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«ҚазМұнайГаз» Барлау Өндіру» АҚ (ҚМГ БӨ, Компания) 2004 жылдың
наурыз айында «Өзенмұнайгаз» АҚ (ӨМГ) және «Ембімұнайгаз» АҚ
(ЕМГ) компанияларының қосылуы негізінде құрылды.
2015 жылдың нәтижесі бойынша Компания Қазақстанда мұнай өндіру
көлемі бойынша жетекші үштіктегі өз тұғырын сақтап қалды.
«Қазгермұнай» БК» ЖШС (ҚГМ), CCEL және «ПетроҚазақстан Инк.»
(ПҚИ) компанияларындағы үлестерін есепке алғанда, Компания өндірген
мұнай көлемі 2015 жылы 12 351 мың тоннаны құрады (тәулігіне 251 мың
баррель). Бірлескен компаниялардағы үлестерін есепке алмағанда, ҚМГ
БӨ компаниясының дәлелденген және ықтимал қорларының шоғырланған
ауқымы 2015 жылдың соңындағы жағдай бойынша 152 млн тоннаны
құрады (1 115 млрд баррель). Бұл 2014 жылдың соңындағы жағдаймен
салыстырғанда 15% жоғары көрсеткіш және де, негізінен, геологиялықтехникалық шараларды (оның ішінде бұрғылау шаралары да бар) мейлінше
тиімді етіп орындай отырып, өңдеу барысына қорларды тарту нәтижесінде
мүмкін болды.
Компания акциялары Қазақстан қор биржасында (KASE), ал жаһандық
депозитарлық қолхаттары (ЖДҚ) Лондон қор биржасында (LSE)
орналастырылған.

«ҚазМұнайГаз» Барлау Өндіру» акционерлік қоғамы Жылдық есеп-2015
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Стратегиялық шолу

Берік сыннан мызғымай өтіп...

Тұрақтылықтың
арқасында
Компанияның әрі қарай дамуының басты
құрамдас бөлігі – кемелденген кен орындарында
өнім өндіру тиімділігін арттыру болып табылады.
Аталған міндетті жүзеге асыру үшін біз өндірістік
нысандарда – оларды оңтайландыру мақсатында
тұрақты түрде бақылау шараларын жүргізіп,
энергия үнемдеу саясатын орындаумен қатар,
мұнай өндіру коэффициентін арттыру әдістерін
іздеп, зерттеуді жалғастыра береміз.

+15%
ҚМГ БӨ
компаниясының
шоғырланған,
дәлелденген және
ықтимал қорларының
ауқымы,
2015 жылдың соңындағы жағдай бойынша,
бірлескен компаниялардағы үлестерін есепке
алмағанда, 152 млн тоннаны құрады (1 115 млрд
баррель), бұл 2014 жылдың соңындағы жағдаймен
салыстырғанда 15%-ға жоғары көрсеткіш. Мұны
DeColyer және McNaughton компаниялары да
растап отыр. Бұл геологиялық-техникалық
шараларды (оның ішінде бұрғылау шаралары да
бар) мейлінше тиімді етіп орындай отырып,
ықтимал қорларды игеруге алу есебінен мүмкін
болды.
34-бетте
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12
351
мың тонна
ҚГМ, ССЕL және ПҚИдегі үлестерін қосқанда
Компания 2015 жылы
өндірген мұнай ауқымы.
2015 жылы Компания Қазақстанда мұнай және газ
өндіру көрсеткіші бойынша жетекші үштіктегі өз
тұғырын сақтап қалды. ҚМГ ҰК және
«ҚазМұнайГаз» өндіру және бұрғылау
технологиялары ғылыми-зерттеу институты»
ЖШС-мен бірлесе отырып, біз өз жұмысымызды
өндірістік қызмет тиімділігін арттыру төңірегінде
топтастырдық.

29-бетте

2015 жылы капиталдық
салымдар 98 млрд
теңгені құрады, бұл 2014
жылмен салыстырғанда
23%-ға төмен көрсеткіш.
Негізінен, өндіріс қуаттарын қолдауға капиталдық
салымдардың біршама кемуі мен бұрғылау
қызметтерін орындаушы тарапынан ұсынылған
15% жеңілдік нәтижесінде эксплуатациялық
бұрғылау ауқымы мен құнының төмендеуі
есебінен.
31-бетте

Стратегиялық шолу

-23%
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Стратегиялық шолу

Берік сыннан мызғымай өтіп...

Өміршеңдіктің
арқасында
Түрлендіру бағдарламасын жүзеге асыра отырып,
біз кен орындарындағы өндіріс тиімділігін
арттыруға, мұнай өндіруді ұлғайтуға және
қолданыстағы шығындарды азайтуға қол
жеткіземіз. Бұл тұрғыда, Қазақстанның ресурстық
базасын сақтап, арттырумен қатар, геологиялық
барлаудың жаңа бағыттарын зерттеу жұмыстары
да жүргізілуде.

2016 жылға
белгіленген
айқынды

4басымдық
• Бэк-офистік қызметтерді орталықтандыру;
• басқарманың атқарымдық тәртіп қызметін
жақсарту;
• орталықтандырылған білім, технологияларды
басқару және алмасу барысын арттыру;
сондай-ақ
• мұнай өндірудің заманауи жаңа тәсілдерін енгізу
есебінен геологиялық-техникалық шаралардың
тиімділігін арттыру.
14-бетте

«ҚазМұнайГаз» Барлау Өндіру» акционерлік қоғамы Жылдық есеп-2015

«Интеллектуалды
ұңғымалар» жобасының
арқасында Уаз кен
орнында қосымша өнім
өндіру 3% шамасын
құрауы ықтимал.
Ұңғыма жұмысын қалпына келтіру уақыты
15-20%-ға қысқарып, жер асты құрылғыларын
қолданудың жеңілдетілген тәртібі жөндеу
жұмыстарын жылына 20-дан 15-ке дейін азайтуға
мүмкіндік береді.
33-бетте

+1,3
млрд теңге
МТҚ барысын
оңтайландыру жобасы
аясындағы
экономикалық
тиімділік.
МТҚ және ТҚҚЖ жобалары өндірістегі барлық
үрдістерді қадағалау барысын күшейтуге,
тауар-материал қорларының артығын қысқартып,
еңбек өнімділігін арттыруға мүмкіндік береді.
2017 жылдың соңына қарай бұл жобалар бізге
3,3 млрд теңге үнемдеуге жағдай туғызады.
33-бетте

Стратегиялық шолу

«Интеллектуалды
ұңғымалар
жобасы»
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Стратегиялық шолу

Берік сыннан мызғымай өтіп...

Жауапкершіліктің
арқасында
Ұзақ мерзімге негізделген мақсаттарға қол жеткізуде, дамыту
және өркендеу Бағдарламаларын жүзеге асыруда біз
жауапкершілік мәселесін әрқашан есте ұстаймыз. Қоршаған
ортаны қорғау, қоғам қауіпсіздігі және тұлға қалыптастыру
біздің жұмысымыздың негізі болып табылады. Біз үшін тек
Компания қызметкерлерінің ғана емес, жалпы қоғамның
әл-ауқат жағдайы да өте маңызды, біз Компанияның
қайырымдылық, демеушілік және білім беру бағдарламаларын
әрі қарай дамыту жұмыстарын жалғастыра береміз.

+2,6
млрд теңге
Компанияның 2015
жылғы келісімшарттық
міндеттерін
орындау аясындағы
әлеуметтік шығын
көрсеткіші.
Оның ішінде Атырау және Маңғыстау
облыстарындағы әлеуметтік бағдарламалар мен
экология қоры бойынша – 1,9 млрд теңге,
жергілікті мамандарды оқытуға 0,7 млрд теңге
бөлінді. ҚМГ БӨ-нің әлеуметтік саясат
саласындағы стратегиясы – Компания жұмыс
істеп жатқан аймақтарды дамытуға үлес қосуға
бағытталған.
61-бетте
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37
941
Маман
Құрылған сәттен бастап ҚМГ БӨ жыл сайын жаңа
қызметкерлер әзірлеп, олардың кәсіби біліктілігін
арттыруды жүзеге асыруда. Бірыңғай
корпоративтік саясат пен басымдық
стратегияларын ендіріп, тарату мақсатында ҚМГ
БӨ Компания тобындағы қызметкерлер мен
жұмыскерлерге арнап әртүрлі білім
бағдарламаларын ұйымдастыруда.
62-бетте

4,6
млрд теңге
Негізгі 4 актив бойынша
табиғатты қорғау
шараларын жүзеге
асыруға жұмсалған
қаражат.
Компания қызметі табиғи қорларды
пайдаланумен тікелей байланысты болғандықтан
да, ҚМГ БӨ осы қорларды тиімді пайдаланып,
қоршаған ортаның қолайлы жағдайын сақтаудағы
қоғам алдындағы жауапкершілігін толық түсініп,
мойындайды.
64-бетте

Стратегиялық шолу

2015 жылы кәсіби
біліктілік
көрсеткіштерін арттыра
алды.
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Стратегиялық шолу

Компания туралы

Меншік
құрылымы

Еркін айналымда
33,7 **
Сатып алынған
акциялар 8,3% *

Миссиясы
Қазақстан Республикасы
100%

ҚМГ БӨ миссиясы – Компания акционерлерінің пайдасын арттыру
мақсатында көмірсутек өнімдерін оң әрі ұтымды жолмен өндіріп,
Компания жұмыс жүргізіп жатқан аймақтар үшін тиімді болатын ұзақ
мерзімді экономикалық және әлеуметтік қызмет барысын қалыптастыра
отырып, Компания қызметкерлерінің әрқайсысының мүмкіндік әлеуетін
жүзеге асыруға ықпал ету.

«Самұрық-Қазына»
холдингі 100%

Стратегиясы

«ҚазМұнайГаз» Ұлттық
компаниясы 57,9%*

Компанияның жұмыс істеп тұрған кен орындарындағы стратегиясы –
мұнай өндіру деңгейін жоғалтпай, шығындарды оңтайландырып, бизнес
барысы мен технологиялық үрдістердің тиімділігін арттыра отырып,
мұнай өндіру қарқынын өсіруге және мұнай өндіру коэффициентін
ұлғайтуға негізделген шараларды жүзеге асыру. Бұл шаралар түгелдей
өндіріс тиімділігін арттыруға бағытталған.

«ҚазМұнайГаз»
Барлау Өндіру

* Қарапайым және артықшылық акциялардың орналастырылған жалпы санының
пайыздық көрсеткіші
** Қарапайым акциялардың шамамен 11%-дайы (10.4% қарапайым және артықшылық
акциялар) ҚХР-дың мемлекеттік инвестициялық қорына (СІС) тиесілі.

2006 жылы Лондон және Қазақстан қор биржаларына шыққан
сәттен бастап, ҚМГ БӨ қызметі Компания акционерлері мақұлдаған
стратегияға сәйкес жүзеге асырылуда. 2006–2009 жж. орта мерзімдік
мақсаттарға қол жеткізілген соң, 2010 жылы 2020-Стратегиясы бекітілді.

ҚМГ БӨ өз әлеуетін барынша жүзеге асырумен қатар, нарық ішінде
қалыптасқан жағдай мен Компания акционерлерінің мүддесін
ескере отырып, қорларды кеңейтіп, ұлғайту мүмкіндіктерін әрі қарай
іздестіріп-зерттеуді мүдде етеді, мұның бәрі Компанияның көкейкесті
стратегиясында көрініс тапқан.

Меншік құрылымы

Өндіруші
активтер

Бірлескен
өндіруші
кәсіпорындар

Барлаушы
активтер

– «Өзенмұнайгаз» АҚ
– «Ембімұнайгаз» АҚ

– «Қазгермұнай» БК» ЖШС
–CCEL («Қаражанбасмұнай» АҚ)
–«ПетроҚазақстан Инк.» АҚ

– «ҚМГ БӨ Барлау активтері» ЖШС
– «Орал Ойл энд Газ» ЖШС
– K SEP Investments BV
(«Карповский Северный» ЖШС)

100%
100%

50%
50%
33%

100%
50%
51%
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Қаржылық және операциялық көрсеткіштер

152

Мұнай өндіру, жылына млн тонна**

12,4

+15%

2015

152

2014

132

Экспорт, жылына млн тонна**

6,4
2014

12,2

2014

12,3

2014

12,2

2015

Капиталдық салымдар, млрд теңге*

98

2014
Айырбас бағамы (кезең соңында)
/$US

2015

+86%
339,47

182,35

244

-37%
530

2014

Ақшалай таза қаражат, млрд теңге***

1 093

+150%

727

2015

-47%
52,4

2014

*ҚГМ, CCЕL және ПҚИ-дегі үлестерін қоспағанда
** ҚГМ, CCЕL және ПҚИ-дегі үлестерін қосқанда
***Ақшалай қаражаттар, олардың баламасы және өзге де қаржылық активтер, қарыздарды
есепке алмағанда

47

US$ 3 221
2015
2014

Брент, $US/баррельге

52,4

244

Таза ақшалай қаражат, млн $US

1 093

2014

+418%

2015
846

2015
128

339,47

Таза пайда, млрд теңге

2014

-23%

2015

2014

2015

530

7,5

+0%

12,4

Түсім, млрд теңге*

6,4

98

12,2

+0%

2015

-15%

2015

Сату ауқымы, жылына млн тонна**

Стратегиялық шолу

2Р санатындағы қорлар, млн тонна *

99,0

3 221
3 987
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Стратегиялық шолу

Компанияның қызмет аумағы

Қазан
Екатеринбург

Чернушки

Нижнекамск

Тюме

Алметиевск

Ульяновск

Юргамыш

Уфа
Тобол

П

Сызрань

РЕСЕЙ

Самара

Магнитогорск

Қостанай

Саратов

7

6

Аманқарағай

Орынбор

Үлк. Шаған

Орал
Волгоград

Орск

Қарашығанақ
ӨАС
(Өткізу қабілеті
тәулігіне 300 баррель
мұнай)
Доссор

КҚК
(Өткізу қабілеті тәулігіне
700 баррель мұнай)

ҚАЗАҚС
Темір
Кеңқияқ

Мақат

2
Атырау

Комсомольский

Астрахань

Құлсары
Мұнайлы
Қаратон
Опорный

Қашаған
Теңіз

8
Арал

Сарықамыс
Қаламқас
Бейнеу

Баутино

3

Арысқұм

Жусалы

Ақтау
1

Сай-Өтес
Жаңаөзен
Теңге

Арал
теңізі

Каспий теңізі
Күнград
Баку-Тбилиси-Жейхан

ӨЗБЕКСТАН
Үшқұдық

Баку

Түркіменбашы

ТҮРКІМЕНСТАН

Бұқара

Шымк
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Мұнай өңдеу
зауыты

Мұнай
кен орны

ҚМГ БӨ өндірістік
активтері

1. «Өзенмұнайгаз» АҚ

4. «Қазгермұнай» БК» ЖШС

2. «Ембімұнайгаз» АҚ

5. «ПетроҚазақстан Инк.»

3. «Қаражанбасмұнай» АҚ

6. «Орал Ойл энд Газ» ЖШС
(Федоров блогы)

ҚМГ БӨ барлаушы
активтері

Газ құбыры
Мұнай құбыры
Темір жол

7. «
 Карповский Северный» ЖШС
(Карповский және Северный блогтары)
8. «
 ҚМГ БӨ Барлаушы активтері» ЖШС

Стратегиялық шолу

Тюмень

катеринбург

Анжеро Судженск
Кемерово

Юргамыш

Новосибирск
Омбы

Тобол

Барнаул

Петропавл

Қостанай

Бийск

Көкшетау
Қошар
Тауылжан

Айсара

манқарағай

Павлодар

Астана
Семей

ҚАЗАҚСТАН
Теміртау

Жайсаң көлі

Қарағанды
Қарағайлы

Саяқ
Балқаш

Ақтоғай

ҚҚМҚ
(Өткізу қабілеті тәулігіне
240 баррель мұнай)
Достық (Алашаңқай)

4

Үрімші

Арысқұм

дық

Бұқара

Балқаш көлі

5

Таста

Алматы
Бірлік
Бішкек

Тараз
Шымкент

ҚЫРҒЫЗСТАН
Ташкент

Ферғана

11

ҚЫТАЙ

12
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Стратегиялық шолу

Сала ішіндегі жағдайы
және бәсекелестік басымдығы

Акциялары LSE және KASE қор нарықтарында
айналымда жүрген Қазақстандағы ең ірі мұнайгаз компаниясы

Тиімді серіктестік қатынастар және мұнай-газ
өндіруші отандық компаниялардағы үлестік
қатысу

Мажоритарлы акционері болып «ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ (ҚМГ ҰК) бас
компаниясы табылады. Орналастырылған қарапайым және артықшылық
акциялардың жалпы санының 57,9%-ы бас компанияға тиесілі. 2009–
2012 жылдардағы акцияларды кері сатып алу жөніндегі үш бағдарлама
аясында Компания қарапайым және артықшылық акциялардың жалпы
санының 8,3%-ын сатып алды. Қарапайым акциялардың шамамен
11%-дайы (қарапайым және артықшылық акциялардың 10,4%-ы)
Қытай Халық Республикасының China Investment Corporation
(CIC) мемлекеттік инвестициялық қорына тиесілі. Өзге акцияларға
Ұлыбританияның, құрылық Еуропаның, АҚШ пен Азияның және
Қазақстанның институционалдық инвесторлары иелік етеді.

ҚМГ БӨ төмендегідей мұнай өндіруші компанияларда бірлесе
басқаратын 50%-дық үлеске ие: «Қазгермұнай» БК, CCEL
(«Қаражанбасмұнай» АҚ); сол сияқты, «ПетроҚазақстан Инк.»
компаниясындағы үлесі 33%-ды құрайды. Осынау аты аталған
компаниялардың қай-қайсысы болса да Қазақстанның мұнай және
газ саласын дамытуға елеулі үлес қосып, өздері жұмыс істеп жатқан
аймақтарда әлеуметтік бағдарламаларды жүзеге асыруға барынша ат
салысуда. Бұл компаниялармен арадағы қарым-қатынас тиімді нәтиже
берумен қатар, ҚМГ БӨ компаниясының келешек дамуының мықты
іргетасы болып табылатынын да айқын дәлелдеп берді.

Қазақстанның құрғақ жерлеріндегі мұнай-газ
активтеріне деген басымдық құқы

Негізгі активтерде ұзақ мерзімдік өндіріс жүргізуге жеткілікті жете
барланған қорлар бар.

«ҚазМұнайГаз» ұлттық компаниясы лицензияланбаған учаскелер
бойынша жер қойнауын пайдалануға тікелей келісім негізінде,
байқау жарияланбай-ақ келісімшарт бекітуге құқылы. Егер екі жақты
экономикалық мүдде қайшылығы туындап жатса, онда аталған
құқықтарды ҚМГ ҰК-ның еншілес компаниясы ретінде ҚМГ БӨ
пайдалана алады.

Миноритарлы акционерлердің құқықтарын
қамтамасыз ететін халықаралық стандарттарға
сай корпоративтік басқару
ҚМГ БӨ халықаралық стандарттарға сай корпоративтік басқару
тәжірибесін белсенді түрде қолдана бастаған қазақстандық
кәсіпорынның бірі. Өткен жылдар ағымында корпоративтік басқару
жүйесі нарық ішіндегі әртүрлі жағдайларда сын тезіне түсіп, рейтингтік
агенттіктер мен сарапшылар тарапынан, «ҚазМұнайГаз» Ұлттық
компаниясы мен «Самұрық-Қазына» Ұлттық әл-ауқат қоры тарапынан
әрқашан жоғары бағаланды.

Жете барланған қорлар
Акциялардың котировкасы
2015 жылы Лондон қор биржасында ҚМГ БӨ-нің бір жаһандық
депозитарлық қолхаты (ЖДҚ) үшін берілген жоғарғы көрсеткіш бағасы
14,50 АҚШ долларын, ал ең төменгі көрсеткіш – 6 АҚШ долларын
құрады. 2015 жылы бір ЖДҚ үшін орташа баға 9,65 долларды құрады.
Қазақстан қор биржасында 2015 жылы ҚМГ БӨ-нің бір қарапайым
акциясына берілген ең жоғарғы баға 15 500 теңге, ал ең төмен баға – 8 414
теңге болды. 2015 жылы бір қарапайым акцияның орташа бағасы 12 280
теңгені құрады. 2015 жылы ҚМГ БӨ-нің артықшылық акцияларының
ең қымбат бағасы 12 000 теңге, ал ең арзаны – 5 500 теңге болды. Бір
артықшылық акцияның орташа бағасы 7 829 теңгені құрады.
ҚМГ БӨ акциялары котировкаларындағы ауытқулар 2015 жылы тек
мұнай бағасындағы құбылмалы ауытқуларға ғана емес, сонымен қатар
ұлттық валютаның АҚШ долларына қатысты айналым бағамындағы
өзгерістерге де тікелей қатысты болды. 2015 жылдың 15 шілдесінде ҚР
Ұлттық банкі айналым бағамындағы ауытқулар дәлізін бір долларға
188-ден 198 теңгеге дейін кеңейтті. Ұлттық банктің баспасөз қызметі
хабарлағандай, 2015 жылдың бірінші жартысында банк жүзеге асырған
және әрі қарай жалғастыруды мақсат етіп отырған бағам құраушы
мейлінше икемді әрі байсалды саясат, экономикадағы девальвациялық
болжалдардың жинақталу тәуекелін айтарлықтай төмендетіп, валюталық
ішкі нарықта теңгенің айналым бағамына қысым түсіруге жол бермеуге,
осылайша, 2009 және 2014 жылдарда орын алғандай бір сәттік күрт
түзетулер жүргізу қажеттілігі мәжбүрлігінің алдын алуға мүмкіндік
береді.
2015 жылдың шілдесінде Қазақстанның ұлттық валютасының бағамы бір
долларға шаққанда 186 теңгені құрады, бірақ 2015 жылдың тамызында
Қазақстанның Ұлттық банкі валюталық дәлізді алып тастап, құбылмалы
еркін айналым бағамына көшуге және инфляциялық таргеттеу тәртібіне
негізделген жаңа ақшалай-кредит саясатын жария еткеннен кейін
бәсеңси бастады. Ұлттық банк басшылығының айтуынша, қытай юанінің
әлсіреуі мен қуат қорлары нарығындағы жағымсыз үрдістердің беталысы
Қазақстан экономикасына қысым көрсетпей қойған жоқ, атап айтқанда,
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Тәуелсіз қадағалаушылардың бағасы
2015 жылдың қарашасында Standard & Poor’s кредиттік рейтингтер
қызметі «ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ (ҚМГ ҰК) мен «ҚазМұнайГаз» Барлау
Өндіру» АҚ-ның (ҚМГ БӨ) ұзақ мерзімдік корпоративтік кредиттік
рейтингін «ВВ+» деңгейінде растады. Рейтингтерді өзгерту болжамы
«Жағымсыз» деп қалдырылды.
Standard & Poor’s ҚМГ ҰК-ның «борыштық қысым деңгейі жоғары деп
сипатталатын» қаржылық тәуекелдер бейінінің бағасын «агрессивті»
деп қайта қарады, өйткені, олар Қашаған кенішіндегі 50%-дық үлесін
сату жөніндегі келісім аяқталған соң борыштық қысым көрсеткіштері
жақсарады деп болжайды.
«Бүгінгі таңда біз Standard & Poor’s әдістемесі бойынша есептелген
«түзетілген борыш/EBITDA» арақатынасы алдағы 12–24 айда орташа
көрсеткішпен алғанда 2,5–3,0 деңгейін құрайды деп күтеміз, ал
операциялық қызметтен түсетін еркін ақша ағынының мәні жағымсыз
болып қала бермек. Дегенмен, біз көрсеткіштердің жақсаруы уақытша
сипат алуы ықтимал деп пайымдаймыз, өйткені, біздің пікірімізше, мұнай
бағасы өсіп, компания ковенанттарды бұзбай-ақ тиісті деңгейде қарыз
ауқымын тарта алатын кезеңде компания Қашаған кенішіндегі өз үлесін
қайта сатып алуы мүмкін. Осыған байланысты біз «қаржылық саясат»
құрамы бойынша жағымсыз түзету қолданамыз (-2 саты), бұл компанияға
SACP тарапынан берілетін жалпы бағаны «b» деңгейінде негіздейді.
Оның сыртында, ҚМГ рейтингі SACP бағасына үстеме қосады (+4 саты),
бұл біздің, мемлекет тарапынан ерекше қолдау болу ықтималдығы «өте
жоғары» деген пайымымызды көрсетеді», делінген Standard & Poor’s
есебінде.
2016 жылдың ақпанында Standard & Poor’s кредиттік рейтингтер қызметі
ҚМГ ҰҚ мен ҚМГ БӨ компанияларының ұзақ мерзімдік кредиттік
рейтингтерін «ВВ+» деңгейінен «ВВ» деңгейіне дейін төмендетті,
болжам «Жағымсыз». Бұл шешім ел экономикасы қарқынының
төмендеуі мен ағымдағы операциялар шоты бойынша түсімдердің
қысқаруы болжануына қатысты 2016 жылдың 17 ақпанында Қазақстан
Республикасының дербес кредиттік рейтингін «BBB-/A-3» деңгейіне
дейін төмендетуге байланысты орын алып отыр; болжам – «Жағымсыз».
«Біз бұрынғысынша, осынау қаржылық күйзеліс жағдайында ҚМГ
Ұлттық компаниясына мемлекет тарапынан дер кезінде және қажетті
ауқымда ерекше қолдау болу ықтималдығы «өте жоғары» деп
бағалаймыз және де компанияның SACP көрсеткішін «b» деңгейінде
бағалаймыз. Біздің мұнай бағасына қатысты жорамалдарымызды
төмендету жағына қарай қайта қарау компания рейтингіне тікелей
ықпал еткен жоқ деп көрсетеміз, өйткені мұнай өндіру компанияның
пайда үлесінің аздаған бөлігін ғана қамтамасыз етеді. Оның сыртында,
компания бұрынғысынша мемлекет тарапынан ағымдық қолдауға ие
болып отыр, бұл оның рейтингін ағымдағы деңгейде сақтап қалуға ықпал
етуде» делінген Standard & Poor’s есебінде.
«Жағымсыз» болжамы дербес кредиттік рейтингтер бойынша ұқсас
болжамды көрсетеді. Standard & Poor’s өлшемдеріне сай, Қазақстанның

рейтингтерін бір саты төмен түсіру ҚМГ мен оның негізгі еншілес
компаниясы «ҚазМұнайГаз» Барлау Өндіру» АҚ-на қатысты дәл
осындай ұқсас рейтингтік әрекет қолдануға алып келеді, егер барлық өзге
де факторлар өзгеріссіз қалса.
2015 жылдың наурызында Moody’s халықаралық агенттігі «Жағымды»
болжамдағы ұзақ мерзімдік Baa3 рейтингін кері шақырып алды. Агенттік
таратқан баспасөз мәліметінде «іскерлік сипаттағы өз себептеріміз
бойынша» деп көрсетілген.
2015 жылдың сәуірінде агенттік «ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ үшін Baa3
рейтингін растады. Сол сияқты, Moody’s рейтингтің өзгеру болжамын
«Жағымдыдан» «Тұрақтыға» өзгертті. Рейтингті растау Moody’s
агенттігінің, компания әрі қарай үкімет тарапынан жоғары деңгейдегі
қолдауға ие бола береді деген пікірін білдіреді.
Сарапшылар әзірше мұнай нарығының алдағы жағдайына айтарлықтай
үміт артып отырған жоқ. Айталық, Bank of America Merrill Lynch,
Brent сортындағы мұнайдың бағасына қатысты өз болжамын – 2016
жылы бір баррельге 50 АҚШ долларынан, 46 долларға дейін, ал WTI
сорты бойынша – бұған дейін пайымдалған барреліне 48 доллар деген
көрсеткіштен 45 долларға дейін төмендетті.
Morgan Stanley сарапшылары болса, АҚШ доллары бағамының екпіндеп
нығаюы Brent котировкаларын барреліне 20 долларға дейін төмендетуі
ықтимал деген пікірде. Олардың есептеуінше, АҚШ-тың ұлттық
валютасының 5%-ға қымбаттауы мұнайдың құнын 10-25%-ға дейін
құлдыратып жібермек. Әлемдік нарықта отынның шектен тыс артық
болуы котировкалардың барреліне 60 доллардан төмен арзандауына
себеп болып отыр, алайда барреліне 55 доллардан 35 долларға дейінгі
құлдырау, толықтай алғанда, АҚШ долларының бағамына қатысты, деп
көрсетілген банктің ақпан айындағы есебінде.
2016 жылдың қаңтарында Moody’s агенттігі мұнай бағасы болжамын
төмендетті. 2016 жылы Brent және WTI сорттарындағы мұнай құнының
бағасы бір баррельге 33 АҚШ доллары деңгейіне дейін түсіп кетті.
Moody’s сарапшылары 2017 және 2018 жылдары котировкалар орташа
есеппен алғанда 5 долларға көтеріледі деп күтеді.
Дүниежүзілік банк сарапшыларының жаңартылған мәліметтері
бойынша, 2016 жылдың 26 ақпанындағы шолуда, Brent сортындағы мұнай
құнына қатысты орташа болжам 2016 жылы 27 пайызға төмендеген,
яғни барреліне 51 доллардан 37 долларға дейін. Сарапшылар, 2016
жылдың соңына дейін ағымдағы деңгейдегі бағалар өсуі де ықтимал
дегенді ескертеді, бірақ бағалардың әрі қарай төмендеу қаупі де жоққа
шығарылмайды.
«Бағалардың қалыпқа келуіне бірнеше себеп бар: біріншіден, 2016
жылдың басындағы мұнай бағасының күрт арзандауы нарық ішіндегі
іргелі өзгерістерді меңзеп отырған жоқ, және де ол өз тұғырын қайта
ұтып алуы әбден мүмкін. Екіншіден, қымбат мұнайды өндіру мұнай
өндірушілерді одан әрі шығынға байлап, өнім өндіру ақымын қысқартуға
мәжбүр етеді. Ақыр соңында, мұнайға деген сұраныс әлемдік экономика
қарқынының өсуіне орай, ептеп нығаюы тиіс болады», - деп көрсетілген
Дүниежүзілік банктің шолуында.

Стратегиялық шолу

2015 жылдың басынан бастап Brent сортындағы мұнай құнының 33%-ға
төмендеуі ел экономикасына айтарлықтай әсер етті.
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Директорлар кеңесі Төрағасының Алғы сөзі

• мұнай өндірудің заманауи жаңа тәсілдерін енгізу есебінен
геологиялық-техникалық шаралардың тиімділігін арттыру.
Біз өңдеуші қуаттарды жаңарту нәтижесінен қосымша тиімділік әсерін
күтеміз, бұл ішкі жеткізілімдерге арналған жаңа агенттік үлгі аясындағы
және жаңа баж салығы бойынша мұнай өңдеу маржасын жақсарту дегенді
білдіреді.
Осынау мақсаттар төңірегінде топтаса отырып, Директорлар кеңесі
ҚМГ БӨ аясында мәдени және ұйымдастырушылық өзгерістер енгізуге
айрықша мән береді, бұл тұрғыдағы өзгерістер бүгінгідей қиын кезеңді
ойдағыдай еңсеру үшін өте қажет. Қазіргі таңда Директорлар кеңесі мен
мажоритарлы акционер Жарғыға және Өзара қарым-қатынас жөніндегі
келісімге өзгерістер енгізу тұрғысында келіссөз жүргізуде, өз кезегінде,
бұл Директорлар кеңесіне бақылау және қадағалау шараларын күшейтіп,
шешім қабылдау тетіктері мен ұйымдастырушылық барысын біршама
жеңілдетуге мүмкіндік бермек.
Кристофер Хопкинсон,
«ҚазМұнайГаз» АҚ ҰҚ Басқармасы төрағасының бірінші орынбасары,
ҚМГ БӨ Директорлар кеңесінің Төрағасы

Құрметті акционерлер!
2015 жыл ҚМГ БӨ үшін ауыр соқты. Мұнай бағасының елеулі ауқымда
және жедел қарқынмен құлдырауы нәтижесінде Компанияның
операциялық табысы жағымсыз сипат алды, ал әлеуметтік шығындар
ұлғая түсті. Мұнай және газ саласындағы өзге де компаниялар секілді,
біз мұнай бағасындағы төмендеу күткендегіден де ұзаққа созылуы
ықтималдығын жоққа шығармаймыз.
Компания бұл мәселелерге шығын бөлігін шұғыл қысқарту негізінде
жауап қайтаруға әлі де қауқарсыз, бұл арада лифтинг-шығындар
2015 жылы шығынсыз көрсеткіштер деңгейінде барреліне 70 доллар
шамасында өсіп отырғанын да айта кету керек. Біздің пайымымызша,
2016 жылғы өндіріс нәтижесі де жағымсыз сипат алуы ықтимал, өйткені
Компанияның операциялық қызметі шығынды жағдайда қалып отыр,
сол себепті де 2016 жылы қолма-қол қаражат ауқымын елеулі деңгейде
қосымша қысқарту мәселесі де ескерілген. Мұндай жағдай ұйымдастыру
барысын өзгертуді талап етеді.
2015 жылы біз Компанияның өндірістік бағдарламасының тиімділігін
айтарлықтай арттыра алдық және де біз ҚМГ ҰК компаниясымен тығыз
ынтымақтастық қатынастың арқасында бизнесті түрлендіру және
Ғылыми-зерттеу институтын құру ұсынысында едәуір жетістіктерге
қол жеткіздік. Бірақ бізге әлі де көптеген шараларды жүзеге асыру керек
болады.
2016–2017 жылдары шығынсыз деңгейге шығу үшін біз шығындарды
қысқарту және тиімділікті арттыру барысын барынша жеделдетіп
жүргізуге тиіспіз, бұл шара, өкінішке қарай, ішкі бюрократия мен
қосарланушылық салдарында әлі де кідірістеп жатыр. Біз қазір 2016
жылдың айқынды 4 басымдығын белгілеп көрсеттік. Олар:
• Бэк-офистік қызметтерді орталықтандыру;
• басқарманың атқарымдық тәртіп қызметін жақсарту;
• орталықтандырылған білім, технологияларды басқару және алмасу
барысын арттыру; сондай-ақ

“2015 жылы біз Компанияның
өндірістік бағдарламасының
тиімділігін айтарлықтай
арттыра алдық және де біз
ҚМГ ҰК компаниясымен тығыз
ынтымақтастық қатынастың
арқасында бизнесті түрлендіру
және Ғылыми-зерттеу
институтын құру ұсынысында
едәуір жетістіктерге қол
жеткіздік. Бірақ бізге әлі де
көптеген шараларды жүзеге
асыру керек болады.”
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Қазақстан туралы

Халық саны

Жер аумағы

адам. Қазақстанда 100-ден астам ұлттар мен
ұлыстардың өкілдері тұрады

Аумағы жағынан әлем бойынша тоғызыншы
орында

17,4 млн
2015 жылғы инфляция

13,6%

2,7 млн км2
2015 жылғы ЖІӨ өсімі

+1,2%

Стратегиялық шолу

Қазақстан аумағы жағынан әлем бойынша
тоғызыншы орында тұрған мемлекет.
Пайдалы қазбаларға бай еліміз, аймақ
бойынша экономикасы ең дамыған және
инвестициялық тартымдылығы мол елдің
бірі болып табылады.
2015 жылғы орташа сараланған бағам

221,73 /$

Қазақстанның жер қойнауында Менделеев
кестесі элементтерінің

99

түрі бар
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Бас директордың Алғы сөзі

Компанияда өнім өндіру негізінен кемелденген кен орындарында
жүргізілетінін де айта кеткен жөн, ал бұл кеніштердегі өндіріс
жұмыстарының шығыны айтарлықтай жоғары. Операциялық
шығындардың басым бөлігінің ұлғаюына әдетте сыртқы факторлар ықпал
етеді, олардың ішінде, мысалға, электр қуаты тарифтері мен судың бағасы,
мұнай тасымалдау шығындары, сол сияқты, сервистік және мердігер
компаниялардың тарифтері мен газдың бағасының мемлекеттік реттелуі
де бар. Оның сыртында, операциялық шығындардың өзге де құрамдас
бөліктері (әлеуметтік шығындарды қосқанда) ағымдағы деңгейде қалып
отыр.

Құрманғазы Есқазиев,
ҚМГ БӨ Бас директоры

Бүгінде мұнай және газ саласы дағдарыс кезеңін бастан кешуде, әйтсе
де дағдарыс, сонымен қатар, табысты болашаққа жол ашар факторларды
оңтайландырып, қалыптастыру мүмкіндігі дегенді де меңзейді. Біз
өндіріс тиімділігін артыруға айрықша мән беріп, инвестицияларды қайта
қарадық, сол сияқты, мейлінше аз шығындармен өндірісті бір деңгейде
сақтау бағытындағы жұмыстар да өз жалғасын таппақ, бұл қаржы
тұрақтылығы мен табыс көрсеткішінің орнықты іргетасы болмақ.
2006 жылы біз IPO-ға шығып, 2 млрд АҚШ долларын тарта алдық,
осылайша даму стратегиясын жүзеге асыра бастадық. Аталған қаражат
ауқымын есепке ала отырып, 2,1 млрд АҚШ доллары шамасындағы
сомаға «Қаражанбасмұнай» АҚ, «Қазгермұнай» БК» ЖШС және
«ПетроҚазақстан Инк.» компанияларынан үлес сатып алдық. 2006
жылдан бүгінгі күнге дейін бірлескен кәсіпорындардан дивиденд
түрінде 3,8 млрд АҚШ доллары шамасында қаражат келіп түсті. Былайша
айтқанда, инвестициялық салымдардың басым бөлігі өз-өзін ақтай алды.
IPO-ға шыққан сәттен бастап, Компания тұрақты сипатта жағымды
ақша ағынын түрлендіріп келді, осылайша, акционерлерге төленген
дивидендтердің жалпы сомасы 3,9 млрд АҚШ доллары шамасын құрады.
Өздеріңіз де білесіздер, ҚМГ БӨ теңгеріміндегі ақшалай қаражат
көрсеткіші төмендеп кетті, бірақ мұның өз себептері бар. Мұнайдың күрт
арзандауы, ұлттық валютаның құнсыздануы және біздің негізгі өндірістік
компаниялардағы әлеуметтік құрамның жоғары болуы ҚМГ БӨ-нің
ақшалай жайғасымына күш түсірген факторларға алып келді. Сонымен
қатар, біз барлық мүдделі тараптардың қатысуымен, 2015 жылы ішкі
нарыққа мұнай жеткізудегі баға белгілеу мәселесін шешуде елеулі жұмыс
ауқымын жүргіздік. Сөйтіп, 2016 жылдың сәуірінен бастап, біз дербес
процессинг үлгісіндегі мұнай өткізу тәртібіне көштік. Мұнай өңдеуші
зауыттарды жаңартып-жаңғырту шарасының аяқталуымен, біз бұл арада,
тек нарық факторларына ғана тәуелді болатын табыс көрсеткішіне қол
жеткізуді болжай аламыз.

Осы себепті Компания, ҚМГ ҰК және «ҚазМұнайГаз» технологиялар
және бұрғылау ғылыми-зерттеу институтымен бірлесе отырып,
өндірістік қызмет тиімділігін арттыру мәселесіне айрықша көңіл
бөлуде. «Ембімұнайгаз» АҚ-да зияткерлік кен орнын игеру қолға
алынған, сол сияқты, онда материалдық-техникалық қамтамасыз ету,
техникалық қызмет көрсету және құрал-жабдықтарды жөндеу барысын
оңтайландыру шаралары жүргізілуде.
«Өзенмұнайгаз» АҚ-да Өзен кенішінің 3-блогында Мұнай өндіру
тиімділігін арттыру жобасы мақұлданды. Аталған жобаның ойдағыдай
нәтижесі ҚМГ БӨ тобы бойынша түгелдей ұсынылып, таратылатын
болады. Бұл тұрғыдағы ұсыныстар бізге ішкі қорларды оңтайландыру
негізінде шығындарды азайтып, өнімділік көрсеткішін арттыруға
мүмкіндік бермек (айтарлықтай қосымша шығын шығырмай-ақ).
Геологиялық-техникалық шаралардың тиімділігін арттыру тұрғысында
да нәтижелі жұмыс жүргізілгенін айта кету керек. Бұл, өз кезегінде,
ДеГольер есебінде де көрсетілген, яғни оған сәйкес 2015 жылдың
соңында, бірлескен кәсіпорындардағы үлестерді есепке алмағанда 2Р
санатындағы қорлар көрсеткіші 15%-ға жоғары шықты.
Бүгінгі таңда қолға алынған шаралар ойдағыдай жүзеге асқан жағдайда,
ҚМГ БӨ дағдарыс кезеңін мейлінше аз шығындармен еңсеріп қана
қоймай, алдағы болашақта Компанияның акционерлік құнын арттыруға
және қорларды ұлғайтуға мүмкіндік беретін келешек дамудың берік
негізін қалай алады. Біз бұған толық сенімдіміз.
Сөз соңында мен бүгінгідей қиын кезеңде біздің Компанияның қызметін
жетілдіріп, дамытуға үлес қосып отырған ҚМГ БӨ Директорлар
кеңесінің мүшелеріне және біздің барлық акционерлерімізге алғыс
айтқым келеді, сол сияқты, болашақта өзара тиімді де сындарлы қарымқатынасымыз әрі қарай да жарасыммен жалғаса береді деген үміттемін.

«ҚазМұнайГаз» Барлау Өндіру» акционерлік қоғамы Жылдық есеп-2015

Стратегиялық шолу

“Бүгінгі таңда қолға алынған
шаралар ойдағыдай жүзеге
асқан жағдайда, ҚМГ БӨ
дағдарыс кезеңін мейлінше аз
шығындармен еңсеріп қана
қоймай, алдағы болашақта
Компанияның акционерлік
құнын арттыруға және қорларды
ұлғайтуға мүмкіндік беретін
келешек дамудың берік негізін
қалай алады. Біз бұған толық
сенімдіміз.”
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Стратегиялық шолу

Тәуелсіз директорлардың жолдауы

Құрметті акционерлер!
2015 жылдан бүгінгі күнге дейін ҚМГ БӨ компаниясының атқарушы
емес тәуелсіз директорлары («Тәуелсіз директорлар») корпоративтік
басқару тұрғысында айтарлықтай қиындықтарға тап болды. Тәуелсіз
директорлар, компания акционерлерін осы қиындықтардың қысқаша
сипатымен таныстыра кеткенді дұрыс көрді.

2014 жылғы ҚМГ ҰК ұсынысы
Акционерлер ҚМГ ҰК тарапынан 2014 жылдың шілдесінде жария
етілген, Компанияның еркін айналымдағы акцияларын сатып алу
жөніндегі ұсынысты ұмыта қойған жоқ деген ойдамыз. Мұндай
ұсыныс келіп түскен соң Тәуелсіз директорлар, барлық тараптарды
қанағаттандыруы тиіс келісімге қол жеткізу мақсатында ҚМГ
БӨ-нің миноритарлы акционерлерімен және ҚМГ ҰК мен оның
кеңесшілерімен бірлесе жұмыс жүргізді. 2014 жылдың желтоқсанында
Тәуелсіз директорлар ҚМГ ҰК компаниясына хат жолдап, онда
аталған ұсыныс, 2014 жылдың қорытындысы бойынша төленуге
жоспарланған дивидендтер деңгейі бойынша келісім болған жағдайда
ғана акционерлер назарына ұсынылады дегенді жеткізді. Алайда, ҚМГ
ҰК 2015 жылдың 5 қаңтарында өз ұсынысын кері шақырып алып, оның
себебін «мұнай нарығындағы бағалардың ағымдық құбылмалығы,
сондай-ақ баға бойынша келісімге келудің мүмкін еместігі» деп көрсетті.

Дивидендтер
ҚМГ БӨ елеулі ақшалай қаражат қорына иелік етуде, әйтсе де өзінің
қаржылық жағдайына қарамастан, соңғы жылдары Компания ешқандай
да маңызды мұнай-газ активтерін сатып алған жоқ және де геологиялық
барлау жұмыстарына да инвестиция салған жоқ. Тәуелсіз директорлар
осы жағдайды есепке ала отырып, Директорлар кеңесіне, ҚМГ БӨ
ақшалай қаражаттың артық бөлігін акционерлерге арнайы дивиденд бөлу
жолымен қайтаруы тиіс дегенді ұсынды. Тәуелсіз директорлар арнайы
дивиденд төлеуді соңғы үш жыл бойы ұсынумен келеді, бірақ ҚМГ
ҰК өкілдерінің басым дауысымен сипатталатын Директорлар кеңесі
Тәуелсіз директорлардың бұл ұсынысынан әрдайым бас тартумен болды
(оның ішінде 2015 жылдың 31 желтоқсанында аяқталған жылы да).

2015 жылы ішкі нарыққа мұнай жеткізу бағасы
ҚМГ БӨ IPO-ға шыққан кезде жасалған ҚМГ ҰК және ҚМГ БӨ
арасындағы Өзара қарым-қатынас туралы келісім шарттарына сай,
ҚМГ БӨ ішкі нарыққа мұнай жеткізу аясында «ҚазМұнайГаз» Сауда
үйі» (қазір «ҚазМұнайГаз» – Өңдеу және маркетинг») АҚ-на 2015
жылдың соңына дейін көрсетілген ауқымда және мұнайдың өзіндік
құны+3% деген бағамен мұнай жеткізуді өз міндетіне алды. Өзіндік құн
шикі мұнайдың бір тоннасын өндірудің өзіндік құны мен тасымал құны,
әкімшілік және жалпы шығындар есебінен қалыптасады. 2012–2014 жж.
ҚМГ БӨ мұнайды ішкі нарыққа өзіндік құн+3% деген көрсеткіштен
жоғары бағамен жеткізді.
2015 жыл бойында «ҚазМұнайГаз» – Өңдеу және маркетинг» АҚ
(ҚМГ ӨМ) ішкі нарыққа мұнай жеткізу төлемін біржақты тәртіппен
Атырау мұнай өңдеу зауытына (АМӨЗ) тоннасына 21,288 теңге және
Павлодар мұнай-химия зауытына (ПМХЗ) тоннасына 31,923 теңге деген

жылдық орташа бағамен жүзеге асырды. Бұл бағалар ҚМГ БӨ Тәуелсіз
директорларымен келісілген жоқ-ты, өйткені олар өзіндік құны+3% деп
келісілген баға көрсеткішінен едәуір төмен болатын. ҚМГ БӨ, ҚМГ ҰК
және ҚМГ ӨМ басшылары арасындағы ұзаққа созылған келіссөздерден
кейін 2015 жылы ішкі нарыққа мұнай жеткізу бағасын екі зауытқа да
тоннасына 37,000 теңге көлемінде белгілеу жөнінде келісімге қол
жеткізілді («Өзара есептесу жөніндегі келісім»). Бұл баға Өзара қарымқатынас туралы келісім талаптарындағы өзіндік құн+3% деген шамаға
біршама сай келеді.
Аталған есепті әзірлеу барысында ҚМГ ӨМ өзара есеп айырысу
келісіміне сәйкес бұл сомалардың төлемін жүзеге асырған жоқ.

2016 жылы ішкі нарыққа мұнай жеткізу бағасы
Өзара қарым-қатынас келісімінде көрсетілген ҚМГ ӨМ пайдасына
белгілі бір мұнай ауқымын жеткізу жөніндегі міндеттемелер 2015
жылдың соңында өз күшін жойды. Алайда, Қазақстан Республикасының
Үкіметі ҚМГ БӨ-ден ішкі нарыққа мұнай жеткізуді талап етуде. Өзара
қарым-қатынас келісіміндегі ішкі нарыққа мұнай жеткізу ережесі өз
күшін жойғаннан кейін, ҚМГ ӨМ бұл тұрғыдағы жеткізілімдер бойынша
ҚМГ БӨ үшін қолайсыз баға ұсынды. Артынша ҚМГ ӨМ мұнай сатып
алудан 2016 жылдың 1 наурызынан бастап бас тартатыны жөнінде ресми
ескертпе жолдады.
ҚР Үкіметінің ішкі нарыққа мұнай жеткізу жөніндегі талаптарын
орындамау ҚМГ БӨ үшін мұнай экспорты лицензиясынан айырылу
қаупін тудыруы мүмкін. Сондықтан да ҚМГ БӨ Директорлар кеңесі
Атырау мұнай өңдеу зауыты мен Павлодар мұнай-химиясы зауытында
өңделетін қажетті мұнай ауқымын белгілі бір бағамен процессинг
жағдайында (бұл тұрғыда ҚМГ БӨ мұнайға иелік етуін жоғалтпайды)
жеткізіп, алынған мұнай өнімдерін ішкі нарықта өткізуді жалғастыра
береді. Бұл үлгі 1 сәуірден бастап жұмыс істеуде. Бүгінгі таңда 2016
жылдың алғашқы үш айындағы жеткізілімдердің аралық бағасы
тұрғысында таза нэтбектер негізінде дербес процессингтің жаңа үлгісі
бойынша келіссөздер жүріп жатыр.

Өзара қарым-қатынас туралы келісім
ҚМГ ҰК 2015 жылдың қарашасында ҚМГ БӨ өз акцияларын IPO-ға
шығарған тұста жасалған Өзара қарым-қатынас жөніндегі келісімді
өзгерту тұрғысында төменде көрсетілген маңызды үш мәселе бойынша
ұсыныстарын («Ұсыныстар») жария етті:
• ҚМГ ҰК-ға Компанияны бақылауға алуды рұқсат ету жөнінде Өзара
қарым-қатынас туралы келісімге және Компания Жарғысына өзгерістер
мен толықтырулар енгізу тұрғысында;
• Компания Жарғысында бекітіліп, Компанияның құнды қағаздарын
сатып алу барысында қолданылатын құнды қағаздар құнын анықтау
әдісіне өзгертулер мен толықтырулар енгізу тұрғысында; және
• белгілі бір кезең аралығында және алдын ала белгіленген баға
бойынша акционерлерден акцияларды/ЖДҚ-ларды кері сатып алған
жағдайда Компанияға қолдау көрсету тұрғысында.
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Түптеп келгенде, Тәуелсіз директорлар операциялық тиімділікті
арттыру қажеттілігін барынша қолдайды, бірақ мынадай ескертумен –
ҚМГ БӨ компания ішіндегі үрдістердің, бақылау шаралары мен
жүйелердің жұмыс барысын Ұлыбританиядағы листингке қатысты өз
міндеттерін орындау мақсатында толық қамтамасыз етуі тиіс.
Компания қазірдің өзінен ҚМГ ҰК-нің техникалық сараптамасына
қол жеткізген. Бұл Өзара қарым-қатынас туралы келісімге не Жарғыға
қандай да бір өзгеріс, не толықтыру енгізбестен, IPO барысында жария
етілген Компания тәуелсіздігі мен міндеттеріне залал келтірмей-ақ
өндіріс тиімділігін арттыруға қол жеткізуге болады дегенді білдіреді.
Тиімділіктің мұндай көрсеткіштеріне қол жеткізу үшін миноритарлық
акционерлер мүддесін қорғау шараларынан бас тартудың не қажеті бар?
ҚМГ ҰК мұны осы уақытқа дейін түсіндіре алған жоқ.
Өндірістік көрсеткіштерді ұлғайтып, тиімділікті арттыру мақсатында
ҚМГ БӨ өзінің 11 қызметкерін 2015 жылдың қыркүйегінен ресми түрде
ҚМГ ҰК-нің Түрлендіру кеңсесіне ауыстырды. Өзара қарым-қатынас
туралы келісім шарттары аталған түрлендіру барысына ҚМГ БӨ-нің
қатысуына кедергі келтірген жоқ. Өнімділікті арттыру аясында ҚМГ БӨ
таяуда құрылған «ҚазМұнайГаз» өндіру және бұрғылау технологиялары
ғылыми-зерттеу институты» жауапкершілігі шектеулі серіктестігіне
(«ӨБТ ҒЗИ») қолдау көрсетуде. Тәуелсіз директорлар ӨБТ ҒЗИ-дің
кәсіпқойлығы мен қайрат-жігерін атап өтуді жөн санайды, бұл ҚМГ
БӨ басшылығы жұмысына қолдау тигізуде. ӨБТ ҒЗИ тарапынан
қолданыстағы ұңғымалардың өнімділігін арттыруға бағытталған
бірқатар ұсыныстар түсті. Олардың ішінде электрлі ортадан тепкіш
сорғыш құрылғыларды кең ауқымда орнатып, жер қабатын гидрожару
технологияларын енгізу (экономикалық тиімділік жағдайында),
көлденең және тік ұңғыма бұрғыларын жүргізу жолдары сөз етілген.
Тиімділікті арттырудың мұндай шаралары ҚМГ БӨ үшін мейлінше
пайдалы болмақ.
Анығын айтқанда, Тәуелсіз директорлардың пайымынша, тиімділік
көрсеткіштерін арттырудың бұл тұрғыдағы шараларын жеделдетіп
жүзеге асыруға Өзара қарым-қатынас келісімінің талаптары емес, ҚМГ
Тобында бой түзеген қандай да бір өзгерістерге деген кертартпалық
бейін сипаты кедергі келтіріп отырса керек. Қысқаша айтқанда, Өзара
қарым-қатынас келісімі миноритарлық акционерлердің мүдделерін
қорғайды және де ол ешқашанда өрлеу барысына кедергі келтірген емес.

Жалпылай алғанда, аталған Ұсыныстар ҚМГ ҰК-нің мажоритарлық
акционер ретіндегі рөлін кеңейтуге бағытталған. Бүгінгі таңда, ҚМГ
БӨ-дегі ағымдағы үлес иелігімен ҚМГ ҰК Компанияның Директорлар
кеңесі мүшелерінің басым көпшілігін тағайындай алады, оның ішінде,
операциялық қызметке қатысты барлық мәселелер бойынша шешім
шығаруда негізгі тұлғалар болып табылатын Төраға мен Бас директорды
да. Осылайша, ҚМГ ҰК Директорлар кеңесінің қызметін көп жағдайда өз
бақылауына алып отыр (оның ішінде, дивидендтер төлеуді қосқанда да),
тек Жарғыға сәйкес Тәуелсіз директорлардың көпшілігінің мақұлдауын
талап ететін бірқатар мәселелерді есепке алмағанда, мысалға, Жарғыға
өзгерістер мен толықтырулар енгізуді, Компания акцияларын
орналастыруды, ірі келісімдер мен мүдделілігі басым келісімдер бойынша
шешім шығаруды, сондай-ақ Компания акцияларының делистингі
жөнінде шешім шығаруды.
Тәуелсіз директорлардың пайымынша, 2015 жылдың қарашасында
ұсынылған толықтырулар миноритарлық акционерлердің мүддесін
орынсыз шектейтін қадамдар, ал операциялық тиімділікті арттыру
жоғарыда көрсетілген өзара қарым-қатынас әрекеттерін жалғастыру
жағдайында ғана мүмкін болмақ.
Тәуелсіз директорлар ҚМГ ҰК-мен Ұсыныстар бойынша келіссөздер
жүргізуді әрі қарай жалғастыруда, қолдарыңыздағы жолдау әзірленіп
жатқан тұста ҚМГ ҰК Ұсыныстар бойынша жұмыстарын әлі аяқтаған
жоқ. Ұсыныстар дайын болысымен Тәуелсіз директорлар оларды
акционерлер назарына шығарып, оларға қатысты өз ұсыныстарын да
ортаға салады.

Сөз соңында
Біз, Тәуелсіз директорлар, операциялық тиімділікті жетілдіріп,
барлық акционерлер үшін жоғары пайда көрсеткіштеріне қол жеткізу
тұрғысындағы бірлескен мақсаттарға жету жолында ҚМГ ҰК мен
өзіміздің тиімділігі жоғары басқарушы командамен бірлесіп әрі қарай
жұмыс істей алатынымызға сенімдіміз. ҚМГ БӨ-нің корпоративтік
басқару тетіктеріндегі қандай да бір өзгерістер, оның ішінде Өзара
қарым-қатынас келісіміндегі де, Компанияның миноритарлық
акционерлерінің құқықтарын тиісті деңгейде қорғауды қамтамасыз
ететін болады, Тәуелсіз директорлар бұл тұрғыдағы жұмыстарды әрі
қарай жалғастыра береді.
Филип Дэйер,
ҚМГ БӨ Тәуелсіз директоры
Аластэр Фергюсон,
ҚМГ БӨ Тәуелсіз директоры
Эдвард Уолш,
ҚМГ БӨ Тәуелсіз директоры

Стратегиялық шолу

ҚМГ ҰК өз Ұсыныстарын ҚМГ БӨ үшін «негізгі салаларда Компания
Тобының тәжірибесі мен сараптамасына жүгініп, қосарланушылықты
қысқарту, шешім қабылдау және бағдарлану тиімділігін арттыру, сондайақ шығындарды айтарлықтай қысқарту сынды артықшылықтарға» қол
жеткізуде қажет болады деп негіздейді.
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Стратегиялық шолу

Бас директор
Құрманғазы Есқазиев мырзамен сұхбат

?

 ұрманғазы Орынғазыұлы, Компания 2015 жылы қол
Қ
жеткізген нәтижелер туралы айтып берсеңіз...
2015 жылы мұнай саласы тек Қазақстанда ғана емес, жалпы,
әлем бойынша терең құлдырауды бастан кешті, өз кезегінде, бұл
келешекке негізделген жоспарларға ықпал етпей қойған жоқ.
Мұнай бағасының төмендеуі, бізді инвестицияларды қайта қарап,
үнемдеу мүмкіндігін іздеуге, сол сияқты, мейлінше аз шығынмен
өндірістің ағымдағы деңгейін ұстап тұруға мәжбүр етуде.
Десек те, сыртқы жағымсыз факторларға қарамастан, бізге
тиесілі активтерде өнім өндіру көрсеткіші тұрақты деңгейде
сақталып, алға қойған жоспарлардан ауытқыған жоқ. 2015 жылы
біздің негізгі активтеріміздің бірі «Өзенмұнайгаз» акционерлік
қоғамында 5,5 млн тонна мұнай өндірілді, бұл өткен жылмен
салыстырғанда 3% жоғары көрсеткіш. Қосымша өндіруді, біз,
негізінен, жаңа ұңғымаларды іске қосу және қолданыстағы
ұңғымалар қорында геологиялық-техникалық шаралар жүргізу
есебінен қамтамасыз ете алдық. 2015 жылы Компанияның таза
пайдасы 244 млрд теңгені құрады (1 096 млн АҚШ доллары). 2014
жылдың көрсеткішімен салыстырғанда таза пайданың артуы,
негізінен, бағамдық айырмаға қатысты орын алды, өз кезегінде,
бұл мұнай бағасының төмендеуі салдарында азайып кеткен
түсімнің орнын толтырды деуге болады.

Құрманғазы Есқазиев,
ҚМГ БӨ Бас директоры

“Біздің компания мұнай өндіру
технологияларын ұдайы
жетілдіре отырып, капиталдық
шығындар мен мұнайдың
өзіндік құнын төмендету үшін
өз қызметін оңтайландыруға
түпкілікті ден қоюда. Алдағы
уақытта біз геологиялық барлау
тұрғысында белсенді қызметке
бел шеше кіріспекпіз.”

?

Компанияның бизнес-жоспарында алға қойылған
негізгі өндірістік міндеттерге де тоқталсаңыз...
Компанияның негізгі активтері болып табылатын
«Өзенмұнайгаз» АҚ мен «Ембімұнайгаз» АҚ-да 2016
жылы өнім өндіру көлемі 1%-ға ұлғайып, 8,4 млн тоннаны
құрайды деген жоспарымыз бар, біз бұл арада, негізінен, ескі
ұңғымалар қоры есебінен өндірілетін өнімді айтып отырмыз.
Сонымен қатар, эксплуатациялық бұрғылау ауқымын қысқарту
есебінен 2016 жылы капиталдық салымдарды 2015 жылмен
салыстырғанда 21%-ға қысқарту да жоспарланған. 2020 жылы
ӨМГ және ЕМГ компанияларындағы өнім өндірудің жалпы
көлемі 2015 жылмен салыстырғанда 4%-ға өсуі тиіс, бұл үшін
қолданыстағы ұңғымалар қорының тиімділігін арттыру ойда
бар, яғни ескі қордағы ұңғымалардың қолданыс коэффициентін
жақсарту нәтижесінде, өнім өндіру көлемі ұлғаюы тиіс.
Ал «Қазгермұнай», «Қаражанбасмұнай» және
«ПетроҚазақстан Инк.» сынды біздің бірлескен
кәсіпорындарымыз бойынша айтар болсам, кен орындарының
табиғи жолмен сарқылуы салдарында бұл компанияларда өнім
өндіру деңгейі 2015 жылмен салыстырғанда 17%-ға төмендемек.
Жалпылай алғанда, ҚГМ, CCEL және ПҚИ-дегі үлестерін
есепке алғанда ҚМГ БӨ бойынша 2020 жылы өнім өндіру
көлемі 2015 жылмен салыстырғанда 3%-ға төмендейді деген
пайым бар.
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Мұнай нарығындағы қазіргі жағдай, әсіресе,
«Өзенмұнайгаздың» табыстылығына қатты әсер етті.
Бұл кәсіпорын қала құраушы болып табылатындықтан да,
Директорлар кеңесі «Өзенмұнайгазға» 2016 жылы 45 млрд
теңге түрінде қосымша қаржылық қолдау ұсыну жөнінде шешім
шығарды. ҚМГ БӨ 2015 жылы ӨМГ кәсіпорнына 37 млрд теңге
көлемінде қолдау көрсеткенін ескерсек, бұл кәсіпорынға соңғы
екі жылда ұсынылған қаржылық қолдау көлемі 82 млрд теңгені
құрамақ. Келісім шарттары бойынша «Өзенмұнайгаз» бұл
қаражатты 2017 жылдың соңына дейін қайтаруы тиіс. Осы арада
айта кетсем, негізі, біздің қолымыздағы бюджет те, бизнесжоспар да қосымша пысықтауды талап етеді. Сыртқы факторлар
өзгерген сайын, біз де ҚМГ БӨ компаниясының шығындарын
азайтып, өндіріс тиімділігін арттыру тұрғысында қолда бар
барлық мүмкіндіктерді ескеретін боламыз.

?

Ал, айталық, жұмыс орындарын қысқарту есебінен
операциялық шығындарды азайту мәселесі
қарастырылған ба? Сала ішіндегі дағдарыс аясында
әлемдік деңгейдегі мұнай компанияларының біразы
қазір персоналды қысқартуға ден қойғаны белгілі.
Біз, ұзақ мерзімге негізделген жобаларды кейінге қалдыра
отырып, өнім өндіру деңгейіне ықпал етпейтін шығындарды
барынша қысқарттық. Әрине, операциялық шығындардың елеулі
бөлігін еңбекақы қоры құрайтыны рас. 2014 жылы бұл қор 32%-ға
өсті. Оған – жалақыны жыл сайынғы индексациялау шарасы,
теңгенің құлдырауына байланысты жалақыны 10%-ға көтеру, сол
сияқты, «ҚазМұнайГаз» ҰК холдингінің ұсынысымен «Барлау
Өндіру» бизнес-бағытындағы қызметкерлердің жалақысына
қатысты 2014 жылдың 1 сәуірінен бастап еңбекақы төлеудің
бірыңғай жүйесін (ЕТБЖ) енгізу барысы ықпал етті. 2015 жылы
еңбекақы қорының шығындары 13%-ға өсті, негізінен, жалақыны
жыл сайын 7%-ға индексациялау нәтижесінде және алдыңғы
жылдың үш айында ЕТБЖ ендіру барысында. Еңбекақы қорының
шығындарын біз белгіленген шығындарға жатқызамыз, яғни біз
бұл шығындарға ықпал ете алмаймыз, өйткені ол үшін ҚМГ БӨ
өз жұмысшылары алдында әлеуметтік тұрғыда жауапты. Алайда,
өндірістің тіиімділігін арттыру негізінде біз шығындардың
өзге де құрамдас бөліктерін ағымдағы деңгейде ұстауға
тырысудамыз. Біздің бизнес-жоспарымызға сәйкес, ағымдағы
макроэкономикалық көрсеткіштер сақталған жағдайда,
өнім өндіру шығындарын оңтайландыру барысында жұмыс
орындарын қысқарту жобаланбаған. Бірақ егер жағдай қиындап
жатса, онда компания дағдарысқа қарсы кешенді шараларды
қарастыруға мәжбүр болады, оның ішінде, қысқартылған жұмыс
күнін енгізу, ақысыз демалыстар, т.т. дегендей. Егер, түптің түбінде
осы сынды ақтық шараларды қолға алуға тура келсе, онда, әрине,
компания басшылығы бұл мәселелерді талқылау барысына
кәсіподақтар мен ұжымдардың өкілдерін шақыратын болады.

?

