
 
 
 
 
 
 

ОБЛИГАЦИЯЛЫҚ 
БАҒДАРЛАМА 

ШЫҒАРЫЛЫМЫНЫҢ 
ПРОСПЕКТІСІ  

«КЗАЦИ» 

жауапкершілігі шектеулі серіктестігі 
(«КЗАЦИ» ЖШС) 

 

 

Облигациялық бағдарламаның жиынтық мөлшерлемесi - 5.000.000.000,00 (Бес 
миллиард) теңге, 00 тиын 

 

 

"Уəкiлеттi органның облигациялар шығарылымын мемлекеттiк тiркеу шығарылым 
проспектiсiнде жазылған облигацияларды сатып алуға қатысты инвесторларға қандай да 
болмасын ұсыным берудi білдiрмейдi. Облигациялар шығарылымын мемлекеттiк тiркеудi 
жүзеге асырушы уəкiлеттi орган осы құжаттағы ақпараттың шынайылығы үшiн жауап 
бермейдi. Облигациялар шығарылымы проспектiсiнiң Қазақстан Республикасы заңдарының 
талаптарына сəйкестiгi ғана қаралады. Эмитенттiң лауазымды тұлғалары осы проспектiдегi 
ақпараттың шынайылығы үшiн жауап бередi жəне ондағы барлық ақпарат шынайылығын 
жəне эмитентке жəне оның облигацияларына қатысты инвесторларды 
шатастырмайтындығын растайды".

 

Қарағанды қ., 2005 жыл 
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1. ЭМИТЕНТ ТУРАЛЫ ЖАЛПЫ МƏЛІМЕТТЕР 

2. Эмитенттiң атауы
     1- кесте. Атауы 

 
 Мемлекеттiк тiлде Орыс тiлiнде 

Толық атауы 
«КЗАЦИ» 

жауапкершілігі шектеулі 
серіктестігі 

Товарищество с ограниченной ответственностью 
«КЗАЦИ» 

Қысқартылған атауы  «КЗАЦИ» ЖШС ТОО «КЗАЦИ» 

 
3. Эмитенттi мемлекеттiк тiркеу (қайта тiркеу) туралы мəлiметтер

 Қарағанды облысы Əділет басқармасымен 2000 жылғы 13 шілдеде берiлген № 10601-
1930-ЖШС Заңды тұлғаны мемлекеттік тiркеу туралы Куəлiгi. 

 
4. Салық төлеушiнiң тiркеу нөмiрi 

 СТН 301 200 023 486 
 

5. Эмитенттiң орналасқан жерi, байланыс телефондарының жəне факсының нөмiрлерi, 
электрондық почтасының адресi туралы ақпарат

 Заңды жəне нақты мекен-жайы: Қазақстан Республикасы, Қарағанды облысы, 
101408, Ақтау поселкесі, тел.: 8 (3213) 940500, факс: 8 (3213) 940501, E-mail: 
kzaci@mail.ru. 

 
6. Эмитенттiң банктiк деректемелерi

 «КЗАЦИ» ЖШС 
СТН 301200023486 

            ЖБК 000391911 
            «Альянс Банк» АҚ Қарағандыдағы дербес бөлімшесінде  
            БЖК 191801974 
            Кве 17 
 
7. Эмитент қызметiнiң түрлерi

 асбесто-цемент өнімдерін өңдіру жəне өткізу; 
 құрылыс өндірісін жəне құрылысматериалдарын индустриаландыруды дамыту; 
 сыртқа экономикалық жəне сыртқысауда қызметі сонымен бірге шетел 
инвестициясымен біріккен кəсіпорын құру; 

 ТМД көлемінде мекемелерге, азаматтарға көліктік - экспедициялық қызмет көрсету; 
 жол құрылыс материалдары, конструкциялық бұйымдар, өндірістік жəне басқа да 
қалдықтарды өндіру жəне өткізу; 

 өндірістік өнімдер бұйымдар, ауылшаруашылық өнімдері, қайта өндеу 
өнеркəсіптерінің өнімдерін, жанар-жағар май, спирт товарларын өндіру жəне өткізу; 

 коммерциялық хабарлар жинау, өндеу, жинақтау, хабар - маркетинг қызметін көрсету; 
 халықаралық симпозиумдар, конференциялар жəне іскерлік жолығулар, айырбас 
жолымен, халықаралық іскерлік ғылыми қарым-қатынастар ұйымдастыру; 

 жабдықтар өткізу қызметі; 
 ғылыми-іздестіру жұмыстары; 
 Қазақстан Республикасы Заңдарымен рұқсат етілген басқа да қызметтерді атқаруға 
болады. 

