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Государственная регистрация эмиссии акций уполномоченным органом не 
означает предоставление каких-либо рекомендаций инвесторам 
относительно приобретения акций, описанных в проспекте, и 
уполномоченный орган не несет ответственность за достоверность 
информации, содержащейся в данном документе. Проспект эмиссии акций 
рассматривался уполномоченным органом только на соответствие 
требованиям законодательства Республики Казахстан. Настоящий проспект 
содержит информацию об эмитенте, которая подлежит раскрытию в 
соответствии с законодательством Республики Казахстан. Должностные 
лица эмитента несут ответственность за достоверность информации, 
содержащейся в настоящем проспекте, и подтверждают, что вся 
информация, представленная в нем, является достоверной и не вводящей 
в заблуждение относительно размещаемых акций либо эмитента. 

 
 

 
 



 

 2

I. Общие сведения об эмитенте 
 
2. Наименование эмитента: Акционерное общество «Астана Газ Сервис», АО «Астана 
Газ Сервис»; «Астана Газ Сервис» акционерлiк јоЈамы, «Астана Газ Сервис» АЅ. 
 
3. Сведения о государственной регистрации эмитента: 9973-1901-АО от 01 июня 
2001 г.,  Код ОКПО: 39514181 ,Министерство Юстиции Республики Казахстан. Управление 
юстиции г. Астаны. 
 
4. Сведения в случае изменения наименования эмитента: отсутствуют 
 
5. Регистрационный номер налогоплательщика: 620 300 019 001 
 
6. Местонахождение эмитента: Республика Казахстан, г. Астана, 473000, 
Главпочтамт а/я 113, Станция Сороковая, Газонаполнительная станция. Телефоны: 
8(3172)23-33-03, 8(3172)23-33-07, Факс 8(3172) 23-34-41, e-mail:sadzhitovaa@mail.kz 
 
7. Банковские реквизиты эмитента: ОАО «Цеснабанк» р/с 020467861, МФО 
195301703 
 
8. Цели создания и деятельности эмитента: 
 
• Закуп и оптовая реализация сжиженного углеводородного газа (СУВГ): 
• Строительно-монтажные работы по газификации населенных пунктов и вводу 

автогазозаправочных станций;  
• Эксплуатация и ремонт железнодорожных вагон-цистерн; 
• Эксплуатация и ремонт объектов для хранения и реализации сжиженного 

углеводородного газа; 
• Эксплуатация компрессоров, насосов, котлов, трубопроводов и газопроводов, 

работающих под давлением;  
• Эксплуатация, ремонт, содержание автогазозаправочных станций (АГЗС) и 

автозаправочных станций (АЗС), газонаполнительных станций (ГНС), автомобильных 
газовых наполнительных компрессорных станций (АГНКС), газонаполнительных 
пунктов (ГНП), промежуточных складов баллонов (ПСБ), групповых резервуарных 
установок (ГРУ), стационарных и передвижных автогазозаправочных станций (АГЗС) 
для снабжения сжиженным углеводородным газом; 

• Осуществление заправки всех видов баллонов сжиженным углеводородным газом, в 
том числе и заправки автомобилей; 

• Реализация нефтепродуктов с автозаправочных станций; 
• Освидетельствование и ремонт газовых баллонов всех типов; 
• Освидетельствование, ремонт и установка газобаллонной аппаратуры автомобилей; 
• Техническое обслуживание и мойка автомобилей; 
• Производство, строительные работы, эксплуатация и ремонт систем газоснабжения 

жилых и коммунально-бытовых, промышленных объектов;  
• Доставка газа потребителям; 
• Ремонт и техническое обслуживание объектов газового хозяйства; 
• Осуществление внешнеэкономической деятельности; 
• Осуществление лизинговой деятельности; 
• Строительство промышленных и жилых объектов; 
• Строительство и ремонт сетей газоснабжения; 
• Реализация сжиженного углеводородного газа через групповые резервуарные 

установки (ГРУ); 
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• Обучение Обществом безопасным методам труда при работе со сжиженными газами;    
• Иные виды деятельности, не противоречащие действующему законодательству 

Республики Казахстан. 
Виды деятельности, подлежащие обязательному лицензированию, осуществляются 
Обществом только при наличии лицензий.  

 
9. Сведения о наличии рейтингов: отсутствуют 
 
10. Наименование филиалов: Филиал акционерного общества «Астана Газ Сервис» 
в г. Степногорск, зарегистрирован 24 апреля 2003г., Акмолинская область, г. Степногорск, 
микрорайон 4, д. 9, кв.57, регистрационный № 778-1902-Ф-л 
 
 

11. Наименование аудиторской организации: 
- Наименование аудиторской фирмы и ее адрес: ТОО АК «Центр аудита и оценки»,       

г. Астана,, ул. Бейбитшилик 42, офис 17. 
- Аудитор: Балтабаев Базарбай Кабдулович 
- Номер лицензии: № 0000078   
 
 
II. Органы эмитента и учредители/акционеры 
 
12. Структура органов управления эмитента : 
 
• Общее собрание Акционеров - высший орган; 
• Совет директоров  - орган управления; 
• Правление - исполнительный орган; 
• Ревизионная комиссия   - контрольный орган. 
 
Исключительная компетенция Общего собрания : 

К исключительной  компетенции  Общего  собрания Акционеров  относятся 
следующие вопросы: 
1) внесение   изменений и дополнений в Устав Общества; 
2) изменение типа Общества; 
3) добровольная реорганизация и ликвидация Общества (за исключениями, 
установленными настоящим Уставом и Законом); 
4) избрание Совета директоров, определение его количественного состава и досрочное 
прекращение полномочий его членов; 
5) изменение размера объявленного Уставного капитала Общества; 
6) избрание членов Ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение 
полномочий; 
7) утверждение лица, осуществляющего подсчет голосов; 
8) утверждение финансовой отчетности,  заключения Ревизионной комиссии Общества; 
9) определение формы извещения Обществом Акционеров о предстоящем созыве 
Общего собрания и принятие решения о размещении такой информации в печатном 
издании; 
10) дробление (сплит) и консолидация акций; 
11) утверждение методики определения стоимости акций при их выкупе Обществом в 
соответствии с законодательством о рынке ценных бумаг; 
12) порядок распределения чистого дохода Общества; 
13) утверждение размера дивидендов по итогам года; 
14) принятие решения об участии Общества в создании или деятельности иных 
юридических лиц путем передачи части или нескольких частей активов, в сумме 
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составляющих двадцать пять и более процентов от всех принадлежащих Обществу 
активов; 
15) утверждение крупных сделок и иных сделок в соответствии с настоящим Уставом и 
Законом; 
16) определение условий и порядка выпуска облигаций и производных ценных бумаг 
Общества; 
17) принятие решений об увеличении обязательств Общества на сумму, составляющую 
двадцать пять и более процентов от размера собственного капитала Общества; 
18) установление размера вознаграждения и/или компенсации должностным лицам 
Общества, в том числе членам Совета директоров; 
19) утверждение Аудитора Общества; 
20)   определение   порядка   предоставления   Акционерам   информации   о 
деятельности Общества, в том числе определение печатного издания. 

 
К исключительной компетенции Совета директоров относятся следующие 

вопросы: 
1) определение приоритетных направлений деятельности Общества; 
2) принятие peшений о созыве годового и внеочередного Общих собраний 

Акционеров, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Уставом; 
3) утверждение повестки дня Общего собрания Акционеров; 
4) определение даты составления списка Акционеров, имеющих право на участие в 

Общем собрании, и другие вопросы,  связанные с подготовкой и проведением 
Общего собрания; 

5) вынесение на решение Общего собрания   Акционеров   вопросов, 
предусмотренных настоящим Уставом; 

6) принятие решения об уменьшении размера выпущенного   (оплаченного) 
Уставного капитала Общества и о выкупе выпущенных Обществом акций, 
облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Законом, настоящим 
Уставом и иными законодательными актами; 

7) избрание  членов Правления, досрочное прекращение их полномочий, 
установление размеров выплачиваемых им вознаграждений и компенсаций; 

8) определение размера вознаграждения членам Ревизионной комиссии и 
определение размера оплаты услуг Аудитора; 

9) принятие решения о размере, источниках и порядке выплаты дивидендов  по 
итогам квартала или полугодия; 

10) определение порядка использования чистого дохода, средств резервного капитала 
и иных фондов Общества; 

11) утверждение внутренних документов Общества, определяющих порядок его 
деятельности; 

12) принятие решений о создании филиалов и представительств Общества; 
13) принятие решения об участии Общества в создании и деятельности других 

организаций,  за исключением случаев,  предусмотренных Законом и настоящим 
Уставом; 

14) принятие решений о заключении крупных сделок в порядке,      установленном 
Законом и настоящим Уставом; 

15) утверждение договора с независимым регистратором; 
16) определение   информации,   носящей   конфиденциальный   характер   и 

составляющей коммерческую тайну Общества; 
17) иные вопросы предусмотренные настоящим Уставом, не относящиеся к 

исключительной компетенции Общего собрания Акционеров. 
 
Компетенция правления : 
1) обеспечение выполнения решений Общего собрания акционеров и Совета 

директоров; 
2) принятие решений, направленных на достижение целей Общества; 
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3) принятие решений на совершение сделок от имени Общества, связанные 
приобретением или отчуждением имущества Общества, общая балансовая 
стоимость которого составляет до пятнадцати процентов балансовой стоимости 
активов Общества, а также при наличии разрешения Совета директоров Общества 
– сделки, связанные с приобретением или отчуждением имущества Общества, 
общая балансовая стоимость которого составляет от пятнадцати до двадцати пяти 
процентов балансовой стоимости активов Общества; 

4) утверждение внутренних нормативных документов, не отнесенных к компетенции 
Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества; 

5) утверждение положений об организационных единицах (подразделениях) 
Общества; 

6) исполнение сметы расходов; 
7) разработка сводного финансового плана и контроль за его исполнением; 
8) Формирование статистической отчетности; 
9) осуществление внешнеэкономической деятельности; 
10) решение всех других вопросов деятельности Общества, кроме тех, которые 

относятся к исключительной компетенции Общего собрания акционеров или 
Совета директоров Общества. 

 
Компетенция ревизионной комиссии : 
 

1) Ревизионная комиссия осуществляет текущий и перспективный контроль 
финансовой и хозяйственной  деятельностью исполнительного органа Общества в 
порядке, предусмотренном действующим законодательством. 

2) Ревизионная комиссия вправе в любое время по собственной инициативе, по 
поручению Общего собрания Акционеров или по требованию Акционеров, 
владеющих в совокупности более десятью процентами акций, проводить проверки 
деятельности   Правления. Ревизионная комиссия для этой цели обладает правом 
безусловного доступа ко всей документации Общества. По требованию 
Ревизионной комиссии  члены  Правления   и другие сотрудники Общества 
обязаны давать необходимые пояснения в устной и письменной форме. 

3) Ревизионная комиссия в обязательном порядке проводит проверку годовой 
финансовой отчетности Общества до ее утверждения Общим собранием 
Акционеров. Общее собрание не вправе утверждать    годовую финансовую 
отчетность без заключения Ревизионной комиссии. 

4) Члены Ревизионной комиссии имеют право присутствовать на заседаниях Совета 
директоров Общества в качестве наблюдателей, без права голоса. 

