
25 августа 2011 г. 

КАЗАХМЫС ОБЪЯВЛЯЕТ РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ И ФИНАНСОВОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЗА ПЕРВОЕ ПОЛУГОДИЕ 2011 ГОДА   

По итогам первого полугодия 2011 г. Группа Казахмыс демонстрирует стабильные
производственные результаты в соответствии с годовым планом и усиление
финансового положения компании.  

EBITDA Группы (за вычетом особых статей) увеличилась на 20% по сравнению с
аналогичным периодом прошлого года и составила $ 1,608 млрд. Рост обеспечен за
счет благоприятных цен на металлы в отчетный период при относительно низкой
чистой себестоимости - 93 цента США за фунт. Несмотря на то, что тенденция
повышения расходов наблюдалась во всем горнорудном секторе, затраты Группы
оказались ниже прогнозируемых благодаря росту поступлений от продажи попутной
продукции. В частности, было произведено 76 тыс. тонн цинка и 6,76 млн унций
серебра. Конкурентный уровень расходов и благоприятная ценовая конъюнктура
компенсировали снижение производства вследствие более низкого содержания
металла в руде и ускорили генерирование денежных средств. Это позволило укрепить
бухгалтерский баланс и почти в 10 раз сократить чистую задолженность Группы: c $350 
млн в начале года до $36 млн на конец июня 2011 г.  

Доход на акцию, основанный на Базовой прибыли, вырос на четверть и составил 162 
цента США на акцию. По рекомендации Совета директоров промежуточный дивиденд
определен на уровне 8 центов США на акцию против 6 центов в первом полугодии 2010 
г. Учитывая укрепление бухгалтерского баланса и недавнее ослабление стоимости
акций, руководство Группы рассматривает возможность обратного выкупа ценных бумаг
на сумму $250 млн. Это предложение подлежит одобрению со стороны акционеров и
регуляторов.   

Позитивная динамика отмечена в энергетическом сегменте. Принадлежащая Группе на
паритетной основе крупнейшая электростанция Казахстана – Экибастузская ГРЭС-1 – в
первом полугодии увеличила выработку на 19% до 6395 ГВт/ч в соответствии с
годовым планом в 11500 Гвт/ч. Росту продаж способствовал высокий спрос на
внутреннем рынке, а также увеличение поставок электроэнергии в РФ. Наращивание
производства и повышение тарифа компенсировали возросшие затраты. Маржа
EBITDA ЭГРЭС-1 составила 68% - комфортный уровень с учетом масштабной
программы реконструкции стоимостью в $1 млрд. Финансирование осуществляется из
собственных средств. По завершению реконструкции в 2016 году ЭГРЭС-1 выйдет на
изначальную проектную мощность в 4000 МВт, с нынешних 2500 МВт. Программа также
позволит повысить эффективность при сокращении экологических выбросов.  
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В целях концентрации на основной деятельности Советом директоров было принято
решение о продаже подразделения Kazakhmys Petroleum, ведущего разработку
нефтяного месторождения Восточный Акжар в Западном Казахстане. Сделка
стоимостью в $100 млн была заключена 24 августа 2011 г. и подлежит согласованию в
регулирующих органах. По условиям сделки покупатель выплатит потенциальный
роялти в размере до $476 млн в зависимости от будущей выручки от продажи нефти. 
Как сообщалось ранее, истекшая в мае 2011 г. лицензия на разведку блока была
продлена на два года на прежних условиях.  

Несмотря на глобальную экономическую неопределенность, прогноз Группы
относительно рынка меди остается позитивным. Руководство компании предполагает, 
что во второй половине 2011 г. будут достигнуты плановые показатели производства за
год, а уровень расходов будет удержан в приемлемом коридоре – 100 – 130 центов
США за фунт. Нынешнее финансовое положение компании позволяет ей с
уверенностью вступать в решающую стадию практической реализации проектов по
расширению производства.  

$ млн (если не указано иное)

За 1-е
полугодие, 

закончившееся
30 июня 2011 г.

За 1-е
полугодие, 

закончившееся
30 июня 2010 г.

