
ЖЫЙЫНТЫКТАРЫ
2012-жылдын I кварталдын 

“Кумтөр” кен ишканасы Кыргыз Республикасында 
жайгашкан, Борбордук Азиядагы батыш компаниясы 
тарабынан башкарылуучу эң ири алтын кен ишкана-
сы болуп саналат. 1997-жылдын майында өнөр 
жайлык өндүрүш башталгандан  2011-жылдын 
31-декабрына чейин “Кумтөрдө” жалпысынан 8,4 
млн. унция же 260,7 тоннадай алтын өндүрүлгөн. 

“Кумтөр Оперейтинг Компани” “Кумтөр” долбоорунун 
оператору болуп саналат жана бүтүндөй өндүрүштүк 
цикл үчүн жоопкерчилик тартат. 

«Центерра» - бул тез өнүгүп жаткан Түндүк Америка-
лык компания, Борбордук Азиядагы ири батыш 
алтын өндүрүүчүсү. «Центерранын» акциялары 
Торонтодогу фондулук биржада (TSX) “CG” символу 
астында ачык сатыкта турат. Компания Торонто 
шаарында, Канадада катталган. «Кыргызалтын» 
ААКсы аркылуу акциялардын жалпы пакетинин 33%
га жакынына ээлик кылган Кыргыз Республикасы 
менен катар эле, АКШнын, Улуу Британиянын, 
Канаданын ири инвестициялык фонддору, ошондой 
эле Европадан жана Түндүк Америкадан майдараак 
акционерлер «Центерранын» акционерлери болуп 
саналышат. 

Азыркы учурда «Центерра» Кыргыз Республикасын-
да жана Монголияда иштеп жаткан эки алтын кен 
ишканасына ээ. 

Андан тышкары, Компаниянын Монголиянын, 
Түркиянын, Кытайдын жана Россия Федерациясы-
нын перспективалуу объектилеринде геологиялык 
чалгындоо иштерин жүргүзүүгө үлүштүк катышы бар.

Кыргыз Республикасы, «Кыргызалтын» ААКсы 
аркылуу «Центерранын» акцияларынын эң ири 
пакетинин  - 77 401 766 акциянын - 33%га жакыны-
нын кармоочусу болуп саналат.

I квартал, 31-мартка карата
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Өндүрүлгөн алтын (унция1 менен)

Өндүрүлгөн алтын ( кг менен)

Сатып өткөрүлгөн алтын 
(унция менен)

Сатып өткөрүлгөн алтын 
(кг менен)

Сатып өткөрүүнүн орточо баасы 
(унциясына АКШ доллары 
менен)

Алтынды «Кыргызалтынга2» 

сатуудан түшкөн жалпы каражат 
(млн. АКШ доллары3  менен)

Жалпы өндүрүштүк чыгымдар 
(амортизацияны жана эскирүүнү 
эске алуу менен) (млн. АКШ 
доллары менен)

Дүң кирешеге салык + Ысык-Көл 
областын өнүктүрүү фондуна 
взнос  ( млн. АКШ менен)

Капиталдык чыгымдар 
(млн. АКШ менен)

Геологиялык чалгындоолорго 
чыгымдар (млн. АКШ менен)

Тоо-кен иштеринин көлөмү 
(миң тонна)

Казылып алынган руданын көлөмү 
(миң тонна)

Кайра иштетилген руданын 
көлөмү(миң тонна)

Фабрикага берилүүчү рудадагы 
алтындын орточо курамы (г/т)

Алтынды бөлүп алуу пайызы
(пайыз менен)

1. Малымат үчүн: троялык унция = 31,10348 грамм.
2.Доре куймасы - «Кумтөр» кен ишканасындагы өндүрүштүн акыркы
  продуктысы, анда 85%га чейин алтын, ошондой эле күмүштүн, 
  цинктин, жездин жана никелдин аралашмасы бар.
3. Эгерде башкасы көрсөтүлбөсө, анда бардык акча суммалары 
  АКШ доллары менен келтирилген.
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2012-ЖЫЛДЫН 30-МАЙЫНА КАРАТА 

КЫРГЫЗСТАНДЫН АКЦИЯЛАРЫНЫН ПАКЕТИНИН 

НАРКЫ 815 МЛН. ДОЛЛАРДАН АШЫП КЕТТИ.

ЖЫЛДЫН АЛГАЧКЫ ҮЧ АЙЫНДА “КУМТӨРДӨ” 
1 888 КГ АЛТЫН ӨНДҮРҮЛДҮ
САЛЫКТЫК ЖАНА БАШКА МИЛДЕТТҮҮ ТӨЛӨМДӨР 
1 МИЛЛИАРД 370 МИЛЛИОН СОМДОН АШУУН.

«КУМТӨР» ДОЛБООРУ БОЮНЧА 
ӨНДҮРҮШТҮК КӨРСӨТКҮЧТӨР



Эскертүү: 2009-жылдын 24-апрелиндеги “Кумтөр” долбоору боюнча жаңы шарттар 
жөнүндө макулдашууга ылайык, дүң кирешеге салыкты жана Ысык-Көл областын 
өнүктүрүү фондусуна взносторду эсептөө үчүн база катары көрсөтүлгөн мезгилге 
продукцияны сатуудан иш жүзүндөгү акчалай түшүүлөр саналат.

