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Уəкілетті органның жарияланған акциялардың шығарылымын мемлекеттік тіркеуі инвесторларға 
проспектіде сипатталған акцияларды сатып алуға қатысты қандай да болмасын ұсыныстар беруді 
білдірмейді. Жарияланған акциялар шығарылымының проспектісін мемлекеттік тіркеуге алған 
уəкілетті орган осы құжаттағы ақпараттың шынайылығы үшін жауапкершілік көтермейді. Акциялар 
шығарылымының проспекті Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарына сəйкес келуі 
жағынан ғана қаралды. Акционерлік қоғамның лауазымды тұлғалары осы проспектідегі 
ақпараттың шынайылығы үшін жауап береді жəне онда берілген барлық ақпараттың шынайы 
жəне қоғам мен орналастырылған акцияларға қатысты инвесторларды жаңылыстыруға əкеп 
соқпайтын болып табылатындығын растайды. 

 
 
 
 
 
 

Алматы қ-сы, 2007 жыл 



1. ЭМИТЕНТ ТУРАЛЫ ЖАЛПЫ МƏЛІМЕТТЕР 
  

 
1.  Эмитенттің атауы. 

Атау тілі: Толық атауы Қысқартылған атауы 

Орыс тілінде: Акционерное общество 
"Алматинский ликеро-водочный 
завод" 

АО " АЛВЗ" 

Қазақ тілінде: “Алматы ликёр-арақ зауыты” 
Акционерлік қоғамы 

 «АЛАЗ» АҚ 

 
 
2.  Эмитент атауында болған өзгерістер. 

«Алматы ликёр-арақ зауыты” Акционерлік қоғамы – «АЛАЗ» АҚ Алматы қаласының Əділет 
басқармасы 29.10.2003 жылы берген заңды тұлғаны мемлекеттік қайта тіркеу туралы куəлік 
№ 11382-1910-АҚ «Алматы ликёр-арақ зауыты” акционерлік қоғамын – «АЛАЗ» АҚ (Алматы 
қаласының Əділет басқармасы 21.06.1994 жылы берген заңды тұлғаны мемлекеттік тіркеу 
туралы куəлік № 1581-1910-АҚ) қайта тіркеу арқылы құрылған «Жансая» ашық акционерлік 
қоғамын – «Жансая» ААҚ (Алматы қаласының Əділет басқармасы 09.01.1996 жылы берген 
заңды тұлғаны мемлекеттік қайта тіркеу туралы куəлік № 1581-1910-АҚ) қайта тіркеу арқылы 
құрылған «Алматы ликёр-арақ зауыты” ашық акционерлік қоғамын – «АЛАЗ» ААҚ (Алматы 
қаласының əділет басқармасы 28.05.1997 жылы берген заңды тұлғаны мемлекеттік қайта 
тіркеу туралы куəлік № 11382-1910-АҚ) қайта тіркеу нəтижесінде құрылды. 

 
 
3. Эмитентті мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) туралы мəліметтер: 
      Акционерлік қоғамның алғашқы рет мемлекеттік тіркелуі 21.06.1994 жылы жүзеге асырылды. 

«Алматы ликёр-арақ зауыты” акционерлік қоғамының мемлекеттік қайта тіркеуін Алматы 
қаласының Əділет басқармасы 29.10.2003 жылы жүзеге асырды, 29.10.2003 жылғы 
мемлекеттік қайта тіркеу туралы куəлік № 11382-1910-АҚ. 

 
 
4. Салық төлеушінің тіркеу нөмірі: 600 900 091 288. 
 
 
5. Эмитенттің орналасқан жері, байланыс телефондарының жəне факсінің нөмірлері, 

электронды поштасының мекен-жайы:  
Заңды мекен-жайы: Қазақстан Республикасы, 050010 Алматы қ-сы, Медеу ауданы, Бекхожин 
көш., 15  
Нақты мекен-жайы: Қазақстан Республикасы, 050010 Алматы қ-сы, Медеу ауданы, Бекхожин 
көш., 15  
Телефоны:   (3272) 291-16-05, тел/факсы (3272) 291-65-44,  
e-mail:                      alvz_05@mail.ru 

 
 
6. Эмитенттің банктік деректемелері:   
       Алматы қ-сы “Казкоммерцбанк” АҚ-дағы  
 ИИК  049 467 151 
 ББК 190501724 
 Кбе 17. 
 
 
7. Эмитент қызметінің түрі: 
Спирт пен алкогольдік өнімді шығару, сақтау жəне өткізу эмитенттің кəсіпкерлік қызметінің 
негізгі түрлері болып табылады. 

 
 
 
 
 
 



8. Эмитентке ол шығарған бағалы қағаздарға халықаралық жəне/немесе отандық рейтинг 
агенттіктері берген рейтингтердің болуы туралы мəліметтер. Қаржылық агенттік 
мəртебесін беру туралы мəліметтер:  

  
 Акционерлік қоғамға немесе ол шығарған бағалы қағаздарға халықаралық рейтинг 

агенттіктері жəне (немесе) Қазақстан Республикасының рейтинг агенттіктері берген 
рейтингтері жоқ. Қаржылық агенттік мəртебесіне ие емес.   

 
 
9. Эмитенттің барлық филиалдары мен өкілдіктерінің атаулары, тіркелген күндері, 

орналасқан жерлері, пошталық мекен-жайлары:  
 
 филиалдары мен өкілдіктері жоқ. 
 
 
10.1. Эмитенттің қаржылық есебінің аудитін жүзеге асыратын (жүзеге асырған) аудиторлық 

ұйымның толық ресми атауы (аудитордың фамилиясы, аты, əкесінің аты), олардың 
тиісті алқаларға (қауымдастырға, палаталарға) қатысын көресете отырып:  
 
Қазақстан Республикасы Аудиторлар Палатасының мүшесі, «Фирма «Финаудит» 
жауапкершілігі шектеулі серіктестігі. Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі 2000 жылғы 
5 сəуірде аудиторлық қызметпен айналысуға берген № 0000078 мемелекеттік лицензия; ҚР 
Ұлттық Банкі 2000 жылғы 5 желтоқсанда банк қызметіне аудит жүргізуге берген № 21 
лицензия, Президенті – Э.О. Нұрсейітов.  

 
 
 10.2. Тиісті қызмет көрсетуге шарттар жасалған заң жəне қаржы мəселелері жөніндегі 

консультанттардың толық ресми атауы, олардың тиісті алқаларға (қауымдастырға, 
палаталарға) қатысын көресете отырып:   

 
"Финансовая компания "REAL-INVEST.kz" АҚ (номиналды ұстаушы ретінде бағалы қағаздар 
нарығында брокерлік-дилерлік қызметпен айналысуға 26.12.2003 жылы берілген мемлекеттік 
лицензия № 0401200662, бағалы қағаздар нарығында инвестициялық портфельді басқару 
жөніндегі қызметпен айналысуға 24.12.2003 жылы берілген мемлекеттік лицензия № 
0403200116) - "К", "Р" жəне "Н" санттары бойынша "Қазақстан қор биржасы" АҚ-ның мүшесі, 
Активтерді басқарушылар қауымдастығының мүшесі, Қазақстан қаржыгерлері 
қауымдастығының мүшесі.  

 
 
11. Эмитенттің корпоративтік басқару кодексін қабылдаған күні (егер оны қабылдау 

Акционерлік қоғамның жарғысында көзделген болса):  
 
Корпоративтік басқару кодексі 2006 жылғы 26 маусымда акционерлердің жылдық жалпы 
жиналысында бекітілген.  
  
  



 
2. ЭМИТЕНТТІҢ БАСҚАРУ ОРГАНДАРЫ  

  
12. Эмитенттің басқару органдарының құрылымы 
 

Мыналар Эмитенттің басқару органдары болып табылады: 

Жоғары орган –   Акционерлердің жалпы жиналысы; 

Басқару органы –  Директорлар кеңесі; 

Атқарушы орган  –  Президент. 
 
12.1. Акционерлердің жалпы жиналысы 
 
Эмитенттің жоғары басқару органы Акционерлердің жалпы жиналысы болып табылады. 
Акционерлердің жалпы жиналысын шақыру мен өткізу тəртібі қолданыстағы заңнамамен жəне 
Эмитенттің Жарғысымен реттеледі.  
 Акционерлердің жалпы жиналысының құзыреті 
• қоғам жарғысына өзгерістер мен толықтырулар енгізу немесе оның жаңа редакциясын бекіту; 
• қоғамды ерікті түрде қайта ұйымдастыру немесе тарату; 
• қоғамның жарияланған акцияларының санын өзгерту туралы шешім қабылдау; 
• есептеу комиссиясының сан құрамын жəне өкілеттік мерзімін айқындау, оның мүшелерін 

сайлау жəне олардың өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату; 
• директорлар кеңесінің сан құрамын, өкілеттігінің мерзімін айқындау, оның мүшелерін сайлау 

жəне олардың өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату, сондай-ақ директорлар кеңесінің 
мүшелеріне сыйақы төлеу мөлшері мен шарттарын айқындау; 

• қоғамның аудитін жүзеге асыратын аудиторлық ұйымды анықтау; 
• жылдық қаржылық есепті бекіту; 
• есепті қаржылық жылдағы қоғамның таза кірісін бөлу тəртібін бекіту, қоғамның жай акциялары 

бойынша дивидендтер төлеу туралы шешім қабылдау жəне жыл қорытындысы бойынша 
қоғамның бір жай акциясы есебінен дивиденд мөлшерін бекіту; 

• «Акционерлік қоғамдар туралы» ҚР Заңының 22-бабының 5-тармағында көзделген жағдайлар 
басталғанда қоғамның жай жəне артықшылықты акциялары бойынша дивидендтерді төлемеу 
туралы шешім қабылдау; 

• қоғамға тиесілі барлық активтердің жиынтық сомамен жиырма бес жəне одан да көп пайызын 
құрайтын активтердің бір немесе бірнеше бөлігін беру арқылы қоғамның басқа заңды 
тұлғаларды құруға немесе олардың қызметіне қатысуы туралы шешім қабылдау; 

• қоғаммен ірі мəмілелерді жəне оларды жасауға қоғамның мүдделілігі бар мəмілелерді жасау 
туралы шешімді бекіту; 

• қоғам міндеттемелерін оның меншік капиталы мөлшерінің жиырма бес жəне одан да көп 
пайызын құрайтын сомаға ұлғайту туралы шешім қабылдау; 

• акционерлердің жалпы жиналысын шақыру туралы акционерлерге хабарлау нысанын 
белгілеу жəне мұндай ақпаратты баспа басылымында жариялау туралы шешім қабылдау; 

• қоғам акцияларды Қазақстан Республикасының бағалы қағаздар рыногы туралы заңнамаға 
сəйкес сатып алған жағдайда олардың құнын белгілеу əдістемесін бекіту; 

• акционерлердің жалпы жиналысының күн тəртібін бекіту; 
• акционерлерге қоғам қызметі туралы ақпаратты беру тəртібін айқындау, соның ішінде егер 

мұндай тəртіп қоғам жарғысында айқындалмаған болса, бұқаралық ақпарат құралын 
айқындау; 

• «алтын акцияны» енгізу жəне күшін жою;  
• шешім қабылдау «Акционерлік қоғамдар туралы» ҚР Заңымен жəне жарғымен 
акционерлердің жалпы жиналысының айрықша құзыретіне жатқызылған өзге де мəселелер. 
 
12.2. Директорлар кеңесі  
 
Директорлар кеңесі – акционерлердің жалпы жиналысының айрықша құзыретіне жатқызылған 
мəселелерді шешуді қоспағанда, Эмитенттің қызметіне жалпы басшылықты жүзеге асыратын 
Эмитент органы. 
 Директорлар кеңесінің құзыреті 
• қоғам қызметінің басым бағыттарын айқындау; 
• акционерлердің жылдық жəне кезектен тыс жалпы жиналысын шақыру туралы шешім 
қабылдау; 
• қоғам акцияларын орналастыру жəне жарияланған акциялар шегінде оларды орналастыру 
бағасы туралы шешім қабылдау;  



• қоғамның орналастырылған акцияларын немесе басқа да бағалы қағаздарын сатып алу 
туралы шешім қабылдау;  
• қоғамның жылдық қаржылық есебін алдын ала бекіту; 
• жай акциялар бойынша дивидендтер төлеу туралы шешім қабылдау жəне есепті қаржы 
жылында төленетін дивидендтерді қоспағанда, бір жай акцияға дивиденд мөлшерін айқындау;  
• облигацияларды жəне қоғамның туынды бағалы қағаздарын шығару шарттарын айқындау;  
• Президенттің сан құрамын, өкілеттік мерзімін айқындау, сондай-ақ оның өкілеттіктерін 
мерзімінен бұрын тоқтату;  
• Президенттің лауазымдық жалақысының мөлшерін жəне еңбекақы мен сыйлықақы төлеу 
шарттарын айқындау;  
• ішкі аудит қызметінің жұмыс тəртібін, ішкі аудит қызметі қызметкерлеріне еңбекақы мен 
сыйлықақы төлеу мөлшері мен шарттарын айқындау;  
• бағалаушының жəне аудиторлық ұйымның қызметіне ақы төлеу мөлшерін айқындау;  
• қоғамның резервтік капиталын пайдалану тəртібін айқындау; 
• қоғамның ішкі қызметін реттейтін құжаттарды (қоғам қызметін ұйымдастыру мақсатында 
Президент қабылдайтын құжаттарды қоспағанда) бекіту; 
• қоғамның филиалдары мен өкілдіктерін құру жəне тарату туралы шешім қабылдау жəне олар 
туралы ережелерді бекіту; 
• қоғамның басқа ұйымдарды құруға жəне қызметіне қатысуы туралы шешім қабылдау;  
• қоғамның меншікті капиталының он жəне одан астам пайызын құрайтын көлемге оның 
міндеттемелерін ұлғайту;  
•  бұрынғы тіркеушімен жасалған шарт бұзылған жағдайда қоғамның тіркеушісін таңдау; 
• қоғамның қызметтік, коммерциялық жəне заңмен қорғалатын құпиясын құрайтын қоғам 
немесе оның қызметі туралы ақпаратты айқындау; 
• ірі мəмілелерді жəне жасалуында қоғамның мүдделілігі бар мəмілелерді жасау туралы шешім 
қабылдау;  
• акционерлердің жалпы жиналысының құзыретіне жатпайтын, «Акционерлік қоғамдар туралы» 
ҚР Заңында жəне қоғам жарғысында көзделген өзге де мəселелер.  
 
