«Электр желілерін басқару жӛніндегі Қазақстан компаниясы» (Kazakhstan Electricity Grid
Operating Company) «KEGOC» акционерлік қоғамы
(Акционерлік қоғамдар туралы заңға сәйкес Қазақстан Республикасында тіркелген, тіркеу нӛмірі 68011901-AҚ )
Осы Инвестициялық меморандум Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес тіркелген
«Электр желілерін басқару жӛніндегі Қазақстан компаниясы» (Kazakhstan Electricity Grid Operating
Company) «KEGOC» акционерлік қоғамының (бҧдан әрі - «KEGOC», немесе «Компания») 25 999 999
жай акцияларын («Акциялар») бастапқы жариялы тҥрде ҧсынуға қатысты ақпаратты қамтиды. Акциялар
тек қана Қазақстан Республикасында Қазақстан Республикасының азаматтары мен Қазақстан
Республикасының заңнамасына сәйкес қҧрылған Бірыңғай Жинақтау Зейнетақы Қоры» («БЖЗҚ»)
акционерлік қоғамына ҧсынылады («Ҧсыныс»). Ҧсыныс Қазақстан Ҥкіметінің 2014 жылғы 30
қазандағы № 1156 қаулысымен мақҧлданды, соған сәйкес бір Акцияның қҧны 505 теңгені қҧрайды.
Акцияларға инвестиция салу белгілі бір тәуекелдермен байланысты. Ықтимал инвесторлар Акцияларға
инвестиция салу туралы шешімді қабылдағанға дейін барлық қҧжатпен, әсіресе 16-беттен бастап
«ТӘУЕКЕЛ ФАКТОРЛАРЫ» бӛлімімен танысулары тиіс.
Акциялар АҚШ-тың 1933 жылғы «Бағалы қағаздар туралы» Заңына (ӛзгерістерімен), онда
(АҚШ-тың «Бағалы қағаздар туралы» Заңы) мазмҧндалған ережелер мен нормативтік
қағидаттарға сәйкес тіркелген емес және тіркелмейді, және кейбір жайттарды қоспағанда,
Америка Қҧрама Штаттарында («АҚШ») сатуға ҧсынылмайды немесе сатылмайды. Акциялар
АҚШ-тан тысқары жерлерде АҚШ-тың бағалы қағаздар туралы Заңының S қағидаттарын ескере
келе, Қазақстан Республикасында ғана ҧсынылады және сатылады. «ЖАЗЫЛУ ЖӘНЕ ӚЗАРА
ЕСЕП АЙЫРЫСУЛАР» бӛлімін қараңыз.
Акциялар шығарылымы Қазақстан Республикасының Ҧлттық Банкінде 2013 жылғы 18 наурызда және
2014 жылғы 10 қыркҥйекте тіркелді. Компания Ҧсынуға байланысты Акцияларды «Қазақстан Қор
Биржасы» АҚ-ның («KASE») ресми тізіміндегі «Акциялар» секторының бірінші санатына енгізу ҥшін
ӛтініш жасады. Акциялар KASE ресми тізіміндегі «Акциялар» секторының бірінші санатына енгізілетін
болады. «ЖАЗЫЛУ ЖӘНЕ ӚЗАРА ЕСЕП АЙЫРЫСУЛАР» бӛлімін қараңыз. Акцияларды тіркеу немесе
оларды ӛзге қор алаңдарына сауда-саттыққа шығару туралы ӛтініш берілген жоқ, және қазіргі сәтте
мҧндай ӛтініш беру жоспарда жоқ.
Қаржылық консультант және Андеррайтер
«Halyk Finance»
2014 жылғы 30 қазандағы Инвестициялық меморандум
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ЖАЛПЫ АҚПАРАТ
Ҧсынысқа дейін акциялар Қазақстан Республикасының («Қазақстан») ішіндегі және одан тысқары
жерлердегі инвесторлардың шектелмеген тобына сатуға ҧсынылған жоқ. Акциялар сол акцияларды
ҧстаушыларға Ҧсыныстан кейін Компанияның акциялары бойынша жария етілетін немесе тӛленетін
дивидендтерді немесе ӛзге тӛлемдерді алудың тең қҧқығын қоса алғанда, Компанияның бҧрын
шығарған акцияларын ҧстаушылармен қатар тең қҧқық береді.
Инвесторлар осы Инвестициялық меморандумда берілген ақпаратты негізге алуы тиіс. Ешбір адамның
осы Инвестициялық меморандумда қамтылғандардан басқа қандай да болмасын ақпарат беруге немесе
қандай да болмасын куәландыру жҥргізуге ӛкілеттігі жоқ. Егер инвесторларға қандай да болмасын бір
адам осындай ақпарат немесе растама берген жағдайда, инвесторлар Компания немесе «Қазақстан
Халық Банкінің» «Halyk Finance» еншілес ҧйымы» акционерлік қоғамы («Қаржылық консультант»)
немесе қандай да болмасын олардың аффилирленген тҧлғалары тарапынан бекітілген деп мҧндай
ақпаратты немесе растаманы негізге алмауы тиіс. Осы Инвестициялық меморандумның жариялануы
немесе осы Инвестициялық меморандум негізінде жҥзеге асырылған Акцияларды сатып алу-сатуға
қатысты жасалған қандай да болмасын мәмілелер қандай жағдайда болмасын акциялар жарияланған
сәттен бастап Компания қызметінде ешбір ӛзгерістердің болмағанын немесе осы қҧжатта мазмҧндалған
ақпараттың осы Инвестициялық меморандум әзірленген кҥннен кейін қандай да бір сәтте дҧрыс болып
табылатынын білдірмейді.
Инвестициялық меморандумның мазмҧны заңдық, қаржылық немесе салық кеңестері ретінде
қабылданбауы тиіс. Әрбір ықтимал инвестор ӛзінің жеке заң, қаржы немесе салық кеңесшісіне заң,
қаржы немесе салық жӛнінде кеңес алу ҥшін ӛтініш білдіруі тиіс. Компания және Қаржылық
консультант оферта адресатына немесе Акцияларды сатып алушыларға олардың инвестицияларының
заңдылығына қатысты ешқандай куәландыру жасамайды.
Осы Инвестициялық меморандумда мазмҧндалған ақпаратты Компания ҧсынды және осы
қҧжатта кӛрсетілген басқа кӛздерден алынады. Қаржылық консультант анық немесе жобалап
тҥсіндіру арқылы ешқандай куәландыру жасамайды, және осы қҧжатта мазмҧндалған қандай да
болмасын ақпараттың дәлдігіне немесе жан-жақты толықтығына қатысты ӛзіне ешқандай
жауапкершілік алмайды. Осы Инвестициялық меморандум қандай да болмасын кредиттік
немесе басқадай бағалауға негіз болып табылмайды және Компания немесе Қаржылық
консультант осы Инвестициялық меморандумды қандай да болмасын алушыға Акцияға жазылу
немесе оны сатып алу туралы берген ҧсынысы деп есептелмеуі тиіс. Әрбір ықтимал инвестор
Инвестициялық
меморандумды
толығымен оқып шығуы және
осы Инвестициялық
меморандумда қамтылған ақпараттың ӛзіне қатыстылығын анықтап алуы тиіс. Кез келген
ықтимал инвестордың акцияға жазылу туралы шешімі ықтимал инвестор қажет деп тапқан
зерттеуге негізделуі тиіс. Ықтимал инвесторлар инвестициялық шешім қабылдау кезінде
Компанияны жеке ӛзі зерделеп алуға, ықтимал тәуекелдерді қоса алғанда, осы қҧжаттың
талаптарын негізге алуы тиіс.
Осы Инвестициялық меморандумды тарату, белгілі бір қҧқықтық ӛкілеттік бойынша
Акцияларды ҧсыну немесе сату заңнамамен шектелуі мҥмкін. Компания немесе Қаржылық
консультант Акцияларды жария тҥрде ҧсыну немесе осы Инвестициялық меморандум бойынша
иелену Қазақстанды қоспағанда, кез келген қҧқықтық ӛкілеттік бойынша осындай
материалдарды жариялауға немесе таратуға тең рҧқсат беретін ешқандай іс-әрекеттер (немесе
кез келген ҧсыныспен немесе жарнамалық материалмен немесе Акцияға қатысты ӛтініш беру
нысанымен) жасаған емес, бҧл мақсаттар ҥшін белгілі бір іс-әрекеттер талап етіледі. Осы
Инвестициялық
меморандумды алуы мҥмкін тҧлғалар
қандай да болмасын осындай
шектеулермен ӛз бетінше танысып шығуы және сақтауы тиіс. Осындай шектеулердің кез
келгенінің сақталмауы, қандай да болмасын қҧзыреттер бойынша бағалы қағаздар туралы
заңнаманы бҧзу болып табылады. Осы Инвестициялық меморандум Акцияға жазылу туралы
ҧсыныс беруші немесе кез келген қҧзырет шегінде Акцияларды сатып алу туралы ҧсыныс жасау
болып табылмайды, сондықтан Акцияларды ҧсыну немесе сату заңсыз болып табылады.
Акцияларды ҧсыну немесе сату жӛніндегі шектеулерге, сондай-ақ осы Инвестициялық
меморандумды таратуға қатысты қосымша ақпарат «ЖАЗЫЛУ ЖӘНЕ ӚЗАРА ЕСЕП
АЙЫРЫСУЛАР» бӛлімінде қамтылған.
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Қаржылық консультант тек Компания мҥддесі ҥшін іс-әрекет жасайды және Қаржылық консультанттың
клиенттері ҥшін қолданылатын қорғану шараларына қатысты қандай да болмасын ӛзге тҧлғалар
алдында жауапты емес, сондай-ақ осы қҧжатта сипатталған мәмілелер мен келісімдерге қатысты
берілген кеңестер ҥшін жауап бермейді.
Қаржылық консультант және оның жалғыз акционері «Қазақстан Халық Банкі» АҚ Компания мен оның
ҥлестес тҧлғаларына мерзімді тҥрде қаржылық кеңес беру бойынша тҥрлі қызметтер, инвестициялық
банкинг қызметтері мен банктік қызметтер ҧсына алады және осындай қызмет кӛрсеткені ҥшін осындай
қызметтер ҥшін қалыпты комиссия ала алады.
Акциялар АҚШ-тың Бағалы қағаздар комиссиясы мен биржаларында («SEC»), АҚШ-тың қандай
да болмасын бағалы қағаздар жӛніндегі комиссиялары мен биржаларында немесе АҚШ -тың ӛзге
реттеуші органдарында тіркелмеген, жоғарыда айтылған органдардың бірде біреуі Акциялардың
артықшылығына, осы Инвестициялық меморандумның дҧрыстығы немесе дәлдігіне қатысты
ешқандай ҧсынымдарды қарастырған жоқ және берген жоқ. Кез келген куәландырулар керісінше
АҚШ-та қылмыстық іс болып табылады. Қазақстан Республикасының Ҧлттық Банкінде 2014 жылғы
10 қыркҥйекте тіркелген Қазақстандық Проспекті («Проспекті») және Инвестициялық меморандум
жалғыз рҧқсат етілген және ресми қҧжаттар болып табылады, онда Акцияларға қатысты ақпарат
мазмҧндалады, соған сәйкес Ҧсыныс Қазақстан
Республикасында іске асырылады. Проспект
Инвестициялық меморандумнан бӛлек жеке қҧжат болып табылады, ол қҧжатты Компанияның
корпоративтік интернет ресурсынан, KASE мен ҚР Ҧлттық Банкінің («ҚҦБ») интернет ресурстарынан
алуға болады.
Инвесторларға тҥсінік беру
Компания және Қаржылық консультант осы Инвестициялық меморандумды қолдана алатын
тҧлғалардан тиісті заңдармен белгіленген және тиісті юрисдикцияда қолданылатын кез келген
шектеулерді зерделеуін және сақтауын талап етеді. Қазақстан Республикасынан басқа жерлерде кез
келген ӛзге юрисдикцияда Бағалы қағаздар ҧсынысының кез келгенін шығаруға рҧқсат алуға қатысты
ешқандай іс-әрекет жасалмайды.
Америка Құрама Штаты
Акциялар «Бағалы қағаздар туралы» АҚШ Заңы бойынша тіркелмеген және тіркелмейді, сондай-ақ
АҚШ-та ҧсынылмайды немесе сатылмайды. Акциялар АҚШ-тан тысқары жерлердегі инвесторларға
«Бағалы қағаздар туралы» Заңның S қағидаттарына сәйкес ҧсынылады. Бҧдан басқа, бағалы
қағаздарды ҧсыну басталған сәттен бастап 40 кҥн ӛткенге дейін дилердің, оның бағалы қағаздарды
ҧсынуға қатысушы немесе оның қатысушы болмағанына қарамастан АҚШ-та Акцияларды ҧсынуы
немесе сатуы «Бағалы қағаздар туралы» АҚШ Заңына сәйкес тіркеуге қойылатын талаптарды бҧзуы
мҥмкін.
Еуропалық экономикалық кеңістік
Қаржылық консультант «Эмиссиялық проспектілер туралы директиваны» іске асырған Еуропалық
экономикалық кеңістіктің мҥшелері болып табылатын мемлекеттердің бірде-біреуінде («Тиісті мҥшемемлекет» деп бӛлек аталатын) Тиісті мҥше-мемлекеттің «Эмиссиялық проспектілер туралы
директивасын» іске асырған кҥнінен бастап («Тиісті іске асыру кҥні») (қоса алғанда) тӛмендегі
кҥндерге дейін ешқандай Акцияларды ҧсынған жоқ:


Акцияларға қатысты проспектіні жариялау; сондай-ақ



Мҧндай проспектіні осындай Тиісті мҥше-мемлекеттің қҧзыретті органының бекітуі, я
болмаса, тиісті жағдайларда осындай проспектіні басқа осындай Тиісті мҥше-мемлекеттің
қҧзыретті органының бекітуі және бҧл туралы осындай Тиісті мҥше-мемлекеттің қҧзыретті
органының мекенжайына хабарлауы; «Эмиссиялық проспектілер туралы директиваға»
барлық осындай іс-әрекеттер сәйкес келген жағдайда.

Осы ережелердің мақсаттарында «Акцияларды кӛпшілікке ҧсыну» деген сӛздер кез келген Тиісті мҥше
мемлекетте кез келген Акцияларға қатысты, осындай ақпарат осындай мҥше мемлекетте «Эмиссиялық
проспектілер туралы директиваны» іске асыру шаралары шеңберінде ӛзгеше тҥсіндірілуі мҥмкін
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деңгейде инвесторға Акцияларды сатып алу немесе жазылу туралы шешім қабылдауына мҥмкіндік
беретін Бағалы қағаздар мен Акцияларды ҧсыну талаптарына қатысты кез келген нысанда жеткілікті
ақпарат беретін хабарламаны білдіреді. «Эмиссиялық проспектілер туралы директива» деген сӛздер
2003/71/EC Директивасын білдіреді және ол әрбір мҥше-мемлекетте кез келген тиісті іске асыру
шараларын қамтиды.
Ресей Федерациясы
Осы Инвестициялық меморандум Ресей Федерациясында жария тҥрдегі оферта немесе Акциялар
жарнамасы болып табылмайды, сондай-ақ Ресей Федерациясында Акциялардың қандайын да
болмасын сатып алуға ҧсыну немесе ҧсынуды жҥзеге асыруға шақыру болып табылмайды.
Акциялар
Ресей Федерациясында
«орналастыруға» немесе «кӛпшілікке ҧсыным» беруге
арналмаған және не Акциялар, не болмаса кез келген басқа проспект немесе оған қатысты қҧжат
Ресей Федерациясының
уәкілетті органдарында тіркелген емес және тіркелмейді. Осы
Инвестициялық меморандумдағы Акциялар туралы кез келген ақпарат Ресей Федерациясынан тыс
жерлердегі тҧлғаларға арналған және соларға жолданған. Акцияларды Ресей Федерациясын да
немесе Ресей Федерациясында қҧрылған немесе сол жерде резидент болып табылатын кез келген
тҧлғаларға немесе кез келген тҧлғалардың пайдасына (заңды тҧлғаларды қоса алғанда) немесе Ресей
Федерациясының аумағында
жҥрген кез келген адамға, Ресей заңдарымен рҧқсат етілген
жағдайларда қоспағанда, ҧсынылмайды, сатылмайды немесе біреу арқылы берілмейді.
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ҚАРЖЫЛЫҚ ЖӘНЕ ӚЗГЕ АҚПАРАТТЫ ҦСЫНУ
Компания 2014 жылдың 30 қыркҥйегінде аяқталған тоғыз айдың қаржылық есептемесі осы
Инвестициялық меморандумға енгізілмегенін және осы Инвестициялық меморандумның
ӛзгерістері мен толықтырулары бар нҧсқасында енгізілмейтінін хабарлайды. Инвестициялық
меморандум 2014 жылдың 30 қыркҥйегінде аяқталған тоғыз айдың қаржылық есептемесінде
қамтымаған тәуекел факторларын «ТӘУЕКЕЛ ФАКТОРЛАРЫ» бӛлімінен қараңыз.
Қаржылық ақпарат
Осы Инвестициялық
меморандумға енгізілген 2011, 2012 және 2013 жылдардың 31
желтоқсанымен аяқталғандағы жай-кҥй бойынша және осы кезеңдердің аудит жҥргізілген
қаржылық есептемесі («Аудиттелген қаржылық есептеме») және 2014 жылдың 30 маусымына
аяқталған және жоғарыда кӛрсетілген жылдың 6 айы ішіндегі Компанияның аудиттелмеген
қаржылық есептемесі («Аудиттелмеген қаржылық есептеме») (бҧдан әрі Аудиттелген
қаржылық есептемемен бірге – «Қаржылық есептеме») Қаржылық Есептеменің Халықаралық
Стандарттарына («ҚЕХС») сәйкес әзірленді. (Аудиттелмеген қаржылық есептеме 34 «Аралық
қаржы есептемесі» ҚЕХС-ға (IAS) сәйкес дайындалды). Ӛткен кезеңдерге жататын және осы
Инвестициялық меморандумда кӛрсетілген кейбір қаржылық деректер айтарлықтай тҥзетулер
жасалмай Қаржылық есептемеден алынды.
Тәуелсіз аудиторлар
2011 жылдың 31 желтоқсанында аяқталатын
жылдың
қаржылық есептемесіне аудитті
Компанияның бҧдан бҧрынғы тәуелсіз аудиторы – «Делойт» ЖШС, 2012 жылдың 31
желтоқсанында және 2013 жылдың 31 желтоқсанында аяқталатын жылдардың қаржылық
есептемесіне аудитті Компанияның ағымдағы тәуелсіз аудиторы – «Эрнст энд Янг» ЖШС
жҥргізді. «Эрнст энд Янг» ЖШС Аудиттелмеген аралық қаржылық есептемеге шолу тексерісін
жҥргізді.
ҚЕХС-ты қолданбай есептелген кӛрсеткіштерді ҧсыну
Осы Инвестициялық меморандумда кӛрсетілгендей, «EBITDA» амортизациялау, жалпы
әкімшілік шығыстарды, сатуға қатысты амортизациялау мен іске асыру шығыстары есепке
алынбай, қызметтердің ӛзіндік қҧны шегерілгендегі негізгі қызметтен тҥсетін кірісті білдіреді.
EBITDA Компанияның жҧмысы мен ӛтімділігін бағалаудың қосымша әдісі болып табылады, ол
ҚЕХС-қа сәйкес талап етілмейді және ҧсынылмайды. Бҧған қоса, EBITDA салықтарды
тӛлегеннен кейінгі кіріс, салықтарды тӛлегенге дейінгі кіріске балама немесе ҚЕХС-қа сәйкес
алынған ӛнімділікті бағалаудың кез келген басқа қҧралдарымен немесе операциялық қызметтің
нәтижесінде алған ақшалай ағындар кӛрсеткішінің баламасы ретінде, Компания ӛтімділігін
бағалау немесе бизнесті дамытуды инвестициялау ҥшін Компания иелігіндегі қолма-қол
қаражатты бағалау жҥйесі ретінде қаралмауы тиіс.
Компания EBITDA ҧсынады, ӛйткені осы кӛрсеткішті бағалы қағаздарға талдау жасаушылар,
инвесторлар мен басқа мҥдделі тараптар ӛз нәтижелері туралы есеп ҧсыну кезінде кӛпшілік
бӛлігін EBITDA қҧрайтын осындай эмитенттерді бағалау кезінде жиі пайдаланады деп есептейді.
Бірақ EBITDA талдамалық қҧрал ретінде шектеулерге ие және ол Компания жҧмысының
нәтижелерін талдаудан бӛлек қаралмауы немесе осындай талдама орнына қолданылмауы тиіс.
Компания ӛнімділігін бағалаушы ретінде EBITDA мынадай себептер бойынша
бірқатар
шектеулерге ие:
ол Компанияның
ақшалай шығыстарын немесе
кҥрделі шығындар бойынша алдағы
міндеттемелерін немесе келісім-шарттық міндеттемелерін кӛрсетпейді;
ол Компанияның айналым капиталындағы ӛзгерістерді немесе Компанияның айналым капиталы
ҥшін қолма-қол ақша қажеттілігін кӛрсетпейді;
ол сыйақылар бойынша айтарлықтай шығыстарды немесе сыйақылар бойынша тӛлемдерді немесе
Компанияның негізгі берешегі бойынша тӛлемдерді тӛлеумен байланысты қолма-қол ақша
қажеттілігін кӛрсетпейді;
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ол бір сектордың немесе бір мемлекеттің ӛзінде жҧмыс істейтін
мӛлшерде болуы мҥмкін табыс салығындағы айырманы кӛрсетпейді;

компаниялар ҥшін елеулі

жабдықтардың тозуы мен амортизациялау ақшалай емес шығындар болып табылса да, тозатын
және амортизацияланатын активтер болашақта жиі ауыстырылуы тиіс және EBITDA осындай
ауыстыруға қажетті қолма қол ақшаны кӛрсетпейді;
ол бағамдық айырмаға қатысты кірістерді немесе шығындарды кӛрсетпейді;
Компанияның қызметін жҥзеге асыратын саладағы басқа компаниялар бҧл кӛрсеткіштерді
Компания қолданатын тәсілдің салыстыру қҧралы ретіндегі пайдалылығын шектей отырып, одан
ерекшеленетін тәсілмен есептеуі мҥмкін.
Дӛңгелектеу
Осы Инвестициялық меморандумда берілген жекелеген сандық және пайыздық кӛрсеткіштер
дӛңгелектенген кҥйде ҧсынылды. Осыған байланысты бірқатар кестелердегі
қорытынды
кӛрсеткіштер ретінде кӛрсетілген сандық және пайыздық мәндер олардың осының алдындағы
сомаларын қосу жолымен алынған мәндерден ӛзгешеленуі мҥмкін.
Белгілі бір қаржылық ақпаратты салыстырудың мҥмкін еместігі
2011 жылдың 31 желтоқсанында аяқталатын жылдың кірістері туралы шоғырландырылған
есептегі
белгілі бір баптар 2012 және 2013 жылдардың 31 желтоқсанында аяқталатын
жылдардағы кірістер туралы
шоғырландырылған есептердің кӛрсеткіштерімен тікелей
салыстыруға жатпайды. Шоғырландырылған қаржылық есептемеден алынған Қаржылық ақпарат
(«ҦСЫНЫСТАРҒА ҚЫСҚАША ШОЛУ – Тарихи қаржылық есептемеге шолу» және «ІШІНАРА
ШОҒЫРЛАНДЫРЫЛҒАН ҚАРЖЫЛЫҚ АҚПАРАТ» бӛлімінде кӛрсетілгендей) қайта жіктеуге
жатқызылған жоқ. Қайта жіктеу 2011 жылдың 31 желтоқсанында аяқталатын жылғы таза пайдаға
және жиынтықты кіріске немесе акционерлік капиталға әсерін тигізген жоқ. Осылайша, қайта
жіктеу Компанияның есепке алу саясатындағы ӛзгерістерге ықпал етпеді.
Валюта
Компанияның функционалдық валютасы қазақстандық теңге болып табылады. Тиісінше,
Компанияның функционалдық валютасы болып табылмайтын валютадағы мәмілелер тиісті
мәміле жасалған кҥнгі айырбас бағамы бойынша теңгеге айырбасталады.
Егер ӛзгелей кӛрсетілмесе, «теңгеге» жасалған балық сілтемелер Қазақстанның ресми
валютасына жасалған сілтемелер болып табылады, ал «АҚШ долларына» жасалған барлық
сілтемелер АҚШ ресми валютасына жасалған сілтемелер болып табылады, ал «еуроға» жасалған
сілтемелер Еуразиялық экономикалық және валюталық одақтың бірыңғай валютасына жасалған
сілтемелер болып табылады.
Қазақстан, нарық және Компанияның салалары туралы ақпарат
Қазақстанға және осы елдің электр энергетикасы саласына қатысты осы Инвестициялық
меморандумда пайдаланылатын статистикалық деректер мен ақпарат, егер ӛзгелей кӛрсетілмесе,
ҚҦБ-нің «http//www.nationalbank.kz«. ресми интернет ресурсында жарияланған жылдық есебін
қоса алғанда, Қазақстанның Статистика агенттігі, Қазақстанның Қаржы министрлігі, ҚҦБ
қҧжаттарынан және олар шығарған басқа жарияланымдардан алынды. Осы қҧжатта келтірілген
нарықтық деректер мен бәсекелестік тудырушыларға қатысты ережелер туралы деректердің
кейбіреулері Дҥниежҥзілік Банк пен Халықаралық валюта қорының ашық қолжетімді
мәліметтерін, сондай-ақ Қазақстанның баспасӛз беттеріндегі жарияланымдар мен Қазақстан
Ҥкіметі («Ҥкімет») жариялаған шешімдердегі деректерді қоса алғанда, АҚШ мемлекеттік
органдары мен ӛзге тараптық кӛздердің жарияланымдарынан алынды. Ҧсынылған статистикалық
ақпаратқа ҧқсас статистика басқа кӛздерден де алынуы мҥмкін, дегенмен базалық кемшіліктер
және әдістемелер, бҧдан әрі қорытынды деректер, әртҥрлі кӛздерде бір-бірінен ӛзгешеленуі
мҥмкін.
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Жоғарыда келтірілген ақпарат Компанияның ӛзіне қаншалықты мәлім болса, Компания осы
кӛздерде жарияланған ақпарат негізінде оны растаған болса, әзірленген ақпаратты бҧрмалайтын
немесе тҥсініксіздікке алып келетін ешбір фактіге жол берілмеді. Осы Инвестициялық
меморандумда ҥшінші тҧлғалардың ақпараты пайдаланылған жағдайда ондай ақпарат кӛздері
кӛрсетілді.
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БОЛЖАМДЫҚ СИПАТТАҒЫ МӘЛІМДЕМЕ
Осы Инвестициялық меморандумда «болжамдық сипаттағы мәлімдемелер» болып табылатын
немесе есептелуі мҥмкін мәлімдемелер келтіріледі. Болжамдық сипаттағы мҧндай мәлімдемелерді
«жорамалдаймыз», «бағалаймыз», «кҥтеміз», «ҧйғарамыз», «мҥмкін», «тиіс» деген секілді
«болжамдық» терминологияны, немесе олардың қарсы мағынадағы формаларын, немесе ӛзге де
нҧсқаларды, немесе салыстыру терминдерін пайдалану арқылы немесе стратегияларды,
жоспарларды, мақсаттарды, келешек оқиғалар мен ниеттерді қарастыру жолымен анықтауға
болады. Болжамдық сипаттағы мәлімдемелерге тарихи фактілерге жатпайтын және осы
Инвестициялық меморандумда жиі айтылатын барлық сҧрақтар енеді. Болжамдық сипаттағы
мәлімдемелерге басқалармен қатар:
 Компанияның ағымдағы болжамдары туралы ниет-пікірлері мен мәлімдемелері, олардың
қатарында Компанияның жҧмыс нәтижелеріне,
қаржылық жай-кҥйіне, ӛтімділігіне,
келешегіне, ӛркендеуі мен стратегияларына қатысты болжамдар;
 Тарифтердің алдағы ӛзгерістеріне қатысты Компания болжамдары;
 Компания ӛз қызметін жҥзеге асыратын саланың дамуы туралы мәлімдемелер енеді.
Болжамдық сипаттағы мәлімдеме негізінен тәуекелдермен және тҧрақсыздықпен байланысты,
ӛйткені олар алдағы уақытта болмауы мҥмкін оқиғаларға мен жағдаяттарға жатады. Болжамдық
сипаттағы мәлімдемелердің болашақта орындалуына кепілдік берілмейді. Компания жҧмысының
нақты нәтижелері, қаржылық жай-кҥйі мен Компанияның ӛтімділігі, сондай-ақ Қазақстанның
және Компания қызметі жҥзеге асырылатын саланың дамуы осы қҧжатта мазмҧндалған
болжамдық сипаттағы мәлімдемелерден елеулі тҥрде ерекшеленуі мҥмкін. Нақты нәтижелердің
KEGOC болжамдарынан айтарлықтай ерекшеленуіне әкелуі мҥмкін маңызды факторлар осы
қҧжаттағы алдын ала ескертуші мәлімдемелерде санамаланған, олардың қатарында:






жабдықтардың істен шығуы мен еңбек дауларын қоса алғандағы тҧтынымдық шектеулер;
Компания мен Қор арасында жасалған ӛзара қарым-қатынастар туралы келісімде
кӛзделген қҧқықтарды Компанияның ӛзара қарым-қатынастардың жекелеген аспектілерін
реттеу мақсатында мәжбҥрлі орындатуға қабілетсіздігі;
KEGOC қызметін қаржылық бағалау негізінде жатқан кемшіліктер;
Компания жҧмысына немесе белгіленген инвестициялық бағдарламасына ықпал етуі
мҥмкін Ҥкіметтің тарифтік саясаты мен іс-әрекетін қоса алғандағы Ҥкімет қаулыларындағы
ӛзгерістер;



KEGOC стратегиясы мен бизнесін келешекте дамыту ауқымы мен сипаты;



Қазақстанның электр энергетикалық саласын одан әрі дамыту векторы;






Компания қызметіне тәуекелдердің айтарлықтай әсер ету мҥмкіндігіне қатысты KEGOC
компаниясының болжамдары;
Қазақстандағы экономикалық немесе саяси жағдайдағы қолайсыз ӛзгерістер; және
Компанияның жҧмысына немесе оның ӛндірістік объектілеріне
жоспарланбаған оқиғалар немесе жайттар; және

әсерін тигізетін

KEGOC дивидендтік саясаты бар.

Осы және басқа да факторлар «ТӘУЕКЕЛ ФАКТОРЛАРЫ», «БАСШЫЛЫҚТЫҢ ҚАРЖЫЛЫҚ
ЖАҒДАЙ МЕН ҚЫЗМЕТ НӘТИЖЕЛЕРІ БОЙЫНША ТҤСІНДІРМЕСІ МЕН ТАЛДАУЫ» және
«БИЗНЕС» бӛлімдерінде жан-жақты талқыланады. Бҧл факторлардың басым кӛпшілігі Компания
тарапынан бақыланбайды. Егер осы тәуекелдердің немесе айқындалуы қиын факторлардың біреуі
немесе бірнешеуі жҥзеге асса, немесе оларға негіз болған болжамдар дҧрыс болып шықпаса,
онда нақты нәтижелер осы қҧжатта болжамдық, жорамал, есептелген немесе кҥтілетін деп
сипатталған кӛрсеткіштерден айтарлықтай ерекшеленуі мҥмкін. Заңнамамен немесе тиісті
уәкілетті органмен кӛзделген жағдайларды қоспағанда, сала туралы ақпаратты және осы
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Инвестициялық меморандумда баяндалған болжамдық сипаттағы мәлімдемелерді жаңалауға
қатысты Компанияның ниеті жоқ және бҧл турасында ӛзіне міндеттемелер алмайды.
Осы Инвестициялық меморандумда болжамдық сипатта ҧсынылған кез келген мәлімдеме
Компанияның болашақ оқиғаларға қатысты ағымдағы пікірін білдіреді және оның бизнесіне,
қаржылық жағдайына. операциялық нәтижелеріне, ӛдаму стратегиясы мен ӛтімділігіне қатысты
тәуекелдерге, белгісіз жайттар мен жорамалдарға қатысты ӛзгеріске ҧшырауы мҥмкін.
Болжамдық сипаттағы кез келген мәлімдеме осы Инвестициялық меморандум жасалған кҥнге
ғана жарамды. Кез келген заңмен белгіленген міндеттемелер, ережелер немесе регламенттер
сақталған жағдайда Компания жаңа ақпараттың келіп тҥсуіне, алдағы оқиғаларға немесе ӛзге
жағдайларға қарамастан болашаққа қатысты кез келген мәлімдемелерді ашық тҥрде ӛзгертуге
немесе оларды қайта қарауға қатысты міндеттемелер қабылдамайды. Болашаққа қатысты, бізге
немесе біздің атымыздан іс-әрекет жасайтын тҧлғаларға қатысты бҧдан кейінгі барлық жазбаша
және ауызша ӛтініштер соларда кӛрсетілген ақпараттар негізінде толық қамтылған жағдайда
қаралуы тиіс. Ықтимал инвестор инвестициялық шешім қабылдар алдында нақты нәтижелердің
ӛзгерістеріне әкеп соғуы мҥмкін осы Инвестициялық меморандумда кӛрсетілген жайттарға
ерекше назар аударуы тиіс.
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АЙЫРБАСТАУ БАҒАМЫ ТУРАЛЫ АҚПАРАТ
Тӛмендегі кестелерде ҚҦБ жариялаған деректер негізінде кӛрсетілген кезеңдегі теңге мен АҚШ
доллары арасындағы айырбас бағамы туралы ақпарат ҧсынылған.
Бҧл бағамдар осы қҧжатта кӛрсетілген қаржылық ақпаратты дайындау кезінде пайдаланылған
нақты бағамдардан ӛзгешеленуі мҥмкін.
Теңге АҚШ долларына шаққанда
Ең жоғарғы

Ең тӛменгі

Орташа

Кезең
соңы

2009 ………………………………
2010 ………………………………
2011 ………………………………
2012 ………………………………
2013 ………………………………

151,4
148,5
148,4
150,9
154,5

120,8
146,4
145,2
147,5
150,2

147,5
147,3
146,6
149,1
152,1

148,4
147,4
148,4
150,7
153,6

2014 . қаңтар………………
2014 ж. ақпан………………
2014 ж. наурыз…………….
2014 ж…сәуір………………
2014 ж. мамыр………………
2014 ж. маусым……………..

155,54
184,95
184,08
182,07
183,96
183,51

154,06
155,46
181,78
182,01
182,01
183,49

154,79
172,44
182,33
182,04
182,36
183,51

155,54
184,06
182,04
182,05
183,05
183,51

31 желтоқсанда аяқталған жыл

Осы Инвестициялық меморандумда теңгемен немесе АҚШ долларымен кӛрсетілген ақша
сомасына қатысты осындай айырбастау бағамымен нақты ставка бойынша теңгеге немесе АҚШ
долларына (жағдайларға сәйкес) айырбасталуы немесе осындай айрыбастау болуы мҥмкін деген
ешқандай растамалар қамтылмаған.
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ҦСЫНЫСТАРҒА ҚЫСҚАША ШОЛУ
Келесі бӛлімді осы Инвестициялық меморандумда толығырақ баяндалған ақпаратқа кіріспе
ретінде қарау қажет. Акцияға инвестиция салу туралы шешім қабылдағанға дейін ықтимал
инвесторлар Қаржылық есептемені қоса алғанда, бҥкіл инвестициялық меморандуммен мұқият
танысып шығуы тиіс. Атап айтқанда, ықтимал инвесторлар “ТӘУЕКЕЛ ФАКТОРЛАРЫ”
бӛлімінде кӛрсетілген факторларды мұқият зерттеп шығуы тиіс. Бұл қысқаша шолу
инвесторлар ҥшін маңызды болуы мҥмкін бҥкіл ақпаратты қамтымайды және ықтимал
инвестордың Акцияларға инвстиция салу туралы кез келген шешімі тек қана осы жиынтық
ақпаратқа ғана емес, сонымен бірге бҥкіл инвестициялық меморандумды зерттеуге негізделуі
тиіс.
Шолу
KEGOC Қазақстанда электр энергиясын жеткізу, электр энергиясын желіге босату мен тҧтынуды
техникалық диспетчерлеу жӛніндегі қызметтерді және электр энергиясын ӛндіру-тҧтыну
теңгерімін ҧйымдастыру қызметтерін жҥзеге асыратын, Қазақстанда қҧрылған компания болып
табылады. Компания 1997 жылы Қазақстан Республикасы Ҥкіметінің Қазақстанның
энергетикалық жҥйесін басқаруды қайта қҧрылымдау жӛніндегі бастамасы шеңберінде қҧрылды.
Қазіргі уақытта Компанияда 4 729 адам жҧмыс істейді. Аталған Инвестициялық меморандум
әзірленген сәтте Компания «Самҧрық-Қазына» Ҧлттық әл-ауқат қоры» АҚ-ның («Қор») 100%
еншілес компаниясы болатын, ал Ҧсыныстан кейін Компанияның кем дегенде 90% плюс бір
акциясы Қорға тиесілі болады.
Мемлекет тағайындаған Жҥйелік оператор ретінде Компания Қазақстанның біртҧтас электр
энергетикалық жҥйесін ("БЭЖ") басқарады. Инвестициялық Меморандум жасалған мерзімде
БЭЖ (а) Ҧлттық электр торабынан ("ҦЭТ"); (б) 76 электр станциясынан (ҧлттық маңызы бар 8
электр станциясын қоса алғанда); (в) 21 электр желілік таратушы компаниялардан; және (г) 129
кӛтерме сауда тҧтынушыларынан тҧрады. KEGOC ҧзындығы 24 567,733 километр болатын 351150кВ жоғары вольттық электр жеткізу желілерінен, 77 қосалқы станциядан тҧратын ҦЭТ
активтерін иеленеді және басқарады, сонымен қатар осы активтерге техникалық қызмет кӛрсетеді
және жӛндеу жҥргізеді. KEGOC мемлекетаралық және ӛңіраралық электр жеткізу желілері
бойынша электр энергиясын жеткізуді, электр станцияларының ӛңірлік электр желілік
компаниялармен және ірі тҧтынушылармен байланысын қамтамасыз етеді. БЭЖ-дің қалған
активтері ҥшінші тҧлғаларға тиесілі. KEGOC электр энергиясын ӛндіретін электр станцияларында
немесе тарату торабын иелену мен пайдалануды жҥзеге асыратын компанияларда қатысу
ҥлестерін немесе акияларын иеленбейді. Тҧтастай алғанда, KEGOC электр энергиясын электр
станцияларынан тарату компаниялары мен ірі тҧтынушыларға дейін жеткізуге жауапты. KEGOC
электр энергиясын халыққа жеткізуді жҥзеге асырмайды.
Компанияның негізгі рӛлі ағымдағы техникалық, экономикалық және табиғатты қорғау
талаптарына сәйкес БЭЖ-дің ҥздіксіз жҧмысын қамтамасыз ету және ҦЭТ-ты бақылауды жҥзеге
асыру болып табылады. KEGOC:


Ҥкіметінің БЭЖ-дің сенімді жҧмысын қамтамасыз ету жӛніндегі талаптарын орындай
отырып;



акционерлік қҧнының артуын қамтамасыз етіп, ӛзінің негізгі қызметін дамыта отырып
және ҦЭТ-тың тасымалдау әлеуетін арттыра отырып, сонымен қатар қазақстандық БЭЖдің экспорттық әлеуетін барынша қолдануды қамтамасыз ете отырып; және



корпоративтік басқару тәжірибесін дамыта отырып, Компанияны орнықты дамытуды
қамтамасыз ете отырып, осы міндеттерге қол жеткізу ҥшін жҧмыс істейді.

2013 жылы Компания ӛзінің негізгі қызметінен 73 811 723 мың теңге сомасында табыс алды.
Олардың 44 351 735 мың теңгесі Компанияның желілері бойынша электр энергиясын жеткізу
жӛніндегі қызметінен, 10 827 210 мың теңгесі электр энергиясын желіге босатуды
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диспетчерлендіруден, 6 843 284 мың теңгесі электр энергиясын ӛндіру-тҧтыну теңгерімін
ҧйымдастырудан алынған болатын. Негізгі табыстың қалған бӛлігі:


электр энергиясы ағындарының нақты мемлекетаралық сальдосының жоспардағыдан
сағаттық ауытқу кӛлемдерін ӛтеу мақсатында электр энергиясын сатудан;



жоспардан тыс ағындарды қамтамасыз ету мақсатында сатып алынатын электр энергиясын
сатудан;



электр қуатын резервтеу жӛніндегі қызметтерді сатудан;



қуатты реттеу жӛніндегі қызметтерді сатудан алынды.