ҚМГ БӨ геологиялық барлау шығындарын азайтуда.
Сол сияқты, Комания соңғы кезде айтарлықтай ірі
жобаларды сатып алуға да талпыныс білдіре қойған
жоқ. Мұндай жағдайда қорларды толтыруды қалай
жүзеге асыруға болады?
Нарық ішінде қолайлы жағдай орнаған сәтте, біз де қорларды
толтыруға негізделген геологиялық барлау жұмыстарына
белсене кірісетін боламыз. Бүгінгі таңда келешегінен мол
үміт күтуге болатын жаңа учаскелерде геологиялық барлау
жұмыстарын жүргізу үшін жер қойнауын пайдалану құқына
қол жеткізу мүмкіндіктері қарастырылуда, оның ішінде, тұзды
қабаттар бойынша да. Мысалға, 2015 жылдың наурызында
«Ембімұнайгаз» АҚ-да ұзақ мерзімдік стартегия қабылданды,
оған сәйкес Каспий маңы шұңғымасының терең тұзды
қабаттарында геологиялық барлау жүргізу ескерілген.
Бұл тұрғыда, серіктестер іздеп, жобалардың техникалықэкономикалық негіздемесін әзірлеу және корпоративтік
келісімге келу төңірегінде кең ауқымды жұмыстар жүргізілді.
Болашақта, егер, коммерциялық тиімділік айқындалып
жатса, онда бірлесе игеру мәселесі де қарастырылуы мүмкін.
Атап айтқанда, тереңдігі 7 000 метрді құрауы ықтимал,
келешегі тиімді деуге тұратын мұнай орындарының бірқатар
учаскелерінде барлау жұмыстарын жүргізу жоспарланған.
Жаңаөзенде ҚазГӨЗ-дің ресурстық базасын кеңейту
бағдарламасы басталды. Бұл зауыт аймақ жұртын сұйытылған
тұрмыстық газбен, бензиннен тазартылған құрғақ газбен және
пешке жағатын отынмен қамтамасыз етіп отыр. Сол сияқты,
Маңғыстаудағы кәсіпорындардың техникалық оттегіне деген
қажеттілігін де осы зауыт қамтуда. Жоспар бойынша 2024
жылға дейін қорларды ұлғайтып, өндірісті арттырудың төрт
кезеңі қарастырылған.

Стратегиялық шолу

?

Үміт артар қаржылық нәтиже қандай?
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Бас директор
Құрманғазы Есқазиев мырзамен сұхбат (жалғасы)

?

«ҚазМұнайГаз» Ұлттық компаниясында бизнесті
түрлендіру бағдарламасын жүзеге асыру басталғанын
білеміз, бұл бағдарлама еншілес кәсіпорындарды да
түгел қамтыған. Аталған шара ҚМГ БӨ аясында қалай
жүргізілуде?

?

Біз жер қойнауын пайдалану келісімшарттары аясында ҚМГ
БӨ қызметі орналасқан аймақтарды дамытуға қаражат бөлуді
бұрынғысынша жалғастырып келеміз. 2015 жылы Атырау және
Маңғыстау облыстарындағы әртүрлі әлеуметтік жобаларға
1,9 млрд теңге бөлінді. Бұл қаражаттың қайда жұмсалатынын
аймақтың ағымдағы қажеттіліктері мен халық өтінішіне сай
жергілікті атқару органдары өздері шешеді. Оның сыртында,
компания спорт бірлестіктеріне, әскери қақтығыстар
ардагерлерінің қоғамдастықтарына, «Мұнайшы» қорына
демеушілік көмек көрсетуде. Әлеуметтік дамытуға қолдау
көрсету тұрғысындағы жұмыс ауқымы өз жалғасын табуда,
әлбетте, біз компанияның өндіріс ошақтары орналасқан
аймақтарда жылдан жылға өмір деңгейі жақсара түскеніне
мүдделіміз.

Бұл бағдарлама таяу келешекте шығындар мен үрдістерді
оңтайландырып, тиімділікті арттыру, сөйтіп, кәсіпорынның
кірістілігін дамыту дегенді білдіреді. Қазір бұл бағдарлама
«Ембімұнайгаз» АҚ-да енгізілу үстінде, осыған сай
компанияның әрі қарай ілгерілеуіне діңгек болар негізгі үш
бағыт қолға алынған. Яғни, Уаз кенішінде зиятты ұңғымалар
енгізіп, материалдық-техникалық қамтамасыз ету (МТҚ)
барысын оңтайландыру, техникалық қызмет пен құралжабдықтарды жөндеуден (ТҚҚЖ) өткізуді оңтайландыру
деген тұрғыда.
МТҚ және ТҚҚЖ жобалары қамту жүйесін басқарудың
барлық деңгейіндегі үрдістерді жақсартуға, сол сияқты,
қоймалық қорлар деңгейін төмендетуге және саудалық сатып
алулар барысын ұйымдастыру және жүзеге асыру мерзімін
қысқартуға мүмкіндік береді. 2015 жылдан 2016 жылдың
қаңтарына дейінгі кезеңде МТҚ барысын оңтайландыру
жобасы аясындағы экономикалық тиімділік 1,3 млрд теңгені
құрады. 2017 жылдың соңына дейін жалпы нәтиже 3,3 млрд
теңгені құрауы тиіс.
«Ембімұнайгаз» АҚ мамандары өз күштерімен жүзеге
асырып жатқан тағы бір жоба – «Интеллектуалды кен
орны» деп аталады. Уаз кен орнында мұнай өндірудің барлық
кезеңдеріндегі көрсеткіштерді есепке алып, оларды онлайн
түрде диспетчерге жеткізіп отыратын арнайы құрылғы
орнатылған. Барлық ақпарат қосымша негізде Есептеу
орталығына да жеткізіледі, сөйтіп, біз бұл ақпаратты сарапқа
салып, талдап, ұзақ мерзімге негізделген жоспарлауға
кірісеміз. Алдын ала болжанған мәліметтер бойынша,
«Интеллектуалды кен орны» жобасының арқасында Уаз кен
орнында қосымша өнім өндіру 3% шамасын құрауы мүмкін.
Бұрғы ұңғымаларының жұмысын қалпына келтіру уақыты
15-20%-ға қысқарып, жерасты құрылғыларын қолданудың
жеңілдетілген тәртібі жөндеу санын, тіпті, ең пессимистік
болжамдар бойынша, жылына 20-дан 15-ке дейін қысқартуға
жол ашпақ.

ҚМГ БӨ жүзеге асырып жатқан әлеуметтік жобалар
туралы не айтасыз?

?

Қазіргідей экономикалық жағдайда оптимистік
көзқарас ұстана білудің өзі айтарлықтай жігерлікті
талап етеді. Бүгінде еліміздің бірқатар облыстарында
жұмыс істеп жатқан ҚМГ БӨ жұмыскерлерінің
саны 26 мың шамасында. Сіз осы кісілерге, яғни өз
жұмыскерлеріңізге осындай алмағайып кезеңде не
айтар едіңіз?
Директорлар кеңесі компания менеджменті алдына –
ҚМГ БӨ компаниясын дамудың жаңа кезеңіне шығаруды
мақсат еткен үлкен міндеттер қойып отыр. Біздің компания
мұнай өндіру технологияларын ұдайы жетілдіре отырып,
капиталдық шығындар мен мұнайдың өзіндік құнын
төмендету үшін өз қызметін оңтайландыруға түпкілікті ден
қоюда. Алдағы уақытта біз геологиялық барлау тұрғысында
белсенді қызметке бел шеше кіріспекпіз. Егер біздің
әрқайсысымыз өз жұмысын сапалы етіп орындайтын болсақ,
онда біз операциялық және басқару үрдістерін түрлендіріп,
мұнай өндірудің тұрақты деңгейін қамтамасыз етіп, ҚМГ
БӨ-нің акционерлік құнын барынша арттыратын боламыз.
Бұл үшін бізде барлық жағдай ескерілген, ең бастысы, адал
еңбектің арқасында бір-бірімізді қолдай отырып, белгіленген
жоспарларды ойдағыдай етіп орындау керек.
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2015 жылы Қазақстанда мұнай және конденсат өндіру 79,46 млн
тоннаны құрады (2014 жылға шаққанда 98,3%, 2015 жылдың жоспары
бойынша 100,6%). Болашақта мұнай өндіру ауқымы ұлғая түседі деп
пайымдалғанымен, бұл болжам бұрынғыдай оптимистік сарында емес.
Айталық, 2015 жылдың ақпанында ҚР Энергетика министрлігі 2020
жылы 104 млн тонна мұнай өндіріледі деген жоспарын мәлім етсе, енді
бұл көрсеткіш 12 млн тоннаға төмендеп отыр, яғни 92 млн тонна деп.
Әлемдік нарықтағы мұнай котировкаларының құлдырауы Қазақстанның
мұнай-газ компанияларының қаржы-экономикалық жағдайына кері әсер
беріп отыр. Олардың ішіндегі ең табысты дегендеріне кірістерін едәуір
қысқартуға тура келсе, тозған кеніштерді игеріп жатқандары шығынға
батуда. Республика аумағында әрекет етіп жатқан жер қойнауын
пайдаланушылардың 40%-дайы рентабельділігі төмен, шығынға батқан
тиімсіз компаниялар қатарында. ҚР Үкіметінің мәліметтері бойынша,
2015 жылы мұнай компанияларының жиынтық шығыны 1,6 млрд АҚШ
долларынан асып түскен.
Орта мерзімге жоспарланған келешекте экономиканың өрлеуіне дем
беруші негізгі күш деп, сарапшылар, Қазақстанның үш алып кенішін
алға тартуда, яғни олар: Қарашығанақ, Теңіз (бұл кенішті кеңейту
шараларының нәтижесінде 2021 жылға қарай мұнда өнім өндіру қазіргі
20 млн тоннадан 38 млн тоннаға дейін ұлғаюы тиіс) және Қашаған
(аталған кен орны 2016 жылдың соңында қолданысқа беріледі деп
жоспарланған).
Теңіз – әлемдік деңгейде алғанда ең ірі кен орындарының бірі. Аталған
кенішті игеруді Теңізшевройл (ТШО) консорциумы жүзеге асыруда.
Жобаның лицензияланған учаскесінің құрамына Теңіз кеніші мен көлемі
бойынша одан сәл кішірек, бірақ елеулі қор ауқымы бар Королевское кен
орны кіреді. Теңіз және Королевское кеніштерінде өндірілетін мұнай
қорының ауқымы 750 млн тоннадан 1,1 млрд тоннаға дейінгі шамада
деп бағалануда. Теңіз кен орны коллекторының бұрғыланған және
бұрғыланбаған учаскелеріндегі жалпылай барланған мұнай қорының
ауқымы 3,1 млрд тонна не 26 млрд баррель деп бағаланған.
Мұнай және конденсат қоры 1,2 млрд тоннаны құрайтын, ал газ
ауқымы 1,35 трлн текше метрден асатын Қазақстанның батыс өңірінде
орналасқан Қарашығанақ – әлемдегі ең ірі мұнай-газ конденсатты кен
орны болып табылады. Қарашығанақта Қазақстан газының 49%-ы және
барлық мұнай ауқымының 18%-ы өндіріледі.
Қазақстанның ең ірі мұнай-газ кеніші Қашаған – Каспий теңізінің
солтүстігінде орналасқан. Оның геологиялық қоры 4,8 млрд тонна

Стратегиялық шолу

Көмірсутегі қорлары бойынша әлем бойынша алдыңғы он бес елдің
қатарына кіретін Қазақстан – әлемдік деңгейде дәлелденген мұнай
қорының 1,8%-на ие. Жер қойнауында мұнай және газ қоры бар өңірлер ел
аумағының 62%-ын алып жатыр. Бүгінгі таңда 172 мұнай кеніші табылған
болса, оның 80-і қазір өндіріс үстінде.
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Қазақстанның мұнай-газ саласына шолу
(жалғасы)

мұнаймен есептеледі. Жалпылай алғандағы мұнай қоры 38 млрд
баррельді, ал өндірілетіні – шамамен 10 млрд баррельді құрайды.
Қашағанда табиғи газдың да ірі қоры бар – бір трлн текше метрдей.
Қашағанда мұнай өндіру 2013 жылдың қыркүйегінде басталды, алайда
қазан айында тұрба желісінің бойында газ кеткені анықталып, мұндағы
жұмыстар дереу тоқтатылды. Бірнеше ай бойына жүргізілген сараптама
жұмысының қорытындысы көрсеткендей, құбыр бойында көптеген
шағын жарықша тесіктер бары анықталды. Бұл жарықшалар – күкірт
құрамы жоғары ілеспе газдың металға әсері салдарында пайда болған.
Жоба операторы – North Caspian Operating Co (NCOC) кен орнындағы
200 километр қашықтыққа созылған мұнай және газ құбырын толық
ауыстыру қажеттігін растады.
2015 жылы республика бойынша мұнай өңдеу көлемі 14,546 млн тоннаны
құрады (2014 жылға шаққанда 97,6%, ал 2015 жылдың жоспары бойынша
101,7%). 2016 жылы ҚР Энергетика министрлігі бекітіп берген мұнай
өңдеу және мұнай өнімдерін өндіру жоспарына сай биыл 14,3 млн тонна
мұнай өңделмек.
Бүгінде мұнай өнімдері бойынша ішкі нарыққа жетпейтін ауқымды
республика импорттан алады. Дегенмен, отандық мұнай өңдеуші үш
зауыт қайта құрылып, жаңартылғаннан кейін (ал бұл жұмыстар 2017
жылға қарай аяқталады), – мұнай өңдеуші зауыттардың жиынтық қуаты
жылына 18,5 млн тоннаға дейін ұлғаюы тиіс. Сөйтіп, олар ішкі нарықтың
ақшыл мұнай өнімдеріне деген қажеттілігін өз ресурстары негізінде
толық қамтамасыз ете алады деген сөз.
2015 жылы мұнай тасымалдау көрсеткіші 84,66 млн тоннаны құрады
(2014 жылға шаққанда 97,8%, 2015 жылдың жоспары бойынша 100%).
Оның ішінде, мұнай және конденсант экспортының ауқымы 60,95 млн
тоннаны құрады (2014 жылға шаққанда 97,7%), бұл тұрғыда Каспий

құбыр консорциумы (КҚК) бойынша – 38,044 млн тонна, Атырау–
Самара бағытында – 13,456 млн тонна, Атасу–Алашаңқай арқылы 4,796
млн тонна және Ақтау айлағы бойынша 3,171 млн тонна мұнай, Орынбор
ГӨЗ арқылы 665,926 мың тонна конденсат, темір жол арқылы 813,597 мың
тонна мұнай жөнелтілді.
Қазақстан мұнайы КҚК, Атырау–Самара бағыттары бойынша Еуропа
елдеріне, Қара және Балтық теңіздері терминалдарына, сондай-ақ
Қазақстан–Қытай бағытында Қытай нарығына экспортталады.
Экспортқа негізделген бұл бағыттардың барлығының да кеңейту әлеуеті
жеткілікті.
Теңіз кенішін Новороссийск айлағымен қосатын Каспий құбыр
консорциумы (КҚК) жобасын кеңейту аясында алдағы уақытта мұнай
айдау көлемі жылына 67-70 млн тоннаға жетуі ықтимал. Оның шамамен
55 млн тоннасы Теңіз, Қарашығанақ және Қашаған кеніштерінен
өндірілетін қазақстандық мұнай болмақ. КҚК-ның жылдық өткізу
қабілеті бүгінгі таңда 57,5 млн тоннаны құрайды, оның ішінде Қазақстан
мұнайының үлесі – 39,4 млн тонна. КҚК-ның мұнай өткізу қабілетін
кеңейту жобасын 2016 жылдың желтоқсанында аяқтау жоспарланған.
2015 жылы Қазақстан Ресейге 2,3 млн тонна шамасында мұнай жеткізді.
Қазақстан мен Ресей арасында үкіметаралық өзара келісім бар, оған
сәйкес 2012–2013 жылдары Қазақстан Республикасына (ҚР) Ресей
Федерациясынан (РФ) жеткізілген мұнай өнімдеріне қатысты РФ-ның
федералдық бюджет шығындарының орнын толтыру мақсатында екі
тарап Қазақстан мұнайын Ресейге қарама-қарсы негізде жеткізеді.
Мұнайдың әлемдік бағасының едәуір құлдырауына байланысты 2015
жылдың наурызынан бастап шикі мұнайға салынатын экспорттық
кедендік баж салығының (ЭКБС) мөлшерлемесі тоннасына 80
АҚШ долларынан 60 долларға дейін төмендетілді. 2016 жылдың
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2015 жылы республика аумағындағы мұнай-газ компаниялары
өндірген газ өндіру көрсеткіші 45,3 млрд текше метрді құрады (2014
жылға шаққанда 105% және 2015 жылдың жоспары бойынша 103%).
Газ тасымалдаудың тарихи қалыптасқан жүйесіне сай, бүгінгі таңда
Қазақстан газы негізінен Ресей бағытында экспортқа шығады. Алайда,
2015 жылдың соңында елімізде Қазақстан–Қытай газ құбыры торабының
С желісі іске қосылды. Бұл бағыт республиканың оңтүстік өңіріндегі үш
облысты басып өтеді, яғни: Оңтүстік Қазақстан, Жамбыл және Алматы
облыстарын. А, В, С желілерінің жобалық қуаты 55 млрд текше метрді
құрамақ.
2015 жыл бойынша Қазақстан Республикасынан экспортталған газ
ауқымы 12,7 млрд текше метрді құрады (2014 жылға шаққанда 114,4%).
Қазақстан Республикасы аумағы арқылы өтетін халықаралық газ
транзитінің көлемі 2015 жылы 87,1 млрд текше метрді құрады (2014
жылға шаққанда 95%). Қолданыстағы газды қарама-қарсы жеткізу тәсілі
Қарашығанақ газын (ал ол тарихи негізде өңдеуге тікелей Орынборға
жөнелтіледі) – Қазақстанның оңтүстігін қамтамасыз етіп отырған
Оңтүстік Азия газымен және Қостанай облысын қамтып отырған Ресей
газымен алмастыру мүмкіндігі де ескерілген.
ҚР Үкіметі бекітіп берген 2014-2016 жылдарға арналған
жекешелендірудің кешенді жоспарына сай 2015 жылы жекешелендірудің
екінші толқыны басталды. Саудаға ұлттық холдингтер мен ұлттық
компаниялар өткізуге қойған мемлекеттік меншік нысандары мен
активтері шығарылды. «ҚазМұнайГаз» Ұлттық компаниясы» АҚ
(ҚМГ ҰК) 206 компанияның 75-ін өз меншігінде қалдыру туралы
шешім қабылдады. «Өңдеу–Маркетинг» бағыты, оның ішінде барлық
МӨЗ және жанармай құю желілерін қосқанда, «ҚМГ– өңдеу және
маркетинг» кәсіпорнының 51%-ын сату негізінде жекешелендірілетін
болады. Сол сияқты ҚМГ International-дың кем дегенде 51%-ын саудаға
шығару ұсынылуда. Толықтай алғанда, ҚМГ ҰК тобын оңтайландыру
барысы оны басқаруды одан әрі жақсартуға негізделген. Өндірістік
және корпоративтік секторлардағы қосарланған қызметтерді жою
Компанияның ішкі бірігу үрдісін арттыруға ықпал етуі тиіс, өз
кезегінде, бұл тұрғыдағы барлық шаралар бүкіл Топтың шоғырланған
экономикалық көрсеткіштерінде оң нәтиже беретін болады.
Ақпарат көздері: ҚР Энергетика министрлігі, ҚР Ұлттық экономика министрлігінің
Статистика жөніндегі комитеті.

2015 жылы Қазақстанда

79,5

млн тонна
мұнай өндірілді

Мұнай-газ аймақтары

елдің

62%

жер аумағын алып жатыр

Қазақстан бойынша
өңделген мұнай ауқымы

14,6

млн тонна

Стратегиялық шолу

1 қарашасынан бастап ЭКБС мөлшерлемесі тоннасына 60 АҚШ
долларынан 40 долларға дейін төмендеді. 2016 жылдың 1 наурызынан
бастап Қазақстанда экспорттық кедендік баж салығы мұнай бағасына
байлаулы және де үдемелі меже негізінде есептеледі. Айталық, шикізат
бағасы 25 АҚШ долларынан арзандап кетсе, ЭКБС мөлшерлемесі нөлдік
шаманы құрайды деген сөз.
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Стратегиялық шолу

Жыл ішіндегі негізгі оқиғалар

I тоқсан
Компанияның тәуелсіз директорлары «ҚазМұнайГаз» Ұлттық
Компаниясы» акционерлік қоғамынан («ҚМГ ҰК») алған ескертпеде,
ҚМГ ҰК акционерлік қоғамы ҚМГ БӨ-нің еркін айналымдағы
қарапайым акцияларын бір ЖДҚ үшін 18,50 АҚШ доллары деген
бағамен сатып алу мүмкіндігі туралы өз ұсынысын кері шақырып
алатыны айтылды.
Компанияның АКТЖЖ кеңесінің шешімімен, Директорлар
кеңесінің мүшесі – ҚМГ БӨ Директорлар кеңесінің төрағасы
Данияр Берлібаевтың өкілеттігі мерзімінен бұрын аяқталуы себепті,
Директорлар кеңесінің мүшесі болып ҚМГ ҰК басқармасы төрағасының
бірінші орынбасары Кристофер Саймон Хопкинсон сайланды.
Директорлар кеңесінің отырысында Хопкинсон мырза ҚМГ БӨ
Директорлар кеңесінің төрағасы және ҚМГ БӨ Директорлар кеңесіндегі
Тағайындаулар жөніндегі комитет төрағасы болып сайланды.
Қазақстан Республикасы Энергетика министрлігі мен ҚМГ БӨнің еншілес және тәуелді компаниялары арасында жер қойнауын
пайдалануға қатысты келісімшарттардың қолданыс мерзімін ұзарту
жөнінде қосымша келісімдерге қол қойылды. Бұл тұрғыда төмендегідей
мұнай кеніштерін игеру келісімшарттарының мерзімі ұзартылды:
«Ембімұнайгаз» АҚ («ЕМГ»): №37 – Кенбай кен орны – 2041 жылға
дейін; №61 – Оңтүстік Шығыс Новобогат кен орны – 2048 жылға дейін;
№211 – Ботақан, Мақат, Доссор, Таңатар, Қамысты және басқалары
(барлығы 22 кеніш) – 2037 жылға дейін; №413 – Прорва, Құлсары,
Қаратон, Косшағыл, т.б. (барлығы 13 кеніш) – 2043 жылға дейін. Сол
сияқты, Федоров блогы шегінде қызмет етіп жатқан «Орал Ойл энд
Газ» ЖШС-на көмірсутегі шикізатын барлауға рұқсат беретін №468
келісімшарт мерзімі 2016 ж. соңына дейін ұзартылды.
2015 жылдың алғашқы үш айында ҚМГ БӨ «Қазгермұнай» БК»
ЖШС (ҚГМ), CCEL және «ПетроҚазақстан Инк.» (ПҚИ)
компанияларындағы үлестерін есепке алғанда 3 037 мың тонна
мұнай өндірді (тәулігіне 249 мың баррель), бұл 2014 жылдың сәйкес
кезеңімен салыстырғанда ептеп төмен, бірақ 2015 жылдың І тоқсанына
жоспарланған межеден 55 мың тонна артық көрсеткіш (тәулігіне 4 мың
баррель).
2015 жылдың алғашқы үш айындағы түсім көрсеткіші 117 млрд
теңгені құрады (632 млн АҚШ доллары), бұл 2014 жылдың сәйкес
кезеңімен салыстырғанда 47% төмен деген сөз. Таза пайда 1,6 млрд
теңгені құрады (9 млн АҚШ доллары). Өндірістік шығындар 58 млрд
теңгені құрады (314 млн АҚШ доллары), яғни бұл 2014 жылдың сәйкес
кезеңімен салыстырғанда 32% жоғары, оның себебі, негізінен, өндірістік
бөлімшелердегі қызметкерлерге арналған сыйақы шығындарын
арттырумен түсіндіріледі.
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Қазақстан Республикасының Энергетика министрлігі мен ҚМГ БӨнің 50% үлесі бар «Орал Ойл энд Газ» (ООГ) ЖШС арасында Батыс
Қазақстан облысындағы Федоров блогы шегіндегі Рожков кен орнында
газ және конденсат өндіру жөніндегі келісімшартқа қол қойылды.
Келісімшарт бойынша Рожков кенішінде төменде көрсетілген блоктар
аясында: XIII-11-C (ішінара), 12–А (ішінара), В (ішінара), С (ішінара) 25
жыл мерзімінде газ және конденсат өндіру көзделген. Өндіріс 2017 жылы
басталады деп жоспарланған.
«Miller and Lents, Ltd.» («MLL») есебіне сай, 2014 жылдың
31 желтоқсанындағы жағдай бойынша «Өзенмұнайгаз» АҚ,
«Ембімұнайгаз» АҚ, «ҚазГӨЗ» АҚ және «Орал Ойл энд Газ» ЖШС
(ҚМГ БӨ үлесі–50%) кен орындарында сұйық көмірсутегілер қоры 2014
жылдың 31 желтоқсанындағы жағдай бойынша:
• «дәлелденген» (1Р) санатында 16%-ға немесе 19 млн тоннаға
төмендеп, 103 млн тоннаны құраған (763 млн баррель);
• «дәлелденген+ықтимал» (2P) санатында 11%-ға немесе 16 млн тоннаға
төмендеп, 132 млн тоннаны құраған (981 млн баррель);
• «дәлелденген+ықтимал+мүмкін» (3Р) санатында 10%-ға немесе
18 млн тоннаға төмендеп, 164 млн тоннаны құраған (1 215 млн баррель).

2016 жылдың 13 сәуірін қоса санағанда өкілеттік мерзімі бір жылды
құрайтын ҚМГ БӨ Директорлар кеңесінің жаңа құрамы сайланды.
АКТЖЖ шешімімен, Тимур Бимағамбетовтың орнына ҚМГ
БӨ Директорлар кеңесінің құрамына «ҚазМұнайГаз» Ұлттық
Компаниясы» акционерлік компаниясынан ҚМГ ҰК-нің операциялық
өндіруші активтер бойынша атқарушы директоры Кёртвуд Хиллман
енді.
Акционерлердің шешімімен, 2014 жыл бойынша дивиденд мөлшері бір
акцияға шаққанда (қарапайым да, артықшылық берілген де) 440 теңгені
құрады (ҚР заңдарына сай алынатын салықтарды қосқанда). 2014 жыл
бойынша дивидендтің жалпы сомасы шамамен 30 млрд теңгені құрады
(162 млн АҚШ доллары).
2015 жылдың бірінші жарты жылдығында ҚГМ, CCEL және ПҚИ
компанияларындағы үлесін қоса есептегенде өндірілген мұнайдың
шоғырландырылған көрсеткіші 6 122 мың тоннаны құрады (тәулігіне 250
мың баррель), бұл 2014 жылдың сәйкес кезеңімен салыстырғанда 0,3%
жоғары деген сөз.
2015 жылдың алғашқы алты айындағы таза пайда – 2014 жылдың
сәйкес кезеңіндегі 210 млрд теңгемен салыстырғанда (1 193 млн АҚШ
доллары) – 2,9 млрд теңгені құрады (16 млн АҚШ доллары). 2015 жылдың
алғашқы алты айындағы түсім 241 млрд теңгені құрады (1 302 млн АҚШ
доллары), бұл 2014 жылдың сәйкес кезеңімен салыстырғанда 48% төмен.
2015 жылдың бірінші тоқсанында өндірістік шығындар 109 млрд теңгені
құрады (589 млн АҚШ доллары), бұл 2014 жылдың сәйкес кезеңіндегі
көрсеткіштен 23% жоғары. Оның себебі, негізінен, Компания 2014
жылдың 1 сәуірінде бекіткен, өндірістік бөлімшелердегі қызметкерлерге
арналған сыйақы шығындарын арттырумен түсіндіріледі.
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II тоқсан
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Жыл ішіндегі негізгі оқиғалар (жалғасы)

III тоқсан
2015 жылдың үшінші тоқсанында

9 245 мың тонна
мұнай өндірілді

III тоқсан
ҚР Энергетика министрлігі мен «Қаражанбасмұнай» АҚ арасында
Маңғыстау облысындағы Қаражанбас мұнай-газ кен орнында
көмірсутегі шикізатын өндіруге рұқсат беретін келісімшарттың
қолданыс мерзімін 2035 жылдың 7 маусымына дейін ұзарту жөнінде
қосымша келісімге қол қойылды.
Маңғыстау облысындағы Өзен және Қарамандыбас мұнай кен
орындарын игеру жөніндегі 1996 жылдың 31 мамырындағы №40
келісімшарттың қолданыс мерзімін 2036 жылдың 31 мамырына дейін
ұзарту бойынша келісімді толықтыруға қол қойылды. Бұған дейін аталған
келісімшарттың қолданыс мерзімі 2021 жылға дейін болатын.
2015 жылдың 20 тамызында Қазақстан Республикасының Үкіметі мен
Ұлттық банкі теңгенің еркін құбылмалы айналым бағамына көшу туралы
шешім қабылдады. Бұдан кейін теңге/АҚШ доллары бағамы бір айдың
ішінде шамамен 50%-ға өсіп, кейінгі айларда да өз өсімін тоқтатқан жоқ.
Компанияның Директорлар кеңесі бас директор Абат Нұрсейітовтің
басқа жұмысқа ауысуына орай, Компанияның бас директоры (басқарма
төрағасы) және директорлар кеңесінің мүшесі ретіндегі өкілеттігін
доғару жөніндегі өтінішін қанағаттандырды. ҚМГ БӨ Бас директоры
(басқарма төрағасы) болып Құрманғазы Есқазиев сайланды. Есқазиев
мырза бұған дейін ҚМГ БӨ-нің негізгі өндірістік активтерінің бірі
«Ембімұнайгаз» АҚ (ЕМГ) бас директоры қызметін атқарды.
ҚГМ, CCEL және ПҚИ-дегі үлестерін қоса есептегенде, ҚМГ БӨ 2015
жылдың алғашқы тоғыз айында 9 245 мың тонна мұнай (тәулігіне 251
мың баррель) өндірді, яғни өндірілген өнім көрсеткіші 2014 жылдың
сәйкес кезеңімен салыстырғанда 0,3% жоғары деген сөз.
2015 жылдың алғашқы тоғыз айындағы таза пайда – 2014 жылдың
сәйкес кезеңіндегі 242 млрд теңгемен (1 357 млн АҚШ доллары)
салыстырғанда – 138 млрд теңгені құрады (703 млн АҚШ доллары).
Түсім 349 млрд теңге (1 783 млн АҚШ доллары). Компания бағамдағы
айырмадан 262 млрд теңге көлемінде табыс есептеді. Өндірістік
шығындар 160 млрд теңгені құрады (817 млн АҚШ доллары), бұл 2014
жылдың сәйкес кезеңімен салыстырғанда 11% жоғары көрсеткіш.
Оның себебі, негізінен, 1 сәуірде енгізілген – өндірістік бөлімшелердегі
қызметкерлердің сыйақы шығындарын арттырумен түсіндіріледі.
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IV тоқсан
Директорлар кеңесі 2016 жылдың бюджеті мен

2016-2020 жж.
арналған бюджетті бекітті

Өзен өндірістік базасында ҚМГ БӨ-нің еншілес ұйымдары мен
бірлескен кәсіпорындарының жұмыскерлері арасында жыл сайын
ұйымдастырылатын «Үздік маман» атты 8-ші кәсіби шеберлік
байқауы болып өтті. Оған «Өзенмұнайгаз» АҚ, «Ембімұнайгаз» АҚ,
«Қаражанбасмұнайгаз» АҚ, «ҚазГерМұнай» БК» ЖШС және «КРУЗ»
ЖШС сервистік компаниялары атынан 58 жұмыскер қатысты. Байқау
қорытындысында 11 номинация бойынша барлық жүлделі орындарды
түгелдей «Өзенмұнайгаз» АҚ жұмыскерлері жеңіп алды.
Атырауда ҚМГ БӨ компаниялар тобы жұмыскерлерінің ІV
Спартакиадасы өткізілді. Спорт сайысына Атырау, Маңғыстау, Батыс
Қазақстан, Қызылорда облыстары мен Астана және Орал қалаларынан
350 шақты мұнайшы қатысты.

IV тоқсан
ҚМГ БӨ Директорлар кеңесі 2015 жылдың 20 қазанында Директорлар
кеңесінің мүшесі Кёртвуд Хиллманнан Директорлар кеңесіндегі
өкілеттік мерзімін өз ұсынысымен доғаратыны жөнінде ескертпе алды.
Хиллман мырзаның Компанияның Директорлар кеңесі мүшесі ретіндегі
өкілеттігі сол күні тоқтатылды.

АКТЖЖ шешімімен ҚМГ БӨ Директорлар кеңесінің құрамына
операциялық өндірістік активтер бойынша атқарушы директор –
«ҚазМұнайГаз» Ұлттық Компаниясы» АҚ бас инженері Игорь Гончаров
және ҚМГ БӨ Бас директоры (басқарма төрағасы) Құрманғазы Есқазиев
сайланды. Бұл екеуі ҚМГ БӨ Директорлар кеңесінің құрамынан шыққан
Кёртвуд Хиллман мен Абат Нұрсейітовті алмастырды.
Директорлар кеңесі, Брент сортындағы мұнайдың жылдық орташа
бағасы 2016-2017 жж. бір баррельге 40,1 АҚШ доллары, 2018-2020 жж.
бір баррельге 50,1 АҚШ доллары және 2016-2020 жж. АҚШ долларының
жылдық орташа бағамы 300 теңге деп есептелген болжамға негізделіп,
2016 жылдың бюджеті мен 2016-2020 жж. бизнес-жоспарын бекітті.
Өнім өндірудің жоспарлы ауқымы 2016 жылы «Өзенмұнайгаз» АҚ және
«Ембімұнайгаз» АҚ компанияларында 8 434 мың тоннаны құрайды
(тәулігіне 170 мың баррель), бұл 2015 жылы күтілген өндіру ауқымынан
1% жоғары көрсеткіш. Бұған геологиялық және техникалық шаралардың
тиімділігін арттыру негізінде қол жеткізу мүмкін болып отыр.
2016 жылы Директорлар кеңесі ӨМГ-ге 45 млрд теңге көлемінде
қосымша қаржылай көмек ұсынуды бекітті. 2015 жылы ұсынылған 37
млрд теңгені есепке алғанда, 2015-2016 жылдардағы қаржылай көмектің
жалпы сомасы 82 млрд теңгені құрамақ. ӨМГ бұл соманы 2017 жылдың
31 желтоқсанынан қалдырмай қайтаруды міндет етіп отыр.
2015 жылдың 9 қарашасында ҚМГ ҰК Өзара қарым-қатынас туралы
келісімді бұзуға қатысты өз хатын жария етті. ҚМГ БӨ мәлім еткендей,
Компанияның Директорлар кеңесі аталған хатты өз назарына ала
отырып, акционерлерге қазіргі таңда бұған қатысты қандай да бір шара
қолданудан бас тарту жөнінде өтініш білдірді.
ҚГМ, CCEL және ПҚИ-дегі үлестерін есепке алғанда, ҚМГ БӨ 2015
жылы 12 351 мың тонна мұнай өндірді (тәулігіне 251 мың баррель), іс
жүзінде алғанда, бұл 2014 жылдың деңгейіндегі көрсеткіш.
2015 жылы таза пайда 244 млрд теңгені құрады (1 096 млн АҚШ
доллары), салыстыру үшін алсақ – 2014 жылы таза пайда 47 млрд
теңгені құраған болатын (263 млн АҚШ доллары). Түсім 530 млрд теңге
(2 384 млн АҚШ доллары). Өндірістік шығындар 225 млрд теңгені
құрады (1 013 млн АҚШ доллары), бұл 2014 жылдағы көрсеткіштен
6% жоғары. Оның себебі, негізінен, өндірістік бөлімшелердегі
қызметкерлерге арналған сыйақы шығындарын арттырумен
түсіндіріледі.
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Операциялық қызметке шолу

Мұнай өндіру
Компанияның әрі қарай дамуының негізгі құрамдас бөлігі – кемелденген
кен орындарында өнім өндіру тиімділігін арттыру болып табылады. Бұл
міндетті орындауда ҚМГ БӨ өз өндірістік бірлестіктері нысандарындағы
өндіріс барысына тұрақты негізде бақылау жүргізеді. Ондағы мақсат – бұл
үрдістерді оңтайландырып, энергия үнемдеу саясатын ұстану. Сол сияқты,
бұл тұрғыда, мұнай шығару коэффициентін арттыруға мүмкіндік беретін
әдістер де зерттеліп, іздестірілуде.
2015 жылы ҚМГ БӨ негізгі активтерінде өнім өндіру көрсеткіштері,
жалпылай алғанда, белгіленген жоспардан ауытқыған жоқ. Есепті кезеңде,
«Қазгермұнай» БК» ЖШС (ҚГМ), CCEL («Қаражанбасмұнай») және
«ПетроҚазақстан Инк.» (ПҚИ) компанияларындағы үлестерін есепке
алғанда ҚМГ БӨ 2015 жылы 12 351 мың тонна мұнай өндірді (тәулігіне 251
мың баррель), бұл, іс жүзінде, 2014 жылғы деңгейге сай.
«Өзенмұнайгаз» АҚ (ӨМГ) 5 510 мың тонна мұнай өндірді (тәулігіне 111
мың баррель), бұл 2014 жылмен салыстырғанда 182 мың тоннаға (тәулігіне 4
мың баррель) немесе 3%-ға жоғары көрсеткіш. «Ембімұнайгаз» АҚ (ЕМГ) 2
823 мың тонна өндірді (тәулігіне 57 мың баррель), яғни 2014 жылғы деңгейде.
Нәтижесінде ӨМГ және ЕМГ компанияларында өндірілген өнімнің жалпы
көрсеткіші 8 333 мың тоннаны құрады (тәулігіне 168 мың баррель), бұл 2014
жылғы көрсеткіштен 2% жоғары.
CCEL, ҚГМ және ПҚИ компаниялары өндірген өнім ауқымындағы ҚМГ
БӨ үлесі 2015 жылы 4 018 мың тоннаны құрады (тәулігіне 83 мың баррель),
бұл 2014 жылмен салыстырғанда 4% төмен көрсеткіш, оған, негізінен, ПҚИде мұнай өндіру деңгейін жоспарлы түрде азайту себеп болды.
Компанияның CCEL, ҚГМ және ПҚИ-дегі
үлестерін есепке алғанда өндірілген
мұнай ауқымы

4,0

млн тонна

2015 жылы ӨМГ мен ЕМГ-нің негізгі активтерінде эксплуатациялық
283 өндіруші және айдаушы ұңғыма бұрғыланды, бұл 2014 жылмен
салыстырғанда 5% төмен көрсеткіш. ӨМГ-де өндіруші және айдаушы
921 ұңғыма күрделі жөндеуден өткізіліп, қосымша 432,6 мың тонна өнім
өндіруді қамтамасыз етті. ӨМГ-де жаңа ұңғымалар енгізу нәтижесінде
мұнай өндіру ауқымы 2014 жылғы 374 мың тоннамен салыстырғанда 2015
жылы 522,8 мың тоннаны құрады. ЕМГ-де 2015 жылы 248 ұңғыма күрделі
жөндеуден өткізіліп, қосымша 96,5 мың тонна өнім өндіруді қамтамасыз
етті, бұл 2014 жылмен салыстырғанда 9,4 мың тонна жоғары көрсеткіш.
ЕМГ кәсіпорындарында қолданысқа жаңа ұңғымалар енгізілуден мұнай
өндіру 2014 жылғы 72,5 мың тоннамен салыстырғанда, 2015 жылы 68,7 мың
тоннаны құрады. ӨМГ және ЕМГ бойынша жиынтық негізде алғанда, 2015
жылы 1 169 ұңғыма күрделі жөндеуден өткізілді. 2014 жылы бұл көрсеткіш 1
174 ұңғыма болатын. Ұңғымаларды жер астында жөндеу операцияларының
саны 17 876 ұңғыманы құрады.
2012 жылдан бастап, «Өзенмұнайгаз» АҚ мамандары әріптестері
«Татнефть» АҚ-мен бірлесе өнім өндірудің жаңа технологияларын
өндіріске енгізуде. Ынтымақтастық бағдарламасын жүзеге асыру қолға
алынған сәттен бері ПЦ80 үлгісіндегі ұңғымалық штангалық сорғыштың
55 тізбекті желегі қолданысқа берілді. Қарапайым ырғалғыш білдекпен
салыстырғанда ПЦ80 үлгісіне тән артықшылықтар ішінде – динамикалық
күш пен өнім көтеруге кететін салыстырмалы энергиялық шығындарды
азайтып, өнімділікті жоғалтпастан, эксплуатациялық қосымша бағаналары
бар шағын диаметрлі ұңғымаларды қолдану мүмкіндігі ескерілген, ол,
сондай-ақ тұтқырлығы жоғары болып, эмульсиялық өніммен күрделене
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«Өзенмұнайгаз» кен орындарында «Татнефть» компаниясының
мамандары әзірлеген өзге де технологиялар табысты нәтижемен қолданысқа
енгізілуде. Бұл технологиялар тұз шөгінділерімен күресуге және сульфатты
қалыпқа келтіруші бактериялардың тіршілік әрекетін жоюға арналған.
2016 жылы ӨМГ-де жоспарланған өнім өндіру ауқымы 5 612 мың тоннаны
(тәулігіне 113 мың баррель), ЕМГ-де – 2 822 мың тоннаны (тәулігіне 57 мың
баррель) құрайды. ӨМГ және ЕМГ бойынша өнім өндірудің жоспарланған
жалпы ауқымы 2016 жылға 8 434 мың тонна деп белгіленген (тәулігіне 170
мың баррель), бұл 2015 жылғы көрсеткіштен 1% жоғары, оған өндірістің
тиімділігін арттыру негіз болып отыр.
«Қазгермұнай» БК» ЖШС (ҚГМ), CCEL («Қаражанбасмұнай» АҚ) және
«ПетроҚазақстан Инк.» (ПҚИ) компаниялары бойынша мұнай өндірудің
жоспарланған ауқымындағы ҚМГ БӨ үлесі 2016 жылы 3 777 мың тоннаны
құрайды (тәулігіне 77 мың баррель), бұл 2015 жылғы көрсеткіштен 211 мың
тонна немесе 4% төмен, оған, негізінен, ПҚИ-де өнім өндіруді жоспарлы
түрде төмендету себеп болып отыр.

Капиталдық және операциялық шығындар
Мұнай бағасының төмендеуі салдарында, 2015 жылға белгіленген
капиталдық салымдар ауқымы өндіріс деңгейіне ықпал етпейтін шығындар
есебінен қысқартылды. Атап айтқанда, ұзақ мерзімге негізделген бірқатар
жобалар кейінге қалдырылды. Капиталдық салымдар деңгейі 2015
жылы 98 млрд теңгені құрады (443 млн АҚШ доллары), бұл 2014 жылмен
салыстырғанда 23% төмен көрсеткіш. Ол өндірістік қуаттарды бір қалыпта
ұстауға жұмсалған шығындарды мейлінше азайтып, бұрғылау қызметін
көрсетушілер тарапынан 15%-дық мөлшерде жеңілдік жасалу нәтижесінде

эксплуатациялық бұрғылаудың ауқымы мен құнын төмендету негізінде
мүмкін болды. 2015 жылы ӨМГ және ЕМГ кәсіпорындарында 283 ұңғыма
бұрғыланды, 2014 жылы бұрғыланған ұңғыма саны 297 болатын.
2016 жылға белгіленген капиталдық салымдар 85 млрд теңге көлемінде
деп жоспарланған (282 млн АҚШ доллары), 2015 жылмен салыстырғанда
бұл 21%-ға төмен көрсеткіш. Капиталдық шығындарды азайту, негізінен,
эксплуатациялық бұрғылау ауқымын төмендету есебінен жоспарлануда,
яғни 2015 жылы 283 ұңғымада бұрғылау жұмыстары жүргізілсе, 2016 жылы
171 ұңғыма өз жұмысын жалғастырады.
2015 жылы өндірістік шығындар 225 млрд теңгені құрады (1 013 млн АҚШ
доллары), бұл 2014 жылмен салыстырғанда 6%-ға жоғары деген сөз. Оның
себебі өндірістік бөлімшелердегі қызметкерлердің сыйақысын ұлғайтумен
түсіндіріледі, ал бұл шығындардың орны жөндеу және қызмет көрсету
шығындарын азайту негізінде ішінара толтырылды.
2014 жылмен салыстырғанда 2015 жылы қызметкерлердің сыйақы
шығындары 18%-ға өсті, негізінен, 2015 жылдың қаңтарындағы өндірістік
персонал жалақысын 7%-ға индексациялау нәтижесінде және ӨМГ мен
ЕМГ келісімшарттарын ұзартуға байланысты жұмыскерлердің сыйақысы
бойынша міндеттерді 6,9 млрд сомасында қайта бағалау шығындары
есебінен.
Шығындарды оңтайландыру және көлденең ұйымдардағы ауқымдарды
ҚМГ БӨ компаниялар тобы арасында қайта бөлу нәтижесінде жөндеу және
қызмет көрсету шығындары 25%-ға төмендеді.
«Өзенмұнайгаз» АҚ (ӨМГ) және «Ембімұнайгаз» АҚ (ЕМГ)
қызметтерінің
2015 жылдың соңындағы негізгі көрсеткіштері
ӨМГ

ЕМГ

ҚМГ БӨ

Кен орындарының саны
2
Өндіруші ұңғымалар саны
3 905
Айдау ұңғымаларының саны
1 260
Мұнай бойынша 1 ұңғымаға шаққандағы
тәуліктік орташа дебит (тәулігіне
теңгемен)
4,5
2P санатындағы мұнай қоры, млн баррель
716
Шығындар лифтингі, барреліне АҚШ
долларымен
14,4
Шығындар лифтингі, тоннасына теңгемен 23 524
2015 жылы өндірілген мұнай көрсеткіші,
тәулігіне мың тонна
15,1
2015 жылы өндірілген мұнай көрсеткіші,
тәулігіне мың баррель
111,1

41
2 249
442

43
6 154
1 702

3,7
300

4,1
1016

11,3
18 285

13,3
21 679

7,7

22,8

56,7

167,8

Стратегиялық шолу

түскен ұңғымалар қорын тиімді пайдалануға да мүмкіндік береді.
Ұңғымаларда тізбекті желектерді пайдаланудың технологиялық және
экономикалық тиімділігіне жерасты жөндеу жұмыстарының санын
қысқартып, электр энергиясын тұтынуды үнемдеу есебінен қол жеткізуге
болады.
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Стратегиялық шолу

Операциялық қызметке шолу (жалғасы)

Экспортқа және ішкі нарыққа жеткізілімдер
Өндірілген мұнайды ӨМГ және ЕМГ негізгі екі бағыт бойынша экспортқа
шығарады: Каспий Құбыр Консорциумы (КҚК) және Өзен‐Атырау‐Самара
(ӨАС) бағыты арқылы. ӨМГ, сондай-ақ өзі өндірген мұнаймен ішкі нарықты
да қамтамасыз етіп отыр.
Мұнай және мұнай өнімдерін сату көрсеткіші ӨМГ және ЕМГ
компанияларында 2015 жылы 8 305 мың тоннаны құрады (тәулігіне 165 мың
баррель), оның ішінде 4 647 мың тонна мұнай (тәулігіне 92 мың баррель)
экспортқа шығарылса, 2 742 мың тонна мұнай және мұнай өнімдері (тәулігіне
54 мың баррель) ішкі нарыққа және 916 мың тонна мұнай Ресейге жеткізілді
(тәулігіне 18 мың баррель).1
ӨМГ және ЕМГ ішкі нарыққа жөнелткен 2 742 мың тонна мұнай және мұнай
өнімдерінің (тәулігіне 54 мың баррель) 2 420 мың тоннасы (тәулігіне 48 мың
баррель) Атырау мұнай өңдеу зауытына (АМӨЗ), 260 мың тоннасы (тәулігіне
5,2 мың баррель) Павлодар мұнай-химия зауытына (ПМХЗ) жеткізілді.
Сондай-ақ, 62 мың тонна мұнай өнімдері (тәулігіне 1,2 мың баррель) ішкі
нарықта саудаға түсті.
CCEL, ҚГМ және ПҚИ компаниялары саудаға шығарған мұнай
ауқымындағы ҚМГ БӨ-ге тиесілі үлес 3 944 мың тоннаны құрады (тәулігіне
80 мың баррель), оның ішінде экспортқа шығарылған 1 707 мың тонна мұнай
да бар (тәулігіне 34 мың баррель), ол компаниялар сатқан мұнайдың жалпы
ауқымының 43%-ын құрайды. Ішкі нарықта сатылған мұнай ауқымы 2 167
мың тоннаны құрады (тәулігіне 45 мың баррель), оның ішінде мұнайдың 1 471
мың тоннасы (тәулігіне 31 мың баррель) Павлодар мұнай-химия зауытына,
506 мың тоннасы (тәулігіне 11 мың баррель) Шымкент мұнай өңдеу
зауытына, 53 мың тоннасы (тәулігіне 1,0 мың баррель) Атырау мұнай өңдеу
зауытына және 138 мың тоннасы (тәулігіне 2,5 мың баррель) Ақтау битум
зауытына жеткізілді. Ресейге қарама-қарсы жеткізілімдер 70 мың тоннаны
құрады (тәулігіне 1,3 мың баррель).
2015 жылға дейін Компания ішкі нарыққа өз өнімдерін IPO хабарламасында
көрсетілген ауқым аясында жеткізіп отырды (2006 жылдан 2010 жылға
дейін 1,9 млн тоннадан көп емес деңгейде; 2011 жылдан 2015 жылдар
аралығында Директорлар кеңесі бекіткен Компанияның бизнес-жоспары
негізінде белгіленген ауқым аясында). Хабарламада, ішкі нарыққа өнім
жеткізу – өзіндік құн+3% деген бағаға тең болады деп мәлімделді, бұл арада
өзіндік құн шикі мұнайдың бір тоннасының құнына тасымал және әкімшілік
шығындарын қосу негізінде есептеледі. 2012 жылдан 2014 жылға дейінгі
аралықта ішкі нарыққа жеткізілімдер өнім өндірудің өзіндік құнына 3%
жоғары маржамен орындалды, бұл, өз кезегінде, Жаңаөзендегі наразылық
оқиғаларынан кейін Компания штатқа алуға келіскен жұмысшылар санының
ұлғаюын белгілі бір деңгейде ақтай алды.

2015 жыл бойында «ҚазМұнайГаз» Өңдеу және Маркетинг» АҚ (ҚМГ
ӨМ) орташа есеппен алғанда жылына тоннасына 21 288 теңге деңгейіндегі
бағамен Атырау мұнай өңдеу зауытына (АМӨЗ) және тоннасына 31
923 теңге бағамен Павлодар мұнай-химия зауытына төлем жасады. Ішкі
нарыққа өнім жеткізудегі бұл бағалар ҚМГ БӨ тәуелсіз директорлары
тарапынан мақұлданбаған болатын. ҚМГ БӨ және ҚМГ ҰК/ҚМГ
ӨМ арасындағы ұзаққа созылған келіссөздер нәтижесінде 2015 жылы
орындалған ішкі нарыққа негізделген жеткізілім бағасын АМӨЗ және ПМХЗ
кәсіпорындарына тоннасына 37 000 теңге деңгейіндегі бағамен белгілеу
жөніндегі келісімге қол жеткізілді. Бұл баға – ҚМГ БӨ ІРО-ға шыққан
кезде жасалған ҚМГ БӨ және ҚМГ ҰК арасындағы Өзара қарым-қатынас
туралы келісім талаптарына сай, өзіндік құн+3% есептік деңгейіне барынша
жақындатылған.
ҚМГ БӨ менеджменті ҚМГ ӨМ-мен арада 2016 жылы ішкі нарыққа
өнім жетізу шарттары жөнінде мейлінше тиімді шешімге қол жеткізуге
негізделген келіссөздер жүргізуде. ҚМГ БӨ басшылығы мұнай өнімдерін
әрі қарай өткізуге негізделген дербес мұнай процессингі үлгісіне көшу
жөнінде шешім қабылады. Процессинг үлгісіне көшуге қатысты өзгерістер
2016 жылға бекітілген бюджеттік жоспарда да көрініс тапқан. 2016 жылы
ҚГМ, CCEL және ПҚИ компаниялары жоспарлаған ішкі нарыққа мұнай
жеткізу көрсеткішіндегі ҚМГ БӨ үлесі 1,9 млн тоннаны құрамақ (тәулігіне
39 мың баррель), немесе аталған компаниялар тарапынан сатылатын жалпы
ауқымның 50%-ы шамасында. ҚГМ 2016 жылы Павлодар мұнай-химия
зауытына және 2017 жылдан Шымкент мұнай өңдеу зауытына (ПҚОП), ПҚИ
ПҚОП-қа, ал CCEL Ақтау битум зауытына мұнай жеткізетін болады. 2016
жылы ішкі нарықтағы өткізілімнің орташа бағасы ҚГМ үшін тоннасына 28
802 теңгені (барреліне 12,5 АҚШ доллары), ПҚИ үшін тоннасына 38 075
теңге (барреліне 16,5 АҚШ доллары) және CCEL үшін тоннасына 18 870
теңгені (барреліне 9,4 АҚШ доллары) құрайды деп күтілуде.
«Қазгермұнай БК» ЖШС (ҚГМ), «CCEL», «ПетроҚазақстан
Инк.» (ПҚИ) қызметтерінің 2015 жылғы негізгі көрсеткіштері
Кен орындарының саны
Өндіруші ұңғымалар саны
Ағынды ұңғымалар саны
Шығындар лифтингі, барреліне АҚШ
долларымен
2P санатындағы мұнай қоры, млн
баррель
2015 жылы өндірілген мұнай
көрсеткіші, тәулігіне мың баррель

КГМ

CCEL

ПКИ

5
212
26

1
2714
796

12
869
378

2,8

19,1

5,2

83

157

55

31,6

19,6

30,7

1 	 Қазақстан Республикасы мен Ресей Федерациясы арасындағы үкіметаралық келісімдерге сай, Ресейге жеткізілімдер мұнайды қарама-қарсы жеткізу міндеттері есебінен
жүзеге асырылды. Ресей Федерациясына қарама-қарсы жеткізілім ауқымын Қазақстан Республикасының Энергетика министрлігі белгілейді.
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2014 жылдың қазан айында қолға алынған «ҚазМұнайГаз» ҰК» акционерлік
қоғамының Бизнесті түрлендіру бағдарламасы «Самұрық-Қазына» ҰӘҚ»
АҚ ұсынысымен жүзеге асырылуда. Бұл Бағдарлама «ҚазМұнайГаз» ҰК»
АҚ компаниялар тобы қызметінің тиімділігін арттыруда алдыңғы қатарлы
тәжірибелер мен басқару технологияларын енгізіп, өндіріс барысын
жетілдіріп, өзгертуге бағытталған. Түрлендірудегі мақсаттар – бизнесүрдістер мен құрылымдарды стандарттап, оңтайландыру, қызмет барысының
тиімділігін арттыру; біріктірілген басқару жүйесі мен бірыңғай ақпараттық
кеңістік қалыптастыру; ұдайы жетілдіруді көздейтін корпоративтік мәдениет
қалыптастыру.
Түрлендіру бағдарламасы аясында қолданыстағы бизнес-үрдістердің
диагностикасы мен дизайны «ҚазМұнайГаз» ҰК» АҚ-ның 40 шақты
еншілес ірі және тәуелді компанияларында енгізілуде, атап айтсақ,
олардың ішінде: «ҚазМұнайГаз» Барлау Өндіру АҚ, «ҚазТрансОйл»
АҚ, «ҚазТрансГаз» АҚ, «ҚазМұнайГаз – Өңдеу және маркетинг»
АҚ, «Қазтеңізкөлікфлоты» ҰТКҚ» ЖШС, KMG International N.V.,
«АқтауМұнайСервис» ЖШС, «ҚазМұнайГаз» өндіру және бұрғылау
технологиялары ҒЗИ» ЖШС және т.б. бар.
Түрлендіру барысында «ҚазМұнайГаз» ҰК» АҚ функционалдық тұрғыдан
құрылымдап өзгертілген компанияға айналуы тиіс. Бұл үшін өндіруші
ұйымдардың қатарынан қосарланған/сервистік бөлімшелер мен бейінді емес
қызмет түрлерімен айналысатын компанияларды бөлек заңды тұлға етіп
шығару жоспарланған. Бұл тұрғыда, жұмыскерлерге ҚМГ ҰК компаниялар
тобына кіретін сервистік компаниялардан жұмыс орындары ұсынылады. Сол
сияқты, жұмыскерлердің жалақы деңгейі, кәсібі және кәсіптік дәрежесі мен
жыл сайынғы еңбек демалысын және сыйақы беру шарттарын қамтамасыз
ететін құқықтары мен еңбек өтілімін сақтау тұрғысында кепілдіктер
қарастырылады. Егер еңбек жағдайы (жалақы деңгейі, сыйақы беру
шарттары) өзгеріп жатса, онда жұмыскерлерге өтемақы ұсынылатын болады.
ҚМГ ҰК жоспарларына сай компанияны өзгертіп, қайта құру барысында
персонал санын қысқарту ескерілмеген.
ҚМГ БӨ аясындағы түрлендіру «Ембімұнайгаз» акционерлік қоғамынан
(ЕМГ) басталды. ЕМГ-де, шартты түрде, «жедел жеңістер»2 деп аталатын
бірқатар пилотты жобалар жүзеге асырылуда. Бұл – материалдықтехникалық қамтамасыз ету (МТҚ) барысын оңтайландыру, мұнай
кәсіпшілігі құрылғыларына техникалық қызмет көрсетіп, жөндеу (ТҚҚЖ)
барысын оңтайландыру, Уаз кеніші базасында Интеллектуалды кен орны
тұжырымдамасын енгізу дегенді білдіреді. Аталған жобалар мұнай өндіруді
оңтайландырып, шығындарды қысқартуға және еңбек өнімділігін арттыруға
бағытталған.
2 	 ҚМГ БӨ термині.

Алдын ала мәліметтер бойынша, МТҚ барысын оңтайландыру жобасы
аясындағы экономикалық тиімділік 2015 жылдан 2016 жылдың қаңтарына
дейінгі кезеңде 1,3 млрд теңгені құрап отыр (4,8 млн АҚШ доллары), сөйтіп,
бұл үрдіске салынған инвестициялар бірнеше есе ауқымда ақталды деген
сөз. 2017 жылдың соңына қарай бұл жоба ЕМГ кәсіпорнына артық тауарлықматериалдық қорларды 60%-ға дейін қысқартып, ақшалай түрде 3,3 млрд
теңге үнемдеуге (11,0 млн АҚШ доллары) мүмкіндік береді (оның ішінде
2015 жылғы 1,3 млрд теңгені қосқанда (4,8 млн АҚШ доллары).
«Зиятты ұңғымалар» жобасының арқасында Уаз кен орнында қосымша
өнім өндіру 3% шамасын құрауы ықтимал, ұңғыма жұмысын қайта қалыпқа
келтіру уақыты 15-20%-ға қысқарып, жерасты құрылғыларын қолданудың
жеңілдетілген тәртібі жөндеу санын жылына 20-дан 15-ке дейін қысқартуға
жол ашады.

Жер қойнауын пайдалану келісімшарттарының
қолданыс мерзімін ұзарту
2015 жылдың наурызында Қазақстан Республикасының Энергетика
министрлгі мен ҚМГ БӨ еншілес компаниялары арасында жер қойнауын
пайдалану келісімшарттарының қолданыс мерзімін ұзарту жөнінде қосымша
келісімге қол қойылды. Бұл тұрғыда «Ембімұнайгаз» АҚ игеріп жатқан
мұнай және газ кен орындары бойынша төрт келісімшарттың мерзімі
ұзартылды. Атап айтқанда: №37 – Кенбай кенішінде 2041 жылға дейін; №61 –
Оңтүстік Шығыс Новобогат кенішінде 2048 жылға дейін; №211 – Ботақан,
Мақат, Доссор, Таңатар, Қамысты, т.б. кеніштерде (барлығы 22 кен орны) 2037
жылға дейін; №413 Прорва, Құлсары, Қаратон, Қосшағыл және т.б. кеніштерде
(барлығы 13 кен орны) 2043 жылға дейін.
Сонымен қатар, 2016 жылдың соңына дейін «Орал Ойл энд Газ» ЖШС-ның
(ООГ) көмірсутегі шикізатын зерттеу жөніндегі №468 келісімшартының
қолданыс мерзімі ұзартылды. Қазақстан Республикасының Энергетика
министрлігі мен ООГ (ҚМГ БӨ 50%-на иелік етеді) арасында Батыс
Қазақстан облысындағы Федоров блогы шегіндегі Рожковское кен орнында
газ және конденсат өндіру жөніндегі келісімшартқа қол қойылды. Рожковское
кен орнындағы төменде көрсетілген блоктар шегінде: XIII-11-C (ішінара),
12–А (ішінара), В (ішінара), С (ішінара) 25 жыл мерзімінде газ және конденсат
өндіру бойынша келісімшартқа тараптар 2015 жылдың 2 сәуірінде қол қойды.
Өнім өндіру жұмыстары 2017 жылы басталады деп жоспарланған.
2015 жылдың шілдесінде Маңғыстау облысындағы Қаражанбас газ-мұнай
кен орнында өнім өндіру келісімшартының қолданыс мерзімін 2035
жылға дейін ұзарту жөнінде қосымша келісімге қол қойылды. Бұған дейін
ҚБМ бойынша келісімшарттың қолданыс мерзімі 2020 жылға дейін деп
есептелген-ді. Сондай-ақ, шілде айында Маңғыстау облысындағы Өзен
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Стратегиялық шолу

Операциялық қызметке шолу (жалғасы)

және Қарамандыбас мұнай кен орындарын игеру жөніндегі келісімшарттың
қолданыс мерзімін 2036 жылға дейін ұзарту тұрғысында құжатқа қол
қойылып, толықтыру енгізілді. Оның алдында келісімшарт 2021 жылға дейін
деп белгіленген болатын.

соңындағы бағалау көрсеткішіне шаққанда 15% жоғары, оған, негізінен,
өндіріс барысында геологиялық және техникалық шараларды (оның ішінде
бұрғылау шаралары да бар) тиімді етіп орындай отырып, өңдеу барысына
қорларды тарту нәтижесінде қол жеткізілді.

2015 жылы «Ембімұнайгаз» АҚ-ға (ЕМГ) қатысты даулы аумақтарды
игеру жөніндегі түйінді мәселе өз шешімін тапты. Компания 1999 жылдың
12 мамырындағы көмірсутегі шикізатын барлау және өндіру жөніндегі
келісімшартқа сай Атырау облысындағы Тайсойған блогында көмірсутегі
шикізаты қорына барлау жүргізеді. 2000 жылы Қазақстан Республикасы мен
Ресей Федерациясы арасында 929-шы Мемлекеттік әуе-сынақ орталығын
пайдалану тәртібі жөніндегі Мәміле ратификацияланған соң, Тайсойған
блогы ішінара әскери полигон аумағына енді. Осыған байланысты ЕМГ
аталған блокта барлау жұмыстарын жүргізу және барланған кен орындарын
игеру барысында белгілі бір шектеулерге тап болды. 2015 жылдың 16
сәуірінде ҚР Қорғаныс министрлігі мен РФ тарапы жоғарыда аталған
Мәмілеге өзгерістер мен толықтырулар енгізу жөніндегі хаттамаға қол
қойды. Онда жалға берілген аумақ құрамынан 1,6 млн гектардан астам
жер аумағын шығарып (оның ішінде Тайсойған кенішінің барланған
блогы да бар), Қазақстан жағына беру жөнінде айтылады. Аталған хаттама
ратификациялануы тиіс. Сөз етіп отырған учаске шегінде ЕМГ геологиялық
барлау жұмыстарын жүргізіп, Уаз және Қондыбай кен орындарын сынама
түрде игеру шараларын бастады. Ал ратификацияланғаннан кейін бұл
Мәміле, аталған блокты игеруде, яғни мұнай және газ қорларын іздеу
барысында ауқымды зерттеулер жүргізуге, аймақ ішіндегі инфрақұрылымды
дамытуға, сол сияқты, Уаз және Қондыбай кен орындарын өнім өндірудің
өндірістік кезеңіне шығаруға мүмкіндік береді.

2015 жылдың 31 желтоқсанындағы жағдай бойынша сұйық түрдегі
сутегілер қоры «дәлелденген» (1Р) санаты бойынша 99 млн тоннаны
(723 млн баррель), ал «дәлелденген +ықтимал +мүмкін» (3Р) санаты
бойынша 204 млн тоннаны құрады (1 491 млн баррель).

Қорлар
«ДеГольер энд МакНотон» («ДеГольер») тәуелсіз компаниясы
жүргізген сұйық түрдегі сутегілер қорын бағалау қорытындысы көрсетіп
бергендей, 2015 жылдың 31 желтоқсанындағы жағдай бойынша
«дәлелденген+ықтимал» (2P) санаты бойынша ҚМГ БӨ үлесін есепке
алмағанда, «Қазгермұнай», CCEL («Қаражанбасмұнай») және
«ПетроҚазақстан Инк.» компанияларындағы сұйық түрдегі сутегілер
қоры 152 млн тоннаны құрады (1 115 млн баррель), бұл 2014 жылдың

1P

31/12/2014 шаққандағы
қорлар 3
Өндіру
Орнын толтыру
31/12/2015 шаққандағы
қорлар 4
10% болғандағы ағымдағы
құн, млн АҚШ
долларымен

млн тонна
2P

3P

млн баррель
1P
2P

3P

103
8,3
4,1

132
8,3
28

164
8,3
48

763
61
20

981 1 215
61
61
194
337

99

152

204

723 1 115 1 491

2 535 2 849 3 395

Бірлескен кәсіпорындардағы қорларды бағалауды қорлар жөніндегі тәуелсіз
аудиторлар өз алдына бөлек жүргізеді.5 2015 жылдың соңындағы жағдай
бойынша ҚГМ (50%), CCEL (50%) және ПҚИ (33%) компанияларына
тиесілі 2P санатындағы сұйық түрдегі көмірсутегілердің жалпы қорындағы
ҚМГ БӨ үлесі 41 млн тоннаны құрады (294 млн баррель), бұл 2014 жылмен
салыстырғанда 9%-ға немесе 4 млн тоннаға төмен көрсеткіш. Осылайша,
ҚГМ, CCEL, ПҚИ компанияларының үлесін қосып санағанда, 2015
жылдың соңындағы жағдай бойынша ҚМГ БӨ-нің 2Р санатындағы
шоғырланған қорлары 193 млн тоннаны құрады (1 409 млн баррель), бұл
2014 жылмен салыстырғанда 9%-ға немесе 16 млн тоннаға төмен көрсеткіш.
3 	 Қорларды бағалау 2014 жылдың 31 желтоқсанындағы жағдайға сай «Miller and Lents,
LTD.» компаниясы тарапынан жүргізілді.
4 	 Қорларды бағалау 2015 жылдың 31 желтоқсанындағы жағдайға сай ДеГольер энд
МакНотон» компаниясы тарапынан жүргізілді.
5 	 ҚГМ және ССЕL қорларын бағалауды 2015 жылдың 31 желтоқсанындағы жағдайға сай
«Miller and Lents, LTD.» компаниясы, ПҚИ-дің қорларын бағалауды «McDaniel»
компаниясы жүргізді.
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ҚМГ БӨ
ҚГМ 50%, CCEL 50%, ПҚИ 33%
Шоғырланған қорлар

млн тонна

млн барр.

