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 I. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ЭМИТЕНТЕ  

 2. Наименование Эмитента:  

полное наименование на русском языке  Акционерное общество «Корпорация «Цесна»  

полное наименование на казахском языке  «Цесна» Корпорациясы» Акционерлік  қоғамы  

 

сокращенное наименование на русском языке  АО «Корпорация «Цесна»  

сокращенное наименование на казахском языке  «Цесна» Корпорациясы» АҚ  

АО «Корпорация «Цесна» возникло на основе созданного 10 мая 1988 г. арендного 
предприятия – Коммерческий центр в региональном Управлении «Целиноградглавснаб». 

15 ноября 1990 г. Коммерческий центр выделился из системы «Целиноградглавснаб», 
Решением №22/1030 Исполкома Целиноградского городского Совета народных депутатов  
была произведена регистрация Акционерное общество АО «Коммерческая фирма «Цесна». 

02 февраля 1996 года Управлением юстиции Акмолинской области произведена 
государственная перерегистрация Акционерного общества закрытого типа «Корпорация 
«Цесна». 

16 февраля 1999 года Управлением юстиции города Астана, в связи с вступлением в 
силу Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» от 10 июля 1998 года № 
281-I, Акционерное общество закрытого типа «Корпорация «Цесна» было 
перерегистрировано в Закрытое акционерное общество «Корпорация «Цесна».  

30 июня 2004 года Департаментов юстиции города Астана, в связи с вступлением в 
силу Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» от 13 мая 2003 года № 
415-II, Закрытое акционерное общество «Корпорация»Цесна» было перерегистрировано в 
Акционерное общество «Корпорация «Цесна» (далее- Эмитент).  
 
3. Сведения о государственной регистрации (перерегистрации) Эмитента:  

Дата государственной перерегистрации  30 июня 2004 года  

Регистрационный номер  390-1901-АО  

Наименование регистрирующего органа  Департамент юстиции города Астана  

 
4. Регистрационный номер налогоплательщика 

031400057469 

5. Информация о месте нахождения Эмитента, номера контактных телефонов и 
факса, адрес электронной почты:  

 место нахождения Эмитента Республика Казахстан, город Астана, район Сарыарка, 
улица Бейбитшилик, д.43. 

номера контактных телефонов и факса  8 (7172) 524 360; факс 524 299 

электронный адрес info@tsesna.kz 
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6. Банковские реквизиты Эмитента  

Банковские реквизиты:  

РНН 031400057469 
ИИК 000606231  в Столичном филиале  
АО «Цеснабанк»,  
БИК 195301703 

7. Виды деятельности Эмитента.  

Эмитент является юридическим лицом и осуществляет свою деятельность на основании 
действующего законодательства Республики Казахстан, Устава Эмитента и внутренних 
положений.  

Предметом деятельности Эмитента являются:  

Предметом деятельности Эмитента является осуществление предпринимательской 
деятельности, в том числе:  

 1) оказание маркетинговых, консалтинговых и иных услуг; 
 2) участие в инвестиционной, производственной и представительской деятельности; 
 3) осуществление внешне-экономических экспортно-импортных операций;  
 4) оформительская, рекламная и консультационная деятельность;  

 5) деятельность по оценке имущества;  
 6) образовательная деятельность, связанная с повышением квалификации;  

 7) аренда недвижимого имущества и оборудования;  
 8) иные виды деятельности, не запрещенные законодательством Республики 

Казахстан.  

 

8. Сведения о наличии рейтингов, присвоенных Эмитенту или выпущенным им 
ценным бумагам международными рейтинговыми агентствами и (или) 
рейтинговыми агентствами Республики Казахстан. В случае, если Эмитенту 
присвоен статус финансового агентства, указать дату, номер постановления 
уполномоченного органа.  

На дату Проспекта выпуска облигаций Эмитент не имеет рейтингов, присвоенных 
международными рейтинговыми агентствами и (или) рейтинговыми агентствами Республики 
Казахстан. Однако, Эмитент ведет активную работу по получению рейтинговой оценки от 
международного рейтингового агентства.  

Эмитент не является финансовым агентом.  

 
9. Наименования, даты регистрации, места нахождения и почтовые адреса всех 

филиалов и представительств Эмитента.  

№ 
п/п  Наименование  Дата первичной 

регистрации  
Дата 

перерегистрации  Место нахождения  Почтовый адрес  
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1. 
Представительство АО 
«Корпорация «Цесна» в г. 

Москве 
16.08.2005г. 01.10.2008г. 

Российская Федерация, 
г. Москва улица 

Мясницкая 16, офис 
608 

Российская 
Федерация, 

101000, г. Москва, 
улица Мясницкая 
16, офис 608 

 
10. Полное официальное наименование аудиторских организаций (фамилия, 
имя, при наличии - отчество аудитора), осуществлявших (осуществляющих) 
аудит финансовой отчетности Эмитента за последние три завершенных 
финансовых года с указанием их принадлежности к соответствующим 
коллегиям (ассоциациям, палатам). 

За 2006 год аудиторская организация Эмитента – ТОО «KPMG Audit». 
Государственная лицензия на занятие аудиторской деятельностью в Республике Казахстан 
номер 0000021, выдана Министерством финансов Республики Казахстан 6 декабря 2006 г., 
является членом Палаты аудиторов Республики Казахстан.  

За 2007 год аудиторская организация Эмитента – ТОО «KPMG Audit». 
Государственная лицензия на занятие аудиторской деятельностью в Республике Казахстан 
номер 0000021, выдана Министерством финансов Республики Казахстан 6 декабря 2006 г., 
является членом Палаты аудиторов Республики Казахстан.  

За 2008 год аудиторская организация Эмитента – ТОО «KPMG Audit». 
Государственная лицензия на занятие аудиторской деятельностью в Республике Казахстан 
номер 0000021, выдана Министерством финансов Республики Казахстан 6 декабря 2006 г., 
является членом Палаты аудиторов Республики Казахстан.  
 
Полное официальное наименование консультантов по юридическим и 
финансовым вопросам, с которыми заключались договоры на оказание 
соответствующих услуг в течение трех лет, предшествующих представлению 
проспекта в уполномоченный орган, с указанием их принадлежности к 
соответствующим коллегиям (ассоциациям, палатам). 
 
Консультационные услуги предоставлены АО «Цесна Капитал», договор № 249 от 27 августа  
2009 года об оказании услуг финансового консультанта. АО «Цесна Капитал» является 
членом Казахстанской Ассоциации финансистов Казахстана.  
 

В случае, если имело место расторжение договора с вышеуказанными 
лицами, необходимо представить информацию о причине расторжения 
договора с указанием информации кем из сторон оно было инициировано. 

Расторжения договора с вышеуказанными  лицами   не было.  

11. Дата принятия Эмитентом кодекса корпоративного управления.  
  
Кодекс Корпоративного управления  утверждён Общим собранием акционеров  Эмитента 
31.08.2007 г. Протокол заседания № 4 от 31.08.2007 г. 
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 II. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ЭМИТЕНТА  

12. Структура органов управления Эмитента:  

Органами управления Эмитента являются:  

 1. Высший орган – Общее собрание акционеров;  

 2. Орган управления - Совет директоров;  
 3. Исполнительный орган – Правление;  
 4. Контрольный орган – Служба Внутреннего аудита.  

Общее собрание акционеров  

Высшим органом Эмитента является Общее собрание акционеров.  

Общие собрания акционеров подразделяются на годовые и внеочередные.  
В течение пяти месяцев по окончании финансового года Эмитент ежегодно проводит 
годовое общее собрание акционеров. Иные общие собрания акционеров являются 
внеочередными.  
На ежегодном общем собрании акционеров утверждается годовая финансовая отчетность 
Эмитента, определяются порядок распределения чистого дохода Эмитента за истекший 
финансовый год, размер дивиденда в расчете на одну простую акцию Эмитента, а также 
вопросы об обращениях акционеров на действия Эмитента и его должностных лиц и итогах 
их рассмотрения.  
У Эмитента, все голосующие акции которого принадлежат одному акционеру, общие 
собрания акционеров не проводятся. Решения по вопросам, отнесенным Законом РК «Об 
акционерных обществах» и Уставом Эмитента к компетенции общего собрания акционеров, 
принимаются таким акционером единолично и подлежат оформлению в письменном виде 
при условии, что эти решения не ущемляют и не ограничивают права, удостоверенные 
привилегированными акциями.  

Если единственным акционером или лицом, владеющим всеми голосующими акциями 
Эмитента, является юридическое лицо, то решения по вопросам, отнесенным Законом РК 
«Об акционерных обществах» и Уставом Эмитента к компетенции общего собрания 
акционеров, принимаются органом, должностными лицами или работниками юридического 
лица, обладающими правом на принятие таких решений в соответствии с законодательством 
Республики Казахстан и Уставом Эмитента.  

К исключительной компетенции Общего собрания акционеров относятся 
следующие вопросы:  
     1) внесение изменений и дополнений в Устав Эмитента или утверждение его в новой 
редакции; 
   2) утверждение кодекса корпоративного управления, а также изменений и дополнений в 
него; 
    3) добровольная реорганизация или ликвидация Эмитента; 
     4) принятие решения об увеличении количества объявленных акций Эмитента или 
изменении вида неразмещенных объявленных акций Эмитента; 
     5) определение условий и порядка конвертирования ценных бумаг Эмитента, а также их 
изменение; 
     6) определение количественного состава и срока полномочий счетной комиссии, избрание 
ее членов и досрочное прекращение их полномочий; 
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    7) определение количественного состава, срока полномочий совета директоров, избрание 
его членов и досрочное прекращение их полномочий, а также определение размера и 
условий выплаты вознаграждений членам совета директоров; 
     8) определение аудиторской организации, осуществляющей аудит Эмитента; 
     9) утверждение годовой финансовой отчетности; 
     10) утверждение порядка распределения чистого дохода Эмитента за отчетный 
финансовый год, принятие решения о выплате дивидендов по простым акциям и 
утверждение размера дивиденда в расчете на одну простую акцию Эмитента; 
     11) принятие решения о невыплате дивидендов по простым и привилегированным акциям 
Эмитента при наступлении случаев, предусмотренных законодательством; 
    12) принятие решения об участии Эмитента в создании или деятельности иных 
юридических лиц путем передачи части или нескольких частей активов, в сумме 
составляющих двадцать пять  и более процентов от всех принадлежащих Эмитенту активов; 
     13) определение формы извещения Эмитентом акционеров о созыве общего собрания 
акционеров и принятие решения о размещении такой информации в средствах массовой 
информации; 
      14) утверждение изменений в методику (утверждение методики, если она не была 
утверждена учредительным собранием) определения стоимости акций при их выкупе 
Эмитентом в соответствии с Законом РК «Об акционерных обществах»; 
    15) утверждение повестки дня общего собрания акционеров; 
     16) определение порядка предоставления акционерам информации о деятельности 
Эмитента, в том числе определение средства массовой информации; 
      17) введение и аннулирование "золотой акции"; 
      18) принятие решения о выплате дивидендов по простым акциям Эмитента по итогам 
квартала или полугодия;  
      19) иные вопросы, принятие решений по которым отнесено Законом РК «Об акционерных 
обществах» и Уставом Эмитента к исключительной компетенции общего собрания 
акционеров.    
 
Совет Директоров  

Органом управления Эмитента является Совет директоров.  
Совет директоров – орган управления Эмитента, осуществляющий общее руководство 
деятельностью Эмитента, за исключением решения вопросов, отнесенных Уставом и 
Законом РК «Об акционерных обществах» к исключительной компетенции Общего собрания 
акционеров. Решения Совета директоров принимаются простым большинством голосов. 
Состав Совета директоров избирается кумулятивным голосованием акционеров на Общем 
собрании акционеров.  

К исключительной компетенции Совета директоров относятся следующие 
вопросы:  
    1) определение приоритетных направлений деятельности Эмитента; 
    2) принятие решения о созыве годового и внеочередного общего собраний акционеров; 
    3) принятие решения о размещении (реализации), в том числе о количестве размещаемых 
(реализуемых) акций в пределах количества объявленных акций, способе и цене их 
размещения (реализации); 
    4) принятие решения о выкупе Эмитентом размещенных акций или других ценных бумаг и 
цене их выкупа; 
    5) предварительное утверждение годовой финансовой отчетности Эмитента; 
    6) определение условий выпуска облигаций и производных ценных бумаг Эмитента; 
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    7) определение количественного состава, срока полномочий исполнительного органа, 
избрание его руководителя и членов (лица, единолично осуществляющего функции 
исполнительного органа), а также досрочное прекращение их полномочий; 
    8) определение размеров должностных окладов и условий оплаты труда и премирования 
руководителя и членов исполнительного органа (лица, единолично осуществляющего 
функции исполнительного органа); 
    9) определение порядка работы службы внутреннего аудита, размера и условий оплаты 
труда и премирования работников службы внутреннего аудита; 
    10) назначение, определение срока полномочий корпоративного секретаря, досрочное 
прекращение его полномочий, а также определение размера должностного оклада и условий 
вознаграждения корпоративного секретаря; 
    11) определение размера оплаты услуг аудиторской организации, а также оценщика по 
оценке рыночной стоимости имущества, переданного в оплату акций Эмитента либо 
являющегося предметом крупной сделки; 
    12) утверждение документов, регулирующих внутреннюю деятельность Эмитента (за 
исключением документов, принимаемых исполнительным органом в целях организации 
деятельности Эмитента), в том числе внутреннего документа, устанавливающего условия и 
порядок проведения аукционов и подписки ценных бумаг Эмитента; 
    13) принятие решений о создании и закрытии филиалов и представительств Эмитента и 
утверждение положений о них; 
    14) принятие решения о приобретении Эмитентом десяти и более процентов акций (долей 
участия в уставном капитале) других юридических лиц, а также принятие решений по 
вопросам их деятельности; 
    15) увеличение обязательств Эмитента на величину, составляющую десять и более 
процентов размера его собственного капитала; 
    16) выбор регистратора Эмитента в случае расторжения договора с прежним 
регистратором Эмитента;  
    17) определение информации об Эмитенте или его деятельности, составляющей 
служебную, коммерческую или иную охраняемую законом тайну; 
    18) принятие решения о заключении крупных сделок и сделок, в совершении которых 
Эмитентом имеется заинтересованность;  
    19) иные вопросы, предусмотренные Законом РК «Об акционерных обществах» и Уставом 
Эмитента, не относящиеся к исключительной компетенции общего собрания акционеров.   
    Вопросы, отнесенные к исключительной компетенции Совета директоров, не могут быть 
переданы для решения Правлению Эмитента. 

Исполнительный орган – Правление  

Руководство текущей деятельностью осуществляется исполнительным органом – 
Правлением.  

Исполнительный орган вправе принимать решения по любым вопросам деятельности 
Эмитента, не отнесенным Законом РК «Об акционерных обществах», иными 
законодательными актами Республики Казахстан и Уставом Эмитента к компетенции других 
органов и должностных лиц Эмитента. Исполнительный орган обязан исполнять решения 
Общего собрания акционеров и Совета директоров.  
Руководитель исполнительного органа либо лицо, единолично осуществляющее функции 
исполнительного органа Эмитента, не вправе занимать должность руководителя 
исполнительного органа либо лица, единолично осуществляющего функции 
исполнительного органа, другого юридического лица.  
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Функции, права и обязанности члена исполнительного органа определяются 
законодательством Республики Казахстан и Уставом Эмитента, а также трудовым 
договором, заключаемым указанным лицом с Эмитентом.  
Компетенция Председателя Правления: 
1) организует выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров; 
2) без доверенности действует от имени Эмитента в отношениях с третьими лицами; 
3) выдает доверенности на право представления Эмитента в его отношениях с третьими 
лицами; 
4) осуществляет прием, перемещение и увольнение работников Эмитента (за исключением 
работников, являющихся членами исполнительного органа и службы внутреннего аудита), 
применяет к ним меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания, устанавливает 
размеры должностных окладов работников Эмитента и персональных надбавок к окладам в 
соответствии со штатным расписанием Эмитента, определяет размеры премий  работников    
Эмитента, за   исключением  
работников, входящих в состав исполнительного органа, и службы внутреннего аудита 
Эмитента; 
5) распределяет обязанности, а также сферы полномочий и ответственности между членами 
Правления; 
6) в случае своего отсутствия возлагает исполнение своих обязанностей на одного из членов 
Правления; 
7) осуществляет подготовку необходимых материалов и предложения для рассмотрения 
Общим собранием акционеров и Советом директоров и обеспечивает выполнение принятых 
этими органами решений; 
8) совершает любые другие действия, необходимые для достижения целей Эмитента, за 
исключением тех, которые в соответствии с Уставом Эмитента прямо закреплены за Общим 
собранием акционеров, Советом директоров. 
9) осуществляет иные функции, определенные Уставом Эмитента и решениями Общего 
собрания акционеров и Совета директоров. 

Служба внутреннего аудита  

Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Эмитента осуществляет 
Служба внутреннего аудита.  
      Служба внутреннего аудита Эмитента является обособленным подразделением 
Эмитента. 
      Работники Службы внутреннего аудита не могут быть избраны в состав Совета 
директоров и Исполнительного органа Эмитента. 

      Служба внутреннего аудита непосредственно подчиняется Совету директоров и 
отчитывается перед ним о своей работе. 

          Служба внутреннего аудита вправе в любое время по собственной инициативе, по 
решению Совета директоров или Общего собрания акционеров проводить проверки с целью 
контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Эмитента. 

          Служба внутреннего аудита обладает для этой цели правом безусловного доступа ко 
всей документации Эмитента. 
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13. Члены совета директоров Эмитента:  

ФИО, год 
рождения  

Должности, занимаемые 
за последние три года и 
в настоящее время 

%  соотношение акций, 
принадлежащих членам 
СД к общему количеству 

голосующих акций 
Эмитента 

 

% соотношение 
акций (долей 
участия в УК) 
принадлежащих 

членам СД в 
дочерних и 
зависимых 
организациях 

Джаксыбеков 
Серик 
Рыскельдинович 
01/03/1956г. 

� с 08.08.2008г.-
20.12.2008г. – Член 
Совета директоров АО 
«Авиакомпания «Ақ 
Сұңқар»; 
� с 01.03.2007г. - 
Председатель Совета 
директоров АО 
«Корпорация «Цесна» 
� с 30.06.2004г. - член 
Совета директоров АО 
«Корпорация «Цесна»; 
� с 10.12.2004г. – 
Председатель Совета 
директоров АО «Цесна 
Капитал» (ранее АО 
«ДЕРБЕС 
СЕКЬЮРИТИЗ»); 
� с 28.01.2004г.-
28.05.2009г.  член 
Наблюдательного 
Совета ТОО 
«Пивоваренная 
компания «DERBES» 
(Дербес); 
� с 17.12.1998г. - -
12.04.2007г. член 
Совета директоров АО 
«Цеснабанк»; 
� с 25.04.1997г. по 
01.03.2007г.  –
Председатель 
Правления АО 
«Корпорация «Цесна»; 

9,9 нет 

Табунщик 
Владимир 
Николаевич 
/02/04/1953г. 

� с 01.02.2009г. – член 
Правления ТОО 
«Медет-Холдинг»; 
� с 30.06.2004г. – член 

нет 0,00000000001 
(1 акция) АО 
«Цеснабанк» 
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Совета директоров АО 
«Корпорация «Цесна»; 
� с  30.06.2004г.-
01.03.2007г. – 
Председатель Совета 
директоров АО 
«Корпорация «Цесна»; 
� 14.04.2000г.-
17.11.2008г.  – член 
Совета директоров АО 
«Цеснабанк»  
� 31.01.2006г.-
31.01.2009г. - Член 
Наблюдательного 
Совета  ТОО «Медет-
Холдинг»; 
� с 28.03.2005г. - 
Исполнительный 
директор АО 
«Корпорация «Цесна» 

Келигов 
Юсуп  
Хасанович  
/12/01/1963г. 
(независимый 
директор) 

�  с 26.10.2005г. – член 
Совета директоров 
АО «Корпорация 
«Цесна»; 

� с апреля 1998г. 
Начальник УПТК ГКП 
«Горкоммунхоз», И.о. 
Генерального 
директора ГКП 
«Горкоммунхоз», 
Заместитель 
Генерального    
директора ГКП 
«Горкоммунхоз» по 
производству 
Заместитель 
Генерального 
директора по 
материально 
техническому 
обеспечению ГКП 
«Горкоммунхоз». 

 

нет нет 

Мещеряков 
Николай Ильич 
01/12/1956г. 

� 02.03.2009г.-
02.07.2009г. – член 
Совета Директоров АО 
«Астана –финанс» 
(независимый 
директор); 
� с 17.11.2008г. – 
член Совета 

9,9 0,0001% (30 
акций) АО 
«Цеснабанк» 
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директоров АО 
«Цеснабанк»;  
� с 31.08.2007г. – 
член Совета 
директоров АО 
«Корпорация «Цесна»; 
� с 16.05.2006г.- 
Генеральный директор 
ТОО «PARSEC 
DEVELOPMENT» 
(ранее ТОО «Центр 
торговли «Астыкжан-
2»,   ТОО «Астыкжан-
Инвест»). 
� с 15.02.1999г.- 
Председатель 
Правления ТОО 
«Концерн «Цесна-
Астык». 

Жақсыбек 
Дəурен 
Əділбекұлы 
30/06/1978г. 

� с 01.03.2010г. - 
Председатель 
Наблюдательного 
Совета ТОО «Медет-
Холдинг»; 
� с 13.04.2009 г.-
30.06.2009г. Член 
Совета директоров АО 
«Накопительный 
Пенсионный Фонд 
«Үлар Үміт»; 
� с 05.02.2009г. – 
Член Наблюдательного 
Совета ТОО «Медет-
Холдинг»; 
� ноябрь 2007г.-
02.06.2009г. член 
Совета Директоров АО 
«Астана –финанс» 
(независимый 
директор); 
� с 31.08.2007г. – 
член Совета 
директоров АО 
«Корпорация «Цесна»; 
� с 09.10.2006г. – 
Председатель 
Правления АО 
«Цеснабанк»; 
� с 22.04.2005г. – 
Член Совета 
директоров АО 

4,2 нет 
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«Цеснабанк»; 
� 31.01. 2006г.-
31.01.2009г. -  
Председатель 
Наблюдательного 
Совета ТОО «Медет-
Холдинг»; 

Шмидт 
Владимир 
Владимирович 
12/07/1959г. 
(независимый 
директор) 

� с 31.08.2007г. – 
член Совета 
директоров АО 
«Корпорация «Цесна» 
� с 03.10.2005г. – 
заместитель Директора 
филиала Атекс 
Интерншнл СЭЗ (ATEX 
International FZC) в 
г.Астана 
� с 24.12.2004г-
29.12.2006г. – 
Директор ТОО 
«Адите-ТЛК» 

нет нет 

 
Изменения в составе совета директоров в течение предыдущих трех лет: 
29.06.2004 г. избран Совет директоров АО «Корпорация «Цесна» в следующем составе: 

ДЖАКСЫБЕКОВ СЕРИК РЫСКЕЛЬДИНОВИЧ 

ТАБУНЩИК ВЛАДИМИР НИКОЛАЕВИЧ 

ДУЙСЕНОВ БАУЫРЖАН ЕРМЕКОВИЧ 

С 26.10.2005 г. в связи с досрочным прекращением полномочий Дуйсенова Б.Е. избран 
Келигов Юсуп Хасанович . 
29.06.2007г. переизбран Совет директоров АО «Корпорация «Цесна» в следующем составе: 

ДЖАКСЫБЕКОВ СЕРИК РЫСКЕЛЬДИНОВИЧ 

ТАБУНЩИК ВЛАДИМИР НИКОЛАЕВИЧ 

КЕЛИГОВ ЮСУП ХАСАНОВИЧ 

31.08.2007г.состав Совета директоров утверждён в количестве 11 человек. Дополнительно  
избраны Тургумбаев Нуржан Шакиевич,  Мещеряков Николай Ильич, Жалбиров Иглик 
Иманбаевич, Жақсыбек Дəурен Əділбекүлы, Кожахметов Куат Бакирович, Островский  
Анатолий Петрович, Шмидт Владимир Владимирович, Амин Аззам. 
  10.01.2008г. досрочно прекращены полномочия члена Совета директоров АО «Корпорация 
«Цесна» - Кожахметова Куата Бакировича. 
 02.02.2009г. досрочно прекращены полномочия члена Совета директоров Жалбирова 
Иглика Иманбаевича. 
08.06.2009г. досрочно прекращены полномочия членов Совета директоров Тургумбаева 
Нуржана Шакиевича, Островского Анатолия Петровича, Амина Аззама. 
 
 
13-1. Комитеты совета директоров Эмитента. 
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В данном пункте необходимо указать наименование (наименования) комитета 
(комитетов) совета директоров Эмитента, его (их) компетенцию. 
 
В Совете директоров Эмитента имеются два комитета:         

1. Аудиторский комитет. 
2. Комитет стратегического планирования и развития. 

 Комитет  Компетенция комитета 

1. Аудиторский 
комитет 

В области аудита:  
• оценка кандидатов в аудиторы АО «Корпорация «Цесна» и её дочерних организаций, 

находящихся под прямым и косвенным контролем АО «Корпорация «Цесна» и 
подготовка рекомендаций Совету директоров по выбору независимой аудиторской 
организации для проведения ежегодного независимого внешнего аудита финансовой 
отчётности АО «Корпорация «Цесна» и её дочерних организаций, находящихся под 
прямым и косвенным контролем АО «Корпорация «Цесна» и размеру вознаграждения 
за его услуги; 

• рассмотрение кандидатур на должность руководителей служб внутреннего аудита АО 
«Корпорация «Цесна» и её дочерних организаций, находящихся под прямым и 
косвенным контролем АО «Корпорация «Цесна» и предоставление рекомендаций 
Совету директоров по кандидатурам лиц на утверждение в данной должности; 

• предварительное рассмотрение планов работы служб внутреннего аудита АО 
«Корпорация «Цесна» и её дочерних организаций, находящихся под прямым и 
косвенным контролем АО «Корпорация «Цесна», подготовка предложений и 
рекомендаций по их содержанию; 

• оценка эффективности процедур служб внутреннего аудита АО «Корпорация «Цесна» 
и её дочерних организаций, находящихся под прямым и косвенным контролем АО 
«Корпорация «Цесна» и подготовка предложений по их совершенствованию; 

• разработка рекомендаций по устранению нарушений, выявленных службами 
внутреннего аудита, и предотвращению подобных нарушений в будущем; 

• анализ заключения внешних аудиторов по улучшению внутреннего  контроля и 
управлению рисками; 

• подготовка рекомендаций о предварительном утверждении Советом директоров 
годовых отчётов по АО «Корпорация «Цесна» и её дочерних организаций, находящихся 
под прямым и косвенным контролем АО «Корпорация «Цесна»; 

• рассмотрение документов по организации системы внутреннего аудита, 
подготовленных в АО «Корпорация «Цесна». 

В области управления рисками: 
• рассмотрение политики АО «Корпорация «Цесна» по управлению рисками, подготовка 

рекомендаций по утверждению Советом директоров; 
• оценка влияния происходящих изменений (освоение новых банковских продуктов, 

выход на новые рынки и т.д.) на банковские риски; 
• надзор за деятельностью по управлению рисками менеджеров высшего звена, оценка 

соответствия между результатами их действий и принципами утверждённой Советом 
директоров политики, между характеристиками рисков и действиями по управлению 
рисками; 

• обеспечение контроля над лимитами риска по операциям и мерам, принимаемым в 
случае превышения лимитов риска; 

• представление рекомендаций по оценке системы внутреннего контроля; 
• оценка рекомендаций внешнего аудитора в сфере управления рисками и мониторинг 

решения менеджментом АО «Корпорация «Цесна» проблем, выявленным внутренними 
и внешними аудиторами; 

• оценка достоверности и точности информации, получаемой Советом директоров от 
менеджмента АО «»Корпорация «Цесна». 

 

2. Комитет 
стратегического 
планирования и 
развития 

В области стратегии: 
• анализ концепций, программ и планов стратегического развития и внесение 

рекомендаций Совету директоров по их корректировке с учётом текущей ситуации на 
рынке капитала; 

• оценка политики в области отношений с инвесторами и акционерами; 
• подготовка рекомендаций Совету директоров о размерах дивидендов по акциям и 

порядку их выплаты, для последующего вынесения данного вопроса на обсуждение 
Собрания акционеров; 

• подготовка рекомендаций Совету директоров по порядку распределения прибыли по 
результатам финансового года, для последующего вынесения данного вопроса на 
обсуждение Собрания акционеров; 

• подготовка рекомендаций Совету директоров по проведению политики в области 
собственных ценных бумаг; 
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• подготовка рекомендаций Совету директоров относительно предполагаемой 
реорганизации, в том числе об условиях, порядке и сроках такой реорганизации, для 
последующего вынесения данного вопроса на обсуждение Собрания акционеров; 

• Подготовка рекомендаций Совету директоров о создании филиалов и открытии 
представительств, а также их ликвидация; 

• Подготовка рекомендаций Совету директоров по вопросу приобретения десяти и более 
процентов акций (долей участия в уставном капитале) других юридических лиц, а также 
по вопросам их деятельности; 

• Подготовка рекомендаций Совету директоров по вопросу увеличения обязательств АО 
«Корпорация «Цесна» на величину, составляющую десять и более процентов размера 
его собственного капитала; 

• Подготовка рекомендаций Совету директоров по вопросам крупных сделок, в 
совершении которых АО «Корпорация «Цесна» имеется заинтересованность; 

• Подготовка рекомендаций Совету директоров относительно изменения структуры 
управления активами; 

• Представление заключений Совету директоров относительно разработанных АО 
«Корпорация «Цесна» и её дочерними организациями, находящимися под прямым и 
косвенным контролем АО «Корпорация «Цесна» документов по стратегическому 
развитию. 

По кадрам и вознаграждениям: 
• Оценка рациональности количественного состава Совета директоров применительно к 

его полномочиям, подготовка соответствующих рекомендаций Общему собранию 
акционеров и акционерам, выдвинувшим конкретную кандидатуру для избрания в 
состав Совета директоров; 

• Рассмотрение кандидатур на членство в Совет директоров и подготовка рекомендаций 
по списку кандидатур Совету директоров (в период подготовки Общего собрания 
акционеров, в повестку дня которого внесён вопрос об избрании членов Совета 
директоров); 

• Подготовка рекомендаций Совету директоров по определению критериев подбора 
кандидатур исполнительных органов АО «Корпорация «Цесна» и её дочерних 
организаций, находящихся под прямым и косвенным контролем АО «Корпорация 
«Цесна», их предварительная оценка; 

• Подготовка рекомендаций Совету директоров по выработке  политики в области 
вознаграждения, которая определяет принципы и критерии определения 
вознаграждения и иных выплат членам Совета директоров, членам исполнительных 
органов АО «Корпорация «Цесна» и её дочерних организаций, находящихся под 
прямым и косвенным контролем АО «Корпорация «Цесна» и критерии оценки их 
деятельности; 

• Подготовка рекомендаций Совету директоров по разработке условий трудовых 
договоров с членами исполнительных органов АО «Корпорация «Цесна» и её дочерних 
организаций, находящихся под прямым и косвенным контролем АО «Корпорация 
«Цесна»; 

• Представление рекомендаций по образовательным программам для членов Совета 
директоров. 

13-2. Служба внутреннего аудита 

Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Эмитента, в 
соответствии с Уставом сформирована Служба внутреннего аудита.  

Служба внутреннего аудита является обособленным подразделением Общества и 
подчиняется непосредственно Совету директоров и отчитывается перед ним о своей работе. 
Служба внутреннего аудита вправе в любое время по собственной инициативе, по решению 
Совета директоров или Общего собрания акционеров проводить проверки с целью контроля 
за финансово-хозяйственной деятельностью Общества. 

В состав службы внутреннего аудита, в соответствии с организационной структурой 
Общества, входят Руководитель службы внутреннего аудита и аудитор. Должность 
руководителя службы по состоянию на 01.12.2009 г. вакантна, аудитор - Досаева К.И.  

14. Исполнительный орган Эмитента:  

Исполнительным органом Эмитента является Правление. 
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ФИО члена  
Правления, год 
рождения  

Должности занимаемые членами 
Правления за последние три года 

% соотношения 
акций (долей в 
уставном 

капитале) к 
общему 

количеству 
акций 

размещенных 
акционерным 
Эмитентом 

% 
соотношен
ия акций 
(долей 
участия в 
УК) 
принадле
жащих 
членам 
Правлени
я в 
дочерних 
и 
зависимых 
организац
иях 

Еденбаев 
Еркегали 
Серикович 
19/12/1975г. 

� с 30.12.2009г. Член Совета 
директоров АО «КазАгроФинанс»; 
� 01.09.2008г. – 22.12.2009г. член 
Совета директоров АО 
«Кандыагашская ГТЭС-100»;  
� 01.09.2008г.-19.03.2009г. – Член 
Совета директоров АО 
«Кандыагашская ГТЭС»; 
� с 28.05.2008г.- член Совета 
директоров АО «Государственный 
фонд социального страхования»; 
� с 29.04.2008г. – Председатель 
Совета директоров АО «Цеснабанк»; 
� 06.03.2008- 28.05.2009г.- член 
Наблюдательного Совета ТОО 
«Пивоваренная компания «DERBES» 
(Дербес)»; 
� с 17.03.2008г. – Член Совета 
Директоров АО «Цесна Капитал»; 
� с 01.03.2008г. - Председатель 
Правления АО «Корпорация 
«Цесна»; 
� с 14.01.2008г.-01.03.2008г. -   Член 
Правления,  И.о. Председателя 
Правления АО «Корпорация 
«Цесна»; 

нет нет 

Завгородняя 
Елена 
Вячеславовна 
26/06/1969г. 

� с 17.07.2009г. – Член 
Правления АО «Корпорация 
«Цесна»; 
� с 08.08.2008г. –  Член Совета 
директоров  АО «Авиакомпания «Ақ 
Сұңқар»; 
� 08.08.2008г.-25.12.2008г. – 
Председатель Совета директоров 
АО «Авиакомпания «Ақ Сұңқар»; 

нет нет 
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� с 05.08.2005г. - АО «Корпорация 
«Цесна»: 
Заместитель Финансового директора, 
Директор Финансово-экономического 
департамента 

Мельникова 
Наталья 
Владимировна 
28/11/1978г. 

� с 17.07.2009г. – Член Правления 
АО «Корпорация «Цесна»; 
� 04.06.2007г.-10.06.2009г. – член 
Совета директоров АО «Цеснабанк»; 
� С 01.03.2007г. – Директор 
юридического департамента АО  
«Корпорация «Цесна». 

нет нет 

15. В случае, если полномочия исполнительного органа Эмитента переданы 
другой коммерческой организации (управляющей организации):  
Полномочия исполнительного органа Эмитента не передавались другой коммерческой 
организации. 

16. Вознаграждение, выплачиваемое членам Совета директоров, членам 
исполнительного органа и другим руководящим лицам Эмитента:  

тыс.тенге 

 

Фактические выплаты за три 
месяца, предшествующих дате 
принятия решения о выпуске (с 
01.06 .2009 г. по 01.09 .2009 г.) 

Планируемый общий размер 
вознаграждения в течение 

последующих двенадцати месяцев с 
даты принятия решения о выпуске 
(с 01.10.2009 г. по 01.10 2010 г.) 

Совет Директоров 3 990 15 960 

Член исполнительного органа (Председатель 
Правления) 

1 965 7 860 

Итого 5 955 23 820 

17. Организационная структура Эмитента 

  
№ 
п/п 

Структурные 
подразделения, филиалы и 

представительства 
Эмитента 

Общее 
количество 
работников 

Сведения о руководителях 
структурных 

подразделений 

 
 

 
Служба Председателя 
Правления 

 

 
2 

Еденбаев Еркегали 
Серикович 
19.12.1975г. 

 Административный 
департамент 

 
6 

 Дуйсенов Бауыржан 
Ермекович 
17.04.1977г.  

 
Служба безопасности 1 

Ибраев Болат Абиюрович  
08.12.1951 г. 
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Департамент бухгалтерского 
учета и отчетности 

 
4 

Денисенко Светлана 
Васильевна  
06.04.1962 г. 

 Департамент анализа рынков 
и развития 1 

Джайлаубекова Алия 
Жилкыбековна 18.12.1973 г. 

   
Юридический департамент 
 

 
3 

Мельникова Наталья 
Владимировна  
28.11.1978 г. 

 
Департамент 
информационных технологий 4 

Чекаева Елена 
Ахметризовна 
11.12.1961г. 

 
Департамент проектов 4 

Кипшакбаев Абдель Исаевич
01.03.1957 г. 

 
Финансово-экономический 
департамент 4 

Завгородняя Елена 
Вячеславовна 
26.06.1969 г. 

 

Служба внутреннего аудита 1 

Должность руководителя 
службы внутреннего аудита 
вакантна. Аудитор службы 
внутреннего аудита – 

Досаева Куляш Иманкуловна
01.08.1954 

 Служба управления рисками 1 - 
 Служба стандартов 

международного качества - 
 
- 

 Группа управления 
строительными проектами 2 

- 

 Представительство АО 
«Корпорация «Цесна» в г. 
Москва 3 

Яблонский Юрий Борисович 
08.08.1955 

  

 III. АКЦИОНЕРЫ (УЧАСТНИКИ) И АФФИЛИИРОВАННЫЕ ЛИЦА ЭМИТЕНТА  

18. Акционеры (участники) Эмитента:  
1) общее количество акционеров (участников) Эмитента и информация (полное 
и сокращенное наименование, место нахождения юридического лица либо 
фамилия, имя, при наличии - отчество физического лица) об акционерах 
(участниках), которые владеют десятью и более процентами долей 
(размещенных и голосующих акций) Эмитента; 
Общее количество акционеров Эмитента – 6 лиц. 
По состоянию на дату составления Проспекта акционером Эмитента, владеющим десятью и 
более процентами акций в оплаченном уставном капитале Эмитента, является:  

№ п/п 
Полное и сокращенное наименование акционера 

юридического лица или ФИО акционера – физического 
лица  

Место нахождения 
акционера  

Процент в размещенном 
уставном капитале, %  

1  Джаксыбеков Адильбек Рыскельдинович г. Астана 70 
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2) сведения о лицах, не являющихся акционерами (участниками) Эмитента, но 
обладающие правом контролировать деятельность Эмитента через другие 
организации. 

У Эмитента нет лиц, не являющихся его акционерами (участниками), но обладающие правом 
контролировать деятельность Эмитента через другие организации. 

19.   Сведения о юридических лицах, у которых Эмитент владеет десятью и 
более процентами акций (долей) с указанием полного наименования 
юридического лица, его места нахождения, процентного соотношения акций 
(доли) Эмитента в его уставном капитале, вида деятельности, фамилии, имени, 
при наличии – отчества, первого руководителя:  

№  Наименование юридического 
лица  

Процент 
участия в 

оплаченном 
уставном 
капитале  

Место нахождения 
юридического лица  Вид деятельности  ФИО первого 

руководителя  

1 Товарищество с ограниченной 
ответственностью 
«Инжиниринговая компания 
«Астана-НС» (ранее ТОО «Найза 
инжиниринг» 
 

100% Республика 
Казахстан, г. Астана, 
район Сарыарка,  пр. 
Республики 7/2 Вп-4 
 

инжиниринговые услуги при 
выполнении строительства; 
экспертные услуги в 
области строительства; 

Новиков Сергей 
Иванович 

2 Акционерное общество «Цесна 
Капитал» 
 

51% Республика 
Казахстан, г. Астана, 
район Сарыарка, пр. 
Республики 9/2, вп-5 

брокерская и дилерская 
деятельность, деятельность 
по управлению 
инвестиционным 
портфелем 

Куйкенов Нурлан 
Ануарбекович 

3 Товарищество с ограниченной 
ответственностью «Медет-
Холдинг» 
 

100% Республика 
Казахстан, г. Астана, 
район Сарыарка, пр. 
Победы, д.29 
 

все виды деятельности, не 
запрещенные 
законодательством 
Республики Казахстан 

Фогель Виктор 
Генрихович 

4 Акционерное общество 
«Цеснабанк» 

84,50% Республика 
Казахстан,   г. Астана, 
район Сарыарка, 
проспект Победы, 29 

банковская деятельность Жақсыбек 
Дəурен 
Əділбекұлы 
 

5 Товарищество с ограниченной 
ответственностью «ЦМТ-Астана» 

25% Республика 
Казахстана, г. Астана, 
ул. Достык 3 

организация и проведение 
выставок, ярмарок 
 

Дуйсенов 
Бауыржан 
Ермекович 

 
20. Информация о промышленных, банковских, финансовых группах, 
холдингах, концернах, ассоциациях, консорциумах, в которых участвует 
Эмитент: 

Эмитент является банковским холдингом АО «Цеснабанк» в соответствии с 
постановлением Правления АФН РК по регулированию и надзору финансового рынка и 
финансовых организаций № 392 от 11.11.2005 г. 
      В иных ассоциациях, промышленных, финансовых группах, холдингах, концернах, 
ассоциациях, консорциумах Эмитент участия не принимает. 

21.  Сведения о других аффилиированных лицах Эмитента:  



Проспект выпуска облигационной программы Акционерного общества «Корпорация «Цесна»  

 

 19

№ 
Фамилия, Имя, Отчество – 
физического лица, полное 
наименование юрид. лица 

Дата рождения 

Основания для признания 
аффилиированности 

(Закон РК «Об 
акционерных обществах) Примечания 

1 2 3 4 5 

1 Джаксыбеков Адильбек 
Рыскельдинович 

26.07.1954 1) Передал весь пакет акций (70%) в 
доверительное управление                     
супруге Джаксыбековой Л.И., Отец 
Жақсыбек Д. Ə. 

2 Джаксыбеков Рыскельды 
Дауренбекович 

15.12.1928 2) Отец Джаксыбекова А.Р., 
Джаксыбекова С.Р., Батпеновой Г.Р. 

3 Батпенова Гульнара Рыскельдиновна 14.12.1958 2) Сестра Джаксыбекова А.Р., 
Джаксыбекова С.Р., дочь 
Джаксыбекова Р.Д. 

4 Джаксыбекова Ляззат Ибрагимовна 14.07.1955 2) Супруга Джаксыбекова А.Р.,  приняла 
в доверительное управление пакет 
акций 70%, мать Жақсыбек Д. Ə. , 
член Наблюдательного Совета ТОО 
"Медет-Холдинг" 

5 Капаров Зайкен Ибрагимович 12.06.1952 2) Брат Джаксыбековой Л.И. 

6 Капарова Жанат Ибрагимовна 14.04.1954 2) Сестра Джаксыбековой Л.И. 

7 Капарова Мунавара Хамидулловна 02.02.1929 2) Мать Джаксыбековой Л.И. 

8 Джаксыбеков Ильяс Серикович 25.02.1987 2) Сын Джаксыбекова С.Р. 

9 Джаксыбекова Данара Сериковна 25.04.1984 2) Дочь Джаксыбекова С.Р. 

10 Джаксыбекова Галина Кубаевна 16.05.1959 2) Супруга Джаксыбекова С.Р. 

11 Мусин Кубай Мусинович 15.09.1930 2) Отец Джаксыбековой Г.К. 

12 Мусина Муслима Омаровна 31.12.1930 2) Мать Джаксыбековой Г.К. 

13 Мусин Аслан Кубаевич 11.01.1956 2) Брат Джаксыбековой Г.К. 

14 Жақсыбек Жанна Мұратқызы 06.07.1980 2) Супруга Жақсыбек Д. Ə. 

15 Жақсыбек Лейла  Дəуренқызы 20.08.2004 2)  Дочь Жақсыбек Д. Ə. 

16 Жақсыбек Адель  Дəуренқызы 29.07.2007 2)  Дочь Жақсыбек Д. Ə. 

17 Баймухамбетов Мурат Альмуратович 07.06.1957 2)  Отец Жақсыбек Ж.М. 

18 
Баймухамбетова Кулян 
Абдрахмановна 25.08.1957 2) 

 Мать Жақсыбек Ж. М. 

19 Баймухамбетов Азамат Муратович 25.12.1981 2)  Брат Жақсыбек Ж. М. 

20 Еденбаев Серик Султанович 28.07.1942 2) Отец Еденбаева Е.С. 

21 Еденбаева Амина Шариповна  27.12.1944 2) Мать Еденбаева Е.С. 

22 Еденбаева Салтанат Сериковна  28.10.1965 2) Сестра Еденбаева Е.С. 

23 Еденбаева Диляра Тлеужановна 15.01.1984 2) Супруга Еденбаева Е.С. 

24 Тыштыкова Умитжан Айткожиновна 15.05.1951 2) Мать супруги Еденбаева Е.С. 

25 Камиева Дина Тлеужановна 18.10.1972 2) Сестра супруги Еденбаева Е.С. 

26 Еденбай Ермек Серик-улы 21.02.1967 2) Брат Еденбаева Е.С. 

27 Сарсенбаев Рамазан 25.10.1938 2) Отец Абдрахмановой Б.Р. 

28 Сарсенбаев Жасулан Рамазанович 15.03.1963 2) Брат Абдрахмановой Б.Р. 

29 Сарсенбаев Баглан Рамазанович 26.04.1965 2) Брат Абдрахмановой Б.Р. 

30 Жусупова Алма Рамазановна 01.07.1968 2) Сестра Абдрахмановой Б.Р. 

31 Сарсенбаев Ерлан Рамазанович 01.03.1970 2) Брат Абдрахмановой Б.Р. 
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32 Сарсенбаев Бауржан Рамазанович 03.02.1973 2) Брат Абдрахмановой Б.Р. 

33 Сарсенбаева  Роза Рамазановна 05.11.1976 2) Сестра Абдрахмановой Б.Р. 

34 Абдрахманова Алия Амангельдыевна 24.11.1986 2) Дочь Абдрахмановой Б.Р. 

35 Абдрахманов Арман 
Амангельдыевич 

07.12.1990 2) Сын Абдрахмановой Б.Р. 

36 Абдрахманов Амангельды Катаевич 31.01.1959 2) Супруг Абдрахмановой Б.Р. 

37 Абдрахманова Жаныл  01.01.1929 2) Мать Абдрахманова А.К. 

38 Абдрахманова Карлыгаш Катаевна 27.01.1952 2) Сестра Абдрахманова А.К. 

39 Абдрахманова Слушаш Катаевна 04.12.1954 2) Сестра Абдрахманова А.К. 

40 Абдрахманов Талгат Катаевич 27.10.1956 2) Брат Абдрахманова А.К. 

41 Козинец Вера Ивановна 23.02.1939 2) Мать Мельниковой Н.В. 