Мықты тҧстары
Басшылықтың пікірі бойынша Компанияның Қазақстанда электр энергиясын жеткізу
қызметтерінің жетекші жеткізушісі ретіндегі ӛзінің тиісті орнын сақтап қалуға және кҥшейтуге
ықпал ететін тӛмендегідей негізгі мықты тҧстары бар:
Қазақстанда ҰЭТ-тың иесі және операторы ретінде Компания электр энергиясын жеткізу
жӛніндегі жетекші компания болып табылады
Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес Энергетика министрлігі KEGOC Жҥйелік
оператор етіп тағайындады, ҦЭТ-тың иесі және операторы болып табылады және, тиісінше,
электр станцияларын, тарату қҧрылғыларын, ӛңіраралық және/немесе мемлекетаралық электр
жеткізу желілерін қамтитын ҦЭТ желілері бойынша электр энергиясын жеткізуге айрықша
қҧқығы бар. Компания Жҥйелік оператор бола отырып, Табиғи монополиялар туралы Заңымен
табиғи монополиялар саласына жатқызылған Компанияның желілері бойынша электр энергиясын
жеткізу, электр энергиясын желіге босату мен тҧтынуды техникалық диспетчерлеу және электр
энергиясын ӛндіру-тҧтыну теңгерімін ҧйымдастыру жӛнінде қызмет кӛрсетеді. KEGOC Табиғи
монополиялар субъектілерінің мемлекеттік тізіліміне енгізілді және оның қызметі Табиғи
монополиялар туралы Заңға сәйкес реттеледі. Қазақстан нарығында Компания жеке электр
жеткізу желілерінің операторлары тарапынан шектеулі бәсекелестікке кездесіп отыр.
2013 жылы Компания (а) Компанияның желілері бойынша 41 055 млн. кВтсағ. кӛлемінде электр
жеткізу жӛнінде қызмет кӛрсетті, бҧл Қазақстан бойынша электр энергиясын жалпы тҧтыну
кӛлемінің 40,13%-ын қҧрайды, (б) 83 863 млн. кВтсағ. кӛлемінде электр энергиясын желіге босату
мен тҧтынуды техникалық диспетчерлеу жӛнінде қызмет кӛрсетті, және (в) 153 521 млн. кВтсағ.
кӛлемінде электр энергиясын ӛндіру мен тҧтыну теңгерімін ҧйымдастыру жӛнінде қызмет
кӛрсетті. Басшылық Компания Қазақстанның заңнамасына сәйкес ҦЭТ-ты басқару және оны
иелену қҧқығын сақтайды және сонысымен KEGOC-тың Қазақстанның электр энергиясын
жеткізу, электр энергиясын желіге босату мен тҧтынуды техникалық диспетчерлеу, электр
энергиясын ӛндіру мен тҧтыну теңгерімін ҧйымдастыру жӛніндегі жетекші компаниясы ретіндегі
дәрежесін сақтап қалады деп пайымдауда.
Компания активтердің маңызды базасын иеленеді және табысты күрделі қаржы салымы бар
Қазақстан тәуелсіздік алғаннан кейін Ҥкімет Компанияға қазіргі кезде ҧзындығы 24 563,733
километр болатын 35-1150кВ электр жеткізу желілерінен және тиісті инфрақҧрылымнан тҧратын
ҦЭТ-ты басқару мен иелену қҧқығын берді. Компания электр станцияларының жабдықтарын
сақтау мен жаңғыртуға және электр энергиясын жеткізуді тиімді басқару ҥшін еліміздің ӛңірлері
арасында электр жеткізу желілерінің ӛткізу қабілеттерін арттыруға бағытталған инвестициялық
бағдарламаны іске асырады. Компанияның ірі ауқымды инвестициялық жобаларды іске асыруда
белгілі бір тәжірибесі бар және ӛз инвестициялық бағдарламасының мынадай сатыларын сәтті іске
асыра алады деп пайымдайды.
Электр энергиясына деген сұраныс артқан Қазақстандағы тұрақты макроэкономикалық
жағдай
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Жарияланған статистикалық деректерге сәйкес ішкі жаппай ӛнімнің артуы 2012 жылы 5,0%-ды,
2013 жылы 6,0%-ды қҧрады. 2014 жылы ІЖӚ артуы 5,0% қҧрайды деп болжамдалуда. Қазақстан
экономикасының айтарлықтай ӛркендеуі электр қуатына деген сҧраныстың артуына әкелді. 2010
жыл мен 2013 жыл аралығында Компанияның электр энергиясын жеткізу жӛніндегі кӛрсетілген
қызмет кӛлемі 30,3 млрд. кВт.сағ. бастап 41,1 млрд. кВт.сағ. дейін артты, бҧл 8,3% орташа
жылдық артуды қҧрайды. Қазақстанның мемлекеттік борыш деңгейі де тӛмен. Қазақстандық
экономиканың тҧрақты артуын қоса алғанда, Қазақстандағы тҧрақты макроэкономикалық жағдай
электр энергиясын жеткізуге деген бӛлшек және ӛнеркәсіптік сҧраныстардың артуына әкеледі деп
кҥтілуде.
Акционер мен Үкіметтің мықты қолдауы
Компания қазіргі уақытта толығымен Қорға тиесілі. Ҧсыныстан кейін Қорға KEGOC-тың 90%
плюс бір акциясы тиесілі болады. Қордың мәлімделген миссиясы Қор тобына кіретін ҧйымдардың
ҧзақ мерзімді қҧндылығын ӛсіру және активтерін тиімді басқару арқылы
Қазақстан
Республикасының ҧлттық әл-ауқатын арттыру болып табылады. Нәтижесінде, Компанияның
басшылығы Ҧсыныстан кейін Қор Компанияның жҧмысында және оны бҧдан әрі дамытуда
маңызды рӛл атқаруды жалғастырады деп болжамдайды. Қордың Қазақстанды экономикалық
дамытудағы жетекші рӛлі Компанияға алдыңғы қатарлы ӛнеркәсіп тҧтынушыларымен ӛзара
қарым-қатынасты қолдай отырып, оның операциялық тиімділігін жақсартып, сонымен қатар
Қазақстандағы ӛнеркәсіп тҧтынушыларымен және экспорт нарығымен ӛзара жаңа қарым-қатынас
қҧра отырып, оның инвестициялық бағдарламаларын іске асыруға кӛмектеседі деп кҥтілуде.
Тәжірибесі мол құзыретті басшылық және біліктілігі жоғары жұмыс күші
KEGOC-тың басшылар командасының Қазақстанның энергетикалық компаниялары мен
мемлекеттік қызметтегі тәжірибесі мол, әлеуеті жоғары. Компания басшылығы командасының
қҧрамы мен тәжірибесі оның ӛркендеуінде негізгі рӛл атқарды және басшылық мҧндай тәжірибе
Компанияның болашақтағы стратегияларды сәтті іске асыру және бизнесті кеңейту ҥшін ӛте
қажет деп пайымдайды. Бҧдан ӛзге, Компания біліктілігі жоғары, кәсіби және сенімді, электр
энергиясын жеткізу желілерін басқару мен қызмет кӛрсетуде кӛп жылдық тәжірибесі бар
адамдарды тарта алады. Компания басшылығы Компанияның электр жеткізу бойынша кӛшбасшы
ретіндегі жағдайы жоғары біліті кандидаттарды жалдауға кӛмектеседі деп сенеді. Компания ӛз
қызметкерлерінің дағдыларын қолдаумен дамыту және тәжірибелерін кеңейту ҥшін орналасқан
жерлерінде кәсіби оқытуды қоса алғанда оқыту ҥшін кӛп мҥмкіндіктер береді. KEGOC
қызметкерлері жоғары деңгейдегі қанағаттанушылықты кӛрсетіп отыр, бҧл Компанияның тиімді
жҧмыс істеуіне кӛмектеседі.
Тартымды дивидендтік саясат
Компания тиісті кезеңнің қаржылық кӛрсеткіштеріне қарай жыл қорытындылары бойынша да,
жарты жылдық қорытындылар бойынша да дивидендтер тӛлей алады. Дивидендтер тӛлеу
Қазақстанның заңнамасымен, Компанияның Жарғысымен және Компанияның дивидендтік
саясатымен реттеледі. Дивидендтік саясатқа сәйкес Компания тиісті қаржы кезеңіне таза
табыстың кем дегенде 40%-ы мӛлшерінде дивидендтер тӛлеуге ниетті. Алайда, дивидендтерді
тӛлеудің нақты мҥмкіндігі дивидендтерді тӛлеуді шектейтін және тіпті тыйым салатын Қазақстан
Республикасының заңнама талаптарына байланысты. Сонымен қатар, Директорлар кеңесі
Компания қабылдаған шартты және басқа да міндеттерді есепке алуы және кез келген басқа да
факторларды, соның ішінде Компанияның қаржылық жағдайын, оның қаржылық жағдайына
қатысты болжамдарды, Компанияның ақша қаражатына деген қажеттіліктерін (мысалы, кҥрделі
қаржы салымдары және инвестициялық бағдарламаларды жҥзеге асыру ҥшін) назарға алуы тиіс.
Стратегия
Компания технологиялар, экономика, қоршаған ортаны қорғау, еңбек қауіпсіздігі және
денсаулықты қорғау саласындағы жаңа стандарттардың талаптарын есепке ала отырып, Қазақстан
БЭЖ сенімді қызмет етуін және тиімді дамуын қамтамасыз етуді ӛз миссиясы деп болжайды.
Компания басшылығы Компанияның Қазақстанда және ғаламдық экономикалық ортада табысты
жҧмыс істей алатын дербес, бәсекеге қабілетті коммерциялық ҧйым ретінде қалыптасуын ӛзінің
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негізгі стратегиялық мақсаты етіп қойып отыр. Негізгі стратегиялық мақсатты жҥзеге асыру
ҥдерісінің бӛлігі ретінде Компания мынадай бағыттар бойынша стратегияны іске асыруға басты
назар аударады:
Қазақстанның қажеттіліктеріне
қамтамасыз ету

сәйкес

Қазақстан

БЭЖ

сенімді

жұмыс

істеуін

ҦЭТ-тың сенімділігін қамтамасыз ету мақсатында 2000 жылдан бастап Компания қосалқы
станциялардың жабдықтарын және электр жеткізу желілерін қайта қҧру мен жаңғыртуға
бағытталған инвестициялық бағдарламаны іске асырып келеді. 2015 және 2025 жылдар
аралығындағы инвестициялық бағдарлама жалпы инвестиция кӛлемі 142,1 млрд. теңгені қҧрайтын
қолданыстағы активтерді қайта қҧру мен жаңғыртуды қамтиды, олардың 84,8 млрд. теңгесі электр
жеткізу желілерін қалпына келтіруді инвестициялауға жҧмсалады деп болжамдалуда. Басшылық
KEGOC-тың электр энергиясын жеткізу жӛніндегі инфрақҧрылым объектілерін жаңғырту мен
қызмет кӛрсетуді кӛздеуі олардың қызмет ету сенімділігін, тиімділігі мен мерзімін арттырады,
сонымен қатар жеткізуге жҧмсалатын электр энергиясының технологиялық шығысын
оңтайландыру, техникалық қызмет кӛрсету мен жӛндеуге жҧмсалатын шығыстарды қысқарту
есебінен ӛндірістік кӛрсеткіштерді жақсартады.
Компания
бизнесін
ӛркендету
мүддесінде
қажеттіліктеріне сәйкес ҰЭТ-ты дамыту

және

Қазақстан

экономикасының

ҦЭТ-ты дамыту экономика мен халықтың электр энергиясына деген артып келе жатқан
сҧраныстарын қамтамасыз ету ҥшін жаңа электр жеткізу желілері мен қосалқы станцияларды салу
арқылы жҥзеге асырылады. Осылайша, қазіргі таңда Компанияның стратегиялық жоспарларына
сәйкес ҦЭТ-ты дамыту жӛніндегі басым жобалардың инвестициялық қоржынына 140 жоба кіреді.
KEGOC-тың 2015 жылдан бастап 2025 жылға дейінгі инвестициялық бағдарламасы жаңа
инфрақҧрылым салу мен жҧмыс істеп тҧрған электр жеткізу желілері мен қосалқы станцияларды
жаңғыртуға 383,3 млрд. теңге мӛлшеріндегі жоспарлы кҥрделі қаржы салымдарын қамтиды.
Инвестициялық бағдарлама тізбектер бойынша ҧзындығы 4 571 км қосымша электр жеткізу
желілерін салуды болжамдайды. Басшылық жаңа электр желілері мен қосалқы станцияларын салу
Компанияға тҧтынушыларды электр энергиясымен қамтамасыз ету сенімділігін арттыруға,
жеткізілетін электр энергиясының кӛлемін, қуатын арттыруға және қосымша экспорттық және
транзиттік мҥмкіндіктерді, сонымен бірге Компанияның тиімділігін арттыру мен бизнесін дамыта
қҧруға мҥмкіндік береді.
Компания қызметінің тиімділігін арттыру
Компания ӛз қызметінің тиімділігін арттыру мақсатында инновациялық технологияларды
қолданады, болашақта жаңа жабдықты ендіреді және ендіруді жоспарлайды және электр
энергиясын жеткізген кезде ысырап деңгейін оңтайландыру жӛнінде міндет қойды. Сонымен
қатар, Компанияның қызметіне монитроинг жҥргізу ҥшін Компания ӛндірістік активтерді басқару
жҥйесі арқылы басқарудың озық әдістемесін, теңгерімделген басқару жҥйесін ендірді.
Акционерлік құнын арттыруды қамтамасыз ету
Компания пайданы ҧлғайту және акционерлік қҧнды ӛсіруді Компанияның нақты шығындарына
сҥйене отырып есептелетін тарифтерді бекітуге ӛтініш жасау арқылы Компания шығыстарын
оңтайландыру, кӛрсетілетін қызмет кӛлемдерін арттыру, клиенттердің қанағаттануына зерттеу
жҥргізу әдісі арқылы клиенттерге қызмет кӛрсету сапасын арттыру, Компанияның тариф саясаты
мен электр энергетикасы саласындағы заңнаманы жетілдіру ҥдерісіне қатысуы арқылы
орындауды жоспарлайды.
Қазақстанда электр энергиясы нарығының тиімділігін жетілдіру және арттыру
Жҥйелік оператор бола отырып, KEGOC Қазақстанда электр энергиясының тиімділігін жетілдіру
мен арттыруға белсенді тҥрде қатысады. Атап айтқанда, Компанияның ҥш негізгі қызметінің бірі
электр энергиясын ӛндіру-тҧтыну теңгерімін ҧйымдастыру қызметі болып табылады. 2016 жылы
қысқа мерзімді теңгерімделген нарықты іске қосу тҧтынушыларды шекті жҥктеме кезеңінде
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электр энергиясын кезеңдік тҧтынуды азайтуға, ал энергия ӛндіруші ҧйымдарды қуат резервтерін
осындай қосымша кӛлемдерге қажеттіліктер туындаған кезде электр энергиясының қосымша
кӛлемдерін ӛндіруге дайын кҥйде ҧстау арқылы қуат тапшылығын жабуға ынталандырудың
нарықтық механизмдерін қҧруға бағытталған.
Компания электр энергиясы нарығын іске қосу саланың инвестициялық тартымдылығын арттыру
есебінен ӛндіруші қуатты озық дамыту арқылы Қазақстан БЭЖ-нің ҧзақ мерзімді сенімділігін
қамтамасыз етуге мҥмкіндік береді деп санайды.
Сонымен қатар, Компания ӛзінің еншілес ҧйымы «Жаңартылатын энергия кӛздерін қолдау
жӛніндегі есеп айырысу-қаржы орталығы» ЖШС арқылы жаңартылатын энергия кӛздерін (ЖЭК)
қолдана отырып, ӛндірілетін электр энергиясын орталықтандырылған сатып алу-сату секторына
қатысады.
Корпоративтік басқару тәжірибесін дамыту және орнықты дамуды қамтамасыз ету
Компания корпоративтік басқаруды жетілдіру саясатын жалғастырады және аталған саладағы
анағҧрлым жақсы тәжірибелерді ендіруге талпынады. БҦҦ Ғаламдық шартының мҥшесі бола
отырып, Компания адам қҧқықтары, еңбек, қоршаған орта және сыбайлас жемқорлықпен кҥрес
саласындағы Ғаламдық шарттың қағидаттарын берік сақтайтынын растайды.
Шектес елдердің электр энергетикалық компанияларымен ӛзара орнықты серіктестік
қарым-қатынастарға қол жеткізу
Компания болып жатқан ықпалдасу ҥдерісі, Кедендік одақ, Еуразиялық экономикалық одақ қҧру
шеңберінде шектес елдердің энергетикалық жҥйелерімен қатарлас жҧмыс істей отырып, осы
елдердің электр энергетикалық кәсіпорындарымен ынтымақтастықты қолдау және дамыту,
Жҥйелік оператор ретінде Орталық Азия мемлекеттерімен, Ресеймен және басқа да
мемлекеттермен ӛзара қарым-қатынас кезінде БЭЖ мҥдделерін қорғау, ТМД елдерінің жалпы
электр энергетикалық нарығын (ең алдымен, Ресеймен және Белорусиямен біртҧтас электр
энергетикалық нарықты) қҧруға ықпал етуді міндет етіп қойып отыр.
Компания трансшекаралық қызметті кеңейтуге және тереңдетуге талпынуда. 2014 жылғы 29
мамырда Қазақстан, Ресей мен Белоруссия басшылары қатысушы елдер арасында жалпы электр
энергетикалық нарық қҧруды болжамдайтын Еуразиялық экономикалық одақ қҧру туралы шартқа
қол қойды. Жҥйелік оператор бола отырып, KEGOC Еуразиялық экономикалық комиссия Алқасы
мен Еуразиялық экономикалық одақтың жалпы электр энергетикалық нарығын қҧру жӛніндегі
шағын комитет жанындағы Электр энергетикасы жӛніндегі консультативтік комитеттің
жҧмысына қатысады.
Сонымен қатар, Қазақстанда елдің ӛз қажеттіліктерінен айтарлықтай асатын ірі кӛмір
бассейндерінің, табиғи газ бен уранның болуы электр энергиясын ӛндіру мен экспорттауға
әлеуеттік негіз болып отыр. 220-500 кВ мемлекетаралық электр жеткізу желілерінің болуы
KEGOC-қа электр энергиясын кӛршілес елдерге жеткізуге мҥмкіндік беріп отыр.
Тәуекел факторлары
Компания Акцияларына салынатын инвестициялар Компанияның бизнесіне байланысты
тәуекелдермен, Қазақстанға байланысты ӛнеркәсіптік, саяси, әлеуметтік, экономикалық және
қҧқықтық тәуекелдермен, сонымен қатар басқалардың арасындағы тӛмендегідей мәселелерге
байланысты тәуекелдерді қоса алғанда, акциялардың ерекшелік сипатымен байланысты
тәуекелдермен қатар жҥреді:
Компанияға қатысы бар тәуекелдер:


Компания қажетсіз реттейтін ӛзгерістер нысаны болып табылады (және нысаны болуды
жалғастыра беруі мҥмкін) және қатал реттелетін операциялық орта жағдайында тҧр.
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Компанияның табысы мен тиімділігі ең алдымен заңнама нормаларына, сонымен қатар
реттеуші орган қабылдаған нормаларға, олардың тарифтік реттеу мен тарифтерді есептеу
жҥйелерін тҥсіндіруге сай ағымдағы тарифтік саясатқа байланысты.



Ҧзақ мерзімді тарифтердің қҧрылымы Компания ҥшін қызметтердің нақты кӛлемдері мен
олардың ӛзіндік қҧны жоспардағыдан айтарлықтай ауытқыған жағдайда пайданың қажетті
кӛлемін қамтамасыз ете алмауы мҥмкін.



Негізгі қҧралдарды есепке алу және тарифтердің қҧрылымы туралы талаптардағы
ӛзгерістер Компанияға теріс әсер етуі мҥмкін.



Ықтимал ҧсыныс қҧрылымы Қазақстанның заңнама талаптарын есепке ала отырып,
қҧрылғанына қарамастан ол ҦЭТ-ты жекешелендіруге тыйым салу талаптарына қайшы
келетіндей тҥсіндірілуі мҥмкін.



Компанияның жҥйелік оператор ретіндегі мәртебесін ӛзгерту Компанияның жҧмысы мен
болашақ қызметіне айтарлықтай теріс әсер етуі мҥмкін.



Компания ҥшінші тҧлғалардың қызметтеріне сҥйенеді.



Қордың Компанияның негізгі акционері ретіндегі мҥдделері Компания мҥдделерінен және
Акцияны ҧстаушылардың мҥдделерінен ерекшеленуі мҥмкін.



Компания Ӛзара қарым-қатынас туралы келісім бойынша ӛз қҧқықтарының мәжбҥрлі
орындалуына қол жеткізбеуі мҥмкін.



Компания жуырда қызметкерлерді қысқарту саясатын іске асыру бойынша бірқатар
шараларды жҥзеге асырды.



Компанияның электр жеткізу желілерінің ӛткізу қабілеті бҧзылуы мҥмкін, бҧл оған
айтарлықтай айыппҧлдар салынуына әкеп соғады.



Компанияның кейбір активтерінің жай-кҥйі оның операциялық стандарттары деңгейінің
шектелуіне және (немесе) жаңғырту мен кеңейту жӛніндегі кҥрделі жҧмыстарды қажет
етуіне әкеп соғуы мҥмкін.



Компанияның ӛз инвестициялық бағдарламасын уақтылы және бюджет шеңберінде жҥзеге
асыруға қабілетсіздігі Компанияның қызметіне әсер етуі мҥмкін.



Компания ӛз электр жеткізу желілері жҧмысының тоқтап қалуы, сонымен қатар кез келген
ҥшінші тараптың қатысынсыз орын алуы мҥмкін іркілістер немесе кедергілер нәтижесінде
ҥшінші бір тҧлғаға келтірілген залалдар мен шығындар ҥшін жауапкершілікке тартылуы
мҥмкін.



Компанияның сақтандыру ӛтемі шығындарды ӛтеу ҥшін жеткіліксіз болуы мҥмкін.



Компания ӛз басшылығының білімі мен тәжірибесіне тәуелді және қҧзыретті басшылықты
жоғалту Компанияның бизнесіне, оның қаржылық жай-кҥйі мен нәтижелеріне теріс әсер
етуі мҥмкін.



Компания басшылығының листингтік компанияға басшылық жасау тәжірибесі болмады.



Компания бизнесіне жҧмыс қарқынының тӛмендеуі, тоқтап қалуы, ереуілдер және еңбек
қатынастары мәселелеріне байланысты жҧмыс тәртібінің басқадай бҧзылуы әсер етуі
мҥмкін.



Компания кҥрделі қарыз қаражатын тарту немесе ӛз акцияларын шығару есебінен кҥрделі
шығындарды қаржыландыруға байланысты қиындықтарды сезінуі мҥмкін.
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Компанияның қарыз қаражаты мен акционерлік капиталының ара қатынасы оның
тиімділігіне теріс әсер етуі мҥмкін.



Теңгеге қатысты АҚШ доллары мен басқа да валюта бағамының қҧбылуы Компанияның
бизнесіне, оның қаржылық жай-кҥйіне және жҧмыс нәтижесіне теріс әсер етуі мҥмкін.



Компания оның қызметіне теріс әсер ететіндей қоршаған ортаға эмиссия ҥшін рҧқсаттар
алу бойынша талаптар мен табиғатты қорғау заңдарының ықпалына тҥседі, бҧл
шығындарға, міндеттемелерге, жауапкершілікке немесе шектеулерге әкелуі мҥмкін.



Денсаулықты қорғау және еңбек қауіпсіздігі жӛніндегі талаптардың бҧзылуы, сонымен
қатар тӛтенше жағдайлар Компанияның жҧмысын бҧзып, пайдалану шығындарын
арттыруы мҥмкін.



Компанияның жылжымайтын мҥлік қҧқығы, сонымен қатар оның айырықша қҧқықтары
даулануы мҥмкін.



Компания ӛз бизнесін жҥргізу ҥшін ақпараттық жҥйелерге және деректерді ӛңдеу
жҥйелеріне байланысты, осындай жҥйелердің дәлсіздігі немесе бҧзылуы Компанияның
қаржылық жағдайына және нәтижелеріне теріс әсер етуі мҥмкін.



Компанияның немесе оның еншілес Компанияларының қатысуымен болған сот даулары
мен басқа да істі қарау бойынша қабылданған қолайсыз шешімдер Компанияның
бизнесінде және қаржылық жағдайы мен нәтижелерінде теріс кӛрініс табуы мҥмкін.

Қазақстанмен байланысты тәуекелдер


Компания дамып келе жатқан нарықтарға байланысты жалпы тәуекелдерге ҧшырауы
мҥмкін.



Қазақстандық экономика басқа елдердің экономикасында болып жатқан оқиғалардың теріс
әсеріне ҧшырауы мҥмкін.



Рҧқсаттар алу ҥшін Компания сақтауы тиіс заңнамадағы, қағидалардағы және
талаптардағы кез келген ӛзгерістер айтарлықтай шығындарды талап етуі немесе
Компанияны материалдық жауапкершілікке немесе басқа да санкцияларға ҧшыратуы
мҥмкін.



Қазақстанның Корпоративтік басқару кодексі Қазақстанда корпоративтік басқарудың
орнықты тәжірибесін қаматамасыз етуде ӛз тиімділігін әлі дәлелдемеді.



Сыртқы факторлар Қазақстанның экономикасынатеріс әсер етуі мҥмкін.



Валюталық реттеу туралы заң ережелерінің Компанияның шетелдік валютада жасалған
мәмілелеріне әсер етуі.



ҚҦБ теңгенің айырбас бағамын қайта қолдау туралы шешім қабылдауы мҥмкін, бҧл
Қазақстан Республикасының қаржы секторына және экономикасына теріс әсер етуі
мҥмкін.



Экономикалық реформаларды іске асыру нәтижелеріне қатысты екіҧштылық бар.



Қазақстанның экономикалық ӛркендеуінің баяулауы Компанияның бизнесіне теріс әсер
етуі мҥмкін.



Шикізат тауарларының бағасындағы ӛзгерістердің, валюта бағамының қҧбылуы мен
экспорттық сауда-саттыққа тәуелділіктің Қазақстанның экономикасына теріс әсер ету
мҥмкіндігі.
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Компанияның барлық қызметі Қазақстанда жҥзеге асырылады. Тиісінше, ол ҥнемі
Қазақстанда орын алған экономикалық, саяси және әлеуметтік жағдайларға байланысты.



Қазақстандағы салық жҥйесі салыстырмалы тҥрде алғанда дамудың ерте сатысында тҧр.
Салық заңнамасын тҥсіндіру және қолдану ҥдерісі дамуда, бҧл Компания қызметіне және
Қазақстандағы ивнестицияларға қатысты тәуекелдерді арттырады.



Компания Қазақстанның мемлекеттік органдары жариялаған және осы Инвестициялық
меморандумда пайдаланылған ресми статистикалық және басқа да деректердің дәлдігіне
кепілдік бере алмайды.

Листингпен, Ҧсыныспен және Акциялармен байланысты тәуекел факторлары


Акциялар ҥшін белсенді сауда нарығы дамымауы мҥмкін.



АҚШ, Ҧлыбританияға және Батыс Еуропаның басқа да елдеріне қарағанда бағалы қағаздар
нарығы аз дамыған, бҧл Акциялар ҥшін тиімді жҧмыс істейтін нарықтың дамуына кедергі
келтіруі мҥмкін.



Акция бағасы айтарлықтай ауытқуы мҥмкін.



Компания дивидендтерін тӛлеу кӛптеген факторларға байланысты.



Дамып келе жатқан нарықтардағы
тҧрақсыздығына әкелуі мҥмкін.



Акцияларға салынатын инвестицияларға байланысты инвесторлар кӛтерген шығындар
олар Акцияларға салған инвестициядан алған табыстармен салыстырғанда кӛбірек болуы
мҥмкін.



Компанияның алдағы уақытта борыштық немесе ҥлестік бағалы қағаздарын ҧсынуы
Акциялардың нарықтық қҧнына теріс әсер етуі және бҧрынғы акционерлер ҥлесін бҧзуы
мҥмкін.



Есептік кезеңдегі қаржылық есептемелер тікелей салыстыруға жатпайды.



Инвестициялық меморандум 2014 жылғы 30 қыркҥйекте аяқталған тоғыз айдағы
қаржылық есептемені қамтымайды.



Жеке тҧлғалардың Акциялар бойынша табыстарына салық салынуы мҥмкін.

қаржылық

кҥйзелістер

Акция

бағаларының

Бҧл соңғы тізбе емес және Компанияға тән әрі Ҧсыныспен байланысты айқындалмаған жағдайлар
мен тәуекелдердің толық сипаттамасын қамтымайды. Барынша толық мәлімет «ТӘУЕКЕЛ
ФАКТОРЛАРЫ» бӛлімінде берілген.
Тарихи қаржы ақпараттарына шолу
Мына кестелерде Компанияның тарихи қаржылық деректері мен 2011ж., 2012ж. және 2013ж. 31
желтоқсанда аяқталған жылдардағы, сонымен қатар 2014ж. бірінші жарты жылдығындағы және
сол жылдардағы жай-кҥй бойынша басқадай операциялық деректер қамтылған. Тӛменде
келтірілген қаржылық ақпарат осы Инвестициялық меморандумның барлық дерлік бӛлігіне
енгізілген Шоғырландырылған қаржылық есептемеден алуыны және сонымен бірге қарастырылуы
тиіс. «Эрнст энд Янг» ЖШС 2012ж. және 2013ж. 31 желтоқсанда аяқталған жылдың жай-кҥйіне
аудит, сонымен қатар 2014ж. бірінші жарты жылдығына аралық шоғырландырылған қаржы
есептемесіне шолу жҥргізді, ал «Делойт» ЖШС 2011ж. 31 желтоқсанда аяқталған жылдағы жайкҥй бойынша шоғырландырылған қаржылық есептемеге аудит жҥргізді. Қаржылық ақпаратқа
шолу осы Инвестициялық
меморандумның бӛлігі болып табылатын «ІШІНАРА
ШОҒЫРЛАНДЫРЫЛҒАН ҚАРЖЫЛЫҚ АҚПАРАТ», «БАСШЫЛЫҚТЫҢ ҚАРЖЫЛЫҚ
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ЖАҒДАЙ МЕН ҚЫЗМЕТ НӘТИЖЕЛЕРІН ТҤСІНДІРУІМЕН ТАЛДАУЫ» бӛлімдерімен және
ҚАРЖЫЛЫҚ ЕСЕПТЕМЕМЕН (оған берілген ескертулерді қоса алғанда) бірге қарастырылуы
тиіс және олар осы Инвестициялық меморандумның бір бӛлігі болып табылады.
31 желтоқсанда
2012
(аудиттелд
і)

2013
(аудиттелді)

176 699 251

189 344 946

319 615 755

40 869 277

43 059 890

47 705 971

217 568 528

232 404 836

367 321 726

47 033 014
238 222
078

120 965 687

126 560 042

221 181 463

129 075
310

332 197 751

78 121 436

84 403 326

118 413 645

87 445 475

168 981 623

18 481 405

21 441 468

27 726 618

28 075 607

96 602 841

105 844 794

146 140 263

21 701 293
109 146
768

217 568 528

232 404 836

367 321 726

238 222
078

2011
(аудиттелді)
(мың теңгемен)

30 маусымда

2013
2014
(мың теңгемен)

Қаржылық
жағдай туралы
есеп
Ҧзақ мерзімді
активтер
Ағымдағы
активтер
Барлығы
активтер
Қаржылық жағдай
туралы
шоғырландырылғ
ан есеп
Капитал
Ҧзақ мерзімді
міндеттемелер
Қысқа мерзімді
активтер
Барлығы
міндеттемелер
Барлығы
капиталдар мен
міндеттемелер

2011
(аудиттелді)
(мың теңгемен)

31 желтоқсанда
2012
(аудиттелді
)

191 189
064

473 445 342
55 809 639
529 254 981

197 057 230

529 254 981
30 маусымда

2013
(аудиттелд
і)

2013
2014
(мың теңгемен)

Табыстар
туралы
шоғырландыры
лған есеп
Тҥсім
Кӛрсетілген
қызметтердің
ӛзіндік қҧны
Жаппай пайда
Жалпы және
әкімшілік
шығыстар
Іске асыру
шығыстары
Пайда (қайта
бағалаудан болған
залал)
Операциялық
пайда

57 249 517

65 855 173

73 811 723

34 976 552

42 685 668

(41 451 948)

(49 268 483)

(55 574 322)

(26 152
847)

(34 650 783)

15 797 569

16 586 690

18 237 401

8 823 705

8 034 885

(5 976 393)

(5 829 446)

(6 422 878)

(2 837
073)

(6 332 064)

(156 142)

(168 612)

(154 408)

(87 131)

(74 386)

(26 807 757)
9 665 034

10 588 632

(15 147 642)
20

14 194 012
5 899 501

15 822 447

2011
(аудиттелді)
(мың теңгемен)
Табыстар
туралы
шоғырландыры
лған есеп
Депозиттер,
ағымдағы шоттар
және
облигациялық
купондар
бойынша
пайыздық
табыстар
Қаржылық
шығыстар
Оң/
(теріс) бағамдық
айырмашылық
Басқадай
табыстар
Басқадай
шығыстар
Пайдаға салық
салғанға дейінгі
пайда/(залал)
Пайдаға
салынатын салық
бойынша шығыс
Бір жылдағы
пайда/(залал)
Сату ҥшін қолда
бар
инвестицияларды
қайта бағалаудан
болған залалдар
Барлығы бір
жылдағы
жиынтық
табыс/(залал)



1 699 050

31 желтоқсанда
2012
(аудиттелді
)

1 604 788

30 маусымда
2013
(аудиттелд
і)

2013
2014
(мың теңгемен)

1 797 051

862 971

822 647

(2 457 956)

(1 991 132)

(2 021 023)

(967 831)

(1 693 881)

1 306 839

(1 806 822)

(2 680 967)

(100 897)

(13 367 026)

736 475

138 783

381 865

74 102

115 677

(249 108)

(49 423)

(17 631)

(120 388)

(35 932)

10 700 334

8 484 826

(17 688 347)

5 647 458

1 663 932

(2 878 089)

(1 543 797)

(3 188 073)

(1 337
303)

(1 076 012)

7 822 245

6 941 029

(14 500 274)

4 310 155

587 920

(167)

-

(110 801
004)

(115 578)

(111 109
831)

96 300 730

4 194 577

111 697 751

7 822 078

6 941 029

Компанияның жиынтық табыс, кӛрсетілген қызметтердің ӛзіндік қҧны, басқа да шығыстар,
басқа да табыстар, жалпы және әкімшілік шығыстар мен қаржылық шығыстар туралы
шоғырландырылған есептеме баптары табысты, шығындар мен шығыстарды кӛрсету әдісінің
ӛзгеруі нәтижесінде бір жағынан 2011ж. 31 желтоқсанда аяқталған жыл мен басқа жағынан
2012ж. 31 желтоқсанда аяқталған жыл аралығын салыстыруға жатпайды. Кӛрсетілген барлық
кезеңдер бойынша осындай салыстыруды қамтамасыз ету мақсатында 2011ж. 31 желтоқсанда
аяқталған жылғы тиісті баптар қайта жіктеліп, тӛменде кӛрсетілді. Осындай қайта жіктеулер
2011ж. 31 желтоқсанда аяқталған жылғы таза пайда мен жиынтық табысқа немесе 2011ж. 31
желтоқсандағы жай-кҥй бойынша капиталға әсер етпеді:
2011ж. 31 желтоқсанда аяқталған жылға
Мың теңгемен
Тҥсім (1)…………………
Басқадай табыстар(1)…………

Алдыңғы есеп
54 793 163
3 192 829
21

Қайта жіктеу
2 456 354
(2 456 354)

Қайта жіктеу
сомасы
57 249 517
736 475

Кӛрсетілген қызметтердің
ӛзіндік қҧны(2)………………
Басқадай шығыстар(2)………
Жалпы және әкімшілік
шығыстар(3)………………
Қаржылық шығыстар(3)………

(39 581 302)

(1 870 646)

(41 451 948)

(2 119 754)
(6 332 179)

1 870 646
355 786

(249 108)
(5 976 393)

(2 102 170)

(355 786)

(2 457 956)

(1) Электр энергиясын сатудан тҥскен 1 794 017 мың теңге сомасындағы тҥсім, электр энергиясын
резервтеу қызметінен тҥскен 528 197 мың теңге сомасындағы тҥсім, электр энергиясының
активтеріне қызмет кӛрсетуден тҥскен 134 140 мың теңге сомасындағы тҥсім Басқадай
табыстар қҧрамынан Тҥсімдер қҧрамына ауыстырылды;
(2) Сатып алынған электр энергиясының 1 781 250 мың теңге сомасындағы ӛзіндік қҧны және
89 396 мың теңге сомасындағы электр энергиясы желісі бойынша активтерге қызмет кӛрсету
қҧны Басқадай шығыстар қҧрамынан Кӛрсетілген қызметтердің ӛзіндік қҧны қҧрамына
ауыстырылды;
(3) Банкі кепілдемелеріне қатысты 355 786 мың теңге сомасындағы комиссия Жалпы және
әкімшілік шығыстар қҧрамынан Қаржылық шығыстар қҧрамына ауыстырылды;
31 желтоқсанда
2011
(аудиттелді)

2012
(аудиттел
ді)

(мың теңгемен)

30 маусымда

ӛзгеріс %

2013
(аудиттелді)
(мың
теңгемен)

2011

2012

2013

2014

(мың теңгемен)

Ақшалай қаражат
қозғалысы
туралы
шоғырландырылғ
ан есеп
Операциялық
қызметтен тҥскен
таза ақшалай
ағындар
Инвестициялық
қызметте
пайдаланылған таза
ақша ағыны
Қаржылық
қызметте
Пайдаланылған
таза ақша ағындары
Ақша қаражаттары
мен олардың
баламаларындағы
таза ӛзгеріс
Таза бағамдық
айырмашылық
1 қаңтардағы жайкҥй бойынша
ақшалай қаражат
және оның
баламалары
31 желтоқсандағы
жай-кҥй бойынша
ақшалай қаражат

17 536 699

14 664 826

2.0

(16.4)

14 458 324

9 849
809

5 839 389

(35 010 626)

(19 276
465)

117.1

(44.9)

(17 999 863)

(7 358
328)

(7 034
090)

21 595 473

3 127 659

(844.0)

(85.5)

6 988 560

1 000
888

6 915 157

4 121 446

(1 483 980)

(325.2)

(136.
0)

3 447 021

3 492
369

5 720 456

46 551

(15 155)

(697.7)

(132.
6)

236 032

47 001

765 190

5 375 640

9 543 637

(25.5)

77.5

8 044 502

8 044
502

11 727
555

9 543 637

8 044 502

77.5

(15.7)

11 727 555

11 583
872

18 213
201
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31 желтоқсанда

30 маусымда

2012
(аудиттел
ді)

2011
(аудиттелді)
(мың теңгемен)

2011

2013
(аудиттелді)
(мың
теңгемен)

2012

ӛзгеріс %

2013

2014

(мың теңгемен)

және оның
баламалары
31 желтоқсанда

2011

30 маусымда

2012
2011

2012

(аудиттелді) (аудиттелді)
(Мың теңгемен)

2013
(аудиттелді)
(Мың
теңгемен)

ӛзгеріс %

2013

2014

(Мың теңгемен)

EBITDA(1)
EBITDA………………
…..
Маржа EBITDA,
%............

17,225,413

17,871,308

10.5

3.8

20,209,138

9,156,058

9,534,572

30.1%

27.1%

24.1

15.0

27.4

27.2

22.3

EBITDA амортизацияны есепке алмағандағы қызметтердің ӛзіндік қҧны бойынша шығыстарды,
амортизацияны есепке алмағандағы жалпы әкімшілік шығыстар мен сату жӛніндегі шығыстарды
алып тастағанда негізгі қызметтен тҥскен табыс ретінде айқындалады. EBITDA маржасы негізгі
қызметтен тҥскен табыс сомасына бӛлінген EBITDA ретінде анықталады. EBITDA-ға және
EBITDA маржасына енгізілген сомалар Компанияның шоғырландырылған қаржылық
есеаптемесінен алынған кезде олар ҚЕХС-қа сәйкес есептелген қаржылық кӛрсеткіштер болып
табылмайды және, тиісінше, Компанияның ӛтімділік кӛрсеткіші ретінде тҥсімнің немесе жиынтық
табыстың/(залалдың) жалпы сомасының баламасы ретінде қарастырылмауы тиіс. Компания
басшылығы қазіргі уақытта ӛзгелермен қатар ӛз қызметінің нәтижелерін бағалау, бюджет әзірлеу
және осындай бюджеттермен салыстырғанда қызмет тиімділігін бағалау мақсатында EBITDA
және EBITDA маржасын қолданады. Компания басшылығы EBITDA және EBITDA маржасын
қызметті бағалауға кӛмектесуге арналған арнайы қҧрал ретінде қарастырады, себебі EBITDA
және EBITDA маржасы тозумен және амортизациямен, пайыздық шығындармен, салықтармен
және басқа да ақшалай емес тӛлемдермен байланысты баптарды қоспайды. Сонымен қатар,
Компания EBITDA мен EBITDA маржасын инвесторлар жиі қолданатын кӛрсеткіштер ретінде
санайды. EBITDA мен EBITDA маржасы ҚЕХС-та кӛзделмеген кӛрсеткіштер болып
табылатындықтан тӛменде келтірілген кесте EBITDA мен EBITDA маржасының ҚЕХС
шеңберінде табыстар туралы есеп баптарымен салыстыруды қамтиды:
30 желтоқсанда
2011
(аудиттелді
)

Тҥсім
Кӛрсетілген
қызметтердің

2012
(аудитте
лді)

(Мың теңгемен)
65 855
57 249 517
173
(49 268
(41 451 948) 483)

30 маусымда

2011

2012

ӛзгеріс %
24.1

15.0

27.3

18.9
23

2013
(аудиттел
ді)
(Мың
теңгемен)

2013

73 811 723
(55 574
322)

34 976 552
(26 152
847)

2014

(Мың теңгемен)
42 685 668
(34 650
783)

30 желтоқсанда
2011
(аудиттелді
)

2012
(аудитте
лді)

(Мың теңгемен)

30 маусымда

2011

2012

ӛзгеріс %

2013
(аудиттел
ді)
(Мың
теңгемен)

2013

2014

(Мың теңгемен)

ӛзіндік қҧны
Жалпы және
әкімшілік
шығыстар
Сату бойынша
шығыстар
Тозу және
амортизация
EBITDA
EBITDA
маржасы, %

(5 976 393)

(5 829
446)

24.5

(2.5)

(6 422
878)

(2 837
073)

(6 332
064)

(156 142)

(168 612)

(30.2)

8.0

(154 408)

(87 131)

(74 386)

7 560 379

7.3

(3.7)

8 549 023

3 616 557

7 906 137

17 225 413

7 282 676
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10.5

3.8

20 209 138

9 561 058

9 534 572

30.1%

27.1%

27.4

27.2

22.3
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АКЦИЯЛАРДЫ ҦСЫНУ
Эмитент.......................................................

Толық атауы:
мемлекеттік тілде: «Электр желілерін басқару
жӛніндегі Қазақстан компаниясы» (Kazakhstan
Electricity Grid Operating Company) «KEGOC»
акционерлік қоғамы;
орыс тілінде: акционерное общество
«Казахстанская компания по управлению
электрическими сетями» (Kazakhstan Electricity
Grid Operating Company) «KEGOC»;
ағылшын тілінде: joint stock company «KEGOC»
(Kazakhstan Electricity Grid Operating Company).
Қысқартылған атауы:
мемлекеттік тілде: «KEGOC» АҚ;
орыс тілінде: АО «KEGOC»;
ағылшын тілінде: JSC «KEGOC».
Эмитент Қазақстанның заңнамасына сәйкес
қҧрылған және тіркелген акционерлік қоғам
болып табылады.

Ҧсыныс........................................................

Ҧсынысқа Компания шығарған 25 999 999 жай
акциялар кіреді. Акциялар Қазақстан
Республикасында Қазақстан Республикасының
азаматтары мен Қазақстан Республикасының
заңнамасына сәйкес қҧрылған Бірыңғай
Жинақтау Зейнетақы Қоры» («БЖЗҚ») АҚ-ға
ҧсынылады.

Акциялар.....................................................

29 999 999 Компанияның жай акциялары

Бағасы.............................................

Бір Акция ҥшін 505 теңге

Қаржы консультанты және Андеррайтер..

«Halyk Finance» Қазақстанның Халық Банкінің
еншілес ҧйымы» акционерлік қоғамы

Тартылған ақша қаражаттарын пайдалану

Компания
ӛзінің
инвестициялық
бағдарламасын қаржыландыру ҥшін тартылған
ақшалай қаражатты пайдалануды кӛздейді.
Мәлімделген
мақсаттарға
алынған
қаражаттарды
пайдалану
сәтіне
дейін
қаражаттар
екінші
деңгейлі
банктердің
депозиттік шоттарына орналастырылады.

Жарғылық капитал........................................

2013 жылғы 26 ақпанда, сол уақытта
Компанияның жалғыз акционері болып
табылған Қор Компанияның жай акцияларын
1:20
мӛлшерінде
бӛлшектеуді
шешті.
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Акциялардың бӛлшектелуін ҚХБ 2013 жылы 18
наурызда
тіркеді.
Ҧсынысқа
дейін
Компанияның Жарғылық капиталы 114 362 123
мың теңгені қҧрады және 234 000 001
шығарылған және толығымен тӛленген жай
акцияларды қамтыды.
Компанияның Жарғылық капиталы жай
акцияларға бӛлінген, ӛз ҧстаушыларына дауыс
беру қҧқығын қоса алғанда, белгілі бір қҧқықты
береді. «ЖАРҒЫ СИПАТТАМАСЫ» бӛлімін
қараңыз.
Дивидендтік саясат

Компания дивидендтердің жыл сайынғы
жемесе жарты жылдық тӛлемдерін жҥзеге
асыра алады. Дивидендтік саясатқа сәйкес
Компания тиісті кезеңге таза табыстың кем
дегенде 40%-ы мӛлшерінде дивиденд тӛлеуге
ниетті. Алайда, дивидендтерді тӛлеуге
жҧмсалатын нақты сома белгілі бір жағдайда
дивидендтер тӛлеуді шектейтін және тіпті
тыйым салуы мҥмкін қолданыстағы
заңнамамен реттеледі.
Компанияның
дивидендтерді
тӛлеуі
ең
алдымен
Компанияның
инвестициялық
қажеттіліктеріне негізделген және соған
байланысты тҥзетілетін болады. Дивидендтерді
жариялау және тӛлеу тәртібі Қазақстанның
заңнамасымен реттеледі және дивидендтер
сомасы басқалармен қатар Компанияның таза
табысының мӛлшеріне, оның қаржылық
жағдайына, капиталға деген сҧранысы мен
шарттық
және басқа да міндеттемелеріне
тәуелді. Егер дивидендтер жарияланса, олар
қазақстандық теңгемен немесе акционердің
келісімі
ескеріле
отырып
Компания
акцияларымен
немесе
облигацияларымен
тӛленеді.
Дивидендтік саясат туралы барынша толық
ақпарат алу ҥшін «ДИВИДЕНДТЕР ЖӘНЕ
ДИВИДЕНДТІК САЯСАТ» бӛлімінен таныса
аласыздар.

Акциялар листингі және маркетинг

Акциялар KASE ресми тізімінің «Акциялар»
секторының бірінші санатына енгізілді. KASE
ӛтінішті қабылдады. «ЖАЗЫЛУ ЖӘНЕ
ӚЗАРА ЕСЕП АЙЫРЫСУЛАР» бӛлімін
қараңыз.
KEGOC акциялары ешқандай да басқа қор
биржасында листингте тҧрған жоқ, және қазіргі
уақытта Компания қандай да бір басқа биржада
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акциялар листингін жоспарлап отырған жоқ.
Жазылу және ӛзара есеп айырысулар

«ЖАЗЫЛУ ЖӘНЕ ӚЗАРА ЕСЕП
АЙЫРЫСУЛАР» бӛлімін қараңыз.

