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«Имсталькон» АҚ бірінші облигациялық бағдарлама шегіндегі  
бірінші атаулы купонды облигациялар шығарылымының проспекті  

 

1. Осы облигациялар шығарылымы «Имсталькон» акционерлік қоғамының бірінші 

облигациялық бағдарламасының проспектіне сəйкес жүзеге асырылады. 

2. ОБЛИГАЦИЯЛЫҚ БАҒДАРЛАМА ТУРАЛЫ МƏЛІМЕТТЕР 

• Облигациялық бағдарлама проспекті мемлекеттік тіркелген күн: 2009 жылғы «___» 

_______________. 

• Шеңберінде шығарылым жүзеге асырылатын ақшалай көріністегі облигациялық 

бағдарлама көлемі: 8 400 000 000 (сегіз миллиард төрт жүз миллион) теңге 

• шығарылымның реттік нөмірі: 1 (бірінші) 

• алдыңғы облигациялар шығарылымдары туралы мəліметтер (шығарылымды 

уəкілетті органда тіркеу күні, облигациялар саны, номиналды құны бойынша 

шығарылым көлемі, осы облигациялық бағдарлама шегінде əрбір шығарылым 

бойынша жеке-жеке орналастырылған облигациялар саны: эмитент бұрын-соңды 

облигациялар шығарған емес. 

• Эмитент ертеректе шығарған əрбір бағалы қағаз түрімен ұстаушыларына берілетін 

құқықтар, соның ішінде шектеулерді бұзғанда жүзеге асырылған (ковенант) жəне 

ұстаушылардың құқықтарды жүзеге асыру тəртібін көрсете отырып, ұстаушылармен 

жасалған бағалы қағаздарды сатып алу-сату шарттарымен қарастырылған құқықтар: 

эмитент бұрын-соңды облигациялар шығарған емес. 

 

3. ШЫҒАРЫЛЫМ ҚҰРЫЛЫМЫ 

 

38. Облигациялар туралы мəліметтер 

 

1) облигациялар түрі – атаулы купонды, қамтамасыз етілмеген. 

 

2) шығарылатын облигациялар саны – 40 000 000 (қырық миллион) дана 

облигациялар шығарылымының жалпы көлемі – 4 000 000 000 (төрт миллиард) 

теңге 

 

3) бір облигацияның номиналды құны – 100 (жүз) теңге 

 

4) келесіні көрсетіп, облигациялар бойынша сыйақы 

 

Облигациялар бойынша сыйақы мөлшерлемесі 

Облигациялар бойынша сыйақы мөлшерлемесі қалқымалы жəне инфляция деңгейіне 

қарай анықталады, ол келесі формула бойынша анықталады: r = i + m; (мұндағы, r – 

номиналды құнның сыйақы мөлшерлемесінің мөлшері, i – кезекті купонды кезеңнің 

басталуына дейін қалған бір айдың алдындағы соңғы 12 (он екі) айдағы ҚР Статистика 

жөніндегі агенттігі жариялайтын жылдық көріністегі (пайыздағы индекс мəні алу 100%) 

тұтыну бағалары индексінің өсуі/түсуі ретінде есептелетін инфляция деңгейі; m - 2% (екі 

пайыз) мөлшеріндегі белгіленген маржа. Тұтыну бағаларының индекс көрсеткішінің 

атауы, есептеу алгоритмі, т.б. өзгерген жағдайда купонды сыйақыны есептеу кезінде 

Қазақстан Республикасының Статистика жөніндегі агенттігі белгілейтін баламалы 

көрсеткіш қолданылады. Жоғарғы шек мəні облигациялардың номиналды құнының rmax 

= 15% (он бес пайыз) жылдығы деңгейінде, төменгі облигациялардың номиналды 

құнының rmin = 7% (жеті пайыз) жылдығы деңгейінде белгіленеді. 



Купонды сыйақы жылына екі рет қайта қарастырылады. Облигациялардың бірінші 

айналым жылы сыйақының купонды мөлшерлемесі белгіленеді, 11% жылдықты құрайды. 

Екінші айналым жылынан бастап сыйақы мөлшерлемесі қалқымалы болады жəне 

жоғарыда аталған формула бойынша анықталатын инфляция деңгейіне байланысты 

болады. 

Сыйақының жаңа мөлшерлемесі туралы ақпарат облигация ұстаушыларына 

www.kase.kz мекенжайы арқылы «Қазақстан қор биржасы» АҚ веб-сайтында хабар беру 

арқылы келесі купонды кезең басталғанға күнге дейін қалған бір күн бұрын беріледі. 

 

Сыйақы есептеле бастайтын күн 

Осы облигациялар шығарылымы АӨҚО АСС ресми тізіміне енгізілген күн; 

 

Сыйақы төлеу кезеңділігі жəне күні 

Осы облигациялар шығарылымы АӨҚО АСС ресми тізіміне енгізілген күннен бастап 

өтеу мерзіміне дейін облигациялар айналымының əр 6 (алты) айы сайын жылына 2 (екі) 

рет  

 

Төлеу тəртібі мен шарттары 

Сыйақы облигация ұстаушыларының ағымдағы шоттарына ақша аудару арқылы 

теңгемен төленеді. Сыйақы төлемдер төленіп отырған кезеңнің соңғы күні басталғандағы 

жағдай бойынша алуға құқылы тұлғаларға төленеді. Облигациялар бойынша кіріс төлем 

төленетін кезеңнің соңғы күнінен кейінгі күннен бастап 10 (Он) жұмыс күні ішінде 

төленеді. 

Инвестор Қазақстан Республикасының резиденті болмаса, облигациялардың 

номиналды құны мен сыйақсы Қазақстан Республикасының ұлттық валютасында ғана 

төленеді. 

 

Сыйақы есептеу үшін қолданылатын уақыт кезеңі  

Төлем облигациялар айнала бастаған күннен бастап жыл сайын өтеу мерзіміне дейін 

əрбір алты ай сайын 360/30 (бір жылда 360 күн/бір айда 30 күн) уақыттық база есебінде 

жылына екі рет қазақстан теңгесімен жүргізіледі. 

 

Индекстелген облигациялар шығарылған кездегі есеп айырысу тəртібі 

Осы шығарылым облигациялары индекстелмеген. 

 

Сыйақы төлеу үшін облигация ұстаушыларының тізілімін тіркеу 

Тізілім төлем төленетін кезеңнің соңғы күні басталғанда тіркеледі. Облигациялар 

бойынша сыйақы төлем төленетін кезеңнің соңғы күнінен кейінгі күннен бастап 10 (он) 

жұмыс күні ішінде төленеді. 

Соңғы сыйақы облигациялар өтемімен бір уақытта төленеді. 

 

5) келесілерді көрсетіп, облигацияларды айналдыру жəне өтеу туралы 

мəліметтер 

 

Облигациялардың айналу мерзімі жəне өтеу шарттары  

Облигациялар айнала бастаған күннен бастап 7 (жеті) жыл. 