12.3. Президент 
 
Президент акционерлік қоғамның қызметіне жалпы басшылықты жүзеге асырады. Ол заңнамамен 
жəне қоғам жарғысымен акционерлік қоғамның басқа органдарының жəне лауазымдық 
тұлғаларының құзырына жатқызылмаған, акционерлік қоғамның кез келген мəселелері бойынша 
шешім қабылдауға құқылы.  
 
Президенттің құзыреті  
• акционерлердің жалпы жиналысы мен директорлар кеңесі шешімдерінің орындалуын 
ұйымдастырады; 
• Қоғам атынан үшінші тұлғалармен қарым-қатынас жасағанда сенімхатсыз іс-əрекет етеді; 
• Қоғамды үшінші тұлғалармен қарым-қатынастарында білдіру құқығына сенімхат береді;  
• атқарушы орган мүшелерін жəне қоғамның ішкі аудит қызметінің қызметкерлерін қоспағанда, 
қоғам қызметкерлерін қабылдайды, орындарын ауыстырады жəне жұмыстан босатады, оларға 
марапаттау шараларын жəне тəртіптік жазалау шараларын қолданады, қоғамның штаттық 
кестесіне сəйкес оларға лауазымдық жалақы мөлшерін белгілейді, оларға сыйлықақы мөлшерін 
айқындайды; 
• өзі болмаған жағдайда өзінің міндеттерін атқаруды Қоғамның штаттық кестесіне сай өзінің 
орынбасарына жүктейді; 
• Қоғамның басшы қызметкерлері арасында міндеттерді, сондай-ақ өкілеттік аясын жəне 
жауапкершілікті бөледі; 
• тек директорлар кеңесінің келісімімен ғана басқа ұйымдарда жұмыс істеуге құқылы;  
• осы жарғымен жəне Қоғамның директорлар кеңесінің шешімімен айқындалған өзге де 
функцияларды жүзеге асырады.  
 
13. Эмитенттің Директорлар кеңесінің (қадағалау кеңесінің) мүшелері. 
  
Акционерлік қоғамның Директорлар кеңесі:  
 
1) Акционерлік қоғамның Директорлар кеңесі төрағасының жəне мүшелерінің фамилиясы, 

аты, əкесінің аты, туған жылы: 
а) Самойлов Александр Николаевич 1973 жылы туған – Директорлар кеңесінің төрағасы; 
б) Қожасбаев Руслан Садуақасұлы 1976 жылы туған – Директорлар кеңесінің мүшесі, тəуелсіз 
директор; 



в) Шангереев Нұрлан Мəйтенұлы 1971 жылы туған – Директорлар кеңесінің мүшесі. 
 

2) Эмитенттің Директорлар кеңесі функцияларын жүзеге асыратын тұлғалардың 
хронологиялық тəртіппен соңғы үш жылдағы жəне қазіргі уақыттағы,  соның ішінде 
қоса атқарған лауазымдары:  

 

№№ 
р/с 

 
Фамилиясы, аты, 
əкесінің аты, туған 

жылы 

 
Соңғы 3 жылда жəне қазіргі уақытта алып отырған  
лауазымдары  

1 Самойлов Александр 
Николаевич, 
1973 ж.т. 

01.07.2001 - 22.11.2002 ж. – «Агро-Инвест» ААҚ қаржы 
директоры;  

03.01.2003 - 13.02.2004 ж. - «Парасат Холдинг» ЖАҚ қаржы 
жөніндегі вице-президенті;  

13.02.2004 - 03.02.2005 ж. - «Парасат Холдинг» АҚ қаржы 
жөніндегі вице-президенті;  

03.02.2005 - қазіргі уақытқа дейін - «Парасат Холдинг» АҚ 
Президенті. 

2 Қожасбаев Руслан 
Садуақасұлы, 
1976 ж.т. 

04.01.1996 – 21.05.1996ж. - «К/Д PETROL» ЖШС ЖМС Бас 
операторы; 

22.05.1996- 15.07.1998 ж. – «Ерлан» ИЧФ Коммерциялық 
директор;  

28.01.2002 - 02.04.2002 ж. – «Жолаушыларды тасымалдау» ЕМК 
директоры;  

30.12.1998 - 05.05.1999 ж. – «Аққу» мемлекеттік емес ломбард» 
ЖШС Директорының орынбасары;  

14.05.1999 - 14.07.2004 ж. -ҚР Қаржы полициясының акциздік 
өніммен жұмыс жүргізу бөлімінің 
бастығы;  

01.08.2004 - қазіргі уақытқа дейін - «АзияПромСбыт» ЖШС 
Инвестициялық жобалар 
департаментінің директоры 

3 Шангереев Нұрлан 
Мəйтенұлы, 
1971 ж.т. 

2003 - 09.02.2005 ж. - «Mercure TRADE» ЖШС Директоры; 
11.02.2005 ж. - 14.11.2005 ж.  – «Парасат Холдинг» АҚ 

коммерция жөніндегі вице-
президенті;  

14.11.2005 - қазіргі уақытқа дейін – «РусКон-Коммерц» ЖШС 
Директоры. 

 

3) Директорлар кеңесінің мүшелеріне тиесілі акциялардың эмитент орналастырған 
акциялардың жалпы санына пайыздық ара қатынасы: Директорлар кеңесінің мүшелеріне 
тиесілі Акционерлік қоғамның акциялары жоқ. 

 

4) Директорлар кеңесінің мүшелеріне еншілес жəне тəуелді ұйымдарда тиесілі 
акциялардың (жарғылық капиталдағы үлестердің) осы ұйымдар орналастырған 
акциялардың (жарғылық капиталдағы үлестердің) жалпы санына пайыздық ара 
қатынасы:  Директорлар кеңесінің мүшелеріне Акционерлік қоғамның еншілес жəне тəуелді 
ұйымдарында тиесілі акциялар (жарғылық капиталдағы үлестер) жоқ. 

 

5) Алдыңғы екі жыл ішінде Директорлар кеңесінің (қадағалау кеңесінің) құрамында болған 
өзгерістер: 

  
2002 жылғы 28 мамырдан бастап 2003 жылғы 12 мамырға дейінгі Акционерлік қоғам 

Директорлар кеңесінің құрамы: 
1. Иржанов Болат Азаматұлы –  Директорлар кеңесінің төрағасы; 
2. Mrs. Beata Kurzepa –   Директорлар кеңесінің мүшесі 
3. Омаркенов Асқарбек Ильясұлы –  Директорлар кеңесінің мүшесі; 
4. Либерман Виктор Леонидович –  Директорлар кеңесінің мүшесі; 
5. Найманбаев М.А. –   Директорлар кеңесінің мүшесі 
 



Өзгерістер себебі: акциялардың бақылау пакетінің сатылуы 
 
  

2003 жылғы 12 мамырдан бастап 2006 жылғы 1 ақпанға дейінгі Акционерлік қоғам 
Директорлар кеңесінің құрамы: 
1.   Исабеков Руслан Қанатжанұлы   –  Директорлар кеңесінің төрағасы; 
2.   Самойлов Александр Николаевич –  Директорлар кеңесінің мүшесі; 
3.   Тлеубаев Алпамыс Баймаманұлы –  Директорлар кеңесінің мүшесі.  
 
 2006 жылғы 1 ақпаннан бастап 2006 жылғы 28 тамызға дейінгі Акционерлік қоғам 
Директорлар кеңесінің құрамы: 
1.   Самойлов Александр Николаевич  –  Директорлар кеңесінің төрағасы; 
2.  Исабеков Руслан Қанатжанұлы –              Директорлар кеңесінің мүшесі; 
3.   Шангереев Нұрлан Мəйтенұлы –              Директорлар кеңесінің мүшесі.  
 
 2006 жылғы 28 тамыздан бастап қазіргі уақытқа дейін Акционерлік қоғам 
Директорлар кеңесінің құрамы: 
1.   Самойлов Александр Николаевич  –  Директорлар кеңесінің төрағасы; 
2.  Қожасбаев Руслан Садуақасұлы –  Директорлар кеңесінің мүшесі, тəуелсіз директор; 
3.   Шангереев Нұрлан Мəйтенұлы –              Директорлар кеңесінің мүшесі.  
 
14. Эмитенттің атқарушы органы.  
 
Акционерлік қоғамның жеке дара атқарушы органы - Президент:  
1) Акционерлік қоғамның жеке дара атқарушы органының функцияларын жүзеге асыратын 

тұлғаның фамилиясы, аты, əкесінің аты, туған жылы:  
      
 Мүсралиев Асқар Тұрсынханұлы, 1958 жылы туған. 
 
2) Акционерлік қоғамның жеке дара алқалы атқарушы органы функцияларын жүзеге 

асыратын тұлғаның хронологиялық тəртіппен соңғы үш жылдағы жəне қазіргі 
уақыттағы,  соның ішінде қоса атқарған лауазымдары, өкілеттіктерін көрсете отырып: 

 
№№ 
р/с 

 
Фамилиясы, аты, 
əкесінің аты, 
туған жылы    

 
Соңғы 3 жылда жəне қазіргі уақытта алып отырған  лауазымдары  

1 Мүсралиев Асқар 
Тұрсынханұлы, 
1958 ж.т. 

15.02.2002 - 10.02.2003 ж. – «Химпром-2030» ЖШС Бас директоры. 
10.02.2003 - 14.02.2003 ж. – «Алматы ликёр-арақ зауыты» ААҚ 

Президенті,   
06.05.2004 - 22.08.2005 ж. – «Опрема – KZ» ЖШС Директоры.  
19.08.2005 - қазіргі уақытқа дейін– «Алматы ликёр- арақ зауыты» АҚ 

президенті.  
 

3)  эмитенттің жеке дара атқарушы органының функцияларын жүзеге асыратын тұлғаның 
не эмитенттің алқалы атқарушы органының əрбір мүшесінің, қатысу үлесін көрсете 
отырып, эмитенттің жəне ұйымдардың жарияланған жарғылық капиталына қатысуы: 
Мусралиев Асқар Тұрсынханұлына тиесілі Акционерлік қоғамның акциялары жоқ. 

 

15. Эмитенттің атқарушы органының өкілеттіктерін басқа коммерциялық ұйымға 
(басқарушы ұйымға) беру туралы мəліметтер  
Эмитенттің барлық жұмыс істеп тұрған уақытында оның атқарушы органының өкілеттіктері 
басқа коммерциялық ұйымға (басқарушы ұйымға) берілген емес.  

 

16. Осы проспектінің 13 жəне 14-тармақтарында көрсетілген тұлғаларға соңғы қаржы 
жылында төленген сыйақы мен жалақының, сондай-ақ жеңілдіктің жалпы сомасы.  
а) Директорлар кеңесінің мүшелеріне сыйақы мен жеңілдіктер төлеу көзделмеген.  
б) Президентке соңғы үш айда төленген сыйақы мен жеңілдіктің жалпы сомасы: 183 600 (жүз 
сексен үш мың алты жүз) теңге.   
в)  Президент А.Т. Мүсралиевке алдағы 12 айда төленуге жоспарланып отырған сыйақының 
жалпы сомасы: 734 400 (жеті жүз отыз төрт мың төрт жүз) теңге.   

 



17. Эмитенттің ұйымдық құрылымы: 

1) Эмитенттің құрылымдық бөлімшелері: 
 

№ р/н Бөлімшенің атауы 
1.  Президент 
2.  Өндіріс жөніндегі Вице-президент  
3.  Бухгалтерия  
4.  Жоспарлау бөлімі  
5.  Кадрлар бөлімі, заңгер 
6.  Негізгі өндіріс 
7.  Қосалқы өндіріс 
8.  Технологиялық бөлім 
9.  Зертхана 
10.  ЕҚ жəне ТҚ Бөлімі  

 
Акционерлік қоғамның филиалдары мен өкілдіктері жоқ 
 
2) 01.03.2007ж. жағдай бойынша Акционерлік қоғам қызметкерлерінің, соның ішінде 

Акционерлік қоғамның филиалдары мен өкілдіктері қызметкерлерінің жалпы саны: 144 
адам. 
 

3) Эмитент бөлімшелерінің басшылары туралы мəліметтер: 
 
№ 
р/н 

Бөлімшенің атауы Бөлімше басшысының аты-жөні Туған жылы 

1 Президенті Мүсралиев Асқар Тұрсынханұлы 1958 
2 Өндіріс жөніндегі Вице-президент  Лутченко Евгений Михайлович 1961 
3 Бухгалтерия – бас бухгалтер Спивак Наталья Николаевна 1974 
4 Жоспарлау бөлімі – бас экономист Рудаков Дмитрий Анатольевич 1981 
5 Кадрлар бөлімі, заңгер Макарова Ирина Павловна 1958 
6 Негізгі өндіріс -  өндіріс меңгерушісі  Аужаров Болысбай 1952 
7 Қосалқы өндіріс -  бас инженер Попенко Валерий Васильевич 1960 
8 Технологиялық бөлім - бас технолог     Каюпова Айжамал Жетпісқызы 1957 
9 Зертхана  – Зертхана меңгерушісі Мухамбетова  Арна Кабжановна 1963 
10 ЕҚ жəне ТҚ Бөлімі   Давиденко Вячеслав Петрович 1951 

 
4) филиалдар мен өкілдіктердің басшылары туралы мəліметтер (фамилиясы, аты, болса - 

əкесінің аты, туған жылы): Акционерлік қоғамның филиалдары мен өкілдіктері жоқ.  
 



