне 
сәйкес жүзеге асырылады.  

2. «АЖК» АҚ облигациялық бағдарламасы туралы мәліметтер  

1) Бірінші облигациялық бағдарлама 
проспектісін мемлекеттік тіркеу күні және нөмірі 

 

2013 жылғы 28 қараша Е36 

2) Шығарылым жүзеге асырылатын облигациялық 
бағдарламаның ақшалай көріністегі көлемі 

20 000 000 000 теңге 

3) Облигациялық бағдарлама аясында 
облигациялар шығарылымының реттік нөмірі 

3 (үшінші) 

 
 

4) Бірінші облигациялық бағдарлама аясында 
алдыңғы облигациялар шығарылымдары туралы 
мәліметтер, соның ішінде облигациялар 
шығарылымының уәкілетті органда тіркелген 
күні; облигациялар түрі және саны; атаулы құны 
бойынша шығарылым көлемі; орналастырылған 
облигациялар шығарылымының саны 

Бірінші облигациялық бағдарлама аясында 
облигациялардың бірінші шығарылымы 
Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің Қаржы 
нарығын және қаржылық ұйымдарды бақылау 
және қадағалау комитетінде 2013 жылғы 28 
қарашада тіркелді. Шығарылым Эмиссиялық 
бағалы қағаздардың мемлекеттік тізіліміне Е36-1 
нөмірімен енгізілді.  
Бірінші облигациялық бағдарлама аясында 
қамтамасыз етусіз атаулы купондық 
облигациялардың бірінші шығарылымының 
көлемі 10 830 000 000 (он миллиард сегіз жүз 
отыз миллион)  теңгені, облигациялар саны - 
10 830 000 (он миллион сегіз жүз отыз мың) 
дананы құрады. Орналастырылған 
облигациялардың саны 10 043 515 (Он миллион 
қырық үш мың бес жүз он бес) дананы құрады. 
Бірінші облигациялық бағдарлама аясындағы 
облигациялардың екінші шығарылымы Қазақстан 
Республикасы Ұлттық Банкіде 2015 жылы 29  
қаңтарда тіркелді. Шағарылым эмиссиялық 
бағалы қағаздарының мемлекеттік тізідімінде 
Е36-2 нөмірімен енгізілді. 
Бірінші облигациялық бағдарлама аясында 
қамтамасыз етусіз атаулы купондық 
облигациялардың екінші шығарылымының 
көлемі1 880 000 000 (бір миллиард сегіз жүз 
сексен миллион) теңгені, облигациялар саны - 
1 880 000 (бір миллион сегіз жүз сексен мың) 
данны құрады. Орналастырылған 
облигациялардың саны – 0 (нөл) дананы құрады. 
Бірінші облигациялық бағдарлама аясында 
екінші шығарылымының бірде бір облигациясы 
орналастырылмаған. 
 

 



 

   

3. Облигациялардың шығарылымы туралы мәліметтер: 

1) Облигация түрі Қамтамасыз етусіз атаулы купондық 
облигациялар  

2) Бір облигацияның номиналды құны 1000 (бір мың) теңгe. Номиналды құны 
индекстелген болып табылмайды. 

3) Облигациялардың саны 4 530 000 (төрт миллион бес жүз отыз мың ) 
дана 

4) Облигациялар шығарылымының жалпы 
көлемі 

4 530 000 000 (төрт миилиард бес жүз отыз 
миллион)   теңге 

5) Облигациялар бойынша сыйақы 
 Облигациялар бойынша сыйақы 

мөлшерлемесі 
Сыйақы мөлшерлемесі (купонның) 
облигациялар айналымының барлық 
мерзімінде бекітілген – облигацияның 
номиналды құнынан жылдық 15,5% (он бес 
бүтін оннан бес пайыз). Облигациялар 
бойынша сыйақы мөлшерлемесі индекстелген 
шама болып табылмайды. 
 

 Обигациялар бойынша сыйақыны есептеу 
басталатын күн 

Обигациялар бойынша сыйақыны есептеу 
басталатын күн айналым басталған күннен 
жүзеге асырылады. Айналымның басталу күні 
– «Қазақстан қор биржасы» АҚ (әрі қарай - 
Биржа) бағалы қағаздарының ресми тізіміне 
облигацияларды енгізу күні. Ресми тізімге 
енгізу күні туралы хабар Биржаның ресми 
сайтында жарияланатын болады. 
 

 Обигациялар бойынша сыйақы төлеу күні 
және (немесе) сыйақы төлеу мерзімділігі 

Облигациялар бойынша сыйақы төлемі 
жылына екі рет, сәйкесінше облигациялар 
айналымының басталу күнінен бастап әрбір 
алты айдан кейін өтеу мерзіміне дейін жыл 
сайын жүргізіледі. 

 Облигациялар бойынша сыйақы алу тәсілі, 
сыйақы төлеу тәртібі және шарттары 
 

Облигациялар бойынша купондық сыйақы 
төлемі төлем жүргізілетін кезеңнің соңғы 
күнінен кейін келетін күннен бастап 10 (он) 
жұмыс күні ішінде облигацияларды 
ұстаушылардың ағымдағы шоттарына ақша 
аудару арқылы теңгеде жүргізіледі. 
Купондық сыйақыны алуға төлем жүзеге 
асырылатын кезеңнің соңғы күнінің 
басындағы жағдай бойынша облигация 
ұстаушыларының тізілімінде тіркелген 
тұлғалар құқылы. 
Төлем күніндегі купондық сыйақы купондық 
сыйақының жарты жылдық мөлшерлемесіне 
номиналды құн туындысы ретінде есептеледі. 



 

   

Үтірден кейінгі белгілердің саны және 
дөңгелектеу әдісі биржаның ішкі 
құжаттарымен орнатылады. 
Егер Қазақстан Республикасының резидент 
еместері инвестор болса, купондық сыйақыны 
төлеу Қазақстан Республикасының аумағында 
банк шоты бар болуымен, теңгеде жүргізілетін 
болады. Теңгені басқа валютаға конверттеу 
инвестордан тиісті сұрауды алған кезде 
осындай төлемді жүзеге асыру күніндегі 
Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкімен 
белгіленген бағам бойынша мүмкін болады. 
Теңгені басқа валютаға конверттеу 
инвестордың есебінен жүзеге асырылады. 
Облигация ұстаушыларына - Қазақстан 
Республикасының   резиденттеріне  купондық 
төлем олардың ағымдағы шоттарына аудару 
(Теңгу) жүзеге асырылады. 