 

Облигациялар өтелетін күн; 

       Облигациялар облигация ұстаушыларының ағымдағы шоттарына ақша аудару арқылы 

соңғы купонды сыйақы бір уақытта төленіп, теңгемен облигацияның номиналды құны 

бойынша айналым мерзімінің соңында өтеледі. 

 



Облигациялар өтелетін жер 

Облигацияларды өтегенде олардың номиналды құнын төлеу жəне облигациялар бойынша 

сыйақы төлеу «Имсталькон» АҚ атқарушы органы орналасқан жерде жүргізіледі: Алматы 

қ., Жетісу-2 ықш.ауд., 71 б. 

 

Облигацияларды өтеу əдісі 

Негізгі қарыз сомасын өтеу облигация ұстаушыларының тізілім деректеріне сəйкес 

облигация ұстаушыларының ағымдағы шоттарына аудару арқылы жүзеге асырылады. 

Осы облигациялар шығарылымының проспектімен облигацияларды акцияларға 

айырбастау қарастырылмағандықтан, облигацияларды өтеу кейіннен сату немесе 

акцияларға айырбастау мақсатынсыз номиналды құндағы сыйақыны төлеу арқылы 

орналастырылған облигацияларды айналымнан алу арқылы жүргізіледі. 

 

6) облигациялар бойынша қамтамасыз ету  

Облигациялар шығарылымы қамтамасыз етілмейді. 

 

7) облигация ұстаушыларының өкілі туралы мəліметтер (атауы, орналасқан 

жері, байланыс телефондары, атқарушы органның бірінші басшысының, мүшелерінің 

аты-жөні, болса, əкесінің аты) 

Облигация ұстаушыларының өкілі қарастырылмаған.  

 

8) Есепке алу тəртібі жəне облигациялар бойынша құқықтар (тіркеуші туралы 

мəліметтер)  

Облигация ұстаушыларының тізілімдер жүйесін «Регистратор «Зерде» АҚ жүргізеді 

(Лицензия № 0406200451, 2006 жылғы 24 қаңтарда Қазақстан Республикасының Қаржы 

нарығын жəне қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау жөніндегі агенттігімен берілген), 

орналасқан мекенжайы: Манас/Жандосов к-сі, 34А/8А. 

 

9) облигацияларды орналастыруға қатысатын ұйымдар туралы мəліметтер  

«Zurich Invest Management» АҚ, 19.06.2009ж. қаржы қызметтерін көрсету туралы шарт 

№4-74. «Zurich Invest Management» АҚ Қазақстан қор биржасының (KASE) мүшесі болып 

табылады. Куəлік 30.04.2009ж. н/сіз. 

 

10) Төлем агенті туралы мəліметтер 

Төлем агенті қарастырылмаған. 

 

11) əрбір облигацияның ұстаушысына беретін құқықтары 

Облигация ұстаушысы құқылы: 

� номиналды құнды немесе басқа мүліктік баламасын алу; 

� осы проспектімен қарастырылған мерзімде сыйақы алу; 

� Қазақстан Республикасының заңнамасымен қарастырылған тəртіпте ақпарат алу 

құқығы; 

� облигацияларын еркін сату жəне басқаша иеліктен айыру; 

� Қазақстан Республикасының заңнамасымен қарастырылған тəртіпте 

қажеттіліктерін қанағаттандыру; 

� облигацияға меншік құқығынан туындайтын басқа құқықтар. 

 

Облигацияларды сатып алу мерзімі, тəртібі, облигациялар мерзімінен бұрын сатып 

алынған немесе толық өтелмеген жағдайларда облигациялар төлеміне берілген ақшаны 

қайтару тəртібі 



Осы шығарылым облигациялары бойынша мерзімінен бұрын (толық немесе ішінара) 

өтеу қарастырылмаған; 

 

11-1) Эмитент облигациялары бойынша дефолт жариялануы мүмкін туындаған 

оқиғалар  

•  Облигациялар бойынша дефолт – төлем төленеді деп белгіленген мерзім аяқталған 

күннен кейінгі келесі күннен бастап 20 (жиырма) жұмыс күні ішінде купонды 

сыйақыны, номиналды құнын жəне соңғы купонды сыйақыны төлемеу немесе 

толық төлемеу. Осы мерзім аяқталғаннан кейін эмитент өз міндеттерін орындамаса, 

облигация ұстаушыларының барлық құқықтары жəне олардың мүдделерін қорғау 

Қазақстан Республикасының заңнамасына сəйкес жүзеге асырылады. Осы 

Проспект бойынша міндеттемелерін ішінара немесе толық орындамау белгісіз күш 

жағдайының салдары болса, Компания осы Проспект бойынша міндеттемелерін 

ішінара немесе толық орындамағаны үшін жауапкершіліктен босатылады. 

Басталуын алдын ала көруге немесе білуге болмайтын жағдайлар (табиғи апаттар, 

əскери əрекеттер, т.б.) белгісіз күш жағдайлары деп түсініледі. Белгісіз күш 

жағдайлары туындаған жағдайда Компанияның осы Проспект бойынша 

міндеттемелерін орындау мерзімі осы жағдайлар мен салдарлары болатын уақытқа 

сəйкесінше кейінге шегеріледі. 

 

Облигациялар бойынша дефолт басталған жағдайда эмитент қолданатын шаралар  

Эмитент облигация ұстаушыларының алдындағы сыйақыны жəне/немесе негізгі 

қарызды төлеу бойынша міндеттемелерін орындамаған жəне/немесе уақтылы 

орындамаған жағдайда міндетті: 

� эмитенттің кінəсінен сыйақыны жəне/немесе негізгі қарызды төлеу бойынша 

облигация ұстаушыларының алдындағы міндеттемелерін орындамаған немесе 

уақтылы орындамаған жағдайда эмитент ақша міндеттемесін немесе бір бөлігін 

орындау күнгі Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкінің ресми қайта 

қаржыландыру мөлшерлемесіне қарай есептелетін əрбір кешіктірілген күн үшін 

өсімақы есептеп, төлейді. 

 

Эмитенттің дефолт фактілері туралы ақпаратты облигация ұстаушыларына беру 

тəртібі, мерзімі мен əдістері 

� дефолт басталған жағдайда эмитент 10 (он) жұмыс күні ішінде тіркеушіден 

дефолт күнгі жағдай бойынша тіркеуші тізілімде тіркеген облигация 

ұстаушыларының тізілімін тіркеушіден сұрауға жəне тізілімді алған күннен 

бастап 7 (жеті) жұмыс күні ішінде басылымдарда, «Қазақстан қор биржасы» АҚ 

немесе сайт www.imstalcon.kz арқылы осы проспектпен қарастырылған 

шарттарда міндеттемелерін орындай алмайтындығы туралы хабарлауға 

міндетті. Хабарламада эмитенттің орындалмаған міндеттемелерінің көлемі, 

сондай-ақ орындамау себебі қамтылуы керек. 