 
13. Члены Совета Директоров : 
 

Фамилия 
Имя 

Отчество, Год 
рождения 

Занимаемые должности  
в настоящее время и  
за последние 3 года 

Доля в 
уставном 
капитале 

эмитента      (в 
процентах) 

 

Процентное 
соотношение акций  
принадлежащих 
членам Совета 
Директоров 

Исламов Кинталь 
Кинтальевич  – 
Председатель 
Правления ОАО 

«Астана-финанс» 

Председатель правления ОАО 
«Астана-финанс» 
 
§ c 12.1997г – директор ФЭСР 

АСЭЗ, председатель 
правления ОАО «Астана-
финанс»; 

Нет Нет 
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(Председатель 
Совета 

Директоров ОАО 
«Астана Газ 
Сервис») 
Дата и год 

рождения 24.01.64 
Савчук Александр 

Викторович 
Заместитель 
Председателя 
Правления ОАО 

«Астана-финанс» 
Дата и год 

рождения 03.06.69 
 

Заместитель председателя 
правления ОАО «Астана-
финанс». 
§ с 01.2000г. – заместитель 

председателя правления 
ОАО «Астана-финанс»; 

§ 1997-01.2000гг. – 
заместитель председателя 
правления ЗАО «Фонд 
развития малого 
предпринимательства»; 

Нет Нет 

Горбунова 
Любовь 

Васильевна 
Заместитель 
Председателя 
Правления ОАО 

«Астана-финанс» 
Дата и год 

рождения 01.11.54 

Заместитель председателя 
правления ОАО «Астана-
финанс»                                                                                                              
§ с 01.11.2000г.- заместитель 

председателя правления 
ОАО «Астана-финанс». 

§ 04.2000-11.2000гг. – главный 
бухгалтер ОАО «Астана-
финанс»; 

§ 05.1998-04.2000гг. – 
генеральный директор 
Торгового дома «Цесна»; 

§ 05.1997-05.1998гг.– 
заместитель председателя 
правления Корпорации 
«Цесна». 

Нет Нет  

 
 
14. Коллегиальный исполнительный орган эмитента: 
 

Фамилия 
Имя 

Отчество, Год рождения 

Занимаемые должности 
в настоящее время и 
за последние 3 года 

Процентное 
соотношение акций  

принадлежащих членам 
Правления 

Адаев  
Николай Сергеевич   

  31.07.1961 г. 

• с 06.2001г. по 
настоящее время - 
Председатель  
Правления  
АО «АстанаГазСервис» 

0 

Крокосенко  
Вера Ивановна  

 18.06.1952 г. 

• с 08.2001г. по 
08.2004г. – ведущий 
экономист ОАО 

0 
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«АстанаГазСервис»; 
• с 08.2004г. по 
настоящее время- 
Заместитель 
Председателя 
Правления АО 
«АстанаГазСервис».  

Байузаков  
Мамбеталы Абуович  

  03.10.1954 г. 

• с 09.2002г. по 
07.2004г. – мастер НРЦ 
ГНС ОАО 
«АстанаГазСервис»; 
• с 07.2004г. по 
настоящее время- 
Заместитель 
Председателя 
Правления АО 
«АстанаГазСервис». 

0 

Нурмахамбетова 
 Жансая Мирзаевна 

  26.04.1957 г. 

• с 04.2003г. по 
03.2004г. - главный 
бухгалтер ТОО 
«Телевидение г. 
Астаны»; 
• с 03.2004г. по 
04.2005г. – главный 
бухгалтер ТОО «Сая»; 
• с 04.2005г. по 
настоящее время- 
Главный бухгалтер АО 
«АстанаГазСервис». 

0 

Яхин  
Жанат Бекетович  

08.08.1975 г. 

с 11.2001г. по настоящее 
время – начальник 
юридического отдела АО 
«АстанаГазСервис».    

0 

 
 
15. Вознаграждение, выплачиваемое членам совета директоров, членам 
исполнительного органа: 

Наименование органа Вознаграждение за последние три 
месяца 

Совет директоров Отсутствует 
Правление  

Адаев Николай Сергеевич Заработная плата с начислением за три 
месяца: 1,780,648.07 тенге 

Капля Сергей Николаевич Заработная плата с начислением за три 
месяца: 269,355.00 тенге; 

  
Саджитова Амина Турсуновна Заработная плата с начислением за три 

месяца: 665,387.86 тенге 
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Нурушев Арман Жакыпбекович Заработная плата с начислением за три 
месяца: 996,993.57  тенге 

Яхин Жанат Бекетович Заработная плата с начислением за три 
месяца: 295,195.00 тенге 

 
16. Организационная структура: 

1) Дочерние предприятия: ТОО «Газ-Кызмет», ТОО «Центральное газоснабжение 
города Астаны»; 

 
2) Филиал акционерного общества «Астана Газ Сервис»  в г. Степногорск, 

зарегистрирован 24 апреля 2003г., г. Степногорск, микрорайон 4, д. 9, кв. 57, 
регистрационный № 778-1902-Ф-л 

3) Общее количество работников эмитента, в том числе работников филиалов :   
 

 на 01.09.03. 
Производственный персонал 108 
Административный персонал 
(правление, бухгалтерия, 
отделы) 

17 

Обслуживающий персонал 60 
Итого: 185 

 
4) Сведения о руководителях подразделений эмитента и филиала : 

 
Наименование 
подразделения 

Ф.И.О. руководителя Дата и год рождения 

ТОО «Газ-Кызмет» 
 

Абдрахманов Кайредден 
Рахимберллинович 

13.02.1951 

ТОО «Центр-Газ» Касенов Гайдар 
Кабдулаевич 

20.06.1976 

Филиал открытого 
акционерного общества 

«Астана Газ Сервис»  в г. 
Степногорске 

Кузнецов Андрей 
Анатольевич 

21.06.1971 

 
17.  Список всех акционеров эмитента, которые имеют не менее 10% от 
общего количества акций: 
 
Полное и сокращенное 

наименование 
акционеров 

Место нахождения 
акционеров 

Доля 
акционеров в 
уставном 

капитале       (в 
процентах) 

Акционерное общество 
«Астана-Финанс» 
 
АО «Астана-Финанс» 

г. Астана улица Бигельдинова, 
12. 91.35 % 

 
18. Сведения об организациях, в которых эмитент владеет десятью и более 
процентами акций (долей);  
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№ 

 
Наименова

ние 
предприят

ия 

 
Местонахожде
ние (полный 
почтовый 
адрес) 

       Доля 
эмитента 

в      уставном 
капитале 
юридическ
ого лица (в 
процентах) 

Вид деятельности Сведения о 
первом 

руководителе 
 

1. 
ТОО «Газ-
Кызмет» 
 

г. Астана, 
станция 
Сороковая 

100% 

1) Транспортировка сжиженного 
газа по распределительным 
трубопроводам; 2) Техническое 
обслуживание и ремонт 
газового оборудования, 
используемого при реализации 
сжиженного газа; 
3) Оказание аварийно-
диспетчерских услуг 
населению. 

Абдрахманов 
Кайредден 

Рахимберллинович 
13.02.51 

2. 
ТОО «Центр 
– Газ» 
 

г. Астана, 
станция 
Сороковая 100% 

Реализация сжиженного 
углеводородного газа через 
газораспределительные 

установки (ГРУ) 

Касенов Гайдар 
Кабдулаевич 

20.06.76 

 
тыс.тенге 
Наименование 
организации 

Финансовый 
показатель 

2001г. 2002г. За 8 месяцев 
2003г. 

Собственный 
капитал 

66.0 66.0 66.0 
 

Активы 4789.9 4576.9 5602.0 

 
ТОО «Газ-
Кызмет» 

Чистый доход -2739.8 -1007.1 -6308.0 
Собственный 

капитал 
72.5 72.5 72.5 

Активы 180.7 292.8 11846.0 

ТОО «Центр-
Газ» 

Чистый доход -358.7 -8535.5 -6998 
 

  
  20. Принадлежность эмитента к промышленным, банковским, 
финансовым группам, холдингам, концернам, консорциумам, ассоциациям: 
отсутствует 
 
21. Сведения о других аффилиированных лицах эмитента: отсутствуют 
 

 
 III. Описание деятельности компании. 
 
 
22.  Краткое описание общих тенденций в отрасли деятельности: 

 
1) Конкуренты: ТОО «ГорГаз», ТОО «СтандартГаз», ТОО «Бархан». 
2) Среднеотраслевые и среднемировые показатели: отсутствуют. 
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23.  Сведения о наличие лицензий: 

 
1) Государственная лицензия № 003852 выдана 19 мая 2005 года Министерством 
энергетики и минеральных ресурсов Республики Казахстан, на право занятия видом 
деятельности: Эксплуатация и ремонт котлов, сосудов и трубопроводов, работающих под 
давлением (бессрочно); 
2) Государственная лицензия № 003853 выдана 19 мая 2005 года Министерством 
энергетики и минеральных ресурсов Республики Казахстан, на право занятия видом 
деятельности: Производство и ремонтные работы по газификации жилых и коммунально-
бытовых объектов (бессрочно); 
3) Государственная лицензия серии OGT № 018218 выдана 03 октября 2005 года 
Управлением транспортного контроля по г. Астана Комитета транспортного контроля 
Министерства транспорта и коммуникаций Республики Казахстан, на право занятия 
видом деятельности: перевозка опасных грузов автомобильным транспортом (класс 2, 
Межобластная), срок действия: 03.10.2006г.; 
 
 
24. Объемы реализованной продукции  за 3 последних года: 
 
тонн 
Основные виды 
продукции, работ, 

услуг 

 
Год 
(на 

01.09) 

Объем 
реализован

ной 
продукции, 

тонн 

 
Год 

Объем 
реализован

ной 
продукции, 

тонн 

 
Год  

Объем 
реализован

ной 
продукции, 

тонн 
 (5 месяцев) 

Емкостной газ 2003 4 663 2002 8 379 2001 3 604 
Баллонный газ 2003 2 596 2002 4 131 2001 1 627 
Автогаз  2003 4 054 2002 3 044 2001 567 
Всего:   11 313  15 554  5 798 

                                                     
25. Факторы, позитивно и негативно влияющие на доходность продаж по 

основным видам деятельности эмитента; 
 

Негативные факторы Позитивные факторы 
- Высокая цена завода изготовителя - Качество сжиженного газа 
-Демпинговые цены со стороны 
конкурентов 

- Высокие объемы реализации 

 -Комплексное и качественное 
обслуживание 

 
 

26. Деятельность эмитента по организации продаж своей продукции: 

 
1) Список основных поставщиков продукции, работ, услуг эмитенту: 

Наименование 
поставщика и 
его адрес 

Наличие 
долгосрочн

ых 
контрактов 
с данным 

Виды 
продукции, 
работ, услуг, 
получаемых от 

данного 

Доля в 
общем 
объеме 
поставок 

Наличие проблем 
у поставщиков с 
поставками или 
возможные 
проблемы в 

Наличие других 
поставщиков, 
которые могут 
поставлять 
данную 
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поставщико
м 

поставщика будущем (есть 
или нет) 

продукцию, 
работы, услуги 
(есть или нет) 

ТОО « 
Тенгизшевройл»           
г. Атырау, 
ул.Сатпаева  1 

Договор № 
ОК 79947 от 
27.09.2001г. 