Доходы от реализации 1817 1522
Доходы:

EBITDA Группы (за вычетом особых статей) 1608 1342
Сегментная (за вычетом особых статей) 1065 935
Доход до налогообложения1 550 631
Базовая прибыль 866 696

Доход на акцию:
Основной и разводненный ($) 0,70 1,07
Основанный на Базовой прибыли ($) 1,62 1,30

Свободный денежный поток2 554 239
Денежная себестоимость меди после вычета  
доходов от попутной продукции (центы
США/фунт)3  93 85

1 Доход до налогообложения включает убыток в $455 млн от Kazakhmys Petroleum. Поскольку убыток считается особой статьей, он
исключен из EBITDA Группы (за вычетом особых статей) и сегментной EBITDA (за вычетом особых статей). 
2 Чистый денежный поток от операционной деятельности за вычетом расходов капитального характера на обновление  
материальных и нематериальных активов.  
3 Отношение общей суммы денежных операционных затрат, исключая покупной концентрат, за вычетом доходов от реализации
попутной продукции, к объему реализации меди в катодном эквиваленте.  

«За отчетный период производство соответствовало нашим плановым показателям во
всех сферах, а наши расходы остаются на высоком конкурентном уровне. Устойчивое
производство, низкая себестоимость продукции и возрастающие цены на металлы
обеспечили высокую прибыльность и приток денежных средств. На фоне текущей
неопределенности на глобальных финансовых рынках Группа завершила это полугодие
с сильными показателями, и прогноз остается позитивным. Мы добились
существенного прогресса в отношении наших проектов роста. Сегодня я рад сообщить
о начале освоения месторождения Бозшаколь. И это только одна из новостей
относительно наших проектов роста, которые будут озвучены в ближайшие месяцы», - 
прокомментировал Генеральный управляющий Группы Казахмыс Олег Новачук.  

Для получения дополнительной информации звоните по следующим телефонам: 
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Казахмыс

Джон Смэлт Руководитель отдела
корпоративных связей

Тел: +44 20 7901 7882
Тел: +44 78 7964 2675

Ирина Третьякова Финансовый аналитик Тел: +44 20 7901 7814
Максут Жапабаев Руководитель департамента

корпоративных связей в Алматы
Тел:  +77 27 3304   556   

Зульфира
Мухамедьярова

Менеджер департамента
корпоративных связей

Тел:  +77 27 3304   556   

Мерлин

Дэвид Саймонсон Тел: +44 20 7726 8400
Мария Бабкина  Тел: +44 20 7726 8400

ПРИМЕЧАНИЕ ДЛЯ РЕДАКТОРОВ

Казахмыс является ведущей международной группой по добыче и переработке природных
ресурсов, владеющей значительными активами в области производства меди, золота, цинка, 
серебра, электроэнергии, а также нефти. 

Казахмыс является крупнейшим производителем меди в Казахстане и одним из лидирующих
производителей меди в мире, владеющим 17 действующими рудниками, 10 горно-
обогатительными фабриками и двумя медеплавильными производственными комплексами. 
Горнорудное производство является полностью интегрированным, начиная с добычи руды и
заканчивая производством конечной продукции в форме катодной меди и медной катанки. В
2010 году из собственной руды было произведено 303 тыс. тонн меди в катодном эквиваленте. 
Производство поддерживается внутренними поставками электроэнергии и значительной
железнодорожной инфраструктурой.  

Подразделение Kazakhmys Mining производит значительные объемы других металлов, в том
числе цинка, серебра и золота. В 2010 году им произведено 167 тыс. тонн цинка в концентрате. 
Группа является одним из десяти крупнейших производителей серебра в мире (в 2010 году
было произведено 14 млн унций серебра).  

Kazakhmys Power владеет 50%-ной долей в крупнейшей в Казахстане Экибастузской ГРЭС-1, 
работающей на угле, с проектной мощностью 4 000 МВт. Группа управляет более 20% 
производства электроэнергии в Казахстане.  

Группа Казахмыс входит в список компаний FTSE-100, котирующихся на Лондонской фондовой
бирже; она также котируется на Казахстанской фондовой бирже (KASE) и Гонконгской
фондовой бирже. В 2010 году доходы Группы от реализации составили 3,2 млрд долларов при
показателе EBITDA Группы (за вычетом особых статей) в 2,8 млрд долларов. В Группе
работает около 61 000 человек, главным образом, казахстанских граждан. Стратегической
целью Казахмыса является оптимизация производственных активов, реализация проектов по
расширению производства и участие в расширении возможностей разработки значительных
природных ресурсов  Центральной Азии.