Дауыс беру қҧқығы

Әрбір Акция ҧстаушыға акционерлердің жалпы
жиналысында бір дауыс беру қҧқығын береді.
«ЖАРҒЫ СИПАТТАМАСЫ» бӛлімін қараңыз.

Тәуекел факторлары

Акцияларға салынған кез келген инвестиция
тәуекелді білдіреді. Ықтимал инвесторлар
«ТӘУЕКЕЛ ФАКТОРЛАРЫ» бӛлімінде,
сонымен қатар бҧл Инвестициялық
меморандумның басқа да бӛлімдерінде
қарастырылған Компания мен Акцияларға
қатысты тәуекелдерді мҧқият талдауы тиіс.

Жалпы ақпарат

НИН: KZ1C34930012
ISIN: KZ1C00000959
CFI: ESVUPR
Компанияның мекенжайы: Қазақстан
Республикасы, Астана қ., 010010, Алматы
ауданы, Тәуелсіздік даңғ., 59-ғимарат
Компанияның интернет ресурсы:
"www.kegoc.kz/"
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ТӘУЕКЕЛ ФАКТОРЛАРЫ
Акцияларға инвестиция салар алдында Сіз бҥкіл Инвестициялық Меморандумды, сонымен қатар
Инвестициялық меморандумның соңғы редакциясын мұқият зерттеуіңіз және атап айтқанда,
бұдан әрі сипатталатын тәуекел факторларын қоса алғанда осындай инвестициялармен
байланысты барлық тәуекелдерді қарастыруыңыз қажет. Компания қазіргі уақытта ӛзіне
беймәлім немесе осы Инвестициялық Меморандумды әзірлеген кезде ӛзіне маңызды емес болып
кӛрінген, бірақ ӛз бизнесіне әлі де әсер етуі мҥмкін қосымша тәуекелдерге және белгісіздіктерге
тап болуы мҥмкін. «ТӘУЕКЕЛ ФАКТОРЛАРЫ» бӛліміндегі ақпарат тәуекелдер мен белгісіз
жайттардан тұратын болжамдау сипатындағы мәмілелерді қамтиды. Компанияның нақты
нәтижелері кӛптеген факторларға байланысты «Болжамдау сипатындағы ӛтініштерде»
сипатталғандарын қоса алғанда болжамдық сипаттағы мәмілелерде жорамалданған
жайттардан ӛзгешеленуі мҥмкін.
Компанияға қатысы бар тәуекелдер
Компания жағымсыз реттеуші ӛзгерістердің нысаны болып табылады (және нысаны болып
қала береді) және реттелетін қатал операциялық орта жағдайында тұр
Компания ӛз қызметін қатаң тҥрде реттелетін салада жҥзеге асырады және тиісінше, оның қызмет
нәтижелері тиісті бақылаушы және реттеуші органдардың, атап айтқанда Қазақстан Республикасы
Ҧлттық экономика министрлігінің («ҦЭМ») және Қазақстан Республикасы Энергетика
министрлігі («ЭМ») Атом және энергетикалық қадағалау мен бақылау комитетінің нормативтікқҧқықтық актілерін қолдануымен байланысты.
Компания Табиғи монополиялар туралы заңға сәйкес табиғи монополиялар субъектілерінің
мемлекеттік тізіліміне енген. Бҧл дегеніміз, кейбір ерекшеліктерді қоспағанда, Компанияға
реттелетін қызметтен ӛзге қызметті жҥзеге асыруға тыйым салынған. Тиісінше, Компанияның
коммерциялық икемділігі немесе диверсификациясы бар, толығымен алғанда Қазақстанның
электр энергетикалық саласында ғана ӛз қызметін жҥзеге асыруы тиіс. Яғни, Компания
Қазақстанның электр энергиясы нарығында болған оқиғаларға тәуелді, егер аталған нарықта
қҧлдырау байқалса, бҧл оның тиімділігіне теріс әсер етуі мҥмкін.
Компания қызметін реттейтін немесе Компания қызметін бақылайтын мемлекеттік органдар
мерзімді тҥрде жаңа қҧқықтық нормативтік актілерді қабылдау, реттеу мәселесі бойынша ӛз
ҧстанымын ӛзгерте, электр энергетикасындағы реформаларды баяулата немесе жеделдете алады,
кез-келген осындай фактор Компанияның бизнесіне, оның қаржылық жағдайына, жҧмыс
нәтижелері мен перспективаларына айтарлықтай теріс әсер етуі мҥмкін.
Қазіргі уақытта Қазақстан Республикасы Парламентінің Мәжілісі Қазақстандағы табиғи
монополиялар қызметін реттейтін негізгі нормативтік қҧқықтық акт болып табылатын Табиғи
монополиялар туралы заңға ӛзгерістер мен толықтыруларды қарастыруда. Осы Инвестициялық
меморандум кҥні Табиғи монополиялар туралы заңға ӛзгерістердің бірнеше жобалары ҧсынылған
болатын, бірақ бір де бір нҧсқасы толығымен келісілмеді және қабылданбады. Компания
ҧсынылған ӛзгерістермен және толықтырулармен қамтылмаған табиғи монополиялардың кейбір
басқа да субъектіілері сияқты Қазақстанның тиісті мемлекеттік органдарына ӛз тҥсіндірмелерін
беру мҥмкіндігі болатындай етіп бҧл ӛзгерістер мен толықтырулардың жобасын алды. Компания
ҧсынылған ӛзгерістер Компанияға айтарлықтай теріс әсер етуі тиіс деп санағанына қарамастан
қабылданған ӛзгерістер бәрі бір де Компанияға және басқа да табиғи монополиялар субъектлеріне
теріс әсер етуі мҥмкін. Кӛп жағдайда заң жобасы оны Мәжілісте және Парламент комитеттерінде
қарау ҥдерісінде айтарлықтай ӛзгеруі мҥмкін. Компанияға ӛзгерістер мен толықтырулардың
келісілген редакциясы қандай болатыны және олар қашан қабылданатыны мәлім емес.
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Компанияның табысы мен тиімділігі ең алдымен заңнама нормаларына, соның ішінде
реттеуші орган қабылдаған нормаларға, олардың тарифтік реттеу және тарифті есептеу
жүйелерін түсіндіруге байланысты
Компанияның реттелетін негізгі қызметтен алатын бҥкіл табысы Табиғи монополиялар мен
реттелетін нарық туралы заң талаптарына сәйкес реттелуі және бекітілген тарифтердің деңгейімен
шектелуі тиіс. Компанияның тарифтері «шығындар плюс тіркелген пайда» әдісі бойынша
белгіленеді. Компанияның тарифтер деңгейіне әсер ету мҥмкіндігі ҦЭМ-ға тарифтерді есептеуге
шығындарды енгізуді негіздеу ҥшін растайтын қҧжаттарды ҧсынумен шектелген. Тариф белгілеу
мақсатында Компания капитал табыстылығының әділ нормаларына сҥйенеді. Бҧл Компанияға
негізделген шығындарды плюс пайданың қол жетімді деңгейін ӛтеуге кепілдік беретін тарифтерді
белгілеуге (ҦЭМ ҧйғарымына сәйкес) мҥмкіндік береді. ҦЭМ Компания мәлімдеген шығындар
тізбесімен немесе Компания осындай шығындарға жоспарлаған сомалармен келіспеуі мҥмкін
және келіспеуге қҧқығы бар, сонымен қатар оның Компания әзірлеген тарифтердің болжамдалған
қҧрамдас бӛліктеріне қатысты, мысалы, қолданыстағы қызметтің болжамдалған кӛлеміне қатысты
басқа да пікірі болуы мҥмкін. ҦЭМ сарапшылармен тарифтерді бекіту ҥшін қолданылатын
қҧрамдас бӛліктердің есептері жӛнінде кеңеседі. Мҧндай сарапшылардың қҧрамына мемлекеттік
органдардың, тҧтынушылар және басқа да табиғи монополиялар топтарының қызметкерлері енуі
мҥмкін. ҦЭМ Компания берген шығындар есептерінен және ӛзге де критерийлерден шегінуіне
әкелуі мҥмкін, нәтижесінде олар келесі кезеңге тарифтерді бекіту кезінде есепке алынбайды және
бҧл Компанияның табыстылығына жалпы теріс әсер етуі мҥмкін, яғни Компанияға бекітілген
шығындар мен жҧмыстың нақты нәтижелері арасындағы айырмашылықты ӛзінің таза табысынан
ӛтеуіне тура келеді.
Жоғарыда аталғандарға қосымша ретінде табиғи монополиялардың жекелеген субъектілері
қызметтерінің бағалары қҧнсыздану индексін есептеуге енгізілген және қҧнсызданудың маңызды
факторлары ретінде қарастырылады. Осыған байланысты, 2012ж. 8 мамырда Табиғи
монополияларды реттеу агенттігі («ТМРА») мен Қазақстан Республикасы Экономикалық даму
және сауда министрлігі кҥнтізбелік жылға табиғи монополиялар мен реттелетін нарық
субъектілерінің қызметтері тарифтерінің (бағалары, алым мӛлшерлемелері) ӛзгеруінен болған
қҧнсыздануға ҧйғарынды ҥлесті есептеу әдістемесін бекітті. Ҥкіметтің қҧрылымына жақында
енгізілген ӛзгерістер нәтижесінде ТМРА мен Экономикалық даму және сауда министрлігінің
функциялары ҦЭМ-ға табыс етілді. Осылайша, Ҥкімет саясатының нәтижесінде KEGOC
тарифтерінің ӛсуі оның Қазақстандағы қҧнсыздануға әсер етуі себепті шектелуі мҥмкін.
Реттелетін тарифтер Компанияға электр энергиясын жеткізу жӛніндегі объектілерге
инвестицияланған капитал қайтарымының тиімді деңгейін бір мезетте ала отырып, бҧрынғы
кӛлемде ағымдағы инвестицияларды жҥзеге асыру мҥмкіндігін сақтап қалуға кедергі келтіретін
деңгейде белгілену мҥмкіндігі жоққа шығарылмайды.
Сонымен қатар, тарифтік реттеудің қолданыстағы жҥйесі кеңейтілуі немесе ӛзгертілуі мҥмкін;
тариф белгілеудің жаңа схемалары мен әдістері енгізілуі мҥмкін. Бҧл жағдайда тарифтердің
қҧрылымы алдағы уақытта Компания ҥшін қолайсыз болып ӛзгермейтініне ешқандай кепілдіктер
болмауы мҥмкін емес. Бҧл Компанияның бизнесіне, қаржылық жағдайына операциялық
қызметтен болған нәтижелерге теріс әсер етуі мҥмкін.
Қолданыстағы тарифтерді олар белгіленген кезең ішінде аралық тҥзетуді реттеуші тізбесі
Компанияның бақылауынан тыс кейбір тӛтенше жағдайларға нақты әкелген кейбір тӛтенше
жағдайлардың басталуына байланысты ғана мақҧлдауы мҥмкін. Мҧндай жағдайлар еңсерілмес
кҥш жағдайларының басталуын, қызметтердің нақты кӛлемдерінің белгіленген кӛлемдерден
ауытқуын, технологиялық бҧзылыстардың алдын алу ҥшін әрекеттер қолдану қажеттілігін
немесе мемлекеттік органдардың ҧйғарымдарын орындауды қамтиды. Бҧған қосымша ҦЭМ
азаматтардың ӛмірін, денсаулығын, жеке және заңды тҧлғалардың мҥлігін, қоршаған ортаны
қорғау ҥшін, сонымен қатар табиғи монополистке электр энергиясының бағалары мен
салықтардың артуын ӛтеу мақсатында тӛтенше реттеуші шаралар ретінде қолданыстағы тарифті
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реттей алады. Реттеуші сонымен қатар әр нақты жағдайда және қандай бӛлігінде тарифтің
тҥзетуге жататынын немесе жатпайтынын ӛз бетімен анықтауға да қҧқылы.
Компания тарихи тҥрде тарифтерді бекітуге жыл сайын ӛтініш беріп тҧрды. Осылайша,
Компанияның тиісті жылдағы негізделген шығындардан кез келген ауықтуы ағымдағы тиісті
тарифтік жылға ғана әсер ете алды және Компанияның келесі жылға шығындарды кӛрсете
отырып, жаңа ӛтініш беру арқылы келесі жылы осындай шығыстарға тҥзету енгізу мҥмкіндігі
болды. Қазіргі уақытта Компанияның тарифтік кезеңі екі жылды қҧрайды. Бҧдан кейін Компания
ҦЭМ-ге 2013 және 2014 жылдардағы Табиғи монополиялар туралы заңға енгізілген ӛзгерістерге
сәйкес бес жылдық және одан кӛп тарифті бекіту ҥшін ӛтініш білдіреді. Демек, қазіргі уақытта
Компанияның нақты шығындары бекітілген «негізді» шығындардан артық болған жағдайда
Компания ҥлкен тәуекелге баратын болады, себебі негізделген шығындар бес жылдық тарифтік
кезеңнің басында бекітілуге жатады. Компанияның бес жыл ішінде тарифтерді тҥзету жӛніндегі
мҥмкіндіктері жоғарыда санамалап кӛрсетілген негіздермен айтарлықтай шектеледі,
Компанияның тарифке аралық тҥзету енгізу туралы ӛтініші ағымдағы екі жылдық тарифтік кезең
ішінде де, бҧдан кейінгі кӛп жылдық кезең ішінде де қанағаттандырылады деуге еш кепілдік жоқ.
Сонымен қатар, ҦЭМ қҧрылыс жҧмыстарына жҧмсалатын шығындарды және кӛп жылдық
тарифтік кезең ішінде Компания шығындарының артуына әкелуі мҥмкін ӛзге де оқиғаларды қалай
қарастыратыны беймәлім болып отыр.
Еуразиялық Экономикалық Одақ туралы шартқа сәйкес жалпы электр энергетикалық нарық қҧру
мҥмкіндігі де бҧдан әрі формалар реформалар жҥргізуге (Компанияның тарифтерін есептеу
әдістемесін қайта қарауды қоса алғанда) әкелуі және Компания табыстарына тікелей немесе
жанама әсер етуі мҥмкін.
Қызметтердің нақты кӛлемдері мен олардың ӛзіндік құны жоспардағыдан ауытқыған
жағдайда ұзақ мерзімді тарифтер құрылымы Компания үшін пайданың қажетті деңгейін
қамтамасыз ете алмауы мүмкін
Тарифтердің шекті деңгейлері негізінде реттеу тәжірибесіне ӛтуге байланысты, сонымен қатар
Табиғи монополиялар туралы заңға соңғы ӛзгерістер енгізілуіне байланысты 2015 жылдан бастап
Компания кемдегенде бес жылға тарифтердіңшекті деңгейін бекіту туралы ӛтініш білдіретін
болады. Бҧл ӛзгеріс Компанияның жоғары тҧрақтылық деңгейін, сонымен қатар ҧзақ мерзімді
болашаққа тарифтер мен тҥсімдерді болжау мҥмкіндігін қамтамасыз етуге қатысты шешімінен
туындап отыр. ҦЭМ Компания ҧсынған тарифтердің бекітілген шекті деңгейінен бас
тартуымҥмкін немесе ҦЭМ Компанияның қызмет кӛрсетуге жҧмсайтын шығындарының артуына
байланысты тарифтердің шекті деңгейлерінің артуына кедергі келтіреді деген тәуекел бар, себебі
тарифтердің қолданыстағы шетеулі тарифтері жоғарыда санамалап кӛрсетілген жағдайлардың
шектелген тізбесі (яғни Компанияның бақылауынан тыс болатын жағдайлар) келіп жетуі себепті
ғана тҥзетіледі және кез келген жағдайда ҦЭМ мақҧлдаған болуы тиіс. ҦЭМ тарабынан
қызметтердің ӛзіндік қҧны ӛзгерген кезде тарифтердің ҧзақ мерзімді шекті деңгейлерін
арттырудан бас тартуы Компания пайдасының тӛмендеуіне әкеледі.
Негізгі құралдарды есепке алу және тарифтердің құрылымы туралы талаптардағы
ӛзгерістер Компанияға терісәсер етуі мүмкін
2013 жылы Компания 1997 жылдан бастап алғаш рет ӛз активтерін қайта бағалауды жҥзеге
асырды.
Активтердің қҧны тарифтерді есептеу кезінде қолданылатын факторлардың бірі болуы себепті
Компания тарифтерінің мӛлшері, тиісінше, оның тҥсімінің кӛлемі де артты.
Компанияның негізгі қҧралдарын қайта бағалау нәтижесін 2013 жылдан бастап 2014 жыл
аралығында бес жыл ішінде ӛздері бекіткен кестеге сәйкес тарифтерді бекіту кезінде реттеуші
есепке алатын болады. ҦЭМ ӛз қалауы бойынша негізгі қҧралдарды қайта бағалауды есепке алу
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кестесін қайта қаруы мҥмкін немесе болашақта тарифтерді бекіткен кезде бҧрын ҦЭМ ҧсынған
басқа да бағаға сҥйенуі немесе қолданыстағы бағаны тҥзетуі мҥмкін деген тәуекел бар. Алайда,
2013 жылғы 19 сәуірде ТМРА Компанияға ресми хат жіберді. Бҧл хатта Компанияны нәтижесінде
негізгі қҧралдардың қҧны 199 миллиард теңгеге артқан ТМРА Басқармасының негізгі қҧралдарды
қайта бағалау сомасын келісу туралы 2013 жылғы 16 сәуірдегі № 15 қаулысы бекітілгені және 5
жыл ішінде реттелетін қызметтердің тарифтеріне қайта бағалау нәтижелерін енгізу кестесін бекіту
туралы хабардар етті.
2014 жылы Компания ҚЕХС мақсаттары ҥшін есепке алу саясатының ауысуына және әділ қҧн
бойынша есепке алу әдісіне кӛшеуге байланысты бҧдан әрі қосымша қайта бағалау жҥргізді.
Нәтижесінде, Компанияның активтерінің теңгерімдік қҧны активтердің реттелетін базасын
анықтаған кезде есепке алынатын активтер қҧнынан артады. Бҧдан кейінгі кезеңдерге тарифтерді
бекіткен кезде Компания келесі кезеңдерге арналған тарифтер есебіне енгізілетіндей ҦЭМ-ге
қайта бағалау нәтижелерін ҧсынуды жоспарлап отыр. Алайда, Компания 2014 жылы жҥргізген
қайта бағалауды реттеуші орган келісетініне еш кепілдік жоқ, ал егер келісетін болса, онда
тарифті есептеген кезде қандай сомада және қандай бӛлітермен есепке алынатынына қатысты еш
кепілдік жоқ.
Сонымен қатар Компания негізгі қҧралдарды қайта бағалауды ағымдағы қҧнын қарау
нәтижелеріне және Компанияның шаруашылық қызметіне араласуына байланысты мерзімді тҥрде
жҥргізуге ниетті.
ТМРА сондай-ақ «Халық ІРО» бағдарламасына қатысушы компаниялардың тарифтерін бекіту
ҥшін бірқатар арнайы рәсімдерді қабылдады. Осындай арнайы рәсімдер реттелетін қызметтерді
ҧсынуға қатысқан активтер қҧнын анықтау ҥшін аса пайдалы тәсіл болып табылады және
табыстылықтың реттелетін нормасын арттырады. KEGOC Ҧсыныс туралы шешім қабылдағаннан
кейін кӛтерілген жаңа тарифтерді қолдануға қҧқылы.
Дегенмен, реттеуші ӛз ҧстанымын ӛзгерте алады және жасалған ӛзгерістерді қайта қарай алады,
бҧл Компания бизнесіне, қаржылық жағдайына, операциялық нәтижелеріне және Компания
бизнесінің перспективасына теріс әсерін тигізуі мҥмкін.
Ұсыныс құрылымы Қазақстанның заңнама талаптарын есепке ала отырып қалыптасқанына
қарамастан ол ҰЭТ-ты жекешелендіруге тыйым салу туралы талапқа қайшы келеді деп
түсіндірілуі мүмкін
Ҧсыныс «Халық ІРО» бағдарламасының бӛлігі болып табылады және KEGOC акцияларын сатуды
қамтиды. Ықтимал ҧсыныста Компанияның ӛз активтерін сатуы кӛзделмейтін болады. Атап
айтқанда, ҦЭТ қҧрылымына кіретін активтерді сату кӛзделмеген. Электр энергетикасы туралы
заңда берілген ҦЭТ анықтамасына сәйкес ҦЭТ қҧрамына кіретін активтер (яғни қосалқы
станциялардың, тарату қҧрылғыларының, ӛңіраралық және (немесе) мемлекетаралық электр
жеткізу желілері мен кернеуі 220 киловольт және одан жоғары электр станцияларының электр
энергиясын беруді жҥзеге асыратын электр жеткізу желілерінің жиынтығы) жекешелендіруге
жатпайды және Ҥкімет айқындайтын тәртіпте және шарттарда ҧлттық компанияға табыс етіледі.
Заңның бҧл ережесі «Жекешелендіруге жатпайтын мемлекеттік меншік объектілерінің тізімдемесі
туралы» Қазақстан Республикасы Президентінің 2000 жылғы 28 шілдедегі №422
Жарлығы
негізінде енгізілді.
Ҧсынысты орналастыру қарсаңында жоғарыда аталған Президенттің Жарлығының кҥші
жойылып, «Иеліктен айыруға жатпайтын объектілер тізімдемесі туралы» Қазақстан Республикасы
Президентінің жаңа Жарлығымен ауыстырылды. Иеліктен айыруға жатпайтын нысандардың жаңа
тізбесі электр жеткізу желілерін қамтымайды.
Жекелеген объектілерді жекешелендіруге тыйым салудан басқа Қазақстан Республикасы сонымен
қатар Қазақстанды орнықты дамыту ҥшін аса маңызды бірқатар объектілерді иеліктен айыруға
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бақылауды жҥзеге асырады. Стратегиялық объектілерге жатқызылған объектілер жеке меншікте
де, мемлекет меншігінде де болуы мҥмкін, бірақ сонымен бірге Ҥкіметтің тиісті шешім
қабылдауынсыз иеліктен айыра алмайды. Мемлекет сонымен қатар иеліктен айырған кезде
стратегиялық объектілерді сатып алуға қҧқылы. Қазақстан Республикасы Ҥкіметінің 2008 жылғы
30 маусымдағы № 651 шешімімен ҦЭТ мен Компания Акциялары стратегиялық объектілерге
жатқызылды.
Ҧсынысты дайындаған кезде Компания рҧқсат беретін ҧсынысты және Ҧсыныс шеңберінде
орналастырылатын акциялар санын бекітетін Ҥкіметтің шешімін алды. Қосымша тҥрде Компания
сондай-ақ Ҥкіметтің шешімін алды, соған сәйкес 10% минус бір Акция стратегиялық объектілер
тізбесінен алып тасталды.
Алайда, «Электр энергетикасы туралы» Заңда кӛзделген ҦЭТ активтерін қоса алғанда жекелеген
активтерді жекешелендіруге қойылатын кеңінен жасалған тыйым әлі де қолданылуда. Компания
Ҧсыныс тыйым салынған ҦЭТ активтерін жекешелендіру болып табылмайды, себебі Ҧсыныстан
кейін Компания ҦЭТ жалғыз иесі болып қала береді.
Мемлекеттің стратегиялық объектілерді бақылауын кҥшейту мақсатында 2014 жылғы 2 шілдеде
«Электр энергетикасы туралы» Заңға ӛзгерістер енгізетін «Қазақстан Республикасының кейбір
заңнамалық актілеріне ӛзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» Заң қабылданды. Атап
айтқанда, Ҧлттық басқарушы холдингке (яғни Қорға) ҧлттық компания (яғни KEGOC)
акцияларын иеліктен айыруға тыйым салынды, нәтижесінде Қорға Компанияның кемінде 90%
плюс бір дауыс беруші акциясы тиесілі. Қор және KEGOC Ҧсынысты 10% минус бір акциядан
аспайтын мӛлшерде сататындай етіп қҧрылымдау жӛнінде бірлесе қадам жасады, ал сәйкесінше,
Қорға кем дегенде тоқсан пайыз плюс бір акция тиесілі болады.
Алайда, Ҧсыныс ашық сынға тҥсіп, теріс тҥсіндірме берілуі және даулануы мҥмкін деген тәуекел
бар. Ҥкіметтің қазіргі қҧрамы «Халық ІРО» бағдарламасы мен Ҧсынысты қолдағанымен,
Ҥкіметтің бҧдан кейінгі қҧрамы оларды қолдамауы мҥмкін. Мемлекеттік органдар немесе
Қазақстан Ҥкіметінің болашақ қҧрамдары тарапынан болатын кез келген сын болашақта
Компания бизнесіне, оның операциялық нәтижесіне және қаржылық жағдайына кері ықпал етуі
мҥмкін.
Дегенмен де, ҦЭТ-ты жекешелендіруге қатысты заңдар алдағы уақытта ӛзгермейтініне ешқандай
кепілдік жоқ, бҧл жағдай Ҧсынысқа жағымсыз әсер етуі мҥмкін.
Компанияның Жүйелік оператор ретіндегі мәртебесінің ӛзгеруі Компания жұмысы мен
болашақ қызметіне айтырлықтай кері ықпал етуі мүмкін
Электр энергетикасы туралы заңға сәйкес Жҥйелік оператор дегеніміз бҧл бір орталықтан жеделдиспетчерлік басқаруды, басқа мемлекеттердің энергетикалық жҥйелерімен қатарлас жҧмысты
қамтамасыз етуді, энергетикалық жҥйедегі теңгерімді сақтауды, жҥйелік қызмет кӛрсетуді және
электр энергиясының кӛтерме сауда нарығы субъектілерінің қосалқы қызметтерін пайдалануды,
сонымен қатар ҦЭТ бойынша электр энергиясын жеткізуді, оған техникалық қызмет кӛрсету мен
оны пайдалануға дайын кҥйінде сақтауды жҥзеге асыратын ҧлттық компания болып табылады.
Энергетика министрлігі («ЭМ») тағайындаған Жҥйелік оператор бола отырып, KEGOC-тың ҦЭТты пайдалануға, техникалық диспетчерлендіру және электр энергиясын ӛндіру-тҧтыну теңгерімін
ҧйымдастыру жӛніндегі қызметтерді ҧсынуға айрықша қҧқығы бар. Алайда, Жҥйелік оператор
етіп тағайындау қҧқығы ЭМ тиесілі. ЭМ Компанияның еліміздің жалғыз жҥйелік операторы
ретіндегі мәртебесін қандай да бір жағдайда ӛзгертуі еліміздің электр энергиясын жеткізу
саласындағы жетекші компания ретінде Компанияның жағдайына жағымсыз әсер етуі мҥмкін.
Бҧл Компанияның қаржылық жағдайы мен болашақ қызметіне жағымсыз әсер етуі мҥмкін.
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Компания үшінші тараптардың қызметіне сүйенеді
Компания ӛз еңбек және материалдық ресурстарына сенеді, сонымен қатар ӛз активтері мен
инфрақҧрылым объектілеріне техникалық қызмет кӛрсету мен жӛндеуді ҧйымдастыру ҥшін
сыртқы мердігерлерге сҥйенеді. Компания сонымен қатар ӛз инвестициялық жобаларын іске
асыру ҥшін, соның ішінде қҧрылыс, қайта қҧру және қалпына келтіру саласындағы жҧмыстарды
орындау ҥшін, сонымен қатар жабдықтар мен қосалқы бӛлшектерді сатып алу ҥшін сыртқы
мердігерлер қызметін пайдаланады.
Қызметті жҥзеге асыру шеңберінде және ӛзінің бірқатар жобаларын іске асыру ҥшін Компанияға
қажетті қызметтердің бірқатары қазіргі уақытта коммерциялық шарттар негізінде шектеулі
жеткізушілер тарапынан ғана кӛрсетіледі. Компанияның талаптарын қанағаттандыратындай
сапалы деңгейде осындай қызметтер кӛрсетуде болатын кез келген іркілістер немесе кідірістер
Компания қызметі мен жобалары ҥшін іркілістерге немесе басқа да теріс салдарға әкелуі мҥмкін.
Осындай іркілістер немесе кідірістер Компанияның бизнесіне, оның қызмет нәтижелеріне және
қаржылық жағдайына теріс әсер етуі мҥмкін.
Сонымен қатар, 2012 жылғы 26 мамырда Қордың Директорлар кеңесі бекіткен Қорға және дауыс
беруші акцияларының 50 және одан кӛп пайызы (қатысу ҥлесі) Қорға меншік немесе сенімгерлік
қҧқығында тікелей немесе жанама тҥрде тиесілі заңды тҧлғаларға қатысты қабылданған
тауарларды, жҧмыстар мен қызметтерді сатып алуды жҥзеге асыру тәртібін реттейтін қағида
(«Самҧрық-Қазынаның Сатып алу қағидасы») Компанияда қолданылады.
СамҧрықҚазынаның Сатып алу қағидасы сатып алудың әр тҥрлі тәсілдерін қарастырады. Алайда,
тауарлардың, жҧмыстар мен қызметтердің кӛп бӛлігін Компания ашық тендер тәсілімен сатып
алады. Самҧрық-Қазынаның Сатып алу қағидасына сай Компания әр тендерді ӛткізу ҥшін толық
тендерлік қҧжаттама әзірлеп, ӛтінім беру мерзімі ӛткенге дейінгі кем дегенде 15 кҥн ішінде сатып
алуды ӛткізу туралы хабарландыруды орналастыруы тиіс.
Әрбір тендерді ӛткізу ҥшін Компанияда тендерлік комиссия қҧрылады, оның қызметіне
жеңімпазды анықтау кіреді. Әдетте, сатып алу туралы шарттар бір қаржылық жылға жасалады.
Алайда, жекелеген жағдайда, ҧзағырақ мерзімге шарт жасауға рҧқсат етіледі. Шартты ҧзарту тек
кезекті тендер ӛткізу нәтижелері бойынша ғана мҥмкін. Осылайша, Компания тауарларды,
жҧмыстар мен қызметтерді сатып алу ҥшін бірнеше тендер ӛткізеді, бҧл кідірістерге,
шығыстардың артуына және сатып алуға байланысты басқарушылық функцияларды орындау
уақытының ҧлғаюына әкеледі. Самҧрық-Қазынаның Сатып алу қағидасын сақтау қажеттілігіне
байланысты Компанияда жеткізушілер мен мердігерлерді уақтылы тарту, сонымен қатар ҥшінші
тҧлғалармен ҧзақ мерзімді коммерциялық қарым-қатынас орнату мҥмкіндігінің болмауы
Компания қызметіне кері әсер етуі және операциялық шығыстардың артуына әкелуі мҥмкін. Егер
Компания мердігерді немесе жеткізушіні ауыстыруға мәжбҥр болса, мҧндай ауыстыру уақтылы
және айтарлықтай қосымша шығындарсыз жҥргізілетініне ешқандай кепілдік жоқ.
Қордың Компанияның негізгі акционері ретіндегі мүдделері Компания инвесторларының
мүдделерінен және Акцияларды ұстаушылардың мүдделерінен ӛзгеше болуы мүмкін
Ҧсыныс аяқталғаннан кейін Қорға және Ҥкіметке (Қор арқылы әрекет ете отырып) Компания
акцияларының кӛп бӛлігі тиесілі болады. «Халық IPO» бағдарламасына сәйкес KEGOC Ҧсыныс
арқылы 10% минус бір акцияны сатуды жоспарлап отыр. Қор мен Компания Ҧсыныстан кейін
Компания мен Қордың ӛзара қарым-қатынастарының жекелеген аспектілерін реттейтін Ӛзара
қарым-қатынас туралы келісім жасады, KEGOC миноритарлық акционерлері негізгі акционер –
Қордың, сәйкесінше, Ҥкіметтің KEGOC бақылауымен байланысты белгілі бір тәуекелдер бар. (1бӛлімді қараңыз) «ЖАСАЛУЫНДА МҤДДЕЛІЛІК БАР МӘМІЛЕЛЕР (БАЙЛАНЫСТЫ
ТАРАПТАРМЕН МӘМІЛЕЛЕР)», «Ӛзара қарым-қатынас туралы келісім»). Сонымен қатар
«Компания Ӛзара қарым-қатынас туралы келісім бойынша ӛз құқықтарының мәжбҥрлі
орындалуына қол жеткізе алмайды» тәуекел факторын да қараңыз.
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Компанияның негізгі акционері бола отырып, Қордың дивидендтерді тӛлеу, басшыларды
тағайындау, қайта қҧру, тарату, біріктіру және қосу, сонымен қатар Компания Жарғысына
ӛзгерістер енгізу туралы мәселелерді қоса алғанда, Компания акционерлерінің жалпы
жиналысында қаралатын мәселелердің кӛпшілігі бойынша шешімдердің қабылдануын бақылау
мҥмкіндігі бар. Қор сонымен қатар KEGOC-тың Директорлар кеңесін бақылау арқылы KEGOCтың бизнес стратегиясы мен қызметіне елеулі әсер етеді. Мҧндай шоғырландырылған бақылау
басқа акционерлердің корпоративтік мәселелерге қабілеттілігін шектейді, сәйкесінше,
миноритарлық акционерлер ӛздерінің мҥдделеріне сәйкес келмейді немесе олар ҥшін пайдалы
емес деп қабылдайтын әрекеттерді жҥзеге асыру мен шешімдер қабылдауға әкеліп соғуы мҥмкін.
Егер Компанияның қайсыбір әрекеттерді жасауы акционердің келісімін талап ететін болса, негізгі
акционер KEGOC басшылығының пікірі бойынша мақсатқа лайық деп танылған әрекеттерді
мақҧлдайды және негізгі акционерге KEGOC-тың қызметімен және бизнесімен бәсекелес қызметті
жҥзеге асыруға ешкім кедергі келтіре алмайтынына кепілдік жоқ. Қордың, сәйкесінше, KEGOCтың негізгі нақты акционері ретіндегі Ҥкіметтің мҥдделері басқа акционерлердің мҥдделерімен
сай болмауы мҥмкін және Ҥкімет Компанияның бизнесіне, қаржылық жағдайға, қызметі мен
перспективалары нәтижелеріне анағҧрлым қолайсыз әсер етуі мҥмкін шешімдер қабылдай алады.
Осындай кейбір шешімдер тек коммерциялық пікірлер тҧрғысынан ғана қабылдана алмайды
немесе бәрінен бҧрын, Ҥкіметтің саяси, экономикалық немесе әлеуметтік мақсаттарында айтылуы
мҥмкін. Мҧндай жағдайларда бҧл Компанияның бизнесіне, оның қаржылық жағдайына, қызметі
мен перспективаларының нәтижелеріне аса қолайсыз әсер етуі мҥмкін.
Жоғарыда баяндалғандар тҧрғысынан KEGOC ӛзіне әлеуметтік және рекреациялық
инфрақҧрылым салу, қайырымдылық қызмет, әлеуметтік салаға, сонымен қатар қауымдастықтар
мен әлеуметтік-экономикалық саясат пен ӛнеркәсіп саласындағы саясатты іске асыруға
жҧмсалатын мемлекеттік және квази-мемлекеттік шығыстармен дәстҥрлі тҥрде байланысты басқа
да міндеттерді дамыту сияқты әлеуметтік міндеттерді қабылдауға қҧқығы бар. Реттелетін
кәсіпорын және Қордың бақылауындағы компания рнетінде KEGOC оның әлеуметтік бағыт
ҧстануы, сонымен қатар әлеуметтік саланы, экономика мен ӛнеркәсіпті дамытуға байланысты
қызметке қатысуы KEGOC-тың Қазақстандағы іскерлік дәрежесінің маңызды бӛлігі, сонымен
қатар оның ел аумағындағы қызметінің ажырамас бӛлігі болып табылады деп пайымдайды.
KEGOC Қазақстанның мемлекет бақылайтын басқа да компаниялары сияқты Астанаға ӛз
әкімшілік, басқарушылық персоналын және бас кеңсесін орналастыру арқылы, сонымен қатар
бірқатар әлеуметтік жобаларды іске асыру арқылы Астананы дамытуды қолдады. Компания ӛз
қаражаты есебінен балалар бақшасын салуды жҥзеге асыруда және әр тҥрлі демеушілік кӛмектер
кӛрсетті. Мҧндай қызмет тҥрі кҥрделі шығындарға әкеледі, бҧл басқа жағдайда ӛз бизнесін
дамытуға немесе кәсіпкерлік шығыстарын ӛтеуге бағытталған болар еді. Мҧндай шығыстар
қолданыстағы заңнама талаптарына қайшы келмейтініне қарамастан олар аса маңызды болуы
мҥмкін. KEGOC бҧл жобалар азаматтық және әлеуметтік жауапкершілігі жоғары компания бола
отырып, KEGOC Қазақстанда ҧстанатын қоғамдық және әлеуметтік мақсаттармен келіседі деп
пайымдайды.
Ҥкімет Қор арқылы әрекет ете отырып, Компанияға байланысты немесе оған әсер ететін,
Ҥкіметтің ішкі және сыртқы саясатын кӛрсете алатын шешімдер қабылдай алады. Оның ҥстіне
осындай шешімдер электр энергетикасы саласында қызметін жҥзеге асыратын, мақсаты пайда алу
және акционерлердің мҥддесінде қызметін жҥзеге асыру болып табылатын жеке компания
қабылдайтын шешімдерден ерекшеленеді.
Ресей, Белорусь және Қазақстан арасында Еуразиялық экономикалық одақ қҧруға байланысты
KEGOC Жҥйелік оператор ретінде Еуразия экономикалық комиссиясы Алқасы мен Еуразия
экономикалық одағының жалпы электр энергетикалық нарығын қҧру жӛніндегі шағын комитеті
жанындағы Электр энергетикасы жӛніндегі консультативтік комитеттің жҧмысына қатысады.
Осындай қызметке Компанияны Еуразиялық экономикалық одақтың экономикалық және саяси
конъюктурасы жағдайында бизнесті жҥргізуге дайындау бӛлігінде оң әсер ететініне қарамастан
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KEGOC Қазақстан Республикасының мҥдделерін басшылыққа алады және ең алдымен
Компанияның мҥдделерін емес, Қазақстанның ішкі және сыртқы саясатының әр тҥрлі аспектілерін
кӛрсететін шешімдер қабылдайды.
Компания сонымен бірге Ҥкіметті, Қорды және Ҥкімет бақылайтын немесе акцияларының кӛп
бӛлігі Ҥкіметке тиесілі басқа да компанияларды қоса алғанда ҥлестес тҧлғалармен және басқа да
тҧлғалармен мәміле жасауға қатысады және қатысуын жалғастырады. Мҥдде қайшылықтары
Компанияның нарық анықтамайтын немесе осындай мәмілелер ҥлестес емес ҥшінші тҧлғалармен
жасалған жағдайға қарағанда Компания ҥшін пайдасы аз шарттармен мәміле жасауға қатысуының
тікелей немесе жанамаа нәтижелері ретінде туындауы мҥмкін.
Компания Ӛзара қарым-қатынас туралы келісім бойынша ӛз құқықтарының мәжбүрлі
орындалуына қол жеткізбеуі де мүмкін
Компания мен Қор Компания мен Қор арасындағы ӛзара қарым-қатынастың жекелеген
аспектілерін реттеу мақсатында Ӛзара қарым-қатынас туралы келісім жасаады. Қор Компанияның
бақылаушы акцилнері бола отырып, Қордың және миноритарлық акцияонерлердің мҥдделерін
есепке ала отырып, Компанияны теңгерімді басқару мақсатында ӛзіне белгілі бір шектеулер
қабылдады. Ӛзара қарым-қатынастар туралы келісімдер жасағанмен де Қазақстанда осындай
келісімдерді жасаудың орнықты тәжірибесі жоқ. Қазақстандық сот қҧқықтық тҧжырымдаманы
және Ӛзара қарым-қатынас туралы келісімнің негіз қалайтын қағидаттарын
толығымен
қабылдайтынына еш кепілдік жоқ. Қосымша ретінде, Қазақстанның заңнамасы заңда тікелей
кӛрсетілген жағдайларды қоспағанда, жасалған шарт негізінде бірқатар тҥбегейлі қҧқықтар мен
қҧзыреттіліктерді шектеуге тыйым салады. Компания Ӛзара қарым-қатынастар туралы келісім
Қордың тҥбегейлі қҧқықтары мен қҧзыреттіліктерін шектемейді деп санайды. Алайда,
қазақстандық сот аталған тәсілді қолдайтынына және Компанияның пайдасына Ӛзара қарымқатынастар туралы келісімнің ережелерін мәжбҥрлі қабылдау туралы шешім қабылдайтынына еш
кепілдік жоқ, себебі тәжірибеде соттың ӛзара белгілі бір әрекет жасау немесе осындайлардан
қалыс қалу туралы шешімін мәжбҥрлі қабылдау кҥрделендірілген.
Жақында Компания қызметкерлерді қысқарту саясатын іске асыру жӛнінде бірқатар
шараларды жүзеге асырды
Компания 2013 және 2014 жылдары қызметкерлерді қысқарту саясатын іске асыру жӛнінде
бірқатар шаралар жҥргізді, соған сай Компанияның штаттық қҧрылымы оңтайландырылды, ал
кейбір қызметтерді Компания келісім-шарт негізінде ҥшінші тҧлғалардан сатып ала бастады.
Компания қызметкерлерінің ағымдағы саны ӛз қызметін тиімді жҥргізу ҥшін жеткілікті деп санаса
да, соңғы қысқартудың Компанияның жҧмысына және қаржылық жағдайына қолайсыз әсері
болмайды деуге кепілдік жоқ. «KEGOC» АҚ-ның 2015-2019 жылдарға арналған даму жоспарында
штатты және қызметкерлер санын қысқарту кӛзделмеген, алайда, Жоспар мҧндай ӛзгерістерден
қорғалмаған және осылайша, Компания ағымдағы қызметкерлер санын сақтап қалатынына
кепілдік жоқ. Компания қызметкерлерінің санын бҧдан әрі кез келген қысқарту оның бизнесіне,
қаржылық жағдайына, нәтижелері мен перспективаларына теріс әсер етуі мҥмкін.
Топтың электр жеткізу желілерінің ӛткізу қабілеті бұзылуы мүмкін, бұл оған қомақты
айыппұл салуға әкеліп соқтыруы мүмкін
Компанияның бизнесі оның ҦЭТ арқылы ҥлкен қашықтықта электр энергиясын жеткізе алу
қабілеттілігіне байланысты. Егер табиғи апаттар, авариялар, ланкестік әрекеттер, адами факторлар
немесе басқа да кӛтерілістер ҦЭТ-тың электр энергиясын ӛткізу қабілеттілігін кәдімгідей
қысқартатын болса, бҧл Компанияның қаржылық жағдайына және оның қызметінің нәтижелеріне
қолайсыз әсер етеді.
2011 жылғы қарашадан бастап Ӛзбекстанның энергетикалық жҥйесі БЭЖ-ден электр энергиясын
жоспардан тыс алуға әкелетіндей БЭЖ-бен қатарлас жҧмыстың келісілген қатарлас жҧмысын
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жҥйелі тҥрде бҧзып келеді. Ӛзбек энергия жҥйесінің осындай теңгерімделмеген жҧмысы
Қазақстанның Солтҥстік-Оңтҥстік транзитінің электр жеткізу желілерінің ажырауы мен асқын
жҥктелу қаупін тудырады. Электр энергиясын жеткізу мен таратуды жҥзеге асыратын ӛзбекстан
компаниясы - «Узбекэнерго» МАК электр энергиясын жоспардан тыс алуды жҥзеге асырды.
Барлық электр энергиясын жоспардан тыс алу Компания мен «Узбекэнерго» МАК арасында
жасалған шарттармен реттеледі.
Қазіргі уақытта Компания 2013-2014жж. шарттар шеңберінде «Узбекэнерго» МАК-тың берешегін
ӛтеу жӛніндегі кінәраттық-қуынымдық жҧмыстарды табысты жҥргізеді. «БИЗНЕС» бӛлімінің
«Сотта істі қарау» секциясын қараңыз.
«Узбекэнерго» МАК-та жасалған шарттар бойынша берешектерінің пайда болуы жҥйелі сипатқа
ие. Берешекті ӛтеу мерзімі ӛте кешіктірілсе де жҥзеге асырылуда, бҧл Компанияға теріс әсер етеді.
Соған байланысты Компания Қазақстан Республикасының Ҥкіметіне аталған мәселелерді
ҥкіметаралық деңгейде шешуге кӛмектесуін ӛтініп, хат жазды. Алайда, Компания қабылданған
шаралар «Узбекэнерго» МАК-пен барлық жиналған берешектерін ӛтеуге мҥмкіндік беретініне,
Компанияның сауда-саттық ҧстанымының айтарлықтай ысыраптар кӛтеретіндей осыған ҧқсас
жағдайлар тағыда болмайтынына сенімді емес.
Компанияның электр энергиясын жеткізу қабілетін алдағы уақытта кез келген бҧзушылық
(апаттық қҧбылыстар, әскери қимылдар мен т.б. сияқты жойқын кҥш жағдайы салдарынан болған
бҧзушылықтардан басқа) Компанияның қаржылық жағдайына және қызметінің нәтижелеріне
қолайсыз әсер ететіндей айтарлықтай айыппҧлдар салынуға әклмейтініне кепілдік жоқ.
Компанияның белгілі бір активтерінің жай-күйі оның операциялық стандарттары
деңгейінің шектелуіне және (немесе) жаңғырту мен кеңейту бойынша күрделі жұмыс
жүргізудің талап етілуіне әкеліп соқтыруы мүмкін
Компания активтерінің кӛп бӛлігі аса тозған. Компанияның ескірген активтері Компанияның
операциялық белсенділігін шектеуі мҥмкін. Бҧл Компания жҧмысының тиімділігіне және/немесе
жеткізілетін электр энергиясы кӛлемдерінің ысыраптары кӛп болуына әкеліп соқтыруы ықтимал
және соңында Компанияның пайдасына теріс әсерін тигізетіндей осындай активтерді жӛндеу мен
ауыстыру бойынша айтарлықтай шығындарға байланысты Компанияның қызметі мен
кӛрсеткіштеріне теріс әсерін тигізеді. Активтердің жай-кҥйін жақсарту ҥшін Компания кешенді
жаңғырту бағдарламасы бағытында белсенді кҥш салды. 2025 жылға дейінгі инвестициялық
бағдарламаны іске асыру ҥшін қҧрылған инвестициялық бюджетте жаңа желілік объектілер салу
мен жабдықтарды жаңғырту шығындары басым тҥседі. Электр жеткізу желілерін салу және қайта
қҧру жӛніндегі инвестициялық жобаларды табысты іске асыру ҦЭТ сенімді және тиімді қызметін
қамтамасыз етуге және, сәйкесінше, Компанияның пайда алуына айтарлықтай кӛмектеседі.
Дегенмен, жҧмыс істеп тҧрған активтерді жӛндеу немесе ауыстыру бойынша қосымша шығындар
тәуекелі Компанияның табыстылығына әсер етуі мҥмкін. Бҧған қосымша, инвестициялық
бағдарламаларды іске асыру шығындарын ҦЭМ бекітеді, егер инвестициялық бағдарламалардың
нақты шығындары кӛзделген шығындардан артатын болса, бҧл Компанияның табыстылығына
жағымсыз әсер етуі мҥмкін болатын тәуекелдер бар. Бірнеше жылға ілгері бекітілетін тарифтің
шекті деңгейі жағдайында Компания инвестицияялық бағдарламаны келісуге алдын ала, яғни
тиісті тарифтік кезеңнің қолданысы басталғанға дейін ҧсынуы тиіс болады. Тарифтік режимнің
болжамды табиғаты себепті инвестициялық бағдарламаның және табыстар бойынша
болжамдардың негізделуіне қатысты айқын емес жағдай туындауы мҥмкін, бҧл ӛз кезегінде
шығыстарға айтарлықтай әсер етуі мҥмкін. Егер инвестициялар салу алдағы тарифтік кезеңдер
ішінде болжамдалатын болса, тарифтік кезеңде инвестициялық шығыстар қалай есепке
алынатыны айқын емес.
Сонымен қатар, жаңа жабдыққа инвестиция салу арқылы электр энергиясын жеткізу жҥйесін
жаңғырту жҥйенің пайдалану кӛрсеткіштерін арттыруы және желідегі шығындарды азайтуы тиіс.
ҦЭТ ысыраптары тек жабдықтың ескіруінен ғана емес, сонымен қатар ҦЭТ ӛте ҧзын болуынан,
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сонымен қатар ӛндіруші қуаттардың негізгі бӛлігі Қазақстанның солтҥстігінде орналасқан, ал
электр энергиясын тҧтыну Қазақстанның оңтҥстігінде шоғырланған біртҧтас энергия жҥйесінің
тарихи конфигурациясына байланысты туындаған. Осылайша, жҧмыс істеп тҧрған жеткізу
жабдығын жаңғырту және оның жҧмысын оңтайландыру кӛмегімен желі ысыраптарын азайту
мҥмкіндігі шектелген, себебі мҧндай жаңғырту энергияны аса ҥлкен қашықтықта жеткізу кезінде
желідегі ысыраптарға әсер етпейді.
Компанияда материалдар мен қосалқы бӛлшектердің авариялық резервтері болған уақытта, онда
қосалқы бӛлшектердің міндетті резервтері жоқ. Сонымен қатар заңнамады қосалқы бӛлшектердің
осындай резервінің болуы туралы талап белгіленбеген. Егер Компания қосалқы бӛлшектерді
ҥнемді бағамен сатып ала алмайтын болса, Компанияның ӛз активтерін жӛндеу немесе ауыстыру
қабілеті бҧзылуы мҥмкін, бҧл Компанияның бизнесіне, қаржылық жағдайына және нәтижелері
мен перспективаларына теріс әсер етуі мҥмкін.
Компанияның ӛз инвестициялық бағдарламасын уақытында және бюджет шеңберінде
жүзеге асыра білуге қабілетсіздігі Компанияның қызметіне әсер етуі мүмкін
Компанияның инвестициялық бағдарламасын уәкілетті органдар, атап айтқанда ҦЭМ және ЭМ
бекітеді. Инвестициялық бағдарламаны іске асырудың нақты шығындарының бекітілген
шығындардан артып кетуін болдырмау мақсатында Компания инвестициялық бағдарламаның
бӛлігінен бас тартуға немесе оны іске асыруды аса кешірек мерзімге шегеруге мәжбҥр болады, бҧл
нәтижесінде инвестициялық бағдарламаның тиімділігін азайтуға мҥмкіндік береді. Екі фактор да
Компанияның бизнесіне, оның қаржылық жағдайына, нәтижелері мен перспективаларына теріс
әсер етуі мҥмкін.
Компания оның электр жеткізу желілері жұмысының бұзылуы, сонымен қатар кез келген
белгілі бір үшінші тұлғамен байланысты емес болуы мүмкін іркілістер мен кедергілер
нәтижесінде үшінші тұлғаға келтірілген залалдар мен шығындар үшін жауапқа тартылуы
мүмкін
Қазақстанның қолданыстағы заңнамасына сәйкес Компания ҥшінші тҧлғалардың тарату
жҥйелерінде іркілістер немесе кедергілер туғызатындай электр энергиясын жеткізетін объектілер
немесе жабдықтар жҧмысының тоқтап қалуы нәтижесінде ҥшінші тҧлғаларға келтірген залалы
ҥшін жауапкершілікке тартылуы мҥмкін.
Қазақстанның қолданыстағы заңнамасына сай Компания кінәлі ҥшінші тҧлғадан келтірілген
шығынның барлық сомасын ӛтеуді талап етуге қҧқылы, алайда осындай әрекеттер ең алдымен
Компанияның ӛзін жауапкершілікке тарту тәуекелін жоймайды.
Компания ҥшінші тҧлғаның зиян келтіруі оның жабдығының жҧмыс істемей қалуы нәтижесінде
туындауы мҥмкін азаматтық-қҧқықтық жауапкершілікті сақтандыруды жҥзеге асырмайды, бҧл
Компанияға, оның бизнесіне, нәтижелеріне, қызметіне, қаржылық кӛрсеткіштеріне және
сәйкесінше, Компанияның дивидендтер тӛлеу мҥмкіндіктеріне теріс әсер етуі мҥмкін.
Компанияның сақтандыру ӛтелімі белгілі бір залалды ӛтеу үшін жеткіліксіз болуы мүмкін
Компания жыл сайын ӛз активтерін кездейсоқ, кенеттен және кҥтпеген тікелей табиғи әсерден
(мысалы, бораннан, дауылдан, қҧйынды дауылдан, ӛрттен, жер сілкінісінен, су тасқынынан және
т.б.) сақтандырып отырады. 2014 жылы активтер 134 миллиард теңге сомасына сақтандырылды.
Саладағы қалыпты тәжірибеге сәйкес Компанияның тіректері мен электр жеткізу желілері мҧндай
сақтандыру ӛтелімінен алынып тасталды және Компанияда тіректер мен жеткізу желілерінің
қосымша сақтандыру ӛтелімі жоқ. Компания сонымен қатар қызметте болатын ҥзілістерден де
сақтандырылмаған. Тіректер мен жеткізу желілеріне ешқандайда залал келтірілмейді немесе
оларды ауыстыру бойынша болатын кідірістер Қордың қаржылық жағдайына айтарлықтай
қолайсыз әсер етпейді деуге еш кепілдік жоқ.
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Компания басшылықтың білімі мен тәжірибесіне тәуелді және құзыретті басшылықты
жоғалту Компанияның бизнесіне, қаржылық жағдайына және нәтижелеріне теріс әсер етуі
мүмкін
Компанияның ағымдағы және болашақ бизнесі, сонымен қатар қызметінің нәтижелері
айтарлықтай деңгейде орта және жоғары басшылықтың және жоғары білікті инженерлер мен
негізгі қызметкерлері командасының және Компанияның басқа да негізгі қызметкерлерінің
тҧрақты қосып отырған ҥлесіне байланысты. Компанияның ағымдағы және болашақ бизнесі,
сонымен қатар қызметінің нәтижесі де Компанияның негізгі басшылықты, сонымен қажетті
дағдылары мен тәжірибесі бар коммерциялық және техникалық персоналды тарту, оқыту,
мотивациялау және сақтап тҧру қабілетіне байланысты.
Компанияның жҧмыс істеп тҧрған акционері – Қор, KEGOC-ты қоса алғанда ӛзі меңгерген
компаниялардағы негізгі басшылыққа қатысты ротациялау саясатын басшылыққа алады.
Нәтижесінде, Компания алдағы уақытта басшылардың осындай қҧрамы болатынына, немесе егер
жаңа басшылар бҧрынғылардың орнына тартылатын болса, оларда осындай білім мен тәжірибе
болатынына кепілдік бере алмайды. Осындай басшыларды ауыстыру Компанияның қызметіне
теріс әсер етіп, ҧзақ уақытты алуы мҥмкін. Қазіргі уақытта Компанияда «негізгі мамандарды»
сақтандыру жоқ және негізгі басшылардың кез келгенін ауыстыруға байланысты айтарлықтай
шығыстарды кӛтеруі мҥмкін.
Компания ӛз инженерлік-техникалық қызметкерлеріне және жҧмысшы мамандықтары бар
қызметкерлерге айтарлықтай дәрежеде тәуелді. Қызметкер ҥшін ҧзақ бәсекелестік кӛлемі қазіргі
уақытта қолданыстағы тарифтік механизмдермен шектелуі мҥмкін жҧмыс кҥшіне жҧмсалатын
қосымша шығындардың артуына немесе қажетті қызметкерлерді тартудың немесе сақтап қалудың
мҥмкін еместігіне әкелуі мҥмкін. Қазіргі уақытта жҧмыс кҥшіне жҧмсалатын шығындар
қолданыстағы тарифтік механизмдермен шектелген. Әр осындай фактор Компанияның бизнесіне,
оның қаржылық жағдайына, нәтижелері мен перспективаларына айтарлықтай және теріс әсер етуі
мҥмкін.
Компания басшылығының листингтік Компания басшылығы тәжірибесі болмады
Акциялары листингте тҧрған компанияларды әдетте жария емес компанияларға қарағанда басқару
аса қиын. Акциялары листингте тҧрған компанияларға басқалармен қатар ақпаратты ашып
кӛрсету талаптарын қоса алғанда, қосымша талаптар қолданылады. Ӛзінің ықтимал ҥлкен
инвесторлық базасы болуы себепті мҧндай компаниялар мҥдделі тараптардың мҧқият назарына
ілігеді. Компанияның Акциялары бҧрын қор биржасы тізіміне енгізілмеген болатын және
Компания басшылығы ешқашан да листингтік компанияның істерін кҥнделікті жҥргізуге жауапты
болған емес және Компания акцияларының листингіне байланысты туындауы мҥмкін асқан
жауапкершілік бойынша тәжірибесі болмады. Компанияның Акциялары қор нарығында айнала
бастағанына байланысты басшылыққа тҥсетін қосымша жҥктеме Компания жҧмысын басқарудағы
тиімділіктің азаюына әкеліп соқтыруы мҥмкін, бҧл Компанияның бизнесіне, оның қаржылық
жағдайына, нәтижелері мен перспективаларына теріс әсер етуі мҥмкін.
Компанияның бизнесіне жұмыс қарқынының тӛмендеуі, тоқтап қалуы, кӛтерілістер мен
еңбек қатынастары мәселелеріне байланысты жұмыстардың басқа да бұзушылықтары әсер
етуі мүмкін
Компания қызметкерлерінің басым кӛпшілігі Компанияның кәсіподақ мҥшелері болып табылады.
Компания қызметкерлердің кәсіподақтарымен жақсы қарым-қатынастарды жолға қойды және
қызметкерлердің қанағаттануының жоғары деңгейі туралы мәлімет бар. Бҧл ретте Компанияның
ағымадағы еңбек шарттарының мерзімдері аяқталар алдында немесе огсын,дщай мерзімдер
аяқталғаннан кейін жҧмыс қарқыны тӛмендемейтініне, тоқтап қалмайтынына немесе кӛтеріліс
болмайтынына кепілдік бере алмайды. Жҧмыс қарқындарының тӛмендеуі, тоқтап қалуы,

