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ПРОСПЕКТ 

 

 

 

ПЕРВОГО ВЫПУСКА ОБЛИГАЦИЙ 

В ПРЕДЕЛАХ ПЕРВОЙ ОБЛИГАЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ  

 

 

 

Товарищества с ограниченной ответственностью 

«Казахстанские коммунальные системы» 

(ТОО «ККС») 
 

 

 

 

 

 

 

Выпуск: первый 

Вид облигаций: купонные облигации, без обеспечения 

Объем выпуска: 2 620 000 000 (два миллиарда шестьсот двадцать миллионов) тенге 

Номинал облигации: 1 000 (тысяча) тенге 

Количество штук: 2 620 000 (два миллиона шестьсот двадцать тысяч) штук 

  

 
 
Государственная регистрация выпуска облигаций уполномоченным органом не означает предоставление 

каких-либо рекомендаций инвесторам относительно приобретения облигаций, описанных в проспекте. 

Уполномоченный орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска облигаций, не несет 

ответственность за достоверность информации, содержащейся в данном документе. Проспект выпуска 

облигаций рассматривался только на соответствие требованиям законодательства Республики Казахстан. 

Должностные лица эмитента несут ответственность за достоверность информации, содержащейся в 

настоящем проспекте, и подтверждают, что вся информация, представленная в нем, является достоверной и не 

вводящей в заблуждение инвесторов относительно эмитента и его облигаций. 

 
 

г. Астана 2015 г.  
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1. Настоящий выпуск облигаций осуществляется в соответствии с Проспектом выпуска 

первой облигационной программы Товарищества с ограниченной ответственностью 

«Казахстанские коммунальные системы» (далее – Эмитент). 

 

2. Сведения об облигационной программе Эмитента: 

1) дата государственной регистрации Проспекта первой облигационной программы: не 

указывается, так как Проспект первого выпуска облигаций представляется в уполномоченный 
орган одновременно с Проспектом первой облигационной программы Эмитента для 
прохождения государственной регистрации. 

2) объем первой облигационной программы в денежном выражении, в рамках которой 

осуществляется выпуск: 12 340 000 000 (двенадцать миллиардов триста сорок миллионов) 
тенге. 

3) порядковый номер выпуска облигаций: 1 (первый) выпуск облигаций в рамках первой 
облигационной программы. 

4) 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):  

Не применимо, поскольку выпуск является первым в рамках первой облигационной 
программы Эмитента.  

 
3. Структура первого выпуска в пределах первой облигационной программы Эмитента:  

1.  Вид облигаций: Именные купонные облигации без обеспечения 

2.  Количество выпускаемых облигаций: 2 620 000 (два миллиона шестьсот двадцать тысяч) 
штук 

Общий объем выпуска облигаций: 2 620 000 000 (два миллиарда шестьсот двадцать 
миллионов) тенге 

3.  Номинальная стоимость одной 

облигации: 

1 000 (одна тысяча) тенге 

4.  Вознаграждение по облигациям:  

 Ставка вознаграждения: Ставка вознаграждения (купона) фиксированная, 

на протяжении всего срока обращения облигаций – 
10% (десять процентов) годовых от номинальной 
стоимости облигации. 

 Дата, с которой начинается начисление 

вознаграждения, периодичностьь и даты 

выплаты вознаграждения, порядок и 

условия его выплаты (в случае, если 

инвестором будет являться нерезидент 

Республики Казахстан указывается 
валюта выплаты и курс конвертации): 

Начисление вознаграждения по облигациям 
осуществляется с даты начала их обращения. 

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

Выплата купонного вознаграждения по облигациям 
производится в тенге путем перевода денег на 
текущие счета держателей облигаций в течение 10-
ти (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. 
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Купонное вознаграждение на дату выплаты 
рассчитывается как произведение номинальной 
стоимости и полугодовой ставки купонного 
вознаграждения.  

В случае если инвесторами будут являться 
нерезиденты Республики Казахстан, выплата 

купонного вознаграждения будет производиться в 
тенге при наличии у такого инвестора банковского 
счета в тенге 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 письменного заявления. 
Конвертация тенге в иную валюту будет 
производиться за счет инвестора. 

 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. 

 Порядок расчетов при выпуске 
индексированных облигаций: 

Облигации не являются индексированными. 

5.  Сведения об обращении и погашении облигаций: 

 Дата начала обращения облигаций: Дата проведения первых состоявшихся 

специализированных торгов в торговой системе 
АО «Казахстанская фондовая биржа» (далее – 
Биржа) в соответствии с условиями настоящего 
Проспекта. 

Информация о дате начала обращения облигаций, 
определенной по итогам первого состоявшегося 
специализированного торга, будет опубликована на 
официальном сайте Биржи (www.kase.kz). 

 Дата начала размещения облигаций: С даты начала обращения, в течение всего срока 
обращения облигаций. 

 Рынок, на котором планируется 

обращение облигаций (организованный и 
(или) неорганизованный): 

Облигации будут обращаться на организованном и 
неорганизованном рынках. 

 Срок обращения: Срок обращения облигаций – 10 (десять) лет с даты 
начала обращения.  

 Дата погашения облигаций: Погашение облигаций производится по истечении 

10 (десяти) лет с даты начала обращения 
облигаций.  

 Место, где будет произведено погашение 
облигаций: 

Республика Казахстан, 010000, г. Астана, ул. 
Кунаева, 14/3, 7-й этаж. 

 Условия и способ погашения облигаций: Облигации погашаются по номинальной стоимости 

облигаций в тенге с одновременной выплатой 
последнего купонного вознаграждения в течение 
10 (десяти) рабочих дней с даты, следующей за 
последним днем обращения облигаций, путем 
перевода денег на текущие счета держателей 
облигаций, зарегистрированных в реестре 
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держателей облигаций по состоянию на начало 
последнего дня обращения облигаций. 

В случае если инвестором будет являться 
нерезидент Республики Казахстан выплата суммы 
основного долга и последнего купонного 
вознаграждения будет производиться в тенге при 

наличии у такого инвестора банковского счета в 
тенге на территории Республики Казахстан.  

В случае отсутствия у инвестора банковского счета 
в тенге 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. 

6.  Обеспечение по облигациям: Облигации данного выпуска не являются 
обеспеченными. 

7.  Сведения о представителе держателей 

облигации: 

Функции представителя держателей облигаций 

осуществляет Акционерное общество 
«Евразийский Капитал» (Республика Казахстан, 
г. Алматы, ул. Желтоксан, 59, тел. 8 (727) 333-40-
20), имеющее лицензию на осуществление 

брокерской и дилерской деятельности на рынке 
ценных бумаг с правом ведения счетов клиентов в 
качестве номинального держателя; осуществление 
деятельности по управлению инвестиционным 
портфелем №4.2.206/103 от 25 июня 2014 года. 
Представитель держателей облигаций 
осуществляет свои функции на основании договора 
№ б/н от 22 октября 2015 года, заключенного с 
Эмитентом. 

8.  Сведения о регистраторе: Формирование, ведение и хранение реестров 

держателей облигаций осуществляется 
регистратором – Акционерное общество «Единый 
регистратор ценных бумаг» (Республика 
Казахстан, 050040, г. Алматы, ул. Сатпаева, 30А/3, 
тел. 8 (727) 272-47-60). Регистратор осуществляет 
свои функции на основании договора по ведению 

системы реестров держателей ценных бумаг № 
1942 от 19 ноября 2015 года, заключенного с 
Эмитентом. 

9.  Сведения об организациях, 

принимающих участие в размещении 

облигаций – наименования, места 

нахождения организаций, принимающих 

участие в размещении облигаций, даты и 

номера соответствующих договоров: 

Андеррайтером Эмитента является Акционерное 

общество «BCC Invest» (Республика Казахстан, 
050022, г. Алматы, ул. Шевченко, 100, тел. 8 (727) 
244-32-32), имеющее лицензию на занятие 
брокерской и дилерской деятельностью на рынке 

ценных бумаг с правом ведения счетов клиентов в 
качестве номинального держателя №0401201249 от 
31 июля 2006 года. Андеррайтер осуществляет 
свои функции на основании договора №BCC-
I/2015-003 от 16 сентября 2015 года. 
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 Сведения об организации, оказывающей 

консультационные услуги по вопросам 

включения и нахождения облигаций в 
официальном списке Биржи: 

Финансовым консультантом Эмитента является 

Акционерное общество «BCC Invest» (Республика 
Казахстан, 050022, г. Алматы, ул. Шевченко, 100, 
тел. 8 (727) 244-32-32), имеющее лицензию на 
занятие брокерской и дилерской деятельностью на 

рынке ценных бумаг с правом ведения счетов 
клиентов в качестве номинального держателя 
№0401201249 от 31 июля 2006 года. Финансовый 
консультант осуществляет свои функции на 
основании договора №BCC-I/2015-003 от 16 
сентября 2015 года. 

10.  Сведения о платежном агенте: Платежный агент не предусмотрен. Выплата 

купонного вознаграждения и номинальной 

стоимости будет осуществляться Эмитентом 
самостоятельно. 

11.  Права держателей облигаций: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

Право требовать от Эмитента выкуп 
облигаций: 

 

 

 

 

 

Держатели облигаций имеют право: 

- на получение номинальной стоимости при 
погашении облигаций; 

- на получение от Эмитента купонного 

вознаграждения по облигациям в сроки, 
предусмотренные Проспектом выпуска 
облигаций; 

- свободно продавать и иным образом отчуждать 
облигации; 

- на удовлетворение своих требований в порядке, 
предусмотренном законодательством и 
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; 

Держатель облигаций не имеет права требовать 
выкуп облигаций, за исключением случаев, 
предусмотренных Проспектом выпуска 
облигаций. Право требовать досрочное погашение 
не предусмотрено. 

 

Право держателей облигаций данного выпуска 
требовать досрочного выкупа облигаций 
Эмитентом при соблюдении Эмитентом своих 
обязательств и ограничений (ковенантов), 

предусмотренных Проспектом выпуска облигаций, 
не предусмотрено.  

Держатели облигаций имеют право требовать 
выкуп облигаций в случаях нарушения Эмитентом 
условий, предусмотренных пунктом 3-2 «Порядок 
выкупа размещенных облигаций Эмитентом в 
случаях, предусмотренных статьями 15 и 18-4 
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Закона Республики Казахстан от 2 июля 2003 года 
№461-II «О рынке ценных бумаг»» и «Ограничения 
(ковенанты), принимаемые Эмитентом и не 
предусмотренные Законом (если это 

предусмотрено решением органа Эмитента о 
выпуске облигаций)» пункта настоящего 
Проспекта выпуска облигаций.  

11-1 События, по наступлению которых может 

быть объявлен дефолт: 

Дефолт – невыполнение обязательств по 

эмиссионным ценным бумагам и иным 
финансовым инструментам (Закон Республики 
Казахстан «О рынке ценных бумаг», Глава 1, 
Статья 1, п. 25). Дефолт по облигациям Эмитента – 

это невыплата или неполная выплата по вине 
Эмитента купонного вознаграждения и/или 
номинальной стоимости со дня, следующего за 
днем окончания установленных условиями 
настоящего Проспекта выпуска облигаций сроков 
выплаты купонного вознаграждения по 
облигациям и/или номинальной стоимости 
облигаций.  

В случае невыплаты или неполной выплаты по 

вине Эмитента купонного вознаграждения и/или 
основного долга по облигациям в сроки, 
установленные Проспектом выпуска облигаций, 
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 примет 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 

jl:1041258.0%20
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Казахстан. 

Эмитент освобождается от ответственности за 
частичное или полное неисполнение своих 
обязательств по настоящему Проспекту выпуска 
облигаций, 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 

настоящему Проспекту выпуска облигаций 
отодвигается соразмерно времени, в течение 
которого действуют такие обстоятельства и их 
последствия. 