152
41
193

1 115
294
1 409

Геологиялық барлау

Бекітілген бизнес-жоспарға сай қолданыстағы геологиялық активтер
қоржыны бойынша қажетті жұмыс ауқымының мейлінше төмен деңгейі
қарастырылған. Нарық ішіндегі жағдай барынша қолайлы сипатқа келе
бастағанда, ҚМГ БӨ геологиялық барлау жұмыстарын белсенді түрде
жүргізуге кіріседі. Бүгінгі таңда келешегінен мол үміт күтуге болатын жаңа
учаскелерде геологиялық барлау жұмыстарын жүргізу үшін жер қойнауын
пайдалану құқына қол жеткізу мүмкіндіктері қарастырылуда, оның ішінде
Каспий маңы шұңғымасының терең тұзды қабаттарында геологиялық
барлау жүргізу тұрғысында да.
2015 жылдың ақпанында ҚМГ БӨ және ҚР Инвестициялар және даму
министрлігінің Геология және жер қойнауын пайдалану комитеті
жер қойнауын геологиялық тұрғыдан зерттеу саласындағы өзара
ынтымақтастық Меморандумына қол қойды. Аталған Меморандум
Қазақстан Республикасы аумағында жүргізілетін геологиялық барлау
және көмірсутегі шикізатын зерттеу жұмыстарының тиімділігін арттыруға
бағытталған.
Меморандум аясында мұнай-газ кен орындарын барлап, әрі қарай іздестіру
және көмірсутегі қорларын арттыру мақсатында Компания тарапынан
Қазақстан аумағындағы келешегінен зор үміт күтуге болатын әртүрлі
қойнау учаскелеріндегі шөгінді бассейндерде зерттеу жұмыстарын
жүргізу көзделген. Тараптар минералды ресурстар, геологиялық және
технологиялық мәліметтер жөніндегі қолда бар ақпараттармен алмаса
отырып, іздеу, барлау шараларын келісе жүргізу және геологиялық барлау
саласындағы алдыңғы қатарлы технологияларды тарту жөнінде өзара
келісімге келді.
2016 жылдың басында Лиман және Аққұдық блоктарындағы С. Нұржанов
солтүстік шығыс қанаты құрылымында жүргізілген геологиялық барлау
жұмыстарының нәтижесі анықталды. С. Нұржанов солтүстік шығыс қанаты
құрылымында 2015 жылы бұрғыланған көлбеу бағыттағы ұңғымадағы
триастық кезең қабатының құнарлы қыртыстарын сынақтан өткізу
барысында 7 мм келтеқосқышта тәулігіне 130 тонна дебитпен (тәулігіне 900
баррель шамасында) сусыз мұнайдың бұрқақты тармағы алынды. Триастық
кезең қабаттарындағы зерттеу жұмыстары аяқталған соң, сынақ жұмыстары
юрский және меловый кезеңдері қабаттарында жалғасатын болады. Алдын
ала болжамдар бойынша, көмурсутегі шикізаты түріндегі келешегінен мол
үміт күтуге болатын қорлар 3,9 млн тонна көлемінде деп бағалануда. 20162017 жж. Компания жаңа кен орындарын кескіндеп, қорлардың оперативтік

есебін жүргізу және сынама игеруді жобалау мақсатында екі бағалау
ұңғымасын бұрғылауды жоспарлап отыр. Кен орнын сынама түрде игеру
жұмыстарын Компания 2018 жылы бастамақ.
С. Нұржанов солтүстік шығыс қанаты құрылымындағы жаңа кен шоғыры
– игеріліп жатқан С. Нұржанов атындағы негізгі кеніштен 180 м. және
одан да артық деңгейдегі амплитудалық бұзу жүйесімен оқшауланған. С.
Нұржанов кеніші «Ембімұнайгаз» АҚ (ЕМГ) кәсіпорнына тиесілі негізгі
кен орындарының бірі, ол 1963 жылдан бері қолданыста әрі ЕМГ өндіретін
мұнай ауқымының шамамен 17%-дайын және 2Р санатындағы қорлардың
16%-дайын қамтамасыз етеді.
Лиман блогында пермотриас кезеңіндегі бұғатасты кен шоғырларын
сынақтан өткізуде кен іздеуші ПР-3 ұңғымасында тәулігіне 3,3 текше метр
дебитпен (тәулігіне 20 баррель) сусыз мұнайдың өнеркәсіптік тармағы
алынды. 2016 жылы Компания төрт барлау ұңғымасын бұрғылауды және
қорлардың оперативтік есебін жүргізу мен сынамалық игеруді жобалауды
жоспарлап отыр. Лиман блогындағы бұғатасты шөгінділерді сынама түрде
игеру жұмыстарын бастау 2017–2018 жж. жоспарланған.
Игеру жұмыстары жүріп жатқан Аққұдық кен орнына іргелес жаңа
учасекеде барлау ұңғымасын сынақтан өткізу барысында тәулігіне 18
текше метр дебитпен (тәулігіне 110 баррель) сусыз мұнай тармағы алынды,
нәтижесінде юрский орта кезеңі қабаттарына жататын жаңа кен шоғыры
ашылды. Компания 2016–2017 жылдарға екі сынақ ұңғымасын бұрғылауды
және мұнай қоры өсімі бекітіліп, жобалық әзірлеме пысықталып болған соң,
кен орнының жаңа учаскесін өнеркәсіптік тұрғыдан игеруді жоспарлап
отыр.
2016 жылы Өзен-Қарамандыбасқа іргелес жатқан аумақтарда 3Дсейсмобарлау жұмыстарын жүргізу жоспарланған. Ондағы мақсат –
юрский кезеңіне дейінгі қабаттарда 2,5-нан 8 км тереңдікке дейін көлбеу
жатқан шөгінділердің келешек мүмкіндіктерін анықтау. Бұл шөгінділердің
тартымдылық ықтималдығы бұған дейін жүргізілген геологиялық барлау
жұмыстары нәтижесінде болжанған болатын.
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Қаржылық жағдайы
мен қызмет нәтижесінің сараптамасы

Төменде келтірілген құжат Компанияның операциялық және қаржылық
нәтижелерінің түбегейлі өзгерістері мен үрдістерін бағалауға және
түсінуге көмектеседі. Аталған шолу Компанияның аудиторлық тексеру
жүргізіп, шоғырландырылған қаржылық есебіне негізделген және
оны аудиторлық тексеру жүргізілген шоғырландырылған қаржылық
есеппен қоса берілген ескертулермен бірге қарастыру керек. Барлық
қаржылық мәліметтер және оларды талқылау Қаржылық Есептің
Халықаралық Стандарттарына («ҚЕХС») сәйкес әзірленген аудиторлық
тексеру жүргізілген шоғырландырылған қаржылық есепке негізделеді.
Компанияның есеп саясатына сәйкес, Компанияның бірлескен және
қауымдасқан кәсіпорындарына салынған инвестициялар үлестік
қатысу тәсілі бойынша есепке алынатындықтан, соған сәйкес, жекежеке шоғырландырылмайды («үлестік қатысу тәсілі бойынша есепке
алынатын кәсіпорындар»).

Жалпы ақпарат
«ҚазМұнайГаз» Барлау Өндіру» акционерлік қоғамы (әрі қарай
«Компания» немесе «ҚМГ БӨ») көмірсутек шикізатын барлаумен,
анықтаумен, өндірумен және экспорттаумен, сонымен қатар мұнайгаз активтерін сатып алумен айналысады. Компанияның акциялары
мен жаһандық депозиттік қолхаттары Қазақстан және Лондон
қор биржаларында айналымда. Компанияның негізгі акционері
«ҚазМұнайГаз» Ұлттық Компаниясы» АҚ (әрі қарай «ҚМГ ҰК») –
Қазақстан өнеркәсібінің мұнай және газ саласындағы мемлекеттік
мүдделерін қорғайды. Компанияның мұнай-газ активтерінің негізгі
қызметі Каспий маңы ойпатында, Маңғыстау және Оңтүстік-Торғай
мұнай бассейндерінде жүргізіледі.

Төменде 2015 жылдың 31 желтоқсанындағы жағдайға сай Компанияның негізгі мұнай-газ активтері келтірілген.
Атауы

Иелік
үлесі

Негізгі қызметі

Шоғырлану тәсілі

«Өзенмұнайгаз» АҚ («ӨМГ»)
«Ембімұнайгаз» АҚ («ЕМГ»)
«ҚМГ БӨ» Барлау активтері» ЖШС («ҚМГ БӨ БА»)
«Қазақ газ өңдеу зауыты» ЖШС («ҚазГӨЗ»)
«Қазгермұнай» БК» ЖШС («ҚГМ»)
«ПетроҚазақстан Инк.» («ПҚИ»)
«CITIC Canada Energy Limited» («CCEL»)
«Орал Ойл энд Газ» ЖШС («ООГ»)
«KSEPInvestments BV»(«КС»)

100%
100%
100%
100%
50%
33%
50%
50%
51%

Шикі мұнай өндіру
Шикі мұнай өндіру
Мұнай-газ барлау
Газ өндіру және өңдеу
Шикі мұнай өндіру
Шикі мұнай өндіру
Шикі мұнай өндіру
Мұнай-газ барлау
Мұнай-газ барлау

Толық шоғырланған
Толық шоғырланған
Толық шоғырланған
Толық шоғырланған
Үлестік қатысу
Үлестік қатысу
Қаржылық актив
Үлестік қатысу
Үлестік қатысу

Негізгі қызмет көрсеткіштері
4 тоқсан 2015

3 тоқсан 2015

3 106
105 896
1,55

3 123
134 884
1,98

3 111
(194 958)
(2,86)

0%
-154%
-154%

28 199
18%
(16 954)

(28 478)
-32%
(25 718)

17 541
-9%
(81 309)

61%
-300%
-79%

-13%

-154%

7%

10%

4 тоқсан 2014

Өзгерісі

Өндіру көлемі (мың тонна)*
Таза пайда/(зиян) (млн теңге)
Базалық және таратылған пайда/(зиян)
бір акцияға (мың теңге)
EBITDA (млн теңге)**
Операциалық рентабельділік (%)***
Айналым капиталына түзету енгізгенге
дейін операциялық қызметтен түскен
ақша ағыны (млн теңге)
Меншікті капиталдың рентабельділігі –
ROE (%)

2015

2014

Өзгерісі

12 351
243 669
3,57

12 328
47 038
0,69

0%
418%
417%

8 801
-3%
(69 583)

281 917
17%
147 942

-97%
-118%
-147%

3%

500%

18%

* Кәсіпорындардың үлестік қатысу тәсілі бойынша есепке алынған пропорционалды үлесін қосқанда.
** EBITDA үлестік қатысу тәсілі бойынша есепке алынатын кәсіпорындардың табысын, қаржылық табыстары мен Компанияның тозу және амортизациялық операцияларын,
ақшалай емес шығындарын пайдадан шегеру жолымен есептеледі.
*** Операциялық рентабельділік – үлестік қатысу тәсілімен есепке алынатын кәсіпорындар қызметі нәтижелерінен келетін табысты, табыс салығы бойынша шығындарды,
қаржылық табыстар мен арзандату шығындарын және басқа да операциялық шығыстарды есепке алмайды.
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Есепті мерзімде Компанияның қаржылық жағдайына әсер еткен негізгі макроэкономикалық факторлар мыналар: мұнай бағасының динамикасы,
инфляция қарқыны, валюта бағамының өзгерісі, оның ішінде АҚШ долларына шаққандағы теңгенің айырбас бағамы.
4 тоқсан 2015

3 тоқсан 2015

4 тоқсан 2014

Өзгерісі

43,76
10,7%
300,44

50,47
1,5%
216,92

76,58
1,5%
181,39

-43%
613%
66%

339,47

270,40

182,35

86%

Brent б/ша орташа баға (DTD)
Инфляция деңгейі – Қазақстан (%)
Теңгенің орташа бағамы (теңгемен/1
АҚШ долларына шаққанда)
Есепті кезеңдегі бағам (теңгемен/1 АҚШ
долларына шаққанда)

2015

2014

Өзгерісі

52,39
13,6%
222,25

98,95
7,4%
179,12

-47%
84%
24%

339,47

182,35

86%

2014 жылдың 11 ақпанында Қазақстанның Ұлттық банкі (әрі қарай Ұлттық банк) теңгенің айырбас бағамын бұрынғы деңгейде ұстаудан бас тартып,
валюталық интервенциялар ауқымын төмендету негізінде теңгенің айырбас бағамының қалыптасуына араласуды шектеу жөнінде шешім қабылдады.
Қаржы нарығы мен жалпы, экономиканың тұрақсыздық ықтималдығына жол бермеу үшін Ұлттық банк 2014 жылдың ақпанында теңге бағамының АҚШ
долларына шаққандағы ауытқу дәлізін бір АҚШ долларына 185 теңге деңгейінде белгіледі (+/-3 теңге). 2014 жылдың қыркүйегінде Ұлттық банк теңге
бағамының АҚШ долларына шаққандағы ауытқу дәлізін бір АҚШ долларына 185 теңге деңгейінде белгілеп, +3 теңге/-15 теңге шамасында кеңейтті. 2015
жылдың шілдесінде Ұлттық банк теңге бағамының АҚШ долларына шаққандағы ауытқу дәлізін бір долларға 185 теңге +13 теңге/-15 теңге шамасында
кеңейтті. 2015 жылдың 20 тамызында Қазақстан Үкіметі мен Қазақстанның Ұлттық банкі теңгенің еркін құбылмалы айырбас бағамы тәртібіне өту жөнінде
шешім қабылдады.

Өндірістік қызмет
Кезеңдегі өндіру ауқымы
мың тонна
2015

5 510
5 328

2014
ӨМГ

ЕМГ

ПҚИ (33% үлес)

ҚГМ (50% үлес)

2 823
2 823

1 449

1 500

1 069

12 351

1 611

1 500

1 066

12 328

CCEL (50% үлес)

Тәуліктік орташа өндіру
тәулігіне мың баррель
2015

111

2014
ӨМГ

57

107
ЕМГ

ПҚИ (33% үлес)

ҚГМ (50% үлес)

57

31

32

20

251

34

32

20

250

CCEL (50% үлес)

Бірлескен және қауымдасқан компаниялардағы үлесін есепке алғанда 2015 жылы шикі мұнай өндіру 12 351 мың тоннаны немесе тәулігіне 251 мың
баррельді құрады. ӨМГ және ЕМГ – тәулігіне 168 мың баррель, ПҚИ-дегі үлесі – тәулігіне 31 мың баррель, ҚГМ-дегі үлесі – тәулігіне 32 мың баррель
және CCEL-дегі үлесі – тәулігіне 20 мың баррель.
ӨМГ-де 2015 жылы өнім өндіру ауқымы 2014 жылмен салыстырғанда 3%-ға немесе 182 мың тоннаға ұлғайды, негізінен, бұрғылау кестесін уақытынан
бұрын орындау есебінен және әрекетсіз тұрған ұңғымалар қорының төмендеуінен.
2014 жылмен салыстырғанда есепті кезеңде ПҚИ-дегі үлесінің 10%-ға немесе 162 мың тоннаға төмендеуі ПҚИ-ге тиесілі кейбір кен орындарындағы
қорлардың табиғи жолмен сарқылуына және бұрғылау қарқынының төмендеуіне байланысты орын алды. 2014 жылмен салыстырғанда 2015 жылы
CCEL бойынша өнім өндіру ауқымы 1%-дан сәл төмен немесе 3 мың тоннаға артты, негізінен, ұңғымалар қорын ұлғайту есебінен. ПҚИ, ҚГМ және
CCEL бойынша өндірілген өнім көрсеткішіндегі пропорционалдық үлеске шаққандағы жалпы ауқым 4 018 мың тоннаны құрады, бұл 2014 жылмен
салыстырғанда 4%-ға немесе 159 мың тоннаға төмен көрсеткіш.
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Бизнес жүргізу шарттары
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Қаржылық жағдайы
мен қызмет нәтижесінің сараптамасы (жалғасы)

Ұңғымалар
қоры
2015/31/12*

Жаңа
ұңғымаларды
енгізу 2015*

Жаңа
ұңғымаларды
енгізу 2014*

ҰКЖ
ҰКЖ
ҰЖЖ
ҰЖЖ
2015 ж.
2014 ж.
2015 ж.
2014 ж.
Ұңғымаларды күрделі жөндеу, Ұңғымаларды жерасты жөндеу,
саны
саны

Ұңғымалар саны

5 165
2 691
1 735
237
3 606

229
54
84
33
112

227
70
114
28
179

ӨМГ
ЕМГ
ПҚИ (100%)**
ҚГМ
CCEL (100%)**

*Қолданыстағы ұңғымалар, айдау ұңғымаларын қосқанда.
** БК және қауымдасқан компаниялардағы операциялар санына шаққанда 100%.

2014 жылғы 374 мың тоннамен салыстырғанда 2015 жылы ӨМГ-де жаңа
ұңғымалар енгізу барысында мұнай өндіру 523 мың тоннаны құрады,
негізінен, бұрғылау кестесін уақытынан бұрын орындау есебінен. Есепті
кезеңде ӨМГ-де 921 ұңғыма күрделі жөндеуден өткізілді, бұл қосымша
433 мың тонна мұнай өндіруді қамтамасыз етті. 2014 жылы күрделі
жөндеуден өткізілген 890 ұңғыма қосымша 417 мың тонна мұнай өндіруді
қамтамасыз еткен болатын.
ЕМГ-де жаңа ұңғымалар енгізу барысында 2014 жылғы 73 мың тоннамен
салыстырғанда 2015 жылы 66 мың тонна мұнай өндірілді. 2015 жылы
күрделі жөндеуден өткізілген 248 ұңғыма 97 мың тонна қосымша мұнай
өндіруді қамтамасыз етті; 2014 жылы 284 ұңғыма күрделі жөндеуден
өткізіліп, 87 мың тонна қосымша мұнай өндірілді.

Күрделі шығындарға шолу
Аталған бөлімде көрсетілген күрделі шығындардың сомасы, есепті
кезеңде келіп түскен негізгі құралдар (НҚ) мен материалдық емес
активтердің нақты мөлшерін құрайды. Осы есеп бойынша ақша
қаражатының шоғырландырылған есебінде ұсынылған сатып
алынған негізгі қорлар мен материалдық емес активтердің сомасы,
негізгі құралдар мен материалдық емес активтер үшін аванстар мен
кредиторлық берешектер бойынша айналымдық капиталдың тиісті
шоттарына енгізілген өзгерістердің түсімі болып есептеледі.
ӨМГ, ЕМГ, ОА және өзге де еншілес кәсіпорындардың күрделі
шығындары, млн теңге

98 416

ӨМГ
ЕМГ

4 505

Орталық аппарат
және өзге де ЕТҰ

25 395

68 516

921
248
195
56
20

890
284
400
44
255

14 335
3 541
831
101
3 370

15 034
3 723
1 012
88
3 577

ҚМГ БӨ компаниясының орталық аппаратының,
ӨМГ, ЕМГ және өзге де еншілес ұйымдарының
күрделі шығындары

Есепті кезеңде Компанияның күрделі шығындары 98,4 млрд теңгені
құрады, бұл 2014 жылға қарағанда 29,8 млрд теңгеге кем. Күрделі
шығындардың құрамына жаңа ұңғымаларды бұрғылау, өндірістік
нысандардың құрылысы мен қайта құру, негізгі құралдар мен
материалдық емес активтердің құны, сондай-ақ өндірістік емес күрделі
шығындар кіреді.
ӨМГ-нің 2015 жылғы күрделі шығындары 68,5 млрд теңгені құрады,
бұл 2014 жылмен салыстырғанда 20,0 млрд теңгеге кем. Күрделі
шығындардың азаюы, негізінен, бұрғылау қызметін орындаушы
тарапынан болған жеңілдіктер нәтижесінде эксплуатациялық бұрғылау
шығындарын төмендету және 2014 жылмен салыстырғанда өндірістік
мақсаттағы нысандарды жаңарту мен құрылыс ауқымын азайтып, есепті
кезеңде негізгі құралдарды мейлінше аз сатып алу есебінен мүмкін болды.
ЕМГ-нің күрделі шығындары есепті кезеңде 25,4 млрд теңгені құрады,
бұл 2014 жылмен салыстырғанда 8,3 млрд теңге кем деген сөз, негізінен,
эксплуатациялық және іздеу-барлау бұрғылары ауқымын азайту және
негізігі құралдарды мейлінше аз сатып алу, сондай-ақ 2014 жылмен
салыстырғанда есепті кезеңде өндірістік мақсаттағы құрылыс пен
құрылыс нысандарын жаңарту ауқымын төмендету есебінен.
Орталық аппарат пен басқа да еншілес кәсіпорындардың 2015
жылғы күрделі шығындары 4,5 млрд теңгені құрады, бұл 2014 жылғы
шығындардан 1,5 млрд теңгеге кем. Және ол, негізінен, 2014 жылы
өндірістік мақсаттағы нысандарды жаңартумен және құрылыс көлемін
көбейтумен байланысты болды.

«ҚазМұнайГаз» Барлау Өндіру» акционерлік қоғамы Жылдық есеп-2015

26 152

ПҚИ (33%)
ООГ (50%)
CCEL (50%)

7 585
10 803

5 281

ӨМГ, ЕМГ және басқа да еншілес кәсіпорындардың 2016
жылға арналған күрделі шығындарының ағымдағы
жорамалы, млн теңге

84 632

Эксплуатациялық бұрғылау

KС (51%)
ҚҒМ (50%)

371

Шоғырландырылған кәсіпорындар мен үлестік қатысу тәсілі бойынша
есепке алынатын кәсіпорындардың 2016 жылға арналған күрделі
шығындарының ағымдағы жорамалы төменде көрсетілген.

2 112

Құрылыс-монтаж жұмыстары

18 266
5 052

ҚГМ-нің 2015 жылғы күрделі шығындары 15,2 млрд теңгені құрады
(ҚМГ БӨ үлесі 50%: 7,6 млрд теңге), бұл 2014 жылмен салыстырғанда
3,0 млрд теңгеге кем. Күрделі шығындардың азаюы, негізінен, өндірістік
мақсаттағы құрылыстар мен нысандарды жаңарту ауқымын ұлғайту, сол
сияқты, 2014 жыл бойынша негізгі құралдар сатып алу есебінде орын
алды, сондай-ақ Ақсай кен орнын абаттандыруға да байланысты, бұл
есепті кезеңде эксплуатациялық бұрғылау ауқымын көбейту есебінен
ішінара жабылды.
2015 жылы CCEL бойынша орындалған күрделі салым ауқымы 10,6
млрд теңге (ҚМГ БӨ үлесі 50%: 5,3 млрд теңге), бұл 2014 жылмен
салыстырғанда 7,4 млрд теңге төмен, негізінен, есепті кезеңде бұрғылау
ауқымын азайту және өндірістік мақсаттағы нысандарды жаңарту мен
құрылыс ауқымын қысқартуға байланысты.
ООГ-ның күрделі шығындары 2015 жылы 4,2 млрд теңгені құрады (ҚМГ
БӨ үлесі 50%: 2,1 млрд теңге), 2014 жылмен салыстырғанда 1,9 млрд
артық көрсеткіш, негізінен, заңнамаға сай коммерциялық сипаттағы
бонус төлеуге қатысты орын алды.
КС шығындары 2015 жылы 0,7 млрд теңгені құрады (ҚМГ БӨ үлесі 51%:
0,4 млрд теңге), негізінен, СК-2 ұңғымасындағы бұрғылау жұмыстарына
қатысты.

Басқа да күрделі шығындар

27 630

Кәсіпорындардың үлестік қатысу тәсілі бойынша
есепке алынатын күрделі шығындары

Есепті кезеңде ПҚИ бойынша күрделі салымдар сомасы 32,7 млрд
теңгені құрады (ҚМГ БӨ үлесі 33%: 10,8 млрд теңге) бұл 2014 жылға
қарағанда 10,5 млрд теңгеге кем және, негізінен, есепті кезеңде бұрғылау
ауқымын азайту есебінен орын алды.

Барлау

33 684

Үлестік қатысу тәсілі бойынша есепке алынатын
кәсіпорындардың күрделі шығындары,
млн теңге (үлеске пропорционалды түрде)*

27 557

Эксплуатациялық бұрғылау

4 391

Құрылыс-монтаж жұмыстары

6 107

Барлау
Басқа да күрделі шығындар

4 434

12 625

* Аталған есепте көрсетілген 2016 жыл бойынша күрделі шығындардың ағымдағы
болжамдары есепті әзірлеу кезеңіндегі басшылықтың ұсынысы мен пайымына негізделген.
Деректер ресми түрде жарияланған міндеттемелер болып саналмайды және қандай да бір
бағытта өзгертілуі ықтимал.

Стратегиялық шолу

Кәсіпорындардың үлестік қатысу тәсілі бойынша есепке
алынатын күрделі шығындары, млн теңге

39

40
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Стратегиялық шолу

Қаржылық жағдайы
мен қызмет нәтижесінің сараптамасы (жалғасы)

Геологиялық-барлау қызметі
Төмендегі картада Компанияның 2015
жылдың 31 желтоқсанына дейін бұрғыланған
барлау ұңғымаларының нәтижелері мен
олардың жиынтық көрсеткішінің ең ірі барлау
жобалары көрсетілген.

02

01

Батыс Қазақстан облысы

06

Атырау облысы

04

07

Ақтөбе облысы

03
05
09

Каспий теңізі

08

Арал
теңізі

Маңғыстау
облысы

Қызылорда облысы

10

01

Солтүстік карповский

730 ш.км 3D Cейсмик
1 ұңғыма

02

Тайсойған

386 ш.км 3D Cейсмик
ұз. 150 км 2D Сейсмик

03

Сатып алғаннан кейін:

Сатып алғанға дейін:

1 014 ш.км 3D Cейсмик

ұз. 1 396 км 2D Cейсмик

1 ұңғыма

04

Федоровский

05

6 ұңғыма

2 ұңғыма

1 ұңғыма

2 ұңғыма

Р-9

165 ш.км 3D Cейсмик
ұз. 1 650 км 2D Cейсмик
9 ұңғыма
1 ұңғыма

06

Темір

200 ш.км 3D Cейсмик
ұз. 975 км 2D Cейсмик

984 ш.км 3D Cейсмик
ұз. 3 620 км 2D Cейсмик

4 ұңғыма

Лиман

12 ұңғыма

5 ұңғыма

07

Жарқамыс шығыс-1

200 ш.км 3D Cейсмик
ұз. 610 км 2D Cейсмик

08

ПҚИ барлау блоктары

1 552 ш.км 3D Cейсмик
ұз. 3 900 км 2D Cейсмик

2 ұңғыма

78 ұңғыма
14 ұңғыма

09

Қаратон-Сарықамыс

160 ш.км 3D Cейсмик
2 ұңғыма
1 ұңғыма

10

Өзен-қарамандыбас

ұз. 1 500 км 2D Cейсмик
2 ұңғыма

Барлау жобалары
9 ұңғыма

Ағынды ұңғымалары
Құрғақ ұңғымалар
Сынақтағы ұңғымалар
Бұрғылаудағы ұңғымалар

1 ұңғыма
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Блок (иелік ету үлесі)

Учаске

Лиман (100%)

Оңтүстік Шығыс Новобогат

Темір (100%)
Шығыс Жарқамыс
(100%)

Ұңғыма

ОШ Новобогат кен орнын сынақ жолмен игеру жұмыстары жүргізілуде.

Тұсқұм

Өзен-Қарамандыбас
(100%)

Солтүстік-Батыс, Теңге

Тайсойған
(100%)

Уаз

Р-9 (100%)
Қаратон-Сарықамыс
(100%)

Есепті кезеңге сай жұмыс жағдайы

У-21

НСВ-1

Солтүстік Карповский
(KS - 51%)

Орлов орталық

СК-2

Федоровский
(UOG - 50%)

Рожков

У-25

ПР-3 бағалау ұңғымасын бұрғылау аяқталды. Сынақ жұмыстары жүріп
жатыр. ОШН б/ша бағалау кезеңінде, яғни 19.02.2018 ж. дейін №406
барлау келісімшартының мерзімі ұзартылды.
Компания келісімшарт аумағын мемлекетке қайтаруды жүзеге асыруда.
Жер қойнауын игеру мерзімінің аяқталуына сай және болашағы аз болуы
себепті Компания келісімшарт аумағын мемлекетке қайтаруды жүзеге
асыруда.
Геологиялық барлау жұмыстарын 2015 ж. 2016 ж. көшіру жөнінде
Келісімшарттың жұмыс бағдарламасына өзгерістер енгізу бойынша
келісу жұмыстары жүргізілуде.
У-21 ұңғымасын бұрғылау және сынақтан өткізу аяқталды.
ҚР ҚМ мен РФ ҚМ арасында Тайсойған блогындағы әскери полигон
аймағын көшіру жөнінде хаттамаға қол қойылды. Барлау жұмыстары
бойынша келісімшартты 3 жылға ұзарту мәселесі келісіліп жатыр.
Компания келісімшарт аумағын мемлекетке қайтаруды жүзеге асыруда.
Геологиялық барлау жұмыстарын 2015 ж. 2016 ж. көшіру жөнінде
Келісімшарттың жұмыс бағдарламасына өзгерістер енгізу бойынша
келісу жұмыстары жүргізілуде.
Бұрғыланған ұңғыма аяқталды, 3818 м жобалық кенжарға қол жеткізілді.
Ұңғымада сынақ жұмыстары жүріп жатыр.
СК-2 ұңғымасын 5755 м тереңдікке дейін қазу жұмыстары аяқталды.
Құнарлы қыртыстарды зерттеу нәтижелері бойынша белгіленген
сынақтар бойынша келісу жұмыстары жүріп жатыр.
Ұңғымада бұрғылау жұмыстары жүріп жатыр. Есепті кезеңге белгіленген
тереңдік – 1110 м.
№468 барлау келісімшартына 2015 ж. 24 ақпанындағы №7 қосымшаға қол
қойылды – барлау кезеңі 2016 ж. 11 мамырына дейін ұзартылды. Баға беру
жұмыстарын жүргізу үшін барлау келісімшартының қолданыс мерзмін 2
жылға, яғни 2016 ж. 2018 ж. дейін ұзарту жөнінде шешім қабылданды.
2015 ж. 2 сәуірінде Рожковское кен орны бойынша өнім өндіру жөніндегі
келісімшартқа қол қойылды.

Павловская, Январцевская

Досжан-Жамансу
(ПҚИ арқылы 24,75%)
Қарағанды
(ПҚИ-33%)
Караваншы
(ПҚИ-33%)
Батыс Тұзкөл
(ПҚИ-33%)

Оңтүстік Досжан, Оңтүстік
Шығыс Досжан, Жамансу
Қарабұлақ, Бұқарсай
Караваншы
Батыс Тұзкөл

Павловская және Январцевская алаңдарындағы далалық сейсмобарлау
жұмыстары.
3D нәтижелері бойынша ұңғыма орнын анықтап белгілеу қажеттігіне
қатысты У-31 ұңғымасын бұрғылау 2016 жылға көшірілді. Есепті кезеңдегі
жағдай бойынша Январцевская және Павловская алаңдарында 3D
сейсмобарлау жұмыстарының материалдарын өңдеу барысы аяқталып
қалды.
Есепті кезеңде Досжан-Жамансу алаңында 6 ұңғыма бұрғыланды,
5 ұңғыма көмірсутек ағынымен, 1 ұңғыма су ағынымен.
Қарағанды алаңында көмірсутек ағыны бар 1 ұңғыма бұрғыланды.
2 ұңғыма бұрғыланды: 1 ұңғыма сынақ барысында, 1 ұңғыма көмірсутек
ағынымен.
10 барлау ұңғымасы бұрғыланды (1 ұңғыма Тасқұдық құрылымында).
8 ұңғыма – көмірсутек ағынымен, 2 ұңғыма – су ағынымен.

Стратегиялық шолу

Төмендегі кесте есепті кезеңдегі Компания мен оның үлестік қатысу тәсілі бойынша есепке алынатын кәсіпорындарының геологиялықбарлау қызметін көрсетеді.

42

«ҚазМұнайГаз» Барлау Өндіру» акционерлік қоғамы Жылдық есеп-2015

Стратегиялық шолу

Қаржылық жағдайы
мен қызмет нәтижесінің сараптамасы (жалғасы)

Операциялық қызмет нәтижелері
Аталған бөлім Компанияның аудиторлық тексеру жүргізілген шоғырландырылған қаржылық есебіне негізделген. Ақпаратты қолданушыларға
ыңғайлы болу үшін есептегі сомалар АҚШ долларына ауыстырылып берілді және жиынтық кіріс туралы шоғырландырылған есеп пен
ақша қаражатының қозғалысы туралы шоғырландырылған есептің тиісті кезеңіндегі айырбастау бағамына және қаржылық жағдай туралы
шоғырландырылған есептің соңғы кезеңіндегі бағамға сәйкес есептелді.
4 тоқсан 2015 3 тоқсан 2015 4 тоқсан 2014
(млн теңге, егер басқаша көрсетілмесе)

Өзгерісі

180 475
(65 012)
(28 341)
(49 917)
(229)
(4 952)
32 024
(46 753)

108 232
(50 865)
(36 815)
(49 011)
(1 186)
(4 538)
(34 183)
–

155 496
(67 280)
(27 136)
(58 402)
(1 329)
(15 219)
(13 870)
–

16%
-3%
4%
-15%
-83%
-67%
331%
-100%

(16 576)
(189)
(3 500)
9 540
187 206
(55 856)
105 896
6,7

(5 393)
4
(253)
(8 249)
243 029
(60 071)
134 884
(11,1)

11 466
(2 153)
(228 252)
(1 535)
1 273
38 113
(194 958)
(5,3)

-245%
-91%
-98%
-721%
100%
-247%
-154%
-226%

(74,8)

-130%

22,3

44,0

2015
2014
Өзгерісі
(млн теңге, егер басқаша көрсетілмесе)

Кірістер
Өндірістік шығындар
Өткізу және әкімшілік шығындары
Табыс салығынан өзге салықтар
Бұрғылау шығындары
Тозу, сарқылу және амортизация
Операциялық пайда/(зиян)
Құнсызданған ҚҚС төлемге шаққанда
Нәтижедегі қауымдасқан компаниялар
мен БК үлесі
Кіріс/(шығыс) НҚ істен шыққандағы
НҚ құнсыздануы
Қаржылық кірістер/(шығыстар), нетто
Бағам айырмасы, нетто
(Шығыстар)/табыс салығы бойынша үнем
Таза пайда/(шығыс)
Үлестік операциялық пайда/(зиян)
(сатылған 1 баррель мұнай, АҚШ
долларымен*)
Үлестік таза пайда/(зиян ) (сатылған
1 баррель мұнай, АҚШ долларымен *)

529 812
(225 049)
(118 601)
(181 501)
(1 892)
(20 110)
(17 341)
(46 753)

845 770
(211 900)
(102 568)
(328 211)
(2 127)
(59 485)
141 479
–

-37%
6%
16%
-45%
-11%
-66%
-112%
-100%

(20 062)
(260)
(4 358)
11 095
448 869
(127 521)
243 669
(1,3)

60 191
(4 221)
(256 683)
11 810
108 997
(14 535)
47 038
13,7

-133%
-94%
-98%
-6%
312%
777%
418%
-109%

18,3

4,5

307%

* Мұнайдың бір тоннасына 7, 23 баррель деп қайта есептелгенде.

2015 жылы Компанияның таза пайдасының азаюы, негізінен, Brent
сортты мұнайдың орташа котировкаларының баррелі 2014 жылғы 98,95
АҚШ долларынан 2015 жылы 52,39 АҚШ долларына дейін құлдырауы
салдарында орын алды, бұл Қазақстан Республикасы Үкіметі мен
Қазақстанның Ұлттық банкінің 2015 жылдың 3 тоқсанында теңгенің
еркін құбылмалы айырбас бағамы тәртібіне көшу жөніндегі шешімі
нәтижесінде бағамдық айырма бойынша елеулі кіріспен ішінара
жабылды. Оның сыртында, 2014 жылмен салыстырғанда 2015 жылы
өндірістік шығындар мен өткізу шығындары және әкімшілік шығындар
арта түсті, негізінен, қызметкерлерге деген сыйақылар ауқымының
ұлғаюына байланысты, сондай-ақ шығын көрсеткіштері – 2009-2012
жылдардағы салықтық тексеру қорытындысы бойынша корпоративтік
табыс салығы мен саудадан түсетін салық бойынша есептелген резервке
жататын 16,1 млрд теңге көлемінде айыппұл және өсімпұл есептелуіне
орай, 2012-2015 жылдардағы болашақ салықтық тексерулерге қоса
есептелуі ықтимал корпоративтік табыс салығы мен саудадан түсетін
салық бойынша есептелген резервке жататын 3,3 млрд теңге сомасында
айыппұл есептелуіне орай, 2012 жылдың 3 және 4 тоқсандарында
ұсынылған ПҚӨС бойынша қосымша декларацияларға қатысты 2,1 млрд
теңге айыппұл сомасы есептелуіне орай, сол сияқты, табыс салығынан
өзге салықтарды және тозу, сарқылу мен амортизация көрсеткіштерін
төмендету арқылу жабылған аванстық төлемдердің қысқаруына қатысты
2,1 млрд теңге сомасында айыппұл есептелуіне байланысты ұлғайып
отыр.

2012 жылы еншілес жаңа компаниялар құру аясында ӨМГ және ЕМГ
еншілес кәсіпорындарына Компанияның өндірістік активтерін сатуға
байланысты Компания 2015 жылы қосымша 46,8 млрд теңге сомасында
төленетін ҚҚС құнсыздануын мойындады. Қазақстан Республикасының
салық заңнамасына сай аталған өндірістік активтерді өткізу барысында
ҚҚС салынады. Компанияны қайта құру шарасы аяқталғанда салық
органдарына төленген ҚҚС – ӨМГ және ЕМГ бухгалтерлік есебінде
төленетін ҚҚС ретінде сипатталды. Өкілетті органдар аталған төленетін
ҚҚС-ны бүгінгі таңда төленуі тиіс деп мақұлдамауы себепті, сол сияқты,
Компания басшылығы аталған ҚҚС Үкімет тарапынан төленуі нанғысыз
деп есептеуіне байланысты, Компания төленетін ҚҚС-ның толық
сомасы бойынша құнсыздануды мойындады. 2014 жылы Компания ӨМГ
активтері бойынша 255 млрд теңге көлеміндегі негізгі құралдардың
құнсыздану шығынын мойындады. 2015 жылы негізгі құралдар бойынша
мұндай құнсыздану орын алған жоқ. Қауымдасқан компаниялар мен
БК бойынша үлесі де азая түсті, негізінен, Brent мұнайының орташа
котировкаларының 47%-ға төмендеуі есебінде, яғни 2014 жылғы
барреліне 98,95 АҚШ долларынан, 2015 жылғы 52,39 АҚШ долларына
дейін (бір баррельге).
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ӨМГ және ЕМГ қызметтерінің нәтижесі бойынша сатылған өнім көлемі мен сату бағасы келесі кестеде көрсетілген.
4 тоқсан 2015

3 тоқсан 2015

4 тоқсан 2014

Өзгерісі

66 583
779
85 472
39,35

41 323
560
73 791
47,05

76 491
779
98 191
74,87

-13%
0%
-13%
-47%

53 759
565
95 149
43,80
120 342
1 344

30 453
378
80 563
51,37
71 776
938

38 263
390
98 110
74,81
114 754
1 169

40%
45%
-3%
-41%
5%
15%

55 390
844
65 628
30,21

16 820
667
25 217
16,08

20 008
421
47 525
36,24

177%
100%
38%
-17%

–
–
–
–

14 793
350
42 266
26,95

14 645
397
36 889
28,13

-100%
-100%
-100%
-100%

175 732
2 188
80 316
36,97
4 743
180 475

103 389
1 955
52 884
33,72
4 843
108 232

149 407
1 987
75 192
57,34
6 089
155 496

18%
10%
7%
-36%
-22%
16%

Мұнайдың экспорттық сатылымдары
ӨАС құбыры
Өткізу (млн тенге)
Ауқымы (мың тонна)
Орташа баға (тоннасына теңгемен)
Орташа баға (барреліне доллармен*)
КҚК құбыры
Өткізу (млн теңге)
Ауқымы (мың тонна)
Орташа баға (тоннасына теңгемен)
Орташа баға (барреліне доллармен*)
Мұнай экспорты, барлығы (млн теңге)
Мұнай экспорты, барлығы (мың тонна)
Мұнай және мұнай өнімдерін ішкі
нарықта өткізу
Өткізу (млн теңге)
Ауқымы (мың тонна)
Орташа баға (тоннасына теңгемен)
Орташа баға (барреліне доллармен*)
РФ-на қарама-қарсы мұнай жеткізу
Өткізу (млн теңге)
Ауқымы (мың тонна)
Орташа баға (тоннасына теңгемен)
Орташа баға (барреліне доллармен*)
Барлығы
Өткізу (млн теңге)
Ауқымы (мың тонна)
Орташа баға (тоннасына теңгемен)
Орташа баға (барреліне доллармен*)
Өзге де кірістер (млн теңге)
Кірістер жиынтық түрде (млн теңге)

2015

2014

Өзгерісі

213 635
2 797
76 380
47,53

449 931
3 580
125 679
97,05

-53%
-22%
-39%
-51%

150 849
1 850
81 540
50,74
364 484
4 647

257 009
1 991
129 085
99,68
706 940
5 571

-41%
-7%
-37%
-49%
-48%
-17%

100 576
2 742
36 680
22,83

94 656
1 967
48 122
37,16

6%
39%
-24%
-39%

46 102
916
50 313
31,31

17 376
447
38 871
30,02

165%
105%
29%
4%

511 162
8 305
61 546
38,30
18 650
529 812

818 972
7 985
102 564
79,20
26 798
845 770

-38%
4%
-40%
-52%
-30%
-37%

* Мұнайдың бір тоннасына 7, 23 баррель деп қайта есептелгенде.

ӨМГ және ЕМГ өндірілген мұнайды негізгі екі бағыт бойынша:
«ҚазТрансОйл» АҚ-на (Қазақстан Республикасында) тиесілі Каспий
Құбыр Консорциумы (әрі қарай КҚК) және Өзен-Атырау-Самара (әрі
қарай ӨАС) тасымалдау құбырлары арқылы экспорттайды. Сонымен
қатар, ӨМГ өндірілген мұнайды ішкі нарыққа да жеткізеді, сондайақ үкіметаралық келісім аясында 2015 және 2014 жылдары Ресей
Федерациясына қарама-қарсы негізде шикі мұнай жеткізуді жүзеге
асырды.
Жоғарыда аталған экспорттық бағыттар бойынша салыстырмалы пайда
тасымал құбырындағы мұнайдың сапасына, халықаралық нарықтағы
негізгі бағаларға және қолданыстағы тасымал тарифтеріне тәуелді.

Сонымен қатар, тасымал құбырлары арқылы жеткізілетін мұнай ауқымы
Қазақстан Республикасының Энергетика министрлігі тарапынан (әрі
қарай ЭМ) келісілетіндіктен, Компанияның құбырлар арқылы мұнай
жеткізу мүмкіндігі шектеулі болуы ықтимал.
ҚР мен РФ арасындағы үкіметаралық келісімге сәйкес, қарама-қарсы
мұнай жеткізу міндеттемелері бойынша 2015 жылы Компания Ресей
Федерациясына 916 мың тонна мұнай жеткізді. Осылайша, РФ-ке қарамақарсы мұнай жеткізуге орай есепті кезеңде ӨАС және КҚК бағыттары
бойынша мұнай жеткізу көлемі қысқарды. ҚР және РФ арасындағы
үкіметаралық келісімге сай есепті кезеңде Компания қарама-қарсы
негізде мұнай жеткізу міндеттемелерін толық орындады.

Стратегиялық шолу

Кірістер
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Қаржылық жағдайы
мен қызмет нәтижесінің сараптамасы (жалғасы)

Келесі кестеде тасымал бағыттарына қарай, өткізілген мұнайдың (нетбэк сараптамасы) тасымал, ренталық салық, пайдалы қазбалар өндіруге
салынатын салық (әрі қарай ПҚӨС), экспорттық кедендік баж салығы (әрі қарай ЭКБС) және басқа да шығындардың шегерілген таза бағасы
көрсетілген. 2015 жылдан бастап нетбэк есептеу әдісі өзгертілді және нетбэктен ПҚӨС бойынша шегеру ескерілген. Нәтижесінде 2014 жыл бойынша
салыстырмалы ақпарат қайтадан есептелді.

2015

Нетбэк сараптамасы
барреліне АҚШ долларымен*)
ПМХЗ

1.7

АМӨЗ

1.7 1.0

5.7

20.3

КҚК

5.5

5.4

8.8

ӨАС

5.5

5.3

8.8

РФ-ке
қарама-қарсы 3.4
жеткізу
АМӨЗ

2014

15.6

4.4

22.7

33.0
11.0

ӨАС

11.0

ПҚӨС

6.4 3.7

2.4 1.8

5.3

18.5

23.4

4.5

КҚК

РФ-ке
қарама-қарсы
жеткізу

7.7 2.8 3.7

21.9
20.4

10.3

7.8 0.3

Экспорттық кедендік баж салығы

2015 ж. Brent-тің орташа бағасы

7.3

40.4

8.7 1.6

19.1

5.6

Ренталық салық

10.3

47.0

52.4
Тасымалдау

9.0

Жеңілдіктер

99.0
Сапа банкі

Нетбэк

Баррелдеу бойынша сыйақы

2014 ж. Brent-тің орташа бағасы

*Баррельдеудің нақты коэффициенті бойынша қайта есептелген.

2014 жылмен салыстырғанда 2015 жылы экспорттағы нетбэктің азаюы,
негізінен, Вrent мұнайының орташа котировкаларының 2014 жылғы 98,95
АҚШ долларынан 2015 жылғы 52,39 АҚШ долларына дейін құлдырауы
салдарында орын алды. Қазақстан Республикасы Үкіметі мен Қазақстан
Ұлттық банкінің теңгенің еркін құбылмалы айырбас бағамы тәртібіне өту
жөнінде шешімі нәтижесінде, 2015 жылдың 2 жарты жылдығында ҚҚК
бағыты бойынша мұнай экспортының шығындары қосымша өсіп, КҚК
бойынша нетбэкке жағымсыз әсер етті.
Теңге түріндегі орташа өткізу бағасының төмендеуі мен теңге/АҚШ
доллары қатынасындағы орташа айырбас бағамының ұлғаюына орай ішкі
нарықтағы нетбэк 2015 жылы азайды.
ҚМГ БӨ тарапынан түскен ескертпеге сай, «ҚазМұнайГаз» – Өңдеу
және маркетинг» АҚ 2015 жыл бойында Компанияға – Атырау мұнай
өңдеу зауытына (әрі қарай АМӨЗ) және Павлодар мұнай-химия
зауытына (әрі қарай ПМХЗ) жеткізілген мұнай үшін ораташа есеппен
алғанда тоннасына, сәйкесінше, 21 мың теңге және 32 мың теңге деген

бағамен төлем жасады. Аталған бағалар Компания және Тәуелсіз
Директорлар тарапынан қарсылық тудырып, бекітілген жоқ.
2015 жылдың 4 тоқсанында Компания 2015 жылы АМӨЗ және ПМХЗ
зауыттарына өткізілген өнім ауқымы бойынша түгелдей тоннасына
37 мың теңге алатын болады деген келісімге қол жеткізді. Осы себепті,
келісілген баға әсерін сипаттау мақсатында Компанияның қаржылық
есебі 4 тоқсанда қайта түзетілді.
РФ-на қарама-қарсы жеткізілетін мұнайдың сату бағасы ҚР мен
РФ арасындағы үкіметаралық келісімге негізделеді. РФ-на қарамақарсы мұнай жеткізу бойынша нетбэктің елеулі артуы 2015 жылдың
1 қаңтарындағы РФ-ның салық жүйесінде епті тәсіл қолдануы
нәтижесінде орын алды, яғни экспортқа салынатын салық ауыртпалығын
ЭКБС-тен ПҚӨС-ке қайта бөлу тұрғысындағы. РФ-на қарама-қарсы
жеткізілімдер бойынша баға формуласының өзіндік ерекшеліктеріне
орай, аталған салықтық епті тәсіл Компанияның өнім жеткізудегі нетбэк
көрсеткішінде жағымды әсер берді.
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Төмендегі кестеде ӨМГ және ЕМГ қызметтеріне негізделген Компанияның өндірістік шығындарының құрамдас бөліктері көрсетілген.
4 тоқсан 2015 3 тоқсан 2015 4 тоқсан 2014
(млн теңге, егер басқаша көрсетілмесе)

40 017
6 200
4 647
4 601
1 455
3 159
554
(346)
2 313
2 412
65 012
13,7

Өзгерісі

38 260
5 483
4 576
4 025
1 435
(5 011)
165
186

37 111
10 070
4 425
6 087
1 553
1 888
492
3 206

8%
-38%
5%
-24%
-6%
67%
13%
-111%

(86)

–

100%

2 448
67 280
25,8

-1%
-3%
-47%

1 832
50 865
16,6

2015
2014
Өзгерісі
(млн теңге, егер басқаша көрсетілмесе)

Қызметкерлердің сыйақысы
Жөндеу және қызмет көрсету
Электр энергиясы
Материалдар мен қорлар
Көлік шығындары
Мұнай балансының өзгерісі
Өңдеу шығындары
Қоршаған ортаны қалпына келтіру
бойынша міндеттемелерді бағалаудың
өзгерісі
Капиталдандырылған актив сомасынан
артатын, істен шығарылған активтер
бойынша міндеттемелердің азаюы
Өзге де шығындар
Жиынтығы
Жиынтығы (сатылған 1 баррель мұнай
АҚШ долларымен)

153 928
20 206
18 389
18 357
5 345
3 356
1 109
127
(1 686)
5 918
225 049
16,9

130 367
26 781
16 706
20 050
5 875
1 373
1 205
1 110

18%
-25%
10%
-8%
-9%
144%
-8%
-89%

–

-100%

8 433
211 900
20,5

-30%
6%
-18%

* Мұнайдың бір тоннасына 7, 23 баррель деп қайта есептелгенде.

2014 жылмен салыстырғанда 2015 жылы өндірістік шығындар 13, 1
млрд теңгеге немесе 6%-ға артты. Мұның басты себебі қызметкерлердің
сыйақыларын ұлғайтудан туындап отыр және де ол – жөндеу және
қызмет көрсету шығындарын қысқарту, сондай-ақ капиталдандырылған
активтер сомасынан артық ауқымдағы активтердің істен шығуы
міндеттемелерін азайту есебінен ішінара жабылды.
2014 жылмен салыстырғанда 2015 жылы қызметкерлердің сыйақылары
бойынша шығындар 18%-ға ұлғайып отыр, негізінен, ұжымдық келісім
шарттарына сай Еңбекақы Төлеудің Бірыңғай Жүйесін (ЕТБЖ)
енгізуге орай 2015 жылдың 1 ақпанынан бастап өндірістік персонал
жалақысын 7%-ға индексациялау, 2014 жылдың сәуірінен жалақыны
қосымша 10%-ға арттыру және 2014 жылдың қыркүйегінен өндірістік
қосалқы персоналдың өндірістік сыйақыларын 25%-дан 33%-ға ұлғайту
есебінен. Оның сыртында, ӨМГ және ЕМГ мұнай кен орындарына
лицензия мерзімін ұзартуға орай, 2014 жылмен салыстырғанда 2015
жылы қызметкерлердің сыйақылары бойынша міндеттемелер қосымша
6,9 млрд теңгеге ұлғайтылды.

2015 жылы 2014 жылмен салыстырғанда электр энергиясы бойынша
шығындардың 10%-ға артуының себебі, негізінен, есепті кезеңде электр
энергиясын жеткізушілер тарапынан тарифтерді өсіру барысында орын
алды.
2014 жылдың маусымында Бас Компания (құрамында Компаниялар
және ӨМГ), Қоршаған ортаны қорғау және су ресурстары министрлігі,
Мұнай және газ министрлігі қол қойған Ынтымақтастық меморандумына
сәйкес, 2014 жылы Компания ластанған жерлерді қалпына келтіру
жөніндегі белгілі бір жұмыс ауқымына және мұнай қалдықтарын
утильдеуге жататын экологиялық міндеттемелер бойынша резервтер
бағасын өзгертіп, тиісті провизия ауқымы 2,1 млрд теңгеге азайғанын
мойындады. 2014 жылдың 4 тоқсанында Компания экологиялық
міндеттемелер бойынша резервтерді қайта қарап, 3,2 млрд теңге
сомасында қосымша резерв есептеді. 2015 жыл бойынша Компания
экологиялық міндеттемелер бойынша резервтерді қайта қарап, 0,1 млрд
теңге сомасында қосымша резерв есептеді.
Активтерді тарату қорын азайту, негізінен, ЕМГ компаниясының жер
қойнауын пайдалану келісімдерін ұзартуға байланысты орын алды.

Стратегиялық шолу

Өндірістік шығындар
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Стратегиялық шолу

Қаржылық жағдайы
мен қызмет нәтижесінің сараптамасы (жалғасы)

Лифтинг шығындар

2014 жылдың 4 тоқсанынан бастап Компания лифтинг шығындарды есептеу әдістемесін өзгертті, бір баррельдің лифтинг-шығындары ӨМГ мен
ЕМГ өндірістік шығындары ретінде есептелген, оған материалдардың, өндірістік персонал еңбекақысының, жөндеу және қызмет көрсетудің
шығындарымен қатар, өзге де өндірістік шығындар кіреді, ал өндірілген өнімнің жалпы ауқымына бөлінген тозу, сарқылу және амортизация
шығындары мен салықтық және келісімшартқа сай әлеуметтік міндеттемелер бойынша, актуарлық шығындар және міндетті кәсіби зейнетақы
шығындары мен өндіріс барысына тікелей қатысы жоқ өзге де шығындар кірмейді.
ӨМГ және ЕМГ компанияларына тиесілі өндірістік шығындардың басым бөлігі теңге түрінде сипатталатындықтан, салыстырмалы лифтинг
шығындар (барреліне АҚШ долларымен) біршама азайды, бұл, негізінен, Қазақстан Республикасы Үкіметі мен Қазақстанның Ұлттық банкінің 2015
жылдың 3 тоқсанында теңгенің еркін құбылмалы айналым бағамын енгізуі нәтижесінде теңге/АҚШ доллары қатынасындағы орташа айырбас
бағамының өсуіне байланысты орын алды.
Төмендегі кестелерде ӨМГ мен ЕМГ-нің 1 баррельге жұмсаған лифтинг шығындары АҚШ долларымен көрсетілген.*
ӨМГ-нің лифтинг шығындары
барреліне АҚШ долларымен*
2015

7.6

3.7

2014
Қызметкерлердің сыйақысы

1.2

8.7
Жөндеу және қызмет көрсету

4.9

Материалдар және қорлар

14.4

1.4 0.5

Электр энергиясы

1.8

1.7

0.8

17.9

Өзге де шығындар

ӨМГ-нің лифтинг шығындары
тоннасына теңгемен
2015

12 489

2014
Қызметкерлердің сыйақысы

5 985

11 534
Жөндеу және қызмет көрсету

6 420

Материалдар және қорлар

Электр энергиясы

1 947

2 333 770

23 524

2 308

2 215 1 035

23 512

Өзге де шығындар

ЕМГ-нің лифтинг шығындары
барреліне АҚШ долларымен*
2015

7.7

2014
Қызметкерлердің сыйақысы

1.5
8.5

Жөндеу және қызмет көрсету

0.7

1.7

Материалдар және қорлар

11.3

0.6 0.8
0.9

Электр энергиясы

0.7

1.0

12.8

Өзге де шығындар

ЕМГ-нің лифтинг шығындары
тоннасына теңгемен
2015

12 577

2014
Қызметкерлердің сыйақысы

11 258
Жөндеу және қызмет көрсету

18 285

2 451 1 064 955 1 238
2 241 1 210 946 1 312

Материалдар және қорлар

Электр энергиясы

16 967
Өзге де шығындар
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2015

7.7

2014

2.9
8.7

Қызметкерлердің сыйақысы

Жөндеу және қызмет көрсету

Материалдар және қорлар

1.0

13.3

1.1 0.6
3.8

1.4

Электр энергиясы

1.3

0.9

16.1

Өзге де шығындар

ӨМГ және ЕМГ-нің лифтинг шығындары
тоннасына теңгемен
2015

12 519

2014

11 438

Қызметкерлердің сыйақысы

Жөндеу және қызмет көрсету

Материалдар және қорлар

4 788
4 973

1 577
1 831

Электр энергиясы

21 679

1 866 929
1 775 1 131

21 148

Өзге де шығындар

*Мұнайдың бір тоннасына 7,23 баррель деп қайта есептелгенде.

Өткізу және әкімшілік шығыстар бойынша шығындар

Төмендегі кестеде ӨМГ, ЕМГ және ҚМГ БӨ Орталық аппараты қызметтерінің нәтижесін негізге ала отырып, Компанияның өткізу және әкімшілік
шығындары көрсетілген.
4 тоқсан 2015 3 тоқсан 2015 4 тоқсан 2014
(млн теңге, егер басқаша көрсетілмесе)

21 036
2 392
5 623
759
423
281
(3 338)
1 165
28 341
6,0

Өзгерісі

13 814
14 762
5 011
242
228
257
1 112
1 389
36 815

16 163
962
4 865
855
392
497
1 113
2 289
27 136

30%
149%
16%
-11%
8%
-43%
-400%
-49%
4%

12,0

10,4

-42%

2015
2014
Өзгерісі
(млн теңге, егер басқаша көрсетілмесе)

Көлік шығындары
Айыппұл және өсімпұл
Қызметкерлердің сыйақылары
кеңес беру және аудиторлық қызметтер
Жөндеу және қызмет көрсету
Демеушілік
Басқарма қаламақысы
Өзге де шығындар
Жиынтығы
Жиынтығы (сатылған 1 баррель
мұнай АҚШ долларымен *)

66 637
24 737
19 364
1 889
1 026
726
–
4 222
118 601

68 687
3 592
16 758
2 188
1 023
933
4 451
4 936
102 568

-3%
589%
16%
-14%
0%
-22%
-100%
-14%
16%

8,9

9,9

-10%

*Мұнайдың бір тоннасына 7, 23 баррель деп қайта есептелгенде.

2015 жылы өткізу және әкімшілік шығындар бойынша жұмсалған қаржы 118,6 млрд теңгені құрады, бұл 2014 жылмен салыстырғанда 16%-ға артық.
Шығындардың артуы, негізінен, айыппұл мен өсімпұлдың өсуіне байланысты, бұл шығындар басқарма қаламақысын азайту есебінен ішінара
жабылды.
2015 жыл бойынша Компания 2009-2012 жылдардағы салықтық тексеру қорытындысы бойынша корпоративтік табыс салығы мен саудадан түсетін
салық бойынша есептелген резервке жататын 16,1 млрд теңге айыппұл есептеді, сондай-ақ 2012-2015 жылдардағы болашақ салықтық тексерулерге
қоса есептелуі ықтимал корпоративтік табыс салығы мен саудадан түсетін салық бойынша есептелген резервке жататын 3,3 млрд теңге, 2012 жылдың
3 және 4 тоқсандарында ұсынылған ПҚӨС бойынша қосымша декларацияларға қатысты 2,1 млрд теңге және де аванстық төлемдердің төмендетілуіне
қатысты 2,1 млрд теңге айыппұл есептеді.
2014 жылмен салыстырғанда 2015 жыл бойынша басқармалық қаламақы шығындарын азайту, Компанияның 2015 жылға ҚМГ ҰК-мен арада қызмет
көрсету жөнінде келісімге қол қоймауынан туындап отыр.

Стратегиялық шолу

ӨМГ және ЕМГ-нің лифтинг шығындары
барреліне АҚШ долларымен*

48

«ҚазМұнайГаз» Барлау Өндіру» акционерлік қоғамы Жылдық есеп-2015

Стратегиялық шолу

Қаржылық жағдайы
мен қызмет нәтижесінің сараптамасы (жалғасы)

Табыс салығынан өзге салықтық шығындар

Төмендегі кестеде Компанияның табыс салығынан өзге салықтарының шығындары көрсетілген, негізінен ӨМГ және ЕМГ қызметтерінің нәтижесі
бойынша.
4 тоқсан 2015 3 тоқсан 2015 4 тоқсан 2014
(млн теңге, егер басқаша көрсетілмесе)

16 114
22 648
8 453
1 734
968
49 917
10,5

25 414
11 563
9 423
1 725
886
49 011
16,0

16 858
16 993
19 960
1 739
2 852
58 402
22,4

Өзгерісі

-4%
33%
-58%
0%
-66%
-15%
-53%

2015
2014
Өзгерісі
(млн теңге, егер басқаша көрсетілмесе)

ПҚӨС
Экспорттық кедендік баж салығы
Ренталық салық
Мүлік салығы
Өзге де салықтар
Жиынтығы
Жиынтығы (сатылған 1 баррель
мұнай АҚШ долларымен*)

67 160
65 588
39 838
6 265
2 650
181 501
13,6

89 840
74 227
151 861
6 204
6 079
328 211
31,7

-25%
-12%
-74%
1%
-56%
-45%
-57%

*Мұнайдың бір тоннасына 7, 23 баррель деп қайта есептелгенде.

2014 жылмен салыстырғанда, 2015 жылы табыс салығынан бөлек, салықтық шығындар 146,7 млрд теңгеге немесе 45%-ға азайды, негізінен, ренталық
салық, ПҚӨС және ЭКБС бойынша шығындардың қысқаруы есебінен.
Ренталық салық шығындары 2015 жылы 2014 жылмен салыстырғанда, Brent сортты мұнайдың орташа котировкаларының құлдырауы салдарында орын
алды, бұл да салықтық орташа мөлшерлемелердің 2014 жылғы 21%-дан 2015 жылғы 11%-ға дейін төмендеуіне ықпал етті, бұл арада мұнай экспортының
төмендеуі де әсер етпей қойған жоқ. Бұл жағдай теңге/АҚШ доллары қатынасындағы орташа айырбас бағамның ұлғаюы негізінде ішінара жабылды.
2014 жылмен салыстырғанда 2015 жылы ПҚӨС көрсеткішінің төмендеуі Brent мұнайының орташа котировкаларының барреліне 2014 жылғы 98,95
АҚШ долларынан 2015 жылғы 52,39 АҚШ долларына дейін (барреліне) құлдырауы мен мұнай экспорты ауқымының қысқаруы салдарында орын алды
және де ол теңге/АҚШ доллары қатынасындағы орташа айырбас бағамның ұлғаюы негізінде және 2009-2012 жылдардағы салықтық тексеру қорытындысы
бойынша 2012 жылдың мөлшерлемесі өзгеруіне орай 2015 жылдың 3 тоқсанында 12,8 млрд теңге сомасында ПҚӨС-тің қосымша шығындарын мойындау
негізінде жартылай жабылды. ЭКБС мөлшерлемесінің төмендеуіне орай (2015 жылдың 19 наурызынан бастап ЭКБС мөлшерлемесі бір тоннаға 80 АҚШ
долларынан 60 АҚШ долларына дейін төмендетілді) және экспорт ауқымының қысқаруы салдарында 2015 жыл бойынша ЭКБС шығындары 2014 жылмен
салыстырғанда азайды, бұл теңге/АҚШ доллары қатынасындағы орташа айырбас бағамның ұлғаюы негізінде ішінара жабылды.

Табыс салығы бойынша шығындар
4 тоқсан 2015 3 тоқсан 2015 4 тоқсан 2014
(млн теңге, егер басқаша көрсетілмесе)

Өзгерісі

161 752

194 955

(233 071)

-169%

181 828
55 856
55 856

200 601
60 071
60 071

(16 285)
(38 113)
9 158

-100%
-247%
510%

11,8
35%

19,6
31%

(14,6)
16%

-181%
119%

31%

30%

-56%

-155%

2015
2014
Өзгерісі
(млн теңге, егер басқаша көрсетілмесе)

Салық салғанға дейінгі пайда/(зиян)
Салық салғанға дейінгі пайда/(зиян)
(түзетулерімен**)
Табыс салығы бойынша шығындар
Табыс салығы (түзетулерімен**)
Табыс салығы (сатылған 1 баррель
мұнайға АҚШ долларымен*)
Салықтың тиімді мөлшерлемесі
Салықтың тиімді мөлшерлемесі
(түзетулерімен**)

371 190

61 573

503%

395 610
127 521
127 521

258 065
14 535
66 917

53%
777%
91%

9,6
34%

1,4
24%

586%
42%

32%

26%

23%

*Мұнайдың бір тоннасына 7, 23 баррель деп қайта есептелгенде.
** Компанияның БК мен қауымдасқан кәсіпорындары қызметтерінің нәтижесі ескерілмеген табыс салығы мен салық салуға дейінгі пайдасы, сондай-ақ кейінге қалдырылған
салық бойынша тиісті үнемдеу мен арзандату шығындары есепке алынбаған.