 

Эмитент дефолт болған жағдайда облигация ұстаушыларының өз қажеттіліктерін 

қанағаттандыру бойынша ықтимал əрекеттері 

Эмитент купонды сыйақыны жəне/немесе негізгі қарызды төлеу бойынша 

міндеттемелерін орындамағанда немесе тиісті түрде орындамағанда  осы проспектпен 

қарастырылған мерзімде облигацияларды өтегенде облигация ұстаушысы құқылы: 

� эмитентке міндеттемелерін орындау туралы жазбаша талап жіберуге. ҚР 

Азаматтық кодексінің 722-бабына сəйкес эмитент облигация ұстаушысы талап 

қойған күннен бастап 30 күннің ішінде қарыз сомасын қайтаруға тиіс; 

� эмитент облигациялар бойынша міндеттемелерін орындау туралы жазбаша 

талапты алған кезден бастап аталған мерзім (30 күн) ішінде қанағаттандырмаса 



немесе аталған мерзім аяқталғанға дейін облигация ұстаушысы эмитенттен 

қанағаттандырудан бас тарту алмаса, ол сотта эмитентке міндеттемелері бойынша 

талап-арыз беруге құқылы. 

Техникалық дефолт жағдайында облигация ұстаушылары эмитенттен Қазақстан 

Республикасының Азаматтық кодексіне сəйкес облигацияларды өтегенде купонды 

сыйақыны жəне/немесе негізгі қарызды уақтылы төлемегені үшін пайыздар ұстап қалуды 

талап етуге құқылы. 

 

12) Эмитенттің облигациялар шығарылымын мерзімінен бұрын өтеу құқығы (осы 

құқық облигациялар шығарылымы туралы эмитент органының шешімімен 

қарастырылса) 

Осы облигациялар шығарылымы проспектімен облигацияларды мерзімінен бұрын 

өтеу қарастырылмаған. 

 

12-1) эмитенттің облигация ұстаушыларына ақпарат мазмұнын, ашу тəртібін, 

мерзімі мен əдісін көрсетіп, өз қызметі, қаржылық жағдайы туралы, соның ішінде 

облигациялар шығарылымының проспектімен қарастырылған шектеулерді 

(ковенант) бұзу туралы хабарлау тəртібі 

Осы шарттар «Қазақстан қор биржасы» АҚ ережелері мен ішкі құжаттарына сəйкес 

жүзеге асырылады. 

 

13) Облигацияларды орналастырудан түскен ақшаны пайдалану  

Облигацияларды орналастырудан алынған ақшаны пайдалану мақсаттары мен 

тəртібі   

1. айналымдағы қаражаттарды толықтыру - 750 000 000 теңге; 
Айналымдағы қаражаттарды толықтыру 2009ж. тапсырыстардың жиынтықты портфелі 

шеңберінде өндірістік бағдарламаны орындау үшін керек. Өндірістің жалпы Келісім-

шарттар құнының 70% дейін материалды көп қажет ететіндігін есепке ала отырып, 

Тапсырыс берушілердің 20%-30% мөлшерінен аспайтын аванс төлемдері материалдарды 

сатып алу шығындарын жаппайды. Аванс төлемдерінің басқа жұмыс түрлеріне жетпейді, 

ал олар Келісім-шарттар бойынша өзіне қабылдаған міндеттемелерді орындау үшін керек. 

Жоғарыдағы есепке ала отырып, эмитент Келісім-шарттар жасағанда айналымдағы 

қаражаттарды материалдар сатып алуға, мобилизацияланған жұмыстар атқаруға 

пайдалануға ниетті. 

 

2. инвестициялар - 3 250 000 000 теңге.  

Эмитент ақша қаражаттарын келесі болашағы бар жобаларға инвестициялауды жоспарлап 

отыр: 

Қапшағай ауданын дамыту  

Эмитент Қапшағай қ. базальт жыныстарынан жоғары сапалы оқшаулау тақталарын 

өндіретін зауыт салуды жоспарлап отыр, жоба құны – 42,4 млн. еуро, оның ішінде 

меншікті ресурстардың 10% астамы игерілді. Құрылыс мерзімі – 18-20 ай. Өтеу мерзімі – 

3 жыл. 

Қазақстан Республикасының құрылыс материалдары, бұйымдары мен құрылымдары 

өнеркəсібін инновациялық дамуын қамтамасыз ету Жобаның мақсаты болып табылады. 

 Мақсаттарға қол жеткізу үшін келесі міндеттерді шешу керек: 

• саланы дамытуға итермелейтін негізгі шараларды анықтау; 

• саланы дамытуды қолдау нысандары мен əдістерін анықтау; 

• заманауи жоғары сапалы, бəсекеге қабілетті жəне экспортқа бағытталған 

құрылыс материалдарын, бұйымдары мен құрылымдарын алу бойынша жаңа 

өндірістер құру. 



Жобаны өндіріске қосу үшін минералдық тақтаны өндіру, жабдықтарды жеткізу, 

монтаждау бойынша желі зауыт əзірлеу, қызметкерлерді оқыту жəне пайдалануға енгізу 

керек. 

Салалық, аймақтық жəне мемлекеттік деңгейде жобаны қолдау 

Жоба импортты ауыстыратын «минералдық тақта» құрылыс материалын өндіруді 

ұйымдастыруға бағытталған. Қазіргі уақытта отандық өндірушілер құрылыс жəне басқа 

компаниялардың жалпы минералдық тақтаны, ұқсас материалды сатып алу қажеттілігінің 

15-20% ғана қамтамасыз етуде. 

 

Солтүстік Каспий өңірін дамыту 

2009-2015 жылдарға арналған эмитенттің негізгі даму бағыттарының бірі Солтүстік 

Каспий мұнай-газ шельфі үшін (қазіргі кезде оператор Аджип ККО) металл құрылымдар 

мен бұйымдар өндірісі нарығына кіру болып табылады. 

       2009 жылдан 2015 жылға дейінгі ТЭО Жобаға сəйкес теңіз құрылымдарына деген 

қажеттілік - 650 000 тонна, соның ішінде металл құрылымдарға - 334 000 тонна. Əйтсе де,       

Қазақстандағы бар теңіз металл құрылымдарын əзірлеу жəне жинау бойынша қуат – 

жылына 10 мың тонна, бұл Келісіммен белгіленген мерзімде жұмыстар бағдарламасын 

қамтамасыз етпейді, себебі қажеттілік – жылына 30-35 мың тонна. Қазақстан Үкіметі 

жүргізіп отырған Қазақстанда оффшор металл құрылымдарды мүмкіндігінше мол əзірлеу 

жəне жинау жөніндегі саясат жылдық қажеттілікті қамтамасыз етуді болжайды. Каспийдің 

жағалауында құрылымдарды əзірлеу жəне жинау бойынша 2, 3 зауыт салу. Қазақстан 

өкіметі мен Аджип ККО арасында жасалған 2005 жылдан 2015 жылға дейінгі кезеңге 

Солтүстік Каспий бойынша өнімді бөлу жөніндегі келісім (СКӨБК) бойынша гүлдендіру 

мен өндіруге бюджет - 137 млрд. АҚШ доллары.  