2011 жылғы 25 тамыз. 

ҚАЗАҚМЫС 2011 ЖЫЛДЫҢ БІРІНШІ ЖАРТЫЖЫЛДЫҒЫНДАҒЫ ӨНДІРІСТІК ЖƏНЕ
ҚАРЖЫЛЫҚ ҚЫЗМЕТТЕРІ БОЙЫНША НƏТИЖЕЛЕРІН ЖАРИЯЛАП ОТЫР   

2011 жылдың бірінші жартыжылдығының қорытындылары бойынша Қазақмыс Тобы
жылдық жоспарға сəйкес тұрақты өндірістік нəтижелері мен компанияның қаржылық
жағдайының күшейгендігін көрсетіп отыр.   

Топтың EBITDA көрсеткіші (ерекше баптарды қоспағанда) өткен жылдың дəл осындай
кезеңіндегімен салыстырғанда 20 пайызға артып, 1,608 млрд АҚШ долларын құрады. 
Бұл өсім таза өзіндік құн төмен болуына қарай есепті кезеңде металлдарға деген бағам
– фунтына 93 АҚШ центы болған жағымдылықтың есебінен қамтамасыз етілді. 
Шығыстардың артуы тенденциясы бүкіл тау-кен секторында байқалғандығына
қарамастан, Топтың шығындары қосарлы өнімдерді сатудан келген түсімдердің
артуының арқасында болжанған шығыстарынан аз болып шықты. Айталық, 76 мың
тонна мырыш жəне 6,76 млн унция күміс өндірілді. Шығыстардың бəсеукеге қабілетті
деңгейі мен бағамдық жағымды конъюнктура рудадағы металл құрамының аса төмен
болуы салдарынан өндірістің төмендегенін еселендіріп берді жəне ақшалай
қаражаттардың қордалануын жылдамдатты. Осының барлығы бухгалтерлік балансты
нығайтып, Топтың таза берешегін 10 есеге дейін қысқартуға себепші болды: жыл
басындағы 350 млн АҚШ долларынан маусымның аяғындағы 36 млн АҚШ долларына
дейін қысқартылды.   

Базалық пайдаға негізделген акциядан түскен түсім төрттен біріне өсіп, əр акцияға 162 
АҚШ центына жетті. Директорлар Кеңесінің ұсынысы бойынша аралық дивиденд 2010 
жылдың бірінші жартыжылдығында əр акцияға берілген 6 центпен салыстырғанда 8 
АҚШ центы деңгейінде белгіленді. Бухгалтерлік баланстың нығайғандығын жəне акция
құнының жуырда болған нашарлауын ескере отырып, Топтың басшылығы 250 млн АҚШ
доллары сомасына бағалы қағаздарды кері сатып алу мүмкіншілігін қарастыруда. Бұл
ұсынысты реттеушілер мен акционерлер жағы мақұлдауға тиіс.    

Энергетикалық сегменте өте жағымды динамика байқалды. Паритеттік негізде Топқа
тиесілі Қазақстанның ең ірі электр станциясы – Екібастұз ГРЭС-1 11500 ГВт/сағат
жылдық жоспарымен сəйкес, осы жартыжылдықта энергия өндірілімін 19 пайызға
арттырып, 6395 ГВт/сағатқа дейін жеткізді. Ішкі нарықтағы жоғары сұраныс, сонымен
қатар, Ресейге электр энергиясы жеткізілімдерінің артуы өткізілімдердің өсіміне апарды. 
Өндірістің ұлғаюы мен тарифтің жоғарылатылуы көбейе түскен шығындарды
еселендіріп берді. ЕГРЭС-1 бойынша EBITDA маржасы 68 пайызды құрады – құны 1 
млрд АҚШ доллары болатын кең ауқымды қалпына келтіру бағдарламасын есепке
алғанда өте жайлы деңгей. Қаржыландыру меншікті қаражаттан жүзеге асырылып
келеді. 2016 жылы қалпына келтіру жұмыстары аяқталғанда, ЕГРЭС-1 қазірдегі 2500 
МВт қуаттылығынан бастапқыдағы жобалық қуаттылығы 4000 МВтқа жетеді. Сонымен
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де  бағдарлама экологиялық шығарындыларды қысқартудағы тиімділікті арттыруға
мүмкіндік туғызады.  