3. ЭМИТЕНТТІҢ АКЦИОНЕРЛЕРІ (ҚАТЫСУШЫЛАРЫ) ЖƏНЕ АФФИЛИИРЛЕНГЕН 
ТҰЛҒАЛАРЫ 

 
18. Эмитенттің акционерлері (қатысушылары). 
 

1) заңды тұлға – құрылтайшының немесе акционердің толық атауы, орналасқан жері: 
Ірі акционерлердің жалпы саны: 2 (екі) акционер. 

-  «Reno Holding» (Luxembourg) S.A. компаниясы – орналастырылған акциялар санының 
84,59%, жəне дауыс беруші акциялар үлесінің 86,78%,  орналасқан жері: Ұлы Люксембург 
Герцогствосы,  L-118, Альдринген көшесі, 19; соның атанын, 05.01.2003 жылғы акцциялар 
пакетін сенімгерлік басқару жөніндегі № 11 шартына сай «Reno Holding» компаниясына 
тиесілі, «АЛАЗ» АҚ акциялар пакетінің сенімгерлік басқарушысы болып табылатын, 
Жарғының негізінде іс-əрекет жасайтын  Президенті Самойлов Александр Николаевич 
арқылы «Парасат Холдинг» акционерлік қоғамы болады. «Парасат Холдинг» АҚ орналасқан 
жері: Қазақстан Республикасы, Алматы қ-сы, Кармысов көшесі, 86. 

- «Алматы қаласының Қаржы департаменті» мемлекеттік мекемесі – орналастырылған 
акциялар санының 12,88%, дауыс беруші акциялар үлесінің 13,22%, орналасқан жері: 
Қазақстан Республикасы, Алматы қ-сы, Абылай хан көшесі, 97. 

-  
2) эмитенттің акционерлері (қатысушылары) болып табылмайтын, бірақ эмитенттің 

қызметін басқа ұйымдар арқылы бақылау құқығына ие тұлғалар туралы 
мəліметтер 

Акционерлер болып табылмайтын, бірақ Эмитенттің қызметін басқа ұйымдар арқылы 
бақылау құқығына ие тұлғалар жоқ.  
 

19. Акционерлік қоғам ірі акционер (қатысушы) – ұйымның орналастырылған 
акцияларының (жарғылық капиталдағы үлестерінің) он жəне одан да көп пайызына ие 
болатын ұйымдар туралы мəліметтер. 

 
Акционерлік қоғам басқа акционерлік қоғамдардың акционері болып табылмайды жəне оның 
басқа ұйымдардың жарғылық капиталдарында үлестері жоқ.  
 

20. Акционерлік қоғам қатысатын өнеркəсіптік, банктік, қаржы топтары, холдингтер, 
концерндер, қауымдастықтар, консорциумдар туралы ақпарат. 
 
көрсетілген ұйымдардың толық əрі қысқартылған атауы, орналасқан жері:  
Акционерлердің қоғам мына қауымдастыққа қатысады: 
Қауымдастықтың толық атауы –«КазАЛКО» Қазақстанның спирт пен алкогольдік өнімді 
шығарушылар бірлестігі; 
Қауымдастықтың қысқартылған атауы – «КАЗАЛКО» ЗТБ Қауымдастығы  
Қауымдастықтың орналасқан жері – Қазақстан Республикасы,  Алматы қ-сы, Бөгенбай 
батыр көшесі, 148. 
 

21. Эмитенттің басқа да аффилиирленген тұлғалары туралы мəліметтер. 
  
«Парасат Холдинг» акционерлік қоғамы (Алматы қ-ның Əділет департаменті 12.02.2004 
жылы берген заңды тұлғаны мемлекеттік қайта тіркеу туралы куəлік № 52126-1910-АҚ; мекен-
жайы: Алматы қ-сы, Кармысов көшесі, 86) «Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан 
Республикасы Заңының 64-бабы 1-тармағының 4-тармақшасына сəйкес аффилиирленген 
тұлға болып табылады. «Парасат Холдинг» АҚ Президенті - Самойлов Александр 
Николаевич, 1973 жылы туылған. 

 
 «Талғар Спирт» акционерлік қоғамы (Алматы облысының Əділет басқармасы 19.12.2003 
жылы берген заңды тұлғаны мемлекеттік қайта тіркеу туралы куəлік № 227-1907-АҚ; мекен-
жайы: Алматы облысы, Талғар ауданы, Талғар қ-сы, Рысқұлов көшесі, 302) «Акционерлік 
қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 64-бабы 1-тармағының 5-тармақшасына 
сəйкес аффилиирленген тұлға болып табылады. «Талгарспирт» АҚ Президенті - Исабеков 
Жасулан Канатжанович, 1963 жылы туылған. 
 
Мүсралиев Асқар Тұрсынханұлы – Акционерлік қоғамның Президенті 
 
мекен-жайы: Алматы қ-сы, Масанчи көшесі, 98 Б-үй, 222-пəтер 
 

Жақын туыстығы бар жеке тұлғалар (ата-анасы, аға-інісі, əпкесі-қарындасы, ұлы, қызы), 
сондай-ақ мыналар ретінеде (жұбайы, аға-інісі, əпкесі-қарындасы, ата-анасы, ұлы, əйелінің 



қызы): 
Аты-жөні Мəртебесі Туған күні Мекен-жайы 
Мүсралиев Тұрсынхан 
Бейсебайұлы  

əкесі 18.03.1936  Тараз қ-сы, Қазыбек би 
көшесі, 49-үй, 57-пəтер 

Мүсралиев Нұрлан 
Тұрсынханұлы  

ағасы 29.09.1960 Алматы қ-сы, Шашкин 
көшесі, 40-үй, 55-пəтер 

Мүсралиев Ерлан Тұрсынханұлы  ағасы 09.05.1969 Алматы қ-сы, Иманов 
көшесі, 10/1-үй, 55-
пəтер 

Мүсралиев Ержан Тұрсынханұлы  ағасы 14.03.1976 Астана қ-сы, 
Желтоқсан көшесі, 12-
үй, 3-пəтер 

Мүсралиева Айжан 
Тұрсынханқызы  

əпкесі 15.06.1994 Тараз қ-сы, Қазыбек би 
көшесі, 49-үй, 57-пəтер 

Нүкенова Гүлнар Ордабайқызы  əйелі 19.12.1962 Алматы қ-сы, Масанчи 
көшесі, 98Б-үй, 222-
пəтер 

Тұрсынханов Нұржан Асқарұлы  ұлы 04.07.1982 Алматы қ-сы, Масанчи 
көшесі, 98Б-үй, 222-
пəтер 

Тұрсынханов Темірлан Асқарұлы  ұлы 03.03.1993 Алматы қ-сы, Масанчи 
көшесі, 98Б-үй, 222-
пəтер 

Тұрсынханов Бексұлтан Асқарұлы ұлы 12.06.1998 Алматы қ-сы, Масанчи 
көшесі, 98Б-үй, 222-
пəтер 

Сулейменова Ғалия 
Ордабайқызы  

əйелінің 
əпкесі 

19.01.1961  Алматы қ-сы, Таугүл 
ықш-ны  20-үй, 15-
пəтер 

Нүкенова Күляш Ордабайқызы  əйелінің 
əпкесі 

31.10.1964 Алматы қ-сы, Таугүл 
ықш-ны  20-үй, 15-
пəтер 

Нүкенова Гүлсара Ордабайқызы  əйелінің 
əпкесі 

29.05.1970 Алматы қ-сы, Таугүл 
ықш-ны  20-үй, 15-
пəтер 

 
 
Самойлов Александр Николаевич – Директорлар кеңесінің төрағасы. 
 
мекен-жайы: Алматы қ-сы, Қарасай батыр көшесі, 68-үй, 20-пəтер; 
 
Жақын туыстығы бар жеке тұлғалар (ата-анасы, аға-інісі, əпкесі-қарындасы, ұлы, қызы), 

сондай-ақ мыналар ретінеде (жұбайы, аға-інісі, əпкесі-қарындасы, ата-анасы, ұлы, əйелінің 
қызы): 

Аты-жөні Мəртебесі Туған күні Мекен- жайы 
Самойлова Софья Владимировна  əйелі 27.02.1974 Алматы қ-сы, Қарасай 

батыр көшесі, 68-үй, 20-
пəтер; 

Самойлов Артём Александрович  ұлы 11.08.2000 Алматы қ-сы, Қарасай 
батыр көшесі, 68-үй, 20-
пəтер; 

Самойлова Арина Александровна  қызы 07.03.2003 Алматы қ-сы, Қарасай 
батыр көшесі, 68-үй, 20-
пəтер; 

Самойлова Валентина 
Викторовна  

шешесі 06.09.1945 Қазақстан Курорт Боровое 
ст., Морозов көшесі, 49/74-
үй 

Самойлов Михаил Николаевич  ағасы 31.07.1969 Ресей, Курган  қ-сы, 
Пролетарская көшесі, 29-
үй, 5-пəтер 

Смышляева  Людмила 
Александровна  

əйелінің 
шешесі

22.08.1947 Қазақстан, Көкшетау 
облысы,  Зеренда с. 
Совхозная көшесі, 11-үй, 
22-пəтер 



Смышляев  Владимир Иванович  əйелінің 
əкесі

01.02.1946 Қазақстан, Көкшетау 
облысы,  Зеренда с. 
Совхозная көшесі, 11-үй, 
22-пəтер 

 
 
Қожасбаев Руслан Садуақасұлы 1976 жылы туған  – Директорлар кеңесінің мүшесі, 
Тəуелсіз директор. 
 
мекен-жайы: Алматы облысы, Каменка пос., Стадионная көшесі, 36в-үй 
 
Жақын туыстығы бар жеке тұлғалар (ата-анасы, аға-інісі, əпкесі-қарындасы, ұлы, қызы), 

сондай-ақ мыналар ретінеде (жұбайы, аға-інісі, əпкесі-қарындасы, ата-анасы, ұлы, əйелінің 
қызы): 

Аты-жөні Мəртебесі Туған күні Мекен-жайы 
Қожасбаева Гульмахим 
Каирбековна  

шешесі 06.09.1940 Өзбекстан, Сарқанд қ-сы, 
Тынышбаев көшесі,  53-үй 

Қожасбаев Арман Садуақасұлы  ағасы 27.07.1967 Алматы қ-сы, Мұқанов 
көшесі, 235а-үй, 6-пəтер 

Қожасбаев Ерлан Садуақасұлы  ағасы 19.01.1969 Алматы қ-сы, Тимирязев 
көшесі, 2б-үй, 13-пəтер 

Қожасбаева Эльмира 
Садуақасқызы  

əпкесі 15.04.1971 Алматы қ-сы, Тимирязев 
көшесі, 2в-үй, 2-пəтер 

Қожасбаева Асель Базарбековна  əйелі 16.04.1976 Алматы облысы, Каменка 
пос., Стадионная көшесі, 
36в-үй 

Қожасбаев Саян Русланұлы  ұлы 01.08.1994 Алматы облысы, Каменка 
пос., Стадионная көшесі, 
36в-үй 

Қожасбаева Аружан Русланқызы  қызы 22.08.1997 Алматы облысы, Каменка 
пос., Стадионная көшесі, 
36в-үй 

Садуақасов Абулхаир Русланұлы  ұлы 06.06.2000 Алматы облысы, Каменка 
пос., Стадионная көшесі, 
36в-үй 

Қожасбаев Əлмансур Русланұлы  ұлы 13.07.2006 Алматы облысы, Каменка 
пос., Стадионная көшесі, 
36в-үй 

Оразбаев Базарбек Сапұлы  əйелінің 
əкесі

05.10.1946 Сарқанд қ-сы, Мичурин 
көшесі, 26а-үй 

Оразбаев Эмиль Базарбекұлы  əйелінің 
ағасы

05.08.1971 Алматы қ-сы, Мəуленов 
көшесі, 123а-үй, 7-пəтер 

 
 
Шангереев Нұрлан Мəйтенұлы 1971 жылы туған  – Директорлар кеңесінің мүшесі.  
мекен-жайы: Алматы қ-сы, Бегалин көшесі, 108 «А»-үй 
 
Жақын туыстығы бар жеке тұлғалар (ата-анасы, аға-інісі, əпкесі-қарындасы, ұлы, қызы), 

сондай-ақ мыналар ретінеде (жұбайы, аға-інісі, əпкесі-қарындасы, ата-анасы, ұлы, əйелінің 
қызы): 

Аты-жөні Мəртебесі Туған күні Мекен-жайы
Нұржекеева Салтанат 
Бексұлтанқызы  

əйелі 13.12.1971 Алматы қ-сы, Жандосов 
көшесі, 29 «Б»-үй, 7-
пəтер 

Шангереева Жанерке Нұрланқызы  қызы 20.03.1995 Алматы қ-сы, Жандосов 
көшесі, 29 «Б»-үй, 7-
пəтер 

Майтен Шерхан Нұрлан-ұлы  ұлы 05.10.2000 Алматы қ-сы, Жандосов 
көшесі, 29 «Б»-үй, 7-
пəтер 

Қыдыржанова Қанымжан 
Ниязбекқызы  

шешесі 28.07.1942 Алматы қ-сы, Құрмангазы 
көшесі,173-үй, 61-пəтер 

Шангереев Дəурен Мəйтен-ұлы  ағасы 11.10.1965 Алматы қ-сы, Бегалин 
көшесі, 108 «А»-үй 



Шангереева Гүлнар Мəйтенқызы  əпкесі 18.05.2003 Астана қ-сы,  Ғабдуллин 
көшесі, 19-үй, 65-пəтер 

Нұржекеев Бексұлтан  əйелінің 
əкесі

22.02.1941 Алматы қ-сы, Сəтпаев 
көшесі, 17-үй, 15-пəтер 

Нуржекеева Айзакуль əйелінің 
шешесі

12.11.1943 Алматы қ-сы, Сəтпаев 
көшесі, 17-үй, 15-пəтер 

Досаева Жанар Бексұлтанқызы  əйелінің 
əпкесі

17.08.1967 Алматы қ-сы, Гагарин 
даңғылы, 238-үй, 3-пəтер 

Заурбекова Ұлжалғас 
Бексұлтанқызы  

əйелінің 
əпкесі

05.04.1970 Алматы қ-сы, Сəтпаев 
көшесі, 17-үй, 15-пəтер 

Нұржекеев Бейбіт Бексұлтанұлы  əйелінің 
ағасы

20.01.1974 Алматы қ-сы, Сəтпаев 
көшесі, 17-үй, 15-пəтер 

 
 

22. Эмитенттің аффилиирленген тұлғаларымен жасалған мəмілелер. 
«Reno Holding» компаниясы – Заем беруші мен «Алматы ликер арақ зауыты»  АҚ – Заемшы 
арасында жасалған № 01-А-2002 заем шарты бойынша заем алу пəніне «Reno Holding» 
компаниясымен жасалған мəміле. Заем шарттары 2007 жылғы 24 сəуірге дейінгі мерзімге 
ақшаны нақты пайдалану уақытына қайта есептегенде негізгі борыш сомасының жылдық 3 
(үш) % 1 860 000 (бір миллион сегіз жүз алпыс мың) АҚШ доллары. Шарт мерзімінің аяқталу 
сəтіне заем сомасын қайтару – төлемнің мерзімі өткізіліп алынған жағдайда Заемшы Заем 
берушіге 10 000 (он мың) АҚШ доллары мөлшерінде бір мезгілді айыппұл төлейді, сонымен 
қатар əрбір кешеуілдетілген күн үшін төленбеген соманың 0,5% есебінен өсімпұл төлейді.  
   