42 Козинец Олег Владимирович 07.11.1965 2) Брат Мельниковой Н.В. 

43 Завгородний Александр Викторович 12.08.1969 
 

2) Супруг Завгородней Е.В. 

44 Завгородняя Ксения Александровна 11.05.1991 
 

2) Дочь Завгородней Е.В. 

45 Завгородняя Ева Александровна 27.01.2007 
 

2) Дочь Завгородней Е.В. 

46 Бобнева Анна Васильевна 18.06.1948 
 

2) Мать Завгородней Е.В. 

47 Бобнев Вячеслав Александрович 26.06.1944 
 

2) Отец Завгородней Е.В. 

48 Кузьмина Марина Вячеславовна 20.04.1975 
 

2) Сестра Завгородней Е.В. 

49 Завгородняя Валентина Ивановна 20.10.1948 
 

2) Мать супруга Завгородней Е.В. 

50 Завгородний Виктор Васильевич 30.03.1949 
 

2) Отец супруга Завгородней Е.В. 

51 Завгородний Василий Викторович 24.02.1975 
 

2) Брат супруга Завгородней Е.В. 

52 Табунщик Николай Петрович 11.06.1925 2) Отец Табунщика В.Н. 

53 Табунщик Лилия Васильевна 08.11.1925 2) Мать Табунщика В.Н. 

54 Табунщик Светлана Николаевна 17.01.1950 2) Сестра Табунщика В.Н. 

55 Табунщик Татьяна Николаевна 06.08.1955 2) Сестра Табунщика В.Н. 

56 Табунщик Александр Николаевич 27.07.1959 2) Брат Табунщика В.Н. 

57 Табунщик Сергей Владимирович 16.05.1976 2) Сын Табунщика В.Н. 

58 Табунщик Алена Владимировна 24.04.1980 2) Дочь Табунщика В.Н. 

59 Табунщик Людмила Петровна 21.11.1952 2) Супруга Табунщика В.Н. 

60 Солнцев Сергей Петрович 13.11.1955 2) Брат Табунщик Л.П. 

61 Солнцев Петр Дмитриевич 23.09.1929 2) Отец Табунщик Л.П. 

62 Солнцева Валентина Петровна 05.09.1928 2) Мать Табунщик Л.П. 

63 Мещерякова Татьяна Георгиевна 23.01.1957 3) Супруга Мещерякова Н.И. 

64 Мещерякова Валентина Лукьяновна  22.11.1927 2) Мать Мещерякова Н.И. 

65 Мещеряков Илья Николаевич 05.12.1982 2) Сын Мещерякова Н.И. 

66 Мещерякова Евгения Николаевна 01.07.1984 2) Дочь Мещерякова Н.И. 

67 Мещерякова Галина Ильинична 30.01.1950 2) Сестра Мещерякова Н.И. 

68 Мещеряков Владимир Ильич 01.08.1934 2) Брат Мещерякова Н.И. 

69 Мещеряков Виктор Ильич 01.03.1939 2) Брат Мещерякова Н.И. 

70 Сироткина Анастасия Васильевна 05.01.1925 2) Мать Мещеряковой Т.Г. 
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71 Селецкая Наталия Николаевна 19.01.1945 2) Сестра Мещеряковой Т.Г. 

72 Бургардт Елена Георгиевна  01.06.1952 2) Сестра Мещеряковой Т.Г. 

73 Новиков Сергей Иванович 21.12.1962 3) Генеральный директор ТОО 
«Инжиниринговая компания «Астана-
НС» 

74 Кушербаева Маржан Жанбырбаевна 09.05.1972 3) Главный бухгалтер ТОО 
«Инжиниринговая компания «Астана-
НС» 

75 Куйкенов Нурлан Ануарбекович 
05.06.1974 

3) Председатель Правления  АО "Цесна 
Капитал" 

76 Уразаков Жанат Рахметович 02.08.1959 3) Член Правления  АО "Цесна Капитал" 

77 
Алексеенко Ольга Анатольевна  21.03.1960 3) 

Член Правления  АО «Цесна 
Капитал» 

78 Сиволапова Ирина Леонидовна 26.07.1963 3) Член Правления ТОО "Медет-
Холдинг" 

79 Фогель Виктор Генрихович  24.07.1948 
3) 

Председатель Правления ТОО 
"Медет-Холдинг" 

80 Дуйсенов Бауыржан Ермекович 17.04.1977 
3) 

Директор ТОО «ЦМТ-Астана» 

 
22. Сделки с участием аффилиированных лиц:  
Информация о сделках, проведенных Эмитентом за последний год с участием 
лиц, являющихся по отношению к Эмитенту аффилиированными, в 
соответствии с законодательством Республики Казахстан с указанием даты 
заключения, наименования юридического лица и его места нахождения и/или 
фамилии, имени, при наличии - отчества физического лица и года рождения, 
суммы сделки и каким органом Эмитента принято данное решение. 
 

Наименование 
юридического лица 

Местонахождение 
юридического лица 

Сумма сделки, 
тыс. тенге 

Дата заключения сделки 

Орган Эмитента, 
принявший 
решение о 

сделке 

1 2 3 4 5 

ТОО «Медет-Холдинг» г.Астана, пр.Победы, 
29 259 451 Договор аренды 01.01.2009 Председатель 

Правления 

ТОО«Инжиниринговая 
компания «Астана-НС» 
(ранее, «Найза-
Инжиниринг») 

 г.Астана, 
ул.Бейбитшилик, 43 

93 584 
Инжиниринговые услуги, 
предпроектная подготовка 
объекта  02. 07.2008 г. 

Председатель 
Правления 

АО «Цесна-Капитал» 
 г.Астана, 
пр.Республики 9/2, 
ВП 5 

32 500 Договор купли-продажи № 
43 от 29.01.2009 

Председатель 
Правления 

  
 IV. ОПИСАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЭМИТЕНТА  

23. Краткое описание общих тенденций в деятельности Эмитента, в том числе 
по основным видам деятельности Эмитента:  

Корпорация «Цесна» – это международная инвестиционная компания, которая как 
инвестирует сама, так и привлекает инвестиции для перспективных бизнес проектов, не 
ограничиваясь отдельными отраслями и локализованными рынками. 

В настоящее время основными направлениями деятельности Корпорации являются:  
• Финансовые услуги; 
• Девелопмент; 
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• Агробизнес; 
• Прочие инвестиции. 

 
ФИНАНСОВЫЕ УСЛУГИ 

 
Корпорация является акционером АО «Цеснабанк», входящим в число ведущих банков 
Республики. Партнерами Банка являются крупные международные финансовые институты: 
Центрально-азиатский американский фонд поддержки предпринимательства, Азиатский банк 
развития, Европейский банк развития, Всемирный Банк, Фонд развития предпринимательства, 
Государственная страховая корпорация по страхованию экспортных кредитов и инвестиций. 
АО «Цеснабанк» (далее – Банк) - единственный коммерческий банк Казахстана с головным 
офисом в Астане,  был основан в 1992 году в г. Целиноград. За 17 лет Банк стал узнаваемым, 
стабильным, динамично развивающимся финансовым институтом. С момента основания Банк 
придерживается принципов универсальности и эффективности,  удовлетворяя 
индивидуальные потребности каждого клиента в широком спектре банковских услуг. 
Заслуженную репутацию надёжного и устойчивого финансового учреждения признали как 
клиенты банка в Казахстане, так и партнёры за рубежом. 

Активно развивающаяся филиальная сеть Банка представлена 18 филиалами и порядка 
65 пунктами обслуживания клиентов в областных и региональных центрах Казахстана. Сейчас 
в Банке обслуживается около 100 000 частных лиц и свыше 15 000 корпоративных клиентов и 
клиентов малого и среднего бизнеса.  

В  условиях мирового финансового кризиса Банк оказался одним из самых надежных 
финансовых институтов за счет низкого объема внешней задолженности, вхождения в состав 
крупной финансово-производственной компании, а также диверсифицированного кредитного 
портфеля. 

Банк активно участвует во всех государственных стабилизационных программах и каждый раз 
досрочно осваивает выделенные средства. Банк стал первым среди БВУ, завершившим 
размещение средств в рамках программы финансирования проектов малого и среднего 
бизнеса ФРП «Даму» (3-ий транш).  

В 2009 году, опережая установленные сроки,  Банк полностью освоил денежные средства, 
выделенные через Фонд национального благосостояния «Самрук-Казына» по программе 
рефинансирования ипотечных займов. 

Банк имеет низкую долю иностранных заимствований, составляющую 20,5% от обязательств 
Банка на 01.01.09, по сравнению с общим показателем банковского сектора Казахстана на 
уровне 44,9% . 

В 2008 году Банк успешно осуществил погашение значительной части своих внешних 
обязательств на общую сумму порядка $70 млн., включая два синдицированных займа и 
двусторонние займы. В 2009 году Банку необходимо осуществить погашение внешних 
обязательств  всего на $15.6 млн. (1,6% обязательств Банка).   

В 2004 году в результате совместного проекта АО «Корпорация «Цесна» и АО «Цеснабанк» 
создана компания «Цесна Капитал», которая осуществляет свою деятельность на рынке 
ценных бумаг  Республики Казахстан в качестве профессионального участника. 

Основные направления деятельности  АО «Цесна Капитал»: 
� Брокерская и дилерская деятельность; 
� Услуги номинального держания ценных бумаг; 
� Андеррайтинг; 
� Функции маркет-мейкера в торговой системе фондовой биржи; 
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� Участие в деятельности и управлении акционерных обществ, представление интересов 
клиентов на собрании акционеров; 

� Финансовый консалтинг; 
� Индивидуальное доверительное управление активами клиентов; 
� Управление инвестиционным портфелем паевых инвестиционных фондов; 
� Консультирование по корпоративному финансированию; 
� Услуги Интернет-трейдинга. 

Компания является членом Ассоциации Финансистов РК, Ассоциации управляющих 
активами РК, акционером Казахстанской фондовой биржи. 

АО «Цесна Капитал» является консультантом по вексельному обращению и предлагает 
услуги по разработке условий выпуска, обращения и погашения векселей для Эмитентов 
векселей, мониторингу и поэтапному контролю процессов осуществления операций с 
векселями, а также по вопросам  присвоения клиентам статуса Первоклассного Эмитента 
векселей. 

Уникальность спектра финансовых услуг, предоставляемых «Цесна Капитал», в сочетании с 
их высоким качеством и прогрессивными методами корпоративного управления  дают по 
праву считать её ведущей компанией. 

 
ДЕВЕЛОПМЕНТ 

 
На рынке недвижимости ТОО "Медет - Холдинг" работает уже более 9 лет, за данный период 
наработан стабильный профессиональный коллектив, наработано имя бизнес – центров, 
имеется широкий круг клиентов.  

Принципы работы:  
� Качество -  это наличие всех необходимых условий, услуг  для осуществления 

деятельности арендаторов. 
� Доступность – приемлемая цена арендуемых помещений и лучшее соотношение 

«цены-качества». 
 

АГРОБИЗНЕС 
 
ТОО «Концерн «Цесна-Астык» – одно из ведущих предприятий группы компаний «Цесна», 
придающее творческий импульс всей корпорации со дня своего основания. 

«Цесна-Астык» – лидер зерноперерабатывающей отрасли Казахстана, по величине 
товарооборота входящий в сотню крупнейших компаний Казахстана. Компания представляет 
собой вертикально интегрированный холдинг, образующий замкнутый производственно-
сбытовой цикл – от выращивания зерна до поставки готовой продукции в торговые точки.  

Концерн представляет на рынке торговую марку «Цесна». Под этим брендом производится 
более 150 наименований продукции: мука пшеничная сортовая, в том числе 
фортифицированная; широкий ассортимент хлебобулочных, кондитерских и макаронных 
изделий, комбикормов; серия «Продукты здоровья»: «Бапол» с натуральными добавками, 
батончик «Вкусный доктор».  

Концерн также осуществляет дистрибьюционную и девелоперскую деятельность. 
Производство продуктов, ориентированных на международные стандарты - приоритетный 
принцип в политике компании. Успешная сертификация предприятия на соответствие 
системе менеджмента качества ISO 9001:2001 – наглядное тому подтверждение.  

Концерн «Цесна-Астык» неоднократно  удостаивался призовых мест на региональных и 
международных специализированных выставках за высокое, а главное - стабильное 



Проспект выпуска облигационной программы Акционерного общества «Корпорация «Цесна»  

 

 24

качество производимой продукции. Всего в копилке наград компании уже свыше 100 
медалей.  

За стремление к лидерству, передовым технологиям  и инновациям предприятие было 
награждено кубком International Quality Crown Award  международной консалтинговой 
организации BID. 

Самой значимой наградой для компании является доверие и уважение своих покупателей. 
Согласно результатам исследований, каждый пятый покупатель в республике выбирает 
продукцию ТМ «Цесна».  

Концерн «Цесна-Астык»  - стабильная компания, реализующая политику открытости и 
социальной ответственности бизнеса. 

По исследованиям, проведенным силами АНО «Независимое Экологическое рейтинговое 
агентство» (РФ) и корпоративного фонда «Центр устойчивого производства и потребления» 
при Министерстве охраны окружающей среды РК, предприятием был получен сертификат 
удостоверяющий, что Концерн «Цесна-Астык» является лидером Экологической, 
Энергетической, Экономической эффективности в Российской Федерации и Республике 
Казахстан; участие в международной выставке «ПродЭкспо-2009» (г.Москва).  
 

ПРОЧИЕ ИНВЕСТИЦИИ 
 
С 1991 года издается первая в городе негосударственная коммерческая газета «Инфо-Цес». 
Сегодня это самый популярный столичный еженедельник, тиражом 30 тысяч экземпляров, 
объемом 120 полос, из них  две тематические страницы на казахском языке. «Инфо-Цес»  
ориентирована на самый широкий круг читателей, это газета для семейного чтения. С 
годами из рекламно-информационного вестника она стала общественно-политическим и 
рекламным еженедельником. С первых дней своего существования газета реализуется с 
помощью более 200 распространителей города и области. В Астане она также продается в  
киосках, распространяется по подписке.   

Помощь в решении социальных проблем населения (сотрудничество с программой «Жди 
меня», справочная информация по городу, ответы специалистов на вопросы читателей и др.) 

Налаженные надежные связи с партнерами: «Соликамскбумпром» - бумага газетная, «ТВ-
каналы – программы, оптовые и розничные распространители, постоянные рекламодатели и 
др.  
В силу специфики инвестиционной деятельности Эмитента не представляется 
возможным предоставление сведений об организациях являющихся конкурентами 
Эмитента, ниже приводится общий обзор конкурентов по основным видам деятельности 
дочерних компаний Эмитента. 
1) Сведения об организациях, являющихся конкурентами Эмитента. 

1.1 Основными конкурентами для дочерней организации Эмитента - АО  «Цеснабанк» 
являются средние банки отрасли, такие как   Темiрбанк, Банк Каспийский, Евразийский Банк, 
ЦентрКредитбанк, Нурбанк и некоторые другие, так как именно это основные банки, 
работающие с малым и средним бизнесом  сопоставимы с банком основными финансовыми  
показателями.  Сравнительная таблица  по основным конкурентам приведена ниже: 
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1.2 Основными конкурентами дочерней организации Эмитента - АО «Цесна Капитал», 
являются: АО "Сентрас Секьюритиз", АО «BCC Invest», АО «Инвестиционный Финансовый Дом 
«RESMI», АО «Real Invest», АО "Дочерняя организация АО "БТА Банк" "БТА Секьюритис", АО 
"VISOR Capital", АО "АСЫЛ-ИНВЕСТ" , АО "Казкоммерц Секьюритиз" (дочерняя организация 
АО"Казкоммерцбанк"), АО "Тройка Диалог Казахстан", АО "Seven Rivers Capital". 

Ниже описаны преимущества и недостатки основных конкурентов: 
1. АО «BCC Invest» 
2. АО «Real Invest» 
3. АО «Centras Securities» 
4. АО «Инвестиционный Финансовый Дом «RESMI» 

АО «BCC Invest» фактически осуществляет свою деятельность с 1998 года. Компания 
образована путем перерегистрации АО «KIB Asset Management» и является дочерней компанией 
АО «Банк ЦентрКредит». Компания ведет активный трейдинг и занимает лидирующие позиции 
среди ведущих операторов биржевого рынка.  

Преимущества: 
1. Наличие положительной истории 
2. Увеличение количества клиентов за счет клиентов материнской компании 
3. Активная рекламная деятельность (участие в конференциях, публикация в СМИ, 

полнофункциональный Интернет-сайт) 
4. Сильная поддержка материнской компании 
5. Наличие достижений, наград и рейтингов (Инвестиционный банк #1 Kazakhstan Awards 

2007, CBONDS AWARDS 2006, CBONDS AWARDS 2005) 
6. Офис в финансовой столице г. Алматы 

Недостатки: 
1. Преобладание интересов финансовой группы над интересами клиентов 

АО "Финансовая компания "REAL-INVEST.kz" (далее Компания) является молодой и одной из 
быстро растущих и динамично развивающихся брокерских компаний и управляющих 
инвестиционным портфелем на казахстанском фондовом рынке. 

Компания была создана в 2003 году и с 01 января 2004 года начала осуществлять 
профессиональную деятельность на рынке ценных бумаг.  

Преимущества: 
1. Высокая популярность бренда  
2. Положительная репутация 
3. Лидер рейтингов доходности среди инвестиционных фондов 
4. Лидер рейтингов по размеру чистых активов находящихся под управлением 
5. Большая клиентская база  
6. Развернутая маркетинговая  деятельность (спонсорство, СМИ, полнофункциональный 

сайт) 
7. Отсутствие отрицательной информации на рынке 

Недостатки: 
1. Отсутствие материнской компании 
2. Не представлены в других городах Казахстана, кроме г. Алматы, г. Астана 

АО «Сентрас Секьюритиз» является новой инвестиционной компанией в Республике Казахстан, 
созданной в апреле 2004 года. 
Преимущества: 

1. Презентабельный офис 
2. Высокое качество обслуживания 
3. Высокая популярность бренда  
4. Положительная репутация 
5. Большая клиентская база  
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6. Развернутая маркетинговая  деятельность (спонсорство, СМИ, полнофункциональный 
сайт) 

7. Расширенные возможности для потенциальных инвесторов (приобретение паев 
посредством Интернет) 

Недостатки: 
1. Компания не представлена в других городах Казахстана, кроме г. Алматы 
АО «Инвестиционный Финансовый Дом «RESMI» 
Группа компаний Resmi - это диверсифицированная инвестиционная компания 

мажоритарного типа, оперирующая в Казахстане, России, Киргизии, Узбекистане и нацеленная 
на выращивание бизнес-проектов и их рыночной стоимости, базируясь на сильных финансовых и 
операционных показателях. 

Преимущества 
1. Высокая популярность бренда  
2. Положительная репутация 
3. Развитая клиентская база 
4. Работа на зарубежных рынках 
5. Расположение в финансовом центре страны 
Недостатки: 
1. Компания не представлена в других городах Казахстана, кроме г. Алматы 
2. Пересечение интересов сторон материнской компании и клиентов 

 
1.3. Основные продукты, выпускаемые предприятием - ТОО «Концерн «Цесна Астык» – 

хлебобулочные изделия, (г. Астана), мука, макароны, комбикормовая продукция (все регионы 
Казахстана; Центральноазиатский регион - Узбекистан, Таджикистан, Туркмения, Киргизия, 
Афганистан, Монголия; страны СНГ Грузия; новое направление на текущий момент - страны с 
развитой экономикой Южная Корея). 
Конкуренты 

На рынке муки более 2000 производителей продукции. Они распределены по областям: 
Акмолинская -5,8%; Алматинская – 4,9%; Восточно-Казахстанская – 7,7%;  Карагандинская – 
9,8%;  Костанайская – 23,6%; Северо-Казахстанская – 10,3%; Южно-Казахстанская – 13,2%; 

Наиболее крупные компании с мощностью более 200 т/сутки (около 15 предприятий), 
составляют 50 % всего производства муки республики и занимают следующие доли: 

Алтын-Диірмен
1.9%

Нан Онимдери 
1.9%

Рамазан 1.9%
Зар-Замин 

2.1%

Караганда нан 
2.6%

KazBestProduct 
3.4% Цесна-Астык 

3.6%
Сана 4.1%

Мука 
Казахстана 

4.5%

Ак Кайнар 
1.9%

Астаналык-
сервис 1.9%

Агроцентр-
Астана 1.5%

Агроинвест-
Трейдинг 3.8%

Зерновая 
индустрия 
10.1%

ВКМКК 4.9%

 

Доли крупных компаний в производстве муки в РК 
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Краткое описание конкурентов: 
1. КЗК  «Зерновая индустрия» расположенная в городах Костанай, Актобе, Уральск, Алматы, 

Шымкент и Астрахань является наиболее крупной компанией, включающей в себя 14 
предприятий: элеваторы общей емкостью более 1 млн. т, мельничные комплексы мощностью 
1 340 т, зерновой терминал на Каспийском море, агропромышленный комплекс, 
располагающий 100 тыс. га земли, предприятия по производству зерна и селекции 
высокоурожайных семян, трейдеры, ежегодно экспортирующие 300-400 т зерна, фабрики по 
производству макаронных изделий, а также сервисные компании по обеспечению и контролю 
качества зерна. Компания является одним из крупнейших экспортеров казахстанского зерна 
на зарубежные рынки. В 2006 году было продано всего 230 тыс. т муки, из них 70 тыс. т на 
экспорт и 160 тыс. т внутри страны. Производство муки осуществляется на таких мельницах 
как:  Костанайский мелькомбинат, Ново-Альджанский /г. Актобе/ и Желаевский /г. Уральск/ 
мукомольные комбинаты. Мельницы компании оснащены новыми итальянскими 
оборудованиями «Бюлер», «Хопле». Продукция выпускается под торговой маркой «Корона-
Мукатай». Мука компании фортифицирована и выпускается в соответствии системе 
менеджмента качества ИСО 9001-2001. 
 К недостаткам компании можно отнести слабое распространение продукции по Казахстану (в 
основном мука представлена в регионах производства).  

2. АО «Восточно-Казахстанский мукомольно-комбикормовый комбинат», расположенный в г. 
Семипалатинск, работает на рынке Казахстана и СНГ более 60 лет. В состав компании входят 
мукомольный завод мощностью 650 т в сутки, комбикормовый завод производительностью 
1 100 т/сутки, элеваторы способные разместить до 180 тыс. т зерна. Мука производится на 
швейцарском оборудовании «Бюлер», фортифицируется витаминно-минеральной добавкой 
«Кап-Комплекс №1» и реализуется под торговой маркой «Ардагер. Продукция компании 
представлена не везде, в основном в городах Алматы, Талдыкорган и Семипалатинск и 
близлежащих к ним районах.  

3. ТОО «Мука Казахстана» является крупным в своем регионе мукомольным предприятием (г. 
Павлодар), включающем в себя 2 элеватора общей емкостью 135 тыс. т зерна и 2 
мельничных комплекса общей мощностью 600 т переработки зерна в сутки, оснащенных 
оборудованием, воспроизведенным по лицензии известной швейцарской фирмы «Бюлер». В 
распоряжении предприятия имеется собственное сельскохозяйственное производство по 
выращиванию зерновых культур на площади свыше 80 тысяч гектаров. Предприятие имеет 
большой опыт поставок как на внутренний рынок Казахстана, так и на экспорт в Узбекистан, 
Таджикистан, Афганистан, Кыргызстан, Туркменистан, Россию, Украину и Монголию. К 
недостаткам компании можно отнести неизвестность бренда на рынке Казахстана, так как в 
основном компания реализует весовую муку. Продукция компании плохо представлена по 
Казахстану и слабо в г. Павлодар.  

4. ТОО «Корпорация «Сана».. Основными продуктами деятельности являются: мука высшего, 
первого, второго сортов, производство комбикормов, хлопковое, рафинированное, 
дезодорированное масло, переработка риса шалы. Мука производится на Туркестанском, 
Тюлькубасском, Уштобинском мукомольных комбинатах общей мощностью 550 т в сутки и 
фасуется в 2 и 3 килограммовые бумажные пакеты.Однако, кроме южного Казахстана, мука 
торговой марки «Сана» не пользуется популярностью в других регионах. 

5. ТОО «Агроинвест – Трейдинг» (гг. Алматы, Кокшетау) имеет 1,2 млн. га посевных площадей 
для производства зерна, мясоперерабатывающее предприятие, гусиную фирму, элеваторы, 
Кзылтуйскую и Мамлютскую мельницы (расположенные в северо-казахстанской области) 
производительностью  500 т в сутки, нефтебазы, предприятия по ремонту и обслуживанию 
сельхозтехники. Мука реализуется под торговой маркой «Golden Grain».  У компании имеются 
представители в городах: Алматы, Талдыкорган, Шымкент, Тараз. Данная мука также не 
имеет широкого распространения по Казахстану и бренд является недостаточно популярным.  
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6. АО «Караганда-Нан» расположенная в г. Караганда и имеет  мельницу производственной 
мощностью 350 т в сутки, хлебомакаронный комбинат с 190 наименованиями продукции. Мука 
высшего сорта фасованная в 2-х килограммовых пакетах реализуется под торговой маркой 
«Вива», мука первого сорта – под торговой маркой «Сельпром», имеется также мука высшего 
сорта фасованная в 1,9 кг под торговой маркой «Караганда-нан».  

7. ТОО «Рамазан», предприятие, расположенное в г. Актобе включает в себя пять с/х 
предприятий, элеватор, мельницу, макаронный и крупоцех, хлебозавод и пекарню, 
птицефабрику, вспомогательные цеха, автопарк, сеть фирменных магазинов и имеет более 
1000 работников. В ассортименте выпускаемой продукции имеются мука всех сортов , 
макаронные изделия (20 наименовании), крупа, хлеб и хлебобулочные изделия (30 
наименований), песочно-сдобное печенье (14 наименований). Торговая марка продукции - 
«Рамазан». Основной регион распространения продукции запад Казахстана.  

8. ТОО «Нан Онимдери» осуществляет производство муки, крахмала, комбикормов. 
Мельничный комплекс расположенный в поселке Чемолган и оснащенный оборудованием 
«Бюллер», имеет производственную мощность 250 т в сутки. Муку упакованную в мешках по 
25, 50 кг, реализуют в основном в г. Алматы.  

9. ТОО «Алтын-Диірмен» - Алматинский мукомольный комбинат. На мельнице установлено 
оборудование «Бюллер» мощностью 250 т/сутки. Мука реализуется под ТМ «Адил» в пакетах 
фасованных по 2 кг. Кроме муки компания производит крупы, хлопья, макароны, хлеб.  
Большинство крупных предприятий имеют оборудования зарубежных фирм – лидеров в 

области производства мельничного оборудования таких как «Бюллер», «Окрим», «Прокоп», «Ана 
Фуд Машинери». Согласно информации компании «Buhler AG», мельничные комплексы 
«Бюллер» установлены на 10 крупных предприятиях Казахстана. Средние и мелкие предприятия 
также работают на новых оборудованиях производства Турции, Германии, Италии. Крупные 
предприятия, имеющие не модернизированное, старое оборудование, в основном простаивают 
(гг. Петропавловск, Павлодар, Кокшетау).  

Конкурентная среда на рынке макарон в 2008 году 

Торговая марка Доля рынка Мощность, 
т/год 

Объем 
реализации* 

Компания 

Султан 25.84% 40 000 25 333 ТОО "Султан-
Маркетинг" 

Корона 12.75% 18 750 12 500 АО "Зерновая 
индустрия" 

Адил 11.48% 16 875 11 250 ТОО "Алтын Диiрмен" 

Цесна 8.00% 15 000 10 000 ТОО "Цесна-Астык" 

Ардагер 5.10% 7 500 5 000 АО "ВК МКК" 

Импортные 16.32%     

Остальные 20.52%       

* - основаны на показателях загрузки конкурентов 
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Султан
25.8%

Корона
12.8%

Адил
11.5%

Цесна
8.0%

Ардагер
5.1%

Импортные
16.3%

Остальные
20.5%

 
Доля компаний на  рынке макарон в 2008 г. 

 
Основные конкуренты -хлебобулочная продукция  

На сегодняшний день на рынке хлеба и хлебобулочных изделий г. Астаны действуют 17 
зарегистрированных пекарен по производству формового хлеба, также существует ещё 60 
предприятий, занимающихся производством хлеба и хлебобулочных изделий. Наиболее 
известны названия следующих компаний: ТОО «Хлебозавод «Цесна-Астык», ТОО «Татым» (Три 
толстяка), ИП Бердяев (Столичный), ТОО «Реал-Ltd» (Брод Мастер), ИП «Мун», ИП «Ткач», ТОО 
«Корунд». 

АО «Астана-нан» - одно из крупных предприятии в отрасли хлебопечения города Астаны. 
Общая проектная мощность - 15 тонн хлебобулочных изделий в сутки. В настоящее время 
ассортимент продукции АО «Астана-нан» насчитывает более 70 наименований хлебобулочных и 
70 наименований кондитерских изделий. Продукция поставляется в более чем 300 магазинов г. 
Астаны. 
На предприятии хорошо организована мелкооптовая торговля на договорных условиях. 
Заключены договора с торговыми предприятиями различных форм собственности. Среди них: 
сети супермаркетов, частные предприниматели, военные части, больницы, детские и школьные 
учреждения. Основными поставщиками муки являются АО «Акмола-Феникс», ТОО «Баязет». 

1. ТОО «Татым» зарегистрировано 29 марта 1999 г., входит в Консорциум «Беркат». Имеет 
мощности по выпуску: 

• кулинарных изделий - более 600 наименований (кулинарный цех);  
• кондитерских изделий - более 30 наименований (кондитерский цех «Три толстяка»;  
• хлебобулочных изделий - более 40 наименований (хлебобулочный цех). 

Цеха оснащены собственным специальным оборудованием производства Казахстана и России. 
2. ИП «Мун» имеет 5 мини пекарен. В каждой пекарне производится отдельный вид 

продукции. Предприятие производит: формовой хлеб, хлеб «Здоровье», ржаной хлеб, 
«Столичный», хала, батон «Нарезной» и т.д. В сутки производит 4,5 тонны формового 
хлеба.  



Проспект выпуска облигационной программы Акционерного общества «Корпорация «Цесна»  

 

 32

3. ТОО «Реал-Ltd» (Брод Мастер) выпускает продукцию 48 наименований Продукция 
доставляется в основном в крупные магазины города, такие как «Домино», «Москва», 
«Азат» и «Радуга». Основной акцент делается на производстве ржаных сортов хлеба. 

4. ИП «Бердяев» имеет в своём составе 5 пекарен, продукция данного предприятия 
популярна среди населения столицы. В сутки производят около 12 тонн формового хлеба. 

5. ТОО «Корунд» имеет небольшой ассортимент хлебобулочных изделий. Средний объём 
реализации формового хлеба составляет 1,2 тонны в сутки. 

           В сравнении с 2008 годом средневзвешенная цена реализации в 2009 году снизилась на 
20%. Объясняется следующими факторами: 

� Снижение цен на основное сырье – пшеницу 
� Снижение покупательской способности (следствие сложного экономического 

положения) 
� Изменение курса в позиционировании – переход с позиции «средний +» на «средний» 

в крупновесовом сегменте. 
Продукт  «Макаронные изделия»: значительных изменений в цене не наблюдается. Рынок 
находится в стадии развития, потребление макаронных изделий растет, но, учитывая 
увеличение производственных мощностей по выпуску продукции, цена за последние 2 
года стабильная.  
 
Сведения об основных конкурентах ТОО «Концерн «Цесна Астык»  
                                                                                                                             

№ 
п\п 

Наименование    Вид 
деятельности    

Доля   рынка   Преимущество          
данной компании      

Недостатки      данной  
компании         

1 КЗК «Зерновая 
индустрия» 

Производство 
муки 

10.1% Крупнейшая компания. 
Терминал в Актау. 

Слабо 
Представлены на юге 
страны 

2 АО «ВКМКК» Производство 
муки 

4.9% Давно работает. 
Более 60 лет. 

Слабо представлены на 
западе страны 

3 ТОО «Мука Казахстана» Производство 
муки 

4.5% Большие экспортные 
объемы 

Слабая дистрибуция 

4 ТОО «Корпорация 
"Сана» 

Производство 
муки 

4.1% Региональный лидер Представлена в основном 
на  юге страны 

5 ТОО «Агроинвест-
Трейдинг» 

Производство 
муки 

3.8% Высокий уровень 
диверсификации 

Представлена в основном 
на  юге страны 

6 «Султан Маркетинг» Производство 
макарон 

20% Сильный бренд.  Макароны только из мягких 
сортов. 

7 «Макаронная фабрика 
«Корона» 

Производство 
макарон 

13,6% Региональный лидер 
по южному региону 

Макароны только из мягких 
сортов. Слабая 
дистрибуция 

8 «Алтын-дирмен» Производство 
макарон 

11,8% Региональный лидер - 
Алматы 

Макароны только из мягких 
сортов. Слабая 
дистрибуция 

9 «Восточно-
Казахстанский 
мукомольно-
комбикормовый 
комбинат» 

Производство 
макарон 

5,8% Региональный лидер - 
ВКО 

Макароны только из мягких 
сортов. Слабая 
дистрибуция 

            
1.4. По остальным направлениям деятельности дочерних организаций Эмитента, можно 
выделить следующие компании на рынке Казахстана, с ориентировочными долями рынка:  

№ Наименование Вид 
деятельности 

Ориентировочная 
доля рынка 

Преимущества данной 
компании 

Недостатки данной компании 

1 ТОО Астана-
Недвижимость 

Недвижимость 
 

7% БЦ класса "А" 
расположен в центре 
города, кондиционеры, 
лифт, доступ-контроль, 
ОПС, видеонаблюдение. 

Сдаются только большие 
помещения от 400 до 1000 м2, 
средняя арендная плата 3500-
4500 тенге – 6 000 тенге. 

2 Газета «Караван» Прочие 31% Республиканский статус Небольшой объем рекламы – 
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инвестиции – распространяется по 
всему Казахстану. 
Большой тираж. 
Красочность газеты 
62,5%, из 80 полос 50 
полос цветные. 

13,5 полос, объявлений на 1 
полосу в приложении Астаны. 
Высокие цены на рекламу в 
республиканском номере – 968 
тенге за 1 кв.см. 
Ориентация на жителей города 
Алматы. 

3 Газета «Из рук в 
руки» 

Прочие 
инвестиции 

3% Распространяется по 
крупным регионам 
Казахстана. Большая 
полосность газеты за 
счет бесплатных 
объявлений – 104 
полосы. Сравнительно 
низкие цены на рекламу 
– 125 тенге за 1 кв.см. 

Отсутствие редакционного 
материала. Газета рассчитана 
на узкий сектор покупателей 
(частные лица, невысокий 
доход). Отсутствие 
информации о жизни города 
Астаны. 

2) Сравнительная характеристика деятельности Эмитента со среднеотраслевыми 
показателями внутри Республики Казахстан и со среднемировыми, если это 
представляется возможным.  

Сравнительная характеристика деятельности АО "Корпорация "Цесна" со среднеотраслевыми 
показателями внутри Республики Казахстан и со среднемировыми не представляется возможной, 
т.к. среднеотраслевых и среднемировых показателей не существует на тех рынках, где 
осуществляет свою деятельность АО "Корпорация "Цесна". 

3) Прогноз в отношении будущего развития отрасли и положения Эмитента в данной 
отрасли:  

 по АО «Цеснабанк» 
В 2009 году Банк делает упор на качественный рост в целях обеспечения устойчивости:  
оптимизация внутренних бизнес - процессов,  развитие технологий, сокращение издержек и 
повышение прибыльности. Приоритетное направление развития банка – совершенствование 
системы риск менеджмента. 

Банк планирует расти в структуре пассивов за счет депозитов и текущих счетов клиентов – самой 
стабильной ресурсной базы, а также за счет дополнительной прибыли и роста капитала банка. 
Что касается активной части баланса, ужесточение кредитной политики приведет к росту 
качества ссудного портфеля.  

Банк ориентирован на развитие МСБ и розничного бизнеса. В настоящий момент банк 
пересматривает принципы сегментирования клиентов, анализа инвестиционных проектов, 
принципы методики анализа и оценки кредитоспособности.   

Применение новых методик позволит более адекватно оценивать кредитные риски, заметно 
снизит издержки для банка, таким образом, улучшит сервис и снизит стоимость банковских 
продуктов для клиентов.  

По нашему мнению, дальнейшее развитие отрасли будет определяться динамикой изменения 
следующих факторов: 
1. Развитие экономики 
2. Источники фондирования 
3. Финансовое состояние БВУ (Качество кредитного портфеля) 
4. Государственная поддержка 
5. Реструктуризация обязательств БВУ 
6. Банки нерезиденты 
7. Действия самих БВУ по реформированию бизнес – структуры 

Антикризисная программа Правительства и положительная динамика стоимости сырьевых 
товаров с марта 2009 года несколько оживила экономику Казахстана. С учетом, активизации 
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реализации намеченных проектов в различных отраслях, можно ожидать улучшения состояния 
экономики в среднесрочной перспективе, что в целом благоприятно скажется на банковском 
секторе.  

В настоящее время внешние рынки фондирования закрыты для казахстанских банков, и 
возможно, и далее будут оставаться закрытыми на фоне планов финансовых организаций по 
реструктуризации задолженности и риска дальнейших дефолтов в секторе. Следовательно, 
следует ожидать дальнейшего усиления конкуренции за источники фондирования на внутреннем 
рынке не только со стороны БВУ, но также государства (размещение МАОКАМов) и компаний с 
государственным участием (размещение долговых бумаг Самрук-Казына и пр), что в свою 
очередь может привести к стабилизации ставок по депозитам на текущем высоком уровне. Хотя 
было бы закономерно в краткосрочной перспективе дальнейшее снижение ставок по депозитам в 
тенге до уровня 7-8%, учитывая низкий уровень ставки рефинансирования (7,0%) и доходности 
ГЦБ. Очевидно, что в снижении ставок заинтересованы все без исключения участники рынка. 

Что касается изменения качества кредитного портфеля БВУ, прогнозируем ее стабилизацию, с 
учетом того, что банки предоставят более реальные данные по портфелю и ситуация в 
экономике улучшится. Но в то же время, доля безнадежных кредитов продолжит увеличиваться в 
ответ на постепенную реклассификацию сомнительных кредитов. Однако по мере 
восстановления экономики, следует ожидать замедления темпов роста доли сомнительных  
займов.                 

Как стало ясно из дефолтов БТА Банка, Альянс банка и Астана Финанс, БВУ не следует ожидать 
непосредственной помощи со стороны государства, хотя не стоит исключать косвенной 
поддержки посредством предложения по участию в государственных программах кредитования.  

В настоящее время БТА Банк ведет активные переговоры с кредиторами по реструктуризации 
задолженности, по результатам которого будет зависеть дальнейшее развитие банковского 
сектора. По нашему мнению, соглашение не будет достигнуто в ближайшее время, так как 
инвесторов не устраивают условия реструктуризации, и они ожидают значительного их 
улучшения. 

Следует также отметить, еще одну тенденцию развития финансового сектора, согласно 
которому, ожидается усиление роли банков нерезидентов (HSBC, АТФ банк, Citibank, RBS, 
Сбербанк и др.) и банков со значительным участием иностранного капитала (ЦентКредит) 
вследствие гарантированной поддержки со стороны материнских компаний. В первую очередь, 
это касается дочерних компаний западных и азиатских банков, где в настоящее время активно 
вливаются огромные объемы ликвидности в финансовую систему.  

Дальнейшее посткризисное развитие банковского сектора в первую очередь будет зависеть от 
самих банков. Существенно претерпит изменение сама система управления, которая станет 
более консервативной. Повысится роль риск менеджмента в принятии решений. 

По ТОО «Концерн «Цесна Астык»  

Казахстан занимает 17% международного рынка по муке. Этому способствует: высокое качество 
зерна; близость центральноазиатских экспортных рынков; поощрение государством активного 
развития отрасли. Внутри страны в то же время за последние 5 лет объемы потребления муки 
остается на уровне 1 600 тысяч тонн. 

Политика глубокой переработки зерна, на котором акцентирует внимание государство в связи с 
перспективностью, подтверждается ростом потребления макарон в Казахстане. Ежегодный рост 
потребления за последние 3 года составил в среднем 16,5% в год. С ростом производства и 
импорта макаронных изделий, возросло и потребление на душу населения. 

Ожидается, что казахстанский рынок макарон будет характеризоваться конкурентной борьбой 
между несколькими крупнейшими производителями с одновременным формированием брендов 
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макаронных изделий и созданием лояльных потребительских групп покупателей. С повышением 
благосостояния населения снижается потребление хлеба, в основном формового вида хлеба. 

Снижение домашнего потребления хлеба, отчасти компенсировалось ростом его потребления 
вне дома, в так называемый "бутербродном" рынке. Вместе с тем спрос на другие виды хлеба 
(ржаные, булочные) за последние годы вырос в среднем в 1,6 раз. 

По Эмитенту. 

СПРАВКА-ПРОГНОЗ 
на 2009 год 

тыс. тенге 

план 

№  Наименование статей   Доход убыток 

1 
 Доход от реализации  
продукции (работ, услуг)    3 611 252      

   Сдача в аренду недвижимости       947 998      

   Консалтинговые услуги        77 514      

   Поступление от реализации недвижимости    2 585 741      

2  Себестоимость реализованной продукции      1 872 740    

3  Расходы периода      1 028 733    

   Прочие доходы       130 604      

   Прочие расходы         736 316    

   Результат от операционной деятельности       104 067   

4  Доход от финансирования    3 295 614      

5  Расходы на финансирование      1 685 000    

8  Всего доход убыток до налогообложения    1 714 681      

9  Начислено КПН       342 936      

10  Чистый доход    1 371 745      

 
В 2009 году АО «Корпорация «Цесна» планирует получить  валовую прибыль в размере  1 738 
512  тыс.тенге, что больше по сравнению с фактом 2008 года  на  18,93% или на 276 819  
тыс.тенге. 

Основную долю дохода от реализации АО «Корпорация «Цесна» планирует получить от 
реализации  объектов недвижимости 71,6%, от сдачи имущества в аренду 26,25% от оказания 
консалтинговых услуг 2,15%. 

Себестоимость реализованной продукции составит 1 872 740 тыс.тенге, расходы периода  
составят 1 028 733 тыс.тенге. Прочие доходы составят 130 604 тыс.тенге, прочие расходы 
составят 736 316 тыс.тенге и включают в себя курсовую разницу по операциям в иностранной 
валюте. 

Таким образом, по итогам 2009 года  результат от операционной деятельности планируется 
получить в размере 104 067 тыс.тенге. Доход от операционной деятельности по сравнению с 
2008 годом уменьшится 838 809 тыс.тенге.  

Доход от финансирования АО «Корпорация «Цесна» планирует получить в размере 3 295 614 
тыс.тенге, который включает в себя доход по депозитам, доход от выбытия инвестиций. Расходы 
на финансирование составят 1 685 000 тыс.тенге. 
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Чистый доход по прогнозным данным на 2009 год составит 1 371 745 тыс.тенге, планируемое 
уменьшение чистой прибыли по сравнению с 2008 годов составит 279,77 %.  

На планируемый общий результат деятельности АО «Корпорация «Цесна» за 2009 год оказывает 
экономический кризис в мире и Республике Казахстан. 

24. Сведения о контрактах, соглашениях, заключенных Эмитентом, которые в 
последствии могут оказать существенное влияние на деятельность Эмитента:  

25. Сведения о лицензиях, патентах, разрешениях, полученных Эмитентом для 
осуществления его деятельности:  

Эмитент имеет государственную лицензию на право оказания платных юридических услуг, не 
связанных с адвокатской деятельностью, регистрационный № 780-390-1901-АО «Корпорация 
«Цесна», выдана 28.07.2004 г. Комитетом Регистрационной службы Министерства юстиции 
Республики Казахстан. 

26. Объемы реализованной продукции (выполненных работ, услуг) за последние 
два года или за период фактического существования в принятых физических или 
количественных единицах измерения:  

Наименование 
предприятия 

Наименование товара 
Единица 

измерения 
2007 2008 

9 месяцев 
2009 года 

АО "Цеснабанк" 
займы, выданные 
клиентам, комиссионный 
доход и т.д. 

тыс.тенге 20 110 011 20 899 867 19 280 753 

АО "Корпорация 
"Цесна" 

арендный доход, доход от 
продажи инвестиционной 
недвижимости, доход от 
продажи квартир, 
неустойки по договорам 
на строительство 

тыс.тенге 3 143 540 3 902 067 1 777 902 

Наименование договора Наименование 
контрагента 

Положение 
Эмитента в 
договоре 

Предмет договора Срок действия 

Договор банковского займа  
№ 120/0026-09/39 от 
22.01.09 г. 

АО "Цеснабанк" Заемщик Предоставление займа 24.01.2011

Договор займа №145 от 
12.05.09  

АО "Астана Финанс Заемщик Предоставление займа 12.05.2011

Договор займа №490 от 
02.11.06 

Atex International  Заемщик Предоставление займа 31.12.2009

Договор банковского займа 
№К061-2008/80 от 20.02.08 

АТФ Банк АО Заемщик Предоставление займа 20.02.2016

договор инвестирования  № 
530 от 13.12.06 

ТОО Интеграцион Инвестор инвестирование в 
строительство Бизнес центра

31.12.2011
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АО "Цесна 
Капитал" 

управление 
инвестиционным  
портфелем, брокерские 
услуги 

тыс.тенге 123 521 65 531 38 193 

ТОО "Концерн 
"Найза Курылыс" 

продажа жилых и 
нежилых помещений, 
продажа запасов, 
оказание транспортных 
услуг, операционная 
аренда 

тыс.тенге 8 361 509 10 257 811   

ТОО "Медет 
Холдинг" 

доход от аренды, доход 
от оказания 
консультационных услуг 

тыс.тенге 435 430 485 929 326 695 

ТОО "Найза 
инжиниринг" 

СМР, инжиниринговые 
услуги 

тыс.тенге 897 727 223 585 53 712 

ТОО "Дирекция 
РТС" 

Аренда тыс.тенге 74 762 84 013   

ТОО "Тас-Кум 
сервис" 

реализация песка и 
гравия, услуги 
транспортировки 

тыс.тенге 29 430 12 097   

ТОО СК "Норд-
Астана" 

СМР, реализация 
строительных 
материалов 

тыс.тенге 750 717 336 913   

ТОО "Газета 
"Инфо-Цес" 

 реклама и рекламные 
объявления, продажа 
газет 

тыс.тенге 900 650 668 246 374 642 

ТОО Футбольный 
Клуб "Цесна" 

 реклама, рекламные 
объявления  

 тыс.тенге      18 948 

ТОО "Проектная 
фирма "Шабыт" 

разработка ПСД, рабочих 
проектов по объектам, 
авторский надзор 

тыс.тенге 102 082 38 961   

ТОО "Концерн 
"Цесна Астык" 

продажа муки, 
хлебобулоч-ных и 
макаронных изделий, 
продажа приобретенной 
пшеницы, аренда инвест. 
недвижимости 

тыс.тенге 8 119 718 9 632 586 5 352 466 

ТОО "ЦТ 
"Астыкжан" 

реализация товаров тыс.тенге 4 426 110     

ТОО "Сириус-АВ" аренда  тыс.тенге 145 876     

АО "Кептер-
Телеком" 

услуги доступа к сети 
интернет 

тыс.тенге 11 182     

ТОО "Акмола-
Дирмен" 

доход от аренды тыс.тенге 37 463 37 787 25 744 

ТОО "Хлебозавод 
"Цесна-Астык" 

продажа хлебобулочных 
и кондитерских изделий 

тыс.тенге 0 1 046 954 699 520 

Parsek 
Development 

продажа построенных 
объектов, аренда 

тыс.тенге 2 913 463 1 708 632 271 839 

ТОО Жалтырский 
элеватор" 

услуги, связанные с 
зерном, продажа зерна, 
продажа хлебобулочных 

тыс.тенге 287 464 392 433 283 053 
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изделий 

ТОО "Элеватор 
"Цесна-Астык" 

хранение, отгрузка, 
сушка, очистка зерна 

тыс.тенге 90 662 102 608 85 667 

ТОО "Цесна-Мак" 
макаронные изделия, 
зерно, мука 

тыс.тенге 387 833 1 312 746 948 676 

ТОО "Алма-Цес" 
реализация муки, 
макаронных изделий, 
риса, сахара и т.д. 