 Меры, которые будут предприняты 

Эмитентом в случае наступления 
дефолта: 

Эмитентом будет инициировано проведение 

общего собрания держателей облигаций с целью 
определения приемлемого выхода из дефолта. 
Эмитент разработает 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 воcстановление 
платежеспособности Эмитента и погашение 
задолженности по облигациям, включают в себя 
любые реорганизационные, организационно-

хозяйственные, управленческие, инвестиционные, 
финансово-экономические, правовые и иные не 
противоречащие законодательству Республики 
Казахстан. 

 Процедуры защиты прав держателей 

облигаций при неисполнении или 

ненадлежащем исполнении обязательств 

по выплате вознаграждения по 

облигациям, в том числе порядок и 
условия реструктуризации обязательств: 

В случае нарушения условий Проспекта выпуска 

облигаций в части выплаты купонного 
вознаграждения и/или основного долга, решение о 
реструктуризации обязательств Эмитента 

принимается Общим собранием участников 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.  

 Порядок, срок и способ доведения 

эмитентом до сведения держателей 

облигаций информации о фактах 
дефолта: 

В случае наступления дефолта по обязательствам 

по данному выпуску облигаций, Эмитент 
самостоятельно обязан известить держателей 
облигаций о неисполнении обязательств по 
долговым ценным бумагам, установленных 
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Проспектом выпуска ценных бумаг, не позднее чем 
за 3 (три) рабочих дня до установленной 
Проспектом выпуска облигаций даты исполнения 
обязательств. Эмитент доводит указанные сведения 

до держателей облигаций посредством 
опубликования извещения на официальном сайте 
Биржи (www.kase.kz), на официальном сайте 
Эмитента (www.kus.kz) и на интернет-ресурсе 
Депозитария финансовой отчетности (www.dfo.kz) 
с указанием параметров облигаций, даты, когда 
должно было быть выплачено купонное 

вознаграждение и/или номинальная стоимость 
облигаций, объема неисполненных обязательств, 
причину неисполнения обязательств, перечисления 
возможных действий держателей облигаций по 
удовлетворению своих требований, включая 
порядок обращения требования к Эмитенту, лицам, 
несущим субсидиарную ответственность по 

обязательствам Эмитента в случае неисполнения 
либо ненадлежащего исполнения эмитентом 
обязательств по облигациям, а также мер, 
принимаемых Эмитентом для исполнения своих 
обязательств, и даты, до которой Эмитент 
планирует рассчитаться с держателями облигаций 
по своим обязательствам.  

 Лица, несущие солидарную или 

субсидиарную ответственность по 

обязательствам Эмитента в случае 

неисполнения либо ненадлежащего 

исполнения Эмитентом обязательств по 
облигациям: 

1. ТОО «Қарағанды Жарық» (Свидетельство о 
государственной регистрации № 14175-1930-
ТОО от 27.07.2007 г.) несет субсидиарную 
ответственность по обязательствам Эмитента 
по выплате вознаграждения и погашению 
облигаций в соответствии с Договором 
№ 23/15-юр от 10.11.2015 г. 

2. ТОО «КарагандыЖылуСбыт» (Свидетельство о 
государственной регистрации № 3278-1930-01-
ТОО от 17.09.2012 г.) несет субсидиарную 
ответственность по обязательствам Эмитента 
по выплате вознаграждения и погашению 
облигаций в соответствии с Договором 
№ 24/15-юр от 10.11.2015 г. 

3. ТОО «Расчетный сервисный центр» 
(Свидетельство о государственной регистрации 
№ 3317-1930-01-ТОО от 24.09.2012 г.) несет 
субсидиарную ответственность по 
обязательствам Эмитента по выплате 
вознаграждения и погашению облигаций в 
соответствии с Договором № 25/15-юр от 
10.11.2015 г. 

4. ТОО «Оңтүстік Жарық Транзит» 
(Свидетельство о государственной регистрации 
№ 24017-1958-ТОО от 27.04.09 г.) несет 
субсидиарную ответственность по 
обязательствам Эмитента по выплате 
вознаграждения и погашению облигаций в 
соответствии с Договором № 26/15-юр от 

10.11.2015 г. 
5. ТОО «Оңтүстік Жарық» (Свидетельство о 

http://www.mrek.kz/
http://www.dfo.kz/
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государственной регистрации № 2672-1958-01-
ТОО от 05.10.2012 г.) несет субсидиарную 
ответственность по обязательствам Эмитента 
по выплате вознаграждения и погашению 

облигаций в соответствии с Договором 
№ 27/15-юр от 10.11.2015 г. 

6. ТОО «Энергопоток» (Свидетельство о 
государственной регистрации № 2673-1958-01-
ТОО от 05.10.2012 г.) несет субсидиарную 
ответственность по обязательствам Эмитента 
по выплате вознаграждения и погашению 

облигаций в соответствии с Договором 
№ 28/15-юр от 10.11.2015 г. 

12.  Право Эмитента досрочно погасить 

облигации: 

Эмитент имеет право по решению Общего 
собрания участников Эмитента досрочно погасить 

облигации в полном объеме не раннее чем через 1 
(один) год с даты начала обращения облигаций. 
При этом Эмитенту необходимо получить согласие 
Общего собрания держателей облигаций (согласно 
п. 1 ст. 18-2 Закона «О рынке ценных бумаг») при 
следующих условиях: 
а) за данное решение проголосовали держатели, 

владеющие не менее 85 процентами облигаций от 
общего количества размещенных облигаций, за 
исключением облигаций, выкупленных 
Эмитентом; 
б) в случае наличия в составе держателей 
облигаций двух и более лиц, владеющих более 
десятью процентами облигаций данного выпуска, 
за исключением облигаций, выкупленных 

Эмитентом, проголосовало 75 и более процентов от 
общего количества таких держателей облигаций. 
Держатели облигаций должны быть уведомлены в 
течение 5 (пяти) рабочих дней с даты принятия 
решения Общего собрания участников Эмитента о 
проведении Общего собрания держателей 
облигаций путем публикации информации на 

корпоративном веб-сайте Эмитента (www.kus.kz). 
А также, Эмитент публикует решение Общего 
собрания держателей облигаций о досрочном 
погашении облигаций с указанием условий, сроков 
и порядка досрочного погашения на 
корпоративном веб-сайте Эмитента (www.kus.kz).  

Досрочное погашение облигаций осуществляется 
по номинальной стоимости в тенге с 
одновременной выплатой последнего 
накопленного купонного вознаграждения в течение 

10 (десяти) рабочих дней с даты начала досрочного 
погашения облигаций. 

При досрочном погашении на получение 
номинальной стоимости облигаций и последнего 
вознаграждения имеют право лица, 
зарегистрированные в реестре держателей 
облигаций по состоянию на начало последнего дня 
обращения облигаций перед датой начала их 
досрочного погашения.  
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12-1 Порядок информирования Эмитентом 

держателей облигаций о своей 

деятельности и финансовом состоянии с 

указанием содержания информации, 

порядка, сроков и способа раскрытия 

данной информации: 

Эмитент информирует держателей облигаций о 

своей деятельности, финансовом состоянии и 
выполнении ограничений (ковенантов) 
посредством уведомления представителя 
держателей облигаций, а также путем  

опубликования сообщений на официальных сайтах 
Эмитента (www.kus.kz), АО «Казахстанская 
фондовая биржа» (www.kase.kz) и на официальном 
сайте Депозитария финансовой отчетности 
(www.dfo.kz) в соответствии со сроками и 
порядком, предусмотренными в законодательстве 
Республики Казахстан, и будет обновлять на 
регулярной основе. 

В случае нарушения ограничений (ковенантов), 
порядок информирования о данном нарушении 

предусмотрен пунктом 3-2 «Ограничения 
(ковенанты), принимаемые Эмитентом и не 
предусмотренные Законом (если это 
предусмотрено решением органа Эмитента о 
выпуске облигаций)» настоящего Проспекта 
выпуска облигаций. 

13.  Использование денег от размещения 
облигаций: 

Денежные средства, полученные от размещения 
облигаций данного выпуска, планируется 

направить на общекорпоративные цели, включая, 
но не ограничиваясь, покупку долей участия, 
финансирование инвестиционных проектов. 

При наступлении случаев, при которых возможны 
изменения в планируемом распределении 
полученных денежных средств, Эмитентом будут 
внесены соответствующие изменения в Проспект в 
соответствии с требованиями законодательства 
Республики Казахстан. 

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 облигаций: 

Представлен в Приложении 1 к настоящему 
Проспекту. 

3-2 Ограничения (ковенанты), принимаемые 

Эмитентом и не предусмотренные 

Законом (если это предусмотрено 

решением органа Эмитента о выпуске 
облигаций): 

В течение всего срока обращения облигаций, 

установленного Проспектом выпуска данных 
облигаций Эмитент обязан соблюдать следующие 
условия: 

1) не отчуждать входящее в состав активов 
Эмитента имущество на сумму, 

превышающую 25 (двадцать пять) процентов 
от общей стоимости активов Эмитента на дату 
отчуждения;  

2) не допускать фактов неисполнения 
обязательств, не связанных с выпуском 
облигаций Эмитента, более чем на 10 (десять) 
процентов от общей стоимости активов 
данного Эмитента на дату государственной 
регистрации выпуска облигаций;  

3) не вносить изменения в учредительные 

http://www.kase.kz/
http://www.dfo.kz/
jl:1041258.0%20
jl:1041258.0%20
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документы Эмитента, предусматривающие 
изменение основных видов деятельности 
Эмитента;  

4) не изменять организационно-правовую 
форму; 

5) не допускать нарушения сроков 
предоставления годовой и промежуточной 
финансовой отчетности, установленных 

листинговым договором, заключенным между 
Эмитентом и Биржей; 

6) 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. 

В случае нарушения ковенантов, перечисленных в 
данном пункте, держатели облигаций имеют право 
требовать их выкупа. Эмитент обязан по 

требованию держателей облигаций осуществить 
выкуп размещенных облигаций по цене, 
соответствующей номинальной стоимости 
облигаций с учетом накопленного вознаграждения 
(см. п. 2 статьи 15 Раздела 3 Закона РК «О рынке 
ценных бумаг»). 

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.kus.kz), а 
также на официальном сайте Биржи (www.kase.kz) 
и Депозитария финансовой отчетности 
(www.dfo.kz). 

 Порядок выкупа размещенных 

облигаций Эмитентом в случаях, 

предусмотренных статьями 15 и 18-4 

Закона Республики Казахстан от 2 июля 

2003 года №461-II «О рынке ценных 
бумаг»: 

Выкуп размещенных облигаций должен быть 
произведен Эмитентом в случаях:  

1) принятия уполномоченным органом Эмитента 
решения о делистинге облигаций;  

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

3) не заключения Эмитентом договора с 
представителем держателей облигаций в срок, 
превышающий тридцать календарных дней с 

даты расторжения или прекращения действия 

http://www.kaf.kz/
http://www.kase.kz/
http://www.dfo.kz/
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договора с прежним представителем 
держателей облигаций. 

В течение 5 (пяти) календарных дней со дня 
возникновения одного из событий, указанных в 
настоящем разделе, Эмитент информирует о таком 
факте держателей облигаций посредством 

оповещения представителя держателей облигаций 
(за исключением случая, предусмотренного 
подпунктом 3) настоящего пункта), а также 
размещения сообщения на корпоративном 
интернет-ресурсе Эмитента (www.kus.kz), 
интернет-ресурсе Биржи (www.kase.kz) и на 
интернет-ресурсе Депозитария финансовой 
отчетности (www.dfo.kz), включая: 

- информацию о том, какое из указанных 

событий, ведущее к выкупу облигаций 
Эмитента, имеет место; 

- перечисление возможных действий держателей 

облигаций по удовлетворению своих 
требований, включая порядок и сроки 
обращения с требованием к Эмитенту о выкупе 
облигаций; 

- иную информацию по решению Эмитента. 

