
II квартал,
30-июнга карата

I жарым жылдык,
30-июнга карата

2012

41 307

1 284,8 

40 228

1 251,2

1 592

64,0

40,7

41,6

110,0

2,9

42 736

16

1 376

1,33

71,2

Өндүрүлгөн алтын (унция менен1)

Өндүрүлгөн алтын ( кг менен)

Сатып өткөрүлгөн алтын 
(унция менен)

Сатып өткөрүлгөн алтын 
(кг менен)

Сатып өткөрүүнүн орточо баасы
(унциясына АКШ доллары менен)

Алтынды «Кыргызалтынга» 
сатуудан түшкөн жалпы каражат 
(млн. АКШ доллары 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  доллары 
менен)

Капиталдык жумшоолор 
(млн. АКШ доллары менен)

Геологиялык чалгындоолорго 
чыгымдар (млн. АКШ  доллары 
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 (% 
менен)

2011

139 077

4 325,8

144 687

4 500,3

1 529

221,2

85,5

24,4

46,0

2,8

38 271

1 448

1 545

3,27

82,6

Өзгөрүүлөр, 
% менен

2012 2011 Өзгөрүүлөр, 
% менен

(70%)

(70%)

(72%)

(72%)

4%

(71%)

(52%)

71%

139%

4%

12%

(99%)

(11%)

(59%)

(14%)

102 014

3 172,9

102 425

3 185,7

1 677

171,8

113,7

63,6

235,0

5,1

73 482

79

2 627

1,64

72,0

303 244

9 431,9

310 832

9 667,9

1 451

451,1

156,8

72,7

117,9

6,9

74 779

2 036

2 936

3,68

82,6

(66%)

(66%)

(67%)

(67%)

16%

(62%)

(28%)

(13%)

99%

(26%)

(2%)

(96%)

(11%)

(55%)

(13%)

“Кумтөр” кен ишканасында өндүрүлгөн алтын, “Кумтөр Оперейтинг Компани”, “Кыргы-
залтын” ААКсы жана Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн ортосунда түзүлгөн Алтын-
ды жана күмүштү сатып өткөрүү жөнүндө макулдашууда каралгандай, “Кыргызалтын” 
Ачык акционердик коому тарабынан Кара-Балта шаарындагы аффинаждык ишканада 
аны андан ары кайра иштетүү үчүн сатып алынат. Аффинаждалган алтын менен 
күмүштү Кыргыз Республикасынын аймагында жана анын чектеринен тышкары сатып 
өткөрүү укугуна жалгыз “Кыргызалтын” ААКсы гана ээ. 

ЖЫЙЫНТЫКТАРЫ
2012-жылдын II кварталдын 

“Кумтөр” кен ишканасы Кыргыз Республикасында 
жайгашкан, Борбордук Азиядагы батыш компаниясы 
тарабынан башкарылуучу эң ири алтын кен 
ишканасы болуп саналат. 1997-жылдын майында 
өнөр жайлык өндүрүш башталгандан  2012-жылдын 
30-июнуна чейин “Кумтөрдө” жалпысынан 8,5 млн. 
унция же 264 тоннадай алтын өндүрүлгөн. 
“Кумтөр Оперейтинг Компани” “Кумтөр” долбоорунун 
оператору болуп саналат жана бүтүндөй 
өндүрүштүк цикл үчүн жоопкерчилик тартат. 

“Центерра” түндүк америкалык алдыңкы алтын 
өндүрүүчү жана эң ири батыш компаниясы – 
Борбордук Азиядагы алтын өндүрүүчү болуп 
саналат. “Центерранын” акциялары Торонтодогу 
фондулук биржада (TSX) CG символу астында 
жүгүртүлөт. «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 акциясынын - 33%га 
жакынынын кармоочусу болуп саналат. 

1. Маалымат үчүн: троялык унция = 31,10348 грамм2012-ЖЫЛДЫН 29-ИЮНУНА КАРАТА 

КЫРГЫЗСТАНДЫН АКЦИЯЛАРЫНЫН ПАКЕТИНИН 

НАРКЫ 538 МЛН. ДОЛЛАРДЫ ТҮЗГӨН.

ЖЫЛДЫН АЛГАЧКЫ АЛТЫ АЙЫНДА “КУМТӨРДӨ”
 3,173  КГ АЛТЫН ӨНДҮРҮЛДҮ. 
КОМПАНИЯ 3 МИЛЛИАРД 679 МИЛЛИОН СОМДОН АШУУН 
СУММАДА  САЛЫКТАРДЫ  ЖАНА МИЛДЕТТҮҮ 
ТӨЛӨМДӨРДҮ КОТОРДУ.