 Сыйақыны есептеу үшін қолданылатын 
уақыт кезеңі 

Облигациялар бойынша купондық сыйақыны 
есептеу Биржаның ішкі ережелеріне сәйкес 
360/30 (жылына 360 күн/айда 30 күн) уақыт 
базасы есебінен Эмитентпен жүргізіледі. 

6) Облигациялар бойынша есептелген сыйақы 
және (немесе) негізгі қарыз бойынша төлем 
валютасы, номиналды құн валютасы 

Қазақстандық Теңге 

7) Облигацияларды орналастырудың басталу 
күні  және аяқталу күні 

Орналастырудың басталу  облигацяларды 
орналастырудың аяқталу мерзімі күні – 
айналым басталған күннен бастап, 
облигацияларды орналастырудың аяқталу күні 
-  айналым  аяқталу  күні. 

 

8) Облигациялар айналымының мерзімі және 
облигациялар айналымының басталу күні 

Облигациялардың айналу мерзімі – 
айналымның басталу күнінен бастап 5 (бес) 
жыл. Облигациялардың айналымы 
облигациялардың «Қазақстан қор биржасы» 
АҚ ресми тізіміне қосылған күннен бастап 
басталады. 

9) Облигациялар айналымы жоспарлаған 
нарық (бағалы қағаздардың 
ұйымдастырылған және (немесе) 
ұйымдастырмаған нарығы) 

Облигациялар ұйымдастырылған нарықта 
айналымда болады. 

10) Орналастырылатын облигацияларды өтеу 
тәсілі 

Облигацияларды орналастыру Биржаның 
сауда жүйесінде сауда-саттық жүргізу арқылы 
жүргізілетін болады, облигацияларды төлеу 



 

   

сауда-саттықты ұйымдастырушының ішкі 
ережелеріне сәйкес жүзеге асырылады. 

11) Облигацияларды өтеу тәртібі  

 Облигацияларды өтеу күні Облигацияларды өтеу облигациялар 
айналымының басталу күнінен 5 (бес) жыл 
өткен соң жүргізіледі.   

 Облигацияларды өтеу шарттары Облигациялардың соңғы айналым күнінен 
кейін келетін 10 жұмыс күні ішінде қолма-қол 
ақшасыз есеп айырысумен соңғы купондық 
сыйақыны бір мезгілде төлей отырып, теңгеде 
облигациялардың номиналды құны бойынша 
өтеледі. 

 Облигацияларды өтеу тәсілі Облигациялар төлем жүзеге асырылатын 
кезеңнің соңғы күнінің басындағы жағдай 
бойынша облигация ұстаушылардың 
тізілімінде тіркелген облигация 
ұстаушылардың ағымдағы шоттарына ақша 
аудару арқылы өтеледі 

Егер Қазақстан Республикасының резидент 
емесі инвестор болып табылса, негізгі 
борыштың және соңғы купондық сыйақының 
сомасын төлеу Қазақстан Республикасының 
аумағында банк шотының болуында теңгеде 
жүргізілетін болады 

Қазақстан Республикасының аумағында 
инвестордың банк шоты болмаған жағдайда, 
инвестордан тиісті өтініш жазбаша түрде 
алынғанда, теңгені басқа валютаға конверттеу 
осындай төлемді жүзеге асыру күніне 
Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі 
белгілеген бағам бойынша мүмкін болады. 
Теңгені басқа валютаға конверттеу 
инвестордың есебінен жүзеге асырылады. 

12) Облигацияны мерзімінен бұрын өтеуге 
Эмитенттің құқығы 

Директорлар кеңесінің шешімі бойынша 
Эмитент Қазақстан Республикасы 
заңнамасының талаптарына сәйкес, барлық 
айналым мерзімінің ішінде өзінің 
облигацияларын ұйымдастырылған нарықта  
сатып алуға және сатуға құқылы. Мәміленің 
мерзімдері және бағасы мәмілені жасау 
сәтінде қалыптасқан нарықтық шарттардан 
шығара келе анықталады. Ақшаны төлеу 
және/немесе қайтару осы облигацияларды 
сатушының шотына аудару арқылы қолма-қол 



 

   

ақшасыз нысанда жүзеге асырылады. 

Эмитенттің облигациялардың өтеуін төлеп 
алуы облигациялардың басқа 
ұстаушыларының құқықтарын бұзбауы тиіс. 

Төлеп алынған облигациялар өтелген болып 
саналмайды және Эмитентпен қайта 
орналастырылуы мүмкін. 

Облигациялардың өтеуін төлеп алу 
облигациялардың өтеуін төлеп алу мерзімдері 
және тәртібі туралы тиісті шешімді 
Эмитенттің Директорлар кеңесі 
қабылдағаннан кейін 30 (отыз) жұмыс күнінің 
ішінде Эмитентпен жүзеге асырылады. 
Эмитенттің Директорлар кеңесінің шешімі 
оны қабылдағаннан кейін 5 (бес) жұмыс күні 
ішінде Эмитенттің корпоративтік сайтында 
(http://www.azhk.kz/) және/немесе Эмитенттің 
Жарғысымен анықталған бұқаралық ақпарат 
құралдарында ақпаратты жариялау арқылы, 
сонымен қатар Биржаның ресми сайтында 
(http://www.kase.kz/) ақпаратты орналастыру 
арқылы облигация ұстаушылардың назарына 
жеткізілетін болады. 

 

13) Облигациялар бойынша қамтамасыз ету Осы шығарылым облигациялары қамтамасыз 
етілмеген. 

14) Облигациялардың инфрақұрылымының 
шығарылымы кезінде – мемлекеттің 
кепілдігін беру туралы Қазақстан 
Республикасы Үкіметінің қаулысы және 
концессия шартының деректемелері 

Осы шығарылымның облигациялары 
инфрақұрылымдық болып табылмайды. 

4. Осы шығарылымның облигациялары облигациялар болып табылмайтын, төлеу бұрын эмитент шығарған 
облигациялар бойынша адам талаптарын жүзеге асырылатын болады, емдеу мерзімі өтіп кеткен. 
5. Осы шығарылымның облигациялары айырбасталатын болып табылмайды. 
6. Облигацияларды ұстаушылардың өкілі туралы мәліметтер 
1) Облигацияларды ұстаушылардың өкілінің 

толық және қысқаша аталуы 
«Банк ЦентрКредит» АҚ еншілес ұйымы - 
«BCC Invest» Акционерлік қоғамы («BCC 
Invest» АҚ) 

2) Облигацияларды ұстаушылардың өкілінің 
байланыс телефондары, орналасқан жері 

050022, Қазақстан Республикасы, Алматы қ., 
Шевченко к-сі,   100-үй.  