тыс.тенге 1 269 450 1 885 409 1 390 692 

ТОО "Астык 
Логистик" 

продажа приобретенных 
товаров, сдача в аренду, 
продажа готовой 
продукции 

тыс.тенге 298 950 1 103 331 909 162 

ТОО "Унитрейд" 
продажа приобретенных 
товаров, продажа готовой 
продукции 

тыс.тенге     543 142 

Итого     52 917 550 54 197 506 32 380 806 

элиминирование     9 121 812 11 307 564 4 666 972 

Всего     43 795 738 42 889 942 27 711 834 

 
Анализ изменений в объемах реализованной продукции (оказанных работ, услуг) 
Эмитента: 

тыс. тенге 

2007 год 2008 год 

Факт Факт 

отклонение, тенге 

№ наименование статей 

доход убыток доход убыток доход убыток 

темп 
роста, % 

1 Банковские доходы 20 110 011   20 899 867   789 856   103,93% 

2 Доход от реализации 
продукции (работ, успуг)               

  информационные, 
консалтинговые 838 275   623 154   -215 121   74,34% 

  доход от аренды здания, 
оборудов, земли 898 878   990 169   91 291   110,16% 

  
доход от совместной 
деятельности по 
строительству 

7 518 071   7 059 620   -458 451   93,90% 

  доход от реализации товаров 13 593 227   12 049 846   -1 543 381   88,65% 

  прочее 837 276   1 267 286   430 010   151,36% 

3 Прочие доходы 390 586   216 148   -174 438   55,34% 

4 Банковские расходы   9 390 288   14 459 536   5 069 248 153,98% 

5 
Себестоимость 
реализованной готовой 
продукции 

  19 511 466   18 014 440   -1 497 026 92,33% 

6 
Изменение справедливой 
стоимости инвестиционной 
недвижимости 

2 132 539   1 105 524   -1 027 015   51,84% 

7 Расходы по реализацц   915 271   639 295   -275 976 69,85% 
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8 Расходы периода   10 041 366   9 697 801   -343 565 96,58% 

9 Расходы на финансирование               

10 Прочие расходы   85 155   47 070   -38 085 55,28% 

11 Убытки от обесценения   2 067 554   4 977 267   2 909 713 240,73% 

12 Небанковские финансовые 
доходы 1 950 024   4 930 638   2 980 614   252,85% 

13 Небанковские финансовые 
расходы 

  2 306 829   3 007 882   701 053 130,39% 

14 Всего доход (убыток) до 
налогообложения 

              

15 Начислено и зачтено 
корпоратив.налога 

  925 666 1 930 072   1 930 072 -925 666   

  Доля меньшинства 109 713     297 548 -109 713 297 548   

16 Чистый доход 2 915 579   526 581   -2 388 998   18,06% 

27. Факторы, позитивно и негативно влияющие на доходность продаж (работ, 
услуг) по основным видам деятельности Эмитента:  

В процессе деятельности Эмитент сталкивается с различными видами рисков и проводит гибкую 
политику по направлениям деятельности, позволяющую ожидать, оценивать, контролировать и 
минимизировать действие факторов, определяющих размеры принимаемых Эмитентом рисков, и 
смягчить потери, где это возможно.  

Факторы позитивно влияющие на доходность продаж: 

- ожидаемый выход страны из рецессии; 

- развитие города Астана; 

- демографический рост населения; 

- повышение финансовой грамотности населения; 

- рост спроса на жилую и коммерческую недвижимость; 

- положительный имидж Эмитента 

Возможные факторы негативно влияющие на доходность продаж: 

- продолжение рецессии; 

- падение деловой активности; 

- снижение покупательской способности на жилую и коммерческую недвижимость; 

- проблемы логистики и ценообразования, связанные с запретительными мерами органов 
государственной власти, управления Республики Казахстан или другого иностранного 
государства (таможня, налоги и т.п.) 

28. Деятельность Эмитента по организации продаж своей продукции (работ, услуг):  

1) Поставщики:  
наименования и место нахождения поставщиков Эмитента, на которых приходится 
десять и более процентов общего объема всех поставок, с указанием их доли в 
процентах. Должны быть представлены прогнозы в отношении доступности этих 
источников в будущем  
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Наименование и местонахождение 
поставщика на долю которого приходится 

10 и более % общей выручки от реализации 
продукции (работ и услуг) 

Предмет отношений 
Доля в общем 

объеме реализации 
товаров и услуг, в % 

Доступность источника в 
будущем 

АО "Корпорация "Цесна" 

АО "Цеснабанк", г.Астана, проспект Победы, 
29,улица Бейбитшилик,43 

аренда 7,10% высокая 

ТОО "Медет-Холдинг" 

АО "Корпорация "Цесна", г.Астана, улица 
Достык, 3 аренда 68,00% высокая 

ТОО "Концерн "Цесна-Астык" 

ТОО "Корпорация"АПК-Инвест" Пшеница 3 класса м.р. 14.82% Доступен 

ТОО "Элеватор Строй Монтаж" Строительно-монтажные 
работы 

10.40% Доступен 

АО НК "Продкорпорация"  Пшеница 3 класса м.р. 10.31% Доступен 

ТОО "Агрофирма Поиск" Пшеница 3 класса м.р. 6.33% Доступен 

2) Потребители:  
наименования и место нахождения потребителей, на долю которых приходится 
десять и более процентов общей выручки от реализации продукции (работ, услуг) 
Эмитента, с указанием их доли в общем объеме реализации в процентах. 
Раскрываются возможные негативные факторы, влияющие на реализацию 
продукции (работ, услуг) Эмитента.  

Наименование и местонахождение 
потребителя на долю которого приходится 
10 и более % общей выручки от реализации 

продукции (работ и услуг) 

Предмет отношений 

Доля в общем объеме 
поставок 

(выполненных работ и 
услуг, в % 

Возможные 
негативные факторы, 

влияющие на 
реализацию продукции 

АО "Корпорация "Цесна" 

АО "Цеснабанк", г.Астана, проспект Победы, 
29,улица Бейбитшилик,43 

аренда 6,80% увеличение рынка сбыта 
услуг 

ТОО "Концерн "Цесна-Астык" 

ТОО Алма-Цес Мука, макароны 26.30% увеличение рынка сбыта 
услуг 

Kefayat General Trading Co LLC Мука, макароны 13.96% увеличение рынка сбыта 
услуг 

Компания ОЕГ  Мука 9.16% увеличение рынка сбыта 
услуг 

ТОО "Хлебозавод "Цесна-Астык" Мука 5.29% увеличение рынка сбыта 
услуг 
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29. Ключевые факторы, влияющие на деятельность Эмитента:  

1) сезонность деятельности Эмитента, виды деятельности Эмитента, которые носят 
сезонный характер, и их доля в общем доходе Эмитента:   

Виды деятельности Эмитента, носящие сезонный характер практически незначительны и 
составляют не более 3%. 

2) доля импорта в общем объеме сырья (работах, услугах) поставляемых (оказываемых) 
Эмитенту и доля продукции (работ, услуг), реализуемой Эмитентом на экспорт, в общем 
объеме реализуемой продукции;  

ТОО "Концерн 
"Цесна-Астык" 

Доля в 
общем 
объеме 

(доходов, 
расходов) 

ТОО "Цесна-
Мак" 

Доля в 
общем 
объеме 

(доходов, 
расходов) 

ТОО "Астык-
Логистик" 

Доля в 
общем 
объеме 

(доходов, 
расходов) 

Наименование 

тонн тыс.тенге % Тонн 
тыс. 
тенге % тонн 

тыс. 
тенге % 

Экспорт   2 229 680 4,9%   26 240 0,1%   0   

мука 35 059 2 080 482               

макароны 885 79 784   239 26 240         

комбикорма 2 200 69 414               

                    

Импорт   213 063 0,4%   123 999 0,2%   110 208 0,2% 

макароны       336 40 262         

прочие    213 063     83 736     110 208   

3) сведения о сделке (сделках), которая (которые) должна (должны) быть совершена 
(совершены) или исполнена (исполнены) в течение шести месяцев с даты принятия 
решения о выпуске облигаций, если сумма этой сделки (сделок) превышает десять 
процентов балансовой стоимости активов Эмитента: 

Эмитент планирует внесение в уставной капитал ТОО «ЦМТ-Астана» выставочного комплекса 
оценочной стоимостью 5 102 951 850 тенге. 

4) будущие обязательства. Раскрываются основные будущие обязательства Эмитента и 
негативное влияние, которое эти обязательства могут оказать на деятельность Эмитента, 
в том числе о гарантиях Эмитента по облигациям иных Эмитентов, обеспеченным 
гарантиями третьих лиц, включая информацию о таком Эмитенте, количестве облигаций, 
условиях гарантии, дате погашения и валюте гарантируемого выпуска:  

Наименование договора Наименование 
контрагента 

Положение 
Эмитента в 
договоре 

Предмет договора Срок 
действия 

Договор № 490 от 2 11 06 ATEX Интернешнл Заёмщик Займ  31.12.2009 

рамочное соглашение №К061-2008/80 
от 20.02.08       (кол-во ИДБЗ 44) 

АО "АТФБанк" Заёмщик Займ  с 05.04.10   
по19.02.16 
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Договор №1000\0055-09 от 12.05.09 АО "Астана-Финанс" Заёмщик Займ 15.11.2013 

Договор №120\0026-09 от 22.01.09 АО "Цеснабанк" Заёмщик Займ 24.01.2011 

 

5) сведения об участии Эмитента в судебных процессах. Представить описание сути 
судебных процессов с участием Эмитента, по результатам которых может произойти 
прекращение или ограничение деятельности Эмитента, наложение на него денежных и 
иных обязательств:  

Эмитент в судебных процессах, по результатам которых может произойти прекращение или 
ограничение деятельности эмитента, наложение на него денежных и иных обязательств, в 
качестве истца или ответчика не участвует  

6) сведения обо всех административных санкциях, налагавшихся на Эмитента и его 
должностных лиц уполномоченными государственными органами и/или судом в течение 
последнего года. Указать дату применения санкции, орган, применивший санкцию, 
причины санкции, вид и размер санкции, а также степень исполнения санкции:  

№
Дата 

наложе
ния 

Лицо, на 
которое 

наложено 
санкция 

Вид санкции Причина Орган, наложивший 
санкции 

Размер 
санкции в 

тенге 

Степень 
исполнения 

1. 09.07.20
08г. 

АО 
«Корпорация 
«Цесна» 

Штраф Правонарушение, 
предусмотренное 
частью 3 ст. 87 
КоАП РК 

ГУ «Департамент по 
контролю и 
социальной защите 
населения по г. 
Астана»  

23 360 Штраф 
выплачен в 
полном объёме 
16.07. 
2008г. 

 
7) факторы риска. Представить подробный анализ факторов риска, которым будут 
подвергаться держатели облигаций  

Эмитент осуществляет свою деятельность, принимая во внимание текущее макроэкономическое 
состояние в Республике Казахстан, прогнозы экономического развития страны и регионов 
присутствия Эмитента.  

Представляем две основные группы экономических рисков, которым подвергается Эмитент:  

Внешние риски  

Риски, связанные с 
макроэкономической 
ситуацией в 
республике  

Макроэкономическая ситуация в государстве оказывает значительное влияние на деятельность любого 
предприятия. Среди данного блока рисков наибольшее влияние на деятельность Эмитента окажут 
неблагоприятные изменения индекса потребительских цен, обменного курса тенге к иностранной 
валюте, изменения уровня доходов населения, уровень безработицы.  

Политический риск  
Политический риск – это экстраординарные действия иностранных государств и политические события 
за рубежом, которые делают невозможным исполнение дебитором договорных условий или ведут к 
убыткам, конфискации или порче товаров, принадлежащих экспортеру.  

Возможность возникновения политического риска в деятельности Эмитента полностью исключать 
полностью нельзя, так как основная доля продаж на рынке осуществляется за счет поставок из за 
рубежа.  
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Правовой риск  Существуют также риски, связанные с юридической системой Казахстана, так как данная система не 
может быть полностью независима от внешних социальных, экономических и политических факторов. 
Следовательно, имеет место риск, связанный с изменениями в законодательстве, правом 
регулирования рынка ценных бумаг, ведущий к изменениям бизнеса в данной сфере, а также с 
ужесточением требований государственных контролирующих органов.  

Риски, связанные с 
профессиональной 
деятельностью на 
рынке ценных бумаг  

По сравнению с западными странами казахстанский рынок ценных бумаг находится только в самом 
начале пути. Вместе с тем, одним из основных аспектов нормального функционирования рынка ценных 
бумаг является развитие страхования рисков, связанных с деятельностью на рынке ценных бумаг. 
Данный вид страхования должен стать стандартом профессиональной деятельности на рынке ценных 
бумаг, основные усилия должны быть направлены на разработку специальных страховых продуктов, 
адаптированных к деятельности на фондовом рынке, и совершенствованию технологий.  

Устранить внешние риски полностью нельзя, однако возможна их оценка и снижение до приемлемого уровня с помощью: 
наблюдения за выполнением требований законов и нормативных правовых актов на рынке ценных бумаг; проведения 
обязательной юридической, экономической и залоговой экспертиз договоров с третьими лицами; осуществления 
постоянного анализа и мониторинга развития  

Внутренние риски  

Кредитный риск  Риск неуплаты заемщиком (Эмитентом) основного долга и процентов, причитающихся кредитору 
(инвестору) в установленный условиями выпуска ценных бумаг. Кредитный риск состоит также из риска 
потерь, возникающих в связи с невыполнением партнером обязательств в период урегулирования 
расчетов по ценным бумагам.  

Основными инструментами снижения кредитного риска для Компании являются:  
- прозрачность своей деятельности;  
- глубокий и всесторонний анализ финансового положения Компании;  
- поддержание текущей ликвидности Компании на должном уровне;  
- коллегиальность и комплексность принятия решений по вопросам кредитования.  

Процентный риск  Процентный риск Компании заключается в резком изменении рыночных процентных ставок, возникает 
вследствие неблагоприятного изменения ставок вознаграждения и включает потери из-за 
несоответствия сроков возврата и погашения размещенных активов и привлеченных обязательств, а 
также применения различных видов ставок. Эмитент постоянно проводит мониторинг и не допускает 
предельно допустимого сокращения спрэда между процентными доходами и процентными расходами 
вследствие изменения процентных ставок. 

Валютный риск  Валютный риск включает в себя возможность возникновения потерь, связанные с изменением курсов 
иностранных валют. Эмитент при проведении операции с иностранными валютами проводит 
систематический мониторинг за состоянием валютной позиции, для того чтобы свести потери к 
минимуму.  

Кадровый риск  Кадровый риск минимизируется за счет того, что организационная структура компании позволяет 
производить взаимное перекрытие участков работ, а также осуществлять подготовку кадровых 
резервов (обучение и введение института заместителей директоров).  

 
8) другая информация о деятельности Эмитента, о рынках, на которых осуществляет свою 
деятельность Эмитент:  

Иной информации о деятельности АО «Корпорация «Цесна», а также о рынках, на которых 
осуществляет свою деятельность Эмитент, кроме выше описанной, не имеется. 
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 V. ФИНАНСОВОЕ СОСТОЯНИЕ  

30. Виды нематериальных активов, балансовая стоимость которых составляет 
пять и более процентов от общей балансовой стоимости нематериальных активов 
на дату предоставления настоящего Проспекта (в соответствии с 
консолидированной отчетностью):  
по состоянию на 01.10.2009 года  

№ Вид нематериального актива (НМА) 
Балансовая 

стоимость, тыс.тенге 
Доля от общей балансовой 

стоимости НМА 

1 программное обеспечение 104 888 19,53% 

2 лицензионные соглашения 250 738 46,68% 

3 прочие 181 481 33,79% 

 Всего по нематериальным активам 537 107 100,00% 

 
31. Виды основных средств, балансовая стоимость которых составляет пять и 
более процентов от общей балансовой стоимости основных средств на дату 
предоставления настоящего Проспекта (в соответствии с консолидированной 
отчетностью):  
по состоянию на 01.10.2009 года  

Виды основных средств (ОС) 
Балансовая 

стоимость, тыс.тенге 
Доля от общей балансовой 

стоимости ОС 

земля 1 988 014 12,15% 

здания и сооружения 7 075 907 43,25% 

машины и оборудования 4 750 228 29,04% 

транспортные средства 135 699 0,83% 

др.виды основных средств (компьютеры, офис, 
мебель, прочие) 

2 409 992 14,73% 

Всего по основным средствам 16 359 840 100,00% 

 
Перечень основных средств: 
 

Перечень основных средств Описание Местонахождение 
Балансовая 
стоимость, 
тыс.тенге   

Земля  

Земля площадь 2,1307га г.Астана ул. Ак Жол 24/4 31 385    

Земля площадь 25,5200 га п.Жалтыр 108 453    

Земля  площадь 9.7293 га  г. Астана ул.Ак жол 24 149 255    

Земля площадь 100 га г. Астана Аршалынский район 116 667    
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Земля площадь 5,777 га г.Алматы 1 049 380    

Земля площадь 0,0036 га г. Астана, пр.Республики 9/2,ВП 5 3 250    

Земельный участок площадь 0,1352 г.Алматы 296 194    

Земля  площадь 96 га г. Астана Аршалынский район 112 097    

Земля  площадь 104 га г. Астана Аршалынский район 121 333    

Здания сооружения 

Здание крупозавода и мельницы 
твердого помола 

Мельница – 2 592 кв.м, склад 
готовой продукции - 1942 
кв.м.  

г.Астана ул.Акжол 24/5 251 217    

Здание макаронной фабрики площадь - 3344 кв.м. г.Астана ул.Акжол 24/5 944 447    

Зерносушилка Ц-50 2 шт 
30.09.05.кап.рем 

площадь 667 м2, высота 18 
м 

г.Астана ул. Ак Жол 24/4 12 702    

Рабочая башня элеватора с 
автоприемной  

площадь 3 146,7 м2, высота 
65,5 м,  

г.Астана ул. Ак Жол 24/4 40 585    

Силосный корпус №1 площадь 753,1 м2, высота – 
40 м 

г.Астана ул. Ак Жол 24/4 14 785    

Силосный корпус №2 площадь - 753,1 м2, высота – 
40 м г.Астана ул. Ак Жол 24/4 20 658    

Силосный корпус №3 площадь 753,1 м2, высота – 
40м 

г.Астана ул. Ак Жол 24/4 14 610    

Силосный корпус №4 площадь – 643 м2, высота – 
40 м 

г.Астана ул. Ак Жол 24/4 17 859    

Асфальтобетонный завод  площадь 1950 кв.м.  г.Астана, Софиевское шоссе, 12  20 885    

Асфальтовое покрытие   площадь - 6683,2 кв.м  г.Астана, Софиевское шоссе, 12 12 316    

Котельная   площадь - 48 кв.м  г.Астана, Софиевское шоссе, 12 8 174    

Здание элеватора плиты железобетонные, 
высота – 30 м, диаметр 6 м 

п.Жалтыр 385 371    

ЖД тупик ветка №1 железнодорожные рельсы 
400 м п.Жалтыр 51 615    

ЖД тупик ветка №3 железнодорожные рельсы 
2000 м 

п.Жалтыр 51 300    

Здание площадь 4 828,7 кв.м. г.Астана пр.Победы,29 500 090    

Здание комбикормового завода   площадь 6632 кв.м г. Астана ул.Ак жол 24 122 822    

Здание спорткомплекса "Здоровье" площадь 691.9 кв.м г. Астана ул.Манаса 105 249    

Mельзавод площадь 3 981,4 кв.м г. Астана ул.Ак жол 24 74 751    

Здание склада готовой продукции площадь 4181,9 кв.м г. Астана ул.Ак жол 24  48 376    

Гараж  8 боксов, площадь 738,8 кв.м г. Астана ул.Ак жол 24 53 350    

Торг.комплекс "Горячий хлеб"  площадь 580,9 кв.м г. Астана ул.Ак жол 22 86 415    

офисное помещение площадь 131,2 кв.м. г. Астана, пр.Республики 9/2,ВП 5 10 993    

Административное здание  площадь 182 м2 г.Алматы 21 806    
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Здание.   Бытовой корпус 122,8 м2 
(Алматы) площадь 122,8 м2  г.Алматы 17 791    

Здание (офис) площадь 277 м2  Акмолинская область, город Астана, 
Бараева,9   

57 059    

 Здание (офис) площадь 101,2 м2 Акмолинская область, город Астана, 
пр.Победы, 37 (83)    

20 791    

Здание (офис) площадь 2362 кв.м Акмолинская область, город Астана, 
ул.Бейбитшилик 661 848    

Здание (офис) площадь 122,2 кв.м. Акмолинская область, город Астана, 
ул.Бейбитшилик, 45    27 175    

Здание (магазин) площадь 21 415,6 кв.м Акмолинская область, город Астана, пр 
Республики 21 

 107 111    

Склад  площадь 208,8 м2  г.Алматы 22 299    

Складские помещения площадь 1051,7 м2   г.Алматы  114 026    

Торговый павильон  площадь 70 м2 г.Алматы 8 775    

Здание (офис)  площадь 863,57 кв.м г.Шымкент 219 795    

Здание (офис)  площадь 1837,7 кв.м  г. Караганда, ул. Чкалова 7/4 298 055    

Здание (офис) площадь 1214,5 кв.м  г.Уральск, ул. им.Гумар Караш, д.31 330 212    

Здание (офис) площадь 4012,8 кв.м  г.Павлодар,  ул.Ак.Сатпаева, 154 354 208    

Здание (офис)  площадь 590,8 кв.м г.Астана, ул Кабанбай батыра 358 264    

Здание (офис) площадь 3307,01 кв.м г. Усть-Каменогорск, ул.Кабанбай батыра 
120/1 

396 131    

Здание (офис) площадь 2409,7 кв.м  г. Костанай, ул.Дулатова 58 458 837    

Здание г.Актау, мкр.15, зд67А площадь 2363,5 кв.м  г.Актау, мкр.15, зд67А 753 155    

 Машины и оборудование  

Машины и оборудование  

вальцевые станки, 
автоматическая 
компрессорная установка 
упаковщик автоматический, 
автоматическая сушка, 
ковшовые весы анализатор 
влажности, барабанный 
лопастный дозатор 

г.Астана ул.Акжол 24/5 1 185 814    

Оборудование СКС    структурированная 
кабельная сеть категории 5е, 

г. Астана,ул.Акжол,22 1 819    

передаточные устройства серверные и мини АТС г. Астана, пр.Республики 9/2,ВП 5 1 843    

 незавершенное 
строительство  2 817 984    

Прочие 

 машины и оборудование   742 768    

Транспортные средства  

транспортные средства Автомобиль ГАЗ-3302-14 
2006г.выпуска 

г.Астана пр.Республики 7/2 812    
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Автомобиль ГАЗ 31105 100 2007 г.в. г. Астана,ул.Акжол,22 857    

Транспортные средства 

а/м (транспортер Z969 СО, 
объем двигателя 2,0, цвет 
белый),  
а/м (транспортер  
Z073 СК, объем двигателя 
2,0, цвет белый),  
а/м Z595 AU, объем 
двигателя 2,0, цвет 
серебристый,  
а/м Z088AU,объем двигателя 
2,0, цвет серый,  
а/м Z378 CN, объем 
двигателя 1,6, цвет 
серебристый металлик,  
а/м Z826 СС,объем 
двигателя 1,6, цвет голубой, 
 а/м Z825 СС, объем 
двигателя 1,6, цвет зеленый, 
а/м Z827 СС, объем 
двигателя 1,6, цвет 
фиолетовый 

  11 594    

транспортные средства Автомобиль Toyota Corolla 
1.4 MT/JTNBM58E603504945 

г.Алматы  2 698    

транспортные средства Автомобиль Toyta Camry г.Алматы 3 100    

транспортные средства 
ГрузовикMITSUBISHI 
CANTER 859 G Шасси 
№NTLFE85PGO1002113 

г.Алматы 3 628    

транспортные средства Toyota Camry 2.4. г. Астана, пр.Республики 9/2,ВП 5  3 509    

ГАЗ 2705 (Соболь) броневик  г.Актау, мкр.15, зд67А  2 625    

ГАЗ 2705 (Соболь) броневик   г.Актау, мкр.15, зд67А 2 625    

ГАЗ2705 (Соболь) броневик   г.Актау, мкр.15, зд67А  2 572    

Автомобиль TOYOTA LAND CRUISER   г.Актау, мкр.15, зд67А 2 521    

ГАЗ 2705 (Соболь) броневик   г.Актау, мкр.15, зд67А  2 711    

Прочие транспортные средства     г.Астана ул.Акжол 24/5 96 447    

 Прочие 

другие виды основных средств компьютеры, офисная 
мебель 

г.Астана пр.Республики 7/2 2 409 992    

 

32. Инвестиции (по консолидированной отчетности):  
по состоянию на 01.10.2009 года                                             

тыс. тенге           
   

№ Вид инвестиций Конечное сальдо Элиминирование 

Итого с 
учетом 

элиминирован
ия 
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I Долгосрочные инвестиции в капитал  
других юридических лиц 

28 019 497 27 838 739 180 758 

1 АО "Корпорация "Цесна" 25 224 632 25 215 939 8 693 

  АО "Цесна Капитал" 186 150 186 150 0 

  АО "Цеснабанк" 12 060 599 12 060 599 0 

  ТОО "Медет Холдинг" 12 963 312 12 963 312 0 

  АО "Мирас"  4 237   4 237 

  ТОО "Найза Инжиниринг" 97 97 0 

  ТОО "Концерн "Цесна-Астык" 5 781 5 781 0 

  АО "Астанаэнергосервис" 4 456   4 456 

2 АО "Цеснабанк" 475 485 475 485 0 

   АО Цесна Капитал 145 628 145 628 0 

   дочерняя организация Tsesna International B.V. 329 857 329 857 0 

3 ТОО "Газета "Инфо-Цес" 135 823 0 135 823 

  ТОО "Ак-Сункар" 135 823   135 823 

4 ТОО "Медет-Холдинг" 649 900 644 377 5 523 

  Акции АО" АЭС" 3 198   3 198 

  ТОО "Концерн "Цесна-Астык" 572 340 572 340 0 

  ТОО "Газета "Инфо-Цес"  1 637 1 637 0 

  ТОО "Медет-Недвижимость"  10   10 

  ТОО "АГСК" 4   4 

  ТОО "АТК"  4   4 

  ТОО "Интеграцион"  3   3 

  ТОО "ФК Алматы" 90   90 

  ТОО "ФК Цесна"  70 400 70 400 0 

  Каз.центр метрологии и сертификации 191   191 

  ООО ИФК Титан 2 023   2 023 

5 ТОО "Концерн "Цесна-Астык" 1 998 483 1 978 423 20 060 

  ТОО "Элеватор "Цесна-Астык" 65 000 65 000 0 

  ТОО "Алма-Цес" 620 620 0 

  ТОО "Цесна-Мак" 1 750 000 1 750 000 0 

  ТОО "Акмола-Дирмен" 73 700 73 700 0 

  ТОО "Астык-Логистик" 81 000 81 000 0 

  ТОО "Жалтырский элеватор" 3 070 3 070 0 

  Союз зерноперераб. и хлебопек. Казахстана 1 000   1 000 

  ТОО "Хлебозавод "Цесна-Астык" 5 000 5 000 0 

  ТОО "Унитрейд" 33 33 0 

  ОАО "Астанаэнергосервис" 19 060   19 060 

6 ТОО "Жалтырский элеватор" 10 320 0 10 320 

  ТОО "Колутон-95" 10 320   10 320 

7 ТОО "Цесна-Мак" 339 0 339 

  ТОО "ТЦ Астыкжан" 339   339 

II Портфель ценных бумаг, всего 19 059 521 133 121 18 926 409 
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1 АО "Корпорация "Цесна" 3 819 816 -71 079 3 748 737 

  купонные облигации 5-го выпуска 
 АО "Цеснабанк" 

71 079  -71 079 0 

  привил.акции АО "Казахтелеком" 1 951   1 951 

  прост.акцииАО "Казахтелеком" 2 577   2 577 

  прост.акцииАО "Казкоммерцбанк" 1 414   1 414 

  прост.акцииАО "Народный сбер.банк" 2 168   2 168 

  паи закрытого инвест.фонда "Медет" 3 740 627   3 740 627 

2 АО "Цеснабанк" 15 142 858 0 15 072 458 

  
Портфель ценных бумаг, предназначенных 
для торговли, всего: 

4 972 609   4 972 609 

  в том числе:     

  государственные ценные бумаги 450 000   450 000 

  негосударственные ценные бумаги 4 522 609   4 522 609 

  
Портфель ценных бумаг, удерживаемых до 
погашения, всего: 

9 755 690   9 755 690 

  в том числе:     

  государственные ценные бумаги 6 455 350   6 455 350 

  негосударственные ценные бумаги 3 300 340   3 300 340 

  
Портфель ценных бумаг, имеющихся в 
наличии для продажи, всего: 

850 534   850 534 

  в том числе:    

  государственные ценные бумаги 834 284   834 284 

  прочие инвестиции 16 250   16 250 

  
корректировка на сумму дисконта, резерва и 
вознаграждения 

-435 975  -435 975 

3 АО "Цесна Капитал" 96 847 62 042 34 805 

  Акции АО Казахстанская фондовая биржа" 2 200   2 200 

  АО "Цеснабанк" привилегированные акции 25 428 25 428 0 

  АО "Цеснабанк"  купонные облигации  1 522   1 522 

  АО "Казкоммерцбанк" простые акции 2 047   2 047 

  простые акции АО "Казахтелеком" 4 311   4 311 

  Привилегированные акции АО "Казахтелеком" 11 570   11 570 

  АО "Цеснабанк" акции простые именные 36 614 36 614 0 

  субординированные облигации АО "Цеснабанк" 552   552 

  субординированные облигации АО "Цеснабанк"  6 988   6 988 

  облигации KAZKOMMERTSINTERNATIONAL B.V. 5 615   5 615 

  Всего 47 079 018 27 971 860 19 107 158 

33. Дебиторская задолженность.  

В данном пункте раскрывается структура дебиторской задолженности с указанием 
наименований организаций, имеющих перед Эмитентом дебиторскую 
задолженность, в размере пять и более процентов от общей суммы дебиторской 
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задолженности, либо список десяти наиболее крупных дебиторов Эмитента (по 
консолидированной отчетности).  
 
по состоянию на 01.10.2009 года 
  

№ Наименование дебитора Сумма, 
тыс.тенге 

Доля от общей 
суммы 

дебиторской 
задолженности 

Причины 
возникновения 

Дата исполнения 
обязательств в соответствии 
с заключенными договорами 

1 Займы, предоставленные 
клиентам 

97 059 074 88,40% займы выданные 

срок платежа, оставшийся до 
погашения: до 1 месяца – 13 943 
580 тыс.тенге, от 1 до 3 мес. – 7 
868 573 тыс.тенге, от 3 до 6 мес.  
– 8 624 073 тыс.тенге, от 6 мес. 
до 1 года – 9 113 216 тыс.тенге, 
свыше года – 59 051 003 
тыс.тенге. 

2 
Вклады в др.банки, 
операции "Обратное РЭПО" 
с ценными бумагами 

4 790 598 4,36% 
прочая 
дебиторская 
задолженность 

срок платежа, оставшийся до 
погашения: до 1 месяца – 3 181 
004 тыс.тенге, от 1 до 3 мес. – 
568 869 тыс.тенге, от 3 до 6 мес.  
– 755 594 тыс.тенге, от 6 мес. до 
1 года – 285 131 тыс.тенге. 

3 ТОО «Концерн "Найза-
Курылыс» 

1 517 248 1,38% авансы СМР 31.03.2010 

4 ТОО «АлЮр Астана» 775 000 0,71% прoдажа ценных 
бумаг 28.08.2010 

5 ТОО «МАКСАТ АБК»  386 067 0,35% временная 
помощь 

20.08.2015 

6 ТОО «АГСК» 365 000 0,33% аренда 30.01.2010 

7 ТОО «Интеграцион» 352 717 0,32% услуги 10.11.2011 

8 ТОО «Цесна-Мак» 239 559 0,22% продукция, фин. 
помощь 

01.12.2009 

9 Прочие дебиторы 4 310 218 3,93% согласно 
договоров 

в соответствии с договорами 

  Всего 109 795 481 100%     

33-1. Сведения об активах Эмитента, которые являются обеспечением 
обязательств Эмитента, а также переданы в доверительное управление, с 
указанием стоимости каждого актива и даты завершения действия 
соответствующих договоров. 

Наименование 

Стоимость 
актива на 

01.10.09г., тыс. 
тенге 

№ и дата договора 

Дата 
завершения 

действия 
договора 

Земля 31 384,79 

Здания и сооружения элеватора 143 415,00 

оборудование для изготовления крупки и 
макаронных изделий 

21 489,80 

Прочее оборудование 586,39 

№ZК065-2005/А от 10.10.2005г., 
дополнительное соглашение №1 от 
"20" июля 2007 года 

22.09.2010 
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Здание Бизнес центра, площадью 2965,4 кв.м  66471 №120/321-07 от 07.08.07 08.08.2011 

Здание офиса, площадью 2849,6 кв.м 308414 Договор от 01 07 07 30.10.2016 

мельничное макаронное оборудование 955524 Договор от 22.05.09г. 22.05.2014 

Помещение площадью 3376,4 кв.м 888 214 

Здание площадью 255,3 кв.м., с земельным 
участком площадью 0,2326 га 63 048 

Здание площадью 415,6 кв.м., с земельным 
участком площадью 0,2326 га 107 111 

Здание площадью 2362,0 кв.м., с земельным 
участком площадью 0,1663 га 

591 073 

Здание площадью 101,2 кв.м, с земельным 
участком 0,1983 га 

20 791 

Здание общей площадью 687,0 кв.м, с земельным 
участком 0,1746 га 107 559 

Здание площадью 5081,7 кв.м, с земельным 
участком 0,4500 га 732 161 

Здание общей площадью 5082,2 кв.м, с земельным 
участком 0,4763 га 

923 463 

Здание площадью 478,8 кв.м, с земельным 
участком 0,1195 га 

56 064 

Здание площадью 277,0 кв.м., с земельным 
участком 0,1676 га 57 059 

Здание площадью 8 719,5 кв.м, с земельным 
участком общей площадью 0,2792 га 1 757 846 

Договор от 20.02.08 19.02.2016 

Комплекс хлебозавода  201 248,50 

Договор № К049-2004 от 17.08.2004г.; 
договор № К1025-2006 от  
02.08.2006г.; договор № К1705-2007 от 
25.12.2007г.; договор № К1706-2007 от 
25.12.2007г.; договор № К049-2004 от 
17.08.2004г.; договор № К1025-2006 от  
02.08.2006г.; договор № К1705-2007 от 
25.12.2007г.; договор № К1706-2007 от 
25.12.2007г.; договор № К049-2004 от 
17.08.2004г.; договор №К1025-2006 от  
02.08.2006г.    

29.03.2013 

Здание ТЦ "Макси" S 14029,40 м2 (Ак жол 33) 1 965 786,40 Договор № К1705-2007 от 25.12.2007г. 25.12.2012 

Газовая котельная  22 245,83 Договор № К1148-2007 от 20.07.2007г  

Здание ТЦ "Астыкжан"-Костанай  1 340 249,09 Договор № К1705-2007 от 25.12.2007г  

Здание ТЦ "Астыкжан" Астана 1 350 063,86 Договор № К1706-2007 от 25.12.2007г 27.12.2010 

Здание ТЦ "Астыкжан-2" Астана 1 237 946,27 Договор № К1612-2006 от 15.11.2006г.;  

Склад п.Коктал  21 560,06 Договор № К1148-2007 от 20.07.2007г.   

Конно-спортивный комплекс 133 657,49 Договор № К1705-2007 от 25.12.2007г.;  

Земля 337 347 

Договор № К049-2004 от 17.08.2004г.; 
договор № К1025-2006 от  
02.08.2006г.; договор № К1025-2006 от  
02.08.2006г.; договор № К1705-2007 от 
25.12.2007г.; договор № К049-2004 от 
17.08.2004г.; договор № К1025-2006 от  
02.08.2006г.; договор № К1705-2007 от 
25.12.2007г.; договор № К1706-2007 от 

25.12.2012 
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25.12.2007г.  

Здания и сооружения 755 211 

договор № К049-2004 от 17.08.2004г.; 
договор № К1025-2006 от  
02.08.2006г.; договор № К1705-2007 от 
25.12.2007г.; договор № К049-2004 от 
17.08.2004г.; договор № К1025-2006 от  
02.08.2006г.; договор № К1705-2007 от 
25.12.2007г.; договор № К1706-2007 от 
25.12.2007г.  

25.12.2012 

Машины и оборудование 595 993 

договор № К049-2004 от 17.08.2004г.; 
договор № К1025-2006 от  
02.08.2006г.; договор № К1705-2007 от 
25.12.2007г.; договор № К1706-2007 от 
25.12.2007г.; договор № К049-2004 от 
17.08.2004г.; договор № К1025-2006 от  
02.08.2006г.; договор № К1705-2007 от 
25.12.2007г.; договор № К1706-2007 от 
25.12.2007г; договор № К049-2004 от 
17.08.2004г.; договор № К1025-2006 от  
02.08.2006г.; договор № К1705-2007 от 
25.12.2007г.; договор № К1706-2007 от 
25.12.2007г; договор № К1705-2007 от 
25.12.2007г.; 

25.12.2012 

Прочие основные средства 2 479 

договор № К049-2004 от 17.08.2004г.; 
договор № К1025-2006 от  
02.08.2006г.; договор № К1705-2007 от 
25.12.2007г.; договор № К1706-2007 от 
25.12.2007г.; договор № К049-2004 от 
17.08.2004г.; договор № К1025-2006 от  
02.08.2006г.; договор № К1705-2007 от 
25.12.2007г.; договор № К1706-2007 от 
25.12.2007г; договор № К049-2004 от 
17.08.2004г.; договор № К1025-2006 от  
02.08.2006г.; договор № К1705-2007 от 
25.12.2007г.; договор № К1706-2007 от 
25.12.2007г; договор № К1705-2007 от 
25.12.2007г. 

27.12.2010 

Земельный участок  108 453 

Комплекс зданий и сооружений Жалтырского 
элеватора 708 268 

Машины и оборудования 36 419 

К1147-2007/12 26.08.2010 

34. В данном пункте указывается размер уставного и собственного капитала 
Эмитента на дату настоящего Проспекта (по консолидированной отчетности).  

Размер уставного капитала - 20 000 000 тыс.тенге . 
Размер  собственного капитала –    26 248 927 тыс.тенге  

35. Займы (в соответствии с консолидированной отчетностью): 

В данном пункте раскрывается информация о действующих банковских займах и 
кредитных линиях с указанием их валюты, ставках вознаграждения, видах 
обеспечения. Суммы к погашению в течение ближайших двенадцати месяцев 
должны быть разделены поквартально, остальные суммы представляются с 
разбивкой по годам.  

Информация о действующих банковских займах и кредитных линиях:  
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Краткосрочные займы:  
 
по состоянию на 01.10.2009 года  

№ кредитного договора 
Дата 

выдачи 
Дата 

возврата 

 
Сумма 
займа 

 

Вид 
валюты 

Ставка 
вознагражде

ния 
Обеспечение 

АО "Корпорация "Цесна" 

АО "АТФБанк",                     
рамочное соглашение 
№К061-2008/80 от 
20.02.08      

с 03.03.2008   
по 05.12.08 

 с 05.04.10   
по 19.02.16 

800 000 USD 15,00% 
недвижимое 
имущество  

ТОО «ATEX 
Интернешнл», № 490 от 
02.11.06 

10, 13,14  
ноября 2006 
года 

31.12.2009 1 380 234 KZT 3,00% без обеспечения  

ТОО "Цесна-Мак" 

АО «АТФБанк» договор 
№3 _10_00229_09  

22.05.09нг. 22 05 2014 22 538 KZT 13,50% 

гарантия ТОО 
"Цесна-Астык" и  
приобретаемое 
оборудование 

ТОО "Концерн "Цесна-Астык" 

АО «АТФБанк», договор 
№ К1146-2007/5 

21.01.2009 21.07.2009 471 922 USD 15,00% 
недвижимое 
имущество 

АО «АТФБанк», договор 
№ К1146-2007/6 

26.01.2009 24.07.2009 119 721 USD 15,00% 
недвижимое 
имущество 

АО «АТФБанк», договор 
№ К107-2008/5 

13.11.2008 13.11.2009 20 879 KZT 20,00% 
недвижимое 
имущество 

АО «АТФБанк», договор 
№ К107-2008/6 26.01.2009 24.07.2009 23 839 USD 15,00% 

недвижимое 
имущество 

АО «АТФБанк», договор 
№ К107-2008/8 

03.02.2009 30.07.2009 23 393 USD 15,00% 
недвижимое 
имущество 

АО «АТФБанк», договор 
№ К107-2008/9 

27.02.2009 26.02.2010 19 479 USD 15,00% 
недвижимое 
имущество 

АО «АТФБанк», договор 
№ К107-2008/10 

09.04.2009 09.07.2009 19 139 USD 15,00% 
недвижимое 
имущество 

АО «АТФБанк», договор 
№ К1025-2006/7 

31.03.2009 02.08.2009 84 375 KZT 20,00% 
недвижимое 
имущество 

АО «АТФБанк», договор 
№ К1025-2006/21 

12.08.2008 02.08.2009 99 950 USD 15,00% 
недвижимое 
имущество 

АО «АТФБанк», договор 
№ К1025-2006/22 

31.03.2009 31.07.2009 97 364 KZT 20,00% 
недвижимое 
имущество 

АО «АТФБанк», договор 
№ К1025-2006/24 

26.01.2009 24.07.2009 47 516 USD 15,00% 
недвижимое 
имущество 

АО «АТФБанк», договор 
№ К1025-2006/25 

03.02.2009 30.07.2009 31 749 USD 15,00% 
недвижимое 
имущество 

АО «АТФБанк», договор 
№ К1025-2006/26 27.02.2009 01.07.2009 50 415 USD 15,00% 

недвижимое 
имущество 
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АО «АТФБанк», договор 
№ К1025-2006/27 

09.04.2009 09.07.2009 44 504 USD 15,00% 
недвижимое 
имущество 

АО «АТФБанк», договор 
№ К049-2004/68 

14.05.2008 01.07.2009 143 318 USD 15,00% 
недвижимое 
имущество 

АО «АТФБанк», договор 
№ К049-2004/69 

26.01.2009 24.07.2009 78 710 USD 15,00% 
недвижимое 
имущество 

АО «АТФБанк», договор 
№ К049-2004/70 

03.02.2009 03.02.2010 1 748 657 USD 15,00% 
недвижимое 
имущество 

АО «АТФБанк», договор 
№ К049-2004/71 

27.02.2009 26.02.2010 12 940 USD 15,00% 
недвижимое 
имущество 

АО «АТФБанк», договор 
№ К049-2004/72 

11.03.2009 11.03.2010 61 432 USD 15,00% 
недвижимое 
имущество 

АО «АТФБанк», договор 
№ К049-2004/73 

13.03.2009 12.03.2010 41 227 USD 15,00% 
недвижимое 
имущество 

АО «АТФБанк», договор 
№ К049-2004/74 

17.03.2009 17.03.2010 33 433 USD 15,00% 
недвижимое 
имущество 

АО «АТФБанк», договор 
№ К049-2004/75 

09.04.2009 09.07.2009 20 896 USD 15,00% 
недвижимое 
имущество 

АО «АТФБанк», договор 
№ К049-2004/76 

19.05.2009 19.08.2009 134 757 USD 14,63% 
недвижимое 
имущество 

АО «АТФБанк», договор 
№ К049-2004/77 

22.05.2009 22.08.2009 64 750 USD 14,49% 
недвижимое 
имущество 

АО «Банк «Астана-
Финанс», договор 
№3_10_00130_09/2 

14.04.2009 14.07.2009 250 000 KZT 19,00% 
недвижимое 
имущество, 
пшеница 

АО «Банк «Астана-
Финанс», договор 
№3_10_00130_09/1 

28.03.2009 01.07.2009 150 000 KZT 19,00% 
недвижимое 
имущество, 
пшеница 

АО «Банк «Астана-
Финанс», договор 
№3_10_00130_09/3 

26.05.2009 26.08.2009 39 000 KZT 19,00% 
недвижимое 
имущество, 
пшеница 

АО "Цеснабанк" 

Anglo-Romanian Bank 

Limited  
09.11.2007 09.11.2010 65 412 USD 6,10% аккредитив  

Anglo-Romanian Bank 

Limited 
25.07.2007 23.07.2010 33 269 USD 6,34% аккредитив  

Landesbank     AG  

Berlin 
03.07.2006 06.06.2011 16 762 EUR 2,91% без обеспечения 

Landesbank     AG  

Berlin 
17.01.2007 21.12.2009 11 694 EUR 2,91% без обеспечения 

Landesbank     AG  

Berlin 
18.03.2008 18.03.2013 31 037 EUR 2,40% без обеспечения 

Landesbank     AG  

Berlin 
31.03.2008 29.03.2013 30 558 EUR 2,38% без обеспечения 

Export Development 

Canada 
07.05.2009 15.09.2014 7 853 USD 1,97% без обеспечения 

Export Development 

Canada 
30.06.2009 15.06.2014 7 991 USD 2,45% без обеспечения 

Export Development 29.09.2006 31.05.2010 8 500 USD 4,73% без обеспечения 
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Canada 

Export Development 

Canada 
30.04.2007 30.04.2011 8 885 USD 4,85% без обеспечения 

Export Development 

Canada 
21.06.2007 31.05.2011 28 163 USD 4,53% без обеспечения 

Deere Credit 05.09.2007 15.08.2012 18 383 USD 1,50% без обеспечения 

Deere Credit 09.09.2006 15.05.2011 40 931 USD 20,63% без обеспечения 

Export Development 

Canada 
24.04.2006 28.02.2011 13 344 USD 4,24% без обеспечения 

Anglo-Romanian Bank 

Limited 
02.05.2008 02.05.2011 64 646 USD 5,91% без обеспечения 

Export Development 

Canada 
20.05.2009 15.03.2014 7 843 USD 1,98% без обеспечения 

Export Development 

Canada 
13.07.2009 16.06.2015 14 602 USD 2,29% без обеспечения 

АО «ФРМП «Даму» 29.04.2008 29.12.2014 203 435 KZT 9,40% без обеспечения 

АО «ФРМП «Даму» 14.12.2007 14.12.2014 554 546 KZT 9,40% без обеспечения 

АО «ФРМП «Даму» 24.02.2009 03.02.2016 507 692 KZT 8,00% без обеспечения 

АО «ФРМП «Даму» 26.08.2008 26.08.2015 90 910 KZT 7,50% без обеспечения 

 

Долгосрочные займы:  
 
по состоянию на 01.10.2009 года  

№ кредитного договора Дата 
выдачи 

Дата 
возврата 

Сумма 
займа, 

тыс.тенге 

Вид 
валюты 

Ставка 
вознагражде

ния 
Обеспечение  

АО "Корпорация "Цесна" 

АО "АТФБанк",                     
рамочное соглашение 
№К061-2008/80 от 
20.02.08 

с 03.03.2008   
по 05.12.08 

 с 05.04.10   
по19.02.16 

23 108 690 
USD 

USD 15,00% 
недвижимое 
имущество  

АО "Астана-финанс",           
договор №1000\0055-09 
от 12.05.09 

15.05.2009 15.11.2013 2 040 000 KZT 11,00% 
Акции 
АО"Цеснабанк" 

ТОО "Элеватор "Цесна-Астык" 

АО «АТФБанк», договор 
№ 1145 от 20.07.2007г. 