 
8. Эмитентке немесе ол шығарған бағалы қағаздарға халықаралық рейтинг 
агенттiктерi жəне (немесе) Қазақстан Республикасының рейтинг агенттiктерi берген 



Облигациялық бағдарлама шығарылымының проспектісі  «КЗАЦИ» ЖШС               
 

 

рейтингтердiң болуы туралы мəлiметтер. Егер эмитентке қаржылық агенттiк мəртебесi 
берiлген жағдайда, онда уəкiлеттi орган қаулысының күнi, нөмiрi көрсетiледi

 Айтылған рейтингтерге ие емес; 
 Қаржылық агенттiк мəртебесi берiлген жоқ. 

 
9. Эмитенттiң барлық филиалдары мен өкiлдiктерiнiң атауы, тiркелген күнi, 
орналасқан жерi жəне почталық мекен-жайы

 Филиалдары мен өкiлдiктерi жоқ. 
 

10. Эмитенттiң қаржылық есебiне қаржылық есеп беру аудитiн жүзеге асыратын 
аудиторлық ұйымның (фамилиясы, аты, болса аудитордың аты-жөнi), олардың тиiстi 
алқалы органға (қауымдастық, палата) қатыстылығы көрсетiлген толық ресми атауы.
Тиiстi қызмет көрсету шарттары жасалған заң жəне қаржылық мəселелер бойынша 
кеңесшiлердiң, олардың тиiстi алқалы органға (қауымдастық, палата) қатыстылығы 
көрсетiлген толық ресми атауы. 

 Аудиторлық ұйым - «Аудиторская фирма Марс-К» ЖШС (Бас лицензия 0000092, 
05.04.2000 жылы берілген); 

      Аудитордың аты-жөні – Власова Нина Петровна (Бас лицензия 0000193, 11.07.2000        
жылы берілген); 

 Қаржылық кеңесшi – «Альянс Капитал» Қаржы Компаниясы» АҚ (2004 жылы «25» 
қазанда берілген нақтылы ұстаушы ретiнде клиенттердiң шоттарын жүргізу 
құқығымен бағалы қағаздар рыногында брокерлiк жəне дилерлiк қызметтi жүзеге 
асыруға арналған №0401200894 лицензиясы). 

 
11. Эмитенттiң корпоративтi басқару кодексiн қабылдаған күнi (оның қабылдануы 
қоғамның жарғысында қаралған жағдайда)

 Корпоративтi басқару кодексi қоғамның жарғысымен қаралмаған. 

2. ЭМИТЕНТТІҢ БАСҚАРУ ОРГАНДАРЫ 

12. Эмитенттiң басқару органдарының құрылымы
 Жоғарғы орган – Құрылтайшы; 
 Атқарушы орган – Директор. 

Құрылтайшының ерекше құзырлығына жатады: 
1) Серіктестіктің Жарғысын өзгерту, сонымен жарғы капиталының мөлшерін өзгерту; 
2) Серіктестіктің  атқарушы органын құру жəне оның өкілеттігін мерзімнен бұрын тоқтату; 
3) Сері 
4) естіктің жылдық қаржы есебін жəне бухгалтерлік балансын бекіту жəне таза табысты 

бөлу; 
5) Серіктестікті қайта құру немесе тарату туралы шешім қабылдау. 

Серіктестіктің атқару органдарының құзыруы: Құрылтайшының құзырына жатпайтын 
Серіктестік қызметін қамтамасыз ететін барлық сұрақтар атқару органдарының құзырына 
жатады. 
 
13. Эмитенттiң директорлар кеңесiнiң (бақылау кеңесiнiң) мүшелерi

 Жоқ 
 
14. Эмитенттiң атқарушы органы

2- кесте. Эмитенттiң атқарушы органы
№ Аты-жөнi  Соңғы 2 жылдағы жəне қазiргi уаұыттағы 

қызметi, сонымен бiрге қоса атқарған қызметi 
ЖК  

акциялар
% 

Еншiлес немесе 
тəуелдi ұйымдардағы 

акциялар %-ы  
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1.
Жулдаспаев Мухамед 

Даирович 
1951ж.т. 