Держатель облигаций имеет право в течение 10 
(десяти) календарных дней с даты нарушения 

ограничений (ковенантов), а также в случаях, 
указанных в пункте 3-2 настоящего Проспекта 
выпуска облигаций «Порядок выкупа 
размещенных облигаций Эмитентом в случаях, 
предусмотренных статьями 15 и 18-4 Закона 
Республики Казахстан от 2 июля 2003 года №461-II 
«О рынке ценных бумаг» направить письменное 

заявление в адрес Эмитента о выкупе 
принадлежащих ему облигаций. 

Держатель облигаций должен подать заявление в 

произвольной форме с указанием всех 
необходимых реквизитов: 

- Для юридического лица: наименование 
держателя облигаций; бизнес-
идентификационный номер; номер, дата 
выдачи и орган выдачи свидетельства о 
государственной регистрации 
(перерегистрации); 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. 

Заявление держателя облигаций рассматривается 
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Эмитентом в течение 30 (тридцати) календарных 
дней с даты получения заявления. 

Решение Общего собрания участников Эмитента 
будет доведено до сведения держателей облигаций 
в течение 20 (двадцати) календарных дней с даты 
его принятия посредством опубликования 

информации на корпоративном сайте Эмитента 
(www.kus.kz) и/или в средствах массовой 
информации, определенных Уставом Эмитента, а 
также размещения информации на официальном 
сайте Биржи (www.kase.kz) и на официальном 
интернет-ресурсе Депозитария финансовой 
отчетности (www.dfo.kz). 

Выкуп облигаций осуществляется Эмитентом в 
течение 30 (тридцати) календарных дней после 

опубликования соответствующего решения 
Общего собрания участников Эмитента о сроках и 
порядке выкупа облигаций.  

Процедура выкупа облигаций в случае нарушения 
ограничений (ковенантов), а также в случаях, 
указанных в пункте 3-2 «Порядок выкупа 
размещенных облигаций Эмитентом в случаях, 
предусмотренных статьями 15 и 18-4 Закона 
Республики Казахстан от 2 июля 2003 года №461-II 
«О рынке ценных бумаг» Проспекта выпуска 

облигаций, 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 настоящем 
Проспекте выпуска облигаций. 

4. Информация об опционах: Опционы не предусмотрены.  

5. Конвертируемые облигации: Облигации данного выпуска не конвертируемые. 

6. Способ размещения облигаций: Размещение облигаций будет проводиться на 

организованном рынке ценных бумаг в 
соответствии с внутренними документами 
организатора торгов и законодательством 
Республики Казахстан. 

1) Срок и порядок размещения облигаций: В течение всего срока обращения выпуска 
облигаций. 

2) При размещении облигаций, 

конвертируемых в акции, путем 

подписки, указываются условия 
конвертирования: 

Облигации данного выпуска не подлежат 
конвертации. 

3) Условия и порядок оплаты облигаций: Облигации оплачиваются деньгами в безналичной 

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

7. Выкуп облигаций: По решению Общего собрания участников  
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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. 

ПРОГНОЗ ОТЧЕТА О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ (МЛН. ТЕНГЕ) 

 
 

   ПРОГНОЗ ОТЧЕТА О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ (МЛН. ТЕНГЕ) 

 

 I полу-

годие 

 II полу-

годие 

 I полу-

годие 

 II полу-

годие 

 I полу-

годие 

 II полу-

годие 

 I полу-

годие 

 II полу-

годие 

 I полу-

годие 

 II полу-

годие 

 I полу-

годие 

 II полу-

годие 

 I полу-

годие 

 II полу-

годие 

 I полу-

годие 

 II полу-

годие 

 I полу-

годие 

 II полу-

годие 

 I полу-

годие 

 II полу-

годие 

 I полу-

годие 

 II полу-

годие 

 I полу-

годие 

 II полу-

годие 

Выручка 40 174 41 461 72 499 72 499 77 392 77 392 81 957 81 957 91 088 91 088 95 649 95 649 97 099 97 099 98 646 98 646 100 297 100 297 102 059 102 059 102 059 102 059 102 059 102 059

Себестоимость продаж (23 988) (26 440) (51 064) (51 064) (54 901) (54 901) (58 549) (58 549) (65 867) (65 867) (69 407) (69 407) (70 815) (70 815) (72 317) (72 317) (73 919) (73 919) (75 630) (75 630) (75 630) (75 630) (75 630) (75 630)

Административные расходы (2 277) (2 403) (3 430) (3 430) (3 718) (3 718) (3 971) (3 971) (4 318) (4 318) (4 637) (4 637) (4 663) (4 663) (4 690) (4 690) (4 720) (4 720) (4 751) (4 751) (4 751) (4 751) (4 751) (4 751)

Расходы по реализациии (763) (919) (1 034) (1 034) (1 117) (1 117) (1 205) (1 205) (1 302) (1 302) (1 402) (1 402) (1 402) (1 402) (1 402) (1 402) (1 402) (1 402) (1 402) (1 402) (1 402) (1 402) (1 402) (1 402)

Амортизация (2 949) (3 123) (6 752) (6 752) (6 909) (6 909) (7 241) (7 241) (7 564) (7 564) (8 050) (8 050) (8 050) (8 050) (8 050) (8 050) (8 050) (8 050) (8 050) (8 050) (8 050) (8 050) (8 050) (8 050)

Расходы по вознаграждению (1 929) (472) (2 204) (2 204) (2 949) (2 949) (2 596) (2 596) (2 385) (2 385) (2 065) (2 065) (1 752) (1 752) (1 530) (1 530) (1 442) (1 442) (1 367) (1 367) (1 343) (1 343) (1 069) (1 067)

в т.ч. выплата купона по облигациям - - (131) (131) (131) (131) (131) (131) (131) (131) (131) (131) (131) (131) (131) (131) (131) (131) (131) (131) (131) (131) (0,7) -

Прочие доходы, нетто, в т.ч. убыток от 

курсовой разницы
(144) (1 131) (75) (75) (111) (111) (127) (127) (126) (126) (147) (147) (147) (147) (147) (147) (147) (147) (147) (147) (147) (147) (147) (147)

Прибыль до выплаты налогов 8 124 6 972 7 940 7 940 7 686 7 686 8 268 8 268 9 526 9 526 9 942 9 942 10 271 10 271 10 510 10 510 10 617 10 617 10 711 10 711 10 736 10 736 11 010 11 011

Корпоративный подоходный налог (1 737) (874) (2 248) (2 248) (2 429) (2 429) (2 422) (2 422) (2 659) (2 659) (2 814) (2 814) (2 880) (2 880) (2 883) (2 883) (2 896) (2 896) (2 914) (2 914) (2 919) (2 919) (2 948) (2 948)

Чистая прибыль 6 388 6 099 5 691 5 691 5 257 5 257 5 846 5 846 6 867 6 867 7 128 7 128 7 391 7 391 7 627 7 627 7 721 7 721 7 797 7 797 7 816 7 816 8 062 8 063

Доля меньшинства - - (241) (241) (231) (231) (234) (234) (237) (237) (241) (241) (275) (275) (275) (275) (290) (290) (317) (317) (326) (326) (378) (378)

20262015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

Наименование

 I полу-

годие 

 II полу-

годие 

 I полу-

годие 

 II полу-

годие 

 I полу-

годие 

 II полу-

годие 

 I полу-

годие 

 II полу-

годие 

 I полу-

годие 

 II полу-

годие 

 I полу-

годие 

 II полу-

годие 

 I полу-

годие 

 II полу-

годие 

 I полу-

годие 

 II полу-

годие 

 I полу-

годие 

 II полу-

годие 

 I полу-

годие 

 II полу-

годие 

 I полу-

годие 

 II полу-

годие 

 I полу-

годие 

 II полу-

годие 

ОПЕРАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Реализация услуг и товаров 36 160 43 933 77 131 77 131 82 351 82 351 87 877 87 877 97 201 97 201 102 372 102 372 103 826 103 826 105 376 105 376 107 031 107 031 108 796 108 796 108 796 108 796 108 796 108 796

Авансы полученные 10 260 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Прочие поступления 655 12 755 7 387 7 387 7 332 7 332 7 404 7 404 7 727 7 727 8 097 8 097 8 077 8 077 8 077 8 077 8 077 8 077 8 129 8 129 8 152 8 152 8 296 8 296

Итого поступления денежных средств 

от операционной деятельности
47 075 56 688 84 519 84 519 89 684 89 684 95 281 95 281 104 928 104 928 110 469 110 469 111 903 111 903 113 453 113 453 115 108 115 108 116 926 116 926 116 949 116 949 117 093 117 093

Платежи поставщикам за товары и 

услуги
(22 860) (29 011) (49 467) (49 467) (53 088) (53 088) (56 883) (56 883) (63 137) (63 137) (66 486) (66 486) (67 923) (67 923) (69 456) (69 456) (71 092) (71 092) (72 838) (72 838) (72 838) (72 838) (72 838) (72 838)

Выплаты по заработной плате (3 332) (3 799) (6 270) (6 270) (6 821) (6 821) (7 460) (7 460) (8 086) (8 086) (8 683) (8 683) (8 683) (8 683) (8 683) (8 683) (8 683) (8 683) (8 683) (8 683) (8 683) (8 683) (8 683) (8 683)

Другие платежи в бюджет (2 659) (2 431) (3 924) (3 924) (4 643) (4 643) (4 956) (4 956) (5 168) (5 168) (5 312) (5 312) (5 312) (5 312) (5 312) (5 312) (5 312) (5 312) (5 312) (5 312) (5 312) (5 312) (5 312) (5 312)

Авансы выданные (3 391) - (21) (21) (21) (21) (21) (21) (21) (21) (21) (21) (21) (21) (21) (21) (21) (21) (21) (21) (21) (21) (21) (21)

Прочие выплаты (880) (10 314) (7 905) (7 905) (7 962) (7 962) (8 163) (8 163) (9 407) (9 407) (9 750) (9 750) (9 772) (9 772) (9 814) (9 814) (9 773) (9 773) (9 750) (9 750) (9 750) (9 750) (9 750) (9 750)

Итого выбытие денежных средств от 

операционной деятельности
(33 122) (45 555) (67 586) (67 586) (72 534) (72 534) (77 483) (77 483) (85 818) (85 818) (90 252) (90 252) (91 711) (91 711) (93 286) (93 286) (94 881) (94 881) (96 604) (96 604) (96 604) (96 604) (96 604) (96 604)

Наименование

2015 2016 2017 2024 2025 20262018 2019 2020 2021 2022 2023
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 I полу-

годие 

 II полу-

годие 

 I полу-

годие 

 II полу-

годие 

 I полу-

годие 

 II полу-

годие 

 I полу-

годие 

 II полу-

годие 

 I полу-

годие 

 II полу-

годие 

 I полу-

годие 

 II полу-

годие 

 I полу-

годие 

 II полу-

годие 

 I полу-

годие 

 II полу-

годие 

 I полу-

годие 

 II полу-

годие 

 I полу-

годие 

 II полу-

годие 

 I полу-

годие 

 II полу-

годие 

 I полу-

годие 

 II полу-

годие 

Денежные средства, полученные от 

операционной деятельности
13 952 11 133 16 932 16 932 17 150 17 150 17 798 17 798 19 110 19 110 20 217 20 217 20 192 20 192 20 167 20 167 20 227 20 227 20 322 20 322 20 345 20 345 20 489 20 489

Выплаты по вознаграждениям и 

займам
(1 372) (1 967) (1 900) (1 900) (2 630) (2 630) (2 458) (2 458) (2 369) (2 369) (2 061) (2 061) (1 753) (1 753) (1 532) (1 532) (1 486) (1 486) (1 486) (1 486) (1 486) (1 486) (1 355) (1 355)

в т.ч. выплата купона по 

облигациям
- - (131) (131) (131) (131) (131) (131) (131) (131) (131) (131) (131) (131) (131) (131) (131) (131) (131) (131) (131) (131) (0,4) (0,4)

Корпоративный подоходный налог (81) (391) (517) (517) (1 196) (1 196) (1 763) (1 763) (1 398) (1 398) (1 548) (1 548) (1 614) (1 614) (1 617) (1 617) (1 629) (1 629) (1 648) (1 648) (1 653) (1 653) (1 682) (1 682)