в течении 
2009 года 

24.02.2010 29 907 USD 16,00% 
основные 
средства  

АО «АТФБанк», договор 
№ 1145 от 20.07.2007г. 

в течении 
2009 года 

22.09.2010 45 738 USD 14,00% 
основные 
средства  

ТОО "Жалтырский элеватор" 

АО «АТФБанк», договор 
№К1147-2007/10 

08.07.2009 08.10.2009 17056 KZT 14,34% 
движимое, 
недвижимое 
имущество 

АО «АТФБанк», договор 
№К1147-2007/11 

10.07.2009 12.10.2009 54644 KZT 14,33% 
движимое, 
недвижимое 
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имущество 

АО «АТФБанк», договор 
№К1147-2007/12 

26.08.2009 26.08.2010 11020 KZT 14,11% 
движимое, 
недвижимое 
имущество 

ТОО "Медет-Холдинг" 

АО «Лизинговая 
компания «Астана-
финанс»  

01.07.2007 30.10.2016 12 272 KZT 14,80% 
основные 
средства  

ТОО "Цесна-Мак" 

АО «Астана-финанс», 
договор 
№3_10_00219_09  

19.05.09нг. 19 05 2014 195 122 KZT 13,50% 

АО «Астана-финанс», 
договор 
№3_10_00229_09  

22.05.09нг. 22 05 2014 203 049 KZT 13,50% 

гарантия ТОО 
"Цесна-Астык",  
приобретаемое 
оборудование 

ТОО "Концерн "Цесна-Астык" 

АО «АТФБанк», договор 
№ К107-2008/3 

31.03.2009 31.03.2013 234 459 USD 15,00% 
недвижимое 
имущество  

АО «АТФБанк», договор 
№ К1705-2007/1 

25.12.2007 25.12.2012 568 022 USD 15,00% 
недвижимое 
имущество 

АО «АТФБанк», договор 
№ К1706-2007/1 

25.12.2007 25.12.2010 483 012 USD 15,00% недвижимое 
имущество 

АО «Астана-финанс», 
договор №4/48-06 

17.04.2006 17.04.2010 1 400 000 KZT 11,80% пшеница  

АО «Астана-финанс», 
контракт №1344 

12.12.2006 12.12.2011 3 000 000 KZT 12,65% 
недвижимое 
имущество 

АО "Цеснабанк" 

Павлодарский акимат 24.05.2005 03.01.2011 750 KZT 5,65% без обеспечения 

Павлодарский акимат 14.03.2006 01.12.2011 53 646 KZT 4,26% без обеспечения 

Павлодарский акимат 03.05.2007 05.08.2012 48 794 KZT 4,60% без обеспечения 

Anglo-Romanian Bank 

Limited 
09.11.2007 09.11.2010 32 706 USD 6,10% без обеспечения 

Anglo-Romanian Bank 

Limited 
02.05.2008 02.05.2011 64 645 USD 5,90% аккредитив  

Landesbank AG Berlin 03.07.2006 06.06.2011 16 763 EUR 2,91% без обеспечения 

Landesbank AG Berlin 18.03.2008 18.03.2013 77 594 EUR 2,40% без обеспечения 

Landesbank AG Berlin 31.03.2008 29.03.2013 76 397 EUR 2,38% без обеспечения 

Export Development 

Canada 
07.05.2009 15.09.2014 27 486 USD 1,98% без обеспечения 

Export Development 

Canada 
30.06.2009 15.06.2014 31 963 USD 2,45% без обеспечения 

Export Development 

Canada 
20.04.2006 28.02.2011 6 672 USD 4,24% без обеспечения 

Export Development 

Canada 
24.04.2007 30.04.2011 8 885 USD 4,85% без обеспечения 

Export Development 

Canada 
21.06.2007 31.05.2011 28 164 USD 4,53% без обеспечения 

Deere Credit 05.09.2007 15.08.2012 36 765 USD 1,50% без обеспечения 
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Deere Credit 09.09.2006 15.05.2011 40 931 USD 2,06% без обеспечения 

Export Development 

Canada 
20.05.2009 15.03.2014 27 449 USD 1,98% без обеспечения 

Export Development 

Canada 
13.07.2009 16.06.2015 73 009 USD 2,29% без обеспечения 

АО «ФРМП «Даму» 29.04.2008 29.12.2014 915 459 KZT 9,40% без обеспечения 

АО «ФРМП «Даму» 14.12.2007 14.12.2014 2 495 454 KZT 9,40% без обеспечения 

АО «ФРМП «Даму» 24.02.2009 03.02.2016 2 792 308 KZT 8,00% без обеспечения 

АО «ФРМП «Даму» 26.08.2008 26.08.2015 909 090 KZT 7,50% без обеспечения 

АО «ФРМП «Даму» 19.01.2009 30.09.2015 833 662 KZT 7,50% без обеспечения 

АО «ФРМП «Даму» 15.05.2009 30.09.2015 25 634 KZT 7,50% без обеспечения 
 
Примечание: KZT указаны в тысячах тенге.  
 

Суммы к погашению в течение ближайших 12 месяцев, разделенные поквартально:  

Дата  Вид валюты 
Погашение 
основного 
долга 

погашение 
процентов 

Итого 

ТОО "Элеватор Цесна-Астык" 

1 квартал 2010 года USD 20 969 855 21 824

1квартал 2010 года USD 8 938 416 9 354

3 квартал 2010 года USD 22 643 2 444 25 087

3 квартал 2010 года USD 23 095 2 403 25 498

ТОО "Жалтырский элеватор" 

4 квартал 2009 года тыс.тенге 71 701 1 540 73 241

1 квартал 2010 года тыс.тенге 4 132 314 4 446

2 квартал 2010 года тыс.тенге 4 132 314 4 446

3 квартал 2010 года тыс.тенге 2 756 210 2 966

ТОО Медет-Холдинг 

4 квартал 2009 года тыс.тенге 28 000 5 515 33 515

1 квартал 2010 года тыс.тенге 300 4 687 4 987

2 квартал 2010 года тыс.тенге 300 4 780 5 080

3 квартал 2010 года тыс.тенге 300 4 873 5 173

4 квартал 2010 года тыс.тенге 300 4 705 5 005

ТОО Цесна-Мак 

4 квартал 2009 года тыс.тенге 22 538 13 944 36 482

1 квартал 2010 года тыс.тенге 22 538 13 184 35 722

2 квартал 2010 года тыс.тенге 22 538 12 425 34 963

3 квартал 2010 года тыс.тенге 22 538 11 664 34 202

4 квартал 2010 года тыс.тенге 22 538 10 902 33 440

ТОО "Концерн "Цесна-Астык" 

4 квартал 2009 года тыс.тенге   309 495 309 495

1 квартал 2010 года тыс.тенге   243 495 243 495
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2 квартал 2010 года тыс.тенге 1 569 186 208 401 1 777 587

3 квартал 2010 года тыс.тенге 256 148 163 401 419 549

4 квартал 2010 года тыс.тенге 256 148 151 963 408 111

АО "Корпорация "Цесна" 

4 квартал 2009 года тыс.тенге 1 380 234 116 563 1 496 797

1 квартал 2010 год тыс.тенге 0 0 0
2 квартал 2010 год тыс.тенге 0 112 823 112 823

3 квартал 2010 год тыс.тенге 0 0 0

4 квартал 2010 год тыс.тенге 0 114 693 114 693

Долларовый займ     

4 квартал 2009 года USD   894 119 894 119

1 квартал 2010 год  USD   864 643 864 643

2 квартал 2010 год  USD 1 362 862 905 673 2 268 535

3 квартал 2010 год USD 1 362 862 825 252 2 188 114

4 квартал 2010 год USD 962 862 779 918 1 742 780

АО "Цеснабанк" 

4 квартал 2009 года  тыс.тенге   207 911 207 911

1 квартал 2010 года  тыс.тенге    

2 квартал 2010 года  тыс.тенге    

3 квартал 2010 года  тыс.тенге    

4 квартал 2010 года  тыс.тенге  580 805 207 911 726 542

 

Суммы к погашению с разбивкой по годам  

Дата  Вид валюты 
Погашение 
основного 

долга 

погашение 
процентов 

Итого 

ТОО Медет-Холдинг 

2011 год тыс.тенге 128 196 11 536 139 732

ТОО Цесна-Мак 

2011 год тыс.тенге 90 152 36 005 126 157

2012 год тыс.тенге 90 152 23 835 113 987

2013 год тыс.тенге 90 152 11 664 101 816

2014 год тыс.тенге 37 563 1 266 38 829

ТОО "Концерн "Цесна-Астык" 

2011 год тыс.тенге 6 106 076 1 032 432 7 138 508

2012 год тыс.тенге 1 424 593 317 362 1 741 956

2013 год тыс.тенге 1 024 593 225 940 1 250 533

2014 год тыс.тенге 1 024 593 161 862 1 186 455

АО "Корпорация "Цесна" 

2011 год тыс.тенге 1 200 000 15 867 1 215 867

2012 год тыс.тенге   228 140 228 140



Проспект выпуска облигационной программы Акционерного общества «Корпорация «Цесна»  

 

 59

2013 год тыс.тенге 2 040 000 227 517 2 267 517
Долларовый займ     

2011 год USD 3 851 448 2 760 512 6 611 961

2012 год USD 3 851 448 2 197 172 6 048 620

2013 год USD 3 851 448 1 613 124 5 464 572
2014 год USD 3 851 448 1 035 538 4 886 987

2015 год USD 3 851 448 458 613 4 310 061

2016 год USD 962 862 21 500 984 361

АО "Цеснабанк" 

2011 год тенге  1 862 756 1 862 756

2012 год тенге  1 770 787  1 770 787

2013 год тенге  1 672 813  1 672 813

2014 год тенге  1 630 172  1 630 172

2015 год тенге  853 047  853 047

2016 год тенге  253 846  253 846

 

36. Кредиторская задолженность, связанная с осуществлением Эмитентом 
основной деятельности (задолженность перед поставщиками, авансы 
полученные).  

В данном пункте раскрывается структура кредиторской задолженности с 
указанием суммы задолженности и наименования организаций, перед которыми 
Эмитент имеет задолженность в размере более пяти процентов от общей суммы 
кредиторской задолженности, либо список первых десяти наиболее крупных 
кредиторов Эмитента. 
 
по состоянию на 01.10.2009 года  

№ 
Наименование 
кредитора 

Сумма, 
тыс.тенге 

Доля от общей 
суммы 

кредиторской  
задолженности 

Причины 
возникновения 

Дата исполнения 
обязательств в 
соответствии с 
заключенными 

договорами 

1 Вклады клиентов 90 004 636 69,89%  

срок платежа, 
оставшийся до 
погашения: до 1 
месяца – 28 166 653 
тыс.тенге, от 1 до 3 
мес. – 10 084 220 
тыс.тенге, от 3 до 6 
мес. – 6 318 981 
тыс.тенге, от 6 мес. до 
1 года – 5 731 069 
тыс.тенге, от года до 
пяти лет – 41 033 109 
тыс.тенге 

2 
Выпущенные в 
обращение ценные 
бумаги (облигации) 

21 399 855 16,62%  
срок платежа, 
оставшийся до 
погашения: от 1 до 3 
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мес. – 114 949 
тыс.тенге, от 3 до 6 
мес. – 12 937 939 
тыс.тенге,  от года до 
пяти лет – 8 346 967 
тыс.тенге 

3 Долевое участие  1 508 498 1,17% за квартиры 
01.07.2010 

4 ТОО «Интеграцион» 1 300 693 1,01% инвестиции 
01.12.2009 

5 ТОО "Интеграцион" 1 201 499 0,93% 
тройственный 
протокол 01.12.2009 

6 ТОО «Найза – 
Керемет»  

1 102 201 0,86% 
договор 

комиссии 01.12.2009 

7 ТОО "Дирекция РТС" 950 000 0,74% 
за основные 
средства 

01.01.2010 

8 
ТОО "Концерн "Найза-
Курылыс" 

895 566 0,70% СМР 
01.07.2010 

9 
ТОО"Корпорация"АПК
-Инвест" 

878 000 0,68% за пшеницу 
01.12.2009 

10 Atex International FZC 574 885 0,45% 
займ и финанси-

рование 01.12.2009 

11 ТОО «АлЮр Астана» 487 000 0,38% 
приобретение 
недвижимости, 
долевое, ВФП 01.09.2008 

12 
ТОО «Концерн 
"Цесна-Астык» 

239 559 0,19% взаиморасчеты 
01.12.2009 

13 Прочая кредиторская 
задолженность 

8 231 390 6,39% 
согласно 
договоров 

 в соответствии с 
договорами 

 Итого 128 773 782 100%    

 
36-1. Размер чистого дохода (убытка), полученного (понесенного) Эмитентом за три 
последних завершенных финансовых года (в разрезе по итогам каждого из трех 
лет).                                                                                                                                           

тыс. тенге 

2006  2007 2008 9 месяцев 2009 года 

482 744 3 290 579 901 581 1 323 586 

 
36-2. Левередж 

В данном пункте указывается величина левереджа Эмитента по состоянию на 
первый день каждого из трех последних завершенных финансовых лет, а также на 
конец последнего квартала перед подачей проспекта выпуска облигаций 
(облигационной программы). 
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Наименование предприятия На 01.01.2007г. 
На 

01.01.2008г. 
На 

01.01.2009г. 
На 

30.09.2009г. 

АО «Корпорация «Цесна» 

Неконсолидированный  0,70 1,13 0,84 0,68 

Консолидированный  6,33 2,03 1,14 2,85 

Дочерние предприятия 

АО "Цеснабанк" 9,12 6,56 6,72 6,98 

АО "Цесна Капитал" 1,21 0,02 0,04 0,02 

ТОО "Медет Холдинг" 0,39 0,54 0,35 0,21 

ТОО "Найза инжиниринг" 531,46 25,92 - - 

ТОО "Газета "Инфо-Цес" 0,11 - 1,05 0,27 

ТОО "Проектная фирма "Шабыт" 1,70 4,69   

ТОО "Концерн "Цесна Астык" 3,26 4,98 4,32 9,9 

ТОО "Акмола-Дирмен" 0,03 0,33 0,21 0,17 

ТОО "Хлебозавод "Цесна-Астык" - 0,45 4,05 1,86 

ТОО Жалтырский элеватор" 0,02 0,40 0,24 0,24 

ТОО "Элеватор "Цесна-Астык" 0,18 0,86 0,53 0,53 

ТОО "Цесна-Мак" 2,10 2,80 1,94 0,37 

ТОО "Алма-Цес" - 13,02 3,08 2,82 

ТОО "Астык Логистик" 0,11 0,72 0,62 0,54 

ТОО «ФК «Цесна» - - - 0,17 

ТОО «Унитрейд - - - 6,24 

 
36-3 Исключен.  

 VI. СВЕДЕНИЯ О ВЫПУСКАХ ЦЕННЫХ БУМАГ  

37. В отношении всех зарегистрированных выпусков эмиссионных ценных бумаг 
Эмитента до даты принятия решения о выпуске облигаций. 

1) Сведения о выпусках облигаций Эмитента: 

Параметры I выпуск 

Дата и номер государственной регистрации 14.09.2005 года 
B32 

Национальный идентификационный номер: KZ2CKY03B328 

Орган, осуществивший государственную 
регистрацию 

Агентство Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового 
рынка и финансовых организаций 



Проспект выпуска облигационной программы Акционерного общества «Корпорация «Цесна»  

 

 62

Общая сумма эмиссии: 2 040 000 000 тенге 

Количество облигаций: 2 040 000 

Номинал: 1000 KZT 

Вид облигаций: Именные купонные облигации 

Количество размещенных облигаций по каждому 
выпуску 2 040 000 

Купон 9 % годовых от номинальной стоимости облигаций 

Тип купона: полугодовой 

Общий размер выплат по облигациям: Основной долг - 2 040 000 000 тенге 
Сумма начисленного и выплаченного вознаграждения  - 550 800 000 тенге 

Количество выкупленных и досрочно погашенных 
облигаций 

Нет 

Обеспечение Необеспеченные 

Объем средств привлеченный при размещении 
облигаций (по номинальной стоимости) 2 040 000 000 тенге 

Основные рынки на которых осуществляется 
торговля ценными бумагами 

Облигации включались в официальный список АО «Казахстанская фондовая 
биржа», долговые ценные бумаги второй подкатегории, без рейтинговой 
оценки 

Форма выпуска: Бездокументарная 

Срок обращения: 3 года 

Дата начала обращения облигаций: 14.06.2006 

Срок погашения: 14.06.2009 

 

2) Сведения о выпусках акций  Эмитента: 

 

Общее количество акций, шт. 

20 000 000, в том числе: 

- 18 750 000 простых акций 

- 1 250 000 привилегированных акций 

Вид акций 
18 750 000 простых акций 

1 250 000 привилегированных акций 

Номинальная стоимость акций, оплаченных 
учредителями, тенге 

1000 тенге 

Общая сумма денег, привлеченных при размещении 
акций, тенге 

20 000 000 000 тенге 00 тиын 

Количество акций, находящихся в обращении, шт. 
18 750 000 простых акций 

1 250 000 привилегированных акций 

Количество выкупленных акций, с указанием цены 
выкупа на последнюю дату. У Эмитента нет выкупленных акций 

Дата утверждения методики выкупа акций 07.06.2007 года 
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Наименование органа, осуществившего 
государственную регистрацию выпуска акций 

Агентство Республики Казахстан по регулированию и надзора финансового 
рынка и финансовых организаций 

Государственный регистрационный номер и дата 
государственной регистрации выпуска A3285, 06 августа 2004 года 

3) сведения о фактах неисполнения Эмитентом своих обязательств перед держателями 
ценных бумаг (невыплата (задержка в выплате) вознаграждения по облигациям, 
невыплата (задержка в выплате) дивидендов по привилегированным акциям), включая 
информацию о размерах неисполненных обязательств и сроке просрочки исполнения 
таковых, сумма начисленных, но не выплаченных вознаграждений по ценным бумагам 
(отдельно по видам и выпускам);  

Фактов неисполнения Эмитентом обязательств по выплате вознаграждения по 
облигациям не имеется. Держателями привилегированных акций  дано согласие на отсрочку 
выплаты дивидендов. 

Начисленные, но невыплаченные дивиденды по привилегированным акциям за 2006 год – 
30 822 тыс. тенге;  
            Начисленные, но невыплаченные дивиденды по привилегированным акциям за 2007 год – 
125 000 тыс. тенге. 

Начисленные, но невыплаченные дивиденды по привилегированным акциям за 2008 год – 
125 000 тыс. тенге. 

Сумма начисленных, но невыплаченных дивидендов по привилегированным акциям – 
280 822 тыс. тг. 

4) в случае, если какой-либо выпуск ценных бумаг был приостановлен или признан 
несостоявшимся либо аннулирован, указывается государственный орган, принявший 
такие решения, основания и дату их принятия;  

Фактов приостановления или признания несостоявшимися либо аннулирования выпусков ценных 
бумаг не имеется.  

5) даты выплат вознаграждения по каждому зарегистрированному выпуску, суммы 
подлежащие выплате, даты погашения и суммы подлежащие погашению по каждому 
выпуску;  29.06.2009 г., 2 040 000 000 (два миллиарда сорок миллионов) тенге – сумма 
погашения облигаций, 550 800 000 (пятьсот пятьдесят миллионов восемьсот тысяч) тенге – 
купонное вознаграждение выплаченное за 2006 -2009 гг. 

6) размер дивиденда на одну акцию (простую, привилегированную) за каждый год из двух 
последних финансовых лет или за период фактического существования, с указанием 
суммы начисленных дивидендов и суммы выплаченных дивидендов;  

Размер дивиденда на одну привилегированную акцию за каждый год из двух последних 
финансовых лет - 100 (сто) тенге. Начислено, но не выплачено 100 (сто) тенге; на одну простую 
акцию дивиденд не начислялся. Выплата дивидендов по акциям Эмитента не проводилась.  

7) основные рынки, на которых осуществляется торговля ценными бумагами Эмитента, 
включая наименования организаторов торгов;  

Сделки с ценными бумагами Эмитента осуществлялись как на неорганизованном так и на 
организованном рынках. Наименование организатора торгов – АО «Казахстанская фондовая 
биржа». 

8) права, предоставляемые каждым видом ранее выпущенных облигаций их держателям, 
в том числе  права, реализованные при нарушении ограничений (ковенант) и 
предусмотренные договорами купли–продажи ценных бумаг, заключенными с 
держателями, с указанием порядка реализации данных прав держателей.   
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Держателям ранее выпущенных облигаций предоставлены следующие права: 

1) право на получение номинальной стоимости принадлежащих им облигаций; 

2) право на получение вознаграждения; 

3) право на удовлетворение своих требований в порядке, предусмотренном 
законодательством Республики Казахстан; 

4) право свободно продавать и иным образом отчуждать облигации; 

5) иные права, вытекающие из права собственности на облигации. 

 VII. СВЕДЕНИЯ О ВЫПУСКЕ ОБЛИГАЦИЙ  

(Данный раздел при государственной регистрации облигационной программы не 
заполняется) 

 VIII. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
 
41-1 При государственной регистрации облигационной программы указываются: 
события, при наступлении которых может быть объявлен дефолт по облигациям 
Эмитента и при каких условиях держатели облигаций имеют право потребовать 
досрочного погашения облигаций; 

Дефолтом по облигациям Эмитента будет являться невыплата или неполная выплата 
вознаграждения и/или номинальной стоимости по облигациям в течение 20 (двадцати) рабочих 
дней с даты следующей за днём окончания срока выплаты гашения обязательств. 
В случае дефолта, Эмитент обязан выплатить держателям облигаций пеню за каждый день 
просрочки, исходя из официальной ставки рефинансирования Национального банка Республики 
Казахстан на день исполнения соответствующего денежного обязательства Эмитента перед 
держателями облигаций.  
Держатели облигаций имеют право потребовать досрочного погашения облигаций только в 
случае, если Эмитент не выполнит свои обязательства  по выплате купонного вознаграждения по 
облигациям и срок невыплаты превысит 180(сто восемьдесят) рабочих дней.  
 
меры, которые будут предприняты Эмитентом в случае дефолта по облигациям, 
процедуры защиты прав держателей облигаций при неисполнении или ненадлежащем 
исполнении обязательств по выплате вознаграждения по облигациям; 
при наступлении дефолта по облигациям Эмитент приложит все усилия для устранения причин 
вызвавших дефолт и обеспечения прав держателей облигаций  
 
подробное описание порядка, срока и способа доведения Эмитентом до сведения 
держателей облигаций информации о фактах наступления дефолта, которая должна 
включать в себя объем неисполненных обязательств, причину неисполнения 
обязательств, а также перечисление возможных действий держателей облигаций по 
удовлетворению своих требований, включая порядок обращения с требованием к 
Эмитенту, лицам, несущим солидарную или субсидиарную ответственность по 
обязательствам Эмитента в случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения 
Эмитентом обязательств по облигациям. В случае если раскрытие указанной информации 
поручено Эмитентом иному юридическому лицу, указываются полное и сокращенное 
наименование этого лица и место его нахождения; 
 
Эмитент в случае наступления дефолта обязан довести до сведения держателей облигаций 
информацию о факте наступления дефолта в срок не позднее 3-х рабочих дней с даты выплаты 
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вознаграждения путем направления официального  письма «Казахстанской фондовой бирже 
(KASE)» о задержке выплаты купонного вознаграждения с указанием параметров облигаций, 
даты, когда должно было быть выплачено купонное вознаграждение, объема неисполненных 
обязательств, причин неисполнения обязательств, перечислением возможных действий 
держателей облигаций по удовлетворению своих требований, а также мер принимаемых 
Эмитентом для исполнения своих обязательств и дату до которой Эмитент планирует 
рассчитаться с держателями облигаций по своим обязательствам. 
Данные облигации не являются инфраструктурными. 
Наименование регистратора, его место нахождения, номера телефонов, дата и номер 
договора: 
АО «Регистраторская система ценных бумаг» 
Место нахождения – 050036, Республика Казахстан, г. Алматы, мкр-он «Астана»,  8а,  
Тел. +7 727 226-11-64, 226-13-35  
Договор на ведение реестра держателей облигаций №420 от 07.12.2005г. 

42. Ограничения в обращении облигаций. 

Указываются любые ограничения в обращении облигаций, ограничения в 
отношении возможных приобретателей размещаемых облигаций, в том числе круг 
лиц, среди которых предполагается разместить облигации.   
Ограничений в обращении облигаций, а также в отношении возможных приобретателей 
облигаций, в том числе круг лиц, среди которых предполагается разместить облигации, не 
имеется.  

43. Сумма затрат Эмитента на выпуск облигаций и сведения о том, каким образом 
эти затраты будут оплачиваться. 

Структура расходов База расчета 

Листинговые сборы: (вступительный, ежегодный) Согласно счетов выставленных Биржей (KASE) 

Услуги финансового консультанта  1000 000 (один миллион) тенге 

Услуги андеррайтера 0,5% от объема размещения 

Услуги маркет – мейкера 25 000 (двадцать пять тысяч) тенге ежемесячно за каждый 
выпуск облигаций 

Услуги регистратора Согласно тарифам регистратора 

Проведение аудита По договоренности 

Накладные расходы По договоренности 

 
Оплата данных расходов будет производиться за счет собственных оборотных средств Эмитента 
путем перечисления денег на счета поставщиков услуг.  

44. Информация о местах, где инвесторы могут ознакомиться с копией Устава 
Эмитента, проспектом выпуска облигаций, отчетом об итогах размещения 
облигаций в средствах массовой информации, используемых для публикации 
информации о деятельности Эмитента.  

В Головном офисе АО «Корпорация «Цесна», 010000, г. Астана, ул. Бейбитшилик, д. 43 

- на корпоративном сайте Эмитента www.tsesna.kz   

- на сайте биржи www.kase.kz , в разделе «Эмитенты»  





 
 
 

 

 
 
 

Бірінші облигациялық 
бағдарламаның проспектісі 

 
 

«Корпорация «Цесна» Акционерлік қоғамы 
«Корпорация «Цесна» АҚ 

15 000 000 000 (он бес миллиард) тенге 
 

 
 
 
 
 
 

«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» деген жазба. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Астана қ. 2009 ж
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 I. ЭМИТЕНТ ТУРАЛЫ ЖАЛПЫ МАҒЛҰМАТ 

2. Эмитенттің атауы:  

Орыс тілінде толық атау   Акционерное общество «Корпорация «Цесна»  

Қазақ тілінде толық атау  «Цесна» Корпорациясы» Акционерлік  қоғамы  

 

Орыс тілінде қысқаша атау   АО «Корпорация «Цесна»  

Қазақ тілінде қысқаша атау «Цесна» Корпорациясы» АҚ  

«Цесна» Корпорациясы» АҚ  1988 жылғы 10 мамырда құрылған 
«Целиноградглавснаб» аймақтық Басқармасындағы жалға алынған кəсіпорын – 
Коммерциялық орталық негізінде пайда болды.   
1990 жылы 15 қарашада Коммерциялық орталық «Целиноградглавснаб» 
жүйесінен бөлініп шығып, Целиноград қаласы Атқарушы комитетнің  халықтық 
депуттар кеңесінің шешімімен, шешім № 22/1030 «Цесна» Коммерциялық 
фирмасы» АҚ ретінде тіркелді.  
1996 жылы 02 ақпанда Ақмола облыстық Əділет басқармасымен «Цесна» 
Корпорациясы» жабық типті АҚ болып мемлекеттік қайта тіркеуден өтті.  
16 ақпан 1999 жылы Астана қаласының Əділет басқармасының, «Акционерлік 
қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасының 1998 жылғы 10 шілдедегі № 281-І 
Заңының күшіне енуіне байланысты «Цесна» Корпорациясы» жабық типті 
акционерлік қоғамы «Цесна» Корпорациясы» жабық акционерлік қоғамы болып 
қайта тіркелді. 
30 маусым 2004 жылдың Астана қаласының Əділет департаментінің, «Акционерлік 
қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 13 мамырындағы № 
415-ІІ  Заңының күшіне енуіне орай «Цесна» Корпорациясы» жабық акционерлік 
қоғамы «Цесна» корпорациясы» акционерлік қоғамы болып қайта тіркелді. (əрі 
қарай Эмитент). 
3. Эмитенті мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) туралы мəліметтер.  
Заңды тұлғаның мемлекеттік тіркеу туралы куəлігі № 390-1901-АҚ, 2004 жылғы 30 
маусымда Астана қаласының Əділет басқармасы берген.  
 
Мемлекеттік тіркеуді берілген күн   30 июня 2004 года  

Куəлік номері  390-1901-АО  

Наименование регистрирующего органа  Департамент юстиции города Астана  

 

4. Салық төлеушінің тіркеу нөмері: 031400057469 

 5. Эмитенттің орналасқан жері, байланыс телефондары мен факсының 
нөмірлері, электрондық почтасының мекен – жайы туралы ақпарат.  
 
Эмитенттің орналасқан жері: 010000, Қазақстан Республикасы, Астана қаласы, 
Сарыарқа ауданы, Бейбітшілік көшесі, 43 
Байланыс телефоны: 8 (7172) 524 360; факс 524 299, e – mail:  info@tsesna.kz 
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6.  Эмитенттің банктік деректемелері:  «Цеснабанк» АҚ – тың Столичный 
филиалындағы ағымдағы шоты № 000606231, БСК 195301703, СТК 031400057469 
7. Эмитент қызметінің  түрлері.  
Эмитент заңды тұлға болып табылады жəне өз қызметін Қазақстан 
Республикасының қолданыстағы заңнамалары, Қоғам Жарғысы жəне ішкі 
ережелердің негізінде жүргізетін болады.  

Эмитент қызметінің пəні мыналар болып табылады:  

Қоғам қызметінің пəні кəсіпкерлік қызметті жүзеге асыру, соның ішінде:  

          1) маркетингтік,  консалтингтік жəне өзге де қызметтер көрсету; 

 2) инвестициялық, өндірістік жəне өкілдік қызметтерге қатысу; 
   3) сыртқы-экономикалық экспорттық-импорттық операцияларды жүзеге асыру;  

 4) ресімдеу, жарнамалық жəне кеңес беру қызметтері;  
 5) мүлікті бағалау бойынша қызмет;  
 6) біліктілікті арттырумен байланысты білім беру қызметі;  
 7) жылжымайтын мүлікті жəне жабдықты жалға алу;  
 8) Қазақстан Республикасының заңнамалары тыйым салмайтын өзге де 

қызмет түрлері болып табылады.   
8. Эмитентке немесе олл шығарған бағалы қағаздарға халықаралық жəне 
(немесе) казақстандық рейтингтік агенттіктер берген рейтингтердің болуы 
туралы мəліметтер.  
Эмитенттің халықаралық рейтингтік агенттіктер немесе Қазақстан 
Республикасының агенттіктері берген рейтингтері жоқ.  
Егер эмитентке қаржылық агенттіктің мəртебесі берілген жағдайда уəкілетті орган 
аулысының күні,нөмері көрсетілсін. 
Эмитент қаржылық агенттіктің мəртебесіне ие емес. 
9. Эмитенттің барлық филиалдары мен өкілдерінің атаулары, тіркелген 
күндері, орналасқан жерлері жəне почталық мекен – жайлары. 
  

№ 
п/п 

Атауы Алғашқы тіркеу 
уақыты 

Қайта тіркеу уақыты Орналасақан 
мекен - жайы 

Почта мекен жайы 

1. 

«Корпорация 
«Цесна»  
АҚ –ның Мəскеу 
қаласындағы 
өкілеттегі 

16.08.2005 ж. 01.10.2008 ж. 

Ресей 
Федерациясы , 
 Мəскеу қаласы,  
 Мясницкая көш. 
16, офис 608 

Ресей Федерациясы 
, 
 Мəскеу қаласы,  
 Мясницкая көш. 16, 
офис 608 

 
10.  Эмитенттiң соңғы аяқталған үш қаржы жылына 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. 
 
2006 жылғы Эмитенттің қаржылық есептемесінің аудитін жүзеге асырған – 
ЖШС «KPMG Audit».   
«KPMG Audit» - жауапкершілігі шектеулі серіктестігі Қазақстан Республикасы 
Аудиторлар Палатасының мүшесі болып табылады. Аудиторлық қызметпен 
айналысуға  № 0000021 лицензияны 2006 жылғы 6 желтоқсанда Қазақстан 
Республикасының Қаржы министрлігі берген.  
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2007 жылғы Эмитенттің қаржылық есептемесінің аудитін жүзеге асырған – 
ЖШС «KPMG Audit».   
«KPMG Audit» - жауапкершілігі шектеулі серіктестігі Қазақстан Республикасы 
Аудиторлар Палатасының мүшесі болып табылады. Аудиторлық қызметпен 
айналысуға  № 0000021 лицензияны 2006 жылғы 6 желтоқсанда Қазақстан 
Республикасының Қаржы министрлігі берген.  
 
2008 жылғы Эмитенттің қаржылық есептемесінің аудитін жүзеге асырған – 
ЖШС «KPMG Audit».   
«KPMG Audit» - жауапкершілігі шектеулі серіктестігі Қазақстан Республикасы 
Аудиторлар Палатасының мүшесі болып табылады. Аудиторлық қызметпен 
айналысуға  № 0000021 лицензияны 2006 жылғы 6 желтоқсанда Қазақстан 
Республикасының Қаржы министрлігі берген.  
 
Егер жоғарыда көрсетілген тұлғалармен жасасқан шартты бұзу орын алған 
жағдайда, оған тараптардан кім бастамашылық жасағандығын көрсете отырып, 
шарттын бұзылу себебі туралы ақпарат беру қажет.  
Жоғарыда көрсетілген тұлғалармен жасасқан шарттар бұзылған жоқ.  
 
11. Эмитенттің корпорациялық басқару кодексін қабылдаған күні (егер оны 
қабылдау қоғамның жарғасында көзделген жағдайда).  
Эмитент акционерлерінің  2007 жылғы 31 тамызындағы жалпы жиналысының 
шешімімен Корпорациялық басқару кодексі қабылданды. Отырыс хаттамасы № 4, 
2007 жылдың 31 тамызынан.  
 

II. Эмитенттiң басқару органдары 
 
12. Эмитенттің басқару органдарының құрылымы.  
 

1. Жоғарғы орган Акционерлердің жалпы жиналысы 
2. Басқару органы Директорлар кеңесі 
3. Атқарушы орган Басқарма 
4. Бақылаушы орган Ішкі аудит қызметі 
  
 Акционерлердің жалпы жиналысы  

Эмитенттің жоғарғы органы  Акционерлердің жалпы жиналысы болып 
табылады.  

Акционерлердің жалпы жиналыстар жылдық жəне кезектен тыс болып бөлінеді.  
Эмитент қаржылық жыл аяқталғаннан кейін бес ай ішінде жыл сайын 
акционерлердің жылдық жалпы жиналысын өткізеді. Акционерлердің басқа жалпы 
жиналыстары кезектен тыс болып табылады.   
Акционерлердің жыл сайынғы жалпы жиналысында Эмитенттің  жылдық қаржылық 
есебі бекітіледі, Қоғамның өткен қаржылық жылдағы таза пайдасын үлестіру 
тəртібі, қоғамның бір жай акциясына есептегендегі дивиденд мөлшері анықталады, 
сондай-ақ, Эмитент қызметіне жəне оның лауазымды тұлғаларына акционерлердің 
үндеулері жəне олардың нəтижелерін қарастыру туралы мəселелер қаралады.  
Барлық дауыс беретін акциялар бір акционерге тиесілі Эмитентте, акционерлердің 
жалпы жиналысы өткізілмейді. Заңмен жəне Эмитент жарғысымен акционерлердің 
жалпы жиналысының құзіретіне жатқызылған мəселелер бойынша шешімдерді 
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осындай акционер жеке өзі қабылдайды жəне акциялар куəлік берген құқықтарды 
шектелмейтін жəне қысым көрсетпеушартында жазбаша түрде ресімдеуге жатады. 
Эмитенттің барлық дауыс беретін акцияларын иеленуші жалғыз акционер немесе 
адам заңды тұлға болып табылса, онда Заңмен жəне эмитент Жарғысымен 
акционерлердің жалпы жиналысының құзіретін қарастырылған мəселелер 
бойынша шешімдерді Қазақстан Республикасының заңнамасы жəне заңды 
тұлғаның Жарғысына сəйкес осындай шешімдерді қабылдау құқығы бар орган, 
лауазымды тұлғалар немесе заңды тұлғаның қызметкерлері қабылдайды.  
  
Акционерлердің жалпы жиналысының ерекше құзыретіне мынадай 
мəселелер жатады:  

1) эмитенттің жарғысына өзгерістер мен толықтырулар енгізу немесе оны жаңа 
редакциясында бекіту; 

2) корпорациялық басқару кодесін, сондай – ақ оған енгізілген өзгерістер мен 
толықтырулардв бекіту; 

3) эмитентті ерікті түрде қайта ұйымдастыру немесе тарату; 
4) эмитенттің жарияланған акцияларының санын ұлғайту немесе қоғамның 

орналастарылмаған жарияланған акцияларының түрін өзгерту туралы 
шешім қабылдау; 

5) эмитенттің бағалы қағаздарын айырбастаудың шарраты мен тəртібін жəне 
олардың өзгеруін анықтау   

6) санақ комиссиясының сандық құрамын жəне оның өкілеттіктерінің мерзімін 
белгілеу, оның мүшелерін сайлау жəне өкілекттіктерін мерзімін бұрын 
тоқтату; 

7) директорлар кеңесінің сандық құрамын, өкілеттік мерзімін белгілеу, оның 
мүшелерін сайлау жəне олардың өкілеттерін мерзімімен бұрын тоқтату, 
сондай – ақ директорлар кеңесінің мүшелеріне сыйақылар төлеудің мөлшері 
мен шарттарын белгілеу; 

8) эмитенттің аудитін жүзеге асыратын аудиторлық ұйымды белгілеу; 
9) жылдық қаржылық есептемені бекіту; 
10)  эмитенттің есепті қаржы жылындағы таза кірісін бөлу тəртібін бекіту, 

қарапайым акциялар бойынша дивидендтер төлеу туралы шешім қабылдау 
жəне қоғамның бір қарапайым акциясына есептегенде жыл қорытындысы 
бойынша дивидендтің мөлшерін бекіту; 

11) қолданып жүрген заңнамада көзделген жағдайлар туған кезде эмитенттің 
қарапайым жəне артықшалықты акцияларына дивидендтер төлемеу туралы 
шешім қабылдау; 

12)  эмитентке тиесілі барлық барлық активтердің жиырма бес жəне одан артық 
пайыздарын құрайтын сомада, актвитердің бір бөлігін немесе бірнеше 
бөліктерін табыстау жолымен қоғамның өзге заңды тұлғаларды құруға 
немесе олардың қызметіне қатысуы туралы шешім қабылдау; 

13) акционерлердің жалпы жиналысын шақыру туралы эмитенттің  
акционерлерді хабарландыру нысанын белгілеу жəне осындай ақпаратты 
бұқаралық ақпарат құралдарын орналастыру туралы шешім қабылдау; 

14)  «Акционерлерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасының Заңына 
сəйкес қоғам оларды өтеуін төлеп алған кезде акциялардың құнын 
елгілеудің əдістемесін бекіту; 

15)  акционерлердің жалпы жиналысының күн тəртібін бекіту; 
16)  акционерлерге қоғамның қызметі туралы ақпарат беру тəртібін белгілеу, 

соның ішінде бұқаралық ақпарат құралдарын белгілеу; 
17)  «алтын акцияны» енгізу жəне қою; 
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18)  тоқсанның немесе жарты жылдықтың қорытындысы нəтижесінде  
Эмитеннтің жай акциялары бойынша дивидендтер төлеу туралы шешім 
қабылдау; 

19)  заңмен жəне осы Жарғымен акционерлердiң Жалпы жиналысының 
айрықша құзыретiне жатқызылған өзге де мəселелер туралы шешiмiн 
қабылдау. 

 
Директорлар Кеңесі  

Қоғамды басқару органы Директорлар Кеңесі  болып табылады.  
Директорлар кеңесі –   Эмитенттің басқару органы болып табылып, қоғам 

қызметіне жалпы жетекшілік жасайды, алайда, ол акционерлердің жалпы 
жиналысында ғана қаралатын, Заң мен Жарғыны негізге алатын мəселелерге 
шешім қабылдай алмайды. Директорлар Кеңесінің шешімі қарапайым көпшілік 
дауыспен қабылданады. Директорлар Кеңесінің құрамы Акционерлердің жалпы 
жиналысында акционерлердің кумулятивтік дауыс беруі арқылы сайланады. 

 
Директорлар Кеңесiнiң айрықша құзыретіне мына мəселелер жатады: 

 
1) Эмитент қызметiнiң басымдық бағыттарын айқындау; 
2) акционерлердiң жылдық жəне кезектен тыс Жалпы жиналыстарын шақыру 

туралы шешiм қабылдау; 
3) Эмитенттің акцияларын орналастыру (сату),  сондай-ақ орналасқан 

(сатылған) акциялардың саны, олардың жарияланған акциялар саны шегiнде 
орналастыру бағасы туралы шешiм қабылдау; 

4) Эмитенттің орналастырылған акцияларды немесе басқа бағалы қағаздарды 
сатып алуы туралы жəне оларды сатып алу бағасы туралы шешiм қабылдау; 

5) Эмитенттің жылдық қаржылық есебiн алдын ала бекiту; 
 6) Эмитенттің облигацияларын жəне туынды бағалы қағаздарын шығару 

шарттарын айқындау; 
7)  атқарушы органның сандық құрамын, өкілеттiк мерзiмiн анықтау, оның 

басшысын жəне орынбасарын сайлау, сондай-ақ олардың өкілеттiгiн мерзiмiнен 
бұрын тоқтату;   

8) атқарушы органның басшысының жəне орынбасарларының лауазымдық 
айлық жалақыларының мөлшерiн жəне  еңбегіне ақы төлеу жəне сыйақы төлеу 
шарттарын айқындау; 

9) iшкi аудит қызметiнiң жұмыс тəртiбiн, iшкi аудит қызметi жұмыскерлерінің 
еңбегіне ақы төлеу жəне сыйақы төлеу мөлшерiн жəне шарттарын айқындау; 

10)корпоративтік хатшыны тағайындау, өкілеттік мерзімін анықтау, өкілеттігін 
мерзімінен бұрын тоқтату, сондай-ақ лауазымдық еңбекақысын жəне сыйақы төлеу 
шарттарын анықтау;   

11) аудиторлық ұйымның қызметiне ақы төлеу жəне Эмитенттің акциясына 
төлеуге берілген немесе ірі мəмлеге жұмсалатын мүліктің нарықтық құнын 
бағалаушының мөлшерiн айқындау; 

12) Эмитенттің ішкі қызметін тəртiптейтiн құжаттарды бекіту (Эмитенттің 
қызметін ұйымдастыру мақсатында атқарушы орган қабылдаған құжаттардан 
басқасын) сондай-ақ аукцион өткізуге жəне Эмитенттің бағалы қағаздарына 
жазылудың шарттарын белгілейтін ішкі құжаттарды бекіту ; 

13) Эмитенттің филиалдары мен өкiлдiктерiн құру жəне жабу туралы шешiмдер 
қабылдау жəне олар туралы ережелердi бекiту; 

14) Эмитенттің басқа да заңды тұлғалардан акцияларының он жəне одан көп  
пайызын сатып алу жəне олардың қызметі туралы шешiм қабылдау; 
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      15) Эмитенттің мiндеттемелерiн, оның меншiктi капиталының көлемінің  оннан 
бастап жиырма бес пайызын құрайтын шамаға өсіру; 

16) Эмитенттің бұрынғы тiркеушiмен шарт бұзылған жағдайда Эмитенттің 
тiркеушiсiн таңдау; 

17) Эмитент немесе оның қызметi туралы қызметтік, коммерциялық немесе 
заңмен қорғалатын өзге құпияны құрайтын ақпаратты айқындау; 

 18) iрi мəмiлелер жəне жасалуында Эмитенттің мүдделiлiгi бар мəмiлелер 
жасау туралы шешiм қабылдау. 