Сжиженный 
углеводородный 
газ 

51,55% 

Нет Есть 

ТОО «Альфа 
трейдер» 
г.Алматы 
ул.Пушкина 125 
оф. 315 

Договор 
№16 от 
04/12/01 

Сжиженный 
углеводородный 
газ 
 

32,8% 

Нет 
 Есть 

ОАО 
«Алаутранссерви
с» 
г.Алматы мкр. 
Сайран 14 

Договор № 
108-02 от 
06/06/02 

Сжиженный 
углеводородный 
газ 

6,03% 

Нет 
 Есть 

ЗАО 
«Олжа»г.Алматы  
Ул. Богенбай-
батыра 303 

Договор 
№2003/01-
13 от 
13.12.03 

Сжиженный 
углеводородный 
газ 

4% 
Нет 

 Есть 

ТОО «Гелиос» 
г.Алматы 
ул.Карасай 
батыра 69 

Договор № 
39-12 от 

06.11.2002г. 

Сжиженный 
углеводородный 
газ 

1,98% 
Нет 

 Есть 

 
 

2) Наименование потребителей : 
Наименование 
потребителя 

продукта эмитента 

Место нахождения 
потребителя 

продукта эмитента 

Доля продукта 
эмитента, 

приобретенная 
данным 

потребителем из 
общего объема 
реализованного 

продукта 

Наличие 
долгосрочных 

контрактов с данным 
потребителем и 
сроки контрактов 

ТОО « Центр Газ» Г.Астана 39,7% есть, постоянно 
Частные 
предприниматели Г .Астана, регионы 26,1% есть, постоянно 

Автозаправки Г .Астана,       31,4% есть, постоянно 
Прочие 
 Г .Астана ,регионы 2,8% не постоянно 

 
27. Ключевые факторы, влияющие на деятельность эмитента: 

 
1) Сезонность деятельности эмитента 

Вид 
деятельности 

Летний период Зимний период Доля в общем 
доходе 

Продажа емкостного 
газа 

Снижение объемов 
реализации 

Повышение 
объемов 

реализации 

50% 

Продажа Повышение Снижение объемов 25% 
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баллонного газа объемов 
реализации 

реализации 

Продажа автогаза Повышение 
объемов 

реализации 

Снижение объемов 
реализации 

25% 

2) Доля импорта - отсутствует 
3) Существенные договора и обязательства – отсутствуют 
4) Участие в судебных процессах – отсутствует 
5) Сведения об административных санкциях – отсутствуют 

 
6) Факторы риска: 
 
Экономические 

 
При построении своей политики в области привлечения и 
размещения ресурсов Эмитент основывается на прогнозах 
экономического развития страны и регионов своего присутствия. 
Некоторые экономические факторы могут оказать значительное 
влияние на деятельность Эмитента и представляют угрозу его 
дальнейшему успешному развитию. Эмитент четко представляет 
основные группы  внешних и внутренних экономических рисков. 
Внешние риски: 
• Риски, связанные с общей экономической ситуацией в 

Республике Казахстан. Среди данного блока рисков наибольшее 
влияние на деятельность Эмитента окажут изменения уровня 
доходов населения, индекс потребительских цен, обменный курс 
тенге к доллару; 

• Риски, связанные с развитием конкуренции на рынке реализации 
сжиженного газа.  

• Риски, связанные с повышением цен заводов - изготовителей на 
сжиженный газ на внутреннем рынке. 

• Риски связанные с ограничением объемов выпуска сырья 
заводами - изготовителями на внутренний рынок. 

Внутренние риски: 
• Риск увеличения дебиторской задолженности, связанный с 

вероятностью увеличение не возврата населением оплаты за 
коммунальные услуги, предоставляемые в рассрочку.  

 
Влияние 
конкуренции 

 

Эмитент остро ощущает конкуренцию на рынке реализации 
сжиженного газа и, соответственно, большое внимание уделяет 
повышению конкурентоспособности на данном рынке. Конкурентную 
среду для Эмитента образуют другие организации, осуществляющие 
операции в регионах его присутствия. Прочность позиций Эмитента 
определяется положительным имиджем у предприятий малого и 
среднего бизнеса в городе Астане и значительная доля рынка. 
Основными конкурентными угрозами на данном рынке являются: 

• Демпинг цен со стороны конкурентов и не добросовестная 
конкуренция. 

 
Социальные Социальные риски для Эмитента условно разделяются на три 

группы.  

§ Первая группа – риски, связанные с персоналом Эмитента. В 
настоящее время и в ближайшем будущем компания не 
испытывает и не будет испытывать значительного влияния 
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социальных факторов, способных оказать заметное негативное 
воздействие на профессиональный уровень персонала. У 
Эмитента действует собственная система непрерывного 
повышения квалификации персонала, включающая, как 
специализированное обучение, так и передачу опыта работы в 
процессе трудовой деятельности сотрудников.  

§ Более существенной для Эмитента является другая группа 
социальных рисков, связанная с макроэкономической ситуацией 
в стране – зависимость от уровня доходов населения. Чем выше 
благосостояние населения тем выше их платежеспособность.  

Технические и 
техногенные 
риски 

В основе деятельности Эмитента лежит  использование 
взрывоопасного вещества, таким образом существует риск пожаров 
и технических неполадок производственного характера. Для этих 
целей на предприятии существует перечень основных правил, 
нормативов работы в газовом хозяйстве. Предприятие 
руководствуется утвержденными СниПами и ГОСТами для данной 
отрасли.  Все сотрудники компании проходят специализированное 
обучение и получают допуск для работы в газовом хозяйстве. 

Экологические В деятельности Эмитента экологические риски отсутствуют. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
IV Финансовое состояние 
 
 
28. Инвестиции  

 
 
№ 

 
Наименование 
предприятия 

 
Местонахождение 

(полный 
почтовый адрес) 

       Доля 
эмитента 

в      уставном капитале 
юридического лица (в 

процентах) 

Инвестиции в 
уставный капитал 

3. ТОО «Газ-Кызмет» 
 

г. Астана, станция 
Сороковая 100% 

66,000 тенге 
 

4. ТОО «Центр – Газ» 
 

г. Астана, станция 
Сороковая 100% 

72,000 тенге 
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29. Сведения о дебиторской задолженности: 

 
 

Наименование 
дебитора 

 
 

Его 
подробный 
адрес 

 
Сумма задолжен- 

ности, 
Тыс. тенге 

 
 

Сроки 
погашения 

Сумма 
задолжен-
ности 

безнадежной к 
взысканию 

ОАО «Астана- 
Недвижимость» 

Г. Астана, 
ул.Абая,44 2 350,9 4 квартал 

2003г. 
Нет  

 
ТОО «Астана Умит» 
 

Г. Астана, ул. 
Угольная,30 12 971,2 3 квартал 

2003г. Нет 

ГКП «Астана  СУ 
Арнасы» 

Г. Астана, ул. 
Абая,223 1 035,5 

2004г. 
 

 
Нет  

ТОО «Газ-Кызмет» 
 

Г. Астана, ст. 
Сороковая 8 715,0 2004г.  

Нет  
ГП «ГорКоммунХоз» 
 

Г. Астана, ул. 
Свердлова,2 4 969,5 

3 квартал 
2003г. Нет  

ТОО «НЭК»  Г. Атырау, 
Аэропорт 3 228,0 3 квартал 

2003г. Нет  

ТОО «Негиз-плюс» Г. Астана, ул. 
Аль-Фараби, 21 2 515,3 

 4 квартал 
2003г. Нет  

 
ТОО «Хантер» 

 
Г. Алматы 4 927,0 

 
 
 
 
 

 
3 квартал 

2003г. 

 
Нет 

 
 
 
 
 
 
 

ТОО «Тенгизшевройл» Атырауская 
обл.Жилыойски
й р-н.Каратон-
1, п. ТШО, 
корпус В-6 

1 130,0 

3 квартал 
2003г. 

Нет 

ТОО «Центр –Газ» Г. Астана, 
Ст. Сороковая 46 769,6 

2005г. 
Нет 

Счета к получению 
 

 8 990,9 4 квартал 
2003г. 

Нет 

Авансовые платежи по 
налогам 

  2 452,0 3 квартал 
2003г. 

Нет 

Дебиторская 
задолженность 
работников 

  
1 870,4 

3 квартал 
2003г. 

Нет 
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Текущая 
задолженность 

 459,1 4 квартал 
2003г. 

нет 

  
Итого 

  
102 384,4 

  

Примечание: в пункт «Сведения о дебиторской задолженности» включены данные 
бухгалтерского баланса по следующим символам:          130; 140; 160; 170; 180. 
   
Информация о дебетовых и кредитовых оборотах за последние три года: 
1) долгосрочная дебиторская задолженность. 

тыс.тенге 
 2001 2002 2003 
Дебетовый 
оборот 

138,5 138,5 138,5 

Кредитовый 
оборот 

- - - 

  
2)дебиторская задолженность по основному виду деятельности: 
  тыс.тенге 
 2001 2002 2003 
Дебетовый 
оборот 

463 662,1 1 414 122,5 1 068 010,1 

Кредитовый 
оборот 

431 030,7 1 397 758,5 1 039 026,0 

 
 

30. Сведения об уставном капитале эмитента:  Размер уставного капитала 
эмитента составляет  51 000 000 тенге. 

 
31. Займы.  
 
Наименова- 

ние 
кредитора 

Направление 
использо- 
вания 
средств 

Вознагр
аж- 
дение 

Сроки 
выплаты 
вознаграж-
дения 

Сроки 
погаше- 
ния 

Обеспечение 
по кредиту 

ОАО «Астана-
финанс» 

Пополнение 
оборотных 
средств 
 

20%  ежемесячно  2005г. 

Основные 
средства, 

гарантия ОАО 
«Астана-

Недвижимость» 

ОАО «Банк 
Центр 
Кредит» 

Пополнение 
оборотных 
средств 

22%  ежемесячно  4 квартал 
2003г. 

Основные 
средства  

  
Информация о дебетовых и кредитовых оборотах за последние три года: 
 
1) Долгосрочные займы: 

тыс.тенге 



 

 16

 2001 2002 2003 
Дебетовый 
оборот 

- 364,034.6 11,314.8 

Кредитовый 
оборот 

71,541.5 526,065.2 20,024.0 

  
2) Краткосрочные займы: 

тыс.тенге 
 2001 2002 2003 
Дебетовый 
оборот 

- 152,700.0 1 142,5 

Кредитовый 
оборот 

- 154,413.7 - 

 
 

32. Кредиторская задолженность.  

Наименование 
кредитора 

Сумма 
задолженности, 

тыс.тенге 

Сроки 
погашения 

Сумма 
задолженности, 
безнадежной к 
взысканию 

ТОО «Альфа-Трейдер» 
 12 220,4 

 

4 квартал 
2003г. 

 

Нет 
 

ГКП «Степногорскгоргаз» 2 000,0 2004г. Нет 
ОАО «Астана-финанс» 34 101,2 2005г. Нет 

Зар.плата сотрудников 2 485,5 3 Квартал 
2003г. Нет 

Проценты к оплате 
3 125,5 3 квартал 

2003г. Нет 

Задолженность по 
налогам 

 

11 202,4 
 

3 квартал 
2003г. 