Чистые денежные средства, 

полученные от операционной 

деятельности

12 499 8 776 14 515 14 515 13 324 13 324 13 577 13 577 15 343 15 343 16 608 16 608 16 825 16 825 17 018 17 018 17 112 17 112 17 188 17 188 17 206 17 206 17 452 17 452

ИНВЕСТИЦИОННАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Поступления денежных средств от 

инвестиционной деятельности
601 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Выбытие денежных средств от 

инвестиционной деятельности
(11 831) (6 512) (13 743) (13 743) (16 162) (16 162) (10 877) (10 877) (14 270) (14 270) (14 864) (14 864) (11 294) (11 294) (11 294) (11 294) (11 294) (11 294) (11 294) (11 294) (11 294) (11 294) (11 294) (11 294)

в т.ч. приобретение основных 

средств
(9 050) 1 286 (9 536) (9 536) (7 883) (7 883) (9 735) (9 735) (11 309) (11 309) (11 556) (11 556) (8 488) (8 488) (8 488) (8 488) (8 488) (8 488) (8 488) (8 488) (8 488) (8 488) (8 488) (8 488)

Чистые денежные средства, 

полученные от инвестиционной 

деятельности

(11 230) (6 512) (13 743) (13 743) (16 162) (16 162) (10 877) (10 877) (14 270) (14 270) (14 864) (14 864) (11 294) (11 294) (11 294) (11 294) (11 294) (11 294) (11 294) (11 294) (11 294) (11 294) (11 294) (11 294)

ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ -

Поступление денежных средств от 

финансовой деятельности 
15 560 22 880 16 466 13 846 18 099 18 099 10 910 10 910 9 160 9 160 6 498 6 498 8 616 8 616 8 616 8 616 8 616 8 616 8 616 8 616 9 866 9 866 10 116 10 116

в т.ч.размещение облигаций - - 2 620 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Выбытие денежных средств от 

финансовой деятельности 
(12 822) (29 064) (15 586) (15 916) (15 447) (15 778) (13 944) (14 274) (10 324) (10 655) (8 165) (8 495) (13 568) (13 898) (12 107) (12 437) (12 561) (12 892) (12 908) (13 239) (12 955) (13 285) (17 592) (15 303)

в т.ч. выплата основного долга по 

облигациям
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - (2 620) -

Чистые денежные средства 

полученные от финансовой 

деятельности

2 738 (6 185) 880 (2 070) 2 652 2 322 (3 034) (3 364) (1 164) (1 495) (1 668) (1 998) (4 952) (5 282) (3 491) (3 822) (3 946) (4 276) (4 293) (4 623) (3 089) (3 419) (7 477) (5 187)

Итого денежные потоки за период 4 007 (3 921) 1 652 (1 298) (186) (516) (333) (663) (91) (422) 77 (254) 580 249 2 233 1 903 1 873 1 543 1 602 1 271 2 824 2 493 (1 318) 971

Денежные средства на начало 

периода
1 978 5 969 2 048 3 700 2 402 2 216 1 699 1 366 703 612 190 267 13 593 842 3 075 4 978 6 851 8 394 9 996 11 267 14 091 16 584 15 266

Влияние изменений курса иностранной 

валюты на остатки денежных средств в  

иностранной валюте

(17) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Денежные средства на конец 

периода
5 969 2 048 3 700 2 402 2 216 1 699 1 366 703 612 190 267 13 593 842 3 075 4 978 6 851 8 394 9 996 11 267 14 091 16 584 15 266 16 237

Наименование

2015 2016 2017 2018 2024 2025 20262019 2020 2021 2022 2023
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«Қазақстандық коммуналдық жүйелер»жауапкершілігі 

шектеулі серіктестігінің  

(«ҚКЖ» ЖШС) 

 
 

 

БІРІНШІ ОБЛИГАЦИЯЛЫҚ БАҒДАРЛАМАСЫНЫҢ 

ШЕГІНДЕГІ 

ОБЛИГАЦИЯЛАРДЫҢ БІРІНШІ  ШЫҒАРЫЛЫМЫНЫҢ 

 

 

АНЫҚТАМАЛЫҒЫ 
 

 

 

 

Шығарылым: бірінші 

Облигациялар түрі: Купондық облигациялар, қамтамасыз етілмеген  

Шығарылым көлемі: 2 620 000 000(екі миллиард алты жүз жиырма миллион) теңге 

Облигациялар номиналы: 1 000 (мың) теңге 

Даналар саны: 2 620 000 (екі миллион алты жүз жиырма мың) дана 

  

 
 
 
 
 
 
 

Уәкілетті органның облигациялардың шығарылымын мемлекеттік тіркеуі инвесторларға 
анықтамалықта суреттелген облигацияларды сатып алуға қатысты қандай да бір ұсыныс болып 
табылмайды. Облигациялардың шығарылымын мемлекеттік тіркеуді жүзеге асырған уәкілетті орган 
осы құжаттағы ақпараттың шынайылығы үшін жауапкершілікті болмайды. Облигациялар 
шығарылымы анықтамалығының тек Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарына сәйкестігі 
қаралды.Эмитенттің лауазымды тұлғалары осы анықтамалықтағы ақпараттың шынайылығы үшін 
жауапкершілікті болады және онда көрсетілген барлық ақпараттың шынайы екендігін, инвесторларды 

Эмитентке және оның облигацияларына қатысты алдамайтындығын растайды. 
 
 

 

 

 

 

Астана қ. 2015 ж.   
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I. Облигациялардың осы шығарылымы «Қазақстандық коммуналдық жүйелер» 

жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің (бұдан әрі – Эмитент) бірінші облигациялық 

бағдарламасы шығарылымының Анықтамалығымен сәйкес жүзеге асырылады. 

 

II. Эмитенттің облигациялық бағдарламасы туралы мәліметтер: 

1) Бірінші облигациялық бағдарлама Анықтамалығын мемлекеттік тіркеу күні: 

көрсетілмейді, себебі облигациялардың бірінші шығарылымының Анықтамалығы уәкілетті 
органға мемлекеттік тіркеуден өту үшін Эмитенттің бірінші облигациялық бағдарламасының 
Анықтамалығымен біруақытта ұсынылады.  

2) оның шегінде шығарылым жүзеге асырылатын бірінші облигациялық бағдарламаның 

ақшалай көрсетілген көлемі: 12 340 000 000 (екі миллиард үш жүз қырық миллион) теңге.  

3) облигациялар шығарылымының реттік нөмірі: бірінші облигациялық бағдарлама 
шегіндегі облигациялардың 1 (бірінші) шығарылымы.  

4) облигациялардың алдыңғы шығарылымдары туралы мәліметтер (шығарылымның 

уәкілетті органда тіркелген күні, облигациялар саны, номиналды құн бойынша 

шығарылым көлемі және аталмыш облигациялық бағдарлама шегіндегі жеке әрбір 

шығарылым бойынша орналастырылған облигациялар саны): 

Қолданылмайды, себебі шығарылым Эмитенттің бірінші облигациялық бағдарламасы шегінде 

бірінші болып табылады.  

III. Эмитенттің бірінші облигациялық бағдарламасы шегіндегі бірінші шығарылым 

құрылысы:  

 

1.  
Облигация түрі:  Қамтамасыз етілмеген атаулы купондық 

облигациялар  

2.  Шығарылатын облигациялар саны: 2 620 000 (екі миллион алты жүз жиырма мың) дана  

Облигациялар шығарылымының 

жалпы көлемі: 

2 620 000 000 (екі миллиард алты жүз жиырма 
миллион) теңге 

3.  Бір облигацияның номиналды құны:  1 000 (бір мың) теңге 

4.  Облигациялар бойынша сыйақы:  

 Сыйақы мөлшерлемесі: Сыйақы мөлшерлемесі (купонның) облигациялар 

айналымының күллі мерзімі бойы тіркелген – 
облигациялардың номиналды құнынан жылына 10% 
(он пайыз).  

 Cыйақыны есептеу басталатын күн, 

сыйақы төлеудің кезеңділігі және күні, 
тәртібі және оны төлеудің шарттары (егер 

инвестор Қазақстан Республикасының 
резиденті емес болып табылса, төлем 
валютасы және айырбастау бағамы 
көрсетіледі):  

 

Облигациялар бойынша сыйақыны есептеу олардың 

айналымы басталған күннен бастап жүзеге 
асырылады. Облигациялар бойынша купондық 

сыйақыны төлеу жылына екі рет орындалады, яғни, 
өтелген сәтке дейін жыл сайын облигациялардың 
айналымы басталған күннен бастап әрбір алты ай 
сайын. Облигациялар бойынша купондық сыйақыны 
төлеу ол үшін төлем жүзеге асырылып отырған 
кезеңнің соңғы күнінен кейінгі күннен бастап 10 (он) 
жұмыс күндері ішінде облигацияларды 

ұстаушылардың ағымдағы шоттарына ақшаны аудару 
жолымен теңгемен орындалады. Купондық сыйақыны 
алуға ол үшін төлемдер жүзеге асырылатын кезеңнің 
соңғы күнінің басындағы жағдай бойынша 
облигациялар ұстаушылардың тізілімінде тіркелген 
тұлғалар құқылы.  

Төлеу күніндегі купондық сыйақы купондық 
сыйақының номиналды құны мен жарты жылдық 



3 
 

мөлшерлемесінің көбейтіндісі ретінде есептеледі.  

Егер инвесторлары Қазақстан Республикасының 
бейрезиденттері болып табылатын болса, купондық 
сыйақыны төлеу осындай инвесторда Қазақстан 
Республикасы аумағында теңгелей банктік шоты 
болған уақытта теңгемен орындалатын болады.  

Теңгені басқа валютаға айырбастау инвестордан 
қажетті жазбаша өтініш алынған уақытта, Қазақстан 

Республикасының Ұлттық Банкі осындай төлем 
жүзеге асырылатын күні анықтаған бағам бойынша 
мүмкін болады. Теңгені басқа валютаға айырбастау 
инвестор есебінен орындалатын болады.   

 Сыйақыны есептеу үшін қолданылатын 
уақыт кезеңі:   

Облигациялар бойынша купондық сыйақыны 

есептеуді Эмитент Биржаның ішкі ережелерімен 
сәйкес, 360/30 (жылда 360 күндер / айда 30 күндер) 
уақыттық базасы есебінен орындайды.  

 Индекстелген облигацияларды шығару 
кезіндегі есеп-айырысулар тәртібі:   

Облигациялар индекстелген болып табылмайды.   

5.  Облигациялар айналымы және оларды өтеу туралы мәліметтер: 

 Облигациялар айналымының басталу күні: Осы Анықтамалық талаптарымен сәйкес 

«Қазақстандық қор биржасы» АҚ (бұдан былай - 
Биржа) сауда жүйесіндегі алғашқы өткен 
мамандандырылған саудалардың өткізілген күні. 
Алғашқы өткен мамандандырылған сауда 
қорытындылары бойынша анықталған, облигациялар 
айналымының басталу күні туралы ақпарат Биржаның 
ресми сайтында жарияланатын болады (www.kase.kz).  

 Облигацияларды орналастырудың басталу 
күні: 

Айналымның басталған күнінен бастап, облигациялар 
айналымының күллі мерзімі ішінде.  

 Облигациялар айналысы жоспарланатын 

(ұйымдастырылған және (немесе) 
ұйымдастырылмаған) нарығы: 

Облигациялар ұйымдастырылған және 
ұйымдастырылмаған нарықтарда айналатын болады.   

 Айналу мерзімі: Облигациялардың айналу мерзімі – айналымның 
басталған күнінен бастап 10 (он) жыл.   

 Облигациялардың өтелу күні:  Облигацияларды өтеу облигациялар айналымы 
басталған күннен бастап 10 (он) жыл өткеннен кейін 
орындалады.   

 Облигацияларды өтеу орындалатын орын:  Қазақстан Республикасы, 010000, Астана қ., Қонаев 
к., 14/3, 7-ші қабат. 