2014 жылмен салыстырғанда 2015 жылы табыс салығы бойынша шығындардың артуына – Қазақстан Республикасы Үкіметі мен Қазақстанның Ұлттық
банкінің 2015 жылдың 3 тоқсанында теңгенің еркін құбылмалы айналым бағамы тәртібіне өту жөніндегі шешімі нәтижесінде теңге/АҚШ доллары
қатынасындағы орташа айырбас бағамның ұлғаюына орай салық салынатын табысты ұлғайту басты себеп болып отыр.
2014 жылмен салыстырғанда 2015 жыл бойынша табыс салығының мейлінше жоғары тиімді мөлшерлемесі 2009-2012 жылдардағы салықтық тексеру
қорытындысы бойынша корпоративтік табыс салығы мен саудаға салынатын салық бойынша 10,0 млрд теңге сомасында резерв есептеуге байланысты
болды. Сол сияқты, Компания салық кеңесшілерімен бірлесе, Компанияның 2012-2015 жылдарғы салық есебіне шолу жасап, корпоративтік табыс
салығы мен саудаға салынатын салық бойынша 21,6 млрд теңге сомасында қосымша резерв есептеді.
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Компанияның қауымдасқан және бірлескен кәсіпорындарының табыстары мен зияны аудиторлық тексеру жүргізілген шоғырландырылған қаржылық
есебінде келесі түрде ұсынылады.
4 тоқсан 2015 3 тоқсан 2015 4 тоқсан 2014
(млн теңге, егер басқаша көрсетілмесе)

(5 296)
(6 395)
(4 885)
–
(16 576)

(108)
(6 142)
857
–
(5 393)

11 133
604
(261)
(10)
11 466

Өзгерісі

-148%
-100%
100%
-100%
-245%

2015
2014
Өзгерісі
(млн теңге, егер басқаша көрсетілмесе)

ҚГМ-дегі қатысуынан табыс/(зиян)
ПҚИ-дегі қатысуынан табыс/(зиян)
ООГ-дегі қатысуынан табыс/(зиян)
КС-тегі қатысуынан табыс/(зиян)
БК және қауымдасқан
компаниялардағы қатысуының
жиынтық табысы/ (зияны)

2 626
(17 772)
(4916)
–
(20 062)

41 672
21 735
(722)
(2 494)
60 191

-94%
-182%
581%
-100%
-133%

ҚГМ

ҚГМ көмірсутегі шикізатын барлау, әзірлеу, өндіру мен өткізу жұмыстарын Қызылорда облысы Оңтүстік Торғай ойпатындағы Ақшабұлақ, Нұралы
және Ақсай кен орындарында жүргізеді. 2007 жылдың сәуірінде Компания ҚГМ-нің 50% үлесін сатып алды.
2015 жыл бойынша ҚГМ-нің өнім өндіру көрсеткіші 3 000 мың тоннаны құрады (Компанияның 50% үлесі: 1 500 мың тонна), бұл 2014 жыл деңгейіне
сай.
Төменде ҚГМ-нің басты қаржылық және операциялық көрсеткіштері келтірілген (100%).
4 тоқсан 2015

3 тоқсан 2015

4 тоқсан 2014

Өзгерісі

2015
2014
Өзгерісі
(мың АҚШ долларымен, егер басқаша
көрсетілмесе)

(мың теңге, егер басқаша көрсетілмесе)

112 082
(80 605)
(237)
35 329
(114 608)
(48 039)
745

140 695
(80 370)
1
(8 939)
(45 984)
5 403
752

274 215
(114 903)
(51)
(7 354)
(18 571)
133 336
783

-59%
-30%
365%
-580%
517%
-136%
-5%

Крістер
Операциялық шығындар
Қаржылық кірістер/ (шығыстар), нетто
Бағам айырмасы, нетто
Табыс салығы бойынша шығындар
Кезеңдегі пайда
Мұнай өндіру (мың тонна)

628 154
(398 697)
(790)
25 907
(218 532)
36 042
3 000

1 399 617
(635 662)
2 174
29 084
(289 423)
505 790
3 000

-55%
-37%
-136%
-11%
-24%
-93%
0%

2015 жыл бойынша кірістердің төмендеуі экспортқа шикі мұнайдың аздаған ауқымын өткізумен, сондай-ақ 2014 жылмен салыстырғанда экспорт
және ішкі нарық бойынша орташа бағалардың құлдырауымен түсіндіріледі. Оның сыртында ҚГМ 2009-2012 жылдардағы салықтық тексеру
қорытындысы бойынша корпоративтік табыс салығы мен саудадан түсетін салыққа қатысты 10,9 млн АҚШ доллары сомасында айыппұл төледі. Бұл
2014 жылмен салыстырғанда 2015 жылдың таза пайдасына әсер етпей қойған жоқ.
ҚГМ-нің тасымал бағыттары бойынша мұнай өткізу көрсеткіштері төменде көрсетілген.
4 тоқсан 2015

552
194
–
746

3 тоқсан 2015 4 тоқсан 2014
(мың тонна)

595
151
–
746

596
184
–
780

Өзгерісі

-7%
5%
0%
-4%

Ішкі нарық
КҚК арқылы экспорт
Ақтау арқылы экспорт
Мұнай өткізу, Жиынтық көрсеткіші

2015

2014
(мың тонна)

Өзгерісі

2 102
880
–
2 982

1 943
942
132
3 017

8%
-7%
-100%
-1%

Экспорттық сауда ауқымы мен экспорттың орташа бағасының төмендеуі операциялық шығындардың, атап айтқанда, ренталық салықтың (139,1 млн
АҚШ долларына), ПҚӨС-тің (49,1 млн АҚШ долларына), тасымал шығындарының (43,0 млн АҚШ долларына) қысқаруына алып келді.
2014 жылмен салыстырғанда ЭКБС бойынша шығындарының қысқаруы (19,1 млн АҚШ долларына) 2015 жылы экспортқа өткізілетін ауқымның
азаюына және 2015 жылдың 19 наурызынан бастап ЭКБС мөлшерлемесінің бір тоннаға 80 АҚШ долларынан 60 АҚШ долларына дейін (барреліне)
төмендетілуіне орай орын алды.

Стратегиялық шолу

Компанияның бірлескен және қауымдасқан кәсіпорындарының қызметіне шолу
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Стратегиялық шолу

Қаржылық жағдайы
мен қызмет нәтижесінің сараптамасы (жалғасы)

Сатылған 1 баррель мұнайдың операциялық шығындары келесі кестеде көрсетілген.
4 тоқсан 2015 3 тоқсан 2015 4 тоқсан 2014
Өзгерісі
(сатылған 1 баррель* мұнайға АҚШ долларымен)

3,0
3,1
2,2
1,1
0,6
1,1
1,0
0,7
(0,4)
1,7
14,1

4,0
2,6
1,6
1,3
0,2
1,2
1,0
0,6
–
1,6

3,6
3,4
2,3
2,2
2,2
1,7
1,5
0,8
–
1,4

-17%
-9%
-4%
-50%
-73%
-35%
-33%
-13%
-100%
21%

14,1

19,1

-26%

2015
2014
Өзгерісі
(сатылған 1 баррель* мұнайға АҚШ долларымен)

Тозу, сарқылу және амортизация
Көлік шығындары
Экспорттық кедендік баж салығы
ПҚӨС
Ренталық салық
Жөндеу және қызмет көрсету
Қызметкерлердің сыйақылары
Материалдар мен қорлар
Айыппұл және өсімпұл
Өзге де шығындар
Операциялық шығындардың
жиынтығы

3,7
3,3
2,6
1,8
1,5
1,2
1,1
0,6
0,4
1,2

3,3
5,1
3,4
3,9
7,4
1,1
1,3
0,6
–
1,2

12%
-35%
-24%
-54%
-80%
9%
-15%
0%
100%
0%

17,4

27,3

-36%

* Мұнайдың бір тоннасына 7,7 баррель деп қайта есептелгенде.

ҚГМ нәтижелеріндегі Компанияның аудит жүргізілген шоғырландырылған қаржылық есебіндегі үлесі 2015 жылғы ҚГМ нәтижелері
лицензияларының әділетті құнының амортизацияға орай жүргізілген түзетулерінің және кейінге қалдырылған салық бойынша сомасы 1,4 млрд теңге
мөлшерде (2014 жылы: 3,6 млрд теңге) тиісті үнемдеудің пропорционалдық үлесі ретінде ұсынылған.
Компанияның бірлескен және қауымдасқан кәсіпорындарының күрделі шығындарына сараптама «Күрделі шығындарға шолу» бөлімінде
қарастырылған.

ПҚИ

Аталған есептің мақсаттарына орай ПҚИ-дің төменде келтірілген көрсеткіштері ПҚИ-дің барлық бақылауға алынатын шоғырландырылған бірлескен
активтеріне пропорционалды тәсілмен жасалған.
Мұнай-газ тобы болып табылатын ПҚИ геологиялық барлаумен, кен орындарын игерумен, мұнай және газ өндірумен, сонымен қатар, мұнай сатумен
айналысады. 2009 жылдың желтоқсанында Компания ПҚИ-дің 33% үлесін сатып алды.
2015 жыл бойынша ПҚИ өндірген өнім ауқымы 4 390 мың тоннаны құрады (33% үлесі: 1 449 мың тонна), бұл 2014 жылдың деңгейінен 10% төмен
көрсеткіш. Өнім өндіру ауқымының төмендеуі кейбір кен орындарының сарқылуына байланысты орын алды.
Төменде ПҚИ-дің қаржылық және операциялық негізгі көрсеткіштері берілген (100%).
4 тоқсан 2015 3 тоқсан 2015 4 тоқсан 2014
Өзгерісі
(мың АҚШ долларымен, егер басқаша көрсетілмесе)

170 411
(224 710)
(10 835)
(27 725)
(92 859)
1 069

236 364
(235 718)
(8 496)
(57 718)
(65 568)
1 103

490 941
(326 057)
(5 045)
(72 886)
86 953
1 219

-65%
-31%
115%
-62%
-207%
-12%

2015
2014
Өзгерісі
(мың АҚШ долларымен, егер басқаша көрсетілмесе)

Кірістер
Операциялық шығындар
Қаржылық шығындар, нетто
Табыс салығы бойынша шығындар
Кезеңдегі пайда/(зиян)
Мұнай өндіру (мың тонна)

984 943
(1 012 943)
(41 796)
(124 683)
(194 479)
4 390

2 468 829
(1 472 762)
(25 420)
(454 061)
516 586
4 883

-60%
-31%
64%
-73%
-138%
-10%

2014 жылмен салыстырғанда 2015 жылы түсімдердің төмендеуі, ең алдымен, экспортқа шикі мұнайдың аздаған ауқымын өткізумен түсіндіріледі,
сондай-ақ оған Brent мұнайының орташа котировкалары мен ішкі нарықтағы бағалардың құлдырауы да әсер етпей қойған жоқ.
ПҚИ-дің тасымал бағыттары бойынша мұнай өткізу көрсеткіштері төменде көрсетілген.
4 тоқсан 2015

3 тоқсан 2015 4 тоқсан 2014
(мың тонна)

Өзгерісі

727
166
97
43

774
160
75
45

813
244
92
38

-11%
-32%
5%
13%

31
–
–
1 064

31
–
–
1 085

38
–
11
1 236

-18%
0%
-100%
-14%

Ішкі нарық
ҚҚҚ арқылы экспорт (ПҚҚР 100%)
ҚҚҚ арқылы экспорт (ҚГМ 50%)
ҚҚҚ арқылы экспорт (ТП 50%)
ҚҚҚ арқылы экспорт (Көлжан 100%,
ПҚВИ 75%)
Ақтау арқылы экспорт (ҚГМ 50%)
Өзбекстанға экспорт (ТП 50%)

2015

2014
(мың тонна)

Өзгерісі

2 804
762
440
181

2 867
1 089
471
171

-2%
-30%
-7%
6%

105
–
–
4 292

152
66
47
4 863

-31%
-100%
-100%
-12%
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ПҚИ 2015 жыл бойынша «ПетроҚазақстан Құмкөл Ресорсиз» АҚ-ның (100% еншілес ұйымы) 2013 жыл бойынша корпоративтік табыс салығы мен
саудадан түсетін салығына қатысты 2,1 млн АҚШ доллары сомасында, сондай-ақ 4,2 млн доллары сомасында экологиялық айыппұл есептеді. ПҚИ
2009-2012 жылдардағы салықтық тексеру қорытындысы бойынша есепетелген ҚГМ-нің корпоративтік табыс салығы мен саудадан түсетін салығына
қатысты 5,5 млн АҚШ доллары сомасындағы айыппұлындағы 50% үлесін мойындады. Оның сыртында, ПҚИ 2011-2012 жылдардағы салықтық
тексеру қорытындысы бойынша «Көлжан» ЖШС-ның 13,9 млн АҚШ доллары сомасындағы айыппұлын есептеді және 2009-2012 жылдардағы
салықтық тексеру қорытындысы бойынша «Торғай-Петролеум» АҚ-ның 9,8 млн АҚШ доллары сомасындағы айыппұлы мен өсімпұлын есептеді.
Сатылған 1 баррель мұнайдың операциялық шығындары төменде көрсетілген.
4 тоқсан 2015 3 тоқсан 2015 4 тоқсан 2014
Өзгерісі
(сатылған 1 баррель* мұнайға АҚШ долларымен)

5,2
3,0
2,3
1,1
1,4
1,2
0,9
1,1
2,7
8,4
27,3

9,2
3,6
2,1
2,0
1,7
1,4
1,2
1,0
(0,3)
6,3
28,2

9,7
4,6
3,4
3,6
2,1
2,7
4,7
1,7
(3,7)
5,2
34,0

-46%
-35%
-32%
-69%
-33%
-56%
-81%
-35%
100%
62%
-20%

2015
2014
Өзгерісі
(сатылған 1 баррель* мұнайға АҚШ долларымен)

Тозу, сарқылу, амортизация
Көлік шығындары
Экспорттық кедендік баж салығы
Жөндеу және қызмет көрсету
Қызметкерлердің сыйақылары
ПҚӨС
Ренталық салық
Материалдар мен қорлар
Айыппұл және өсімпұл
Өзге де шығындар
Операциялық шығындардың
жиынтығы

8,4
3,8
2,9
2,1
1,9
1,8
1,7
1,1
1,1
5,8
30,6

9,0
5,0
3,7
3,1
2,2
4,0
8,5
1,4
(0,7)
2,9

-7%
-24%
-22%
-32%
-14%
-55%
-80%
-21%
-257%
100%

39,1

-22%

* Мұнайдың бір тоннасына 7, 23 баррель деп қайта есептелгенде.

ПҚИ нәтижелеріндегі Компанияның аудит жүргізілген шоғырландырылған қаржылық есебіндегі үлесі 2015 жылғы ПҚИ нәтижелері
лицензияларының әділетті құнының амортизацияға орай жүргізілген түзетулерінің және кейінге қалдырылған салық бойынша сомасы 7,3 млрд теңге
мөлшерде (2014 жылы: 5,7 млрд теңге) тиісті үнемдеудің пропорционалдық үлесі ретінде ұсынылған.
Компанияның бірлескен және қауымдасқан кәсіпорындарының күрделі шығындарына сараптама «Күрделі шығындарға шолу» бөлімінде
қарастырылған.

CCEL

Сатып алу келісімшартына сәйкес, CCEL-дің үлесі Компанияның аудит жүргізілген шоғырландырылған қаржылық есебінде ҚЕХС-ке сәйкес
қаржылық актив ретінде көрсетіледі. CCEL қызметінің нәтижесі тек қана ақпараттық мақсатта ұсынылған, мәліметтер шоғырландырылмайды және
Компанияның аудит жүргізілген шоғырландырылған қаржылық есебінде үлестік қатысу тәсілі бойынша есепке алынбаған.
2007 жылы желтоқсанда Компания CCEL-дегі Қаражанбасмұнайдың (әрі қарай CCEL) 50% үлесін сатып алды. CCEL Ақтау қаласынан 230 шақырым
жердегі Бұзашы түбегінде орналасқан Қаражанбас кен орнында ауыр мұнай өндірумен айналысады. Кен орны 1974 жылы ашылған және ТМД
аумағындағы таяз орналасқан тұтқырлығы жоғары мұнайдың ең ірі кен көзі болып есептеледі. Өнім өндіру термикалық тәсілмен іске асырылады.
2015 жылдың 31 желтоқсанындағы жағдай бойынша Компания өз балансында 30,3 млрд теңге (89,3 млн АҚШ доллары) сомасын CCEL-ден алынатын
шоттар ретінде көрсетті. 2015 жыл бойынша Компания 3,4 млрд теңге (15,2 млн АҚШ доллары) көлемінде пайыздық табыс есептеді, бұл CCELден алған 26,87 млн АҚШ доллары көлеміндегі жылдық кепілдендірілген төлемнің жартысы болып табылады. 2015 жылы Компания CCEL-ден
кепілдендірілген төлем есебі ретінде 26,4 млн АҚШ долларын алды.
2015 жыл бойынша CCEL-де өндірілген өнім ауқымы 2 138 мың тоннаны құрады (50% үлес – 1 069 мың тонна), бұл 2014 жылмен салыстырғанда 1%дан кем емес жоғары көрсеткіш.
Төменде CCEL-дің (100%) қаржылық және операциялық негізгі көрсеткіштері берілген.
4 тоқсан 2015 3 тоқсан 2015 4 тоқсан 2014
Өзгерісі
(мың АҚШ долларымен, егер басқаша көрсетілмесе)

99 734
(163 330)
(8 220)
(21 264)
(93 080)
534

139 950
(239 435)
(6 279)
(770)
(106 534)
543

226 302
(195 795)
(6 637)
(8 803)
15 067
539

-56%
-17%
24%
142%
-718%
-1%

2015
2014
Өзгерісі
(мың АҚШ долларымен, егер басқаша көрсетілмесе)

Кірістер
Операциялық шығындар
Қаржылық шығыстар, нетто
Табыс салығы бойынша шығындар
Кезеңдегі пайда/(зиян)
Мұнай өндіру (мың тонна)

569 399
(763 435)
(28 503)
(7 707)
(230 246)
2 138

1 172 474
(903 682)
(26 550)
(69 054)
173 188
2 132

-51%
-16%
7%
-89%
-233%
0%

Стратегиялық шолу

Операциялық шығындардың қысқаруы, негізінен, экспорттық сауда мен экспорттық орташа бағаның төмендеуі салдарында орын алды, бұл ренталық
салықтың (263,2 млн АҚШ долларына), ПҚӨС-тің (89,5 млн АҚШ долларына) және көлік шығындарының (60,8 млн АҚШ долларына) қысқаруына
алып келді.

52

«ҚазМұнайГаз» Барлау Өндіру» акционерлік қоғамы Жылдық есеп-2015

Стратегиялық шолу

Қаржылық жағдайы
мен қызмет нәтижесінің сараптамасы (жалғасы)

2015 жыл бойынша кірістердің төмендеуі, негізінен, экспорт пен ішкі нарықта өнім өткізудегі орташа бағалардың төмендеуіне байланысты болды.
CCEL-дің тасымал бағыттары бойынша мұнай өткізу көрсеткіші төменде көрсетілген.
4 тоқсан 2015

210
217
–
63
–
490

3 тоқсан 2015 4 тоқсан 2014
(мың тонна)

272
164
–
97
–
533

221
165
–
127
45
558

Өзгерісі

-5%
32%
0%
-50%
-100%
-12%

Новороссийск арқылы экспорт
Усть-Луга арқылы экспорт
Приморск арқылы экспорт
Ішкі нарық
Ресейге қарама-қарсы жеткізілімдер
Мұнай сату, жиынтық көрсеткіші

2015

2014
(мың тонна)

Өзгерісі

885
666
–
382
139
2 072

872
438
186
485
124
2 105

1%
52%
-100%
-21%
12%
-2%

2014 жылмен салыстырғанда 2015 жыл бойынша операциялық шығындардың 16%-ға төмендеуі, негізінен, ренталық салықтың, ЭКБС-тың,
жөндеу және қызмет көрсету мен амортизациялық шығындардың қысқаруынан орын алды, өз кезегінде, бұл Қазақстан Республикасы Үкіметі мен
Қазақстанның Ұлттық банкінің 2015 жылдың 3 тоқсанында теңгенің еркін құбылмалы айналым бағамын енгізуі нәтижесінде теңге/АҚШ доллары
қатынасындағы орташа айырбас бағамының өсуіне орай шығындардың өсуі есебінен жартылай жабылды.
2014 жылмен салыстырғанда 2015 жылы ренталық салықтың қысқаруы, негізінен, Brent мұнайының орташа котировкаларының төмендеуіне
байланысты, ол экспорттық сауда ауқымын ұлғайту негізінде жартылай жабылды. ЭКБС бойынша шығындардың қысқаруы 2015 жылдың 19
наурызынан бастап ЭКБС мөлшерлемесінің бір тоннаға 80 АҚШ долларынан 60 АҚШ долларына дейін (барреліне) төмендетілуіне орай орын алды
және де ол 2014 жылмен салыстырғанда 2015 жылы экспорттық сауда ауқымын арттыру негізінде ішінара жабылды.
2014 жылмен салыстырғанда 2015 жыл бойынша жөндеу және қызмет көрсету шығындарының төмендеуі, негізінен, есепті кезеңде ұңғымалардың
күрделі жөндеуі мен жерасты жөндеуін азайту есебінде орын алды.
Сатылған 1 баррель мұнайдың операциялық шығындары келесі кестеде көрсетілген:
4 тоқсан 2015 3 тоқсан 2015 4 тоқсан 2014
Өзгерісі
(сатылған 1 баррель* мұнайға АҚШ долларымен)

10,1
8,7
7,5
(2,3)
2,5
2,8
2,9
0,6
0,2
16,9

13,3
7,1
7,2
6,1
5,1
3,5
3,1
1,0
0,3
20,6

13,3
8,9
7,1
0,7
9,2
4,5
4,7
0,9
0,4
2,8

-24%
-2%
6%
-429%
-73%
-38%
-38%
-33%
-50%
504%

49,9

67,3

52,5

-5%

2015
2014
Өзгерісі
(сатылған 1 баррель* мұнайға АҚШ долларымен)

Қызметкерлердің сыйақысы
Экспорттық кедендік баж салығы
Көлік шығындары
Тозу, сарқылу, амортизация
Ренталық салық
Электр энергиясы
Жөндеу және қызмет көрсету
Материалдар мен қорлар
ПҚӨС
Өзге де шығындар
Операциялық шығындардың
жиынтығы

11,1
7,4
7,1
4,9
4,3
3,9
3,8
0,9
0,3
11,4

11,3
8,1
7,1
8,7
15,2
4,6
4,7
0,9
0,5
3,1

-2%
-9%
0%
-44%
-72%
-15%
-19%
0%
-40%
268%

55,1

64,2

-14%

* Мұнайдың бір тоннасына 6, 68 баррель деп қайта есептелгенде.

Бірлескен және қауымдасқан кәсіпорындарының күрделі шығындарына сараптама «Күрделі шығындарға шолу» бөлімінде қарастырылған.
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Бірлескен кәсіпорындар мен қауымдасқан компаниялардың лифтинг шығындары төмендегідей:
ҚГМ
ПҚИ
CCEL
(мың АҚШ доллары, егер басқаша көрсетілмесе)

Қызметкерлердің сыйақысы
Материал дар мен қорлар
Жөндеу және қызмет көрсету
Электр энергиясы
Өзге де
Лифтинг шығындардың жиынтығы (мың АҚШ доллары)
Өнім өндіру ауқымы (мың тонн)
Лифтинг шығындардың жиынтығы (мың АҚШ доллары/баррель*)

17 925
13 898
14 688
12 339
5 008
63 858
3 000
2,8

40 735
34 980
39 849
27 161
33 576
176 301
4 390
5,2

137 454
12 826
52 465
54 612
15 221
272 578
2 138
19,1

*Тоннадан баррельге қайта есептеудің келесідей орташа коэффициенттері қолданылды: 7, 7 ҚГМ, 7, 75 ПҚИ, 6, 68 CCEL.

Бірлескен кәсіпорындар мен қауымдасқан компаниялардың экспорттық сатудағы нетбэк сараптамасы төмендегідей қалыптасты:
ҚГМ
ПҚИ
CCEL
(АҚШ доллары, бір баррельге*)

Жария етілетін нарықтық баға
Баға айырмасы және баррельдеу коэффициенті бойынша сыйақы
Орташа сату бағасы
Ренталық салық
Экспорттық кедендік баж салығы
Көлік шығындары
ПҚӨС
Нетбэк

52,4
(7,1)
45,3
(5,0)
(8,8)
(5,4)
(5,2)
20,9

52,4
(7,5)
44,9
(4,8)
(8,3)
(6,5)
(3,8)
21,5

52,4
(5,0)
47,4
(5,3)
(9,1)
(8,1)
(0,2)
24,7

*Тоннадан баррельге қайта есептеудің келесідей орташа коэффициенттері қолданылды: 7, 7 ҚГМ, 7, 75 ПҚИ, 6, 68 CCEL.

Бірлескен кәсіпорындар мен қауымдасқан компаниялардың ішкі нарықтағы сауда нетбэгінің сараптамасы төмендегідей қалыптасты:
ҚГМ
ПҚИ
CCEL
(АҚШ доллары, бір баррельге*)

Орташа сату бағасы
Көлік шығындары
ПҚӨС
Нетбэк

19,2
(2,2)
(0,4)
16,6

21,2
(2,0)
(0,7)
18,5

16,0
(0,9)
(0,2)
14,9

*Тоннадан баррельге қайта есептеудің келесідей орташа коэффициенттері қолданылды: 7, 7 ҚГМ, 7, 75 ПҚИ, 6, 68 CCEL.

CCEL-дің РФ қарама-қарсы мұнай жеткізудегі нетбэк сараптамасы келесі түрде қалыптасты:
CCEL
(АҚШ доллары, бір баррельге*)

Орташа сату бағасы
Көлік шығындары
ПҚӨС
Нетбэк
* Ресейге жеткізілетін бір тоннаны баррельге ауыстыру коэффициенті - 7, 23

44,0
(6,2)
(0,3)
37,5

Стратегиялық шолу

Нетбэк сараптамасы және лифтинг шығындар
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Қаржылық жағдайы
мен қызмет нәтижесінің сараптамасы (жалғасы)

Әлеуметтік жауапкершілік
Әлеуметтік жобалар,
млн теңге
2015

24 619

2014

23 600

Жұмыспен қамту (ҰЖБ және ТКБжҰҚК шығындары)

Келісімшарт міндеттемелері

Демеушілік және қайырымдылық

2 607 726

4 358

32 310

3 509 933 942

28 984

Әлеуметтік нысандардың құнсыздану шығындары

Әлеуметтік жауапкершілік Компания қызметінің маңызды құрамдас бөлігі. Құрылғаннан бері Компания тұрғын үйлер, спорттық-сауықтыру
орталықтары мен бала бақшалар, сауықтыру лагерлерін салуға, Маңғыстау және Атырау облыстарындағы мектептер мен ауруханаларды қайта
жаңартуға, сондай-ақ ЕМГ-нің сарқылған кен орындарындағы жергілікті халықты басқа мекендерге көшіруге миллиардтаған теңге қаржы бөлді.
Компанияның әлеуметтік саладағы саясатына өзгеріс енгізілген жоқ, яғни өңірді дамытуға аянбай ат салысу басты мәселе болып қала бермек.
2012 жылы Маңғыстау облысында 2000-ға жуық адамды жұмыспен қамту мақсатында, қызмет көрсетумен айналысатын Технологиялық көлік
басқармасы және Ұңғымаларға қызмет көрсету (ТКБжҰҚК), Бұрғылау жұмыстары басқармасы (БЖБ) сынды екі кәсіпорын құрылды.
2015 жыл бойынша Компания аталған кәсіпорындарды қаржыландыруға 23,7 млрд теңге көлемінде операциялық шығын шығарды. Бұл шығындар
19,3 млрд теңге көлеміндегі қызметкерлерге арналған сыйақы шығындары мен 4,4 млрд теңге сомасын құрайтын материалдар, қорлар және өзге де
шығындар құрамында көрсетілген.
Сол сияқты, Компания өндірістік базалар мен вахталық кеңшарларды кеңейтуге, сондай-ақ БЖБ және ТКБжҰҚК қызметін жүзеге асыруға қажетті
арнайы техника сатып алуға 0,9 млрд теңге инвестициялады. ТКБжҰҚК әрекетін қаржыландыруға бағытталған шығындар аталған кәсіпорынның
үшінші тараптардан түсетін 2015 жыл бойынша 5,3 млрд теңге сомасындағы (2014 жылы: 6,3 млрд теңге) табысы есебінен ішінара жабылды.
2015 жыл бойынша демеушілік және қайырымдылық шығындары 0,7 млрд теңгені құрады. Шығындардың негізгі бөлігі әлеуметтік қорларды
қаржыландыруға жұмсалды.
Келісімшарт бойынша міндеттемелер әлеуметтік бағдарламалар қоры мен экология қорына аударымдар жасаумен қатар, жер қойнауын игеруге
арналған келісімшарт талаптарына сәйкес, жергілікті мамандарды оқыту міндеттемелерін де жүктейді. 2015 жылы келісімшарт міндеттемелерін
орындау аясында Компанияның әлеуметтік шығындары 2,6 млрд теңгені құрады, оның ішінде әлеуметтік бағдарламалар және экология қорлары
бойынша 1,9 млрд теңге, жергілікті мамандарды оқыту бойынша 0,7 млрд теңге ескерілген.

Капиталдың өтімділігі мен ресурстары
Компанияның өтімділік қажеттілігі, негізінен, қолданыстағы операциялық қызметтерді қаржыландыруға (айналым капиталы), инвестицияларды
қаржыландыру қажеттелігіне (күрделі шығындар) және сатып алу есебінен өсіп-өркендеуге қол жеткізу мақсатында қалыптасады. Басшылық өз
міндеттемелері мен инвестициялық мүмкіндіктерді іске асыру үшін Компанияның өтімділік деңгейі жеткілікті деңгейде деп есептейді.
2015 жылдағы қаржылық активтердің қозғалысы
млн теңге
Кезең басындағы
қаржылық активтер

734 325

Операциялық қызмет пен
бағам өзгерісінен алынған
таза қаржылық активтер

+457 564

Инвестициялық қызмет
барысында пайдаланылған
таза қаржылық активтер

-56 678

Қаржылық қызмет барысында
пайдаланылған таза қаржылық
активтер

-30 229

Кезең соңындағы
қаржылық активтер

1,104,982
400 000

600 000

800 000

1 000 000

1 200 000

Операциялық қызмет пен бағам өзгерісінен алынған қаржылық активтердің түсімі 2015 жылы 457,6 млрд теңгені құрады, бұл 2014 жылмен
салыстырғанда 171,5 млрд теңге артық. Мұндай өзгеріс, негізінен, Қазақстан Республикасы Үкіметі мен Қазақстанның Ұлттық банкінің 2015
жылдың 3 тоқсанында теңгенің еркін құбылмалы айырбас бағамы тәртібіне өту жөніндегі шешімі нәтижесінде бағамдық өзгеріс бойынша табысты
мойындауға қатысты орын алды және де ол мұнай сату бағасын төмендету әсері негізінде ішінара жабылды. Инвестициялық қызмет негізінде
қаржылық активтердің жылыстауы 2015 жыл бойынша 56,7 млрд теңгені құрады (2014 жылғы көрсеткіш 44,4 млрд теңге).
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Қаржылық қызмет барысында пайдалануға бағытталған қаржылық активтердің жылыстауы 2015 жылы 30,2 млрд теңгені құрады (2014 жылы – 130,1
млрд теңге). Төмендеу, негізінен, 2014 жылы жүзеге асырылған төлемдермен салыстырғанда 2015 жыл бойынша төленетенін дивидендтер сомасының
қысқаруымен түсіндіріледі (100,0 млрд теңге кем).

Қаржылық активтердің таза позициясы

Төмендегі кестеде Компанияның қаржылық активтерінің таза позициясы бойынша мәлімет келтірілген:
2015 ж. 31
2014 ж. 31
желтоқсанына желтоқсанына
(млн теңге,
егер басқаша көрсетілмесе)

Ағымдағы бөлімі
Қайтару мерзімі бір жылдан астам
Қарыздардың жиынтық көрсеткіші
Ақшалай қаражаттар және олардың эквиваленті
Өзге де ағымдағы қаржылық активтер
Ұзақ мерзімдік қаржылық активтер
Қаржылық активтер жиынтығы
Шетелдік валютада деноминацияланған қаржылық активтер , %
Қаржылық активтердің таза позициясы

Өзгерісі
%

5 585
5 990
11 575

3 000
4 218
7 218

86%
42%
60%

237 310
833 912
33 760
1 104 982
99%
1 093 407

180 245
535 513
18 567
734 325
94%
727 107

32%
56%
82%
50%
50%

Болашаққа қатысты мәлімдеме
Аталған құжаттың құрамында «болашаққа қатысты мәлімдеме» болып саналатын немесе болуға тиісті хабарлама бар. Болашақты суреттеуге
байланысты терминологияға басқа сөздерден өзге «есептеледі», «алдын ала бағалау бойынша», «күтіледі», «болжам бойынша», «болуы мүмкін»,
«жоспарланады», «белгіленеді», «болады» немесе «болуға тиіс» деген сөз тіркестері қолданылған. Олар әрбір алдағы жағдайға қатысты талқылауда,
жоспарлауда, болашақ мақсаттарды, оқиғаларды белгілеу барысында пайдаланылады. Болашаққа қатысты аталған мәлімдемеге тарихи деректер
болып саналмайтын барлық мәлімдемелер кіреді. Олар Компанияның ниет-ойлары және күтілетін жайлары туралы мәлімдемелердің барлығын
еш шектеусіз есепке алады, олардың арасында Компания жұмысына қатысты қызмет нәтижелері, қаржылық жағдайы, өтімділігі, болашағы, дамуы,
әлеуетті сатып алымдары, саланың стратегиясы да бар. Болашаққа қатысты мәлімдеме өзінің табиғатына қарай белгісіз тәуекелдермен де тікелей
байланысты, себебі ондай оқиғалар әртүрлі себептермен орын алуы да немесе орын алмауы да мүмкін. Болашаққа қатысты мәлімдеме алдағы
нәтижелерге кепілдік бермейді және Компанияның өтімділігі, қаржылық жағдайы мен қызметінің нақты нәтижелері Компания жұмыс істейтін елдің
және саланың әртүрлі көрсеткіштерінен, осы құжатта көрсетілген болашаққа қатысты мәлімдемеден де әлдеқайда өзгеше болуы мүмкін. Компания
салаға байланысты қандай да бір ақпаратты жаңарту туралы жоспарламайды және ондай міндеттемені мойнына алмайды. Компания болашаққа
қатысты мәлімдемелерінің нәтижелері міндетті түрде орындалады деп есептемейді және оларға қатысты ешқандай болжам, жорамал, мәлімдеме
жасамайды.

Стратегиялық шолу

Қаржы активтерінің жылыстау көрсеткішінің артуы бірлескен кәсіпорындар мен қауымдасқан компаниялардан алынған дивидендтер көлемін
қысқартуға байланысты орын алды (60,1 млрд теңге кем), бұл капиталдық шығындарды азайту (44,0 млрд теңге кем) және байланысты тараптар
қарыздарын өтеу көлемін ұлғайту есебінен ішінара жабылды (1,9 млрд теңгеге артық).
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Тәуекел факторлары

Компанияның қызметі экономикалық, саяси, заңнамалық, әлеуметтік
және қаржылық салалардағы көптеген тәуекелдермен, тұрлаусыз
жағдайлармен түйіндесе өрбиді. Сол себепті де, шешім қабылдау
барысында мүдделі тұлғалар Компанияның қаржылық және
операциялық нәтижелеріне ықпал етуі ықтимал тәуекел факторларына
назар аударғаны дұрыс.
Тәуекелдерді басқару – Компанияның басқару жүйесінің ажырамас
бір бөлігі. Ұдайы даму үстіндегі осынау үдеріс барысына түпкілікті ден
қойған Компания өз тәуекел қоржынын Компания дамуының өткен
шақтағы, осы және келер шақтағы жағдайын сарапқа сала отырып, жүйелі
түрде бағалап, теңестіріп, басқарады.
Тәуекелдерге қатысты бірқатар ақпарат ЖДҚ және қарапайым акциялар
эмиссиясы проспектінде келтірілген, сондай-ақ негізгі қаржылық
тәуекелдердің сараптамасы жылдық тексерілген есепте берілген.
Төменде негізгі тәуекелдердің қосымша толық емес тізімі келтірілген.

Саяси тәуекелдер:
• елдің және Компанияның инвестициялық тартымдылығына едәуір
ықпал етуі мүмкін ел басшылығының сыртқы және ішкі саяси бағытты
өзгерту жөнінде шешім шығару ықтималдығы;
• Қазақстан Үкіметі мәлімделген экспорт көлемі квотасын едәуір
шектеп, немесе ішкі нарыққа жеткізілетін міндетті ауқымды өзгертуі
мүмкін, бұл Компанияның қаржылық нәтижесіне елеулі түрде ықпал етуі
әбден ықтимал;
• ішкі нарыққа өнім жеткізу ауқымы экспорт бағасынан төмен бағамен
жүзеге асырылады. Бұл тұрғыда Үкімет ішкі нарыққа өнім жеткізу
ауқымы мен бағасын қайта қарау тұрғысында бастама көтеруі ықтимал.
Компаниямен арадағы келіссөздер негізінде ішкі нарыққа өнім жеткізу
бағасы Компания үшін экономикалық негізделген бағадан төмен
деңгейде бекітілуі мүмкін;
• Қазақстан Үкіметі мұнай жеткізу жөніндегі үкіметаралық келісімдерге
сүйене отырып, Компанияны өз міндеттерін орындау есебінен
экспорттық бағалардан төмен бағамен мұнай жеткізуге міндеттеуі
мүмкін;
• заңнаманың өзгеру ықтималдығы, оның ішінде өнеркәсіптің шикізат
саласынан түсетін бюджеттік кірістерді ұлғайтуға бағытталған салықтық
заңнаманың өзгеру мүмкіндігі;
• Қазақстан Үкіметі тарапынан ақшалай қаражаттарды басқаруға
шектеу енгізілу мүмкіндігі, оның ішінде Компанияның депозиттік және
валюталық қоржынын әртараптандыру ықтималдығы. Ұлттық валютаға
қатысты мемлекеттік саясаттың өзгеруі де Компанияның қаржылық
көрсеткіштері мен нәтижелеріне ықпал етуі әбден мүмкін.
• Сол сияқты, мемлекеттік мүддеге сүйенген мемлекет «СамұрықҚазына» ҰӘҚ және басты акционер ҚМГ ҰК арқылы маңызды шешімдер
қабылдау және/немесе қабылдамау негізінде ҚМГ БӨ компаниясына
ықпал етуі ықтимал. Өз кезегінде бұл ҚМГ БӨ-нің миноритарлық
акционерлерінің мүддесіне қайшы келуі мүмкін.

Экономикалық тәуекелдер:
• Мұнайдың нарықтық бағасының өзгеруі. Ол бірқатар факторлар
салдарында едәуір ауытқулармен ерекшеленеді, яғни: әлемдік сұраныс
пен ұсыныс балансының арақатынасы, халықаралық саяси жағдай және
халықаралық жанжалдар, мұнай өндіруші негізгі елдердің ықпалы мен
саясаты, энергия тасушылар өнім өндіретін негізгі аймақтардағы саяси
жағдай, т.т. Мұнай бағасының ұзақ уақыт бойы төмен деңгейде белгіленуі
(ішкі және/немесе сыртқы нарықтарда) Компанияның қаржылық
көрсеткіштерінің нашарлауына әсер етуі мүмкін, әсіресе, бағаның
өзіндік құннан төмен деңгейде қалыптасуы;
• тауарлар мен қызметтерді сатып алуға қатысты ел ішінде қолданыстағы
заңнама материалдық-техникалық қамтамасыз ету мен логистикалық
жағдайдың тиімділігін арттыруға мүмкіндік бермейді;
• өнім жеткізушілер мен мердігерлер арасындағы әлсіз бәсекелестік
орта Компанияға ұсынылатын қызметтер мен жұмыс сапасын
төмендетеді;
• Қазақстанның қаржы жүйесіндегі қолайсыз өзгерістер ақшалай бос
қаражаттарды орналастыру шарттарын нашарлатып жіберуі мүмкін (бұл
жайында қаржылық тәуекелдер бөлімінде толығырақ берілген).

Стратегиялық және инвестициялық тәуекелдер
Компанияның инвестициялық қызметіне ықпал етуші негізгі факторлар:
• Қазақстанның құрғақ жерлерінде жаңа активтер сатып алудың
шектеулігі;
• мұнай және газ активтеріне қол жеткізу барысында халықаралық ірі
мұнай-газ компаниялары тарапынан бәсекелестіктің артуы.
ҚМГ БӨ Қазақстан Үкіметі бақылауындағы ең ірі мұнай-газ компаниясы
болып табылады. Сондықтан да мемлекет ҚМГ БӨ-ге мемлекеттік
мүддеге сүйену негізінде «Самұрық-Қазына» ҰӘҚ мен ҚМГ ҰК
арқылы ықпал етуі ықтимал, бұл өз кезегінде ҚМГ БӨ акционерлерінің
мүддесіне қайшы келуі мүмкін.
Егер ҚМГ БӨ қызметінің тәуелсіз бизнесі ескерілген ҚМГ БӨ және
ҚМГ ҰК арасындағы Өзара қарым-қатынас келісіміне, ҚМГ БӨ-нің
корпоративтік басқаруына жағымсыз ықпал етуі ықтимал өзгерістер
енгізіліп жатса, мұндай жағдайдың орын алу мүмкіндігі жоққа
шығарылмайды.
Аталған факторлар бөлек-бөлек және жиынтық түрде алғанда
жобалардың тартымдылық деңгейінің жете не дұрыс бағаланбауына,
инвестициялық тиімсіз шешімдерге, соның салдарында, қорлардың
қысқаруына және Компания құнының төмендеуіне әкеліп соғуы мүмкін.

Аймақтық тәуекелдер
ҚМГ БӨ компаниялар тобының өндірістік бөлімшелері қызмет
етіп жатқан аймақтарға: Маңғыстау, Атырау, Қызылорда және Батыс
Қазақстан облыстары жатады.
Компанияның негізгі өндірістік бөлімшелері өз қызметін климаттық
жағдайының ауырлығымен сипатталатын өңірлерде жүргізуде, сол
сияқты кей аймақтарда мұнай өндіру және газ өңдеу саласына қажет
кәсіби деңгейі жоғары жұмыскер мамандарға деген тапшылық көрініс
беруде. Сондай-ақ, бұл облыстар Компания қызметіне елеулі түрде ықпал
ететін әлеуметтік және экономикалық тәуекелдері жоғары аймақтардың
қатарына жатады. Маңғыстау облысындағы активтер үшін әлеуметтік
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• мердігерлер тарапынан орындалған қызметтердің сапасы және
орындау уақыты;

Компания өзі қызмет етіп жатқан өңірлерде әлеуметтік тұрақтылықты
сақтауға ұмтылып, аймақтағы өзекті әлеуметтік мәселелер мейлінше
атаулы сипатта жүзеге асуы үшін жергілікті билік өкілдерімен және
жергілікті қауымдастықтармен белсене араласып, әрекет етеді. Әйтсе
де, ереуілдер мен әлеуметтік шиеленіс тәуекелін азайтуға қатысты
коммерциялық емес шығындардың ұлғаюы Компанияның қаржылық
көрсеткіштеріне жағымсыз ықпал етуі ықтимал.

• өндірістік персонал қауіпсіздігі;

Жоғарыда аталған аймақтардағы климаттық жағдай әрқилы болып
келеді, оның сыртында, бұл аймақтардың бір-бірінен географиялық
тұрғыда алшақ орналасуы Компанияның тоқтаусыз жұмыс істеуі үшін
қажет көлік құрамына және электр энергиясымен қамту мәселелеріне
ерекше көңіл бөлуді талап етеді.
Өндіріс жүріп жатқан аймақтардағы климаттық ерекшеліктерге қатысты
тәуекелдер салдарын азайту мақсатында, оның ішінде табиғи апаттардың
орын алу қаупін де ескере отырып, Компания тоқтаусыз жұмыс істеуді
қамтамасыз етуге және өнеркәсіптік қауіпсіздік мәселелеріне айрықша
көңіл бөледі.

Барлау
Компанияның негізгі стратегиялық міндеті – қорларды ұлғайту. Ал
геологиялық барлау қызметіне қатысты басты тәуекел – ресурстардың
жоспарланған деңгейінің расталмауы және/немесе ағымдағы
геологиялық барлау жобалары бойынша шығындар деңгейінің
ұлғаюы. Геологиялық барлау жұмыстарының тәуекелдерін азайту үшін
геологиялық және геофизикалық зерттеулердің кешенді сараптамасы
жүргізіледі, бұл тұрғыда, дәстүрлі сейсмикалық зерттеулермен қатар,
геохимиялық зерттеулер мен электробарлау жұмыстары, сондай-ақ
сейсмикалық және гравикалық мәліметтерді өңдеудің арнайы әдістемесі
қолданылады.

Өндіру
Компанияның маңызды міндеттерінің бірі – өз қарамағындағы кен
орындарында өнім өндірудің оңтайлы деңгейін ұстай білу, айта кету
керек, кен көздерінің басым бөлігі өндіріс деңгейінің кейінгі сатысында
жүргізіліп жатыр. Бұл мақсатта Компания өндірістегі негізгі бизнес
үдерістерге қатысты жаңа техника түрін енгізіп, технологиялық
тұрғыдан бақылау шараларын қолдануда.
Компанияның өндірістік қызметінің тиімділігін төмендетуші негізгі
факторлар:
• ұңғымалардың негізгі қорының жағдайы;
• құрылғылардың техникалық тұтастығы;
• электр энергиясымен үзіліссіз қамту;
• ауа-райы;
• құрал-жабдықтарды дер кезінде сатып алып, жеткізу;
• жеткізілген құрал-жабдықтардың сапасына қатысты мәселелер;
• өнімділіктің өсу көрсеткішін артқа тастап, қызметтер, материалдар
мен негізгі қаражаттар шығындарының өсуі;
• операциялық және капиталдық шығындарды басқарудың шектеулігі;

• экологиялық қауіпсіздік;
• жоспарлау тиімділігі;
• мемлекеттік үйлестірушілердің талаптарын орындау.
Өндірістік қызмет тиімділігінің төмендеуі, өнім өндіру қарқынының
жоспарланбаған жоғары құлдырауы Компания қызметінің нәтижесіне,
активтері мен қорларына берілетін бағаларға барынша әсер етуі мүмкін.
Сонымен қатар, Компанияның өндірістік қызметі апаттық
тәуекелдермен және өндірістік негізгі құрал-жабдықтардың істен
шығуымен бетпе-бет келуі мүмкін. Бұл тұрғыдағы тәуекелдерді
төмендету үшін Компания кешенді негізде алдын-алу шараларын
жүргізіп, құрал-жабдықтарды күрделі жөндеуден өткізу және жаңарту
бағдарламасын қолға алуда. Негізгі өндірістік құрал-жабдықтар өрт,
жарылыс, табиғи апаттар сынды өзге де қауіпті залалдардың салдарынан,
сондай-ақ ұңғымалардың бақылаудан шығу тәуекелінен сақтандырылған.

Еңбекті қорғау, техникалық қауіпсіздік және
қоршаған ортаны қорғау
Компанияның өндірістік қызметі қоршаған ортаға, жұмыскерлердің
денсаулығына зиян келтіру сынды тәуекелдер әлеуетімен де ұштасады.
Бұл тұрғыдағы тәуекелдерге техникалық қауіпсіздік талаптарының
сақталмауын, өндірістегі апаттар мен қоршаған ортаға келтірілер
залалдар ықтималдығын, экологияның ластануы мен табиғи апаттарды
жатқызуға болады. Аталған тәуекелдердің салдарлары өте ауыр
болуы мүмкін, оның ішінде өндірістегі өлім жағдайлары, ауаның, жер
қойнауының, айдын-сулардың ластануы, өрт, өндірістің уақытша не
толық тоқтауы сынды қауіптер де жоқ емес. Мұндай оқиғалардың
салдарлары, олардың себебіне қарай, Компанияның беделіне, қаржылық
және операциялық қызметіне жағымсыз әсер етуі мүмкін.
Бұл тұрғыда Компанияда аталған тәуекелдердің алдын алуға негізделген
әртүрлі шаралар қолданылуда, оның ішінде қауіпсіздік жағдайын бақылау
және еңбекті қорғау, қауіпті факторларды анықтау және персоналды
оқыту сынды мәселелер де ескерілген. Компаниядағы қолданыстағы
еңбекті қорғау, техникалық қауіпсіздік, қоршаған ортаны қорғау жүйелері
ISO 14001 және OHSAS 18001 стандарттарына сай жұмыс істейді.
Жыл сайын Компания өз қызметі мен жобаларына қатысты еңбекті
және қоршаған ортаны қорғау саласындағы тәуекелдерді сақтандырудан
өткізеді.
Сол сияқты, экологияға қатысты қолданыстағы заңнама мен заң
нормаларын Компанияға қатысты дұрыс қолданбау тәуекелдері де жоқ
емес, мысалға, айыппұл санкциялары мен наразылық талаптарының
қолданылу ықтималдығы.
Компанияның еңбекті және қоршаған ортаны қорғау саласындағы
шаралары туралы қосымша ақпарат 65-66 беттерде берілген.

Қаржылық тәуекелдер
Компания әртүрлі қаржылық тәуекелдерге ұшырауы мүмкін, оның
ішінде валюталық, инфляциялық тәуекелдер мен уақытша бос ақшалай

Стратегиялық шолу

тартыстар мен ереуілдер тәуекелі мейлінше жоғары және де бұл
тәуекелдер бұған дейін бірнеше рет орын алды да.
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Тәуекел факторлары (жалғасы)

қаражатты орналастыру бойынша пайыздық мөлшерлемелердің өзгеру
тәуекелін, кредиттік және салықтық тәуекелдерді бөліп көрсетуге
болады. Олардың орын алу ықтималдығы мен шаруашылық және
қаржылық қызмет нәтижесіне ықпалдық деңгейі Компания тарапынан
үнемі бағаланып, даму жоспарларын әзірлеу барысында әрқашан есепке
алынады.

Инфляциялық тәуекелдер

Компания өзінің негізгі қызметін Қазақстанда жүргізеді және де
есептесулер барысында негізгі валюта ретінде теңгені қолданады.
Әдетте, жалақы төлеу шығындары мен электр энергиясының шығындары,
логистикалық қызмет құнына жұмсалған шығындар теңге инфляциясына
сезімтал келеді.

Пайыздық мөлшерлемелердің өзгеру тәуекелі

Компания қызметі пайыздық мөлшерлемелердің өзгеру тәуекеліне
ұшырағыш, ал бұл уақытша бос ақшалай қаражатты орналастыру
құнына және соған сәйкес, Компания қызметінің қаржылық нәтижесіне
жағымсыз әсер етуі мүмкін.

Сол сияқты, Компанияның қазыналық бөлімі жүзеге асырған ақшалай
қаражаттарды басқарудың орталықтандырылған тиімді жүйесі
қабылданды.
Қаржылық тәуекелдер, олардың орын алу мүмкіндігі және
есептегі өзгерістер сипаты
Тәуекелдер

Орын алу
ықтималдығы

Банк депозиттері
бойынша
мөлшерлемелердің
төмендеуі

жоғары

Валюталық тәуекел
(теңге бағамының
еуроға және АҚШ
долларына қатысты
құнсыздану тәуекелі)
Инфляциялық тәуекел

жоғары

жоғары

Кредиттік тәуекел

орташа

Валюталық тәуекелдер

Компания табысының басым бөлігі АҚШ долларында номинацияланған
немесе АҚШ долларына байлаулы. Компания шығындарының бір
бөлігі шетелдік валютада номинацияланған, не кей жағдайларда
теңгеге қатысты шетелдік валюта бағамындағы толқуларға едәуір
тәуелді (негізінен, АҚШ долларына, ал еуро және ресейлік рубльге
біршама төмен дәрежеде). Бүгінгі таңда Компанияның операциялық
шығындарының жартысына дерлігі теңгеге байлаулы. Доллар бағамының
көтерілуі мұнай экспортын мейлінше тиімді етпек.
Пайыздық мөлшерлемелер мен валюталық бағам өзгерісіне қатысты
жағымсыз әсер орын алып жатса, Компания саудалық қаржыландыру
құралдарын (аккридитив, кепілдемелер) қолдану қажеттілігін
қарастырады, бұл Компания қызметінің базалық пайыздық
мөлшерлемелерге деген тәуелділігін төмендетуге мүмкіндік бермек.
Жоғарыда көрсетілген қаржылық тәуекелдер әсерінің нәтижесінде
Компанияның қаржылық есебіндегі төмендегідей көрсеткіштер
өзгерістерге айтарлықтай ұшырағыш келеді:
• таза пайда;
• түсім;
• өзіндік құн;
• дебиторлық қарыз.

Кредиттік тәуекелдер
Кредиттік тәуекелдерге контрагенттермен арадағы материалдық және
ақшалай ағындар қозғалысына қатысты операциялар ұшырағыш, оның
ішінде, Компанияның қаржы ағындарына қызмет көрсетуші қаржы
институттарынан бастап, Компанияға әртүрлі қызмет көрсетуші
контрагенттер мен Компанияның түпкілікті өнімін сатып алушыларға
дейін.

Есептегі өзгерістер сипаты

Уақытша бос ақшалай
қаражатты орналастыру
бойынша табыстың
құлдырауы салдарында
кірістің төмендеуі.
Құрал-жабдық сатып алу
шығындарының
өсімі – амортизациялық
аударымдардың артуы.
Дебиторлық
қарыздардың ұлғаюы,
қызметтердің өзіндік
құнының артуы.
Дебиторлық
проблемалық қарыз.
Табыстың төмендеуі.

Салықтық тәуекелдер
ҚР салық жүйесі таяуда қабылданған құқықтық-нормативтік актілерге
қатысты құқық қолдану тәжірибесінің аз болуымен, сондай-ақ
заңнаманы кеңінен түсіндіруге негізделген салықтар мен айыппұлдарды,
өсімпұлдарды үстеме етіп есептеу тәуекелімен сипатталады. Бұл
факторлар Компанияның салықтық шығындарын жоспарлауды қиындата
түседі. Компания менеджменті аталған тәуекелдерді мейлінше азайту
тұрғысында әрекет шараларын әзірлеуде, оның ішінде Салық Кодексінің
сапасын арттырудан бастап, оған түзетулер енгізуге негізделген
мәселелер төңірегінде де. Сол сияқты, Компания өз мүдделерін сот
орындарында қорғауды да жалғастыруда.

Кедендік бақылау және баж салығы
тәртіптерінің өзгеруі
Компания сыртқы саудаға негізделген қызмет түрін жүзеге асырып
отырғандықтан да, кедендік бақылау тәртіптерінің өзгеруі, экспорттық
кедендік баж салығының (ЭКБС) құбылмалығы Компанияның
қаржылық көрсеткіштерінің нәтижесіне жағымсыз әсер етуі ықтимал.
Сондықтан да Компания Қазақстан Республикасындағы қолданыстағы
заңнамаға енгізілген түзетулерге тұрақты түрде мониторинг жүргізіп,
кедендік тәртіптерді өзгерту және жер қойнауын пайдаланушыларға
арналған фискалдық тәртіптерді үйлесімді ету төңірегіндегі жұмыс
барысына да атсалысуда.
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Компания өз қызметінің әртүрлі бағыттары бойынша шетелдік және
жергілікті компанияларды тартып, ынтымақтасып жұмыс істейді.
Компанияның өз серіктестерінің қимыл-әрекетіне және операциялық
қызметіне ықпал ету мүмкіндігі шектеулі, өз кезегінде, бұл Компанияның
жекелеген жобаларын жүзеге асыру барысына, оның операциялық және
қаржылық нәтижелеріне әсер етуі ықтимал. Сондықтан да Компания
серіктестер таңдауға жоғары талаптар қойып, ұзақ мерзімге негізделген
өзара тиімді әріптестік қатынастарды дамытуға ұмтылады.
ҚМГ ҰК компаниялар тобына кіретін сатып алушылар тарапынан шикі
мұнай жеткізу тәртібі мен төлем жасау мерзіміне өзгерістер енгізілу
мүмкіндігі жоққа шығарылмайды. Төлем мерзіміне қатысты өзгерістер
сатып алушының қаржылық жағдайының кенеттен нашарлауына және/
немесе ҚМГ ҰК компаниялар тобы қызметіндегі өзге де ішкі және
сыртқы факторларға қатысты болуы ықтимал. Төлем мерзімін өзгерту
Компанияның айналым капиталына жағымсыз ықпал етуі әбден мүмкін.

Ақпараттық қауіпсіздік
Компания ақпараттық қауіпсіздік тәуекелдеріне де ұшырағыш келеді.
Өз қызметінің бұқаралық сипатын ескере отырып, Компания маңызды
ақпараттың тұтастығын, бизнес-мәліметтердің құпиялылығын және
ақпараттың сақталу қауіпсіздігін қамтамасыз етуге ерекше көңіл бөледі.

Корпоративтік басқару тәуекелдері
Ұйымдастыру тәуекелдерінің төмендеуі

Компанияның тиімді қызметіне ықпал етуші елеулі фактордың
бірі – оның ұйымдастыру әлеуетінің төмендеуі. Бұл тұрғыда, ҚМГ
БӨ компаниялар тобының стратегиялық мақсаттарына қол жеткізуге
негіз болатын бәсекелестік басымдық – кәсіби деңгейі жоғары білікті
мамандар. Жыл сайын Компания жекелеген өңірлерде кейбір санаттар
бойынша кәсіби білікті мамандар тарту мәселесімен бетпе-бет келеді.
Аталған тәуекелдің ықпалын төмендету үшін Компания ішінде
қызметкерлердің кәсіби және мотивациялық деңгейін, бейімділігін
арттыруға бағытталған бірқатар шаралар әзірленуде. Сол сияқты,
кадрлық қорды қалыптастыру және жетекшілік құзырлықты дамыту
мәселелеріне де барынша көңіл бөлінуде.

Алаяқтық және Жемқорлық

Қаржылық шығын көлеміне қарамастан, қорларды Компания мүддесі
үшін мейлінше тиімсіз тұрғыда үлестіріп, жеке пайда табу мақсатында
Компанияға залал келтіру сынды жемқорлық көріністері Компания
қызметінде мүлдем орынсыз.
Компания беделіне нұқсан келтіретін қандай да бір заңсыз қызметтердің
алдын алу жолында Компания барлық мүмкіндіктерді ескеріп, әрекет
етуде.
Компанияға қатысты «Жемқорлықпен күрес туралы» ҚР Заңының,
сондай-ақ 2011 жылдың шілде айында өз күшіне енген Ұлыбританияның
«Парақорлық туралы» Заңының (UK Bribery Act 2010) талаптары
қолданылады. Сол себепті де Компанияның ішкі саясаты мен ішкі
процедуралары жоғарыда көрсетілген заңдарға қатысты қатаң
сайлықпен құрылған.
Компания жұмыскерлері және Компаниямен қауымдасқан өзге де
тұлғалар тарапынан қолданыстағы жемқорлыққа қарсы заңнама
талаптарын аяққа басу мүмкіндігі, не осы тұрғыдағы заңсыздықтардың
әлеуетті негізде орын алу ықтималдығы жөнінде алаңдаушылық
білдіретінін бастамалық тұрғыда ақпараттандыру үшін Компания
өз жұмыскерлеріне, бизнестегі серіктестеріне және Компания
тарапынан тартылатын үшінші тұлғаларға коммуникациялық құралдар
ұсынады. Бастамалық ақпараттандыру барысында коммуникациялық
құралдарды қолдану тәртібі мен әдістері туралы ақпарат Компанияның
корпоративтік веб-сайтында жарияланған.
Жұмыскерлер түгелдей Жемқорлыққа қарсы тұру саясатымен және
Бастамалық ақпараттандыру саясатымен танысып, жемқорлыққа
қарсы заңнама талаптары мен Компанияның жемқорлыққа қарсы тұру
әрекеттері жөніндегі ішкі құжаттарына түсіністік білдіретіндерін
мақұлдап қол қойған. Жыл сайын Компанияның, еншілес және тәуелді
ұйымдардың жұмыскерлеріне арнап жемқорлыққа қарсы заңнама
талаптары мен Компанияның ішкі саясатын орындауға қатысты
тренингтер өткізіледі.
ҚМГ БӨ – Компания тарапынан тартылатын үшінші тұлғалардың
жемқорлыққа қарсы заңнама талаптарын орындауын қамтамасыз етуге
талпынады. Осы мақсатта Компания тарапынан үшінші тұлғалармен
арада жасалатын барлық келісімдерде тиісті бап ескерілген, оған сәйкес
Компания тарапынан тартылатын үшінші тұлға жұмыскерлерінен
жемқорлыққа қарсы заңнаманың орындалуымен қатар, заңбұзушылық
оқиғаларға қатысты күдік туындаған жағдайда Компанияға хабарлау
талап етіледі, сол сияқты, бұл бапта жемқорлыққа қарсы заңнама
талаптарын аяққа басу оқиғалары жөнінде күдік туындаған жағдайда
үшінші тұлғаға артылар сенімділік деңгейіне Компанияның кешенді
бағалау жүргізу құқы да ескерілген.

Стратегиялық шолу

Серіктестердің тәуекелдері
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Әлеуметтік
саясат
ҚМГ БӨ 26 000-нан астам адамды жұмыспен
қамтып отырған кәсіпорын. Компания
жұмыскерлердің еңбек жағдайын жақсарту
жұмыстарын әрі қарай жалғастырып, әлеуметтік
және индустриалдық нысандар құрылысына
белсене араласуда, сол сияқты, қоршаған ортаны
қорғау жобаларын да ойдағыдай жүзеге асыруда.

ҚМГ БӨ кәсіпорындарында

26 000
адам

жұмыс істейді
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Жер қойнауын пайдалану келісімшарттарына сай ҚМГ БӨ өз қызметі
жүріп жатқан аймақтардың әлеуметтік дамуына қаржылық ресурстар
бөлуді тоқтатқан жоқ. 2015 жылы Атырау және Маңғыстау облыстарындағы
әртүрлі әлеуметтік жобаларға 1,9 млрд теңге (8,5 млн АҚШ доллары)
бөлінді. Бұл қаражатты қай бағытта пайдалану қажеттігін, тұрғындардың
әлеуметтік тілек-мұқтаждарына сай жергілікті атқарушы органдар өздері
анықтайды. Мысалға, тиісті қаржыландыру ауқымы автокөлік жолдарын
жөндеуге, қала ішіндегі мөлтек аудандарды көріктендіруге, жұмыссыздарға
арнап әлеуметтік жұмыс орындарын ашуға және өзге де өзекті әлеуметтік
мәселелерге бағытталуда.