тел.: +7 (727) 244 32 32 

факс: +7 (727) 244 32 31 

 

 Облигацияларды ұстаушылардың өкілімен 2016 жылғы 18 шілдедегі № 12/16 ПДО 



 

   

эмитенттің шарт нөмірі және күні Шарты 

7.  Төлем агенттігінің (егер бар болса) туралы ақпарат: жоқ 

8.Қор биржасының ресми тізімінде эмиссиялық бағалы қағаздарды қосу және табу мәселелері бойынша 
консультациялық қызметтер көрсетету жөніндегі шарт жасасу бойынша мәліметтер 

1) Қор биржасының ресми тізімінде 
эмиссиялық бағалы қағаздарды қосу және 
табу мәселелері бойынша консультациялық 
қызметтер көрсетететін тұлғаның толық 
және қысқаша аталуы 

«Банк ЦентрКредит» АҚ еншілес ұйымы - 
«BCC Invest» Акционерлік қоғамы («BCC 
Invest» АҚ) 

2) Қор биржасының ресми тізімінде 
эмиссиялық бағалы қағаздарды қосу және 
табу мәселелері бойынша консультациялық 
қызметтер көрсетететін тұлғаның байланыс 
телефондары, орналасқан жері 

050022, Қазақстан Республикасы, Алматы қ., 
Шевченко к-сі,   100-үй.  

тел.: +7 (727) 244 32 32 

факс: +7 (727) 244 32 31 

 

3) Қор биржасының ресми тізімінде 
эмиссиялық бағалы қағаздарды қосу және 
табу мәселелері бойынша консультациялық 
қызметтер көрсетететін тұлғамен 
эмитенттің шарт нөмірі және күні 

2016 жылғы 01 шілдедегі 07/16 қаржылық-
кеңестік қызсет көрсету туралы Шарты 

 

9. Облигациялардың ұстаушысына берілетін құқықтар, соның ішінде: 
1) Облигациялардың номаналды құны мерзімі 

облигациялар шығарылымының 
проспектісімен қарастырылған эмитенттен 
алу құқығы  немесе өзге де мүліктік 
баламасы алу, сонымен бірге облигациялар 
шығарылымының проспектісімен 
бекітілген, облигациялардың номиналды 
құнынан сол бойынша тіркелген пайызды 
алу  немесе өзге де мүліктік құқықтар 
құқығы   

Облигацияларды ұстаушылар құқылы: 

 Облигацияларды өтеу кезінде номиналды 
құнды алуға; 

 осы Проспектімен қарастырылған 
мерзімдерде облигациялар бойынша 
купондық сыйақыны Эмитенттен алуға; 

 облигацияларды еркін сатуға және 
басқалай түрде меншіктен шығаруға; 

 заңнамамен және облигацияларды шығару 
проспектісімен қарастырылған тәртіпте 
өзінің талаптарын қанағаттандыруға; 

 Қазақстан Республикасының 
заңнамасымен қарастырылған ақпаратты 
белгіленген тәртіпте алуға; 

 Қазақстан Республикасының 
заңнамасымен қарастырылған 
жағдайларда және тәртіпте Эмитентке 
қоятын талаптарын қанағаттандыруға; 

 облигацияларға иелік етуге, пайдалануға 
және өкімдік етуге; 



 

   

2) Осы құқықты іске асыру мерзімін, тәртібін 
және шарттарын көрсетумен 
облигацияларды эмитентпен сатып алу 
талабының, соның ішінде облигациялар 
шығарылымының проспектісімен 
қарастырылған шектеулерді (ковентант) 
бұзу кезіндегі құқықтары 

Осы проспектімен қарастырылған 
жағдайларды қоспағанда, облигацияларды 
ұстаушы облигациялардың өтеуін төлеп алуды 
талап етуге құқығы жоқ. 

Орналастырылған облигациялардың өтеуін 
төлеп алу Эмитентпен келесі жағдайларда 
жүргізілуі тиіс:  

1) Эмитенттің Директорлар кеңесі 
облигациялардың делистингі туралы 
шешім қабылдауы; 

2) Уәкілетті органның нормативтік 
құқықтық актісімен және қор 
биржасының ішкі құжаттарымен 
анықталған тізбедегі ақпаратты қор 
биржасына ұсыну бөлігіндегі арнайы 
(листингілік) талаптарды орындамауы 
себепті Эмитент облигацияларының 
делистингі туралы қор биржасының 
шешім қабылдауы; 

3) Облигация ұстаушыларының бұрынғы 
өкілімен шартты бұзған немесе оның 
қолданысын тоқтатқан күннен бастап 
отыз күнтізбелік күннен асатын 
мерзімде облигация ұстаушылар 
өкілімен Эмитенттің шарт жасамауы. 

Эмитент облигациялар шығарылымының осы 
шарттарының 11 тармағымен қарастырылған 
шарттарды бұзған және облигациялар 
шығарылымының осы шарттарының 10 
тармағы 2.тт. көрсетілген жағдайда, 
облигацияларды ұстаушылар 
облигациялардың өтеуін төлеп алуды талап 
етуге құқығы бар. 

Эмитент жинақталған сыйақыны ескере 
отырып, облигациялардың номиналды құнына 
сәйкес келетін бағада немесе 
облигациялардың әділ нарықтық бағасы 
бойынша, қай шаманың үлкен болып 
табылатындығына байланысты, 
орналастырылған облигациялардың өтеуін 
төлеп алуды жүзеге асыруға міндетті. 

Облигация ұстаушы барлық қажетті 
деректемелерді көрсете отырып, еркін 
нысанда өтініш беруі тиіс: 

 Заңды тұлға үшін: облигацияларды 



 

   

ұстаушының атауы; бизнес-сәйкестендіру 
нөмірі; нөмірі, берілген күн және 
мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) туралы 
куәлікті берген орган – болған жағдайда; 
заңды мекенжайы және іс жүзіндегі 
орналасқан жері; телефондар; банктік 
деректемелер; өтеуін төлеп алуға жататын 
облигациялардың саны және түрі; 

 Жеке тұлға үшін: облигация ұстаушының 
тегі, аты және болған жағдайда, әкесінің 
аты; жеке сәйкестендіру нөмірі; жеке басты 
куәландыратын құжаттың нөмірі, күні және 
берген орган; тұрғылықты жері; 
телефондар; банктік деректемелер; өтеуін 
төлеп алуға жататын облигациялардың 
саны және түрі. 