38

кӛтерілістер немесе еңбек қатынастарына байланысты басқа да оқиғалар Компанияның бизнесіне,
оның қаржылық жағдайына, нәтижелері мен перспективаларына жзағымсыз әсер етуі мҥмкін.
Компания күрделі қарыз қаражатын тарту немесе ӛз акцияларын шығару есебінен күрделі
шығындарды қаржыландыруға байланысты қиындықтарды ӛткеруі мүмкін
Компания бҧрын кҥрделі қаржы шығындарының бір қатар ірі бағдарламаларын іске асырды және
алдағы уақытта кҥрделі қаржы салымы бағдарламаларын жалғастыруға ниетті. Компания ӛз
кҥрделі қаржы салымдары бағдарламалары ӛз ақша қаражаттары есебінен, сонымен қатар
қосымша қарыз капиталын тарту және/немесе ӛз акцияларын шығару жолымен
қаржыландырылуы мҥмкін деп пайымдайды. Қазіргі уақытқа дейін Компания ҥшінші тарап
жағынан қаржыландыруды сәтті тартып келгеніне қарамастан болашақта мҧндай
қаржыландыруды тарту аса қиын болуы ықтимал. Бҧл Компанияның кҥрделі қаржы шығындары
бойынша ӛз мақсаттарына қол жеткізуіне кедергі келтіруі мҥмкін, бҧл оның қаржы шаруашылығы
нәтижелеріне теріс әсер етіп, нәтижесінде, Акцияларды нарықта айналдыруға әсер етуі мҥмкін.
Қор бҧрын Компанияның негізгі акционері ретінде әрекет ете отырып, Компанияның қосымша
капиталын білдіргеніне қарамастан, Қор болашақта осындай қолдау кӛрсетуге дайын немесе
қолдау кӛрсете алады деуге сенімділік жоқ. Компанияның дауыс беруші акцияларының кӛпшілігін
иелене отырып, Қор Компания капиталын арттыру туралы кез келген шешімін тойтарып тастауы
мҥмкін және егер Компанияға капиталды арттыру қажет болса, онда Қор мҧндай артуды
мақҧлдайды немесе кез келген жаңа акцияларға немесе меншік капиталының басқа да
нысандарына жазылуға қатысатын болады немесе басқаша тҥрде Компанияға қаржыландыру
береді дегенге сенімді болудың қажеті жоқ. Қаржыландырудың жеткілікті мӛлшерін алуға деген
кез келген қабілетсіздік Компанияның активтер базасы мӛлшерін арттыру, ӛз кҥрделі қаржы
шығындарын қаржыландыру немесе борыштық міндеттемелерін орындау қабілеттілігін шектеуі
ықтимал.
Сонымен қатар, жаңа акциялардың кез келген шығарылымы капиталды арттырудың осындай
ҥдерісіне қатыса алмайтын жҧмыс істеп тҧрған акционерлердің ҥлестерін шайып жіберуге әкеледі
(«Компанияның алдағы уақытта борыштық немесе ҥлестік бағалы қағаздарын ҧсынуы
Акциялардың нарықтық қҧнына теріс әсер етіп, жҧмыс істеп тҧрған акционерлерді босаңсытуы
мҥмкін» тәуекел факторын қараңыз).
Компанияның қарыз және акционерлік капиталының ара қатынасы оның тиімділігіне теріс
әсерін тигізуі мүмкін
2012 жылғы 31 желтоқсандағы жай-кҥй бойынша Компанияның АҚШ долларымен, еуромен және
теңгемен берілген кредиттер және басқа да қарыздары бойынша жалпы шоғырландырылған
берешегі шамамен алғанда 80,808,814 мың теңгені қҧрайды (шамамен алғанда 536,081 АҚШ
доллары). 2013 жылғы 31 желтоқсандағы жай-кҥй бойынша Компанияның және оның еншілес
компанияларының («Топ») АҚШ долларымен, еуромен және теңгемен берілген жалпы
шоғырландырылған берешегі шамамен алғанда 92 541 271 мың теңгені қҧрайды (шамамен
алғанда 602 443 мың АҚШ доллары). Компанияның меншік және қарыз капиталының ара
қатынасы оның ӛз борыштарын ӛтей алу, болашақта қосымша қаржыландыру алу, жағымсыз
экономикалық жағдайларға қарсы тҧру немесе пайда болған іскерлік мҥмкіндіктерінің
ерекшеліктерін пайдалану қабілеттіліктеріне теріс әсер етуі мҥмкін.
АҚШ доллары мен басқа да валюталардың айырбастау бағамының теңгеге қатысты
құбылып тұруы Компанияның бизнесіне, оның қаржылық жағдайына және жұмыс
нәтижелеріне теріс әсер етуі мүмкін
Компанияның кҥрделі қарыз қаражаты мен сыйақылар бойынша шығыстарының кӛп бӛлігі АҚШ
долларымен және Еуромен берілген уақытта Компанияның табыстары
теңгемен
беріледі.
Компания пайдалары мен ҧсынылған қаржыландыру ҥшін сыйақы бойынша шығыстар ара

39

қатынасы АҚШ долларының және (немесе) еуроның теңгеге шаққандағы нарықтық айырбастау
бағамының артуы Компанияның шығыстарға қатысты пайдасының азаюына әкеледі және оның
жҧмыс нәтижелерінде кӛрініс табады. Сонымен қатар, Компания ӛзінің мәмілелерін шетел
валютасымен хеджерлемейді, себебі хеджерлеу бойынша шығындар Компанияның ҦЭМ бекіткен
тарифтерімен ӛтелмейді. Нәтижесінде АҚШ долларының және еуроның теңгеге шаққандағы
нарықтық айырбастау бағамы артуы Компанияның қаржылық жағдайына және оның АҚШ
долларымен және еуромен берілген берешекке қызмет кӛрсету қабілеттілігіне кері әсерін тигізуі
мҥмкін. Компания 2011 жылғы және сәйкесінше 2010 жылы 1 306 839 мың теңге және 368 557
мың теңге сомасындағы бағамадық айырмашылықтан тҥскен пайдамен салыстырғанда 2012 жылы
1 806 822 мың теңге сомасындағы бағамдық айырмашылықтан залал кӛтерді.
2014 жылғы 11 ақпаннан бастап негізгі валюталардың айырбастау бағамының теңгеге шаққанда
артуы Компанияға және оның нәтижелеріне теріс әсерін тигізді. Нәтижесінде 2014 жылғы бірінші
жарты жылдықта Компанияның бағамдық айырмашылықтан болған залалы 13 367 026 мың
теңгені қҧрды. Толық ақпарат алу ҥшін «БАСШЫЛЫҚТЫҢ ҚАРЖЫЛЫҚ ЖАҒДАЙ МЕН
ҚЫЗМЕТ НӘТИЖЕЛЕРІНЕ ТҤСІНДІРМЕЛЕРІ МЕН ТАЛДАУЫ» – Бағамдық айырмашылықтан
болған пайда/(залал)» бӛлімінен қараңыз.
Компания табиғатты қорғау заңнамасының және оның қызметіне әсер ететін қоршаған
ортаны қорғауға салынатын эмиссияларға рұқсат алу жӛніндегі талаптардың күшіне
ұшырайды. Бұл тиісті шығындарға, міндеттемелерге немесе шектеулерге әкеліп соқтыруы
мүмкін.
Компания ӛз қызметін жҥзеге асыру және қызмет кӛрсету ҥшін жергілікті атқару органдарында
қоршаған ортаға эмиссия ҥшін рҧқсат алуға міндетті. Белгілі бір жағдайларда осындай рҧқсат
беретін орган Компанияға берілген экологиялық рҧқсаттарға ӛзгерістер енгізе, жаңарта немесе
кері қайтара алады.
«KEGOC» АҚ-ның негізгі қызмет тҥрі (электр энергиясын жеткізу) қоршаған ортаға айтарлықтай
әсер етпейді. Компания қызметінің қалыпты тҥрлерінің су объектілеріне немесе атмосфераға әсері
шамалы деп бағаланады. Компанияның суды тҧтыну кӛлемі шамалы, себебі технологиялыық
ҥдерісте ол қолданылмайды. Атмосфералық ауаға тигізілетін әсер шамалы деп бағаланады.
Технологиялық ҥдерісте спецификалық қалдықтар пайда болатыны болжамдалмайды.
Экологиялық тәуекелдерді азайту ҥшін ӛндірісті экологиялық бақылау бағдарламаларына сәйкес
мамандандырылған ҧйымдар кҥн сайын зертханалық және есептеу әдістері арқылы қоршаған
ортаның, соның ішінде атмосфералық ауаның жай-кҥйіне мониторинг жҥргізеді.
Қазіргі уақытта Компания қоршаған ортаны қорғау жӛніндегі жауапкерішілікпен байланысты
қайсыбір маңызды шығындарды кӛтермейді. Ол басқалармен қатар қалдықтарды жою жӛніндегі
қолданылатын рәсімдерді сақтауды; инспекция жҥргізулеріне кӛмектесу ҥшін тиісті мемлекеттік
органдармен ынтымақтастықты; менеджмент жҥйесін сертификаттау жӛніндегі қызметті жҥзеге
асыруға қҧқығы бар немістің сертификаттау жӛніндегі ресми органы TÜV NORD CERT GmbH
(Германия) сертификатау жҥйесінде сертификаттаған қоршаған ортаны басқару жҥйесін ендіруді;
ӛз инвестициялық жобаларын мемлекеттік экологиялық сараптамаға ҧсынуды, сондай-ақ
Компанияның жобаларын қаржыландыратын кӛп жақты қаржы институттарына (ЕҚДБ сияқты)
тоқсан сайын есеп беруді; және улы газдар лақтырындылары кадастрларына жыл сайын тексеру
жҥргізуді қоса алғанда, осындай жауапкершілікті жеңілдету ҥшін шаралар қолданады.
Алайда, Компания қоршаған ортаны қорғау жӛніндегі ӛз міндеттемелерін әрқашан ҧтымды
сақтайтынына кепілдік жоқ. Сонымен қатар, болашақ нормативтік қҧқықтық актілер, нормативтік
ережелер мен қоршаған ортаны қорғау саласындағы рҧқсаттар Компаниядан электр жеткізу
жҥйелерін болашақтағы талаптарға сәйкестендіру және оларды тиісті ретпен сақтау ҥшін
қосымша шығыстарды талап етуі мҥмкін. Атап айтқанда, қала аймағына жақын жерде немесе
тікелей сонда орналасқан инфрақҧрылымдарға қатысты Компанияның ӛз инфрақҧрылымын
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кеңейту және артып келе жатқан сҧранысты қанағаттандыру қабеліттілігі болашақта осындай
талаптармен шектелуі мҥмкін.
Сәйкесінше, Компанияның қоршаған ортаны қорғау мәселелеріне қатысты болашақ шығыстары,
міндеттемелері, жауапкершілігі мен шектеулері оның бизнесіне, қаржылық жағдайына және
нәтижелеріне қолайсыз әсер етуі мҥмкін. Бҧл оның пайдалылығында және Компанияның
акционрелік қҧнды жасай білу қабілеттілігінде қолайсыз әсерін қалдырады.
Денсаулық қорғау және еңбек қауіпсіздігі жӛніндегі талаптардың бұзылуы, сондай-ақ
тӛтенше жағдайлар Компанияның жұмысын бұзып, пайдалану бойынша шығындарды
арттыруы мүмкін
Денсаулық қорғау және еңбек қауіпсіздігі саласында заңнаманың бҧзылуы немесе денсаулық
қорғау және еңбек қауіпсіздігі жӛніндегі тиісті органдардың нҧсқауларының сақталмауы
басқалармен қатар Компанияның электр энергиясын жеткізу жӛніндегі барлық объектілерінің
немесе бӛлігінің уақытша тоқтауына және заңнаманың сақталуын қамтамасыз ету жӛніндегі
қымбат тҧратын рәсімдерді еріксіз орындауға әкеліп соқтыруы мҥмкін. Егер денсаулық сақтау
және еңбекті қорғау жӛніндегі қазақстандық органдар Компанияның электр энергиясын жеткізу
жӛніндегі барлық объектілерін немесе бӛлігін тоқтататын болса немесе заңнаманың сақталуы
жӛніндегі қымбат тҧратын рәсімдерді орындауын талап етсе, бҧл Компанияның имиджіне,
нәтижелеріне және перспективаларына айтарлықтай және қолайсыз әсер етуі мҥмкін. Сонымен
қатар, заңдарды, соның ішінде денсаулық сақтау, қоршаған ортаны қорғау және қауіпсіздікті
қамтамасыз ету саласындағы заңнаманы сақтау шығындары бҧзушылықтарды жою тарифтерін,
айыппҧл сомаларын және қосымша шығындарды есептеген кезде негізделген шығындардың
тиісті қҧрамдас бӛлігіне енгізілетін болады, реттеуші орган тарифті есептеуге енгізбеуі мҥмкін.
Бҧл тарифтерді қҧру, сонымен қатар тарифке енгізілмейтін шығыстар тҥрлерін анықтау
мақсатында шығыстар қҧрылымын анықтайтын ТМРА нормативтік актілерінде кӛрсетілген.
Компания қызметінің мәнісі ӛндірістегі жазым жағдайлар қаупін және олардың қызметкерлерінің
арасындағы ӛмірге қауіпті жағдайларды шамалайды. Компанияның осындай тәуекелдерге
арналған сақтандыру ӛтелімі болғанына қарамастан, кісі ӛліміне немесе ӛндіріске байланысты
еңбекке қабілеттілікті мҥлде жоғалтуға (мҥгедектікке) әкеліп соқтыратын жазым жағдайлар
Компанияның қызметкерлерге немесе бҧған қҧқығы бар туыстарына міндетті тҥрде ӛтемақы
тӛлеуіне әкеліп соқтырады, ең алдымен бҧл Компанияның имиджіне, нәтижелері мен
перспективасына қолайсыз әсер етеді.
Компанияның мүлік құқығы, сонымен қатар оның айырықша құқығы даулануы мүмкін
ҦЭТ-ның маңызды бӛлігі Компания сервитут негізінде қҧқығы бар жер телімдерінде орналасқан.
Компания барлық сервитуттар негізінен қолданылатын заңдарға сәйкес дайындалған, алынған
және тіркелген барлық сервитуттар бҧл қҧжаттардың нысанына, басымдылығына немесе
тіркелуіне қатысты немесе Компанияның сервитут талаптарын сақтауына қатысты қҧқықтық
даулар туындауы мҥмкін деп санайды.
Компания ӛз бизнесін жүргізу үшін ақпараттық жүйелерге және деректерді ӛңдеу
жүйелеріне байланысты, осындай жүйелердің дәлсіздігі немесе жұмыс істемей қалуы
Компанияның қаржылық жағдайына және нәтижелеріне теріс әсерін тигізуі мүмкін
Ақпараттық жҥйелер мен деректерді ӛңдеу жҥйелері Компанияның ӛз жеткізетін қуаттарын және
ҦЭТ жҧмысын бақылау, диспетчерлеу мен теңгерімдеу жӛніндегі функцияларын жҥзеге асыру,
клиенттерге шоттар ҧсыну, жедел тиімділікке қол жеткізу және мақсаттарын орындау және оның
стандарттарына сай болу қабілеттілігін қамтамасыз ету ҥшін аса маңызды.
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Компанияның немесе оның еншілес Компанияларының қатысуымен болған сот даулары мен
басқа да сотта істі қарау жӛніндегі қолайсыз шешімдер Компанияның бизнесіне, оның
қаржылық жағдайы мен нәтижелеріне қолайсыз әсерін тигізуі мүмкін
Компания кӛптеген сот және әкімшілік сотта істі қарауға тартылуы мҥмкін. Қолайсыз шешім
қабылдаған жағдайда мҧндай істі қарау толығымен немесе ішінара, жекелеп немесе басқа да істі
қараумен қҧрамдас тҥрінде айтарлықтай шығындарға, айыппҧлдарға немесе Компанияның басқа
да залалдарына әкелуі мҥмкін. Компания егер аталған тәуекелдер іске асырылатын және осындай
резервтер бухгалтерлік есепке алуды жҥргізудің қолданылатын қағидаларына сәйкес келетін
болса, оның сыртқы заң кеңесшілерінің пікіріне және ҧсынымдарына сәйес ол ӛз шығындарын
жабу ҥшін дҧрыс резервтер жасады. Алайда, кейбір кҥтпеген залалдар, атап айтқанда, қоршаған
орта мәселелеріне қатысы бар залалдар жаңа ақпараттың пайда болуы шамасына қарай пайда
болуы немесе ӛзгеруі мҥмкін және, егер істі қарау бойынша шешімдер Компания ҥшін толығымен
немесе ішінара қолайсыз болса, осындай тәуекелдер нәтижесінде осындай залалдар Компания
қҧрған кез келген резервтерді айтарлықтай арттыра алатыны ықтимал.
Қазақстанмен байланысты тәуекелдер
Компания дамып келе жатқан нарықпен байланысты жалпы тәуекелдерге ұшырайды
Қазақстан сияқты нарықтары дамып келе жатқан елдер нарықтары аса дамыған елдерге қарағанда
тҧтастай алғанда қҧқықтық, реттеу, экономикалық, саяси және әлеуметтік тәуекелдерге жиі
ҧшырайды. Бҧл тәуекелдер дамып келе жатқан елдерде капиталды тарту ҥдерісін қиындатады
және осындай елдердің экономикасына теріс әсер етеді. Қазақстан сияқты дамып келе жатқан
нарықтар жылдам болатын ӛзгерістер сезінуі мҥмкін және мҧндай жағдайда аталған
Инвестициялық меморандумда баяндалған ақпарат тез ескіруі мҥмкін. Экономикасы дамып келе
жатқан елдерде бизнесін жҥргізетін кәсіпорындар ҥшін қарыз қаражатының қол жетімділігі
тҧтастай алғанда осындай нарықтардағы инвесторлардың сенім деңгейіне және, сәйкесінше,
инвесторлар тарапынан (мемлекет немесе орталық банк тарапынан кредиттік рейтингтерді немесе
иентервенцияларды азайту сияқты) сенім деңгейіне әсер ететін факторларға байланысты және
осындай кез келген мемлекеттердегі кәсіпорындар ҥшін қарыз қаржыландырудың қол жетімділігі
де қҧнына әсер етуі мҥмкін. Инвесторлар болып жатқан тәуекелдерді және Компанияға
инвестиция салу тиімділігін бағалаған кезде абай болуы тиіс.
Халықаралық және ішкі капитал нарықтарында әлемдің қаржы-экономикалық дағдарыстың әсер
етуіне байланысты соңғы жылдар ішінде орын алған іркілістер ӛтімділіктің тӛмендеуіне және
нарықтың кейбір қатысушылары ҥшін тәуекел сыйақыларының артуына, қол жетімді
қаржыландыру кӛлемінің қысқаруына әкелді. Қазақстан сияқты дамып келе жатқан нарығы бар
елдерде орналасқан компаниялар осындай іркілістерге, қаржыландырудың қол жетімділігінің
тӛмендеуіне және қаржыландыру шығыстарының артуына ерекше сезімтал болуы мҥмкін, бҧл
осындай компанияларда қаржылық қиындықтарға байланысты проблемалардың туындауына
әкеледі.
Ғаламдық экономикадағы ауытқулар немесе дамып келе жатқан экономикаға инвестиция салумен
байланысты тәуекелдердің артуы Қазақстанға шетел инвестицияларын тартуды және оның
қажеттілігін азайтады және Қазақстанның экономикасына теріс әсер етеді. Егер Қазақстан
экономикасына шетелдік қаржы салымы азаятын болса, нәтижесінде экономика ӛтімділіктің
шетелуін ӛткеруі мҥмкін. Егер Қазақстан экономикасы дамып келе жатқан басқа да нарықтық
экономикадағы оқиғалардан қорғалмаған. Егер тіпті Қазақстан экономикасы салыстырмалы тҥрде
тҧрақты болып қалатын болса да, экономикасы дамып келе жатқан басқа да елдерде, әсіресе ТМД
елдерінде, ленкестік пен ішкі шиеленістерді қоса алғанда, жақында айтарлықтай саяси
тҧрақсыздықты ӛткерген Каспий немесе Орталық Азия ӛңіріндегі қаржылық тҧрақсыздандыру
немесе тҧрақсыздық Қазақстанның экономикасына теріс әсерін тигізуі мҥмкін.
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Украинадағы саяси және қарулы шиеленіс, Украинадағы және Қырымдағы саяси жағдай, сонымен
қатар олармен байланысты оқиғалар Ресейдегі экономикалық ахуалға және «домино әсеріне» сай
тҧтастай алғанда ӛңірдің және атап айтқанда Қазақстанның экономикасына теріс әсерін тигізеді,
себебі Қазақстан Ресейдің жақын тҧрған сауда серіктесі болып табылады. Егер Укрнаинада болып
жатқан саяси шиеленістер мен қарулы қақтығыстар реттелмейтін болса, сонымен қатар Украинада
және басқа да елдерде жаңа қақтығыстар немесе ағымдағы әскери іс-қимылдар эскалациясы
басталған жағдайда немесе жаңа экономикалық немесе осындай қақтығыстар мен шиеленістерге
байланысты сауда-саттықты шектеу сияқты басқа да санкцияларды енгізген жағдайда бҧл ӛңірдің
экономикасына, соның ішінде Ресейдің және ӛңірде жҧмыс істейтін компаниялардың
қызметтеріне бҧдан әрі қолайсыз әсер етуі мҥмкін. Инфляция кҥтілгеннен де артық болып,
Қазақстандағы кӛптеген ірі банктердің кредиттік рейтингтері тӛмендеді. АҚШ пен ЕО Ресейдегі
бір қатар тҧлғалар мен компанияларға қатысты санкциялар қолданды. Ресей, ең бірінші кезекте,
АҚШ пен ЕО-дан келіп тҥсетін бір қатар тауарлар мен қызметтерді қамтитын сауда
санкцияларымен жауап берді. Қазақстан Ҥкіметі тарапынан жеңілдетілген шараларға қарамастан
осындай санкциялар Ресейдің экономикасына тоеріс әсер етеді, бҧл ӛз алдына Қазақстанның
экономикасында да келеңсіз орын алуы мҥмкін. Қазақстанның банктік секторындағы дағдарыс
жалғаспайды немесе нашарламайды немесе инфляция ӛсуін жалғастырмайды деуге кепілдік жоқ.
Қаржылық проблемалар немесе экономикасы дамып келе жатқан елдерге инвестиция салумен
байланысты болжамдалған тәуекелдер деңгейінің артуы Қазақстанға салынатын шетелдік
инвестициялардың іркуі және елдің экономикасына теріс әсер етуі мҥмкін. Қазақстан
экономикасындағы қҧлдырау, нәтижесінде, Компания бизнесінің беледін тҥсіруі мҥмкін, бҧл
Компанияның бизнесіне, оның қаржылық жағдайына, нәтижелеріне, перспективаларына теріс
және айтарлықтай әсер етуі мҥмкін. Сонымен қатар, қаржы дағдарысы кезеңінде немесе
экономикасы дамып келе жатқан мемлекетке инвестициялар ҧсынысына байланысты
болжамдалған тәуекелдер деңгейінің артуы кезеңінде осындай нарықтарда жҧмыс істейтін
компаниялар инвестицияларды алып алуға бдайланысты ӛтоімділіктің айтарлықтай шектеулеріне
ҧшырауы мҥмкін. Осылайша, Қазақстанның экономикасы салыстырмалы тҥрде тҧрақты болып
табылатынына қарамастан экономикасы дамып келе жатқан кез келген елдегі, атап айтқанда
соңғы уақытта маңызды саяси тҧрақсыздықты (соның ішінде ланкестік қауіпті) басынан ӛткеріп
жатқан Орталық Азия ӛңіріндегі ТМД елдеріндегі қаржы дағдарысы Компания қызметін бҧзуы
оның бизнесіне, қызмет нәтижелері мен қаржылық жағдайында кӛрініс табуы мҥмкін.
Қазақстанда 1991жылы тәуелсіздік алған сәттен бастап Қазақстан Республикасында болған саяси,
қҧқықтық және экономикалық ортадағы ӛзгерістерге қарамастан жемқорлық жағдайы жеке
секторларда да және мемлекеттік секторларда да орын алады. Жемқорлықтың Компанияға әсерін
болжамдау қиын. Белгілі бір жағдайда жемқорлық Компанияның қызметіне және оның қаржылық
жағдайына айтарлықтай қолайсыз әсер етуі мҥмкін.
Қазақстан экономикасы басқа елдердің экономикасындағы оқиғалардың теріс әсеріне
ұшырауы мүмкін
Экономикалық жағдайлар елдерге байланысты ерекшеленетініне қарамастан инвесторлардың бір
елде болып жатқан оқиғаларды қабылдауы Қазақстанды қоса алғанда басқа елдерде эмитенттердің
бағалы қағаздарына капиталды инвестициялауға айтарлықтай әсер етуі мҥмкін. Қазақстанның
экономикасына Ресей Ҥкіметі рубльдік бағалшы қағаздар бойынша ӛз міндеттерін орындамаған
және Ресейдің Орталық Банкі рубльге қолау кӛрсетуді тоқтатқан кезде 1998 жылы Ресейде болған
экономикалық дағдарысты қоса алғанда, 1990 жылдары экономикасы дамып келе жатқан кейбір
елдерде орын алған саяси және экономикалық оқиғалар теріс әсер етті. 2014 жылдың басында
ҚҦБ 2013 жыл ішінде біртіндеп тӛмендеген ресей рубіліне шаққанда теңгенің айырбастрау
бағамы деңгейін қолдау қажеттілігі себепті хабарламаларға сай шетелдік валюталарға шаққанда
теңгенің айырбастау қҧнына тҥзету жҥргізуді шешті. Айырбастау бағамының белгілі бір деңгейін
қолдау қажеттілігі әсіресе Кедендік одақ және Еуразиялық экономикалық кеңістік шеңберінде
қазақстандық тауарларлардың баға бойынша бәсекеге қабілетін қажеттілігінен туындап отыр.
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Сонымен қатар, қазақстандық экономикаға сауда саласындағы серіктестер болып табылатын
немесе ғаламдық экономикаға әсер ететін дамып келе жатқан елдердегі оқиғалар әсер етуі мҥмкін.
Қайсыбір елдің немесе аса маңызды ғаламдық кәсіпорындардың біреуінің тӛлем қабілетсіздігі
ғаламдық қаржы жҥйесі ҥшін қиын салдарға әкелуі мҥмкін. Сонымен қатар, ағымдағы ғаламдық
қаржы дағдарысы жалпы ғаламдық экономикалық қҧлдырау мәнмәтінінде дамиды. Бҧл
мәнмәтінде кредит беруді ғаламдық азайту аса ықтимал болар еді, бҧл ғаламдық экономиканың
бҧдан әрі қҧлдырауына әкелуі мҥмкін. Осындай жағдай қазақстандық экономика ҥшін, негізінен,
тікелей шетелдік инвестициялардың айтарлықтай қысқаруы салдарынан ҧзақ мерзімді кҥрделі
салдарға әкелуі мҥмкін. Ғаламдық экономиканың кез келген бӛлігінде немесе Ресейдің немесе
Орталық Азия мемлекеттерінің экономикалық жағдайындағы нашарлау Қазақстан экономикасына
айтарлықтай теріс әсер етуі мҥмкін, бҧл ӛз алдына, Компанияның бизнесіне, оның қаржылық
жағдайына және қызмет нәтижелеріне теріс әсер етуі мҥмкін.
Заңнамадағы, қағидалардағы және талаптардағы кез келген ӛзгерістерн Компания сақтауы
тиіс рұқсаттарды алу үшін Компаниядан айтарлықтай шығыстарды талап етуі немесе
материалдық жауапкершілікке немесе басқа да санкцияларға әкелшуі мүмкін
Компания Қазақстан заңнамасына сәйкес талап етілетін рҧқсаттарды тҧрақты алуы және қолдауы
тиіс. Осындай талаптардың сақталмауы Компанияның қызметіне, оның бизнесіне, қаржылық
жағдайына және нәтижелеріне теріс әсер етуі мҥмкін.
Қазақстанның Корпоративтік басқару кодексі Қазақстанда корпоративтік басқарудың
орнықты тәжірибесін қамтамасыз етуде ӛз тиімділігін әлі дәлелдеген жоқ
2001 жылы Қазақстан 2003 жылдан бастап KASE ресми тоізіміне енгізілген компаниялар ҥшін
міндетті болған ӛз алғашқы корпоративтік басқару кодексін қолданысқа енгізді. Алайда,
Қазақстанның Корпоративтік басқару кодексі Қазақстанда корпоративтік басқарудың озық
тәжірибесін қамтамасыз етуде ӛзінің тиімділігін әлі дәлелдеген жоқ. Компания корпоративтік
басқару саласындағы бір қатар халықаралық қағидаттарды ерікті тҥрде қабылдағанына қарамастан
Компаниядан Ҧлыбританияның Корпоративтік басқару кодексі немесе Еуроодаққа мҥше елдердің
немесе АҚШ-тың корпоративтік басқару жӛніндегі ҧқсас стандарттары қағидаттарын сақтау талап
етілмейді (Компания да ниетті емес).
Сыртқы факторлар Қазақстанның экономикасына теріс әсер етуі мүмкін
Қазақстаннан тыс жерлердегі факторлар Қазақстанның экономикасына, атап айтқанда, елдің
қаржы және банк секторларына әсер етті. Мысалы, Moody's Investors Service халықаралық
рейтингтік агенттігі алты банкке қатысты қаржылық тҧрақтылық рейтингін тӛмендеткен уақытта
2009 жылғы ақпанда Standard & Poor’s халықаралық рейтингтік агенттігі қазақстандық бес ірі
коммерциялық банктердің кредиттік рейтингтерін тӛмендетті. Рейтингтік агенттіктердің
мәлімдемесіне сай мҧндай тӛмендеу әлемдік экономикалық дағдарыстың Қазақстанның және
қаржы институттарының экономикасына бҧдан әрі теріс әсер етуі, атап айтқанда активтер
сапасының және ӛтімділік, қазақстандық банктердің шетелден тартқан берешектерін қайта
қаржыландыруға қабілетсіздігі деңгейінің тӛмендеуі, шамалы дәрежеде 2009 жылғы ақпанда
теңге бағамын тҥзету салдарынан болды. Қазақстанның бірқатар коммерциялық банктері ӛтеу
мерзімдері келгендіктен халықаралық берешектерін қайта қаржыландыруда қиындықтарды
ӛткерді, нәтижесінде ҚҦБ-дан қысқа мерзімді қаржыландыру тартуға және ӛз кредиттеу
кӛлемдерін айтарлықтай шектеуге мәжбҥр болды. Бҧдан ӛзге бірнеше банктер қайта
қҧрылымдауға ҧшырады және/немесе қайта қҧрылымдау шеңберінде мемлекеттік кӛмек алды.
Қайта қҧрылымдалған банктердің кейбіреулері бҧрынғыдай проблемаларға ҧшырауда және
капиталы мен қызметі қҧрылымында ӛзгерістер болуы мҥмкін қайта қҧрылымдау сатысында тҧр.
Сонымен қатар, Қазақстанның қаржы секторына қатысты қайта қҧрылымдау жӛніндегі шаралар
соңында толық сәтті болатынына еш кепілдік жоқ және дағдарыс және қҧрылымдаудың бҧдан
кейінгі ҥдерісі соңында қазақстандық банктердің қызметтері мен олардың клиенттерінде
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қалайша кӛрініс табатыны белгісіз. Ірі компаниялар, жер қойнауын пайдаланушылар мен
мемлекеттік компаниялар ӛте шектеулі кӛлемде және қолайлы жағдайы аз болса да шетелдік
қаржыландыруға қол жзеткізуін жалғастырған уақытта тҧрғын ҥй және қҧрылыс салаларындағы
кәсіпорындар, сонымен қатар шағын және орта кәсіпорындар басым дәрежеде зардап шекті.
Қазақстан Республикасы 2010 жылғы сәуірден бастап тҧрақты кредиттік рейтингін сақтап қалды.
Егеменді рейтингтердің кез келген тӛмендеуі алайда, Компанияның рейтингтерінің тӛмендеуіне
әкеледі. Егемен кредиттік рейтингтің кез келген тӛмендеуі және ел экономикасындағы ӛтімділік
проблемалары Қазақстанның экономикасының дамуына теріс әсер етуі мҥмкін. Бҧл ӛз алдына
Компанияның бизнесіне, оның қызметінің нәтижесіне және қаржылық жағдайына айтарлықтай
теріс әсер етуі мҥмкін.
Валюталық реттеу туралы заң ережелерінің Компанияның шетел валютасындағы
мәмілелеріне әсері
2009 жылғы шілдеде Қазақстанның Президенті 2009 жылғы шілдеде 2009 жылғы 10 тамыздан
бастап кҥшіне енген Валюталық реттеу туралы Заңға ӛзгерістер енгізу туралы заңға қол қойды.
Бҧл тҥзетулерге сай Қазақстан Республикасының экономикалық қауіпсіздігіне және оның қаржзы
жҥйесінің тҧрақтылығына қауіп тӛнген жағдайда, егер жағдай экономикалық саясаттың басқа да
шараларымен шешілуі мҥмкін емес болса, ел Президенті арнайы валюталық режимді енгізуге
қҧқылы. Арнайы валюталық режим шеңберінде енгізілуі мҥмкін шектеулерге мыналар жатады: (i)
уәкілетті банкте немесе ҚҦБ белгіленген мерзімге валюталық операция сомасынан пайыз тҥрінде
анықталатын мӛлшерде депозитті сыйақы тӛлемінсіз орналастыруды талап ету; (ii) ҚҦБ
валюталық операция жҥргізуге арнайы рҧқсатр алшуын талап ету; (iii) резиденттер алған шетел
валютасын міндетті тҥрде сатуды талап ету; (iv) шетелдік банктерде шоттарды пайдалану
бойынша шектеулер және (v) валюталық операциялар бойынша есеп айырнысу кӛлемдеріне,
санына жзәне валютасына қойылатын лимиттер. Сонымен қатар, егер Қазақстан экономикасының
тҧрақтылығына қауіпе тӛніп тҧрған болса, Президенттің басқа талаптарды және валюталық
операцияларға шектеулерді енгізуге қҧқығы бар.
ХВҚ Жарғысында кӛзделген Халықарылық валюта қоры («ХВҚ») мҥшесінің міндеттерін
саақтауды қамтамасыз ету ҥшін жаңа валюталық режиммен шетел валютасында міндеттемелерді
ӛтеу бӛлігінде азаматтар ҥшін ешқандай шектеулер кӛзделмейді. Осы Инвестициялық
меморандум кҥніндегі жай-кҥй бойынша Президент енгізілген тҥзетулердің ережелерін іске
асыруға сҥйенді, соған байланысты валюталық режим жҥргізу Компанияда қалшайша кӛрнініс
табатыны тҥсінікті. Сонымен бірге, Компанияның шетел валютасында жасалған мәмілелеріне
кҥрделі шектеулер қою Компания бизнесі, оның қызмет нәтижелері мен оның қаржылық жағдайы
ҥшін айтарлықтай теріс салдарын тигізуі мҥмкін.
ҚҰБ теңгенің айырбастау бағамын қолдау туралы жаңа шешім қабылдауы мүмкін, бұл
Қазақстан Республикасының қаржзы секторына және экономикасына теріс әсер етуі мүмкін
Қазақстан Республикасының Ҧлттық валютасы – теңге 1993 жылғы қарашада айналымға енгізілді.
Ағымдағы шоттар бойынша операциялар жҥргізу мақсатында теңге - айырбасталатын валюта,
дегенмен ол Қазақстан Республикасынан тыс жерлерде қаржылық операциялар жҥргізу
мақсатында еркін айырбасталатын валюта болып табылмайды. ҚҦБ 1999 жылғы сәуірде теңгенің
қҧбылмалы бағамын белгілеуі себепті валютаның айырбастау бағамы 2009 жылғы ақпанда теңге
бағамын тҥзетуге дейін айтарлықтай ауытқып тҧрды. Соңғы жылдары ҚҦБ АҚШ долларына
қатысты теңгенің айырбастау бағамының дәлізін (яғни ауқымын) жариялады. Дегенмен 2014
жылдың басында ҚҦБ теңгені кҥрт теңгенің айырбастау бағамын шетел валюталарына шаққанда
тҥзетті. Осылай тҥзеткеннен кейін теңгенің айырбастау бағамы АҚШ долларына қатысты алдын
ала жарияланған дәліз шегінде ҧсталып тҧрды, бҧл теңгенің шамалы нығаюына әкелді.
Айырбастау бағамы Қазақстан Республикасындағы инфляция деңгейіне байланысты, себебі
инфляцияның аса жоғары қарқыны ҧлттық валютаның бағамын тҥзетуге әкелді.
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Кӛбінесе шикізат тауарлары (атап айтқанда, мҧнай және газ) бағасының қҧлдырауынан туындаған,
Қазақстан Республикасының ағымдағы шотына тҥскен қысымға байланысты 2009 жылғы 4
ақпанда ҚҦБ АҚШ долларына қатысты теңгенің айырбастау қҧнын шетелдік валютаға қатысты
18%-ға тҥзетті (айырбастау бағамы 1,00 АҚШ долларына 143,98 теңгені қҧрды). Теңге бағамын
тҥзету қазақстандық экспорттың бәсекеге қабілетін арттыруға бағытталған. 2009 жылғы 31
желтоқсандағы жай-кҥй бойынша теңгенің АҚШ долларына шаққандағы ресми айырбастау қҧны
KASE деректері бойынша 1,00 АҚШ долларына шаққанда 148,36 теңгеге тең болды. Бҧл 2008
жылғы 31 желтоқсандағы деңгеймен салыстырғанда теңге бағамының 22,8%-ға тҥзету туралы
дәлелдейді. Теңгенің АҚШ долларына шаққандағы ресми айырбастау қҧны 2010 жылдан бастап
2012 жылға дейінгі кезеңде салыстырмалы тҥрде тҧрақты кҥйде қалды. 2010 және 2011
жылдардағы 31 желтоқсанда және 2012 жылғы 30 маусымда ҚҦБ белгілеген теңгенің АҚШ
долларына шаққандағы ресми айырбастау бағамы, сәйкесінше, 1 АҚШ долларына шаққанда 147,4
теңгеге, 148,4 теңгеге және 149,42 теңгеге тең болды. 2014 жылғы 11 ақпанда ҚҦБ АҚШ
долларына қарағанда теңгенің айырбастау бағамына тҥзету жҥргізді. Нәтижесінде қазақстандық
валютаның бағамы шамамен 155,6 теңгеден 163,9 теңгеге дейін ӛсті, соңында, 2014 жылғы 13
ақпанда 1,00 АҚШ долларына шаққанда 184,5 теңгеге жетті. Осыдан кейін теңге тҧрақты болып
қалды және тіпті АҚШ долларына шаққанда 1,00 АҚШ доллары ҥшін 181,6 теңгеге дейін ӛсті.
ҚҦБ валюта бағамын реттеу тәртібін бҧдан әрі қайта қарауды жоспарламайтынын жариялаған
болса да, оның саясатының ӛзгермейтініне кепілдік жоқ және валютаның айырбастау қҧнын
қолдау немесе алдағы уақытта теңге бағамын тҥзету туралы кез келген шешім Қазақстан
Республикасының мемлекеттік бюджеті мен экономикасына теріс әсерін тигізуі мҥмкін, бҧл ӛз
кезегінде Компанияның бизнесіне, қаржылық жағдайына және қызметінің нәтижелеріне теріс әсер
етуі мҥмкін.
Экономикалық реформаларды іске асыру нәтижелеріне қатысты екіұштылық бар
Кӛптеген кәсіпорындарда кҥрделі инвестрицияларға деген қажеттілік ҥкіметтік жекешелендіру
бағдарламасына әкелді. Ҥкімет стратегиялық маңызды деп санайтын белгілі бір кәсіпорындар
жекешелендіру бағдарламасынан алынып тасталды. Дегенмен негізгі секторлардағы
кәсіпорындардың кӛпшілігі аталған ҥдерістен ірі мҧнай ӛндіруші кәсіпорындарды, тау-кен
ӛндірісі компанияларын, ҧлттық телекоммуникациялық компанияларды толығымен немесе
ішінара сату жолымен ӛтті.
Алайда Қазақстанның кӛптеген экономика секторлары әлі де даму мен ӛсу ҥшін кҥрделі
инвестицияларды талап етеді. Сәйкес емес бизнес-инфрақҧрылым экономикалық нәтижелерді
және жеке сектордағы ӛркендеуді шектейді. Сонымен қатар Қазақстандағы кӛлеңкелі
экономиканың айтарлықтай мӛлшері реформалауды жҥзеге асыру ҥшін қолайсыз әсер ету ҥшін
және салықтарды тиімді жинауға кедергі келтіру ҥшін жеткілікті деп санайды. Ҥкімет бҧл
проблемаларды бизнес-инфрақҧрылымды жақсартру және салық салуды әкімшілік етоу арқылы,
сонымен қатар жекешелендіру ҥдерісін жалғастыру арқылы шешуге ниетті. Алайда, аталған
шараларды іске асвыру тиімді болатынына немесе осындай шараларды орындау Компанияның
бизнесіне, оның қаржылық жағдайына немесе нәтижелеріне айтарлықтай қолайсыз әсер ететініне
кепілдік жоқ.
Қазақстанның экономикалық дамуының баяулауы Компанияның бизнесіне теріс әсер етуі
мүмкін
Компанияның нәтижелері, активтерінің артуы және сапасы Қазақстанның бҥкіл экономикасының
жай-кҥйіне тікелей байланысты. Қазақстанның экономикасына қарыздар бойынша сыйақының
жалпы ӛсуі теріс әсер етуі мҥмкін, ауа райы жағдайлары ауыл шаруашылығына, тауарлар мен
энергияның бағаларына, басқа елдердің қорғану шаралары мен басқа да кӛптеген факторлар теріс
әсер етуі мҥмкін. Сонымен қатар, Қазақстанның экономикасы ауыспалы кезеңде тҧр. Қызмет
секторы қҧратын экономиканың ҥлесі ӛнеркәсіптік, ӛндірістік және ауыл шаруашылығы
секторларының ҥлесі азайған кезде артып келеді. Сонымен қатар, мҧнай мен газға деген
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сҧраныстың айтарлықтай қысқаруы Қазақстанның экономикасында теріс кӛрініс табады, бҧл
Компанияға теріс әсер етуі мҥмкін. Компанияның бизнесіне осы негізгі экономикалық
ӛзгерістердің әсерін дәл болжау мҥмкін емес. Қазақстан экономикасының дамуындағы кез келген
кідірістер немесе тауарлардың ғаламдық бағаларының болашақтағы тҧрақсыздығы Компанияның
бизнесіне теріс әсерн етуі мҥмкін.
Қазақстан экономикасына шикізат тауарлары бағаларындағы ӛзгерістер, валюта
бағамадарының ауытқуы және экспорттық сауда-саттыққа тәуелділіктің теріс әсер ету
мүмкіндігі
Қазақстан экономикасы мҧнай, газ және басқа да шикізат тауарларының экспортына тәуелді
болып тҧр. Осылайша, қазақстандық экономикасына мҧнай, газ, металдар және басқа да шикізат
тауарлары бағаларының тҧрақсыздығы немесе айтарлықтай қҧлдырауы теріс әсер етуі мҥмкін.
Әлемдік нарықта ҧсыныстардың кӛп болуы немесе мҧнай, газ, металл және басқа да шикізат
тауарларына сҧраныстардың азаюы, мҧнай, газ немесе басқа да шикізат тауарларының кез келген
маңызды нарығы экономикасының жалпы қҧлдырауы, АҚШ доллары ҧстанымының басқа
валюталарға қатысты бәсеңдеуі Қазақстанның экономикасына қолайсыз және қатты әсер етуі
мҥмкін. Бҧл ӛз алдына Компанияның бизнесінде, оның қаржылық жағдайында, нәтижелері мен
перспективаларында кӛрініс табады.
Қазақстан шикізат тауарлары бағасының тӛмендеуінің, сондай-ақ әлемнің басқа да елдеріндегі
экономикалық тҧрақсыздықтың теріс әсерін сезініп отыр. Ҥкімет экономиканы реформалау,
шетелдік инвестициялардың кіріс ағындарын ынталандыру мен экономиканы әртараптандыру
жӛніндегі шараларды қолдады. Ҥкімет мҧнайдан болатын табыстар орнықты қҧлдыраған
жағдайда Қазақстанның қаржы нарығы мен экономикасын қолдау ҥшін 2000 жылы Ҧлттық қор
қҧрды («Ҧлттық қор»). Осындай кҥш жҧмылдыруға қарамастан экспорт нарығындағы ш
сҧраныстың аз болуы және шикізат тауарлары бағалары деңгейінің тӛмен болуы, әсіресе, мҧнай
және газ ӛнеркәсібіне қолданылады, алдағы уақытта Қазақстанның экономикасына теріс әсер етуі
мҥмкін. Бҧл ӛз алдына Компанияның бизнесіне, песпективаларына, қаржылық жзағдайына, ақша
ағындарына немесе қызметінің нәтижелеріне айтарлықтай қолайсыз әсер етуі мҥмкін. Компания
қызметінің негізгі кӛлемі Қазақстан аумағындща жзҥзеге асырылады. Сонда Компания
активтерінің негізгі бӛлігі орналасқан, сондықтан Компания елдегі экономикалық және саяси
жағдайларға айтарлықтай тәуелді. «Компания нарығы дамып келе жатқан елде қызметті жҥзеге
асыруға байланысты жалпы тәуекелдерге ҧшырайды» қараңыз.
2008 жылдан бастап 2009 жылдың басына дейінгі кезеңде мҧнай мен басқа да тауарлардың
әлемдік бағасының тӛмендеуі Қазақстан экономикасының қарқындау перспективаларына теріс
әсер етті. 2009-2011 жылдарға арналған республикалық бюджет бастапқыда мҧнайдың бір баррель
қҧны 60 АҚШ долларын қҧрайтыны туралы ҧйғаным негізінде болжамдалған. Бҧл болжамдар
бастапқыда мҧнайдың әлемдік бағасының бҧдан әрі де қҧлдырауына байланысты бір баррель
қҧны 40 АҚШ доллары деңгейінде тҥзетілді. Осының нәтижесінде 2009-2010 жылдары бір
баррельге 50 АҚШ доллары және 2011-2014 жылдары 60 АҚШ доллары деңгейіне дейін қайта
қаралды. 2015-2017 жылдарға арналған республикалық бюджет кӛрсеткіштерін болжамдаған
кезде мҧнайдың бір баррелінің қҧны 90 АҚШ доллары деңгейінде есепке алынды. Соған
қарамастан, мҧнай бағасының тҧрақсыздығы жалғасуы себепті ҧлттық бюджетке бҧдан әрі ӛзгеріс
енгізу талап етілмейтініне еш кепілдік жоқ.
ІЖӚ 1999 жылғы сәуірде қҧбылмалы айырбастау бағамы саясатын қабылдағаннан кейін нақты
тҥрде ӛсетін уақытта ІЖӚ артуды жалғастыратынына кепілдік жоқ және ІЖӚ ӛсу қарқынының кез
келген тӛмендеуі елдің дамуына және сәйкесінше, Компанияның бизнесіне, қызмет нәтижелері
мен оның қаржылық жағдайына теріс әсер етеді.
Компанияның барлық қызметі Қазақстанда жүзеге асырылады. Сәйкесінше, ол үнемі
Қазақстанда бой алған экономикалық, саяси және әлеуметтік жағдайларға байланысты
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Қазақстанның тәуелсіз мемлекет болуы 1991 жылы Кеңес Одағының ыдырауы нәтижесінде
болды. Осылайша, қазіргі заманғы Қазақстан Республикасының тәуелсіз мемлекет ретінде
қысқаша тарихы бар және экономикалық, саяси, әлеуметтік, қҧқықтық және қаржылық
тҧрақсыздықтың болуы ықтимал. Қазақстан командалық экономикадан нарықтық экономикаға
ауысады. Дегенмен, мҧндай ӛзгерістер анағҧрлым дамыған іскери ортаны қҧрады, Қазақстан және
Еуропаның батыс елдері мен АҚШ нарықтық экономикасының арасында кәдімгідей
айырмашылық сақталып тҧр. Ӛзіне тән тәуекелдерге басқалармен қатар жергілікті валютаның
тҧрақсыздығы, азаматтық тәртіпсіздік (Маңғыстау облысында 2011 жылы болған жағдайлар
сияқты), валюталық бақылау саласындағы ӛзгерістер, тҧрақты валютаның жетіспеуі, энергия
тарифтеріндегі, салықтардағы, роялти мӛлшерлемесіндегі, монополияға қарсы заңнамадағы
ӛзгерістер, меншікті ҧлттандыру және экспроприациялау, экспортқа тыйым салу немесе тоқтатып
қою кіреді. Осы жағдайлардың қайсыбірі болған жағдайда бҧл Компанияның бизнесіне, оның
қаржылық жағдайына, нәтижелері мен перспективаларына айтарлықтай қолайсыз әсер етеді.
Қазақстан Республикасының Президенті Нҧрсҧлтан Әбішҧлы Назарбаев 74 жаста. Ол бҧл
қызметті 1991 жылдан бастап атқарып келеді. Осылайша, Конституцияның Қазақстанда
Президенттікке басқа кандидатты сайлауға қатысты ережелерді қолдану тәжірибесі жоқ.
Президенттің басшылығымен нарықтық экономиканың негізі қаланды, соның ішінде мемлекеттік
активтер жекешелендірілді, капиталдардың қозғалысын бақылауды ырықтандыру, салықтық
реформа және зейнетақы жҥйесін реформалау жҥзеге асырылды. 2007 жылы Қазақстанның
Парламенті Нҧрсҧлтан Әбішҧлы Назарбаевтың ӛкілеттік мерзімі біткеннен кейін бҧл лауазымға
шектеусіз қайта сайлануына мҥмкіндік беретіндей Қазақстан Конституциясына ӛзгерістер енгізу
ҥшін дауыс берді. 2011 жылғы сәуірдің басында Президент Назарбаев жаңа бес жылдық мерзімге
95,55% дауыспен қайта сайланды. Қолданыстағы заңнама Нҧрсҧлтан Әбішҧлы Назарбаевқа бҧл
лауазымға ӛкілеттік мерзімі біткеннен кейін қайта сайлануға мҥмкіндік беретініне қарамастан,
Нҧрсҧлтан Әбішҧлы Назарбаев Президент сайлауына қатысу туралы шешім қабылдайтынына
немесе жаңа мерзімге сайланатынына ешқандай кепілдік жоқ. Қазақстан Республикасының
Президенті лауазымынабасқа адамды тағайындау Қазақстандағы саяси және макроэкономикалық
жағдайды белгілі бір кезеңге тҧрақсыздандыруы мҥмкін, бҧл ӛз кезегінде елдегі инвестициялық
ахуалдың ӛзгеруіне, әкеледі және соңында Қазақстанның экономикасына теріс әсер етеді.
Қазақстандағы салық жүйесі дамудың салыстырмалы түрде бастапқы сатысында тұр.
Салық заңнамасын түсіндіру және қолдану үдерісі дамуда, бұл Компанияның қызметіне және
Қазақстандағы инвестицияларға қатысты тәуекелдерді арттырады
Қазақстандағы салық заңнамасы жаңа, Қазақстандағы салық тәуекелдері салық жҥйесі аса
дамыған елдердегі салық тәуекелдеріне қарағанда тҧтастай алғанда аса жоғары болуда. Компания
бизнеске жалпыға ортақ қолданылатын салықтарды тӛлейді, мемлекеттік әлеуметтік сақтандыру
қорына ӛз қызметкерлері ҥшін міндетті әлеуметтік аударымдар жасайды. Салықты реттеуді және
салық заңнамасын сақтауды ірі айыппҧлдар мен санкциялар салатын және ӛсімақы есептейтін
ӛкімет тексереді және зерттейді. Сонымен қатар дивидендтердің және Акциялар қҧны ӛсімінің
салық режимі ӛзгертілуі мҥмкін.
Қазақстанның салық заңнамасы әрқашан айқын анықтала бермейді және әрқашан бірізді
қолданыла немесе қолданысқа енгізіле бермейді. Сонымен қатар, Қазақстанның салық заңнамасы
дамуын жалғастырып, аса кҥрделі бола беруде. Салық заңнамасының екіҧшты пайдаланылуы
және қолданылуы алдағы уақытта Компанияның қосымша және маңызды салық тӛлемдері
бойынша қауіп тудырады. Жалпы ереже бойынша салық органдары тиісті салық кезеңі
аяқталғаннан кейін бес жыл ішінде салық сомаларын қосымша есептеуге қҧқылы.
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Компания аталған Инвестициялық
меморандумдағы ресми статистикалық және
қазақстандық мемлекеттік органдар жариялаған басқа да деректердің дәлдігіне кепілдік бере
алмайды
Ресми статистикалық және қазақстандық мемлекеттік органдар жариялаған басқа да деректер аса
дамыған елдердің ӛкіметі жариялаған деректер сияқты соншалықты толық немесе сенімді бола
алмайды. Ресми статистикалық және басқа да деректер дамыған елдерде қолданылатын әдістерден
айырмашылығы бар әдістерді қолдана отырып, дайындалуы мҥмкін. Компанияда осындай ресми
статистикалық және басқа да деректерді тәуелсіз тексеру жӛнінде деректер жоқ және осы
Инвестициялық меморандумдағы Қазақстанның электр энергетикасы саласына қатысты кез
келген ресми статистикалық және басқа да деректер осындай ақпараттың толықтығына немесе
сенімділігіне қатысты мәселелердің шешілмеуі салдарынан екіҧштылыққа ҧшырауы мҥмкін.
Сонымен қатар, бҧл Инвестициялық меморандумдағы белгілі бір статистикалық ақпарат пен
басқа да деректер аталған Инвестициялық меморандумды әзірлеуге байланысты дайындалған жоқ,
ресми мемлекеттік кӛздерден алынды.
Аталған Инвестициялық меморандумда баяндалған белгілі бір ақпарат ресми емес кӛздерден
алынған ақпараттарды қолдана отырып, Компания басшылығының білімі мен зерттеулеріне
негізделген. Аталған ақпарат осындай ақпараттың толықтығына немесе сенімділігіне қатысты
тәуелсіз тексеруден ӛткен жоқ.
Акцияларға байланысты нарықтық тәуекелдерді бағалау үшін елеулі факторлар
Қазақстан сияқты дамып келе жатқан нарықтарға инвестиция салуға байланысты тәуекелдерге
қосымша ретінде Акциялардың әр ықтимал инвесторы ӛзінің жеке себептеріне байланысты
осындай инвестициялардың мҥмкіндіктерін анықтауы тиіс.
Атап айтқанда, әр ықтимал
инвесторда:


Акцияларды, Акцияларға инвестиция салу ерекшеліктері мен тәуекелдерін, сондай-ақ
аталған Инвестициялық меморандумда кез келген қолданылатын толықтыруларымен
бірге бар немесе соған сілтеме жасалған ақпаратты дҧрыс бағалау ҥшін тәжірибесі мен
жеткілікті білімі болуы;



тиісті талдау қҧралдарын білуі және ӛз қаржылық жағдайы мәнмәтінінде, Акцияларға
салынатын инвестицияларды және Акциялар оның жалпы инвестициялар қоржынына
тигізуі мҥмкін әсерлерді бағалау ҥшін оларға қол жеткізе білуі;



Акцияларға салынатын инвестицияларға байланысты тәуекелдерді кӛтеру ҥшін жеткілікті
қаржы ресурстары мен ӛтімділігі болуы;



Акциялардың талаптарын айқын тҥсінуі және кез келген тиісті индекстер мен қаржы
нарықтарының жағдайымен таныс болуы; және



экономикаға, пайыздық мӛлшерлемеге және оның инвестициясы мен оның бірге жҥретін
тәуекелдерді кӛтере білу қабілетіне әсер етуі мҥмкін басқа да факторларға қатысты
ықтимал сценарийлерді бағалай алуы (дербес тҥрде не болмаса қаржы консультантының
кӛмегімен) тиіс.

Листингке, Ұсынысқа және Акцияларға байланысты тәуекел факторлары
Акциялар үшін белсенді сауда нарығы дамымауы мүмкін
Аталған Инвестициялық меморандумда шығарылған және сипатталған Акциялар ҥшін сауда
нарығы акцияларды шығарған кезде белгіленбеуі, тіпті ешқашан да дамымауы мҥмкін. Егер нарық
дамыса, ол ӛтімділік деңгейі тӛмен нарық болуы мҥмкін. Сондықтан инвесторлардың ӛз
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Акцияларын оңай немесе оларды дамыған қайталама нарық бар ҧқсас инвестициялармен
салыстырылатын табыстармен қамтамасыз ететін баға бойынша сата білу мҥмкіндігі болуы тиіс.
Егер Акциялар ҥшін ӛтімді қайталама нарық дамымайтын болса, бҧл Акциялардың нарықтық
қҧнына теріс әсерін тигізуі мҥмкін. Акциялар ҥшін кез келген нарықтың ӛтімділігі Акцияларды
ҧстаушылар санына, бағалы қағаздар делдалдарының Акциялар нарығын қҧруға деген
мҥдделілігіне және басқа да факторларға байланысты болады. Акциялар ҥшін жалғыз KASE-дегі
қайталама нарық болып табылады, сонымен қатар аталған уақытта Компанияда басқа да кез
келген қор биржасында Акциялар листингі жӛніндегі жӛніндегі перспективалық жоспар жоқ.
KASE биржасының ӛтімділігі аса дамыған юрисдикциядағы биржаларға қарағанда аса тӛмен,
сонымен қатар ол мәмілелердің кӛлемі осындай биржадағы мәміле кӛлемінен анағҧрлым аз.
Сәйкесінше, Акциялар ҥшін қайсыбір нарықтың дамуына немесе ӛтімділігіне қатысты кепілдік
беруге болмайды. Сонымен қатар Компанияның капиталдандыру деңгейінің салыстырмалы тӛмен
деңгейі Компания Акциялары ӛтімділігінің қысқаруына әкелуі мҥмкін.
2014 жылы наурызда жҧмыс істеп тҧрған жеке және мемлекеттік зейнатақы қорларының барлық
активтері ҚҦБ басқаруымен бір біртҧтас зейнетақы қорына біріктірілді. Барлық зейнетақы
қорларын ҚҦБ басқаруымен бір біртҧтас зейнетақы қорына біріктіру Акциялардың ӛтімділігіне
және сәйкесінше, олардың қҧнына теріс әсерін тигізуі мҥмкін.
Қазақстанның АҚШ, Ұлыбритания және Батыс Еуропаның басқа да елдеріне қарағанда
бағалы қазағдар нарығы аз дамыған, бұл Акциялар үшін тиімді жұмыс істеп тұрған
нарықтың дамуына кедергі келтіреді
Бағалы қағаздардың ҧйымдастырылған нарығы Қазақстанда ӛткен жҥз жылдықтың 90-шы
жылдарының ортасында, соңында ғана қҧрылды және бағалы қағаздармен мәлімелер жасау,
клирингтеу және тіркеу ҥшін арналған рәсімдер сондықтан да қҧқықтық екіҧштылықтарға,
техникалық қиындықтар мен кедергілерге ҧшырайды. Соңғы жылдары айтарлықтай ӛзгерістер
болғанымен де Қазақстанда капиталдың қазіргі заманғы нарығының тиімді жҧмыс істеуі ҥшін
кҥрделі қҧқықтық және реттеуші базаны әзірлеу қажет. Атап айтқанда, инсайдерлік ақпаратты
қолдана отырып, нарықтық манипуляциядан және мәмілелерден қҧқықтық қорғану жеткіліксіз
дамыған немесе АҚШ, Ҧлыбрнитания және Батыс Еуропаның басқа да елдеріне қарағанда
Қазақстанда қатаң сақталмайды. Сонымен қатар, бағалы қағаздарға инвесторлар ҥшін АҚШ,
Ҧлыбритания және Батыс Еуропаның басқа да елдерінде тіркелген компанияларға инвестогрлар
ҥшін қол жетімділік деңгейіне қарағанда Компания сияқты қазақстандық заңды тҧлғаларға
қатысты ақпараттың қол жетімділігі аз.
Акциялардың бағасы айтарлықтай ауытқуы мүмкін
Акция ҧсыныстарының бастапқы бағасы Акцияларды олардың биржадағы листингінен кейін
Акциялардың нарықтық бағасының кӛрсеткіші бола алмайды. KASE-дегі саудаға қол
жеткізгеннен кейін Акциялардың нарықтық бағасы Компанияның ӛндірістік кӛрсеткіштеріне
қатысы болуы немесе болмауы мҥмкін бағалар мен кӛлемінің елеулі ауықтуларына ҧшырауы
мҥмкін. Акциялардың нарықтық бағасы басқалармен қатар мыналарды қоса алғанда
Компанияның бақылауынан тыс болатын бірқатар факторларға жауап ретінде айтарлықтай
ауытқуы мҥмкін: кез келген есептік кезеңдегі Компанияның ӛндірістік нәтижелерінің нақты
немесе кҥтілетін ӛзгерістері; Компанияның ӛнеркәсіп секторына инвестиция салуға байланысты
нарықтағы кӛңіл-кҥйі; бизнестің қолайсыз дамуы; Компанияға қатысты қолданылатын
нормативтік-қҧқықтық реттеудегі ӛзгерістер; бағалы қағаздар талдаушыларының қаржылық
бағалауларындағы немесе ҧсынымдарындағы ӛзгерістер; және Акциялардың кӛп бӛлігінің нақты
немесе кҥтілген сатылымы, сондай-ақ басқа да факторлар. Сонымен қатар, соңғы жылдары
ғаламдық қаржы нарықтары бағалар мен кӛлемдердің айтарлықтай ауытқуы жағдайын бастан
ӛткерді, егер бҧл болашақта қайталанатын болса, Компания қызметінің нәтижелеріне, оның
перспективаларына немесе қаржылық жағдайына қарамастан, Акциялардың нарықтық бағаларына
қолайсыз әсерін тигізуі мҥмкін. Тауар бағаларының қҧбылуын, ҧқсас компаниялардың нарықтық
бағаларындағы ӛзгерістерді немесе тарифтік реформаны енгізуді, резервтердің болуын, жалпы
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нарықтық жағдайларды, табиғи апаттарды, ланкестік әрекеттерді, азаматтық тәртіпсіздік пен
соғысты қоса алғандағы факторлар Акциялардың нарықтық бағаларында қолайсыз кӛрініс табуы
мҥмкін.
Компания дивидендтерін тӛлеу кӛптеген факторларға байланысты
2014 жылы Қор Компанияның жалғыз акционері бола отырып, Компанияның жаңа дивидендтік
саясатын бекітті. Дивидендтік саясатта жыл қорытындысы бойынша да, жарты жыл қорытындысы
бойынша да дивидендтер тӛлеу мҥмкіндігі қарастырылған. Дивидендтер тӛлеу Қазақстан
заңнамасымен, Компанияның Жарғысымен және оның дивидендтік саясатымен реттеледі.
Дивидендтік саясатта Компания тиісті жылға немесе жарты жылға таза табыстың кем дегенде 40%
мӛлшерінде дивидендтер тӛлеуге ниетті екені кӛзделген. Алайда, дивидендтерді тӛлеудің нақты
мҥмкіндігі және дивидендтердің нақты мӛлшері дивидендтер тӛлеуді шектейтін және кейбір
жағдайда тіпті дивидендтер тӛлеуге тыйым салатын Қазақстан заңнамасы талаптарына
байланысты болады. Қосымша ретінде, Директорлар кеңесі Компанияның шарттық және ӛзге де
міндеттемелерін және Компанияның операциялық нәтижелері, оның қаржылық және кҥрделі
қаржы салымдарына қажеттілігі, Компанияның пайдасы, қаржылық жағдайы, перспективасы мен
жалпы іскерлік конъюктурасы сияқты басқа да факторларды есепке алуы тиіс.
Сонымен қатар, ҦЭМ операциялық немесе инвестициялық шығыстарды ҥнемдеу нәтрижесінде
алынған пайдаға қатысты арнайы талаптарды белгіледі. Атап айтқанда, мҧндай пайда қайта
инвестициялануы тиіс және акционерлерге дивидендтер тҥрінде бӛліне алмайды. Компания
қолданыстағы нормативтік шектеулердің және басқа да шектеулердің болуы себепті дивидендтік
саясаттың талаптарын орындай алмайды деген тәуекел бар. Жоғарыда аталғандарға қосымша
рнетінде реттеуші алдағы уақытта Компания тӛлейтін дивидендтердің деңгейіне тікелей немесе
жанама әсер ететін қосымша шектеулерді енгізе алады.
Жоғарыда кӛрсетілгендей Компанияның болашақтағы дивидендтер тӛлеу туралы шешімдері әр
тҥрлі себептерге байланысты, олардың бӛлігі Компанияның бақылауында емес. Осылайша,
Компания ӛз акционерлеріне әр қаржылық жылға немесе жартры жылдыққа дивидендтер бӛле
алмайды деген тәуекел бар.
Дамып келе жатқан нарықтардағы
тұрақсыздығына әкеліп соқтыруы мүмкін

қаржылық

күйзелістер

Акция

бағаларының

Акциялардың нарықтық бағасына Қазақстандағы экономикалық және нарықтық жағдайлар және
әр тҥрлі дәрежеде ТМД басқа да елдеріндегі және тҧтастай алғанда дамып келе жатқан елдердегі
экономикалық және нарықтық жағдайлар әсер етеді. Басқа да дамып келе жатқан нарықтардағы
қаржылық кҥйзеліс бҧрын сол немесе басқа да дамып келе жатқан экономикаларда қызметін
жҥзеге асырып жатқан компаниялардың бағалы қағаздар нарығына бҥкіл әлем бойынша әсер етті.
Егер тіпті Қазақстандағы бағалы қағаздар нарығы салыстырмалы тҥрде тҧрақты болатын болса,
ТМД елдері сияқты басқа да дамып келе жатқан нарықтағы қаржылық дағдарыстар Акциялардың
нарықтық бағаларына теріс әсерін тигізуі мҥмкін.
Инвесторлар Акцияларға салынатын инвестицияларға байланысты кӛтерген шығыстар
Акцияларға салынатын инвестициялардан алған табыстармен салыстырғанда маңызды
болуы мүмкін
Инвестордың Акцияларға салатын инвестицияларының жалпы табыстылығына консультант,
брокер, агент және акциялардың атаулы ҧстаушысы және/немесе инвестор қолданатын клирингтік
жҥйе талап ететін комиссиялық сыйақы мӛлшері әсер етуі мҥмкін. Мҧндай тҧлға немесе институт
инвестициялық шот ашқаны, оны жҥргізгені, Акцияларды табыс еткені, кастодилады қызмет
кӛрсеткені және дивидендтер тӛлегені ҥшін сыйақы талап етуі мҥмкін. Сондықтан да әлеуетті
инвесторларға Акциялар бойынша ӛндіріліп алынатын негізді зерттеуіне ҧсыныс беріледі.
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Компанияның алдағы уақытта борыштық немесе үлестік бағалы қағаздарды ұсынуы
Акциялардың нарықтық құнына теріс әсер етуі және жұмыс істеп тұрған акционерлерді
әлсіретуі мүмкін
Компанияның алдағы уақытта қосымша Акциялар эмиссиясы немесе борыштық немесе бағалы
қағаздар ҧсынысы, не болмаса мҧндай оқиғалар болуы мҥмкін екенін сезіну арқылы ӛз кҥрделі
қаржы ресурстарын бҧдан әрі арттыру ҥшін қаржыландыру алуға талпынысы Акциялардың
нарықтық қҧнына теріс әсер етуі мҥмкін. Қосымша Акциялар шығарылымы немесе басқа да
ҥлестік бағалы қағаздар ҧсынысы Компания акционерлерінің экономикалық және сайлау
қҧқықтарын әлсіретуі және/немесе Акциялардың нарықтық қҧнын тӛмендетуі мҥмкін. «Компания
кҥрделі қаржы шығындарын қаржыландыру ҥшін қарыз капиталы немесе жеке акцияларды
шығару есебінен қаржыландыруға байланысты қиындықты сезінуі мҥмкін» тәуекел факторын
қараңыз.
Есептік кезеңдердегі қаржылық есептер тікелей салыстыруға жатпайды
Компания 31 желтоқсанда аяқталған 2012 және 2013 жылдардағы табыстар туралы
шоғырландырылған есепті дайындаған кезде тҥсімдердің, шығындар мен шығыстрардың белгілі
бір сомасын тану әдісін ӛзгертті. Компанияның 31 желтоқсанда аяқталған 2011 жылдағы табыстар
туралы есеп 2012 жылғы аудиттелген қаржылық есепеке енгізілген кҥйде ӛзгернісвтерді
кӛрсететіндей қайта қаралды. Компания ӛткен кезеңдердегі қаржылық есепетерді қарастырмады.
Нәтижесінде 31 желтоқсанда аяқталған 2012 және 2013 жылдардағы қарнжылық есептеме
Компанияның ӛткен қаржылық есептемелерімен тікелей салыстыруға келмейді. Толық ақпаратты
«БАСШЫЛЫҚТЫҢ ҚАРЖЫЛЫҚ ЖАҒДАЙ МЕН ҚЫЗМЕТ НӘТИЖЕЛЕРІ ТУРАЛЫ
ТҤСІНДІРМЕЛЕРІ МЕН ТАЛДАУЫ – Компания қызметіне әсер ететрін негізгі фактгорлар – Қайта
қарау» бӛлімін қараңыз.
Инвестициялық
меморандум 2014 жылғы 30 қыркүйекте аяқталған тоғыз айдағы
қаржылық есептемені қамтымайды
2014 жылғы 30 қыркҥйекте аяқталған тоғыз айдағы қаржылық есептеме осы Инвестициялық
меморандумда берілмеген және Компания осындай есептемені кӛрсету ҥшін Компания осы
Инвестициялық меморандумға ӛзгерістер енгізбейді. Алайда, Компания бҧл есептеме нәтижесін
ӛз интернет ресурсында және KASE интернет ресурсында жариялауға ниетті. 2014 жылғы 30
қыркҥйекте аяқталған 9 айдағы қаржылық есептеме шамамен алғанда 2014 жылғы қарашаның
ортасында жарияланатын болады.
Жеке тұлғалардың Акциялар бойынша табыстарына салық салынуы мүмкін
Егер тиісті Акциялар KASE тізіміне енгізілген болса, Акциялар бойынша инвесторларға тӛленетін
ақылар жеке табыс салығынан босатылады. Инвесторда KASE ресми тізіміне енгізілген
акцияларды сату кезінде пайда болуы мҥмкін қҧн ӛсімі де жеке табыс салығынан босатылған.
Компания KASE ресми тізіміне акцияларды енгізуге ӛтініш берсе де және қазіргі уақытта
Акцияларды ресми тізімге енгізуге байланысты қайсыбір қиындықтарды кҥтпейтін болса да
Компания шындығында листинг туралы оң шешім алынатынына немесе Акциялардың делистингі
болмайтындығына кепілдік бере алмайды. Салық салу туралы анағҧрлым толық ақпаратты
«САЛЫҚ САЛУ» бӛлімінен қараңыз.
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АКЦИЯЛАРДЫ ҦСЫНУДАН ТҤСКЕН ТҤСІМДЕРДІ ПАЙДАЛАНУ
Компания ӛз стратегиясына сәйкес 500 кВ «Солтҥстік-Шығыс-Оңтҥстік» әуелік электр
жеткізу желілерін қаржыландыру ҥшін, сондай-ақ жалпы корпоративтік сипаттағы мәселелерді
шешу ҥшін тартылған ақшалай қаражатты пайдалануды жоспарлайды. «БИЗНЕС – Активтер –
Жоспарланатын жобалар» бӛлігіндегі сипаттаманы қараңыз.
Компания тартылған ақшалай қаражатты кӛрсетілген жобаны қаржыландыруға жіберетін
уақытқа дейін Компания тартылған ақшалай қаражатты банктік депозиттерге орналастырады.
Осы Ҧсыныс нәтижелері бойынша таза тҥсімдердің есепті кӛлемі Ҧсынысқа байланысты
Компания бағалау жҥргізген шығыстар сомасын шегеріп тастағанда 12 434 982 мың теңгені
қҧрайды.
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ДИВИДЕНДТЕР ЖӘНЕ ДИВИДЕНДТІК САЯСАТ
Дивиденттік саясат
Компанияның Дивидендтік саясаты Қазақстан Республикасының заңнамасына, Компанияның
жарғысына, Корпоративтік басқару кодекісіне және басқа да ішкі қҧжаттарға сәйкес әзірленді.
2014 жылғы қыркҥйекте Қор Компанияның жалғыз акционері бола отырып, Дивидендтік саясатқа
ӛзгеріс енгізді, соған сәйкес Компания тиісті кезеңдегі қаржылық нәтижелерге байланысты жыл
қорытындысы бойынша да, жарты жылдық қорытынды бойынша да дивидендтер тӛлей алады.
Компанияның саясаты Директорлар кеңесі дивиденд мӛлшеріне қатысты ӛз ҧсынымдарын
жасаған кезде басшылыққа алатын басымдылықтарды белгілейді. Саясаттың мақсаты –
заңнаманың сақталуын және Компанияның капиталға деген қажеттіліктері мен оның
акционерлерінің мҥдделері арасындағы теңгерімді қамтамасыз ету, сонымен қатар инвестициялау
және капиталдандыру ҥшін Компания акцияларының тартымдылығын арттыру. Компанияның
Дивидендтік саясатында және жарғысында Директорлар кеңесі акционерлердің жалпы
жиналысына дивидендтер тӛлеу және олардың мӛлшері туралы ҧсыным дайындау ҥшін жауапты,
ал Компанияның акционерлері кез келген ҧсынылған дивидендтерді тӛлеуге немесе тиісті
қаржылық кезеңге дивидендтер тӛлемеу туралы шешім қабылдауға қҧқығы бар деп
қарастырылған.
Саясатта Компания тиісті қаржы жылына таза табыстың кем дегенде 40% мӛлшерінде
дивидендтер тӛлеуге ниетті екені кӛзделген. Алайда, дивидендтерді тӛлеуге жҧмсалатын нақты
сома белгілі бір жағдайларда дивидендтер тӛлеуді шектейтін және тіпті дивидендтер тӛлеуге
тыйым салатын қолданыстағы заңнамамен реттеледі. Компанияның Директорлар кеңесі ӛткен
қаржы жылына немесе жарты жылдыққа таза пайданы бӛлу тәртібі және дивидендтер мӛлшері
туралы ҧсыныс дайындаған кезде Компанияның шарттық және басқа да міндеттемелерін, кез
келген факторларды, соның ішінде Компанияның қаржылық жағдайын, оның қаржылық
жағдайына қатысты болжамдарды, ақша қаражатына қажеттілікті (мысалы, кҥрделі қаржы
салымдары және инвестициялық бағдарламалар ҥшін) және т.б. есепке алуы тиіс.
Әр нақты жылдағы дивидендтер мӛлшері тиісті қаржы кезеңінде Компанияның таза табысы
сомасына тең немесе одан кӛп болуы мҥмкін. Кез келген дивидендтер тӛлеу Қазақстанның
заңнамасымен, Компанияның шартты міндеттемелерімен және Компанияның басқа да ішкі
қҧжаттарымен реттеледі. Компания табысынан асатын мӛлшерде дивидендтер тӛлеу
Компанияның бӛлінбеген пайдасынан ғана жҥзеге асырылуы мҥмкін.
Компанияның Дивидендтік саясаты Компанияның корпоративтік интернет-ресурсында
орналастырылады: www.kegoc.kz.
Компания ӛз дивидендтік саясатын ӛзгертуге қҧқылы.
Дивидендтер тӛлеуге қатысты шарттық міндеттемелер
ЕҚДБ-мен жасалған қаржылық шарттар Компанияның дивидендтер тӛлеуіне қатысты белгілі бір
шектеулерін белгілейді. Атап айтқанда, Компания дивидендтер тӛлемеуге міндеттенеді, егер:


міндеттемелерді орындамау жағдайы орын алса (аталған термин тиісті қаржылық
келісімдерде қалай анықталған) немесе егер міндеттемелер орындалмаған жағдай
дивидендтер тӛлеу туралы шешім қабылдау нәтижесінде туындаса;



дивидендтер мӛлшері мынадай кӛрсеткіштерден шамалы артса: (а) қол жетімді ақша
қаражаты және (б) дивидендтер тӛленетін қаржы жылында тӛлеу ҥшін қол жетімді пайда.