2001 – о.у.а.  «КЗАЦИ» ЖШС 
директоры жоқ жоқ 

 
15. Эмитенттiң атқарушы органының өкiлеттiгi басқа коммерциялық ұйымға 
(басқарушы ұйымға) берiлгені

 Берілген емес 
 
16. Директорлар кеңесiнiң мүшелерiне, эмитенттiң атқарушы органының мүшелерiне 
жəне эмитенттiң басқа басқарушы тұлғаларына төленетiн сыйақылар

3- кесте. Төленген сыйақылар (теңге) туралы мəлiметтер 

№ Лауазымдық тұлғаның 
аты-жөнi Атқаратын қызметi 

Соңғы 3 ай 
iшiндегi сыйақы 

сомасы 

Кейiнгi 12 ай iшiнде 
жоспарланған 

сыйақы мөлшерi  

1 Жулдаспаев Мухамед 
Даирович Директор 224 000 896 000 

2 Султанова Анна Павловна Бас бухгалтер 120 000 480 000 

 
17. Эмитенттiң ұйымдық құрылымы
1) эмитенттiң құрылымдық бөлiмшелерi, филиалдары жəне өкiлдiктерi: 

 филиалдары мен өкiлдiгi жоқ; 
 құрылымдық бөлiмшелерi: 

- Өткізім мен жабдықтау; 
- Зауыт зертханасы; 
- Бухгалтерия; 
- Шифер цехы; 
- Құбыр цехы; 
- Бу котельнаясы; 
- Шикізат цехы; 
- Электр цехы; 
- Жалпызауыттық цехы; 
- Механикалық жөндеу  цехы. 

2) эмитент қызметкерлерiнiң, оның iшiнде эмитенттiң филиалдары мен өкiлдiктерi 
қызметкерлерiнiң жалпы саны:  

 01.10.05 ж. жағдай бойынша «КЗАЦИ» ЖШС қызметкерлерінiң жалпы саны 442 (төрт 
жүз қырық екі) адамды құрайды. 

3) эмитенттiң құрылымдық бөлiмшелерiнiң басшылары туралы мəлiметтер: 
4- Кесте. Құрылымдық бөлiмшелердiң басшылары жөнiндегi  мəлiметтер 

№                       Бөлiмшелерi Басшының аты-жөнi 

1. Коммерциялық директоры Калиев Жаксылык Мунайтпасович 

2. Өндірістік директоры Иваниди Иван Юрьевич 

3. Қаржы директоры Темиржанова Карлыгаш Алпыспаева 

4. Өткізім мен жабдықтау Тлегенов Серик Белгибаевич 

5. Зауыт зертханасы Семикоз Лидия Николаевна 

6. Бухгалтерия Султанова Анна Павловна 

7. Шифер цехы Первушин Борис Константинович 

8. Құбыр цехы Валюженко Виктор Васильевич 

9. Бу котельнаясы Кирюхин Анатолий Васильевич 

10. Шикізат цехы Голышев Владимир Петрович 
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11. Электр цехы Тодрик Олег Болеславович 

12. Жалпызауыттық цехы Гриневич Антон Антонович 

13. Механикалық жөндеу  цехы Кузьмич Анатолий Михайлович 

3. ЭМИТЕНТТІҢ АКЦИОНЕРЛЕРІ (ҚАТЫСУШЫЛАРЫ) ЖƏНЕ 
АФФИЛИИРЛЕНГЕН ТҰЛҒАЛАРЫ 

18. Эмитенттiң акционерлерi (қатысушылары)
4- Кесте. Эмитенттiң қатысушылары туралы мəліметтер

Қатысушылардың аты-жөнi Қатысушылардың 
Орналасқан/тұрғылықты жері 

Эмитенттің жарғылық 
капиталындағы 

қатысушыларының үлесі 
(пайызбен) 

Жаркимбеков Ерик 
Тулеуханович 

Ақмола облысы, Щучинск қаласы, 
Солнечная көшесі, 1 үй 100% 

 
19. Эмитент акцияларының (үлесiнiң) он жəне одан артық пайызына ие заңды 
тұлғалар туралы мəлiметтер 

 «КЗАЦИ» ЖШС басқа заңды тұлғалардың акцияларының он жəне одан көп пайызына 
(үлесiне) ие емес. 

 
20. Эмитент қатысатын өндiрiстiк, банктiк, қаржылық топтар, холдингтер, 
концерндер, қауымдастықтар, консорциумдар туралы ақпарат

 «КЗАЦИ» ЖШС қандай да бір топтар құрамына кірмейді. 
 

21. Эмитенттiң басқа аффилиирленген тұлғалары туралы мəлiметтер
1) Жалғыз Құрылтайшы: Жаркимбеков Ерик Тулеуханович: 

 Жаркимбекова Гаухар Толегеновна – жұбайы; 
 Жаркимбекова Азида Ериковна – қыз баласы; 
 Тулеуханов Алдияр Ерикович – ұл баласы; 
 Жаркимбеков Толеухан Рахмиевич - əкесі; 
 Нурахметова Жупар - анасы; 
 Жаркимбеков  Бейсен Толеуханович – ағасы; 
 Жаркимбеков Серикпай Тулеуханович – ағасы; 
 Нуржаханова Бахыт Тулеухановна – əпкесі; 
 Абилькасова Батима Тулеухановна – əпкесі;  
 Махметова Сара Калиевна – ене;  
 Махметов Айтмухан Толегенович – бажасы; 