Облигациялардың өтеуін төлеп алу облигация 
ұстаушыдан міндеттемелерді атқару туралы 
жазбаша талапты алған күннен бастап  40 
(қырық) күнтізбелік күннің ішінде облигация 
ұстаушылардың ағымдағы шоттарына 
номиналды құнды және жинақталған 
купондық сыйақыны аудару арқылы жүзеге 
асырылады. 

Шектеулерді (ковенанттарды) бұзған 
жағдайда облигациялардың өтеуін төлеп алу 
процедурасы облигация ұстаушылардың  
берген өтініштерінің негізінде ғана 
жүргізілетін болады. Өтеуін төлеп алуға 
өтініш бермеген облигация ұстаушылар 
облигациялар шығарылымының осы 
шарттарында көрсетілген осы шығарылымның 
айналым мерзімі аяқталасымен өздеріне 
тиесілі облигацияларды өтеуге құқығы бар. 

Облигациялардың өтеуін төлеп алу 
облигациялардың өтеуін төлеп алу мерзімдері 
және тәртібі туралы тиісті шешімді 
Эмитенттің Директорлар кеңесі 
қабылдағаннан кейін 30 (отыз) жұмыс күнінің 
ішінде Эмитентпен жүзеге асырылады. 
Эмитенттің Директорлар кеңесінің шешімі 
оны қабылдағаннан кейін 5 (бес) жұмыс күні 
ішінде Эмитенттің корпоративтік сайтында 
(http://www.azhk.kz/) және/немесе Эмитенттің 
Жарғысымен анықталған бұқаралық ақпарат 
құралдарында ақпаратты жариялау арқылы, 
сонымен қатар Биржаның ресми сайтында 



 

   

(http://www.kase.kz/) ақпаратты орналастыру 
арқылы облигация ұстаушылардың назарына 
жеткізілетін болады 

3) Аталған құқықтарды бағалауды іске 
асыруға құқық пәрменді, тұлғаларды және 
бағалау тәртібі, олардың сақталу тәсілі, 
құқықтың сипатталуы, сонымен бірге 
негізгі қарызды және (немесе) сыйақыны 
төлеу басқа мүліктік құқықтармен 
облигациялар шығарылымының 
проспектісіне сәйкес жүргізілетін болса осы 
құқықтардың ауысуын іске асыру тәртібі 

Сыйақыны және (немесе) негізгі қарызды 
төлеу басқа да мүліктік құқықтармен 
жүргізілмейді. 

10. Эмитент облигациялары бойынша дефолт жариялануы мүмкіндігі бар болған кездегі жағдайлар туралы 
мәліметтер 

1) Эмитент облигациялары бойынша дефолт 
жариялануы мүмкіндігі бар болған кездегі 
жағдайлар тізімі 

Эмитенттің облигациялары бойынша дефолт – 
бұл эмиссиялық бағалы қағаздар және басқа 
қаржылық құралдар бойынша міндеттемелерін 
орындамау. Егер осы Проспектпен бекітілген 
мерзімде Эмитент өз міндеттерін орындамаған 
жағдайда, облигация ұстаушылардың барлық 
құқықтары және олардың мүдделерін қорғау 
Қазақстан Республикасы заңнамасына сәйкес 
жүзеге асырылады. Осы шарттармен 
белгіленген мерзімдерде облигациялар 
бойынша купондық сыйақыны және/немесе 
негізгі борышты Эмитенттің кінәсінен 
төлемеген немесе толымсыз төлеген жағдайда, 
Эмитент мерзімі өткен әрбір күн үшін 
ақшалай міндеттемені немесе оның бөлігін 
орындау күніндегі (яғни төлем жүргізілетін 
кезеңнің соңғы күнінен кейін келетін күнге) 
Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі 
белгілеген қайта қаржыландырудың ресми 
мөлшерлемесінен шығара келе есептелетін 
өсімпұлды шығарылым облигацияларын 
ұстаушыларға төлейді. 

Облигациялар бойынша дефолт туындаған 
кезде Инвестор Қазақстан Республикасының 
қолданыстағы заңнамасына сәйкес осы 
облигациялар бойынша борышты талап етуге 
құқығы бар. 

Эмитент өзінің міндеттемелері бойынша 
дефолттарға жол бермеу мақсатында барлық 
қажетті іс-шараларды жүзеге асырады және 
барлық қажетті шараларды қабылдайды. 

Облигациялар бойынша дефолт туындаған 



 

   

кезде Эмитент дефолтты туындатқан 
себептерді жою үшін барлық күшін салады, 
соның ішінде келесі шараларды қабылдайды: 

1) қалыптасқан жағдайда Эмитенттің 
өтімділігін тиімді басқару және Эмитенттің 
міндеттемелерін әрі қарай орындау үшін оның 
жеткілікті деңгейін қамтамасыз етумен 
байланысты іс-шараларды орындау бойынша; 

2) туындаған жағдайға байланысты басқа 
шаралар. 

Облигациялар бойынша дефолт туындаған 
кезде Эмитенттің міндеттемелерін қайта 
құрылымдау Қазақстан Республикасының 
заңнамасымен қарастырылған тәртіпте және 
шарттарда жүзеге асырылатын болады. 
Эмитент осы шарттар бойынша өзінің 
міндеттемелерін ішінара немесе толық 
орындамағандығы үшін, егер бұл орындамау 
дүлей күш жағдайларының салдарынан болса, 
жауапкершіліктен босатылады. Дүлей күш 
жағдайлары дегенде туындауын алдын ала 
болжау немесе алдын алу мүмкін болмайтын 
жағдайлар (табиғи құбылыстар, әскери 
қимылдар және т.с.с.) түсініледі. Дүлей күш 
жағдайлары туындаған жағдайда, осы шарттар 
бойынша міндеттемелерін Эмитенттің 
орындау мерзімі осындай жағдайлар және 
олардың салдарлары әрекет ететін уақытқа 
сәйкес келетін мерзімге жылжытылады. 