 

Нет  
  

Расчеты с поставщиками 
и подрядчиками 

5 783,1 
 

По требова-
нию Нет  

 
Итого: 

 
70 918,1   

 
Информация о дебетовых и кредитовых оборотах за последние три года: 
1) долгосрочная кредиторская задолженность: нет 
 
2) краткосрочная кредиторская задолженность: 

тыс.тенге 
 2001 2002 01.09.2003  
Дебетовый 
оборот 

433,453.6 1,215,935.1 869 806,6 

Кредитовый 549,474.5 1,173,223.3 842 179,2 
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оборот 
 
 
              
33. Анализ финансовых результатов 
млн. тенге 
Основные виды 
продукции, 
работ, услуг 

2004 2003 (за восемь 
месяцев) 

2002 2001 

Емкостной газ 302,329 168,266 202,930 78,440 
Баллонный газ 134,677 76,524 120,132 48,134 
Автогаз  89,469 103,335 101,064 14,814 
Аренда 5,100 6,830 5,243 5,139 

Доход от продажи 
основных средств 

1,000 0,404 2,200 789 

Услуги Сервис 
центра ГБА 

5,000 5,013 11,275 224 

Доход от 
реализации 
материалов 

2,500 3,436 5,911 2,121 

Коммунальные 
услуги 

1,135 0,768 1,135  

ВДГО  0,437 854 600 

Прочие 8,000 6,269 8,780 676 

ИТОГО ДОХОДЫ 549,210 371,282 460,514 150,940 

 
 
34. Структура доходов и расходов эмитента за последние 3 года: 
        тыс. тенге 
№ Доходы 2001 г. 2002 г.  2003 г.  (за 

восемь 
месяцев)  

 1 2 4 5 

1 Доход от реализации 141388,4 424127,4 348125,1 
2 Доход от перевозок 
автотранспортом 

   

3 Сдача в аренду 5139,5 5243,0 6830,2 
4 Доход от продажи основных 
средств 

789,7 2200,8 403,6 

5 Услуги по хранению газа    
6 Услуги "Сервис -центр ГБА" 224,6 11275,4 5013,2 
7 курсовая разница  986,4  
8 Доход от реализации 
материалов 

2121,7 5911,7 3436,3 

9 Коммунальные услуги  1135,2 767,4 
10 ВДГО 600,3 854,5 437,2 
11 Прочие 676,5 8780,1 6269,4 
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 Итого доходы 150940,7 460514,5 371282,4 
№        Статьи расходов 2001 г. 2002 г. 2003 г. (за 

восемь 
месяцев) 

1 ФЗП                          15879,4 58522,3 43934,5 
2 Услуги ж/д  814,4 2453,5 2732,7 
3 Коммунальные платежи 1341,8 4129,8 3276,4 
4 ГСМ 1079,5 2984,9 2883,0 
5 Газ на собственные нужды 2489,7 8730,5 6599,4 
6 Текущий ремонт 4238,9 12131,9 8186,4 
7 Услуги АС ТОО "Газ-Кызмет" 1000 3275,5 1570,1 
8 Командировочные расходы 165,6 1023,2 912,0 
9 Услуги связи 1013,2 2859,4 1739,7 

10 Банковские услуги 450,4 1262,8 774,6 
11 Хозяйственные расходы 430,1 1503,3 1325,1 
12 Охранные мероприятия 766,9 3134,5 2732,4 
13 Обучение 1,5 127,6 93,2 
14 Представительские расходы 316,2 1072,7 1410,1 
15 Налоги и сборы 7752,7 15127,7 10309,8 
16 Аренда 368,7 620,0 640,9 
17 Амортизация 3742,0 13642,4 8113,4 
18 Реклама 275,4 2561,6 1099,7 
19 Прочие 1152,4 38876,1 4230,5 
20 Стоимость ОС 1361,4 3008,1 91,3 
21 Стоимость материалов 3848,4 12135,0 7423,4 
22 Стоимость газа 106315,1 262940,0 229022,4 
23 Регламентные работы 1376 1832,9 937,4 
24 % за кредит  14046,8 31009,8 
25 Информационные услуги  92,1 119,4 

 Всего расходы:  155935,7 468094,6 371167,6 
 Прибыль -4995,0 -7580,1 114,8 

 
 
V. Сведения об эмиссиях ценных бумаг. 
 
49. Сведения о предыдущих выпусках ценных бумаг  

Первый выпуск акций:   
1) Общее количество – 14 700 штук  

Вид –  акции  

Категория – простые, именные. 

Номинальная стоимость – 1000 тенге 

Форма выпуска - бездокументарная 

Орган осуществивший государственную регистрацию – Национальный Банк 
Республики Казахстан 
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Национальный идентификационный номер – KZ1C463900X9 

Дата государственной регистрации – 18 сентября 2001 года  

2) Дата начала размещения ценных бумаг - 19 сентября 2001года 

Дата окончания размещения ценных бумаг –  14 декабря 2001 года 

 

VI. Сведения о выпуске объявленных акций. 
 
50. Сведения об акциях: 

1) Количество, виды акций – 102 000 штук простых акций. 
2) Количество, виды акций, размещаемых среди учредителей - данный выпуск не 

является учредительским. 
3) Номинальная стоимость одной акции, оплачиваемой учредителями - данный 

выпуск не является учредительским. 
4) Гарантированный размер дивиденда по привилегированным акциям - Общество 

не выпускало привилегированные акции.   
 
51. Конвертируемые ценные бумаги общества. Конвертирование ценных бумаг 
обществом не предусмотрено.   
 
52. Сведения о платежном агенте. Платежный агент не предусмотрен.  

 
53. Сведения о регистраторе акционерного общества:  
 
 
Полное наименование 
реестродержателя Акционерное общество «Фондовый центр». 

Сокращенное  
наименование 
реестродержателя 

АО «Фондовый центр». 

Юридический адрес 050012, г. Алматы, ул. Мауленова, 92. 
Фактическое место 
нахождения 

050091, г. Алматы, ул. Желтоксан, 79а.  
Тел.: (3272) 50- 89-60, 50-76-44,  факс: (3272) 50-16-96. 

Данные о лицензии  

Лицензия на занятие деятельностью по ведению системы 
реестров держателей ценных бумаг, № 0406200386 от 15 июня 
2005 года, выданная Агентством Республики Казахстан по 
регулированию и надзору финансового рынка и финансовых 
организаций. Срок действия лицензии – бессрочно.  

Дата и номер договора 
с регистратором 

Договор-поручение на оказание услуг по ведению реестра № 
240 от              03 сентября 2001 года.    
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VII. Дополнительные положения.  
54. Сумма затрат на выпуск акций (приведена ниже в таблице): 
 
 

Наименование База расчета 

Листинговый сбор  
(вступительный и ежегодный) 

                        
0,025% от объема выпуска 

Услуги финансового консультанта, 
маркет-мейкера, андеррайтера 

По договоренности 

Услуги регистратора, центрального 
Депозитария  ценных бумаг 

По договоренности 

Проведение аудита По договоренности 

Накладные расходы По договоренности 
  
55. Информация для инвесторов. 
Информация о местах, где инвесторы могут ознакомиться с копией устава 
общества,  проспектом выпуска акций, с изменениями и дополнениями в эти 
документы, с отчетами об итогах размещения акций, а также сведения о 
наименовании средства массовой информации, используемых для публикации 
информации о деятельности общества.  
§ У эмитента по адресу: 010000, г. Астана, станция Сороковая, 

Газонаполнительная станция. 
§ Газета «Казахстанская правда». 

 
 
 
Председатель Правления                                          Н. Адаев 
 
 
Главный бухгалтер                                                       А. Саджитова 
  
 
Председатель ревизионной  
комиссии                                                                                Н. Петухова 
 



«АстанаГазСервис» ААЌ-ныњ   
Директорлар кенесімен 2003 
жылдыњ 14 шілдеде (12 хаттама)    
«БЕКІТІЛДІ» 
  

 
 
«АстанаГазСервис» ААЌ   
Директорлар кенесініњ тµраѓасы 
Исламов К.К. 
  
_____________________________ 
 
 
Мемлекеттік тіркеу нµмірі 
№ __________________________ 
 
 
 
 
 

“АСТАНА ГАЗ СЕРВИС” АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМЫ 
(“АСТАНА ГАЗ СЕРВИС” АҚ) АКЦИЯЛАРЫ 

ЭМИССИЯСЫНЫҢ ЖОБАСЫ 
 
 
 

Уəкілетті органмен акция эмиссиясының мемлекеттік тіркеуі Уəкілетті орган 
берілген құжаттағы ақпараттың шындығына жауапкершілік етпейтін жəне жобада 
жазылған акцияларды сатып алуға байланысты инвесторлардың қандай да 
болмасын ұсынысын беру болып табылмайды. Акция эмиссия жобасы Қазақстан 
Республикасы заңнамасы талаптарына сəйкес қана уəкілетті органдармен 
қарастырылды. Осы жобада Қазақстан Республикасы заңнамасына сəйкес зерттеуге 
тұратын эмитент туралы ақпараты бар.  Эмитенттің лауазымдық тұлғалары осы 
жобада берілген ақпараттық растығына жауапкершілік етеді жəне онда берілген 
барлық ақпарат шынайы жəне эмитент немесе акцияларды ауыстыруға байланысты 
кірмейтінін растайды.  
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1. Эмитент туралы жалпы мəліметтер 
 
2. Эмитент атауы: Акционерное общество “Астана Газ Сервис”, АО  “Астана Газ Сервис”; 
“Астана Газ Сервис” акционерлік қоғамы, “Астана Газ Сервис” АҚ. 
 
3.Эмитенттің мемлекеттік тіркеуі туралы мəліметтер: 2001 жылдың 01 маусымынан 
9973-1901-АК; Код ОКПО: 39514181, Қазақстан Республикасының Əділет министрлігі. Əділет 
басқармасы, Астана қаласы. 
 
4. Эмитент атауы өзгерген кездегі мəлімет: жоқ 
 
5. Салық төлеушінің тіркеу нөмірі: 620 300 019 001 
 
6.  Эмитенттің орналасқан жері: Қазақстан Республикасы, Астана қ., 473000, Баспочтамт а/ж 
113, Сороковая станциясы, Газнокопительная станциясы. Телефондар: 8(3172)23-33-03, 8(3172)23-
33-07, факс 8(3172) 23-34-41, e-mail:sadzhitovaa@mail. kz. 
 
7. Эмитенттің банктік реквизиттері: “Цеснабанк” ААҚ р/с 020467861, МФО 195301703. 
 
8. Эмитентті құру мақсаты жəне қызметі: 
 

• Қоспа көмірсу газ (ҚКСГ) сатып алу жəне көтерме сату; 
• Елді мекендерді газификациялау жəне автогазбен қамтамасыз ету станцияларын енгізу бойынша 

құрылыстық-монтаждық жұмыстар; 
• Теміржол вагон-цистерналарды пайдалану жəне жөндеу; 
• Қоспа көмірсу газды сақтау жəне сатуға арналған объектілері пайдалану жəне жөндеу; 
• Қысым астында жұмыс істейтін компрессорларды, насостарды, қазандарды, құбыр мен 

газқұбырын  пайдалану; 
• Қоспа көмірсу газымен жабдықтау үшін автогазқұю станцияларын (АГҚС) жəне автоқұю 

станцияларын (АҚС), газбен толтыру станцияларын (ГТС), автомобильді газбен толтыру 
компрессорлық станцияларын (АГТКС), газбен толтыру пунктерін (ГТП), баллондардың аралық 
қоймаларын (БАҚ), топтық резервуарлық құрылғыларды (ТРҚ), стационарлық жəне қозғалмалы 
автогазқұю станцияларын (АГҚС)  пайдалану, жөндеу, ұстау; 

• Қоспа көмірсу газы бар баллонның барлық түрімен толтыруды жүзеге асыру, сонымен бірге 
автокөлікті толтыру; 

• Автоқұю станцияланынан мұнай өнімін іске асыру; 
• Барлық типті газ баллондарын куəландыру жəне жөндеу; 
• Автокөліктің газбаллонды аппаратурасын куəландыру, жөндеу жəне құру; 
• Автокөлікке техникалық қызмет көрсету жəне жуу; 
• Өндіріс, құрылыстық жұмыстар, тұрғын жəне коммуналды-тұрмыстық, өнеркəсіптік объектілерді 

газбен жабдықтау жүйесін пайдалану жəне жөндеу;  
• Тұтынушыларға газды жеткізу; 
• Газ шаруашылығы объектілерін жөндеу жəне техникалық қызмет көрсету; 
• Ішкі экономикалық қызметін жүзеге асыру; 
• Лизингтік қызметін жүзеге асыру; 
• Өнеркəсіптік жəне тұрғын объектілерінің құрылысы; 
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• Газ жабдықтау желілерін құру жəне жөндеу; 
• Қоспа көмірсу газын топтық резервуарлық құрылғылар (ТРҚ) арқылы іске асыру;  
• Қоспа көмірсу газымен жұмыс істеген кезде еңбек қауіпсіз əдістерін Қоғаммен оқыту; 
• Қазақстан Республикасы заңнамасына қарсы келмейтін басқа қызмет түрлері; 

Лицензирлеуге жататын қызмет түрлері лицензия бар болған жағдайда ғана Қоғаммен  жүзеге 
асады. 
 