Негізгі қызметке назар салу үшін Директорлар кеңесі Батыс Қазақстанда Шығыс Ақжар
мұнай кен орнында қазу жұмыстарын жүргізіп жатқан Kazakhmys Petroleum бөлімшесін
сату туралы шешім қабылдады. Құны $100 млн құрайтын келісім 2011 жылдың 24 тамыз
күні жасалды жəне ол реттегіш мүшелермен ұйғарылуға жатады. Келісімнің шарттарына
сəйкес келешекте мұнайды сатудан түскен ақшаға байланысты сатып алушы $476 млн
мөлшеріндегі потенциалды роялти төлейтін болады. Бұрынырақ хабарланғандай, 2011 
жылдың мамыр айында мерзімі аяқталған блокты барлау лицензиясы шарттары
өзгертілмей екі жылға ұзартылған еді. 

Жаһандық экономикалық белгісіздікке қарамастан, мыс нарығына қатысты жасаған
Топтың болжамы жағымды қалпын сақтауда. Компания басшылығы 2011 жылдың екінші
жартысында жылдық өндіріс көрсеткіштеріне жетеміз деп, ал шығыстардың деңгейі
қолдануға тұрарлық аралықта яғни, фунтына 100-130 АҚШ центы деңгейінде болады
деп топшылап отыр. Компанияның қазіргі қаржылық жағдайы, оған өндірісті ұлғайту
жөніндегі жобаларды іс жүзінде іске асырудың шешуші кезеңіне нық сеніммен көшуге
мүмкіндік береді.   

$ млн (өзгеше көрсетілмесе)

2011 ж 30 
маусымында
аяқталған 1-ші

жартыжылдықта

2011 ж 30 
маусымында
аяқталған 1-ші

жартыжылдықта
Өткізуден келген пайда 1817 1522
Түсімдер:
Топтың EBITDA (ерекше баптарды қоспағанда) 1608 1342
Сегменттік (ерекше баптарды қоспағанда) 1065 935
Салық салынғанға дейінгі пайда1 550 631
Базалық пайда 866 696

Акциядан түскен пайда:
Негізгі жəне қосарланған ($) 0,70 1,07
Базалық пайдаға негізделгені ($) 1,62 1,30

Еркін ақша айналымы2 554 239
Қосарлы өнімдерден келген пайданы шегергеннен
кейінгі мыстың ақшалай өзіндік құны
(фунтына/АҚШ центы)3  93 85

1 Салық салынғанға дейінгі пайда Kazakhmys Petroleum бөлімшесінен келген 455 млн АҚШ доллары мөлшеріндегі залалды қамтып
отыр. Себебі залал ерекше бап болып саналады, ол Топтың EBITDA (ерекше баптарды қоспағанда) көрсеткішінен де сегменттік
EBITDA (ерекше баптарды қоспағанда) көрсеткішінен де шегеріліп отыр.  
2 Материалдық жəне материалдық емес активтерді жаңартуға жұмсалған капиталдық сипаттағы шығындарды шегергендегі
Операциялық қызметтен келген таза ақша ағыны.  
3 Сатылып алынатын концентратты алып тастап, қосарлы өнімдерді өткізуден түскен пайдаларды шегергендегі операциялық
ақшалай шығындардың жалпы сомасының катодты теңгерімдегі мыстың өткізілген ауқымына қатынасы.   