2) Облигациялар бойынша сыйақыны төлеу 
бойынша міндеттерін тиісінше орындамаған 
немесе орындамаған кезінде облигациялар 
ұстаушыларының құқықтарын қорғау рәсімдерін 
қоса алғанда, облигациялар бойынша дефолт 
туындаған жағдайдағы шаралар, сонын ішінде 
міндеттерін қайта құрылымдау шарттары және 
тәртібі 

Дефолт оқиғалары туындаған кезде Эмитент 
облигацияларды ұстаушылардың құқықтарын 
қамтамасыз ету мақсатында, дефолт 
оқиғаларын туындатқан себептерді жою 
бойынша Шаралар жоспарын әзірлейді және 
бекітеді. Эмитент дефолттың бір немесе 
барлық оқиғалары туындаған күннен бастап 
30 (отыз) жұмыс күнінің ішінде дефолт 
оқиғаларын туындатқан себептерді жою үшін 
барлық мүмкін болатын шараларды 
қабылдауға міндетті (дүлей күш 
жағдайларының салдары болып табылатын 
оқиғаларды қоспағанда). Көрсетілген кезеңде 
осындай себептерді жоймаған жағдайда, 
облигацияларды ұстаушылар 
облигациялардың өтеуін төлеп алу туралы 
жазбаша талапты Эмитентке жіберу арқылы 
Эмитенттен облигацияларды өтеуін төлеп 



 

   

алуын талап етуге құқығы бар. 

Эмитент дефолттан шығатын қолайлы жолды 
анықтау мақсатында облигацияларды 
ұстаушылардың жалпы жиналысын өткізуге 
бастама болады. Қазақстан Республикасының 
заңнамасына сәйкес, тиісті көлемдерді және 
атқарылу мерзімдерін көрсетумен 
облигацияларды ұстаушылардың алдындағы 
өз міндеттемелерін орындау бойынша 
шаралар жоспары әзірленді. 

Дефолт жағдайында Эмитенттің төлем 
қабілеттілігін қалпына келтіруге және 
облигациялар бойынша берешегін өтеуге 
бағытталған, Эмитентпен қабылданатын 
шаралар кез келген қайта 
ұйымдастырушылық, ұйымдастыру-
шаруашылық, басқарушылық, инвестициялық, 
қаржылық-экономикалық, құқықтық және 
Қазақстан Республикасының заңнамасына 
қайшы келмейтін басқа да шараларды 
қамтиды. 

Облигациялар бойынша дефолт туындағанда 
Эмитенттің міндеттемелерін қайта 
құрылымдау Қазақстан Республикасының 
заңнамасымен қарастырылған тәртіпте және 
шарттарда жүзеге асырылатын болады. 

Бірінші облигациялық бағдарлама аясында 
облигациялардың  үшінші шығарылымы 
проспектісінің шарттарын купондық 
сыйақыны және/немесе негізгі борышты төлеу 
бөлігінде бұзған жағдайда, Эмитенттің 
міндеттемелерін қайта құрылымдау туралы 
шешім Директорлардың Кеңесімен және 
кредиторлардың келісімімен, соның ішінде 
облигациялармен оның ұстаушыларына 
берілетін құқықтарды ескере отырып 
қолданыстағы заңнамаға сәйкес қабылданады. 

Облигациялар бойынша дефолт туындаған 
жағдайда, міндеттемелерді қайта құрылымдау 
шарттары мен тәртібі облигацияларды 
ұстаушылар өкілінің міндетті түрде 
қатысуымен облигацияларды ұстаушылармен 
Эмитенттің келіссөздер жүргізу арқылы 
келісіледі. 

3) Облигациялар бойынша эмитент міндеттерін 
тиіссіз орындаған немесе орындамаған жағдайда 

Облигациялардың осы шығарылымы бойынша 
міндеттемелер бойынша дефолт туындаған 



 

   

эмитентке облигациялар ұстаушыларының  
талаппен тәртіпке, өз талаптарын қанағаттандыру 
бойынша облигациялар ұстаушыларының мүмкін 
әрекеттерін санап, міндеттерін орындамау 
себептерін, орындалмаған міндеттерінің көлемі 
туралы мәліметтерді қоса, дефолт фактісі туралы 
ақпаратты облигациялар ұстаушыларға мәлімдеу 
үшін эмитенттің жеткізу тәсілдері, мерзімі және 
тәртібі 

жағдайда, Эмитент облигациялар 
шығарылымының проспектісімен белгіленген 
міндеттемелерді орындау күніне дейін 3 (үш) 
жұмыс күні қалғаннан кешіктірмей, бағалы 
қағаздар шығарылымы проспектісімен 
белгіленген борыштық бағалы қағаздар 
бойынша міндеттемелердің орындалмауы 
туралы облигация ұстаушыларға дербес 
хабарлауға міндетті. Эмитент көрсетілген 
мәліметтерді облигацияларды ұстаушыларға 
Биржаның ресми сайтында (www.kase.kz), 
Эмитенттің ресми сайтында (www.azhk.kz) 
және қаржылық есептілік депозитарийінің 
интернет-ресурсында (www.dfo.kz) 
хабарламаны жариялау арқылы жеткізеді. 
Эмитенттің хабарламасы дефолт деректері 
туралы, соның ішінде атқарылмаған 
міндеттемелердің көлемі туралы, олардың 
орындалмау себебі туралы ақпараттан, 
Эмитентке талап қою тәртібін қосқанда, 
өздерінің талаптарын қанағаттандыру 
бойынша облигация ұстаушылардың ықтимал 
әрекеттерін атап өтуден, қалыптасқан 
жағдайды түзету үшін Эмитентпен 
қабылданатын шаралар туралы және 
орындалмаған міндеттемелерді өтеудің 
ықтимал мерзімдерінен тұруы тиіс. 

4) Облигациялар бойынша эмитентпен міндеттерді 
тиіссіз орындаған немесе орындамаған жағдайда 
эмитент міндеттемелері бойынша бірріккен 
немесе ортақ жауапкершілік көтеретін 
тұлғалармен шарттың нөмірі және күні, сонымен 
бірге заңды тұлғаның (мұндай тұлғалар бар 
болғанда) мемлекеттік тіркелу нөмірі және күні 

Осы эмитент шығарылымы бойынша біріккен 
немесе ортақ жауапкершілік көтеретін 
тұлғалар – жоқ.  