 Облигацияларды өтеу шарттары және 
тәсілі: 

Облигациялар облигациялардың номиналды құны 

бойынша теңгемен, біруақытта облигациялар 
айналымының соңғы күнінен кейінгі күннен бастап 10 
(он) жұмыс күндері ішінде соңғы купондық 
сыйақыны облигациялар айналымының соңғы күнінің 

басындағы жағдай бойынша облигацияларды 
ұстаушылар тізілімінде тіркелген облигацияларды 
ұстаушылардың ағымдағы шоттарына ақшаны аудану 
жолымен төлей отырып өтеледі.  

Егер инвестор Қазақстан Республикасының 
бейрезиденті болып табылса, негізгі борыш және 
соңғы купондық сыйақы сомасын төлеу осындай 

http://www.kase.kz/
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инвесторда Қазақстан Республикасы аумағында 
теңгелей банктік шоты бар болған уақытта теңгемен 
орындалатын болады. Инвесторда Қазақстан 
Республикасы аумағында теңгелей банктік шоты жоқ 

болса, теңгені басқа валютаға айырбастау 
инвестордан қажетті жазбаша түрдегі өтініш алынған 
уақытта, осындай төлем жүзеге асырылатын күнгі 
Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкімен 
анықталған бағам бойынша мүмкін болады. Теңгені 
басқа валюға айырбастау инвестор есебінен 
орындалатын болады.  

6.  Облигациялар бойынша 

қамтамасыздық:  

Осы шығарылым облигациялары қамтамасыз 
етілмеген болып табылады.  

7.  Облигациялар ұстаушыларының өкілі 

туралы мәліметтер:  

 

Облигациялар ұстаушылардың өкілі қызметтерін 

«Еуразиялық Капитал» Акционерлік қоғамы жүзеге 
асырады (Қазақстан Республикасы, Алматы қ., 
Желтоқсан к., 59, тел. 8 (727) 333-40-20), номиналды 
ұстаушы ретінде клиенттердің шотын жүргізу 
құқығымен құнды қағаздар нарығында брокерлік 
және дилерлік қызметті жүзеге асыру лицензиясына 

ие; инвестициялық портфельді басқару бойынша 
қызметті жүзеге асыру №4.2.206/103 2014 жылдың 25 
маусымы күнгі. Облигацияларды ұстаушылар өкілі 
өзінің қызметтерін Эмитентпен жасалған, 2015 
жылдың 22 қазанындағы №н/с шарт негізінде жүзеге 
асырады.  

8.  Тіркеуші туралы мәліметтер: Облигациялар ұстаушылардың тізілімдерін 
құрастыру, жүргізу және сақтауды тіркеуші жүзеге 

асырады – «Құнды қағаздардың бірыңғай тіркеушісі» 
акционерлік қоғамы (Қазақстан Республикасы, 
050040, Алматы қ., Сәтпаев к., 30А/3, тел. 8 (727) 272-
47-60).  Тіркеуші өзінің қызметтерін Эмитентпен 
жасалған, 2015 жылдың 19 карашасындығы № 1942 
құнды қағаздар ұстаушылардың тізілімдері жүйесін 
жүргізу бойынша шарт негізінде жүзеге асырады.  

9.  Облигацияларды орналастыруға 

қатысатын ұйымдар туралы мәліметтер 

– облигацияларды орналастыруға 

қатысатын ұйымдардың атаулары, 

орналасқан жері, қажетті шарттардың 
күні мен нөмірлері:  

Эмитенттің Андеррайтері «BCC Invest» (Қазақстан 

Республикасы, 050022, Алматы қ., Шевченко к., 100, 
тел. 8 (727) 244-32-32) Акционерлік қоғамы болып 
табылады, 2006 жылдың 31 шілдесінен бастап 
№0401201249 номиналды ұстаушы ретінде 
клиенттердің шоттарын жүргізу құқығымен құнды 
қағаздар нарығында брокерлік және дилердік 
қызметпен айналысу лицензиясына ие. Андеррайтер 

өзінің қызметтерін 2015 жылдың 16 қыркүйегіндегі 
№BCC-I/2015-003 шарт негізінде жүзеге асырады.   

 Облигацияларды қор биржасының 

ресми тізіміне кіргізу және олардың 

онда болуы мәселелері бойынша кеңес 

беру қызметтерін көрсететін ұйым 
туралы мәліметтер: 

 

Эмитенттің қаржылық кеңесшісі «BCC Invest» 

(Қазақстан Республикасы, 050022, Алматы қ., 
Шевченко к., 100, тел. 8 (727) 244-32-32) Акционерлік 
қоғамы болып табылады, 2006 жылдың 31 
шілдесіндегі  №0401201249 номиналды ұстаушы 
ретінде клиенттердің шоттарын жүргізу құқығымен 

құнды қағаздар нарығында брокерлік және дилердік 
қызметпен айналысу лицензиясына ие. Қаржылық 
кеңесші өзінің қызметтерін 2015 жылдың 16 



5 
 

қыркүйегіндегі №BCC-I/2015-003 шарт негізінде 
жүзеге асырады. Қаржылық кеңесші өзінің 
қызметтерін 2015 жылдың 16 қыркүйегіндегі №BCC-
I/2015-003 шарт негізінде жүзеге асырады.  

10.  Төлеу агенті туралы мәліметтер:  Төлем агенті қарастырылмаған. Купондық сыйақыны 

және номиналды құнды төлеуді Эмитент өз бетімен 
жүзеге асырады. 

11.  Облигацияларды ұстаушылар құқығы:  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Эмитенттен облигацияларды сатып 
алуды талап ету құқығы:   

 

 

 

 

 

Облигацияларды ұстаушылар құқылы:  

- облигациялар өтелген уақытта номиналды құнын 
алуға;  

- Облигациялар шығарылымының 
анықтамалығымен қарастырылған мерзімдерде 
облигациялар бойынша Эмитенттен ірі сыйақы 
алуға;  

- Облигацияларды еркін сату және басқа жолмен 
шеттету;  

- Заңнамамен және Облигациялар шығарылымының 
анықтамалығымен қарастырылған тәртіппен 
өзінің талаптарын қанағаттандыруға;  

- Қазақстан Республикасының заңнамасымен 
қарастырылған ақпаратты анықталған тәртіппен 
алуға;  

- Қазақстан Республикасының заңнамасымен 
қарастырылған жағдайларда және тәртіппен 
Эмитентке қойылатын өзінің талаптарын 
қанағаттандыруға;  

- Облигацияларға иелік ету, пайдалану және билік 
ету;  

Облигацияларды ұстаушы Облигациялар 
шығарылымының анықтамалығымен қарастырылған 
жағдайларды қоспағанда, облигациялардың сатылып 
алынуын талап етуге құқылы емес. Облигацияларды 
мерзімнен бұрын өтеуін талап ету құқықтары жоқ. 

Эмитент Облигациялар шығарылымының 

анықтамалығымен қарастырылған өзінің 
міндеттемелері мен шектеулерін (ковенанттар) 
сақтаған уақытта, осы шығарылым 
облигацияларының ұстаушыларының Эмитенттің 
облигацияларды мерзімінен бұрын сатып алуын 
талап ету құқығы қарастырылмаған.  

Облигацияларды ұстаушылар Эмитент 3-2 
«Қазақстан Республикасының 2003 жылдың 2 
шілдесіндегі  №461-II «Құнды қағаздар нарығы 
туралы» Заңының 15 және 18-4 баптарымен 

қарастырылған жағдайларда Эмитенттің 
орналастырылған облигацияларды сатып алу тәртібі» 
тармақпен және осы Облигациялар шығарылымы 
анықтамалығының «Эмитент қабылдайтын және 
заңмен көзделмеген шектеулер (ковенанттар) (егер 
бұл облигациялар шығарылымы кезінде эмитент 
органының шешімінде көзделсе)» тармағымен 

қарастырылған шарттарды бұзған жағдайларда, 
облигацияларды сатып алуын талап етуге құқылы.  
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11-1 Олар орын алғаннан кейін дефолт 

жариялана алатын оқиғалар:   

Дефолт – эмиссиялық құнды қағаздар және басқа 

қаржылық инструменттер бойынша міндеттемелерді 
орындамау (Қазақстан Республикасының «Құнды 
қағаздар нарығы туралы» Заң, 1 тарау, 1 бар, 25 т.). 
Эмитент облигациялары бойынша дефолт – бұл 

Эмитенттің кінәсі бойынша купондық сыйақыны 
және/немесе номиналды құнын осы Облигациялар 
шығарылымы анықтамалығының талаптарымен 
анықталған облигациялар бойынша купондық 
сыйақыны және/немесе облигациялардың номиналды 
құнын төлеу мерзімдері аяқталған күннен кейінгі 
күннен бастап төлемеу немесе толық төлемеу. 
Эмитенттің кінәсі бойынша купондық сыйақы 

және/немесе облигациялар бойынша негізгі борыш 
Облигациялар шығарылымының анықтамалығында 
анықталған мерзімдерде төленбеген немесе толық 
төленбеген жағдайда, Эмитент шығарылым 
облигацияларын ұстаушыларға әрбір кешіктірілген 
күн үшін ақшалай міндеттеме немесе оның бөлігі 
орындалған күнгі Қазақстан Республикасының 

Ұлттық Банкінің қайта қаржыландырудың ресми 
мөлшерлемесіне тәуелді есептелетін өсімпұлды 
төлейді (яғни, ол үшін төлем жүзеге асырылатын 
кезеңнің соңғы күшінен кейінгі күнгі). Облигациялар 
бойынша дефолт орын алған уақытта инвестор 
Қазақстан Республикасының қолданыстағы 
заңнамасымен сәйкес аталмыш облигациялар 
бойынша борышты талап ету құқығына ие.  

Эмитент барлық қажетті іс-шараларды жүзеге 
асырады және өзінің міндеттемелері бойынша 

дефолттарға жол бермеу мақсаттарында барлық 
қажетті шараларды қабылдайды. Облигациялар 
бойынша дефолт орын алған уақытта Эмитент 
дефолтты тудырған себептерді жою үшін барлық 
күшін салады, оның ішінде келесі шараларды 
қабылдайды:  

1) Орын алған жағдайда Эмитенттің өтімділігін 
тиімді басқару және Эмитенттің міндеттемелерін 
болашақта орындауы үшін оның жеткілікті 
деңгейін қамтамасыз етумен байланысты іс-
шараларды орындау бойынша;  

2) Орын алған оқиғаға тәуелді басқа да шаралар.  

Облигациялар бойынша дефолт орын алған уақытта 
Эмитент міндеттемелерін қайта құрылымдау 

Қазақстан Республикасының заңнамасымен 
қарастырылған тәртіппен және талаптар негізінде 
жүзеге асырылатын болады. Эмитентегер осы 
орындамау жеңілмейтін күш жағдайларының салдары 
болған болса, осы Облигациялар шығарылымының 
анықтамалығы бойынша өзінің міндеттемелерін 
ішінара немесе толық орындамауы үшін 
жауапкершіліктен босатылады. Жеңілмейтін күш 

жағдайлары деп олардың орын алуын болжау немесе 
алдын алу мүмкін емес жағдайлар түсініледі (табиғат 
апаттары, әскери әрекеттер және т.б.). Жеңілмейтін 
күш жағдайлары орын алған жағдайда, Эмитенттің 
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осы Облигациялар шығарылымының анықтамалығы 
бойынша өзінің міндеттемелерін орындау мерзімі  
оның ішінде осындай жағдайлар және олардың 
салдары әрекет ететін уақытпен сәйкес кейіндетіледі.  