     19) Акционерлердің Жалпы жиналысының айырықша құзіретіне жатпайтын 
Заңмен жəне осы Жарғымен қарастырылған өзге мəселелер 

Атқарушы орган – Басқарма  

Ағымдағы қызметті басқару атқарушы орган – Басқармамен жүзеге 
асырылады. 
Заңмен, Қазақстан Республикасының өзге заңнамалық актілерімен жəне 
Эмитенттің Жарғысымен басқа органдардың жəне Эмитенттің лауазымды 
тұлғаларының құзыретіне жатқызылмаған қоғамның кез-келген мəселелері 
бойынша атқарушы орган шешімдер қабылдауға құқылы. Атқарушы орган Эмитент 
акционерлері Жалпы жиналысының жəне Директорлар Кеңесінің шешімдерін 
орындауға міндетті. 
Эмитенттің атқарушы органының басшысы, не атқарушы органның міндеттерін 
жеке-дара орындаушы тұлға, басқа заңды тұлғаның атқарушы органының 
басшысы, не атқарушы органның міндеттерін жеке-дара орындаушысы 
лауазымын атқаруға құқығы жоқ. 
Атқарушы орган мүшесінің функциялары, құқықтары мен міндеттері Қазақстан 
Республикасы заңнамасы жəне Эмитенттің Жарғысымен, сондай-ақ аталған тұлға 
мен Қоғам арасындағы жасалған еңбек шартымен айқындалады. 

 
Басқарма төрағасының құзыры: 

1) акционерлердің Жалпы жиналысының жəне Директорлар кеңесінің 
шешімдерінің орындалуын ұйымдастырады; 

2) үшінші тұлғалармен қатынаста Эмитенттің атынан сенімхатсыз əрекет 
етеді; 

3) үшінші тұлғалармен қарым-қатынаста Эмитент  атынан əрекет етуге құқық 
беретін сенімхат береді; 

4) Эмитент кызметкерлерін жұмысқа алу, ауыстыру жəне жұмыстан шығаруды 
(Заң белгілеген жағдайлардан басқа) жүзеге асырады, оларға марапаттау 
шараларын, сөгіс жариялауды қолданады, Эмитенттің штаттық кестесіне сəйкес 
Эмитент қызметкерлерінің лауазымдық еңбекақыларының мөлшерін жəне айлыққа 
дербес қосымшаларды белгілейді, атқарушы орган мен Эмитенттің ішкі аудит 
қызметінің жұмыскерлерінен басқа Эмитент қызметкерлері сыйақысының 
мөлшерін анықтайды; 

5) Басқарма мүшелерінің арасында міндеттемелерін, сондай-ақ өкілеттік 
салаларын жəне  жауапкершіліктерін бөледі; 

6) өзі болмаған жағдайда өз міндеттемелерін Басқарма мүшелерінің біріне 
жүктейді; 

7) акционерлердің Жалпы жиналысы жəне директорлар Кеңесінің қарауына 
қажетті материалдар мен ұсыныстарды дайындауды жүзеге асырады жəне осы 
органдар қабылдаған шешімдердің орындалуын қамтамасыз етеді. 



 Облигациялық бағдарлама шығарылымының проспектiсi «Корпорация «Цесна» Акционерлік қоғамы 

 

 8

8) Эмитент мақсаттарына жету үшін қажетті Жарғыға сəйкес акционерлердің 
Жалпы жиналысына, директорлар Кеңесіне тікелей бекітілгендерден басқа 
əрекеттерді жүзеге асырады; 

9) басқа да Эмитент Жарғысы, акционерлердің Жалпы жиналысы жəне 
директорлар Кеңесі белгілеген міндеттерді жүзеге асырады. 
 

Эмитенттің қаржы-шаруашылық қызметін бақылауды жүзеге асыру 
үшін ішкі аудит Қызметі құрылады. 

Қоғамның ішкі аудит қызметі Эмитенттің оқшауландырылған бөлімшесі 
болып табылады. 

Ішкі аудит қызметінің қызметкерлері директорлар Кеңесінің жəне Атқарушы 
органның құрамына сайлана алмайды.  

Ішкі аудит қызметі тікелей директорлар Кеңесіне бағынады жəне өз жұмысы 
туралы оның алдында есеп береді. 

Ішкі аудит қызметі кезкелген уақытта өзінің бастауымен Директорлар 
кеңесінің немесе акционерлердің Жалпы жиналысының шешімі бойынша 
Эмитенттің қаржы-шаруашылық қызметін бақылау мақсатында тексеру жүргізе 
алады. 
Осы мақсатқа байланысты ішкі аудит қызметі Эмитенттің барлық құжаттарына 
сөзсіз қол жеткізуге құқығы бар. 
 
13. Эмитенттің директорлар кеңесінің мүшелері:  
 
Директорлар 
кеңесі мүшелерінің 
Т.А.Ə.А. жəне туған 
жылы 

Соңғы үш жылда атқарған 
лауазымдар, соның ішінде 
қоса атқарғандары 

Эмитенттің 
Кеңес 
Директорла
рдын 
мүшесіне 
қатысты 
жалпы санға 
дауыс 
беруші 
акцияларды
н % 

Қоғамның 
төленген 
жарғылық 
капиталындағы 
жəне 
еншілес/тəуелді 
ұйымдардағы 
үлесі, % 

Джаксыбеков Серик 
Рыскельдинович 
01/03/1956ж 

� 2008ж.08.08.-ден-2008ж. 
20.12-ге дейін 
«Авиакомпания «Ақ Сұңқар»  
АҚ-тың директорлар Кеңесінің 
мүшесі; 
� 2007ж.  01.03-тен.- 
«Цесна» Корпорациясы» АҚ 
Директорлар Кеңесінің 
төрағасы; 
� 2004ж 30.06-дан    
"Цесна" Корпорациясы» АҚ-
тың директорлар Кеңесінің 
мүшесі; 
� 2004ж. 10.12-ден–
«Цесна Капитал» АҚ-тың  
Директорлар Кеңесінің 
төрағасы (бұрынғы 
«ДЕРБЕС СЕКЬЮРИТИЗ» 
АҚ); 

9,9 жоқ 
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� 2004ж. 28.01-ден-
2009ж.28.05.-ке дейін 
«DERBES (Дербес) сыра 
өндіру компаниясы» ЖШС-
ның Байқаушы кеңесінің 
мүшесі; 
� 1998ж.17.12-ден 2007ж. -
12.04-ке дейін  - 
«Цеснабанк» АҚ-тың 
Директорлар Кеңесінің 
мүшесі;  

 1997ж.25.04-тен. 2007ж.  
01.03-ке дейін –"Цесна" 
Корпорациясы» АҚ-тың 
Басқарма төрағасы. 

Табунщик Владимир 
Николаевич 
/02/04/1953ж. 

� 2009ж. 01.02-ден – 
«Медет-Холдинг»ЖШС-ның 
Басқарма мүшесі; 
� 2004ж.30.06-дан «Цесна» 
Корпорациясы» АҚ-тың 
Директорлар Кеңесінің 
мүшесі; 
� 2004ж.30.06- 2007ж. 
01.03– «Цесна» 
Корпорациясы» АҚ 
Директорлар Кеңесінің 
төрағасы; 
� 2000ж. 14.04-тен-
2008ж.17.11.-ге дейін– 
«Цеснабанк» АҚ-тың 
Директорлар Кеңесінің 
мүшесі;  
� 2006ж. 31.01-ден-2009ж. 
31.01-ге дейін– «Медет-
Холдинг»ЖШС-ның 
Байқаушы кеңесінің мүшесі; 
� 2005ж. 28.03-тен- "Цесна" 
Корпорациясы» АҚ-тың 
Атқарушы директоры.  

жоқ 0,00000000001% (1 
акциясы) 
«Цеснабанк» АҚ 

Келигов 
Юсуп  
Хасанович  
/12/01/1963ж. 
(тəуелсіз директор) 

�  2005ж. 26.10-нан – 
«Цесна» Корпорациясы» 
АҚ Директорлар Кеңесінің 
мүшесі; 

� 1998ж. сəуірден бастап, 
«Горкоммунхоз» УПТК 
ҚКК-ның бастығы, 
«Горкоммунхоз» ҚКК-ның 
Бас директорының м.а., 
«Горкоммунхоз» ҚКК-ның 
Бас директорының өндіріс 
жөніндегі орынбасары, 
материалдық-техникалық 
жабдықтау жөніндегі Бас 
директордың орынбасары. 

жоқ жоқ 
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Мещеряков Николай 
Ильич 
01/12/1956ж. 

� 2009ж.02.03.-
2009ж.02.03. «Астана-
Финанс» АҚ-тың 
Директорлар Кеңесінің 
мүшесі (тəуелсіз директор);  
� 2008ж.17.11.-ден 
«Цеснабанк» АҚ-тың 
Директорлар Кеңесінің 
мүшесі;  
� 2007ж.31.08-ден.– 
«Цесна» Корпорациясы» АҚ 
Директорлар Кеңесінің 
мүшесі;  
� 2006ж. 16.05-дан,   
«PARSEC DEVELOPMENT» 
ЖШС-ның Бас директоры; 
� 1999ж. 15.02-ден - 
«Цесна-Астық» Концерні» 
ЖШС-ның Басқарма 
төрағасы. 

9,9 0.0001% (30 акция) 
«Цеснабанк» АҚ  

Жақсыбек Дəурен 
Əділбекұлы 
30/06/1978ж. 

� 2010ж. 03.01.- «Медет-
Холдинг»ЖШС-ның  
Байқаушы кеңесінің 
төрағасы; 
� 2009ж.13.04.- 2009ж. 
30.06. «Үлар Үміт» 
Жинақтаушы Қоры АҚ-тың 
Директорлар Кеңесінің 
мүшесі;  
� 2009ж. 05.02.тен – 
«Медет-Холдинг»ЖШС-ның  
Байқаушы кеңесінің мүшесі; 
� 2007ж. қараша -
2009ж.02.06. «Астана-
Финанс» АҚ-тың 
Директорлар Кеңесінің 
мүшесі (тəуелсіз директор);  
� 2007ж.  31.08-ден – 
«Цесна» Корпорациясы» АҚ 
Директорлар Кеңесінің 
мүшесі;  
� 2006ж. 09.10-нан – 
«Цеснабанк» АҚ-тың 
Басқарма төрағасы; 
� 2006ж.31.01.-2009ж. 
31.01-на дейін – «Медет-
Холдинг» ЖШС-ның 
Қадағалаушы кеңесінің 
төрағасы. 

4,2 жоқ 
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Шмидт Владимир 
Владимирович 
12/07/1959ж. 
(тəуелсіз директор) 

� 2007ж. 31.08-ден – 
«Цесна» Корпорациясы» АҚ 
Директорлар Кеңесінің 
мүшесі; 
� 2005ж. 03.10-нан –Атекс 
Интерншнл СЭЗ-дың (ATEX 
International FZC) Астана қ. 
филиалы Директорының 
орынбасары; 
� 2004ж. 24.12-ден -2006ж. 
29.12-ге дейін – «Адите-
ТЛК» ЖШС-ның Директоры. 

жоқ  жоқ 

 
Соңғы өткен үш жыл ішіндегі Директорлар кеңесінің өзгерген құрамы:  
 
29.06.2004 жылы «Корпорация «Цесна» АҚ –ның Директорлар Кеңесі келесі құрамда 
сайланды:  
Джақсыбеков Серік Рыскелдіұлы 
Табунщик Владимир Николаевич 
Дүйсенов Бауыржан Ермекұлы 
26.10.2005 жылы Дүйсенов Б.Е – ның мерзімге дейін өкілеттігінің бітуіне байланысты 
Келигов Юсуп Хасанович сайланды.  
29.06.2007 жылы «Корпорация «Цесна» АҚ  - ның Директорлар Кеңесі қелесі құрамда 
қайта сайланды:  
Джақсыбеков Серік Рыскелдіұлы 
Табунщик Владимир Николаевич 
Келигов Юсуп Хасанович 
31.08.2007 жылы Директорлар кеңесінің құрамы 11 тұлға болып бекітілді. Қосымша 
сайланды: Тургумбаев Нұржан Шакиұлы, Мещеряков Николай Ильич, Жалбиров Иглик 
Иманбайұлы, Жақсыбек Дəурен Əділбекұлы, Қожахметов Қуат Бакирұлы, Островский 
Анатолий Петрович, Шмидт Владимир Владимирович, Амин Аззам.  
10.01. 2008 жылы «Корпорация «Цесна» АҚ – ның Директорлар кеңесінің мүшесі 
Қожахметов Қуат Бакирұлының мерзімге дейін өкілеттігі бітті.  
02.02. 2009 жылы Директорлар кеңесінің мүшесі Жалбиров Иглик Иманбайұлының 
мерзімге дейін өкілеттігі бітті.  
08.06. 2009 жылы Директорлар кеңесінің мүшелері Тургунбаев Нұржан Шакиұлы, 
Островский Анатолий Петрович, Амин Аззам мерзімге дейін өкілеттіктері  бітті.  
 
 
 
 
13-1. Эмитент директорлар кеңесінің комитеттері. 
Аталған пунктте Эмитент директорлар кеңесі комитетінің (комитеттерінің) 
атауын  (атауларын), оның (олардың) қызмет бабын көрсету қажет.  
Эмитент директорлар кеңесінде екі комитет бар: 
        

1. Аудиторлық комитет. 
2. Даму жəне стратегиялық жоспарлау комитеті. 

 
 Комитет  Комитеттің құзіреті 

1. Аудиторлық комитет Аудит саласында:  
• «Цесна» Корпорациясы» АҚ жəне «Цесна» Корпорациясы» АҚ-ның тікелей жəне 

жанама бақылауындағы оның еншілес ұйымдарына аудиторларға үміткерлерді 
бағалау, Директорлар кеңесіне «Цесна» Корпорациясы» АҚ-ның жəне оның 
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тікелей жəне жанама бақылауындағы еншілес ұйымдарының қаржылық есебіне 
жыл сайын тəуелсіз сыртқы тексеріс жүргізетін тəуелсіз аудиторлық ұйымды 
таңдауға ұсыным жасау жəне оның қызметіне сыйақы мөлшерін дайындау; 

• «Цесна» Корпорациясы» АҚ жəне оның тікелей жəне жанама бақылауындағы 
еншілес ұйымдары ішкі аудит қызметінің басшылық қызметіне үміткерлерді 
қарастыру жəне аталған қызметке ұсынылып отырған үміткерлерге қатысты 
Директорлар кеңесіне ұсыным жасау; 

• «Цесна» Корпорациясы» АҚ жəне оның тікелей жəне жанама бақылауындағы 
еншілес ұйымдарының ішкі аудит қызметтерінің жұмыс жоспарларын алдын ала 
қарастыру, оларды ұстауға қатысты ұсынымдар мен ұсыныстар дайындау; 

• Цесна» Корпорациясы» АҚ жəне оның тікелей жəне жанама бақылауындағы 
еншілес ұйымдарының ішкі аудит қызметтерінің тиімділігін бағалау жəне оларды 
жетілдіру бойынша ұсыныстар дайындау; 

• ішкі аудит қызметтері анықтаған кемшіліктерді жою бойынша ұйғарымдар жасау 
жəне келешекте ондай жөнсіздіктерді болдырмаудың алдын алу; 

• тəуекелдерді басқару жəне ішкі бақылауды жақсарту бойынша сыртқы 
аудиторлардың тексерушілердің қорытындысын талдау; 

• «Цесна» Корпорациясы» АҚ жəне оның тікелей жəне жанама бақылауындағы 
еншілес ұйымдары бойынша жылдық есепті Директорлар кеңесінде алдын ала 
бекіту туралы ұсыным дайындау; 

• «Цесна» Корпорациясы» АҚ-да дайындалған ішкі аудит жүйесін ұйымдастыру 
бойынша құжаттарды қарастыру. 

Тəуекелдерді басқару саласында: 
• тəуекелдерді басқару бойынша «Цесна» Корпорациясы» АҚ саясатын қарастыру, 

Директорлар кеңесінің бекітуі бойынша ұйғарымдар дайындау; 
• болып жататын өзгерістердің  (жаңа банк өнімдерін игеру, жаңа нарықтарға шығу 

жəне т.б.) банктік тəуекелдерге əсерін бағалау; 
• тəуекелдіктерді басқару бойынша жоғары буын менеджерлерінің қызметтерін 

қадағалау, олардың іс-əрекеттері нəтижелері мен Директорлар кеңесінің 
саясатымен бекітілген принциптер арасындағы, тəуекелділікті басқару бойынша 
іс-əрекеттер мен тəуекелділік сипаттамалары арасындағы сəйкестікті бағалау; 

•  тəуекелділік лимитін асырып алған жағдайда қабылданатын шаралар жəне 
операциялар бойынша тəуекелділік лимитіне бақылау жасау; 

• ішкі жəне сыртқы тексерушілермен табылған «Цесна» Корпорациясы» АҚ-ғы 
мəселелерді мониторинг жəне тəуекелдерді басқару саласында менеджментпен 
шешуде сыртқы тексерушінің ұсынымын бағалау; 

• «Цесна» Корпорациясы» АҚ менеджментінен Директорлар кеңесі алған 
ақпараттың дəлдігін жəне нақтылығын бағалау. 

 

2. Даму жəне 
стратегиялық 
жоспарлау комитеті 

Стратегия саласында: 
• тұжырымдама, бағдарлама жəне стратегиялық даму жоспарын талдау жəне 

Директорлар кеңесінің капитал нарығындағы ағымдық жағдайларды есепке 
алған, олардың түзетілімі бойынша ұйғарымдарын енгізу; 

• инвесторлар мен акционерлер қарым-қатынасы саласындағы саясатты бағалау; 
• Акционерлердің жиналысында талқыға салу үшін акциялар бойынша 

дивидендтер мөлшері туралы жəне оларды төлеу тəртібі бойынша Директорлар 
кеңесінің ұйғарымын жасау; 

• Акционерлердің жиналысында талқыға салу үшін қаржылық жылдың 
қорытындысы бойынша пайданы үлестіру тəртібіне қатысты Директорлар 
кеңесінің ұйғарымын жасау;  

• меншікті бағалы қағаздар саласында саясат жүргізуге қатысты Директорлар 
кеңесінің ұйғарымын дайындау; 

• шамаланған қайта құруға қатысты, соның ішінде, мұндай қайта құрудың мерзімі, 
тəртібі жəне жағдайлары туралы Директорлар кеңесінің ұйғарымын дайындау, 
мұндағы мақсат Акционерлер жиналысында бұл мəселені талқыға салу;  

• Филиалдар құру жəне өкілдіктер ашу, сондай-ақ, оларды жою туралы 
Директорлар кеңесінің ұйғарымын жасау; 

• Басқа заңды тұлғалардың (жарғылық капиталда үлесі бар) он жəне одан көп 
акцияларын сатып алу, сондай-ақ, олардың қызметтеріне қатысты мəселелер 
бойынша Директорлар кеңесінің ұсынысын дайындау; 

• «Цесна» Корпорациясы» АҚ-ның меншікті капиталы он жəне одан көп пайыздық 
мөлшерді құру шамасына қарай оның міндеттерін ұлғайту бойынша 
Директорлар кеңесінің ұсынысын дайындау; 

• «Цесна» Корпорациясы» АҚ-ның қызығушылығын тудырған үлкен келісімдерді 
іске асыру бойынша Директорлар кеңесінің ұсынысын дайындау; 

• Активтерді басқару құрылымының өзгерісіне қатысты Директорлар кеңесінің 
ұсынысын дайындау; 

• «Цесна» Корпорациясы» АҚ-да жəне оның тікелей жəне жанама бақылауындағы 
еншілес ұйымдарында жасалған стратегиялық даму бойынша құжаттарға 
қатысты Директорлар кеңесінің қорытындысын ұсыну.  

Кадрлар жəне сыйақы бойынша: 
• Директорлар кеңесінің ұтымды сандық құрамын оның өкілеттігіне қарай бағалау, 

Директорлар кеңесі құрамына сайлану үшін ұсынылып отырған нақты үміткер 
туралы Акционерлердің жалпы жиналысына сəйкесінше ұсыныс дайындау; 

• Директорлар кеңесіне мүшелікке үміткерлер қарастыру жəне Директорлар 
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кеңесіне үміткерлер тізімі бойынша ұсыныстар дайындау (Акционерлердің 
жалпы жиналысының дайындығы кезінде күн тəртібіне Директорлар кеңесінің 
мүшелерін сайлау туралы мəселе қойылған жағдайда); 

• «Цесна» Корпорациясы» АҚ-ның жəне оның тікелей жəне жанама 
бақылауындағы еншілес ұйымдарының атқарушы органдарына үміткерлерді 
сайлап алу критерийлерін анықтау, оларды алдын ала бағалау бойынша 
Директорлар кеңесінің ұсыныстарын дайындау; 

• «Цесна» Корпорациясы» АҚ-ның жəне оның тікелей жəне жанама 
бақылауындағы еншілес ұйымдарының атқарушы орган мүшелеріне, 
Директорлар кеңесі мүшелеріне төленетін сыйақылар мен басқа да 
төлемақылардың принциптері мен критерийлерін анықтайтын сыйақы 
саласындағы саясатты жасау, олардың қызметін бағалау критерийлері бойынша 
Директорлар кеңесінің ұсыныстарын жасау; 

     «Цесна» Корпорациясы» АҚ-ның жəне оның тікелей жəне           жанама 
бақылауындағы еншілес ұйымдарының атқарушы органдарының мүшелерімен еңбек 
келісімшартының жағдайын жасау туралы Директорлар кеңесінің ұсынысын 
дайындау;  
Директорлар кеңесінің мүшелері үшін білім беру бағдарламалары бойынша 
ұсыныстар беру;  
 

13-2 Ішкі аудит Қызметі (егерде болса)  

Эмитенттің қаржы – шаруашылық қызметін бақылауды жүзеге асыру үшін ішкі 
аудит Қызметі құрылған. 

Қоғамның ішкі аудит қызметі Қоғамның оқшауландырылған бөлімшесі болып 
табылады. Ішкі аудит қызметінің қызметкерлері директорлар Кеңесінің жəне 
Атқарушы органның құрамына сайлана алмайды. Ішкі аудит қызметі тікелей 
директорлар Кеңесіне бағынады жəне өз жұмысы туралы оның алдында есеп 
береді. Ішкі аудит қызметі кез – келген уақытта өзінің бастауымен Директорлар 
кеңесінің немесе акционерлердің Жалпы жиналысының шешімі бойынша 
Қоғамның қаржы – шаруашылық қызметін бақылау мақсатында тексеру жүргізе 
алады. Осы мақсатқа байланысты ішкі аудит қызметі Қоғамның барлық 
құжаттарына сөзсіз қол жеткізуге құқығы бар. 

Ішкі аудит қызметі басқармасы орыны бос, аудитор - Досаева К.И.  

 14. Эмитенттің атқарушы органы – Басқарма  

 
Басқарма 
мүшесінің  
Т.А.Ə.А. 
жəне туған 
жылы 

Соңғы үш жылда атқарған 
лауазымдары,соның ішінде 
қоса атқарғандары  

Акционерлік 
қоғамның 
орналыстыр
ылған 
акциялардың 
жалпы 
санына % 

Қоғамның 
төленген 
жарғылық 
капиталындағы 
жəне 
еншілес/тəуелді 
ұйымдардағы 
үлесі, % 

Еденбаев 
Еркегали 
Серікұлы 
19.12.1975 
ж. 

жоқ жоқ 

 

� 2009ж. 30.12.-тен - 
«КазАгроФинанс» АҚ-тың  
Директорлар Кеңесінің мүшесі; 
� 2008ж.01.09– 2009ж.22.12. 
«Кандыагашская ГТЭС-100» АҚ-
тың  Директорлар Кеңесінің 
мүшесі; 
� 2008ж.01.09.-2009ж.19.03. –
«Кандыагашская ГТЭС» АҚ-тың  
Директорлар Кеңесінің мүшесі; 
� 2008ж.28.05.тен – «Мемлекеттік 
Əлеуметтік Сақтандыру Қоры» 
АҚ-тың  Директорлар Кеңесінің 
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мүшесі; 
� 2008ж.29.04.-тен – 
«Цеснабанк» АҚ-тың  
Директорлар Кеңесінің төрағасы; 
� 2008ж. 06.03-тен-2009ж.28.05.-
ке дейін «DERBES (Дербес) сыра 
өндіру компаниясы» ЖШС-ның 
Байқаушы кеңесінің мүшесі; 
� 2008ж.17.03.-тен–«Цесна 
Капитал» АҚ-тың  Директорлар 
Кеңесінің мүшесі; 
� 2008ж.01.03.-тен «Цесна» 
Корпорациясы» АҚ-тың Басқарма 
төрағасы; 
2008ж.14.01.ден- 2008ж.01.03- 
Басқарма мүшесі, «Цесна» 
Корпорациясы» АҚ-тың  Басқарма 
төрағасының м.а.   

Мельникова 
Наталья 
Владимиров
на 
28.11.1978 ж 

� 2009ж.17.07.-тен  «Цесна» 
Корпорациясы» АҚ-тың Басқарма 
мүшесі; 
• 2007ж.04.06.-2009ж.10.06. 
«Цеснабанк» АҚ-тың  
Директорлар Кеңесінің мүшесі;  
2007ж.01.03.-тен «Цесна» 
Корпорациясы» АҚ-тың Заң 
департаментінің директоры. 

жоқ жоқ 

жоқ жоқ Завгородняя 
Елена 
Вячеславов
на 
26.06.1969 ж 

� 2009ж.17.07.-тен  «Цесна» 
Корпорациясы» АҚ-тың Басқарма 
мүшесі; 
� 2008ж.08.08.-тен 
Авиакомпания «Ақ Сұңқар» АҚ-
тың  Директорлар Кеңесінің 
мүшесі; 
� 2008ж.08.08.-2008ж.25.12. 
Авиакомпания «Ақ Сұңқар» АҚ-
тың  Директорлар Кеңесінің 
төрағасы; 
2005ж.05.08.- «Цесна» 
Корпорациясы» АҚ-тың: Қаржы 
директордың орынбасыры, 
Қаржы-экономикалық 
департаментінің директоры 

  

 
15. Егер эмитенттің атқарушы органының өкілдігі басқа коммерциялық 
ұйымға (басқарушы ұйымға) берілген жағдайда. 
Эмитенттің атқарушы органының өкілеттілігі басқа коммерциялық ұйымға 
(басқарушы ұйымға) берілген жоқ.  
 
16. Директорлар кеңесінің мүшелеріне,атқару органның мүшелеріне жəне 
эмитентінің басқа да басшы тұлғаларына төленетін сыйақы.  
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мың.тг. 

Облигацияларды шығару туралы шешемінің 
қабылдау күніне дейін ақырғы үш айға 
төленетін сыйақы  (01.06 .2009 ж -  01.09 
.2009 ж.)  

 Облигацияларды шығару туралы шешімің қабылдау күнінен қарай оң екі 
ай бойы аталған тұлғаларға жоспардағы төленетін сыйақы жалпы мөлшері 
( 01.10.2009 ж. -  01.10 2010 ж.)  

Директорлар кеңесіне 3 990 15 960 

Директорлар кеңесінің 
төрағасы, мүшелеріне 

1 965 7 860 

Барлығы 5 955 23 820 

 
17. Эмитенттің ұйымдық құрылымы 

№ 
п/п  

Эмитенттің құрылымдық 
бөлімшелері, филиалдары  
жəне өкілдіктері  

Жұмысшылардың жалпы 
саны  

Бөлімшелердің 
басшылары 
туралы мəліметтер 

 
1 

Департаменттар:  
 
БАСҚАРМА ТӨРАҒАСЫНЫҢ  
ҚЫЗМЕТІ  
 

2 
Еденбаев Еркегали  
Серікұлы 
19.12.1975ж. 

  
ƏКІМШІЛІК ДЕПАРТАМЕНТІ    

 
6 

 Дуйсенов Бауыржан 
Ермекович 
17.04.1977г.  

 

ҚАУПСІЗДІК ҚЫЗМЕТІ 1 

Ибраев Болат 
Абиюрович  
08.12.1951 г. 

  
БУХГАЛТЕРЛІК ЕСЕП ЖƏНЕ 
АУДИТ ҚЫЗМЕТІ  
 

 
4 

Денисенко Светлана 
Васильевна  
06.04.1962 г. 

 
ТАЛДАУ ЖƏНЕ ДАМУ 
ҚЫЗМЕТІ 1 

Джайлаубекова 
Алия Жилкыбековна 

18.12.1973 г. 
   

ЗАҢ БӨЛІМІ   
 

3 
Мельникова 
Наталья 

Владимировна  
28.11.1978 г. 

 
АҚПАРАТ – ТЕХНИКАЛЫҚ 
ДЕПАРТАМЕНТІ 4 

Чекаева Елена 
Ахметризовна 
11.12.1961г. 

 

ЖОБАЛАР ДЕПАРТАМЕНТІ 4 

Кипшакбаев Абдель 
Исаевич 

01.03.1957 г. 
 

ҚАРЖЫ – ЭКОНОМИКАЛЫҚ  
ДЕПАРТАМЕНТІ 4 

Завгородняя Елена 
Вячеславовна 
26.06.1969 г. 

 

ІШКІ АУДИТТІК ҚЫЗМЕТІ 1 

2009 ж. 30.10. ІАҚ 
басқарушысының 
лауазымы бос, 
Аудитор - Досаева 
Куляш Иманкул-
қызы 01.08.1954   

 ТƏУЕКЕЛ БАСҚАРУ ҚЫЗМЕТІ 1 - 
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СМК  ҚЫЗМЕТІ - 

 
- 

  
ҚҰРЫЛЫС ЖОБАЛАРЫН 
БАСҚАРУ ТОБЫ 2 

- 

2 Мəскеу қаласындағы өкілеттігі  
АҚ «Корпорация «Цесна»  3 

Яблонский Юрий 
Борисович 
08.08.1955ж. 

 

 III. АКЦИОНЕРЛЕР (ҚАТЫСУШЫЛАР) ЖƏНЕ ЭМИТЕНТТІҢ 
АФФИЛИЛЕНДІРІЛГЕН ТҰЛҒАЛАРЫ 

 
18. Эмитенттің акционерлері (қатысушылары): 
1)  эмитенттің акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы саны жəне 
эмитент акцияларының (үлестерінің) он жəне одан артығырақ пайыздарына 
иелік ететін акционерлері (қатысушылары) туралы ақпарат (толық жəне 
қысқартылған атауы, заңды тұлғаның орналасқан жері не жеке тұлғаның тегі, 
аты, əкесінің аты):  
Эмитенттің акционерлерінің  жалпы саны – 6 түлға 
Эмитент акцияларының (үлестерінің) он жəне одан арттығырақ пайыздарына иелік 
ететін акционер болып табылады:  

№ п/п Толық жəне қысқартылған атауы / 
акционердің Т.А.Ə.А. 

Орналасқан жері / мекен – жайы Төленген жарғылық 
капиталдағы, % 

1  Джақсыбеков Əділбек Рыскелдіұлы Астана қаласы 70 

 
2) Эмитенттің акционерлері (қатысушылары) болып табылмайтын, бірақ 
эмитенттің қызметін басқа ұйымдар арқылы бақылау құқығына ие тұлғалар 
туралы мəліметтер:  
Эмитенттің акционерлері (қатысушылары) болып табылмайтын, бірақ эмитентті 
басқа ұйымдар арқылы бақылау құқығына ие тұлғалар жоқ.   
 

19. Эмитенттiң заңды тұлғаларының толық атауын, орналасқан жерiн, 
оның жарғылық капиталындағы эмитенттiң акцияларының (үлестерiн) 
пайыздық ара қатынасын, қызмет түрiн, аты-жөнiн жəне бiрiншi 
басшысының атын көрсете отырып, акциялардың (үлестердiң) он жəне 
одан да көп пайыздарына иелік ететін  заңды тұлғалар туралы 
мəлiметтерi:  

 

№  Заңды тұлғаның 
толық атауы  

Эмитенттің заңды 
тұлғаның 
жарғылық 
каптиалындағы 
үлесі  

Орналасқан жері   Қызмет түрі  
Бірінші 
басшының 
Т.А.Ə.А.  

1 «Инжиниринговая 
компания «Астана-НС» 
(ертерек ЖШС  «Найза 
инжиниринг» 
Жауапкершілігі 
шектеулі серіктестік 
 

100% Қазастан 
Республикасы, Астана 
қаласы, Сарыарқа 
ауданы, Республика 
даңғылы 7/2, ВП -4  
 

Құрылыс орындалуы 
жанында 
инжинирингтік 
қызмет;  
Құрылыс 
облысындағы 
эксперттік қызмет; 

Новиков Сергей 
Иванович 

2   «Цесна Капитал» 
Акционерлік қоғамы 
 

51% Қазастан 
Республикасы, Астана 
қаласы, Сарыарқа 

Брокерлік жəне 
дилерлік қызмет,  
инвестициялық 

Куйкенов 
Нурлан 
Ануарбекұлы 
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ауданы, Республика 
даңғылы 9/2, ВП -5 

портфельді басқару  

3 «Медет-Холдинг» 
жауапкершілігі шектеулі 
серіктестік  
 

100% Қазастан 
Республикасы, Астана 
қаласы, Сарыарқа 
ауданы, Жеңіс 
даңғылы, 29  
 

Қазақстан 
Республикасының 
Заңнамасымен тиым 
салынбаған 
қазметтер түрі 

Фогель Виктор 
Генрихович 

4  «Цеснабанк» 
Акционерлік қоғамы 

84,50% Қазастан 
Республикасы, Астана 
қаласы, Сарыарқа 
ауданы, Жеңіс 
даңғылы, 29  
 

Банкілік қызмет  Жақсыбек 
Дəурен 
Əділбекұлы 
 

5  «ЦМТ-Астана» 
жауаркершілігі шектеулі 
серіктестік 

25% Қазақстан 
Республикасы, Астана 
қаласы,Достық көшесі, 
3 

Көрмелер, 
жəрмеңкелер 
ұйымдастыру жəне 
өткізу  
 

Дуйсенов 
Бауыржан 
Ермекұлы  

 
20. Эмитент қатысатын өндiрiстiк, банктiк, қаржылық топтар, холдингтер, 

концерндер, қауымдастықтар, консорциумдар туралы ақпарат. 
 
«Цеснабанк» АҚ банк холдингі Ќазаќстан Республикасы Ќаржы нарыєын 

жјне ќаржы ұйымдарын реттеу мен ќадаєалау агенттігі Басқармасының 11.11.2005 
жылғы № 392 Қаулысына сəйкес Эмитент болып табылады  

Эмитент өзге қауымдастық, өнеркəсіптік, қаржы топтарына, холдингілерге, 
концерндерге, қауымдастықтарға, консорциумдарға қатыспайды. 
 
   21. Эмитенттiң басқа аффилиирленген тұлғалары туралы мəлiметтер.  

 

№ Т.А.Ə.А. заңды тұлағалардың толық 
атауы 

Туған жылы Улестікті тану үшін 
негіздеме 

Ескертулер 

1 2 3 4 5 

1 Джақсыбеков Əділбек Рыскелдіұлы 26.07.1954ж. 1) Жұбайы  Джаксыбекова 
Л.И сенімді басқаруына 
барлық 70 пайыз акцияны 
алды. 

2 Джақсыбеков Рыскельді Дауренбекұлы 15.12.1928ж. 2) Джаксыбеков А.Р., 
Джаксыбеков С.Р., 
Батпенова Г.Р. - əкесі  

3 Батпенова Гүлнара Рыскелдіқызы 14.12.1958ж. 2) Джаксыбеков А.Р. – 
қарындасы,   
Джаксыбеков Р.Д. – қызы  

4 Джақсыбекова Ляззат Ибрагимқызы 14.07.1955ж. 2) Джаксыбеков А.Р. -  
жұбайы 70 пайыз 
акцияны сенімдік 
басқаруына алды,   
Жақсыбек Д. Ə. анасы 
бақылау кеңесінің мүшесі 
, ЖШС "Медет-Холдинг" 

5 Капаров Зайкен Ибрагимұлы 12.06.1952ж. 2) Джаксыбекова Л.И. - 
ағасы 

6 Капарова Жанат Ибрагимқызы 14.04.1954ж. 2) Джаксыбекова Л.И. – 
апасы 

7 Капарова Мунавара Хамидуллақызы 02.02.1929ж. 2)  Джаксыбекова Л.И. -  
анасы 

8 Джаксыбеков Ілияс Серікұлы 25.02.1987ж. 2) Джаксыбеков С.Р. – ұлы 

9 Джаксыбекова Данара Серікқызы 25.04.1984ж. 2) Джаксыбеков С.Р. – қызы 

10 Джаксыбекова Галина Кубайқызы 16.05.1959ж. 2) Джаксыбеков С.Р.  – 
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жұбайы  

11 Мусин Құбай Мусинұлы 15.09.1930ж. 2) Джаксыбекова Г.К. - əкесі 

12 Мусина Муслима Омарқызы 31.12.1930ж. 2) Джаксыбекова Г.К. – 
анасы 

13 Мусин Аслан Құбайұлы 11.01.1956ж. 2) Джаксыбекова Г.К. - 
ағасы 

14 Жақсыбек Жанна Мұратқызы 06.07.1980ж. 2)  Жақсыбек Д. Ə. - жұбайы 

15 Жақсыбек Лейла  Дəуренқызы 20.08.2004ж. 2)   Жақсыбек Д. Ə. – қызы 

16 Жақсыбек Адел Дəуренқызы 29.07.2007ж. 2)   Жақсыбек Д. Ə. – қызы 

17 Баймухамбетов Мұрат Альмуратұлы 07.06.1957ж. 2)  Жақсыбек Ж.М.- əкесі 

18 Баймухамбетова Кулян Абдрахманқызы 25.08.1957ж. 2)  Жақсыбек Ж. М. – анасы  

19 Баймухамбетов Азамат Мұратұлы 25.12.1981ж. 2)  Жақсыбек Ж. М. – ағасы  

20 Еденбаев Серік Султанқызы 28.07.1942ж. 2) Еденбаев Е.С. - əкесі 

21 Еденбаева Амина Шəріпқызы  27.12.1944ж. 2) Еденбаев Е.С. – анасы  

22 Еденбаева Салтанат Серікқызы  28.10.1965ж. 2) Еденбаев Е.С. – апасы 

23 Еденбаева Диляра Тлеужанқызы 15.01.1984ж. 2) Еденбаев Е.С. – жұбайы 

24 
Тыштыкова Умитжан Айткожинқызы 15.05.1951ж. 

2)  Еденбаев Е.С. – 
жұбайының анасы 

25 
Камиева Дина Тлеужанқызы 18.10.1972ж. 

2) Еденбаев Е.С. – 
жұбайының апасы 

26 Еденбай Ермек Серик-улы 21.02.1967ж. 2) Еденбаев Е.С. – ағасы 

27 Сарсенбаев Рамазан 25.10.1938ж. 2) Абдрахманова Б.Р. - 
əкесі 

28 
Сарсенбаев Жасұлан Рамазанұлы 15.03.1963ж. 2) Абдрахманова Б.Р. – 

ағасы 

29 
Сарсенбаев Баглан Рамазанұлы 26.04.1965ж. 2) Абдрахманова Б.Р. – 

ағасы 

30 
Жусупова Алма Рамазанқызы 01.07.1968ж. 2)  Абдрахманова Б.Р. – 

апасы 
31 Сарсенбаев Ерлан Рамазанұлы 01.03.1970ж. 2) Абдрахманова Б.Р. – 

ағасы 
 32 Сарсенбаев Бауржан Рамазанұлы 03.02.1973ж. 2)  Абдрахманова Б.Р. – 

ағасы 
33 Сарсенбаева  Роза Рамазанқызы 05.11.1976ж. 2) Абдрахманова Б.Р. – 

апасы 
34 Абдрахманова Алия Амангелдіқызы 24.11.1986ж. 2) Абдрахманова Б.Р. – 

қызы 
35 Абдрахманов Арман Амангелдіұлы 07.12.1990ж. 2) Абдрахманова Б.Р. – ұлы 

36 Абдрахманов Амангельды Катайұлы 31.01.1959ж. 2) Абдрахманова Б.Р. – 
жұбайы 

37 Абдрахманова Жаныл  01.01.1929ж. 2)  Абдрахманов  А.К. – 
анасы 

38 Абдрахманова Карлыгаш Катайқызы 27.01.1952ж. 2)  Абдрахманова А.К. – 
апасы 

39 Абдрахманова Слушаш Катайқызы 04.12.1954ж. 2)  Абдрахманова А.К. – 
апасы  

40 Абдрахманов Талгат Катайқызы 27.10.1956ж. 2)  Абдрахманова А.К. – 
ағасы  

41 Козинец Вера Ивановна 23.02.1939ж. 2) Мельникова Н.В. - анасы 

42 Козинец Олег Владимирович 07.11.1965ж. 2) Мельникова Н.В. - ағасы 

43 Завгородний Александр Викторович 12.08.1969ж. 
 

2)  Завгородняя Е.В. – 
жұбайы  

44 Завгородняя Ксения Александровна 11.05.1991ж. 
 

2)  Завгородяя  Е.В. - қызы 

45 Завгородняя Ева Александровна 27.01.2007ж. 
 

2) Завгородняя Е.В. - қызы 

46 Бобнева Анна Васильевна 18.06.1948ж. 
 

2) Завгородняя Е.В. - анасы 

47 Бобнев Вячеслав Александрович 26.06.1944ж. 
 

2) Завгородняя Е.В. - əкесі 

48 Кузьмина Марина Вячеславовна 20.04.1975ж. 2) Завгородняя Е.В. - апасы 
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49 Завгородняя Валентина Ивановна 20.10.1948ж. 
 

2) Завгородняя Е.В. 
жұбайының анасы 

50 Завгородний Виктор Васильевич 30.03.1949ж 
 

2)  Завгородняя Е.В. – 
жұбайының əкесі 

51 Завгородний Василий Викторович 24.02.1975ж. 
 

2) Завгородняя Е.В. – 
жұбайының ағасы 

52 Табунщик Николай Петрович 11.06.1925ж. 2) Табунщик В.Н. - əкесі  

53 Табунщик Лилия Васильевна 08.11.1925ж. 2) Табунщик В.Н. - анасы 

54 Табунщик Светлана Николаевна 17.01.1950ж. 2) Табунщик В.Н. - ағасы 

55 Табунщик Татьяна Николаевна 06.08.1955ж. 2) Табунщик В.Н. - апасы 

56 Табунщик Александр Николаевич 27.07.1959ж. 2) Табунщик В.Н. – ағасы 

57 Табунщик Сергей Владимирович 16.05.1976ж. 2) Табунщик В.Н. - ұлы 

58 Табунщик Алена Владимировна 24.04.1980ж. 2) Табунщик В.Н. - қызы 

59 Табунщик Людмила Петровна 21.11.1952ж. 2) Табунщик В.Н. – жұбайы 

60 Солнцев Сергей Петрович 13.11.1955ж. 2) Табунщик Л.П. - ағасы 

61 Солнцев Петр Дмитриевич 23.09.1929ж. 2) Отец Табунщик Л.П. - 
əкесі  

62 Солнцева Валентина Петровна 05.09.1928ж. 2) Табунщик Л.П. - анасы 

63 Мещерякова Татьяна Георгиевна 23.01.1957ж. 3) Мещеряков Н.И. - жұбайы 

64 Мещерякова Валентина Лукьяновна  22.11.1927ж. 2) Мещеряков Н.И. - анасы 

65 Мещеряков Илья Николаевич 05.12.1982ж. 2) Мещеряков Н.И. - ұлы 

66 Мещерякова Евгения Николаевна 01.07.1984ж. 2) Мещеряков Н.И. - қызы 

67 Мещерякова Галина Ильинична 30.01.1950ж. 2)  Мещеряков Н.И. - апасы 

68 Мещеряков Владимир Ильич 01.08.1934ж. 2) Мещеряков Н.И. - ағасы 

69 Мещеряков Виктор Ильич 01.03.1939ж. 2)  Мещеряков Н.И. - ағасы 

70 Сироткина Анастасия Васильевна 05.01.1925ж. 2) Мещерякова Т.Г. - анасы 

71 Селецкая Наталия Николаевна 19.01.1945ж. 2) Мещерякова Т.Г. – апасы 

72 Бургардт Елена Георгиевна  01.06.1952ж. 2) Мещерякова Т.Г. - апасы 

73 Новиков Сергей Иванович 21.12.1962ж. 3) «Инжиниринговая 
компания «Астана-НС» 
ЖШС – тің бас директоры 

74 Кушербаева Маржан Жанбырбайқызы 09.05.1972ж. 3) «Инжиниринговая 
компания «Астана-НС» 
ЖШС – тің бас бухгалтері 

75 Куйкенов Нурлан Ануарбекұлы 
05.06.1974ж. 

3)  "Цесна Капитал"  АҚ – 
ның басқарма төрағасы 

76 
Уразаков Жанат Рахметұлы 02.08.1959ж. 3) 

"Цесна Капитал" АҚ – 
ның басқарма мүшесі 

77 
Алексеенко Ольга Анатольевна  21.03.1960ж. 3) 

«Цесна Капитал» АҚ – 
ның басқарма мүшесі 

78 Сиволапова Ирина Леонидовна 26.07.1963ж. 3) "Медет-Холдинг" ЖШС – 
тің басқарма мүшесі  

79 Фогель Виктор Генрихович  24.07.1948ж. 
3) 

"Медет-Холдинг" ЖШС – 
тің басқарма төрағасы 

80 Дуйсенов Бауыржан Ермекович 17.04.1977ж. 
3) 

«ЦМТ-Астана» ЖШС – тің 
директоры 

 
22. Эмитенттiң аффиллиирленген тұлғаларының қатысуымен жасалған 

операциялар. 
Осы тармақта заңды тұлғаның атауы жəне оның мекен-жайы жəне/немесе аты-
жөнi, бар болса - жеке тұлғаның əкесiнiң аты жəне туған жылы, мəмiле жасалған 
сомасы жəне осы шешiмдi эмитенттiң қандай органы қабылдаған 
қорытындысының күндерi көрсетiле отырып, Қазақстан Республикасының 
заңдарына сəйкес эмитентке қатысты аффилиирленген болып табылатын 
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ұйымдардың қатысуымен соңғы жылда эмитент жүргiзген барлық операциялар 
туралы ақпарат ашылады:  

мың тг. 