2) Бас директоры: Жулдаспаев Мухамед Даирович: 
 Миллер Лилия Христиановна – жұбайы;  
 Жулдаспаева Марина Мухамедовна – қыз баласы; 
 Жулдаспаева Галия Мухамедовна – қыз баласы;  
 Жулдаспаев  Нурмухамед  Даирович – ағасы; 
 Жулдаспаев Зейнулла Даирович – ағасы; 
 Садуова Раиса Даировна – əпкесі; 
 Усманова Мадина Даировна – əпкесі; 
 Жулдаспаева Жалия Даировна – əпкесі; 
 Миллер Александр Христианович – бажасы; 
 Миллер Эдуард Христианович – бажасы; 
 Миллер Давид Христианович – бажасы; 
 Миллер Владимир Христианович – бажасы. 

 
22. Эмитенттiң аффиллиирленген тұлғаларының қатысуымен жасалған операциялар
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 Жоқ. 

4. ЭМИТЕНТ ҚЫЗМЕТІНІҢ СИПАТЫ 

23. Эмитент қызметiнiң жалпы үрдiстерi, оның iшiнде эмитенттiң негiзгi қызмет 
түрлерi бойынша қысқаша сипаты
1)   Егемен Қазақстан жерінде асбоцемент өнімдерін өндіретін үш зауыт жұмыс істеуде, 
олар Қарағанды, Семей жəне Шымкент зауыттары. Олар бəрі орнатылған жабдықтар, 
механикаландыру дəрежесі жəне технологиясы бойынша ұқсас болып табылады. Егер 
жоғарыда айтылған зауыттардың жұмысын салыстыратын болсақ Семей зауытының 
ақырындап басқа өнім өндірісіне көше бастауын айта кету керек, дəлірек ол черепица жəне 
силикат кірпішінің өндірісі болып табылады. Ал Шымкент зауытының жұмысы сонғы кезде 
іркілісті болуда, соның үстіне оның асбестоцемент өнімдер нарығындағы үлесі əр күн сайын 
азаю үстінде. 

2) Əлемдік цемент нарығы əртүрлі экономикалық айналымдар кезеңдерімен, алуан өсім 
болашағымен жəне цемент тұтынуының өсу қарқынымен сипатталатын географиялық 
бунақтарға бөлінеді:  

• 
• 
• 
• 
• 
• 

Азиялы Тынық мұхиттық аймақ 
Батыс жəне Оңтүстік Азия 
Батыс Европа 
Солтүстік Америка 
Латын Америкасы (Мексика мен Кариб бассейніндегі елдерін қоса алғанда) 
ТМД мен Прибалтика елдері 

Айтылған бунақтарға дүниежүзілік өндірістің 70% келеді. Цемент индустриясында 6 бунақ 
ішінде 61% цемент өндіретін маңыздысы Азиялы Тынық мұхиттық аймақ болып табылады, 
бұл көрсеткіш аймақтың экономикалық дамуының өсу қарқынымен түсіндіріледі. ТМД 
елдері цемент нарығының 6 бунағы ішінде 6 орынға ие. Жалпы өндірілген цемент көлемінде 
ТМД елдерінің үлесі - 2,59% болып табылады. 
Əлгі кезге дейін дүниежүзінің ең ірі цемент өндірушісі Holderbank атты швейцариялық топ 
болатын (атауы Holcim болып өзгертілген),  оның құрамында 70 мемлекетте орналасқан 
жалпы жылдық қуаты 110 млн. тоннаға дейін жететін цемент кəсіпорындары бар, бұған 
қарамастан топ басқа да цемент өндіретін кəсіпорындардың акцияларын сатып алуда, 
олардың ішінде Рессей мен ТМД елдерінің өндірушілері. Алайда қазіргі кезде Blue Circle 
атты ағылшын цемент өндірушісін сатып алған француз тобы Lafarge бірінші орынға шықты, 
оның құрамына көптеген Европа, АҚШ, Канада жəне Азия елдеріндегі цемент 
кəсіпорындары кіреді. Үшінші орынға мексикалық CEMEX ие, оның есебінде 30 мемлекет, 
көрсеткіштері 78 млн. т. жетеді. Сонымен қоса ірі цемент холдингтарға Italcementy (Европа, 
Солтүстік Америка жəне Солтүстік Африка елдері), неміс тобы Heidelberger/CBR (Европа 
мен Солтүстік Америка) жəне жапондық Sumito Osaka жатады. 

