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ҚАЗАҚМЫС ТОБЫ 2013 ЖЫЛҒЫ ҚЫЗМЕТІНІҢ НӘТИЖЕЛЕРІН ЖАРИЯЛАДЫ 

 
Қазақмыс Тобы 2013 жылғы өндірістік қызметінің нәтижелері мен аудиттелген қаржылық 
нәтижелерін жариялады.  

Қазақмыс Тобының есепті кезеңдегі EBITDA көрсеткіші металдарға деген төмен бағамдардың, 
өткізу көлемдерінің кемуі мен шығыстардың артуы әсерінен 1,15 млрд АҚШ долларын құрады. 

2013 жылдың екінші жартысында Топ операциялық шығындарды азайтуға бағытталған бірқатар 
шаралар қабылдады және бұл тиімділік пен үнемдеудің артуына алып келді. Бұл көрсеткіш жыл 
қорытындысы бойынша 60 млн. АҚШ долларын құрады. Осылай, мыс өндірісінің жалпы өзіндік 
құнының өткен жылғы көрсеткіштермен салыстырғанда фунтына 328 АҚШ центына дейін 
төмендеуіне қол жеткізілді.  

Директорлар кеңесі қорытынды дивидендтер төлеуден бас тартуды ұсынып отыр. Листингке 
шыққан күннен бері Қазақмыс Тобы өз акционерлеріне барлығы 2,09 млрд.АҚШ долларын 
төлеген.  

2013 жылғы 31 желтоқсандағы жағдай бойынша Топтың таза берешегі 771 млн.АҚШ долларын 
құрады. Бұл ретте, баланста Екібастұздың ГРЭС-1 станциясындағы үлес секілді профильді емес 
активтерді сатудан түсетін қаражат толық көрсетілмеген. Осы мәмілелердің аяқталуынан 2,18 
млрд АҚШ доллары түспек және Бозшакөл мен Ақтоғай сияқты өркендеу жобаларына әрі мыс 
өндірісіне ден қоюға мүмкіндік береді.  

2013 жылдың желтоқсан айында Топ Бозшакөл жобасын игеруге негізгі екінші мердігер ұйым 
ретінде Non Ferrous China компаниясының тағайындалғанын хабарлады. Осыған орай, жобаның 
жалпы құны шамамен 350 млн АҚШ долларына өседі деп күтілуде. Екінші мердігерді тарту 
кеніштегі өндіру жұмыстарының жоспарланған мерзімде басталатындығының кепілі болмақ - 
Бозшакөлде алғашқы кен 2015 жылы өндіріледі деп жоспарланып отыр.  
 
Сонымен қоса, Ақтоғайда бір бас мердігерді бірнеше шағын мердігерге алмастыру жоспарда 
бар. Бұл шара жоба құнының өзгеруіне ықпал етеді және бұл туралы тендерлік рәсімдер 
аяқталғаннан кейін жеке хабарланады. Тотықты кеннен мыс өндіруге арналған дымқыл сілтілеу 
және электролиз зауытын іске қосу кен орнында кестеге сай 2015 жылы іске қосу жоспарланған. 
Сульфидті кен өңдейтін фабрика құрылысын аяқтау қаржылық ауыртпалықты теңдей бөлу 
мақсатында 2017 жылға шегерілді.  

Топтың үшінші бір ірі өркендеу жобасы – Қытай шекарасына жақын жатқан, жақсы дамыған 
инфрақұрылымы бар, Оңтүстік-Шығыс Қазақстанда орналасқан Көксай мыс кен орны. Кеніштің 
қоры кен құрамындағы мыс көрсеткіші 0,48 пайыз болған жағдайда 3,4 млн тоннаны құрайды 
деп бағалануда. Оның үстіне, кен құрамында алтын мен күміс бар. Компанияның Директорлар 
кеңесі сол кен орнын 260 млн АҚШ долларына иелікке сатып алуды мақұлдады, соның 65 млн 
АҚШ доллары мөлшеріндегі төлемі кейінгі шегерілді. Бозшакөлдегі өндіру жұмыстары басталған 
соң ғана бұл жобаға негізгі инвестициялар бағытталады.  