Әлеуметтік жауапкершілік
Компания өндіріс жүріп жатқан аймақтардағы әлеуметтік тұрақтылықты
сақтап, жергілікті тұрғындардың лайықты тұрмыс деңгейін қамтамасыз
етуге кепіл етілген жауапкершілікті толық түсінеді. Осыған орай, ҚМГ
БӨ ағымдағы өндірістік қажеттіліктерге қарамастан, Компанияның
қызметкерлер штатын өз деңгейінде сақтай отырып, ұжымдық келісімде
қарастырылған барлық төлемдер мен медициналық сақтандыру және кәсіби
біліктілікті көтеру тұрғысында қосымша шығындар жұмсауда.
Экономиканың ағымдағы шиеленісті жағдайына қарамастан, Компания
әлеуметтік төлемдер мен жұмыскерлер жалақысының бүгінгі таңдағы
тұрақты деңгейін сақтап қалуды жоспарлап отыр, егер, әрине, экономикалық
жағдай одан әрі қиындай түспесе.
«Өзенмұнайгаз» АҚ (ӨМГ) және «Ембімұнайгаз» АҚ (ЕМГ)
жұмыскерлерімен арадағы ұжымдық келісімдер 2014–2016 жылдарға
жасалған болатын. Жұмыскерлер алдындағы 2016 жылға жоспарланған
міндеттемелер толығымен орындалады. Ол – сыйақылық төлемдер,
жұмыскерлер мен олардың отбасы мүшелерін медициналық сақтандыру,
балалардың сауықтыру орындарындағы демалысы, жалақыны инфляция
деңгейіне сай индексациялау деген сөз. Алайда, мұнай бағасының
айтарлықтай төмендеу үрдісі мен макроэкономикалық өзге де факторларды
есепке ала отырып, 2017 жылдан бастап кейінгі жылдарға қатысты ұжымдық
келісімдердің шарты ұжымдар өкілдерімен бірлесе қайта қаралатын болады.
Компания, сондай-ақ спорт бірлестіктеріне, Ұлы Отан соғысы және әскери
қақтығыстар ардагерлері қауымдастықтарына, «Мұнайшы» қорына
демеушілік көмек көрсетуде. 2015 жылдың мамырында орын алған нөсер
жауын салдарында үйлерін топан су басып, әлеуметтік тұрғыдан қорғансыз
қалған отбасыларына арнап баспаналар салу үшін ашылған арнайы қорға
Ембі мұнайшылары бір күндік жалақыларын аударып, жанашырлық танытты.
«Өзенмұнайгаз» АҚ Жаңаөзен қаласында ботаника бағын салу
жобасын қолдады, сол сияқты, қала ішіндегі көптеген шараларға әрқашан

2015 жылы демеушілік көмек көрсету аясында Жаңаөзен қаласында
«Жұлдызай» медициналық орталығын ашу» жобасына 51 млн теңге
қаржы бөлінді. Бұл жоба – отандық және шетелдік мамандарды қатыстыра
отырып, мүмкіндіктері шектеулі балаларды емдеп, сауықтыруға арналған.
Аталған жобаны жүзеге асыру барысында Жаңаөзен қалалық ауруханасы
базасында науқас балаларға 3 ота, Ақтау қаласындағы Маңғыстау
облыстық ауруханасында 2 ота жасалды. Сол сияқты, орталыққа Литвадан,
Израильден, Ресейден, Қытайдан және Астана, Алматы қалаларынан
бірнеше рет білікті мамандар шақырылды. Жаңаөзендіктер қатарынан емдік
дене шынықтыру нұсқаушылары және массаж жасау мамандары Астана
қаласында арнайы оқулардан өтті. Орталықта, сондай-ақ Наурыз Мейрамы,
Балаларды қорғау күні, Жаңа жыл сынды мейрамдарды тойлау шаралары да
өткізіліп тұрады. 2016 жыл қарсаңында мұнда Тұсау кесер шарасы өткізіліп,
онда ұлттық дәстүрге сай екі баланың тұсауы кесілді. Айта кету керек,
бұған дейін бұл екі сәби өз бетімен қозғала да алмайтын, ал дәрігерлер мен
нұсқаушылардың, ата-ананың ыждахатты көмегімен олар енді аяқ басып
жүре алады.
«Қазақстан Республикасында онкологиялық науқастарды психикалықәлеуметтік сауықтыру» жобасы аясында Қоғамдастық онкологиялық
сырқатпен ауыратын балаларға қолдау көрсетуші «Амила» қоғамдық
қорына 15 млн теңге сомасында қаржылық қолдау көрсетті. Жобаны жүзеге
асыру барысында психологтар науқастармен, олардың туған-туыстарымен
және медициналық персоналмен 17 000-нан астам, ал әлеуметтік
қызметкерлер 3000-нан астам консультациялық кеңес өткізді. Сол сияқты,
25 000-нан астам қызмет түрлері көрсетілді, оның ішінде әлеуметтікмедициналық, әлеуметтік-құқықтық, әлеуметтік-психологиялық және т.б.
қызмет түрлері қамтылды. Онкологиялық сырқаттарды емдеу барысында аса
қажет «Сенсорлық бөлме» іске қосылды.
2014 жылы «Шапағат» Ерікті қоғамы» қоғамдық қорына қайырымдылық
көмек көрсету аясында шетелдік емдеу мекемелерінде 11 баланы емдеуден
өткізуге 34 млн теңге сомасында қаржылық қолдау көрсетілді.
Әлеуметтік жобалардың шығыны, млн теңге
Маңғыстау облысы

2014
2015

Атырау облысы

Барлығы

Міндетті

Ынталы

Барлығы

Міндетті

Ынталы

2 140
1 379

904
900

1 236
479

533
518

343
394

190
124

Стратегиялық шолу

демеушілік қолдау көрсетіп отырады. «Қазгермұнай» БК» ЖШС (ҚГМ
БК) Қызылорда қаласының тұрғындарына арнап жаңа ипподром салып
берді. «Қаражанбасмұнай» АҚ-да (ҚБМ) «Жас маман» жобасы қолға
алынған, оған сәйкес салалық жоғары оқу орындарының ең озық түлектері
компанияда тәжірибеден өте алады.
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Стратегиялық шолу

Әлеуметтік саясат (жалғасы)

Кәсіби шеберлік байқауы
2015 жылдың тамызында ҚМГ БӨ кәсіпорындары мен еншілес ұйымдары
арасында «Үздік маман» деп аталатын 8-ші кәсіби шеберлік байқауы болып
өтті. Оған «Өзенмұнайгаз», «Ембімұнайгаз», «Қаражанбасмұнай»
акционерлік қоғамдары мен «Қазгермұнай» БК» ЖШС және «КРУЗ»
ЖШС сервистік компаниясынан жалпылай алғанда 58 жұмыскер қатысты.
2015 жылы «Үздік маман» байқауы «Өзенмұнайгаз» АҚ өндірістік базасы
негізінде өткізілді. Байқау тапсырмаларын орындау үшін Өзен кен орнында
арнайы жұмыс алаңдары дайындалып, тиісті құрал-жабдықтар жеткізілді.

Біздің мамандар
Құрылған сәттен бастап, ҚМГ БӨ жыл сайын өз қызметіне қажет
қызметкерлер қатарын әзірлеп, олардың кәсіби біліктілігін арттыру
мәселелеріне көңіл бөлуде. Компания бірыңғай корпоративтік саясат пен
стратегиялық басымдықтарды жеткізу мақсатында ҚМГ БӨ компаниялар
тобындағы жұмыскерлерге арнап әртүрлі оқыту бағдарламаларын жүзеге
асыруда. 2015 жылы ҚМГ БӨ компаниялар тобының 37 941 жұмыскері1 өз
кәсіби біліктілігін шыңдай алды.
ҚМГ БӨ компаниясына қатысты Қазақстан Республикасындағы үйлестіру
талаптарымен қатар Ұлыбританиядағы үйлестіру талаптары да қолданылуы
себепті (оның ішінде Листинг тәртібі мен Ұлыбританияның Қаржылық
реттеу және қадағалау басқармасының Ашықтық және айқындық тәртібі
де ескерілген), ҚМГ БӨ Лондон Қор Биржасымен бірлесе 2015 жылы
комплаенс (сәйкестік) жөнінде онлайн курстары сабақтарын әзірлеп, онда
ҚМГ БӨ компаниялар тобының 1 178 жұмыскері оқудан өтті. Оқыту шарасы
2015 жылдың қазанынан желтоқсан айына дейінгі аралықты қамтыды.
2015 жылы «Ембімұнайгаз» акционерлік қоғамында дуальді оқыту
жобасы басталды. Оған сәйкес Атырау мұнай және газ институты мен
«АРЕС Petrotechnic» техникалық жоғары мектебінің 39 студенті оқу
оқумен қатар, ЕМГ-нің «Жылыоймұнайгаз», «Жайықмұнайгаз» және
«Қайнармұнайгаз» сынды мұнай-газ өндіру басқармалары (МГӨБ)
құрылымдарында жұмыс істеп, тәжірибе алуда. Студенттердің жаңа оқу
әдісі бойынша шығындары мен еңбек ақысын толығымен Компания төлеп
отыр. Оқу аяқталғанда олар «Ұңғымаларды зерттеу операторы» мамандығы
бойынша емтихан тапсыруы тиіс, ал емтихан нәтижесі бойынша оларға
еңбек кітапшасына жазылған кәсіби біліктілік дәрежесі тағайындалады.

1 Егер жұмыскер оқу бағдарламасына бір жылда бірнеше рет қатысқан болса, онда
аталған мәліметті есептеу барысында ол қатысқан оқу шараларының саны түгел
көрсетілді.

Байқау нәтижесі бойынша барлық 11 номинация бойынша бірінші
орындарды түгелдей «Өзенмұнайгаз» АҚ жұмыскерлері жеңіп алды.
«Ембімұнайгаз» АҚ жұмыскерлерінің еншісіне «мұнай және газ өндіру
операторы», «ұңғымаларды зерттеу операторы», «электромонтажшылар
бригадасы» номинациялары бойынша үш екінші орын бұйырды.
«Қазгермұнайгаз» БК» ЖШС жұмыскерлері «бақылау-өлшеу аспаптары
және автоматика бойынша темір ұстасы», «химиялық сараптау лаборанты»,
«мұнай шаруашылығы құралдары бойынша темір ұстасы» және «мұнайды
әзірлеу операторы» номинациялары бойынша төрт екінші орынды
еншіледі. Сол сияқты, «Қаражанбасмұнай» АҚ жұмыскерлері «қабатты
қысымды қостау операторы» және «ұңғымаларды жерасты жөндеу
бригадасы» номинациялары бойынша екі екінші орынды жеңіп алды.
Ал ҚМГ БӨ-нің осынау кәсіби шеберлік байқауына алғаш рет қатысқан
«КРУЗ» серіктестігінің жұмыскерлері «газ-электр дәнекерлеушісі» және
«қырнаушы» номинациялары бойынша екі екінші орынды иеленеді.
Әр мамандық түрі бойынша байқау жеңімпаздары «Үздік маман» медалімен,
ақшалай сыйақылармен және бағалы сыйлықтармен марапатталды.
Байқауға қатысып, бірінші, екінші және үшінші орындарды жеңіп алған
жұмыскерлердің жалақыларына, тарифтік мөлшерлемелерге сай, жыл
бойына 30%, 20% және 10% көлемінде үстемақы қосылатын болады.

ҚМГ БӨ компаниясындағы жастар қозғалысы
ҚМГ БӨ-нің орталық аппаратында да, еншілес ұйымдарында да 2012
жылдан бері Жас мамандар кеңесі жұмыс істейді.
Қозғалыс миссиясы – жастардың компания қызметіне белсене араласуына
мұрындық болу, атап айтсақ: ҚМГ БӨ стратегиялары мен мақсаттарына сай
өндірістік және стратегиялық міндеттердің шешіміне жастар да атсалысып,
жас жұмыскерлердің кәсіби тұрғыдан дамып, ілгерілеуі үшін жағдай
жасауға, жас жұмыскерлердің бойында корпоративтік құндылықтардың
қалыптасуына, олардың ғылым, техника және өндірісті басқару
салаларындағы шығармашылық әлеуетін ашып, дамытуға үлес қосу болып
табылады.
2015 жылдың 11-12 маусымында «ҚазМұнайГаз» Барлау Өндіру»
АҚ («ҚМГ БӨ», «Компания») компаниялар тобының жас мамандар
кеңесі өткізген дөңгелек үстел барысында аталған кеңестің Компания
қызметіндегі рөлі талқыға салынды.
Дөңгелек үстел түріндегі басқосуға ҚМГ БӨ-нің Маңғыстау, Атырау, Батыс
Қазақстан, Қызылорда облыстарындағы және Астана қаласындағы 18
еншілес және тәуелді компаниясының өкілдері қатысты.
2014 жылы өткізілген Жас маман күнін өткізу барысында озық деп танылған
жобалық жұмыстар байқауының жеңімпаздары өз жобаларын өндіріске
енгізу нәтижесінің алғашқы көрсеткіштерін таныс етті. Байқау шарттары
бойынша, әртүрлі секциялар бойынша (геология және геофизика, еңбекті
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Денсаулық, қауіпсіздік және қоршаған орта
ҚМГ БӨ үшін көшбасшыға тән стратегияны жүзеге асыру – тек қана
өндірістік және қаржылық жоғары көрсеткіштерге қол жеткізу деген сөз
емес. Өндірістік жаңа жетістіктерге қол жеткізу экологиялық менеджмент
сапасын арттыру мен еңбекті қорғау саласында да ауқымды жұмыс атқаруды
талап етеді. ҚМГ БӨ Директорлар кеңесі менеджменттің қауіпсіздік
деңгейін көтеріп, өндірістік жарақат, кәсіби сырқат, апатты оқиғалар
көрсеткіштерін дәйекті түрде азайту тұрғысындағы жұмыс барысын
қашанда айрықша бақылауда ұстайды.

Қауіпсіздік және еңбекті қорғау

және қоршаған ортаны қорғау, кен орындарын игеру, қаржы, т.б.) жобалық
жұмыстардың жеңімпаздары өз идеяларын жыл бойында өндіріске ендіруге
тиіс болатын.
Мысалға, «Қазгермұнай» БК» серіктестігінің Нұралы кен орнындағы
М-II-3 қабатының тәжірибелік учаскесінде Нариман Әбжанов ұсынған
полимерлік суландыру жобасын сынақтан өткізу нәтижесінде суландыруды
тұрақтандырып, қосымша мұнай өндіруге қол жеткізілді. «Алстрон» ЖШС
жүзеге асырып жатқан осы полимерлік суландыру әдісін өндіріске енгізу
арқасында аталған кен орнында 2015 жылы қосымша 21 мың тонна мұнай
өндірілді.
«Ембімұнайэнерго» басқармасының инженері Айбек Бейсеновтың еңбекті
және қоршаған ортаны қорғау жобасы былтыр техникалық қауіпсіздік
жобалары ішінде үздік деп танылды. Техникалық қауіпсіздік жөнінде жас
маман өз күшімен түсіріп, монтаждап, дыбыстай алған оқу фильмі қазір
компания ішінде ұдайы көрсетіліп, таратылуда.
Дөңгелек үстелге қатысушылардың алдында көлденең бұрғылаудың заманға
сай жаңа технологиялары мен геологиялық барлаудың бүгінгі әдістері
жөнінде сала мамандары өз мәлімет-деректерін ұсынып, тәжірибе бөлісті.
Сонымен қатар, шара аясында компанияның орта мерзімге негізделген
келешек дамуы тұрғысында пікір алмасу да болып өтті.

Жыл сайынғы спартакиада
Қалыптасқан дәстүр бойынша ҚМГ БӨ-нің еншілес компаниялары өз
кезегімен Спартакиада ойындарын ұйымдастыруы тиіс. 2015 жылдың
қыркүйегінде ҚМГ БӨ компаниялар тобы еңбек ұжымдарының IV
Cпартакиадасы Атырау қаласында өткізілді.
Төрт күн бойы мұнайшылар спорттың бірнеше түрі бойынша сайысқа
түсті. Командалар волейбол, баскетбол, шағын футбол, үстел теннисі мен
үлкен теннис, суда жүзу, жеңіл атлетика, шахмат, арқан тарту сынды спорт
ойындары бойынша күш сынасты. Сол сияқты, олар өздерін қазақша күрес
және тоғыз құмалақ сынды ұлттық ойындар бойынша да сынап көрді. Спорт
бәйгесіне «Ембімұнайгаз» АҚ, «Өзенмұнайгаз» АҚ, «Қаражанбасмұнай»

Өндірістік қауіпсіздік ҚМГ БӨ менеджменті үшін басымдық
берілген мәселенің бірі болып табылады. Соңғы үш жылда Компания
жұмыскерлердің қауіпсіздігін қамтамасыз етуге бағытталған ауқымды
жұмыс шараларын жүргізуде. Ол, бірінші кезекте, жұмыскерлердің еңбек
жағдайын жақсарту дегенді білдіреді, яғни бұл тұрғыда шаруашылықтұрмыстық және әкімшілік-тұрмыстық кешендердің, асханалардың, топтық
құрылғылар орнатылатын операторлық ғимараттардың, т.б. құрылысы қолға
алынған. Компания басшылығы, сондай-ақ сатып алынатын арнайы киімкешек, арнайы аяқ киім мен жеке қолданыстағы қорғаныс құралдарының
сапасына да түпкілікті көңіл бөледі.
Ұйым атауы
2014 жыл
2015 жыл
Еңбекті қорғау, өнеркәсіп және өрт қауіпсіздігі шараларының шығындары,
мың теңге

ӨМГ
ЕМГ
ҚБМ
ҚГМ
Жиынтық көрсеткіші:

744
563
581
222
2 111

698
236
565
279
1 779

Жеке қолданыстағы қорғаныс құралдарының шығыны, мың теңге

ӨМГ
ЕМГ
ҚБМ
ҚГМ
Жиынтық көрсеткіші:
Барлығы:

1 871
617
127
76
2 692
4 802

1 030
364
190
54
1 637
3 416

Мұнай компанияларының өндірістік нысандары қауіпті нысандар санатына
жатады, сондықтан да ҚМГ БӨ өз қызметкерлерінің өмірі мен денсаулығына
қатысты туындауы ықтимал қауіпті жағдайлардың тәуекелін төмендету үшін
белсенді жұмыс жүргізуде.
2015 жылдың қорытындысы бойынша «Карповский Северный» ЖШС,
«Орал Ойл энд Газ» ЖШС, «KMG EP-Catering» ЖШС және «Су өндіру
және тасымалдау басқармасы» ЖШС кәсіпорындары жазатайым оқиғалар
бойынша нөлдік көрсеткішке қол жеткізе алды.
Еншілес және тәуелді өзге де ұйымдарда өндіріске қатысты 40 шақты
жазатайым оқиғаға жол берілді, бұл оқиғалардың барысында 42 жұмыскер
зардап шекті, оның ішінде 14 жұмыскер ауыр жарақат, 26-сы жеңіл жарақат
алды және де екі оқиға адам өлімімен аяқталды.

Стратегиялық шолу

АҚ, «Қазгермұнай» БК» ЖШС, «Технологиялық көлік және ұңғымаларға
қызмет көрсету басқармасы» ЖШС, Жаңаөзен қаласы сервистік
компанияларының құрама командасы, сондай-ақ ҚМГ БӨ орталық
аппараты, «Орал Ойл энд Газ» ЖШС-мен, «Карповский Северный»
ЖШС-мен бірлесе – Атырау, Маңғыстау, Батыс Қазақстан, Қызылорда
облыстары мен Астана және Орал қалаларынан барлығы 350 мұнайшы
қатысты.

64

«ҚазМұнайГаз» Барлау Өндіру» акционерлік қоғамы Жылдық есеп-2015

Стратегиялық шолу

Әлеуметтік саясат (жалғасы)

Жазатайым оқиғалар салдарында зардап шеккен жұмыскерлердің 25-і
қайтадан жұмысқа шықты, екеуіне мүгедектік тағайындалды, ал 13-і
амбулаторлық емдеу алуда.
Өндіріс барысында жазатайым оқиғаларға жол бергені үшін 78 жұмыскер
тәртіптік жауаптылыққа тартылды.
«Қаражанбасмұнай» және «Өзенмұнайгаз» акционерлік қоғамдарында
орын алған – жұмыскерлердің өлімімен аяқталған жазатайым екі оқиға
бойынша арнайы құрылған комиссия жүргізген тексеру қорытындысы екі
жағдай бойынша да төмендегідей себептерді анықтап, көрсетті:
• Электр қондырғыларын пайдалану барысында зардап шеккен жұмыскер
тарапынан қауіпсіздік талаптары орындалмаған, сондай-ақ электр қорғанысы
құралдары қолданылмаған.
• Жауапты жұмыскерлер өндіріс жұмыстарын қанағаттандырарлық
деңгейде ұйымдастыра алмауы салдарында қауіптілік көрсеткіші жоғары
өндіріс жұмыстарын қадағалау барысында кемшіліктерге жол берілген.
2015 жылдан бері ҚМГ БӨ есеп беру айқындығы саясатын жүзеге асыруда,
яғни бұл тұрғыда өндіріс барысында орын алған барлық жарақаттар, оның
ішінде еңбек қабілетін жоғалтпаған шағын жарақаттар да түгелдей есепке
алынады. Жыл бойында еншілес және тәуелді ұйымдарға тиесілі нысандарда
мақсатты тексерулер жүргізілді, сол сияқты арнайы ұйымдастырылған
кездесулер мен жиындарда өндіріс барысында орын алған жазатайым
оқиғаларды (оның ішінде шағын жарақаттар бойынша да) дереу есепке алып,
тексеру жүргізу және дер кезінде ақпараттандыру тұрғысында түсіндіру
жұмыстары жүргізілді.

2013-2015 жж. өндірістік жарақаттар динамикасы

Жыл сайын жұмыскерлер өнеркәсіптік қауіпсіздік және еңбекті қорғау
талаптары бойынша арнайы оқудан өтеді. Өндірістік учаскелердің
барлығында мамандықтар бойынша нұсқаулықтар, сол сияқты әр жұмыс түрі
бойынша қауіпсіздік нұсқаулықтары әзірленген. Сол сияқты, әр жұмыскерге
арнап қалтаға салып жүруге болатын техникалық қауіпсіздік ережелері
әзірленіп, таратылған.

Қоршаған ортаны қорғау
Компания қызметі табиғи ресурстарды пайдаланумен тікелей байланысты
екенін дұрыс түсіне отырып, ҚМГ БӨ қоршаған ортаның қолайлы жағдайын
сақтап, табиғат ресурстарын рационалды етіп пайдалану тұрғысындағы
қоғам алдындағы өз жауапкершілігін толық мойындайды.
2015 жылы табиғатты қорғау шараларына өнім өндіруші негізгі төрт актив
бойынша 4,64 млрд теңге жұмсалды (21 млн АҚШ доллары).
2014–2015 жж. қоршаған ортаны қорғау шараларын
орындауға бөлінген қаржылық шығын динамикасы
млрд теңге
Еншілес ұйымдардың атауы

ӨМГ
ЕМГ
«Қаражанбасмұнай»
«Қазгермұнай» БК» ЖШС
«ҚазМұнайГаз» БӨ» АҚ

Көрсеткіш атауы
Қоршаған ортаны қорғау
шығындары
2014 ж.
2015 ж.

2 750
1 860
1 340
530
6 480

1 760
1 530
770
580
4 640

Табиғатты қорғау шараларына сай 2015 жылы «Өзенмұнайгаз» АҚның келісімшарт жасалған аумақтарында бұрыннан қалған не жаңадан
пайда болған мұнайдан ластанған учаскелерді анықтау жұмыстары
аяқталды. Есепті кезеңде ӨМГ аумағында 123 мың 733 тонна өндірістік
тұтыну қалдықтары өңдеуден өткізіліп, кәдеге жаратылды, оның ішінде
Ә.Б. Бектұров атындағы химия ғылымдары институтында мазутталған
топырақтың 60 мың тоннасы өңделіп, мердігер компания тарапынан
өндірістік қалдықтардың 50 мың тоннасы гидрохимиялық тазартудан
өткізілді. ӨМГ өз күшімен мазутталған топырақтың 8 мың 243 тоннасын
өңдеуден өткізіп, қалдықтардың 5 мың 490 тоннасын өңдеу мақсатында
мердігер ұйымдарға жөнелтті.
Аталған жұмыс ауқымын жүзеге асыру нәтижесінде қолданыстағы
жасақталған бес полигонның біреуі қалдықтардан толық тазартылды.
Сонымен қатар, ӨМГ аумағындағы радиациядан ластанған тұрбалар мен
құрылғылардың 6 мың тоннасы тазартудан өткізілді.
«Ембімұнайгаз» АҚ аумағында 15 мың 324 тонна өндірістік тұтыну
қалдықтары өңделіп, кәдеге жаратылды, оның ішінде ӨМГ өз күшімен 8 мың
тонна мазутталған топырақты өңдеуден өткізіп, 7 мың 324 тонна қалдық
ауқымы көлденең ұйымдар тарапынан өңделді.
«Қаражанбасмұнай» АҚ-да көлденең ұйымдардың күшімен 2015 жылы
пайда болған өндірістік қалдықтардың 29 мың 196 тоннасы өңдеуден
өткізілді.
«Қазгермұнай» БК» ЖШС бойынша 2015 жылғы 17 мың 130 тонна
ауқымындағы өндірістік тұтыну қалдықтары толығымен өңделіп, кәдеге
жаратылды.
2014–2015 жылдар аралығында орындалған жұмыс ауқымы,
тоннамен
Ластанған
Өндірістік
Қатерсіздендіруден
жерлерді
қалдықтардың
кейін тазартылған
биологиялық
кәдеге жаратылған
радиоактивті
жолмен тазарту
ауқымы
қалдықтар ауқымы
ауқымы

«Ембімұнайгаз» АҚ
«Өзенмұнайгаз» АҚ
«Қаражанбасмұнай» АҚ
«Қазгермұнай» БК»
ЖШС
БАРЛЫҒЫ:

2014

2015

2014

27 970

10 524

65 090 123 733
32 000

2014

2015

–

– 245 300

–

1 000

6 000 405 740

–

29 196

–

16 200 17 130
141 260 180 583

–
1000

2015

–

27 400

–

–
–
6 000 678 100

–
–

«ҚазМұнайГаз» Барлау Өндіру» акционерлік қоғамы Жылдық есеп-2015

ӨМГ, ЕМГ, ҚБМ, ҚГМ БК өндірістері салдарында қоршаған ортаға
жағымсыз ықпал ету мүмкіндігінің алдын алу үшін Эклологиялық бақылау
бағдарламасы жүзеге асырылуда. Бұл Бағдарлама қоршаған орта жүйесіндегі
маңызды құрам: ауа, су асты және ағын сулардың, жер қабатының, өсімдіктер
мен жануарлар әлемінің жағдайына өндірістік мониторинг жүргізу тәртібін
және әдісін анықтайды.

«Өзенмұнайгаз» АҚ
«Ембімұнайгаз» АҚ
«Қаражанбасмұнай»
АҚ
«Қазгермұнай» БК»
АҚ
Жалпылай алғанда

Нақты көрсеткіш,
2015 ж.

Рұқсат етілген
ауқым,
2015 ж.

Нақты көрсеткіш,
2014 ж.

Рұқсат етілген
ауқым, 2014 ж.

Ауаға шығарылатын ластаушы заттардың динамикасы,
тоннамен

14 796
8 688

8 975
5 231

13 353
6 660

6 954
5 134

4 161

4 161

5 660

5 651

1 562
29 207

963
19 330

2 562
28 227

1 999
19 738

Каспий су айдынын қорғау

Каспий теңізі су айдынының ластануын алдын алу мақсатында Компания
соңғы жылдары жағалауды су көшкінінен қорғай алатын арнайы
жинақтаушысы бар металдан жасалған көп сатылы құрылғы – «Рено
матрацтарын» қолданады.
«Жылыоймұнайгаз» МГБӨ-нің Тереңөзек және Батыс Прорва кен
орындары 8,47 км қашықтыққа созылған қорғаныс бөгетімен бекітілген.
Оның сыртында «Ембімұнайгаз» АҚ-ға тиесілі «Жылыоймұнайгаз»
МГӨБ кен орындарында суға батып кеткен және суға батырылған
ұңғымалар бойынша тұрақты негізде мониторинг жүргізіледі.

Газды кәдеге жарату
«Өзенмұнайгаз» АҚ тарапынан өндірілетін ілеспе газ толығымен
«ҚазГӨЗ» ЖШС арқылы өңделіп, кәдеге жаратылады.
«Ембімұнайгаз» АҚ кен орындарындағы алауларда мұнайға ілеспе газды
жағу ауқымын қысқарту, ал келешекте ілеспе газдың жануына 100% жол
бермеу мақсатында әзірленген Мұнайға ілеспе газды дамыту және өңдеу
бағдарламасы (Бағдарлама) бекітілді.
Бұл бағдарламаларды жүзеге асыру көптеген экологиялық міндеттерді
орындауға жол ашады, атап айтсақ: ауаға шығарылатын қалдықтар ауқымын
азайтуға, топырақ пен су нысандарының ластану деңгейін төмендетуге,

ауаны буландыру нәтижесін беретін лас қалдықтардың атмосфераға
шығарылуын азайтуға, т.т.
Бүгінгі таңда Бағдарлама аясында екі жоба жүзеге асырылды: Исатай
ауданында «Жайықмұнайгаз» МГӨБ кен орындарындағы мұнайға ілеспе
газдың әзірлеу және тасымалдау жүйелерін кеңейту» жобасы мен Мақат
ауданында «Доссормұнайгаз» МГӨБ-нің Шығыс Мақат кен орнындағы
мұнайға ілеспе газдың әзірлеу және тасымалдау жүйелерін кеңейту» жобасы.
Екі жобаның жалпы құны 3 млрд теңгеден (13 млн АҚШ доллары) астам.
Аталған жобалар тауарлық стандарт деңгейіне жеткізіліп әзірленген
ілеспе газды Компания кәсіпшілігінің технологиялық қажеттіліктері үшін
пайдалануға, ал газдың қалған ауқымын «ҚазТрансГазАймақ» АҚ арқылы
Исатай, Мақат және Қызылқоға аудандарындағы жергілікті тұрғындарға
жеткізуге мүмкіндік береді. «Жайықмұнайгаз» МГӨБ-дегі қондырғының
қуат көрсеткіші жылына 20,0 млн текше метр, ал «Доссормұнайгаз» МГӨБде жылына – 40,0 млн текше метр тауарлық газды құрайды.
Прорва тобындағы кен орындарында газ жағу «Ембімұнайгаз» АҚ үшін
бұрынғысынша түйінді мәселе ретінде қалып отыр. Бағдарламаны жүзеге
асыру аясында Прорва кеніші тобында мұнайға ілеспе газды күкірттен
тазалауға арналған жылына 150 млн текше метр қуатындағы қондырғыны
жобалау және орнату тұрғысында кешенді жұмыстар жүргізілуде. Жоба
бойынша мұнайға ілеспе газды күкірт сутегінен тазалап, конденсаттан
бөліп, тазартылған газды «ҚазМұнайТеңіз» ТМК» АҚ компаниясына
тиесілі «Боранкөл» газ өңдеу зауыты арқылы «Орталық Азия – Орталық»
магистралды газ құбырына тасымалдап, тұтынушыға жеткізу көзделген.
Аталған жобаны жүзеге асыру мерзімі 2014–2016 жж. деп белгіленген. Жоба
құны 19,5 млрд теңге (83 млн АҚШ доллары).
«Қаражанбасмұнайгаз» АҚ тарапынан өндірілетін ілеспе газ толығымен
кәсіпорынның өндірістегі өз қажеттіліктері үшін қолданылады.
«Қазгермұнай» БК» ЖШС-да өндірілетін ілеспе газ толығымен газ өңдеу
қондырғысында өңдеуден өткізіледі. Өңделген газдың белгілі бір бөлігі
кәсіпорынның өз өндірістік қажеттіліктері үшін пайдаланылады. Ал газдың
артылған бөлігі Қызылорда облысы жұртшылығына отын ретінде беріледі.

Экологиялық заңнаманы бұзғаны үшін салынатын
айыппұл санкциялары

Алдыңғы жылдармен салыстырғанда 2015 жылдың қорытындысы бойынша
экологиялық заңнама талаптарын бұзуға жол бергені үшін салынған және
төленген айыппұл санкцияларының көрсеткіштері төмендегені байқалды.
2015 жылы төленген айыппұл санкцияларының жалпы сомасы 122 млн 64
мың теңгені құрады, оның 114 млн 347 мың теңгесі мемлекеттік органдар
тарапынан 2014 жылы салынған болатын.

Стратегиялық шолу

Табиғатты қорғау шараларын жүзеге асыру барысында өндірістік
экологиялық бақылау жүргізу негізге алынады. Бұл тұрғыдағы бақылау
Экологиялық бақылау бағдарламасы мен табиғатты қорғау қызметінің осы
түрін реттеуші нормативтік-әдістемелік құқықтардың талаптарына сай етіп
ұйымдастырылған.
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Корпоративтік басқару

Корпоративтік
басқару
KMG EP is a pioneer among Kazakh companies in applying corporate
governance practices in line with international standards. Investor confidence
in the Company and its management hinges on the Company’s levels of
corporate governance.

KMG EP has developed and put in place an effective system to manage
relations between the Board of Directors, the Management Board and
shareholders. This system ensures that the Company continuously seeks the
best investment opportunities while at the same time considering the interests
of all shareholders.

Regulation of its relationship with the principal shareholder is a vital task of the
Company’s corporate governance system. An agreement is in place between
KMG EP and its parent company NC KazMunayGas (NC KMG) that
provides for business independence while at the same time requiring KMG EP
to act in the best interests of all its shareholders.

The Company’s Board includes three independent directors. They play a major
role in ensuring that the Company complies with its corporate governance
commitments. The independent directors at KMG EP use their experience
to balance the inf luence of the principal shareholder and to closely supervise
management decisions.
The inf luence of the independent directors is bolstered by a legal provision
requiring the presence of no less than half of all independent directors
for meetings of the Board of Directors to be quorate; their membership
and chairmanship on all Board committees, and exclusive voting of the
independent directors on issues related to the authorisation of interestedparty transactions. This allocation of functions provides a more balanced and
effective decision-making process in line with best practices.
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Корпоративтік басқару

Директорлар кеңесі

Кристофер Хопкинсон

Құрманғазы Есқазиев

Игорь Гончаров

Ержан Жанғауылов

Әсия Сырғабекова

Филип Дэйер

Эдвард Уолш

Аластэр Фергюсон

Кристофер Хопкинсон

ДК Төрағасы, «ҚазМұнайГаз» ҰК» АҚ
Басқармасы төрағасының бірінші орынбасары
Кристофер Хопкинсон Шотландиядағы СентЭндрюс (St Andrews University) университетін
бітірген. Мұнай және газ саласында 1980 жылдан бері
жұмыс істейді. ҚМГ ҰК акционерлік қоғамына дейін
International Petroleum, Imperial Energy Corporation
PLC компанияларында бас директор және BG
Тобының Солтүстік Африкадағы активтері бойынша
бірінші вице-президент лауазымдарында болды.
Бұған дейін Shell және «TNK-BP Холдинг» ААҚ-да
әртүрлі қызметтерді атқарды. Мұнайшы Инженерлер
қоғамының мүшесі.
Кристофер Хопкинсон Компанияның ДК мүшесі
болып 2015 жылдың 13 қаңтарында, ал ДК төрағасы
болып 2015 жылдың 20 қаңтарында сайланды.
Хопкинсон мырза тағайындаулар жөніндегі
комитеттің мүшесі.

Құрманғазы Есқазиев

Бас директор, Компания Басқармасының Төрағасы
ҚМГ БӨ Бас директоры (басқарма төрағасы)
қызметін 2015 жылдың 23 қыркүйегінен бері атқарады.
Қосымша негізде «Ембімұнайгаз» АҚ («ЕМГ») Бас
директорының бірінші орынбасары: ЕМГ басқармасы
төрағасы болмаған кездерде оның қызметін атқарады.
2013 жылдың желтоқсанынан 2015 жылдың қаңтарына
дейінгі аралықта «ҚазМұнайгаз» ҰК» АҚ-ның («ҚМГ
ҰК») геология бойынша атқарушы директоры –
бас геологы болып жұмыс істеді. 2012 жылдың
ақпанынан 2013 жылдың желтоқсанына дейін ҚМГ
ҰК Басқармасы төрағасының геология және келешегі
зор жобалар жөніндегі орынбасары қызметінде болды.
2004 жылдан 2008 жылға дейінгі аралықта ҚМГ БӨ
геология және игеру департаменті директорының
орынбасары, бұдан кейін департамент директоры
қызметтерін атқарды. Еңбек жолын «Ембімұнай»
өндірістк бірлестігінің Балықшы барлау бұрғысы
басқармасында бастады. В.И.Ленин атындағы Қазақ
политехникалық институтының мұнай факультетін
(тау-кен инженер-геологы) және геология-минералогия
ғылымдарының кандидаты дәрежесі тағайындалуымен
Томскі политехникалық университетін оқып бітірді.
Құрманғазы Есқазиев Компанияның ДК мүшесі болып
2015 жылдың 26 қарашасында сайланды.

Игорь Гончаров

«ҚазМұнайГаз» ҰК» АҚ операциялық өндіріс
активтері бойынша Басқарушы директоры
1989 жылы Томскі политехникалық институтын
(тау-кен инженер-геофизигі), 2000 жылы Томскі
басқару жүйелері университетін (программалаушы
инженер) және 2002 жылы Heriot-Watt University оқу
орнын (Master of Science in Petroleum Engineering)
аяқтады.
«ТомскНИПИнефть ВНК» ААҚ-да бас инженер
қызметін, «Норд Империал» IEC Group ЖШҚ-да
бас директор сынды жетекшілік қызметтерді, Ресей
Федерациясының Томскі облысы әкімшілігінде жер
қойнауын пайдалану және мұнай-газ кешенін дамыту
жөніндегі департамент басшысы және Томскі облысы
бойынша 2 сыныпты Мемлекеттік толық кеңесші
лауазымдарын атқарды.
ҚМГ Ұлттық компаниясында 2015 жылдың
қыркүйегінен бері жұмыс істейді. Игорь Гончаров
Компанияның ДК мүшесі болып 2015 жылдың 26
қарашасында сайланды.
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Ержан Жанғауылов

«ҚазМұнайГаз» ҰК» АҚ-ның Құқықтық қамтамасыз
ету жөніндегі Басқарушы директоры

«ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ Инвестициялар мен
тәуекелдерді басқару жөніндегі Басқарушы
директоры
Әсия Сырғабекова бүгінгі таңда «ҚазМұнайГаз»
ҰК АҚ-да инвестициялар мен тәуекелдерді басқару
жөніндегі Басқарушы директор қызметін 2013
жылдың қараша айынан бері атқарады. ҚМГ
БӨ ДК құрамына 2010 жылдың 26 наурызында
сайланды. 2003 жылдан бері Халықтық Банк
төрағасының орынбасары, сондай-ақ 2004-2006
жылдар аралығында ҚР Халық Банкі басқармасының
Төрайымы болды. 1998 жылдан 2003 жылға дейінгі
аралықта Ұлттық мұнай-газ компаниясында жұмыс
істеп, «Қазақойл», «ҚазТрансГаз», «ҚазМұнайГаз»
компанияларында әртүрлі жоғары басшылық
қызметтерді атқарды. 1982 жылы Қазақ мемлекеттік
университетінің экономика факультетін бітірген.
1987 жылы Мәскеу қаржы институтында
экономикалық ғылым кандидаты дәрежесін алған.

Филип Дэйер

ҚМГ БӨ Тәуелсіз директоры
Филип Дэйер, құқықтану бакалавры, Сайланған
бухгалтерлер институтының мүшесі, сайланған
бухгалтер дәрежесін KPMG желісінде жұмыс істеп
жүргенде алған, бұдан кейінгі 25 жылда Лондон
қор биржасында тіркелген компанияларға кеңес
көрсетумен маманданып, банктік инвестициялық
қызметпен шұғылданған. Barclays De Zoete Wedd
және Citicorp сынды компанияларда жұмыс істеп,
бай тәжірибе жинақтаған. 2005 жылы ABN AMRO
Hoare Govett компаниясынан шығып, артынша,
яғни 2006 жылы «Роснефть» компаниясына құнды
қағаздарды тиімді етіп орналастыру жөнінде кеңес
берумен айналысты. KNOC сатып алғанға дейін
Dana Petroleum компаниясында аудит жөніндегі
комитеттің төрағасы болды.
Бүгінгі таңда AVEVA Group Plc компаниясының
атқарушы емес тәуелсіз аға директоры және
сыйақылар жөніндегі комитет төрағасы, The
Parkmead Group компаниясының атқарушы емес
тәуелсіз директоры және аудит жөніндегі комитет
төрағасы, «ВТБ Капитал» ЖАҚ және «Северсталь»
ПАҚ компанияларында атқарушы емес тәуелсіз
директор. Navigators Underwriting Agency PLC, IP
Plus PLC және Arden Partners PLC компанияларында
тәуелсіз атқарушы емес директор болған.
Дэйер мырза ҚМГ БӨ ДК мүшесі болып 2010
жылдың мамыр айында сайланды. Ол аудит
жөніндегі комитет төрағасы және сыйақылар,
тағайындаулар, стратегиялық жоспарлау жөніндегі
комитеттердің мүшесі, сондай-ақ Компанияның
Директорлар кеңесі жанындағы Тәуелсіз комитеттің
мүшесі.

Эдвард Уолш

Аластэр Фергюсон

Эдвард Уолш мұнай және газ саласында отыз
жеті жылдан астам жұмыс істейді. «Бритиш
Петролеум» және «Бритиш Газ» компанияларында
әртүрлі лауазымды қызметтер атқарып, аталған
компаниялардың Нигерия, Әбу-Даби, Орталық
және Оңтүстік Шығыс Азиядағы барлау және
өндіру жұмыстарына жауапты болған. Дублин
университетінің қатты заттар химиясы бойынша
ғылым докторы. Компанияның Директорлар кеңесі
құрамына 2006 жылдың 28 тамызында сайланды.
Ол стратегиялық жоспарлау, тағайындаулар, аудит,
сыйақылар жөніндегі комитеттерге мүше, сондай-ақ
Компанияның Директорлар кеңесі жанындағы
Тәуелсіз комитеттің мүшесі.

Аластэр Фергюсонның мұнай және газ саласындағы
тәжірибесі отыз алты жылдан астам, ол, әсіресе,
BP компаниясында біраз жыл жұмыс істеген. 2003
жылдан бері Мәскеуде тұрып жатыр. Алдымен,
яғни 2003 жылдан 2011 жылға дейін ТНК-BPде газ өнеркәсібін дамыту жөніндегі атқарушы
вице-президент қызметінде болды, кейін өз жеке
кеңесшілік бизнесін ашып, ресейлік және украиндық
энергетика бойынша клиенттерге кеңес бере
бастады. XENON Capital Partners компаниясының
аға кеңесшісі. 2015 жылдың 1 қаңтарынан бастап
Zoltav Resources Директорлар кеңесінің төрағасы
болып тағайындалды. 2013 жылдың қазан айынан
ҚМГ БӨ ДК мүшесі, сонымен қатар, сыйақылар
жөніндегі комитеттің төрағасы және аудит,
стратегиялық жоспарлау комитеттерінің мүшесі,
Компанияның Директорлар кеңесі жанындағы
Тәуелсіз комитеттің мүшесі.

ҚМГ БӨ Тәуелсіз директоры

ҚМГ БӨ Тәуелсіз директоры

Корпоративтік басқару

Жанғауылов Е.А. бұған дейін «ҚазМұнайГаз»
ҰК АҚ Вице-президентінің кеңесшісі, Заң
қызметінің жетекшісі, Құқықтық қамтамасыз
ету жөніндегі атқарушы директор қызметтерін
атқарды. «Мұнай және Газ Транспорты»
ҰК» ЖАҚ заң департаментінің директоры,
Қазақстан Республикасының Президент Істері
Басқармасының заң қызметі және кадрлық жұмыс
бөлімінің меңгерушісі қызметтерінде болды,
Қазақстан Республикасы Премьер-Министрі
Канцеляриясының заңнама, қауіпсіздік және
құқықтық тәртіп бөлімінде кеңесші, ҚР әділет
министрінің көмекшісі болып жұмыс істеді.
Білімі – заңгер, 1992 жылы Қарағанды мемлекеттік
университетін бітірген.

Әсия Сырғабекова
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Корпоративтік басқару

Корпоративтік басқару жөніндегі есеп

ҚМГ БӨ корпоративтік басқарудың халықаралық стандарттарға сай
тәжірибесін алғашқылардың бірі болып қолдана бастаған қазақстандық
компания. Инвесторлардың Компанияға және менеджментке деген
сенімі корпоративтік басқару деңгейіне тікелей қатысты.
ҚМГ БӨ – Директорлар кеңесі (ДК), Басқарма және акционерлер
арасындағы қарым-қатынастарды қалыптастыратын тиімді жүйе әзірлеп,
енгізді. Мұндай жүйе барлық акционерлердің мүдделерін сақтай отырып,
Компания үшін озық та тартымды инвестициялық мүмкіндіктер іздеуді
толық қамтамасыз етеді.
Негізгі акционерлермен арадағы қарым-қатынастарды реттеу
Компанияның корпоративтік басқару жүйесіндегі маңызды мәселенің
бірі. ҚМГ БӨ мен «ҚазМұнайГаз» ҰК бас компания арасында Өзара
қарым-қатынас келісімі жасалған, оған сәйкес ҚМГ БӨ-нің кәсіпкерлік
тәуелсіздігі белгіленіп, Компания өзінің барлық акционерлерінің
мүддесіне сай әрекет етуге міндеттеме алған. Компанияның
Директорлар кеңесінде үш Тәуелсіз директор жұмыс істейді. Олар
Компанияның корпоративтік басқару жөніндегі міндеттемелерінің
орындалуын қамтамасыз етуде маңызды рөл атқарады. ҚМГ БӨ
Директорлар кеңесіндегі тәуелсіз директорлар негізгі акционерлердің
ықпалы мен менеджмент шешімін бақылау барысына тиімді тепе-теңдік
орнатуда мол тәжірибе жинақтаған. Тәуелсіз директорлардың ықпалы
заңмен бекітілген талаптар негізінде жүзеге асырылады, мысалға: ДК
отырыстарында кворум үшін олардың жалпы санына шаққанда кем
дегенде жартысы қатысуы тиіс; олар ДК комитеттеріне мүше болып,
төрағалық етуге міндетті; сондай-ақ, басымдық мүддедегі келісімдерді
бекітуге тек қана Тәуелсіз директорлар дауыс беруі тиіс. Функционалдық
міндеттердің бұлайша белгіленіп, бөлінуі озық тәжірибелерге сай
мейлінше тиімді де өлшемді шешім қабылдауға ықпал етеді.

ҚМГ БӨ Директорлар кеңесі
Компанияның басқарушы органы Директорлар кеңесі (ДК), ал
атқарушы органы – Компания Басқармасы болып табылады. Басқарманы
басқаратын Бас директордың өзі де ДК мүшесі, ол, сондай-ақ
Директорлар кеңесіндегі Компанияның бірден-бір жалғыз өкілі. Төраға
Кристофер Хопкинсонды қосқанда Директорлар кеңесінің төрт мүшесі
«ҚазМұнайГаз» Ұлттық компаниясы» акционерлік қоғамының өкілі.
Сол сияқты, ДК құрамына үш Тәуелсіз директор да кіреді. Директорлар
құрамының жалпы саны 8 адам.

Корпоративтік басқару Кодексін ұстану
Жылдық есептің аталған бөлімі Ұлыбританияның Қаржылық
Ұйымдарды Бақылау жөніндегі Басқармасының ашықтық және
айқындылық тәртіптеріне сай әзірленді (FСA’s Disclosure and
Transparency Rules) DTR 7.2 (Корпоративтік басқару тәртібі).
Жаһандық депозитарлық қолхаттары Ұлыбританияның Листинг
агенттігінің ресми тізіміне енгізілген шетелдік компания ретінде,
Компания Ұлыбританияның Корпоративтік басқару кодексін ұстануға
міндетті емес. Алайда, DTR 7.2-ге сай, Компания өзінің жылдық есебінде
корпоративтік басқарудың қазақстандық кодексін ұстанып, кодекс
талаптарын орындап отырғаны туралы ақпарат ұсынуға міндетті, сол
сияқты Қазақстан Республикасы заңнамасы талап ететін корпоративтік
басқарудың іс жүзінде қосымша қолданатын бүгінгі қағидалары туралы
ақпарат беруге міндетті.
2010 жылдың мамыр айында Ұлыбританияның Қаржылық есеп жөніндегі
кеңесі (Financial Reporting Council) корпоративтік басқаруды жетілдіру

мәселелері бойынша Ұлыбританияның тәуелсіз үйлестірушісі ретінде
Ұлыбританияның Корпоративтік басқару кодексін қабылдады, бұған
сәйкес 2012 жылы Ұлыбританияның Корпоративтік басқару кодексіне
сай болу мақсатында Компанияның Корпоративтік басқару кодексі жаңа
редакцияда қайта қабылданды (жекелеген баптарды есепке алмағанда).
Компаниядағы қолданыстағы корпоративтік басқару тәжірибесінің
Ұлыбританияның корпоративтік басқару кодексінде көрсетілген
тәжірибеден айырмашылығы туралы ақпарат жылдық есептің осы
бөлімінде келтірілген.
Директорлар корпоративтік басқарудың маңыздылығын мойындай
отырып, Компаниядағы корпоративтік басқару стандарттарын дамыту
мәселесін қолдайды. Компания корпоративтік басқару тәртіптерін әрі
қарай дамытып, Қазақстан Республикасы заңнамасына сай, Компания
үшін қосымша міндет белгілейтін корпоративтік бақылау ережелерін
қолдануға әзір.

Қазақстанның корпоративтік басқару кодексі
және компанияның корпоративтік басқару
кодексі
Корпоративтік басқарудың қазақстандық кодексінде Қазақстандағы
корпоративтік басқарудың озық тәжірибелері келтірілген.
Корпоративтік басқарудың қазақстандық кодексі корпоративтік басқару
саласындағы халықаралық стандарттарды есепке ала отырып, 2002
жылдың қыркүйек айында Қазақстан Республикасының Ұлттық банкі
жанындағы Құнды қағаздар нарығы мәселелері бойынша сарапшылар
кеңесінің шешімімен бекітілген Қазақстанның акционерлік ұйымдарына
арналған Корпоративтік басқару қағидаларын қолдану жөніндегі
ұсыныстар негізінде әзірленген. Кодекс 2005 жылдың наурыз айында
Қазақстан қаржыгерлері қауымдастығы Кеңесі тарапынан және 2005
жылдың ақпан айында Эмитенттер кеңесі тарапынан мақұлданды.
Қазақстанның Корпоративтік басқару кодексін Компания өз
Корпоративтік басқару кодексі ретінде қабылдады. 2012 жылы
Компанияның Корпоративтік басқару кодексі 2010 жылы қабылданған
Ұлыбританияның Корпоративтік басқару кодексіне сай болу мақсатында
қайта жаңартылып қабылданды (кейбір ережелерді есепке алмағанда,
бұл туралы ақпарат жылдық есептің аталған бөлімінде келтірілген).
Компания қабылдаған толықтырулар Қазақстанның Корпоративтік
басқару кодексінде ескерілген міндеттемелердің үстінен ҚМГ БӨ-ге
қосымша міндеттер жүктейді. Компания, бұл қосымша толықтырулар
Компания қолданып отырған корпоративтік басқару тәртібін одан әрі
нығайта түседі деп есептейді. ҚМГ БӨ Ұлыбританияның Корпоративтік
басқару кодексіндегі өзге де ережелерді назарға ала отырып, алдағы
уақытта корпоративтік басқарудың өзіндік стандарттарын әрі қарай
жетілдіруге талпыныс білдіреді.
Қазақстан Республикасы заңнамасы талаптарын (атап айтқанда –
Корпоративтік басқару кодексі талаптарын) толықтыру ретіндегі
Компанияның Корпоративтік басқару кодексіндегі қосымша ережелер:
• Корпоративтік басқарудың мынадай қосымша қағидалары енгізілді:
– Қоғамның тәуелсіз қызметі қағидасы;
– Жауаптылық қағидасы;
• Кей қағидалар төмендегідей әртүрлі ережелермен толықтырлды, яғни:
– Әлеуметтік саясат қағидасы;

«ҚазМұнайГаз» Барлау Өндіру» акционерлік қоғамы Жылдық есеп-2015

– Компания акционерлерімен арадағы қарым-қатынас құрылымының
ережесі;
– Өкілеттіліктерді ДК төрағасы мен Бас директор арасында бөлу;
– ДК төрағасының міндеттерін сипаттайтын ережелер;
– Тәуелсіз директорлардың ең аз саны туралы талап;
– Тәуелсіз директорлардың «тәуелсіздігін» орнату талаптары мен
белгілеу қағидаларын реттеуші қосымша ережелер;
– Компания директорларының ақпараттарға деген қолжетімділігі мен
кәсіби біліктілігін арттыру ережелері;
– Инсайдарлік ақпараттарды қорғау ережесі;
– Тәуекелдерді басқарудың тиімді жүйесін қамтамасыз ету жөніндегі ДК
жауапкершілігі туралы ереже;
– ДК төрағасы мен мүшелерінің қызметін бағалау тұрғысындағы
ережелер;
– ДК мүшелерін сайлау/қайта сайлау тұрғысындағы ережелер.
Компанияның Корпоративтік басқару кодексінің қолданыстағы
редакциясы ҚМГ БӨ сайтында жария етілген.
2015 жыл ағымында Компания Қазақстанның Корпоративтік басқару
кодексі ережелерін барлық маңызды қырлары бойынша ұстанып,
орындай білді.
2015 жылы Қоғамның Директорлар кеңесі өз қызметіне тәуелсіз баға
беру шарасын дер кезінде өткізді.
• Компанияның Корпоративтік басқару кодексі ДК міндетінде
(ішкі аудит жөніндегі комитетпен бірге) жылына кем дегенде бір рет
тәуекелдерді басқару жүйесінің тиімділігіне баға беруді жүзеге асыруды
қарастырған.
Директорлар кеңесінде тәуекелдер бойынша бөлек комитет құрылмаған,
сондықтан да, комитет туралы ережеге сай, жоғарыда көрсетілген
өкілеттілік Директорлар кеңесінің аудит жөніндегі комитетінің
құзырына берілген. Аудит жөніндегі комитеттің қызметі туралы толық
ақпарат аталған есептің 77 бетінде берілген. 2014 жылдың соңынан
2015 жылдың бірінші тоқсанына дейін «Тәуекелдерді басқару жүйесін
дамыту жөнінде кеңес беру қызметі» жобасы бойынша сыртқы кеңесші
«Эрнст энд Янг – кеңес беру қызметі» ЖШС жұмыс жүргізді. Жоба
қорытындысы бойынша Тәуекелдерді басқару жетекшілігі, Тәуекелдерді
корпоративтік басқару ережелері, тәуекелдерді басқару саясаты одан әрі
өзекті етіліп, ҚМГ БӨ деңгейінде инвестициялық жобаларды бағалау
және тәуекелдерді шоғырландыру әдістемелері әзірленді.

Компанияның корпоративтік басқару
кодексінің ұлыбританияның корпоративтік
басқару кодексі ережелерінен айырмашылығы
Төменде Компанияның Корпоративтік басқару кодексінің
Ұлыбританияның Корпоративтік басқару кодексі ержелерінен негізгі
айырмашылықтары келтірілген.
• Ұлыбританияның Корпоративтік басқару кодексі ережелеріне сай
Директорлар кеңесінің төрағасы қызметке тағайындалғаннан кейін
Ұлыбританияның Корпоративтік бақылау кодексінде белгіленген
тәуелсіздік өлшемдерін қанағаттандыруы тиіс.
Компанияның Корпоративтік басқару кодексінде ДК төрағасының
тәуелсіздігіне қатысты ереже енгізілмеген, директорлардың пікірінше,
Ұлыбританияның Корпоративтік басқару кодексінде берілген тиісті
ержелердегі не Компанияның Корпоративтік кодексінің тиісті
ережелеріндегі тәуелсіздік өлшемдерін ДК төрағасы қанағаттандыра алмас
еді. Директорлар кеңесінің төрағасы ірі акционердің өкілі болып табылады.
• Ұлыбританияның Корпоративтік басқару кодексінде қарастырылғандай,
Директорлар кеңесі мүшелерінің кем дегенде жартысы, төрағаны
қоспағанда, тәуелсіз директор болулары тиіс.
Бұдан айырмашылығы – Компанияның Корпоративтік басқару кодексі
мен Компанияның Жарғысына сай ДК мүшелерінің кем дегенде үштен
бірі тәуелсіз директорлар болуы талап етіледі. Компания Жарғысына
сай, бірқатар негізгі мәселелер, оның ішінде басымдық мүддедегі
келісімдер мен ірі келісімдер, әлеуметтік шығындарды мақұлдау және жер
қойнауын пайдалану келісімшарттарын жасасу сынды мәселелер тәуелсіз
директорлардың басым дауысымен мақұлдануды талап етеді. Компания
Жарғысымен корпоративтік сайтта танысуға болады.
• Сол сияқты, Ұлыбританияның корпоративтік басқару кодексінде
қарастырылғандай, Директорлар кеңесі тәуелсіз директорлардың бірін
тәуелсіз аға директор етіп тағайындауы тиіс.
Бүгінгі таңдағы акционерлер құрылымын есепке алсақ, Компанияның
Корпоративтік басқару кодексінде Директорлар кеңесі тарапынан тәуелсіз
аға директор тағайындау мәселесі ескерілмеген. Тәуелсіз аға директорға
қатысты талап уақыт өте қайтадан қаралатын болады.
• Ұлыбританияның Корпоративтік басқару кодексі бойынша атқарушы
емес директорлар басқарма жұмысының келісілген мақсаттар мен
міндеттерге сай келуі тұрғысында түбегейлі сараптама жасап, басқарма
қызметіне толық бақылау жүргізуі тиіс, сондай-ақ ұсынылған қаржылық
ақпараттың толық көлемде берілетініне, сол сияқты, қаржылық бақылау
және тәуекел менеджменті жүйелері тиімді де сенімді екендігіне көз
жеткізуі тиіс.
Компанияның Корпоративтік басқару кодексі бұл тұрғыдағы
жауапкершілікті Директорлар кеңесі мүшелерінің бәріне бірдей жүктейді.
• Ұлыбританияның Корпоративтік басқару кодексі атқарушы емес
директорларға атқарушы директорлардың сәйкес деңгейдегі сыйақыларын
анықтау жауаптылығын жүктейді және, сонымен қатар, қажет жағдайда
атқарушы директорларды қызметінен босатып, сабақтастық ұстанымдарын
жоспарлау мәселелерін де міндет етеді.
Компанияның Корпоративтік басқару кодексі атқарушы директорлардың
сәйкес деңгейдегі сыйақыларын анықтау жауаптылығын ДК комитеттеріне
жүктеп, атқарушы директорларды тағайындау және қызметтен босату
барысында ДК комитеттерінің қатысуын ескерген. Іс жүзінде – Басқарма
мүшелерінің сыйақы деңгейлерін анықтап, оларды тағайындау мәселелері
мажоритарлы акционердің ықпалында қалып отыр.

Корпоративтік басқару

– Директорларға сыйақы тағайындау қағидаларын реттеу ережелері;

71

72

«ҚазМұнайГаз» Барлау Өндіру» акционерлік қоғамы Жылдық есеп-2015

Корпоративтік басқару

Корпоративтік басқару жөніндегі есеп (жалғасы)

Директорлардың жауапкершілігі туралы
мәлімдеме
Компанияның Корпоративтік басқару кодексіне сай, Директорлар
кеңесі мен Басқарма Компанияның жылдық және қаржылық есептері
үшін жауапты.
Ұлыбритания Листинг агенттігінің (UKLA’s Disclosure and Transparency
Rules) Ашықтық және айқындық ережелері бойынша Директорлар
кеңесінің әрбір мүшесі (63-65 беттерді қараңыз) қолында бар ақпаратқа
жүгіне отырып, төмендегілерді мәлім етеді:

6. Фергюсон Аластэр Муир – тәуелсіз директор;
7. Уолш Эдвард Томас – тәуелсіз директор;
8. Дэйер Филип Эндрю – тәуелсіз директор.
Директорлар кеңесінің мүшелері А.А. Нұрсейітов пен К. Хиллман
ұсынған жазбаша хабарламалар негізінде олардың Директорлар
кеңесі мүшесі ретіндегі өкілеттіліктері сәйкесінше 2015 жылдың
7 қыркүйегінен және 2015 жылдың 20 қазанынан доғарылды.

• Компания мен оның еншілес кәсіпорындарының бір ізге келтіріліп
біріктірілген балансы ретіндегі ҚЕХС талаптарына сай әзірленген
қаржылық есеп Компанияның активтері, міндеттемелері, қаржылық
жағдайы, шаруашылық-қаржылық қызметі туралы толыққанды шынайы
ақпарат береді;

2015 жылдың 26 қарашасында өткен акционерлердің кезектен тыс жалпы
жиналысының қорытындысы бойынша Қоғамның Директорлар кеңесі
құрамына Директорлар кеңесі үшін жалпылай бекітілген өкілеттілік
мерзімге Қоғамның бас директоры (басқарма төрағасы) Есқазиев
Құрманғазы Орынғазыұлын және Гончаров Игорь Валерьевичті
(акционердің өкілі ретінде) сайлау жөнінде шешім қабылданды.

• басшылық есебі Компанияның қаржылық-шаруашылық қызметінің
нәтижесі мен қаржылық жағдайы туралы және оның еншілес
кәсіпорындарымен ортақ міндеттемелері жөнінде шынайы мәліметтен
құралған, мұнда, сондай-ақ Компания мен еншілес кәсіпорындар
ұшырасып жататын маңызды тәуекелдер мен тұрлаусыз жағдайлардың
сипаты да қоса берілген.

Компанияның Корпоративтік басқару кодексіне сай, Директорлар
кеңесі директорлардың тәуелсіздігі жөніндегі деректі бекітіп, Филип
Дэйер, Эдвард Уолш және Аластэр Фергюсон сипаты бойынша және
шешім қабылдауда тәуелсіз мамандар деп есептейді. ДК аталған
директорлардың тәуелсіз шешімдеріне ықпал ететін не ықпал етуі
ықтимал қандай да бір жағдай не қатынас жоқ деп белгіледі.

Дк құрылымы
2015 жылдың 31 желтоқсанындағы жағдай бойынша Директорлар
кеңесінің құрамына сегіз адам кірді, олар:
Аты-жөні

Кристофер Хопкинсон
Құрманғазы Есқазиев
Ержан Жанғауылов
Әсия Сырғабекова
Игорь Гончаров
Филип Дэйер
Эдвард Уолш
Аластэр Фергюсон

Қызметі

ДК төрағасы
ДК мүшесі (Бас директор)
ДК Мүшесі
ДК Мүшесі
ДК Мүшесі
Тәуелсіз директор
Тәуелсіз директор
Тәуелсіз директор

2015 жылдың 13 сәуірінде акционерлердің жалпы жиналысының
шешімімен Директорлар кеңесінің сандық құрылымы 8 адам деп және
2015 жылдың 13 сәуірінен 2016 жылдың 13 сәуіріне дейінгі аралықты
қосқандағы Директорлар кеңесінің өкілеттік мерзімінің дербес құрамы
бекітілді.
2015 жылдың 13 сәуірінде кезектен тыс өткізілген акционерлердің
жалпы жиналысының қорытындысы бойынша Директорлар кеңесінің
төмендегідей дербес құрамы сайланды:
1. Хопкинсон Кристофер Саймон – «ҚазМұнайГаз» Ұлттық
компаниясы» АҚ өкілі;
2. Хиллман Кёртвуд Стоун – «ҚазМұнайГаз» Ұлттық компаниясы» АҚ
өкілі;
3. Сырғабекова Әсия Нарыманқызы – «ҚазМұнайГаз» Ұлттық
компаниясы» АҚ өкілі;
4. Жанғауылов Ержан Арыстанбекұлы – «ҚазМұнайГаз» Ұлттық
компаниясы» АҚ өкілі;
5. Нұрсейітов Абат Ақмұқанұлы – Қоғамның бас директоры (басқарма
төрағасы);

Басқарма құрылымы
2015 жылдың 12 қаңтарынан бастап Компанияның Директорлар
кеңесінің шешімі негізінде басқарма құрамына төмендегідей өзгерістер
енгізілді:
• Компанияның басқарма құрамының санын 7 адам деп белгілеу жөнінде
шешім қабылданды;
• басқарманың жалпылай алғандағы өкілеттілік кезеңіне Бизнесті
дамыту жөніндегі Басқарушы директор Илеуов Азиз Тоқшалықұлын
басқарма мүшесі етіп сайлау жөнінде шешім қабылданды.
• Бұған дейін Бизнесті дамыту бойынша Басқарушы директор қызметін
атқарған Дастан Абдулғафаров Бас директордың экономика және қаржы
жөніндегі орынбасары қызметіне тағайындалды.
• Директорлар кеңесінің шешімімен 2015 жылдың 7 қыркүйегінде
Бас директор (басқарма төрағасы) Нұрсейітов Абат Ақмұқанұлының
өкілеттілігі мерзімінен бұрын доғарылды.
• Директорлар кеңесінің шешімімен 2015 жылдың 23 қыркүйегінде
Есқазиев Құрманғазы Орынғазыұлы Компанияның Бас директоры
(басқарма төрағасы) болып сайланды.
• Сол сияқты, 2015 жылдың 30 желтоқсанында тараптардың келісімі
бойынша Қоғам басқармасының мүшесі Әшірбекова Ботагөзбен еңбек
қатынастары доғарылды.
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2015 жылдың 31 желтоқсанындағы жағдай бойынша
басқарма мүшелері:
Аты-жөні

Құрманғазы Есқазиев
Қайырбек Елеусінов
Дастан Абдулғафаров
Мәлік Сəулебай
Азиз Илеуов

Бас директор және Басқарма төрағасы
Бас директордың өндіріс жөніндегі
орынбасары
Бас директордың экономика және қаржы
жөніндегі орынбасары
Құқықтық мәселелер бойынша Басқарушы
директор
Корпоративтік басқару бойынша Бас
директор
Қаржы директоры – қаржы бақылаушысы

Дк және басқарма жауапкершілігі
Компанияның Директорлар кеңесі, Басқарма және Бас директоры
арасындағы өкілдіктерді бөлу мәселесі Компания Жарғысының 12 және 13
баптары бойынша белгіленеді. Сондай-ақ, ДК және Басқарма өкілдіктері
мен жауапкершілігі ДК туралы Ереже мен Басқарма туралы Ережеде
реттеліп белгіленген.

• Келісімшарт аумақтарын қайтару туралы.
• Қызметтік жалақы мөлшері мен еңбекақы төлеу және Басқарма
мүшелеріне сыйақы төлеу талаптарын анықтау.
• 2014 жылдың шоғырландырылған есебін алдын ала бекіту.
• 2014 жылдың қорытындысы бойынша дивиденд көлемі жөнінде
ұсыныстар енгізу.
• Ішкі аудит қызметінің жоспары мен есептерін, ішкі аудит қызметінің
ұсыныстарын орындау барысын қарау.
• Компанияның ақшалай қаражатын басқару барысына «СамұрықҚазына» ҰӘҚ» АҚ мен «ҚазМұнайГаз» Ұлттық компаниясы» АҚ-ның
қатысуы жөнінде.
• Жер қойнауын пайдалану келісімшарттарына толықтырулар мен
өзгерістер енгізу туралы.
• Компанияның орталық аппараты құрылымы туралы.
• «ҚазМұнайГаз» ҰК» АҚ-ның Барлау Өндіру бизнес-бағытын
түрлендіру Жарғысын жүзеге асыру аясында Компанияның Түрлендіру
және ақпаратты ашу жөніндегі бағдарламасына қатысуы жөнінде.

ДК Компания қызметіне тиісті бақылау жүргізіп, тиімді жолмен басқару
үшін акционерлер алдында жауапты және де ДК бекітілген шешім
қабылдау жүйесіне сай әрекет етеді. Компанияның стратегиялық дамуы
мен стратегиялық саясатын анықтап, әлеуетті мұнай-газ активтерін сатып
алу жөнінде шешімдер қабылдау сынды өзге де мәселелер Директорлар
кеңесінің маңызды қызметінің бірі болып табылады.

