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44,0
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7,8
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3,5

35 943

399

2,25
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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»2 
сатуудан түшкөн жалпы каражат 
(млн. АКШ доллары менен)3

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)

Казылып алынган рудадагы 
алтындын орточо курамы (г/т)

Кайра иштетилген руданын 
көлөмү(миң тонна)

Фабрикага берилүүчү рудадагы 
алтындын орточо курамы (г/т) 

Алтынды бөлүп алуу пайызы (% 
менен)

2011

141 217

4 392

146 765

4 565

1 705

250,3

119,3

32,7

34,4

3,5

38 702

2 889

3,05

1 429

4,01

80,2

Өзгөрүүлөр, 
% менен

2012 2011 Өзгөрүүлөр, 
% менен
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125 799

3 912,8

129 051

4 013,9

1 671

215,7

177,1

71,5

313,1

8,6

109 425

478

2,09

3 209

1,66

72,6

444 460

13 824

457 597

14 233

1 533

701,4

280,1

105,4

152,3

10,7

113 480

4 925

3,43

4 365

3,79

81,8
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(32%)
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(39%)
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ЖЫЙЫНТЫКТАРЫ
2012-жылдын III кварталынын

Кыргыз Республикасы, «Кыргызалтын» ААКсы 
аркылуу «Центерранын» акцияларынын эң ири 
пакетинин  - 77 401 766 акциясынын - 33%га 
жакынынын кармоочусу болуп саналат. 
2012-жылдын 28-сентябрына карата Кыргызстандын 
акцияларынын пакетинин наркы 915 млн. доллар-
дан ашып кетти

“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.

1Маалымат үчүн: троялык унция = 31,1034768 грамм
2Доре куймасы - «Кумтөр» кен ишканасындагы өндүрүштүн акыркы продуктысы, анда 85%
га чейин алтын, ошондой эле күмүштүн, цинктин, жездин жана никелдин аралашмасы бар.
3Эгерде башкасы көрсөтүлбөсө, ушул жерде жана андан ары АКШ доллары менен.

2012-ЖЫЛДЫН 28-СЕНТЯБРЫНА КАРАТА 

КЫРГЫЗСТАНДЫН АКЦИЯЛАРЫНЫН ПАКЕТИНИН 

НАРКЫ 915 МЛН. ДОЛЛАРДАН АШЫП КЕТТИ

ТОГУЗ АЙДЫН ИЧИНДЕ “КУМТӨРДӨ” 
739,8 КГ АЛТЫН ӨНДҮРҮЛДҮ.
КОМПАНИЯ ТАРАБЫНАН 4 МИЛЛИАРД 345 МИЛЛИОН СОМ 
СУММАДА  САЛЫКТАР  ЖАНА МИЛДЕТТҮҮ 
ТӨЛӨМДӨР КОТОРУЛГАН. 

«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 9 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
30. 03. 2011-ж. карата АКШ долларынын КРнын 
сомуна карата расмий курсу

Төлөнгөн төлөмдөрдүн эквиваленти млн. сом 
менен

68 373, 4

3 105, 6

310, 0

3 839, 4

15 299, 4

866, 4

310, 3

60, 4

92 164, 9
47,1484

4 345 428, 4

Миң АКШ 
доллары менен2012-ж. 30-сентябрына карата

Өткөн кварталда жер астындагы тармакты жайгаш-
тыруу боюнча иштер убактылуу токтотулду жана 
анын объектилери токтотулуп коюлду. Бул мезгилде 
компания ачык карьердин контурларын кеңейтүү 
өңүтүндө кендин потенциалын кеңири изилдөөлөрдү 
жүргүздү. Жүргүзүлгөн изилдөөлөр оң натыйжалар-
ды бергенинен улам, кен ишканасынын жер 
астындагы жабдуулар тармагын толук токтотуу 
жөнүндө чечим кабыл алынды жана “Кумтөр” кен 
ишканасынын жаңы операциялык планы бекитилди, 
анын запастары эми 10 млн. унцияга жакын 
рудадагы алтын. Ошол эле учурда жер астындагы 
иштетүү милдети алыскы перспективага сакталып 
кала бермекчи. 