Дивидендтерді тӛлеуге қойылатын заңнамалық шектеулер
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Акционерлік қоғамдар туралы заң мынадай жағдайда акционерлік қоғамдарға дивидендтер
тӛлеуге тыйым салады:


меншік капиталы мӛлшері теріс болғанда немесе егер қоғамның меншік капиталының
мӛлшері оның акциялары бойынша дивидендтерді есептеу нәтижесінде теріс болса; немесе



егер қоғам Қазақстан Республикасының қалпына келтіру және банкроттық туралы
заңнамасына сәйкес тӛлем қабілетсіз немесе жағдайы жоқ белгілеріне сай келсе немесе
аталған белгілер қоғамда оның акциялары бойынша дивидендтер есептеу нәтижесінде
пайда болса.

Акционерлік қоғамдар туралы заң орналастырылмаған
бойынша дивидендтер тӛлеуге де тыйым салады.

немесе қоғам сатып алған акциялар

ҦЭМ операциялық немесе инвестициялық шығыстарын ҥнемдеу нәтижесінде алынған пайдаға
қатысты арнайы талаптарды белгілейді. Атап айтқанда, мҧндай пайда қайта инвестициялануы тиіс
және акционерлерге дивидендтер нысанында қайта бӛлінбейді.
Компания 2008-2014 жылдары тӛлеген дивидендтер
2009 жылғы 20 тамызда Қордың Басқармасы Компанияның 2008 жылға 746 044 мың теңге
мӛлшерінде дивидендтер тӛлейтіні туралы шешім қабылдады. Бҧл Компанияның
шоғырландырылған таза табысының 10%-ын немесе бір акцияға 90,04 теңгені қҧрайды.
2010 жылғы 18 қыркҥйекте Қордың Басқармасы Компанияның 2009 жылы залал кӛтергеніне
байланысты 2009 жылға дивидендтер тӛлемеу туралы шешім қабылдады.
2011 жылғы 26 мамырда Қордың Басқармасы Компанияның 869 403 мың теңге сомасында
дивидендтер тӛлеуі туралы шешім қабылдады. Бҧл Компанияның таза табысының 15%-ын немесе
бір акцияға 82,61 теңгені қҧрды.
2012 жылғы 12 маусымда Қордың Басқармасы Компанияның 2011 жылы 2 346 674 мың теңге
сомасында дивидендтер тӛлеуі туралы шешім қабылдады, бҧл Компанияның таза табысының
30%-ын немесе бір акцияға 221,71 теңгені қҧрды.
2013 жылғы 29 наурызда Қордың Басқармасы Компанияның жалғыз акционері ретінде 2012
жылға 2 082 309 мың теңге мӛлшерінде дивидендтер тӛлеу туралы шешім қабылдады, бҧл
Компанияның таза табысының 30%-ын немесе бір акцияға 9,74 теңгені қҧрды (1:20 бӛлшектеуден
кейін есепке алғанда). 2012 жылғы дивидендтерді Компания Қорға 2013 жылғы 11 сәуірде тӛледі.
2013 жылғы қызмет қорытындылары бойынша Компанияның таза табысының болмауына
байланысты Қор Басқармасы 2013 жылға Компанияның жай акциялары бойынша дивидендтер
есептемеу және тӛлемеу туралы шешім қабылдады.
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КАПИТАЛДАНДЫРУ
Мына кестеде Компанияның капталдандыруы мен ақша қаражаттары 2014 жылғы 30
маусымдағыжай-кҥй бойынша Компанияның аудиттелмеген шоғырландырылған қаржылық
есептемесі негізінде, Ҧсынысты орналастырғаннан және оны іске асыру барысында алынған
қаражатты пайдаланғаннан кейін формальді тҥрде кӛрсетілген.
Бҧл кестені «ІШІНАРА ШОҒЫРЛАНДЫРЫЛҒАН ҚАРЖЫЛЫҚ АҚПАРАТ» және
«БАСШЫЛЫҚТЫҢ ҚАРЖЫЛЫҚ ЖАҒДАЙДЫ ЖӘНЕ ҚЫЗМЕТ НӘТИЖЕЛЕРІН ТҤСІНДІРУІ
ЖӘНЕ ТАЛДАУЫ» бӛлімдерімен және аталған қҧжаттың қайсыбір жеріне енгізілген қаржылық
есептемесімен қатар қарау қажет.
2014 жылғы
30 маусымда
(мың теңгемен)
Тҥзету
Нақты.
нысаны
Ақшалай қаражаттар мен олардың эквиваленттері (1)(2)…………
(3)
…………

20 237 849

32 672 831

Басқа қаржылық активтер…………………………………………

19 144 781

19 144 781

Қысқа мерзімді қарыздар………………………………………….

13 402 909

13 402 909

Ҧзақ мерзімді қарыздар ………………………………….…….....

104 079 840

104 079 840

Жарғылық капитал………………………………………………..

107 245 972

119 680 954

Бӛлінбеген пайда және резервтер…………………………………

224 951 779

224 951 779

Акционерлік капитал(4)……………………………………………

332 197 751

344 632 733

Барлығы
қарыздар…………………………………………………………

117 482 749

117 482 749

Жалпы капиталдандыру(5) …………………………………….

449 680 500

462 115 482

(1) 2 024 648 мың теңге мӛлшеріндегі пайдалануы шектеулі ақшалай қаражатты қамтиды.
(2)

Акцияларды Ҧсындағы және тҥсімдерді пайдалану туралы рҧқсат ету мақсаттары ҥшін
номиналды тҥзетуді ескере отырып (мәміле жӛніндегі шығындарды және шығыстарды
шегергенде) 12 434 982 мың теңге мӛлшерінде.

(3) Ақшалай қаражаттар мен олардың баламалары және басқа да қаржылық активтер
капиталдандыруға енгізілген жоқ, бірақ бҧл бӛлімде Компанияның ақшалай ҧстанымына
Ҧсыныстың әсерін кӛрсету ҥшін келтірілген.
(4) Қорға 19 508 061 акцияны сатуды қамтымайды, олар 2014 жылғы 29 қыркҥйекте жекелеген
активтерді беру арқылы ақысы тӛленген.
(5) Жалпы капиталдандыру акционерлік капитал мен қарыз қаражаты сомасына тең.
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ІШІНАРА ШОҒЫРЛАНДЫРЫЛҒАН ҚАРЖЫЛЫҚ АҚПАРАТ
Мына кестелерде 2012ж., 2011ж. және 2010ж. 31 желтоқсандағы жай-кҥй бойынша Компанияның
шоғырландырылған аудиттелген қаржылық есебінен және 2014ж. 30 маусымдағы жай кҥй
бойынша аралық қаржылық есептемесінен алынған белгілі бір тарихи шоғырландырылған
қаржылық ақпарат кӛрсетілген. Тӛменде берілген қаржылық ақпарат Инвестициялық
меморандумның кез келген бӛлігіне енгізілген шоғырландырылған қаржылық есептемеден және
сонымен бірге қаралуы тиіс. «Эрнст энд Янг» ЖШС 2012ж. және 2013ж. 31 желтоқсанда
аяқталған жылғы жай-кҥй бойынша қаржылық есептемелерге аудит жҥргізді, сонымен қатар сол
жылдағы және 2014ж. 30 маусымда аяқталған жылғы алты айға қаржылық есептемеге шолу
жасады. «Делойт» ЖШС 2011ж. 31 желтоқсанға аяқталған жылға және жай-кҥй бойынша
шоғырландырылған қаржылық ақпарат аудитін жҥргізді. Қаржылық ақпаратқа шолу
«БАСШЫЛЫҚТЫҢ ҚАРЖЫЛЫҚ ЖАҒДАЙЫНА ЖӘНЕ ҚЫЗМЕТ НӘТИЖЕЛЕРІНЕ
ТҤСІНДІРМЕЛЕРІ МЕН ТАЛДАУЫ» бӛлімдерімен және осы Инвестициялық меморандумның
бӛлігі болып табылатын Қаржылық есепетемемен («ҚАРЖЫЛЫҚ ЕСЕПТЕР» бӛлімін қараңыз)
(оның ескертулерін қоса алғанда) бірге қаралуы тиіс.
31 желтоқсанда
2011
(аудиттелді)
(Мың теңгемен)

2012
(аудиттелді)

30 маусымда
2013
(аудиттелді)
(Мың теңгемен)

Ҧзақ мерзімді активтер
Ағымдағы активтер
Барлығы активтер

176 699 251
40 869 277
217 568 528

189 344 946
43 059 890
232 404 836

319 615 755
47 705 971
367 321 726

473 445 342
55 809 639
529 254 981

Капитал
Ҧзақ мерзімді
міндеттемелер
Ағымдағы міндеттемелер

120 965 687

126 560 042

221 181 463

332 197 751

78 121 436

84 403 326

118 413 645

168 981 623

18 481 405

21 441 468

27 726 618

28 075 607

96 602 841

105 844 794

146 140 263

197 057 230

217 568 528

232 404 836

367 321 726

529 254 981

2014

Қаржылық жағдай
туралы
шоғырландырылған есеп

Барлығы
міндеттемелер
Барлығы капитал мен
міндеттемелер

31 желтоқсанда аяқталған жылға
желтоқсанда

30 маусымда аяқталған
жылғы
2014
2011
2012
2013
2013
аудиттелаудиттелді
аудиттелді
аудиттелді
аущдиттелмеді
меді
Жиынтық табыс туралы шоғырландырылған есеп 1
Табыстар
Кӛрсетілген
қызметтердің ӛзіндік
қҧны
Жаппай пайда

57 249 517

65 855 173

73 811 723

34 976 552

42 685 668

-41 451 948
15 797 569

-49 268 483
16 586 690

-55 574 322
18 237 401

-26 152 847
8 823 705

-34 650
783
8 034 885

Жалпы және
әкімшілік шығыстар
Сату бойынша

-5 976 393
-156 142

-5 829 446
-168 612

-6 422 878
-154 408

-2 837 073
-87 131

-6 332 064
-74 386
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31 желтоқсанда аяқталған жылға
желтоқсанда
2011
аудиттелді
шығыстар
Негізгі қҧралдарды
қайта бағалаудан
болған (залал)/табыс
Операциялық
пайда/(залал)
Депозиттер,
ағымдағы шоттар мен
облигациялар
бойынша пайыздық
табыс
Қаржылық шығыстар
Оң/(теріс) бағамдық
айырмашылық
Басқадай табыстар
Басқадай шығыстар
Салық салғанға
дейінгі
пайда/(залал)
Пайда салығы
бойынша шығыстар
Бір жылдағы
пайда/(залал)
есептік кезең
Пайда салығын
шегергенде есептік
кезеңдегі басқадай
жиынтық
(залал)/табыс
Барлығы пайда
салығын
шегергенде бір
жылдағы есептік
кезеңдегі жиынтық
табыс/(залал)

2012
аудиттелді

2013
аудиттелді

30 маусымда аяқталған
жылғы
2014
2013
аудиттелаущдиттелмеді
меді

-26 807 757

14 194 012

9 665 034

10 588 632

-15 147 642

5 899 501

15 822 447

1 699 050
-2 457 956

1 604 788
-1 991 132

1 797 051
-2 021 023

862 971
-967 831

1 306 839
736 475
-249 108

-1 806 822
138 783
-49 423

-2 680 967
381 865
-17 631

-100 897
74 102
-120 388

822 647
-1 693 881
-13 367
026
115 677
-35 932

10 700 334

8 484 826

-17 688 347

5 647 458

1 663 932

-2 878 089

-1 543 797

-3 188 073

-1 337 303

-1 076 012

6 941 029

-14 500 274

4 310 155

587 920

-

-110 801
004

-115 578

-111 109
831

6 941 029

96 300 730

4 194 577

111 697
751

7 822 245

-167

7 822 078

Осындай салыстыруды барлық кӛрсетілген кезеңдер бойынша қамтамасыз ету мақсатында 2011
жылғы 31 желтоқсанмен, аяқталған жылдағы тиісті баптар қайта жіктелді және тӛменде берілді.
Осындай қайта жіктеулер 2011 жылғы 31 желтоқсанмен аяқталған жылғы жиынтық табысқа
немесе 2011 жылғы 31 желтоқсандағы жай-кҥй бойынша капиталға әсер етпеді:

________________________________
1

Компанияның жиынтық табыс, негізгі қызметтен болоған табыстар, басқа да табыстар, кӛрсетілген
қызметтердің ӛзіндік қҧны, басқадай шығыстар, жалпы және әкімшілік шығыстар және қаржылық
шығыстар туралы шоғырландырылған есептеменің баптары табыстарды, кӛрсетілген қызметтердің ӛзіндік
қҧнын және басқа да шығысрады ҧсыну әдісінің ӛзгеруі нәтижесінде бір жағынан 2011 жылғы 31
желтоқсанда аяқталған жыл мен басқа жақтан 2012ж. 31 желтоқсанда, 2013ж. 31 желтоқсанда аяқталған
жылдар арасында тікелей салыстыруға жатпайды.
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2011ж. аяқталған жылға
(мың теңгемен)

ӛткен кезең

қайта жіктеу

Табыстар
Басқадай табыстар
Кӛрсетілген қызметтердің
ӛзіндік қҧны
Басқадай шығыстар
Жалпы және әкімшілік
шығыстар

54 793 163
3 192 829
(39 581 302)

2 456 354
(2 456 354)
(1 870 646)

қайта жіктеуден кейінгі
сома
57 249 517
736 475
(41 451 948)

(2 119 754)
(6 332 179)

1 870 646
355 786

(249 108)
(5 976 393)

Қаржылық шығыстар

(2 102 170)

(355 786)

(2 457 956)

1 794 017 мың теңге сомасында электр энергиясын сатудан болған тҥсім, 528 197 мың теңге
сомасында электр энергиясын резервтеу бойынша қызметтен болған тҥсім, 134 140 мың теңге
сомасында электр желілік активтерге қызмет кӛрсетуден болған тҥсімдер Басқадай табыс
қҧрамынан Тҥсімдер қҧрамына кӛшірілді;
1 781 250 мың теңге сомасында сатып алынған электр энергиясының ӛзіндік қҧны және 89 396
мың теңге сомасында электр желілік активтерге қызмет кӛрсету қҧны Басқа да шығыстар
қҧрамынан Кӛрсетілген шығыстардың ӛзіндік қҧны қҧрамына ауыстырылды
355 786 мың теңге сомасына банктік кепілдіктер бойынша комиссия Жалпы және әкімшілік
шығыстар қҧрамынан Қаржылық шығыстар қҧрамына ауыстырылды;

(Мың теңге)

30 маусымда аяқталған
6 айда

31 желтоқсанда аяқталған жылға

2011
2012
2013
2013
2014
Ақшалай қаражаттың қозғалысы туралы шоғырландырылған есеп
Ақша қозғалысы
туралы
шоғырландырыл
ған есеп
Операциялық
қызметтен болған
таза ақша
ағындары
Инвестициялық
қызметте
қолданылған таза
ақша қаражаты
Қаржылық
қызметте
қолданылған таза
ақша ағындары
Ақша
қаражатындағы
және олардың
баламаларындағы
таза ӛзгерістер
Таза бағамдық
айырмашылық

17 536 699

14 664 826

14 458 324

9 849 809

5 839 389

-35 010
726

-19 276 46

-17 999 863

-7 358 328

-7 034 090

21 595 473

3 127 659

4 121 446

-1 483 980

3 447 021

3 492 369

5 720 456

46 551

-15 155

236 032

47 001

765 190
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(Мың теңге)

30 маусымда аяқталған
6 айда

31 желтоқсанда аяқталған жылға

2011
2012
2013
2013
2014
Ақшалай қаражаттың қозғалысы туралы шоғырландырылған есеп
Ақша
қаражаттары
және олардың
баламалары
кезең басында
Ақша
қаражаттрары
және олардың
баламалары кезең
соңында

5 375 640

9 543 637

8 044 502

8 044 502

11 727 555

9 543 637

8 044 502

11 727 555

11 583 872

18 213 201

(Мың теңге)

31 желтоқсанда аяқталған жылға

2011
EBITDA

30 маусымда аяқталған
6 айда

2012

2013

2013

2014

2

EBITDA

17 225 413

17 871 308

20 209 138

9 516 058

9 534 572

Маржа EBITDA, %

30.1%

27.1%

27.4%

27.2%

22.3%

2

EBITDA амортизацияны есепке алмағанда ӛзіндік қҧн шығыстарын шегергенде негізгі қызметтен,
амортизацияны есепке алмағанда жалпы әкімшілік шығыстардан және сату бойынша шығыстардан табыс
ретінде анықталады. EBITDA маржасы негізгі қызметтен болған табыс сомасына бӛлінген EBITDA ретінде
анықталады. EBITDA мен EBITDA маржасына енгізілген сома Компанияның шоғырландырылған
қаржзылық есепетемесінен алынған уақытта олар ҚЕХС-на сәйкес есептелген қаржылық кӛрсеткіштер
болып табылмайды және, сәйкесінше, Компанияның ӛтімділік кӛрсеткіші ретінде жиынтық
трабыстың/(залалдың) жалпы сомасы немесе тҥсім баламасы ретінде қарастырылмауы тиіс. Компания
басшылшығы қазіргі уақытта ӛз қызмет нәтижелерін бағалау, бюджет әзірлеу және осындай бюджетпен
салыстырғанда қызметінің тиімділігін бағалау мақсатында EBITDA мен EBITDA маржасын қолданады.
Компания басшылығы EBITDA мен EBITDA маржасын қызметті бағалауда кӛмектесуге арналған пайдалы
қҧралы ретінде қарастырады, себебі EBITDA мен EBITDA маржасы тозу мен амортизацияға, пайыздық
шығыстарға, салықтар мен басқадай ақшалай емес аударымдарға байланысты баптарды алып тастайды.
Сонымен қатар, Компания EBITDA мен EBITDA маржасы инвесторлар қолданатын кӛрсеткіштерді
білдіреді деп санайды.
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EBITDA мен EBITDA маржасы ҚЕХС-та қарастырылмаған кӛрсеткіштер болуы себепті тӛменде
келтірілген кесте ҚЕХС шеңберінде EBITDA мен EBITDA маржасының табыстар туралы
баптармен салыстырмасынан тҧрады:
(Мың теңге)

Табыстар
Кӛрсетілген
қызметтердің
ӛзіндік қҧны
Жалпы және
әкімшілік
шығыстар
Сату бойынша
шығыстар
Тозу және
амортизация
EBITDA
EBITDA
маржасы, %

31 желтоқсанда аяқталған жылға

30 маусымдағы 6 айға

2010

2012

2013

2013

2014

57 249
517

65 855 173

73 811 723

34 976 552

42 685 668

-41 451
948

-49 268 483

-55 574 322

-26 152 847

-34 650 783

-5 976 393

-5 829 446

-6 422 878

-2 837 073

-6 332 064

-156 142

-168 612

-154 408

-87 131

-74 386

7 560 379
17 225
413

7 282 676

8 549 023

3 616 557

7 906 137

17 871 308

20 209 138

9 516 058

9 534 572

30,1%

27,1%

27,4

27,2

22,3

-
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БАСШЫЛЫҚТЫҢ ҚАРЖЫЛЫҚ ЖАҒДАЙ МЕН ҚЫЗМЕТ НӘТИЖЕЛЕРІ БОЙЫНША
ТҤСІНДІРМЕСІ МЕН ТАЛДАУЫ
Келесі тҥсіндірмелер мен талдауларды Компанияның шоғырландырылған қаржылық
есептемесімен және аталған Инвестициялық меморандумға енгізілген тиісті ескертулерімен бірге
оқу қажет. Компанияның қаржылық есептілігі ҚЕХС-мен сәйкес дайындалған.
Аталған тҥсіндірмелерге тәуекелдер мен екіҧштылықты білдіретін болжамдау сипатындағы ӛтінім
кіреді. Болжамдау сипатындағы мәлімдемелер туралы анағҧрлым толық ақпаратты
«БОЛЖАМДАУ СИПАТЫНДАҒЫ МӘЛІМДЕМЕЛЕР» бӛлімінен қараңыз. Нақтылы нәтижелер
Инвестициялық
меморандумның «ТӘУЕКЕЛ ФАКТОРЛАРЫ» және басқа бӛлімдеріндегі
талқыланған тәуекелдерді қоса алғанда, әр тҥрлі факторлар нәтижесінде болжамдау сипатындағы
ӛтініштердегі кҥтілгендерден айтарлықтай ерекшеленеді. Осылайша, келесі тҥсіндірмелерді
аталған Инвестициялық меморандумда сипатталған «ТӘУЕКЕЛ ФАКТОРЛАРЫ» бӛлімімен бірге
оқу қажет.
Шолу
Компания Қазақстанның біртҧтас электр энергетикалық жҥйесінің («БЭЖ») жҥйелік операторы
функциясын орындайтын ҧлттық компания болып табылады. Компания мынадай негізгі
қызметтерді жҥзеге асырады: электр энергиясын жеткізу, электр энергиясын желіге босату мен
тҧтынуды техникалық диспетчерлеу және Қазақстанда электр энергиясын ӛндіру-тҧтыну
теңгерімін ҧйымдастыру. Компания БЭЖ басқарады, Ҧлттық электр торабын («ҦЭТ») иеленеді
және басқарады және оған оған техникалық қызмет кӛрсетеді.
2014 жылғы 1 қаңтардағы жай кҥй бойынша БЭЖ:


қосалқы станциялар, тарату қҧрылғылары мен трансформатрлар кешенінен, сонымен қатар
ҧзындығы 24 533,033 км болатын жоғары вольтты электр жеткізу желілерінен (35-115кВ)
және белгіленген қуаты 35 875,05 МВА болатын 76 қосалқы станцияны;



Тікелей ҦЭТ-қа қосылған ҧлттық деңгейдегі 8 электр станциясын;



Тікелей немесе тарату компанияларының және басқа да заңды тҧлғалардың тораптары
арқылы тікелей Ҧлттық торапқа жалғанған, аумақпен біріктірілген, 68 электр станциясын;



Ҧлттық торапқа тікелей қосылған 21 тарату электр желілік компанияларды (ТЭК);



Қосалқы станциялары ҦЭТ-қа тікелей қосылған 129 кӛтерме сауда тҧтынушыларын
қамтиды.

Компания электр энергиясын мемлекетаралық және ӛңіраралық электр жеткізу желілері бойынша
жеткізуді, электр станцияларының ӛңірлік электр желілік компаниялармен және ірі
тҧтынушылармен байланысын қамтамасыз етеді. «БИЗНЕС» бӛлімін қараңыз.
Компанияның 2013 жылғы 31 желтоқсанмен аяқталған шоғырландырылған қаржылық есептемесі
«Энергоинформ» АҚ мен 2013 жылғы 27 тамызда қҧрылған «Жаңартылатын энергия кӛздерін
қолау жӛніндегі есеп айырысу-қаржы орталығы» ЖШС қаржылық есептемесін қамтиды.
Компанияның негізгі табыс кӛздері Компания Компанияның желілері бойынша электр энергиясын
жеткізу, электр энергиясын желіге босату мен тҧтынуды техникалық диспетчерлеу және электр
энергиясын ӛндіру-тҧтынуды теңгерімдеу жӛнінде қызмет кӛрсетуден алып отырған реттелетін
табыстар болып табылады.
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Компания жҧмысының нәтижелеріне әсер ететін негізгі факторлар
Компанияның нәтижелеріне тӛменде сипатталған факторларды қоса алғанда, әр тҥрлі факторлар
әсер етеді және әсер ететін болады.
Тариф саясаты
KEGOC қызметі Табиғи монополиялар туралы заңға сәйкес реттеледі.
Табиға монополиялар туралы заңға сәйкес табиғи монополиялар саласына KEGOC кӛрсететін
мынадай қызметтер жатады:


Ҧлттық электр торабының желілері бойынша электр энергиясын жеткізу;



электр энергиясын желіге босатуды және тҧтынуды техникалық диспетчерлендіру;



электр энергиясын ӛндіру-тҧтыну теңгерімін ҧйымдастыру.

2008 жылғы 1 қаңтарда Қазақстан Республикасында Электр энергетикасы туралы заңға сәйкес
электр энергиясының теңгерімделген нарығы ендірілді. Аталған Заңға сәйкес Компания
теңгерімделген нарықтың жҧмысы ҥшін жауапты. 2008 жылдан бастап осындай қызмет
теңгерімделген нарықта сатып алынған-сатылған электр энергиясы ҥшін нақты қаржылық есепе
жҥргізбей имитациялық режиміде жҥзеге асырады. 2009 жылы электр энергиясын ӛндіру-тҧтыну
теңгерімін ҧйымдастыру жӛніндегі қызмет табиғи монополиялар саласына жатқызылды. 2009
жылы ТМРА электр энергиясын ӛндіру-тҧтыну теңгерімін ҧйымдастрыру жӛніндегі қызметр
тарифін есептеу әдістемесін әзірлеп, бекітті. Бҧл қызметтің тарифі 2009 жылғы 18 мамырдан
бастап 0.018 теңге/кВтсағ. мӛлшерінде бекітілді. Бҧл тарифті есептеу әдістемесі 2010 жылы
ӛзгертрілді және Қазақстан-Ресей шекарасындағы сағаттық ауытрқуларды ӛтеу ҥшін электр
энергиясын сатып алу-сатудан тҥскен шығыстар мен табыстар арасындағы айырмашылықты
қамтиды. Қазіргі уақытта ТМРА 2013 жылғы 3 желтоқсандағы № 372-ОД бҧйрығымен бекітілген
Әдістеме қолданылады.
2009 жылғы 20 қарашада Қазақстан Ҥкіметі мен Ресей Ҥкіметі Қазақстан мен Ресейдің біртҧтас
энергетикалық жҥйелерінің қатарлас жҧмысын қамтамасыз ету жӛніндегі шаралар туралы
келісімге қол қойды. Кӛрсетілген ҥкіметаралық келісімге сәйкес 2010 жылы «ИНТЕР РАО ЕЭС»
ашық акционерлік қоғамымен (Ресей Федерациясы) Ресей-Қазақстан шекарасындағы электр
энергиясы ағындарының нақты мемлекетаралық сальдосының жоспардағыдан сағаттық ауытқу
кӛлемдерін ӛтейтіндей электр энергиясын сатып алу және сату туралы шарт жасаты. Аталған
шарттар бір жылға жасалды және тараптардың ӛзара келісімі бойынша ҧзартылуға жатады.
Шарттар шеңберінде Компания
қажеттілігіне қарай
Қазақстанның энергия жҥйесіндегі
тапшылықты жабу ҥшін ең жоғары тҧтыну кезеңінде Ресейден электр энергиясын сатып алады.
Ең аз тҧтыну кезеңінде Компания артық электр энергиясын Ресейге сатады. Осыған
байланысты, электр энергиясының бағасы ең аз тҧтыну кезеңіндегі электр энергиясының
бағасына қарағанда ең кӛп тҧтыну кезеңінде электр энергиясының бағасы жоғары болады.
Компания белгілі бір шығынға ҧшырайды, ол аталған шығыстарды негізделген шығындар
санатына қосу арқылы электр энергиясын ӛндіру-тҧтыну теңгерімін ҧйымдастыру тарифінің
есебінен ӛтеледі.
Қазақстан мен Ресейдің біртҧтас энергетикалық жҥйелерінің қатарлас жҧмысын қамтамасыз ету
жӛніндегі шаралар туралы мемлекетаралық келісімдерге сәйкес ауытқулардың сағаттық
кӛлемдерін сатып алу және сатудың қаржылық нәтижесі (айырмасы) Ресейдің біртҧтас электр
энергетикалық
жҥйесі
электр энергиясының мемлекетаралық сальдо ағындарының
жоспардағыдан ауытқуларын табиғи реттеуі ҥшін әділ ақы болып табылады.
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Компанияның тарифтері «шығындар плюс тіркелген пайда» әдісі бойынша белгіленеді. Компания
соған сәйкес белгілі бір уақыт кезеңіне тариф белгілеу мақсатында операциялық және қаржылық
шығыстардың тиісті бағаларына және капитал табыстылығының әділ нормасына сҥйенеді. Бҧл
Компанияға ҦЭМ мақҧлдаған болуы тиіс тарифтік сметада белгіленген мӛлшерде негізделген
шығыстар плюс «пайданың» ҧйғарынды деңгейін ӛтеуге кепілдік беретін деңгейде тарифтер
белгілеуге мҥмкіндік береді.
Бекітілген тарифтер бҥкіл тарифтік кезең ішінде қолданылады. Бҧрын қолданылған заңнама
Компанияның бір жыл кезеңіне де, бірнеше жылға да тарифтерді бекітуге ӛтініш беруіне
мҥмкіндік беретін. Бҧрын Компания бір жылдық мерзімге тарифтерді бекітуге ӛтніш беретін. 2013
жылы Компания тарифтердің шекті деңгейлерін екі жылға мақҧлдауға ӛтініш берді. Алайда,
2013ж. және 2014ж. қабылданған, Табиғи монополиялар туралы заңға енгізілген соңғы
ӛзгерістерге сәйкес Компания алдағы уақытта кем дегенде бес жылдық кезеңге ғана тарифтердің
шекті деңгейлерін бекіте алады. Осылайша, 2015 жылы Компания тарифті кем дегенде бес
жылдық кезеңге бекіту ҥшін ӛтініш беруі тиіс. 2010 жылы ТМРА Компанияның желілері бойынша
электр энергиясын жеткізу жӛнінде қызмет кӛрсету жӛніндегі бірыңғай тарифтерді есептеу
рәсімін белгілеу мақсатында Компанияның желілері бойынша электр энергиясын жеткізу
жӛніндегі қызметтер тарифін есептеу әдістемесіне ӛзгеріс енгізілді. Жоғарыда кӛрсетілген
әдістемеге және ТМРА бҧйрығына сәйкес Компанияның желілері бойынша электр энергиясын
жеткізу жӛнінде қызмет кӛрсетудің бірыңғай тарифін енгізумен аймақтық тарифтер 2010 жылғы 1
тамыздан бастап кҥшін жойды. Бірыңғай тарифті ендіру Компанияның жҧмысын жақсартты,
барлық тҧтынушылары ҥшін ҦЭТ-қа теңдей қол жеткізуді қамтамасыз етті, баға белгілеуде
айқындық болды.
Қазіргі уақытта қолданылатын 2013 жылғы 1 қараша мен 2015 жылғы 31 қазан аралығындағы
кезеңге бекітілген Компанияның реттелетін қызметтерінің мынадай тарифтері қолданылады:
 жеткізу жӛніндегі қызметтер


2013 жылғы 1 қараша мен 2014 жылғы 31 қазан аралығында 1.305 теңге/кВтсағ. (ҚҚСсыз);



2014 жылғы 1 қараша мен 2015 жылғы 31 қазан аралығында 1, 469 теңге/кВт сағ.;

 техникалық диспетчерлендіру жӛніндегі қызметтер


2013 жылғы 1 қараша мен 2014 жылғы 31 қазан аралығында 0,134 теңге/кВтсағ. (ҚҚСсыз);



2014 жылғы 1 қараша мен 2015 жылғы 31 қазан аралығында 0,148 теңге/кВтсағ. (ҚҚСсыз);

 теңгерімдеу қызметтері


2013 жылғы 1 қараша мен 2014 жылғы қазан аралығында 0,060 теңге/кВтсағ.:



2014 жылғы 1 қараша мен 2015 жылғы 31 қазан аралығында 0,068 теңге/кВтсағ.

Тарихи тҥрде Компания әрқашан тіркелген тарифтерді қолданды. 2013 жылы Халық ІРО
бағдарламасы қарсаңында KEGOC басшылығы жылдық тарифтерді қолдану тәжірибесін ӛзгертіп,
«тарифтердің шекті деңгейлеріне» кӛшуді шешті. Қолданыстағы Табиғи монополиялар туралы заң
Компанияны тарифтердің шекті деңгейіне ӛтініш білдіруге міндеттейді. Тарифтердің шекті
деңгейін есептеу қағидаттары тарифтердің шекті деңгейлері қаратынан бірнеше жыл мерзімге
бекітілетінін қоспағанда, жыл сайынғы тарифтерді есептеумен бара бар. Тарифтердің шекті
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деңгейлері Компанияның аса ҧзақ мерзімде ӛз мҥмкіндіктерін жосапрлауға, ал акционерлердің
Компания туралы толығырақ ақпарат алуына мҥмкіндік береді.
"KEGOC" АҚ Ҧсынысын дайындау шеңберінде KEGOC АҚ орта мерзімді кезеңге бекітілген
тарифтерді кӛтеру бойынша жҧмыс жҥргізді. ТМРА 2014 жылғы 16 мамырдағы №105-ОД
бҧйрығына сәйкес кӛтерілген тарифтер Ҧсынысты орналастыру шешім қабылдаған жағдайда
кҥшіне енеді. Бҧл шара KEGOC негізгі қызметінің табыстылығын арттыруға бағытталған және
акционерлерге дивидендтер тӛлеуді қамтамасыз етуге мҥмкіндік береді.
2015 жылғы 31 қазанға дейін Ҧсыныс туралы шешім қабылдаған сәттен бастап Компания
реттелетін қызмет кӛрсеткен жағдайда мынадай мӛлшерде тарифтердің шекті деңгейі
қолданылады:


қолданыстағы тарифтің (1,305 теңге/кВтсағ.) 50%-ға ӛсуіне байланысты жеткізу жӛніндегі
қызметтер бойынша 1,954 теңге/кВтсағ. (ҚҚС-сыз) мӛлшерінде;



қолданыстағы тарифтің (0,134 теңге/кВтсағ.) 36%-ға ӛсуіне байланысты техникалық
диспетчерлендіру жӛніндегі қызметтер бойынша 0,182 теңге/кВтсағ. (ҚҚС-сыз) мӛлшерінде;



қолданыстағы тарифтің (0,060 теңге/кВтсағ.) 38%-ға ӛсуіне байланысты теңгерімдеу
жӛніндегі қызметтер бойынша 0,083 теңге/кВтсағ.(ҚҚС-сыз) мӛлшерінде.

Электр энергиясын ӛндіру-тҧтыну кӛлемдерін, энергия ӛндіруші ҧйымдар мен электр энергиясын
тҧтынушылар, сонымен қатар ӛз ӛнімін экспорт және импорт бойынша тҧтынушылар қызметінің
экономикалық тиімділігін арттыру мақсатында қызметтер тарифтеріне уақытша тӛмендету
коэфициентін белгілеу тәртібі кӛзделген. Осындай қызметтерге Электр энергиясын жеткізу және
(немесе) электр энергиясын желіге босату мен тҧтынуды техникалық диспетчерлендіру жӛніндегі
қызметтердің тарифтеріне (бағаларына, алым мӛлшерлемелеріне) уақытша тӛмендету
коэфициенттерін белгілеу және кҥшін жою жӛніндегі бекітілген қағидаға сәйкес электр
энергиясын жеткізу және/(немесе) электр энергиясын желіге босату мен тҧтынуды техникалық
диспетчерлендіру қызметтері жатады.
2011-2013жж. кезеңінде жеке кәсіпорындарға уақытша тӛмендету коэфициентін қолдана отырып,
электр энергиясын жеткізу жӛнінде қызметтер кӛрсетілді.

Тҧтынушы

"Казфосфат"
ЖШС

Тӛмендету
коэфициентінің
қолданылу кезеңі

Тӛмендету коэффициенті

Тӛмендету
кӛлемі, мың
теңге

05.03.2011-07.08.2011

0,92

62 132

08.08.2011-31.08.2011

0,93

7 872

01.09.2011-31.12.2011

0,99

5 868

01.03.2012-31.08.2012

0,95

44 734

01.03.2013-30.09.2013

0,89

148 764

25.10.2013-31.12.2013

0,94

26 813

2011
"Экибастузская
ГРЭС-1" ЖШС

2012
2013

1 069 440
KEGOC АҚ қолданыстағы
тарифтерінің 10% мӛлшерінде
электр энергиясын жеткізу тарифі
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715 816
2 518 863

Уақытша тӛмендету коэфициенттерін белгілеу және кҥшін жою қағидасының қолданысы KEGOC
қызметін Ҧсыныстан кейін де қамтиды.
Инвестициялық бағдарлама
Компания активтерінің елеулі бӛлігі қатты тозған және қазіргі таңда Компания ҦЭТ-ты қалпына
келтіру, жаңғырту және кеңейтуге арналған кҥрделі қаржы салымдары бойынша ӛте ауқымды
бағдарламаны жҥзеге асыруда. Тӛменде кӛрсетілген «Кҥрделі қаржы салымдары» бӛлімін
қараңыз. Инвестициялық бағдарламаны қаржыландыру негізінен меншік ақша қаражаты мен
қарыздар, соның ішінде мемлекеттік кепілдікпен тартылған ақшалай қаражаттар есебінен
жҥргізіледі.
Негізгі құралдарды қайта бағалау
Компания 2013 жылғы 1 қарашадан бастап ҦЭТ қҧрылыстарын есепке алу әдісін нақты шығындар
бойынша есепке алу моделінен қайта бағаланған қҧны бойынша есепке алу моделіне ӛзгертті,
себебі бҧрын қолданылған тарихи қҧн әдісі ҦЭТ объектілерінің әділ қҧнын және оларды қолдау
шығыстарын айтарлықтай тӛмендетті.
Жоғарыда кӛрсетілгендей активтерді бағалау саясатын «тарихи қҧн» әдісінен «әділ нарық қҧны»
әдісіне ӛзгерту шеңберінде Компания реттелетін қызмет тарифтерінің деңгейінің жоспарлы
ӛзгеруіне және ҚЕХС талап еткендей шетелдік валютаға қатысты ҧлттық валюта бағамына
жҥргізілген тҥзетуге байланысты 2014 жылы бҧдан әрі қосымша қайта бағалау жҥргізді.
Сәйкесінше, Компанияның теңгерімдегі активтер қҧны қазіргі уақытта тарифтерді есептеу кезінде
қолданылған активтер қҧнының мәнінен жоғары. Компания қайта бағаланған активтерді болашақ
тарифтік кезеңіне енгізуге қол жеткізетініне сенім артып отыр, бірақ 2014 жылғы жаңадан қайта
бағалауды реттеуші бекітетініне, егер солай болса, онда реттеуші мақҧлдаған қайта бағалау
сомасы қандай болатынына немесе РАБ қайта бағалауды қандай мерзімде есепке алатынына
сенімділік жоқ.
Тӛмендегі кестеде негізгі қҧралдарды қайта бағалаудың 2013 жылдың соңында және 2014 жылдың
6 айындағы негізгі қҧралдардың қҧнына әсері туралы ақпарат келтірілген.
Мың теңгемен
2012 жылғы 31 желтоқсандағы жағдай бойынша негізгі қҧралдардың
теңгерімдік қҧны
Тҥсімдер

163 444 227
42 471 798

Сыртқа кетуі

(558 334)

Кезең ішінде есептелген амортизация

(8 376 498)

Негізгі қҧралдарды қайта бағалау, нетто
2013 жылғы 31 желтоқсандағы жағдай бойынша негізгі қҧралдардың
теңгерімдік қҧны
Тҥсімдер

111 837 971
308 819 164
7 040 592

Сыртқа кетуі

(49 521)

Кезең ішінде есептелген амортизация

(7 794 626)

Негізгі қҧралдарды қайта бағалау, нетто
2014 жылғы 30 маусымдағы жағдай бойынша негізгі қҧралдардың
теңгерімдік қҧны

153 081 301
461 096 910

Бухгалтерлік есепке алу деректері бойынша 2013 жылғы 1 қарашадағы жағдай бойынша
жҥргізілген қайта бағалаудан және 2014 жылғы 1 маусымдағы жағдай бойынша жҥргізілген қайта
бағалаудан болған теңгерімдік қҧнның жалпы ӛсімі 265 млрд. теңгені қҧрады.
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ТМРА Басқармасының 2013 жылғы 16 сәуірдегі №15 қаулысымен РАБ анықтаған кезде есепке
алынатын Компания активтерінің қҧнын қайта бағалау және 2013 және 2017 жылдар аралығында
бес жыл ішінде KEGOC реттелетін қызметтерінің тарифіне қайта бағалау нәтижелерін енгізу
кестесі бекітілді. Қайта бдағалау нәтижесінде РБА 199 млрд. теңге мӛлшеріне артады.
Сонымен қатар, Компания ӛз активтерін қайта қарау мен талдау және осындай активтерді ӛз
бизнесінде қолдану ҥшін негізгі қҧралдарға мерзімді тҥрде қайта бағалау жҥргізуді жоспарлап
отыр.