4. ЭМИТЕНТ ҚЫЗМЕТІНІҢ СИПАТТАМАСЫ. 
  

23. Эмитент қызметіндегі жалпы үрдістердің, соның ішінде эмитент қызметінің негізгі 
түрлері бойынша қысқаша сипаттамасы: 

 
 Тəуелсіз жылдары Қазақстанның спиртарақ саласы өте қиын эволюцияны бастан кешірді, 
əрі оны бүгінгі күні түрлі позициялардан бағалауға болады. Соның нəтижесінің бірі – 
Қазақстан тек ТМД-да ғана емес, бүкіл контитентте де сапалы алкогольдік ішімдіктердің 
өндірушісі болды.  

2006 жылдың қаңтар-желтоқсанында «КазАлко» Қауымдастығының деректері бойынша 
этил спирті мен алкогольдік өнімнің (өз өндірісінің) өндірісімен жəне тиеп жіберуімен спирт 
пен алкогольдік өнімді өндіруге лицензиясы бар 162 өнеркəсіптік кəсіпорын айналысты. Олар 
49,8 млрд. теңгеге алкогольдік ішімдіктерді шығарды.  
 Өткен жылы республикада азық-түлік шикізатынан 2 миллион 740,1 мың дал. этил спирті 
өндірілді. 2005 жылмен салыстырғанда  277,9 мың дал аз этил спирті өндірілді, соның ішінде 
Ақмола облысы бойынша – 21,3 мың да, Алматы – 55 мың дал, Шығыс Қазақстан – 45,1 мың 
дал, Жамбыл – 147,1 мың дал, Павлодар – 15,9, Солтүстік Қазақстан – 27,8, Оңтүстік 
Қазақстан – 17,8 мың дал жəне   Астана қ-сы - 8,1 мың дал.  
 
 

2006 жылы компаниялар бойынша этил спитртінің өнідірісі мың дал 

  2005 2006 %-бен өзгеруі 
2006 жылғы үлес 
салмағы 

 "Vin House" ЖШС 49,2 13,6 -72,4% 0,64% 
"Өмірбек" ЖШС 35,4 24,0 -32,2% 1,12% 
"Eagle LLP" ЖШС 49,9 31,7 -36,5% 1,48% 
"Биокорм" ЖШС 160,5 56,3 -64,9% 2,63% 
"Жанар Falcon & M" ЖШС 68,1 60,0 -11,9% 2,80% 
"Тараз" ЖШС 176,8 63,0 -64,4% 2,95% 
"ПЛВЗ" ЖШС 91,5 63,7 -30,4% 2,98% 
"Лидер-2" ЖШС 0,0 65,0  3,04% 
"Fox Co" ЖШС 73,2 65,9 -10,0% 3,08% 
"Арай-91" ЖШС 67,3 71,7 6,5% 3,35% 
"Medved company LLP" 
ЖШС 103,3 87,4 -15,4% 4,09% 
"Трансмарс" ЖШС 94,1 91,3 -3,0% 4,27% 
"Əділ" ЖШС 197,1 152,0 -22,9% 7,11% 
"Wimpex" ЖШС 202,5 182,4 -9,9% 8,53% 
"БМ" ЖШС 290,6 186,8 -35,7% 8,73% 
"Maximus" ЖШС 102,3 294,6 188,0% 13,77% 
"Талғарспирт" ЖШС 329,3 311,3 -5,5% 14,55% 
"Кентавр" ЖШС 300,8 318,5 5,9% 14,89% 
Жиынтығы 2 391,9 2 139,2     

 
  

2006 жылы республикада 6 миллион 437,9 мың дал арақ пен ликерарақ өнімдері өндірілді, 
бұл 2005 жылмен салыстырғанда тек 3,3 мың дал аз болды.  

Жалпы 2006 жылдың қаңтар-желтоқсанында Ақтөбе облысының кəсіпорындары арақ пен 
ликерарақ өнімі өндірісінің көлемін ұлғайтты, ал  мына облыстардың кəсіпорындары Алматы 
облысының – 134,2 мың дал, Шығыс Қазақстан – 17,5 мың дал, Жамбыл – 21,1 мың дал, 
Батыс Қазақстан – 59,7, Қостанай – 80,2, Павлодар – 90,7, Солтүстік Қазақстан – 83,0, 
Оңтүстік Қазақстан – 21,1 мың дал өндірісті едəуір қысқартты.  
 2006 жылы этил спиртін жəне алкогольдік өнімнің сатуынан республиканың бюджетіне 
10,2 млрд. теңге акциз төленді, соның ішінде арақ пен ликерарақ өнімдерін сатудан – 55 
млрд. теңге немесе барлық алкогольдік өнімнің акциздік алымдарының 53,9 пайызы.  

 
 
 
 
 
 
 



 
23.1 Акционерлік қоғамның бəсекелестері болып табылатын ұйымдар туралы мəліметтер: 
 

Қазіргі уақытта Қазақстанның арақ өнімінің нарығында кестеде көрсетілген компаниялар 
«АЛАЗ» АҚ-ның негізгі бəсекелестері болып табылады. 
 

«АЛАЗ» АҚ-ның 
бəсекелестері 
"Көшетауминсу"  ЖШС 
"Maximus" ЖШС 
"Геом" ЖШС 
"Трансмарс" ЖШС 
"АЛВЗ" АҚ 
"Wimpex" ЖШС 
"Вымпел Group" ЖШС 

 
23.2 Қазақстан Республикасының ішіндегі ортасалалық көрсеткіштермен жəне ортаəлемдік 

көрсеткіштермен эмитент қызметінің салыстырмалы сипаттамасы, егер бұл мүмкін 
болса. 

Егер арақ нарығын негізгі ойнаушылардың үлестері бойынша қарастырсақ, 2006 жылдың 
қорытындысы бойынша үлкен бөлікті «Көшетауминсу» - шамамен 20%, екінші орында «Maximus» 
ЖШС (Ақтөбе қ-сы) – шамамен 14%, үшінші орында Геом ЖШС (Ақтөбе қ-сы) –  шамамен 12% 
алып отыр. 2006 жылдың қорытындысы бойынша «АЛАЗ» АҚ нарықтың 6% артығырақ алып 
отыр.                              
 
                                                                                                                                                                                                           

Компаниялар бойынша арақ өндірісі мың дал 

  2005 2006 %-бен өзгерісі 
2006 жылғы 
үлес салмағы 

"Көкшетауминсу" АҚ 845,7 960,6 13,6% 19,3% 
"Maximus" ЖШС 250,4 676,4 170,1% 13,6% 
"Геом" ЖШС 630,6 606,1 -3,9% 12,2% 
"Трансмарс" ЖШС 225 324,7 44,3% 6,5% 
"АЛВЗ" ЖШС 160,4 296 84,5% 6,0% 
"Wimpex" ЖШС 375,2 288,3 -23,2% 5,8% 
"Вымпел Group" ЖШС 289,4 226 -21,9% 4,5% 
"Лидер-2" ЖШС 184,9 188,6 2,0% 3,8% 
"Medved company LLP" 
ЖШС 271,5 179,7 -33,8% 3,6% 
"Realma" ЖШС 208 137,9 -33,7% 2,8% 
"БН Винзавод" ЖШС 132,1 137,2 3,9% 2,8% 
"ПЛВЗ" ЖШС 179,1 134,2 -25,1% 2,7% 
"Арай-91" ЖШС 106,4 124,7 17,2% 2,5% 
"Fox Co" ЖШС 153,7 111,5 -27,5% 2,2% 
"Eagle LLP" ЖШС 76,6 94,3 23,1% 1,9% 
"Əділ" АҚ 156,3 92,5 -40,8% 1,9% 
"БМ" ЖШС 117,1 90,5 -22,7% 1,8% 
"Тараз" ЖШС 111,8 87,8 -21,5% 1,8% 
"Орал сусын" ЖШС 142,9 83,2 -41,8% 1,7% 
"Жанар Falcon & M" ЖШС 150 73,7 -50,9% 1,5% 
"Шалқар-2000" ЖШС 15,1 30,2 100,0% 0,6% 
"Өмірбек" ЖШС 73,7 14,1 -80,9% 0,3% 
"Жаңа Əулет" ЖШС 0 6,7  0,1% 
"Алмалыбақ" ЖШС 23,5 6,4 -72,8% 0,1% 
"Vin House" ЖШС 61,8 2 -96,8% 0,0% 
"БН В/з Петропавловск" 
ЖШС 20,5 0,6 -97,1% 0,0% 
Жиынтығы  4 961,7 4 973,9 0,2%   

 
Нарықтың ірі қатысушыларының этил спиртінің өндірісін азайтуына қарамастан, жалпы 2006 
жылы 2005 жылмен салыстырғанда нарықтағы арақ өндірісінің көлемі 79,2 мың дал өсті, соның 



ішінде «Көкшетауминсу» ЖШС,  «Maximus» ЖШС, «Шалкар-2000» ЖШС, «Eagle LLP» ЖШС, 
«АЛАЗ» АҚ арақ өнімінің өндірісін ұлғайтты. 
 
2005 жылдың қараша айында «АЛАЗ» АҚ нарыққа «РусКон-Коммерц» арқылы шықаннан кейін 
сату көрсеткіштері үнемі өсу үстінде жəне компания 2009 жылға өз үлесін үш есе ұлғайтуды 
жоспарлап отыр.  
 
23.3  Саланың келешек дамуына қатысты болжам жəне эмитенттің осы саладағы жағдайы. 

 
Қазақстан жайында айтар болсақ, онда арағымыздың негізгі тұтынушысы – 24 жастан 44 
жасқа дейінгі «белсенді» жас өкілдері бұрынғысынша қалып отыр – ертедегі тоқсандармен 
салыстырғанда өздерінің ұнататындарын елеулі  өзгертті.  
Жалпы біздің нарығымыз алкоголі аз ішімдіктерге қарағанда күшті ішімдіктерге басымдық 
береді. Қазақстандағы күшті ішімдіктер ақшалай алғанда алкоголь өнімінің барлық 
сатылымының 66 пайызын құрады. Осыдан келе тұтынушылардың анық ұнататындары 
туралы жəне саланың стратегиялық əлеуеті туралы қорытынды жасауға болады.  
Алматы ликер-арақ зауыты дамуының əлеуеті орасан зор.  

 
Қазақстанда арақты тұтыну 
 

Спирт ішімдіктерін 
 ішетін халық 

Жыл Халық саны, 
адам 

% адам 

Нарық, 
мың, теңге 

Бір жылғы бір 
тұтынушының 
шығыстары 

 
2004 

 
14 954 000 32  4 785 280 15 202 847 3 177 теңге 

2005 
 

15 150 000 32 4 848 000 16 969 404 3 500 теңге 

2006 
 

15 400 000 32 4 928 000 21 127 673  4 287 теңге 

 
 
2004-2009жж. Қазақстан нарығының даму серпінділігі , млн. теңге  
 
                        2004ж       2005ж       2006ж      2007ж       2008ж          2009ж  
 
 

18 243        20363        25353        30054         35759     4267018 243        20363        25353        30054         35759     42670

 
% роста +11,6           +24,5         +18,5          +19,0          +19,4% роста +11,6           +24,5         +18,5          +19,0          +19,4
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Сөйтіп, 2005-2006 жылдардағы арақ өнімі ассортиментінің көбеюі жəне белсенді жарнама 
компаниясы, зауытқа 2006 жыл ішінде нарықтағы үлесті едəуір ұлғайтуға мүмкіндік берді - 6,3%-ға 
дейін. Зауыттың жақын арадағы болашақ жоспарына нарықтағы үлесті 10%-ға дейін ұлғайту жəне 
нарықтағы өз қатысуын одан əрі кеңейту кіреді.  
 