 

11. «Бағалы қағаздар нарығы туралы» 2003 жылғы 2 
шілдедегі Қазақстан Республикасы Заңымен 
қарастырылмаған және эмитентпен қабылданатын 
шектеулер (ковенанттар) (егер облигациялар 
шығарылымы кезінде эмитент органының 
шешімімен қарастырылған болса) 

 

 

 

 

Осы облигациялар шығарылымының 
проспектісімен белгіленген облигациялардың 
барлық айналым мерзімінің ішінде Эмитент 
келесі шарттарды қадағалауға міндетті: 

1) Кәсіпорынның жиынтығында 50% асатын 
үлесіне/дауыс беруші акцияларына иелік 
ететін меншік иесінің (тұлғалардың) 
ауысуына жол бермеу. Осы тармақты 
бұзған жағдайда облигацияларды 
ұстаушылар  олардың өтеуін төлеп алуды 
талап етуге құқығы бар; 



 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Шектеулердің (ковенанттардың) бұзушылығы 
кезінде облигациялар ұстаушыларының және 
эмитент әрекеттерінің тәртібі 

 

2) Эмитент активтерінің құрамына кіретін, 
Эмитент активтерінің меншіктен шығару 
күніндегі жалпы құнының жиырма бес 
пайызынан асатын сомадағы мүлікті 
меншіктен шығармау;  

3) Эмитент облигациялары шығарылымымен 
байланысты емес міндеттемелердің 
орындалмау деректерін облигациялар 
шығарылымын мемлекеттік тіркеу 
күніндегі осы эмитент активтерінің жалпы 
құнынан он пайыздан жоғары асырмау;  

4) Эмитент қызметінің негізгі түрлерін 
өзгертуді қарастыратын Эмитенттің 
құрылтай құжаттарына өзгерістер 
енгізбеу;  

5) Ұйымдық-құқықтық нысанды өзгертпеу; 

Ұйымдастырылған нарықта айналдыру 
жоспарланып отырған облигациялар 
шығарылымының проспектісіне 
инвесторлардың құқықтарын және 
мүдделерін қорғауды қамтамасыз ету үшін 
қажетті қосымша шектеулерді 
(ковенанттарды) енгізу бойынша Листингілік 
комиссияның ұсыныстары. 

6) Эмитент пен биржа арасында жасалған 
листингілік шартпен белгіленген, жылдық 
және аралық қаржылық есептілікті ұсыну 
мерзімдерінің бұзылуына жол бермеу; 

7) Эмитент пен биржа арасында жасалған 
листингілік шартпен белгіленген, 
Эмитенттің жылдық қаржылық есептілігі 
бойынша аудиторлық есептерді ұсыну 
мерзімінің бұзылуына жол бермеу, бұған 
аудиторлық есептерді ұсыну 
мерзімдерінің бұзылу себебі аудиторлық 
компанияның кінәсі болып табылатын 
жағдайлар жатпайды.  

Ұйымдастырылған нарықта айналдыру 
жоспарланып отырған облигациялар 
шығарылымының проспектісіне қосымша 
шектеулерді (ковенанттарды) енгізу бойынша 
Листингілік комиссияның ұсыныстары 
Эмитентпен қабылданды, өйткені көрсетілген 
шектеулер инвесторлардың құқықтарын және 
мүдделерін қорғауды қамтамасыз ету үшін 



 

   

 

қажет. 

Жоғарыда көрсетілген ковенанттардың 1-7 
тармақтарын бұзған жағдайда, 
облигацияларды ұстаушылар олардың өтеуін 
төлеп алуды талап етуге құқығы бар.Эмитент 
бұзылу орын алған күннен 5 (бес) жұмыс күні 
ішінде облигацияларды ұстаушылардың 
назарына бұзылудың туындау себептерін, осы 
бұзылуды жою тәсілін және мерзімдерін 
егжей-тегжейлі сипаттаумен осы бұзылу 
туралы ақпаратты Эмитенттің ресми сайтында 
(www.azhk.kz), сонымен қатар «Қазақстан қор 
биржасы» АҚ ресми сайтында (www.kase.kz) 
ақпараттық хабарды ұсыну арқылы беру 
арқылы жеткізеді. 

12. Егер опциондар эмитент облигацияларын сатып 
алуға мүмкіндік берсе – опцион жасасу 
шарттарын көрсетумен опциондар туралы ақпарат 

Бұл шығарылымның облигациялары бойынша 
опциондар қарастырылмаған 

13. Облигацияларды өтеу кезіне дейін сыйақы 
төлеудің әр бөлігімен негізгі қарыз сомасын  өтеу 
және сыйақы төлеу үшін қажетті, эмитенттің 
ақшалай қаражат ағынын және көзін болжамдау 

Қосымшаға 1 сәйкес. 

14. Облигацияларды орналастырудан түскен ақшаны пайдалану 

1) Эмитенттің облигацияларды орналастырғаннан 
алатын ақшаны пайдалану тәртібі мен мақсаты 

Облигацияларды орналастырудан алынған 
ақша « «Кенсай» ҚС - АТЭЦ-3 - «Ерменсай» 
ҚС 220кВ ЭЖЖ-мен«Кенсай» 220/110/10кВ-
ҚС салу» жобасын қосымша қаржыландыруға 
бағытталатын болады. 

2) Алынған ақшаларды жоспарлап бөлуде мүмкін 
өзгерістердің болуы кезіндегі шарттар, сол 
өзгерістерді көрсетумен 

Эмитент облигацияларды орналастырудан 
алынған ақшаны бөлу тәртібіне өзгерістер 
енгізуді жоспарламайды. 

Облигацияларды орналастырудан алынған 
ақшаның жоспарлы бөлінісінде өзгерістер 
мүмкін болатын жағдайлар туындағанда, ҚР 
заңнамасымен қарастырылған тәртіпте 
Облигацияларды шығару проспектісіне 
Эмитентпен тиісті өзгертулер және/немесе 
толықтырулар енгізілетін болады. 

3) Инфрақұрылымдық облигациялар шығарылымы 
кезінде, облигациялар ұстаушылары өкілінің, 
онымен жасасылған шарттың талаптарына сәйкес 
қызметінің төлемімен байланысты барлық 
шығындар көрсетіледі 

Осы шығарылымның облигациялары 
инфрақұрылымдық болып табылмайды. 





 

   

Приложение 1  
Прогноз источников и потоков денежных средств эмитента, необходимых для выплаты вознаграждений и погашения суммы 

основного долга в разрезе каждого периода выплаты вознаграждений до момента погашения облигаций 

№ 
п/п  

 Показатели  

2016г. 2017г. 2018г. 2019г. 2020г.  2021г.  

Проект 
в т.ч.  

6 месяцев 
Прогноз 

в т.ч.  
6 месяцев 

Прогноз 
в т.ч.  