• Компанияның 2015-2016 жж. Стратегиялық ұсыныстары жөнінде.

Өз кезегінде, Басқарма, аталған қызмет түрлерін жүзеге асыру бойынша
жұмыс жоспарын әзірлеуге және Компанияның ағымдағы операциялық
қызметіне жауапты. Басқарма ДК алдында Компанияның алға қойған
мақсаттарына қол жеткізу тұрғысында жүргізілген жұмыс ауқымы
бойынша есеп береді.

• Тәуекелдерді басқару жөнінде.

ДК тұрақты негізде және қажетінше отырыс өткізіп отырады.
2015 жылы ДК 58 отырыс өткізді, оның ішінде бетпе-бет негізде 14 отырыс,
сырттай – 44 отырыс.
Жыл бойында ДК өзге де шаралармен қатар төмендегідей мәселелерді
қарастырды:
• Компанияның бюджеті мен бизнес-жоспарларын бекіту.
• Геологиялық барлау мәселелері.
• Қоршаған ортаны қорғау, денсаулық және техникалық қауіпсіздік
мәселелері.
• Жер қойнауын пайдалану келісімшарттарына өзгерістер енгізу
мәселелері.
• Компанияның басымды мүддедегі келісімдерін мақұлдау
(«Өзенмұнайгаз» АҚ және «Ембімұнайгаз» АҚ. Бұл жайындағы
толық ақпарат 82-115 беттегі шоғырландырылған қаржылық есеп пен
«Қаржылық жағдайға және қаржы-экономикалық қызмет нәтижелеріне
талдау» есебінде берілген).
• Акцияларының он және оннан астам пайызы Компанияға тиесілі
(Жарғылық капиталдағы қатысу үлесі) заңды тұлғалар қызметіне қатысты
мәселелер.

• Мұнай-газ активтерін сатып алу тұрғысындағы әлеуетті жобалар
жөнінде.
• Қазақстан Республикасының ішкі нарығына мұнай жеткізу мәселесінің
ағымдағы мәртебесі жөнінде.
2015 жылы Директорлар кеңесі төмендегідей құжаттарды бекітті:
• Компанияның жаңа редакциядағы Тәуекелдерді басқару саясаты.
2015 жылы Қоғамның Директорлар кеңесі жанынан – қазақстандық
және/немесе шетелдік қор нарықтарында орналастырылған базалық
активі Қоғам акциялары болып табылатын акциялардың және/немесе
өзге де құнды қағаздардың делистингі және/немесе оларды сатып алу,
қайтарып сатып алу мәселелері бойынша құрылған Тәуелсіз комитет өз
қызметін жүргізді. Тәуелсіз комитет құрамына тек қана Қоғамның тәуелсіз
директорлары Филип Дэйер, Эдвард Уолш және Аластэр Фергюсон енді.
Қоғамның ДК жанындағы тәуелсіз комитеті туралы Ереже бойынша
Brunswick, HSBC, Rothschild’s, Linklaters компанияларымен және
қазақстандық заң компаниясымен қазақстандық және/немесе шетелдік
қор нарықтарында орналастырылған базалық активі Қоғам акциялары
болып табылатын акциялардың және/немесе өзге де құнды қағаздардың
делистингі және/немесе оларды сатып алу, қайтарып сатып алу мәселелері
жөнінде кеңес беру қызметін сатып алу жүзеге асырылды.

Корпоративтік басқару

Шэйн Дрейдер

Қызметі
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Корпоративтік басқару жөніндегі есеп (жалғасы)

Комитеттер құрамы
Аудит жөніндегі
комитет

Тағайындаулар
жөніндегі комитет

Сыйақылар
жөніндегі комитет

Стратегиялық
жоспарлау
жөніндегі комитет

Тәуелсіз
комитет

Филип Дэйер

Эдвард Уолш

Аластэр Фергюсон

Эдвард Уолш

Филип Дэйер

Эдвард Уолш

Филип Дэйер

Филип Дэйер

Тимур Бимағамбетов

Эдвард Уолш

Аластэр Фергюсон

Кристофер Хопкинсон

Эдвард Уолш

Абат Нұсейітов

Аластэр Фергюсон

Филип Дэйер
Аластэр Фергюсон

ДК мүшелері мен комитет мүшелерінің 2015 жылы ДК отырыстарына қатысуы туралы ақпарат
2015 жылы өткізілген отырыс саны
Данияр Берлібаев
Кристофер Хопкинсон
Абат Нұрсейітов
Кұрманғазы Есқазиев
Кертвуд Хиллман
Игорь Гончаров
Тимур Бимағамбетов
Ержан Жанғауылов
Әсия Сырғабекова
Аластэр Фергюсон
Филип Дэйер
Эдвард Уолш

ДК

Аудит жөніндегі
комитет

58
3
55
40
4
32
3
14
57
56
58
58
58

15
–
–
–
–
–
–
–
–
–
15
15
15

Басқарма атқарушы орган болып табылады және Компанияның
ағымдағы қызметін басқаруды жүзеге асырады. 2015 жылы тұрақты
негізде және қажеттілігіне қарай Компания Басқармасы 36 отырыс
өткізді.
2015 жылы Компания Басқармасы жер қойнауын пайдалану
келісімшарттарына өзгерістер енгізуге қатысты бірқатар мәселелерді
мақұлдады, сол сияқты Қоғамның операциялық құрылымын өзгерту
мәселесі қаралып, бұл, Компанияға, өз кезегінде, қаржылықшаруашылық қызмет мәселелері бойынша оперативтік шешімдер
қабылдауға мүмкіндік берді.
Басқарма Акционерлердің Жалпы Жиналысының, Директорлар
кеңесінің және Компанияның лауазымды тұлғаларының ерекше
құзырына жатқызылмайтын Компания қызметін қамтамасыз етуге
қатысты өзге де мәселелер бойынша шешімдер шығарады.

Тағайындаулар
жөніндегі комитет

Стратегиялық
Сыйақылар жоспарлау жөніндегі
жөніндегі комитет
комитет

6
–
5
–
–
–
–
–
–
–
1
6
6

Аудит жөніндегі комитет
Аудит жөніндегі комитет мүшелері

7
–
–
–
–
–
–
–
–
–
7
7
7

2015 жылы аталған комитет құрамына тек қана тәуелсіз директорлар,
атап айтқанда Филип Дэйер (комитет төрағасы), Эдвард Уолш және
Аластэр Фергюсон енді. Аудит жөніндегі комитетке тағайындаулар үш
жылға дейінгі кезеңге бекітіледі. Бұл мерзім ДК шешімімен үш жылдан
тұратын қосымша екі кезеңнен аспайтын кезең аралығында ұзартылуы
мүмкін, мұндай жағдайда аудит жөніндегі комитет мүшелері тәуелсіз
болып қалуы тиіс.

4
–
–
3
–
3
–
–
–
–
4
4
4
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Аудит жөніндегі комитеттің жауапкершілігі және
міндеттері

Аудит жөніндегі комитет сатып алу және иеліктен шығару жөніндегі ірі
келісімдерді арагідік тексеріп, Аудит жөніндегі комитетке ДК тарапынан
түсуі мүмкін барлық сұарақтар мен мәселелерді өз қарауына алады.
Жыл сайын Акционерлердің Жалпы Жиналысында Аудит жөніндегі
комитет төрағасы Директорлар кеңесі арқылы Аудит жөніндегі
комитеттің қызмет нәтижесі бойынша мәлімет беріп, комитет қызметіне
қатысты туындаған сұрақтарға жауап береді.

Аудит жөніндегі комитеттің 2015 жылғы қызметі

Аудит жөніндегі комитет 2015 жылы 15 отырыс өткізді. Аудит жөніндегі
комитет төрағасы комитет отырыстарын өткізу кезеңі мен мерзімі
туралы шешім шығарады. Отырыстар саны комитет міндеттерін орындау
талаптарына сай анықталады. Сонымен қатар, отырыстар саны бір жылда
төртеуден кем болмауы тиіс, бұл отырыстар Компанияның қаржылық
есебі мен аудитін жүргізуге әзірлік кезеңінің негізгі күндеріне сай
келуі тиіс (ішкі және сыртқы аудиторлардың аудиторлық жоспарлары
дайын болғанда және аралық қаржылық есептер мен алдын ала мәлім
етілетін хабарландыруларды және жылдық есепті қорытындылау мерзімі
таянғанда).
2015 жылы Аудит жөніндегі комитет төмендегідей мәселелерді қарады:
1. Қаржылық есеп
a. ҚЕХС талаптарына сай қаржылық есепке дайындық мәселелерін
қарастыру;
b. Қазақстан және Лондон қор биржаларында жария ету үшін
тоқсандық және жылдық қаржы есептерін бекіту;
c. Қаржылық есеп және қаржылық-шаруашылық қызмет нәтижесі
бойынша баспасөз мәліметтерін мақұлдау.
2. Ішкі аудит
a. Ішкі аудит қызметінің жұмыс жоспарын қарап, бекіту;
b. Ішкі аудит қызметінің кадрлық мәселелері;
c. Ішкі аудиттің тиімділігін бағалау.

3. Сыртқы аудиторды белгілеу жөніндегі ұсыныстар.
4. Тәуекелдер мен ішкі бақылауды басқару жүйелерінің мониторингі.
5. Компанияның ақшалай қаражаты қозғалысының болжамдары.
6. Ақшалай қаражатты басқару саясатын ұстану.
7. Комплаенс мәселелері.

Сыйақылар жөніндегі комитет
Сыйақылар жөніндегі комитет мүшелері

2015 жылы аталған комитет құрамына тек қана тәуелсіз директорлар
енді: Аластэр Фергюсон (комитет төрағасы), Филип Дэйер және Эдвард
Уолш. Комитет мүшелерінің өкілеттік мерзімі олардың ДК мүшелері
ретіндегі өкілеттік мерзіміне сай.

Сыйақылар жөніндегі комитеттің жауапкершілігі
және міндеттері
Сыйақылар жөніндегі комитет Директорлар кеңесінің, Бас
директордың, Басқарма мүшелерінің және Компанияның өзге де
қызметкерлерінің Компаниядағы қолданыстағы сыйақылар жүйесіне
мониторинг жүргізуге жауапты, оның ішінде өзге де компаниялармен
салыстырғандағы сыйақылар саясатына сараптама жүргізу де ескерілген.
Сол сияқты, Сыйақылар жөніндегі комитет Компанияның Директорлар
кеңесіне, Бас директоры мен Басқарма мүшелеріне төленетін сыйақылар
мен өтемақылар көлемін анықтау қағидалары мен өлшемдерін және
төлем жасау жағдайларын, Компанияның опциондық жоспарларының
жағдайы мен Компания басшыларының, жұмыскерлерінің өзге де ұзақ
мерзімдік мотивациялау бағдарламаларын мақұлдау бойынша ұсыныстар
әзірлеп, ДК назарына шығаруға міндетті.
Сыйақылар жөніндегі комитет Компанияның сыйақылар саласындағы
саясаты мен Компаниядағы қолданыстағы сыйақылар жүйесін
ұштастырып, Компанияның даму стратегиясын қаржылық жағдай мен
еңбек нарығындағы жағдаймен қиыстыруға қадағалау жүргізеді.
Сонымен қатар, Сыйақылар жөніндегі комитет Компанияның
ДК мүшелеріне төленетін сыйақы көлемі мен тәртібі жөніндегі
Акционерлердің Жалпы Жиналысының шешімдерін орындауға бақылау
жүргізеді.
Сыйақылар жөніндегі комитет өз жұмысы туралы ДК алдында тұрақты
түрде есеп береді, сол сияқты, жыл сайын комитет тарапынан Сыйақылар
жөніндегі комитет туралы ереженің орындалуына сараптама жасап, бұл
тұрғыда Директорлар кеңесіне ақпарат береді.

Корпоративтік басқару

Аудит жөніндегі комитет өзге де мәселелермен қатар Компанияның
қаржылық ақпараты бар қандай да бір есеп үшін, тәуекелдерді басқару
жүйесі мониторингі мен ішкі бақылау жүйелері үшін және Компания
аудиторларын аталған үдеріс барысына тартып, қатыстыру үшін
жауапты. Ол, сондай-ақ Компанияның ішкі бақылау процедураларының
орындалуын қадағалайтын Компанияның ішкі аудит қызметінен ақпарат
алады. Атап айтқанда, комитет заңнама талаптары мен бухгалтерлік
стандарттарға сай Ұлыбританияның Листинг агенттігі (UKLA)
және Қазақстан қор биржасы (KASE) қолданысқа алған ережелердің
орындалуын қадағалау және ішкі бақылаудың тиімді жүйесін қамтамасыз
ету мәселелерімен айналысады. Сонымен қатар, Директорлар кеңесіне де
жылдық қаржылық есепті алдын ала мақұлдау жауапкершілігі жүктелген.
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Сыйақылар жөніндегі комитеттің 2015 жылғы қызметі

Сыйақылар жөніндегі комитет 2015 жылы 7 отырыс өткізді. Комитет отырысы қажет жағдайда алты айда бір рет өткізілуі тиіс. Отырыстар комитет
төрағасының не комитет мүшесінің ұсынысымен немесе ДК шешімі бойынша шақырылады.
Сыйақылар жөніндегі комитет 2015 жылы төмендегідей мәселелерді қарастырды:
• Басқарма мүшелері мен ішкі аудит қызметкерлерінің және корпоративтік хатшының қызметтік жалақы мөлшері мен еңбекақы төлеу жағдайын және
сыйақы мөлшерін анықтау.
• Опциялық бағдарламаға қатысты мәселелер.
Тәуелсіз директорларға 2015 жылдың 31 желтоқсанында аяқталған жыл бойынша есептелген сыйақылардың жалпы сомасы төмендегі кестеде
көрсетілген:

Аты-жөні

Аластэр Фергюсон
Эдвард Уолш
Филип Дэйер

Жылдық 000 $ US

150
150
150

Нақты қатысу

Телефон/ видео
арқылы қатысу

80
80
80

30
30
30

Тәуелсіз
директорлардың
отырысы
000 $ US

20
20
20

Комитетті
басқару

2015 ж. барлығы
(салықтарды
шегергенде)
000 $ US

15
15
25

295
295
305

2015 ж.
барлығы
(салықтарды
қосқанда)

81,264.24
80,665.31
82,893.69

Директорлар кеңесінің қалған мүшелері ДК мүшесі ретінде сыйақы алмайды, бірақ бұл тұрғыдағы тағайындауларға қатысты шығындардың өтелуіне
құқылы.
2015 жылдың қорытындысы бойынша Басқарма мүшелері сыйақыларының жиынтық көлемі 803,521 мың теңгені құрады.

Тағайындаулар жөніндегі комитет
Тағайындаулар жөніндегі комитет құрамына 2015 жылы Эдвард Уолш
(комитет төрағасы), Филип Дэйер және Кристофер Хопкинсон енді.
Компанияның Директорлар кеңесінің 2015 жылдың 20 қаңтарындағы
шешімімен тәуелсіз директор Аластер Фергюсон Комитет құрамынан
шығарылды (Хаттама №4). Комитет қызметінің негізгі мақсаты
Компания органдарындағы лауазымды қызметтерді алмастыруда
маман таңдау тұрғысындағы Директорлар кеңесінің жұмыс сапасы мен
тиімділік көрсеткішін арттыру, сол сияқты Компаниядағы лауазымды
тұлғаларды алмастыруда сабақтастық қағидаларын қамтамасыз
ету, Компанияның Директорлар кеңесіне мүшелікке, Бас директор
лауазымына, Басқарма мүшелігіне және корпоративтік хатшы қызметіне
үміткерлер таңдау өлшемдерін белгілеу.
Тағайындаулар жөніндегі комитет ДК және Басқарма құрамындағы
өзгертулерге қатысты, корпоративтік хатшы қызметіне тағайындау мен
өкілеттілігін тоқтатуға, зейнетке шығуға қатысты, сондай-ақ қосымша
және алмастырушы директорларды тағайындауға қатысты мәселелерді
қарастырады.

Тағайындаулар жөніндегі комитеттің 2015 жылғы
қызметі
Тағайындаулар жөніндегі комитет 2015 жылы 5 отырыс өткізді, онда
төмендегідей мәселелер қаралды:
• Компанияның ДК мүшелігіне кандидаттар бойынша ДК ұсыныстары;
• ДК комитеттерінің құрамы бойынша ДК ұсыныстары;
• Компанияның Бас директорының (басқарма төрағасының)
өкілеттілігін мерзімінен бұрын доғару және оның міндетін атқарушы
тұлғаны тағайындау бойынша ДК ұсыныстары;
• Компанияның Бас директорын (басқарма төрағасын) сайлау бойынша
ДК ұсыныстары.

«ҚазМұнайГаз» Барлау Өндіру» акционерлік қоғамы Жылдық есеп-2015

Стратегиялық жоспарлау жөніндегі комитет
Стратегиялық жоспарлау комитетінің құрамына 2015 жылы
Эдвард Уолш (комитет төрағасы), Тимур Бимағамбетов, Абат
Нұрсейітов, Филип Дэйер және Аластэр Фергюсон енді. ДК мүшелері
Т. Бимағамбетов, А. Нұрсейітов және К. Хиллман мырзалардың
өкілеттіліктерін доғаруға байланысты 2015 жылдың 31 желтоқсанындағы
жағдай бойынша Комитет құрамында тек 3 тәуелсіз директор болды.
Комитет қызметінің негізгі мақсаты Компания қызметіндегі басымды
бағыттар мен стратегиялық даму мәселелері бойынша ұсыныстар әзірлеп,
Компанияның Директорлар кеңесінің назарына жеткізу.

Стратегиялық жоспарлау жөніндегі комитет 2015 жылы 4 отырыс өткізді,
онда төмендегідей мәселелер қаралды:
• «ҚазМұнайГаз» ҰК» АҚ-ның 2015-2016 жж. стратегиялық
ұсыныстары жөніндегі бағдарламасы туралы (Қоғамның бекітілген
стратегиялық дамыту жоспары аясында);
• «ҚазМұнайГаз» АҚ қызметінің 2015 жылға мақсат етілген түзетілген
негізгі корпоративтік көрсеткіштерін мақұлдау туралы;
• Мұнай-газ активтерін сатып алу тұрғысындағы әлеуетті жобалар
туралы.

Негізгі акционерлер және/немесе ждқ
ұстаушылары
Қазақстан Республикасы заңнамасына сәйкес Компания акцияларына
иелік етушілердің қолындағы акциялар саны хабарлануы тиіс, соған
сәйкес төменде 2015 жылдың 31 желтоқсанындағы жағдай бойынша
Компанияның құнды қағаздарын ұстаушылардың тізімі берілген. Бұл талап
ЖДҚ ұстаушыларына қатысты қолданылмайды, алайда Компания, 2009
жылдың 30 қыркүйегінде Қытай Халық Республикасының мемлекеттік
инвестициялық қоры China Investment Corporation (CIC) Компанияның
ЖДҚ түріндегі 11%-дай акциясына тең келетін ЖДҚ сатып алғаны
жөнінде мәлім еткені туралы ақпаратты көрсету қажет деп санайды.
Акционер

Шығарылған акциялар
саны
«ҚазМұнайГаз» АҚ
иелігінде
Шығарылған
акционерлік
капиталдан пайыздық
көрсеткіш

Қарапайым Артықшылық
Барлық
акциялардың акциялардың орналастырылған
саны
саны
акциялар

70,220,935

4,136,107

74,357,042

43,087,006

–

43,087,006

61.36%

0.00%

57.95%

Директорлардың келісімдері, директорларды
тағайындау жөніндегі хаттар мен басқарма
мүшелерінің еңбек келісімдері
Басқарма мүшелерінің еңбек келісімдері

Басқарма мүшелері түгелдей Компаниямен арада еңбек келісімін
жасасқан. Компанияның ішкі ережелеріне сай, еңбек келісімі оларға,
әдетте, іссапар барысында орын алуы мүмкін жазатайым оқиғалардан
сақтандыру және қызмет сапары барысындағы шығындарды өтеу
мүмкіндігін береді.
Компанияның ДК немесе Басқарма мүшелерімен арада жоғарыда
көрсетілгеннен өзге еңбек келісімдері жоқ және басқа да келісім жасалу
мүмкіндігі ескерілмеген.

Тәуекелдерді басқару
Компанияда тәуекелдерді басқару жүйесі жұмыс істейді. Аталған жүйе
Компанияның алдағы бизнес мақсаттарына қол жеткізу тұрғысындағы елеулі
тәуекелдер ауқымын анықтап, бағалау және басқару мақсатында әзірленген,
сонымен қатар, бұл арада акционерлердің Компанияға бағытталған
инвестицияларын сақтап, ұлғайту мәселесіне де ерекше мән берілген.
Бұл жүйе әлемдік деңгейде сенімді түрде қолданылып отырған халықаралық
әдістер негізінде, сондай-ақ Лондон қор биржасы листингі ережелері мен
Ұлыбританияның Корпоративтік басқару кодексі талаптарын ескере отырып
әзірленген.
Қолданыстағы бағынушылық тәртібі мен бақылау элементтері арасындағы
қарым-қатынас тиімді қызмет барысына қажет тәуелсіздік деңгейін
қамтамасыз етеді және осы саладағы алдыңғы қатарлы халықаралық
тәжірибелерге толық сай келеді.
Тәуекелдерді басқару тәжірибесін жетілдіру мақсатында Компания 2015
жылы өзінің Тәуекелдерді басқару саясатына өзгерістер енгізді. Бұл саясат
Компанияның жалпы корпоративтік мақсаттарына қол жеткізуде басқару
органдары мен барлық жұмыскерлер өз қызметінде басшылыққа алатын
тәуекелдерді басқару жүйесі бойынша рөлдер мен жауапкершіліктерді бөлуді
және тәуекелдерді басқару саласындағы стратегияны белгілейді.
Компанияның ішкі аудит қызметі Директорлар кеңесіне Компанияның ішкі
бақылау жүйесі қаншалықты дұрыс ұйымдастырылып, тиімді жұмыс істейтіні
жөнінде шынайы ақпарат ұсынады. Өз жұмысында ішкі аудит қызметі
тәуекелге бағытталған тәсіл қолданады. Бұл тәсіл компания қызметінің ең
маңызды салаларын анықтап, оларға барынша назар аударуға мүмкіндік
береді, осылайша Компанияның жалпы тиімділік деңгейі мен корпоративтік
басқау сапасын арттыруға қолғабыс етеді. Ішкі аудит қызметі ұсыныстардың
басшылық тарапынан орындалуын қадағалап, олардың нәтижесі бойынша
Аудит жөніндегі комитет пен ДК алдында есеп береді.
Басқарма тәуекелдерді басқаруға қатысты Тәуекелдерді басқару комитетін
құрған, оның қызметі жайлы толығырақ ақпарат төменде берілген.

Корпоративтік басқару

Стратегиялық жоспарлау комитетінің 2015 жылғы
қызметі
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Тәуекелдерді басқару комитеті
Тәуекелдерді басқару комитеті Компания Басқармасы жанынан құрылған
кеңес беріп, жиын құрушы орган.
Комитет құрамына Компания басқармасының мүшелері мен Компанияның
негізгі функционалдық бағыттары бойынша басшылары енген.
Комитет қызметінің негізгі мақсаты Компаниядағы тәуекелдерді басқару
мәселелерін жеделдетіп қарастыру, Басқарма тарапынан тәуекелдерді
басқару мәселелері бойынша шығарылатын шешімдер бойынша ұсыныстар
әзірлеу және тәуекелдерді басқару жүйесінің тиімділігіне мониторинг
жүргізу.
Компания тәуекелдерінің бейіні бойынша жалпы ақпаратты 58 беттегі
«Тәуекелдер факторы» тарауынан табуға болады, ал қаржы тәуекелдері
жөніндегі ақпарат Шоғырландырылған қаржылық есепке берілген
Ескертулерде келтірілген.

Ұлыбританиядағы салық салу жөніндегі ақпарат
Төменде берілген шолу аталған құжатта көрсетілген күнге сай Ұлыбритания
заңдары мен салықтық және кедендік алымдар жөніндегі Ұлыбритания
Мемлекеттік Басқармасы тәжірибесіне негізделген, олардың әрқайсысы
өзгеріске ұшырауы мүмкін, тіпті кері күшке жүгінуі де әбден ықтимал. Егер
басқа да нұсқаулар болмаса, аталған шолу акциялардың немесе жаһандық
депозитарлық қолхаттардың абсолютті бенефициарлық иелеріне қатысты
Ұлыбританиядағы салық салудың бірқатар салдарына ғана қатысты
болмақ, олар (1) салық салу мақсатында Ұлыбритания резиденттері болып
табылғанда; (2) салық салу мақсатында қандай да бір құзырет аясында
резидент болып табылмаса; және (3) Қазақстан Республикасында акцияларға
не ЖДҚ-ға иелік етуге қатысты тұрақты мекемесі жоқ («Ұлыбританиялық
Ұстаушылар») болса.
Сол сияқты, аталған шолуда (1) негізгі капитал ретінде акцияларға және
ЖДҚ-ға иелік ететін Ұлыбритания Ұстаушыларына қатысты салықтық
салдарлар ғана қарастырылады, және де Ұлыбритания Ұстаушыларының
бірқатар өзге санатындағыларға қатысы болуы ықтимал салықтық салдарлар
қарастырылмайды (мысалға, дилерлерге қатысты); (2) Ұлыбритания
Ұстаушысының Компанияның дауыс беру акцияларының 10 не одан да
жоғары пайызына тікелей не жанама түрде бақылау жүргізбеуі рұқсат
етіледі; (3) ЖДҚ ұстаушысының осы тұрғыдағы акциялар бойынша базалық
акциялар мен дивидендтерге бенефициарлық құқы болуы рұқсат етіледі;
және (4) сақтандыру компаниялары, инвестициялық компаниялар немесе
зейнетақы қорлары түріндегі Ұлыбритания Ұсатушылары үшін салықтық
салдарлар қарастырылмайды.

Аталған шолу жалпылай алғандағы нұсқаулық құрал болып табылады, және
ол нақты Ұлыбритания Ұстаушылары тарапынан заң не салық мәселелері
бойынша кеңес алу ретінде қарастырылуға жатпайды және қарастырылмауы
тиіс. Сәйкесінше, инвесторлар салықтық жалпы салдарларға қатысты
өздерінің салық мәселелері жөніндегі кеңесшілерімен ақылдасып, оның
ішінде өздеріне қатысты нақты жағдай бойынша, Ұлыбритания заңдары мен
салықтық және кедендік алымдар жөніндегі Ұлыбритания Мемлекеттік
Басқармасы тәжірибесіне сай акцияларға не ЖДҚ-ға иелік ету, иеліктен
шығару және сатып алу салдарларына да көңіл бөлгендері дұрыс.

Төлем көзі алдындағы табыс салығы

ЖДҚ бойынша түсетін табыс көзі Ұлыбританияда жоқ деп есептелген
жағдайда, мұндай табысқа Ұлыбританиядағы төлем көзінен салық салынбауы
тиіс. Акциялар бойынша дивидендтер төлеуге Ұлыбританиядағы төлем
көзінен салық салынбайды.

Дивидендттерге салық салу

Акциялар не ЖДҚ бойынша дивиденд алатын Ұлыбритания Ұстаушысы
төлем көзі алдындағы қазақстандық салық есебінде қандай да бір сома
болуын ескере отырып, төлем көзі алдында қазақстандық салықтарды төлеп
болғаннан кейін төленетін дивидендтің жиынтық сомасына Ұлыбританияда
табыс немесе корпоративтік салық төлеуге міндетті болуы ықтимал (жағдайға
қарай). Ұлыбритания Ұстаушысы – Ұлыбританияда тұрып жатқан және
резидент болып табылатын жеке тұлға, акциялар не ЖДҚ бойынша төленетін
дивидендке Ұлыбританияның табыс салығын төлейтін болады, және оның
алған дивидендтің тоғыздан біріне тең болатын өтелімсіз салық кредитіне
құқы бар. Ұлыбританиялық Ұстаушы – Ұлыбританияда тұрмайтын, бірақ
резидент болып табылатын және қаражат аудару негізінде Ұлыбританияда
салық төлеуді таңдайтын, салық салуға құқы бар жеке тұлға, акциялар
не ЖДҚ бойынша төленетін дивидендтке, Ұлыбританияға дивиденд
аударылған не аударылған болып саналатын жағдайда Ұлыбританияның
табыс салығын төлейтін болады, сол сияқты, ол алған дивидендтің тоғыздан
біріне тең болатын өтелімсіз салық кредитіне құқылы.
Салық салу мақсатында Ұлыбританияның резидент компаниясы болып
табылатын Ұлыбритания Ұстаушысы акциялар не ЖДҚ бойынша төленетін
дивидендке корпоративтік салық төлеуге жатпайды, бірақ егер оған қатысты
салық төлеуден бас сауғалауға қарсы белгілі бір ережелер қолданылатын
жағдайларды есепке алмағанда.
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Иеліктен шығаруға немесе иеліктен шартты түрде
шығаруға қатысты салық төлеу

Толық бес жылға жетер-жетпес аралықта резиденттіктен шыққан немесе
Ұлыбританияда тұрмайтын акциялар не ЖДҚ ұстаушы жеке тұлға – салық
салу мақсатында мұндай акцияларын не ЖДҚ-ны осынау кезең аралығында
иеліктен шығарып жатса, Ұлыбританияға қайтып оралғанда иеліктен шығару
кезеңінде ол резидент болып табылмаған күннің өзінде де және сол кезеңде
Ұлыбританияда тұрып жатпаған жағдайда да капитал өсіміне Ұлыбритания
салығын төлеуге міндетті болуы мүмкін.
Заңды тұлға болып табылатын Ұлыбритания Ұстаушысы акциялар не
ЖДҚ сатудан түскен қандай да бір салық салынатын табыс бойынша
Ұлыбританияның корпоративтік салығын төлейтін болады.

Төлем көзі алдындағы қазақстандық салықтардың
әрекеті

Акциялар және ЖДҚ бойынша дивидендтер төлеуге төлем көзі алдында
қазақстандық салық салынады. Ұлыбритания Ұстаушысы – жеке тұлғарезиденттің бұл тұрғыдағы төлемдерден ұсталған төлем көзі алдындағы
қазақстандық салықты, мұндай соманы есепке алудың Ұлыбританиядағы
есептеу тәртібіне сәйкес Ұлыбританияның мұндай төлемге салынатын табыс
салығына есептеу құқы болуы тиіс. Ұлыбританияның резидент компаниясы
болып табылатын акциялардың Ұлыбританиялық Ұстаушысы, әдетте,
төленген дивиденд бойынша корпоративтік салық төлемейді, сондықтан да
оның, әдетте, төлем көзі алдында қандай да бір қазақстандық салықтардан
шегеруді талап ету жағдайы болмайды.

Елтаңба алымы және елтаңба алымына эквивалентті
салық («ЕАЭС»)

Келісімді ресімдеуші немесе бір не бірнеше акция әлде ЖДҚ-ны табыстау
жөніндегі келісім ескерілген құжатқа (i) Ұлыбританияда қол қойылмаған
болса, немесе (ii) Ұлыбританиядағы қандай да бір меншікке немесе
Ұлыбританияда орын алған не орын алуы ықтимал әрекетке қатысты емес
(бұл Ұлыбританиядағы банктік есеп-шоттардың төлемдеріне қатысуды
ескеруі де мүмкін) деп саналған жағдайда, мұндай құжатқа жария етілген құн
бойынша елтаңбалық алым салынбауы тиіс.
Егер, тіпті, келісімді ресімдеуші немесе бір не бірнеше акция әлде ЖДҚны табыстау жөніндегі келісім ескерілген құжатқа (i) Ұлыбританияда
қол қойылған болса және/немесе (ii) Ұлыбританиядағы қандай да бір
меншікке немесе Ұлыбританияда орын алған не орын алуы ықтимал
әрекетке қатысты болған күннің өзінде, іс жүзінде Ұлыбританияда мұндай
құжатқа жария етілген құн бойынша елтаңбалық салық салынбауы тиіс,
егер мұндай құжат Ұлыбританиядағы қандай-бір мақсаттар үшін қажет
болмаса. Егер Ұлыбританияда жария етілген құн бойынша елтаңбалық алым
төлеу қажеттілігі туындап жатса, онда пайыздар және айыппұлдар төлеу
қажеттілігі орын алуы ықтимал.
Жаһандық депозитарлық қолхаттар – құны фунт стерлингпен белгіленбеген
құнды қағаздарға жатқызылатындықтан, «ұсынушы табыстаған құжат»
бойынша ЖДҚ шығарылуына да, ЖДҚ арқылы табысталатын құнды
қағаздарды табыстауға да елтаңбалық алым төленбеуі тиіс.
Егер акциялар (i) Ұлыбританиядағы реестрде тіркелмейді немесе (ii)
Ұлыбританияда тіркелген компания шығарған акциялармен біріктірілмейді
деп саналған жағдайда, акцияларды не ЖДҚ-ны табыстау жөніндегі келісімге
ЕАЭС салынбауы тиіс.

Корпоративтік басқару

Ұлыбритания Ұстаушысының акциялардағы не ЖДҚ-дағы үлестерін
иеліктен шығару Ұлыбританияда салық салынатын табысқа салық салу
мақсатында салық салынатын табыс есебіне немесе рұқсат етілген шегерімге
жатқызылуы мүмкін, бұл арада салық төлеуден босатылуға жататын
Ұлыбритания Ұсатушысының жағдайына қатысты. Ұлыбританияда тұрып
жатқан жеке тұлға-резидент болып табылатын Ұлыбритания Ұстаушысы,
акциялардағы не ЖДҚ-дағы үлесін иеліктен шығарғанда салық салынатын
табыс бойынша капитал өсіміне Ұлыбританияда салық төлеуге міндетті.
Ұлыбританияда тұрмайтын, бірақ резидент болып табылатын және қаражат
аудару негізінде Ұлыбританияда салық төлеуді таңдайтын салық салуға құқы
бар Ұлыбританиялық Ұстаушы жеке тұлға – акциялардағы не ЖДҚ-дағы
үлесін иеліктен шығарғандағы салық салынатын табыстың капитал өсіміне
Ұлыбританияға аударылған не аударылған болып саналатын жағдайдағы
деңгейде Ұлыбритания салығын төлейтін болады. Былайша айтқанда, ЖДҚ
бойынша келісімдер Лондон қор биржасында табысты аударуға әкеліп соғуы
мүмкін, соған сәйкес, Ұлыбританияда оның капитал өсіміне салық салынады.
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Қаржылық есеп

Тәуелсіз аудиторлардың есебі

“ҚазМұнайГаз” Барлау Өндіру” акционерлік қоғамының акционерлері
мен басшылығына
Біз «ҚазМұнайГаз» Барлау Өндіру» акционерлік қоғамы мен оның
еншілес ұйымдары (әрі қарай «Компания») ұсынған қаржылық есепке
аудит жүргіздік. Оның құрамына 2015 жылғы 31 желтоқсандағы жағдай
бойынша қаржылық жағдай туралы шоғырландырылған есеп пен
жалпы табыс туралы шоғырландырылған есеп, капиталдың өзгерісі
туралы шоғырландырылған есеп пен жыл бойындағы ақша қаражаты
қозғалысының шоғырландырылған есебі, сонымен қатар, қолданыстағы
есеп саясатының аспектілері туралы ақпарат пен басқа да түсіндіру
ақпараттары кіреді.

Қорытынды

Біздің ойымызша, шоғырландырылған қаржылық есеп, «ҚазМұнайГаз»
Барлау Өндіру» акционерлік қоғамы мен оның еншілес ұйымдарының
2015 жылғы 31 желтоқсанға сай қаржылық жағдайын, сонымен қатар,
олардың осы мерзімдегі қаржылық нәтижелері мен жыл бойындағы
ақша қаражатының қозғалысын, Қаржылық есептің халықаралық
стандарттарына сәйкес, барлық елеулі аспектілер бойынша шынайы
түрде көрсетеді.

Басшылықтың шоғырландырылған қаржылық есепке
қатысты жауапкершілігі

Басшылық аталған қаржылық есеп-қисап Қаржылық есептің
халықаралық стандартына сай етіп дайындалғанына және оның
шынайылығына, сонымен қатар, басшылықтың пікіріне сәйкес қаржылық
есепті дайындауды қамтамасыз ету үшін, қателіктердің немесе жауапсыз
әрекеттердің салдарында елеулі бұрмалаушылықтарға жол бермейтін
ішкі бақылау рәсімдеріне жауапты.

Джеймс Дакер
Аудит бойынша әріптес

Аудиторлардың жауапкершілігі

Біздің міндетіміз осынау шоғырландырылған қаржылық есеп-қисап
негізінде жүргізілген аудит бойынша өз пікір-ойларымызды білдіру
болып табылады. Біз аталған аудитті халықаралық стандарттарға сәйкес
жүргіздік. Бұл стандарт ұсынылған шоғырландырылған қаржылық есепте
елеулі бұрмалаушылықтардың жоқтығын анықтау мақсатында, оның
жоқтығына сенімді болу үшін, аудитті жоспарлау мен жүргізу барысында
этикалық нормаларды сақтауымызды талап етеді.
Аудит ұсынылған шоғырландырылған қаржылық есептегі сомалар
мен ақпараттарға қатысты аудиторлық дәлелдерді алуға бағытталған
рәсімдерді орындауды қамтиды. Рәсімдерді таңдау аудитордың өз
пікіріне негізделеді, оған қателіктер немесе жауапсыз әрекеттер
салдарынан елеулі бұрмалаушылықтар тәуекелін бағалау кіреді. Аталған
тәуекелді бағалау кезінде аудитор, шоғырландырылған қаржылық
есепті дайындауға және оның шынайылығына қатысты ішкі бақылау
аспектілерін қарастырады, соған орай, нақты жағдайларға қатысты
аудиттың рәсімдерін анықтайды және компанияның ішкі бақылау
жүйесінің тиімділігі туралы пікірін білдіруді мақсат етпейді. Сонымен
қатар, аудит басшылық қолданған есеп-қисап саясатын пайдалану мен
бухгалтерлік бағалаудың негізділігіне баға беруді де қамтиды.
Біздің аудиторлық дәлелдеріміз өз пікірімізді толық және нақты етіп
білдіруге жеткілікті деп есептейміз.

Евгений Жемалетдинов
«Эрнст энд Янг» ЖШС
Аудитор/Бас директор
Қазақстан Республикасы аумағында аудиторлық қызметпен айналысуға
рұқсат ететін мемлекеттік Лицензия: сериясы МФЮ – 2, №0000003,
Қазақстан Республикасының Қажы министрлігі 2005 жылдың 15
шілдесінде берген.
23 ақпан, 2016 жыл
Аудитордың кәсіби куәлігі №000553,
24 желтоқсан, 2003 жыл.
Эрнст энд Янг Қазақстан ЖШС
Әл-Фараби даңғылы,77/7
«Есентай Тауэер» БО
Алматы, 050059
Қазақстан Республикасы
Тел.: +7 (727) 258 59 60
Факс: +7 (727) 258 59 61
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Қаржылық жағдайы туралы шоғырландырылған
қаржылық есеп
Миллион теңгемен

Ескерту

84-114 беттердегі ескертулер аталған шоғырландырылған қаржылық есептің құрамдас бір бөлігі болып табылады.

31 желтоқсанға
2014

5
6
8
9
8
8
7
20
24

234,367
9,619
154,453
154,241
21,602
27,941
33,760
71,904
−
5,717
713,604

156,436
10,855
95,177
116,054
13,808
25,738
18,567
84,067
42,300
15,472
578,474

10

23,102
36,225
16,132
6,064
30,135
105,443
8,822
−
833,912
237,310
1,297,145
2,010,749

26,357
23,916
37,831
2,581
30,011
56,570
4,658
7,692
535,513
180,245
905,374
1,483,848

163,004
3,945
1,311,759
333,141
1,811,849

163,004
2,355
1,098,170
75,587
1,339,116

5,990
240
45,264
51,494

4,218
569
34,929
39,716

5,585
70,010
13
22,249
49,549
147,406
198,900
2,010,749

3,000
8,287
15
34,200
59,514
105,016
144,732
1,483,848

24

7
8
8
7
7

11

20
13

13

Қаржылық есеп

АКТИВТЕР
Ұзақ мерзімдік активтер
Негізгі қаражаттар
Материалдық емес активтер
Бірлескен кәсіпорындарға инвестициялар
Қауымдасқан компанияларға инвестициялар
Бірлесе бақыланатын кәсіпорыннан дебиторлық берешек
Бірлескен кәсіпорындардан алынатын қарыздар
Өзге де қаржылық активтер
Кейінге қалдырылған салық бойынша активтер
Өтелетін ҚҚС
Өзге де активтер
Ұзақ мерзімдік активтердің жиынтығы
Ағымдағы активтер
Тауарлы-материалдық қорлар
Табыс салығы бойынша алдын ала төлем
Салық бойынша алдын ала төлем және өтелетін ҚҚС
Пайдалы қазбаларды өндіру салығы және ренталық салық бойынша алдын ала төлем
Алдағы кезеңдердің шығыны
Саудалық және өзге де дебиторлық берешек
Бірлесе бақыланатын кәсіпорыннан дебиторлық берешек
Бірлескен кәсіпорындардан алынатын қарыздар
Өзге де қаржылық активтер
Ақшалай қаражаттар және олардың эквиваленті
Ағымдағы активтердің жиынтығы
Активтердің жиынтық көрсеткіші
КАПИТАЛ
Жарғылық капитал
Өзге де резервтер
Бөлінбеген пайда
Капиталдың өзге де құрамы
Капиталдың жиынтық көрсеткіші
МІНДЕТТЕМЕЛЕР
Ұзақ мерзімдік міндеттемелер
Қарыздар
Салық бойынша кейінге қалдырылған міндеттемелер
Резервтер
Ұзақ мерзімдік міндеттемелердің жиынтығы
Ағымдағы міндеттемелер
Қарыздар
Резервтер
Төленетін табыс салығы
Төленетін пайдалы қазбаларды өндіру салығы және ренталық салық
Саудалық және өзге де кредиторлық берешек
Ағымдағы міндеттемелердің жиынтығы
Міндеттемелердің жиынтық көрсеткіші
Міндеттемелер мен капиталдың жиынтығы

31 желтоқсанға
2015
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Қаржылық есеп

Жалпы табыс туралы
шоғырландырылған қаржылық есеп
Миллион теңгемен

Ескерту

Кірістер
Қауымдасқан компаниялар мен бірлескен кәсіпорындардың нәтижелеріндегі үлесі
Қаржылық табыс
Түсім және өзге де кірістердің жиынтығы
Өндірістік шығындар
Сату, жалпы және әкімшілік шығыстар бойынша шығындар
Барлау шығындары
Тозу, сақылу және амортизация
Табыс салығынан бөлек салықтар
Өтелетін ҚҚС-ның құнсыздануы
Негізгі қаражаттардың құнсыздануы
Негізгі қаражаттарды есептен шығарудан келген зиян
Қаржылық шығындар
Бағамдағы жағымды айырма, нетто
Салық салынғанға дейінгі пайда
Табыс салығы бойынша шығындар
Жылдық пайда
Валюта бағамын қайта есептеу айырмасы
Алдағы кезеңдерде пайданың немесе зиянның құрамына қайта көшірілетін өзге де
жалпы табыс
Салық шегерілген жылдық жалпы табыстың жиынтығы
БІР АКЦИЯҒА ШАҚҚАНДАҒЫ ПАЙДА – мың теңге
Базалық және таратылған
84-114 беттердегі ескертулер аталған шоғырландырылған қаржылық есептің құрамдас бір бөлігі болып табылады.

14
8, 9
19
15
16
5, 6
17
24
5, 18
19

20

12

31 желтоқсанда аяқталған 31 желтоқсанда аяқталған
жыл бойынша
жыл бойынша
2015
2014

529,812
(20,062)
26,094
535,844
(225,049)
(118,601)
(1,892)
(20,110)
(181,501)
(46,753)
(4,358)
(260)
(14,999)
448,869
371,190
(127,521)
243,669
257,554

845,770
60,191
20,762
926,723
(211,900)
(102,568)
(2,127)
(59,485)
(328,211)
−
(256,683)
(4,221)
(8,952)
108,997
61,573
(14,535)
47,038
53,078

257,554
501,223

53,078
100,116

3.57

0.69
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Ақша қаражатының қозғалысы туралы
шоғырландырылған қаржылық есеп
Миллион теңгемен

Ескерту

84-114 беттердегі ескертулер аталған шоғырландырылған қаржылық есептің құрамдас бір бөлігі болып табылады.

5, 6
8, 9
5, 18
6

19
19

8
8, 9

3, 11

7
7

371,190

61,573

20,110
20,062
260
4,358
−
1,598
(8)
(424,585)
46,753
35,993
1,196
14,999
(26,094)

59,485
(60,191)
4,221
256,683
1,263
−
(127)
(76,188)
−
4,073
247
8,952
(20,762)

3,676
2,841
9,888
(123)
(34,792)
(15,330)

2,129
1,021
(12,299)
(7,947)
96,684
(8,629)

(2,906)
(99,422)
(70,336)

(26,570)
(87,214)
196,404

(88,174)
171
(1,901)
(3,389)

(132,186)
224
(2,042)
(3,895)

13,822

73,945

144,960
−
6,815
14,839
87,143

23,617
155
4,866
14,654
(20,662)

(1,241)
(28,988)
(30,229)
(13,422)
180,245
70,487
237,310

(1,093)
(128,995)
(130,088)
45,654
119,036
15,555
180,245

Қаржылық есеп

Операциялық қызметтен келген ақша ағыны
Салық салғанға дейінгі пайда
Ақшалай емес баптарды қосу/(шегеру) үшін түзету
Тозу, сарқылу және амортизация
Қауымдасқан компаниялар мен бірлескен кәсіпорындардың нәтижелеріндегі үлесі
Негізгі қаражаттарды есептен шығарудан келген зиян
Негізгі қаражаттың құнсыздануы
Барлау және бағалау активтері бойынша нәтижесіз барлау активтерінің шығындары
Үлестік құралдарға негізделген төлемдерді тану
Үлестік құралдарды айыру
Операциялық қызметтен тыс бағам айырмасынан келген бөлінбеген табыс
Өтелетін ҚҚС-ның құнсыздануы
Резервтердегі өзгерістер
Ақшалай емес өзге де кірістер мен шығыстар
Плюс қаржылық шығындар
Минус қаржылық кірістер
Айналымдық капиталды түзету
Өзге де активтердегі өзгерісі
Тауарлы-материалдық қорлардың өзгерісі
Салықтар мен өтелетін ҚҚС бойынша алдын ала төлемнің өзгерісі
Алдағы кезеңдер шығынының өзгерісі
Саудалық және өзге де дебиторлық берешектер өзгерісі
Саудалық және өзге де кредиторлық берешектер өзгерісі
Пайдалы қазбаларды өндіру салығы мен ренталық салық бойынша төлем және алдын ала
төлем өзгерісі
Төленген табыс салығы
Операциялық қызметтен алынған (пайдаланылған) таза ақша ағыны
Инвестициялық қызметтен келген ақша ағыны
Негізгі құралдарды сатып алу
Негізгі құралдарды сатудан түскен түсім
Материалдық емес активтерді сатып алу
Бірлескен кәсіпорындарға ұсынылған қарыздар
Бірлескен кәсіпорындар мен қауымдасқан компаниялардан алынған дивидендтер, төлем
көзінен салық төлегеннен кейін
Өтелгенге дейін ұсталатын қаржылық активтерді есептен шығарудан/(сатып алудан) түскен
түсім
Өзге де қаржылық активтерді сатудан түскен түсім
Байланысты тараптардан алынған қарыздарды өтеу
Алынған сыйақылар
Инвестициялық қызметтен алынған (пайдаланылған) таза ақша ағыны
Қаржылық қызметтен келген ақша ағыны
Қарыздарды өтеу
Компания акционерлеріне төленген дивидендтер
Қаржылық қызметте пайдаланылған таза ақша ағыны
Ақшалай қаражат және олардың эквивалентінің таза өзгерісі
Жыл басындағы ақшалай қаражат және олардың эквиваленті
Ақшалай қаражат және олардың эквиваленті бойынша жағымды бағам айырмасы
Жыл соңындағы ашалай қаражат және олардың эквиваленті

31 желтоқсанда аяқталған 31 желтоқсанда аяқталған
жыл бойынша
жыл бойынша
2015
2014
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Қаржылық есеп

Капиталдағы өзгерістер туралы шоғырландырылған есеп
Миллион теңгемен

Жарғылық Сатып алынған өз
капитал
акциялары

2013 жылғы 31 желтоқсанға
Жылдық пайда
Өзге де жалпы табыс
Жалпы табыстың жиынтығы
Үлестік құралдарды айыру (11 ескерту)
Қызметкерлер опциондарының орындалуы (11 ескерту)
Дивидендтер (11 ескерту)
2014 жылғы 31 желтоқсанға
Жылдық пайда
Өзге де жалпы табыс
Жалпы табыстың жиынтығы
Үлестік құралдарға негізделген төлемдерді мойындау
(11 ескерту)
Үлестік құралдарды айыру (11 ескерту)
Дивидендтер (11 ескерту)
2015 жылғы 31 желтоқсанға

Өзге де
резервтер

Валютаны қайта
Бөлінбеген есептеу бойынша
резерв
пайда

Капитал
жиынтығы

263,095
−
−
−
−
−
−
263,095
−
−
−

(100,126)
−
−
−
−
35
−
(100,091)
−
−
−

2,482
−
−
−
(127)
−
−
2,355
−
−
−

1,185,815
47,038
−
47,038
−
−
(134,683)
1,098,170
243,669
−
243,669

22,509
−
53,078
53,078
−
−
−
75,587
−
257,554
257,554

1,373,775
47,038
53,078
100,116
(127)
35
(134,683)
1,339,116
243,669
257,554
501,223

−
−
−
263,095

−
−
−
(100,091)

1,598
(8)
−
3,945

−
−
(30,080)
1,311,759

−
−
−
333,141

1,598
(8)
(30,080)
1,811,849

84-114 беттердегі ескертулер аталған шоғырландырылған қаржылық есептің құрамдас бір бөлігі болып табылады.
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Шоғырландырылған қаржылық есепке ескертулер
Миллион теңгемен, егер басқаша көрсетілмесе

1.1. Компания туралы ақпарат және қызметінің
негізгі бағыттары
“ҚазМұнайГаз” Барлау Өндіру” акционерлік қоғамы (әрі қарай «Компания»)
Қазақстан Республикасында құрылған, көмірсутек шикізатын сатып алумен,
барлаумен, игерумен, өндірумен, өңдеумен және экспорттаумен айналысатын
компания. Мұнай және газ саласындағы негізгі операциялық қызметі Батыс
Қазақстанда Каспий теңізі маңында және Маңғыстау бассейндерінде жүріп
жатыр. 2015 жылдың 31 желтоқсанындағы жағдай бойынша айналымда
жүрген Компания акцияларының 63,21%-на иелік ететін (2014 жылы:
63,21%) Компанияның негізгі әрі тікелей акционері «ҚазМұнайГаз»
Ұлттық Компаниясы» АҚ (әрі қарай «ҚМГ ҰК» немесе «Бас компания»)
Қазақстанның мұнай-газ саласындағы мемлекеттік мүдделерді қорғайды.
Бас компания толықтай «Самұрық-Қазына» Ұлттық әл-ауқат қоры» АҚ (әрі
қарай «Самұрық-Қазына» ҰӘҚ») құзырында, ал ол, өз кезегінде, толықтай
Қазақстан Республикасы Үкіметіне бағынышты (әрі қарай «Үкімет»).

Жыл бойы Компания ҚЕХС-ке сәйкес жаңа және қайта қаралған келесі
стандарттарды қабылдады, алайда олар Компанияның қаржылық
нәтижелеріне немесе қаржылық жағдайына айтарлықтай әсер еткен жоқ:
БЕХС 19
ҚЕХС жетілдіру
ҚЕХС жетілдіру

Шығарылған, бірақ күшіне енбеген стандарттар

Төменде келтірілген стандарттар мен оларға берілген түсіндірмелер
Компанияның қаржылық есебі жария етілген күнге дейін шығарылғанымен,
өз күшіне енбеген, және Компанияның пікірінше, олар қолданысқа
енгізілгенде қаржылық жағдайға немесе қызметтердің нәтижесіне ықпал
ететін болады. Компания аталған стандарттарды қажет жағдайда күшіне
енген күннен бастап (басталатын жылдың кезеңдері үшін өз күшіне енеді)
қолдануға ниетті:
ҚЕХС 9
ҚЕХС 15
ҚЕХС 11

2. Есеп саясатының елеулі аспектілеріне шолу
Аталған шоғырландырылған қаржылық есепті дайындау барысында
қолданылған есеп-қисап саясатының негізгі ережелері төменде келтірілген.
Басқаша көрсетілмесе осы есеп саясаты рет-ретімен ұсынылған барлық
кезеңдер үшін қолданылған болып саналады.

ҚЕХС 14

2.1 Дайындық негізі

БЕХС 27

Аталған шоғырландырылған қаржылық есеп Қаржылық есептің халықаралық
стандартына («ҚЕХС») сәйкес етіп әзірленген. Шоғырландырылған
қаржылық есеп қаржылық құралдарды есепке алмағанда, бастапқы құн
бойынша есеп жүргізу қағидасымен жасалған. Басқадай көрсетілмесе,
аталған шоғырландырылған қаржылық есеп теңгемен жүргізілген және мәні
миллионға дейін қысқартылған.
Қаржылық есепті ҚЕХС талаптарына сәйкес етіп әзірлеу, елеулі есептік
бағалауды пайдалануды талап етеді, сонымен қатар, есеп саясатын қолдану
барысында рұқсат ету бойынша басшылық тарапынан өз пікірін білдіруді де
талап етеді. Өз-өзіне күрделі деңгейлі жоғарғы талаптарды немесе рұқсат
етулерді қолдануға болатын салалар, сонымен қатар, шоғырландырылған
қаржылық есеп үшін бағалау мен рұқсат етулер елеулі болып саналатын
салалар 4-Ескертуде ашып көрсетілген.

БЕХС 16 және БЕХС
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БЕХС 1

ҚЕХС 10, ҚЕХС 12
және БЕХС 2

ҚЕХС жетілдіру
ҚЕХС 10 және
БЕХС 28

Валюта бағамдары

2015 жылдың 31 желтоқсанындағы және 2014 жылдың 31 желтоқсанындағы
жағдай бойынша Қазақстан теңгесінің АҚШ долларына шаққандағы ресми
бағамы сәйкесінше 339,47 және 182,35 теңгені құрады. Қандай да бір теңге
сомасын АҚШ долларында, не өзге де тұрақты валютада қайта санау – теңге
түріндегі мұндай сома жоғарыда көрсетілген айырбас бағамы бойынша
не өзге де қандай да бір айырбас бағамы бойынша тұрақты валютаға
айырбасталған, айырбасталуы мүмкін, не болашақта айырбасталады деген
сөз емес және де бұл бекітілген ұстаным ретінде қарастырылмауы тиіс.

Бекітілген төлемдері бар бағдарламалар:
қызметкерлердің жарнамасы
(ескертулер);
2010–2012 жылдар кезеңінде
2011–2013 жылдар кезеңінде

ҚЕХС16

«Қаржылық құралдар: жіктеу және бағалау»
(2018 жылдың 1 қаңтары);
«Сатып алушылармен арадағы келісімдер
бойынша түсімдер» (2018 жылдың 1 қаңтары);
«Бірлескен операциялардағы үлестерді сатып
алуды есепке алу» (түзетулер) (2016 жылдың 1
қаңтары);
«Кейінге қалдырылған тарифтік түзетулер
шоты» (2016 жылдың 1 қаңтары);
«Тозу және амортизацияның тиімді әдістеріне
түсіндірме» (түзетулер) (2016 жылдың
1 қаңтары);
«Жекелеген қаржылық есептегі үлестік қатысу
әдісі» (түзетулер) (2016 жылдың 1 қаңтары);
«Ақпараттарды жария ету саласындағы
ұсыныс» (БЕХС 1 б/ша түзетулер) (2016
жылдың 1 қаңтары);
«Инвестициялық ұйымдар: шоғырлану
талаптарынан шығарып тастауды қолдану»
(ҚЕХС 10, ҚХЕС 12 және ҚХЕС 28 б/ша
түзетулер) (2016 жылдың 1 қаңтарынан бастап
және бұл күннен кейін басталатын жылдар
кезеңі үшін өз күшіне енеді);
2012–2014 жылдар кезеңінде (2016 жылдың 1
қаңтары);
«Инвестор мен оған тәуелді ұйым немесе
бірлескен кәсіпорын арасындағы келісімдердегі
сауда немесе активтер жарнасы» (түзетулер)
(2016 жылдың 1 қаңтары);
«Жалгерлік» (2019 жылдың 1 қаңтары).

Қаржылық есеп

Компания өз қызметін 100% еншілес ұйымдары болып табылатын
«Өзенмұнайгаз» АҚ және «Ембімұнайгаз» АҚ арқылы іске асырады.
Сонымен қатар, Компанияның өзге де еншілес ұйымдары, бірлесе
бақыланатын кәсіпорындарда, қауымдасқан компанияларда және басқа
да кәсіпорындарда үлестері бар. Олардың басым бөлігінде Компанияның
бақыланатын және бақыланбайтын үлестік қатысулары болғанымен, олар
негізгі қызметтерді атқаруғы байланысты емес. Аталған шоғырландырылған
қаржылық есеп жоғарыда атап өтілген үлестік қатыстары барлық мекемелер
қызметтерінің нәтижелері мен қаржылық жағдайын көрсетеді.

Бухгалтерлік есептің қабылданған стандарттары мен
түсіндірмелері
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«ҚазМұнайГаз» Барлау Өндіру» акционерлік қоғамы Жылдық есеп-2015

Қаржылық есеп

Шоғырландырылған қаржылық есепке ескертулер
(жалғасы)

2. Есеп саясатының елеулі аспектілеріне шолу
(жалғасы)
2.2 Шоғырландыру
Еншілес ұйымдар

Компанияның бақылауындағы кәсіпорындар еншілес ұйымдар болып
табылады. Егер Компанияның инвестициялар өзгерісіне орай айнымалы
қайтарымына құқығы бар болса немесе Компания туекелге ұшырағыш
келсе және инвестициялау нысанына қатысты өз құзырына сәйкес аталған
қайтарымға ықпал ете алатын болса, онда Компания бақылауды жүзеге асыра
алады. Компания бақылауына ие болған сәттен бастап, еншілес ұйымдар
шоғырландырылады. Аталған кәсіпорындарды бақылау тоқталған сәттен
бастап, шоғырландыру да тоқтайды.
Компаниялар арасындағы ішкі топтық операциялар мен операциялар
бойынша бөлінбеген пайда элиминацияға ұшырайды. Бөлінбеген зиян да
элиминацияланады, бірақ берілетін активтердің құнсыздану белгісі ретінде
қарастырылады. Еншілес ұйымдардың есеп саясаты Компанияның есеп
саясатына сәйкес келеді.

Қауымдасқан компанияларға инвестициялау және
бірлескен кәсіпорындардағы қатысу үлесі

Қауымдасқан және бірлескен кәсіпорындарға салынатын Компанияның
инвестициялары үлестік қатысу әдісі бойынша есептеледі. Қауымдасқан
компаниялар дегеніміз оларға Компания елеулі түрде ықпал ететін
компаниялар. Елеулі түрде ықпал ету – инвестициялау нысанының
операциялық және қаржылық саясатына байланысты шешім қабылдауға
қатысуға берілетін өкілеттік, бірақ мұндай саясаттарға қатысты бақылау
немесе бірлескен бақылау жүргізілмейді.
Егер Компания өзге тараптармен бірлесе отырып қызметтерге ортақ
бақылау жасайтын болса және тиісті қызмет түрлеріне байланысты шешім
қабылдау үшін тараптардың бірауыздан келісілуі талап етілсе, онда Компания
бірлесе қызмет ету туралы келісімнің бір тарабы болып саналады. Бірлесе
қызмет ету туралы келісім – бұл келісім жасаушы тараптардың құқықтары
мен міндеттемелеріне байланысты бірлескен қызмет немесе бірлескен
кәсіпорын ретінде қалыптасуы.
Бірлескен операциялардағы өз үлесіне сәйкес Компания төмендегілерді
мойындайды: (i) өз активтерін, оған бірлескен активтердегі үлесі де
қосылады; (ii) өз міндеттемелерін, оған бірлескен міндеттемелердегі үлесі де
қосылады; (iii) бірлескен операциялардың нәтижесінде өндірілген өнімдерді
сатудан түскен өз түсімін; (iv) бірлескен операциялардың нәтижесінде
өндірілген өнімдерді сатудан түскен түсімдегі өз үлесін; және (v) өз
шығындарын, оған бірлескен шығындардағы үлесі де қосылады.
Үлестік қатысу әдісіне сәйкес, қауымдасқан компаниялар мен бірлескен
кәсіпорындарға салынатын инвестициялар қаржылық жағдай туралы
шоғырландырылған есепте Компанияға тиесілі қауымдасқан компаниялар
мен бірлескен кәсіпорындардағы таза активтердің үлесін сатып алғаннан
кейін пайда болған бастапқы құнына қослыған өзгерістері бойынша еспке
алынады.
Бірлескен кәсіпорын – бұл тараптардың бірлескен кәсіпорындардың таза
активтеріне құқықтық иелік пен қызметтерді бірлесе отырып бақылауды
қамтамасыз ететін бірлескен қызметтің түрі.
Қауымдасқан компанияларға салынатын Комапанияның инвестициясына
сатып алу кезінде анықталған активтердің ағымдағы құнынан артық сатып
алу бағасы қосылады және ол, негізінен, дәлелденген қорлар негізінде

лицензия құнына қосылады. Лицензиялар өндірістік әдісті қолдана отырып,
қауымдасқан компаниялар мен бірлескен кәсіпорындар дәлелдеп, әзірлеген
қорлардың негізінде амортизацияға ұшырайды.
Жалпы табыс туралы шоғырландырылған есепте қауымдасқан әрбір
компания мен бірлескен кәсіпорынның қызметі бойынша қаржылық
нәтижелер үлесі қоса есептеледі. Егер қауымдасқан компаниялар мен
бірлескен кәсіпорындардың капиталында тікелей танылған өзгеріс орын
алатын болса және оны капиталдың өзгерісі туралы есепте қолдану мүмкін
болса, онда Компания өз үлесіндегі мұндай өзгерісті мойындап, ондай
деректі ашып көрсетеді. Компания мен оның қауымдасқан компаниялары
арасында туындайтын бөлінбейтін пайда мен зияндар, Компанияның
қауымдасқан компаниядағы үлес деңгейіне сәйкес есептен шығарылады.
Қауымдасқан компаниялардың қаржылық есебі Бас компанияның
қаржылық есебімен бір мезгілде жасалады. Егер қажет болса, есеп саясатын
Компанияның есеп саясатына сәйкес келтіру мақсатында тиісті түзетулер
енгізіледі.
Компания үлестік қатысу тәсілін қолданғаннан кейін, Компанияның
қауымдасқан компанияларға немесе бірлескен кәсіпорындарға салған
инвестициялары бойынша, құнсызданудан туындайтын қосымша
зиянды тану қажеттілігін анықтайды. Компания әрбір есепті мерзімде
қауымдасқан компанияларға немесе бірлескен кәсіпорындарға салынған
инвестициялардың құнсыздануының шынайы себептерін анықтайды.
Мұндай жағдайлар белгілі болып жатса, Компания қауымдасқан компания
мен бірлескен кәсіпорын бойынша ағымдағы құн мен өтелетін құнның
айырмасы ретінде құнсыздану сомасын анықтайды, және бұл соманы
мойындап, жалпы табыс туралы есебінде көрсетеді.
Егер Компания қауымдасқан компанияға қатысты өзінің елеулі ықпалын
жоғалтатын болса, онда қалған инвестицияны әділетті құны бойынша
бағалап, мойындайды. Қауымдасқан компанияға елеулі ықпалы жоғалған
сәттегі қалған инвестициялардың келіп түскен уақыттағы теңгерім құны мен
әділетті құны арасындағы айырма есептен шығару кезіндегі пайда немесе
зиян ретінде танылады.
Бұрынғы бірлесе бақылауға алынатын кәсіпорын еншілес ұйымға немесе
қауымдасқан компанияға айналмай, бірлескен бақылау жойылатын
болса, Компания қалған инвестицияны әділетті құны бойынша бағалап,
мойындайды. Бұрынғы бірлесе бақылауға алынатын кәсіпорынның бірлесе
бақылауы жойылған сәттегі қалған инвестициялардың, келіп түскен
уақыттағы теңгерім құны мен әділетті құны арасындағы айырма есептен
шығару кезіндегі пайда немесе зиян ретінде танылады. Егер Компанияның
инвестициялық нысанға қатысты елеулі ықпалы сақталатын болса, онда
қалған инвестиция қауымдасқан компанияның инвестициялары ретінде
есепке алынады.