Осылайша, Каспий теңізінің солтүстігінде орнату үшін арналған ірі габаритті 

құрылымдарды шығаратын зауыт салу (оффшор). Құрылыс мерзімі – 14 ай. Өтеу мерзімі – 

3 жыл. Осы үшін эмитент Баутино к. құрылыс үшін ауданы 97,0 га жерді сатып алды, 

қазіргі уақытта барлық қажетті инфрақұрылымы бар, жылына 10 мың тонна теңіз металл 

құрылымдарын өндіретін өндірістік база жобасын əзірлеуде 

Жоба жəне құрылыс 2 кезеңге жоспарлануда:  

I    кезең:  2009-2010 жылдарға арналған қуаты жылына 6 000-10 000  тонна, құны 39,0 

млн. еуро болатын құрылыс. 

II кезең: 2011-2013 жылдарға арналған, өндіру қуаты жылына 12000 – 18000 тонна, құны 

24,0 млн. еуро болатын базаны кеңейту. 

Сондай-ақ металл құрылымдар зауытын, теңіз мұнай операцияларын қолдау базасын 

(ТМОҚБ) жəне Маңғыстау облысы, Түпқараған ауданы, «ҚАРАҚҰДЫҚ» мекенінде тау 

жыныстары тиелетін айлақ салу жоспарланып отыр. Осы мақсатта эмитент құрылысқа 

арнап 100 га жер телімін сатып алды, қазіргі уақытта барлық қажетті инфрақұрылымымен 

жылына 100 мың тонна теңіз металл құрылымын өндіретін уақыты бар өндірістік базаның 

жобасы əзірленуде. Өтеу мерзімі – 3 жыл. 

 

«Байқоңыр» Ресей-Қазақстан ғарыштық зымыран кешенін салу 

Эмитент Байқоңыр жаңа ғарыштық зымыран кешенін салу мақсатында бас мердігер 

ретінде «Бəйтерек» АҚ бірге ЖШС құруды жоспарлап отыр. Қазіргі уақытта Байқоңырда 

арнайы техника мен кəсіби кадрларды жинау жəне мобилиациялау бойынша бизнес-

жоспар əзірленуде. Шығындар шамамен - 680 млн. (4.5 млн. АҚШ доллары) теңге. 

 

Павлодар облысының ГРЭС кентінде металлургиялық зауыт салу  

Эмитентті жобалаушы жəне жобаның бас мердігері ретінде тартып отырған 

«Казвторчермет» ЖШС құрылыс объектісінің тапсырыс берушісі болып табылады. 

 

3 мұнай өңдеуші зауыт салу  



Көкшетау, Қарағанды жəне Петропавл қалаларында жалпы өндіргіштігі жылына 1 млн. 

мұнай өнімі болатын 3 зауыттың құрылысы жоспарланып отыр. Эмитент жобалауға 

байланысты бас мердігер ретінде əрекет етті. ЖШС құру, мобилизация жүргізу, жүк 

көтеру жəне дəнекерлеу механизмдерімен жабдықтау шығындары - 500 -600 млн. теңге. 

 

Басталғанда  алынған ақшаны жоспарлы бөлуде болуы ықтимал өзгеріс шарттары, 

осындай өзгерістерді көрсету керек. 

Бағалы қағаздарды орналастыру барысында алынған ақша қаражаттарын жоспарлы бөлуге 

қарамастан, өзгерістер болуы ықтимал. Өзгерістер болуы мүмкін шарттар бірқатар 

факторларға байланысты, соның ішінде: 

� Республикадағы, соның ішінде құрылыс саласындағы экономикалық жағдайдың 

өзгеруі; 

� Келісім-шарт операторының ауысуы; 

� Нарықта жаңа ірі қатысушылардың, соның ішінде инновациялық қатысушылардың 

пайда болуы; 

� «Имсталькон» АҚ шығаратын өнімге, соның ішінде жылу оқшаулау материалдарына 

бағаның өзгеруі; 

� «Имсталькон» АҚ сатып алатын, соның ішінде жылу оқшаулау материалдарына 

бағаның өзгеруі; 

� Мемлекеттік тапсырыстар кезінде дистрибьюторлар мүддесінің лоббирленуі. 

 



3-1. Облигацияларды өтеу кезіне дейінгі əрбір сыйақы төлеу кезеңіне бөліп, сыйақыны төлеу жəне негізгі қарыз сомасын  өтеу үшін 

қажетті эмитенттің ақша қаражаттарының көздері мен ағындарының болжамы 

 

Ақша қозғалысы туралы есептің болжамы  

 

 2010ж. 

1-жарты 

жыл 

 

 2010ж.  

2-жарты 

жыл 

 

 2011ж. 

 1-жарты 

жыл 

2011 ж. 

 2-жарты 

жыл 

2012 ж. 

 1-жарты 

жыл 

 

2012 ж. 

2-жарты 

жыл 

2013 ж. 

 1-жарты 

жыл 

2013 ж. 

 2-жарты 

жыл 

 

2014 ж. 

 1-жарты 

жыл 

 

2014 ж. 

 2-жарты 

жыл 

 

2015 ж. 

 1-жарты 

жыл 

 

2015 ж. 

2-жарты 

жыл 

 

2016 ж. 

 1-жарты 

жыл 

 

2016 ж. 

2-жарты 

жыл 

Операциялық қызмет                             

Қаражаттардың түсуі, жалпы 

33 434 

808 

28 948 

555 

35 716 

520 

34 577 

961 

39 865 

008 

37 641 

175 

45 630 

165 

44 239 

873 

43 321 

379 

45 363 

557 

43 774 

202 

44 554 

204 

44 554 

204 

45 533 

680 

Құрылыс-монтаждау жұмыстары бойынша 

24 733 

604 

22 658 

027 

25 332 

972 

26 060 

858 

26 007 

890 

25 786 

653 

28 828 

822 

29 848 

740 

29 905 

246 

31 947 

424 

30 311 

618 

31 091 

620 

31 091 

620 

32 071 

096 

Зауыттар бойынша 5 711 371 3 604 082 6 358 756 4 041 814 9 448 318 7 445 721 

10 885 

210 8 475 000 7 500 000 7 500 000 7 546 452 7 546 452 7 546 452 7 546 452 

басқа (басқа қызмет түрлерінен түсімдер) 2 989 833 2 686 447 4 024 792 4 475 290 4 408 800 4 408 800 5 916 133 5 916 133 5 916 133 5 916 133 5 916 132 5 916 132 5 916 132 5 916 132 

Қаражаттардың шығуы, жалпы  

29 584 

949 

26 481 

700 

32 628 

240 

34 293 

378 

34 651 

066 

34 651 

066 

39 808 

793 

39 808 

793 

38 258 

862 

38 258 

862 

39 300 

132 

39 300 

132 

39 300 

132 

41 916 

190 

Операциялық қызметтен жалпы  3 849 858 2 466 855 3 088 280 284 583 5 213 942 2 990 109 5 821 372 4 431 080 5 062 517 7 104 694 4 474 070 5 254 072 5 254 072 3 617 490 