3) 1993 – 1997 жылдары болған экономикалық құлдыраудан кейін құрылыс секторындағы 
жағдай тұрақтандырыла түсті. 2000 жылдан бастап цемент пен асбестоцемент өнімдерін 
тұтыну үлесі ақырындап ұлғая түсті. Цемент пен асбестоцемент өнімдерін тұтынуының арта 
түсуі ең біріншіден астананың Алматыдан Астанаға орын ауыстырғандықтан құрылысқа 
бағытталған қаржы салымының көбеюіне бйланысты. Қазақстандық өндірушілерінің өндіріс 
көлемі жəне цемент сатуы əр жыл сайын орта есеппен 50%-ға өсіп отырды. Ұлғайып жатқан 
құрылыс көлемі, əсіресе өнеркəсіптік, экономикалық дамудын басы болып табылады. Егер 
бар болған цемент импортының көлемін сақтасақ та, Қазақстан Республикасының ішкі 
тұтынуын отандық өндірушілермен ақ қамтамасыз етуі келешекте көбее түседі. 
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24. Эмитентпен жасасқан, салдарынан эмитенттiң қызметiне елеулi түрде ықпал ететiн 
келiсiм-шарттар, келiсiмдер туралы мəлiметтер

 Жоқ 
 

25. Эмитент қызметiн жүзеге асыру үшiн алынған лицензиялар, патенттер, рұқсаттар 
туралы мəлiметтер

 Жоқ 
 

26. Соңғы екi жылда немесе нақты жұмыс iстелген кезеңде сатылған өнiмнiң 
(орындалған жұмыстардың, қызмет көрсетудiң) нақты немесе сандық өлшем 
бiрлiктерiмен көрсетiлген көлемi.  
Кіші жəне орта бизнесті қолдау, ипотекалық несиелеудің дамуы құрылыс секторындағы 
өсімге мүмкіндік туғызады, демек жəне де өзімен бірге асбестоцемент бұйымдарының 
қосымша көлеміне қажеттілікті арттырады. Сонымен 2004 жылы өткізілген «КЗАЦИ» ЖШС 
өнімдерінің көлемі 2003 жылға қарағанда 72%-ға көбейіп 4 028 239 мың тенге құрады. 

6-кесте. Өткiзiлген өнiмдер көлемi 

 
27. Эмитенттiң негiзгi қызметiнiң түрлерi бойынша сатудың (жұмыстардың, қызмет 
көрсетудiң) кiрiстiлiгiне оң жəне терiс əсер ететiн факторлар
Жағымды сəттерге мына факторларды жатқызуға болады: 

 зауыттың ыңғайлы орналасуы (Орталық Қазақстан), темір жолдар мен автокөлік 
жолдарының болуы зауыттың бүкіл Қазақстан аймақтарында жəне Өзбекстан, 
Тəжікстан сияқты тағы басқа жақын Шет елдерінде қызмет көрсетуін қолайлы 
қылады. 

Компания бизнесiнiң дамуындағы жағымсыз сəттерiне мына факторларды жатқызуға 
болады: 

 құнсыздықтың болуы, электр қуаты мен мұнай өнімдеріне бағалардың өсуі өнімнің 
өзіндік құнын арта түсіреді, сондықтан бұл жағдай Ресейдің асбестоцемент өнімдерін 
өндірушілерімен бəсекеге түсуге бөгет жасайды. 

 
28. Эмитенттiң өз өнiмiн (жұмыстарын, қызмет көрсетудi) сатуды ұйымдастыру 
жөнiндегi қызметi
Негізінде шикізат жеткізушілері цемент жəне асбест өндіретін компаниялар болып 
табылады. Соларға-ақ негізгі жеткізу көлемі тиеді. Осы өндірушілермен əріптесуінің 
артықшылықтарының бірі олардың географиялық орналасуы жəне темір жол желісінің бар 
болуы, бұл жағдай шикізатты тасымалдауға арналған шығындарды азайтуға мүмкіндік 
береді. «КЗАЦИ» ЖШС-нің өзінің меншігінде əктас кен орны бар, бұны жетілдіру соныра 
жеткізушілерден тəуелсіз болуына бастама бола алады. 

7- кесте. Жеткізушілер  
Р/с Жеткiзушi Мекен-жайы ТМЗ/көрсетiлiмдерi Үлесi 

Көрсеткiштер Бiрлiк өлшемi 2003 жыл 2004 жыл 

Толқынды асбоцементтік парақтар СВ-40  парақ 1 885 948 2 746 484 

Тегіс асбоцементтік парақтар ЛП-НП  парақ 118 709 181 270 

Қысымды жəне қысымсыз асбоцементтік құбыр  п.м. 891 815 1 100 205 

Қысымды асбоцементтік құбырға арналған 
муфталар дана 859 280 
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1  «ЦентралАзияЦемент» ААҚ Карағанды облысы, Актау 
поселкесі цемент 49% 