Заңды тұлғаның 
атауы 

Заңды тұлғаның 
тұрған жері 

Мəміленің 
сомасы, теңге Мəміле жасасқан күн Мəміле туралы шешім 

қабылдаған орган 

1 2 3 4 5 

ЖШС «Медет-
Холдинг» 

Астана қаласы, 
Жеңіс даңғылы, 29 

259 451 Жалға беру  шарты  
01.01.2009ж. 

Төраға Басқармасы 

«Астана-НС 
Инжинирингл3к 
компаниясы» ЖШС 
(бұрынғы атауы, 
«Найза-
Инжиниринг») 

 Астана қаласы, 
Бейтбітшілік 
даңғылы, 43 

93 584 

Инжинирлік қызмет 
көрсету,  объектіны 
алдын ала даярлау, 
жобалау  02. 07.2008 
ж. 

Төраға Басқармасы 

АҚ «Цесна-Капитал» 
Астана қаласы, 
Республика даңғылы 
9/2, ВП -5  

32 500 Сатып алу № 43 от 
29.01.2009ж. 

Төраға Басқармасы 

 
                                     IV. ЭМИТЕНТ ҚЫЗМЕТІНІҢ СИПАТТАМАСЫ 

  
 23. Эмитент қызметіндегі жалпы тенденциялардың қысқаша 

сипаттамасы, соның ішінде Эмитенттің негізгі қызмет түрлері бойынша:  
 «Цесна» Корпорациясы – бұл халықаралық инвестициялық компания, ол өзін 
инвестициялаумен қатар перспективалық бизнес жобалар үшін инвестиция 
тартып, жекелеген салалармен жəне  ауыздықталған нарықтармен шектеліп 
қалмайды.  

 Қазіргі кезде Корпорация қызметінің негізгі бағыттары мыналар: 
• Қаржылық қызметтер; 
• Девелопмент; 
• Агробизнес; 
• Басқа да инвестициялар. 

 
ҚАРЖЫЛЫҚ ҚЫЗМЕТТЕР 

 
Корпорация Республиканың жетекші банктер санатындағы «Цеснабанк» АҚ-

ның акционері болып табылады. Банктің серіктестері болып ірі халықаралық 
қаржылық институттар табылады: Орталық азиялық-американдық кəсіпкерлікті 
демеуші қоры, Азия Даму банкі, Еуропа Даму банкі, Дүниежүзілік банк, 
Кəсіпкерлікті дамыту қоры, инвестициялар мен экспорттық кредиттерді  
сақтандыру жөніндегі Мемлекеттік сақтандыру корпорациясы. 

2008 жылдың сəуір-мамыр аралығында «Alvin» компаниясы жүргізген 
маркетингтік зерттеу қорытындысы, қаржылық қызмет нарығында Цеснабанк 
шағын, тұрақты банк – шағын, орта бизнес үшін үйреншікті жəне таныс банк 
ретінде сипатталып отыр. Жұмыстағы көп жылғы тəжірибесімен, тұрақтылығымен 
банк клиенттеріне абыройлы болып отыр.  Қазақстан бойынша 18 филиалдан 
тұратын тармақталған филиал желісі бар.  

2004 жылы «Цесна» Корпорациясы» АҚ мен «Цеснабанк» АҚ-ның бірлескен 
жобасының нəтижесінде «Цесна Капитал» компаниясы құрылып, кəсіби қатысушы 
ретінде Қазақстан Республикасының бағалы қағаздар нарығында өзінің қызметін 
жүзеге асыра бастады.  
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«Цесна  Капитал» АҚ қызметінің негізгі бағыттары: 
- Брокерлік  жəне дилерлік қызмет; 
- Бағалы қағаздарды номинальды ұстау қызметі; 
- Андеррайтинг; 
- Қор биржасының сауда жүйесінде маркет-мейкер функциялары; 
- Акционерлік қоғамдардың қызметіне жəне басқаруға қатысу, акционерлер 
жиналыстарында клиенттер мүддесін ұсыну; 
- Қаржылық консалтинг; 
- Клиенттердің активтерін жекелеген сенімгерлікпен басқару; 
- Пайлық инвестициялық қордың инвестициялық портфелін басқару; 
- Корпоративтік қаржыландыру бойынша кеңес беру; 
- Интернет-трейдинг қызметтері. 

 
Компания ҚР Қаржыгерлер ассоциациясының, ҚР Активтерді басқару 

ассоциациясының мүшесі, Қазақстандық қор биржасының акционері болып 
табылады.   

«Цесна Капитал» АҚ вексельдік айналым бойынша кеңесші болып табылады 
жəне оларды шығару жағдайын жасауға қатысты, вексель эмиссиясын 
жүргізушілер үшін вексельдер айналымы жəне өтеу, вексельдерге қатысты 
операцияларды жүзеге асыруда процестерді кезеңмен бақылау жəне мониторинг 
жасау бойынша, сондай-ақ, клиенттерге Бірінші класты вексель эмиссиясын 
жүргізуші мəртебесін беру бойынша қызметтер ұсынады.   

«Цесна Капитал» ұсынып отырған қаржылық қызметтер спектрінің бірегейлігін 
олардың жоғарғы сапасы мен корпоративтік басқарудың прогресшіл тəсілдерінің 
үндесуінен көреміз, ол  компанияның көшбасынан көрінуіне ықпал етіп отыр.  

 
ДЕВЕЛОПМЕНТ 

 
Жылжымайтын мүлік нарығында «Медет - Холдинг» ЖШС  тоғыз жылдан астам 

уақыт жұмыс істеп келеді, осы уақыт ішінде тұрақты кəсіби ұжым қалыптасып, 
бизнес-орталықтар шоғыры,  клиенттер ортасы қалыптасты.   

Жұмыс принциптері:  
� Сапа – бұл қажетті жағдайлардың барлығының болуы, жалға алушыларға  

қызметін жүзеге асыруға қызмет көрсету. 
� Қолжетімділік – жалға алатын кеңселердің қол жетімді бағасы жəне «баға-

сапасының» лайықты үндестігі. 
 

АГРОБИЗНЕС 
 

«Концерн «Цесна-Астық» ЖШС  – «Цесна» компаниясының жетекші 
кəсіпорындарының бірі болып, іргетасы қаланғаннан бері бүкіл корпорацияның 
шығармашылық импульсіне айналып отыр.   
       «Цесна-Астык» – Қазақстандағы астық өңдеу саласының көшбасшысы болып, 
тауар айналымының мөлшері бойынша Қазақстандағы жүздеген ірі компаниялар 
қатарынан табылып отыр.   
Компания дəнді өсіруден бастап дайын өнім ретінде сауда нүктелеріне жеткізетін 
тұйықталған  өндірістік- өткізуші циклдан құрылған вертикальды ықпалдау холдинг 
болып табылады.  
Концерн нарықта «Цесна» сауда маркасын ұсынады. Осы бренд аясында 150-ден 
астам атаулы өнімдер шығарылады: бидайдан жасалған сортты ұн, соның ішінде 
фортификацияланған;  қоспажем, кондитерлік жəне макарон бұйымдарының, нан 
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өнімдерінің кең ассортименті;  «Денсаулық азық-түлігі» сериясы: «Бапол» табиғи 
үстемелер қосқан өнімдер, «Дəмді дəрігер» батондары.  
Концерн дистрибютерлік жəне девелоперлік қызметтерді жүзеге асырады.  
Халықаралық стандарттарға бағдарланған өнімдерді өндіру – компания 
саясатындағы басымды принцип. Кəсіпорынның ISO 9001:2001 сапа менеджменті 
жүйесіне сəйкесінше табысты сертификатталуы –  соның айқын айғағы.  
«Цесна - Астық» Концерні халықаралық жəне аймақтық мамандандырылған 
көрмелерде жоғары, ең бастысы шығарып жүрген өнімдерінің тұрақты сапасы үшін 
бірнеше мəрте жүлделі орындарға ие болды.  
Көшбасы болуға, озық технологиялар мен инновацияларды енгізуге ұмтылғаны 
үшін кəсіпорын халықаралық консалтингтік BID ұйымының International Quality 
Crown Award  кубогымен марапатталды.  
Компания үшін ең маңызды марапат өзінің сатып алушыларының сенімі мен 
құрметі. Зерттеу нəтижелері республикамыздағы əрбір сатып алушының бесіншісі 
«Цесна» СМ өнімін таңдап алатынын көрсетеді.  
«Цесна - Астық» Концерні бизнестің əлеуметтік жауапкершілігін арқалап, ашық 
саясатты жүргізіп келе жатқан тұрақты компания.  
«Тəуелсіз Экологиялық рейтинг агентігі» АНО жəне ҚР Қоршаған ортаны қорғау 
министрлігі жанындағы «Тұтыну жəне орнықты өндіріс орталығы» корпоративтік 
қорының қатысуымен жүргізілген зерттеулер нəтижесінде «Цесна-Астық» Концерні 
Қазақстан Республикасында жəне Ресей Федерациясында Экологиялық, 
Энергетикалық жəне Экономикадық тиімділігі бойынша көшбасшысы екенін 
куəландыратын сертификат алып, Мəскеуде өткен «ПрлдЭкспо-2009» 
халықаралық көрмесіне қатысты.  
  

БАСҚА ИНВЕСТИЦИЯЛАР 
 

 1991 жылдан бері қалада мемлекеттік емес коммерциялық «Инфо-Цес» 
газеті шығып келеді. Бүгінде бұл тиражы 30 мың дананы құрайтын, көлемі 120 бет, 
оның екі тақырыптық беттері қазақ тілінде шығатын астаналық атақты апталық 
газетке айналып отыр. «Инфо-Цес» ауқымды оқырман қауымына арналған, 
отбасына арналған газет. Жыл өткен сайын ол жарнамалық-ақпараттық 
хабаршыдан қоғамдық-саяси жəне жарнамалық апталық баспасөзге айналып 
келеді.    

Бірінші күнінен бастап газет қаладағы жəне облыстағы 200 астам 
таратушылары арқылы таратылып келеді. Астанада ол дүңгіршіктерде сатылып, 
сондай-ақ, жазылу арқылы таратылады.  

Тұрғындардың əлеуметтік мəселелерін шешуге де көмектеседі («Жди меня» 
бағдарламасымен ынтымақтастық орнатқан, қала бойынша анықтамалық ақпарат 
береді, оқырмандардың сұрақтарына мамандар жауап береді, т.б.) 

«Соликамскбумпром» газеттік қағаз, ТВ-каналдар-бағдарламаларымен, 
бөлшек жəне көтерме таратушыларымен, тұрақты жарнама берушілермен жəне 
т.б. серіктестерімен тығыз байланыс орнатқан.  

Эмитенттің инвестициялық қызметінің ерекшелігіне сəйкес 
Эмитенттің бəсекелестері болып табылатын ұйымдар туралы ақпаратты 
ұсыну мүмкіндігі жоқ, төменде Эмитенттің еншілес компанияларының негізгі 
қызмет түрлері бойынша бəсекелестерінің жалпы шолуы келтірілген: 

1) Эмитенттің бəсекелестері болып табылатын үйымдар туралы мəліметтер; 
 
1.1.Темірбанк, Каспий Банкі, Еуразиялық Банк, ЦентрКредит Банкі, Нұрбанк сияқты 
жəне т.б. орташа банктер «Цеснабанк» АҚ эмитентінің еншілес ұйымдарының 
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негізгі бəскелестері болып табылады. Себебі шағын жəне орташа бизнеспен 
жұмыс істейтін банктер негізгі қаржылық көрсеткіштері бар банктермен тең келе 
алады.  Негізгі бəсекелестерге қатысты салыстырмалы кесте төменде көрсетілген:    
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1.2 «Цесна Капитал» Эмитент еншілес ұйымының негізгі бəсекелестері:  
"Сентрас Секьюритиз"АҚ,  «BCC Invest» АҚ, «RESMI» Инвестициялық Қаржылық 
Үйі» АҚ, «Real Invest» АҚ, "БТА Банк" еншілес ұйымы»АҚ "БТА Секьюритис", 
"VISOR Capital" АҚ, «АСЫЛ-ИНВЕСТ» АҚ, "Казкоммерц Секьюритиз" АҚ (еншілес 
ұйым АҚ "Казкоммерцбанк"), "Тройка Диалог Казахстан" АҚ, "Seven Rivers 
Capital"АҚ. 

Төменде негізгі бəсекелестердің артықшылықтары мен кемшіліктері 
көрсетілген: 

1.  «BCC Invest» АҚ 
2. «Real Invest» АҚ 
3. «Centras Securities» АҚ 
4.  «RESMI» Инвестициялық Қаржылық Үйі» АҚ 

«BCC Invest» АҚ өз қызметін 1998 жылдан бері жүзеге асырып келеді. Компания 
«KIB Asset Management» АҚ-ның қайта тіркелуінің негізінде құрылды жəне «Банк 
ЦентрКредит» АҚ-ның еншілес кəсіпорыны болып табылады.  Компания белсенді 
трейдинг жүргізеді жəне биржа нарығында жетекші операторлар арасында 
көшбасшы позициясын ұстанып отыр.  Преимущества: 

1. Салмақты тарихы бар 
2. Негізгі компания клиенттері есебінен клиенттер саны өскен   
3. Пəрменді жарнамалық қызмет (конференцияларға, БАҚ  басылымдарына, 

толық функциональды Интернет-сайтына қатысады) 
4. Негізгі компания тарапынан күшті қолдау  
5. Қол жеткізген жетістіктері, марапаттары, рейтингтер (Инвестициялық банк 

#1 Kazakhstan Awards 2007, CBONDS AWARDS 2006, CBONDS AWARDS 
2005) 

6. Қаржылық орталық Алматы қаласында кеңсесі бар.  
Кемшіліктер: 
1. Клиенттер мүдделерінен қаржылық топ мүдделерінің басым болуы    

 "Қаржылық компания "REAL-INVEST.kz" АҚ ( əрмен қарай Компания) жас, бірақ 
брокерлік компаниялар арасында тез жəне қарқынды дамушы компанияның бірі, 
қазақстандық қор нарығында инвестициялық портфельді басқарады.  
Компания 2003 жылы құрылып, 2004 жылдың 1 қаңтарынан бастап бағалы 
қағаздар нарығында кəсіби қызметтерін жүзеге асыра бастады.   

Артықшылығы: 
1. Брендінің асы танымалдылығы  
2. Жақсы атақ-абыройы  
3. Инвестициялық қорлар арасында кіріс рейтінгісінің көшбасшысы 
4. Басқаруда жатқан таза активтердің мөлшері бойынша рейтинг көшбасшысы 
5. Ауқымды клиент базасы   
6. Кең түрдегі маркетингтік қызмет (демеушілік, БАҚ, толық функциональды 

сайт) 
7. Нарықта жағымсыз ақпараттың болмауы  
Кемшіліктер: 
1. Негізгі компанияның жоқтығы  
2. Қазақстанның Алматыдан жəне Астанадан басқа қалаларына 

таныстырылмаған.  
«Сентрас Секьюритиз» АҚ Қазақстан Республикасында 2004 жылдың сəуірінде 
құрылған жаңа инвестициялық компания болып табылады. 

Артықшылығы: 
1. Презентабельді кеңсе 
2. Қызмет көрсету сапасының жоғарылығы 
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3. Брендінің аса танымалдылығы  
4. Жақсы атақ-абыройы 
5. Ауқымды клиент базасы  
6. Кең түрдегі маркетингтік қызмет (демеушілік, БАҚ, толық функциональды сайт) 
7. Əлеуетті инвесторлар үшін кеңейтілген мүмкіндіктер (Интернет арқылы пай алу 

мүмкіндігі) 
Кемшіліктер: 
1. Алматыдан басқа Қазақстан қалаларына таныстырылмаған.  

«Инвестициялық Қаржылық Үй «RESMI» АҚ  
Resmi компаниясының тобы  - бұл мажоритарлық типтегі əртараптандырылған 

инвестициялық компания. Қазақстан, Ресей, Қырғызстан, Өзбекстанға танылған 
бұл компания күшті қаржылық жəне операциялық көрсеткіштерге иек арта отырып, 
бизнес-жобаларды жəне олардың нарықтық бағасын өсіруді мақсат тұтып отыр.  

Артықшылығы 
1. Брендінің аса танымалдығы   
2. Жақсы атақ-абыройы 
3. Дамыған клиент базасы 
4. Шетел нарықтарындағы жұмыс  
5. Елдің қаржылық орталығында орналасуы 
Кемшіліктер: 
1. Компания Алматыдан басқа қалаларға таныстырылмаған 
2. Негізгі компаниялар мен клинеттер тараптарының мүдделерінің тоғысуы 

 
1.3 «Цесна Астық Концерні» ЖШС (Астана қаласы) негізінен нан өнімдерін, ұн, 

макарон, құрама жем өнімдерін (Қазақстанның барлық аймақтары; Орталық 
Азия аймағы - Өзбекістан, Тəжікістан, Түркіменстан, Қырғызстан, Ауғанстан, 
Монғолия, ТМД елдері Грузия; қазіргі кездегі жаңа бағыт – экономикасы 
дамыған елдер, Оңтүстік Корея) жасап шығарады.   

Бəсекелестер 
Ұн нарығында екі мыңнан астам өнім шығарушы бар. Олар облыстарға бөлінеді: 
Ақмола облысы - -5,8%; Алматы облысы – 4,9%; Шығыс Қазақстан – 7,7%;  
Қарағанды– 9,8%;  Қостанай – 23,6%; Солтүстік Қазақстан – 10,3%; Оңтүстік 
Қазақстан – 13,2%; 
Тəулігіне 200 тоннадан астам өнім шығаратын ірі компаниялар (15-ке жуық 
кəсіпорын) республикалық ұн өнерксəбінің 50 пайызын құрайды, жəне де 
төмендегідей рөлдерге ие болады:  
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4.5%

Ак Кайнар 
1.9%

Астаналык-
сервис 1.9%

Агроцентр-
Астана 1.5%

Агроинвест-
Трейдинг 3.8%

Зерновая 
индустрия 
10.1%

ВКМКК 4.9%

 
ҚР ұн өнеркəсібі саласындағы ірі компаниялардың үлесі 

 
Бəсекелестердің қысқаша сипаттамасы 
1. ҚАК «Астық индустриясы» Қостанай, Ақтөбе, Орал, Алматы, Шымкент, 
Астрахань қалаларында орналасқан, ол өз алдына 14 кəспорыннан тұратын ірі 
компания болып табылады. Жалпы сыйымдылығы 1 млн. тоннадан асатын 
элеваторлар, қуаттылығы 1 340 тонна жел диірмендері, Каспий теңізіндегі дəн 
терминалы, 100 мың га жерді алып жатқан агроөнеркəсіптік кешені, астық 
өндіретін жəне жоғары сапалы егін беретін дəндер селекциясы кəсіпорындары, 
жылына 300-400 тонна дəн тасымалдайтын трейдерлері,  макарон өнімдерін 
шығаратын фабрикалары, сондай-ақ астықтың сапасын жəне 
қамтамасыздандыруды бақылайтын қызмет көрсету компаниялары бар.  Аталған 
компания Қазақстан дəндерін шетелдік нарыққа тасымалдайтын ірі 
тасымалдаушылардың бірі болып табылады.  2006 жылы жалпы көлемі 230 мың 
тонна ұн сатылды, оның ішінде 70 мың тоннасы  экспортқа шығарылды, 160 мыңы 
ел ішінде сатылды.  Ұн мынадай жел диірмендерінде, Қостанай комбинаты, Жаңа 
Əлжан (Ақтөбе қ) жəне Желаев (Орал қ) ұн комбинаттарында өндіріледі. 
Компанияның жел диірмендері «Бюлер», «Хопле» сияқты жаңа италиялық 
қондырғылармен жабдықталған. Өнім «Корона-Мұқатай» сауда белгісімен 
шығарылады. Компанияның ұны тексерілген, ИСО 9001-2001 сапа менеджменті 
жүйесіне сəйкес өндіріледі.   
Компанияның бір кемшілігі - өнімдерінің қазақстан аумағында дұрыс 
таратылмауында. Негізінен ұн өндіріс аймақтарында ғана танымал.    
2. «Шығыс Қазақстан ұн-жем комбинаты», АҚ Семей қаласында орналасқан, 
Қазақстан мен ТМД нарығында алпыс жылдан бері танымал. Компанияның 
құрамына тəулігіне 650 тонна өнім өндіретін ұн зауыты, тəулігіне 1 100 тонна өнім 
беретін құрама жем зауыты, 180 мың тонна дəнге дейін сыйдыра алатын 
элеваторлар кіреді. Ұн Швейцариялық «Бюлер» қондырғысында өңделеді, «Кап-
Комплекс №1» дəруменді-минералды үстемелермен байытылады, жəне де 
«Ардагер» сауда маркісімен таратылады.    
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Компания өнімдері барлық жерлерде таратылмайды, көбінесе Алматы, 
талдықорған, Семей қалаларында, олардың төңірегіндегі аймақтарда сатылады.   
3. «Қазақстан Ұны» ЖШС өз аймағында ірі ұн өндіруші кəміпорын болып 
табылады, Павлодар қаласында орналасқан, жалпы көлемі 135 мың тонна дəн 
сыйдыратын екі элеваторы, қуаттылығы тəулігіне 600 тонна дəн өндіретін екі 
диірмендік кешені бар. Кəсіпорын диірмендері швейцариялық «Бюлер» 
қондырғыларымен жабдықталған. Кəсіпорын меншігінде 80 мың га астам жерде 
астық өсіретін ауылшаруашылық өнеркəсіптері бар. Кəсіпорын Қазақстанның ішкі 
нарығында да, сыртқы нарығында да кеңінен танымал. Өзбекістан, Тəжікістан, 
Ауғанстан, Қырғызстан, Түрікменстан, Ресей, Украина, Монғолия елдеріне 
экспортқа тасымалдайды.   
Компанияның кемшілігі ретінде аталған сауда белгісінің Қазақстанның ішкі 
нарығындағы аса сұранысқа ие болмауын атап өтуге болады,  себебі компания 
көбінесе өлшенетін ұн сатады. Компания өнімі Қазақстанда кеңінен таралмаған, 
сонымен қатар Павлодар қаласында да жиі сатылмайды.    
4. «Сана корпорациясы» ЖШС. Берілген кəсіпорынның негізгі өнімдері: жоғарғы, 
бірінші, екінші сорта ұндары, құрама жем өнідірісі, мақта, тазартылған, хош 
иістендірілген майлар, өңделген күріш. Ұн жалпы қуаттылығы тəулігіне 550 
тонналық Түркістан, Түлкібас, Үштөбе ұн комбинаттарында шығарылады, 2 немесе 
3 килограммдық қағаз пакеттерге салынады.   
Алайда, Оңтүстік Қазақстаннан басқа,  «Сана» сауда белгісімен шығарылатын ұн 
елдің басқа мекендерінде сұранысқа ие болмаған.   
 5. «Агроинвест – Трейдинг» ЖШС (Алматы, Көкшетау қ) дəн өндірісіне арналған 
1,2 млн.га жерді алып жатқан егісті алқаптары бар, сонымен қатар ет кəсіпорны, 
қаз фермасы, элеваторлары, тəулігіне 500 тонна өнім беретін Қызылту жəне 
Мəмлүт (Солтүстік Қазақстан облысында орналасқан) жел диірмендері, мұнай 
базалары, ауылшаруашылығы техникаларын жөндейтін жəне қызмет көрсететін 
өнеркəсіптері бар. Ұн   «Golden Grain» сауда белгісімен нарыққа 
шығарылады.Компанияның Алматы, Талдықорған, Шымкент, Тараз қалаларында 
өкілдіктері бар  
Аталған ұн белгісі Қазақстанда зор сұранысқа ие болмаған, сондай-ақ халық 
арасында аса танымал емес.   
6. Қарағанды қаласында орналасқан «Қарағанды Нан» АҚ тəулігіне 350 тонна 
өнім беретін жел диірмені, 190 өнім түрімен танымал нан-макарон комбинаты бар. 
Екі килограммдық пакеттерге бөлінген жоғарғы сапалы ұн «Вива» сауда белгісімен 
сатылады, ал бірінші сорт ұны – «Сельпром» сауда белгісімен таратылады. 
Сонымен қатар,  1,9 кг пакеттерге салынған, «Қарағанды Нан» сауда белгісімен 
нарыққа шығарылып жүрген жоғарғы сортты ұн тағы бар.   
 7. «Рамазан» ЖШС Ақтөбе қаласында орналасқан, бес ауылшаруашылығы 
кəсіпорындары, элвеаторы, жел диірмені, макарон жəне АРПА цехтары, нан 
зауыты, наубайханасы,  құс фабрикасы, қосалқы цехтары, фирмалық дүкендер 
жүйесі,  автопаркі, мыңнан астам жұмысшылары бар. Нарыққа шығарылып жатқан 
өнімдер арасында ұнның барлық сорттары бар, макарон өнімдері (жиырмадан 
астам түрі), арпа, нан жəне түрлі нан өнімдері, түрлі тоқаштар (14 түрі) бар. 
Өнемнің сауда белгісі – «Рамазан». Өнемнің негізгі таратылу аумағы Батыс 
Қазақстан.   
8. «Нан Өнімдері» ЖШС ұн, крахмал, құрама жем өндіреді.  Шымалған елді 
мекенінде орналасқан жел диірмені кешені «Бюллер» қондырғыларымен 
жабдықталған, тəулігіне 250 тонна өнім өндіреді. 25,50 килограмдық қаптарға 
салынған ұн көбінесе Алматы қаласында сатылады.   
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9. «Алтын-Диірмен» ЖШС – Алматы ұн комбинаты. Жел диірменінде қуатылығы 
тəулігіне 250 тонна беретін «Бюллер» қондырғысы орнатылған.  Ұн екі 
килограммдық пакеттерге бөлініп, «Əділ» сауда белгісімен таратылады. Ұннан 
басқа, компания арпа, қауыз, макарон, нан шығарады. 
Көптеген ірі кəсіпорындарда шетелдік қондырғылар орнатылған. Олардың 
арасында осы салада ерекше танымалдыққа ие болған «Бюллер», «Окрим», 
«Прокоп», «Ана Фуд Машинери» қондырғыларын атап өтуге болады. «Buhler AG», 
компаниясының деректеріне сүйенсек, «Бюллер» жел диірмендері кешені 
Қазақстанның он ірі кəсіпорнында орнатылған. Шағын жəне орташа кəсіпорындар 
Түркия, Германия, Италия елдерінен шыққан жаңа қондырғылармен 
жабдықталған. Қондырғылары заманға сай емес, ескіріп қалған ірі 
кəсіпорындардың (Павлодар, Петропавловск, Көкшетау қ.) жұмысы көбіне тоқтап 
қалып жатыр.     

2008 жылғы макарондар нарығындағы бəсекелестік орта 

Сауда белгісі Нарық үлесі Қуаттылығы, 
жылына/т 

Өткізу ауқымы  Компания 

Султан 25.84% 40 000 25 333 ЖШС "Султан-Маркетинг" 

Корона 12.75% 18 750 12 500 АҚ "Зерновая индустрия" 

Əділ 11.48% 16 875 11 250 ЖШС "Алтын Диiрмен" 

Цесна 8.00% 15 000 10 000 ЖШС "Цесна-Астык" 

Ардагер 5.10% 7 500 5 000 АҚ "ВК МКК" 

Импорт 16.32%     

Басқалар 20.52%       

 

Султан 25,80%

Корона 12,80

Əділ 11,50%
Ардагер 5,10%

Импорт 16,30%

Басқалар 20,50%

Цесна 8,00%

 
2008 жылғы макарондар нарығындағы компаниялар үлесі 

 
Негізгі бəсекелестер – нан-тоқаш өнімі  

Бүгінгі күні Астана қаласындағы нан жəне нан-тоқаш өнімдері нарығында 
қалыптық нанды өндіру бойынша 17 тіркелеген наубайхана əрекет етеді, сондай-
ақ нан жəне нан-тоқаш өнімдерін өндірумен айналысатын тағы 60 кəсіпорын бар. 
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Олардың ішінде мына компаниялар неғұрлым танымал болып табылады: 
«Хлебозавод «Цесна-Астык» ЖШС, «Татым» (Три толстяка) ЖШС, ЖК Бердяев 
(Столичный), «Реал-Ltd» (Брод Мастер) ЖШС, ЖК «Мун», ЖК «Ткач», «Корунд» 
ЖШС. 

«Астана-нан» АҚ – Астана қаласының нан салу саласындағы ең ірі 
кəсіпорындардың бірі. Жалпы жобалық қуаттылығы – тəулігіне 15 тонна нан-тоқаш 
өнімдерін өндіру. Қазіргі кезде «Астана-нан» АҚ өнімінің ассортименті 70-тен астам 
нан-тоқаш өнімдері мен 70 кондитерлік өнімдерді құрайды. Өнімі Астана 
қаласының 300-ден астам дүкендеріне жеткізіледі. 

Кəсіпорында келісім-шарттық негіздердегі ұсақ көтерме сауда жақсы 
ұйымдастырылған. Түрлі меншік нысанындағы сауда кəсіпорындарымен келісім-
шарттар жасалған. Олардың ішінде: супермаркеттер жүйесі, жеке кəсіпкерлер, 
əскери бөлімдер, ауруханалар, балалар жəне оқу мекемелері. Негізгі ұнмен 
жабдықтаушы «Акмола-Феникс» АҚ, «Баязет» ЖШС болып табылады. 

1. «Татым» ЖШС 1999 жылғы 29 наурызда тіркелген, «Беркат» 
Консорциумына кіреді.Өнім шығару қуаттылығы: 

• аспаздық өнімдер – 600-ден астам атау (аспаздық цех);  
• кондитерлік өнімдер – 30-дан астам атау («Три толстяка» кондитер 

цехы);  
• нан-тоқаш өнімдері – 40-тан астам атау (нан-тоқаш цехы). 
Цехтар Қазақстанда жəне Ресейде өндірілген арнайы жеке-меншік 

қондырғылармен жабдықталған. 
2. «Мун» ЖК-нің 5 шағын наубайханасы бар. Əр наубайханада өнімнің 

жекелеген түрі өндіріледі. Кəсіпорын: қалпыты нан, «Здоровье» нанын, қара 
бидай нанын, «Столичный», хала нандарын, «Нарезной» батонын жəне 
т.с.с. өндіреді. Тəулігіне 4,5 тонна қалыптық нан өндіреді. 

3. «Реал-Ltd» (Брод Мастер) ЖШС өнімнің 48 атауын шығарады. Өнімі 
негізінен «Домино», «Москва», «Азат» жəне «Радуга» сияқты қаланың ірі 
дүкендеріне жеткізіледі. 

4. «Бердяев» ЖК құрамында 5 наубайхана бар, аталған кəсіпорынның өнімі 
астана тұрғындарына кеңінен танымал. Тəулігіне 12 тоннаға жуық қалыптық 
нан өндіреді 

5. «Корунд» ЖШС-нің нан-тоқаш өнімдерінің ассортименті аса үлкен емес.  

 2008 жылмен салыстырғанда өткізудің орташа бағасы 2009 жылы 20%-ға 
төмендеген. Ол келесі деректермен түсіндіріледі: 

� Негізгі шикізат – бидайға бағалардың төмендеуі 
� Сатып алу қабылеттілігінің (күрделі экономикалық жағдайдың 

салдарынан) төмендеуі 
� Ұстанымдану бағытының өзгеруі – ірісаламқты сегментте «+ орташа» 

ұстанымынан «орташа» ұстанымына ауысу. 
«Макарон өнімдері» өнімі: бағадағы елеулі өзгерістер байқалмайды. Нарық 

даму деңгейінде, макарон өнімдерін тұтыну өсуде, алайда өнімді шығару бойынша 
өндірісттік қуаттылықтың артуын ескергенде, кейінгі 2 жылдағы баға тұрақты. 

  
«Цесна Астык» Концерні» ЖШС негізгі бəсекелестері туралы мəлімет  
                                                                                                                             

р/с 
№ Атауы Қызмет түрі Нарық 

үлесі 
Осы компанияның 

артықшылығы 
Осы компанияның 

кемшіліктері 

1 «Астық индустриясы» 
ҚАК 

Ұн өндіру 10.1% Ең ірі компания. Терминалы 
Ақтауда. 

Елдің оңтүстігін 
нашар қамтиды 

2 «ВКМКК» АҚ Ұн өндіру 4.9% Көптен жұмыс жасайды. 60 Елдің батысын 
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жылдан астам. нашар қамтиды 
3 «Қазақстан ұны» 

ЖШС 
Ұн өндіру 4.5% Үлкен экспорттық ауқымы Нашар дистрибуция 

4 «Сана 
Корпорациясы» ЖШС 

Ұн өндіру 4.1% Аумақтық көшбасшы Негізінен елдің 
оңтүстігін қамтиды 

5 «Агроинвест-
Трейдинг» ЖШС 

Ұн өндіру 3.8% Əртараптандырудың 
жоғарғы деңгейі 

Негізінен елдің 
оңтүстігін қамтиды 

6 «Сұлтан Маркетинг» Макарон өндіру 20% Күшті бренді.  Макарондары тек 
қана жұмсақ  
сұрыптардан. 

7 «Корона» Макарон 
фабрикасы» 

Макарон өндіру 13,6% Оңтүстік аймағы бойынша 
аймақтық көшбасшы 

Макарондары тек 
қана жұмсақ  
сұрыптардан. 
Нашар 
дистрибуция. 

8 «Алтын-диірмен» Макарон өндіру 11,8% Аймақтық көшбасшы - 
Алматы 

Макарондары тек 
қана жұмсақ  
сұрыптардан. 
Нашар 
дистрибуция. 

9 «Шығыс қазақстан ұн 
тарту - қоспа жем 
комбинаты» 

Макарон өндіру 5,8% Аймақтық көшбасшы - ШҚО Макарондары тек 
қана жұмсақ  
сұрыптардан. 
Нашар 
дистрибуция. 

1.4 Эмитенттің еншілес ұйымдарының басқа қызметтік бағыттары бойынша  
Қазақстан нарығында шамалық нарықтық үлесі бар келесі компанияларды атап 
өтуге болады:   

№ Атауы Қызмет түрі Шамалық 
нарықтық 
үлесі 

Осы компанияның 
артықшылығы 

Осы компанияның 
кемшіліктері 

1 «Астана-
Недвижим
ость» 
ЖШС 

Жылжымайтын 
мүлік 
 

7% «А» сыныпты БО қала 
ортасында орналасқан, 
кондиционерлер, лифт, 
қол жетімді бақылау, 
ЖЖҚ, бейнебақылау. 

Жалға тек аумағы 400-ден 1000 
м2-дейінгі үлкен жайлар ғана 
беріледі, орташа жалдау құны 
3500-4500 теңгеден – 6 000 
теңгеге дейін.  

2  «Караван» 
газеті 

Өзге 
инвестициялар 
 

31% Республикалық 
мəртебесі – бүкіл 
Қазақстан бойынша 
тарайды. Тиражы 
ауқымды. Газеттің 
көркемділігі – 62,5%, 80 
беттің 50-уі түрлі-түсті. 
 
 

Жарнама мөлшері аса үлкен 
емес – 13,5 бет, Астана 
қосымшасындағы жарнама 1 
бет. Республикалық нөмірдегі 
жарнаманың жоғары бағасы - 1 
кв.см-ге 968 теңге.  
Негізінен Алматы қаласының 
тұрғындарына бағытталған. 

3 «Из рук в 
руки» 
газеті 

Өзге 
инвестициялар 

3% Қазақстанның ірі 
аймақтарына 
таратылады. Тегін 
хабарландырулар 
есебінен газет көп бетті – 
104 бет. Салыстырмалы 
түрдегі жарнаманың 
төменгі бағасы – 1 кв.см-
ге 125 теңге.  

Редакциялық материалдың 
болмауы. Газет оқырмандардың 
тар шеңберіне (жеке тұлғалар, 
табыстың төмендігі) арналған. 
Астана қаласының өміəрі туралы 
ақпараттың жоқтығы. 

2) Қазақстан Республикасы ішіндегі орташа салалық көрсеткіштермен жəне 
орташаəлемдік көрсеткіштермен Эмитент қызметін салыстырмалы түрде 
сипаттамасы, егер оған мүмкіндік болса.   

Қазақстан Республикасы ішіндегі орташа салалық көрсеткіштермен жəне 
орташаəлемдік көрсеткіштермен «Цесна» Корпорациясы» АҚ қызметінің 
салыстырмалы сипаттамасын жасау мүмкін болмай отыр, себебі «Цесна» 
Корпорациясы» АҚ қызметін жүзеге асыратын нарықтарда орташа салалық жəне 
орташа əлемдік көрсеткіштер жоқ.  
3) Саланың болашақ дамуына қатысты болжам жəне осы саладағы 
эмитенттің жағдайы. 

«Цеснабанк» АҚ 
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Банк 2009 жылы тұрақтылықты қамтамасыз ету мақсатында сапалық өсімге 
арқа сүйейді: ішкі бизнес-процестерді оңтайландыру, технологияларды дамыту, 
шығындарды қысқарту жəне табыстылықты арттыру. Банк дамуының артықшылық 
бағыты – тəуекел менеджменті жүйесін жетілдіру. 

Банк депозиттер жəне клиенттердің ағымдағы шоттары – ең тұрақты қор 
базасы, сондай-ақ қосымша табыс пен банк капиталының өсімі есебінен пассивтер 
құрылымының өсуін жоспарлайды. Баланстың активті бөлігіне келсек, несие 
саясатын күшейту несиелік қоржынның сапасының өсуіне əкеледі. 

Банк шағын жəне орта бизнеспен бөлшек сауда бизнесін дамытуға 
бағытталған. Қазіргі уақытта банк клиенттерді сегменттеу қағидасын, инвестициялық 
жобаларды талдауды, талдау əдістемесінің қағидаларын жəне несие қабілеттілігін 
бағалауды қайта қарауда.  

Жаңа əдістемелерді қолдану несиелік тəуекелдерді неғұрлым дұрыс 
бағалауға мүмкіндік береді, банк шығындарын едəуір төмендетеді, осылайша 
қызмет көрсету мен клиенттерге арналған банк өнімдерінің бағасын арзандатады. 

Біздің пікірімізше, саланың бұдан əрі дамуы келесі факторлардың өзгеру 
үрдісімен айқындалатын болады: 
1. Экономиканың дамуы 
2. Қорландыру көздері 
3. ЕДБ қаржылық жағдайы (Несиелік қоржынның сапасы) 
4. Мемлекеттік қолдау 
5. ЕДБ міндеттемелерін қайта құрылымдау 
6. Резидент емес банктер 
7. Бизнес-құрылымдарды қайта құру бойынша ЕДБ-ның өздерінің əрекеттері 

Үкіметтің дағдарысқа қарсы бағдарламасы мен 2009 жылғы наурыздан бастап 
шикізаттық тауарлар құнының оң үрдісі Қазақстан экономикасын жандандырды. 
Түрлі салалардағы белгіленген жобалардың қарқынды жүзеге асырылуын ескере 
отырып, орта мерзімдік келешекте экономика жағдайының жақсаруын күтуге 
болады, бұл жалпы алғанда, банк секторында оң нəтижесін береді.  

Қазіргі уақытта қорландырудың сыртқы нарықтары қазақстандық банктер үшін 
жабық жəне қаржы ұйымдарының берешекті қайта құрылымдау бойынша 
жоспарларының жəне сектордағы кейінгі дефолт тəуекелдерінің аясында жабық 
болып қалуы мүмкін. Тиісінше, келешекте ЕДБ-дың ғана емес, мемлекеттің (жеке 
тұлғалар үшін арнайы мемлекеттік құнды қағаздарды орналастыру) жəне 
мемлекеттің қатысуы бар компаниялардың (Самұрық-Қазына жəне басқалардың 
борыштық қағаздарын орналастыру) тарапынан жалпы ішкі нарықтағы қорландыру 
көздеріне бəсекенің күшеюін күткен жөн, бұл өз кезегінде депозиттер бойынша 
ставкалардың ағымдағы биік деңгейінде тұрақтануына алып келуі мүмкін. Дегенмен, 
қайта қаржыландыру ставкаларының (7,0%) жəне МҚҚ табыстылығының төменгі 
деңгейін ескере отырып, болашақта қысқа мерзімдік депозиттер бойынша 
ставкалардың одан əрі 7-8%-ға дейін төмендеуі заңды болар еді. Ставкалардың 
төмендеуіне нарықтың барлық дерлік қатысушылары мүдделі екені анық.  

ЕДБ несиелік қоржыны сапасының өзгеруіне келсек, банктер қоржын бойынша 
неғұрлым шынайы деректерді ұсынатынын жəне экономикалық жағдайдың 
жақсаратынын ескере отырып, оның тұрақтануын болжаймыз. Дегенмен, күмəнді 
несиелерді біртіндеп қайта жіктеуге жауап ретінде үмітсіз несиелер үлесінің артуы 
жалғасады. Алайда, экономиканың қалпына келуімен қатар, күмəнді займдар 
үлесінің өсу қарқынының баяулауын күткен жөн. 

БТА Банк, Альянс банк жəне Астана Финанс ұйымдарындағы дефолттардан 
көргеніміздей, ЕДБ-ға мемлекет тарапынан тікелей көмекке үміттенудің қажеті жоқ, 
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дегенмен, мемлекеттік несиелеу бағдарламаларына қатысу бойынша ұсыныстар 
арқылы жанама қолдауды жоққа шығаруға болмайды. 

Қазіргі уақытта БТА Банк берешекті қайта құрылымдау бойынша несие 
берушілермен белсенді келіссөздер жүргізуде, банк секторының одан əрі қарай 
дамуына солардың нəтижесіне байланысты болады. Біздің пікірімізше, таяу уақытта 
келісім жасалмайды, өйткені инвесторларды қайта құрылымдау шарттары 
қанағаттандырмайды жəне олардың едəуір жақсаруын күтуде. 

Сонымен қатар резидент емес банктер (HSBC, АТФ банк, Citibank, RBS, 
Сбербанк жəне басқалары) жəне негізгі компаниялар тарапынан кепілдендірілген 
қолдау салдарынан елеулі шетелдік қаржының қатысы бар (ЦентКредит) банктердің  
рөлінің артуы күтілуде, осыған сəйкес қаржы секторының тағы бір даму үрдісін атап 
өткеніміз жөн. Бірінші кезекте бұл батыс жəне азиялық банктердің еншілес 
компанияларына қатысты, қазіргі уақытта белсенді түрде олардың қаржылық 
жүйелеріне үлкен өтімділік көлемі құйылуда.  

Банк секторының келешек дағдарыстан кейінгі дамуы бірінші кезекте банктердің 
өздеріне байланысты болады. Басқару жүйесінің өзі елеулі өзгерістерге ұшырайды, 
ол неғұрлым консервативті болып қалмақ. Шешім қабылдауда тəуекел 
менеджментінің рөлі артады.  

«Концерн» Цесна Астық» ЖШС 

Қазақстан халықаралық ұн нарығының 17%-на ие. Оған: бидайдың жоғарғы 
сапасы; орталық азиялық экспорттық нарықтардың жақындығы; саланың белсенді 
дамуын мемлекеттің қолдауы ықпал етеді. Сонымен қатар соңғы бес жыл ішінде 
ұнды тұтыну мөлшері 1 600 мың тонна деңгейінде қалуда.  

Келешегінің болуына байланысты мемлекет көңіл бөліп отырған ұнды күрделі 
өңдеуден өткізу саясаты Қазақстандағы макарондарды тұтынудың өсуімен 
расталады. Кейінгі үш жылдағы оларды тұтынудың өсуі орташа алғанда жылына 
16,5%-ды құрайды. Макарон өнімдерін өндірудің жəне импортының өсуімен қатар 
жан басына шаққандағы тұтыну да артты. 

Қазақстандық макарондар нарығы макарон өнімдерінің белгілерін қалыптастыру 
жəне тартымды тұтынушылар топтарын құру арқылы бірнеше ірі өндірушілер 
арасындағы  бəсекелестік күреспен сипатталады деп күтілуде. Халық жағдайының 
жақсаруына байланысты нанды, əсіресе қалыптық түрдегі нанды тұтыну 
төмендеуде.  

Нанды үйде тұтынудың төмендеуінің орны бір жағынан оның үйден тыс, 
«бутербродтық» нарық деген атаумен тұтынуының өсуімен жабылады. Сонымен 
қатар кейінгі жылдары нанның басқа түрлеріне (қара бидай нандары, тоқаштар) 
сұраныс орташа алғанда 1,6 есеге артты.  

«Макарон өнімдері» өнімі: бағадағы елеулі өзгеріс байқалмайды. Нарық даму 
деңгейінде, макарон өнімдерін тұтыну өсуде, бірақ өнімді шығару бойынша өндірістік 
қуаттың артуын ескергенде кейінгі екі жылдағы бағасы тұрақты. 

Эмитент бойынша 
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АНЫҚТАМА-БОЛЖАМ 

2009 жылға 

мың тенге 

Жоспар  
№ Баптар атауы 

Кіріс шығын 

1 Өнімді (жұмыс, қызмет) өткізгеннен кіретін кіріс    3 611 252      

   Жылжымайтын мүлікті жалға беру       947 998      

   Консалтингтік қызметтер        77 514      

   Жылжымайтын мүлікті өткізгеннен түсетін түсім     2 585 741      

2  Өткізілген өнімнің өзіндік құны       1 872 740    

3  Мерзім шығыны       1 028 733    

  Өзге де кірістер        130 604      

   Өзге де шығындар         736 316    

   Операциялық қызметтен шығатын қорытынды       104 067      

4  Қаржыландырудан түскен кіріс     3 295 614      

5  Қаржыландыруға кеткен шығын       1 685 000    

8  Салық салынғанға дейінгі барлық кіріс шығын    1 714 681      

9  КПН есептелуі      342 936      

10  Таза кіріс    1 371 745      

 
 2009 жылы  «Цесна» Корпорациясы» АҚ 1 738 512  мың теңге көлемінде 

жалпы пайда табуды жоспарлап отыр, бұл 2008 жылмен салыстырғанда 18,93 
пайызға немесе 276 819 мың теңгеге артық болмақ.   

«Цесна» Корпорациясы»АҚ негізгі кірісті 71,6 пайызды жылжымайтын мүлікті 
өткізгеннен, ал 26,25 пайызды мүлікті жалға бергеннен, 2,15 пайызды 
консалтингтік қызмет көрсеткеннен алуды межелеп отыр.  

Өткізілген өнімнің өзіндік құны 1 872 740 мың теңгені құрайтын болса, мерзім 
шығыны 1 028 733 мың теңгені құрамақ.  

Өзге кірістер 130 604 мың теңгені құрайтын болса, өзге шығындар 736 316 
мың теңгені құрайды жəне өзіне операциялар бойынша курстық айырмашылықты 
шетелдік валютада қосады.  