 Дефолт орын алған жағдайда Эмитент 

қабылдайтын шаралар:  

 

Эмитент дефолттан орынды шығуды анықтау 

мақсатымен облигацияларды ұстаушылардың жалпы 
жиналысының өткізілуіне бастамашы болады.  
Эмитент Қазақстан Республикасының заңнамасымен 
сәйкес, қажетті көлемдері мен орындау мерзімдерін 
көрсете отырып, облигацияларды ұстаушылар 
алдындағы өзінің міндеттемелерін орындау бойынша 
іс-шаралар жоспарын әзірлейді. Эмитент дефолт орын 

алған уақытта Эмитенттің төлеу қабілетін қалпына 
келтіру және облигациялар бойынша берешекті өтеу 
үшін қабылдайтын шаралары құрамына кез-келген 
қайта ұйымдастырылған, ұйымдастырушылық-
шаруашылық, басқарушылық, инвестициялық, 
қаржылық-экономикалық, құқықтық және Қазақстан 
Республикасының заңнамасына қайшы келмейтін 
басқалары да кіреді.  

 Облигациялар бойынша сыйақылар 

төлеу жөніндегі мiндеттемелер 

орындалмаған немесе тиiсiнше 

орындалмаған кезде облигациялар 

ұстаушылардың құқығын қорғау 

рәсiмi, оның ішінде міндеттемелердің 

қайта құрылымдау тәртібі мен 

талаптары:   

Купондық сыйақыны және/немесе негізгі борышты 

төлеу бөлігіндегі Облигацияларшығарылымы 
анықтамалығының шарттары бұзылған жағдайда, 
Эмитенттің міндеттемелерін қайта құрылымдау 
туралы шешімді қатысушылардың Жалпы жиналысы 
және қолданыстағы заңнамамен сәйкес 
кредиторлардың келісімен қабылдайды. Оның ішінде, 

облигациялар оның ұстаушысына беретін құқықтарды 
ескере отырып. Міндеттемелерді қайта құрылымдау 
тәртібі мен шарттарын Эмитент облигациялар 
бойынша дефолт орын алған жағдайда, 
облигацияларды ұстаушылардың өкілінің міндетті 
қатысуымен, облигацияларды ұстаушылармен 
келіссөздер жүргізу жолымен келісімдейді.  

 Эмитентің облигацияларды 

ұстаушылар назарына дефолт фактілері 

туралы ақпаратты жеткізу тәртібі, 
мерзімі және тәсілі:   

Аталмыш облигациялар шығарылымы бойынша 

міндеттемелер бойынша дефолт орын алған жағдайда, 
Эмитент өз бетімен облигацияларды ұстаушыларға 
Облигациялар шығарылымы анықтамалығымен 
анықталған міндеттемелерді орындау күніне дейін 
кем дегенде 3 (үш) жұмыс күндері бұрын құнды 
қағаздар шығарылымының Анықтамалығымен 
анықталған борыштық құнды қағаздар бойынша 

міндеттемелердің орындалмауы туралы хабарлауға 
міндетті. Эмитент көрсетілген мәліметтерді 
облигацияларды ұстаушылар назарына хабарды 
биржаның ресми сайтында (www.kase.kz), Эмитенттің 
ресми сайтында (www.kus.kz) және Қаржылық 
есептілік депозитарийінің интернет-ресурсында 
(www.dfo.kz), облигациялар параметрлерін, купондық 
сыйақы және/немесе облигациялардың номиналды 

құны төленуі тиіс күнді, орындалмаған міндеттемелер 
көлемін, міндеттемелердің орындалмау себептерін, 
облигацияларды ұстаушылардың өздерінің 
талаптарын қанағаттандыру бойынша мүмкін 
әрекеттерінің тізімін, оның ішінде, эмитент 

http://www.kase.kz/
http://www.mrek.kz/
http://www.dfo.kz/
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облигациялар бойынша міндеттемелерін орындамаған 
немесе талапқа сай орындамаған жағдайда, 
Эмитентке, Эмитенттің міндеттемелері бойынша 
субсидиарлы жауапкершілік жүктейтін тұлғаларға 

талап қою тәртібін, сонымен қатар, Эмитент өзінің 
міндеттемелерін орындау үшін қабылдайтын 
шараларды, және оған дейін Эмитент өзінің 
міндеттемелері бойынша облигацияларды 
ұстаушылармен есеп-айырысуды жоспарлап отырған 
күнді көрсете отырып жариялау арқылы жеткізеді.  

 Эмитент облигациялар бойынша 

міндеттемелерін орындамаған немесе 

талапқа сай орындамаған жағдайда 

Эмитент міндеттемелері бойынша 

солидарлы немесе субсидиарлы 
жауапкершілік жүктейтін тұлғалар:  

 

1. «Қарағанды Жарық» ЖШС (Мемлекеттік тіркеу 
туралы куәлігі № 14175-1930-ЖШС, 27.07.2007 ж. 
күнгі) 10.11.2015 ж. № 23/15-юр Шартпен сәйкес 
Эмитенттің сыйақыны төлеу және 
облигацияларды өтеу бойынша міндеттемелері 
бойынша субсидиарлы жауапкершілік жүктейді.  

2. «ҚарағандыЖылуСбыт» ЖШС (Мемлекеттік 

тіркеу туралы куәлігі № 3278-1930-01-ЖШС 
17.09.2012 ж.) 10.11.2015 ж. № 24/15-юр Шартпен 
сәйкес Эмитенттің сыйақыны төлеу және 
облигацияларды өтеу бойынша міндеттемелері 
бойынша субсидиарлы жауапкершілік жүктейді 

3. «Расчетный сервисный центр» ЖШС 
(Мемлекеттік тіркеу туралы куәлігі№ 3317-1930-
01-ЖШС  24.09.2012 ж.) 10.11.2015ж. № 25/15-юр 

Шартпен сәйкес Эмитенттің сыйақыны төлеу 
және облигацияларды өтеу бойынша 
міндеттемелері бойынша субсидиарлы 
жауапкершілік жүктейді. 

4. «Оңтүстік Жарық Транзит» ЖШС (Мемлекеттік 
тіркеу туралы куәлігі № 24017-1958-ЖШС 
27.04.09 ж.) 10.11.2015 ж. № 26/15-юр Шартпен 

сәйкес Эмитенттің сыйақыны төлеу және 
облигацияларды өтеу бойынша міндеттемелері 
бойынша субсидиарлы жауапкершілік жүктейді. 

5. «Оңтүстік Жарық» ЖШС (Мемлекеттік тіркеу 
туралы куәлігі № 2672-1958-01-ЖШС 05.10.2012 
ж.) 10.11.2015 ж. № 27/15-юр Шартпен сәйкес 
Эмитенттің сыйақыны төлеу және 

облигацияларды өтеу бойынша міндеттемелері 
бойынша субсидиарлы жауапкершілік жүктейді. 

6. «Энергопоток» ЖШС (Мемлекеттік тіркеу туралы 
куәлігі № 2673-1958-01-ЖШС  05.10.2012 ж.) 
10.11.2015 ж. № 28/15-юр Шартпен сәйкес 
Эмитенттің сыйақыны төлеу және 
облигацияларды өтеу бойынша міндеттемелері 
бойынша субсидиарлы жауапкершілік жүктейді. 

12.  Эмитенттің облигацияларды мерзімінен 

бұрын өтеу құқығы:   

Эмитент облигациялардың айналымы басталған 
күннен бастап кем дегенде 1 (бір) жылдан кейін 
облигацияларды мерзімінен бұрын өтеуге құқылы. 
Сонымен қатар Эмитент келесі талаптар сақталған 

уақытта Эмитент қатысушыларының Жалпы 
жиналысының келісімі алу қажет («Құнды қағаздар 
туралы» Заңның 18-2 б. 1 т. сәйкес): 
а) аталмыш шешім үшін орналастырылған 
облигациялардың жалпы санының кем дегенде 85 
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пайызынан кем емес облигацияларына ие ұстаушылар 
дауыс берді, Эмитентпен сатылып алынған 
облигацияларды қоспағанда;  
б) облигациялар ұстаушылардың құрамында аталмыш 

шығарылым облигацияларының он пайызынан 
астамына ие екі және одан да көп ұстаушылар болған 
жағдайда, Эмитентпен сатылып алынған 
облигацияларды қоспағанда, облигациялардың 
осындай ұстаушыларының жалпы санының 75 және 
одан да көп пайызы дауыс берді.  
Облигацияларды ұстаушыларға Эмитент 

қатысушыларының Жалпы жиналысы 
облигацияларды ұстаушылардың Жалпы жиналысын 
өткізу туралы шешім қабылданған күннен бастап 5 
(бес) жұмыс күндері ішінде ақпаратты Эмитенттің 
корпоративтік веб-сайтында (www.kus.kz) жариялау 
жолымен хабарлануы тиіс. Сонымен қатар, Эмитент  
мерзімінен бұрын өтеу шарттары, мерзімдері мен 

тәртібін Эмитенттің веб-сайтында көрсете отырып 
(www.kus.kz), облигацияларды ұстаушылардың 
Жалпы жиналысының облигацияларды мерзімінен 
бұрын өтеу туралы шешімін жариялайды.  
Облигацияларды мерзімінен бұрын өтеу номиналды 
құны бойынша теңгемен, біруақытта облигацияларды 
мерзімінен бұрын өтеу басталған күннен бастап 10 
(он) жұмыс күндері ішінде соңғы жинақталған 

купондық сыйақыны төлеу арқылы жүзеге 
асырылады. Мерзімінен бұрын өтеген уақытта 
облигациялардың номиналды құнын және соңғы 
сыйақыны алу құқығына оларды мерзімінен бұрын 
өтеу басталатын күннің алдындағы облигациялар 
айналымының соңғы күн басындағы жағдай бойынша 
облигацияларды ұстаушылар тізілімінде тіркелген 

тұлғалар ие.  

12-1 Эмитенттің облигацияларды 

ұстаушыларға ақпарат мазмұнын, 

аталмыш ақпаратты ашу тәртібі, 

мерзімдері мен тәсілін көрсете отырып, 

өзінің қызметі және қаржылық 

жағдайы туралы ақпараттандыру 
тәртібі: 

Эмитент облигацияларды ұстаушыларға 

облигацияларды ұстаушылар өкіліне хабарлау 
арқылы, сонымен қатар, хабарларды Қазақстан 
Республикасының заңнамасымен қарастырылған 
мерзімдермен және тәртіппен сәйкес Эмитенттің 

(www.kus.kz), «Қазақстандық қор биржасы» АҚ-ның 
(www.kase.kz) ресми сайттарында және Қаржылық 
есептілік депозитарийінің ресми сайтында 
(www.dfo.kz) жариялау жолымен өзінің қызметі, 
қаржылық жағдайы және шектеулердің (ковенанттар) 
орындалғандығы туралы ақпараттандырады, және 
тұрақты негізде жаңартып отыратын болады. 

Шектеулер (ковенанттар) бұзылған жағдайда, 
аталмыш бұзушылық туралы ақпараттандыру тәртібі  
осы Облигациялар шығарылымы анықтамалығының 
3-2 «Эмитент қабылдайтын және заңмен көзделмеген 
шектеулер (ковенанттар) (егер бұл облигациялар 
шығарылымы кезінде эмитент органының шешімінде 
көзделсе)» тармағымен қарастырылған.   

13.  Облигацияларды орналастырудан 

түсетін ақшаны пайдалану:   

Аталмыш шығарылым облигацияларын 

орналастырудан алынған ақшалай қаражатты жалпы 
корпоративтік мақсаттарға бағыттау жоспарланған, 

http://www.kus.kz/
http://www.kus.kz/
http://www.kase.kz/
http://www.dfo.kz/
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оның ішінде, бірақ мұнымен шектелмей, қатысу 
үлестерін сатып алу, инвестициялық жобаларды 
қаржыландыру. Алынған ақшалай қаражаттың 
жоспарланған үлестірілімінде өзгертулер болуы 

ықтимал жағдайлар орын алған уақытта, Эмитент 
Қазақстан Республикасының заңнамасы 
талаптарымен сәйкес Анықтамалыққа қажетті 
өзгертулерді енгізетін болады.  

3-1 Облигациялар өтелген сәтке дейін 

сыйақыны төлеудің әрбір кезеңі 

қимасында сыйақыларды төлеу және 

негізгі борыш сомасын өтеу үшін 

қажетті Эмитенттің ақшалай қаражаты 
көздері мен ағындарының болжамы:   

Осы Анықтамалыққа 1 қосымшада ұсынылған.  