2  «Костанайские минералы» АҚ Костанай облысы, 
Жетіқара қаласы асбест 28% 

3  «AES Майкубен» ЖШС Екібастұз қаласы көмір 13% 

Компания өнімінің тұтынушыларының жартысынан көбі ұзақ уақыт бойы тұрақты 
клиенттері болып келеді, осы жағдай өндірілген тауардың тез арада сатылып кетуіне бастама 
болады. Өндіріс көлемін ұлғайту жəне бұйымдардың сапалық сипаттамасын жақсарту, 
сонымен қоса құрылыс секторындағы өсім келермен қорының кеңейуіне мүмкіндік береді, 
осының арқасында өнімді өткізбеу тəуекелі азайады. «КЗАЦИ» ЖШС-тің елеулі 
клиенттерінің ішінен келесі компанияларды атап кету маңызды: 

8- кесте. Тұтынушылар 
Р/с Тұтынушы Мекен-жайы ТМЗ/көрсетiлiмдерi Үлесi 

1  «Динислам» ЖШС Алматы қаласы шифер, а/ц трубалары 18% 

2 ЧП Накипов  Шымкент қаласы шифер 12% 

3 «Sofis International Holding Llc» 
компаниясы 

Таджикистан 
Республикасы шифер 15% 

 
29. Эмитенттiң қызметiне əсер ететiн негiзгi факторлар:  
1) эмитент қызметiнiң маусымдылығы, эмитент қызметiнiң маусымдық сипаттағы 

түрлерi жəне олардың эмитенттiң жалпы кiрiсiндегi үлесi:  
 бүгінгі күні асбестоцемент өнімдеріне сұраныстың ұсынысқа қарағандағы 
айтарлықтай ұлғаюынан «КЗАЦИ» ЖШС қызметіне маусымдылық факторлары əсерін 
тигізбейді;  

2) импорттың эмитентке жеткiзiлген (көрсетiлген) шикiзаттағы (жұмыстардағы, 
қызметтегi) үлесi жəне эмитенттiң экспортқа сатқан өнiмiнiң (жұмыстарының, 
қызметiнiң) сатылған өнiмнiң жалпы көлемiндегi үлесi:  

 импорттың эмитентке жеткiзiлген шикiзаттағы жалпы көлемiндегi үлесi шамасында 
15% құрайды; 
 экспорт үлесі сатылатын өнiмнiң жалпы көлемiнің 24%  құрайды;  

3) мəміле (мəмілелер) сомасы эмитент  активi балансының құнынан он пайыз асып кеткен 
жағдайдағы мəміле (мəмілелер) туралы мəліметтер: 

 болған емес; 
4) болашақтағы міндеттемелер:  

 болған емес;  
5) эмитенттің сот процестеріне қатысуы туралы мəліметтер: 

 болған емес; 
6) соңғы жылдағы эмитентке немесе оның лауазымды адамдарына уəкілетті мемлекеттік 

органдармен жəне/немесе сот қойған барлық əкімшілік шектеулер туралы мəліметтер:  
 болған емес; 

7) тəуекелділік факторлары: 
Қызмет барысында «КЗАЦИ» ЖШС əртүрлі тəуекел түрлерімен қақтығысады жəне 

қабылданатын тəуекелдердің мөлшерін анықтайтын факторлардың қызметін азайтуға, 
бағалауға, бақылауға мүмкіндік беретін икемді саясат жүргізеді, жəне де шығындарды 
жұмсарту жұмысымен айналысады. 

 Экономикалық тəуекелдер. Асбестоцемент өнімдерін өндіру үшін Қазақстан 
Республикасы мен Таяу шетел мемлекеттерінде өндірілетін шикізат пен материалдар 
қолданылады. Бизнес импорт жеткізілімдер мен теңгенің шетел ақшысына қарағандағы 
курстық айырмасының ауытқуына тəуелді. Компания жұмысына ішкімемлекеттік 
құнсыздану процесстерінің əсер етуін шамалы деп санауға болады, өйткені сатып алынатын 
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шикізаттың құнының қымбаттау қарқыны кəсіпорынның сататын өнімінің бағасының өсу 
қарқынынан артық емес. Сонымен қоса энерготасығыштардың бағалары монополияға қарсы 
бағытталған заңдармен бақыланады, бұл жағдай да туекелдердін азаюына əкеп соғады. 