              
 
 
 
 
 
 
 



 
  2004-2009 жж. Қазақстанның жəне «АЛАЗ» АҚ нарығы, млн. теңге  
    
                                              2006ж      2007ж       2008ж    2009ж 
                                                         
 
Млн.т 18 243        20363        25353          30054        35759        42670Млн.т 18 243        20363        25353          30054        35759        42670

 
Доля АЛВЗ %                               6,3           10               14              17            Доля АЛВЗ %                               6,3           10               14              17            
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«АЛАЗ» АҚ таяу арада нарықтағы өз үлесін мына құралдардың көмегімен ұлғайтуды 
жоспарлап отыр: 
 
Стратегиясы 
1. Баға:  
 
- жаңа тартымды баға сегменттерін қолдану  
 
 

2. Өнім:  
 
- ассортиментті кеңейту  
- жаңа брендті шығару жəне тұсауын 
кесу  
- жаңа өндіріс 

3. Промоушн  
 
- PROMO акциялар  
- жарнама компаниялары  
- PR- мақалалар 

4. Аумақ 
 
- жаңа сауда орындарын қамту  
- жаңа қалаларды тарту  
- сыртқы нарықтарға шығу  

24. Эмитенттің қызметіне болашақта едəуір əсер етуі мүмкін эмитент жасаған маңызды 
келісім-шарттар, келісімдер туралы мəліметтер.  

 
11.07.2007ж. «Омега» ЖШҚ-мен, Екатеринбург қаласы, «АЛАЗ» АҚ өндірген ликерарақ өнімін 
жеткізуге арналған шарт.  2007 жылдың қаңтарында 199 842 бөтелке көлеміндегі алғашқы 
партия  экспортталды.  

25. Құжаттың күні мен нөмірін, қолданылу мерзімін жəне осы құжатты берген органды 
көрсете отырып, эмитент өз қызметін жүзеге асыру үшін алған лицензиялар, патенттер, 
орналастырулар туралы мəліметтер.   
- Қазақстан Республикасы қаржы министрлігінің салық комитеті алкоголь өнімін (ликер-арақ 
өнімдерін) шығаруға 15.01.2004 жылы берген мемлекеттік бас мерзімсіз лицензиясы;  

- Қазақстан Республикасы қаржы министрлігінің салық комитеті алкоголь өнімін (жүзім 
шараптарын құюға) шығаруға 15.01.2004 жылы берген мемлекеттік бас мерзімсіз лицензиясы;  

- Қазақстан Республикасы қаржы министрлігінің салық комитеті алкоголь өнімін (коньякты) 
шығаруға 15.01.2004 жылы берген мемлекеттік бас мерзімсіз лицензиясы;  

- Қазақстан Республикасы қаржы министрлігінің салық комитеті алкоголь өнімін (бальзамды) 
шығаруға 15.01.2004 жылы берген мемлекеттік бас мерзімсіз лицензиясы;  

- Қазақстан Республикасы қаржы министрлігінің салық комитеті алкоголь өнімін (бренди) 
шығаруға 15.01.2004 жылы берген мемлекеттік бас мерзімсіз лицензиясы;  

- Қазақстан Республикасы қаржы министрлігінің салық комитеті алкоголь өнімін (арақты жəне 
айрықша арақты) шығаруға 15.01.2004 жылы берген мемлекеттік бас мерзімсіз лицензиясы;  

- Қазақстан Республикасы қаржы министрлігінің салық комитеті алкоголь өнімін (шарап 
ішімдіктерін) шығаруға 15.01.2004 жылы берген мемлекеттік бас мерзімсіз лицензиясы;  

Акционерлік қоғам зерттеу əзірлеулерін жүргізбейді жəне демеушілік жасамайды. 



Акционерлік қоғамның патенттері жоқ.  

26. Соңғы екі жылда сатылған өнімнің (орындалған жұмыстың, көрсетілген қызметтің) 
көлемі:  

Өнімді сату теңгемен 
2003 2004 2005  2006  

248 705 561 193 038 504 385 693 160 616 754 075 
Соңғы қаржы 2006 жыл ішінде дайын өнімді сату көлемі 2005 жылмен салыстырғанда 1,6 есе 
ұлғайды.  

27. Акционерлік қоғамның негізгі қызмет түрлері бойынша сату (жұмыстарды, қызметтерді) 
кірістілігіне оң жəне теріс əсер ететін факторлар 

  
 

Оң факторлар Теріс факторлар 
Нарықтық бағадан төмен бағада жоғары 
сапалы спирт шикізатын пайдалану 
мүмкіндігі  

Жоғары салық ауыртпалығы 

Қазіргі заманғы технологиялар  Нарықтағы жоғары бəсекелестік  
Үлкен тəжірибе  

 

28. Эмитенттің өз өнімін (жұмыстарын, қызметтерін) сатуды ұйымдастыру бойынша 
қызметі  
1) үлесіне барлық жеткізулердің он пайызы келетін жеткізушілердің атауы, орналасқан 

жері, олардың жалпы жеткізілім көлеміндегі үлестері:  
- шикізат бөлігінде – «Талғар – Спирт» АҚ (орналасқан жері: Алматы облысы, Талғар ауданы, 
Талғар қ., Рысқұлов к-сі, 302), өндіріс үшін этил спиртін жеткізеді.  Шикізат жеткізулеріндегі 
үлес салмағы – 100 %; 
- материалдар бөлігінде – «РусКон Коммерция» ЖШС (орналасқан жері: Алматы обл., 
Первомайский кенті), шыны бөтелкелер, Гуала бұрау тығындарын, жапсырма қағаздарын 
жəне өндіріс үшін қажетті басқа материалдарды жеткізеді. Материал жеткізулеріндегі үлес 
салмағы – 100 %. 

2) үлесіне акционерлік қоғамның өнімдерін (жұмыстарын, қызметтерін) таратудан түскен 
жалпы түсімнің он пайызы келетін тұтынушылардың атауы, орналасқан жері, олардың 
жалпы тарату көлеміндегі үлестері: «РусКон Комерц» ЖШС (орналасқан жері: Алматы қ., 
Первомайская өнеркəсіп аймағы), өндірілген өнім көлемінің 100 %. 

 
29. Эмитенттің қызметіне əсер ететін факторлар:  
1) мезгілдік сипаттағы қызметтің түрлері, Акционерлік қоғамның жалпы кірісіндегі 

олардың үлесі: Жоқ. 
2) Акционерлік қоғамға жеткізілетін (көрсетілетін) шикізаттың (жұмыстардың, 

қызметтердің) таратылатын өнімнің жалпы көлеміндегі импорттық үлесі; Жоқ. 
  таратылатын өнімнің жалпы көлеміндегі Акционерлік қоғам экспортқа шығаратын 

өнімінің (жұмыстарының, қызметтерінің) үлесі: 2007 жылға дейін компания өз өнімін 
экспортқа шығарған жоқ. 2007 жылғы болжамдар бойынша экспорт үлесі шамамен 10-15% 
құрайды. 
  

3) облигацияларды шығару туралы шешім қабылданған күннен бастап алты айдың ішінде 
жасалуы немесе орындалуы қажет мəміле (мəмілелер) туралы ақпарат, егер ондай 
мəміленің (мəмілелердің) сомасы баланстық құнның он пайызынан асатын болса;  

 
облигацияларды шығару туралы шешім қабылданған күннен бастап алты айдың ішінде 
баланстық құнның он пайызынан асатын мəмілелер жасалмады.   

 
4)   болашақ міндеттемелері   

Эмитенттің қызметіне əсер ете алатын активтерінің баланстық құнының елу пайызынан 
асатын болашақ міндеттемелері жоқ. 

5) Акционерлік қоғамның сот процесстеріне қатысуы туралы мəліметтер: жоқ. 
6) соңғы бір жыл ішінде уəкілетті мемлекеттік органдардың жəне (немесе) соттың 

Акционерлік қоғамға жəне оның лауазымды тұлғаларына тартқан барлық əкімшілік 
жазалары туралы мəліметтер: жоқ. 

7) облигация ұстаушылары кездесетін тəуекел факторлары: 



А) Бағалы қағаздардың ұйымдастырылған рыногында немесе биржадан тыс рынокта 
облициялар бағасына, сондай-ақ Акционерлік қоғам облицияларының құнына əсер ететін 
рынокта өнім құнының өзгеруіне əсер ететін тəуекелдер 
Түсініктемелер: тəуекелдің осы түрі жалпы экономикалық құлдыраумен жəне 
қатысушылардың экономикалық қызметке белсенділігінің бəсеңдеуімен негізделген, бұл 
жалпы экономикалық болжамдар бойынша Қазақстан Республикасында қазіргі уақытта 
күтілмейді. 
Б) Инфляциямен, девальвациямен жəне банктік пайыз мөлшерлемесімен шартталған тəуекел 
Түсініктемелер: осы тəуекел түрі Акционерлік қоғам қызметіне қатысты өте аз, себебі қазіргі 
уақытта Қазақстан Республикасындағы салықтық жəне банктік заңнама қалыптастырылған 
жəне жеткілікті түрде тұрақты болып табылады, яғни қандай да бір түбегейлі жəне оқыс 
өзгерістер енгізілмейді. Қазіргі уақытта банктік пайыз мөлшерлемесінің төмендеу үрдісі 
байқалады, бұл кредиттерді арзанырақ етеді.   
В) шығарылатын өнімнің бəсеке қабілеттілігімен байланысты тəуекел 
Түсініктемелер: Акционерлік қоғам шығаратын жəне төменірек бағаға тарататын ұқсас өнім 
шығаратын бəсекелесуші фирмалар пайда болу ықтималдылығы бар.   
Г) Елдегі саяси жағдайдың жəне Қазақстан Республикасының заңнамасының өзгеруімен 
байланысты тəуекел 
Түсініктемелер: осы тəуекел түрін болжау қиын жəне Акционерлік қоғам қызметіне қомақты 
əсер етуі мүмкін. 
Д) Əлеуметтік факторлармен байланысты тəуекелдер 
Түсініктемелер: осы тəуекел түрі Акционерлік қоғам қызметіне қатысты, себебі Акционерлік 
қоғам шығаратын өнім қандай да бір тұтынушылар ортасына ғана емес, əртүрлі 
тұтынушыларға бағытталған. 

8) Эмитент қызметі туралы, эмитент өз қызметін атқаратын нарықтар туралы басқа 
ақпарат  
Эмитент өз қызметін атқаратын нарықтар туралы басқа қомақты ақпарат жоқ. 

   



5. ҚАРЖЫЛЫҚ ЖАЙ-КҮЙІ 
 

30. Баланстық құны материалдық емес активтердің жалпы баланстық құнының бес жəне 
одан артық пайызын құрайтын  материалдық емес активтердің түрлері  

2006ж. 31 желтоқсандағы жағдай бойынша "АЛАЗ" АҚ материалдық емес активтерінің құны 
амортизацияны шегергенде 140 024  теңге құрайды. "АЛАЗ" АҚ материалдық емес активтері 
«Бағдарламалық қамтамасыз ету» тобында ұсынылған. Пайдалы қызмет мерзімі топ бойынша – 
6-7 жыл.  

Материалдық емес активтер (мың теңге) 
2006 жылғы 1-жарты жылдық 

Атауы  2003 2004 2005 
Бастапқыдағы 
қалдық құны  

Келіп 
түскені  

Амортизаци
я 

Соңында
ғы 

қалдық 
құны  

1С Бухгалтерия 
№ XIII01278        46 956       46 956           11 270            35 686    
Бағдарламалық 
қамтамасыз ету 
құралы № 
XIII01280     44 638      30 085       15 907       15 907           14 178              1 729    
1С кəсіпорын 8 
Бухгалтерия            104 348           1 739          102 609    

Жиынтығы:     44 638      30 085       62 863       62 863      104 348         27 187          140 024    

 

31. Баланстық құны негізгі құралдардың жалпы баланстық құнының бес жəне одан артық 
пайызын құрайтын  негізгі құралдардың түрлері  

Негізгі құралдарды «АЛАЗ» АҚ материалдық-техникалық базасы құрайды жəне өндірістік 
əлеуеттің маңызды элементі болып табылады. Сондықтан негізгі құралдардың сақталуын 
қамтамасыз ету жəне оларды ұтымды пайдалану Компанияның шаруашылық қызметінің 
тиімділігін арттырудың маңызды шарты болып табылады. 2006 жылғы 31 желтоқсанда 
Компанияның негізгі құралдарындағы инвестициялар көлемі амортизацияны шегергенде 1 727 
314 мың теңге болды.  

    Негізгі құралдар құрамы (мың  теңге) 

  Жер 

Үйлер мен 
ғимарат-

тар  

Машиналар 
мен 

жабдықтар Көлік Басқасы 

Аяқталма-
ған 

құрылыс Барлығы 

Бастапқы құны               
2003 ж. 1 
қаңтарына                -              16 120        71 646           28 612         2 679             2 405            121 462   
Иеленгені               -             14 250                578            371           14 738              29 937   
Қайта 
бағаланғаны               -                                 -      
Кеткені                 -                   2 447            14 250              16 697   
2003 ж. 31 
желтоқсанына                -              16 120        85 896           26 743         3 050             2 893            134 702   
Келіп түскені        14 623           39 350                616            138           42 871              97 598   
Қайта 
бағаланғаны       320 000                       320 000   
Кеткені                14 228            35 687              49 915   
2004 ж. 31 
желтоқсанына        334 623            16 120      125 246           13 131         3 188           10 077            502 385   
Келіп түскені            5 444            1 038             1 193               7 675   
Қайта 
бағаланғаны       344 854                       344 854   
Кеткені              1 576                      1 576   
2005 ж. 31 
желтоқсанына        679 477            16 120      129 114           13 131         4 226           11 270            853 338   
Келіп түскені          19 897            3 104           62 947              85 948   
Қайта 
бағаланғаны       895 472                       895 472   



Кеткені                144                651              15                     810   
2006 ж. 31 
желтоқсанына     1 574 949            16 120      148 867           12 480         7 315           74 217         1 833 948   
Жинақталған 
амортизация               
2003 ж. 1 
қаңтарына                -                4 993        30 504           16 142         1 413                  -                      -     
Есептелгені              1 228        14 515             2 421            363        
Кеткені                   781         
2003 ж. 31 
желтоқсанына                -                6 221        45 019           17 782         1 776                  -       
Есептелгені              1 228        15 345              1 668            313                18 554   
Кеткені                9 785                   9 785   
2004 ж. 31 
желтоқсанына                -                7 449        60 364             9 665         2 089                  -                79 567   
Есептелгені              1 227        17 439                960            561                20 187   
Кеткені              242                306                      548   
2005 ж. 31 
желтоқсанына                -                8 676        77 561           10 319         2 650                  -               99 206   
Есептелгені              1 011          5 731                826            232                  7 800   
Кеткені                   372                      372   
2006ж. 31 
желтоқсанына                -                9 687        83 292           10 773         2 882                  -             106 634   

Қалдық құны               
2003 ж. 1 
қаңтарына               -              11 127        41 142           12 470         1 266             2 405             68 410   
2003 ж. 31 
желтоқсанына                -                9 899        40 877             8 961         1 274             2 893             63 904   
2004 ж. 31 
желтоқсанына        334 623              8 671        64 882             3 466         1 099           10 077           422 818   
2005 ж. 31 
желтоқсанына        679 477              7 444        51 553             2 812         1 576           11 270            754 132   
2006 ж. 31 
желтоқсанына     1 574 949              6 433        65 575             1 707         4 433           74 217        1 727 314   

 «Экспортно-оценочный Центр» ЖШС  нарықтық құнына келтіру мақсатында жер телімін қайта 
бағалады. 2006 жылғы 1 қазандағы жағдай бойынша мүлікті қайта бағалағаннан кейінгі жалпы 
сомасы 1 574 949  мың теңге болды. Нарықтық құнын бағалау үшін жер телімін қайта бағалағанда 
сатуды салыстыру əдісі қолданылды. 