«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 I ЖАРЫМ 
ЖЫЛДЫГЫНДАГЫ САЛЫКТЫК 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
30. 06. 2012-ж. карата АКШ долларынын КРнын 
сомуна карата расмий курсу

Төлөнгөн төлөмдөрдүн эквиваленти млн. сом 
менен

61 161,9

2 550,9

310

2 627,8

10 428,8

569,4

208,5

34,9

77 892,4
47,2445

3 679, 986

Миң АКШ 
доллары менен2012-жылдын 30-июнуна карата

2012-жылдын 22-июлуна чейин АЫФ складдагы 
запастардан руданы кайра иштеткен, а запастар 
түгөнгөндөн кийин фабрика убактылуу токтотул-
ган. АЫФ пландуу токтотулган мезгилде, 
августта, компания фабриканын жабдууларын 
техникалык тейлөөнү жүргүзмөкчү, бул жөнүндө 
“Центерранын” веб-сайтында 2012-ж. 
15-майында билдирилген. Фабрика 2012-жылдын 
сентябрь айынын ортосунан өз ишин баштайт.
Компания буга чейин билдиргендей, 
2012-жылдын 10-августунан баштап «Кумтөр» 
кен ишканасында кен ишканасынын жер астын-
дагы бөлүгүн жөнгө салуу боюнча иштер 
убактылуу токтотулуп коюлган. Көрсөтүлгөн 
иштерди убактылуу токтото туруу жөнүндө чечим 
ачык карьердин чектерин кеңейтүү 
мүмкүнчүлүктөрүн изилдөө максаттарында 
жүргүзүлүүчү кендин потенциалдуу запастарын 
учурдагы техникалык-финансылык изилдөөнүн 
негизинде кабыл алынган. Компания 2012-ж. 
үчүнчү кварталынын аягына карата изилдөөлөрдү 
аяктоону жана алынган натыйжалар жөнүндө 
жарыялоону болжолдоодо.

2012-жылдын 23-апрелинде компания Кыргыз Республикасынын 
Өкмөтү менен калктын иш менен камсыздалуусуна жана жакырчылык-
ты кыскартууга көмөктөшүү боюнча мамлекеттик программанын 
алкактарында түзүлгөн “Ала-Тоо Финанс” мамлекеттик микрокредиттик 
агенттик үчүн 21 млн. доллар бөлүү жөнүндө макулдашууга кол койду. 
21 млн. доллар компания тарабынан көрсөтүлгөн микрокредиттик 
агенттикке Кыргыз Республикасынын бардык территориясында 
туруктуу өнүктүрүү долбоорлорун финансылоо үчүн которулган.  
2012-жылдын 3-майында Кыргыз Республикасынын Ысык-Көл областы-
нын Балыкчы шаарында «Кумтөр Оперейтинг Компанинин» финансы-
лык колдоосу менен «Балыкчи Финанс» МКА ачылган. Балыкчи 
Финанстын» кредиттик портфели 15 миллион сомду түздү, а берилүүчү 
кредиттер боюнча пайыздык ставка – жылына 10-12%.
2012-жылдын май айында, «Кумтөр Оперейтинг Компани» Кыргыз 
Республикасынын бюджетине 30 миллион АКШ долларын кошумча 
которуп берди. Өлкөнүн Өкмөтүнүн кайрылуусуна байланыштуу 
компания дүң кирешеге салыктын бир бөлүгүн аванс иретинде төлөп 
берүү чечимин кабыл алды, ал кийин 2012-жылдын аягында жана 
2013-жыл аралыгында бөлүк-бөлүгү менен эске алынмакчы. 

ОКУЯЛАР: БАШКА ОКУЯЛАР:

Кумтөр Оперейтинг Компани
Центерра Голд. Инк.

Кыргыз Республикасы
Бишкек ш., 720031, Ибраимов к., 24
Tел.:  (+996 312) 90 07 07, 90 08 08
Факс: (+996 312) 90 07 2

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 II 
кварталынын жыйынтыктары боюнча 
пресс-релиздин толук тексти менен таанышууга 
болот. «Кумтөр Оперейтинг Компани» жөнүндө 
маалымат www.kumtor.kg сайтында жеткиликтүү.

2012-ЖЫЛГА ПРОГНОЗ:

«Кумтөр» кен ишканасында алтын өндүрүү көлөмү 
2012-жылы 390 – 410 миң унцияны же 12,1 – 12,75 
тоннаны түзүүгө тийиш. Кен ишканасындагы 
өндүрүштүн деңгээли SB зонасындагы алтынга бай 
рудага жетүү үчүн карьердин түштүк участогунда 
бош текти жана музду алып салуу боюнча иштер 
канчалык ийгиликтүү аткарылганынан көз каранды.

Жыл башындагы муздун жана тектин олуттуу 
тездеген жылышы менен болгон кырдаал феврал-
дагы иш таштоо менен курчутулган. Натыйжада 
карьердин түштүк-батышындагы иштер кийинкиге 
жылдырылган. Бул участокто руданы казып алуу 
2013-жылдын аягында гана мүмкүн боло тургандыгы 
күтүлүүдө. 

Компания тоо-кен техникаларын музду жана бош 
текти алып салуу боюнча иштерге жөнөтүү менен өз 
аракеттерин жогорулатылган туруксуздук зонасын-
дагы музду алып салууга топтоону пландаштыруу-
да. 

Компания жаңы ресурстар бөлүгүнө 2012-ж. 
сентябрында чыгууга жетишүү үчүн карьердин 
түштүк-чыгыш участогунда тоо-кен иштерин 
тездетүү менен муздун жылышуу проблемасын 
жана андан келип чыккан проблемаларды жарым-
жартылай чечүүгө үмүттөнөт, бул алтын ылгоочу 
фабриканы (АЫФ) кайра иштетүү үчүн руда менен 
камсыз кылууга мүмкүндүк бермекчи.

«Кумтөрдө» капиталдык чыгымдар 2012-жылы 370 
млн. доллар өлчөмүндө прогноздолууда.

2012-жыл аралыгында геологиялык чалгындоого 
жумшоолор 13 млн. доллар өлчөмүндө пландашты-
рылууда. 