9. Рейтингтің бар болуы туралы мəліметтер: жоқ. 
 
10. Филиалдарың атауы: “Астана Газ Сервис” акционерлік қоғамының Степногорск 
қаласындаѓы филиалы, 2003 жылдың 24 сəуірінде тіркелген, Аќмола облысы, Степногорск ќаласы, 
4 шағын аудан, 9 ‰й, 57 пəтер, тіркеу № 778-1902-Ф-л 
 
11. Аудиторлық компания атауы:  
- Аудиторлық фирманың атауы жəне оның мекен-жайы: “Аудит жəне баға орталығы” АК ЖШС, 

Астана қ., Бейбітшілік көшесі 42, 17 офис. 
- Аудитор: Базарбай Қабдулұлы Балтабаев 
- Лицензия нөмірі: № 0000078 
 
  
ІІ. Эмитент органдары жəне құрылтайшы/акционер 
 
12. Эмитент басқармасы органдарының құрылымы: 
 

• Акционерлердің жалпы жиналысы – жоғары орган; 
• Директорлар кеңесі – басқарма органы; 
• Басқарма – орындаушы орган; 
• Тексеру комиссиясы – бақылау органы. 

 
Жалпы жиналыстың ерекше құзырлығы: 
  
Акционерлердің жалпы жиналысының ерекше құзырлығына келесі мəселелер кіреді: 

1) Қоғам Жарғысына өзгерістер мен толықтырулар енгізу; 
2) Қоғам типінің өзгеруі; 
3) өз еркімен Қоғамды қайта ұйымдастыру жəне тарату (осы Жарғы мен Заңмен бекітілген 
ескертулерден басқа); 

4) Директорлар кеңесін сайлау, оның сандық құрамын анықтау жəне мерзімнен бұрын оның 
мүшелерінің уəкілетінің тоқтауы; 

5) Қоғамның жарияланған Жарғылық капитал көлемінің өзгеруі; 
6) Қоғамның тексеру комиссиясының мүшелерін сайлау жəне мерзімнен бұрын уəкілеттілігінің 
тоқтауы; 

7) Дауыс санын жүзеге асыратын тұлғаны бекіту; 
8) Қоғамның тексеру комиссиясының шешімі, қаржылық есептілікті бекіту; 
9) Қоғаммен Акционерлерді болатын жалпы жиналысқа шақыру формасын анықтау жəне осындай 
ақпаратты басылған күйінде беру туралы шешім қабылдау; 

10) Акцияларды ұсақтату (сплит) жəне біріктіру; 
11) Қоғаммен сатып алу кезінде Бағалы қағаздар нарығы туралы заңнамаға сəйкес акциялар 
бағасын анықтау əдістемесін бекіту; 

12) Қоғамның таза табысын бөлу тəртібі; 
13) Жыл нəтижесі бойынша дивиденттер көлемін бекіту; 
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14) Қоғамға жататын барлық активтің жиырма бес жəне одан жоғары процентін құрайтын 
соммасында активтердің  бөлігін немесе бірнеше бөлігін беру жолында басқа заң тұлғасының 
қызметіне немесе құруына қатысу туралы шешім қабылдау; 

15) Осы Жарғыға жəне Заңға сəйкес күрделі мəмілелерді жəне басқа мəмілелерді бекіту;  
16) Қоғамның облигациясын жəне өндірістік бағалы қағаздарды шығару тəртібін  жəне  жағдайын 
анықтау; 

17) Қоғам міндеттерін Қоғамның өзіндік капиталынан жиырма бес жəне одан жоғары процент 
құрайтын соммаға ұлғайту шешімін қабылдау; 

18) Қоғамның лауазымдық тұлғаларына, соның ішінде директорлар кеңесінің мүшелеріне 
көтермелей жəне/немесе үстемақы көлемін бекіту; 

19) Қоғам Аудиторын бекіту; 
20) Қоғам қызметі, соның ішінде басылымды анықтау  туралы ақпаратты Акционерлерге ұсыну 
тəртібін анықтау. 
 
Директорлар кеңесінің  ерекше құзырлығына келесі мəселелер кіреді: 

1) Қоғам қызметінің басымдық бағыттарын анықтау; 
2) Акционерлердің жылдық жəне кезектен тыс жалпы жиналысына осы Жарғыда қарастырылған 
жағдайлардан басқа кезде шақыру туралы шешім қабылдау; 

3) Акционерлердің жалпы жиналысының күн тəртібін бекіту; 
4) жалпы жиналыстың дайындығы мен өткізуіне байланысты басқа мəселелер  жəне жалпы 
жиналысқа қатысуға құқығы бар Акционерлердің тізімін құру күнін анықтау; 

5) осы жарғыда қарастырылған мəселелерді Акционерлердің жалпы жиналысының шешіміне 
апару; 

6) Қоғамның шығарылатын (төленген) Жарғылық капиталының кішіреюі  туралы жəне  Заңмен, 
осы Жарғымен жəне басқа да заңнамалық актілермен қарастырылған жағдайларда Қоғаммен 
шығарылған облигациялар жəне басқа бағалы қағаздарды сатып алу туралы шешім қабылдау; 

7) Басқарма мүшелерін сайлау, олардың уəкілеттілігінің мерзімнен бұрын тоқтауы, олармен 
төленетін көтермелеу мен үстемақының көлемін бекіту; 

8) Тексеру комиссиясының мүшелерін көтермелеу көлемін  анықтау жəне Аудитордың қызметін 
төлеу көлемін анықтау; 

9) Тоқсан жəне жартыжылдық нəтижелер бойынша дивиденттерді төлеу көлемі, көзі жəне тəртібі 
туралы шешім қабылдау; 

10) Қоғамның таза табысын, резервтік капитал қаражатын жəне басқа қорларын қолдану тəртібін 
анықтау; 

11) Оның қызмет тəртібін анықтайтын Қоғамның ішкі құжаттарын бекіту; 
12) Қоғамның филиалдары мен өкілдерін құру туралы шешім қабылдау; 
13) Заңмен жəне осы Жарғымен қарастырылған жағдайлардан басқа  Қоғамның басқа ұйымдардың 
құрылуына жəне қызметіне қатысуы туралы шешім қабылдау; 

14) Заңмен жəне осы Жарғымен бекітілген тəртіпте күрделі мəміле жасасу туралы шешім 
қабылдау; 

15) Тəуелсіз тіркеушімен шартты бекіту; 
16) Қоғамның коммерциялық құпиясын құрайтын жəне жасырын сипатындағы ақпаратты 
анықтау; 

17) Акционерлердің жалпы жиналысы ерекше құзырлына кірмейтін осы Жарғыда қарастылыған 
басқа мəселелер;    
 
Басқарма құзырлығы: 

1) акционерлердің жалпы жиналысы мен директорлар кеңесі шешімінің орындалуын қамтамасыз 
ету; 

2) Қоғам мақсатына жетуге бағытталған шешімдерді қабылдау; 
3) Қоғам атынан Қоғам мүлкін оның жалпы баланстық бағасы Қоғам активтерінің баланстық 
бағасынан он бес процентін құрайтын баланстық бағасын алу жəне берумен байланысты келісімді, 
сонымен қатар Қоғамның директорлар кеңесінің шешімімен  Қоғам мүлкін оның жалпы баланстық 
бағасы Қоғам активтерінің баланстық бағасынан он бес процентін құрайтын, баланстық бағасын 
алу жəне берумен байланысты шарттарды жасауға байланысты шешім қабылдау; 

4) акционерлердің жалпы жиналысы мен Қоғамның директорлар кеңесінің құзырлығына кірмейтін 
ішкі нормативтік құжаттарды бекіту; 
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5) Қоғамның ұйымдастырушылық бірліктері (бөлімшелері) туралы ережені бекіту; 
6) Шығын сметасын орындау; 
7) Мəліметті қаржылық жоспарды əзірлеу жəне оның орындалуына бақылау; 
8) Статистикалық есептілікті қалыптастыру; 
9) Ішкі экономикалық қызметті жүзеге асыру; 
10) акционерлердің жалпы жиналысы мен Қоғамның директорлар кеңесінің ерекше құзырлығына 
кіретін мəселелерден басқа, Қоғам қызметінің барлық басқа  мəселелерді шешу; 
 
Тексеру комиссиясының құзырлығы: 
 

1) Тексеру комиссиясы заңнамада қарастырылған  тəртіпте Қоғамның орындаушы органдарының 
қаржылық жəне шаруашылық қызметіне қазіргі жəне перспективті бақылауды жүзеге асырады. 

2) Тексеру комиссиясы өзінің ынтасы бойынша кез келген уақытта, жинағында он проценттен аса 
акциялары бар акционерлердің жалпы жиналысының тапсырысы бойынша немесе акционерлердің 
тапсырысы бойынша Басқарма қызметіне тексеріс жүргізуге құқылы. Бұл мақсат үшін тексеру 
комиссиясы Қоғамның барлық құжаттарына сөзсіз қолдану құқығы бар. Тексеру комиссиясының 
талаптары бойынша Басқарма мүшелері жəне Қоғамның басқа қызметкерлері ауызша жəне 
жазбаша түрде қажетті түсініктеме беруге міндетті.  

3) Тексеру комиссиясы міндетті түрде Акционерлердің жалпы жиналысы бекіткенге дейін 
Қоғамның жылдық қаржылық есептілігіне тексеру жүргізеді. Жалпы жиналыс Тексеру 
комиссиясының шешімінсіз жылдық қаржылық есептілікті бекітуге құқысы жоқ.     

4) Тексеру комиссиясының мүшелері дауыс беру құқығы жоқ бақылаушы ретінде Қоғамның 
директорлар кеңесіңнің отырысына қатысуға құқылы. 
 