32. Инвестициялар 
 
1) Басқа ұйымдардың капиталындағы ұзақ мерзімді инвестициялары, мемлекеттік бағалы 
қағаздар портфеліне бөлінген бағалы қағаздар портфелі - жоқ. 
2) басқа ұйымдардың капиталындағы ұзақ мерзімді инвестициялар, мемлекеттік емес бағалы 
қағаздар портфеліне бөлінген сатуға арналған бағалы қағаздар портфелі (акционерлік қоғамның 
соңғы үш жылғы қызметі ішіндегі дебеттік жəне кредиттік айналымдары) – жоқ. 
 
33. Дебиторлық берешегі  

Эмитенттің алдында дебиторлық берешектің жалпы сомасының бес жəне одан да көп пайыз 
мөлшерінде дебиторлық берешегі бар ұйымдардың атауларын немесе эмитенттің ірі он 
дебиторларының тізімін көрсете отырып дебиторлық берешектің құрылымы  
 

    Мың теңге 
 
Дебиторлық берешек түрі  

Бастапқы 
сальдо Дебет 

 
Кредит 

Соңғы 
сальдо 

Ұзақ мерзімді, барлығы - - - - 
Соның ішінде: ірі борышкерлерді көрсету 

қажет 
- - - - 

Қысқа мерзімді 219 744 1 023 719 914 475 328 988 
Соның ішінде: РусКон Коммерц ЖШС 208 126 1 019 395 898 247 328 348 

Негізгі өнімді (қызметті) сатудан болған 
берешек 

219 744 1 023 719 914 475 328 988 

Соның ішінде: РусКон Коммерц ЖШС 208 126 1 019 395 898 247 328 348 
Дебиторлық берешектің барлығы 219 744 287 874 364 415 328 988 

 
 



 
 
34  Акционерлік қоғамның жеке меншік капиталы туралы мəліметтер 

 
1) Акционерлік қоғамның жарғылық капиталы туралы мəліметтер. 
31.12.2006ж. Акционерлік қоғамның жарғылық капиталын 60 089 000 (алпыс миллион сексен 
тоғыз мың) теңге құрайды, ол, Акционерлік қоғамның акционерлері арасында бөлінген жəне 
толығымен төленген, номиналды құны 100 (жүз) теңге болатын 585 713 (бес жүз сексен бес 
мың жеті жүз он үш) дана жай акцияға жəне и номиналды құны 100 (жүз) теңге болатын 15 
177 (он бес мың бір жүз жетпіс жеті) дана артықшылықты акцияға бөлінген.  
 
2) Акционерлік қоғамның меншікті капиталы туралы мəліметтер.  
31.12.2006ж. Акционерлік қоғамның меншікті капиталын 1 404 836 237 (бір миллиард төрт жүз 
төрт миллион сегіз жүз отыз алты мың екі жүз отыз жеті) теңге құрайды. 

 
35. Заемдар 

Валюталарды, сыйақы мөлшерлемелерін, қамтамасыз ету түрлерін көрсете отырып, 
қолданыстағы банктік заемдар мен кредиттік желілер туралы ақпарат. Жақын арадағы 
он екі ай ішінде өтелетін сомалар тоқсанға, қалған сомалар жылдарға бөлініп беріледі. 

 
«ТұранƏлем Банкі» АҚ 
 
2005ж. 26 қаңтардағы Бас Кредиттік Келісім № 2000/05/2 (кредит беру лимитін белгілеу туралы) – 
«АЛАЗ» АҚ мен «РусКон- Коммерц» ЖШС кредиттік лимиті 2 500 000 АҚШ долларына, соның 
ішінде 1 000 000 АҚШ доллары инвестициялуға (қалпына келтірілмейтін сома), 1 500 000 АҚШ 
доллары айналымдағы қаражаттарды толтыруға (1 500 000  - қалпына келтірілмейтін сома, өтесе, 
тағы алуға болады). Кредит беру лимиті 2005ж. 26 қаңтардан 2008ж. 26 қаңтарға дейін беріледі.  
«АЛАЗ» АҚ үшін ТұранƏлем Банкінде кредитті алу туралы шешімді Reno Holding қабылдады. 
Reno Holding  «Парасат Холдинг»  АҚ-на банктің кепіліне «АЛАЗ» АҚ акцияларын беру жөніндегі 
сенімгерлік басқарушы ретінде сенімхат жазып берді.  
ТұранƏлем Банкі қоғам акцияларының кепіліне өндірісті дамыту үшін «АЛАЗ» АҚ-на кредиттік 
желіні ұсынды.  
 
Пайыздар: 
6 айға дейін кредит – жылдық 14,5 %  
1 жылға дейін кредит    - жылдық 15%  
Негізгі қарыз бен пайыздар ай сайын өтеледі. 
 
«Еуразиялық Банк» АҚ 
 
2005ж. 17 қазандағы Кредиттік желі шегінде заемдар, банктік кепілдіктер беруге жəне 
аккредитивтер ашуға (ұсынуға) шарт №44 – «АЛАЗ» АҚ мен «ТалғарСпирт» АҚ көп дегенде 12 
айға мерзімге транштармен айналымдағы қаражаттарды толтыруға 272 000 000 теңге  (Екі жүз 
жетпіс екі миллион) теңге сомаға кредиттік лимит. 
Банк 2005ж. 17 қазаннан бастап 2007ж. 16 қазанға дейін 2 (екі) жылға лимит шегінде Клиент үшін 
банктік операциялар ұсынуға міндеттенеді. 
Пайыздар: 
Заем сомасының жылдық 13  %. 
Өтеу: 
Негізгі қарыз - əрбір заем мерзімінің соңында өтеледі, 
жəне пайыздар ай сайын 25 күні өтеледі.  
Кредиттік желі компанияның əріптесімен («РусКон- Коммерц» ЖШС жəне  «ТалғарСпирт» АҚ) 
бірге келісуіне қарай таңдап алынады. Кредиттік лимит шегіндегі кредиттің таңдап алынған 
сомасы жай кредит сияқты əрбір компанияға жеке-жеке компания міндеттемесіне жатады. 
 
"Reno Holding" алынған заем 
 
2002ж. 24 сəуірдегі заем шарты № 01А 2002. 
Шарт мерзімі – ұзарту мүмкіндігімен 2007ж. 24 сəуірге дейін (5 жылға).  
Шарт бойынша заем сомасы АҚШ долларымен 1 980 000 (бір миллион тоғыз жүз сексен мың) 
АҚШ доллары 
2007 жылдың 31 желтоқсанына қарыз сомасы 1 053 000 (бір миллион елу үш мың) АҚШ доллары 
 
Пайыздар 
жылдық 4 %  



 
Заемдар  есепті күнге , теңгемен 
Заем кредиторының  31.12.2007 

негізгі 
борыш  

Өтелетін сома 

атауы сомасы 2007 ж. 1-
тоқ. 

2007 ж. 2-
тоқ. 

2007 ж. 3-
тоқ. 

2007 ж. 4-
тоқ. 

2008 
жыл 

ТұранƏлем Банкі АҚ 157 526 52 438 27 944 18 221 58 923  - 
Еуразиялық Банк АҚ 160 402  122 402 - 38 000  - - 
       
Барлығы  317 928      

 
36. Акционерлік қоғамның негізгі қызметін атқаруымен байланысты кредиторлық берешегі 

(жеткізушілер алдындағы берешегі, алынған аванстар) 
Эмитенттің алдында кредиторлық берешектің жалпы сомасының бес жəне одан да көп пайыз 
мөлшерінде кредиторлық берешегі бар ұйымдардың атауларын немесе эмитенттің ірі он 
кредиторларының тізімін көрсете отырып кредиторлық берешектің құрылымы  

 
Кредиторлық берешек     
 
Кредиторлық берешек түрі  

Бастапқы 
сальдо 

Дебет Кредит Соңғы 
сальдо 

Ұзақ мерзімді, барлығы      
Соның ішінде: ірі кредиторларды көрсету 
қажет 

    

Қысқа мерзімді, барлығы 310 988   311 415 
Соның ішінде:     
Алматы қ-ғы ТұранƏлем Банкі АҚ-на 
сыйақы 

18 334 66 060 49 423 1697 

Дихан ЛТД ЖШС Ұзынағаш с., Жамбыл 
ауданы 

16 530 16 530   

Алматы қ-сы Каз Рос Принтерс БК ЖШС 2 788 26 002 23 242 28 
РусКон-Коммерция ЖШС Алматы обл. 
Первомайский пос. 

 151 296 278 591 127 294 

Талғарспирт АҚ Талғар қаласы  31 640 212 581 150 941 
ЭЛЬИКА ЖШС Алматы қ-сы 82 904 83 317 413  
Эс Пи Ай Сентрал Азия (SPI Central Asia 
ЖШС) Алматы қ-сы 

6 555 5 212  1 343 

РЕНО Холдинг сыйақы 21 432 3 240 5 568 23 760 
Батыр ЖШС Алматы қ-сы 1 011 6 211 5 640 440 
EUROCLASS Италия 1 033 352 405 1 086 
Парасат Холдинг АҚ 8 000 8 500 5000 4 500 
Казупак ЖШС Алматы қ-сы  5574 6122 326 
Тараз ОФО 4872 4872   
Фалкoн Транс ЖШС 1000 1000   
Элика ЖШС 687 687   
Conciergerie ЖШС 137834 158402 20568  
Asia Inter-Trade ЖШС 898 898   
Бал-Шам 201 1980 1779  
Илийский КБК 1850 17486 15636  
Киик Флекс 4819 4819   
Нацекс 240 240   
Жалпы кредиторлық берешек 310 988   311 415 

 



6. БАҒАЛЫ ҚАҒАЗДАР ШЫҒАРЫЛЫМДАРЫ ТУРАЛЫ МƏЛІМЕТТЕР 
  

37. Облигацияларды шығару туралы шешімді қабылдау күніне дейін эмитенттің тіркелген 
бағалы қағаздар шығарылымдары туралы ақпарат 

 
1) бағалы қағаздардың əрбір шығарылымының жалпы саны, түрі, номиналды құны, əрбір 

шығарылым бойынша орналастырылған облигациялар саны, сондай-ақ орналастыру 
(номиналды құны бойынша) кезінде тартылған жалпы ақша көлемі, негізгі қарыз 
сомасы, əрбір шығарылым бойынша есептелген жəне төленген сыйақы сомасы, өтеу 
күнін көрсетіп, сатып алынған жəне мерзімінен бұрын өтелген облигациялар саны. 
Облигациялар шығарылымын мемлекеттік тіркеген орган, мемлекеттік тіркеу нөмірі, 
осы шығарылым мемлекеттік тіркелген күн; 

Акционерлік қоғам облигациялар шығарған емес.  

2)  Құрылтайшылар төлеген акциялардың жалпы саны, түрі, номиналды құны, сондай-ақ 
акцияларды орналастыру кезінде тартылған жалпы ақша сомасы. Соңғы күнгі 
шығарылым бағасын көрсетіп, айналымдағы, сатып алынған акциялар саны. 
Акцияларды сатып алу əдістемесі бекітілген күн. Акциялар шығарылымын мемлекеттік 
тіркеген орган, мемлекеттік тіркеу нөмірі жəне осы шығарылым мемлекеттік тіркелген 
күн 

Бірінші шығарылым: 
- номиналды құны 100 (бір жүз) теңге сомасы 13 659 300 (он үш миллион алты жүз елу тоғыз 
мың үш жүз) теңге болатын 136 593 (бір жүз отыз алты мың бес жүз тоқсан үш) дана жай 
атаулы акция, оларға KZ1С11210415 Ұлттық идентификациялық нөмірі берілді; 

- номиналды құны 100 (бір жүз) теңге сомасы 1 517 700 (бір миллион бес жүз он жеті мың жеті 
жүз) теңге болатын 15 177 (он бес мың бір жүз жетпіс жеті) дана артықшылықты атаулы 
акция, оларға KZ1Р11210410 Ұлттық идентификациялық нөмірі берілді;  

Бірінші эмиссияның жалпы сомасы - 15 177 000 (он бес миллион бір жүз жетпіс жеті) теңге. 
Акциялар шығарылымы құжатсыз нысанда шығарылды. 