 Саясаттық тəуекелдер. Мемлекеттің саясаттық сапының өзгеруімен, инвестициялық 
ахуалдың нашарлауымен, құнсыздықпен, банктік пайыздың айналым заттарының 
қалыптасуна ықпалымен байланысты саясаттық тəуекелдерді бақылау қабілеті шектеулі. 
Алайды оларды азйту үшін ықтимал шараларды жүзеге асыруға болады, біріншіден 
нарықтағы орналасуын талдау, жалпы экономиканы талдау, нарықтағы орналасуын бекіту 
жəне ұлғайту, қиын мəселелерді шешудің стандартты емес тəсілдерін қолдану, проценттік 
ставкалардың жалпы деңгейінің кенет өзгеру барысында жасалатын табыстылықты талдау. 

 Əлеуметтік тəуекелдер. Бүгінгі күні зауытта керекті біліктілі мамандар жұмыс 
істеуде. Компанияда жас мамандарды лайық оқу орындарында оқыту, өндірісте үйрету жəне 
сынақ мерзімін өткізу арқылы дайындау бағдарламасы жүзеге асырылуда. Кəсіпорынның 
сандық құрамын оңтайландыру жөніндегі бүкіл рəсімдері өткізіліп бітті, сонымен қоса 
аймақтың əлеуметтік ахуалы бір қалыпты қалуда. 

 Экологиялық тəуекелдер. Атмосфераға қалдықтарды лақтыру арқылы 
асбестоцемент өнімдерін өндіру қоршаған ортаға теріс əсерін тигізеді. Зиянды лақтырыстар 
мөлшері мемлекеттік қадағалау органдарымен реттеледі жəне Компания басшыларымен 
басқарылады. Лақтырыстардың азаюы өндірістің пайдаланбаған қалдықтардың мөлшерінің 
төмендеуі арқылы,  сонымен қоса осы қалдықтарды қосалқы шикізат ретінде пайдалануы 
арқылы реттеледі. Зауыт басқа экологиялық зиянды өндіріс қалдықтарының едəуір мөлшерін 
өзінің ақырғы өнімін өндіру үшін қолданатын кəсіпорын болып табылатынын айта кету 
маңызды, осыны ескере қалдықтарды пайдаланушы ретінде көбіне таныс.  

 Техникалық тəуекелдер. Құрал жабдықтардың тозуы мен ескіруі жалпы сала үшін 
аса маңызды сұрақ болып қалуда. Құрал жабдықтарды жетілдіру жəне ауыстыру сөссіз 
жоспарланған стратегиялық (ұзақ мерзімді) шаралар болып табылады, бірақ сонымен қоса 
осы шараларды дайындау тəуекелсіз шарттарда жоспарлана өткізіле алады.  
8) эмитент  өзінің іс-қимылын жүргізетін нарық жөнiнде, эмитенттің қызметі туралы 

басқа да ақпарат: 
 асбестоцемент өнімдерін өндіру  эитенттің жалғыз негізгі қызметі болып табылады, 
сондықтан да Эмитент нарықта басқа қызметтерді жүргізбейді.  

5. ҚАРЖЫЛЫҚ ЖАЙ-КҮЙ 

30. Материалдық емес активтердiң жалпы баланс құнының бес жəне одан артық пайыз 
балансы құнын құрайтын материалдық емес активтердiң түрлерi 

9-кесте. Материалдық емес активтердiң түрлері (5% жəне одан артық) 

Р/с Атауы Бастапқы құны Тозған 
жиналым Қалған құны 

1 1С Бухгалтериясы 58 000 26 000 32 000 
 

31. Негiзгi құралдардың жалпы баланс құнының бес жəне одан артық пайыз балансы 
құнын құрайтын негiзгi құралдардың  түрлерi 

10-кесте. Негiзгi құралдардың түрлерi (5% жəне одан артық) 

Р/с Атауы Бастапқы құны Тозған 
жиналым Қалған құны 

1 Құбыр цехының ғимараты  726 833 530 124 771 384 588 207 969 
2 Технологиялық желісі СМА-170 284 139 088 86 003 460 187 892 900 
3 Технологиялық желісі СМА-256 262 151 961 79 347 898 173 352 400 
4 Асбоқұбыр машинасы АТМ-4 262 151 961 79 347 898 173 352 400 
5 Шифер цехының ғимараты 187 848 886 32 103 630 151 345 696 
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32. Инвестициялар 
 Басқа заңды тұлғалардың капиталына тiкелей инвестициялар, ұзақ мерзiмдегi 
инвестициялар мен инвестициялар қоры болған емес. 