                              

Инвестициялық қызмет                             

Инвестициядан ағын, с.і. 3 850 465 3 231 669 2 377 186 2 337 914 2 567 448 2 228 448 1 790 922 1 694 872 1 675 077 1 675 077 1 675 080 1 761 535 1 761 535 1 761 535 

НҚ инвестициялар 1 091 214 1 046 459 1 003 435 964 163 1 057 430 1 057 430 1 181 744 1 181 744 1 161 948 1 161 948 1 161 952 1 244 293 1 244 293 1 244 293 

Капитализация % 0      0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Меншікті құрылыс 2 759 250 2 185 210 1 373 751 1 373 751 1 510 017 1 171 017 609 179 513 129 513 129 513 129 513 128 517 242 517 242 517 242 

Инвестициядан түскені       0   0 0 0         

Инвестициядан жалпы 

-3 850 

465 -3 231 669 -2 377 186 -2 337 914 -2 567 448 -2 228 448 -1 790 922 -1 694 872 -1 675 077 -1 675 077 -1 675 080 -1 761 535 -1 761 535 -1 761 535 

                              

Қаржы қызметі                             

Қаржыландырудан түскені 

13 649 

624 8 998 000 

10 608 

000 3 630 000 8 608 000 4 840 000 4 840 000 4 840 000 4 840 000 4 840 000 4 840 000 4 840 000 4 840 000 4 840 000 

Облигациялық қарыз 0   0   0   0 0  0 0 0 0 0 

Басқа көздер (қаржы көмегін қайтару) 3 405 000 2 200 000 1 200 000   200 000 605 000 605 000 605 000 605 000 605 000 605 000 605 000 605 000 605 000 

Қаржыландырудан ағын 9 314 838 9 542 847 6 871 998 1 686 621 7 499 779 5 210 779 6 409 791 7 720 791 1 260 000 1 260 000 0 0 0 0 

Дивидендтер төлеу 482 838 463 035 443 998 426 621 935 779 935 779 1 045 791 1 045 791 0 0 0 0 0 0 

Қарызды өтеу 8 832 000 9 079 812 6 428 000 1 260 000 6 564 000 4 275 000 5 364 000 6 675 000 1 260 000 1 260 000 0 0 0 0 

15% ең жоғ. мөлшерлеме бойынша 

облигациялық қарызды өтеу  1 260 000 1 260 000 1 260 000 1 260 000 1 260 000 1 260 000 1 260 000 1 260 000 1 260 000 1 260 000 1 260 000 1 260 000 1 260 000 1 260 000 

Басқа көздер   0 1 200 000 0  1 200 000 0 3 600 000 0 0 0 0 0 0 

Қаржыландырудан жалпы 4 334 786 -544 847 3 736 002 1 943 379 1 108 221 -370 779 -1 569 791 -2 880 791 3 580 000 3 580 000 4 840 000 4 840 000 4 840 000 4 840 000 

Қызметтен жалпы ақша қаражаттарын 

ұлғайту/азайту  4 334 179 -1 309 661 4 447 097 -109 951 3 754 715 390 882 2 460 659 -144 583 6 967 440 9 009 618 7 638 990 8 332 537 8 332 537 6 695 955 

Басындағы ақша 3 770 185 8 104 364 6 794 703 
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Республика Казахстан, г. Алматы, 2009 год 



Проспект первого выпуска именных купонных облигаций  

АО «Имсталькон» в пределах первой облигационной программы 

 

 

1. Настоящий выпуск облигаций осуществляется в соответствии с проспектом облигационной 
программы Акционерного общества «Имствлькон». 

2. СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЛИГАЦИОННОЙ ПРОГРАММЕ: 
• Дата государственной регистрации проспекта облигационной программы: «___» 
_______________ 2009 год. 

• Объем облигационной программы в денежном выражении, в рамках которой осуществляется 
выпуск: 8 400 000 000 (восемь миллиардов четыреста миллионов) тенге 

• Порядковый номер выпуска: 1 (первый) 
• Сведения о предыдущих выпусках облигаций (дата регистрации выпуска в уполномоченном 
органе, количество облигаций, объем выпуска по номинальной стоимости и количество 
размещенных облигаций отдельно по каждому выпуску в пределах данной облигационной 
программы): эмитент ранее не производил выпуск облигаций. 

• Права, предоставляемые каждым видом ценных бумаг их держателям, ранее выпущенных 
облигаций их держателям, в том числе права, реализованные при нарушении ограничений 
(ковенант) и предусмотренные договорами  купли-продажи ценных бумаг, заключенными с 
держателями, с указанием порядка реализации данных прав: эмитент ранее не производил 
эмиссию облигаций. 

 
 

3. СТРУКТУРА ВЫПУСКА. 
 

3. Сведения об облигациях: 
 

1) вид облигаций – Именные купонные, без обеспечения. 
 

2) количество выпускаемых облигаций – 40 000 000 (сорок миллионов) штук 
общий объем выпуска облигаций – 4 000 000 000 (четыре миллиарда) тенге 

 
3) номинальная стоимость одной облигации – 100 (сто) тенге 

 
4) вознаграждение по облигациям с указанием: 

 
ставки вознаграждения по облигациям 
Ставка купонного вознаграждения по облигациям плавающая и зависит от уровня инфляции и 
определяется по формуле: r = i + m; (где r – размер ставки вознаграждения от номинальной 
стоимости, i – инфляция, рассчитываемая как прирост/снижение индекса потребительских цен 
(значение индекса в процентах минус 100 (Сто)%), публикуемого Агентством РК по статистике за 
последние 12 (Двенадцать) месяцев, предшествующих одному месяцу до даты начала очередного 
купонного периода; m - фиксированная маржа в размере 2% (два процента). В случае изменения 
наименования индекса потребительских цен, алгоритма его расчета и т.д., при расчете купонного 
вознаграждения, будет применяться эквивалент показателя, установленный Агентством РК по 
статистике). Значение верхнего предела устанавливается на уровне rmax = 15% (Пятнадцать 
процентов) годовых от номинальной стоимости облигации, нижнего rmin = 7% (семь процентов) 
годовых от номинальной стоимости облигации. 
Купонная ставка пересматривается два раза в год. В первый год обращения облигаций купонная 
ставка вознаграждения будет фиксированной и составит 11% годовых. Начиная со второго года 



обращения ставка вознаграждения плавающая и зависит от уровня инфляции, определяющейся по 
вышеуказанной формуле. 
Информация о новой ставке вознаграждения доводится до сведения держателей облигаций за день 
до даты начала следующего купонного периода путем размещения сообщения на веб-сайте АО 
"Казахстанская фондовая биржа" по адресу www.kase.kz. 

 
даты, с которой начинается начисление вознаграждения 
С даты включения настоящего выпуска облигаций в официальный список СТП РФЦА; 

 
периодичности и даты выплаты вознаграждения 
2 (Два) раза в год через каждые 6 (Шесть) месяцев обращения облигаций, начиная с даты 
включения настоящего выпуска облигаций в официальный список СТП РФЦА до срока погашения. 