2013 жылы Kazakhmys Mining бөлімшесінде өндірісті қолдауға жұмсалатын капиталдық 
шығыстар 422 млн АҚШ долларын құрады (2012 жылғы 603 млн АҚШ долларымен 
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салыстырғанда). Осы жылы сол мақсатқа шамамен 350-450 млн.АҚШ долларын бөлу 
жоспарланған. Жалпы алғанда, 2014 жылғы капиталдық шығындар 2 млрд АҚШ доллары 
мөлшерінде болады деп күтілуде, соның 1,6 млрд АҚШ долларына дейінгі сомасы – өркендеу 
жобаларына (750-950 млн АҚШ доллары – Бозшакөлді дамытуға, 450-650 млн АҚШ доллары – 
Ақтоғайды дамытуға және 10 млн АҚШ доллары – Көксайды дамытуға) жұмсалатын қаражат. 

Бұдан бұрын хабарлағанындай, 2013 жылы Қазақмыс Тобы 294 мың тонна катодты теңгерімдегі 
мыс өндірді – бұл жылдық жоспарға, сондай-ақ өткен жылғы өндіріс көлеміне (292 мың тонна) 
сәйкес келіп отыр. Ілеспе өнімдер өндіру көлемі – күміс, концентраттағы мырыш пен алтын – 
бұрынғы болжанған деңгейден жоғарырақ.  
 
2014 жылы мыс өндірісі 2013 жылдағы, яғни – 285-295 мың тоннаға дейінгі деңгейде болады деп 
күтіледі. Мыс өндірісінің өзіндік құнындағы болжамды деңгей – фунтына 315 - 330 центке дейінгі 
аралықта. 

Концентраттағы мырыш пен күмістің жоспарлы өндіріс көлемі сәйкесінше 120 мың тонна және 
11 млн унция. Бозымчак кен орнын пайдалануға бергенде алтын өндірісінің көлемі 125 мың 
унцияға (2013 жылдағы 108 мың унциядан) өседі деп күтілуде. Кен орнындағы кенді алдын ала 
өндіру ісі 2013 жылы басталған, тау-кен байыту фабрикасындағы іске қосу, бапқа келтіру 
жұмыстары 2014 жылдың бірінші тоқсанында жалғасады.  
 
Топ бұрынғыдай операциялық және капиталдық шығындарды аса мұқият бақылау саясатын 
ұстанады.  

 «2013 жыл Қазақмыс үшін елеулі өзгерістер жылы болды. Біз профильдік емес активтердің 
санын азайтудың арқасында мыс өндірісіне және өркендеу жобаларын дамытуға ерекше көңіл 
бөлдік. Мұқият операциялық бақылау өндіріс көлемін, сату мен шығыстар көрсеткіштерін 
айтарлықтай жақсартуға мүмкіндік берді. Бұл өз кезегінде ақша ағынына оң әсер етті және бұл 
бағыт ағамдағы жылы біздің басым бағытығымыз болып қалады. Компания тиімділікті арттыру 
бағытын жалғастырады және біз активтерімізді қайта құрылымдау жолымен жетілдіреміз. Бұл 
қадамдар, өз кезегінде карьерлік түрдегі ауқымды шығыны аз өндірісті дамытуға бағытталған 
табысты компания құруға мүмкіндік береді»,- деп мәлімдеді Kazakhmys PLC Басқарушы бас 
директоры Олег Новачук. 

 

 

$ млн (егер өзгесі көрсетілмесе) 2013  2012  

Өткізуден түскен пайда
 1
  3,099   3,353  

Сегменттік EBITDA (ерекше баптарды қоспағанда)
2 

 873   1,364  

Топтың EBITDA көрсеткіші (ерекше баптарды қоспағанда)
3 

 1,149   1,912  

Салық салынғанға дейінгі табыс/шығыс  (681)  151  

Базалық Табыс  190   492  

Акцияға келетін пайда:   

Негізгі және молайтылған ($)  (3.96)  (4.33) 

Базалық Пайдаға негізделген
 
($)  0.37   0.94  

Еркін ақша ағыны
4 

 (171)  85  

Мыстың ілеспе өнімдерден түскен пайданы шегергеннен кейінгі ақшалай өзіндік құны
5
  

(АҚШ центы /фунт) 222  174  

1 Тек жалғасып келе жатқан қызметтен. 
2 

2013 жылы 28 мамырда сатылған күнге дейін МКМ EBITDA (ерекше баптарды қоспағанда) және 2013 жылдың 5 желтоқсанына дейін Екібастұз ГРЭС-