3-2 Эмитент қабылдайтын және заңмен 

көзделмеген шектеулер (ковенанттар) 

(егер бұл облигациялар шығарылымы 

кезінде эмитент органының шешімінде 
көзделсе): 

Осы Облигациялар шығарылымының 

анықтамалығымен анықталған, облигациялар 
айналымының күллі мерзімі ішінде Эмитент келесі 
талаптарды сақтауға міндетті:  

1) Эмитент активтерінің құрамына кіретін, сомасы 
шеттетілетін күнгі Эмитент активтерінің жалпы 
құнының 25 (жиырма бес) пайызынан асатын 
мүлікті шеттетпеу;  

2) Эмитент облигацияларының шығарылымымен 
байланысы жоқ, облигациялар шығарылымының 

мемлекеттік тіркелген күні аталмыш Эмитент 
активтерінің жалпы құнының 10 (он) пайызынан 
асатын міндеттемелердің орындалмау 
фактілеріне жол бермеу;  

3) Эмитенттің құрылтайлық құжаттарына Эмитент 
қызметінің негізгі түрлерін өзгертуді 
қарастыратын өзгертулер енгізбеу;  

4) Ұйымдастырушылық-құқықтық формасын 
өзгертпеу;  

5) Эмитент пен Биржа арасында жасалған 
листингтік шартпен анықталған, жылдық және 
аралық қаржылық есептілікті ұсыну 
мерзімдерінің бұзылуына жол бермеу;  

6) Эмитент пен Биржа арасында жасалған 
листингтік шартпен анықталған, Эмитенттің 
жылдық қаржылық есептемесі бойынша 
аудиторлық есептемелерді сыну мерзімінің 
бұзылуына жол бермеу, аудиторлық 

есептемелерді ұсыну мерзімдерінің бұзылу 
себебі аудиторлық компания кінәсі болып 
табылатын жағдайларды қоспағанда.  

Жоғарыда аталған ковенанттар бұзылған жағдайда 
облигацияларды ұстаушылар олардың сатылып 
алынуын талап етуге құқылы. Эмитент 
облигацияларды ұстаушылардың талабы бойынша 
орналастырылған облигацияларды Қазақстан 
Республикасының 2003 жылдың 2 шілдесіндегі  №4 

61-II«Құнды қағаздар нарығы туралы» Заңының  
бөлімінің 15 бабының 2 тармағымен қарастырылған 
жинақталған сыйақыны ескере отырып, 
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облигациялардың номиналды құнына сәйкес келетін 
баға бойынша сатып алуды жүзеге асыруға міндетті. 
Шектеулер (ковенанттар) бұзылған жағдайда, 
Эмитент бұзушылық орын алған күннен бастап 5 

(бес) жұмыс күндері ішінде облигацияларды 
ұстаушылардың назарына бұзушылықтың орын алу 
себебін, аталмыш бұзушылықтың жойылу тәсілі мен 
мерзімін толық сипаттай отырып, ақпараттық  
хабарды Эмитенттің ресми сайтында (www.kus.kz),  
сонымен қатар, Биржаның (www.kase.kz) және 
Қаржылық есептілік депозитарийінің ресми сайтында 

(www.dfo.kz) ұсыну арқылы аталмыш бұзушылық 
туралы ақпаратты жеткізеді.  

 Қазақстан Республикасының 2003 

жылдың 2 шілдесінің №461-II «Құнды 

қағаздар нарығы туралы» Заңының 15 

және18-4 баптарымен қарастырылған 

жағдайлардағы Эмитенттің 

орналастырылған облигацияларды 
сатып алу тәртібі:   

1. Орналастырылған облигацияларды сатып алуды 
Эмитент келесі жағдайларда орындауы тиіс:  

1) Эмитенттің уәкілетті органының облигациялар 
делистингі туралы шешімді қабылдауы;  

2) Биржаға оның тізімі уәкілетті органның 
нормативті-құқықтық актісімен және Биржаның 
ішкі құжаттарымен анықталған ақпаратты ұсыну 
бөлігіндегі арнайы (листингтік) талаптарды 

орындамау себебі бойынша Биржаның Эмитент 
облигацияларының делистингі туралы шешімді 
қабылдауы;  

3) Эмитенттің облигацияларды ұстаушылар өкілімен 
бұрынғы облигацияларды ұстаушы өкілімен 
шарттың бұзылған немесе әрекетінің тоқталылған 
күнінен бастап отыз күнтізбелік күннен асатын 
мерзім ішінде шарт жасаспауы.  

Осы бөлімде көрсетілген оқиғалардың бірі орын алған 
күннен бастап 5 (бес) күнтізбелік күндер ішінде 
Эмитент осындай факт туралы облигацияларды 
ұстаушылар өкіліне хабарлау (осы тармақтың 3) 
тармақшасымен қарастырылған жағдайды 

қоспағанда), сонымен қатар, хабарды Эмитенттің 
корпоративтік интернет-ресурсына (www.kus.kz), 
Биржаның интернет-ресурсына (www.kase.kz) және 
Қаржылық есептілік депозитарийінің интернет-
ресурсына (www.dfo.kz) 

орналастыру арқылы облигацияларды ұстаушыларға 
ақпарат береді, оның ішінде:  

- Эмитенттің облигацияларын сатып алуға әкелетін, 

көрсетілген оқиғалардың қайсысы орын 
алғандығы туралы ақпарат;  

- өзінің талаптарын қанағаттандыру бойынша 
ұстаушылардың ықтимал әрекеттерін атау, оның 
ішінде, Эмитентке облигацияларды сатып алу 
туралы талаппен жүгіну тәртібі және мерзімдері;  

- Эмитент шешімі бойынша басқа ақпарат.  

Облигацияларды ұстаушы шектеулер (ковенанттар) 
бұзылған күннен бастап 10 (он) күнтізбелік күндер 
ішінде, сонымен қатар, осы Облигациялар 
шығарылымы анықтамалығының 3-2 «Қазақстан 
Республикасының 2003 жылдың 2 шілдесіндегі №461-

http://www.kaf.kz/
http://www.kase.kz/
http://www.dfo.kz/
http://www.kus.kz/
http://www.kase.kz/
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II «Құнды қағаздар нарығы туралы» Заңының 15 және 
18-4 баптарымен қарастырылған жағдайларда 
Эмитенттің орналастырылған облигацияларды сатып 
алу тәртібі» тармағында көрсетілген жағдайларда, 

Эмитент атына оған меншікті облигацияларды сатып 
алу туралы жазбаша өтініш жіберуге құқылы.  

Облигацияларды ұстаушы барлық қажетті 
реквизиттерді көрсете отырып, ерікті формадағы 
өтінішті тапсыруы тиіс:  

- Заңды тұлға үшін: облигацияларды ұстаушының 
атауы; бизнес-сәйкестендіру нөмірі; мемлекеттік 
тіркеу (қайта тіркеу) туралы куәлік нөмірі, 
берілген күні және берген орган; заңды мекен-
жайы және нақты орналасқан жері;  телефондары; 
банктік реквизиттері; сатылып алынуы тиіс 
облигациялар саны және түрі;  

- Жеке тұлға үшін: тегі, аты және болған уақытта, 
облигацияларды ұстаушының әкесінің аты; жеке 

сәйкестендіру нөмірі; тұлғаны куәландыратын 
құжаттың нөмірі, күні және берген орган; 
тұрғылықты жері; телефондары; банктік 
реквизиттері; сатылып алынуы тиіс облигациялар 
саны және түрі.   

Облигацияларды ұстаушының өтінішін Эмитент 
өтініш алынған күннен бастап 30 (отыз) күнтізбелік 
күндер ішінде қарайды.  

Эмитенттің қатысушыларының Жалпы жиналысының 
шешімі  облигацияларды ұстаушылардың назарына ол 
қабылданған күннен бастап 20 (жиырма) күнтізбелік 
күндер ішінде ақпаратты Эмитенттің корпоративтік 
сайтында (www.kus.kz) және/немесе Эмитент 

Жарғысымен анықталған бұқаралық ақпарат 
құралдарында жариялау, сонымен қатар, ақпаратты 
Биржаның ресми сайтына (www.kase.kz) және 
Қаржылық есептілік депозитарийінің ресми интернет-
ресурсына (www.dfo.kz) орналастыру арқылы 
жеткізілетін болады.  

Облигацияларды сатып алуды Эмитент Эмитенттің 
қатысушыларының Жалпы жиналысының 
облигацияларды сатып алу мерзімдері мен тәртібі 

туралы қажетті шешімі жарияланғаннан кейін 30 
(отыз) күнтізбелік күндер ішінде жүзеге асырады. 

Шектеулер (ковенанттар) бұзылған жағдайда, 

сонымен қатар, Облигациялар шығарылмы 
анықтамалығының 3-2 «Қазақстан Республикасының 
2003 жылдың 2 шілдесіндегі №461-II «Құнды 
қағаздар нарығы туралы» Заңының 15 және 18-4 
баптарымен қарастырылған жағдайларда Эмитенттің 
орналастырылған облигацияларды сатып алу тәртібі» 
тармағында көрсетілген жағдайларда облигацияларды 

сатып алу процедурасы, облигацияларды ұстаушылар 
тапсырған өтініштер негізінде ғана өткізілетін 
болады. Сатып алуға өтініштер тапсырмаған 
облигацияларды ұстаушылар осы Облигациялар 
шығарылымы анықтамалығында көрсетілген, осы  

 

http://www.kus.kz/
http://www.dfo.kz/
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1 қосымша. Облигациялар өтелген сәтке дейін сыйақыны төлеудің әрбір кезеңі қимасында сыйақыларды төлеу және негізгі борыш сомасын өтеу 

үшін қажетті Эмитенттің ақшалай қаражаты көздері мен ағындарының болжамы.  
 

ПАЙДАЛАР ЖӘНЕ ЗАЛАЛДАР ТУРАЛЫ ЕСЕПТЕМЕ БОЛЖАМЫ(МЛН. ТЕҢГЕ) 

 
 

АҚШАЛАЙ ҚАРАЖАТ ҚОЗҒАЛЫСЫ ТУРАЛЫ ЕСЕПТЕМЕ БОЛЖАМЫ (МЛН. ТЕҢГЕ) 

 

 I жарты

жылдық 

 II жарты 

жылдық 

 I жарты

жылдық 

 II жарты 

жылдық 

 I жарты

жылдық 

 II жарты 

жылдық 

 I жарты

жылдық 

 II жарты 

жылдық 

 I жарты

жылдық 

 II жарты 

жылдық 

 I жарты

жылдық 

 II жарты 

жылдық 

 I жарты

жылдық 

 II жарты 

жылдық 

 I жарты

жылдық 

 II жарты 

жылдық 

 I жарты

жылдық 

 II жарты 

жылдық 

 I жарты

жылдық 

 II жарты 

жылдық 

 I жарты

жылдық 

 II жарты 

жылдық 

 I жарты

жылдық 

 II жарты 

жылдық 

Табыстар 40 174 41 461 72 499 72 499 77 392 77 392 81 957 81 957 91 088 91 088 95 649 95 649 97 099 97 099 98 646 98 646 100 297 100 297 102 059 102 059 102 059 102 059 102 059 102 059

Сатылган тауар жане көрсетілген 

кызметтің өзіндік құны
(23 988) (26 440) (51 064) (51 064) (54 901) (54 901) (58 549) (58 549) (65 867) (65 867) (69 407) (69 407) (70 815) (70 815) (72 317) (72 317) (73 919) (73 919) (75 630) (75 630) (75 630) (75 630) (75 630) (75 630)

Әкімшілік шығыс (2 277) (2 403) (3 430) (3 430) (3 718) (3 718) (3 971) (3 971) (4 318) (4 318) (4 637) (4 637) (4 663) (4 663) (4 690) (4 690) (4 720) (4 720) (4 751) (4 751) (4 751) (4 751) (4 751) (4 751)