Реттелетін активтер базасында негізгі қҧралдарды қайта бағалауды есепке алу

Тарифтерді есептеудің шығын әдісі (РАБ) Компанияның табыс алу қҧқығын алуына негізделген.
РАБ анықтау осылайша, тарифтерді белгілеуде маңызды қадам болып табылады. Нәтижесінде,
негізгі қҧралдарды қайта бағалау Компанияның меншік капиталына және пайдасына айтарлықтай
әсер етуі мҥмкін.
Қайта бағалауға байланысты, ТМРА Басқармасы 2013 жылғы 16 сәуірдегі № 15 қаулысымен
тӛмендегі кестеге сай жалпы алғанда 199 млрд. теңге мӛлшерінде РАБ артуын бекітті:
Жыл

2013

2014

2015

2016

2017

РАБ кіретін негізгі қҧралдарды қайта
бағалау нәтижесінде активтерді кезең
кезеңімен арттыру пайызы

20%

40%

60%

80%

100%

«Халық ІРО» бағдарламасы шеңберінде KEGOC реттелетін қызметтері тарифтеріне 2013 жылғы негізгі
құралдарды 199 млрд. теңгеден бастап қайта бағалауды енгізу кестесі

Сонымен қатар, Компания ӛз активтері қҧнын қайта қарау және талдау, осындай активтерді ӛз
бизнесінде қолдану ҥшін уақыт ӛткен сайын қайта бағалау жҥргізуді жоспарлап отыр.
Валюта
Компанияның табыстары мен активтері теңгемен жасалған, ал берешектің қалған бӛлігі АҚШ
долларында және еуромен берілген. Нәтижесінде, теңгеге шаққанда АҚШ доллары немесе еуро
бағамын нығайту Компанияның шоғырландырылған берешегінің артуына әкеліп соқтырады.
Инфляция
Соңғы жылдары Қазақстандағы инфляцияның орташа қарқыны 2008 жылғы ғаламдық
экономикалық қҧлдырау шегінде 17%-ға дейін артқанын қоспағанда 10%-дан тӛмен болды (CIA
World Factbook деректері). 2011, 2012 және 2013 жылдары инфляция деңгейі Қазақстан
Республикасы Статистика жӛніндегі агенттік деректеріне сәйкес 4.8%, 6.0% және 7.4%
мӛлшерінде болды.
Компаниянң шығыстары негізінен инфляция нәтижесінде артты. Алайда Компанияның табысы
негізінен Компания тарифтерінің ӛсуі нәтижесінде артады. Тарифтердің бҧлайша артуы
инфляцияның артуына байланысты емес болуы мҥмкін, сонымен қатар ол инфляцияның артуымен
бір уақытта болмауы мҥмкін. Сондықтан, Компанияның инфляцияға байланысты шығыстарының
артуы мен Компания табыстарының артуы арасында уақытша айырмашылық болуы мҥмкін.
Компания қызметінің нәтижесінде инфляцияның әрекеті туралы аса толық ақпаратты «ТӘУЕКЕЛ
ФАКТОРЛАРЫ» бӛлімінен қараңыз.
Электр энергиясының ӛзіндік қҧны
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Компания шығысының елеулі бӛлігін электр энергиясын жеткізген кезде технологиялық
ысыраптарды ӛтеу ҥшін электр энергиясын сатып алу қҧрайды. Технологиялық ысыраптар басты
негізде (і) кҥштік электр жеткізу желілеріндегі және кҥштік трансформаторлардағы жҥктеме
ысыраптарына (айнымалы ысыраптар) және (іі) әуелік электр жеткізу желілеріндегі ысыраптарға,
бос жҥріс ысыраптарына («шартты-тҧрақты ысыраптар») байланысты. 2014 жылғы бірінші жарты
жылдықта Топ технологиялық ысыраптар бойынша электр энергиясын сатып алуға 10 394 356
мың теңге жҧмсады, бҧл негізгі қызметтен тҥскен табыстың 24.4% қҧрады. Электр энергиясының
сатымдық бағасының ӛсу қарқыны инфляциядан ілгеріледі. Бҧл Компания шығындарының елеулі
бӛлігі инфляцияға қарағанда аса жоғары қарқынмен артқанын білдіреді.
Есепке алу саясатының негізгі қағидаттары
Компанияның шоғырландырылған қаржылық есептілігі ҚЕХС сәйкес дайындалған. Компанияның
Есепке алу саясатын қолданған кезде басшылық басқа кӛздерден алынғандары анық емес болып
табылатын активтер мен міндеттемелердің ағымдағы (теңгерімдік) қҧнына қатысты талқылау,
бағалау және болжам жасауы тиіс. Бағалар мен ӛзара байланысты ҧсыныстар тарихи тәжірибеге
және орынды деп қарастырылатын басқа да факторларға негізделген. Нақты нәтижелер аталған
бағалардан ерекшеленуі мҥмкін.
Болжамдар мен шығыс болжамдары ҥнемі қайта қаралып отырады. Есепке алу бағаларының
ӛзгерістері, егер қайта қарау сол кезеңде ғана әсер етсе, бағалау қайта қаралатын кезеңде немесе
қайта қарау кезеңінде және егер қайта қарау ағымдағы кезеңге де, болашақ кезеңдерге де әсер
ететін болса, алдағы кезеңде де болжамдалады.
Компанияның Есепке алу саясаты Компанияның аудиттелген Қаржылық есептемесіндегі
ескертулерде, атап айтқанда 3-ескертуде толық сипатталған. Басшылық тӛменде қазіргі уақытта
Компанияның қаржылық жағдайына және оның қызметінің нәтижелеріне әсер ететін
Компанияның Есепке алу саясатын қолдану жӛніндегі аса маңызды кезеңдері санамалап
кӛрсетілген деп пайымдайды. Компанияның аудиттелген қаржылық есептемесіндегі 3-ескертуді
қараңыз, онда Компанияның есепке алу саясатының негізгі ережелері ашып кӛрсетілген.
Күмәнді дебиторлық берешектер, ӛтімсіз тауарлы-материалдық қорлар мен ұзақ мерзімді
активтерді сатып алуға берілген аванстар бойынша резерв
Басшылықтың дебиторлық берешек пен ҧзақ мерзімді активтерді сатып алуға берген аванстары
бойынша резервтерді айқындауы, сонымен қатар басшылықтың ӛтімсіз тауарлы-материалдық
қорлар бойынша резервтерді тану мен бағалауды айқындауы басшылықтан Компанияның аталған
активтерді сату қабілеттілігін жақсы бағалау негізінде болжамдарды қолдануды талап етеді.
Жалпы экономикалық жағдайдың немесе есептік кҥннен кейінгі болған басқа да осындай
себептердің ӛзгеруі нәтижесінде басшылық Компанияның шоғырландырылған қаржылық
есептемесін дайындаған кезде жасалған қорытындылардан айырмашылығы бар қорытындылар
жасауы мҥмкін.
Мерзімі кейінге қалдыралған салық активі
Кейінге қалдырылған салық активтері әр есептік кҥнге бағаланады және есебінен барлық сома
немесе активтің бӛлігі ӛтелуі мҥмкін салық салынатын жеткілікті пайданың болуы енді мҥмкін
емес болатын дәрежеде азаяды. Мҧндай ықтималдық кҥтілген ӛнімділік негізінде талқылауды
қамтиды.
Негізгі құралдардың пайдалы қызмет ету мерзімі
Компания әр жылдық есептік кезеңнің соңында негізгі қҧралдардың пайдалы қызмет ету
мерзімдерін қайта қарайды. Активтің пайдалы қызмет ету мерзімін бағалау экономикалық
пайдалану, жӛндеу мен қызмет кӛрсету жӛніндегі бағдарлама, технологиялық жақсарулар мен
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басқа да іскерлік жағдайлары сияқты факторларға байланысты. Басшылықтың негізгі
қҧралдардың пайдалы қызмет ету мерзімін бағалауы Компанияның шоғырландырылған қаржылық
есептемесін дайындаған кҥні болған тиісті ақпаратты кӛрсетеді.
Негізгі қҧралдардың қҧнсыздануы
Компанияның әр негізгі қҧралдар объектісін пайдалануы бір-біріне тәуелсіз ақша қаражатын
алуды қамтамасыз етпейді, ӛз алдына біртҧтас технологиялық ҥдеріс қҧрамында бір-бірінен
бӛлінбейтін операцияларды білдіреді, Компания ақша қаражаттары ағынын ӛндіретін бірліктерді
сәйкестендіру негізінде қҧнсызданудан болған ықтимал залалдарды бағалайды. Компанияның
ӛндіруші бірлігі тҧтастай алғанда Компанияның барлық активтерін білдіреді. Әр есептік кҥнге
Компания активтердің қҧнсыздануы мҥмкін болатын қайсыбір белгілерді бағалайды. Егер мҧндай
белгілер болса, немесе егер қҧнсыздану нысанына жыл сайын тестілеу жҥргізу талап етілген болса
Компания ӛтелетін соманы бағалайды.
Қарыздар бойынша шығындарды капиталдандыру
Компания осындай активтер мақсатты пайдалану немесе сату ҥшін дайын болмаған сәтке дейін
жіктелетін активтерді сатып алуға, салуға және ӛндіруге тікелей қатысы бар қарыздар бойынша
шығындарды капиталдандырады. Жіктелетін активтер – бҧл мақсатты пайдалану немесе сату ҥшін
дайын кҥйге келтіру мақсатында елеулі уақыт кезеңін талап ететін активтер.
Қызмет нәтижелері
Келесі кестеде берілген кезеңдердегі таңдап алынған тарихи қаржылық деректер келтірілген.
Тӛменде ақпарат теңгемен, Компаниядағы қолданылатын валютада берілген.
31 желтоқсанға аяқталған жылға
2011
Табыстар
Кӛрсетілген қызметтің ӛзіндік
қҧны
Жаппай пайда
Жалпы және әкімшілік шығыстар
Сату бойынша шығыстар
Негізгі қҧралдарды қайта
бағалаудан болған (залал)/ табыс
Операциялық пайда
Депозиттер, ағымдағы шоттар
мен облигациялар бойынша
пайыздық табыс

57 249 517

2012
(мың теңге)
65 855 173

-41 451 948

2013
73 811 723

2013
(мың теңге)
34 976 552

2014
(мың теңге)
42 685 668

-49 268 483

-55 574 322

-26 152 847

-34 650 783

15 797 569
-5 976 393

16 586 690
-5 829 446

18 237 401
-6 422 878

8 823 705
-2 837 073

8 034 885
-6 332 064

-156 142

-168 612

-154 408

-87 131

-74 386

9 665 034

10 588 632

-26 807 757
-15 147 642

5 899 501

14 194 012
15 822 447

1 699 050

1 604 788

1 797 051

862 971

822 647

-2 457 956

-1 991 132

-2 021 023

-967 831

-1 693 881

1 306 839

-1 806 822

-2 680 967

-100 897

-13 367 026

736 475
-249 108

138 783
-49 423

-3 659
381 865
-13 972

74 102
-120 388

-6 323
115 677
-29 609

10 700 334

8 484 826

-17 688 347

5 647 458

1 663 932

Қаржылық шығыстар
Оң/(теріс) бағамдық
айырмашылық, нетто
Қауымдасқан компаниялардың
залалындағы ҥлесі
Басқадай табыстар
Басқадай шығыстар
Салық салғанға дейінгі
пайда/(залал)
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Пайда салығы бойынша
(шығыстар)/табыстар
Есептік кезеңдегі пайда/(залал)
Пайда салығын шегергенде
есептік кезеңдегі басқадай
жиынтық (залал)/табыс
Барлығы пайда салығын
шегергенде есептік кезеңдегі
жиынтық табыс

-2 878 089

-1 543 797

3 188 073

-1 337 303

-1 076 012

7 822 245

6 941 029

-14 500 274

4 310 155

587 920

-167

-

110 801 004

-115 578

111 109 831

7 822 078

6 941 029

96 300 730

4 194 577

111 697 751

2013 жылғы 30 маусымда аяқталған алты айдағы нәтижелерді 2013 жылғы 30 маусыммен
аяқталған алты ай нәтижелермен салыстыру
Табыстар
30 маусымда аяқталған алты ай
2013
2014
(Мың табыстардың (Мың
теңге) %
теңге)
Электр энергиясын жеткізу:
Электр энергиясын жеткізу (жеңілдікке
дейін)
Жеңілдіктер
Электр энергиясын жеткізу (жеңілдіктен
кейін)
Техникалық диспетчерлеу жӛніндегі
қызметтер
Сатымдық электр энергиясын сатудан
болған табыс
Электр энергиясын ӛндіру-тҧтынуды
теңгерімдеуді ҧйымдастыру жӛніндегі
қызметтер
Электр энергиясы ағындарының
халықаралық сальдосын ӛтеу мақсатында
электр энергиясын сатудан болған
табыстар
Басқадай
Негізгі қызметтен тҥскен жалпы табыстар

23 912
320
-1 321
308
22 591
012
5 389
880
1 114
610

3 149
408

2 300
578
431
064
34 976
552

3,2

24 342
742
-1 249
298
23 093
444
5 662
140
4 877
166

9,0

4 762
995

68,4
-3,8
64,6
15,4

6,6
1,2
100,0

1 958
141
2 331
782
42 685
668

табыстардың
%

ӛзг.
%

57,0

1,8

-2,9

-5,4

54,1

2,2

13,3

5,1

11,4

337,6

11,2

51,2

4,6

-14,9

5,5

440,9

100,0

22,0

Қоғамның негізгі қызметтен тҥске табыстары 2013 жылғы 30 маусымда аяқталған алты ай ішіндегі
34 976 552 мың теңгемен салыстырғанда 2014 жылғы 30 маусымда аяқталған алты ай ішіндегі 42
685 668 мың теңгеге дейін 2,2%-ға артты, бҧл электр энергиясын жеткізу жӛніндегі қызметтен
тҥскен табыстардың 2,2%-ға (немесе жеңілдіктерді қоса алғанда 502 432 мың теңге) ӛсуі;
техникалық диспетчерлеу жӛніндегі қызметтерден тҥскен табыстардың 5,1%-ға (немесе 272 260
мың теңге) артуы; Қазақстанда электр энергиясын ӛндіру мен тҧтынуды теңгерімдеуге қатысы бар
табыстың 51,2%-ға (немесе 1 613 587 мың теңге) ӛсуі; сатып алынатын электр энергиясын сатудан
тҥскен табыстың 337,6%-ға (немесе 3 762 556 мың теңге) ӛсуі және басқа стардың 440,9%-ға
(немесе 1 900 718 мың теңге) ӛсуі себепті болды. Бҧл ретте электр энергиясы ағындарының
мемлекетаралық ағын сальдосын ӛтеу мақсатында электр энергиясын сатудан тҥскен табыстардың
14,9%-ға (немесе 342 437 мың теңге) азайғаны байқалады.
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Тӛмендегі кесте Компанияның тарифтер/кӛлемдер бӛлігіндегі табыстарына жҥргізілген талдауды
кӛрсетеді:
30 маусымда аяқталған алты ай
2013

2014

% ӛзг.

Электр энергиясын жеткізу
Электр энергиясын жеткізуден кіріс

мың теңге

22 591 012

23 093 444

2,2

Электр энергиясын жеткізу кӛлемі

мың кВтсағ

21 495 857

18 657 253

-13,2

Бекітілген тариф

теңге/кВтсағ

1,1131

1,3052

17,3

Орташа тариф (жеңілдіктерді қосқанда)

теңге/кВтсағ

1,1133

1,3054

17,3

Техникалық диспетчерлеу жӛніндегі
қызметтен тҥскен табыс

мың теңге

5 389 880

5 662 140

5,1

Техникалық диспетчерлеу жӛніндегі
қызмет кӛлемі

мың кВтс

42 108 436

42 254 783

0,3

Бекітілген тариф

теңге/кВтс

0,1281

0,1342

4,7

Орташа тариф (жеңілдіктерді қосқанда)

теңге/кВтс

0,1283

0,1344

4,7

Электр энергиясын ӛндіру мен тҧтыну
теңгерімін ҧйымдастыру жӛніндегі
қызметтен тҥскен табыс

мың теңге

3 149 408

4 762 995

51,2

Электр энергиясы ағындарының
мемлекетаралық сальдосын ӛтеу
мақсатында электр энергиясын сатудан
тҥскен табыс

мың теңге

2 300 578

1 958 141

-14,9

Электр энергиясын ӛндіру мен тҧтынуды
теңгерімдеу кӛлемі

мың кВтсағ.

76 814 837

79 383258

3,4

Электр энергиясы ағындарының
мемлекетаралық сальдосын ӛтеу
мақсатындағы электр энергиясының
кӛлемі

мың кВтсағ.

742 671

564 428

-24,0

Бекітілген тариф

теңге/кВтсағ.

0,0411

0,0602

46,3

Орташа тариф

теңге/кВтсағ

0,0413

0,0604

46,3

Техникалық диспетчерлеу жӛніндегі
қызмет

Электр энергиясын ӛндіру мен тҧтыну
теңгерімін ҧйымдастыру жӛніндегі
қызмет
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1-ескерту: 2012 ж.
2-ескерту: 2013 ж.
3-ескерту: 2013 ж.
4-ескерту: 2014 ж.

1 қазаннан бастап қолданылатын бекітілген тариф
1 қарашадан бастап қолданылатын бекітілген тариф
1 қаңтар мен 30 маусым аралығында жеңілдіктерді қоса алғанда орташа тариф.
1 қаңтар мен 30 маусым аралығында жеңлдіктерді қоса алғанда орташа тариф.

Электр энергиясын жеткізу
Электр энергиясын жеткізуден тҥскен табыс 2013 жылғы 30 маусымда аяқталған алты ай ішіндегі
22 591 012 мың теңгеден 2014 жылғы 30 маусымда аяқталған алты ай ішіндегі 23 093 444 мың
теңгеге дейін негізінен орташа тарифтің 1,113 теңге/кВтсағаттан 1,305 теңге/кВтсағатқа дейін ӛсуі
себепті артты. Орташа тарифтің суі кӛрсетілетін қызметтер кӛлемінің 21 495,9 млн кВтсағаттан
18 657,3 млн кВтсағатқа дейін кемуімен ішінара ӛтелді.
2014 жылғы 30 маусымда аяқталған алты ай ішіндегі кӛрсетілетін қызмет кӛлемінің 13,25%-ға
азаюы, негізінен, мемлекетаралық транзиттің 68,9%-ға тӛмендеуінен, сондай-ақ Қазақстан
Республикасының кӛтерме сауда нарығы субъектілеріне электр энергиясын жеткізу кӛлемдерінің
азаюынан туындады.
Техникалық диспетчерлеу жӛніндегі қызметтер
Компанияның электр энергиясын желіге босату мен тҧтынуды техникалық диспетчерлеуден
тҥскен табысының 2013 жылғы 30 маусымда аяқталған алты ай ішіндегі 5 389 880 мың теңгеден
2014 жылғы 30 маусымда аяқталған алты ай ішіндегі 5 662 140 мың теңгеге дейін ӛсуі, негізінен
орташа тарифтің 0,128 теңге/кВтсағаттан 0, 134 теңге/кВтсағатқа дейін ӛсуіне, сондай-ақ
кӛрсетілген қызметтер кӛлемінің 42 108,4 млн кВтсағаттан 42 254,8 млн кВтсағатқа артуына
байланысты болды.
Алты ай ішінде кӛрсетілетін қызмет кӛлемінің 0,3%-ға артуы ӛндіруді энергия ӛндіруші
ҧйымдарыдың электр энергиясы ӛндірісін арттыруына байланысты болды.
Сатып алынатын электр энергиясын сату жӛніндегі қызметтер
Сатып алынатын электр энергиясын сатудан болған табыс 2013 жылғы 30 маусымда аяқталған
алты ай ішіндегі 1 114 610 мың теңгеден 2014 жылғы 30 маусымда аяқталған алты ай ішінде 4 877
166 мың теңгеге дейін 337,6%-ға артты, бҧл негізінен орташа тарифтің (i) 8,44 теңге/кВтсағаттан
11,1 теңге/кВтсағатқа дейін және (ii) кӛрсетілген қызметтер кӛлемінің 307, 2 млнкВтсағатқа
артуына байланысты.
Электр энергиясын ӛндіру мен тұтыну теңгерімін ұйымдастыру жӛніндегі қызметтер
Электр энергиясын ӛндіру мен тҧтыну теңгерімін ҧйымдастыру жӛніндегі қызметтен тҥскен табыс
2013 жылғы 30 маусымда аяқталған алты ай ішіндегі 3 149 408 мың теңгеден 2014 жылғы 30
маусымда аяқталған алты ай ішіндегі 4 762 995 мың теңгеге дейін 51,2%-ға артты, бҧл негізінен
орташа тарифтің 0,041 теңге/кВтсағаттан 0,060 теңге/кВтсағатқа дейін, сондай-ақ кӛрсетілген
қызметтер кӛлемінің 76 814,8 млн.кВтсағаттан 79 383, 3 млнкВтсағатқа артуынан болды.
Электр энергиясы ағындарының мемлекетаралық сальдосын ӛтеу мақсатында электр
энергиясын сатудан түскен табыстар
Электр энергиясының мемлекетаралық ағындар сальдосын ӛтеу мақсатында электр энергиясын
сатудан тҥскен кірістердің 2013 жылғы 30 маусымда аяқталған алты ай ішіндегі 2 300 578 мың
теңгеден 2014 жылғы 30 маусымда аяқталған алты ай ішінде 1 958 141 мың теңгеге дейін азаюы
негізінен электр энергиясын нақты жеткерулердің 2013 ж. 742,7 млн кВтс-тан 2014 ж. 564,4 млн
кВтс-қа дейін азаюымен байланысты.

- 72 -

Басқалар
Басқа да кірістер 2013 жылғы 30 маусымда аяқталған алты ай ішіндегі 431 064 мың теңгеден 2014
жылғы 30 маусымда аяқталған алты ай ішіндегі 2 331 782 мың теңгеге дейін 440,9%-ға артты, ең
бастысы бҧл резидент еместерге қуатты реттеу жӛнінде кӛрсетілетін қызметтерді сатудан тҥскен
табыстардың 1 711 551 мың теңгеге дейін артуынан болды. Бҧл "Узбекэнерго" МАК-ның 2013ж.
бірінші жарты жылдықта кӛрсеткен қызмет ақысы 2013 ж. қарашасында тӛленгеніне байланысты.
Кӛрсетілген қызметтер кӛлемі
30 маусымда аяқталған алты ай
2013
2014

Электр энергиясының
технологиялық шығысы
Тозу және амортизация
Электр энергиясы ағындарының
мемлекетаралық сальдосын ӛтеу
мақсатында электр энергиясын
сатып алу шығыстары
Еңбек ақы бойынша шығыстар
және еңбек ақыға байланысты
басқа да аударымдар
Сатып алынатын электр
энергиясының
ӛзіндік қҧны
Пайдалану және жӛндеу
жӛніндегі шығыстар
Тараптық ҧйымдардың кҥзетуі
бойынша шығыстар
Қорлар
Басқалар
Барлығы ӛзіндік қҧн

(Мың теңге)

Кірістерден %

(Мың теңге)

Кірістерден %

% ӛзг.

9 263 121
3 483 452

26,5
10,0

10 394 356
7 744 376

24,4
18,1

12,2
122,3

4 651 858

13,3

4 889 010

11,5

5,1

4 337 970

12,4

4 741 366

11,1

9,3

964 778

2,8

3 444 221

8,1

257,0

1 763 463

5,0

1 882 790

4,4

6,8

455 042
350 410
882 753
26 152 847

1,3
1,0
2,5
74,8

455 214
365 198
734 252
34 650 783

1,1
0,9
1,7
81,2

0,0
4,2
-16,8
32,5

Компанияның кӛрсеткен қызметтерінің ӛзіндік қҧны 2013 жылғы 30 маусымда аяқталған алты ай
ішіндегі 26 152 847 мың теңгеден 2014 жылғы 30 маусымда аяқталған алты ай ішінде 34 650 783
мың теңгеге дейін 32,5%-ға артты, бҧл негізінен (i) сатып алатын бағаның артуынан электр
энергиясының технологиялық шығысының 12,2%-ға (орташа сатып алу бағасы 8,9%-ға артты)
ӛсуіне, ҦЭТ ғимараттарына жҥргізілген қайта бағалау нәтижесінде негізгі қҧралдардың артуына
байланысты (ii) амортизациялық аударымдар бойынша шығыстардың 122,3%-ға ӛсуі; (iii)
негізінен қызмет кӛлемінің 307,2 млн кВтсағатқа артуы себепті сатып алынатын электр энергиясы
ӛзіндік қҧнының 257,0%-ға артуы және орташа тарифтің 7,3 теңге/кВтсағаттан 7,8
теңге/кВтсағатқа дейін артуы себепті болды.
Компания электр энергиясы ағындарының нақты мемлекетаралық сальдосының жоспардағыдан
сағаттық ауытқу кӛлемдерін ӛтеу мақсатында электр энергиясын 2010 ж. мамырдан бастап сатып
ала бастады. Электр энергиясы ағындарының нақты мемлекетаралық сальдосының сағаттық
ауытқу кӛлемдерін ӛтеудің ӛзіндік қҧнын "KEGOC" АҚ электр энергиясын ӛз тҧтынушыларына
тҧрақты жеткізу мен олардың сҧранысын қанағаттандыруды қамтамасыз етуге байланысты
қажетті шығыстар ретінде қарастырды.
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Жалпы және әкімшілік шығыстар

Кҥмәнді берешек пен
аванстардың
қҧнсыздануы бойынша
резервті есептеу
Табыс салығынан басқа
салықтар
Еңбекақы бойынша
шығыстар және
еңбекақыға
байланысты басқа да
аударымдар
Тозу және амортизация
Консультациялық
қызмет
Жалдау шығыстары
Сақтандыру жӛніндегі
шығыстар
Іссапар шығыстары
Ескірген қорларға
арналған резервті
есептеу/(разервті
қалпына келтіру)
Материалдар
Тренингтер мен оқыту
Коммуналдық
шығыстар
Кҥзету қызметтері
Банк қызметтері
Байланыс қызметтері
Корпоративтік ісшаралар
Жӛндеу шығыстары
Демеушілік
Басқалар
Барлығы

30 маусымда аяқталған алты ай
2013
2014
(Мың теңге) Кірістерден % (Мың теңге)

Кірістерден %

2013
(Мың теңге)

273 658

0,8

2 284 397

5,4

734,8

806 768

2,3

2 047 617

4,8

153,8

1 008 944
131 111

2,9
0,4

1 208 821
160 188

2,8
0,4

19,8
22,2

101 689
82 099

0,3
0,2

80 368
71 359

0,2
0,2

-21,0
-13,1

69 171
56 245

0,2
0,2

57 804
49 851

0,1
0,1

-16,4
-11,4

-190 118
42 100
30 997

-0,5
0,1
0,1

39 730
35 662
28 008

0,1
0,1
0,1

-120,9
-15,3
-9,6

21 682
15 756
15 211
12 072

0,1
0,0
0,0
0,0

24 341
16 893
16 466
10 293

0,1
0,0
0,0
0,0

12,3
7,2
8,3
-14,7

15 059
1 707
206 303
136 619
2 837 073

0,0
0,0
0,6
0,4
8,1

9 615
4 209
15
186 427
6 332 064

0,0
0,0
0,0
0,4
14,8

-36,2
146,6
-100,0
36,5
123,2

Компанияның жалпы және әкімшілік шығыстары 2013 жылғы 30 маусымда аяқталған алты ай
ішіндегі 2 837 073 мың теңгеден 2014 жылғы 30 маусымда аяқталған алты ай ішіндегі 6 332 064
мың теңгеге дейін 123,2%-ға артты, бҧл негізінен (i) кҥмәнді берешек бойынша резервтің ең
бастысы "Узбекэнерго" МАК тарапынан тӛлемді кешіктіруіне байланысты ("Операциялық
қызметтен алынған таза ақшалай қаражатты" қараңыз) 734,8%-ға, 273 658 мың теңгеден 2 284 397
мың теңгеге дейін және (ii) Компания активтерінің артуына байланысты мҥлік салығының ӛсуі
себепті табыс салығынан басқа салықтардың мҥлік салығының ӛсуі себебі бойынша 153,8%-ға
артуынан болды.
Сату бойынша шығыстар
30 маусымда аяқталған алты ай
2013
2013
(Мың теңге) (Мың теңге) (Мың теңге) (Мың теңге)
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(Мың теңге)

Еңбекақы бойынша
шығыстар және
еңбекақыға байланысты
басқа да аударымдар
Іссапарлық шығыстар
Тозу және амортизация
Басқалар
Сату бойынша барлық
шығыстар

83 058
4 059
14
0

0,2
0,0
0,0
0,0

72 984
1 204
8
190

0,2
0,0
0,0
0,0

-12,1
-70,3
-42,9
н/п

87 131

0,2

74 386

0,2

-14,6

Компанияның сату бойынша шығыстары 2013 жылғы 30 маусымда аяқталған алты ай ішіндегі
87 131 мың теңгеден 2014 жылғы 30 маусымда аяқталған алты ай ішіндегі 74 386 мың теңгеге
дейін 14,6%-ға, негізінен қызметтерді сатумен айналысатын жҧмыскерлерді ӛндірістік
жҧмыскерлер разрядына ауыстыруға байланысты еңбекақы жӛніндегі шығыстардың азаюына (10
074 мың теңгеге) байланысты.
Негізгі құралдарды қайта бағалаудан түскен табыс
2013 ж. 1 қарашадан Компания ҦЭТ ғимараттарын есепке алу әдісін қайта бағалау нақты
шығындар бойынша есепке алу моделінен қайта бағаланған қҧн бойынша есепке алу моделіне
ӛзгертті. Бҧрын тарихи қҧн бойынша пайдаланылған есепке алу әдісі ҦЭТ объектілерінің әділ
нарықтық қҧны мен оларды қамтамасыз ету шығыстарын толық бағаламады. Жаңа модельді
қолдану жабдықтарды амортизациялау шығыстарын ӛте дҧрыс бағалауға мҥмкіндік береді. 2013
ж. негізгі қҧралдарды қайта бағалау нәтижелері туралы толығырақ ақпаратты "2013 ж. 31
желтоқсанда аяқталған жыл ішіндегі нәтижелерді 2012 ж. 31 желтоқсанда аяқталған жылмен
салыстыру" бӛлімінен қараңыз.
2014 ж. мамырда, жаңа нарықтық тариф бекітілген соң Компания басшылығы негізгі қҧралдарға
қайтадан бағалау жҥргізу туралы шешім қабылданды. Табыстық әдісте жаңа тарифті қолдану
экономикалық тозуды толығымен болдырмауға мҥмкіндік берді. Нәтижесінде Компания бҧған
дейін жҥргізілген қайта бағалау нәтижесінде мойындалған, 14 194 012 мың теңге мӛлшеріндегі
бҧрын алынған залалды толтырды, сондай-ақ басқа жиынтық кіріс қҧрамына кірген 138 887
289 мың теңге мӛлшеріндегі негізгі қҧралдар қҧнының ӛсімін мойындады.
Депозиттер, ағымдағы шоттар мен облигациялар бойынша пайыздық табыс
Компанияның Депозиттер, ағымдағы шоттар мен облигациялық купондары бойынша пайыздық
табысы 2013 жылғы 30 маусымда аяқталған алты ай ішіндегі 862 971 мың теңгеден 2014 жылғы 30
маусымда аяқталған алты ай ішіндегі 822 647 мың теңгеге дейін 4,7%-ға азайды, ең бастысы
депозиттік базаның азаюына байланысты.
Қаржылық шығыстар
Компанияның қаржылық шығыстары 2013 жылғы 30 маусымда аяқталған алты ай ішіндегі
967 831 мың теңгеден 2014 жылғы 30 маусымда аяқталған алты ай ішіндегі 1 693 881 мың теңгеге
дейін 75%-ға, негізінен 2013 жылғы 30 маусымда аяқталған алты ай ішіндегі 529 241 мың
теңгеден 2014 жылғы 30 маусымда аяқталған алты ай ішіндегі 260 509 мың теңгеге дейін
капиталдандырылған пайыздардың азаюына байланысты болды. Капиталдандырылған
пайыздардың 50,8%-ға кемуі ең бастысы 2014ж. бірінші жарты жылдығында капиталдандырылған
шығыстардың 2013ж. бірінші жарты жылдығымен салыстырғанда кемуімен байланысты. 2014ж.
бірінші жарты жылдығында займдар бойынша шығындарды капиталдандыру Компанияның
мынадай негізгі инвестициялық жобаларымен байланысты болды: «Қазақстан ҧлттық электр
торабын жаңғырту, 2-кезең», «Кернеуі 500, 220 кВ желілерімен Қазақстан ҦЭТ-на жалғаумен
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бірге 500 кВ-тық «Алма» қҧрылысы», «220 кВ-тық ОБТҚС – Осакаровка ӘЖ-ні қайта қҧру».
Компания 2014 жылғы 30 маусымда және тиісінше 2013 жылғы 30 маусымда аяқталған алты ай
ішінде 1,5%-4,2% мен 1,7%-4,3% мӛлшерінде капиталдандыру мӛлшерлемесін қолданды.
Қосымша ретінде 2014 жылғы 30 маусымда аяқталған алты ай ішіндегі қаржылық шығыстардың
артуы ЕҚДБ мен ХҚДБ қарыздары бойынша пайыздық тӛлемдер жӛніндегі шығыстардың
артуынан (397 423 мың теңгеге) туындады.
30 маусымда аяқталған алты ай
2013
2014
(Мың теңге)
(Мың теңге)
% ӛзг.
Басқа да тасбыстар
Айыппҧлдар мен ӛсімпҧлдар
Негізгі қҧралдардың сыртқа кетуінен болған табыс,
нетто
Басқалар
Барлық бақа да табыстар
Басқа да шығыстар
Негізгі қҧралдардың сыртқа кетуінен болған
шығыстар, нетто
Басқалар
Барлық басқа да шығыстар

53 072
-

40 878
12 816

-23,0
н/п

21 030
74 102

61 983
115 677

194,7
56,1

-298

-

-100,0

-120 090
-120 388

-29 609
-29 609

-75,3
-75,4

Басқа да табыстар
Компанияның басқа да табыстары 2013 жылғы 30 маусымда аяқталған алты ай ішіндегі 74 102
мың теңгеден 2014 жылғы 30 маусымда аяқталған алты ай ішіндегі 115 677 мың теңгеге дейін
56,1%-ға артты. 2013 ж. алғашқы алты айында аяқталмаған қҧрылысқа байланысты тым кӛп
қҧнсыздану болғаны байқалады.
Басқа да шығыстар
Компанияның басқа да шығыстары 2013 жылғы 30 маусымда аяқталған алты ай ішіндегі 120 388
мың теңгеден 2014 жылғы 30 маусымда аяқталған алты ай ішіндегі 29 609 мың теңгеге дейін
75,4%-ға кеміді. Кему кӛбінесе аяқталмаған қҧрылыстың қҧнсыздануынан болды.
Теріс бағамдық айырмашылық, нетто
Компанияның теріс бағамдық айырмашылық неттосы 2013 жылғы 30 маусымда аяқталған алты ай
ішіндегі 100 897 мың теңгеден 2014 жылғы 30 маусымда аяқталған алты ай ішінде 13 367 026 мың
теңгеге дейін артты. Былайша арту себебі 2014 ж. ақпанда болған теңгені негізгі шетел
валюталарына қатысты тҥзету болып табылады, бҧл валюталық қарыз қаражаты қайта бағалаудан
18 427 644 мың теңге мӛлшеріндегі бір реттік залалға, сондай-ақ депозиттік шоттарда шетел
валютасындағы ақшалай қаражаттың табысына және 6 126 670 мың теңге мӛлшеріндегі саудасаттық дебиторлық берешекке әкелді.
Валюталық тәуекелдерді барынша азайту мақсатында KEGOC Басқармасы ашық валюталық
ҧстанымдарды 220 млн Еуро немесе 293 млн АҚШ доллары шегінде барынша кӛп мӛлшерде
белгілеу туралы шешім қабылдады.
АҚШ доллары
30 маусымдағы жай-кҥйі бойынша

Евро

2013

2014

2013

2014

151,7

183,5

197,9

249,9
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Мезгіл ішінде орташа

150,9

176,2

198,2

241,7

Пайда салығы бойынша шығыстар
Пайда салығы бойынша шығыстар 2013 жылғы 30 маусымда аяқталған алты ай ішіндегі 1 337 303
мың теңгемен салыстырғанда 2014 жылғы 30 маусымда аяқталған алты ай ішіндегі 1 076 012 мың
теңгеге дейін 19,5%-ға кеміді. Кему негізінен (i) шетелдік валютада ӛзгертілген қарыз
қаражаттарын қайтадан теріс бағалауға байланысты теріс бағамдық айырмашылыққа; (ii)
Компанияда негізгі қорларға жҥргізілген қайта бағалау нәтижесіндегі салықтық әсерге; (iii)
резидент еместердің кҥмәнді берешегі бойынша резервті есептеуге байланысты болды.
Есептік кезеңдегі пайда
2014 жылғы 30 маусымда аяқталған алты ай ішінде Компания 2013 жылғы 30 маусымда аяқталған
алты ай ішіндегі 4 310 155 мың теңге мӛлшеріндегі пайдамен салыстырғанда 587 920 мың теңге
пайда тапты. Кему ең бастысы 2014 ж. ақпанда жҥргізілген теңгенің тҥзетілуіне байланысты,
соның нәтижесінде Компания 13 367 026 мың теңге сомадағы теріс бағамдық айырмашылықты
мойындады.
Пайдаға салықты шегергендегі есептік мезгіл ішіндегі барлық жиынтық кіріс
Барлық жиынтық табыс 2013 жылғы 30 маусымда аяқталған алты ай ішіндегі 4 194 577 мың
теңгемен салыстырғанда 2013 жылғы 30 маусымда аяқталған алты ай ішіндегі 111 697 751 мың
теңгеге дейін 2 562,9%-ға артты. Негізгі қҧралдарды қайта бағалау нәтижесінде Компания
активтерді қайта бағалаудан 138 887 289 мың теңге сомасында табыс алды.
EBITDA
Келесі кестеде 2013 жылғы және 2014 жылғы 30 маусымда аяқталған алты ай ішіндегі EBITDA
салыстырылады.
30 маусымда аяқталған алты ай
2013

Ӛзг.

2014

EBITDA

(Мың теңге)
9 516 058

(Мың теңге)
9 534 572

(Мың теңге)
18 514

%
0,2

EBITDA маржа, %

27,2%

22,3%

н/п

-4,9

Компанияның EBITDA 2014 жылғы 30 маусымда аяқталған алты ай ішінде 9 534 572 мың теңгені
қҧрады, бҧл 2013 жылғы 30 маусымда аяқталған алты ай ішіндегімен салыстырғанда 18 514 мың
теңгеге жоғары және 0,2% мӛлшеріндегі ӛсімді кӛрсетеді. Ӛзгеріс жоғарыда аталған факторларға
байланысты болды. EBITDA ҚЕХС стандарттарының бірі болмағандықтан, келесі кестеде
EBITDA пайдалар мен залалдар туралы есеппен бірге ҚЕХС-ға сай кӛрсетілген.
30 маусымда аяқталған
алты ай
2013

2014

Ӛзг.

Табыстар

(Мың теңге)
34 976 552

(Мың теңге)
42 685 668

(Мың теңге)
7 709 116

%
22,0

Кӛрсетілген қызметтердің ӛзіндік қҧны

-26 152 847

-34 650 783

-8 497 936

32,5

Жалпы және әкімшілік шығыстар

-2 837 073

-6 332 064

-3 494 991

123,2

Сатып-ӛткізу жӛніндегі шығыстар

-87 131

-74 386

12 745

-14,6
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минус амортизация

3 616 557

7 906 137

4 289 580

118,6

EBITDA

9 516 058

9 534 572

18 929

0,2

EBITDA маржа, %

27,2%

22,3%

н/п

-4,9

Басқа да кірістер

74 102

115 677

41 575

56,1

Басқа шығыстар
Негізгі қҧралдарды қайта бағалаудан тҥскен
кіріс
Депозиттер, ағымдағы шоттар мен
облигациялар бойынша кірістер
Қаржылық шығыстар

-120 388

-29 609

90 779

-75,4

-

14 194 012

14 194 012

н/п

862 971

822 647

-40 324

-4,7

-967 831

-1 693 881

-726 050

75,0

Теріс бағамдық айырма, нетто

-100 897

-13 367 026

-13 266 129

13 148,2

Қауымдасқан компанияның залалындағы ҥлес

-

-6 323

-6 323

н/п

Пайдаға салық бойынша шығыстар

-1 337 303

-1 076 012

261 291

-19,5

плюс амортизация

-3 616 557

-7 906 137

-4 289 580

-118,6

Есептік кезеңдегі пайда

4 310 155

587 920

-3 722 235

-86,4

2013ж. 31 желтоқсанда аяқталған жыл ішіндегі нәтижелерді 2012 ж. 31 желтоқсанда аяқталған
жылмен салыстыру.
Табыстар
2013 ж. 31 желтоқсанында аяқталған жыл
2012
2013

(Мың
теңге)
Электр энергиясын жеткізу:
Электр энергиясын жеткізу (жеңілдікке
дейін)
Жеңілдіктер
Электр энергиясын жеткізу
(жеңілдіктерден соң)
Техникалық диспетчерлеу жӛніндегі
қызмет кӛрсетулер
Электр энергиясын ӛндіру мен тҧтынуды
теңгеруді ҧйымдастыру жӛніндегі қызмет
кӛрсетулер
Электр энергиясы ағындарының
мемлекетаралық сальдосын ӛтеу
мақсатында электр энергиясын сатудан
тҥскен кірістер
Сатып алынатын электр энергиясын
сатудан тҥскен табыс
Басқалар
Негізгі қызметтен тҥскен жалпы
табыстар

Кірістерден
%

(Мың
теңге)

43 378 750

65,9

-760 550

-1,2

42 618 200

64,7

10 081 550

15,3

47
046 175
-2
694 440
44
351 735
10
827 210

5 269 657

8,0

3 575 129

Кірістерден
%

%
ӛзг.

63,7

8,5

-3,7

254,3

60,1

4,1

14,7

7,4

6 843 284

9,3

29,9

5,4

3 995 050

5,4

11,7

2 685 490
1 625 147

4,1
2,5

4,7
5,9

29,2
166,0

65 855 173

100,0

3 470 894
4 323 550
73
811 723

100,0

12,1

Қоғамның табыстары 2012 жылғы 31 желтоқсанда аяқталған жыл ішіндегі 65 855 173 мың
теңгемен салыстырғанда 2013 жылғы 31 желтоқсанда аяқталған жыл ішінде 73 811 723 мың
теңгеге дейін 12,1%-ға артты, бҧл электр энергиясын жеткізу жӛніндегі қызметтерден тҥскен
табыстардың 2,2%-ға (немесе жеңілдіктерді қоса алғанда 1 733 535 мың теңге) ӛсуі; техникалық
диспетчерлеу қызметтерінен болған табыстардың 7,4%-ға (немесе 745 660 мың теңге) артуы;
электр энергиясын ӛндіру мен тҧтынуды теңгерімдеуге қатысы бар табыстардың 29,9%-ға (немесе
1 573 627 мың теңге) ӛсуі; электр энергиясының мемлекетаралық ағындар
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сальдосын ӛтеу мақсатында электр энергиясын сатудан тҥскен табыстың 11,7%-ға (немесе 419 921
мың теңге) артуы; сатып алынатын электр энергиясын сатудан болған табыстың 29,2%-ға (немесе
785 404 мың теңге) ӛсуі және басқа кірістердің 166,0%-ға (немесе 2 698 403 мың теңге) ӛсуі себепті
болды. Тӛмендегі кестеде Компанияның тарифтер/кӛлемдер бойынша табыстарына жасалған талдау
кӛрсетілген:

31 желтоқсанда аяқталған жыл
%
2012
2013
ӛзг.
Электр энергиясын жеткізу
Электр энергиясын жеткізуден болған табыс
Электр энергиясын жеткізу кӛлемі
Бекітілген тариф
Орташа тариф (жеңілдікті қоса алғанда)

мың теңге
мың кВтсағ.
теңге/кВтсағ.
теңге/кВтсағ.

42 618 200
43 487 097
0,9531
0,9983

44 351 735
41 055 346
1,1132
1,1474

4,1
-5,6
16,7
10,2

Техникалық диспетчерлендіру қызметі
Техникалық диспетчерлендіру қызметінен тҥскен
табыс
Техникалық диспетчерлендіру қызметінің кӛлемі
Бекітілген тариф
Орташа тариф (жеңілдікті қоса алғанда)

мың теңге
мың кВтсағ.
теңге/кВтсағ.
теңге/кВтсағ.

10 081 550
83 511 655
0,1181
0,1213

10 827 210
83 863 377
0,1282
0,1294

7,4
0,4
4,7
6,9

мың теңге

5 269 657

6 843 284

29,9

мың теңге

3 575 129

3 995 050

11,7

мың кВтсағ.

152 908 895

153 521 394

0,4

мың кВтсағ.
теңге/кВтсағ.
теңге/кВтсағ.

1 201 141
0,0321
0,0343

1 263 691
0,0412
0,0454

5,2
28,1
29,3

Электр энергиясын ӛндіру және тҧтыну теңгерімін
ҧйымдастыру қызметі
Электр энергиясын ӛндіру және тҧтыну теңгерімін
ҧйымдастырудан тҥскен табыс
электр энергиясы ағындарының мемлекетаралық
сальдосын ӛтеу мақсатында электр энергиясын
сатудан болған табыс
Электр энергиясын ӛндіру және тҧтынуды
теңгерімдеу қызметінің кӛлемдері
электр энергиясы ағындарының мемлекетаралық
сальдосын ӛтеу мақсатындағы электр энергиясының
кӛлемі
Бекітілген тариф
Орташа тариф

1-ескерту: 2011 ж.
2-ескерту: 2012 ж.
3-ескерту: 2012 ж.
4-ескерту: 2013 ж.

1 қыркҥйектен бастап қолданылатын бекітілген тариф
1 қазаннан бастап қолданылатын бекітілген тариф
орташа тариф.
орташа тариф.