Мұндай жағдайда 2009 жылдың қорытындысы бойынша операциялық 
қызметтен 104 067 мың теңге мөлшерінде кіріс кіргізу көзделіп отыр. Алайда, 
оперциялық қызметтен түсетін түсім 2008 жылмен салыстырғанда 838 809 мың 
теңгеге азаймақ.  

«Цесна» Корпорациясы» АҚ қаржыландырудан  3 295 614 мың теңге 
мөлшерінде кіріс алуды көздеп отыр, оның ішінде депозиттер бойынша түсім, 
инвестицияларды шығарудан түсетін кіріс бар. Қаржыландыруға кеткен шығындар 
1 685 000 мың теңгені құрамақ.  

2009 жылға жасалып отырған болжам деректері бойынша таза кіріс 
1 371 745 мың теңгені құрамақ, ал  жоспарланып отырған таза табыстар 2008 
жылмен салыстырғанда 279,77 пайызды азаймақ.   

2009 жылға жоспарланған «Цесна» Корпорациясы» АҚ қызметінің жалпы 
қорытындысына  əлемде жəне Қазақстан Республикасында етек алып отырған 
экономикалық дағдарыс кері ықпалын тигізіп отыр.  
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24. Эмитентпен жасасқан, салдарынан эмитенттiң қызметiне елеулi түрде 
ықпал ететiн келiсiм-шарттар, келiсiмдер туралы мəлiметтер:  
 

Шарттын атауы Контрегенттің атауы Эмитенттің келісім 
шарттағы жағдайы 

Шартын 
мазмұны Мерзімі 

Банк заемының шарты  
№120\0026-09/39 -  22.01.09 

АҚ "Цеснабанк" Заем алушы Заем беру 24.01.2011 ж. 

Заем шарты №145 -  
12.05.09 АҚ "Астана-Финанс" Заем алушы Заем беру 12.05.2011 ж. 

Заем шарты № 490  - 02.11. 
06. 

ATEX Интернешнл Заем алушы Заем беру                      
31.12.2009 ж. 

Банк заемының шарты 
№К061-2008/80 -  20.02.08. АҚ "АТФБанк" Заем алушы Заем беру 20.02.2016 ж. 

Инвестициялау шарты 
№530 – 13.12.06   

ЖШС Интеграцион Инвестор  

Іскер 
орталығының 
құрылысын 
инвестициялау 

31.12.2011 ж. 

 
25. Эмитент қызметiн жүзеге асыру үшiн алынған лицензиялар, патенттер, 

рұқсаттар туралы, құжаттың нөмiрi жəне күнiн, қолданылу мерзiмiн жəне осы 
құжатты берген орган көрсетiлген мəлiметтер. 

Эмитенттің адвокаттық қызметпен байланысы жоқ, ақылы заңдық қызметтер 
көрсету құқығы бар Қазақстан Республикасы Əділет министрлігінің Тіркеу қызметі 
комитеті 28.07.2004 жылы берген, тіркеу № 780-390-1901-АО «Цесна» 
Корпорациясы» мемлекеттік лицензиясы бар. 

    26. Қабылданған физикалық немесе сандық бірліктерімен соңғы екi жылда 
немесе нақты жұмыс iстелген кезеңдегі сатылған өнiмнiң (орындалған 
жұмыстардың, қызмет көрсетудiң) көлемдері:  

Кəсіпорынның 
атауы 

Тауардың атауы өлшем 
бірлігі 

2007 
(консолидация

лық) 

2008 
(консолидациял

ық) 

1 
жартыжыл

дық 
2009 

жылдың 

АҚ "Цеснабанк" Клиенттерге берілген заем, 
комиссиондық табыс, т.б. 

мың тенге 20 273 445 21 065 923 13 149 367 

АҚ "Корпорация 
"Цесна" 

Жалға беру табысы, 
инвестициялық мүлукті 
сатудан тапқан табыс, 
пəтерден алған табыс, 
құрылыс шартының айыпы 

мың  тенге 3 143 540 3 902 067 1 422 464 

АҚ  "Цесна 
Капитал" 

Инвестициялық портфелді 
басқару, брокерлік қызмет 

мың  тенге 123 521 65 531 26 100 

ЖШС  "Концерн 
"Найза Курылыс" 

Тұрғылықты жəне тұрғылықты 
емес орындарды сату, 
қорларды сату, көлік қызметін 
көрсету, операциялық жалға 
беру  

мың  тенге 8 361 509 10 257 811   

ЖШС "Медет 
Холдинг" 

Жалға беруден тапқан табыс, 
консультациялық қызмет 
көрсету.  

мың  тенге 435 430 485 929 220 302 

ЖШС"Найза 
инжиниринг" 

Инжинирлік қызмет көрсету, 
СМР,  

мың  тенге 897 727 223 585 45 528 

ЖШС "Дирекция 
РТС" 

Жалға беру мың  тенге 74 762 84 013   



 Облигациялық бағдарлама шығарылымының проспектiсi «Корпорация «Цесна» Акционерлік қоғамы 

 

 37

ЖШС  "Тас-Кум 
сервис" 

Құм жəне қиыршық тастар 
қызметін орындау, көлік 
қызметін көрсету.  

мың  тенге 29 430 12 097   

ЖШС  СК "Норд-
Астана" 

Құрылыс материалдар 
қызметін орындау, СМР.  

мың  тенге 750 717 336 913   

ЖШС "Газета 
"Инфо-Цес" 

 Жарнама жəне жарнама 
хабарландыру, газет 
сатылымы   

мың  тенге 900 650 668 246 241 772 

ЖШС "Проектная 
фирма "Шабыт" 

 ПСД өңдеу, авторлық 
қадағалау мың  тенге 102 082 38 961   

ЖШС  "Концерн 
"Цесна Астык" 

Ұн жəне жанрма өнімдерін 
сату, алынған жарма 
өнімдерін сату, 
инвестициялық жылжымайтын 
мүлікті жалға беру. 

мың  тенге 8 119 718 9 632 586 3 513 062 

ЖШС "ЦТ 
"Астыкжан" Тауарларды реализациялау мың  тенге 4 426 110     

 ЖШС  "Сириус-
АВ" Жалға беру мың  тенге 145 876     

АҚ "Кептер-
Телеком" 

Интернетке қосылуға қызмет 
көрсету  мың  тенге 11 182     

ЖШС  "Акмола-
Дирмен" 

Жалға беруден алынған кіріс мың  тенге 37 463 37 787 18 413 

ЖШС 
"Хлебозавод 
"Цесна-Астык" 

 Жарма өнімдерін сату жəне 
кондитерлік өнімдерді сату  

мың  тенге 0 1 046 954 467 103 

Parsek 
Development 

Тұрғызылған объектілерді 
сату, жалға беру.  мың  тенге 2 913 463 1 708 632 166 953 

ЖШС  
Жалтырский 
элеватор" 

Дəнді дақылдарға қатысты 
қызметттер, дəн өнімдерін 
сату , нан өнімдерін сату 

мың  тенге 287 464 392 433 132 200 

ЖШС "Элеватор 
"Цесна-Астык" 

Жарманы сақтау, кептіру, 
тазалау.  мың  тенге 90 662 102 608 43 450 

ЖШС "Цесна-
Мак" Жарма өнімдері,ұн мың  тенге 387 833 1 312 746 639 461 

ЖШС "Алма-Цес" Ұн, жарма күріш, қант 
өнімдерін реализациялау 

мың  тенге 1 269 450 1 885 409 962 851 

ЖШС "Астык 
Логистик" 

өндірілген тауарларды сату, 
жалға беру, дайын өнімді сату мың  тенге 298 950 1 103 331 603 626 

ЖШС "Унитрейд" өндірілген тауарларды сату, 
жалға беру, дайын өнімді сату 

мың  тенге   543 142 

Барлығы    52 917 550 54 197 506 32 380 806 

Жою     9 121 812 11 307 564 4 666 972 

Барлығы    43 795 738 42 889 942 27 711 834 

 
Эмитенттiң сатылған өнiмiнiң (көрсетiлген жұмыстың, қызметтiң) көлемiндегi 

өзгерiстерді талдау. 
мың тенге 

2007 жыл 2008 жыл 

Факт Факт 

Аууы , тенге 
№ Баптар атауы 

табыс шығын Табыс шығын табыс шығын 

өсу 
екпіні , 
% 

1 Банктік табыстар  20 110 011   20 899 867   789 856   103,93% 
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2 өнімдерді өткізудегі 
табыс(жұмыстар, 
қызметтерг) 

              

  Ақпараттық, 
 консалтингтік 

838 275   623 154   -215 121   74,34% 

  Ғимараттарды, жерлерді, 
жабдықтарды жалға беруден 
алғантабыс 

898 878   990 169   91 291   110,16% 

  Біріккен құрылыс қызметінен 
алған табыс  

7 518 071   7 059 620   -458 451   93,90% 

  Тауарларды өткізуден алған 
табыс  

13 593 227   12 049 846   -1 543 381   88,65% 

  Басқалар 837 276   1 267 286   430 010   151,36% 

3 Басқа да табыстар 390 586   216 148   -174 438   55,34% 

4 Банктік шығындар    9 390 288   14 459 536   5 069 248 153,98% 

5 Дайын өнімді өткізуден алған 
өзіндік бағасы 

  19 511 466   18 014 440   -1 497 026 92,33% 

6 Инвестициялық мүліктің 
əділ(нақты) құның өзгертуі  

2 132 539   1 105 524   -1 027 015   51,84% 

7 Өткізуге байланысты 
шығындар  

  915 271   639 295   -275 976 69,85% 

8 Мерзімдік шығындар    10 041 366   9 697 801   -343 565 96,58% 

9 Қаржыландыруға 
байланысты шығындар 

              

10 Басқа да шығындар    85 155   47 070   -38 085 55,28% 

11 Құнсызданудың шығындары    2 067 554   4 977 267   2 909 713 240,73% 

12 Банктік емес қаржылық 
табыстар 

1 950 024   4 930 638   2 980 614   252,85% 

13 Банктік емес қаржылық 
шығындар  

  2 306 829   3 007 882   701 053 130,39% 

14 Салық салуға дейінгі жалпы 
табыс (шығын)  

              

15 Корпоративтік салықты 
есептеу жəне ескеру 

  925 666 1 930 072   1 930 072 -925 666   

  Азшылық үлесі 109 713     297 548 -109 713 297 548   

16 Таза табыс  2 915 579   526 581   -2 388 998   18,06% 

27. Эмитент қызметінің негізгі түрлері бойынша сатудың (жұмыстардың, 
қызметтердің) табыстылығына жағымды жəне жағымсыз əсер ететін 
факторлар: 

Қызмет процесінде Эмитент тəуекелдің əр алуан түрлерімен кездеседі жəне 
қызметтің бағыттары бойынша күтуге, бағалауға, бақылауға жəне Эмитент 
қабылдайтын тəуекелдердің көлемдерін анықтайтын факторлардың əрекетін 
төмендетуге жəне мүмкін болған жерде шығасыларды жұмсартуға мүмкіндік 
беретін икемді саясат жүргізеді.       

Сатудың табыстылығына жағымды əсер ететін факторлар: 

- елдің рецессиядан күтілетін шығуы; 

- Астана қаласының дамуы; 

- халықтың демографиялық тұрғыдан өсуі; 

- халықтың қаржылық сауаттылығының артуы; 

- тұрғын жəне коммерциялық жылжымайтын мүлікке сұраныстың өсуі; 

- эмитенттің жағымды келбеті  

Сатудың табыстылығына жағымсыз əсер ететін мүмкін факторлар: 

- рецессияның жалғасуы; 

- іскерлік белсенділіктің құлдырауы; 
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- тұрғын жəне коммерциялық жылжымайтын мүлікке сатып алушылық қабілеттің 
төмендеуі; 

- мемлекеттік билік, Қазақстан Республикасының басқару жəне басқа шетел 
мемлекеті органдарының (кеден, салық жəне т.б.) тыйым салу шараларымен 
байланысты логистика мен баға белгілеудің проблемалары  

28. Эмитенттiң өз өнiмiн (жұмыстарын, қызмет көрсетудi) сатуды 
ұйымдастыру жөнiндегi қызметi. 

1) эмитенттiң барлық жеткiзiлiмiнiң он жəне одан көп процентi тиесiлi болатын 
жеткiзушiлерiнiң атауы жəне орналасқан жерi, олардың үлестерi процентпен 
көрсетiледi. Осы дерек көздерiне болашақта рұқсат беруге қатысты болжамдар 
ұсынылуы тиiс; 

 

Тұтынушының атауы  мен тұрған жері 
еншісіне 10 жəне одан артық пайыз 
жалпы түсілімнен түсетін тұтынушы 

(жұмыс жəне қызмет) көрсетулер 

Зат қатынастары 

Тауаларды айналдыру 
жəне қызмет көрсету 

негізіндегі жалпы үлес  
% 

Болашақта қол 
жетерлік қайнар көзі 

АҚ "Корпорация "Цесна" 

АҚ "Цеснабанк", Астана қаласы, Жеңіс 
даңғылы, 29. Бейбитшилик көшесі, 43  

Жалға беру 
7,10% Жоғарғы 

ЖШС  "Медет-Холдинг" 

АҚ "Корпорация "Цесна", Астана қаласы, 
Достық көшесі, 3  Жалға беру 

68,00% жоғарғы 

ЖШС  "Концерн "Цесна-Астык" 

ЖШС  "Корпорация"АПК-Инвест" З – ші сатылы бидай 
14.82% Қолайлы  

ЖШС  "Элеватор Строй Монтаж" Құрылыс – монтаждық 
жұмыстар  10.40% Қолайлы  

АҚ НК "Продкорпорация"  З – ші сатылы бидай 
10.31% Қолайлы  

ЖШС  "Агрофирма Поиск" З – ші сатылы бидай 
6.33% Қолайлы  

 
2) үлесiне эмитенттiң өнiмiн (жұмыстарын, қызмет көрсетуiн) сатудан түскен 

жалпы түсiмнiң он жəне одан көп процентiнен астамы тиесiлi болатын 
тұтынушылардың атауы жəне орналасқан жерi, олардың сатудың жалпы 
көлемiндегi үлестерi пайызы көрсетiледi. Эмитенттiң өнiмiн (жұмыстарын, қызмет 
көрсетуiн) сатуға əсер етуi мүмкiн терiс факторлар ашылады. 
 

Тұтынушының атауы  мен тұрған жері 
еншісіне 10 жəне одан артық пайыз 
жалпы түсілімнен түсетін тұтынушы 

(жұмыс жəне қызмет) көрсетулер 

Қатыныстардың заты 

Жабдықтаудың жалпы 
көлемдегі үлесі  

(жасалған жұмыс жəне 
қызмет %) 

ықпал ететiн 
өнiмдердi 

сатуларына негативтi 
болуы мүмкін 
факторлар, 

АҚ "Корпорация "Цесна" 

АҚ  "Цеснабанк", Астана қаласы, Жеңіс 
даңғылы. 29, Бейбитшилик көшесі, 43 

Жалға беру 6,80% Нарықтың үлкеюі, 
қызметтердің өткізуі 

ЖШС  "Концерн "Цесна-Астык" 
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ЖШС Алма-Цес Ұн жарма 26.30% Нарықтың үлкеюі, 
қызметтердің өткізуі 

Kefayat General Trading Co LLC Ұн, жарма 13.96% Нарықтың үлкеюі, 
қызметтердің өткізуі 

Компания ОЕГ Ұн 9.16% Нарықтың үлкеюі, 
қызметтердің өткізуі 

ЖШС  "Хлебозавод "Цесна-Астык" Ұн 5.29% Нарықтың үлкеюі, 
қызметтердің өткізуі 

  
29. Эмитенттің қызметіне əсер ететін негізгі  факторлар:  
1) эмитент қызметiнiң маусымдылығы, эмитент қызметiнiң маусымдық 

сипаттағы түрлерi жəне олардың эмитенттiң жалпы кiрiсiндегi үлесi; 

Эмитенттің маусымдық сипаттағы қызметтері негізінен елеусіз жəне 3%-дан 
аспайтындай үлесті құрайды. 

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

ЖШС  "Концерн 
"Цесна-Астык" 

Жалпы 
көлемдегі 
үлес  

(шығыс, 
кіріс) 

ЖШС  "Цесна-Мак" 

Жалпы 
көлемдегі 
үлес  

(шығыс, 
кіріс) 

ЖШС  "Астык-
Логистик" 

Жалпы 
көлемдегі 
үлес  

(шығыс, 
кіріс)) 

Атауы 

тонн Мың .тенге % Тонн мың. 
тенге % тонн мың.тен

ге % 

Экспорт   2 229 680 4,9%   26 240 0,1%   0   

Ұн  35 059 2 080 482               

Макаронд
ар 885 79 784   239 26 240         

Комбикор
малар  2 200 69 414               

                    

Импорт   213 063 0,4%   123 999 0,2%   110 208 0,2% 

Макаронд
ар       336 40 262         

Басқалары    213 063     83 736     110 208   

 
3) Егер осы мəміленің (мəмілілердің) сомасы эмитент активтерінің 
баланстық құнынының он пайызынана асатын болса, облигациялар щығару 
туралы шешім қабылданған күннен бастап алты айдың ішінде жасалуы 
немесе орындалуы тиіс мəміле (мəмілілер) туралы мəліметтер;  
Сомасы эмитент активтерінің баланстық құнының он пайызынан асатын, 
облигациялар шығару туралы шешім қабылданған күннен бастап алты айдың 
ішінде жасалуы немесе орындалуы тиіс мəмілілер жоқ.  
Эмитент «ЦМТ –Астана» ЖШС нің көрме орталығының жарғылық капиталына 
бағалау құнымен 5 102 951 850 тенге  салуды жоспарлайды.   
 
4) болашақ міндеттемелер. Эмитенттің негізгі болашақ міндеттемелері жəне 
эмитенттің қызметіне осы міндеттемелер көрсете алатын, соның ішінде 
осындай эмитент, облигациялардың саны, кепілдік шарттары, өтеу мерзімі 
жəне кепілдікті шығаралым валютасы туралы ақпаратты қоса алғанда 
үшінші тұлғалардың кепілдіктерімен қамтамасыз етілген өзге эмитенттердің 
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облигациялары бойынша эмитенттің кепілдігі туралы теріс əсер ашып 
көрсетіледі;  
 

Шарттын атауы Контрегенттің атауы Эмитенттің келісім 
шарттағы жағдайы Шарттың түрі Мерзімі 

ШАРТ  № 490 от 2 11 06 
ATEX Интернешнл 

Заем алушы Заем беру  31.12.2009 

Жалпылы келесім шарт  
№К061-2008/80 от 
20.02.08       (кол-во 
ИДБЗ 44) 

АҚ "АТФБанк" Заем алушы 

Заем беру 05.04.10   -19.02.16 

ШАРТ №1000\0055-09 от 
12.05.09 

АҚ "Астана-Финанс" Заем алушы 

Заем беру 15.11.2013 

ШАРТ №120\0026-09 от 
22.01.09 

АҚ "Цеснабанк" Заем алушы 

Заем беру 24.01.2011 

 
 «Корпорация «Цесна» АҚ барлық болашақ міндеттемелері тек қана ағымдағы 
қызметпен байланысты жəне қысқа мерзімді сипатқа ие (жеткізушілер мен 
мердігерлердің алдындағы ағымдағы кредиторлық берешек, бюджет алдындағы 
ағымдағы берешек, еңбекақы төлеу бойынша берешек). «Корпорация «Цесна» АҚ 
өзінің қызметіне жағымсыз əсер етуіне мүмкін болашақ міндеттемелері жоқ.       

5) эмитенттің сот процестеріне қатысуы туралы мəліметтер. Нəтижелері 
бойынша эмитент қызметінің тоқтатылуы немесе шектелуі, оған ақшалай 
немесе өзге де міндеттемелердің салынуы болуы мүмкін, эмитенттің 
қатысуымен болған сот процестері мəнінің сипаттамасы берілсін:  

Эмитент сот процестеріне, эмитент қызметінің тоқтатылуы немесе шектелуі, 
оған ақшалай немесе өзге де міндеттемелердің салынуы нəтижелерінде, 
Эмитент жауапкер немесе талапкер ретінде қатыспайды.  

6) уəкiлеттi мемлекеттiк органдар жəне/немесе сот соңғы жыл iшiнде 
эмитентке жəне оның лауазымды тұлғаларына қолданған барлық əкiмшiлiк 
санкциялар туралы мəлiметтер. Санкция қолданылған күндi, санкция 
қолданған органды, санкция қолдану себептерiн, санкцияның түрлерiн жəне 
мөлшерiн, сондай-ақ санкцияның орындалу дəрежесi  

№ 
Санкция 

салынған 
уақыты 

Санкция 
салынған 

тұлға 

Санкция 
түрі 

Не үшін Санкция салған 
орган 

Санкцияның 
мөлшері, 

теңге 

Атқару 
дəрежесі 

1.  09.07. 
2008г. 

АҚ 
«Корпорация 
«Цесна» 

Айыппұл  КоПА РК «құқық 
бұзушылық» ст. 
87 б.3 қаралған  

МК«Бақылау 
бойынша 
департамент жəне 
халықты 
əлеуметтiк 
қорғау» Астана 
қаласы бойынша  

23 360 Айыппұл 
толық 
мөлшерде 
төленді 
16.07. 
2008г. 
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7) тəуекел факторлары. Облигация иелері ұшырайтын тəуекел 
факторларының толық талдауы берілсін.  

Эмитент өз қызметін Қазақстан Республикасындағы макроэкономикалық 
жағдайды, елдің жəне Эмитент бар өңірлердің экономикалық даму болжамдарын 
назарға ала отырып жүзеге асырады.    

Эмитент ұшырайтын экономикалық тəуекелдердің екі негізгі тобын ұсынамыз:  

Сыртқы тəуекелдер  

Республикадағы макроэкономикалық 
ахуалмен байланысты тəуекелдер  

Мемлекеттегі макроэкономикалық ахуал кез келген кəсіпорынның қызметіне 
едəуір əсер етеді. Тəуекелдің осы блогының арасында  Эмитенттің 
қызметіне тұтыну бағалары индексінің, теңгені шетел валютасына 
айырбастау бағамының қолайсыз өзгерулері, халық табысы деңгейінің 
өзгеруі көп əсер етеді.  

Саяси тəуекел  

Саяси тəуекел – бұл дебитордың шарт талаптарын орындауын мүмкін емес 
қылатын немесе экспортерге тиесілі тауардың залалына, кəмпескеленуіне 
немесе бұзылуына əкелетін, шетел мемлекеттерінің əдеттегіден тыс 
əрекеттері немесе шетелдегі саяси оқиғалар.    

Эмитенттің қызметінде саяси тəуекелдің пайда болу мүмкіндігін толықтай 
алып тастауға болмайды, өйткені нарықтағы сатулардың негізгі үлесі 
шетелден əкелінетін жеткізілімдердің есебінен жүзеге асырылады.  

Құқықтық тəуекел  

Сондай-ақ Қазақстанның заң жүйесімен байланысты тəуекелдер де бар, 
өйткені осы жүйе сыртқы əлеуметтік, экономикалық жəне саяси 
факторлардан толықтай тəуелсіз бола алмайды. Демек, заңнамадағы 
өзгерістермен, бағалы қағаздар нарығын реттеу құқығымен, осы саладағы 
бизнестің өзгеруіне əкелетін, сондай-ақ бақылаушы мемлекеттік органдар 
талаптарының қатаңдануымен тəуекелдер болады. 

Бағалы қағаздар нарығындағы кəсіби 
қызметпен байланысты тəуекелдер  

Батыс елдерімен салыстырғанда бағалы қағаздардың қазақстандық нарығы 
өз жолының басында ғана тұр. Сонымен бірге, бағалы қағаздар нарығының 
қалыпты жұмыс істеуінің негізгі аспектілерінің бірі бағалы қағаздар 
нарығындағы қызметпен байланысты тəуекелдерді сақтандыру дамыту 
болып табылады. Сақтандырудың осы түрі бағалы қағаздар нарығындағы 
кəсіби қызметтің стандарты болуы керек, негізгі күш қор нарығындағы 
қызметке бейімделген арнайы сақтандыру өнімдерін əзірлеуге жəне 
технологияны жетілдіруге бағытталуы қажет.   

Сыртқы тəуекелдерді толығымен жоюға болмайды, дегенмен, бағалы қағаздар нарығындағы заңдар мен нормативтік 
құқықтық актілер талаптарының орындалуын қадағалау, үшінші тұлғалармен жасалған шарттарға  міндетті заң, 
экономикалық, кепілгерлік сараптамалар өткізу; дамудың тұрақты талдауы мен мониторингін жүзеге асыру арқылы 
оларды қабылдауға болатын деңгейге дейін төмендетуге жəне бағалауға болады.  

Ішкі тəуекелдер  

Кредиттік тəуекел  

Қарыз алушының (эмитенттің)  бағалы қағаздар шығарылымының 
шарттарымен белгіленген, кредиторға (инвесторға) тиесілі негізі қарызды 
жəне пайыздарды төлемеу тəуекелі. Кредиттік тəуекел сондай-ақ бағалы 
қағаздар бойынша есеп айырысуларды реттеу кезінде серіктестің 
міндеттемелерді орындамауына байланысты пайда болатын шығасы 
тəуекелдерінен тұрады.    

Компанияның кредиттік тəуекелді төмендетудің негізгі құралдары мыналар 
болып табылады:    
- өз қызметінің айқындығы;  
- Компанияның қаржы жағдайына терең жəне жан-жақты талдау жасау;   
- Компанияның ағымдағы өтемпаздығын қажетті деңгейде ұстау;  
- кредит беру мəселелері бойынша шешімдерді қабылдаудағы алқалылық 
пен кешенділік.  

Пайыздық тəуекел  

Компанияның пайыздық тəуекелі пайда болуы нарықтық пайыздық 
мөлшерлемелердің шұғыл өзгеруінен, сыйақы мөлшерлемелерінің қолайсыз 
өзгеруі салдарынан пайда болады жəне орналастырылған активтер мен 
тартылған міндеттемелердің қайтару мерзімдерінің сəйкессіздігінен пайда 
болатын шығындарды, сондай-ақ мөлшерлемелердің əр алуан түрлерін 
қолдануды қамтиды. Эмитент үнемі мониторинг жүргізіп отырады жəне 
пайыздық мөлшерлемелердің өзгеруі салдарынан пайыздық табыстар мен 
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пайыздық шығыстардың арасындағы  спрэдтің шекті мүмкін болатын 
қысқартылуына жол бермейді.   

Валюталық тəуекел  

Валюталық тəуекел өзіне шетел валюталары бағамдарының өзгеруімен 
байланысты шығындардың пайда болу мүмкіндігін қамтиды. Эмитент шетел 
валюталарымен операциялар жүргізу кезінде, шығындарды болдырмау 
мақсатында валюталық жайғасымның ахуалына үнемі мониторинг жүргізіп 
отырады.   

Кадрлық тəуекел  

Компанияның ұйымдастырушылық құрылымы жұмыс учаскелерінің өзара 
жабылуын жүргізуге, сондай-ақ кадр резервтерін дайындауды (директорлар 
орынбасарларын оқыту жəне институтын енгізу) жүзеге асыруға мүмкіндік 
беретіндігінің есебінен кадрлық тəуекел  төмендейді.  

 
8) Эмитенттiң қызметi туралы, эмитент өзiнiң қызметiн жүзеге асыратын 
рыноктар туралы басқа ақпарат:  

  «Цесна» Корпорациясы» АҚ қызметі туралы, сондай-ақ Эмитент өз қызметін 
жүзеге асыратын нарықтар туралы жоғарыда сипатталғаннан басқа ақпарат жоқ. 

 

V ҚАРЖЫЛЫҚ   ЖАҒДАЙЫ 
  
30. Баланстық құны материалдық емес активтердiң жалпы баланстық 
құнының бес жəне одан көп процентiн құрайтын материалдық активтердiң 
түрлерi.  
 
2009 жылдың 1қазандағы жағдайы     
 

№ Атауы  
Баланстық құны, 

мың.тенге 

Барлық баланстық 
құнынан алғандағы 

бөлшегі,% 

1 Программлық қамсыздандыру 104 888 19,53% 

2 Лицензиялық келісім  250 738 46,68% 

3 Басқа  181 481 33,79% 

 Барлығы  537 107 100,00% 

 
                                

 
31.Баланстық құны негiзгi құрал-жабдықтың жалпы баланстық құнының бес 
жəне одан көп процентiн құрайтын негiзгi құрал-жабдықтың түрлерi. 
 
 2009 жылдың 1 қазандағы жағдайы                                    
 

Негізгі  құралдардың түрі (НҚ) 
Баланстық құны 

мың.тенге  

Барлық баланстық 
құнынан алғандағы 

бөлшегі (НҚ) 

Жер  1 988 014 12,15% 

Ғимарат жəне  орнатулар  7 075 907 43,25% 

Машина жəне жабдықтар 4 750 228 29,04% 

Көлік құралдары 135 699 0,83% 
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Басқа да басты құралдар 
2 409 992 14,73% 

Ең басты құралдар бойынша қорытынды 16 359 840 100,00% 

 

Негізгі  құралдардың түрі: 
 

Негізгі  құралдардың 
түрі: 

Сипаттау  Тұрған жері 
Баланстық 

құны 
мың.тенге 

Жер  

Жер  Көлем 2,1307га г.Астана ул. Ак Жол 24/4 31 385    

Жер  Көлем 25,5200 га п.Жалтыр 108 453    

Жер  Көлем 9.7293 га  г. Астана ул.Ак жол 24 149 255    

Жер  Көлем 100 га г. Астана Аршалынский район 116 667    

Жер  Көлем 5,777 га г.Алматы 1 049 380    

Жер  
Көлем 0,0036 га г. Астана, пр.Республики 9/2,ВП 5 3 250    

Жер  Көлем 0,1352 г.Алматы 296 194    

Жер  Көлем 96 га г. Астана Аршалынский район 112 097    

Жер  Көлем 104 га г. Астана Аршалынский район 121 333    

Ғимарат жəне  орнатулар 

Жарма зауытының 
ғимараты жəне ұн тарту 
диірмені 

6-ы қабатты, ауданы: мельница-
2592 кв.м.,СГП- 1 
қабатты.ауданы -1942 кв.м. 

Астана қ., Ақжол к-сі, 24/5 251 217 

Макарондық фабриканың 
ғимараты 

МФ ғимараты -2-і қаб.ауданы 
.3344 кв.м.,БХМ-6 - ы қаб.,СГП-
2-і қаб. ауданы 2144 кв.м.,акт 
залы-400 кв.м. 

Астана қ., Ақжол к-сі, 24/5 944 447 

Дəнкептіргіш Ц-50 2 шт 
30.09.05.кап.рем 

1964 ж. 
салынған,Р=667м2.биіктігі  18м, 
өрт сөндіру қауіпсіздігімен 
қамтамасыздырылған 

Астана қ., Ақжол к-сі 24/4 12 702 

Элеватордың жұмыс 
мұнарасы 

1962 ж. салынған , 
Р=3146,7м2,биіктігі  65,5м, 
8қабатты, аспирация , өрт 
сөндіру қауіпсіздігімен 
қамтамасыздандырылған 

Астана к., Ақжол к-сі 24/4 40 585 

Силос корпусі №1 

1963 ж. салынған,биіктігі  
40м.Р=753,1 м2, корпус 18 
силостан тұрады, биіктігі 
30м,диаметр 6м, бір силостың 
сыйымдылығы  600тн 

Астана қ., Ақжол к-сі 24/4 14 785 

Силос корпусі №2 

1963 ж салынған,биіктігі 
40м.Р=753,1 м2, корпус 18 
тұрады, биіктігі 30м,диаметр 6м, 
бір силостың сыйымдылығы 
600тн 

Астана қ., Ақжол к-сі 24/4 20 658 

Силос корпусі №3 

1964 ж. салынған,биіктігі 
40м.Р=753,1 м2, корпус 18 
силостан тұрады, биіктігі 
30м,диаметр 6м, бір силостың 
сыйымдылығы  600тн 

Астана қ., Ақжол к-сі 24/4 14 610 

Силос корпусі №4 

1964 ж. салынған 
,Р=643м2,биіктігі 40м,  18 
силостан тұрады , биіктігі 30м, 
диаметр 6м, сыйымдылығы  
600тн 

Астана қ., Ақжол к-сі 24/4 17 859 

Асфальтты бетонды зауыт 1950 кв.м. Астана қ., Софиевск тас жолы, 12 20 885 
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Асфальттық жабу 6683,2 кв.м, құрылған жылы 
2001-2006 Астана қ., Софиевск тас жолы, 12 12 316 

Котельная 48 кв.м,  1983 жылы салынған, 1 
қабат Астана қ., Софиевск тас жолы, 12 8 174 

элеватор ғимараты темірбетондылар Жалтыр кенті 385 371 

ТЖ тупигі №1 ТЖ рельсі Жалтыр кенті 51 615 

ТЖ тупигі №3 ТЖ рельсі Жалтыр кенті 51 300 

Ғимарат 5-қабатты ғимарат,жалпы 
ауданы 4828,7 кв.м. 

Астана қ., Жеңіс д-лы, 29 500 090 

Комбикорм зауытының 
ғимараты 

(Т1,Т2,Т3) Астана қ-сы, Ақжол к-сі., 24 122 822 

"Здоровье" спорт кешені 
ғимараты 

691.9 кв.м Астана қ-сы, Манас к-сі 105 249 

Mельзавод 1 (У) 3 981,4 м.кв Астана қ-сы., Ақжол к-сі., 24 74 751 

Дайын өнім қоймасының 
ғимараты  (М) 4181,9 кв.м Астана қ-сы., Ақжол к-сі., 24 48 376 

Гараж 8 боксов (Т) Астана қ-сы., Ақжол к-сі., 24 53 350 

"Горячий хлеб" сауда 
кешені 

580,9 кв.м Астана қ-сы., Ақдол к-сі., 22 86 415 

офистік үй - жай 131,2 кв.м. Астана қ-сы., Республика д-лы 9/2, 
5-ші үй - жай 

10 993 

Əкімшілік ғимараты 182 м2 Алматы қ-сы 21 806 

Ғимарат.   Бытовой корпус 
122,8 м2 (Алматы) 

122,8 м2 Алматы қ-сы 17 791 

Ғимарат.Офис (277 м2) Ақмола облысы, Астана қ-сы., 
Бараев к-сі., 9 

57 059 

Ғимарат.Офис 101,2 м2 Ақмола облысы, Астана қ-сы., 
Жеңіс д-лы 37 (83) 

20 791 

Ғимарат.Офис ғимараттың жер үстіндегі бөлігі Ақмола облысы, Астана қ-сы., 
Бейбітшілік к-сі.,21 661 848 

Ғимарат. Офис 122,2 кв.м. Ақмола облысы, Астана қ-сы., 
Бейбітшілік к-сі.,45 

27 175 

"Шапагат" дүкені 21  415,6 кв.м Ақмола облысы, Астана қ-сы., 
Республика д-лы., 21 

107 111 

Ғимарат. Қойма 208,8 м2 Алматы қ-сы 22 299 

Ғимарат.Қойма үй -жайлары ( 9 шт 1051,7 м2 ) Алматы қ-сы 114 026 

Ғимарат. Сауда павильоны 70м2 Алматы қ-сы 8 775 

филиал ғимараты 1863,57 кв.м Шымкент қаласында 219 795 

Қарағанды филиалының 
ғимараты 1837,7 кв.м мекен - жайы Чкалов к-сі 7/4 298 055 

Орал қаласындағы 
филиалының ғимараты 
(Гумар Караш атындағы 
көшесі, 31 үй) 

1214,5 кв.м (Орал қ-сы., Гумар - Караш к-сі., 31 
үй) 330 212 

Павлодар қ-ғы ғимараттар, 
Сатпаев көшесі, 154 

4012,8 кв.м Павлодар қ-сы., Сатпаев к-сі 154 354 208 

Қабанбай батыр көшесіндегі 
ғимарат 

590,8 кв.м Қабанбай батыр к-сі 358 264 

Əкімшілік ғимараты 
"Цеснабанк" АҚ, Қабанбай 
батыр көшесі 120/1 

3307,01 кв.м ШҚО "Цеснабанк" АҚ,  Қабанбай 
батыр к-сі 120/1 396 131 

Қостанай филиалы офисінің 
ғимараты (.Дулатов к-сі. 58) 

2409,7 кв.м Қостанай филиалы (Дулатов к-сі 
58) 

458 837 
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Ғимарат Актау қ., 15 ш.а., 
офис 67А 2363,5 кв.м Ақтау қ-сы., 15 ш.а. Офис 67 А 753 155 

Машиналар жəне жабдықтар 

Машиналар жəне 
жабдықтар 

вальцевые станки, 
автоматическая компрессорная 
установка упаковщик 
автоматический, автоматическая 
сушка, ковшовые весы 
анализатор влажности, 
барабанный лопастный дозатор 

г.Астана ул.Акжол 24/5 1 185 814 

Сайман (құрылымды кабельдік ауу  
категория  5е)(2008 ж.) 

г. Астана,ул.Акжол,22 1 819 

Беріліс механизмі Сервер жəне мини АТС г. Астана, пр.Республики 9/2,ВП 5 1 843 

аяқталмаған құрылыс  2 817 984 
Басқа 

Машиналар жəне жабдықтар  742 768 

ККККөөөөліклікліклік    ттттүүүүрлерірлерірлерірлері 

көлік құралдары ГАЗ-3302-14 автомобилі 2006ж. 
шығарылған 

Астана қ., Республика д-лы 7/2 812 

ГАЗ 31105 100 автомобилі 2007 г.в. Астана қ., Ақжол к-сі, 22 857 

көлік құралдары 

а/м (транспортер Z969 СО, 
қоғалтқыштың көлемі  2,0, түсі 
ақ), 
а/м (транспортер 
Z073 СК, қоғалтқыштың көлемі  
2,0, түсі ақ), а/м Z595 AU, 
қоғалтқыштың көлемі  2,0, түсі 
күміс, 
а/м Z088AU, қоғалтқыштың 
көлемі  2,0, түсі сұр, 
а/м Z378 CN, қоғалтқыштың 
көлемі  1,6, түсі металлик, 
а/м Z826 СС, қоғалтқыштың 
көлемі  1,6, түсі көк, 
а/м Z825 СС, қоғалтқыштың 
көлемі  1,6, түсі көк, 
а/м Z827 СС, қоғалтқыштың 
көлемі  1,6, түсі күлгін 

 11 594 

көлік құралдары Автомобиль Toyota Corolla 1.4 
MT/JTNBM58E603504945 

г.Алматы 2 698 

көлік құралдары Автомобиль Toyta Camry г.Алматы 3 100 

көлік құралдары 
ГрузовикMITSUBISHI CANTER 
859 G Шасси 
№NTLFE85PGO1002113 

г.Алматы 3 628 

көлік құралдары Toyota Camry 2.4. г. Астана, пр.Республики 9/2,ВП 5 3 509 

ГАЗ 2705 (Соболь) броневик г.Актау, мкр.15, зд67А 2 625 

ГАЗ 2705 (Соболь) броневик г.Актау, мкр.15, зд67А 2 625 

ГАЗ2705 (Соболь) броневик г.Актау, мкр.15, зд67А 2 572 

Автомобиль TOYOTA LAND CRUISER г.Актау, мкр.15, зд67А 2 521 

ГАЗ 2705 (Соболь) броневик г.Актау, мкр.15, зд67А 2 711 

Басқа көлік құралдары г.Астана ул.Акжол 24/5 96 447 
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Басқа 

Басқа да басты құрал - 
жабдықтар 

компьютерлер, офистік 
жиһаздар 

г.Астана пр.Республики 7/2 2 409 992 

 
 

32. Инвестициялар (консолидациялық есептілік бойынша). 
 
2009 жылдың 1 қазандағы  жағдайы                                        мың тенге 
 
 

№ Инвестициялар  Конечное сальдо Элиминирование
Итого с учетом 

элиминирования 

I Басқа заң тұлғаларының 
капиталындағы инвестициялар    28 019 497 27 838 739 180 758 

1 "Корпорация "Цесна" АҚ 25 224 632 25 215 939 8 693 

  "Цесна Капитал" АҚ 186 150 186 150 0 

  "Цеснабанк" АҚ 12 060 599 12 060 599 0 

  "Медет Холдинг" ЖШС 12 963 312 12 963 312 0 

  "Мирас" АҚ  4 237   4 237 

  "Найза Инжиниринг" ЖШС 97 97 0 

  "Концерн "Цесна-Астык" ЖШС 5 781 5 781 0 

  "Астанаэнергосервис" АҚ 4 456   4 456 

2 "Цеснабанк" АҚ 475 485 475 485 0 

  Цесна Капитал АҚ 145 628 145 628 0 

   дочерняя организация Tsesna 
International B.V. 

329 857 329 857 0 

3 "Газета "Инфо-Цес" ЖШС 135 823 0 135 823 

  "Ак-Сункар" ЖШС 135 823   135 823 

4 "Медет-Холдинг" ЖШС 649 900 644 377 5 523 

  Акциялар "АЭС" АҚ 3 198   3 198 

  "Концерн "Цесна-Астык" ЖШС 572 340 572 340 0 

  "Газета "Инфо-Цес" ЖШС 1 637 1 637 0 

  "Медет-Недвижимость" ЖШС  10   10 

  "АГСК" ЖШС 4   4 

  "АТК" ЖШС  4   4 

  "Интеграцион" ЖШС 3   3 

  "ФК Алматы" ЖШС 90   90 

  "ФК Цесна" ЖШС  70 400 70 400 0 

  Каз.центр метрологии и сертификации 191   191 

  ИФК Титан ЖШС  2 023   2 023 

5 "Концерн "Цесна-Астык" ЖШС 1 998 483 1 978 423 20 060 

  "Элеватор "Цесна-Астык" ЖШС 65 000 65 000 0 

  "Алма-Цес" ЖШС 620 620 0 

  "Цесна-Мак" ЖШС 1 750 000 1 750 000 0 

  "Акмола-Дирмен" ЖШС 73 700 73 700 0 

  "Астык-Логистик" ЖШС 81 000 81 000 0 

  "Жалтырский элеватор" ЖШС 3 070 3 070 0 

  
Союз зерноперераб. и хлебопек. 
Казахстана 

1 000   1 000 

  "Хлебозавод "Цесна-Астык" ЖШС 5 000 5 000 0 
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  "Унитрейд" ЖШС 33 33 0 

  "Астанаэнергосервис" АҚ 19 060   19 060 

6 "Жалтырский элеватор" ЖШС 10 320 0 10 320 

  "Колутон-95" ЖШС 10 320   10 320 

7 "Цесна-Мак" ЖШС 339 0 339 

  "ТЦ Астыкжан" ЖШС 339   339 

II Құнды қағаздар портфелі, барлығы 19 059 521 133 121 18 926 409 

1 "Корпорация "Цесна" АҚ 3 819 816 -71 079 3 748 737 

  Купондық облигациялар "Цеснабанк" 
АҚ 

71 079  -71 079 0 

  Акциялар "Казахтелеком" АҚ 1 951   1 951 

  Акциялар "Казахтелеком" АҚ 2 577   2 577 

  Акциялар "Казкоммерцбанк" АҚ 1 414   1 414 

  
Акциялар "Народный сберигательбный 
банк" АҚ 

2 168   2 168 

  паи закрытого инвест.фонда "Медет" 3 740 627   3 740 627 

2 "Цеснабанк" АҚ 15 142 858 0 15 072 458 

  Бағалы қағаздар сауда орналасқан: 4 972 609   4 972 609 

  соның ішінде    

  Мемлекеттік бағалы кағаздар  450 000   450 000 

  Мемлекеттік емес бағалы қағаздар  4 522 609   4 522 609 

  Бағалы қағаздар, өтеу орналасқан 9 755 690   9 755 690 

  соның ішінде    

  Мемлекеттік бағалы кағаздар  6 455 350   6 455 350 

  Мемлекеттік емес бағалы қағаздар  3 300 340   3 300 340 

  Бағалы қағаздар, сату орналасқан 850 534   850 534 

  соның ішінде    

  Мемлекеттік бағалы кағаздар  834 284   834 284 

  Басқа инвестициялар  16 250   16 250 

  
корректировка на сумму дисконта, 
резерва и вознаграждения 

-435 975  -435 975 

3 "Цесна Капитал" АҚ 96 847 62 042 34 805 

  
Акциялар “Казахстанская фондовая 
биржа" АҚ 

2 200   2 200 

  Акциялар "Цеснабанк" АҚ  25 428 25 428 0 

  
Купондық облигациялар "Цеснабанк" 
АҚ 

1 522   1 522 

  
Акциялар "Казкоммерцбанк"      
простые 

2 047   2 047 

  Акциялар "Казахтелеком" АҚ  4 311   4 311 

  Акциялар "Казахтелеком" АҚ 11 570   11 570 

  "Цеснабанк" АҚ 36 614 36 614 0 

  
Субординирлық облигациялар 
"Цеснабанк" АҚ 

552   552 

  
Субординирлық облигациялар 
"Цеснабанк" АҚ 

6 988   6 988 

  
Облигациялар 
KAZKOMMERTSINTERNATIONAL B.V. 

5 615   5 615 
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  Всего 47 079 018 27 971 860 19 107 158 

                                                            

 
 33.  Дебиторлық берешек 
Эмитенттің алдында дебиторлық берешектiң жалпы сомасының бес жəне одан көп 
процентi мөлшерiнде дебиторлық берешегi бар ұйымның атауын көрсете отырып 
дебиторлық берешектiң құрылымы не эмитенттiң неғұрлым iрi он дебиторының 
тiзiмi:  
2009 жылдың 1 қазандағы  жағдайы бойынша  
 

№ Дебитордың атауы Сомасы 
мың тенге 

Жалпы 
дебиторлық 
қарыздың 

үлес 
сомасынан 
алғандағы 

бөлшегі 

Көріну 
себептері 

Шарт бойынша 
міндеттемелерді орындау 

мерзімі 

1 Клиенттерге берілген заем 97 059 074 88,40% 

 
 
 
 

Берілген 
заемдар 

өтеуге дейінгі қалған төлем 
мерзімі:  1 айға дейін - 
13943580 мың тенге, 1 
айдан 3 айға дейін   - 

7868573 мың тенге, 3 айдан 
6 айға дейін  - 8624073 мың 
тенге, 6 айдан 1 жылға 

дейін- 9113216 мың тенге, 1 
жылдан артық  - 59051003 

мың тенге. 