Өткізім байланысты шығыс (763) (919) (1 034) (1 034) (1 117) (1 117) (1 205) (1 205) (1 302) (1 302) (1 402) (1 402) (1 402) (1 402) (1 402) (1 402) (1 402) (1 402) (1 402) (1 402) (1 402) (1 402) (1 402) (1 402)

Амортизация (2 949) (3 123) (6 752) (6 752) (6 909) (6 909) (7 241) (7 241) (7 564) (7 564) (8 050) (8 050) (8 050) (8 050) (8 050) (8 050) (8 050) (8 050) (8 050) (8 050) (8 050) (8 050) (8 050) (8 050)

Сыйақы бойынша шығындар (1 929) (472) (2 204) (2 204) (2 949) (2 949) (2 596) (2 596) (2 385) (2 385) (2 065) (2 065) (1 752) (1 752) (1 530) (1 530) (1 442) (1 442) (1 367) (1 367) (1 343) (1 343) (1 069) (1 067)

о.і. облигациялар бойынша - - (131) (131) (131) (131) (131) (131) (131) (131) (131) (131) (131) (131) (131) (131) (131) (131) (131) (131) (131) (131) (0,7) -

Таза басқадай кіріс, о.і. бағамдағы 

айырмадан келтірілген залал
(144) (1 131) (75) (75) (111) (111) (127) (127) (126) (126) (147) (147) (147) (147) (147) (147) (147) (147) (147) (147) (147) (147) (147) (147)

Салықтар бойынша шығындарға дейінгі 

пайда 
8 124 6 972 7 940 7 940 7 686 7 686 8 268 8 268 9 526 9 526 9 942 9 942 10 271 10 271 10 510 10 510 10 617 10 617 10 711 10 711 10 736 10 736 11 010 11 011

Корпоративтік табыс салығы (1 737) (874) (2 248) (2 248) (2 429) (2 429) (2 422) (2 422) (2 659) (2 659) (2 814) (2 814) (2 880) (2 880) (2 883) (2 883) (2 896) (2 896) (2 914) (2 914) (2 919) (2 919) (2 948) (2 948)

Таза пайда 6 388 6 099 5 691 5 691 5 257 5 257 5 846 5 846 6 867 6 867 7 128 7 128 7 391 7 391 7 627 7 627 7 721 7 721 7 797 7 797 7 816 7 816 8 062 8 063

Азшылық үлесі - - (241) (241) (231) (231) (234) (234) (237) (237) (241) (241) (275) (275) (275) (275) (290) (290) (317) (317) (326) (326) (378) (378)

Атауы 

20262015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

 I жарты

жылдық 

 II жарты 

жылдық 

 I жарты

жылдық 

 II жарты 

жылдық 

 I жарты

жылдық 

 II жарты 

жылдық 

 I жарты

жылдық 

 II жарты 

жылдық 

 I жарты

жылдық 

 II жарты 

жылдық 

 I жарты

жылдық 

 II жарты 

жылдық 

 I жарты

жылдық 

 II жарты 

жылдық 

 I жарты

жылдық 

 II жарты 

жылдық 

 I жарты

жылдық 

 II жарты 

жылдық 

 I жарты

жылдық 

 II жарты 

жылдық 

 I жарты

жылдық 

 II жарты 

жылдық 

 I жарты

жылдық 

 II жарты 

жылдық 

ОПЕРАЦИЯЛЫҚ ҚЫЗМЕТІ

Қызмет көрсетуді және тауарларды 

өткізу
36 160 43 933 77 131 77 131 82 351 82 351 87 877 87 877 97 201 97 201 102 372 102 372 103 826 103 826 105 376 105 376 107 031 107 031 108 796 108 796 108 796 108 796 108 796 108 796

Алынған алгытөлемдері 10 260 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Басқадай кіріс 655 12 755 7 387 7 387 7 332 7 332 7 404 7 404 7 727 7 727 8 097 8 097 8 077 8 077 8 077 8 077 8 077 8 077 8 129 8 129 8 152 8 152 8 296 8 296

Операциялық қызметтен түскен ақша 

қаражаты
47 075 56 688 84 519 84 519 89 684 89 684 95 281 95 281 104 928 104 928 110 469 110 469 111 903 111 903 113 453 113 453 115 108 115 108 116 926 116 926 116 949 116 949 117 093 117 093

Көрсетілетін қызметтерін және 

тауарды жеткізушілерге арналған 

төлемдер

(22 860) (29 011) (49 467) (49 467) (53 088) (53 088) (56 883) (56 883) (63 137) (63 137) (66 486) (66 486) (67 923) (67 923) (69 456) (69 456) (71 092) (71 092) (72 838) (72 838) (72 838) (72 838) (72 838) (72 838)

Жалақы қорынан төлемдер (3 332) (3 799) (6 270) (6 270) (6 821) (6 821) (7 460) (7 460) (8 086) (8 086) (8 683) (8 683) (8 683) (8 683) (8 683) (8 683) (8 683) (8 683) (8 683) (8 683) (8 683) (8 683) (8 683) (8 683)

Бюджетке төленетін төлемдер (2 659) (2 431) (3 924) (3 924) (4 643) (4 643) (4 956) (4 956) (5 168) (5 168) (5 312) (5 312) (5 312) (5 312) (5 312) (5 312) (5 312) (5 312) (5 312) (5 312) (5 312) (5 312) (5 312) (5 312)

Берілген алғытөлемдері (3 391) - (21) (21) (21) (21) (21) (21) (21) (21) (21) (21) (21) (21) (21) (21) (21) (21) (21) (21) (21) (21) (21) (21)

Басқа төлемдер (880) (10 314) (7 905) (7 905) (7 962) (7 962) (8 163) (8 163) (9 407) (9 407) (9 750) (9 750) (9 772) (9 772) (9 814) (9 814) (9 773) (9 773) (9 750) (9 750) (9 750) (9 750) (9 750) (9 750)

Операциялық қызметтен түскен ақша 

қаражатының жұмсаулы
(33 122) (45 555) (67 586) (67 586) (72 534) (72 534) (77 483) (77 483) (85 818) (85 818) (90 252) (90 252) (91 711) (91 711) (93 286) (93 286) (94 881) (94 881) (96 604) (96 604) (96 604) (96 604) (96 604) (96 604)

2024 2025 20262018 2019 2020 2021 2022 2023

Атауы 

2015 2016 2017



15 
 

 

 I жарты

жылдық 

 II жарты 

жылдық 

 I жарты

жылдық 

 II жарты 

жылдық 

 I жарты

жылдық 

 II жарты 

жылдық 

 I жарты

жылдық 

 II жарты 

жылдық 

 I жарты

жылдық 

 II жарты 

жылдық 

 I жарты

жылдық 

 II жарты 

жылдық 

 I жарты

жылдық 

 II жарты 

жылдық 

 I жарты

жылдық 

 II жарты 

жылдық 

 I жарты

жылдық 

 II жарты 

жылдық 

 I жарты

жылдық 

 II жарты 

жылдық 

 I жарты

жылдық 

 II жарты 

жылдық 

 I жарты

жылдық 

 II жарты 

жылдық 

Операциялық қызметтен түскен ақша 

қаражаты
13 952 11 133 16 932 16 932 17 150 17 150 17 798 17 798 19 110 19 110 20 217 20 217 20 192 20 192 20 167 20 167 20 227 20 227 20 322 20 322 20 345 20 345 20 489 20 489

Сыйақының және қарыздар бойынша 

төлемдер
(1 372) (1 967) (1 900) (1 900) (2 630) (2 630) (2 458) (2 458) (2 369) (2 369) (2 061) (2 061) (1 753) (1 753) (1 532) (1 532) (1 486) (1 486) (1 486) (1 486) (1 486) (1 486) (1 355) (1 355)

о. і. облигацияларының 

купондарыны4 төлемдер
- - (131) (131) (131) (131) (131) (131) (131) (131) (131) (131) (131) (131) (131) (131) (131) (131) (131) (131) (131) (131) (0,4) (0,4)

Корпоративтік табыс салығы (81) (391) (517) (517) (1 196) (1 196) (1 763) (1 763) (1 398) (1 398) (1 548) (1 548) (1 614) (1 614) (1 617) (1 617) (1 629) (1 629) (1 648) (1 648) (1 653) (1 653) (1 682) (1 682)

О перациялық қызметтен түскен 

таза ақша қаражаты
12 499 8 776 14 515 14 515 13 324 13 324 13 577 13 577 15 343 15 343 16 608 16 608 16 825 16 825 17 018 17 018 17 112 17 112 17 188 17 188 17 206 17 206 17 452 17 452

ИНВЕСТИЦИЯЛЫҚ ҚЫЗМЕТІ

Инвестициялық қызметтен түскен 

ақша қаражаты
601 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Инвестициялық қызметтен түскен 

ақша қаражатының жұмсаулы
(11 831) (6 512) (13 743) (13 743) (16 162) (16 162) (10 877) (10 877) (14 270) (14 270) (14 864) (14 864) (11 294) (11 294) (11 294) (11 294) (11 294) (11 294) (11 294) (11 294) (11 294) (11 294) (11 294) (11 294)

о. і. негізгі құрал-жабдық сатып алу (9 050) 1 286 (9 536) (9 536) (7 883) (7 883) (9 735) (9 735) (11 309) (11 309) (11 556) (11 556) (8 488) (8 488) (8 488) (8 488) (8 488) (8 488) (8 488) (8 488) (8 488) (8 488) (8 488) (8 488)

Инвестициялық қызметтен түскен 

таза ақша қаражаты
(11 230) (6 512) (13 743) (13 743) (16 162) (16 162) (10 877) (10 877) (14 270) (14 270) (14 864) (14 864) (11 294) (11 294) (11 294) (11 294) (11 294) (11 294) (11 294) (11 294) (11 294) (11 294) (11 294) (11 294)

ҚАРЖЫ ҚЫЗМЕТІ -

Қаржы қызметтен түскен ақша 

қаражаты
15 560 22 880 16 466 13 846 18 099 18 099 10 910 10 910 9 160 9 160 6 498 6 498 8 616 8 616 8 616 8 616 8 616 8 616 8 616 8 616 9 866 9 866 10 116 10 116

о.і. облигациялар орналастыру - - 2 620 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Қаржы қызметтен түскен ақша 

қаражатының жұмсаулы
(12 822) (29 064) (15 586) (15 916) (15 447) (15 778) (13 944) (14 274) (10 324) (10 655) (8 165) (8 495) (13 568) (13 898) (12 107) (12 437) (12 561) (12 892) (12 908) (13 239) (12 955) (13 285) (17 592) (15 303)

о.і. облигациялар бойынша негізгі 

борышты төлеу 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - (2 620) -

Қаржы қызметтен түскен таза ақша 

қаражаты
2 738 (6 185) 880 (2 070) 2 652 2 322 (3 034) (3 364) (1 164) (1 495) (1 668) (1 998) (4 952) (5 282) (3 491) (3 822) (3 946) (4 276) (4 293) (4 623) (3 089) (3 419) (7 477) (5 187)

Кезең ішіндегі барлық ақшалай ағындар 4 007 (3 921) 1 652 (1 298) (186) (516) (333) (663) (91) (422) 77 (254) 580 249 2 233 1 903 1 873 1 543 1 602 1 271 2 824 2 493 (1 318) 971

Кезең басындағы ақшалай қаражат 1 978 5 969 2 048 3 700 2 402 2 216 1 699 1 366 703 612 190 267 13 593 842 3 075 4 978 6 851 8 394 9 996 11 267 14 091 16 584 15 266

Айырбас бағамындағы өзгерістің ақша 

қаражаты мен олардың баламаларына 

әсері

(17) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Кезең соңындағы ақшалай қаражат 5 969 2 048 3 700 2 402 2 216 1 699 1 366 703 612 190 267 13 593 842 3 075 4 978 6 851 8 394 9 996 11 267 14 091 16 584 15 266 16 237

Атауы 

2015 2016 2017 2018 2024 2025 20262019 2020 2021 2022 2023