13. Директорлар кеңесінің мүшелері: 

Тегі, аты-жөні, туған 
жылы 

Осы кездегі жəне соңғы 3 
жыл ішіндегі атқарған 

лауазымы 

Эмитенттің 
жарғылық 

капитал-дағы 
үлесі 

(процентте) 

Директорлар 
кеңесі мүшелері 
акцияларының 
проценттік 
қатысы 

Кинталь Кинтальевич 
Ислямов 

“Астана-финанс” ААҚ 
басқармасының 

төрағасы 
(“Астана Газ Сервис” 
ААҚ Директорлар 
кеңесінің төрағасы) 
Туған жылы жəне күні 

24.01.64 

“Астана-финанс” ААҚ 
басқармасының төрағасы  
 
• 12.1997жылдан – ФЭСР 
АСЭЗ директоры, “Астана-
финанс” ААҚ 
басқармасының төрағасы 

 

жоқ жоқ 

Александр Викторович 
Савчук 

 
“Астана-финанс” ААҚ 

басқармасының 
төрағасының 
орынбасары 

 
Туған жылы жəне күні 

03.06.69 

“Астана-финанс” ААҚ 
басқармасының төрағасының 
орынбасары 
• 01.2000 жылдан - “Астана-
финанс” ААҚ 
басқармасының 
төрағасының орынбасары; 

• 1997-01.2000 жж. – “Кіші 
кəсіпкерліктің даму қоры” 
ЖАҚ басқармасы 
төрағасының орынбасары; 

жоқ жоқ 

Любовь Васильевна 
Горбунова 

 

“Астана-финанс” ААҚ 
басқармасының төрағасының 
орынбасары 

жоқ жоқ 
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“Астана-финанс” ААҚ 
басқармасының 
төрағасының 
орынбасары 

 
Туған жылы жəне күні 

01.11.54 

• 01.11.2000 жылдан - 
“Астана-финанс” ААҚ бас 
бухгалтері; 
• 04.2000-11.2000 жж. – 
“Цесна” сауда үйінің 
директоры; 
• 05.1997-05.1998 жж. – 
“Цесна” корпорациясы 
басқармасы төрағасының 
орынбасары. 

 
14. Эмитенттің алқалы орындаушы органы: 
 

Тегі, аты-жөні, туған 
жылы 

Осы кездегі жəне соңғы 3 
жыл ішіндегі атқарған 

лауазымы 

Басқарма мүшелері 
акцияларының процентік 

қатысы 
Адаев  

Николай Сергеевич   
  31.07.1961 ж. 

 

• 06.2001ж.-қазіргі 
уақытқа дейін 
«АстанаГазСервис» 
АҚ-ның Басқарма 
төрағасы.   

0 

Крокосенко  
Вера Ивановна  
  18.06.1952 ж. 

• 08.2001ж.-08.2004ж.- 
«АстанаГазСервис» 
ААҚ-ның жетекші 
экономисі; 

• 08.2004ж.- қазіргі 
уақытқа дейін 
«АстанаГазСервис» АҚ   
Басқарма Төрағасының  
орынбасары. 

0 

Байұзақов  
Мємбеталы Абуұлы  

  03.10.1954 ж. 

• 09.2002ж.-07.2004ж. - 
«АстанаГазСервис» 
ААҚ ГТС ТЖЦ-нің 
шебері; 

• 07.2004ж. -  қазіргі 
уақытқа дейін 
«АстанаГазСервис» АҚ   
Басқарма Төрағасының  
орынбасары. 

0 

Нұрмахамбетова 
 Жансая Мырза қызы 

  26.04.1957 ж. 

• 04.2003ж.-03.2004ж.- 
«Телевидение г. 
Астаны» ЖШС-нің бас 
бухгалтері; 

• 03.2004ж.-04.2005ж. - 
«Сая» ЖШС-нің бас 
бухгалтері; 

• 04.2005ж.- қазіргі 
уақытқа дейін 
«АстанаГазСервис» 
АҚ-ныњ бас 
бухгалтері. 

0 

Яхин  
Жанат Бекетұлы 

  08.08.1975 ж. 

• 11.2001ж.- қазіргі 
уақытқа дейін 
«АстанаГазСервис» АҚ     

0 
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заң бөлімінің бастығы. 
 

15. Директорлар кеңесі мүшелеріне, орындаушы органдар мүшелеріне төленетін 
сыйақы: 

 
Орган атауы Соңғы үш айға сыйақы 

Директорлар кеңесі жоқ 
Басқарма  

Николай Сергеевич Адаев Үш айды қоса қызметақысы:  
 1, 780, 648. 07 теңге  

Арман Жақыпбекұлы Нұрышев Үш айды қоса қызметақысы:  
996, 993. 57 теңге 
 

Сергей Николаевич Капля Үш айды қоса қызметақысы: 
269, 355. 00 теңге  
 

Əмина Тұрсынқызы Саджитова Үш айды қоса қызметақысы: 
 665, 687. 86 теңге 

Жанат Бекетұлы Яхин Үш айды қоса қызметақысы: 
295, 195. 00 теңге 

 
16. Ұйымдастырушылық құрылым: 
1) Еншілес кəсіпорын: “Газ-Қызмет” ЖШС, “Центральное газоснабжение города Астаны” ЖШС 
 
 
2) “Астана Газ Сервис” акционерлік қоғамының Степногорск қаласындаѓы филиалы, 2003 
жылдың 24 сəуірінде тіркелген, Аќмола облысы, Степногорск ќаласы, 4 шағын аудан, 9 ‰й, 57 
пəтер, тіркеу № 778-1902-Ф-л 
 
3) Эмитент қызметкерлерінің, соның ішінде филиал қызметкерлерінің  жалпы саны: 
 

 01.09.03 жылға 
Өндірістік персонал 108 
Əкімшілік персонал (басқарма, 
бухгалтерия, бөлімдер) 17 

Қызмет көрсетуші персонал 60 
Барлығы: 185 

 
4) Эмитент жəне филиалдар бөлімшелерінің жетекшілері туралы мəліметтер: 
 
Бөлімшелердің атауы Жетекшілердің аты-жөні Туған жылы жəне күні 

“Газ-Қызмет” ЖШС 
 

Қайредден Рахымберлинұлы 
Əбдірахманов 13.02.1951 

“Центр-Газ” ЖШС 
 

Гайдар Қабдулұлы Касенов 20.06.1976 

Степногорск қаласындағы 
“Астана Газ Сервис” ашық 
акционерлік қоғамының 
филиалы 

Андрей Анатольевич 
Кузнецов 21.06.1971 

 



 8

17. Акциялардың жалпы санынан кем дегенде 10 % бар эмитенттің барлық 
акционерлерінің тізімі: 
 
Акционерлердің толық жəне 

қысқаша атауы 
Акционерлердің 
орналасқан жері 

Акционерлердің 
жарғылық капиталдағы 

үлесі (пайызда) 
«Астана-Финанс» акционерлік 
қоғамы 
 
«Астана-Финанс» АҚ 

Астана қ., Бегелдинов көшесі, 
12. 91.35 % 

 
18. Он жəне одан да көп акциясы (үлесі) бар эмитент ұйымдары туралы мəліметтер: 
 

№ Кəсіпорын 
атауы 

Орналасқан 
жері (толық 
пошталық 
мекен-
жайы)  

Заң 
тұлғасының 
жарғылық 
капиталдағы 

үлесі 
(процентте) 

Қызмет түрі 

Бірінші 
жетекшісі 
туралы 
мəлімет 

1. 

“Газ-Қызмет” 
ЖШС 

Астана қ., 
Сороковая 
станциясы 

100% 

1) Бөлу құбырлары 
бойынша қоспа газын 
тасымалдау; 2) қоспа газын 
іске асыру кезінде 
қолданылатын газ 
құрылғысын жөндеу жəне 
техникалық қызмет көрсету;  
3) елді мекенге авариялық-
диспетчерлік қызмет 
көрсету. 

Қайредден 
Рахымберлинұлы 
Əбдірахманов 

13.02.51 

2. 

“Центр-Газ” 
ЖШС 

Астана қ., 
Сороковая 
станциясы 100% 

Қоспа көмірсу газын 
газбөлу құрылғысы (ГБҚ) 
арқылы іске асыру  

Гайдар 
Қабдулұлы 
Касенов 
20.06.76 

 
мың теңге 

Ұйым атауы Қаржылық 
көрсеткіш 2001 ж. 2002 ж. 2003 ж. (сегіз 

ай) 
Өзіндік капиталы 66.0 66.0 66.0 “Газ-Қызмет” 

ЖШС Активтер 4789.9 4776.9 5602.0 
 Таза табыс -2739.8 -1007.1 -6308.0 

Өзіндік капиталы 72.5 72.5 72.5 
Активтер 180.7 292.8 11846.0 

“Центр-Газ” 
ЖШС 

Таза табыс -358.7 -8535.5 -6998.0 
 
20. Эмитенттің өндірістік, банктік, қаржылық топтарға, холдинга, концерндерге, 
консорциумдерге, ассоциацияларға қатысы:  жоқ 
 
21. Эмитенттің басқа аффилирленген тұлғалары туралы мəліметтер: жоқ  
ІІІ. Компания қызметін сипаттау 
 
22. Қызмет саласында жалпы тенденцияларының жалпы сипаттамасы: 
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1) Бəсекелестер: “ГорГаз” ЖШС, “СтандартГаз” ЖШС, “Бархан” ЖШС. 
2) Орта салалық жəне орта əлемдік көрсеткіштер: жоқ. 

 
23. Лицензия бар болуы туралы мəліметтер: 
 
1) Қазақстан Республикасының Энергетика жəне минералдық ресурстар министрлігінің 2005 
жылғы 19-мамырдағы № 003852 мемлекеттік лицензиясы: Қысым астында жұмыс істейтін 
қазандар, ыдыстар мен құбырларды пайдалану жəне жөндеу бойынша қызмет ету құқығын алу 
үшін (мерзімсіз) берілген.  
2) Қазақстан Республикасының Энергетика жəне минералдық ресурстар министрлігінің 2005 
жылғы 19-мамырдағы № 003853 мемлекеттік лицензиясы: Тұрғын жəне коммуналды-тұрғын үй 
объектілерін газдандыру бойынша өндіріс жəне жөндеу жұмыстары бойынша қызмет ету құқығын 
алу үшін (мерзімсіз) берілген; 
3) Қазақстан Республикасының Көлік жəне коммуникациялар министрлігінің көлік 
бақылау Комитетінің Астана қаласы бойынша көлік бақылау басқармасының 2005 жылғы 03- 
қазандағы сериясы OGT № 018218 мемлекеттік лицензиясы: қауіпті жүктерді автокөлікпен 
тасымалдау (2 класс, Облысаралық) қызмет ету мерзімі: 03.10.2006ж; қызмет ету құқығын алу 
үшін берілген;  
 
24. Соңғы 3 жыл ішіндегі сатылған өнім көлемі: 
 
тонна 

Өнім, қызмет, 
жұмыстың негізгі 

түрлері  

 
Жыл 

 

Сатылған 
өнім көлемі Жыл Сатылған 

өнім көлемі Жыл 

Сатылған 
өнім 
көлемі  
(8 ай) 

Сыйымдылық газ 2003 4 663 2002 8 379 2001 3 604 
Баллондық газ 2003  2 596 2002 4 131 2001 1 627 

Автогаз 2003 4 054 2002 3 044 2001 567 
Барлығы:  11 313  15 554  5 798 

 
 
25. Эмитент қызметінің негізгі қызметі бойынша сату табысына оң жəне теріс  əсер 
ететін факторлар: 
 

Теріс факторлар Оң факторлар 
- Өндіруші зауыттың жоғары бағасы - Қоспа газының сапасы 
- Бəсекелестер тарапынан демпингтік бағалары - Сатудың жоғары көлемі  
 - Комплекстік жəне сапалы қызмет көрсету 
 
 
26. Өзінің өнімін сатуды ұйымдастыру бойынша эмитенттің қызметі: 
 
1) Эмитентке өнім, жұмыс, қызметпен негізгі жабдықтаушылар тізімі: 