 
порядка и условий его выплаты 
Выплата вознаграждения производится в тенге путем перевода денег на текущие счета держателей 
облигаций. Вознаграждение выплачивается лицам, которые обладают правом на их получение по 
состоянию на начало последнего дня периода, за который осуществляются эти выплаты. Доход по 
облигациям выплачивается в течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты, следующей за последним 
днем периода, за который осуществляются выплаты. 
Если инвестором является нерезидент Республики Казахстан, выплата номинальной стоимости и 
вознаграждения по облигациям может быть произведена только в национальной валюте Республики 
Казахстан. 

 
периода времени, применяемого для расчета вознаграждения; 
Выплата купонного вознаграждения по облигациям производится в казахстанских тенге два раза в 
год из расчета временной базы 360/30 (360 дней в году / 30 дней в месяце), соответственно через 
каждые шесть месяцев, начиная с даты начала обращения облигаций, ежегодно до срока 
погашения. 

 
Порядок расчета при выпуске индексированных облигаций 
Облигации данного выпуска не являются индексированными. 

 
Фиксация реестра держателей облигаций для выплаты вознаграждения 
Реестр фиксируется на начало последнего дня периода, за который осуществляются эти выплаты. 
Выплата вознаграждения по облигациям будет производиться в течение 10 (десяти) рабочих дней с 
даты, следующей за последним днем периода, за который осуществляются выплаты. 
Последняя выплата вознаграждения производится одновременно с погашением облигаций. 

 
5) сведения об обращении и погашении облигаций с указанием: 

 
срока обращения облигаций и условий их погашения 
7 (Cемь) лет с даты начала обращения облигаций 

 
дата погашения облигаций; 
Облигации погашаются в конце срока обращения по номинальной стоимости облигаций в тенге с 
одновременной выплатой последнего купонного вознаграждения путем перевода денег на текущие 
счета держателей облигаций; 
 
место, где будет произведено погашение облигаций; 
Выплата номинальной стоимости облигаций при их погашении и выплата вознаграждения по 
облигациям производится по местонахождению исполнительного органа АО «Имсталькон»: 
г.Алматы,  м-н Жетысу-2, 71 б. 



 
способ погашения облигаций; 
Погашение суммы основного долга осуществляется путем перечисления на текущие счета 
держателей облигаций в соответствии с данными реестра держателей облигаций. 
Погашение облигаций производиться путем изъятия из обращения размещенных облигаций путем 
выплаты вознаграждения номинальной стоимости без цели последующей продажи или 
конвертирования ее в свои акции, так как данным проспектом выпуска облигаций, конвертирование 
облигаций в акции не предусмотрено. 

 
6) обеспечение по облигациям 
Выпуск облигаций не будет являться обеспеченным. 
 
7) сведения о представителе держателей облигаций (наименование, место нахождения, 
контактные телефоны, фамилия, имя, при наличии - отчество первого руководителя, 
членов исполнительного органа); 
представитель держателей облигаций не будет предусматриваться 

 
8) Порядок учета и прав по облигациям (сведения о регистраторе) 
Ведение системы реестров держателей облигаций осуществляет АО «Регистратор «Зерде» 
(Лицензия № 0406200451 от 24 января 2006 года, выдана Агентством Республики Казахстан по 
регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций), расположенное по 
адресу: ул. Манаса/Джандосова, д. 34А/8А. 

 
9) сведения об организациях принимающих участие в размещении облигаций: 
АО «Zurich Invest Management», договор об оказании финансовых услуг №4-74 от 19 июня 2009 г. 
АО «Zurich Invest Management» является полноправным членом Казахстанской Фондовой Биржи 
(KASE), свидетельство от 30.04.2009 г. 
 
10) сведения о платежном агенте: 
Платежный агент не предусмотрен. 

 
11) права, предоставляемые каждой облигацией ее держателю: 

держатель облигаций имеет право на: 

� получение номинальной стоимости либо на получение иного имущественного эквивалента 
� на получение вознаграждения в сроки, предусмотренные настоящим проспектом 
� на получение информации в порядке, предусмотренном законодательством Республики 
Казахстан 

� свободно продавать и иным образом отчуждать облигации 
� на удовлетворение своих потребностей в порядке, предусмотренном законодательством 
Республики Казахстан 

� иные права, вытекающие из права собственности на облигации; 
 

сроки, порядок выкупа облигаций, порядок возврата денег, переданных в оплату облигаций, в 
случаях досрочного выкупа или неполного размещения облигаций. 
Досрочное (полное или частичное) погашение по облигациям данного выпуска не предусмотрено; 

 
11-1) события, по наступлению которых может быть объявлен дефолт по облигациям 
эмитента. 

• Дефолт по облигациям – это невыплата или неполная выплата купонного вознаграждения, 
номинальной стоимости и последнего купонного вознаграждения в течение 20 (двадцати) 
рабочих дней, начиная с даты, следующей за последним днем периода, за который 
осуществляются выплаты. Если по истечении этого срока эмитент не исполнит свои 



обязательства, все права держателей облигаций и защита их интересов осуществляется в 
соответствии с законодательством Республики Казахстан. Компания освобождается от 
ответственности за частичное или полное неисполнение своих обязательств по настоящему 
Проспекту, 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 Компанией своих обязательств по настоящему Проспекту отодвигается 
соразмерное времени, в течение которого действуют такие обстоятельства и их 
последствия. 

 
Меры, которые будут предприняты эмитентом в случае наступления дефолта по облигациям: 
В случае неисполнения и/или несвоевременного исполнения своих обязательств перед 
держателями облигаций по выплате вознаграждения и/или основного долга эмитент должен: 

� В случае неисполнения и/или несвоевременного исполнения своих обязательств перед 
держателями облигаций по выплате вознаграждения и/или основного долга по вине 
эмитента, эмитент будет начислять и выплачивать держателям облигаций пеню за 
каждый день просрочки, исчисляемую исходя из официальной ставки 
рефинансирования Национального Банка Республики Казахстан на день исполнения 
денежного обязательства или его части. 

 
Порядок, сроки и способы доведения эмитентом до сведения держателей облигаций информации о 
фактах дефолта: 

� в случае наступления дефолта, эмитент обязан в течение 10 (десяти) рабочих дней 
запросить у своего регистратора реестр держателей облигаций, зафиксированный 
регистратором в реестре по состоянию на дату дефолта и в течение 7 (семи) рабочих 
дней со дня получения реестра известить держателей облигаций путем публикации в 
печатных изданиях, через АО «Казахстанская Фондовая Биржа» или на официальном 
сайте АО «Имсталькон» www.imstalcon.kz о невозможности выполнять обязательства 
по условиям, предусмотренным в данном проспекте. Извещение также должно 
содержать объем неисполненных обязательств эмитента, а также причину их 
неисполнения. 