6 месяцев 
Прогноз 

в т.ч.  
6 месяцев 

Прогноз 
в т.ч.  

6 месяцев 
Прогноз 

в т.ч.  
6 месяцев 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

I 

Движение денежных 
средств по 
операционной 
деятельности  

                        

1 
 Поступление 

денежных средств, 
всего   38 342 176       17 673 024      42 426 532      18 681 821      45 851 314         20 643 186     53 450 555      24 098 649      56 229 456      25 376 093      59 289 148       26 723 081     

  в том числе: 
                        

 1.1 реализация услуг 
  38 046 803       17 527 508      42 147 842      18 545 050      45 575 496         20 508 973     52 280 563      23 526 254      54 387 470      24 474 362      58 194 593       26 187 567     

 1.2 прочая выручка 
       260 010            127 834           257 472           126 161           258 843             126 833        1 153 682           565 304        1 826 744           895 104        1 079 756            529 080     

 1.3 
полученные 

вознаграждения 
(проценты)          35 363              17 682            21 218            10 609             16 974                 7 380            16 310              7 091            15 243              6 627            14 799               6 434     

 1.3.1 
Полученные 

вознаграждения по 
средствам в кредитных 
учреждениях          35 363              17 682            21 218            10 609             16 974                 7 380            16 310              7 091            15 243              6 627            14 799               6 434     

 1.4 прочие поступления 
               -                      -                     -                     -                     -                        -                    -                     -                     -                     -                     -                      -       

2  Выбытие денежных 
средств, всего   30 268 928       14 267 953      29 116 961      14 260 836      32 126 617         14 775 803     39 937 431      18 180 506      42 512 345      19 437 539      41 759 048       19 168 030     

  в том числе: 
                        

 2.1 платежи поставщикам 
за товары и услуги   19 245 317         8 766 117      16 760 106        8 212 452      19 631 327           8 637 784     26 636 236      11 719 944      28 540 148      12 557 665      27 040 148       11 897 665     

 2.2 авансы выданные 
       230 000            150 000           230 000           138 000           230 000             140 300           230 000           135 700           230 000           144 900           230 000            142 600     

 2.3 выплаты по 
заработной плате     7 283 841         3 585 852        7 468 701        3 659 663        7 819 795           3 831 700       8 187 774        4 012 009        8 515 285        4 172 490        9 026 202         4 422 839     

 2.4 
выплата 

вознаграждения 
(процентов)     1 453 410            760 966        2 350 825        1 128 138        1 737 955             841 391        1 875 565           841 118        1 966 842           967 242        2 007 023         1 013 969     



 

   

 2.4.1 
Выплата 

вознаграждения по  
займам полученным         599 712            334 117           794 976           350 214        1 035 805             490 316        1 173 415           490 043        1 264 692           616 167        1 304 873            662 894     

 2.4.2 
Выплата 

вознаграждения по 
долговым ценным 
бумагам (облигациям)         853 699            426 849        1 555 849           777 924           702 150             351 075           702 150           351 075           702 150           351 075           702 150            351 075     

 2.5 другие платежи в 
бюджет     1 849 459            912 343        2 107 102        1 032 480        2 500 959           1 225 470       2 796 374        1 370 223        3 040 884        1 490 033        3 223 337         1 579 435     

 2.6 прочие выплаты 
       206 902              92 675           200 227            90 102           206 580               99 158           211 483           101 512           219 187           105 210           232 338            111 522     

3 

Чистая сумма 
денежных средств по 
операционной 
деятельности      8 073 248         3 405 071      13 309 571        4 420 985      13 724 697           5 867 384     13 513 124        5 918 143      13 717 111        5 938 554      17 530 100         7 555 051     

II 

Движение денежных 
средств по 
инвестиционной 
деятельности                          

1 
 Поступление денежных 
средств, всего          75 000              75 000                   -                     -                     -                        -                    -                     -                     -                     -                     -                      -       

  в том числе: 
                        

 1.1 
Возврат банковских 
вкладов          75 000              75 000                   -                     -                     -                        -                    -                     -                     -                     -                     -                      -       

 1.2 
Дивиденды и прочие 
выплаты от дочерних 
компаний                -                      -                     -                     -                     -                        -                    -                     -                     -                     -                     -                      -       

 1.3 Прочие поступления                -                      -                     -                     -                     -                        -                    -                     -                     -                     -                     -                      -       

2 
 Выбытие денежных 

средств, всего   15 801 641         4 883 650      10 300 188        3 914 072      13 871 321           5 271 102     12 857 308        5 014 350      12 912 049        5 035 699      11 812 049         4 606 699     

  в том числе: 
                        

 2.1 
Приобретение основных 
средств    15 790 968         4 883 650      10 300 188        3 914 072      13 871 321           5 271 102     12 857 308        5 014 350      12 912 049        5 035 699      11 812 049         4 606 699     

 2.2 
Приобретение 
нематериальных активов          10 672                    -                     -                     -                     -                        -                    -                     -                     -                     -                     -                      -       

 2.3 Прочие выплаты                -                      -                     -                     -                     -                        -                    -                     -                     -                     -                     -                      -       

3 

Чистое поступление 
денежных средств по 
инвестиционной 
деятельности - 15 726 641     -   4 808 650    - 10 300 188    -   3 914 072    - 13 871 321    -      5 271 102   - 12 857 308    -   5 014 350    - 12 912 049    -   5 035 699    - 11 812 049     -   4 606 699     

III 
Движение денежных 
средств по финансовой 
деятельности  

                        

1 
 Поступление денежных 
средств, всего     7 442 000         1 477 996        8 110 208        1 450 015        2 464 000           1 124 200       2 464 000        1 124 200        2 688 000        1 221 400        2 464 000            889 200     

  в том числе: 
                        



 

   

 1.1 
Поступления по 
долгосрочным займам 
полученным      2 912 000         1 477 996        8 110 208        1 450 015        2 464 000           1 124 200       2 464 000        1 124 200        2 688 000        1 221 400        2 464 000            889 200     

 1.1.1 

от организаций  
внутри страны, за 
исключением компаний 
ДО и других ДО Фонда       2 912 000         1 477 996        8 110 208        1 450 015        2 464 000           1 124 200       2 464 000        1 124 200        2 688 000        1 221 400        2 464 000            889 200     

 1.2 

Поступления по 
выпущенным долговым 
ценным бумагам 
(облигациям)      4 530 000                    -                     -                     -                     -                        -                    -                     -                     -                     -                     -                      -       