Жабдықтау-
шының атауы 
жəне оның 
мекен-жайы 

Берілген 
жабдықтаушыла

рмен 
ұзақ мерзімді 
шарттардың бар 
болуы 

Осы 
жабдықтаушыда
н алынатын 
өнім, жұмыс, 
қызмет түрлері 

Жабдықтау-
дың жалпы 
көлеміндегі 

үлес 

Жабдықтаушы-
ларда 

жабдықтаумен  
немесе 

болашақтағы 
болатын 

Осы өнімді, 
жұмысты, 
қызметті 
жабдықтау 
алатын басқа 
жабдықтау-
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мəселелердің бар 
болуы  

(бар немесе жоқ) 

шының бар 
болуы (бар 
немесе жоқ) 

“Тенгисшевройл
” ЖШС Атырау 
қ., Сəтпаев көш. 
1  

27.09.2001 ж. № 
79947 ОК шарты  

Қоспа көмірсу 
газы  51,55 % Жоқ  Бар  

“Альфа 
трейдер” ЖШС 
Алматы қ., 
Пушкин көш. 
125, 315 офис  

04/12/01 жылдан 
№ 16 шарты 

Қоспа көмірсу 
газы 32,8 % Жоқ Бар 

“Алаутранс-
сервис” ААҚ 
Алматы қ., 
Сайран ш/а 14 

06/06/02 жылдан 
№ 108-02 шарты 

Қоспа көмірсу 
газы 6,03 % Жоқ Бар 

“Олжа” ЖАҚ 
Алматы қ., 
Бөгенбай батыр 
көш. 303 

13.12.03 ж. № 
2003-01-13 шарты 

Қоспа көмірсу 
газы  4 % Жоқ Бар 

“Гелиос” ЖШС 
Алматы қ., 
Қарасай батыр 
көш. 69 

06.11.2002 ж. № 
39-12 шарты 

Қоспа көмірсу 
газы 1,98 % Жоқ Бар 

 
2) Тұтынушылардың атауы:  

Эмитент өнімін 
тұтынушының атауы  

Эмитент өнімін 
тұтынушының 
орналасқан 

жері 

Сатылған өнімнің 
толық көлемінен осы 
тұтынушы алатын 

эмитент өнімінің үлесі 

Осы тұтынушылармен ұзақ 
мерзімді шарттардың  бар болуы 
жəне шарттардық мерзімдері 

“Центр Газ” ЖШС  Астана қ. 39,7 % бар, үнемі 
Жеке кəсіпкерлер Астана қ., 

 аймақтар 26,1 % бар, үнемі 

Автоқұю станциялары Астана қ. 31,4 % бар, үнемі 
Басқалар Астана қ., 

аймақтар 2,8 % үнемі емес 

 
27. Эмитенттің қызметіне əсер ететін негізгі факторлар: 
 
1) Эмитенттің маусымдық қызметі  

Қызмет түрі Жазғы маусым Қысқы кезең Жалпы табыстың 
үлесі  

Сыйымдылық газын 
сату 

Сату көлемінің 
төмендеуі Сату көлемінің көбеюі 50 % 

Баллондық газды сату Сату көлемінің көбеюі Сату көлемінің 
төмендеуі 25 % 

Автогазды сату Сату көлемінің көбеюі Сату көлемінің 
төмендеуі 25 % 

 
2) Импорт үлесі – жоқ 
3) Мəнді шарттар мен міндеттер - жоқ 
4) Сот процесстеріне қатысу - жоқ 
5) Əкімшілік санкциялар туралы мəліметтер - жоқ 
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6) Қауіпті факторлар: 
Экономикалық Эмитенттің ресурстарын қарату жəне бөлу саласында өзінің ішкі саясатын 

құрған кезде елдің жəне өзі бар аумақтардың экономикалық дамуына 
жүгінеді. Кейбір экономикалық факторлар Эмитенттің қызметіне маңызды 
əсер етуі мүмкін жəне оның болашақта дамуына əсер етеді. Эмитент нақты 
ішкі жəне сыртқы экономикалық қауіптің негізгі топтарын ұсынады.  
Сыртқыі қауіптер:  
• Қазақстан Республикасындағы жалпы экономикалық жағдаймен 
байланысты қауіптер.  Осы қауіп блоктерінің ішінде Эмитенттің 
қызметіне əсер етуі елдің табысы, тұтынушы бағасының индексі, 
теңгенің долларға қатысының айырбастау курсы деңгейінің өзгеруіне 
əкеледі; 

• Қоспа газын сату нарығында бəсекелестің дамуымен байланысты 
қауіптер; 

• Ішкі нарықта қоспа газына зауыттық-дайындау бағасының өсуімен 
байланысты қауіптер; 

• Ішкі нарыққа зауыт-дайындаушымен шикізатты шығару шегімен 
байланысты қауіптер; 

Ішкі қауіптер: 
•  Мерзімін ұзартуға берілген коммуналды қызмет үшін халыққа төлемді 
қайтарудың ұлғаю мүмкіндігімен байланысты дибеторлық қарыздық 
ұлғаю қаупі.  

Бəсекелестің əсері Эмитент қатаң түрде қоспа газын сату нарығында бəсекелесті жүзеге 
асырады жəне осы нарықта бəсекелестіліктің ұлғаюына көп көңіл бөледі. 
Эмитент үшін бəсекелес ортаны ол жоқ аймақтарда операцияларды жүзеге 
асыратын басқа ұйымдар жасайды. Эмитент көзқарасының  төзімділігін 
Астана қаласындағы кіші жəне орта бизнес кəсіпорынының жағымды 
имиджі жəне нарықтың маңызды бөлігі анықтайды.  Осы нарықта негізі 
бəсекелес қауіп болып табылатындар: 
 
• Бəскелестер тарапынан бағаның демпингі жəне адал емес бəсекелестік.  

Əлеуметтік Эмитент үшін əлеуметтік қауіптер үш топқа бөлінеді. 
• Бірінші топ – Эмитент персоналымен байланысты қауіптер. Осы кезде  
жəне болашақта компания персоналдың кəсіби деңгейіне теріс əсер 
етуге жарамды əлеуметтік факторлардың маңызды əсерін сезбейді жəне 
болашақта сезбейді де.  Эмитентте арнайы оқуды, сонымен бірге 
қызметкерлердің еңбек қызметі процесінде еңбек тəжірибесін беруді 
қоса персонал біліктілігін жоғарлатудың өзіндік  жүйесі жүзеге асады.  

 
• Эмитент үшін ең мəндісі елдегі макроэкономикалық жағдаймен – 
халықтың табыс деңгейіне байланысты əлеуметтік қауіптердің басқа 
тобы болып табылады.  Халықтың тұрмысы жоғары болған сайын, 
соғұрлым  олардың төлеу мүмкіндігі жоғары. 

Техникалық жəне 
техногендік қауіп 

Эмитенттің негізгі қызметінде  жарылғыш заттарды қолдану жатыр, сол 
арқылы ндірістік сипаттағы өрт жəне техникалық жарамсыздық қаупі 
жүзеге асады. Бұл мақсат үшін кəсіпорында негізгі ережелер тізімі, газ 
шаруашылығында жұмыс нормативтері бар. Кəсіпорын осы сала үшін 
СниПАм жəне ГОСТ бекітуін басшылыққа алады. Компанияның барлық 
қызметкерлері арнайы оқудан өтеді жəне газ шаруашылығында жұмыс 
істеу үшін рұқсаттама алады.  

Экологиялық Эмитент қызметінде экологиялық қауіп жоқ. 

 
ІV. Қаржылық жағдай 
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28. Инвестициялар 
 

№ Кəсіпорын атауы 

Орналасқан 
жері (толық 
пошталық 
мекен-жайы) 

Заң тұлғасының 
жарғылық 
капитал 

эмитентіндегі үлесі  
(процентте) 

Жарғылық 
капиталдағы 
инвестициялар 

1 “Газ-Қызмет” ЖШС 
Астана қ., 
Сороковая 
станциясы 

100 % 66,000 теңге 

2 “Центр-Газ” ЖШС 
Астана қ., 
Сороковая 
станциясы 

100 % 72, 000 теңге 

 
29. Дебиторлық қарыз туралы мəліметтер: 
 

Дебитор атауы Оның нақты 
мекен-жайы 

Қарыз 
соммасы  
Мың теңге 

 Өтеу мерзімі 

Жазаға 
үмітсіз 
қарыз 
соммасы 

“Астана-Недвижимость” 
ААҚ 

Астана қ., 
 Абай көшесі 44 2 350, 9 2003 ж. 

4 тоқсан Жоқ  

“Астана Үміт” ЖШС Астана қ.,  
Угольная көшесі 30 12 971, 2  2003 ж. 

3 тоқсан Жоқ 

“Астана Су Арнасы” ГКП Астана қ.,  
Абая көшесі 223  1 035, 5  2004 ж. Жоқ 

“Газ-Қызмет” ЖШС Астана қ., 
Сороковая 
станциясы 

8 715, 0 2004 ж. Жоқ 

“ГорКоммунХоз” ГП Астана қ., Свердлов 
көшесі 2 4 969, 5 2003 ж. 

3 тоқсан Жоқ 

“НЭК” ЖШС Атырау қ.,  
Аэорпорт 3 228, 0 2003 ж. 

3 тоқсан Жоқ 

“Негиз-плюс” ЖШС Астана қ., 
Əл-Фараби 21 2 515,3 2003 ж. 

4 тоқсан Жоқ 

“Хантер” ЖШС    Алматы қ., 
  4 927, 0 2003 ж. 

3 тоқсан Жоқ 

“Тенгизшевройл” ЖШС Атырау обл., 
Жылыой ауданы, 
Қаратон 1, п. ТШО, 
В-6 корпус  

1 130, 0 2003 ж. 
2 тоқсан Жоқ 

“Центр-Газ” ЖШС Астана қ., 
Сороковая 
станциясы 

46 769, 6 2005 ж. Жоқ 

Алу үшінгі есептер  8 990, 9 2003 ж. 
4 тоқсан Жоқ 

Салық бойынша аванстық 
төлемдер 

 2 452, 0 2003 ж. 
3 тоқсан Жоқ 

Қызметкерлердің 
дебиторлық  қарыздар 

 1 870, 4 2003 ж. 
2 тоқсан Жоқ 

Қазіргі қарыздар  459, 1 2003 ж. Жоқ 
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4 тоқсан 
Барлығы  102 384,4    

 
Ескерту: “Дебиторлық қарыз туралы мəліметтер” тармағына келесі символдар бойынша 
бухгалтерлік баланс мəліметтері кіргізілген: 130; 140; 160; 170; 180. 
 
Соңғы үш жыл ішінде дебеттік жəне несиелік айналымдар туралы ақпараттар: 
ұзақ мерзімді дебиторлық қарыздар 
мың теңге 
 2001 2002 2003 
Дебеттік айналым 138,5 138,5 138,5 
Несиелік айналым - - - 

 
Қызметтің негізгі түрі бойынша дебиторлық қарыздар: 
мың теңге 
 2001 2002 2003 
Дебеттік айналым 463,662.1 1,414,122.5 1,068,010.1 
Несиелік айналым 431,030.7 1,397,758.5 1,039,026.0 

 
30. Эмитенттің жарғылық капиталы туралы мəлімет: Эмитенттің жарғылық 
капиталының көлемі – 51 000 000 теңге. 

 
31. Несиеге ақша алу. 

Несие 
алушының 
атауы 

Қаражатты 
пайдаланудың 

бағыты 
Сыйақы 

Сыйақыны 
төлеу 

мерзімдері 

Өтеу 
мерзімдері 

Несие 
бойынша 
қамтамасыз 

ету 

“Астана-
финанс” ААҚ 

Айналым 
қаражаттың 
толығуы 

20 % Ай сайын 2005 ж. 