2 

Басқа банктерге салымдар, 
құнды қағаздармен 
«Обратное РЕПО» 
операциялары 

4 790 598 4,36% 

 
Басқа да 
дебиторлық 
қарыздар  

өтеуге дейінгі қалған төлем 
мерзімі:  1 айға дейін  - 

3181004 тыс.тенге, 1 айдан 
3 айға  – 568 869 мың тенге, 

3 айдан 6 айға дейін  - 
755594 мың тенге, 6 айдан 
1 ж. дейін - 285131 мың 

тенге. 

3  «Концерн "Найза-Курылыс» 
ЖШС 

1 517 248 1,38% 
 
 

аванс СМР 
31.03.2010 

4 «АлЮр Астана» ЖШС  775 000 0,71% 

Құнды 
қағаздарды 

сату  
28.08.2010 

5  «МАКСАТ АБК» ЖШС  386 067 0,35% 

 
 
Уақытша 
көмек  

20.08.2015 

6  «АГСК» ЖШС 365 000 0,33% 
 

Жалға беру 30.01.2010 

7  «Интеграцион» ЖШС  352 717 0,32% 
Қызметтер  

10.11.2011 

8 «Цесна-Мак» ЖШС 239 559 0,22% 

Қаржы 
көмегінің 

өнімі  
01.12.2009 

9 Басқа да дебиторлар  4 310 218 3,93% 

Шарттар 
бойынша  Шарттар бойынша  

  Барлығы  109 795 481 100%  
  

  

33-1. Эмитенттің міндеттемелерінің қамтамасыз етуі болып табылатын, 
сондай-ақ сенімді басқаруға берілген эмитент активтері туралы мəліметтер, 
əрбір активтің құнын жəне сəйкес шарттардың əрекетінің аяқталу күнін 
көрсетумен. 
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Атау  Активтың құны 
01.10.09г., мың. тенге Договорының нөмері Договорының 

бітіру күні 

Жер  31 384,79 

Элеваторының ғимараттар  143 415,00 

Қурал сайман  21 489,80 

Басқа сайман 586,39 

№ZК065-2005/А от 
10.10.2005г., 
дополнительное 
соглашение №1 от "20" 
июля 2007 года 

22.09.2010 

Ғимарат, көлем 2965,4 кв.м  66471 №120/321-07 от 07.08.07 08.08.2011 

Ғимарат, көлем 2849,6 кв.м 308414 Договор от 01 07 07 30.10.2016 

Диірменің сайман  955524 Договор от 22.05.09г. 22.05.2014 

Жайы көлем 3376,4 кв.м 888 214 

Ғимарат, көлем 255,3 кв.м 63 048 

Ғимарат, көлем 415,6 кв.м 107 111 

Ғимарат, көлем 2362,0 кв.м 591 073 

Ғимарат, көлем 101,2 кв.м 20 791 

Ғимарат, көлем 687,0 кв.м 107 559 

Ғимарат, көлем 5081,7 кв.м 732 161 

Ғимарат, көлем 5082,2 кв.м 923 463 

Ғимарат, көлем 478,8 кв.м 56 064 

Ғимарат, көлем 277,0 кв.м 57 059 

Ғимарат, көлем 8 719,5 кв.м 1 757 846 

Договор от 20.02.08 19.02.2016 

Нан заводы комплексы   201 248,50 

Договор № К049-2004 от 
17.08.2004г.; договор № 
К1025-2006 от  
02.08.2006г.; договор № 
К1705-2007 от 
25.12.2007г.; договор № 
К1706-2007 от 
25.12.2007г.; договор № 
К049-2004 от 
17.08.2004г.; договор № 
К1025-2006 от  
02.08.2006г.; договор № 
К1705-2007 от 
25.12.2007г.; договор № 
К1706-2007 от 
25.12.2007г.; договор № 
К049-2004 от 
17.08.2004г.; договор 
№К1025-2006 от  
02.08.2006г.    

29.03.2013 

Ғимарат, көлем 14029,40 м2 (Ак жол 33) 1 965 786,40 Договор № К1705-2007 от 
25.12.2007г. 

25.12.2012 

Газовая котельнясы   22 245,83 Договор № К1148-2007 от 
20.07.2007г 

 

Ғимарат, көлем "Астыкжан"-Костанай  1 340 249,09 Договор № К1705-2007 от 
25.12.2007г 

 

Ғимарат, көлем "Астыкжан" Астана 1 350 063,86 Договор № К1706-2007 от 
25.12.2007г 

27.12.2010 
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Ғимарат, көлем "Астыкжан-2" Астана 1 237 946,27 Договор № К1612-2006 от 
15.11.2006г.; 

 

Склад п.Коктал  21 560,06 Договор № К1148-2007 от 
20.07.2007г.  

 

Конно-спортивный комплексы  133 657,49 Договор № К1705-2007 от 
25.12.2007г.; 

 

Жер  337 347 

Договор № К049-2004 от 
17.08.2004г.; договор № 
К1025-2006 от  
02.08.2006г.; договор № 
К1025-2006 от  
02.08.2006г.; договор № 
К1705-2007 от 
25.12.2007г.; договор № 
К049-2004 от 
17.08.2004г.; договор № 
К1025-2006 от  
02.08.2006г.; договор № 
К1705-2007 от 
25.12.2007г.; договор № 
К1706-2007 от 
25.12.2007г.  

25.12.2012 

Ғимарат жəне орнатулар 755 211 

договор № К049-2004 от 
17.08.2004г.; договор № 
К1025-2006 от  
02.08.2006г.; договор № 
К1705-2007 от 
25.12.2007г.; договор № 
К049-2004 от 
17.08.2004г.; договор № 
К1025-2006 от  
02.08.2006г.; договор № 
К1705-2007 от 
25.12.2007г.; договор № 
К1706-2007 от 
25.12.2007г.  

25.12.2012 

Машиналар жəне жабдықтар 595 993 

договор № К049-2004 от 
17.08.2004г.; договор № 
К1025-2006 от  
02.08.2006г.; договор № 
К1705-2007 от 
25.12.2007г.; договор № 
К1706-2007 от 
25.12.2007г.; договор № 
К049-2004 от 
17.08.2004г.; договор № 
К1025-2006 от  
02.08.2006г.; договор № 
К1705-2007 от 
25.12.2007г.; договор № 
К1706-2007 от 
25.12.2007г; договор № 
К049-2004 от 
17.08.2004г.; договор № 
К1025-2006 от  
02.08.2006г.; договор № 
К1705-2007 от 
25.12.2007г.; договор № 
К1706-2007 от 
25.12.2007г; договор № 
К1705-2007 от 
25.12.2007г.; 

25.12.2012 

Басқа негізгі қаржылар 2 479 

договор № К049-2004 от 
17.08.2004г.; договор № 
К1025-2006 от  
02.08.2006г.; договор № 
К1705-2007 от 
25.12.2007г.; договор № 
К1706-2007 от 
25.12.2007г.; договор № 
К049-2004 от 
17.08.2004г.; договор № 
К1025-2006 от  
02.08.2006г.; договор № 
К1705-2007 от 

27.12.2010 
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25.12.2007г.; договор № 
К1706-2007 от 
25.12.2007г; договор № 
К049-2004 от 
17.08.2004г.; договор № 
К1025-2006 от  
02.08.2006г.; договор № 
К1705-2007 от 
25.12.2007г.; договор № 
К1706-2007 от 
25.12.2007г; договор № 
К1705-2007 от 
25.12.2007г. 

Жер   108 453 

Ғимарат жəне орнатулар Жалтыр 
элеваторының 708 268 

Машиналар жəне жабдықтар 36 419 

К1147-2007/12 26.08.2010 

Ескерту: KZT мың тенгемен көрсетіледі. 
 
34. Эмитенттiң жарғылық жəне меншiктi капиталының мөлшерi осы 
Проспектінің  нақты мезгілінде көрсетіледі. ( консолидациялық есептілік 
бойынша) 
 
Жарғылық капиталдың мөлшері –  20 000 000 мың тенге. 
Меншікті  капиталдың мөлшері   –  26 248 927 мың.тенге  
 
35. Заемдар. 
Қолданылып жүрген банктiк заемдар жəне кредиттiк желiлер, олардың валютасы, 
сыйақы ставкалары, қамтамасыз ету түрлерi туралы ақпарат ашылады. Жақын 
арадағы он екi ай iшiнде өтелетiн сомалар тоқсан бойынша бөлiнуi тиiс, қалған 
сомалар жылдар бойынша бөлiне отырып ұсынылады. 
 
Қысқа мерзімді заемдар 
 2009 жылғы 1 қазандағы жағдайы бойынша   

№ кредиттық договоры Беру күні Қайтарылу 
күні 

Займның 
қосында 

Валюта
ның түрі 

Сыйлық 
беруның 
ставкасы 

Қамсыздандырылу 

"Корпорация "Цесна" АҚ 

"АТФБанк" АҚ,                      
рамочное соглашение 
№К061-2008/80 от 
20.02.08      

с 03.03.2008     
по 05.12.08 

 с 05.04.10   
по 19.02.16 800 000 USD 15,00% қозғалмайтын мүлік 

«ATEX Интернешнл» 
ЖШС, № 490 от 02.11.06 

10, 13,14  
ноября 2006 
года 

31.12.2009 1 380 234 KZT 3,00% қамсыздандырылусыз  

"Цесна-Мак" ЖШС 

АО «АТФБанк» договор 
№3 _10_00229_09  22.05.09нг. 22 05 2014 22 538 KZT 13,50% гарантия "Цесна-

Астык" ЖШС 

"Концерн "Цесна-Астык" ЖШС 

«АТФБанк» АҚ, договор 
№ К1146-2007/5 

21.01.2009 21.07.2009 471 922 USD 15,00% қозғалмайтын мүлік 

«АТФБанк» АҚ, договор 
№ К1146-2007/6 

26.01.2009 24.07.2009 119 721 USD 15,00% қозғалмайтын мүлік 

«АТФБанк» АҚ, договор 
№ К107-2008/5 

13.11.2008 13.11.2009 20 879 KZT 20,00% қозғалмайтын мүлік 
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«АТФБанк» АҚ, договор 
№ К107-2008/6 26.01.2009 24.07.2009 23 839 USD 15,00% қозғалмайтын мүлік 

«АТФБанк» АҚ, договор 
№ К107-2008/8 03.02.2009 30.07.2009 23 393 USD 15,00% қозғалмайтын мүлік 

«АТФБанк» АҚ, договор 
№ К107-2008/9 

27.02.2009 26.02.2010 19 479 USD 15,00% қозғалмайтын мүлік 

«АТФБанк» АҚ, договор 
№ К107-2008/10 

09.04.2009 09.07.2009 19 139 USD 15,00% қозғалмайтын мүлік 

«АТФБанк» АҚ, договор 
№ К1025-2006/7 

31.03.2009 02.08.2009 84 375 KZT 20,00% қозғалмайтын мүлік 

«АТФБанк» АҚ, договор 
№ К1025-2006/21 

12.08.2008 02.08.2009 99 950 USD 15,00% қозғалмайтын мүлік 

«АТФБанк» АҚ, договор 
№ К1025-2006/22 31.03.2009 31.07.2009 97 364 KZT 20,00% қозғалмайтын мүлік 

«АТФБанк» АҚ, договор 
№ К1025-2006/24 26.01.2009 24.07.2009 47 516 USD 15,00% қозғалмайтын мүлік 

«АТФБанк» АҚ, договор 
№ К1025-2006/25 

03.02.2009 30.07.2009 31 749 USD 15,00% қозғалмайтын мүлік 

«АТФБанк» АҚ, договор 
№ К1025-2006/26 

27.02.2009 01.07.2009 50 415 USD 15,00% қозғалмайтын мүлік 

«АТФБанк» АҚ, договор 
№ К1025-2006/27 

09.04.2009 09.07.2009 44 504 USD 15,00% қозғалмайтын мүлік 

«АТФБанк» АҚ, договор 
№ К049-2004/68 

14.05.2008 01.07.2009 143 318 USD 15,00% қозғалмайтын мүлік 

«АТФБанк» АҚ, договор 
№ К049-2004/69 

26.01.2009 24.07.2009 78 710 USD 15,00% қозғалмайтын мүлік 

«АТФБанк» АҚ, договор 
№ К049-2004/70 03.02.2009 03.02.2010 1 748 657 USD 15,00% қозғалмайтын мүлік 

«АТФБанк» АҚ, договор 
№ К049-2004/71 

27.02.2009 26.02.2010 12 940 USD 15,00% қозғалмайтын мүлік 

«АТФБанк» АҚ, договор 
№ К049-2004/72 

11.03.2009 11.03.2010 61 432 USD 15,00% қозғалмайтын мүлік 

«АТФБанк» АҚ, договор 
№ К049-2004/73 

13.03.2009 12.03.2010 41 227 USD 15,00% қозғалмайтын мүлік 

«АТФБанк» АҚ, договор 
№ К049-2004/74 

17.03.2009 17.03.2010 33 433 USD 15,00% қозғалмайтын мүлік 

«АТФБанк» АҚ, договор 
№ К049-2004/75 

09.04.2009 09.07.2009 20 896 USD 15,00% қозғалмайтын мүлік 

«АТФБанк» АҚ, договор 
№ К049-2004/76 

19.05.2009 19.08.2009 134 757 USD 14,63% қозғалмайтын мүлік 

«АТФБанк» АҚ, договор 
№ К049-2004/77 22.05.2009 22.08.2009 64 750 USD 14,49% қозғалмайтын мүлік 

«Банк «Астана-Финанс» 
АҚ, договор 
№3_10_00130_09/2 

14.04.2009 14.07.2009 250 000 KZT 19,00% қозғалмайтын мүлік, 
бидай 

«Банк «Астана-Финанс» 
АҚ, договор 
№3_10_00130_09/1 

28.03.2009 01.07.2009 150 000 KZT 19,00% қозғалмайтын мүлік, 
бидай 

«Банк «Астана-Финанс» 
АҚ, договор 
№3_10_00130_09/3 

26.05.2009 26.08.2009 39 000 KZT 19,00% қозғалмайтын мүлік, 
бидай 

"Цеснабанк" АҚ 

Anglo-Romanian Bank 
Limited  

09.11.2007 09.11.2010 65 412 USD 6,10% аккредитив  

Anglo-Romanian Bank 
Limited 

25.07.2007 23.07.2010 33 269 USD 6,34% аккредитив  
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Landesbank     AG  Berlin 03.07.2006 06.06.2011 16 762 EUR 2,91% қамсыздандырылусыз  

Landesbank     AG  Berlin 17.01.2007 21.12.2009 11 694 EUR 2,91% қамсыздандырылусыз  

Landesbank     AG  Berlin 18.03.2008 18.03.2013 31 037 EUR 2,40% қамсыздандырылусыз  

Landesbank     AG  Berlin 31.03.2008 29.03.2013 30 558 EUR 2,38% қамсыздандырылусыз  

Export Development 
Canada 07.05.2009 15.09.2014 7 853 USD 1,97% қамсыздандырылусыз  

Export Development 
Canada 

30.06.2009 15.06.2014 7 991 USD 2,45% қамсыздандырылусыз  

Export Development 
Canada 

29.09.2006 31.05.2010 8 500 USD 4,73% қамсыздандырылусыз  

Export Development 
Canada 

30.04.2007 30.04.2011 8 885 USD 4,85% қамсыздандырылусыз  

Export Development 
Canada 

21.06.2007 31.05.2011 28 163 USD 4,53% қамсыздандырылусыз  

Deere Credit 05.09.2007 15.08.2012 18 383 USD 1,50% қамсыздандырылусыз  

Deere Credit 09.09.2006 15.05.2011 40 931 USD 20,63% қамсыздандырылусыз  

Export Development 
Canada 24.04.2006 28.02.2011 13 344 USD 4,24% қамсыздандырылусыз  

Anglo-Romanian Bank 
Limited 02.05.2008 02.05.2011 64 646 USD 5,91% қамсыздандырылусыз  

Export Development 
Canada 

20.05.2009 15.03.2014 7 843 USD 1,98% қамсыздандырылусыз  

Export Development 
Canada 

13.07.2009 16.06.2015 14 602 USD 2,29% қамсыздандырылусыз  

«ФРМП «Даму» АҚ 29.04.2008 29.12.2014 203 435 KZT 9,40% қамсыздандырылусыз  

«ФРМП «Даму» АҚ 14.12.2007 14.12.2014 554 546 KZT 9,40% қамсыздандырылусыз  

«ФРМП «Даму» АҚ 24.02.2009 03.02.2016 507 692 KZT 8,00% қамсыздандырылусыз  

«ФРМП «Даму» АҚ 26.08.2008 26.08.2015 90 910 KZT 7,50% қамсыздандырылусыз  

 
Ескертулер : KZT мың тенгемен көрсетіледі. 

Ұзақмерзімді  заем:  
 
2009 жылғы 1 қазандағы  жағдайы бойынша  
 

№ кредиттық договоры Беру күні Қайтарылу 
күні 

Займның 
қосында 

Валюта
ның түрі  

Сыйлық 
беруның 
ставкасы 

Қамсыздандырылу 

"Корпорация "Цесна" АҚ 

"АТФБанк" АҚ,                      
рамочное соглашение 
№К061-2008/80 от 
20.02.08 

с 03.03.2008     
по 05.12.08 

 с 05.04.10   
по19.02.16 23 108 690 USD 15,00% жылжымайтын мүлік 

"Астана-финанс" АҚ,            
договор №1000\0055-09 
от 12.05.09 

15.05.2009 15.11.2013 2 040 000 KZT 11,00% Акциялар 
"Цеснабанк" АҚ 

"Элеватор "Цесна-Астык" ЖШС 

«АТФБанк» АҚ, договор 
№ 1145 от 20.07.2007г. 

в течении 
2009 года 

24.02.2010 29 907 USD 16,00% негізгі қаржылар  

«АТФБанк» АҚ, договор 
№ 1145 от 20.07.2007г. 

в течении 
2009 года 

22.09.2010 45 738 USD 14,00% негізгі қаржылар  

"Жалтырский элеватор" ЖШС 

«АТФБанк» АҚ, договор 
№К1147-2007/10 

08.07.2009 08.10.2009 17056 KZT 14,34% жылжымайтын мүлік 

«АТФБанк» АҚ, договор 
№К1147-2007/11 

10.07.2009 12.10.2009 54644 KZT 14,33% жылжымайтын мүлік 

«АТФБанк» АҚ, договор 
№К1147-2007/12 26.08.2009 26.08.2010 11020 KZT 14,11% жылжымайтын мүлік 
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"Медет-Холдинг" ЖШС 

«Лизинговая компания 
«Астана-финанс» АҚ  

01.07.2007 30.10.2016 12 272 KZT 14,80% негізгі қаржылар 

"Цесна-Мак" ЖШС 

«Астана-финанс» АҚ, 
договор 
№3_10_00219_09  

19.05.09нг. 19 05 2014 195 122 KZT 13,50% 

«Астана-финанс» АҚ, 
договор 
№3_10_00229_09  

22.05.09нг. 22 05 2014 203 049 KZT 13,50% 

гарантия "Цесна-
Астык" ЖШС,  
сайман 

"Концерн "Цесна-Астык" ЖШС 

«АТФБанк» АҚ, договор 
№ К107-2008/3 31.03.2009 31.03.2013 234 459 USD 15,00% жылжымайтын мүлік 

«АТФБанк» АҚ, договор 
№ К1705-2007/1 25.12.2007 25.12.2012 568 022 USD 15,00% жылжымайтын мүлік 

«АТФБанк» АҚ, договор 
№ К1706-2007/1 

25.12.2007 25.12.2010 483 012 USD 15,00% жылжымайтын мүлік 

«Астана-финанс» АҚ, 
договор №4/48-06 17.04.2006 17.04.2010 1 400 000 KZT 11,80% бидай  

«Астана-финанс» АҚ, 
контракт №1344 12.12.2006 12.12.2011 3 000 000 KZT 12,65% жылжымайтын мүлік 

"Цеснабанк" АҚ 

Павлодарский акимат 
24.05.2005 03.01.2011 750 KZT 5,65% қамсыздандырылус

ыз  
Павлодарский акимат 

14.03.2006 01.12.2011 53 646 KZT 4,26% қамсыздандырылус
ыз  

Павлодарский акимат 
03.05.2007 05.08.2012 48 794 KZT 4,60% қамсыздандырылус

ыз  
Anglo-Romanian Bank 
Limited 

09.11.2007 09.11.2010 32 706 USD 6,10% қамсыздандырылус
ыз  

Anglo-Romanian Bank 
Limited 

02.05.2008 02.05.2011 64 645 USD 5,90% аккредитив  

Landesbank     AG  Berlin 
03.07.2006 06.06.2011 16 763 EUR 2,91% қамсыздандырылус

ыз  
Landesbank     AG  Berlin 

18.03.2008 18.03.2013 77 594 EUR 2,40% қамсыздандырылус
ыз  

Landesbank     AG  Berlin 
31.03.2008 29.03.2013 76 397 EUR 2,38% қамсыздандырылус

ыз  
Export Development Canada 

07.05.2009 15.09.2014 27 486 USD 1,98% қамсыздандырылус
ыз  

Export Development Canada 
30.06.2009 15.06.2014 31 963 USD 2,45% қамсыздандырылус

ыз  
Export Development Canada 

20.04.2006 28.02.2011 6 672 USD 4,24% қамсыздандырылус
ыз  

Export Development Canada 
24.04.2007 30.04.2011 8 885 USD 4,85% қамсыздандырылус

ыз  
Export Development Canada 

21.06.2007 31.05.2011 28 164 USD 4,53% 
қамсыздандырылус
ыз  

Deere Credit 
05.09.2007 15.08.2012 36 765 USD 1,50% қамсыздандырылус

ыз  
Deere Credit 

09.09.2006 15.05.2011 40 931 USD 2,06% 
қамсыздандырылус
ыз  

Export Development Canada 
20.05.2009 15.03.2014 27 449 USD 1,98% қамсыздандырылус

ыз  
Export Development Canada 

13.07.2009 16.06.2015 73 009 USD 2,29% 
қамсыздандырылус
ыз  

«ФРМП «Даму» АҚ 
29.04.2008 29.12.2014 915 459 KZT 9,40% 

қамсыздандырылус
ыз  

«ФРМП «Даму» АҚ 
14.12.2007 14.12.2014 2 495 454 KZT 9,40% қамсыздандырылус

ыз  
«ФРМП «Даму» АҚ 

24.02.2009 03.02.2016 2 792 308 KZT 8,00% қамсыздандырылус
ыз  

«ФРМП «Даму» АҚ 
26.08.2008 26.08.2015 909 090 KZT 7,50% қамсыздандырылус

ыз  
«ФРМП «Даму» АҚ 19.01.2009 30.09.2015 833 662 KZT 7,50% қамсыздандырылус
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ыз  

«ФРМП «Даму» АҚ 
15.05.2009 30.09.2015 25 634 KZT 7,50% қамсыздандырылус

ыз  
 

Жуырдағы 12 ай ішінде төленетін несие: кварталға бөлінген:  
 

Дата  
Валютаның 

түрі 
Борышты өтеу Пайыздың өтеу Барлық 

"Элеватор Цесна-Астык" ЖШС 

1 квартал 2010 года USD 20 969 855 21 824

1квартал 2010 года USD 8 938 416 9 354

3 квартал 2010 года USD 22 643 2 444 25 087

3 квартал 2010 года USD 23 095 2 403 25 498

"Жалтырский элеватор" ЖШС 

4 квартал 2009 года мың.тенге 71 701 1 540 73 241

1 квартал 2010 года мың.тенге 4 132 314 4 446

2 квартал 2010 года мың.тенге 4 132 314 4 446

3 квартал 2010 года мың.тенге 2 756 210 2 966

“Медет-Холдинг” ЖШС 

4 квартал 2009 года мың.тенге 28 000 5 515 33 515

1 квартал 2010 года мың.тенге 300 4 687 4 987

2 квартал 2010 года мың.тенге 300 4 780 5 080

3 квартал 2010 года мың.тенге 300 4 873 5 173

4 квартал 2010 года мың.тенге 300 4 705 5 005

“Цесна-Мак” ЖШС 

4 квартал 2009 года мың.тенге 22 538 13 944 36 482

1 квартал 2010 года мың.тенге 22 538 13 184 35 722

2 квартал 2010 года мың.тенге 22 538 12 425 34 963

3 квартал 2010 года мың.тенге 22 538 11 664 34 202

4 квартал 2010 года мың.тенге 22 538 10 902 33 440

"Концерн "Цесна-Астык" ЖШС 

4 квартал 2009 года мың.тенге   309 495 309 495

1 квартал 2010 года мың.тенге   243 495 243 495

2 квартал 2010 года мың.тенге 1 569 186 208 401 1 777 587

3 квартал 2010 года мың.тенге 256 148 163 401 419 549

4 квартал 2010 года мың.тенге 256 148 151 963 408 111

"Корпорация "Цесна" АҚ  

4 квартал 2009 года мың.тенге 1 380 234 116 563 1 496 797

1 квартал 2010 год мың.тенге 0 0 0

2 квартал 2010 год мың.тенге 0 112 823 112 823

3 квартал 2010 год мың.тенге 0 0 0

4 квартал 2010 год мың.тенге 0 114 693 114 693

Долларовый займ     

4 квартал 2009 года USD   894 119 894 119

1 квартал 2010 год  USD   864 643 864 643

2 квартал 2010 год  USD 1 362 862 905 673 2 268 535
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3 квартал 2010 год USD 1 362 862 825 252 2 188 114

4 квартал 2010 год USD 962 862 779 918 1 742 780

"Цеснабанк" АҚ 

4 квартал 2009 года  мың.тенге  207 911 207 911

1 квартал 2010 года  мың.тенге   

2 квартал 2010 года  мың.тенге   

3 квартал 2010 года  мың.тенге   

4 квартал 2010 года  мың.тенге 580 805 207 911 726 542

 
Өтеу сомасын жылдыққа бөлу  
 

Дата  
Валютаның 

түрі 
Борышты өтеу Пайыздың өтеу Барлық 

“Медет-Холдинг” ЖШС 

2011 год мың.тенге 128 196 11 536 139 732

“Цесна-Мак” ЖШС 

2011 год мың.тенге 90 152 36 005 126 157

2012 год мың.тенге 90 152 23 835 113 987

2013 год мың.тенге 90 152 11 664 101 816

2014 год мың.тенге 37 563 1 266 38 829

"Концерн "Цесна-Астык" ЖШС 

2011 год мың.тенге 6 106 076 1 032 432 7 138 508

2012 год мың.тенге 1 424 593 317 362 1 741 956

2013 год мың.тенге 1 024 593 225 940 1 250 533

2014 год мың.тенге 1 024 593 161 862 1 186 455

"Корпорация "Цесна" ЖШС 

2011 год мың.тенге 1 200 000 15 867 1 215 867

2012 год мың.тенге   228 140 228 140

2013 год мың.тенге 2 040 000 227 517 2 267 517
Долларовый займ     

2011 год USD 3 851 448 2 760 512 6 611 961

2012 год USD 3 851 448 2 197 172 6 048 620

2013 год USD 3 851 448 1 613 124 5 464 572

2014 год USD 3 851 448 1 035 538 4 886 987

2015 год USD 3 851 448 458 613 4 310 061

2016 год USD 962 862 21 500 984 361

"Цеснабанк" АҚ 

2011 год мың.тенге 1 862 756  1 862 756

2012 год мың.тенге 1 770 787  1 770 787

2013 год мың.тенге 1 672 813  1 672 813

2014 год мың.тенге 1 630 172  1 630 172

2015 год мың.тенге 853 047  853 047

2016 год мың.тенге 253 846  253 846
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36. Эмитенттiң негiзгi қызметiн жүзеге асыруға байланысты кредиторлық 
берешегi (жеткiзушiлер алдындағы берешек, алынған аванстар). 

 Осы тармақта эмитент өзiнiң кредиторлық берешектiң жалпы сомасының бес 
жəне одан көп процентi мөлшерiнде берешегi бар ұйымның атауын көрсете 
отырып, кредиторлық берешектiң құрылымы не эмитенттiң бiрiншi он неғұрлым iрi 
кредиторлық тiзiмi ашылады. 
 
 2009 жылдың 1 қазандағы  жағдайы 
 

№ 
Несие берушінің  

атауы 
сомасы, 

мың тенге 

Жалпы 
кредиторлық 

қарыздың 
үлес 

сомасынан 
алғандағы 

бөлшегі 

Не үшін   
Шарт бойынша 

міндеттемелерді орындау 
мерзімі 

1 
Клиенттердің 
салымдары  

90 004 636 69,89%   

өтеуге дейінгі қалған төлем  
мерзімі:  1 айға дейін - 
28166653 мың тенге, 1 
айдан 3 айға дейін - 
10084220 мың тенге, 3 
айдан 6 айға дейін  - 
6318981 мың тенге, 6 
айдан 1 жылға дейін - 
5731069 мың тенге, 1 
жылдан 5 жылға дейін - 
41033109 мың тенге 

2 
Айналысқа түскен 
құнды қағаздар 
(облигациялар) 

21 399 855 16,62%   

өтеуге дейінгі қалған 
төлем мерзімі: 1 айдан 3 
айға дейін - 114949 мың 
тенге, 3 айдан 6 айға 
дейін - 12937939 мың 
тенге, бір жылдан 5 жылға 
дейін - 8346967 мың тенге 

3 долевое физ лица 1 508 498 1,17% Пəтерлер 
үшін 

01.07.2010 

4 Интеграцион ЖШС 1 300 693 1,01% инвестици
ялар 

01.12.2009 

5 "Интеграцион" ЖШС 1 201 499 0,93% Үш жақты 
хаттама  

01.12.2009 

6 «Найза – Керемет» 
ЖШС  

1 102 201 0,86% Коммисия
лық шарты 

01.12.2009 

7 "Дирекция РТС" ЖШС 950 000 0,74% 
Басты 
жабдықтар 
үшін 

01.01.2010 

8 
ЖШС "Концерн 
"Найза-Курылыс" 

895 566 0,70% ҚМЖ 01.07.2010 

9 
"Корпорация"АПК-
Инвест" ЖШС  

878 000 0,68% 
Астық үшін  

01.12.2009 

10 Atex International FZC 574 885 0,45% 
Заем жəне 
қаржыланд
ыру 

01.12.2009 

11 АлЮр Астана ЖШС  487 000 0,38% 

Жылжыма
йтын мүлік 
алу, 
үлестік, 
УҚК  

01.09.2008 
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12 
"Концерн "Цесна-
Астык" ЖШС  239 559 0,19% өзара есеп 

айырысу  
01.12.2009 

13 
Басқа да несие 
қарыздары 8 231 390 6,39% Шарттар 

бойынша  
 Шарттар бойынша 

  Барлығы 128 773 782 100%    

 
36-1. Эмитенттің соңғы үш аяқталған қаржы жылы ішінде алған (шеккен) 

кірістің (шығынның) мөлшері (үш жылдың ішіндегі əр жылдың 
қорытындысы бойынша бөлігінде). 

2006 2007 2008 2009 жылдың 9 ай  

482 744 3 290 579 901 581 1 323 586 

 
36-2. Левередж. 
Осы тармақта эмитенттің левередж шамасы соңғы үш жылдың əр аяқталған 
қаржы жылының бірінші күнгі, сондай-ақ облигациялар шығарылымының 
(облигациялық бағдарлама) проспектісін беру алдындағы соңғы тоқсанның 
аяғындағы жағдай бойынша көрсетіледі. 
 

Кəсіпорынның атауы 01.01.2007 ж 01.01.2008 ж. 01.01. 2009 ж. 30.09. 2009 ж. 

"Корпорация "Цесна" АҚ 

Неконсолидированный  0,70 1,13 0,84 0,68 

Консолидированный  6,33 2,03 1,14 2,85 

Еншілес кəсіпорын      

"Цеснабанк" АҚ 
9,12 

7,64 8,00 8,22

 "Цесна Капитал" АҚ 
1,21 

0,02 0,04 0,02

 "Медет Холдинг" ЖШС  
0,39 

0,54 0,35 0,21

 "Найза инжиниринг" ЖШС  
531,46 

25,92     

"Газета "Инфо-Цес" ЖШС  
0,11 

  1,05 0,27

"Проектная фирма "Шабыт" ЖШС  
1,70 

4,69     

 "Концерн "Цесна Астык" ЖШС  
3,26 

4,98 4,32 9,9

"Акмола-Дирмен" ЖШС  
0,03 

0,33 0,21 0,17

"Хлебозавод "Цесна-Астык" ЖШС  0,45 4,05 1,86

«Жалтырский элеватор" ЖШС  
0,02 

0,40 0,24 0,24

"Элеватор "Цесна-Астык" ЖШС  
0,18 

0,86 0,53 0,53

"Цесна-Мак" ЖШС  
2,10 

2,80 1,94 0,37

 "Алма-Цес" ЖШС  13,02 3,08 2,82

 "Астык Логистик" ЖШС   0,11 0,72 0,62 0,54
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«ФК «Цесна» ЖШС  0,17

«Унитрейд» ЖШС  6,24

 
36-3. жоқ 

 VI. БАҒАЛЫ ҚАҒАЗДАР ШЫҒАРЫЛЫМЫ ТУРАЛЫ МƏЛІМЕТТЕР 

 37. Облигациялар шығару туралы шешімдер қабылдау күніне дейін 
эмитенттің эмиссиялық бағалы қағаздарының барлық тіркелген 
шығарылымдарына қатысты. 

 
1) Эмитенттің облигация шығарылымы туралы мəліметтер:   

Параметрі 1 ші шығарылым 

Мемлекеттік тіркеудің номері жəне күні  14.09.2005 жылғы 
B32 

Ұлттық бірігейлендіру номері  KZ2CKY03B328 
Мемлекеттік тіркеуді орындайтын мекеме  Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын жəне қаржы ұйымдарын реттеу мен 

қадағалау агенттігі 
Эмиссияның толық құны  2 040 000 000 тенге 

Облигацияның: 2 040 000 
Номинал: 1000 KZT 

              Облигацияның түрі: Атаулы купондық облигациялар  
əрбiр шығарылым бойынша 
орналастырылған  
облигациялардың саны 

2 040 000 

Купон Облигациялардың номинальдық құнынан жылдық 9 %  
Купон түрі: Жартыжылдық  
  
Облигацияларды төлеулердің жалпы 
мөлшері  

негiзгi борыш сомасы - 2 040 000 000 тенге 
əрбiр шығарылым бойынша сыйақының аударылған жəне төленген сомасы - 
550 800 000 тенге 

мерзiмiнен бұрын өтелген  
облигациялардың саны 

Жоқ 

Қамтасыз ету  Жабдықталмағандар  

орналастыру кезiнде тартылған ақшаның  
жалпы көлемi (номиналдық құны 
бойынша) 

2 040 000 000 тенге 

Құнды қағаздарды сатумен айналысатын 
ең басты нарықтар  

 Облигациялар АҚ «Қазақстан қор биржасы» ресми тізіміне қосылды, екінші 
категориялы құнды қағаздар, рейтингсіз бағалау   

Шығарылым түрі: Құжатсыз  

Айналысқа түсу мерзімі: 3 жыл  
Облигациялардың айналысқа түскен 
уақыты: 

14.06.2006 

өтеу мерзімі: 14.06.2009 

 
 2) Эмитенттің акция шығаралымы туралы мəлімет:   

Акцияның жалпы саны, шт. 20 000 000, сонымен қатар: 

- 18 750 000 жай акциялар 

- 1 250 000 артықшылықты акциялар  

Акция түрі 18 750 000 жай акциялар 

1 250 000 артықшылықты акциялар  

Құрылтайшылар төлеген акцияның номинальдық құны, тенге 1000 тенге 

акцияларды орналастыру кезiнде тартылған  
ақшаның жалпы көлемi, тенге 20 000 000 000 тенге 00 тиын 

айналыста болатын акциялардың саны  18 750 000 жай  акциялар 

1 250 000 артықщылықты акциялар 

Сатып алынғын акциялардың саны, соңғы күнгі сатылым 
бағасымен  

Қоғамда сатып алынған акция жоқ  

Акцияны сату əдісін бекіткен күні  07.06.2007 жыл  
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Акция шығару мемлекеттік тіркеу шығарылымы мекемесінің атауы  Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын жəне қаржы 
ұйымдарын реттеу мене қадағалай агенттігі 

Мемдекеттік тіркеу номері жəне мемлекеттік тіркеу 
шығарылымының күні 

A3285, 06 тамыз  2004 жылғы 

 
3) орындалмаған міндеттемелердiң мөлшерi жəне осы сияқтылардың 
орындау мерзiмi, бағалы қағаздар бойынша (шығарылымдары жəне түрлерi 
бойынша жеке) есептелген, бiрақ төленбеген сыйақылар сомасы туралы 
ақпаратты қоса отырып, эмитенттiң өзiнiң бағалы қағаздар ұстаушылар 
алдында орындалмаған мiндеттемелерiнiң фактілерi туралы мəлiметтер 
(облигациялар бойынша сыйақыларды төлемеу (төлеудi кешiктiру), 
артықшылықты акциялар бойынша дивидендтердi төлемеу (төлеудi 
кешiктiру); 
 
Эмитенттің облигациялар бойынша сыйақы төлеу бойынша міндеттемелерін 
орындамау деректері жоқ. Артықшылығы бар акцияларды ұстаушылары 
дивиденттерді төлеу бойынша мерзімді кейінге қалтыруға келісімдерін берген. 
2006 ж. – 30 822 мың тг, 2007 ж. – 125 000 мың тг, 2008ж. -125 000мың тг.бағалы 
қағаздар бойынша есептелген,  бірақ төленбеген сыйақылар (түр жəне 
шығарылым бойынша бөлек)  - артықшылықты акциялар бойынша орналастырған 
сəттен бастап есептелген дивидендтердің барлығы – 280 822 мың тг.; 

 
4) егер бағалы қағаздардың қандай да болмасын шығарылымы тоқтатылған 
немесе жарамсыз болып танылған не күшi жойылған жағдайда осындай 
шешiмдердi қабылдаған мемлекеттiк органды, оларды қабылдау негiздерi 
жəне күнi;  

Бағалы  қағаздар шығарылымын тоқтату немесе шығарылмаған деп тану не 
жою жағдайлары жоқ.  

 
5) əрбір тіркелген шығарылым бойынша сыйақы төлеу күндері, төлеуге 
жататын сомалар, өтеу күндері жəне əрбір шығарылым бойынша өтеуге 
жататын сомалар; 

29.06.2009г. , 2 040 000 000 (екі миллиард қырық  миллион) тенге – облигция 
құнын өтеу, 550 800 000 (бес жүз елу миллион сегіз жүз мың) тенге –   2006-2009 
жылдың купондық төлемдік сыйақы.  

6) соңғы екi қаржылық жылының əрбiр жылындағы немесе нақты жұмыс 
iстеу кезеңiндегi бiр акцияға (жай, артықшылықты) дивидендтердiң 
есептелген сомасы жəне төленген дивидендтердiң сомасын көрсете 
отырып, дивидендтiң мөлшерi; 

Кейінгі екі қаржы жылының əр жылындағы бір артықшылығы бар 
акциянының мөлшері – 100 (жүз) теңге. Есептелген, бірақ төленбеген 100 (теңге); 
жай акцияға  дивиденд есептелген жоқ. Эмитенттің акциялары бойынша 
дивидендтерді төлеу жүргізілген жоқ. 

7) сауда-саттық ұйымдастырушылардың атауын қоса отырып, эмитенттiң 
бағалы қағаздарымен сауда жүзеге асырылатын негiзгi рыноктары;  

  Эмитенттің құнды қағаздарымен сауда жасау  реттелмеген жəне реттелген 
нарықта жүзеге асты.  Сауда – саттықты ұйымдастырушының атауы 
«Казахстандық биржа қоры» АҚ (KASE).  
 



 Облигациялық бағдарлама шығарылымының проспектiсi «Корпорация «Цесна» Акционерлік қоғамы 

 

 62

8) бұдан бұрын шығарылған облигациялардың əр түрінің олардың иелеріне 
беретін құқықтары, соның ішінде шектеулер (ковенант) кезінде іске 
асырылған жəне ұстаушылардың осы құқықтарын іске асыру тəртібін 
көрсетумен, ұстаушылармен жасалған бағалы қағаздардысатып алу-сату 
шарттарымен көзделген құқықтар.        

Бұдан бұрын шығарылған облигациялардың иелеріне мынадай құқықтар берілді:  

1. оларға тиесілі облигациялардың номиналды құнын алу құқығы; 

2. сыйақы алу құқығы; 

3. Қазақстан Республикасының заңнамасымен көзделген тəртіпте өз 
талаптарын қанағаттандыру құқығы;  

4. облигацияларды еркін сату жəне өзге түрде иеліктен айыру құқығы; 
5. облигацияларға меншік құқығынан туындайтын өзге де құқықтар. 

VII. Облигациялар шығару туралы мəліметтер 

( бұл бөлім облигациялық бағдарламаны мемлекеттік тіркеу кезінде 
толтырылмайды) 

 VIII. ҚОСЫМША АҚПАРАТ 

  
41-1. Облигациялық бағдарламаны мемлекеттік тіркеу кезінде мыналар 
көрсетіледі:  

Ол туындаған жағдайда эмитенттің облигациялары бойынша дефолт 
жариялануы мүмкін оқиғалар  жəне облигация иелері қандай жағдайларда 
облигацияларды мерзімінен бұрын өтеуді талап ету құқығы бар; 

 
Міндеттемелерді өтеу мерзімі күнінен кейін, 20 (жиырма) жұмыс күні ішінде 

облигациялар бойынша сыйақыны жəне/немесе номиналдық құнды төлемеу 
немесе толық төлемеу болып табылады.     

 Дефолт жағдайында эмитент,  облигация иелеріне Қазақстан Республикасы 
Ұлттық банкі қайта қаржыландыруының ресми мөлшерлемесіне сүйене отырып, 
эмитенттің облигация иелері алдындағы тиісті ақшалай міндеттемелерін орындау 
күніне мерзімі өткен əрбір күні үшін өсімақы төлеу керек.   

Облигация иелері облигацияны мерзімінен бұрын төлеуді, егер эмитент 
облигациялар бойынша купондық сыйақыны төлеу бойынша өзінің міндетемелерін 
орындамаған жағдайда жəне төлемақы төленбеген мерзім 180 (жүз сексен) жұмыс 
күнінен асып кетсе, талап етуге құқығы бар.   

Дефолт жағдайында, облигациялар бойынша эмитент қабылдайтын 
шаралар, облигациялар бойынша сыйақы төлеуге қатысты міндеттемелер 
лайықсыз орындалғанда немесе орындалмағанда облигация иелерінің 
құқықтарын қорғайтын процедуралар;    

Облигациялар бойынша дефолт басталған кезде эмитент дефолтты тудырған 
себептерді жоюға жəне облигация иелерінің құқықтарын қорғауға бар күшін 
салады.  

Дефолттың басталу фактілері туралы ақпарат облигация иелеріне 
жеткізілгенде эмитентпен тəртіп, мерзім жəне тəсілдер егжейлі тегжейлі 
сипаттала отырып,  онда орындалмайтын отырған міндеттемелер көлемі, 
міндеттемелердің орындалмау себебі, сондай-ақ, облигация иелерінің өз 
талаптарын қанағаттандыру бойынша мүмкін əрекеттерін тізбелей отырып,  
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эмитентке, облигациялар  бойынша эмитент міндеттемелерін лайықсыз 
орындағанда немесе орындамаған жағдайда эмитент міндеттемелері 
бойынша субсидиялық немесе ортақ жауапкершілік алған тұлғаларға 
талаптарымен шығу тəртібі көрсетілуі тиіс. Эмитент көрсетілген ақпаратты 
ашуды өзге заңды тұлғаға тапсырған жағдайда, осы тұлғаның толық жəне 
қысқартылған атауы жəне орналасқан жері көрсетіледі;    

эмитент дефолт басталған жағдайда облигация иелерінің өз талаптарын 
қанағаттандыру бойынша мүмкін əрекеттерін тізбелей отырып, облигациялар 
параметрлерін, купондық сыйақы төленуі керек күнді, орындалмаған 
міндеттемелер көлемін, міндеттемелерді орындамау себептерін, эмитент өз 
міндеттемелерін орындау үшін қабылдайтын шараларды, эмитент өз 
міндеттемелері бойынша облигация иелерімен есеп айырысуды жоспарлайтын 
күнді көрсетумен, купондық сыйақы төлеудің кешігуі туралы «Қазақстандық қор 
биржасына (KASE)» ресми хат жолдау арқылы сыйақы төлеу күнінен бастап 3 
жұмыс күнінен кеш емес мерзімде дефолттың басталу фактісі туралы ақпаратты 
облигация иелерінің назарына жеткізуге міндетті.  

  
Облигациялар инфрақұрылымдық болып табылмайды.  
 
Тіркеушінің атауы, оның орналасқан жері, телефон нөмірлері, шарттың 
жасалған күні мен нөмірі:   
АҚ «Құнды қағаздарды тіркеу жүйесі»  
Орналасқан жері: – 050036, Қазақстан Республикасы , Алматы қаласы,  «Астана» 
шағын ауданы,  8а 
Тел. +7 727 226-11-64, 226-13-35  
облигация иелерінің тізілімін жүргузуге шарт  №420 от 07.12.2005ж  

 
42. Облигациялар айналысындағы шектеулер. 
Облигациялар айналысындағы кез келген шектеулер, орналастырылатын 

облигациялардың ықтимал сатып алушыларына қатысты шектеулер, оның iшiнде 
арасында облигацияларды орналастыру жоспарланған тұлғалар тобына қатысты 
шектеулер қоймайды.  

 
43. Облигациялар шығарылымына кеткен шығындардың сомасы жəне 

осы шығындар қандай тəсiлмен төленетiндігі туралы мəлiметтер. 
 

Шығыстардың құрылымы                  Есеп айырысу негізі 

Листингтік алым: (бастапқы) 
(жыл сайынғы) 

Биржа (KASE) берген шоттар бойынша  

Қаржылық кеңесшінің қызметі 1000 000 (бір миллион) тенге 
 Андеррайтердің қызметі 0,5% орналастыру  көлемінен  

Маркет – мейкердің қызметі  25 000 (жиырма бес мың ) тенге əр облигациялар 
шығарылымынан əр ай сайын   

Тіркеушінің қызметі Тіркеушінің тарифтары бойынша 
Аудит өткізу Уағдаластық бойынша 
Үстеме шығыстар Уағдаластық бойынша 

 
Осы шығыстарды төлеу қызмет көрсетулерді жеткізушілердің шоттарына акша 
аудару жолымен эмитенттің меншікті айналым қаражатының есебінен жүргізілетін 
болады.  
 

44. Инвесторлар эмитент жарғысының көшiрмесiмен жəне облигациялар 
шығарылымның проспектiсiмен, облигацияларды орналастыру жиынтығы 