“КУМТӨР” ДОЛБООРУ БОЮНЧА 
2012-ЖЫЛДЫН 3 АЙЫНДАГЫ 
САЛЫК ЖАНА МИЛДЕТТҮҮ КОТОРУУЛАР

Дүң кирешеге салык

Ысык-Көл областын өнүктүрүү фондуна взнос

Экологиялык төлөм

Киреше салыгы

КРнын Социалдык фондуна төлөмдөр

Бажы төлөмдөрү

Резидент эместердин кирешелерине салык

Башка салыктар жана милдеттүү которуулар

Жалпысынан
31. 03. 2012-ж. карата АКШ долларынын КРнын 
сомуна карата расмий курсу

Төлөнгөн төлөмдөрдүн эквиваленти млн. сом 
менен
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Миң АКШ 
доллары менен2012-жылдын 31-мартына карата

2012-жылы 2-мартта «Кумтөр Оперейтинг 
Компанинин» президентинин милдеттерин 
аткарууга Майкл Фишер киришкен;
2012-жылдын 17-майында акционерлердин ар 
жылдык чогулушунан кийин Стивен Ланг өзүнөн  
«Центерранын» Президентинин милдеттерин 
алып салды жана ал кызматта Патрик Джеймсти 
алмаштыруу менен Директорлор кеңешинин 
төрагасы кызматын ээледи;
Иан Аткинсон «Центерранын» жаңы Президенти 
жана Башкы кызмат адамы болуп калды. 

2012-жылдын мартында Балыкчыдагы өткөөл базасынын территория-
сында шаардын жашоочулары үчүн компаниянын Маалыматтык бюро 
ачылды;
2012-жылдын апрел айында компания өзүнүн операциялык 
ишмердүүлүгүн жана транспорттоосун Цианидди пайдалануунун эл 
аралык кодексине толук ылайык жүргүзүп жаткандыгын тастыктоочу 
Цианидди пайдалануунун эл аралык институтунун сертификатын алды;
Кыргызстандын Өкмөтү менен макулдашуунун негизинде компания 
туруктуу өнүктүрүү долбоорлорун жана калкты жеңилдетилген 
кредиттөөнү колдоо үчүн “Ала-Тоо Финанс” микрокредиттик агенттигине 
апрел айынды 21 млн. доллар (гранттык негизде) бөлдү;
2012-жылдын майында компания дүң кирешеге салык боюнча Кыргыз 
Республикасынын бюджетине 30 млн. доллар өлчөмүндө аванс төлөп 
берди. Бул аванс 2012-жылдын акырында жана 2013-жыл аралыгында 
эсепке алынмакчы.

КОМПАНИЯНЫН ЖЕТЕКЧИЛИГИНДЕГИ 
ӨЗГӨРҮҮЛӨР:

БАШКА ОКУЯЛАР:

Кумтөр Оперейтинг Компани
Центерра Голд Инк.

Кыргыз Республикасы
Бишкек, 720031, Ибраимов көч., 24
Tел.: (+996 312) 90 07 07, 90 08 08
Факс: (+996 312) 90 07 28, 59 15 26

www.kumtor.kg
www.centerragold.com

“Центерра” жөнүндө кошумча маалымат SEDAR 
www.sedar.com сайтында жана компаниянын 
www.centerragold.com  сайтында жеткиликтүү 
жайгаштырылган, ошол эле жерден 2012-жылдын I 
кварталынын жыйынтыктары боюнча 
пресс-релиздин толук тексти менен таанышууга 
болот.

2012-ЖЫЛГА ПЕРСПЕКТИВАЛАР

Жаңыланган планга ылайык, 2012-жылы “Кумтөр” 
кен ишканасында алтын өндүрүүнүн көлөмү 390 - 
410 миң унцияны же 12,13 – 12,75 тоннаны түзүүгө 
тийиш.  Компанияда баалуу металлдын пландашты-
рылган көлөмүнүн көп бөлүгүн 2012-жылдын 
төртүнчү кварталында өндүрүү пландаштырылганын 
белгилешет.

Компания 2012-жылы жаңы ресурстардын бир 
бөлүгүнө чыгууга жетишүү үчүн карьердин 
түштүк-батыш участогунда тоо-кен иштерин 
тездетүүгө ниеттенүүдө.

Жакынкы эки жылга өндүрүштүн планы карьердин 
түштүк-чыгыш участогундагы музду жана бош тоо 
текти алып салуу боюнча иштердин 
ийгиликтүүлүгүнөн жана кен ишканасынын ишинин 
туруктуулугунан көз каранды болмокчу. Тоо-кен 
иштеринин жаңы графигин бекем кармануу жакынкы 
үч жыл аралыгында алтын өндүрүшүн ырааттуу 
жогорулатууга алып келет деп күтүлүүдө.

2012-жылы «Кумтөрдө» жалпы капиталдык жумшоо-
лор 373 млн. доллар өлчөмүндө пландаштырылуу-
да.

Геологиялык чалгындоо иштерине жумшоолор 
2012-жылы 15 млн. долларга жакынды түзмөкчү.
  
«Кумтөр» кен ишканасындагы өндүрүштүн 
акыркы продуктысы доре куймалары болуп 
саналат, алар «кумтөр оперейтинг компани», 
«кыргызалтын» ааксы жана кыргыз республи-
касынын өкмөтүнүн.
тазаланган алтын менен күмүштү Кыргыз 
Республикасынын аймагында жана анын 
чектеринен тышкары сатып өткөрүү укугуна 
жалгыз «кыргызалтын» ааксы гана ээ.