“Астана 
Недвижимость” 
ААҚ кепілі, 
негізгі 

қаражаттар 

“Банк Центр 
Кредит” ААҚ 

Айналым 
қаражаттың 
толығуы 

22 % Ай сайын 2003 ж.  
4 тоқсаны 

Негізгі 
қаражаттар 

 
Соңғы үш жыл ішінде дебеттік жəне несиелік айналымдар туралы ақпараттар: 

1) ұзақ мерзімді несиеге ақша алу: 
2)  

мың теңге 
 2001 2002 2003 
Дебеттік айналым   - 364,034.6 11,314.8 
Несиелік айналым 71,541.5 526,065.2 20,024.0 

 
2) Қысқа мерзімді несиеге ақша алу: 
мың теңге 
 2001 2002 2003 
Дебеттік айналым - 152,700.0 1,142.5 
Несиелік айналым - 154,413.7 - 



 14

 
 
32. Кредиторлық қарыздар. 

 
Кредитордың 

атауы 
Қарыз соммасы,  
Мың теңге 

Өтеу мерзімі Жазаға үмітсіз, 
қарыз соммасы 

“Альфа - Трейдер” 
ЖШС 12 220,4 2003 ж.  

4 тоқсаны 
Жоқ 

“Степногорскгоргаз” 
ГКП 2 000,0 2004 ж.  

 
Жоқ 

“Астана-финанс” 
ЖШС 34 101,2 2005 ж. Жоқ 

Қызметкерлердің 
қызметақысы 2 485,5 2003 ж.  

3 тоқсаны 
Жоқ 

Төлемге проценттер  3 125,5 2003 ж.  
3 тоқсаны 

Жоқ  

Салық бойынша 
қарыздар 11 202,4 2003 ж.  

2 тоқсаны 
Жоқ 

Жабдықтаушы жəне 
мердігерлермен есеп 5 783,1 Талап бойынша Жоқ 

Барлығы:              70 918,1   
 
 
Соңғы үш жыл ішінде дебеттік жəне несиелік айналымдар туралы ақпараттар: 
1) ұзақ мерзімді кредиторлық қарыздар: жоқ. 
 
2) Қысқа мерзімді  кредиторлық қарыздар: 
мың теңге 

 2001 2002 2003 
    Дебеттік 
айналым   

433,453.6 1,215,935.1 869,806.6 

    Несиелік 
айналым 

549,474.5 1,173,223.3 842,179.2 

 
 
33. Қаржылық нəтижелердің талдауы 
    
 
 млм теңге 
Өнім, жұмыс, 
қызметтің 

негізгі түрлері 
2004 2003  

(сегіз айға) 2002 2001 

Сыйымдылық 
газы 302,329 168,266 202,930 78,440 

Баллондық газ 134,677 76,524 120,132 48,134 
Автогаз 89,469 103,335 101,064 14,814 
Жалға алу 5,100 6,830 5,243 5,139 
Негізгі 

құралдарды 
сатыдан түскен 

табыс 

1,000 0,404 2,200 789 
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ГБА сервис 
орталығының 

қызметі 
5,000 5,013 11,275 224 

Материалды 
сатыдан түскен 

табыс 
2,500 3,436 5,911 2,121 

Коммуналдық 
қызмет 1,135 0,768 1,135  

ВДГО  0,437 854 600 
Басқалар 8,000 6,269 8,780 676 

ТАБЫСТЫҢ 
БАРЛЫҒЫ 549,210 371,282 460,514 150,940 

 
 
34. Соңғы үш жыл ішінде эмитенттердің табысы мен шығысының құрылымы: 

№ Табыстар 2001 ж. 2002 ж. 2003 ж.  
(сегіз айға) 

 1 2 3 4 
1 Сату бойынша табыс 141388,4 424127,4 348125,1 

2 Автокөлікпен 
тасымалдаудан түскен табыс    

3 Жалға беру 5139,5 5243,0 6380,2 

4 Негізгі құралдардан түскен 
табыс 789,7 2200,8 403,6 

5 Газды сақтау бойынша 
табыс    

6 “ГБА Сервис-орталығы” 
қызметі 224,6 11275,4 5013,2 

7 Курстық айырмашылық  986,4  

8 Материалдарды сатудан 
түскен табыс 2121,7 5911,7 3436,3 

9 Коммуналдық қызмет  1135,2 767,4 
10 ВДГО 600,3 854,5 437,2 
11 Басқалар 676,5 8780,1 6269,4 

 Табыстың барлығы 150940,7 460514,5 371282,4 

№ Шығыс баптары 2001 ж. 2002 ж. 2003 ж.  
(сегіз айға) 

1 ФЗП 15879,4 58522,3 43934,5 
2 т/ж  қызметі 814,4 2453,5 2732,7 
3 Коммуналдық төлемдер 1341,8 4129,8 3276,4 
4 ЖЖМ 1079,5 2984,9 2883,0 

5 Өзіндік қажеттіліктерге 
жұмсайтын газ 2489,7 8730,5 6599,4 

6 Қазіргі жөндеу 4238,9 12131,9 8186,4 

7 “Газ-Қызмет” ЖШС АС 
қызметі  1000 3275,5 1570,1 

8 Іссапар шығыны 165,6 1023,2 912,0 
9 Байланыс қызметі 1013,2 2859,4 1739,7 
10 Банктік қызметтер 450,4 1262,8 774,6 
11 Шаруашылық шығындар 430,1 1503,3 1325,1 
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12 Күзеттік шаралар 766,9 3134,5 2732,4 
13 Оқыту 1,5 127,6 93,2 
14 Өкілеттілік шығындар 316,2 1072,7 1410,1 

15 Салықтар жəне 
Жиындар 7752,7 15127,7 10309,8 

16 Жалға беру 368,7 620,0 640,9 
17 Амортизация 3742,0 13642,4 8113,4 
18 Жарнама 275,4 2561,6 1099,7 
19 Басқалар 1152,4 38876,1 4230,5 
20 ОС құны 1361,4 3008,1 91,3 
21 Материалдар құны 3848,4 12135,0 7423,4 
22 Газ құны 106315,1 262940,0 229022,4 
23 Регламенттік жұмыстар 1376 1832,9 937,4 
24 Несие үшін %   14046,8 31009,8 
25 Ақпараттық қызметтір  92,1 119,4 

 Шығыстың барлығы: 155935,7 468094,6 371167,6 
 Табыс -4995,0 -7580,1 114,8 

 
V. Бағалы ағаздар эмиссиясы туралы мəліметтер: 
 
49. Алдыңғы бағалы қағаздарды шығару туралы мəліметтер 
Акцияның бірінші шығарылымы: 
 
1) Жалпы саны – 14 700 дана 
 
Түрі – акция 
 
Категориясы – жай, атаулы 
 
Наминалды құны – 1000 теңге 
 
Шығару формасы – құжатсыз 
 
Мемлекеттік тіркеуді жүзеге асырушы орган – Қазақстан Республикасы Ұлттық Банк 
 
Ұлттық идентификациялық нөмір – КZ1С463900Х9 
 
Мемлекеттік тіркеу нөмірі – 2001 жылдың 18 қыркүйегі 
 
2) Бағалы қағаздарды ауысуының басталуы күні – 2001 жылдың 19 қыркүегі 
 
    Бағалы қағаздарды ауысуының басталуы күні – 2001 жылдың 14 желтоқсаны 
 
VI. Жариялаѓан акцияларды шыѓару туралы мєлімет. 
50. Акциялар туралы мєлімет: 
 
1) Акциялардыњ саны, т‰рлері – 102 000 дана жай акциялар. 
2) Ќ±рылтайшылар арасында орналастырылѓан акциялардыњ саны, т‰рлері – осы 
шыѓарым ќ±рылтайшылыќ болып табылмайды.  
3) Ќ±рылтайшылар тµлейтін бір акцияныњ наќты ќ±ны- осы шыѓарым ќ±рылтайшылыќ 
болып табылмайды.  
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4) артыќшылыќты акциялар бойынша дивидендтіњ кепілдік берілген мµлшері – Ќоѓам 
артыќшылыќты акцияларды шыѓармаѓан.  
 
51. Ќоѓамныњ айырбасталатын баѓалы ќаѓаздары. Ќоѓамда баѓалы ќаѓаздар 
айырбасталуы кµрсетілмеген.  
 
52. Тµлем жасаушы агент туралы мєлімет.  Тµлем жасаушы агенті кµрсетілмеген. 
 
53. Акционерлік ќоѓамныњ тіркеушісі туралы мілімет.  
 
 
Тізілім ±стаушыныњ 
толыќ атауы «Ќор орталыѓы» Акционерлік ќоѓамы. 

Тізілім ±стаушыныњ 
ќысќаша атауы «Ќор орталыѓы» АЌ. 

Зањдылыќ мекен-
жайы 050012, Алматы ќ., Мєуленов кµшесі, 92. 

Наќты мекен-жайы  050091, Алматы ќ., Желтоќсан кµшесі, 79а.  
Тел.: (3272) 50- 89-60, 50-76-44,  факс: (3272) 50-16-96. 

Лицензия туралы 
мєлімет  

2005 жылѓы 15 маусымда, № 0406200386 Қазақстан 
Республикасының Қаржы рыногын жəне қаржы ұйымдарын реттеу 
жəне қадағалау жөніндегі Агенттігімен баѓалы ќаѓаздар 
±стаушысыныњ тізілімін ж‰ргізу бойынша ќызметті ж‰зеге 
асыруѓа берілген лицензиясы.    Лицензияныњ єрекет мерзімі – 
мерзімсіз.   

Тіркеушімен келісім 
шарттыњ нµмірі мен 
ќол ќойылѓан к‰ні.  

2001 жылѓы 03 ќырк‰йек, № 240 тізілімді жүргізу бойынша қызмет 
ету шарт-тапсырмасы.     
  
 

 
 
VII. Ќосымша ережелер.  
 
54. Акциялар шыѓару шыѓындардыњ сомасы (астындаѓы таблицада келтірілген) 
 
 

Атауы Тµлем базасы 
Листингтік жиналуы (кіріс жєне жылсайын)  Шыѓару мµлшерінен 0,025%  
Андеррайтердіњ, маркет-мейкердіњ, ќаржы 
консультаттыњ  ќызметтері.  

Келісім бойынша 

Баѓалы ќаѓаздар орталыќ Депозитарийдіњ, 
тіркеушініњ  ќызметтері. 

Келісім бойынша 

Аудит µткізу Келісім бойынша 
Тіркеме каѓаз шыѓымдары Келісім бойынша 
 
 
55. Инвесторларѓа арналѓан аќпарат. 
Инвесторлар эмитент жарлығының көшірмесімен, акцияларды шығару 
анықтамасымен, сол ќ±жаттарѓа ењгізілген µзгерістер жєне толыќтырлулармен,  
акцияларды орналастыру есебімен қоғамның қызметі туралы ақпараттарды жария 
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ету үшін қолданылатын бұқаралық ақпараттар құралдарымен таныса алатын 
орындары жөнінде ақпараттар.  
§ Эмитенттің мекенжайы бойынша: 010000,  Астана қ, Қырқыншы ст, Газ толтыру  

станциясы. 
§  «Казахстанская правда» газеті. 

 
 
Басқарма төрағасы                                                                     Н. Адаев 
 
 
Бас бухгалтер                                                                               Ə. Саджитова 
 
 
Тексеру комиссиясының  
төрағасы                                                                                        Н. Петухова                             