Эмиссия Қазақстан Республикасының Бағалы қағаздар жөніндегі ұлттық комиссиясымен 1996 
жылғы 28 ақпанда тіркелді (шығарылым 25.05.1998 жылы жойылды) жəне Мемлекеттік 
реестрге № А1121 енгізілді, бұл туралы № 03-1-15/1439 бағалы қағаздар эмиссиясын 
мемлекеттік тіркеу туралы куəлік берілді (эмиссия проспекті № А01101). 

Бірінші шығарылым акциялар эмиссиясын орналастыру жөніндегі есеп уақтылы 
берілмегендігі үшін Қазақстан Республикасының Ұлттық комиссиясы Директоратының 1998 
жылғы 25 мамырдағы №83 қаулысымен жойылды. 

Екінші шығарылым: 

- номиналды құны 100 (бір жүз) теңге сомасы 13 659 300 (он үш миллион алты жүз елу тоғыз 
мың үш жүз) теңге болатын 136 593 (бір жүз отыз алты мың бес жүз тоқсан үш) дана жай 
атаулы акция, оларға KZ1C112104X4 Ұлттық идентификациялық нөмірі берілді. 

- номиналды құны 100 (бір жүз) теңге сомасы 1 517 700 (бір миллион бес жүз он жеті мың жеті 
жүз) теңге болатын 15 177 (он бес мың бір жүз жетпіс жеті) дана артықшылықты атаулы 
акция, оларға KZ1Р112104Х6 Ұлттық идентификациялық нөмірі берілді.  

Эмиссияның жалпы сомасы - 15 177 000 (он бес миллион бір жүз жетпіс жеті) теңге. Акциялар 
шығарылымы құжатсыз нысанда шығарылды. 

Эмиссия Қазақстан Республикасының Бағалы қағаздар жөніндегі ұлттық комиссиясымен 1998 
жылғы «08» қыркүйекте тіркелді (НИН берілген күн) Мемлекеттік реестрге енгізілді, бұл 
туралы № 02-2-19/4403 бағалы қағаздар эмиссиясын мемлекеттік тіркеу туралы куəлік 
берілді.  

Үшінші шығарылым: 

- номиналды құны 100 (бір жүз) теңге сомасы 44 912 000 (қырық төрт миллион тоғыз жүз он 
екі) теңге болатын 449 120 (төрт жүз қырық тоғыз мың бір жүз жиырма) дана жай атаулы 
акция, оларға KZ1С11210415 Ұлттық идентификациялық нөмірі берілді. 

 Эмиссияның жалпы сомасы - 44 912 000 (қырық төрт миллион тоғыз жүз он екі мың) теңге. 
Акциялар шығарылымы құжатсыз нысанда шығарылды. 

Эмиссия Қазақстан Республикасының Бағалы қағаздар жөніндегі ұлттық комиссиясымен 1999 
жылғы 27 шілдеде тіркелді (ұлттық идентификациялық нөмірді түзетуге байланысты 2000 



жылғы 28 қаңтарда куəлік ауыстырылды) жəне Мемлекеттік реестрге № А1121-2 енгізілді, бұл 
туралы № 02-2-22/561 бағалы қағаздар эмиссиясын мемлекеттік тіркеу туралы куəлік берілді.  

Акцияларды орналастыру басталған күн – 27.07.1999 ж. Акцияларды орналастыру аяқталған 
күн – 27.07.1999 ж. 

Бұрын берілген идентификациялық нөмірлер KZ1C112104X4, KZ1C11210415 жəне 
KZ1P112104X6  KZ1C11210016 жəне KZ1P11210112. 

Бағалы қағаздар эмиссиясын мемлекеттік тіркеу туралы куəлік 2006 жылғы 9 маусымда 
Қазақстан Республикасының Қаржы нарығы мен қаржы ұйымдарын реттеу жəне қадағалау 
жөніндегі агенттігімен ауыстырылып, Мемлекеттік реестрге А1121 нөмірмен енгізілген. 

01,03,2007ж. жағдай бойынша жарияланған жəне орналастырылған акциялар саны: 

- номиналды құны 100 (бір жүз) теңге болатын 585 713 (бес жүз сексен бес мың жеті жүз он 
үш) дана жай атаулы акция, оларға берілген ұлттық идентификациялық нөмір  -
KZ1C11210016; 

- номиналды құны 100 (бір жүз) теңге болатын 15 177 (он бес мың бір жүз жетпіс жеті) дана 
атаулы артықшылықты акция, оларға берілген ұлттық идентификациялық нөмір - 
KZ1Р11210112. 

Компания акциялар шығарған жоқ. Акционерлік қоғамның акцияларды сатып алу əдістемесі 
əзірленген жоқ жəне бекітілген жоқ. 

3) Эмитенттің бағалы қағаздар ұстаушылар алдындағы өз міндеттемелерін орындамау 
фактілері, облигациялар бойынша сыйақы төлемеуі (төлеуді кешіктіргені), жай жəне 
артықшылықты акциялар бойынша дивидендтерді төлемеуі (төлеуді кешіктіргені) 
туралы мəліметтер, соның ішінде орындалмаған міндеттердің мөлшерлері туралы, 
оларды орындауды мерзімінен кешіктірген күні туралы ақпарат, бағалы қағаздар 
бойынша (түрлері мен шығарылымдары бойынша жеке) есептелген, бірақ төленбеген 
сыйақы сомасы.  

 
Артықшылықты акциялар 

Төленгені Жылы  Есептелгені  
Салықты 
есепке 
алмағанда 

Салық Салықты 
есепке 
алғанда 

Берешек  Төлемеу себебі 

2001 22 350     Талап етілмеген 
2002 151 770    22 350 Талап етілмеген 
2003 151 770 203 852 22 765 226 617 99 272 Талап етілмеген 
2004 151 770 3 587 22 765 26 353 224 690 Талап етілмеген 
2005 151 770 149 578 22 765 172 343 204 116 Талап етілмеген 
2006 151 770 108 113 22 765 130 878 225 008 Талап етілмеген 
2007  151 770 67 218 0 67 218 157 790 Талап етілмеген 

ЖАЛПЫ 781 200 532 348 91 060 623 409 157790  
 

Жай акциялар  
жыл есептелгені төленгені Міндеттемелерді 

орындамау 

(есептеу жəне/немесе 
төлеу) 

Төлемеу себептері 

2002 - - Есептеу жəне төлеу ЖЖ шешімімен 

2003 - - Есептеу жəне төлеу ЖЖ шешімімен 

2004 - - Есептеу жəне төлеу ЖЖ шешімімен 

2005 - - Есептеу жəне төлеу ЖЖ шешімімен 

2006 - - Есептеу жəне төлеу ЖЖ шешімімен 

 
4) егер бағалы қағаздардың қандай да бір шығарылымы тоқтата тұрылған немесе 

жарамсыз болып танылған не күші жойылған болса, мұндай шешімді қабылдаған 
мемлекеттік орган, негіздемесі жəне оны қабылдау күні көрсетіледі:  

 
Бірінші шығарылым акциялар эмиссиясын орналастыру жөніндегі есеп уақтылы 
берілмегендігі үшін Қазақстан Республикасының Ұлттық комиссиясы Директоратының 1998 
жылғы 25 мамырдағы №832 қаулысымен болған жоқ деп танылды. 

 



5) Облигациялар бойынша төлемдердің өтелген күні жəне жалпы мөлшері 
     Акционерлік қоғам облигацияларды шығарған жоқ. 
 
 
6) əр жыл үшін бір акцияға (жай, артықшылықты) шағып есептелген жəне төленген 

дивидендтер сомасы жəне екі соңғы қаржы жылының əрқайсысына акцияның əрбір 
түріне берілген дивидендтердің жалпы сомасы 

 
Соңғы екі жылда жай акциялар бойынша дивидендтер төленген жоқ. 2005 жəне 2006 
жылдары үшін артықшылықты акциялар бойынша дивидендтер 11,35 жəне тиісінше 8,62 
болды. 2005 жылы есептелген дивидендттер сомасы 151 770 теңге болды, олардың өткен 
кезеңдегі берешегін ескере отырып 172 344 теңгесі төленді. 2006 жылы есептелген 
дивидендтердің жалпы көлемі 151 770 теңге болды, олардың 130 879 теңгесі төленді. 2007 
жылы есептелген дивидендтер 151 770 теңге болды, олардың 67 281 немесе бір акцияға 
шаққанда 4,43 теңгесі төленді. 

 
 
 
7) Эмитенттің бағалы қағаздарымен сауда-саттық жүргізілетін негізгі рыноктар, соның 

ішінде сауда-саттық ұйымдастырушыларының атаулары:  Бағалы қағаздардың 
ұйымдастырылмаған рыногы. Акционерлік қоғамның   жай жəне артықшылықты акциялары 
«Қазақстан қор биржасы» АҚ-ның «В» санаты бойынша ресми тізіміне енгізілді. 01.03.2007ж. 
жағдай бойынша мəмілелер жасалған жоқ.  

 
8) эмитент ертеректе шығарған əрбір бағалы қағаз түрінің ұстаушыларына беретін 

құқықтары  
 
Қоғам акциорнерлері құқылы: 

1) Заңмен жəне қоғам жарғысымен қарастырылған тəртіпте Қоғамды басқаруға қатысуға; 
2) Дивидендтер алуға; 
3) Акционерлердің жалпы жиналысы немесе қоғам жарғымен анықталған тəртіпте қоғам 

қызметі туралы ақпарат алуға, соның ішінде қоғамның қаржы есебімен танысуға; 
4) тіркеушіден немесе номинал ұстаушыдан өзінің бағалы қағаздарға деген меншік құқығын 

растайтын үзінді жазбалар алуға; 
5) Қоғам акционерлерінің жалпы жиналысына қоғамның директорлар кеңесіне сайлауға 

кандидатуралар ұсынуға; 
6) Сот тəртібінде қоғамның органдары қабылдаған шешімдерді даулауға; 
7) Қоғамға қызметі туралы жазбаша сұраулар жөнелтуге жəне осы сұрау қоғамға түскен 

күннен бастап отыз күннің ішінде дəлелді жауаптар алуға; 
8) Қоғам тараған жағдайда оның мүлкінің бір бөлігіне; 
9) Заңмен белгіленген тəртіпте қоғам акцияларын немесе акцияларға айырбасталатын 

басқа бағалы қағаздарын артықшылықпен сатып алуға. 
Ірі акционер қосымша құқылы: 
10) Акционерлердлің кезектен тыс жалпы жиналысын шақыруды талап етуге немесе  

директорлар кеңесі акционерлердің жалпы жиналысын шақырудан бас тартқан жағдайда, 
оны шақыру туралы өтінішпен сотқа баруға; 

11) Қоғамның директорлар кеңесіне Заңға сəйкес акционерлердің жалпы жиналысының күн 
тəртібіне қосымша мəселелер енгізу туралы ұсыныс жасауға; 

12) Директорлар кеңесінің отырысын шақыруды талап етуге; 
13) өз есебінен аудиторлық ұйымның қоғам аудитін жүргізуін талап етуге; 
14) Қазақстан Республикасының заңнамасымен қарастырылған немесе қоғам жарғысының 

ережелерінен туындайтын басқа құқықтарды жүзеге асыруға. 
 



7. ОБЛИГАЦИЯЛАР ШЫҒАРЫЛЫМЫ ТУРАЛЫ МƏЛІМЕТТЕР 
 
1) облигациялар түрі: атаулы купондық, қамтамасыз етілмеген 
2) Шығарылатын 
облигациялар саны: 
 
Облигациялар 
шығарылымының 
жалпы көлемі: 

2 000 000 (екі миллион) дана; 
 
 
 
2 000 000 000 (екі миллиард) теңге; 

3) Бір облигацияның 
номиналды құны 

1000 (бір мың) теңге 

4) облигациялар бойынша сыйақы: 
 
• Облигациялар 
бойынша сыйақы 
мөлшерлемесі 

 
Облигациялар айналымының бірінші жылы сыйақы 
мөлшерлемесі – номиналды құнының  жылдық 12% , 
айналымның екінші жылынан бастап –инфляция деңгейіне 
байланысты қалқымалы болады жəне əрбір 6 ай сайын қайта 
қарастырылады. 
Облигациялар айналымының екінші жылынан (үшінші купондық 
кезеңнен) бастап сыйақы мөлшерлемесі (r) келесідей 
есептеледі: 
 

 r=(i-100)+m, мұнда 

 i – кезекті купондық сыйақы төленген күнге дейінгі алдындағы 2 
ай бұрынғы соңғы 12 ай ішіндегі Қазақстан Республикасының 
Статистика жөніндегі агенттігі не тұтыну бағаларының ресми 
индексін есептеуге жəне жария етуге уəкілетті Қазақстан 
Республикасының басқа да ресми органы жариялаған тұтыну 
бағалары индексінің өсуі/түсуі ретінде есептелген инфляция 
деңгейі. Сыйақы мөлшерлемесі кезекті купонды сыйақы 
төленетін күнге дейінгі алдыңғы 2 айдағы тұтыну бағалары мен 
инфляцияның деңгейі бойынша есептеледі. 
 
m -  облигациялар айналымының бүкіл мерзімі бойы 3,0% 
құрайтын белгіленген маржа. 
 
Купонның ең жоғарғы мəні – жылдық 13,0% .  
Купонның ең төменгі мəні – жылдық 5,0% . 
 
Облигациялар бойынша купондық сыйақы мөлшерлемесін 
жоғарыда сипатталғандай өзгерту үшін эмитент əрбір купондық 
кезеңнің аяқталуына қалған 30 күн бұрын Қазақстан 
Республикасының мемлекеттік жəне орыс тілдеріндегі 
басылымдарында келесі купондық кезеңге жаңа мөлшерлемені 
көрсетіп, облигациялар бойынша купондық сыйақы 
мөлшерлемесінің өзгергендігі туралы хабарландыру 
жариялайды, сондай-ақ бұл туралы “Қазақстан қор биржасы” АҚ 
ресми хатпен хабар береді. 