2.3 Шетелдік валюталарды қайта есептеу

Шоғырландырылған қаржылық есеп қазақстандық теңгемен («теңге»)
әзірленіп ұсынылған. Теңге функционалдық валюта және Компанияның
қаржылық есебінің валютасы болып табылады. Компанияның әрбір еншілес
ұйымы, қауымдасқан компаниясы мен бірлескен кәсіпорыны өз валютасын
жеке анықтайды және әрбір ұйымның қаржылық есебіне қосылған баптары
осы функционалдық валютамен бағаланады. Шетелдік валютамен
жүргізілетін операциялар, ең алдымен, сол мерзімдегі фунционалдық
валютаның бағамы бойынша есепке алынады.
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2. Есеп саясатының елеулі аспектілеріне шолу
(жалғасы)
2.3 Шетелдік валюталарды қайта есептеу (жалғасы)

Шетелдік валютамен көрсетілген ақшалай активтер мен міндеттемелер
сол мерзімде қолданылатын функционалдық валютаның бағамы бойынша
қайта есептеледі. Бағамдық барлық айырма пайда мен зиянның құрамына
қосылады. Шетелдік валютаның әділетті құны бойынша бағаланатын
ақшалай емес баптар, әділетті құнды анықтау күніндегі қолданыстағы
бағамға сәйкес қайта есептеледі.
Шетелдегі қызметтердің активтері мен міндеттемелері есепті уақыттағы
теңгенің айырбастау бағамы бойынша қайта есептеледі, ал мұндай
компаниялардың жалпы табыс туралы есебіндегі баптары операция
жүргізілген күндегі бағам бойынша қайта есептеледі. Осындай қайта
есептеуден пайда болатын бағам айырмасы тікелей басқа да жалпы табыс
немесе зиян ретінде танылады. Шетелдік компания есептен шығарылған
кезде, тиісті шетелдік компанияға қатысты валютаны қайта есептеу бойынша
жиналған резервтік сома, пайда немесе зиян ретінде танылады.

2.4 Мұнай-газ кен орындарын барлау және әзірлеу
шығындары
Барлау лицензияларын сатып алу шығындары

Барлау шығындары

Геологиялық және геофизикалық шығындар, мұндай шығындар жұмсалған
сәтте есептен шығарылады. Ұңғымаларды бұрғылау аяқталғанға дейін
және бұрғылау нәтижелері бойынша бағалау жүргізілгенге дейін, барлау
ұңғымаларының тікелей шығындары материалдық емес активтердің
құрамында капиталданады (барлау және бағалау бойынша активтер).
Мұндай шығындардың құрамына еңбекақы, материалдар, жанар-жағармай
мен электр энергиясына жұмсалған шығындар, бұрғылау станоктарының
құны және мердігерлерге төленген төлемдер жатады. Егер көмірсутегі
шикізаттары табылмаса, онда барлау шығындары құрғақ ұңғыма бойынша
шығыстар ретінде есептен шығарылады. Егер басқа ұңғымаларды бұрғылауға
қосуға болатын, коммерциялық әзірлеу мүмкіндіктері жеткілікті, бағалауға
жататын көмірсутектері табылатын болса (барлау немесе құрылымдық-іздеу
ұңғымалары), ондай шығындарды актив ретінде есепке алу жалғасады.
Осы тектес барлық шығындар техникалық, коммерциялық және басқару
тұрғысынан жылына кем дегенде бір рет тексеріледі және содан кейін ғана
іздестіру жұмыстарын жалғастыру немесе табылған кен орнынан басқаша
жолмен пайда табу қажеттігі құпталады. Мұндай жағдай орын алмаса,
шығындар есептен шығарылады.

Мұнай және газ қоры бар екені дәлелденсе және әзірлеу жұмыстарын
жалғастыру туралы шешім қабылданса, онда тиісті шығындар негізгі
құралдардың құрамына көшіріледі (мұнай-газ активтеріне).

Әзірлеу шығындары

Құрылыстар мен құрылғылардың және инфрақұрылым нысандарының,
айталық платформалар, құбыр жолдары мен әзірлеу ұңғымаларын бұрғылау
сияқты шығындар негізгі құралдардың құрамына капиталданады, оған
коммерциялық тұрғыдан жеткілікті көлемде көмірсутектері табылмаған
ұңғымалардың шығындары қосылмайды, олар кезеңдегі құрғақ ұңғымалар
шығыны ретінде есептен шығарылады.

2.5 Негізгі құралдар

Негізгі құралдар бастапқы бағасы бойынша көрсетіледі және одан
амортизация, сарқылу және құнсыздану құны шегеріледі.
Активтердің бастапқы құны сатып алу немесе құрылыс бағасынан, активті
іске қосуға тікелей мүмкіндік жасайтын шығындардан және қажет болған
жағдайда активті жою бойынша бағаланған бастапқы шығындардан
құралады. Сатып алу немесе құрылыстың бағасы, активті сатып алу үшін
ұсынылған жалпы құн мен кез келген түрдегі сыйақылардың әділетті
құнының жиынтығы болып табылады.
Мұнай және газ активтері дәлелденіп әзірленген қорлар бойынша өндірістік
әдісті падалана отырып амортизацияланады. Кейбір пайдалы қызмет
көрсету мерзімі кен орнын пайдалану қызметінің қалған уақытынан кем
мұнай және газ активтері, пайдалы қызмет ету мерзімі ішінде, яғни 4-10
жылдың арасында тікелей сызықтық тәсіл бойынша амортизацияланады.
Басқа да негізгі құралдардың құрамына ғимараттар, машиналар мен құралжабдықтар кіреді, олар орташа қызмет ету мерзіміне сәйкес 24 жылдың
ішінде және тиісінше негізгі құралдардың әрбір тобы бойынша 7 жылдың
ішінде сызықтық тәсілді қолдана отырып амортизацияланады.
Негізгі құралдардың пайдалы қызмет көрсететін жорамалды мерзімі жыл
сайын қайта қаралады және қажет болған жағдайда, мерзімін өзгерту
бойынша алдағы кезеңдерге түзету енгізіледі.
Егер қандай да бір орын алған жағдайлар мен өзгерістерге байланысты,
ағымдағы құн өтімділікті қамтамасыз етпейтін болса, онда негізгі
құралдардың ағымдағы бағасын құнсыздандырып, арзандату туралы шешім
қабылданады.
Негізгі құралдардың нысандары (олардың ішінде коммерциялық көлемдегі
көмірсутектерін өндіруді тоқтатқан және жойылуы жоспарланған өнім
өндіру ұңғымалары да бар) есептен шығарылатын активтер ретінде есепке
алынады, себебі ондай активтерді келешекте пайдалану экономикалық
тұрғыдан тиімсіз. Актив тоқтатылған деп танылғаннан кейінгі кез келген
табыс немесе зиян (нысанның ағымдағы құны мен сатудан түскен таза түсім
арасындағы айырма ретінде есептеледі), осы оқиға орын алған кезеңдегі
жалпы табыс туралы есепке қосылады.

2.6 Қаржылық емес активтердің құнсыздануы

Орын алған оқиғалар немесе өзгерістер активтің ағымдағы құнының
өтімділігін қамтамасыз ете алмайтынын анықтаған кезде, Компания
активтерге немесе активтердің тобына құнсыздандыру жүргізетін бағалауды
іске асырады. Бағалау үшін құнсыздандырудың ең төменгі деңгейі бойынша
жекелеген активтер топталады, оларға қатысты сәйкестендірілген ақша
ағыны белгіленеді және олар активтердің басқа да топтарымен қоса
жаңартуға ұшырайды.

Қаржылық есеп

Барлауға берілетін лицензияларды сатып алу бойынша шығындар
материалдық емес активтердің құрамында капиталданады және тікелей
сызықтық әдіс бойынша жорамалданған бақылау мерзімінің ішінде
амортизацияға ұшырайды. Әрбір нысан жыл сайын бұрғылау жұмыстарының
жоспарланғанын растайтын бақылаудан өткізіледі. Егер нысан бойынша
алдағы уақытта жұмыс жүргізу жоспарланбаса, лицензияны сатып алуға
жұмсалған соманың қалдығы есептен шығарылады. Экономикалық тұрғыдан
негізделген қор көздері табылған жағдайда («дәлелденген қорлар» немесе
«коммерциялық қорлар»), амортизация есептеу тоқтатылады және қалған
шығындар барлау шығындарымен қоса біріктіріліп, басқа да материалдық
емес активтер құрамындағы қорлар дәлелденгенге дейін, кен орындарының
дәледенген активтері ретінде мойындалады. Ішкі әзірлеу жұмыстары
бекітіліп, тиісті бақылаушы органдардан лицензиялар мен барлық
рұқсаттарды алғаннан кейін тиісті шығындар негізгі құралдарға көшіріледі
(мұнай-газ активтері).
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Қаржылық есеп

Шоғырландырылған қаржылық есепке ескертулер
(жалғасы)

2. Есеп саясатының елеулі аспектілеріне шолу
(жалғасы)
2.6 Қаржылық емес активтердің құнсыздануы

(жалғасы)

Егер осындай көрсеткіштер белгілі болса немесе актив топтарын жыл сайын
құнсыздандыру талап етілсе, Компания активтің өтімді құнын бағалауды
іске асырады. Активтер тобының өтімді құны ең әділ құннан оның сату
шығындары мен пайдалану құнын шегеру арқылы анықталады. Егер активтер
тобының ағымдағы құны өтімді құнынан артық болса, онда активтер тобына
арзандату жүргізіледі және өтімді құнына дейінгі сома есептен шығарылады.
Пайдалану құнын бағалау кезінде, күтілетін ақша ағынының тәуекеліне
түзету енгізіледі, ол активтер тобына тән және салық салынғанға дейінгі
дисконттау мөлшерлемесін пайдалана отырып, ағымдағы құнға дисконттау
жүргізу арқылы іске асырылады және ақшалай құнының ағымдағы уақытша
нарықтық бағасын көрсетеді.
Әрбір есепті кезеңде бұрын танылған, құнсызданудан келген зиянның
қандай да бір индикаторының сақталғанына қатысты бағалау жүргізіледі
және оның сақталмағаны немесе азайғаны анықталады. Егер ондай
индикаторлар сақталған болса, онда өтімді құнға бағалау жүргізіледі. Егер
соңғы рет активтің өтімді құнын анықтау кезінде танылған зиянды бағалау
үрдістерінде өзгерістер орын алса, онда құнсыздандыру бойынша бұрын
танылған зиянға сторно жасалады. Ондай уақытта активтің ағымдағы құны
оның өтімді құнына дейін көбейтіледі. Егер алдыңғы кезеңде құнсыздану
салдарынан келген зиян танылмаған болса, онда көбейтілген құн тозу немесе
амортизация шығынын шегеру арқылы анықталған ағымдық құннан артық
болмайды. Ондай сторно пайда немесе зиян деп танылады.
Сторнолау проводкасы жүргізілгеннен кейін, пайдалы қызмет етудің қалған
мерзімінде, қайта қаралған, қалдық құны шегерілген активтің ағымдағы
құнын келесі кезеңдерде амортизация бойынша үздіксіз түрде тарату үшін
шығындарға түзетулер енгізіледі.

2.7 Материалдық емес активтер

Материалдық емес активтердің құны жинақталған амортизация
мен құнсызданудан жиналған зиянды шегеруден кейінгі бағасымен
есепке алынады. Материалдық емес активтерге барлау мен бағалаудың
капиталданған шығындары және басқа да материалдық емес активтер кіреді,
сондай-ақ, негізінен, компьютерлік қамтамасыз ету бағдарламаларынан
құралады. Бизнестен бөлек сатып алынған материалдық емес активтер
бастапқы кездегі сатып алу құны бойынша бағаланады. Бастапқы құн –
бұл активті сатып алу үшін ұсынылған кез келген сыйақының әділетті
құны мен төленген соманың жиынтығы. Компьютерлік қамтамасыз ету
бағдарламаларының қызмет ету мерзімі 3-7 жылды құрайды және осы кезеңде
сызықтық әдіс негізінде амортизацияланады.
Егер оқиғалар немесе жағдайдың өзгеруі ағымдағы құнның өтімділігін
қамтамасыз етпейтін болса, материалдық емес активтердің ағымдағы
бағасының құнсыздануына байланысты сараптама жүргізіледі.

2.8 Қаржылық активтер

БЕХС 39 аясында қаржылық активтер пайда немесе зиян арқылы қаржылық
активтер ретінде әділетті құн бойынша жіктеледі, өтелгенге дейін ұсталатын
активтер, сатуға арналған қаржылық активтер, қарыздар, саудалық және басқа
да дебиторлық берешектер олардың мақсатына қарай жіктеледі. Бастапқы
кезде танылған қаржылық активтер әділетті құн бойынша бағаланады. Егер
инвестициялар пайда немесе зиян арқылы қаржылық актив ретінде әділетті
бағамен жіктелмейтін болса, онда есепте көрсету кезінде олардың әділетті
құнына мәміле жасау кезіндегі тікелей жұмсалған шығындар қосылады.
Компания өзінің қаржылық активтерін бастапқы кезде тану барысында
жіктеу жүргізіп анықтайды және рұқсат етілсе әрі лайықты болса, аталған
жіктеуді әрбір қаржылық жылдың соңында қайта қарастырады.
Қаржылық активтерді стандарттық түрде сатып алу мен сату, мәміленің
орындалған уақытына сәйкес танылады, яғни Компанияның активтерді
сатып алу немесе сату туралы міндеттемелерді қабылдаған күні. Стандарттық
түрде сатып алу немесе сату – бұл нарықта қабылданған, әдетте нормативтік
актілер немесе ережелер бойынша бекітілген уақытта активтерді тіркеуді
талап ететін қаржылық активтерді сатып алу немесе сату.

Өтелгенге дейін ұсталатын инвестициялар

Егер Компания өтеу мерзіміне дейін ұстап тұруға ниетті және қабілетті
болса, онда белгіленген немесе анықталған төлемдері мен өтеу мерзімі
белгіленген, өтелгенге дейін ұсталып тұратын туынды емес қаржылық
активтер ретінде жіктеледі. Өтелгенге дейін ұсталатын инвестициялар
бастапқы кезде танылғаннан кейін, тиімді қаржылық мәміле әдісін пайдалана
отырып амортизациялық құн бойынша бағаланады.

Саудалық және өзге де дебиторлық берешектер

Саудалық және өзге де дебиторлық берешек активтері нарықта жоғары
бағаланбайды және белгіленген немесе анықталған төлемдері мен өтеу
мерзімі белгіленген туынды емес қаржылық активтер болып саналады.
Саудалық және қаржылық берешектер бастапқы кезде танылғаннан кейін,
тиімді қаржылық мөлшерлеме әдісін пайдалана отырып амортизациялық құн
бойынша есепке алынады да, кез келген құнсыздану резервінен шегеріледі.

Сатуға арналған қаржылық инвестициялар

Сатуға арналған қаржылық активтер – бұл туынды емес қаржылық активтер,
аталған санатқа арнайы жатқызылған немесе бірде-бір басқа санатқа
жатқызылмаған. Сатуға арналған қаржылық активтерді бастапқы кезде
танығаннан кейін әділетті құн бойынша бағалайды, ал бөлінбеген пайданы
немесе шығынды инвестицияларды танығанға дейінгі немесе құнсыздануын
анықтағанға дейінгі жалпы табыстың өзге де кірісі немесе зияны ретінде
есепке алады. Осы сәттен бастап жинақталған резерв пайда немесе зиян
болып танылады.

Әділетті құнды бағалау

Әділетті құн дегеніміз, қалыптасқан тәртіп бойынша нарыққа қатысушылар
арасында бағалау уақытында жасалатын мәмілелер аясында, сатылған актив
үшін алынатын баға немесе мәміле аясында берілетін міндеттемелер үшін
жасалатын төлем. Активті сату немесе міндеттемелерді беру бойынша
мәмілеге сәйкес, әділетті құнды бағалау:
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2. Есеп саясатының елеулі аспектілеріне шолу
(жалғасы)
2.8 Қаржылық активтер (жалғасы)

• аталған актив немесе міндеттемелер үшін негізгі нарықта;
• немесе, негізгі нарық болмаған жағдайда, аталған актив немесе
міндеттемелер үшін ең қолайлы нарықта жүзеге асырылады.
Компанияның негізгі немесе ең қолайлы нарыққа қатысуға мүмкіндігі
болуға тиіс. Активтің немесе міндеттемелердің әділетті құны, актив
немесе міндеттемелердің бағасын анықтауда нарық қатысушылары
пайдаланатын жорамалдарды қолдану арқылы бағаланады және осыған
орай нарық қатысушылары өз мүдделері үшін әрекет етеді деп есептеледі.
Қаржылық емес активтің әділетті құнын бағалау нарыққа қатысушының
экономикалық пайда табу мүмкіндігін жаңартуды ескереді, ол үшін
активті ең қолайлы түрде пайдалануды және оны басқа да нарық
қатысушысына сату арқылы аса тиімді нәтижеге қол жеткізуді
көздейді, сондай-ақ аталған актив ең тиімді жолмен жоғарғы деңгейде
пайдаланылады деп саналады.

Қаржылық есеп бойынша бағаланатын немесе жарияланатын барлық
активтер мен міндеттемелердің әділетті құны, ең төменгі деңгейдегі
бастапқы мәліметтердің негізінде әділетті құн көздерінің жіктелу
аясында төменде көрсетіледі және олар әділетті құнды тұтастай бағалау
үшін елеулі болып саналады:
• 1-деңгей – Осы тектес активтер немесе міндеттемелер бойынша
белсенді нарықтағы бағаның нарықтық бағамы (ешқандай түзетулерсіз);
• 2-деңгей − Ең төменгі деңгейге жататын, нарықта тікелей немесе
жанама түрде бақылауға алынатын, әділетті құнды бағалау үшін бастапқы
деректер елеулі болып табылатын бағалау тәсілі;
• 3-деңгей − Ең төменгі деңгейге жататын, әділетті құнды бағалау үшін
бастапқы деректер елеулі болып табылатын бағалау тәсілі, нарықта
бақылауға алынбайтын болып саналады
Қаржылық есеп бойынша әрбір есепті кезеңді негізге ала отырып
танылатын активтер мен міндеттемелер бойынша, Компания олардың
иерархиялық көздер деңгейіне сәйкес көшіру қажеттігін анықтайды, ол
үшін әрбір есепті кезеңнің соңында сараптама жүргізе отырып қайтадан
жіктейді (ең төменгі деңгейдегі бастапқы деректер негізінде, олар
әділетті құнды толық бағалау үшін елеулі болып табылады).
Әділетті құн туралы ақпаратты жариялау мақсатында Компания
активтер мен міндеттемелерді олардың сипаттары мен тәуекелдеріне тән,
сипаттық негізде, сонымен қатар, жоғарыда атап көрсетілгендей, әділетті
құн көздерінің иерархиялық деңгейіне сәйкес қолданады.

Қаржылық активтердің құнсыздануы

Әрбір есепті кезеңде Компания қаржылық активтердің немесе қаржылық
активтер топтарының құнсыздануы орын алғанын не орын алмағанын
анықтайды.

Амортизациялық құн бойынша есепке алынатын активтер

Егер амортизациялық құн бойынша есепке алынатын активтерден зиян
пайда болуы туралы шынайы себеп туындайтын болса, онда зиян сомасы
активтің баланстық құны мен болашақта күтілетін ақша ағынының қаржылық
актив бойынша бастапқы тиімді мөлшерлемесінің сыйақысына сәйкес
ағымдағы құнының (әлі пайда болмаған болашақ кредиттік жоғалтулардан
басқасы) арасындағы айырма ретінде бағаланады (яғни, бастапқы танылу
кезінде есептелген тиімді сыйақы мөлшерлемесі бойынша). Активтің
ағымдағы құны резервтік соманы пайдалану арқылы азайтылады. Зиян
сомасы пайда немесе зиян ретінде танылады.
Егер алдағы кезеңдерде құнсызданудан туындайтын зиян сомасы азайып,
мұндай азаю құнсыздану танылғаннан кейін орын алып, активті қайта
қалпына келтіру күніндегі оның амортизацияланған ағымдағы құнынан
артпайтын болса, шынайы жағдайларға байланысты құнсызданудан бұрын
танылған зиян сомасы сол мөлшерде сторналанады. Одан кейінгі кез келген
сторнолауға ұшыраған құнсызданудың зиян сомасы пайда немесе зиян
ретінде танылады.
Саудалық дебиторлық берешектер бойынша, Компанияның бастапқы шотфактуралардың шарттарына сәйкес өзіне тиесілі барлық соманы қайтарып
алмауына себеп болатын шынайы жағдай бар болса (мысалы, дебитордың
қаржылық жағдайының нашарлауы немесе төлемсіздік қабілетінің пайда
болу мүмкіндігі), құнсыздану сомасының резерві жасалады. Дебиторлық
берешектердің ағымдағы құны резерв шоттарын пайдалану арқылы
азайтылады. Егер үмітсіз деп саналатын болса, онда құнсызданған
берекшектерді мойындау тоқтатылады.

Сатуға арналған қолдағы қаржылық инвестициялар

Егер сатуға арналған активтердің құнсыздануы орын алатын болса,
онда оларды сатып алуға жұмсалған шығындар (төленген негізгі сома
және амортизация шегерілген) мен олардың ағымдағы құнының
оған дейін пайда немесе зиян деп танылған, құнсызданудан келген
зиянды шегергеннен кейінгі айырмасы, капиталдан пайда және зиянға
көшіріледі. Қатысу құралы бойынша құнсызданған, сату үшін деп
танылып, жіктеліп, бұрын танылып сторно жасалған зиян сомасы,
пайда және зиян ретінде танылмайды. Егер құралдың әділетті құнының
қымбаттауы құнсыздануға себеп болған объективті жағдайлармен
байланысты болса, онда қатысу құралы бойынша құнсызданған зиянға
сторно жасау пайда немесе зиян арқылы іске асырылмайды.

Қаржылық активтерді тануды тоқтату

Қаржылық активті (немесе, қаржылық активтің бір бөлігі немесе бір
тектес қаржылық активтер тобының бір бөлігін) мойындау тоқтатылады,
егер:
• активтен алынатын қаржылық ағынды алу құығының мерзімі аяқталса;
• Компания активтен қаржылық ағын алу құқығын өзінде сақтап қалса,
бірақ оларды қайта бөлу туралы жасалған келісімге сәйкес, еш кедергісіз
үшінші тарапқа толық беру туралы міндеттеме қабылдаған болса; немесе

Қаржылық есеп

Компания қалыптасқан жағдайға байланысты қолайлы болып
саналатын, әрі қолжетімді бағалау әдісін пайдаланады және ол үшін
әділетті құнды бағалауға қажетті деректер де қолжетімді болуы тиіс. Осы
мақсатта бақылауға ыңғайлы бастапқы мәліметтерді мейлінше толық
пайдаланады және бақыланбайтын бастапқы мәліметтерді мейлінше
сирек қолданады.
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Қаржылық есеп

Шоғырландырылған қаржылық есепке ескертулер
(жалғасы)

2. Есеп саясатының елеулі аспектілеріне шолу
(жалғасы)
2.8 Қаржылық активтер (жалғасы)

• Компания активтен қаржылық ағын алу туралы өз құқықтарын басқаға
берген болса және немесе (а) активтен келетін барлық сыйақыларды және
елеулі тәуекелдерді басқаға берген болса, болмаса (ә) бермесе, бірақ активтен
келетін барлық сыйақылар мен елеулі тәуекелдерді өзінде сақтап қалып,
алайда аталған активтерді бақылау құқығын басқаға берген болса.

2.9 Тауарлы-материалдық қорлар

Тауарлы-материалдық қорларды есепке алуда екі тәсілдің бірі қолданылады:
өзіндік құн бойынша FIFO тәсілі және таза сату құны туралы тәсіл. Құнның
құрамына қалыпты жағдайда, әрбір затты тасымалдауға және оны ағымдағы
жағдайға келтіру үшін жұмсалған барлық шығындар қосылады. Шикі
мұнайдың құны оны өндірудің өзіндік құнынан, оған тиесілі тозу, сарқылу мен
амортизациялау шығындарынан және өндірістің орташа көлемінің негізінде
есептеп шығарылған жүкқұжаттарының шығындарынан құралады. Мұнайдың
таза сатылу құны ұсынылған бағаға негізделеді және одан сатуға жұмсалған
шығындар шегеріліп тасталады. Материалдар мен қорлардың құны қалыпты
қызмет ету барысында өтелетін сомадан аспайтын мөлшерде есепке алынады.

2.10 Қосылған құн салығы (ҚҚС)

Салық органдары сату және сатып алу бойынша нетто негізінде ҚҚС
есептеуге мүмкіндік береді. Өтелетін ҚҚС ішкі нарықтағы сатып алу
бойынша есептелген ҚҚС болып табылады, одан ішкі нарықта сату бойынша
есепке алынған ҚҚС шегеріледі. Экспортқа сату нөлдік мөлшерлеме
бойынша есепке алынады.

Дивидендтер

Дивидентер егер есеп беру күнін қоса алғанға дейін жарияланғана болса ғана,
есеп беру кезеңіндегі капитал сомасынан шегеріледі және міндеттемелер
түрінде танылады. Егер есеп беру кезеңіне дейін ұсынылса, сонымен қатар,
есеп беру күнінен кейін, бірақ қаржылық есеп бекітілгенге дейін ұсынылған
немесе жарияланған болса, онда дивидендтер туралы ақпарат есеп беру
аясында ашып көрсетіледі.

Акцияларға негізделген төлемдер бойынша операциялар

Компанияның қызметкерлері (оған басшылық та қосылады) сыйақыларын
акцияларға негізделген төлем формасында алады. Қызметкерлер көрсеткен
қызметтеріне үлестік құраладар әдісі бойынша сыйақы алады (үлестік
құралдар арқылы іске асырылатын мәмілелер).
Егер үлестік құралдарды қолдану іске асырылып және үлестік құралдар
бойынша компанияның көрсеткен кейбір қызметтеріне алған сыйақылары
сәйкестендірілмейтін болса, сәйкестендірілмейтін тауарлар немесе
қызметтер бойынша алынған (немесе алуға жататын) деректер, мәміленің
әділеттік құны мен акцияларға негізделген төлемдердің айырмасы және
сыйақылар ұсынылған күнгі алынған сәйкестендірілген тауарлар немесе
қызметтердің әділетті құны бойынша бағаланады. Одан әрі аталған сома
тиісінше капиталданады немесе шығындарға жатқызылады.
Қызметкерлердің 2007 жылдың 1 шілдесіне дейін немесе одан кейін
ұсынылған үлестік құралдар бойынша есептелетін мәмілелерінің құнына
қатысты сыйақылар, ондай құралдарды ұсынған кездегі әділетті құнына
сәйкес бағаланады. Әділетті құн Блэк – Шоулз – Мертонның баға түзу туралы
опциондық әдісін қолдану арқылы анықталады.

2.11 Ақша қаражаты және олардың эквиваленттері

Шарттары белгіленген мерзімге сәйкес орындалатын, үлестік құралдарға
негізделген мәмілелердің шығындары, сол мерзімге сәйкес бір мезетте
капиталды тиісті мөлшерде арттыру арқылы танылады. Аталған мәмілелер
бойынша жиынтық шығындар әрбір есепті кезеңде өткен кезеңге
пропорционалды түрде міндеттемелерді өтегенге дейін, Компанияның
сыйақы ретінде берілуге тиісті үлестік құралдарының санына қатысты ең
үздік бағалауға негізделеді.

2.12 Жарғылық капитал

Кезең бойынша жиынтық табыс туралы есептегі шығыс немесе кіріс кезең
басында және кезең соңында танылған сомалық шығындардың өзгерісі болып
танылады. Қызметкерлерге міндетті түрде ауыспайтын құқық бойынша
үлестік құралдардың сыйақылары шығын ретінде танылмайды.

Егер ақшаның уақытша құнының тиімділігі елеулі болса, өтелетін ұзақ
мерзімдік ҚҚС, аталған активке тән, тиісті жағдайларға сәйкес, тәуекелсіз
мөлшерлеменің көмегімен көрсету арқылы дисконтталады.

Ақша қаражаты мен олардың эквиваленттеріне кассадағы қолма-қол ақша,
банк салымдарындағы қаржылар, басқа да қысқа мерзімдік, өтімділігі жоғары,
әуелгі өтелу мерзімі үш айдан аспайтын инвестициялар жатады.

Жарғылық капитал

Қарапайым акциялар мен өтелмейтін артықшылық акциялары, эмитенттің
қалауы бойынша төленетін дивидендтер, капитал түрінде жіктеледі.
Жаңа акцияларды шығаруға тікелей қатысты, үшінші тараптың қызметіне
жұмсалған шығындар, аталған эмиссияның нәтижесі бойынша капитал
сомасын кеміту ретінде көрсетіледі.

Сатып алынған өз акциялары

Егер Компания немесе оның еншілес ұйымдары Компанияның акцияларын
сатып алатын болса, онда олардың сатып алу құны мәміле жасауға жұмсалған
тиісті шығындарымен қоса, табыс салығы шегеріле отырылып, жойылғанға
дейінгі немесе қайта шығарылғанға дейінгі сатып алынған өз акциялары
ретінде капиталдан шегеріледі. Компанияның қаржылық құралдарын сатып
алу, сату, шығару немесе жою кезінде алынған қандай да бір пайдасы немесе
зияны жалпы табыс туралы шоғырландырылған есепте көрестілмейді. Одан
кейін сатылған немесе ондай акцияларды қайта шығару кезінде алынған сома
капиталдың құрамына қосылады. Сатып алынған өз акциялары олардың
орташа құнына сәйкес есепке алынады.

Егер үлестік құралдар бойынша төленетін сыйақылар жойылатын болса, онда
оны жойылған уақыттағы оған ауыстырылған құқық ретінде есепке алатын
болады. Ондай кезде сыйақыларға қатысты әлі танылмаған барлық шығындар
дереу танылады. Егер компания немесе қызметкер шарттарға ықпал ете
алатын болса, бұл шарттар орындалмаған, тиісті құқықтарды қамтамасыз
етпейтін сыйақыларға да қатысты болып саналады. Үлестік құралдарға
сәйкес іске асырылатын барлық мәмілелер бойынша сыйақылар жойылатын
болса, онда олар есепке бірдей алынады. Егер сыйақыларды жою құқықтан
айыру арқылы іске асырылса, онда бұрын танылған кез келген шығын капитал
арқылы сторноланады.
Орындалмаған оппциондардың молайтушылық тиімділігі, акция
пайдасының көрсеткішін есептеу кезінде акцияларды қосымша көбейту
ретінде көрсетіледі.
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2. Есеп саясатының елеулі аспектілеріне шолу
(жалғасы)
2.13 Саудалық кредиторлық берешектер

Саудалық кредиторлық берешектер әу баста әділетті құны бойынша
көрсетіледі және кейіннен тиімді пайыздық мөлшерлеме әдісін қолдана
отырып, амортизациялық құн бойынша бағаланады.

2.14 Резервтер

Егер өткен оқиғаларға байланысты, экономикалық пайданың жылыстауынан
туындайтын Компанияның ағымдағы міндеттемелері бар болса, онда
мұндай міндеттемелерді өтеуге қажетті резервтер жасалады және оның
мөлшері мұндай міндеттемелерді өтей алатын көлемде бағаланған сенімді
соманы құрауы тиіс. Егер Компания кейбір бөлімді өтейтін немесе барлық
резервтерді ала алатын болса, мысалға, сақтандыру келісімшарты бойынша,
онда өтелген сома жеке актив ретінде танылады, алайда өтелетін соманы алу
мүмкіндігі күдік тудырмауы тиіс. Резервке жатқызылатын шығын, жиынтық
табыс туралы есепте өтелу сомасын шегере отырып көрсетіледі. Егер
ақшаның уақытша құнына әсер ететін ықпал деңгейі елеулі болса, резервтер
салық салынғанға дейінгі ағымдағы мөлшерлеме бойынша дисконтталады,
ол тиісті міндттемелерге тән оларды қолдану мүмкіндігі мен тәуекелдерді
білдіреді. Егер дисконттау қолданылатын болса, онда уақыт өте келе
резервтің көбейтілуі қаржыландыруға жұмсалған шығын есебінде танылады.
Қарыздар бастапқы кезде мәміле бойынша шығындарды шегере отырып,
әділетті құн бойынша мойындалады. Келесі кезеңдерде қарыздар
амортизациялық құн бойынша көрсетіледі; алынған қаржының әділеттік
құны (мәміле бойынша шығындар шегерілген) мен өтелетін соманың
айырмасы, тиімді қаржылық мөлшерлеме әдісін қолдану бойынша берілген
қарыз мерзімінің ішінде шоғырландырылған жиынтық табыс туралы есепте
көрсетіледі. Егер Компанияның есепті мерзімнен кейін кем дегенде 12
айдың ішінде төлемді кейінге қалдыру туралы заңды мәртебесі болмаса, онда
қарыздар ағымдағы міндеттемелер ретінде жіктеліп танылады. Сатып алуға,
құрылысқа немес жіктелетін активті өндіруге тікелей қатысты қарыздар
бойынша шығындар капиталдандыруға ұшырайды.

2.16 Қызметкерлердің сыйақысы

Компания қызметкерлердің есептелген еңбекақысының 10%-ын тиісті
зейнетақы қорына аудару үшін ұстап қалады. Зейнетақы аударудың мөлшер
сомасы 2015 жылы айына 160.23 теңгемен шектелді (2014 жылы: айына
149.745 теңге). Қолданыстағы Қазақстан Республикасының заңнамасына
сәйкес, қызметкерлер өздерін зейнетақымен қамтамасыз ету үшін
жауапты болып саналады. Сонымен қатар, 2014 жылдың 1 қаңтарынан
бастап Компания да өз қызметкерлерінің зейнетақы қорына қосымша
кәсіби зейнетақы салымдарын аударып отыруға міндетті, оның мөлшері
қызметкерлер табысының 5%-ын құрайды.

2.17 Түсімді тану

Компания шикі мұнайды қысқа мерзімді келісімшарттар бойынша, кірепұлға,
сақтандыруға және сапа жеңілдіктеріне сай түзету енгізілген Platt’s бағамына
сәйкес анықталған бағамен сатады. Меншік құқығы және алынған табыс шикі
мұнайдың табиғи көлемі кеме бортына ауысқаннан кейін немесе кемеден
түсірілгеннен кейін, болмаса тасымалдау құбырына келіп түскеннен кейін
немесе келісімнің шарттарына сәйкес келісілген басқа да жеткізу тетіктеріне
сай іске асырылады.

Компанияның келісімшарттарында белгіленген мерзімнің ішінде жеткізілуге
тиісті шикі мұнайдың мөлшері мейлінше көп көлемде көрстіледі. Тиеп
жіберілген, бірақ сатып алушыға келіп жетпеген шикі мұнай, қаржылық
жағдай туралы есепте тауарлы-материалдық қорлар түрінде есепке алынады.

2.18 Табыс салығы

Ағымдағы табыс салығы бойыншы шығандарға ағымдағы кезеңдегі табыс
салығы, артық пайдаға салынатын салық пен кейінге қалдырылған табыс
салығы кіреді.
Пайдаға салынатын ағымдағы табыс салығы бойынша активтер мен
міндеттемелер, салық органдары анықтайтын өтелетін немесе төленетін
сома бойынша бағаланады. Аталған соманы есептеу үшін қолданылатын
мөлшерлемелер, Компания жұмыс істейтін және табыс салығынан кіріс
алатын елдердің заңнамасына сәйкес, есепті мерзімде қабылданған және
қолданысқа түскен тәртіпке сай есепетеліп шығарылады.
Артық пайда салығы («АПС») табыс салығы ретінде қарастырылады және
табыс салығы бойынша шығындардың бір бөлігі болып табылады. 2009
жылдың 1 қаңтарында күшіне енген, қолданыстағы салық заңнамасына
сәйкес, Компания әрбір жер қойнауын пайдалану келісімшартына қатысты,
жер қойнауын пайдаланудың жекелеген әр келісімшарты бойынша жыл
сайын жиынтық жылдық табыстың шегерілімін негізге ала отырып,
айнымалы мөлшерлемелер бойынша АПС есептейді және төлейді.
АПС қолдануға себепші болатын, әрбір салық жылындағы жиынтық
жылдық табыстың шегерілу қатынасы 1,25:1. АПС мөлшерлемелері салық
салынатын табыстың бір бөлігіне қолданылады (Корпоративтік табыс
салығын шегергеннен кейінгі салық салынатын табыс және рұқсат етілген
түзетулер) және жер қойнауын пайдалану туралы әр келісімшартқа қатысты
шегерілімдер 25%-дан асады.
Кейінге қалдырылған салық бойынша активтер мен міндеттемелер, барлық
есептік кезеңдерге байланысты, міндеттемелердің баланстық тәсілін
қолдана отырып есептеледі. Кейінге қалдырылған салықтар барлық есепті
кезеңдерде активтер мен міндеттемлердің салықтық базасы мен олардың
қаржылық есептегі баланстық сомасының айырмасы ретінде анықталады.
Оған бастапқы кезеңде компаниямен біріктірілмеген, іске асырылу кезінде
бухгалтерлік табысқа немесе салықтық табыс пен зиянға ықпал етепейтін,
мәміле бойынша гудвиллді, активті немесе міндеттемелерді танудың
нәтижесінде пайда болған, кейінге қалдырылған салық кірмейді.
Кейінге қалдырылған салық бойынша салық салынатын пайданың туындау
мүмкіндігі жоғары болса және уақыт аралығындағы сомасының шегерілуі
ықтимал болған кезде ғана, актив сол деңгейде мойындалатын болады.
Кейінге қалдырылған салық активтерді сату немесе міндеттемелерді
өтеу кезеңдерінде, есепті мерзімде күшіне енгізілген немесе нақты түрде
заңдастырылған салық мөлшерлемелері бойынша есептеліп шығарылады.
Еншілес ұйымдарға, қауымдасқан компаниялар мен бірлескен
кәсіпорындарға салынған инвестицияларға байланысты кейінге
қалдырылған табыс салығы барлық есепті кезең бойынша танылады, оған
тек уақыт айырмасының азаю мерзімін бақылау мүмкін болмайтын, уақыт
айырмасы алдағы кезеңдерде азаймау мүмкіндігі жоғары жағдайлар ғана
кірмейді.
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Қаржылық есеп

Шоғырландырылған қаржылық есепке ескертулер
(жалғасы)

3. Елеулі ақшалай емес операциялар
2015 жылдың 31 желтоқсанында аяқталған жыл бойында, Компания ақша
қаражатының қозғалысы туралы шоғырландырылған есебінен, төлем
көзінен төленетін есепке алынатын табыс салығына қатысты ақшалай
емес мәмілелерді алып тастады, қаржылай активтер бойынша сыйақылар
есебінен алынатын сома 1.830 теңге (2014 жылы: 1.773 миллион теңге, ал
қауымдасқан компаниялардан дивиденд есебіне есептеу болған жоқ (2014
жылы: 1.49 миллион теңге).

4. Елеулі есептік бағалаулар мен пайымдамалар
Шоғырландырылған қаржылық есепті ҚЕХС бойынша әзірлеу Компания
басшылығынан есеп-қисапта көрсетілетін активтерге, міндеттемелерге
және шартты активтер мен міндеттемелерге шоғырландырылған қаржылық
есепті дайындау барысында, сонымен қатар, есепті кезеңде есеп-қисапта
көрсетілген активтерге міндеттемелерге, табыстарға, шығыстарға және
шартты активтер мен міндеттемелерге бағалау жүргізуді талап етеді.
Олардың арасындағы ең маңызды бағалаулар төменде көрсетілген:

Мұнай және газ қоры

Компанияның тозу, сарқылу және амортизацияны есептеу көрсеткіштерінде
мұнай және газ қорлары маңызды фактор болып табылады. Компания мұнай
мен газ бойынша өз қорларын Мұнай және газ инженерлері қоғамының
әдісіне сәйкес есептейді. Мұнай және газ инженерлері қоғамынының әдісі
бойынша қорларды бағалау кезінде, Компания ұзақ мерзімдік жоспарлы
бағаларды пайдаланады. Дәлелденген қорларды бағалау үшін жоспарлы
бағаларды қолдану, жыл соңындағы спот бағасын пайдалануға тән
тұрақсыздық әсерін жоюға ықпал етеді.
Басшылықтың өнім өндіруді жоспарлау мен сату және инвестициялық
шешімдерді қабылдау үшін пайдаланатын ұзақ мерзімдік жоспарлы бағалары,
өнім өндіру жөніндегі қызметтерінің ұзақ мерзімдік сипатына толық сәйкес
келеді және мұнай мен газ қорларын бағалау үшін ұсынылатын ең қолайлы
негіз болып саналады.
Қорларды бағалаудың барлық жолдары қандай да бір тұрлаусыздық деңгейін
есепке алады. Тұрлаусыздық деңгейі, негізінен, геологиялық және инженерлік
мәліметтердің сенімділігіне, мұндай мәліметтерді түсіндіру және бағалау
сәтіндегі қолжетімділікке тәуелді.
Тұрлаусыздықтың салыстырмалы деңгейі қорларды дәлелденген немесе
дәлелденбеген қорлар деп аталатын екі негізгі санаттың біріне жатқызу
арқылы анықталады. Дәлелденбеген қорлармен салыстырғанда дәлелденген
қорларды өндірудің тиімділік деңгейі жоғары және дәлелденген қорлар
одан әрі: әзірленген және әзірленбеген қорларға бөлінеді де, оларды өндіру
мүмкіндіктеріне қатысты тұрлаусыздықтың үдемелі түрде өсуін белгілеу
үшін пайдаланады.
Бағаларға жыл сайын сараптама жасалып, түзетулер енгізіледі. Түзетулер
қолда бар геологиялық деректерді, кәсіптік көрсеткіштерді немесе
өндіру туралы мәліметтерді бағалаудың немесе қайта бағалаудың; жаңа
мәліметтердің болуының; немесе бағалар өзгерісінің салдарынан пайда
болады. Сонымен қатар, қорларды бағалау қабаттардың еңбек өнімділігін
арттыруға немесе әзірлеу жұмыстарының стратегиясын өзгертуге
байланысты да қайта қаралуы мүмкін. Дәлелденген әзірлеу қорлары
амортизация мөлшерлемесін атқарылған жұмыс көлеміне пропорционалды
түрде есептеу үшін, яғни тозу, сарқылу және амортизациялау көрсеткіштері
үшін қолданылады. Компания дәлелденген қорлардың құрамына бастапқы
лицензиялық кезең ішінде өндірілетін, өндірілуі мүмкін көлемдерді ғана

қосады. Бұл лицензия мерзімін ұзартуға қатысты тұрлаусыздықпен тікелей
байланысты, себебі, түптеп келгенде лицензиялардың мерзімін өзгерту
тек қана Үкіметтің рұқсаты арқылы іске асырылады. Компанияға берілген
лицензия мерзімін ұзарту және қорларды белгіленген тиісті мөлшерде
көбейту, әдетте, тозу, сарқылу және амортизациялау бойынша шығындарды
мейлінше азайтуға әкеліп соқтырады және табыс көлеміне елеулі түрде
ықпал ете алады. Дәлелденіп, әзірленген қорлар көлемінің төмендеуі, тозуға,
сарқылуға және амортзациялауға жұмсалатын шығындарды арттыруға әкеп
соқтырады (егер өндіру деңгейі тұрақты болса) және табыс көлемі азаяды,
сонымен қатар, мүліктердің теңгерімдік құнының тікелей кемуіне әкеп
соқтыруы ықтимал.
Іске қосылған кен орындарының саны салыстырмалы түрде аз болса,
алдыңғы жылмен салыстыру бойынша қорларды бағалау өзгерістерінің кез
келген мүмкіндіктері бар және олар тозу, сарқылу мен амортизациялаудың
аударымдарына елеулі түрде ықпал етуі мүмкін.

Мұнай және газ активтерінің өтімділігі

Егер орын алған оқиғалар мен жағдайлар активтің теңгерімдік құнының
өтелмеуін немесе бұрын мойындалған құнсыздану жойылғанын не
азайғанын көрсететін болса, Компания ақша қаражатын жаңартатын
(«жаңартылатын бірлік») активті немесе активтер тобын құнсыздандыру
не бұрын мойындалған құнсыздануды қалпына келтіру мақсатында қайта
бағалайды. Егер мұндай индикатордың бар екені белгілі болса, өтелетін құнға
байыпты түрде бағалу жүргізіледі, ол әділетті құнның ең жоғарғы мәнінен
сату және қолданылған құнның шығындарын шегеру арқылы анықталады.
Мұндай есептеулерді жүргізу кезінде, тұрлаусыздық пен тәуекелге толы
мұнайдың ұзақ мерзімдік бағаларын, дисконттық мөлшерлемелерін,
келешектегі капиталға деген қажеттілікті, операциялық шығындарды (өнім
өндіру мен сату көлемін қоса) бағалау талап етіледі. Активтің теңгерімдік
немесе жаңартылған құны оның өтімділік құнынан жоғары болса, онда
актив немесе жаңартылған бірлік құнсызданған болып саналады және
ол өтелетін сомаға дейін есептен шығарылады. Өтелетін құнды бағалау
кезінде болашақ ақша ағындары активтер тобына/жаңартылған бірліктерге
олардың ағымдағы құнын дисконттау мөлшерлемесін пайдалану арқылы
арнайы тәуекелдерге орай түзетулер енгізіледі, ол аталған активке тән
тәуекелдер мен ақшаның ағымдағы нарықтық уақытша құнын бағалауды
көрсетеді. Сатуға жұмсалаған шығынды шегергеннен кейінгі әділетті құн,
нарық қатысушылары арасындағы қарапайым мәміле аясында сату кезінде
алынатын құн түрінде анықталады және ұйым үшін ерекше болып саналатын
және ұйымға толықтай әсер етпейтін факторлардың ықпалын көрсетеді.
2015 жылдың 31 желтоқсанындағы жағдай бойынша, 2015 жыл бойында
және 2016 жылдың басында шикі мұнайдың бағасының төмендеуіне орай
және дисконтталған ақшалай ағын үлгісіндегі жорамалдардағы елеулі
өзгерістерге қатысты Компания «Өзенмұнайгаз» АҚ-ның өтелетін құнына
кешендік бағалау жүргізді. Аталған бағалау нәтижесінде шамадағы өтелетін
құн активтердің теңгерімдік құнынан асып түсті. Дисконтталған ақшалай
ағын үлгісіндегі жорамалдарда қолданылған төмендегідей елеулі өзгерістер,
түпкілікті нәтижеге жағымды түрде елеулі әсер етті:
• Жер қойнауын игеру лицензияларын ұзарту (24-Ескерту);
• теңгенің құнсыздануы (2-Ескерту);
• капиталдық шығындарды жоспарлы түрде азайту.
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Brent мұнайы мен АҚШ долларының теңгеге қатысты бағамының ескерілген
жорамалы тәуелсіз зерттеу ұйымдардың болжамдарына негізделді. Өнім
өндірудің жорамалды ауқымы жер қойнауын пайдалану келісімшартын
ұзартуға берілген өтінімде қолданылған өнім өндіру жоспарына негізделді.
Дисконттау мөлшерлемесі 10.25% мөлшеріндегі капиталдың өлшенген
орташа құнына тең. Аталған жорамалдарды 5%-ға төмендету не ұлғайту
«Өзенмұнайгаз» АҚ-ның мұнай-газ активтерінің ағымдағы құнының
өтелетін құнынан артып түсуіне әкелмейді.
Компания басшылығының өтелетін құн жөніндегі пайымдамасының
нәтижесін мақұлдау үшін, «Өзенмұнайгаз» АҚ активтеріне тәуелсіз
бағалау жүргізілді. Оның сыртында, Компания осы тұрғыдағы өзге де
компаниялардың активтеріне берілген бағаларға салыстырмалы шолу
жасады. Дисконтталған ақшалай ағын үлгісіндегі сезімталдық пен бағалау
әдістерінің сараптамасы нәтижесіндегі айырмашылық айтарлықтай болуы
себепті, Компания 2015 жылдың 31 желтоқсанына сай бұрын мойындалған
құнсыздану қайта қалыпқа келтірілмейді деп анықтады. Сезімталдық
сараптамасындағы негізгі жорамал болып: мұнай бағасы, теңгенің АҚШ
долларына шаққандағы бағамы, Қазақстан Республикасындағы инфляция
деңгейі, Компанияның операциялық және капиталдық шығындарын бақылау
қабілеті мен ағымдағы нарықтық капиталдандыру табылады.

Активтерді есептен шығару бойынша міндеттемелер

Егер активтерді жою бойынша міндеттемелер кен орындарын пайдаланудың
экономикалық тұрғыдан негізделген мерзімі аяқталуына сәйкес өтелуге
тиісті болатынын ескерсек, онда міндеттемелерге ұңғымаларды жою
мен кен орындарын жабу жөніндегі соңғы шығындар қосылатындықтан,
есепте көрсетілетін міндеттемелер көлемі едәуір ұлғаймақ. Компанияның
ұңғымаларды жою мен жабуға қатысты қаржыландыру шығындары тиісті
келісімшарттардың талаптары мен қолданыстағы заңнамаға тәуелді. Егер
келісімшарт немесе заңнама бойынша лицензияның мерзімі аяқталуға
байланысты толық жоюға және толықтай жабуға байланысты қаржыландыру
шығындары қарастырылмаған болса, мұндай жағдайлар міндеттемелерге
кірмейді. Мұндай шешімдерді қабылдау қажеттігі кейбір тұрлаусыздық пен
елеулі пайымдамаларға қатысты туындайды. Мұндай міндеттемелердің
бар немесе жоқ болуына қатысты басшылықтың бағалауы, саясат пен Үкімет
практикасындағы немесе жергілікті салалық жұмыстардағы өзгерістерге
байланысты өзгеруі мүмкін. Активтерді есептен шығару бойынша
міндеттемелерін Компания әрбір келісімшарт бойынша бөлек есептеп
шығарады.

Міндеттемелердің сомасы міндеттемелерді өтеу үшін қажет болып
саналатын, бағаланған шығындардың ағымдағы құны болып табылады, ол
экономикасы өтпелі кезеңде дамитын елдің мемлекеттік қарызы бойынша
орта мерзімдік тәуекелсіз пайыздық мөлшерлемені қолдана отырып
анықталған, келешекте күтілетін инфляция мен дисконттау деңгейіне сәйкес,
Қазақстан нарығына тән тәуекелдерді түзетуді талап етеді.
Активтерді есептен шығару бойынша міндеттеме әрбір есепті кезеңде қайта
қаралады және пайдаланудағы нысанды есептен шығару, жұмыс істейтін
учаскелердегі табиғи ресурстарды қалпына келтіру және өзге де осы тектес
міндеттемелерді Түсіндірудің 1-Өзгерісіне сәйкес, ең үздік бағаны анықтау
мақсатында түзетулер енгізіледі.
Нысандарды жабудың болашақтағы шығындарын бағалау үшін басшылық
жасап шығарған елеулі бағалаулар мен пайымдамалар қолданылды. Мұндай
міндеттемелердің басым бөлігі алдағы ұзақ уақытқа негізделген болашаққа
қатысты болғандықтан, заңнама талаптарының қалай өзгеретіні белгісіз
болуымен қатар, Компанияның бағалауына активтерге қатысты сала
бойынша пайдаланылатын технологиялардың, шығындардың өзгерістері
де ықпал етуі мүмкін. 2015 және 2014 жылдардағы 31 желтоқсанға сай толық
жабу бойынша шығындарға резервтің, сәйкесінше, шамамен 19,07% және
19,07%-ы жұмсалды. Компания келешекте жойылатын ұңғымалар құнын
ағымдағы жылдың бағасы мен орта мерзімдегі инфляция деңгейін пайдалана
отырып бағалайды.
Міндеттемелердің теңгерімдік құнын бағалау үшін қолданылған ұзақ
мерзімдік инфляция деңгейі мен дисконттау мөлшерлемесі 2015 жылдың
31 желтоқсанындағы жағдай бойынша, сәйкесінше, 5,0%-ды және 7,9%-ды
құрады (2014 жылы: 5,0% және 7,9%). Активтерді есептен шығару бойынша
міндеттемелердің өзгерісі 13-Ескертуде көрсетілген.

Экологиялық сауықтыру

Компания, сондай-ақ экологияны қалпына келтіру резервтерін
қалыптастыру бойынша да бағалау жүргізіп, өз пайымдамасын білдіреді.
Қоршаған ортаны қорғау шығындары капиталдандырады немесе олардың
келешек экономикалық тиімділігіне байланысты шығындардың қатарына
жатқызылады. Бұрынғы атқарылған жұмыстар аясында пайда болған, қазіргі
жағдайға жататын және болашақта экономикалық тиімділік әкелмейтін
шығыстар шығындардың қатарына жатқызылады.
Міндеттемелер шығындар туралы ағымдағы ақпарат пен топырақ
құнарлығын қалпына келтіру бойынша күтілетін жоспарларға орай
анықталып, дисконттау негізінде және қажетті шаралардың мерзіміне
қатысты басшылықтың пайымын есепке ала отырып ескеріледі.
Компанияның экологияны қалпына келтіру резервтері басшылықтың ең
үздік бағалары түрінде көрініс береді, олар қолданыстағы қазақстандық
нормативтік база талаптарын сақтай отырып, күтілетін шығындарға
берілетін тәуелсіз бағалауларға негізделген. Экологияны қалпына келтіруге
қатысты қосымша тұрлаусыздықтар 24-Ескертуде, экологияны қалпына
келтіру міндеттемелері бойынша өзгерістер 13-Ескертуде көрсетілген.

Салық салу

Кейінге қалдырылған салық корпоративтік табыс салығына қатысты да
(«КТС»), АПС бойынша да есептеледі. Кейінге қалдырылған КТС және
АПС активтер мен міндеттемелердің мерзімдік айырмасында, жер қойнауын
пайдалану келісімшарттарына байланысты күтілетін мөлшерлемелер
бойынша есептеліп шығарылады. Кейінге қалдырылған КТС пен АПС Салық
кодексінде қабылданған салық заңнамасының шарттары бойынша есептеліп,
20-Ескертуде көрсетілген. Салық салуға қатысты өзге де тұрлаусыздықтар 24Ескертуде көрсетілген.

Қаржылық есеп

Заңнама мен нормативтік-құқықтық актілерге сәйкес, келісімшарттардың
тиісті талаптары бойынша, Компания әрбір кен орнындағы жер
учаскелерін қалпына келтіруге және негізгі құралдарды жою мен
бөлшектеу жұмыстарын аяғына дейін жүргізуге заңды түрде міндетті.
Мысалға, мұндай міндеттемелерге Компанияның өнім бермейтін барлық
ұңғымаларды біртіндеп жабуға және жұмысын толық тоқтатуға қатысты,
құбырларды, ғимараттарды бөлшектеу және келісімшарт бойынша берілген
аумақтағы топырақ құнарлығын қалпына келтіру сияқты жұмыстар кіреді.
Лицензиялардың мерзімі Компанияның қалауына сәйкес ұзартылмайтынын
ескерсек, әрбір лицензиялық кезеңнің толықтай аяқталу мерзімі,
міндеттемелердің есепті мерзімде өтелуімен сәйкес келетінін есте сақтау
керек.
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Қаржылық есеп

Шоғырландырылған қаржылық есепке ескертулер
(жалғасы)

5. 5. Негізгі құралдар
Мұнай-газ
активтері

2014 жылдың 1 қаңтарына сай қалдық құн
Келіп түскені
Активті есептен шығару бойынша міндеттемелерді бағалаудағы өзгерістер
Есептен шығарылғаны
Аяқталмаған күрделі құрылыс бойынша ауыстырылу
Ішкі ауыстырылулар
Тозу және сарқылу бойынша аударымдар
Құнсыздану (18-Ескерту)
2014 жылдың 31 желтоқсанына cай қалдық құн
Келіп түскені
Активті есептен шығару бойынша міндеттемелерді бағалаудағы өзгерістер
Есептен шығарылғаны
Аяқталмаған күрделі құрылыс бойынша ауыстырылулар
Ішкі ауыстырылулар
Тозу және сарқылу бойынша аударымдар
Құнсыздану (18 Ескерту)
2015 жылдың 31 желтоқсанына сай қалдық құн
2015 жылдың 31 желтоқсанына
Бастапқы құны
Жинақталған тозу және сарқылу
Жинақталған құнсыздану
Қалдық құн
2014 жылдың 31 желтоқсанына
Бастапқы құны
Жинақталған тозу және сарқылу
Жинақталған құнсыздану
Қалдық құн

Өзге де
Аяқталмаған
активтер күрделі құрылыс

Жиынтығы

266,210
178
203
(4,182)
107,950
(48)
(52,320)
(222,330)
95,661
326
5,451
(353)
84,782
2,641
(14,124)
−
174,384

55,756
2,673
−
(1,083)
13,027
25
(5,188)
(16,451)
48,759
2,919
−
(583)
4,054
(2,567)
(4,196)
(3,614)
44,772

28,709
123,188
−
(1,025)
(120,977)
23
−
(17,902)
12,016
93,055
−
(206)
(88,836)
(74)
−
(744)
15,211

350,675
126,039
203
(6,290)
−
−
(57,508)
(256,683)
156,436
96,300
5,451
(1,142)
−
−
(18,320)
(4,358)
234,367

840,027
(319,434)
(346,209)
174,384

117,635
(31,679)
(41,184)
44,772

25,670
−
(10,459)
15,211

983,332
(351,113)
(397,852)
234,367

749,948
(309,629)
(344,658)
95,661

114,640
(28,550)
(37,331)
48,759

29,493
−
(17,477)
12,016

894,081
(338,179)
(399,466)
156,436
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6. Материалдық емес активтер
Өзге де
Барлау мен бағалау материалдық емес
активтер
бойынша активтер

Жиынтығы

8,412
1,440
(1,263)
(17)
(982)
7,590
1,596
(1,345)
(738)
−
7,103

3,652
624
−
(16)
(995)
3,265
492
(164)
(1,052)
(25)
2,516

12,064
2,064
(1,263)
(33)
(1,977)
10,855
2,088
(1,509)
(1,790)
(25)
9,619

47,248
(23,480)
(16,665)
7,103

8,485
(5,841)
(128)
2,516

55,733
(29,321)
(16,793)
9,619

41,897
(22,075)
(12,232)
7,590

9,271
(5,933)
(73)
3,265

51,168
(28,008)
(12,305)
10,855

7. Қаржылық активтер
Өзге де қаржылық активтер

Өтелуге дейін ұсталатын ұзақ мерзімді салымдар, АҚШ долларымен
Өтелуге дейін ұсталатын ұзақ мерзімді салымдар, теңгемен
Басқалары
Ұзақ мерзімді қаржылық активтер жиынтығы
Қысқа мерзімді салымдар, АҚШ долларымен
Қысқа мерзімді салымдар, теңгемен
Қысқа мерзімді салымдар, британдық фунт стерлингпен
Қысқа мерзімді салымдар, еуромен
Ағымдағы қаржылық активтер жиынтығы

2015

2014

31,680
2,077
3
33,760
831,122
−
2,790
−
833,912
867,672

16,848
1,717
2
18,567
525,277
8,632
1,571
33
535,513
554,080

2015 жылы АҚШ долларымен есептелген мерзімді салымдар бойынша орташа мөлшерлеме 3,1%-ды құрады (2014 жылы: 1,9%). 2015 жылы теңгемен
есептелген мерзімді салымдар бойынша орташа мөлшерлеме 12,7%-ды құрады (2014 жылы: 7,9%).
Саудалық және өзге де дебиторлық берешек

Саудалық дебиторлық берешек
Алынатын дивидендтер
Өзге де
Күдікті дебиторлық берешектер б/ша резерв

2015

93,027
12,730
852
(1,166)
105,443

2014

56,633
−
1,022
(1,085)
56,570

Қаржылық есеп

2014 жылдың 1 қаңтарына сай қалдық құн
Келіп түскені
Өнімсіз ұңғымаларды есептен шығару
Есептен шығарылғаны
Амортизациялық аударымдар
2014 жылдың 31 желтоқсанына сай қалдық құн
Келіп түскені
Есептен шығарылғаны
Амортизациялық аударымдар
Құнсыздану
2015 жылдың 31 желтоқсанына сай қалдық құн
2015 жылдың 31 желтоқсанына
Бастапқы құны
Жинақталған амортизация
Жинақталған құнсыздану
Қалдық құн
2014 жылдың 31 желтоқсанына
Бастапқы құны
Жинақталған амортизация
Жинақталған құнсыздану
Қалдық құн
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Қаржылық есеп

Шоғырландырылған қаржылық есепке ескертулер
(жалғасы)

7. Қаржылық есеп (жалғасы)
2015 жылдың 31 желтоқсанындағы жағдай бойынша Компанияның саудалық дебиторлық берешегі құрамында Бас компанияның еншілес ұйымы болып
табылатын KazMunayGasTradingAG («KMGTrading») және «ҚазМұнайГаз» – Өңдеу және маркетинг» АҚ-ның («ҚМГ ӨМ») шикі мұнай сатудан
қалыптасқан, сәйкесінше, 36.824 млн теңге (2014 жылы: 45.133 млн теңге) және 52.137 млн теңге (2014 жылы: 8.525 млн теңге) берешегі бар. ҚМГ ӨМ берешегі
құрамында ішкі нарыққа тоннасына 37.000 теңгеге тең келетін бағамен шикі мұнай сатудан қалыптасқан 44.081 млн теңге берешегі ескерілген (24-Ескерту).
2015 жылдың 31 желтоқсанындағы жағдай бойынша Компанияның саудалық дебиторлық берешегінің 40%-ы АҚШ долларымен көрсетілген (2014 жылы: 80%).
31 желтоқсандағы жағдай бойынша саудалық және өзге де дебиторлық берешектердің өтелу мерзімінің сараптамасы былайша берілген:
Ағымдық бөлігі
0-30 күнге дейін кешіктірілген
30-60 күнге дейін кешіктірілген
90 күнге дейін кешіктірілген

Ақшалай қаражат және олардың эквиваленті

Банктердегі қысқа мерзімді салымдар, АҚШ долларымен
Банктердегі қысқа мерзімді салымдар, теңгемен
Банктердегі қаржы мен кассадағы қолма қол ақша, АҚШ долларымен
Банктердегі қаржы мен кассадағы қолма қол ақша, теңгемен
Банктердегі қаржы мен кассадағы қолма қол ақша, британдық фунт стерлингпен

2015

2014

104,571
−
291
581
105,443

56,159
189
−
222
56,570

2015

2014

207,440
12,370
15,488
1,767
245
237,310

77,519
29,401
67,355
5,951
19
180,245

Банктердегі ақшалай қаражат бойынша, банктердің күнделікті депозиттік мөлшерлемесіне қатысты сыйақы мөлшерлемесі белгіленген. Компанияның өтімді
активтерінің қажеттіліктеріне байланысты банктік депозиттер әртүрлі мерзімге орналастырылады (бір айдан үш айға дейін). Депозиттерге тиісті мөлшерлеме
бойынша сыйақылар есептеледі.
2015 жылы теңге түріндегі салымдар бойынша орташа сыйақы мөлшері 15,9%-ды құрады (2014 жылы: 6,9%). 2015 жылы АҚШ долларымен есептелген
салымдар бойынша орташа сыйақы мөлшері 2,4%-ды құрады (2014 жылы: 0,4%).

8. Бірлескен кәсіпорындарға салынған инвестициялар мен бірлесе бақыланатын кәсіпорындардың
дебиторлық берешектері
Қазгермұнай («Қазгермұнай») ЖШС БК үлесі
Ural Group Limited BVI («UGL») БК үлесі
KS EP Investments BV («KS EP Investments») БК үлесі

Иелік ету үлесі

2015

2014

50%
50%
51%

83,752
70,701
−
154,453

69,052
26,125
−
95,177

Есепті кезеңдегі бірлескен кәсіпорындарға салынған инвестициялардың қозғалысы:
2015

1 қаңтарға баланстық құн
Жалпы жиынтық табыстағы үлесі
Алынған дивидендтер
Бағамдық айырма мен басқа да түзетулер
Қосымша төленген капиталдағы үлесі
31 желтоқсанға баланстық құн

95,177
(2,289)
(26,553)
71,487
16,631
154,453

2014

88,967
37,293
(45,464)
13,217
1,164
95,177

2015 жылы KS EP Investments шығынындағы мойындалмаған үлес 8.753 миллион теңгені құрады (2014 жылы: 4.297 миллион теңге). 2015 жылдың 31
тамызындағы жағдай бойынша KS EP Investments-тен алынатын қарыз 46.358 мың АҚШ долларын құрады (11.017 млн теңге) және ол көрсетілген күнге
шаққанда түгелдей құнсызданған кейіпте болды. 2014 жылдың 31 желтоқсанында Компания қарыз келісімі мен «Карповский Северный» (игеру мерзімі 2016
жылдың 29 желтоқсанына дейін) ЖШС бойынша барлау жүргізу лициензиясының ұзартылмауына орай және аталған күн бойынша коммерциялық қорлардың
табылмауы себепті KS EP Investments тарапынан төленбеген негізгі қарыз сомасы мен оның пайызы бойынша құнсыздану жүргізді.
KS EP қарызының теңгерім құны 2014 жылдың 31 желтоқсанында 42.185 мың АҚШ долларын құраған болатын (7.692 миллион теңге).
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8. Бірлескен кәсіпорындарға салынған инвестициялар мен бірлесе бақыланатын кәсіпорындардың
дебиторлық берешектері (жалғасы)
Қазгермұнай, UGL және KS EP Investments биржада тіркелмеген компаниялар болып табылады және олардың акциялары бойынша нарықтық бағамдар
белгіленбеген. Бірлескен кәсіпорындардың есепті кезеңі Компанияның есепті кезеңіне сәйкес келеді.

Қазгермұнай

2007 жылдың 24 сәуірінде Компания ҚМГ ҰК-дан, Оңтүстік және Орталық Қазақстанда мұнай мен табиғи газ өндірумен айналысатын Қазгермұнайға
қатысудың 50%-дық үлесін сатып алды.
Келесі кестеде Қазгермұнайға қатысты жинақталған қаржылық ақпарат ұсынылған. Ол Қазгермұнайдың қаржылық есебі негізінде ҚЕХС-ке сәйкес, үлестік
қатысу әдісін есепке алу үшін түзетулерді ескере отырып әзірленген:
2015

Ақшалай қаражат және олардың эквиваленті
Ағымдағы өзге де активтер
Ұзақ мерзімдік активтер
Ағымдағы міндеттемелер
Ұзақ мерзмдік міндеттемелер

2014

37,630
15,425
136,167
189,222
27,694
23,424
51,118
138,104
50%
69,052
250,694
(115,899)
(13,713)
(7,251)
134,795
1,053
(663)
135,185
(51,840)
83,345
41,673

Қазгермұнай кәсіпорын бойынша екі әріптесінің келісімін алғанға дейін пайданы бөліп таратуға құқылы емес.