33. Дебиторлық берешек 
11-кесте. Дебиторлық берешек (5% жəне одан артық) теңге 

Р/с Атауы Мекен-жайы Дебиторлық берешек 
сомасы 

1 «Карабауыр» ЖШС Астана қаласы 34 952 763 
2 «Динислам» ЖШС Алматы қаласы 33 038 729 
3 «Фирма Енлик» ЖШС Алматы қаласы 33 896 463 
4 «МЖТС» ЖШС Көкшетау қаласы 23 187 840 

 
34. Эмитенттiң жарғылық жəне меншiктi капиталының мөлшерi

 Жарғылық капитал – 72,5 мың теңге 
 Меншiктi капитал – 2 183 306 мың теңге 

 
35. Қарыздар 

 2004 жылдың 09 ақпанында «Альянс Банк» АҚ Қарағанды филиалында 5 жылдық 
қайта жанаратын несие линиясы ашылды: 
- несие линиясының сомасы:  427 688 мың. теңге; 
- игерілгені:   349 711 мың. теңге; 
- ақша:    KZT; 
- сыйақы мөлшерлемесі:   жылдық 15%; 
- қамтамасыздандыруы:  «КЗАЦИ» ЖШС мүліктік кешені. 

12-кесте. Қарыздар, қайтару кестесі (мың. теңге) 

Р/с Атауы 4 т. 
2005 

1 т. 
2006 

2 т. 
2006 

3 т. 
2006 

4 т. 
2006 2007 2008 2009 ЖИЫНТЫҒЫ: 

1  «Альянс 
Банк» АҚ 13 239 0 39 718 39 718 13 239 98 473 119 155 26 168 349 711 

 
36. Эмитенттiң негiзгi қызметiн жүзеге асыруға байланысты кредиторлық берешегi 
(жеткiзушiлер алдындағы берешек, алынған аванстар)

13-кесте. Кредиторлық берешек (5% жəне одан артық) теңге 

Р/с Атауы Мекен-жайы Кредиторлық берешек 
сомасы 

1  «Централ Азия цемент» ААҚ Қарағанды облысы, 
Актау поселкесі 3 497 000 

6. БАҒАЛЫ ҚАҒАЗДАР ШЫҒАРЫЛЫМДАРЫ ТУРАЛЫ МƏЛІМЕТТЕР 

37. Облигациялар шығару туралы шешiм қабылданғанға дейiн эмитенттiң эмиссиялық 
бағалы қағаздарының барлық тiркелген шығарылымдарына қатысты:  

  «КЗАЦИ» ЖШС бағалы қағаздарының шығарылымдарын жүзеге асырған емес. 

7. ОБЛИГАЦИЯЛАР ШЫҒАРЫЛЫМЫ ТУРАЛЫ МƏЛІМЕТТЕР 

38-41. Осы бөлiм облигациялық бағдарламаның мемлекеттiк тiркеуi кезiнде 
толтырылмайды 

8. ҚОСЫМША АҚПАРАТТАР 

42. Облигациялар айналымындағы шектеулер  
 Облигациялар айналымында шығарылатын облигациялардың мүмкiн болатын 
иелерiне қатысты шектеулер қарастырылмаған. 
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43. Облигациялар шығарылымының шығын сомасы жəне бұл шығындардың қандай 
жағдайда төленетiндiгi туралы мəлiметтер 

14- Кесте. Облигация шығарылымының шығындары 
Айналымның барлық кезеңiндегi 
шығындар сомасы (млн. теңге) 

 
Есептеу базасы 

Min. Max. 

Листингтiк жиналым 
(қабылдануы) 

шығарылым көлемiнен 
0,025%  0.125 1.250 

Листингтiк жиналым 
 (жыл сайынғы) 

шығарылым көлемiнен 
0,025%  (əр бiр шығарылымға 
100 АЕК) 

0.125 6.250 

Қаржылық кеңесші  
қызмет көрсетiлiмi 

Келiсiм бойынша 2.000 5.000 

Андеррайтердiң қызмет 
көрсетiлiмi Келiсiм бойынша 2.500 20.000 

Тiркеушiнiң, бағалы қағаздар 
Орталық Депозитарийiнiң  
қызмет көрсетiлiмi 

Келiсiм бойынша 0.200 1.200 

Үстеме шығындар Келiсiм бойынша 0.400 1.500 

ЖИЫНТЫҒЫ:  5.350 35.200 

 
44. Инвесторлар эмитент жарғысының көшiрмесiмен жəне облигациялар 
шығарылымның проспектiсiмен, облигацияларды орналастыру жиынтығы туралы 
есеппен жəне эмитент қызметi туралы ақпаратты жариялау үшiн пайдаланатын 
бұқаралық ақпарат құралдары таныса алатын орындар туралы ақпарат  

 Инвесторлар қоғамның Жарғысының көшiрмесiмен жəне облигациялық  
бағдарламалар шығарылымының проспектiсiмен төмендегi мекен-жайда  таныса 
алады: Казақстан Республикасы, 101408, Қарағанды облысы, Актау поселкесі. 

 
 

 

Директор              М.Д. Жулдаспаев  

          

Бас бухгалтер                                          А.П. Султанова  

 