«Есепті кезең ішіндегі өндіріс барлық салалардағы біздің жоспарлы көрсеткіштерімізге
сай келді, ал шығыстарымыз жоғары бəсекеге қабілетті деңгейде сақталып қалуда. 
Тұрақты өндіріс, өнімдердің төмен өзіндік құны жəне металлға деген өсіп келе жатқан
бағамдар жоғары түсімділік пен ақшалай қаражаттардың ағынын қамтамасыз етіп отыр. 
Жаһандық қаржы нарықтарындағы қазіргі белгісіздіктің тұрғысында Топ осы
жартыжылдықты сенімді көрсеткіштермен аяқтады əрі болжамымыз жағымды болып
сақталуда. Біз өзіміздің даму жобаларымызға қатысты елеулі үдеріске қол жеткізе
алдық. Бүгінде мен Бозшакөл кен орнында игеру жұмыстарының басталатындығы
жайлы сіздерге жария етуге қуаныштымын. Жəне бұл біздің даму жобаларымызға
қатысы бар жақын айларда жария етілетін жаңалықтардың бірі ғана», - деді өз сөзінде
Топтың Басқарушы бас директоры Олег Новачук мырза.  
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Қосымша ақпарат алу үшін мына телефондар арқылы хабарласыңыз: 

Қазақмыс    

Джон Смэлт
Корпоративтік байланыстар
бөлімінің басшысы

      Тел:+44 20 7901 7882 
      

Ирина Третьякова Қаржы талдаушысы       Тел:+44 20 7901 7814 

Мақсұт Жапабаев
Алматыдағы Корпоративтік
байланыстар бөлімінің
басшысы

      Тел:  +77 27 3304   556   

Зүлфира
Мұхамедьярова

Корпоративтік байланыстар
департаментінің менеджері

      Тел:  +77 27 3304  552    

  

Мерлин
  

Дэвид Саймонсон         Тел: +44 20 7726 8400
Мария Бабкина        Тел: +44 20 7726 8400

РЕДАКТОРЛАРҒА АРНАЛҒАН ЕСКЕРТПЕЛЕР

Қазақмыс табиғи ресурстарды өндіру жəне өңдеу жөніндегі жетекші халықаралық компания
болып табылады жəне мыс, алтын, мырыш, күміс, электр энергиясын, сонымен қатар мұнай
өндіру салаларында елеулі активтерін иеленіп отыр.   

Қазақмыс Қазақстандағы ең ірі мыс өндіруші əрі 17 кенішке, 10 тау-кен фабрикаларына жəне екі
мыс балқытушы өндірістік кешенге ие болып отырған əлемдегі алда келе жатқан он мыс
өндірушінің бірі болып табылады. Мыс өндірісі руда өндіруден бастап мыс катанкасын жəне
катодты мыс түріндегі дайын өнім шығаруға дейін толықтай интеграцияланған. 2010 жылы
меншікті рудадан 303 мың тонна катодты теңгерімдегі мыс өндіріліп шығарылды. Бұл өндіріс
электр энергиясының ішкі жеткізілімдерімен жəне ауқымды теміржол инфрақұрылымымен
сүйемелденіп тұрады.  

«Kazakhmys Mining» бөлімшесі басқа да металлдардың ауқымды көлемін, соның ішінде мырыш, 
күміс жəне алтын өндіріп отыр. 2010 жылы ол 167 мың тонна мырыш концентратын өндіріп
шығарды. Топ əлемде ең ірі деген он күміс өндірушінің бірі боп табылады.  (2010 жылы 14 млн. 
унция күміс өндірді). «Kazakhmys Power» жобалық қуаттылығы 4000 МВт құрайтын
Қазақстандағы ең ірі деген Екібастұз ГРЭС-1 көмір электр станциясының 50 пайыздық қатысу
үлесіне ие.  

Топ Қазақстандағы өндіріліп шығарылатын электр энергиясының 20 пайызынан астамын
басқарып келеді.  

Қазақмыс Тобы Лондон қор биржасында айналымға қабілетті FTSE-100 компаниялар тізіміне
кіреді; сондай-ақ Қазақстан қор биржасында (KASE) да саудаланып келеді. 2010 жылы EBITDA 
(ерекше баптардығ қоспағанда) көрсеткіші 2.8 млрд.АҚШ долларды құрағанда,Топ өнімдерінің
өткізілу көлемі 3,2 млрд.АҚШ доллары болған. Топта шамамен 61 000 адам жұмыс істейді, яғни
басым көпшілігі қазақстандық азаматтар. Қазақмыстың стратегиялық мақсаты – өндірістік
активтерді оңтайландыру, өндірісті ұлғайту жөніндегі жобаларды іске асыру жəне де Орталық
Азиядағы ауқымды табиғи ресурстарды игеру мүмкіншіліктерін кеңейтуге қатысу.  
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