 
Возможные действия держателей облигаций по удовлетворению своих потребностей в случае 
дефолта эмитента. 
В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения эмитентом обязательств по выплате 
купонных вознаграждений и/или основного долга при погашении облигаций в сроки, 
предусмотренные настоящим проспектом, держатель облигаций имеет право: 

� направить эмитенту письменное требование об исполнении обязательств. В соответствии 
со статьей 722 Гражданского Кодекса РК сумма займа должна быть возвращена эмитентом 
в течение 30 дней со дня предъявления держателем облигаций такого требования; 

� если в течение указанного срока (30 дней) с момента получения эмитентом письменного 
требования об исполнении своих обязательств по облигациям оно не было удовлетворено 
или до истечения указанного срока держатель облигаций  получил от эмитента отказ в его 
удовлетворении, он вправе направить в суд иск к эмитенту по его обязательствам. 

В случае технического дефолта держатели облигаций вправе требовать от эмитента уплатить 
проценты за несвоевременную выплату купонного вознаграждения и/или основного долга при 
погашении облигаций в соответствии с Гражданским Кодексом Республики Казахстан. 
 
12) Право эмитента досрочно погасить выпуск облигаций (если данное право 
предусмотрено решением органа эмитента о выпуске облигаций). 
Данным проспектом выпуска облигаций досрочное погашение облигаций не предусмотрено. 



 
12-1) порядок информирования эмитентом держателей облигаций о своей деятельности 
и финансового состояния с указанием содержания информации, порядка, сроков и способа 
раскрытия данной информации, в том числе информирования о нарушении ограничений 
(ковенант), предусмотренных проспектом выпуска облигаций: 
Данные условия осуществляются в соответствии с правилами и внутренними документами АО 
«Казахстанская Фондовая Биржа». 
 
13) Использование денег от размещения облигаций. 
Цели и порядок использования денег, полученных от размещения облигаций:   

1. на пополнение оборотных средств в размере 750 000 000тенге; 
Пополнение оборотных средств необходимо для выполнения производственной программы в 
рамках сформированного портфеля заказов на 2009 г.  Учитывая материалоемкость производства 
до 70% от общей стоимости Контрактов,  авансовые платежи Заказчиков в размере не 
превышающем 20%-30%  не покрывают затраты на приобретение материалов. Недостаточно 
авансовых платежей на другие виды работ, необходимость которых предшествует исполнению 
взятых на себя обязательств по Контрактам. 
С учетом вышеизложенного эмитент намерен использовать оборотные средства  на закупку 
материалов, проведение мобилизационных работ при заключении Контрактов. 

2. на инвестиции в размере 3 250 000 000 тенге. 
Эмитент планирует инвестировать денежные средства в следующие перспективные проекты: 
Развитие Капчагайской площадки 
Эмитент планирует строительство завода по производству высококачественных изолирующих плит 
из базальтовых пород в г. Капчагае»  - стоимость проекта 42,4 млн. Евро, из них  освоено   более 
10% собственных ресурсов.  Срок строительства 18-20 месяцев. Срок окупаемости – 3 года.  
Цели и существо проекта: 

      Целью Проекта является обеспечение инновационного развития промышленности   
строительных материалов, изделий и конструкций Республики Казахстан. 

Для достижения цели намечается решение следующих задач: 
• определение основных мер, стимулирующих развитие отрасли; 
• определение форм и методов поддержки развития отрасли; 
• создание новых производств по получению современных высококачественных, 

конкурентоспособных и экспортоориентированных строительных материалов, изделий и 
конструкций. 

Для запуска Проекта в производство необходимо изготовление завода-линии по производству 
минеральной плиты, доставка, монтаж оборудования, обучение персонала и ввод в эксплуатацию. 
Поддержка проекта на отраслевом, региональном и государственном уровне: 
 Проект направлен на организацию производства импортозамещающего строительного материала 
«минеральная плита». В настоящее время отечественные производители обеспечивают лишь 15-
20% от общей потребности строительных и других компаний в приобретении минеральной плиты и 
подобного материала.  
 
Развитие Северо-Каспийского региона 
Одним из главных направлений развития эмитента на 2009-2015 годы является вхождение в рынок 
производства металлоконструкций и изделий для Северо-Каспийского нефтегазового шельфа  (на 
текущий момент - оператор Аджип ККО).  
Потребность в морских конструкциях согласно ТЭО Проекта с 2009 по 2015 годы составляет 650 000 
тонн, в том числе металлоконструкций – 334 000 тонн. Однако имеющиеся в Казахстане мощности 
по изготовлению  и сборке морских металлоконструкций составляют 10 тысяч тонн в год, что не 
обеспечивает программу работ в установленный Соглашением срок, так как потребность составляет 
30-35 тысяч тонн в год. Проводимая Правительством Казахстана политика по максимальному 
изготовлению и сборке оффшорных металлоконструкций в Казахстане предполагает для 



обеспечения ежегодной потребности строительство на берегу Каспия 2-х, 3-х заводов по 
изготовлению и сборке конструкций. Бюджет на обустройство и добычу по Соглашению о разделе 
продукции по Северному Каспию (СРПСК) между правительством Казахстана и Аджип ККО на 
период  с 2005 по 2015 годы составляет 137 млрд. долларов США. 
Таким образом, предполагается строительство завода по выпуску крупногабаритных конструкций, 
предназначенных для установки на севере Каспийского моря (оффшор). Срок строительства – 14 
месяцев. Срок окупаемости 3 года. Для этого эмитент выкупил в п.Баутино на берегу Каспия землю 
площадью 97 га под строительство и в настоящее время разрабатывает проект производственной 
базы мощностью 10 тыс. тонн морских металлоконструкций в год со всей необходимой 
инфраструктурой.  
Проектирование и строительство планируется в 2 этапа. 
I этап: строительство в 2009-2010 годах базы мощностью 6 000-10 000  тонн в год, стоимостью 39,0 
млн. евро. 
II этап: расширение базы в 2011-2013 годах  до производительности 12000 – 18000 тонн в год 
стоимостью 24 млн. евро. 
Более того, планируется строительство завода металлоконструкций, базы поддержки морских 
нефтяных операций (БПМНО) и причала по отгрузке каменных пород в местности «КАРАКУДЫК», 
Тюб-Караганский район, Мангистауская область. Для этих целей, эмитент выкупил земельный 
участок в данной местности площадью 100 га под строительство и в настоящее время 
разрабатывает проект производственной базы мощностью 10 тыс. тонн морских 
металлоконструкций в год со всей необходимой инфраструктурой. Срок окупаемости 3 года. 
 
Строительство Российско-Казахстанского космического ракетного комплекса «Байконур» 
Эмитент планирует создать ТОО совместно с АО «Байтерек»  в целях строительства нового 
космического ракетного комплекса Байконур в качестве генерального подрядчика. В настоящее 
время прорабатывается бизнес план по комплектации и мобилизации на Байконуре предприятия 
строительной техникой и профессиональным кадром. Затраты составят около 680 млн. (4.5 млн. 
долларов США) тенге. 
 