 1.2.1 ДО в группе Фонда     4 530 000                    -                     -                     -                     -                        -                    -                     -                     -                     -                     -                      -       

 1.3 Прочие поступления                 -                      -                     -                     -                     -                        -                    -                     -                     -                     -                     -                      -       

2 
Выбытие денежных 

средств, всего     2 600 509         1 433 790      11 564 002           385 442        2 352 009             704 703        3 112 915           998 770        3 491 928        1 187 769        8 239 702         1 302 940     

  в том числе: 
                        

 2.1 
Выплата основного долга 
по долгосрочным займам 
полученным     2 056 283         1 250 000           533 708           181 361        1 179 331             500 623        1 738 864           794 690        2 116 861           983 689        2 361 176         1 098 860     

 2.1.1 

от организаций  
внутри страны, за 
исключением компаний 
ДО и других ДО Фонда       2 056 283         1 250 000           533 708           181 361        1 179 331             500 623        1 738 864           794 690        2 116 861           983 689        2 361 176         1 098 860     

 2.2 
Выплата основного долга 
выпущенных долговых 
ценных бумаг (облигаций)                -                      -        10 043 515                   -                     -                        -                    -                     -                     -                     -          4 530 000                    -       

 2.2.1 ДО в группе Фонда                -                      -        10 043 515                   -                     -                        -                    -                     -                     -                     -          4 530 000                    -       

 2.3 Дивиденды, выплаченные:          80 901                    -             522 960                   -             708 860                      -            910 232                   -             911 248                   -             884 706                    -       

 2.3.1 
 - акционерам 
материнской компании          80 901                    -             522 960                   -             708 860                      -            910 232                   -             911 248                   -             884 706                    -       

 2.4 Прочие выплаты         463 325            183 790           463 819           204 080           463 819             204 080           463 819           204 080           463 819           204 080           463 819            204 080     

3 

Чистое поступление 
денежных средств по 
финансовой 
деятельности      4 841 491              44 206    -   3 453 794        1 064 573           111 991             419 497    -      648 915           125 430    -      803 928            33 631    -   5 775 702     -      413 740     

                            

IV. 

Влияние изменений 
обменного курса на 
сальдо денежных 
средств в иностранной 
валюте                          

                            



 

   

V. 
Чистое изменение 
денежных средств и их 
эквивалентов  -   2 811 902     -   1 359 373    -      444 411        1 571 486    -        34 633           1 015 778             6 901        1 029 223              1 134           936 486    -       57 651         2 534 612     

VI. 
Денежные средства и их 
эквиваленты на начало 
периода     3 485 668         3 485 668           673 766           673 766           229 355             229 355           194 722           194 722           201 623           201 623           202 757            202 757     

VII. 
Денежные средства и их 
эквиваленты на конец 
периода        673 766         2 126 296           229 355        2 245 252           194 722           1 245 133          201 623        1 223 944           202 757        1 138 108           145 106         2 737 369     



Прогноз прибылей и убытков в тыс. тенге 

 
 тыс.тенге  

 № 
п/п  

 Показатели  
2016г. 2017г. 2018г. 2019г. 2020г. 2021г 

Проект Прогноз Прогноз Прогноз Прогноз Прогноз 

1 
Доход от реализации продукции и 
оказания услуг, в том числе от: 

34 217 511 37 861 887 41 048 142 47 709 148 50 191 262 53 202 738 

1.1. 
передачи и распределения  

электроэнергии 
33 970 360 37 632 002 40 692 407 46 679 074 48 560 241 51 473 856 

1.2. прочие 247 151 229 886 355 735 1 030 073 1 631 021 1 728 882 

2 
Себестоимость реализованной 
продукции и оказанных услуг, в  т.ч. 

27 390 364 29 220 219 31 258 094 37 754 906 40 020 479 42 421 708 

2.1. 
Себестоимость передачи 

электроэнергии 
27 390 364 29 220 219 31 258 094 37 754 906 40 020 479 42 421 708 

2.3. 
Амортизация основных средств и 

нематериальных активов 5 185 971 5 958 151 6 589 620 7 197 554 7 554 944 8 006 092 

3 
Валовая прибыль (Gross operating 
profit=1-2) 

6 827 147 8 641 669 9 790 049 9 954 242 10 170 783 10 781 030 

4 Доходы от финансирования 40 668 24 401 19 521 18 756 17 529 17 018 

5 Прочие доходы, в том числе 379 512 379 512 379 512 379 512 379 512 402 258 

5.1. 
Прочие доходы от неосновной 

деятельности 
379 112 379 112 379 112 379 112 379 112 401 858 

5.2. Доходы от курсовой разницы 400 400 400 400 400 400 

6 Общие и административные расходы 937 456 949 669 971 801 967 649 1 048 521 1 111 433 

6.1. 
Амортизация основных средств и 

нематериальных активов 27 729 28 028 20 946 15 518 14 294 15 151 

7 
Операционная прибыль (Net operating 
profit = 3 - 6- 7) 

5 889 691 7 691 999 8 818 248 8 986 593 9 122 262 9 669 597 

8 
Прибыль до отчислений по 
амортизации, процентам и КПН (EBITDA 
= 8+7.1+2.1) 

11 103 391 13 678 178 15 428 814 16 199 665 16 691 499 17 690 840 

9 Расходы на финансирование 1 830 402 2 058 836 1 494 351 1 645 261 1 744 518 2 276 194 

10 
Прочие расходы от неосновной 
деятельности, в том числе: 

121 471 129 913 137 660 145 870 151 705 160 807 

10,1 Расходы от курсовой разницы 1 545 1 591 1 639 1 688 1 756 1 861 

11 
Прибыль (убыток) от продолжаемой 
деятельности (14=3+4+5-6-7-10-11+/-12) 

4 357 997 5 907 163 7 585 270 7 593 729 7 623 079 7 651 873 

12 
Прибыль (убыток) до налогообложения 
(ЕВТ = 14+/-15) 

4 357 997 5 907 163 7 585 270 7 593 729 7 623 079 7 651 873 

13 
Расходы по корпоративному подоходному 
налогу 

871 599 1 181 433 1 517 054 1 518 746 1 524 616 1 616 093 

14 
Итоговая прибыль (убыток) до вычета 
доли меньшинства 

3 486 398 4 725 730 6 068 216 6 074 984 6 098 464 6 035 781 

Итоговая прибыль 3 486 398 4 725 730 6 068 216 6 074 984 6 098 464 6 035 781 