UGL

2011 жылдың 15 сәуірінде Компания «ExplorationVentureLimited» («EVL») компаниясынан UGL-дің қарапайым акцияларының 50%-ын сатып алды. UGL
Батыс Қазақстанда мұнай және газ барлаумен айналысатын «UralOilandGas» («UOG») ЖШС-ның 100% үлесіне иелік етеді. 2015 жылдың сәуірінде UOG
Рожковское кен орнында барлау жүргізу лицензиясының орнына өнім өндіру лицензиясын алды. Өнім өндіру лицензиясы 25 жыл бойында жарамды.
Төмендегі кестеде UGL-ге қатысты үлестік қатысу әдісін есепке алу үшін түзетулерді ескере отырып, жинақталған қаржылық ақпарат берілген:
Ақшалай қаражат және олардың эквиваленті
Ағымдағы өзге де активтер
Ұзақ мерзімдік активтер
Ағымдағы міндеттемелер
Ұзақ мерзімдік қаржылық міндеттемелер
Ұзақ мерзімдік міндеттемелер
Таза активтер
Компанияға иелік ету үлесі

2015

2014

921
54
207,323
208,298
3,118
53,901
9,877
66,896
141,402
50%

214
17
105,155
105,386
515
49,942
2,680
53,137
52,249
50%

Қаржылық есеп

Таза активтер
Компанияға иелік ету үлесі
Инвестициялардың теңгерім құны
Кіріс
Операциялық шығындар
– тозу және амортизацияны қосқанда
– үлестік қатысу әдісін есепке алу үшін түзетулерді қосқанда
Операциялық қызметтерден келген пайда
Қаржылық табыс
Қаржылық шығындар
Салық салынғанға дейінгі пайда
Табыс салығы бойынша шығындар
Жыл ішіндегі кіріс және өзге де жиынтық табыс
Жыл ішіндегі жиынтық табыстағы Компанияның үлесі

32,656
17,712
198,757
249,125
37,149
44,472
81,621
167,504
50%
83,752
139,608
(85,611)
(18,690)
(2,758)
53,997
632
(807)
53,822
(48,569)
5,253
2,627

100
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Қаржылық есеп

Шоғырландырылған қаржылық есепке ескертулер
(жалғасы)

8. Бірлескен кәсіпорындарға салынған инвестициялар мен бірлесе бақыланатын кәсіпорындардың
дебиторлық берешектері (жалғасы)
2015

Инвестициялардың теңгерім құны
Түсім
Операциялық шығындар
Операциялық қызметтен келген зиян
Қаржылық табыс
Қаржылық шығын
Салық салғанға дейінгі зиян
Табыс салығы б/ша жеңілдік/(шығын)
Жыл ішіндегі зиян және өзге де жиынтық шығын
Жыл ішіндегі жиынтық зияндағы Компанияның үлесі

70,701
16
(8,787)
(8,771)
11
(1,079)
(9,839)
8
(9,831)
(4,916)

2014

26,125
88
(1,920)
(1,832)
8
(613)
(2,437)
(17)
(2,454)
(1,227)

2015 жыл бойында Компания UGL-ге пайызсыз қарыз түрінде 15.250 мың АҚШ доллары қарыз сомасын ұсынды (3.389 миллион теңге) (2014 жылы: 6.100 мың
АҚШ доллары немесе 1.093 миллион теңге). Бастапқы мойындауда қарыздар – болашақ ақша ағынын дисконттау жолымен анықталған 4.478 АҚШ долларына
тең келетін (995 миллион теңге) әділ құн бойынша танылды. UGL-ге салынған инвестициялар дисконттау әсерін есепке алу үшін түзетілген болатын.
2015 жыл бойында Компания UGL-ге берілген қарыздарды өтеу мерзімі бойынша күткен болжалдарын қайта қарады. Соның нәтижесінде қарыздарды өтеу
мерзімі 2015–2018 жылдардан 2020–2024 жылдарға дейін ұзартылды. Өтеу мерзімін бұлайша ұзарту қарыздардың теңгерім құнын 14.174 миллион теңгеге
төмендетуге алып келді. 2015 жылдың 31 желтоқсанына сай UGL-ге берілген қарыздардың теңгерім құны 82.309 мың АҚШ долларын құрады (27.941 миллион
теңге (2014 жылдың 31 желтоқсанына: 141.149 мың АҚШ доллары немесе 25.738 миллион теңге).
Акционердің пайызсыз негізде берілген бастапқы және қосымша қарыздары, дисконттаудың 15%-дық мөлшерлемесін қолдана отырып, қарыздар бойынша
болашақ ақша ағындарын дисконттау жолымен анықталады.

Бірлесе бақыланатын «CITIC Canada Energy Limited» («CCEL») кәсіпорнының дебиторлық берешегі

2007 жылы Компания Гонконг қор биржасында тіркелген, Батыс Қазақстанда мұнай және табиғи газ өндірумен айналысатын «CITIC Group» холдингтік
компаниясына тиесілі «StateAllianceHoldingsLimited» компаниясына қаражат инвестициялаған бірлесе бақылауға алынатын CCEL кәсіпорнының 50%-дық
үлесін сатып алды.
ССEL қолда бар таратылатын капиталды негізге ала отырып, дивидендтерді жыл сайын жариялауға міндетті. Сонымен қатар, Компания ССEL-ден алынған
кепілді төлемнің ең жоғарғы сомасынан асатын кез келген дивидендтерді 2020 жылға дейін СITIC-ке төлеп отыру туралы міндеттеме қабылдады. Бұл сома
2015 жылдың 31 желтоқсанына шаққанда 515,5 миллион АҚШ долларын құрады (174.994 миллион теңге) (2014 жылы: 509,5 миллион АҚШ доллары немесе
92.912 миллион теңге).
Ең жоғарғы сома дегеніміз Компанияның бастапқы бағамен сатып алған үлесінің СITIC-ті қаржыландырған және қоса есептелген сыйақылардан қалған
сомасы. Компанияның, СCEL-ден эквивалентті сомасын алғанға дейін, CITIC сомасы бойынша төлем жасау туралы міндеттемесі жоқ. Соған сәйкес,
Компания өзінің қаржылық жағдайы туралы есебінде CCEL-ден 2020 жылға дейін жыл сайын кепілді төлем көлемінде дивидендтер алуға құқылы екенін, оған
қоса ең жоғарғы кепілді сомадан асатын кез келген дивидендтерді ұстап қалу құқы барын мойындайды.
2015 жылдың 31 желтоқсанына шаққанда мәмілелер бойынша амортизацияланбаған шығындарды шегергеннен кейінгі аталған дебиторлық берешектің
теңгерім құны 89,3 миллион АҚШ долларын құрады (30.314 миллион теңге) (2014 жылы: 100,5 миллион АҚШ доллары немесе 18.331 миллион теңге).
Оның сыртында, Компания сатып алу келісімшартында көрсетілген кей жағдайлар бойынша, өз оппционын сатуға, сондай-ақ CITIC инвестицияларын
қайтаруға және алынған кепілді төлемдердің жалпы сомасын шегере отырып, 150 миллион АҚШ долларын 8%-дық жылдық мөлшерлеме сыйақысымен
қайтарып алуға құқылы.
2008 жылдың 17 қарашасында кепілді сома 26,2 миллион АҚШ долларынан 26,9 миллион АҚШ долларына дейін көбейтілді және бұл сома тең бөлініп
жыл сайын 12 шілдеден және 12 желтоқсаннан кешіктірілмей төленеді. Аталған келісім жасалғаннан кейін ССEL-дің дебиторлық берешектері бойынша
сыйақысының тиімді мөлшерлемесі жылына 15%-ды құрады.
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9. Қауымдасқан компанияға салынған инвестициялар
«Петроқазақстан Инк.» («ПҚИ») б/ша үлесі

Иелік ету үлесі

2015

2014

33%

154,241

116,054

ПҚИ биржада тіркелмеген компания болып табылады және оның акциялары бойынша нарықтық бағамдар белгіленбейді. ПҚИ кен орындарын барлаумен
және игерумен, мұнай және газ өндірумен, мұнай кен орындарын сатып алумен және шикі мұнай мен мұнай өнімдерін сатумен айналысады. ПҚИ-дің негізгі
өндірістік мұнай-газ активтері Оңтүстік және Орталық Қазақстанда орналасқан. Компания ПҚИ-дің 33 пайыздық үлесін 2009 жылы желтоқсан айында сатып
алды.
Қауымдасқан компанияның қаржылық есебінің есеп беру кезеңі Компанияның есеп беру кезеңіне сәйкес келеді.
Қауымдасқан компанияға есепті кезең ағымында салынған инвестициялар қозғалысы:
2015

1 қаңтарға теңгерім құны
Жалпы жиынтық табыстағы/(шығыстағы) үлесі
Алынған дивидендтер
Бағам айырмасы және өзге де түзетулер
31 желтоқсанға теңгерім құны

116,054
(40,467)
−
78,654
154,241

2014

107,095
18,738
(29,981)
20,202
116,054

Келесі кестеде ҚЕХС-ке сәйкес әзірленген ПҚИ-дің қаржылық есебі негізінде жасалған жинақталған қаржылық ақпарат пен Компания инвестицияларының
теңгерім құнының салыстырмалы тексерісі ұсынылған:
2015

Ағымдағы міндеттемелер
Ұзақ мерзімді міндеттемелер
Таза активтер
Компанияның иелік ету үлесі
Инвестициялардың баланстық құны
Кіріс
Операциялық шығындар
– тозу және амортизацияны қосқанда
– үлестік қатысу әдісін есепке алу үшін түзетулерді қосқанда
Операциялық қызметтерден келген пайда/(зиян)
Бірлескен кәсіпорындар табысындағы/(шығысындағы) үлесі
Қаржылық табыс
Қаржылық шығыс
Салық салынғанға дейінгі пайда/(зиян)
Табыс салығы бойынша шығындар
Жылдық пайда/(зиян)
Өзге де жиынтық шығыс
Жылдық жиынтық пайда/(зиян)
Жылдық жиынтық пайда/(зияндағы) Компанияның үлесі

48,568
78,268
556,382
683,218
132,525
83,297
215,822
467,396
33%
154,241
127,768
(158,803)
(38,348)
(22,082)
(31,035)
(12,909)
234
(6,050)
(49,760)
(4,098)
(53,858)
(68,770)
(122,628)
(40,467)

2014

23,371
73,831
416,493
513,695
86,751
75,266
162,017
351,678
33%
116,054
263,445
(174,633)
(36,002)
(17,273)
88,812
32,527
690
(4,065)
117,964
(52,100)
65,864
(9,084)
56,780
18,738

Қаржылық есеп

Ақшалай қаражат және олардың эквиваленті
Ағымдағы өзге де активтер
Ұзақ мерзімді активтер
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Қаржылық есеп

Шоғырландырылған қаржылық есепке ескертулер
(жалғасы)

10. Тауарлық-материалдық қорлар
Шикі мұнай
Материалдар

2015

2014

9,218
13,884
23,102

12,574
13,783
26,357

2015 жылдың 31 желтоқсанына сай Компанияның 266.022 тонна шикі мұнайы сұйық қоймалар мен транзитте болды (2014 жылы: 324.311 тонна).

11. Жарғылық қор
Шығарылған акциялар
Акциялардың саны
Миллион теңге

2014 жылдың 1 қаңтарына сай
Акция опциондарының орындалуы нәтижесінде сатып алынған өз акцияларының азаюы
2014 жылдың 31 желтоқсанына сай
Акция опциондарының орындалуы нәтижесінде сатып алынған өз акцияларының азаюы
2015 жылдың 31 желтоқсанына сай

68,159,309
3,326
68,162,635
−
68,162,635

162,969
35
163,004
−
163,004

11.1 Жарғылық капитал

Шығарылуы жария етілген акциялар

Шығарылуы жария етілген акциялардың жалпы саны 74.357.042 (2014 жылы: 74.357.042). Шығарылуы жария етілген 70.220.935 акция қарапайым акциялардың
қатарына жатады (2014 жылы: 70.220.935) және 4.136.107 артықшылығы бар өтелмеген акциялар (2014 жылы: 4.136.107). 2014 жылдың 31 желтоқсанындағы
жағдай бойынша айналымда жүрген 43.087.006 акция Бас компанияға тиесілі (2014 жылы: 43.087.006). Компания акцияларының номиналдық құны жоқ.

Дивидендтер

Қазақстан заңнамасы бойынша, егер Қазақстан Республикасының бухгалтерлік есеп туралы стандарттарына сәйкес әзірленген қаржылық есеп теріс
таңбалы капиталмен жасалған болса немесе дивидендтерді төлеу нормативтік қаржылық есептіліктің теріс таңбалы капиталына әкеп соқтыратын болса,
онда дивидендтер жарияланбайды. 2015 жыл бойынша акционерлерге төленеді деп танылған акция үшін дивидендтер сомасы 2014 жылдың 1 маусымында
тіркелген реестрге сәйкес қарапайым, сондай-ақ артықшылығы бар бір акция үшін 440 теңгені құрады (2014 жылы: әр акцияға 1.976 теңге).

11.2 Қызметкерлерге арналған опциондық бағдарлама

Жыл бойында қызметкерлерге арналған опциондық бағдарлама бойынша 1.598 миллион теңге сомасында шығындар мойындалды (2014 жылы: нөл).

Қызметкерлерге арналған опциондық бағдарлама жоспары

1-опциондық бағдарлама жоспарына сәйкес («1 ҚОБ»), Компанияның басшылық қызметтегі жұмыскерлеріне жаһандық депозитарлық қолхат (ЖДҚ)
бойынша опциондар ұсынылған, оның орындалу бағасы ұсынылған сәттегі ЖДҚ-ның нарықтық құнына тең. Опциондардың орындалуы қызмет атқару
шарттарына тәуелді емес және жыл сайын ұсынылған опционның 1/3 бөлігіне үш жыл бойы иелік ету құқын береді, ол мұндай құқық берілген уақыттан бастап
бес жылдың ішінде орындалуы мүмкін.
2-опциондық бағдарлама жоспарына сәйкес («2 ҚОБ»), акция опциондары Компаниядағы маңызды персоналды, яғни жоғарғы деңгейдегі басшылар мен
Компанияның Директорлар кеңесінің мүшелерін ынталандыруға арналған. Бұлардың құрамына тәуелсіз директорлар кірмейді. Опциондардың орындалу
бағасы ұсынылған сәттегі ЖДҚ-ның нарықтық құнына тең. Аталған опциондардың орындалуы қызмет атқару шарты бойынша жетістікке жетуге тәуелді емес.
2007 жылдың 1 шілдесіндегі жағдай бойынша не бұл күннен кейін ұсынылған опциондар ұсынылған күннің үшінші жылдығына құқық береді және ол құқық
берілген уақыттан бастап бес жылға дейінгі мерзімде орындалуы тиіс.
3-опциондық бағдарлама жоспарына сәйкес («3 ҚОБ»), ЖДҚ бойынша опциондар Компаниядағы маңызды персонал мен жоғары басышылыққа ұсынылған.
Опциондардың орындалу бағасы нөлге тең. Опциондар 2015 жылдың 25 желтоқсанында ұсынылған, олар 2015 жылдың 31 желтоқсанына дейін құқық береді
және 2020 жылдың 31 желтоқсанына дейінгі мерзімде орындалуы тиіс.

«ҚазМұнайГаз» Барлау Өндіру» акционерлік қоғамы Жылдық есеп-2015

103

11. Жарғылық капитал (жалғасы)
11.2 Қызметкерлерге арналған опциондық бағдарлама (жалғасы)
Жыл ішіндегі өзгерістер

Келесі кестеде ЖДҚ (No.) саны мен әрбір ЖДҚ (WAEP) бойынша орташа орындалу бағасы (АҚШ долларымен) және жыл ішіндегі акция опционының
өзгерісі көрсетілген:
2015
No.

1 қаңтарға сай айналымдағы
Жыл ішінде ұсынылғаны
Жыл ішінде орындалғаны
Жыл ішінде айналымнан шығарылғаны
Жыл ішінде қызмет мерзімі өткені
31 желтоқсанға сай айналымдағы
31 желтоқсанға сай орындалуы ықтимал

1,136,523
677,231
−
(78,214)
(177,980)
1,557,560
1,557,560

2014
WAEP

19.54
−
−
17.79
26.47
10.34
10.34

No.

1,354,307
−
(19,954)
(197,830)
−
1,136,523
1,136,523

WAEP

19.61
−
14.16
20.51
−
19.54
19.54

2015 жылдың 31 желтоқсанына сай акцияға опционның қалған келісімшарттық орташа мерзімі 3,46 жылды құрайды (2014 жылы: 2,87 жыл). 2015 жылдың 31
желтоқсанына сай опциондар айналымы бойынша орындалу бағасының диапазоны бір ЖДҚ үшін 0,00 АҚШ долларын – 26,10 АҚШ долларын құрады (2014
жылы: 13,00 АҚШ доллары – 26,47 АҚШ доллары. 1 ҚОБ, 2 ҚОБ және 3 ҚОБ берілген күніне сай үлестік құралдар негізінде әділетті құн бойынша бағаланатын
жоспарлар болып табылады.

11.3 Қазақстан қор биржасының ақпаратты жария ету жөніндегі талаптары

12. Акцияға шаққандағы пайда
Айналымдағы барлық акциялардың орташа саны
Жылдық пайда
Акцияға шаққандағы базалық және молайту пайдасы

2015

2014

68,162,635
243,669
3.57

68,160,405
47,038
0.69

Жоғарыда келтірілген жариялау қарапайым, сондай-ақ артықшылығы бар акцияларға да қатысты, себебі артықшылығы бар акциялардың иелері, қарапайым
акциялардың иелері сияқты акцияға шаққандағы табысты бөлуге қатысуға тең құқылы, соның нәтижесінде қос санаттағы акциялар иелерінің әр акция
бойынша табысы тең болады.

Қаржылық есеп

2010 жылдың 11 қазанында Қазақстан Қор Биржасы жаңа листингтік талаптар бекітті, оған сәйкес Компания материалдық емес өзге де активтерді шегере
отырып, жыл соңындағы айналымдағы акциялардың жалпы санына бөлу арқылы капиталдың жалпы сомасын жария етуі тиіс (6-Ескерту). 2015 жылдың 31
желтоқсанына сай аталған көрсеткіш бір акцияға 26.544 теңгені құрайды (2014 жылдың 31 желтоқсаны бойынша: 19.598 теңге).
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13. Резервтер
Экологиялық
міндеттеме

Салықтар

Активтерді
есептен шығару
бойынша
міндеттеме

Өзге де

Жиынтығы

2014 жылдың 1 қарашасына сай
Қосымша резервтер
Пайдаланылмаған соманы сторнолау
Дисконт амортизациясы
Бағалаудағы өзгерістер
Жыл бойында пайдаланылғаны
2014 жылдың 31 желтоқсанына сай
Ағымдағы бөлігі
Ұзақ мерзімдік бөлігі

17,520
−
−
1,097
1,110
(2,277)
17,450
5,912
11,538

14,625
1,481
−
−
−
(15,174)
932
932
−

16,195
422
(64)
1,268
(284)
(924)
16,613
502
16,111

5,930
2,928
−
−
−
(637)
8,221
941
7,280

54,270
4,831
(64)
2,365
826
(19,012)
43,216
8,287
34,929

Қосымша резервтер
Дисконт амортизациясы
Бағалаудағы өзгерістер
Жыл бойында пайдаланылғаны
2015 жылдың 31 желтоқсанына сай
Ағымдағы бөлігі
Ұзақ мерзімдік бөлігі

−
1,267
127
(1,234)
17,610
8,270
9,340

60,086
−
−
(932)
60,086
60,086
−

165
1,317
3,599
(372)
21,322
556
20,766

9,049
−
−
(1,014)
16,256
1,098
15,158

69,300
2,584
3,726
(3,552)
115,274
70,010
45,264

2015 жылдың 31 желтоқсанындағы жағдайға сай салықтар бойынша резерв құрамында Компанияны 2009–2012 жылдардағы кешендік салықтық тексеруге
қатысты 32.240 миллион теңге болды, оның ішінде салықтар 16.125 миллион теңгені, айыппұл мен өсімдер – 16.115 миллион теңгені құрады. Оның сыртында,
Компания салықтық тексеру кезеңінен бастап аталған қаржылық есеп бойынша есеп беру күніне дейінгі аралықта салық есебі бойынша шолу жүргізді, сөйтіп,
27.846 миллион теңге сомасына қосымша резерв есепетеді, бұл сома түптеп келгенде төленетіні әбден ықтимал. Аталған сома құрамында 22.380 миллион
теңге салық 5.466 миллион теңге өсімпұл бар. Компания басшылығы, салықтық заңнаманы өз түсіндіруі орынды деп есептейді, және Компанияның өз
салықтық ұстанымдары бойынша салмақты дәлелі бар, бірақ соңғы соттық талқылау қорытындысы мен ағымдағы жағдайды ескере отырып (24-Ескерту),
басшылық қосымша салықтық есептеулер мен наразылықтар бойынша өз бағасын өзгертті.

14. Кірістер
Экспорт:
Шикі мұнай
Өңделген газ өнімдері
Ішкі нарық (24-Ескерту):
Шикі мұнай
Өңделген газ өнімі
Өңдеу өнімдері
Өзге де сатылымдар мен қызметтер

2015

2014

364,484
891

706,940
2,586

145,285
6,498
1,394
11,260
529,812

109,169
10,993
2,863
13,219
845,770
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15. Өндірістік шығындар
2015

Қызметкерлердің сыйақылары
Жөндеу және қызмет көрсету
Электр энергиясы
Материалдар мен қорлар
Көлік шығындары
Мұнай қалдығының өзгерісі
Өңдеу бойынша шығындар
Экологиялық міндеттемелерді бағалаудағы өзгеріс (13-Ескерту)
Капиталданған актив сомасынан асатын, істен шыққан активтер бойынша міндеттемелердің азаюы
Өзге де

153,928
20,206
18,389
18,357
5,345
3,356
1,109
127
(1,686)
5,918
225,049

2014

130,367
26,781
16,706
20,050
5,875
1,373
1,205
1,110
–
8,433
211,900

16. Өткізу және әкімшілік шығыстар бойынша шығындар
2015

2014

66,637
24,737
19,364
1,889
1,026
726
−
4,222
118,601

68,687
3,592
16,758
2,188
1,023
933
4,451
4,936
102,568

17. Табыс салығынан өзге салықтар
Пайдалы қазбаларды өндіру салығы
Экспорттық кедендік баж салығы
Ренталық салық
Мүлік салығы
Өзге де салықтар

2015

2014

67,160
65,588
39,838
6,265
2,650
181,501

89,840
74,227
151,861
6,204
6,079
328,211

18. Негізгі құралдардың құнсыздануы
Мұнай-газ активтерінің құнсыздануы (4, 5-Ескертулер)
Әлеуметтік нысандардың құнсыздануы
Өзге де

2015

2014

−
4,358
−
4,358

255,375
942
366
256,683

Қаржылық есеп

Көлік шығындары
Айыппұл және өсімпұл (13-Ескерту)
Қызметкерлердің сыйақылары
Кеңес беру және аудиторлық қызметтер
Жөндеу және қызмет көрсету
Демеушілік
Басқарма қаламақысы және сату бойынша комиссиялар
Өзге де
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Шоғырландырылған қаржылық есепке ескертулер
(жалғасы)

19. Қаржылық табыстар/шығыстар
19.1 Қаржылық табыс
Банк салымдары бойынша пайыздық табыс
Бірлесе бақыланатын кәсіпорындардың дебиторлық берешектері бойынша пайыздық табыс
Өтелетін ұзақ мерзімдік ҚҚС б/ша дисконт амортизациясы (24-Ескерту)
Өзге де

2015

2014

15,719
7,265
1,860
1,250
26,094

13,499
7,108
−
155
20,762

2015

2014

11,017
1,317
1,267
1,051
347
−
14,999

−
1,083
1,097
5,036
1,626
110
8,952

19.2 Қаржылық шығындар
KS EP қарызына бағалау резерві (8-Ескерту)
Активтердің істен шығуы бойынша міндеттемелерге дисконт амортизациясы
Қоршаған ортаны қалпына келтіру міндеттемелері бойынша дисконт амортизациясы
Өтелетін ұзақ мерзімдік ҚҚС б/ша дисконтты мойындау (24-Ескерту)
Сыйақылар шығыны
Өзге де

20. Табыс салығы
31 желтоқсанда аяқталған жыл бойынша табыс салығының шығындары былайша көрсетілген:
2015

Корпоративтік табыс салығы
Артық пайда салығы
Ағымдағы табыс салығы
Корпоративтік табыс салығы
Артық пайда салығы
Кейінге қалдырылған табыс салығы
Табыс салығы бойынша шығындар

109,124
6,563
115,687
8,847
2,987
11,834
127,521

2014

52,727
11,831
64,558
(49,152)
(871)
(50,023)
14,535

Келесі кестеде Компанияның салық салынғанға дейінгі пайдасы мен Қазақстандағы табыс салығының тиімді мөлшерлемелері көрсетілген.
Салық салынғанға дейінгі пайда
Табыс салығы
Салықтың тиімді мөлшерлемесі
Табыс салығының заңнамамен белгіленген мөлшерлемесі
Нәтижесінде өсуі/(кемуі):
Төлем көздерінен ұсталатын салық
Артық пайда салығы
Алдағы жылдардың корпоративтік табыс салығы
Қауымдасқан компаниялар мен бірлескен кәсіпорындар нәтижесіндегі үлестері
Салық салынбайтын табыс
Экологиялық және активтерді есептен шығару бойынша міндеттемелер
Өтелетін ҚҚС бойынша резервтерден
Шегерілмейтін шығындар
Салықтың тиімді мөлшерлемесі

2015

2014

371,190
127,521
34%
20%

61,573
14,535
24%
20%

1%
1%
7%
(1%)
(2%)
−
3%
5%
34%

2%
5%
15%
(20%)
(1%)
(11%)
−
14%
24%
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20. Табыс салығы (жалғасы)
КТС пен АПС-ке қатысты кейінге қалдырылған салық бойынша активтер мен міндеттемелердің өзгерісі былайша берілген:
Кейінге қалдырылған салық бойынша активтер

2014 жылдың 1 қаңтарына сай
Пайда мен зиян құрамында танылған
2014 жылдың 31 желтоқсанына сай
Пайда мен зиян құрамында танылған
2015 жылдың 31 желтоқсанына сай

Кейінге қалдырылған салық бойынша міндеттемелер:

2014 жылдың 1 қаңтарына сай
Пайда мен зиян құрамында танылған
2014 жылдың 31 желтоқсанына сай
Пайда мен зиян құрамында танылған
2015 жылдың 31 желтоқсанына сай

Негізгі құралдар мен
материалдық емес
активтер

14,885
48,171
63,056
(13,033)
50,023
Негізгі құралдар мен
материалдық емес
активтер

(943)
305
(638)
398
(240)

Резервтер

928
7,337
8,265
5,368
13,633

Резервтер

68
1
69
(69)
−

Салықтар

Өзге де

13,623
(5,754)
7,869
(3,413)
4,456

4,920
(43)
4,877
(1,085)
3,792

Салықтар

Өзге де

1
1
2
(2)
−

(7)
5
(2)
2
−

Жиынтығы

34,356
49,711
84,067
(12,163)
71,904

Жиынтығы

(881)
312
(569)
329
(240)

Салықтық активтері мен салықтық міндеттемелерін Компания, ағымдағы салықтық активтері мен ағымдағы салықтық міндеттемелерін есепке жатқызуға
құқықтары бекітілген жағдайда ғана есепке жатқызуды жүзеге асырады, ал кейінге қалдырылған салықтық активтер мен кейінге қалдырылған салықтық
міндеттемелер пайдаға салынатын салыққа жатқызылады және оны бір салықтық орган ғана өндіріп ала алады.

«Ортақ бақылаудағы ұйымдар» санатына Бас компания тарапынан бақыланатын компаниялар кіреді. «Мемлекеттік бақылаудағы өзге де ұйымдар» санатына
«Самұрық-Қазына» ҰӘҚ бақылауындағы ұйымдар кіреді.
2015 және 2014 жылдардың 31 желтоқсанында аяқталған он екі ай бойынша байланысқан тараптармен арадағы сатулар және сатып алулар мен 2015 және 2014
жылдардың 31 желтоқсанына сай байланысқан тараптармен арадағы сальдо бойынша мәмілелер төменде былайша көрсетілген:
Тауарлар мен қызметтерді сату
Ортақ бақылаудағы ұйымдар
Мемлекет бақылауындағы өзге де компаниялар
Қауымдасқан компания
Бас Компания
Бірлескен кәсіпорындар
Тауарлар мен қызметтерді сатып алу
Ортақ бақылаудағы ұйымдар
Мемлекет бақылауындағы өзге де компаниялар
Бас компания
Бірлескен кәсіпорындар
Қаржылық активтер бойынша есептелген пайыздар
Бірлескен кәсіпорындардың қарыздары бойынша сыйақыдан түскен табыс
Бірлескен кәсіпорындардың қарыздары бойынша орташа пайыздық мөлшерлеме
Қаржы активтеріне бағалау резерві
Бірлескен кәсіпорындар
Жалақы және өзге де қысқа мерзімдік төлемдер
Директорлар кеңесінің мүшелері
Басқарма мүшелері
Үлестік құралдар негізіндегі төлемдер
Басқарма мүшелері

2015

2014

535,105
31
29
−
4,973

849,240
45
23
155
6,023

40,316
18,410
−
57

39,882
18,069
4,451
71

4,323
1.04%

4,084
1.11%

11,017

−

179
473

157
337

331

−
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Қаржылық есеп

Шоғырландырылған қаржылық есепке ескертулер
(жалғасы)

21. Байланысқан тараптармен арадағы мәмілелер (жалғасы)
Саудалық және өзге де дебиторлық берешек
Ортақ бақылаудағы ұйымдар
Бірлескен кәсіпорындар
Мемлекет бақылауындағы өзге де ұйымдар
Қауымдасқан компания
Саудалық кредиторлық берешек
Ортақ бақылаудағы ұйымдар
Мемлекет бақылауындағы өзге де ұйымдар
Бірлескен кәсіпорындар

2015

2014

95,516
72,306
2,796
7

58,305
52,677
2,274
15

2,530
327
28

1,907
454
−

Сатылымдар және дебиторлық берешек

Байланысты тараптардың сатылымына, негізінен, шикі мұнай және мұнай өнімдерін экспортқа және ішкі нарықта ҚМГ ҰК тобы кәсіпорындарына сату
кіреді. 2015 жылы байланысты тараптардың шикі мұнай экспорттау көлемі 4.646.981 тоннаны құрады (2014 жылы: 5.571.211 тонна). Шикі мұнайдың сату
бағасы Platt’s бағамына сілтеме жасай отырып, кірепұл құны, трейдер маржасы және сапаға жасалатын жеңілдіктер айырмасына енгізілген түзетулер негізінде
анықталады. Осындай жолмен экспортқа сатылған бір тонна мұнайдың орташа бағасы 2015 жылы шамамен 81.046 теңгені құрады (2014 жылы: 130.60 теңге).
Бас компанияны бақылаушы соңғы акционер болып табылатын Қазақстан Үкіметінің қаулысына сәйкес, Компания мұнай және газ өнімдерін ішкі нарыққа
Бас компанияның еншілес ұйымы «ҚазМұнайгаз – Өңдеу және маркетинг» АҚ арқылы жеткізеді. 2015 жылы осындай жолмен ішкі нарыққа өндірілген шикі
мұнайдың 2.680.244 тоннасы жеткізілді (2014 жылы: 1.912.000 тонна). Ішкі нарықтағы сату бағасы Бас компаниямен келісе отырып анықталады (24-Ескерту).
2015 жылы Компания ішкі нарыққа жеткізілген бір тонна мұнайға орташа есеппен алғанда шамамен 37.000 теңге алып отырды (2014 жылы: 48.000 теңге).
Ортақ бақылаудағы ұйымдар сатылымына, сонымен қатар, Ресей Федерациясына «ҚазМұнайгаз – Өңдеу және маркетинг» АҚ-ның делдалдық етуімен
қарама-қарсы негізде жеткізілген 916.300 тонна (2014 жылы: 447.000 тонна) шикі мұнайдан келіп түскен табыс та қосылады (24-Ескерту). Аталған
жеткізілімдерге қатысты шикі мұнайдың орташа бағасы Platts бағамы бойынша Brent және Urals бағамдары арасындағы спредке түзету енгізе отырып, Ресей
Федерациясының экспорттық кедендік баж салығы сомасына азайтылған, трейдер маржасы, Ресей-Беларусь және Қазақстан-Ресей шекарасына жеткізу
бойынша тасымал шығындары шамасы арасындағы шегерім мен айырма бойынша қалыптасады. Қарама-қарсы жеткізулер бойынша бір тонна шикі мұнай
сатудың орташа бағасы 2015 жылы шамамен 50.289 теңгені құрады (2014 жылы: 38.871 теңге).

Сатып алулар және кредиторлық берешек

2015 жылы Бас компанияның басқару қызметтеріне жұмсалған комиссия нөл теңгені құрады (2014 жылы: 4.451 миллион теңге). 2015 жылы 6.467.528 тонна
шикі мұнай тасымалдау (2014 жылы: 6.033.932 тонна) мен Каспий құбыр консорциумының жинақтау бекетінде 1.849.985 тонна (2014 жылы: 1.991.256 тонна)
шикі мұнай тиеу мақсатында 2015 жылы Бас компанияның еншілес ұйымынан 33.727 миллион теңгенің қызметтері сатып алынды (2014 жылы: 32.472
миллион теңгенің). ҚМГ ҰК-ның еншілес ұйымдарынан сатып алынған өзге де қызмет түрлерінің ішінде, негізінен, күзет және қайта өңдеу бойынша төлемдер
бар.

Үлестік құралдар негізінде Басқарма мүшелеріне төлемдер

Басқарма мүшелеріне үлестік құралдар негізінде төленетін төлемдер, мұндай құқыққа ие болған мерзім ішінде үлестік құралдар негізінде төленетін
амортизациялық төлем болып саналады. 2015 жылы бойынша Компания 140.259 опцион берді (2014 жылы: опциондар болған жоқ).
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22. Қаржылық тәуекелдерді басқару мақсаты мен саясаты
Компанияның кредиттер, қарыздар, саудалық және басқа да кредиторлық берешектер сынды әртүрлі қаржылық міндеттемелері бар. Компания, сондай-ақ
саудалық дебиторлық берешектер, қысқа және ұзақ мерзімді депозиттер мен ақшалай қаражат және олардың эквиваленттері түріндегі әртүрлі қаржылық
активтерге ие. Компания пайыздық мөлшерлеменің өзгеру тәуекеліне, валюталық тәуекелге, кредиттік тәуекелге, өтімділік тәуекелі мен шикізат тауарлары
бағасының өзгеру тәуекелдеріне ұшырағыш келеді. Компанияның Қаржылық Комитеті басшылыққа мониторингтік қадағалау жүргізуге көмек көрсетеді және
Компанияның бекітілген ақша қаражатын басқару саясатына сәйкес, қажет болған кездерде тәуекелдерді мейлінше азайтуға ат салысады.

Пайыздық мөлшерлеменің өзгеру тәуекелі

2015 жылдың 31 желтоқсанына сай Компанияның айнымалы пайыздық мөлшерлемесі бар қарыздары жоқ және Компания пайыздық мөлшерлеменің өзгеру
тәуекеліне ұшырамайды.

Валюталық тәуекел

Келесі кестеде, өзге де барлық көрсеткішер өзгермеген жағдайдағы Компанияның салық салынғанға дейінгі пайдасының АҚШ доллары бағамының өзгеру
мүмкіндігіне қатысты сезімталдығына сараптама жасалған (ақшалай активтер мен міндеттемелер бойынша әділетті құнның өзгеру салдарында):
АҚШ долларына шаққандағы
теңге бағамының өсуі/кемуі

2015
АҚШ доллары
АҚШ доллары
2014
АҚШ доллары
АҚШ доллары

Салық салынғанға дейінгі
пайдаға ықпалы

+20.00%
-5.00%

174,285
(43,571)

+25.00%
-5.00%

150,804
(30,161)

Компания саудалық дебиторлық берешектеріне байланысты кредиттік тәуекел қауіпіне ұшырауы мүмкін. Сатылымдарының басым бөлігін Компания
Бас компаниямен аффилирленген кәсіпорындар арқылы іске асыратындықтан, оған қатысты дебиторлық берешектер бойынша тәуекелдер елеулі түрде
жинақталуы мүмкін (7, 21–Ескертулер). Қосымша дебиторлық берешектердің аздаған бөлігі бір тектес топтар бойынша таратылған және ортақ негізде
құнсыздандыру бойынша тұрақты түрде бағаланып отырады, нәтижесінде Компанияның сенімсіз берешектер бойынша тәуекелі айтарлықтай елеулі емес.
Компания, сондай-ақ инвестициялық қызметін іске асыру барысында да кредиттік тәуекелге ұшырағыш келеді. Компания салымдарының негізгі бөлігін
қазақстандық және шетелдік банктерде орналастырады. Компанияның ақша қаражатын басқару саясатына сәйкес, Қаржылық ұйымдардың шоттарындағы
қалдықтарға қатысты кредиттік тәуекелдер Компанияның Директорлар Кеңесі бекіткен тәртіп бойынша Компанияның Қазынашылық департаменті
тарапынан бақылауға алынған. Қаржылық ұйымдардың дефолтқа тап болуынан туындайтын Компанияның кредиттік тәуекелге ұшырауының ең жоғарғы
сезімталдық мөлшері қаржылық активтердің баланстық құнына тең.
Келесі кестеде «Standard and Poor’s» айқындаған кредиттік рейтингтерді пайдалана отырып (басқалай көрсетілмесе), есепті кезеңге сәйкес банктердегі
қаржылық активтердің сальдосы көрсетілген.
Мекен-жайы

Халық Банкі
BNP Paribas
Дойче Банк
ING Bank
Сити Банк Н.А.
Қазкоммерцбанк
HSBC Plc
Credit Suisse
АТФ Банк (Fitch)
Еуразиялық Банк
Сбербанк
RBS NV
Центр Кредит Банкі (Moody’s)
Сити Банк Қазақстан
Цесна Банк
Өзгелері

Қазақстан
Ұлыбритания
Ұлыбритания
Нидерланды
Ұлыбританиядағы
бөлімшесі
Қазақстан
Ұлыбритания
Швейцария
Қазақстан
Қазақстан
Қазақстан
Ұлыбритания
Қазақстан
Қазақстан
Қазақстан

Рейтингі1 2015

Рейтингі 1 2014

2015

2014

BB+ (жағымсыз)
A+ (жағымсыз)
ВВВ+ (тұрақты)
A (тұрақты)

BB+ (тұрақты)
A+ (жағымсыз)
A (жағымсыз)
A (жағымсыз)

294,748
170,156
170,097
144,901

134,632
88,756
110,518
61,177

A (жағымды)
В- (жағымсыз)
A (тұрақты)
ВВВ+ (тұрақты)
B- (тұрақты)
В (тұрақты)
BВ+ (жағымсыз)
ВВВ- (жағымсыз)
B2 (тұрақты)
Қол жетімсіз
В+ (тұрақты)

А (тұрақты)
B (тұрақты)
AA- (жағымсыз)
A (жағымсыз)
B- (тұрақты)
B+ (жағымды)
Bа2 (жағымсыз)
Ваа2 (жағымсыз)
В2 (тұрақты)
Қол жетімсіз
В+ (тұрақты)

100,390
99,394
62,230
30,301
18,229
11,231
100
2,790
37
6
−
372
1,104,982

81,378
83,245
33,186
11,439
12,309
47,623
19,603
1,571
79
12,104
36,578
127
734,325

1 Дерек көзі: тиісті жыл бойынша 31 желтоқсандағы жағдайға сай банктердің және рейтингтік агенттіктердің ресми сайттары.
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Шоғырландырылған қаржылық есепке ескертулер
(жалғасы)

22. Қаржылық тәуекелдерді басқару мақсаты мен саясаты (жалғасы)
Шикізат тауарлары бағасының өзгеру тәуекелі

Компания халықаралық нарықтарда АҚШ долларымен бағаланатын шикі мұнай бағасының өзгеру тәуекеліне тәуелді. Компания жыл сайын
бюджеттерін әзірлеп, мерзімдік болжамдарын жасайды, оған болашақтағы шикі мұнай бағасының әртүрлі деңгейіне қатысты сезімталдығына
жасалған сараптама да кіреді.

Капиталды басқару

Капитал құрамына Компанияның барлық меншікті капиталы кіреді. Компанияның капиталды басқару қатысты негізгі мақсаты, акционерлер
табысын мейлінше көбейту, Компания қызметін атқару үшін капиталдың қолжетімді қалыпты деңгейі мен тұрақты түрде кредиттелу қабілеттілігін
қамтамасыз ету. 2015 жылдың 31 желтоқсанына сай алғанда Компанияның қаржылық жағдайы тұрақты және капиталды байсалды құрылымы
сақталған. Алдағы уақытта да Компания капитал құрамын сақтап қалуды көздейді, бұл икемділікпен қатар, өсу мүмкіндігін де қамтамасыз етеді.
Компания капитал құрылымын басқарады және оны экономикалық жағдайдың өзгеруіне қарай өзгертіп отырады. Капиталды сақтап қалу және
капитал құрылымын өзгерту мақсатында Компания дивидендтер төлеу мөлшерін реттей алады, капиталды акционерлерге қайтарады және жаңа
акцияларды айналымға шығарады. 2015 және 2014 жылдардың 31 желтоқсанында аяқталған жылдарда каптиалды басқару барысына, саясатына және
мақсаттарына өзгерістер енгізілген жоқ.

23. Қаржылық құралдар
Бірлесе басқаратын кәсіпорындар мен бірлескен кәсіпорындардың дебиторлық берешегі, қысқа мерзімді саудалық дебиторлық берешектер, саудалық
кредиторлық берешектер мен белгіленген пайыздық мөлшерлеме бойынша тартылған қаражат сынды қаржылық құралдардың әділетті құны шамамен
олардың теңгерім құнына тең.

24. Келісімшарттық және шартты міндеттемелер
Саяси және экономикалық жағдай

Қазақстанда нарықтық экономиканың талаптарына жауап беретін экономикалық реформалар мен құқықтық, салықтық және әкімшілік
инфрақұрылымдардың дамуы өз жалғасын табуда. Қазақстан экономикасының тұрақтылығы аталған реформаларға, сонымен қатар, Үкіметтің
экономика, қаржы және ақша-кредит саласында қабылдаған шараларының тиімділігіне тікелей тәуелді.
2015 жылдың 20 тамызында Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі инфляциялық таргеттеу тәртібіне көшті. Аталған тәртіпті енгізу нәтижесінде
валюталық ресми бағам 2015 жылғы 31 желтоқсанға сай бір АҚШ долларына шаққанда 188,38 теңгеден бір АҚШ долларына 339,47 теңгеге дейін
көтерілді.
2015 жылы шикі мұнай бағасындағы елеулі төмендеу мен Қазақстан теңгесінің едәуір құнсыздануы Қазақстан экономикасына кері әсер етті. Аталған
факторлардың жиынтығы капиталға деген қолжетімділікті азайтып, капитал құнының артуына, инфляция деңгейінің ұлғаюына алып келді және
салыстырмалы түрде алғанда экономиканың дамуына қатысты тұрлаусыз жағдайлардың туындауына жол берді. Бұл келешекте Компанияның
экономикалық дамуына, операциялар нәтижелеріне және қаржылық жағдайына жағымсыз ықпал етуі мүмкін. Компания басшылығы ағымдағы
жағдайға қатысты экономикалық тұрақтылықты қамтамасыз ету үшін қажетті шаралар қолға алынуда деп есептейді.

Ресей Федерациясына жеткізілімдер бойынша міндеттемелер

Қазақстан Республикасы мен Ресей Федерациясы арасындағы үкіметаралық келісімге сәйкес, Қазақстан Ресей Федерациясына қарама-қарсы
негізде шикі мұнай жеткізуді іске асырады. Бұл тұрғыда «ҚазМұнайГаз – Өңдеу және маркетинг» АҚ «байланысты тарап» ретінде оператор, ал
Компания үкіметтің квотасын бөлетін жеткізушілердің бірі ретінде анықталған болатын. Аталған үкіметаралық келісім негізінде Компания 2014
жылдың қыркүйек айында Ресей Федерациясына шикі мұнай жеткізу туралы «ҚазМұнайГаз – Өңдеу және маркетинг» АҚ-мен келісімшарт жасасты
(21-Ескерту). Алдын ала келісілмеген жеткізу көлемінсіз келісімшарт 2014 жылдың 31 желтоқсанына дейін әрекет етті. 2015 жылдың наурызында
Компания дәл осындай келісімді 2015 жылға жасады. 2015 жыл бойында Компания қарама-қарсы негізде 916 мың тонна шикі мұнай жеткізуді жүзеге
асырды (2014 жылы: 447 мың тонна). Аталған жеткізілімдер Компанияның ішкі нарыққа мұнай жеткізу міндеттемелеріне қосымша болып табылады.
Жеткізілімдер 2015 жылдың тамыз айында аяқталды.

Ішкі нарыққа жеткізілімдер бойынша міндеттемелер

Қазақстан үкіметі мұнай өндіруші компанияларды өндірілген шикі мұнайдың бір бөлігін ішкі нарыққа жеткізуге міндеттейді. Бұл тұрғыдағы
жеткізілімдер бойынша шикі мұнайдың бағасы Бас компаниямен келісілетіндіктен, ол әлемдік бағадан едәуір төмен болуы мүмкін (21-Ескерту).
Егер Үкімет Компанияның осы уақытта жеткізген көлемінен артық мөлшерде қосымша шикі мұнай жеткізуді міндеттейтін болса, онда мұндай
жеткізілімдер нарықтық бағамен жеткізілетін өнімге қарағанда басымдыққа ие болады да, шикі мұнайды экспортқа сатуға қарағанда табыстың
айтарлықтай азаюына жол береді, бұл, өз кезегінде, Компания қызметінің нәтижесіне, қаржылық жағдайы мен болашағына кері әсер етеуі мүмкін.
Компания мұнай және мұнай өнмдерін ішкі нарыққа жеткізуді Бас компанияның еншілес ұйымы «ҚазМұнайГаз – Өңдеу және маркетинг» АҚға өткізу жолымен жүзеге асырады. Ішкі нарыққа мұнай жеткізу бағасы жыл сайын Бас компания мен «ҚазМұнайГаз – Өңдеу және маркетинг»
АҚ арасында жүргізілетін келісім бойынша анықталады. Компания Жарғысына сәйкес, келісілген бағалар іс жүзінде Компанияның Тәуелсіз
Директорлары тарапынан бекітілуі тиіс.
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24. Келісімдік және шартты міндеттемелер (жалғасы)
2015 жылы ҚМГ ҰК ескертпесі бойынша «ҚазМұнайГаз – Өңдеу және маркетинг» АҚ-ға төленген орташа баға: Атырау мұнай өңдеу зауытына (АМӨЗ)
және Павлодар мұнай-химия зауытына (ПМХЗ) өткізілген шикі мұнай бағасы бір тоннаға, сәйкесінше, шамамен 21.288 теңгені және 32.923 теңгені құрады.
Компания мен Компанияның Тәуелсіз Директорлары бұл бағалар бойынша келіспеушілік білдіріп, бағалар бекітілген жоқ.
2015 жылдың төртінші тоқсанында АМӨЗ және ПМХӨЗ-ге 2015 жылы өткізілген барлық ауқымдар бойынша Компания тоннасына 37.000 теңге алады
деген келісімге қол жеткізілді. Аталған қаржылық есептеме төртінші тоқсанда келісілген бағаны есепке ала отырып, қайта түзетілді.
2015 жылы Компанияның еншілес ұйымдары ішкі нарыққа 2.754.459 тонна мұнай жеткізді (2014 жылы: 2.014.377 тонна). Ішкі нарыққа мұнай жеткізу
бойынша Қазгермұнай бірлескен кәсіпорнындағы Компания үлесі 2015 жылы 1.051.000 тоннаны құрады (2014 жылы: 971.250 тонна). Ішкі нарыққа мұнай
жеткізудегі Компанияның ПетроҚазақстан қауымдасқан компаниясындағы үлесі 2015 жылы 925.389 тоннаны құрады (2014 жылы: 946.081 тонна).

Салық салу

Қазақстан Республикасының салықтық заңнамасы мен нормативтік базасы тұрақты түрде өзгеріске ұшырап, әртүрлі түсіндірулерге жол береді. Жергілікті,
өңірлік және республикалық салық органдарының арасында да түсініспеушіліктер жиі кездеседі. Қазақстанның салық заңнамасы анықталған заң
бұзушылықтарға қатысты төленетін қолданыстағы айыппұлдар мен өсімпұлдар бойынша қаталдығымен ерекшеленеді. Қазақстанның салық жүйесіне тән
тұрлаусыздықтарға қатысты әлеуетті салық сомасы, айыппұлдар мен өсімпұлдар бойынша санкциялар, егер ондайлар орын алатын болса, 2015 жылдың 31
желтоқсанына есептелген және осы уақытқа сәйкес жатқызылған шығындар сомасынан асып түсуі мүмкін.
Компания басшылығы салық заңнамасы бойынша өз түсіндіруін орынды және Компанияның салықтық қағидаларға қатысты ұйғарынды көзқарас ұстануына
негіз бар деп есептейді.

2009–2012 жылдар бойынша кешенді салықтық тексеру

Өтелетін ҚҚС

2012 жылы «Өзенмұнайгаз» АҚ және «Ембімұнайгаз» АҚ активтерін сатуға байланысты өтелетін ҚҚС 46.558 миллион теңгені құрады. Әртүрлі салықтық
тексерулер нәтижесінде салық органдары аталған төленген сомалар өтелетін болып табылмайды деп анықтады. 2015 жылдың 9 айында, Компания өтелетін
ҚҚС-ны қаржылық есптемеде ұзақ мерзімді актив деп жіктеп, 2016 жылдың 31 желтоқсанына дейінгі кезеңге 7,93% мөлшерлемесі бойынша дисконттады.
2015 жылдың жылдың 30 қыркүйегіндегі жағдай бойынша салықтың дисконтталған сомасы 42.306 миллион теңгені құраған болатын. 2015 жылдың
төртінші тоқсанында Компания ҚҚС бойынша өз ұстанымын қайта қарап, Компанияның ҚҚС өтеу жөніндегі талабын қанағаттандырудан бас тарту
мейлінше жорамалды деп есептейді, осының нәтижесінде 42.306 миллион теңге сомасына бағалау резерві құрылды.
2015 жыл бойында салық органдары «Өзенмұнайгаз» АҚ және «Ембімұнайгаз» АҚ-ның ҚҚС бойынша 2013 жылдан 2014 жыл кезеңіне тақырыптық салық
тексеруін жүргізді. Тексеру қорытындысында өтелмейтін ҚҚС сомасы 4.447 миллион теңгені құрады, аталған қаржылық есептемеде осы сомаға резерв
құрылды.
Компания салық органдарының ұстанымдарымен келіспейді және өз мүдделерін сотқа жүгіну арқылы қорғауды әрі қарай жалғастыра береді.

Экологиялық міндеттемелер

Қазақстанның қоршаған ортаны қорғау туралы заңнамасы енді дамып келе жатқандықтан, үнемі өзгеріске ұшырап отырады. Қазақстан Республикасының
қоршаған ортаны қорғау саласындағы заңдарын аяққа басушыларға елеулі ауқымда айыппұл салынады. Басшылық 13-Ескертуде көрсетілген сомадан басқа,
Компанияның қаржылық жағдайына, пайда мен зиян туралы есебіне немесе ақша қаражатының қозғалысы туралы есебіне елеулі түрде жағымсыз ықпал
ететін ықтималды экологиялық міндеттемелер жоқ деп есептейді.

Мұнай кен орындарының лицензиялары

Компания мемлекеттік органдар тарапынан лицензиялар талаптары мен жер қойнауын пайдалану туралы тиісті келісімшарттардың орындалуына
қатысты үздіксіз тексеру жүргізу нысаны болып отыр. Компания басшылығы тексеру барысында орын алған мәселелер бойынша қажетті түзету шараларын
мемлекеттік органдармен ынтымақтаса отырып шешуде. Лицензияларда көрсетілген талаптарды орындамау айыппұл мен өсімпұл төлеуге, қызметті
шектеуге немесе лизензияны қайтарып алуға әкеп соқтыруы мүмкін. Компания басшылығы келісімшарттардағы не лицензиялардағы талаптардың
орындалмауына қатысты кез келген мәселе, келіссөздер не түзету шараларын қолдану негізінде шешіледі және олар Компанияның қаржылық жағдайына,
жалпы табыс туралы немесе ақша қаражатының қозғалысы туралы есептеріне елеулі түрде әсер етпейді деп есептейді.

Қаржылық есеп

2015 жылдың 2 қыркүйегінде Компания 2009–2012 жылдарға қатысты кешенді салықтық тексеру қорытындысы бойынша 38.511 миллион теңге сомасына
түпкілікті ескерту алды (13-ескерту), оның ішінде салықтық қосымша есептеу сомасы 18.620 миллион теңгені құрайды, ал 9.697 миллион теңге өсімпұл сомасы
және 10.194 миллион теңге айыппұл сомасы болып табылады. Мемлекеттік кіріс комитетінің 2015 жылдың 28 қыркүйегіндегі шешімі бойынша, әкімшілік
айыппұл мөлшері 10.194 миллион теңгеден 9.306 миллион теңгеге дейін азайтылды. Компания салық бойынша тексеру қорытындысымен келіспейді және де
2015 жылдың 7 қыркүйегінде қосымша салықтық есептеулерді қайта қарау жөнінде Мемлекеттік кіріс комитетіне шағым жолдады. Шағымдану нәтижесін күте
отырып, Компания, бұдан кейінгі қимыл-әрекеттерді де қарастыруда, оның ішінде, тиісті сот орындарына жүгініп те, бірақ, бұл әрекеттермен шектелмей де.
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Қаржылық есеп

Шоғырландырылған қаржылық есепке ескертулер
(жалғасы)

24. Келісімдік және шартты міндеттемелер (жалғасы)

Компанияның мұнай-газ кен орындары Маңғыстау және Атырау облыстық әкімдіктеріне қарасты жерлерде орналасқан. Лицензиялар Қазақстан
Республикасының Мұнай және газ министрлігі тарапынан берілген, сондай-ақ Компания пайдалы қазбаларды өндіру салығы мен аталған кен
орындарында мұнай және газ барлауды және өндіруді іске асыру үшін артық пайда салығын төлеп отырады.
Компанияның негізгі лицензиялары мен олардың қолданыс мерзімінің аяқталуы келесі кестеде көрсетілген:
Кен орны

Өзен (8 кен орны)
Ембі (1 кен орны)
Ембі (1 кен орны)
Ембі (23 кен орны)
Ембі (15 кен орны)

Келісімшарт

Қолданыс мерзімінің
аяқталуы

No. 40
No. 37
No. 61
No. 211
No. 413

2036
2041
2048
2037
2043

Мұнай кен орындарының лицензиялары бойынша шарттық міндеттемелер
Жыл

2016
2017
2018
2019
2020-2048

Капиталдық
шығындар

81,218
4,700
2,504
2,036
−
90,458

Операциялық
шығындар

4,124
4,044
4,044
3,529
5,315
21,056

Шикі мұнай жеткізу бойынша міндеттемелер

Үкіметтен түскен нұсқауларға сәйкес Компанияның мұнай және мұнай өнімдерін ішкі нарыққа жеткізу туралы міндеттемелері бар (21-Ескерту).

Қазгермұнай бойынша шарттық міндеттемелер

2015 жылдың 31 желтоқсанындағы жағдай бойынша Қазгермұнайдың шарттық міндеттемелеріндегі Компания үлесі былайша берілген:
Жыл

2016

Капиталдық
шығындар

5,737

Операциялық
шығындар

5,200

UGL бойынша шарттық міндеттемелер

2015 жылдың 31 желтоқсанындағы жағдай бойынша UGL-дің шарттық міндеттемелеріндегі Компания үлесі былайша берілген:
Жыл

2016

Капиталдық
шығындар

3,504

Операциялық
шығындар

780

PKI бойынша шарттық міндеттемелер

2015 жылдың 31 желтоқсанындағы жағдай бойынша PKI-дің шарттық міндеттемелеріндегі Компания үлесі былайша берілген:
Жыл

2016

Капиталдық
шығындар

1,376
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25. Есепті кезеңнен кейінгі жағдайлар
Аталған шоғырландырылған қаржылық есепке Компания атынан 2016 жылдың 23 ақпанындағы жағдай бойынша лауазымдық қызметтер атқаратын
төмендегі тұлғалар қол қойды:

Абдулғафаров Д.Е.
Бас директордың экономика және қаржы жөніндегі орынбасары

Дрейдер Ш., CA
Қаржы директоры – Қаржылық бақылаушы

Зайнелова А.А., CPA
Бас бухгалтер

Қаржылық есеп

Есқазиев Қ.О.
Бас директор
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Акционерлерге арналған ақпарат

Акционерлердің жылдық жалпы жиналысы
Акционерлердің жылдық жалпы жиналысы 2016 жылдың 24 мамырында
10 сағат 00 минутте Қазақстан Республикасы, Астана қ., Қабанбай
батыр даңғ., 15 мекен-жайындағы Hilton Garden Inn Astana қонақ үйінің
«Гарден» конференц-залында болып өтті.

Веб-сайт
Компания туралы барлық ақпарат, оның ішінде қызмет сипаты, баспасөз
мәліметтері, жылдық және аралық есептері Компанияның www.kmgep.kz
корпоративтік сайтында берілген.

Акционерлердің сауалдары
Компания акционерлері сырттай дауыс беру және дивидендтер туралы,
жеке мәліметтердің өзгеруіне қатысты және осы тұрғыдағы өзге де
мәселелер бойынша Компанияның тіркеуші/депозитарына хабарласа
алады:
• Қарапайым және артықшылық акциялардың иегерлері үшін:
«Құнды қағаздардың бірыңғай тіркеушісі» АҚ,
30А/3, Сәтпаев к-сi,
Алматы, 050040,
Қазақстан Республикасы,
Тел.: +7 (727) 272 47 60
• Жаһандық Депозитарлық Қолхаттарды (ЖДҚ) ұстаушылар үшін:
Deutsche Bank Trust Company Americas,
Depositary Receipts Group,
60 Wall Street,
NewYork, NY 10005,
U.S.A.
Телефон: +1 (121) 250 9100,
Факс: +1 (732) 544 6346,
Email: adr@db.com

Шығарылған акциялар саны:
Қарапайым
акциялар

Шығарылған акциялар
саны 1

70,220,935

Артықшылық
берілген
акциялар

4,136,107

Барлығы
Жарғылық
Капитал 2

74,357,042

1.	Сенімгерлікпен басқаруда сақталатын Компанияның опциондық бағдарламасын
жүзеге асыру үшін сатып алынған жаһандық депозитарлық қолхаттар (31.12.2015 ж.
б/ша – 9 560 401 дана ЖДҚ) есепке алынған, сол сияқты меншікті акцияларды
сатып алу бағдарламасына сай сатып алынған акциялар да есепке алынған
(31.12.2015 ж. б/ша 2 527 860 қарапайым акция және 2 073 147 артықшылық берілген
акция).
2.	Компания акциялары Қазақстанның Қор биржасында, ал жаһандық депозитарлық
акциялары Лондон Қор Биржасында айналымда. Бір ЖДҚ 1/6 қарапайым акцияға
сай келеді.
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Байланыс мәліметтері

Компанияның тіркелген кеңсесі

Аудиторлар

«ҚазМұнайГаз» Барлау Өндіру» АҚ

Эрнст энд Янг Қазақстан ЖШС

• Қабанбай Батыр даңғ., 17,
Астана, 010000,
Қазақстан Республикасы
Тел. +7 (717) 297 79 12
Факс +7 (717) 297 74 26

Қоғаммен байланыс
Елена Пак

• Тел. +7 (7172) 97 79 08
E-mail: pr@kmgep.kz

Корпоративтік хатшы
Айдар Жексенбиев

• Тел. +7 (7172) 97 54 08, +7 (7172) 97 54 09
E-mail: info@kmgep.kz, Aidar@kmgep.kz

Инвесторлармен байланыс
(Институционалдық инвесторлардың сауалдары)
Сәкен Шошанов

• Тел. +7 (717) 297 54 33
E-mail: ir@kmgep.kz

• Әл-Фараби, даңғ., 77/7
«Есентай Тауэр» БО
Алматы, 050059,
Қазақстан Республикасы
Тел. +7 (727) 258 59 60
Факс +7 (727) 258 59 61

Тіркеуші
«Құнды қағаздардың бірыңғай тіркеушісі» АҚ
• 30А/3, Сәтпаев к-сi,
Алматы, 050040,
Қазақстан Республикасы
Тел. +7 (727) 272 47 60

Депозитарлық банк
Дойче Банк Траст Компани Америкас
• Нью-Йорк, Уолл-Стрит, 60,
АҚШ, NY 10005.
Тел. +1 (121) 250 9100
Факс +1 (732) 544 6346
E-mail: adr@db.com

Қосымшалар
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Анықтамалық ақпарат

Белгілік атауы

CCEL

Мағынасы

CCEL (CITIC Canada Energy Limited, CCPL-дің 100% иегері, бұрынғы атауы Nations Energy Company
Ltd). Қаражанбас кен орнында өнім өндіріп жатқан «Қаражанбасмұнай» АҚ-дағы дауыс беруші
100% акцияға иелік етеді
Gaffney, Cline & Associates/Miller and Lents, Ltd. Көмірсутегілер қорына баға беруге маманданған Халықаралық тәуелсіз консалтингтік компания
KASE/ҚҚБ
Қазақстанның Қор Биржасы
LSE/ЛҚБ
Лондон Қор Биржасы
Standard&Poor’s/Moody’s
Қысқа мерзімдік және ұзақ мерзімдік кредиттік рейтингтер тағайындаумен айналысатын
Халықаралық рейтингтік агенттік
АМӨЗ
«Атырау мұнай өңдеу зауыты» ЖШС
ҚГМ
«Қазгермұнай» БК» ЖШС
ҚБМ
«Қаражанбасмұнай» АҚ
КҚК
Каспий Құбыр Консорциумы – Қазақстандағы Теңіз кен орнын Қара теңіздегі Ресейдің
Новороссийск айлағымен байланыстыратын мұнай құбыры, Каспий теңізі жағалауынан
халықаралық нарыққа мұнай тасымалдаушы маңызды бағыт болып табылады
1Р Санаты
Дәлелденген қорлар
2Р Санаты
Дәлелденген және болжамды қорлар
3Р Санаты
Дәлелденген, болжамды және ықтимал қорлар
CIC
Қытайдың инвестициялық корпорациясы – ҚХР Мемлекеттік инвестициялық қоры. Негізгі
миссиясы – өз акционерлерінің игілігі үшін қаржылық қызмет тәуекелдерін төмендетуге арналған
ұзақмерзімдік инвестицияларды жүзеге асыру
ҚҚҚ
Қазақ-Қытай құбыры
КТС
Корпоративтік табыс салығы
Баррельдеу коэффициенттері
ҚМГ БӨ үшін тоннасына – 7,36 баррель; ҚГМ – 7,70; ҚБМ – 6,68; ПҚИ – 7,75; өзгелер үшін – 7,33
ПҚӨС
Пайдалы қазбаларды өндіруге салынатын салық
МГӨБ
Мұнай-газ өндіру басқармасы
МАС
Мұнай айдау станциясы
ҮПС
Үстеме пайда салығы
ҚМГ ҰК
«ҚазМұнайГаз» Ұлттық Компаниясы» АҚ – Қазақстан Республикасының мұнай-газ компаниясы,
акционерлік қоғам түрінде, 100% акциясы «Самұрық-Қазына» Ұлттық әл-ауқат қоры» АҚ-на тиесілі
ӨМГ
«Өзенмұнайгаз» АҚ – Маңғыстау облысының негізгі екі кен орнында жұмыс істеп жатқан ҚМГ БӨ
компаниясының өндірістік екі активінің бірі
ПҚИ
«ПетроҚазақстан Инк.»
ПҚОП
«ПетроҚазақстан Ойл Продактс» ЖШС
ПМХЗ
Павлодар мұнай-химия зауыты ЖШС
ТМД
Тәуелсіз Мемлекеттер Достастығы
ТП
«Торғай Петролеум» АҚ
БЖБ
«Бұрғылау жұмыстары басқармасы» ӨБК
ӨАС
Өзен-Атырау-Самара – 1 500 шақырым қашықтыққа созылып, Атырау және Маңғыстау облыстары
аумағы арқылы Ресейге өтетін мұнай құбыры
ТКжҰҚБ
«Технологиялық көлік және ұңғымаларға қызмет көрсету басқармасы» ЖШС
«Самұрық-Қазына» қоры
Мемлекеттік активтер мен ұлттық компаниялардың акцияларын басқару жөніндегі Ұлттық әл-ауқат
қоры
МГӨЦ
Мұнай және газ өндіру цехы
ОЖБ
Орталық жинақ бекеті
ЕМГ
«Ембімұнайгаз» АҚ – Қазақстанның батыс өңірінде – Атырау облысындағы 41 кен орнында жұмыс
істеп жатқан ҚМГ БӨ-нің өндірістік екі активінің бірі
ЭКБС
Экспорттық кедендік баж салығы
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