Строительство металлургического завода в поселке ГРЭС Павлодарской области 
Заказчиком строительного объекта является ТОО «Казвторчермет», которая привлекает эмитента в 
качестве проектировщика и генерального подрядчика проекта. 
 
Строительство 3-х нефтеперерабатывающих  заводов 
Планируется строительство заводов г.Кокчетаве, Караганде и Петропавловске, общей 
производительностью 1 млн. нефтепродуктов в год. Эмитент выступит в качестве генерального 
подрядчика с проектированием. Затраты по созданию ТОО, проведение мобилизации, оснащение 
грузоподъемными и сварочными механизмами составят 500 -600 млн. тенге. 
 
Условия, при наступлении которых возможны изменения в планируемом распределении 
полученных денег, с указанием таких изменений: 
Несмотря на планируемое распределение денежных средств, полученных в ходе размещения 
ценных бумаг возможны изменения. Условия, при наступлении которых возможны изменения, 
зависят от ряда факторов, в том числе: 
� Изменение экономической ситуации в Республике, в том числе и строительной отрасли; 
� Смена оператора Контрактов; 
� Появление новых крупных участников рынка, в том числе инновационных 
� Возможное изменение цен на продукцию, выпускаемую АО «Имсталькон», в т.ч. 

теплоизоляционные материалы  
� Возможное изменение цен на продукцию, закупаемую АО «Имсталькон», в т.ч. 

теплоизоляционные материалы  
� Лоббирование интересов дистрибьюторов при государственных заказах. 



3-1. 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 обюлигаций (тыс.тенге)

Прогноз отчёта о движении денег 

1 
полугодие 
 2010 

2 
полугодие 
 2010 

1 
полугодие 
2011 

2 
полугодие 
2011 

1 
полугодие 
2012 

2 
полугодие 
2012 

1 
полугодие 
2013 

2 
полугодие 
2013 

1 
полугодие 
2014 

2 
полугодие 
2014 

1 
полугодие 
2015 

2 
полугодие 
2015 

1 
полугодие 
2016 

2 
полугодие 
2016 

Операционная деятельность                             

Поступление средств, всего 33 434 808 28 948 555 35 716 520 34 577 961 39 865 008 37 641 175 45 630 165 44 239 873 43 321 379 45 363 557 43 774 202 44 554 204 44 554 204 45 533 680 

по Строительно-монтажные работы 24 733 604 22 658 027 25 332 972 26 060 858 26 007 890 25 786 653 28 828 822 29 848 740 29 905 246 31 947 424 30 311 618 31 091 620 31 091 620 32 071 096 

по Заводам 5 711 371 3 604 082 6 358 756 4 041 814 9 448 318 7 445 721 10 885 210 8 475 000 7 500 000 7 500 000 7 546 452 7 546 452 7 546 452 7 546 452 
прочие (поступления от других видов 
деятельности) 2 989 833 2 686 447 4 024 792 4 475 290 4 408 800 4 408 800 5 916 133 5 916 133 5 916 133 5 916 133 5 916 132 5 916 132 5 916 132 5 916 132 

Выбытие средств, всего 29 584 949 26 481 700 32 628 240 34 293 378 34 651 066 34 651 066 39 808 793 39 808 793 38 258 862 38 258 862 39 300 132 39 300 132 39 300 132 41 916 190 

Итого от операционной деятельности 3 849 858 2 466 855 3 088 280 284 583 5 213 942 2 990 109 5 821 372 4 431 080 5 062 517 7 104 694 4 474 070 5 254 072 5 254 072 3 617 490 

                              

Инвестиционная деятельность                             

Отток от инвестирования, в т.ч. 3 850 465 3 231 669 2 377 186 2 337 914 2 567 448 2 228 448 1 790 922 1 694 872 1 675 077 1 675 077 1 675 080 1 761 535 1 761 535 1 761 535 

Инвестиции в ОС 1 091 214 1 046 459 1 003 435 964 163 1 057 430 1 057 430 1 181 744 1 181 744 1 161 948 1 161 948 1 161 952 1 244 293 1 244 293 1 244 293 

Капитализация % 0      0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Собственное строительство 2 759 250 2 185 210 1 373 751 1 373 751 1 510 017 1 171 017 609 179 513 129 513 129 513 129 513 128 517 242 517 242 517 242 

Поступления от инвестирования       0   0 0 0         

Итого от инвестиций -3 850 465 -3 231 669 -2 377 186 -2 337 914 -2 567 448 -2 228 448 -1 790 922 -1 694 872 -1 675 077 -1 675 077 -1 675 080 -1 761 535 -1 761 535 -1 761 535 

                              

Финансовая деятельность                             

Поступления от финансирования 13 649 624 8 998 000 10 608 000 3 630 000 8 608 000 4 840 000 4 840 000 4 840 000 4 840 000 4 840 000 4 840 000 4 840 000 4 840 000 4 840 000 

облигационныий заем 0   0   0   0 0  0 0 0 0 0 

прочие источники (возврат фин.помощь) 3 405 000 2 200 000 1 200 000   200 000 605 000 605 000 605 000 605 000 605 000 605 000 605 000 605 000 605 000 

Отток от финансирования 9 314 838 9 542 847 6 871 998 1 686 621 7 499 779 5 210 779 6 409 791 7 720 791 1 260 000 1 260 000 0 0 0 0 

Выплата дивидендов 482 838 463 035 443 998 426 621 935 779 935 779 1 045 791 1 045 791 0 0 0 0 0 0 

Погашение займов 8 832 000 9 079 812 6 428 000 1 260 000 6 564 000 4 275 000 5 364 000 6 675 000 1 260 000 1 260 000 0 0 0 0 
погашение облигационного займа по макс. ставке 
15% 1 260 000 1 260 000 1 260 000 1 260 000 1 260 000 1 260 000 1 260 000 1 260 000 1 260 000 1 260 000 1 260 000 1 260 000 1 260 000 1 260 000 

прочие источники   0 1 200 000 0  1 200 000 0 3 600 000 0 0 0 0 0 0 

Итого от финансирования 4 334 786 -544 847 3 736 002 1 943 379 1 108 221 -370 779 -1 569 791 -2 880 791 3 580 000 3 580 000 4 840 000 4 840 000 4 840 000 4 840 000 

Итого увеличение/уменьшение денежных средств 
от деятельности 4 334 179 -1 309 661 4 447 097 -109 951 3 754 715 390 882 2 460 659 -144 583 6 967 440 9 009 618 7 638 990 8 332 537 8 332 537 6 695 955 

Деньги на начало 3 770 185 8 104 364 6 794 703 11 241 800 11 131 849 14 886 564 15 277 446 17 738 105 17 593 522 24 560 963 33 570 580 41 209 570 49 542 107 57 874 644 

Деньги на конец 8 104 364 6 794 703 11 241 800 11 131 849 14 886 564 15 277 446 17 738 105 17 593 522 24 560 963 33 570 580 41 209 570 49 542 107 57 874 644 64 570 599 



 



 