2012-ж. 7-ноябрында «Центерра Голд Инк.» компаниясы “Кумтөр” кен 
ишканасынын Борбордук карьеринин чектерин кеңейтүүгө байланышкан 
техникалык-финансылык изилдөөлөрдүн натыйжалары жөнүндө билдир-
ди, ага ылайык: 

 Тастыкталган жана прогноздолгон запастар 58%га көбөйгөн жана  
 рудадагы 3,6 млн. унция алтын көлөмүнө жеткен. Ошентип, азыр  
 жалпы карьердик запастар рудадагы 9,7 млн. унция алтынды түзөт;

 Кен ишканасын эксплуатациялоо мөөнөтү 5 жылга узартылган жана  
 эми KS-13 карьеринин контурлары үчүн тоо-кен иштеринин планы  
 менен ачык тоо-кен иштерин жүргүзүү мезгили 2023-жылга чейин, а  
 руданы алтын ылгоочу фабрикада кайра иштетүү мезгили –   
 2026-жылга чейин узартылган;

 Алтынды орточо жылдык өндүрүүнү жакынкы 10 жыл аралыгында 650  
 миң унция көлөмүнө пландуу жеткирүү милдети коюлууда;

 Алтын ылгоочу фабрикада руданы кайра иштетүүнүн көлөмүн   
 2016-жылы 18%га көбөйтүү жана жылдык орточо көлөмдү 6,7 млн.  
 тонна (күнүнө 18 400 тоннага жакын) рудага жеткирүү белгиленүүдө.

ТЕХНИКАЛЫК-ФИНАНСЫЛЫК ИЗИЛДӨӨЛӨРДҮН НАТЫЙЖАЛАРЫ:

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

Бургулоо иштеринин натыйжаларынын толук 
тизмеси жана “Кумтөр”  кен ишканасынын көмөкчү 
карталары Электрондук издөө жана маалымат-
тын анализи системасында www.sedar.com 
жайгаштырылган, ошондой эле компаниянын 
сайтында: www.centerragold.com жеткиликтүү.

2012-ЖЫЛГА ПРОГНОЗ:

2012-ж. “Кумтөрдөгү” алтын өндүрүүнүн көлөмү мурда 
билдирилгендей, 390 – 410 миң унциянын ордуна 350 – 
360 миң унция же 10,9 – 11,2 тоннаны түзө тургандыгы 
күтүлүүдө.

Өндүрүштүк план түштүк-батыш участокто тоо-кен 
иштери убагында компания проблемалуу зонага туш 
келгенден түзөтүүгө туш болгон, ал бош текти которуш-
туруунун көлөмүнүн көбөйүүсүнө жана карьердин 
түштүк-батыш участогундагы жогорку баскычтарда 
казылып алынуучу руданын көлөмүнүн азаюусуна алып 
келди. Октябрдын аягына карата бул зона өтүлдү жана 
эми тоо-кен иштери адаттагы режимде  жүрүүдө. 

Капиталдык жумшоолордун жалпы көлөмү 2012-ж. 379 
млн. долларды түзүүгө тийиш.

Геологиялык чалгындоо иштерине жумшоолор 
2012-жылы 13 млн. долларга жакынды түзмөкчү.  

“Кумтөр” кен ишканасында өндүрүлгөн алтын бул 
“Кумтөр Оперейтинг Компани”, “Кыргызалтын” 
ААКсы жана Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 
ортосунда түзүлгөн Алтынды 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 “Кыргызал-
тын” ААКсы гана ээ. 

ДИВИДЕНДДЕР:

7 – декабрында «Центерра Голд Инк.» компаниянын 
Директорлор кеңеши 2012-ж. 6-декабрындагы 
чечими менен 2012-ж. 22-ноябрына карата Торонто-
догу биржада катталган бардык акционерлерге бир 
жөнөкөй акцияга 0,04 канада доллары өлчөмүндө 
(жалпысынан болжол менен 9,5 млн. АКШ доллары) 
дивиденд төлөнүп берилмекчи. 