1 EBITDA-дағы (ерекше баптарды қоспағанда) Қазақмыс Тобының үлесін қосқанда. 
3 

Қазақмыс Тобының сегменттік EBITDA көрсеткіші мен 2013 жылдың 30 маусымы күні аяқталған 2013 жылдың алты ай ішіндегі ENRC EBITDA 

аудиттелмеген нәтижелерінің негізінде 2013 жылдың 24 маусымына дейінгі (ерекше баптарды қоспағанда) Қазақмыстың үлесі.  
4 

Материалдық және материалдық емес активтерді жаңартуға арналған капиталдық сипаттағы шығыстар шегерілгенше әрі өндірісті ұлғайту 

жобаларымен және жаңа жобалармен байланысты алынуға жататын ұзақмерзімді ҚҚС пен капиталдық сипаттағы шығыстар шегерілгенге дейін 

операциялық қызметтен түсетін таза ақша ағыны. 
5 Сатылып алынатын концентратты санамағанда, қосарлы өнімдерді өткізуден түскен пайдаларды шегергеннен Kazakhmys Mining операциялық  

ақшалай қаражаттарындағы жалпы соманың катодты теңгерімдегі мысты өткізу көлеміне ара-қатынасы.  
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 Қосымша ақпарат алу үшін мына телефондар бойынша хабарласыңыз: 
 

Қазақмыс   

Мария Бабкина 
 

Айрин Бэртон 
Мақсұт Жапабаев 
 

Корпоративтік байланыстар департаменті 
басшысының орынбасары, Лондон 
Қаржы талдаушысы, Лондон 
Корпоративтік байланыстар 
департаментінің басшысы, Алматы  

         Тел: +44 20 7901 7849 
 

         Тел: +44 20 7901 7814         
       Тел: +7 727 2440 353 

РЕДАКТОРЛАРҒА АРНАЛҒАН ЕСКЕРТПЕЛЕР  
 
Қазақмыс - мыс, алтын, мырыш, күміс, электр энергиясын өндіруде елеулі активтері бар, табиғи 
ресурстарды өндіру және өңдеумен айналысатын халықаралық жетекші топ болып табылады. 
 
Қазақмыс - Қазақстандағы ең ірі мыс өндіруші және әлемдегі алдыңғы қатарлы мыс 
өндірушілердің бірі. Қазақмыстың 16 кеніші, 8 тау-кен фабрикалары және 2 мыс балқытушы 
өндірістік кешені бар, қазір олардың бірінде қайта құру жұмыстары жүргізілуде. Мыс өндірісі кен 
өндіруден бастап мыс катанкасын және катодты мыс түріндегі дайын өнім шығаруға дейін 
толықтай интеграцияланған. 2013 жылы меншікті кеннен 294 мың тонна катодты теңгерімдегі 
мыс өндірілді. Бұл өндіріс электр энергиясының ішкі тасымалдарымен және ауқымды теміржол 
инфрақұрылымымен қамтамасыз етілген.  
 
Kazakhmys Mining бөлімшесі басқа да металдардың ауқымды көлемін, соның ішінде мырыш, 
күміс және алтын өндіреді. 2013 жылы Қазақмыс 134 мың тонна мырыш концентратын өндірді. 
Топ әлемдегі ең ірі деген күміс өндірушілердің бірі - 2013 жылы 14 млн. унция күміс өндірді.  
 
Kazakhmys Power бөлімшесінің Kazakhmys Mining бөлімшесін электр энергиясымен қамтамасыз 
етіп отырған ішкі электрстанциялары бар. Ішкі электрстанциялардағы таза өндірілім 2013 жылы 
5 723 ГВт құрады. 
 
Қазақмыс Тобының құнды қағаздары Лондон қор биржасында, Гонконг қор биржасында 
айналымда, сондай-ақ Қазақстан қор биржасында да саудаланып келеді. 2013 жылы Топтың 
ағымдағы қызметінен келген табысы 3,1 млрд. АҚШ долларын, ал Топтың EBITDA көрсеткіші 1,1 
млрд. АҚШ долларын құрады. Топта шамамен 56 000 адам жұмыс істейді, басым бөлігі 
Қазақстан азаматтары. Қазақмыстың стратегиялық мақсаты – өндірістік активтерді 
оңтайландыру, өндірісті ұлғайту жөніндегі жобаларды іске асыру және де Орталық Азиядағы 
ауқымды табиғи ресурстарды игеру мүмкіншіліктерін кеңейтуге қатысу.  
 

 