• Сыйақы есептеле 
басталатын күн  

Айналым басталған күннен бастап;  
Облигациялардың айналымы осы облигациялар шығарылымы 
«Қазақстан қор биржасы» АҚ ресми тізіміне енгізілген күннен 
басталады. 

• Сыйақыны төлеу 
тəртібі мен 
шарттары 

Сыйақы төлем жасалатын кезеңнің соңғы күнінен бастап 10 
жұмыс күні ішінде облигацияларды ұстаушылардың ағымдағы 
шоттарына ақшаны аудару арқылы теңгемен төленеді.  
Төлем жасалатын кезеңнің соңғы күнінің басындағы жағдай 
бойынша облигацияларды ұстаушылардың тізілімінде тіркелген 
тұлғалар сыйақы алуға құқылы.   
Егер инвестор Қазақстан Республикасының резидент емесі 
болып табылса,  купондық сыйақы Қазақстан Республикасының 
аумағында банк шотының болу талабымен ұлттық валютада 
төленеді. 

• Сыйақыны төлеу Купон жылына екі рет, тиісінше əрбір 6 (алты) ай сайын, бір 



кезеңділігі мен 
күндері 

жылда 360 күн, бір айда 30 күн бар деген есеп базасында 
«Қазақстан қор биржасы» АҚ  есеп-айырысулар регламентіне 
сəйкес облигациялар айналымы басталған күннен бастап 
төленеді. 
 

5) Облигациялар айналымы жəне өтеу туралы мəліметтер:  
• Айналым мерзімі  

Айналым басталған күннен бастап 5 (бес) жыл 
 

• Өтеу шарттары  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Облигацияларды толық өтеу номиналды құны бойынша төлем 
жасалатын кезеңнің соңғы күнінің басындағы жағдай бойынша 
облигацияларды ұстаушылардың тізілімінде тіркелген 
облигацияларды ұстаушылардың ағымдағы шоттарына 
айналым кезеңі аяқталғаннан кейінгі 10 жұмыс күні ішінде ақша 
аудару арқылы соңғы купондық сыйақыны бір мезгілде төлей 
отырып теңгемен жүзеге асырылады.  
Егер инвестор Қазақстан Республикасының резидент емесі 
болып табылса,  купондық сыйақы Қазақстан Республикасының 
аумағында банк шотының болу талабымен ұлттық валютада 
төленеді. 
 
Облигациялардың мерзімінен бұрын өтелуі, айырбасталуы жəне 
мерзімінен бұрын сатып алынуы – көзделмеген.  

• Облигацияларды 
өтеу күні 

Облигациялардың айналым мерзімі аяқталған күннен бастап 10 
жұмыс күні ішінде.  

• Облигацияларды 
өтеу жүргізілетін жер 

«Алматы ликер-арақ зауыты» акционерлік қоғамы 
мекен-жайы: Қазақстан Республикасы, 050010, Алматы қ-сы, 
Медеу ауданы, Бекхожин көшесі, 15 

• Облигацияларды 
өтеу тəсілі 

Негізгі борыш сомасын өтеу облигацияларды ұстаушылардың 
ағымдағы банк шоттарына ақша аудару арқылы жүзеге 
асырылады.  

5-1) Облигацияларды 
төлеу шарттары мен 
тəртібі  

«АЛАЗ» АҚ облигациялары ақшаны аудары арқылы төленеді, 
төлем жасау тəртібі мəмілені жасау сəтіне келісіледі.  

5-4) облигацияларды 
ұстаушылардың өкілі 
туралы мəліметтер 

Облигацияларды ұстаушылар өкілі көзделмеген 

5-6) Тіркеушінің атауы, 
орналасқан жері, 
телефон нөмірлері, 
шарт күні жəне нөмірі 

 

«Первый независимый регистратор» акционерлік қоғамы 
(қысқартылған атауы: «Первый независимый регистратор» АҚ) 
заңды мекен-жайы: Алматы қ. Сəтпаев к-сі, 29-в; орналасқан 
жері: Қазақстан Республикасы, Алматы қ., Қонаев к-сі, 32 
телефон: 3272–58-84-61,  бағалы қағаз ұстаушылар реестрін 
жүргізу жөніндегі қызметті атқаруға берілген лицензия нөмірі, 
берілген күні, берген орган: № 0406200360 2005ж. 08 сəуір, 
Қазақстан Республикасының Қаржы нарығы мен қаржы 
ұйымдарын реттеу жəне қадағалау жөніндегі агенттігімен 
берілген. 17.10.1997 жылғы Бағалы қағаз ұсташылар реестрін 
жүргізу жөніндегі қызметтер атқаруға шарт-тапсырма №4. 
 

5-7) төлем агенті туралы 
мəліметтер 

Эмитенттің төлем агенті жоқ. 

6) Əрбір облигацияның 
ұстаушысына берілетін 
құқықтар  
 

• Облигациялар шығарылымының осы проспектісінде 
көзделген номиналды құнын алу құқығы;  

•  Облигациялар шығарылымының осы проспектісінде 
көзделген мерзімде сыйақыны алу құқығы;  

• Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген 
тəртіппен өз талаптарын қанағаттандыру құқығы;  

• Облигацияларды еркін түрде иелігінен шығару жəне басқа да 
тəсілмен иелік етіп басқару құқығы;  

• Облигацияларға меншік құқығынан туындайтын өзге де 
құқықтар.  

 
Облигацияларды мерзімінен бұрын өтеу жəне мерзімінен бұрын 
сатып алу – көзделмеген 



 
7) Басталуы бойынша 
дефолт жариялануы 
мүмкін оқиғалар 

Эмитенттің облигациялары бойынша дефолт осы проспектпен 
белгіленген сыйақы (купон) жəне негізгі қарыз мерзімі аяқталған 
күннен кейінгі келесі күннен бастап 10 жұмыс күні ішінде 
купондық сыйақыны жəне/немесе облигациялар бойынша негізгі 
қарызды төлемеген немесе толық төлемеген жағдайда 
басталады. 
Дефолт жағдайында облигация ұстаушыларына берілетін 
құқықтар:  
Эмитенттің күнəсінен осы проспектпен белгіленген мерзімде 
купонды сыйақы жəне/немесе облигациялар бойынша негізгі 
қарыз төленбеген немесе толық төленбеген жағдайда эмитент 
облигация ұстаушыларына ақша міндеттемесі немесе оның бір 
бөлігі орындалған күні Қазақстан Республикасының Ұлттық 
Банкінің ресми қайта қаржыландыру мөлшерлемесіне қарай 
есептелетін əрбір мерзімі кешіктірілген жұмыс күні үшін өсімақы 
есептейді. 

8) Опциондар туралы 
ақпарат 

Опциондар қарастырылмаған.  

 
 
39. Айырбасталатын облигациялар 
 
 

Шығарылатын облигаиялар айырбасталмайды. 
 
 
40. Облигацияларды орналастыру тəсілі 
 
Облигациялар жазылу жəне сауда-саттық өткізу арқылы Қазақстан Республикасының 
ұйымдастырылған жəне ұйымдастырылмаған рыноктарында орналастырылады. 
Ұйымдастырылған рынокта сауда-саттықты ұйымдастырушы ретінде «Қазақстан қор биржасы» 
АҚ (КАSЕ) болады.  
Облигацияларды орналастыру облигациялардың барлық айналым мерзімінде жүзеге 
асырылады. Облигациялар ұйымдастырылмаған рынокта орналастырылған жағдайда 
орналастырудың басталу күні облигациялар  «Қазақстан қор биржасы» АҚ ресми тізіміне ресми 
түрде енгізілген күн болып табылады.  
 
1) Облигацияларды орналастыру мерзімі мен тəртібі 
 

• облигациялар бүкіл айналым мерзімі бойы орналастырылуы мүмкін  
• облигациялар инвесторлардан келіп түскен өтінімдердің кезектілігі қағидаты бойынша 

орналастырылады 
• облигациялар айырбасталмайды. 
 
 

2) Облигацияларды орналастыруға қатысатын ұйымдар туралы мəліметтер 
 
Облигацияларды орналастыруға бағалы қағаздар рыногының кəсіби қатсушысы - "Финансовая 
компания "REAL-INVEST.kz" АҚ қатысады (2003 жылғы 26 желтоқсандағы номиналды ұстаушы 
ретінде клиенттердің шоттарын жүргізу құқығымен бағалы қағаздар рыногында брокер-дилерлік 
қызметті атқаруға арналған лицензия № 0401200662). 25.11.2005ж. н/сіз андеррайтинг шарты. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
41. Облигацияларды орналастырудан түскен ақшаны пайдалану  
 
 
Доллардың шартты бағамы = 125 KZT/USD 
 

№ Инвестициялаудың негізгі бағыттары  Өлш. 
бірлігі Саны Бағасы 

КZТ Құны КZТ 

ҚҚС-мен 
бірлігінің 
бағасы, 

USD 

ҚҚС-мен 
құны, 
USD 

  Үйлер мен ғимараттар                 675 020 150       5 400 161 

1 Жұмыс істеп тұрған қоймалардың едендеріне 
асфальт төсеу ш.кв 2500 2000              5 000 000  16         40 000 

2 Аумаққа асфальт төсеу ш.кв 10000 2000            20 000 000  16       160 000 

3 Аспалы құрылысты салу ш.кв 1800 13900            25 020 000  111,2       200 160 

4 Өндірістік цехтерді қалпына келтіру  ш.кв 1 250000000          250 000 000  2000000    2 000 000 

5 Əкімшілік ғимаратты салу ш.кв 3500 107142,9          375 000 150  857,14    3 000 001 

  Өндірістік жабдық                 390 800 000       3 126 400 

6 Сағатына 12000 бөт. арақты құю желісін сатып 
алу  Компл. 1 181500000          181 500 000  1452000    1 452 000 

7 Су жəне əлсіз алкогольді сусындар құю желісін 
сатып алу  Компл. 1 73250000            73 250 000  586000       586 000 

8 Кері остмосты сатып алу  Дана  1 3000000              3 000 000  24000         24 000 

9 S 350 компрессорын сатып алу Дана  1 5350000              5 350 000  42800         42 800 

10 Спирт қоймасын қалпына келтіру жəне жаңарту Дана  1 62500000            62 500 000  500000       500 000 

11 Купаж бөлімшесін автоматтандыру  Дана  1 65200000 65200000 521600 521600 

  Көлік құралдары                  22 600 000          180 800 

12 КамАЗ 53215 Дана  2 6300000            12 600 000  50400       100 800 

13 ЗИЛ 8 тонналық Дана  2 3700000              7 400 000  29600         59 200 

14 "Паз" автобусы Дана  1 2600000              2 600 000  20800         20 800 

   МЕА жəне басқасы                 911 579 850       7 292 639 

15 Бизнес процестерді автоматтандыруға жəне 
жетілдіруге арналған бағдарламалар  Компл. 1 31250000            31 250 000  250000       250 000 

16 Кеңсе жиһазын сатып алу  компл. 36 187500              6 750 000  1500         54 000 

17 Кеңсе техникасын сатып алу  компл. 36 187500              6 750 000  1500         54 000 

18 Айналым қаражатын толықтыру   1 866829850          866 829 850  6934639    6 934 639 

  Барлығы              2 000 000 000     16 000 000 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



8. ҚОСЫМША АҚПАРАТ  
 
42. Облигация айналымындағы шектеулер  

Акционерлік қоғам облигация айналымына, сондай-ақ орналастырылатын облигациялардың 
ықтимал иеленушілеріне қатысты ешқандай шектеулер белгілемейді. 

 
43. Облигация шығарылымына кеткен шығындар жəне осы шығындардың қалай 
өтелетіндігі туралы мəліметтер  
 

Атауы Есептеу базасы 
Листингтік алым (кіру) 1 000 000 теңге 

Листингтік алым (жыл сайынғы) 1 000 000 теңге 
Қаржы кеңесшісінің қызметтері  2 700 000 теңге 

Аудит өткізу 2 000 000 теңге 
Жалпы 6 700 000 теңге 

 
44. Инвесторлар эмитент жарғысының көшірмесімен жəне облигациялар 
шығарылымының проспектімен таныса алатын жерлер туралы ақпарат 
1) Инвесторлар Акционерлік қоғам жарғысының көшірмесімен, облигациялар 

шығарылымының проспектімен, осы құжаттарға енгізілген өзгертулермен жəне 
толықтырулармен, Акционерлік қоғамның облигацияларын орналастыру нəтижелері 
туралы есептермен таныса алатын жерлер туралы ақпарат 
 
Акционерлік қоғам жарғысының көшірмесімен, акциялар шығарылымының проспектімен, осы 
құжаттарға енгізілген өзгертулермен жəне толықтырулармен, акцияларды орналастыру 
нəтижелері туралы есептермен ықтимал инвесторлар келесі мекен-жай бойынша таныса 
алады: Қазақстан Республикасы, Алматы қ-сы, Медеу ауданы, Бекхожин к-сі, 15  тел. 3272-91-
16-05, тел/факс 3272-91-65-44.   

 
2) Акционерлік қоғамның қызметі туралы ақпаратты жариялау үшін пайдаланылатын 

бұқаралық ақпарат құралдарының атауы: -  «Егемен Қазақстан», «Казахстанская правда» 
 
 
 
 
 
 
 
«Алматы ликёр-арақ зауыты» АҚ          ______________________________     Мүсралиев А.Т. 
Президенті  

    
 

 
Бас бухгалтері                 ________________________________    Спивак Н.Н.
       

         М.О. 


	24. Эмитенттің қызметіне болашақта едәуір әсер етуі мүмкін эмитент жасаған маңызды келісім-шарттар, келісімдер туралы мәліметтер.  
	25. Құжаттың күні мен нөмірін, қолданылу мерзімін және осы құжатты берген органды көрсете отырып, эмитент өз қызметін жүзеге асыру үшін алған лицензиялар, патенттер, орналастырулар туралы мәліметтер.   
	8) Эмитент қызметі туралы, эмитент өз қызметін атқаратын нарықтар туралы басқа ақпарат  