Электр энергиясын жеткізу
Электр энергиясын жеткізуден тҥске табыс2012 жылғы 31 желтоқсанда аяқталған жыл ішіндегі
42 618 200 мың теңгеден 2013 жылғы 31 желтоқсанда аяқталған жыл ішінде 4,1%-ға артты, 44 351
735 мың теңгеге дейін негізінен орташа тарифтің 0,998 теңге/кВтсағаттан 1,147 теңге/кВтсағатқа
дейін ӛсуінен болды. Орташа тарифтің ҧлғаюы кӛрсетілетін қызметтер кӛлемінің 43 487,1 млн
кВтс-тан 055,3млн кВтсағ. дейін кемуімен ішінара ӛтелді.
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Кӛрсетілетін қызмет кӛлемінің 5,6%-ға азаюы ҚР электр энергиясының кӛтерме сауда нарығы
субъектілеріне электр энергиясын жеткізу кӛлемінің 5,6%-ға тӛмендеуінен, сонымен қатар
мемлекетаралық транзит кӛлемінің 31,1%-ға тӛмендеуінен туындады. Электр энергиясын жеткізу
кӛлемдерінің азаюы Ресейге экспортталатын электр энергиясын жеткізу кӛлемінің 317,6%-ға
ӛсуімен ішінара ӛтелді.
Техникалық диспетчерлеу жӛніндегі қызметтер
Компанияның электр энергиясын торапқа босату және тҧтынуды техникалық диспетчерлеуден
болған табыс 2012 жылғы 31 желтоқсанда аяқталған жыл ішіндегі 10 081 550 мың теңгеден 2013
жылғы 31 желтоқсанда аяқталған жыл ішінде 10 827 210 мың теңгеге дейін 7,4%-ға артуы
негізінен орташа тарифтің 0,121 теңге/кВтсағаттан 0, 129 теңге/кВтсағатқа дейін ӛсуі, сондай-ақ
кӛрсетілген қызметтер кӛлемінің 83 511,7 млн кВтсағаттан 83 863,4 млн кВтсағатқа артуы себебі
бойынша болды.
Техникалық диспетчерлендіру жӛніндегі қызмет кӛлемінің 0,4%-ға артуы ӛндіруді энергия
ӛндіруші ҧйымдардың электр энергиясы ӛндірісін арттыруына байланысты болды.
Электр энергиясын ӛндіру мен тұтынуды теңгеруді ұйымдастыру жӛніндегі қызметтер
Электр энергиясын ӛндіру мен тҧтыну теңгерімін ҧйымдастыру жӛніндегі қызметтерге қатысты
Компаниның табыстары 2012 жылғы 31 желтоқсанда аяқталған жыл ішіндегі 5 269 657 мың
теңгеден 2013 жылғы 31 желтоқсанда аяқталған жыл ішіндегі 6 843 284 мың теңгеге дейін 29,9%ға артты, бҧл негізінен орташа тарифтің 0,034 теңге/кВтс-тан 0,045 теңге/кВтсағатқа дейін
артуына байланысты.
Электр энергиясы ағындарының мемлекетаралық сальдосын ӛтеу мақсатында электр
энергиясын сатудан түскен кірістер
Электр энергиясы ағындарының мемлекетаралық сальдосын ӛтеу мақсатында электр энергиясын
сатудан тҥскен табыстардың 2012 жылғы 31 желтоқсанда аяқталған жыл ішіндегі 3 575 129 мың
теңгеден 2013 жылғы 31 желтоқсанда аяқталған жыл ішінде 3 995 050 мың теңгеге дейін 11,7%-ға
артуы негізінен электр энергиясын нақты жеткізудің 1 201,1 млн кВтс-тан 2014 ж. 1 263,7 млн
кВтс-қа дейін 5,2%-ға артуына байланысты.
Сатып алынатын электр энергиясын сату бойынша табыстар
Сатып алынатын электр энергиясын сатудан болған табыс 2012 жылғы 31 желтоқсанда аяқталған
жыл ішіндегі 2 685 490 мың теңгеден 2013 жылғы 31 желтоқсанда аяқталған жыл ішінде 3 470 894
мың теңгеге дейін артуы негізінен орташа тарифтің 5,87 теңге/кВтс-тан 8,56 теңге/кВтс-қа дейін
артуына байланысты болды. Бҧл кӛрсетілетін қызметтер кӛлемінің 53,9 млн кВтс-қа кемуімен
ішінара ӛтелді.
Басқалар
Басқа да кірістер 2012 жылғы 31 желтоқсанда аяқталған жыл ішіндегі 1 625 147 мың теңгеден
2013 жылғы 31 желтоқсанда аяқталған жыл ішінде 4 323 550 мың теңгеге дейін артты, бҧл
негізінен (і) орташа тарифтің 186 теңге/кВтсағаттан 608 теңге/кВтсағатқа дейін ӛсуіне байланысты
резидент еместерге қуатты реттеу жӛнінде кӛрсетілетін қызметтерді сатудан тҥскен табыстардың
артуы және (іі) кӛрсетілетін қызметтер кӛлемінің 178 МВт-қа артуы себепті болды.
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Кӛрсетілетін қызметтердің ӛзіндік құны

Электр энергиясының
технологиялық шығысы
Еңбекақы бойынша шығыстар
және еңбекақыға байланысты
басқа да аударымдар
Электр энергиясы
ағындарының мемлекетаралық
сальдосын ӛтеу мақсатында
электр энергиясын сатып алу
жӛніндегі шығыстар
Тозу және амортизация
Пайдалану және жӛндеу
жӛніндегі шығыстар
Сатымдық электр
энергиясының ӛзіндік қҧны
Қорлар
Тараптық ҧйымдардың кҥзетуі
бойынша шығыстар
Басқалар
Барлығы ӛзіндік қҧн

31 желтоқсанда аяқталған жыл
2012
2013
(Мың теңге) Кірістерден % (Мың теңге)

Табыстың %

% ӛзг.

16 799 998

25,5

17 715 238

24,0

5,4

7 856 799

11,9

8 888 182

12,0

13,1

8 438 372
6 987 329

12,8
10,6

8 424 124
8 266 091

11,4
11,2

-0,2
18,3

3 311 764

5,0

5 499 698

7,5

66,1

2 611 281
990 561

4,0
1,5

2 962 063
1 171 032

4,0
1,6

13,4
18,2

863 366
1 409 013
49 268 483

1,3
2,1
74,8

890 566
1 757 328
55 574 322

1,2
2,4
75,3

3,2
24,7
12,8

Компанияның кӛрсеткен қызметтерінің ӛзіндік қҧны 2012 жылғы 31 желтоқсанда аяқталған жыл
ішіндегі 49 268 483 мың теңгеден 2013 жылғы 31 желтоқсанда аяқталған жыл ішінде 55 574 322
мың теңгеге дейін 12,8%-ға артты, бҧл негізінен (i) сатып алатын бағаның артуы себепті электр
энергиясының технологиялық шығысының 5,4%-ға ӛсуі (орташа сатып алу бағасы 16,8%-ға
артады), KEGOC ЖЭТ филиалдары қызметкерлерінің 2013ж. 1 қаңтардан бастап жалақыларының
кӛтерілуі (10%-15%-ға) себепті ӛндірістік жҧмыскерлердің еңбекақысы бойынша шығыстардың
13,1%-ға (немесе 1 031 383 мың теңге) артуы, сондай-ақ (ii) «Алматы ЖЭТ» филиалындағы
қызметкерлер санының кӛбеюі; «Кернеуі 500, 220 кВ желілері Қазақстан ҦЭТ-на жалғанатын 500
кВ-тық «Алма» ҚС салу» жобасы бойынша объектілерді пайдалануға енгізуге байланысты тозу
мен амортизация шығыстарының 18,3%-ға (немесе 1 278 762 мың теңге) ӛсуі; (iii) 2013 ж. Жамбыл
және Оңтҥстік Қазақстан облыстарында болған тӛтенше жағдай салдарын жою жӛніндегі
шығындарға байланысты пайдалану және жӛндеу жӛніндегі шығындардың 66,1%-ға (немесе
2 187 934 мың теңге) дейін артуына, сондай-ақ тараптық ҧйымдардың KEGOC электр желілік
объектілерінің техникалық ахуалына сараптама жҥргізуге байланысты болды.
Жалпы және әкімшілік шығыстар
31 желтоқсанда аяқталған жыл
2012
2013

Еңбекақы бойынша
шығыстар және
еңбекақыға
байланысты басқа
да аударымдар
Табыс салығынан
басқа салықтар
Тозу және
амортизация

2012

(Мың теңге)
2 510 533

Табыстардың %
3,8

(Мың теңге)
2 573 322

Табыстардың %
3,5

(Мың теңге)
2,5

1 285 472

2,0

2 007 031

2,7

56,1

290 272

0,4

278 973

0,4

-3,9
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Демеушілік
Консультациялық
қызмет кӛрсетулер
Кҥдікті берешек
пен аванстардың
қҧнсыздануы
бойынша резервті
есептеу

177 695
223 765

0,3
0,3

243 342
196 221

0,3
0,3

36,9
-12,3

Жалгерлікке
арналған шығыстар
Сақтандыру
жӛніндегі
шығыстар
Іссапарлық
шығыстар

26 062

0,0

195 153

0,3

648,8

142 933

0,2

162 712

0,2

13,8

139 852

0,2

142 206

0,2

1,7

117 655
85 737
87 349

0,2
0,1
0,1

128 203
89 330
81 859

0,2
0,1
0,1

9,0
4,2
-6,3

41 044

0,1

61 408

0,1

49,6

38 758

0,1

41 750

0,1

7,7

29 658
31 193

0,0
0,0

33 225
31 757

0,0
0,0

12,0
1,8

39 955
21 347

0,1
0,0

23 745
8 303

0,0
0,0

-40,6
-61,1

146 702

0,2

-217 628

-0,3

-248,3

393 464
5 829 446

0,6
8,9

341 966
6 422 878

0,5
8,7

-13,1
10,2

Корпоративтік ісшаралар
Материалдар
Тренингтер мен
оқыту
Коммуналдық
шығыстар
Банк қызмет
кӛрсетулері
Кҥзет қызмет
кӛрсетулері
Байланыс қызмет
кӛрсетулері
Жӛндеуге арналған
шығыстар
Ескірген қорларға
арналған резервті
есептеу/(разервті
қалпына келтіру)
Басқалар
Барлығы

Компанияның жалпы және әкімшілік шығыстары 2012 жылғы 31 желтоқсанда аяқталған жыл
ішіндегі 5 829 446 мың теңгеден 2013 жылғы 31 желтоқсанда аяқталған жыл ішінде 10,2%-ға,
6 422 878 мың теңгеге дейін ҧлғаюы негізінен (i) табыс салығынан басқа салықтардың Компания
активтерінің ҧлғаюына байланысты мҥлік салығының ӛсуі себебі бойынша 56,1%-ға ҧлғаюынан
және кҥдікті берешек жӛніндегі резервтің "Ӛзбекэнерго" МАК тарапынан тӛлемді кешіктіруіне
байланысты ("Операциялық қызметтен алынңан таза ақшалай қаражатты" қараңыз) 648,8%-ға,
26062 мың теңгеден 195 153 мың теңгеге дейін және (i) ҧлғаюынан болды. Бҧл ҧлғайту 217 628
мың теңге мӛлшерінде ескірген қорлардың бӛлігін "Энергоинформ" АҚ-на акцияларды тӛлеу
ретінде пайдалану және қорлар бӛлігін (ii) кеңселік жабдықтарды қызметтеу ҥшін пайдалану
себебі бойынша ескірген қорларға арналған резервті қалпына келтірумен ішінара ӛтелді.
Сату бойынша шығыстар
31 желтоқсанда аяқталған жыл
2012
2013
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Еңбекақы бойынша
шығыстар және
еңбекақыға
байланысты басқа да
аударымдар
Іссапарлық шығыстар
Тозу және
амортизация
Барлығы сату
бойынша шығыстар

(Мың теңге)
161 148

Табыстардың %
0,2

(Мың теңге)
147 277

Табыстардың %
0,2

% ӛзг.
-8,6

7 437
27

0,0
0,0

7 095
36

0,0
0,0

-4,6
33,3

168 612

0,3

154 408

0,2

-8,4

Компанияның сату бойынша шығыстары 2012 жылғы 31 желтоқсанда аяқталған жыл ішіндегі 168
612 мың теңгеден 2013 жылғы 31 желтоқсанда аяқталған жыл ішінде 154 408 мың теңгеге дейін
8,4%-ға артты, бҧл негізінен қызметтерді сатумен айналысатын жҧмыскерлерді ӛндірістік
жҧмыскерлер разрядына ауыстыруға байланысты еңбекақы бойынша шығстардың азаюына (13
871 мың теңгеге) байланысты болды.
Негізгі құралдарды қайта бағалаудан залал
2013 ж. 1 қарашадан бастап Компания ҦЭТ ғимараттарын есепке алу әдісін нақты шығындар
бойынша есепке алу моделінен қайта бағаланған қҧн бойынша есепке елу моделіне ӛзгертті.
Бҧрын тарихи қҧн бойынша пайдаланылған есепке алу әдісі ҦЭТ объектілерінің әділ нарықтық
қҧны мен оларды қолдауға арналған шығыстарды жете бағаламады. Негізгі қҧралдардың әділ
қҧнын бағалау ҥшін «Делойт ТСФ» ЖШС атынан тәуелсіз бағалаушы тартылды. Шығындық және
салыстыру ҧстанымдарын пайдалану нәтижесі негізгі қҧралдар қҧнының ӛсуін кӛрсетті, алайда
КЕGОС-тың инвестицияланған капиталға нарықтық қайтарымды болжамдайтын экономикалық
негіздемелген тарифке кӛшуінің кідіруіне байланысты негізгі қҧралдар қҧнына таратылған
экономикалық тозу айқындалды.
Қайта бағалау нәтижесінде басқа да жиынтық табыс қҧрамына енгізілген кейбір активтерді қайта
бағалаудан қҧн ӛсімі 138 645 728 мың теңге сомасында және 27 729 146 мың теңге сомасындағы
тиісті салықтық міндеттеме, сондай-ақ пайдалар мен залалдар туралы есепке кірген кейбір
активтердің қҧнының 26 807 757 мың теңге сомасында кемуі танылды.
Депозиттер, ағымдағы шоттар мен облигациялар бойынша пайыздық кіріс
Компанияның депозиттер, ағымдағы шоттар, облигациялық купондар бойынша пайыздық
табыстары 2012 жылғы 31 желтоқсанда аяқталған жыл ішіндегі 1 604 788 мың теңгеден 2013
жылғы 31 желтоқсанда аяқталған жыл ішіндегі 1 797 051 мың теңгеге дейін 12%-ға артты, бҧл
қызметтен болған уақытша қолжетімді қҧралдарға байланысты депозиттік базаның артуынан
болды. Сонымен қатар, облигациялар бойынша купондық тӛлемақылар сомасы 2013ж. 31
наурыздан 2014ж. 30 наурыз аралығында 7,1 пайызға, ал 2012ж. 31 наурыздан 2013ж. 30 наурыз
аралығында 6,4 пайызға 2013ж. ӛсуіне байланысты «Батыстранзит» АҚ облигациялары бойынша
купондық тӛлемақылар кӛтерілді.
Қаржылық шығыстар
Компанияның қаржылық шығыстары 2012 жылғы 31 желтоқсанда аяқталған жыл ішіндегі 1 991
132 мың теңгеден 2013 жылғы 31 желтоқсанда аяқталған жыл ішінде 2 021 023 мың теңгеге дейін
1,5%-ға артты, бҧл негізінен капиталдандырылған пайыздардың 101 701 мың теңгеге кемуі себепті
болды. Компания 2013ж. және 2012ж. тиісінше 3,6% мен 4,42% кӛлемінде капиталдандырудың
орташа алынған мӛлшерлемесін қолданды. 2013ж. Қарыз қаражаттары бойынша шығындарды
капиталдандыру Компанияның мынадай негізгі инвестициялық жобаларымен байланысты болды:
«Қазақстан ҧлттық электр торабын жаңғырту, 2-кезең», «Кернеуі 500, 220 кВ желілері Қазақстан
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ҦЭТ-на жалғанатын 500 кВ-тық «Алма» ҚС салу», «220 кВ-тық ОБТҚС – Осакаровка ӘЖ-ні қайта
қҧру». Компания 2014 жылғы 30 маусымда және тиісінше 2013 жылғы 30 маусымда аяқталған
алты ай ішінде 1,5%-4,2% мен 1,7%-4,3% капиталдандыру мӛлшерлемесін қолданды. Бҧл арту
ЕҚДБ мен ХҚДБ қарыз қаражаттары бойынша пайыздық тӛлемдер жӛніндегі шығыстардың
кемуімен (30 654 мың теңгеге); ЕҚДБ қарыз қаражатының пайдаланбаған сомасы ҥшін
комиссияның 50 184 мың теңгеге кемуімен ішінара ӛтелді. Компания ЕҚДБ қарыз қаражатының
пайдаланбаған сомасы ҥшін жыл сайынғы комиссияны 0,5% және 1% мӛлшерлемесі бойынша
(тиісті шарт бойынша) тӛлеуге міндеттенеді.

Басқа да кірістер
Айыппҧлдар мен ӛсімпҧлдар
Негізгі қҧралдарды шығарудан тҥскен кіріс, нетто
Басқалар
Барлық басқа кірістер
Басқа да шығыстар
Негізгі қҧралдарды шығарудан тҥскен шығыстар,
нетто
Басқалар
Барлық басқа шығыстар

31 желтоқсанда аяқталған жыл
2012
2013
(мың теңге)
(мың теңге)

% ӛзг.

58 094
80 689
138 783

323 953
9 841
48 071
381 865

457,6
н/п
-40,4
175,2

-28 177

-

-100,0

-21 246
-49 423

-13 972
-13 972

-34,2
-71,7

Басқа да табыстар
Компанияның басқа да табыстары 2012 жылғы 31 желтоқсанда аяқталған жыл ішіндегі 138 783
мың теңгеден 2013 жылғы 31 желтоқсанда аяқталған жыл ішінде 381 865 мың теңгеге дейін
175,2%-ға артты. Былайша артуы негізінен «Узбекэнерго» МАК-қа айыппҧл шаралары,
орындалмаған шарттық міндеттемелер бойынша есептелген табыстарға байланысты.
Басқа да шығыстар
Компанияның басқа да шығыстары 2012 жылғы 31 желтоқсанда аяқталған жыл ішіндегі 49 423
мың теңгеден 2013 жылғы 31 желтоқсанда аяқталған жыл ішінде 13 972 мың теңгеге дейін 71,7%ға кеміді. 2013 ж. Компанияда негізгі қҧралдардың сыртқа кетуі жӛніндегі шығыстар болған жоқ,
ал 2012 ж. шығыстар 28 177 мың теңгені қҧраған болатын.
Теріс бағамдық айырмашылық, нетто
Компанияның теріс бағамдық айырма неттосы 2012 жылғы 31 желтоқсанда аяқталған жыл
ішіндегі 1 806 822 мың теңгеден 2013 жылғы 31 желтоқсанда аяқталған жыл ішіндегі 2 680 967
мың теңгеге дейін 48,4%-ға артты. Былайша артуы негізінен теңгенің АҚШ доллары мен еуроға
қатысты бағымының әлсіреуімен және бҧдан әрі еуро мен АҚШ долларындағы ҧзақ мерзімді
қарыз қаражаттарыды қайтадан теріс бағалауға байланысты.

АҚШ доллары
31 желтоқсандағы жай-кҥйі
бойынша
Жылдық орташа

Еуро

2012
150,7

153,6

199,2

2013
211,2

149,1

152,1

191,7

202,1

2013
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2012

Пайда салығы бойынша шығыстар/кірістер
Пайда салығы бойынша шығыстар 2012 жылғы 31 желтоқсанда аяқталған жыл ішіндегі 1 543 797
мың теңгеден 2013 жылғы 31 желтоқсанда аяқталған жыл ішінде 3 188 073 мың теңгеге дейін
306,5%-ға кеміді. Кему негізінен Компанияда негізгі қорларды есепке алу әдісін ӛзгерту
нәтижесіндегі салықтық әсермен байланысты. Нәтижесінде 138 645 728 мың теңге сомасында
басқа жиынтық кірісіне кірген кіріс және 27 729 146 мың теңге сомасындағы тиісті салықтық
міндеттеме, сондай-ақ 26 807 757 мың теңге сомасындағы жиынтық табыс туралы ҥйлестірілген
табысқа енгізілген кейбір активтер қҧнының кемуі танылды.
Есептік кезеңдегі залал/пайда
2012 жылғы 31 желтоқсанда аяқталған жылғы пайдамен салыстырғанда Компания 2013 жылғы 31
желтоқсанда 14 500 274 мың теңге пайда тапты. Жиынтық табыс туралы ҥйлестірілген табысқа
енгізілген қайта бағалаудан болған 26 807 757 мың теңге сомасындағы танылған залал 2013ж. таза
табысқа теріс әсер етті, алайда теріс әсер тек қана ақшалай емес сипатта болды.
Пайда салығын шегергендегі есептік мезгіл ішіндегі барлық жиынтық табыс
Есептік кезең ішіндегі барлық жиынтық кіріс 2012 жылғы 31 желтоқсанда аяқталған жыл ішіндегі
6 941 029 мың теңгеден 2013 жылғы 31 желтоқсанда аяқталған жыл ішінде 96 300 730 мың
теңгеге дейін 1287,4%-ға артты. Бҧл негізгі қҧралдарды қайта бағалау нәтижесінде 138 645 728
мың теңге сомасындағы кейбір активтерді қайта бағалау қҧнның ӛсуіне байланысты.
EBITDA
Келесі кестеде 2012 жыл және 2013 жыл ішіндегі EBITDA салыстырылады.
31 желтоқсанда аяқталған жыл
2012

2013

ӛзг.

(мың теңге)

(мың теңге)

(мың теңге)

%

EBITDA

17 871 308

20 209 138

2 337 830

13,1

EBITDA маржа, %

27,1%

27,4%

н/п

0,6

Компанияның EBITDA 2013 жылы 20 209 138 мың теңгеге тең болды, бҧл 2012 жылдан жоғары
және 13,1% мӛлшерінде ӛсімді білдіреді. Ӛзгеріс жоғарыда аталған факторларға байланысты
болды. EBITDA ҚЕХС стандарттарының бірі болмағандықтан, келесі кестеде ҚЕХС-ға сай
EBITDA-ның пайдалар мен залалдар туралы есеппен салыстырмасы кӛрсетілген.
31 желтоқсанда
аяқталған жыл
2012

2013

ӛзг.

(мың теңге)

(мың теңге)

(мың теңге)

(мың
теңге)

Кірістер

65 855 173

73 811 723

7 956 550

12,1

Кӛрсетілген қызметтердің ӛзіндік қҧны

(49 268 483)

(55 574 322)

(6 305 839)

12,8

Жалпы және әкімшілік шығыстар

(5 829 446)

(6 422 878)

(593 432)

10,2
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Сатып-ӛткізу жӛніндегі шығыстар

(168 612)

(154 408)

14 204

-8,4

минус амортизация

7 282 676

8 549 023

1 266 347

17,4

EBITDA

17 871 308

20 209 138

2 337 830

13,1

EBITDA маржа, %

27,1%

27,4%

н/п

0,6

Басқа да кірістер

138 783

381 865

243 082

175,2

Басқа шығыстар

(49 423)

(13 972)

35 451

(71,7)

Негізгі қҧралдарды қайта бағалаудан тҥскен
кіріс

-

-26 807 757

-26 807 757

н/п

облигациялар бойынша кірістер

1 604 788

1 797 051

192 263

12,0

Қаржылық шығыстар

(1 991 132)

(2 021 023)

(29 891)

1,5

Теріс бағамдық айырма, нетто

(1 806 822)

(2 680 967)

(874 145)

48,4

Қауымдасқан компанияның залалындағы ҥлес

-

(3 659)

(3 659)

н/п

Пайдаға салық бойынша шығыстар

(1 543 797)

3 188 073

4 731 870

(306,5)

плюс амортизация

(7 282 676)

(8 549 023)

(1 266 347)

(17,4)

Есептік мезгіл ішіндегі пайда/(залал)

6 941 029

(14 500 274)

(21 441 303)

(308,9)

Депозиттер, ағымдағы шоттар мен

2012 ж. 31 желтоқсанда аяқталған жылғы нәтижелерді 2011ж. 31 желтоқсанда аяқталған
жылмен салыстыру
Табыстар
31 жылмен аяқталатын жыл
2011
2012
Табы
(Мың
стың (Мың
теңге
%
теңге)

Табы
стың
%

% ӛзг.

Электр энергиясын жеткізу:
Электр энергиясын жеткізу (жеңілдікке дейінгі)

38 765 735

67,7

43 378 750

65,9

11,9

Жеңілдіктер

-1 145 311

-2,0

-760 550

-1,2

-33,6

Электр энергиясын жеткізу (жеңілдіктен кейін)

37 620 424

65,7

42 618 200

64,7

13,3

Торапқа босатуды техникалық диспетчерлендіру
және электр энергиясын тҧтыну
Электр энергиясын ӛндіру-тҧтынуды
теңгерімдеу
Электр энергиясы ағындарының мемлекетаралық
сальдосын ӛтеу мақсатында электр энергиясын
сатудан болған табыс

9 272 079

16,2

10 081 550

15,3

8,7

4 668 378

8,2

5 269 657

8

12,9

2 660 677

4,6

3 575 129

5,4

34,4
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Сатып алынған электр энергиясын сатудан
тҥскен табыс
Басқалар

1 792 182

3,1

2 685 490

4,1

49,8

1 235 777

2,2

1 625 147

2,5

31,5

Негізгі қызметтен тҥскен жалпы табыс

57 249 517

100,0

65 855 173

100,0

15,0

Компанияның табысы 2011 жылдың 31 желтоқсанында аяқталатын жылдағы 57.249.517 мың
теңгемен салыстырғанда 2012 жылдың 31 желтоқсанында аяқталатын жылда 65.855.173 мың
теңгеге дейін 15.0.9%-ға артты, бҧл негізінен электр энергиясын жеткізу жӛніндегі қызметтерден
тҥскен табыстың 13.3%-ға (немесе жеңілдіктерді қоса алғанда 4.999.777 мың теңгеге) артуы;
торапқа босатуды техникалық диспетчерлендіруден тҥскен табыстардың 8,7%-ға (немесе 809.471
мың теңгеге) артуы; электр энергиясын ӛндіруді теңгерімдеу мен тҧтынуға қатысы бар табыстың
12,9%-ға (немесе 601.279 мың теңгеге) артуы; электр энергиясы ағынының мемлекетаралық
сальдосын ӛтеу мақсатында электр энергиясын сатудан тҥскен табыстың 34,4%-ға (немесе 914.452
мың теңгеге); сатып алынған электр энергиясын сатудан тҥскен табыстың 49,8%-ға (немесе
893.308 мың теңгеге) және басқа табыстардың 31,5%-ға (немесе 389.370 мың теңгеге) артуы
есебінен артты.
Кестеде Компания шығыстарының талдауы тарифтер/кӛлемдер бӛлігінде кӛрсетіледі:
31 желтоқсанға аяқталған жыл
%
2011
2012
ӛзг.
Электр энергиясын жеткізу
Электр энергиясын жеткізуден болған табыс

мың теңге

37 620 424

42 618 200

13,3

Электр энергиясын жеткізу кӛлемі

мың кВтсағ.

41 042 197

43 487 097

6,0

Бекітілген тариф

теңге/кВтсағ.

0,9401

0,9532

1,4

теңге/кВтсағ.

0,945

3

4

5,6

мың теңге

9 272 079

10 081 550

8,7

мың кВтсағ.

80 812 246

83 511 655

3,3

Орташа тариф (жеңілдікті қоса алғанда)
Техникалық диспетчерлендіру жӛніндегі
қызметтер
Техникалық диспетчерлендіруден болған
табыстар
Техникалық диспетчерлендіру жӛніндегі қызмет
кӛлемі
Бекітілген тариф
Орташа тариф
Электр энергиясын ӛндіру мен тқтыну теңгерімін
ҧйымдастыру жӛніндегі қызметтер
Электр энергиясын ӛндіру және тҧтынуды
теңгерімдеу жӛніндегі қызметтен болған
табыстар

0,998

0,113

1

теңге/кВтсағ.

0,115

3

мың теңге

4 668 378

5 269 657

12,9

теңге/кВтсағ.

0,118

2

4,4

0,121

4

5,2

Электр энергиясы ағындарының мемлекетаралық
сальдосын ӛтеу мақсатында электр энергиясын
сатудан болған табыс
Электр энергиясын ӛндіру және тҧтынуды
теңгерімдеу жӛніндегі қызметтер кӛлемі

мың теңге

2 660 677

3 575 129

34,4

мың кВтсағ.

145 886 823

152 908 895

4,8

Электр энергиясы ағындарының мемлекетаралық
сальдосын ӛтеу мақсатында электр энергиясының
кӛлемі

мың кВтсағ.

983 464

1 201 141

22,1

Бекітілген тариф

теңге/кВтсағ.
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0,032

1

0,032

2

0,0

Орташа тариф

теңге/кВтсағ.

0,0323

0,0344

7,7

1-ескерту: 2010 жылғы 1 тамыздан басталатын қолданыстағы бекітілген тариф.
2-ескерту: 2011 жылғы 1 қыркҥйектен басталатын қолданыстағы бекітілген тариф.
3-ескерту: 2011 жылы орташа тариф.
4-ескерту: 2012 жылы орташа тариф.
Электр энергиясын жеткізу
Компанияның электр энергиясын жеткізуден болған табыстары 2011 жылғы 31 желтоқсанда
аяқталған жылғы 37 620 424 мың теңгеден 2012 жылғы 31 желтоқсанда аяқталған жылғы
42 618 200 мың теңгеге 13.3%-ға артты, бҧл негізінен кӛрсетілген қызметтер кӛлемінің 6,0%-ға
артуы есебінен, 41.042.2 млн. кВтсағаттан 43.487.1 млн. кВтсағатқа дейінгі кӛлемінің артуына,
сондай-ақ орташа тарифтің 0,945 теңге/кВтсағаттан 0,998 теңге/кВтсағатқа дейін кӛтерілуіне
байланысты болды.
Техникалық диспетчерлендіру жӛніндегі қызметтер
Электр энергиясын желіге босату мен тҧтынуды техникалық диспетчерлендіруден болған табыс
2011 жылғы 31 желтоқсанда аяқталған жылдағы 9 272 079 мың теңгеден бастап 2012 жылғы 31
желтоқсанда аяқталған жылдағы 10 081 550 мың теңгеге дейін артты. Бҧл негізінен техникалық
диспетчерлендіру қызметі кӛлемінің 3.3%-ға (2.699.4 млн. кВтс) артуына, сондай-ақ тарифтің
0,115 теңге/кВтсағаттан 0,121 теңге/кВтсағатқа дейін кӛтерілуіне байланысты болды.
Қызмет кӛлемінің негізгі ӛсуі энергия ӛндіруші ҧйымдардың электр энергиясын ӛндірудің
артуына, сондай-ақ Қазақстанның кӛтерме сауда нарығында электр энергиясын тҧтынудың
артуына байланысты.
Электр энергиясын ӛндіру-тұтынуды теңгерімдеу жӛніндегі қызметтер
Электр энергиясын ӛндіру-тҧтыну теңгерімін ҧйымдастыру қызметіне қатысты табыс 2011 жылға
31 желтоқсанда аяқталған жылғы 4 668 378 мың теңгеден 2012 жылғы 31 желтоқсанда аяқталған
жылғы 5 269 657 мың теңгеге дейін 12.9%-ға ӛсті, бҧл негізінен (i) электр энергиясын ӛндірутҧтыну теңгерімін ҧйымдастыру қызметінің 145 886,8 млн. кВтсағ. бастап 152 908,9 млн. кВтсағ.
дейін 4,8%-ға артуына; (ii) орташа тарифтің 0,032 теңге/кВтсағаттан бастап 0,034 теңге/кВтсағатқа
кӛтерілуіне байланысты болды.
Электр энергиясы ағындарының мемлекетаралық сальдосын ӛтеу мақсатында электр
энергиясын сатудан түскен табыстар
Электр энергиясы ағындарының мемлекетаралық сальдосын сатудан болған табыс 2011 жылғы 31
желтоқсанда аяқталған жылғы 2 660 677 мың теңгеден бастап 2012 жылғы 31 желтоқсанда
аяқталған жылғы 3 575 129 мың теңгеге дейін 34,4%-ға артты, бҧл негізінен электр энергиясының
нақты жеткізілімінің 983,5 млн кВтсағ. бастап 1 201,1 млн. кВтсағатқа дейін 22,1%-ға ӛсуімен
байланысты болды.
Сатымдық электр энергиясын сатудан түскен табыс
Сатымдық электр энергиясын сатудан болған табыс 2011 жылғы 31 желтоқсанда аяқталған жылғы
1 792 182 мың теңгеден бастап 2012 жылғы 31 желтоқсанда аяқталған жылғы 2 685 490 мың
теңгеге дейін артты, бҧл негізінен жеткізу кӛлемінің 318,0 млн. кВтсағ. бастап 459,6 млн. кВтсағ.
дейін артуы себепті.
Кӛрсетілген қызметтердің ӛзіндік құны
31 желтоқсанмен аяқталған жыл
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Электр энергиясының технологиялық
шығысы
Электр энергиясы ағындарының
мемлекетаралық сальдосын ӛтеу
мақсатында электр энергиясын сатып алу
жӛніндегі шығыстар
Еңбек ақы тӛлеу бойынша шығыстар және
еңбек ақы тӛлеумен байланысты басқа да
аударымдар
Тозу және амортизация
Пайдалану және жӛндеу бойынша
шығыстар
Сатымдық электр энергиясының ӛзіндік
қҧны
Қорлар
Тараптық ҧйымдардың кҥзетуі бойынша
шығыстар
Басқадай
Барлығы ӛзіндік қҧн

2011
(мың теңге) табыста
рдың %
14 180 057
24,8

2012
(мың теңге) табыста
рдың %
16 799 998
25,5

%
ӛзг.
18,5

5 683 975

9,9

8 438 372

12,8

48,5

7 136 713

12,5

7 856 799

11,9

10,1

7 231 004
2 738 120

12,6
4,8

6 987 329
3 311 764

10,6
5,0

-3,4
21,0

1 780 096

3,1

2 611 281

4,0

46,7

854 298
802 415

1,5
1,4

990 561
863 366

1,5
1,3

16,0
7,6

1 045 270
41 451 948

1,8
72,4

1 409 013
49 268 483

2,1
74,8

34,8
18,9

Компания кӛрсеткен қызметтердің ӛзіндік қҧны 2011 жылғы 31 желтоқсанда аяқталған жылғы
41.451.948 мың теңгеден 2012 жылдың 31 желтоқсанда аяқталған жылғы 49.268.483 мың теңгеге
дейін 18,9%-ға ӛсті, бҧл негізінен 2011 жылмен салыстырғанда 2012 жылы (i) жеткізілген электр
энергиясы кӛлемінің 5,8%-ға артуы себепті электр энергиясының технологиялық шығыстарының
18,5%-ға артуы және "Екібастҧз ГРЭС-1" ЖШС мен "Екібастҧз ГРЭС-2 станциялары" АҚ-да
(2011 жылы 5,6 тенге/кВтс бастап 2012 жылы 6.5 тенге/кВт дейін) және "МАЭК
Қазатомӛнеркәсіп" ЖШС (2011 жылы 7,23 тенге/кВтс бастап 2012 жылы 9,54 тенге/кВтс дейін)
сатымдық бағасының ӛсуі; (ii) Ресей-Қазақстан шекарасында электр энергиясы ағындарының
нақты мемлекетаралық сальдосының жоспардағыдан сағаттық ауытқу кӛлемін ӛтеу мақсатында
электр энергиясын сатып алу шығыстарының 2011 жылғы 31 желтоқсанға аяқталған жылғы
5.683.975 мың теңгеден 2012 жылғы 31 желтоқсанда аяқталған жылғы 8.438.372 мың теңгеге дейін
2.754.397 мың теңгеге артуына, негізінен сатып алу кӛлемі мен 5,86 тенге/кВтс бастап 7,03
теңге/кВтс дейін нақты орташа қҧнның артуына (231.3 млн. кВтсағатқа) байланысты.
Жалпы және әкімшілік шығыстар

Еңбек ақы тӛлеу бойынша
шығыстар және еңбек ақы тӛлеуге
байланысты басқа да басқа да
аударымдар
Табыс салығынан басқа салықтар
Тозу және амортизация
Консультациялық қызметтер
Демеушілік
Ескірген қорларға резервтер есептеу
Жалдау шығыстар
Сақтандыру шығыстары
Іссапар шығыстары
Материалдар

31 желтоқсанда аяқталған жыл
2011
2012
(мың теңге)
табыс
(мың
табыс
%
теңге)
%
2 340 920
4,1 2 510 533
3,8

1 739 148
319 031
242 507
309 145
134 842
106 416
84 518
101 775
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3,0
0,6
0,4
0,5
0,2
0,2
0,1
0,2

1 285 472
290 272
223 765
177 695
146 702
142 933
139 852
117 655
87 349

2,0
0,4
0,3
0,3
0,2
0,2
0,2
0,2
0,1

ӛзг. %
7,2

-26,1
-9,0
-7,7
-42,5
н/п
6,0
31,4
39,2
-14,2

Корпоративтік іс-шаралар
Тренингтер мен оқулар
Байланыс қызметтері
Коммуналдық шығыстар
Кҥзет қызметтері
банк қызметтері
Кҥмәнді берешектер мен
аванстардың қҧнсыздануы бойынша
резервтер есептеу
Жӛндеу шығыстары
Басқадай
Барлығы

76 288
29 737
39 098
38 246
28 430
52 817
-68 726

0,1
0,1
0,1
0,1
0,0
0,1
-0,1

85 737
41 044
39 955
38 758
31 193
29 658
26 062

0,1
0,1
0,1
0,1
0,0
0,0
0,0

12,4
38,0
2,2
1,3
9,7
-43,8
-137,9

27 515
374 686
5 976 393

0,0
0,7
10,4

21 347
393 464
5 829 446

0,0
0,6
8,9

-22,4
5,1
-2,5

Компанияның жалпы және әкімшілік шығыстары 2011 жылғы 31 желтоқсанда аяқталған жылғы
5.976.393 мың теңгеден 2012 жылдың 31 желтоқсанда аяқталған жылғы 5.829.446 мың теңгеге
дейін 2,5%-ға ӛсті, бҧл негізінен (i) табыс салығынан басқа, салықтардың 26,1% кемуі себепті,
бҧл негізінен нормативтік технологиялық ысыраптан тыс ҚҚС болмауына (248.366 мың теңге)
және корпоративтік табыс салығына байланысты айыппҧлдар мен ӛсімпҧлдардың 209.227 мың
теңгеге азаюына байланысты; (iі) 2011 жылмен салыстырғанда 2012 жылы қайырымдылық
қолдауды (131.450 мың теңгеге) кеміту нәтижесінде демеушілік шығындардың 42,5%-ға кемуіне
байланысты болды. Мҧндай кему жалақының (і) 2012 жылғы 1 қаңтардан бастап жалақының ӛсуі
себепті әкімшілік қызметкерлерге еңбек ақы тӛлеу шығыстарының ӛсуімен; (ii) ескірген қорларға
арналған резервті жасауға қойылатын тәсілдерді ӛзгерту нәтижесінде ескірген қорлар резервін
146.702 мың теңге мӛлшерінде есептеумен ("Батыс ЖЭТ" филиалының қызметкерлері ҥшін –
базалық қызметақының 15%, KEGOC Астана және Алматы қ. филиалдары ҥшін – базалық
қызметақының 10%, қалғандары – базалық қызметақының 7%); сыйақы тӛлемдерінің 2011ж.
айлық ақының 170% бастап 2012ж. айлық ақының 200% дейін артуына және 2011ж. нәтижелері
бойынша Компания басшылығына сыйақы тӛлеумен; (ii) ескірген қорларға резервтер қҧруға
қолданылатын тәсілдердің ӛзгеруі нәтижесінде 146 702 мың теңге мӛлшерінде ескірген қорларға
резервтер есептеуге (2012 жылға дейін Компания сақтау мерзімі 1 жылдан астам барлық қорларға
резервтер қҧрды, бірақ тек қандай элементтері қалпына келтірілуі мҥмкін екенін айқындайтын
арнайы комиссия қарағаннан кейін ғана). Инспекциялық рәсім кҥрделі болуы және кӛп уақытты
талап етуі себепті сақтау мерзімі 1 жылдан астам барлық қорларға резервтер қҧру туралы шешім
қабылдады.
Сату бойынша шығыстар

Еңбек ақы тӛлеу шығыстары және еңбек ақы
тӛлеуге байланысты басқа аударымдар
Іссапар шығыстары
Тозу және амортизациялау
Басқалар
Іске асыру жӛніндегі барлық шығыстар

31 желтоқсанмен аяқталатын жыл
2011
2012
(Мың
(Мың
табыс
табыс %
теңге)
теңге)
%
151 282
0,3
161 148
0,2
3 971
76
813
156 142

0,0
0,0
0,0
0,3

7 437
27
168 612

0,0
0,0
0,3

ӛзг %
6,5
87,3
(64,5)
(100,0)
8,0

Компанияның іске асыру шығыстары 2011 жылдың 31 желтоқсанында аяқталатын жылдағы
156.142 мың теңгеден 2012 жылдың 31 желтоқсанында аяқталатын жылдағы 168.612 мың теңгеге
дейін 8,0%-ға артты, ол 2012 жылғы 1 қаңтардан бастап жалақының ӛсуіне байланысты ("Батыс
ЖЭТ" филиалы ҥшін - 15%, KEGOC АҚ Астана және Алматы қаласындағы филиалдары ҥшін –
10%, қалғандары ҥшін – 7%), 2011 жылмен салыстырғанда 2012 жылы еңбек ақы шығыстарының
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ӛсуі себепті (9.866 мың теңге), 2011 жылы айлық ақыдан сыйақы тӛлемдерінің 170%-дан 2012
жылы 200%-ға дейін ӛсуіне байланысты болды.
Депозиттер, ағымдағы шоттар мен облигациялық купондар бойынша пайыздық табыс
Компанияның Депозиттер, ағымдағы шоттар мен облигациялық купондар жӛніндегі пайыздық
табысы 2011 жылдың 31 желтоқсанында аяқталатын жылдағы 1.699.050 мың теңгеден бастап
2012 жылдың 31 желтоқсанында аяқталатын жылдағы 1.604. 788 мың теңгеге дейін, 5.5 %-ға
кеміді, ол ең алдымен «Батыс-Транзит» АҚ облигациялары бойынша куппондық тӛлемдердің
кемуінен болды, бҧл 2011 жылғы 31 наурыздан бастап 2012 жылғы 30 наурызға дейінгі кезеңде
8,6%-дан 2012 жылғы 31 наурыздан бастап 2013 жылғы 30 наурызға дейінгі кезеңде 6,4%-ға дейін
кемуінен болды.
Қаржылық шығыстар
Компанияның қаржылық шығыстары 2011 жылдың 31 желтоқсанында аяқталатын жылдағы
2.457.956 мың теңгеден 2012 жылдың 31 желтоқсанында аяқталатын жылдағы 1.991.132 мың
теңгегеге дейін 19%-ға кеміді, бҧл негізінен 2012 жылдың 31 желтоқсанда аяқталған жылғы
1.149.583 мың теңгемен салыстырғанда 2011 жылдың 31 желтоқсанында аяқталатын жылдағы
566.835 мың теңгеден 102,8%-ға капиталдандырылатын пайыздардың ӛсуі себепті болды.
Компания 2011 және 2012 жылдары тиісінше 4,84% және 4,42% мӛлшерінде капиталдандыру
мӛлшерлемесін қолданды. 2012 жылы қарыз қаражаттары бойынша капиталдандыру
Компанияның «Ҧлттық электр торабын жаңғырту, 2-кезең», «Кернеуі 500, 220 кВ желілер
Қазақстанның ҦЭТ-на жалғанатын Алма ҚС-ны салу», «Мойнақ ГЭС-нің қуатын беру» негізгі
инвестициялық жобаларына байланысты.
31 желтоқсанда аяқталатын жыл
2011
2012
(мың теңге)
Басқадай табыстар
Айыппҧлдар мен ӛсімпҧлдар
Басқадай
Барлығы басқадай табыстар
Басқадай шығыстар
Сатылған негізгі қҧралдардың ӛзіндік қҧны
Басқалары
Барлығы басқадай шығыстар

(мыңс теңге)

ӛзг. %

123 720
612 755
736 475

58 094
80 689
138 783

(53,0)
(86,8)
(81,2)

(40 819)
(208 289)
(249 108)

(28 177)
(21 246)
(49 423)

(31,0)
(89,8)
(80,2)

Басқадай табыстар
Компанияның басқадай табыстары 2011 жылғы 31 желтоқсанда аяқталатын жылғы 736,475 мың
теңгеден 2012 жылғы 31 желтоқсанда аяқталатын жылғы 138,783 мың теңгеге дейін 81.2%-ға
азайды. Бҧл азаю ең бастысы 2012 жылы негізгі қҧралдардың тегін келіп тҥсіуне байланысты
табыстардың болмауымен (2011ж. - 380,845 мың теңге), 2012 жылы сол және тура сол кҥнгі
валюталардың әр тҥрлі екі бағамын қолданудан болған табыстың 5,052 мың теңге мӛлшеріндегі
сомасын бағамдық айырмашылық бойынша табыстарға/(залалдарға) кӛшірумен (2011ж. 77,355
мың теңге сомасындағы сол және тура сол кҥнге валютаның әр тҥрлі екі бағамдарын қолданудан
тҥскен табыстар материалдық емес болуы себепті бағамдық айырмашылық бойынша
табыстарға/(залалдарға) кӛшірілмеді), сонымен қатар 2012 жылы сатылған негізгі қҧралдардың
ӛзіндік қҧнына 37,615 мың теңге сомасындағы негізгі қҧралдарды (аяқталмаған қҧрылысты)
сатудан және олардың істен шығуынан болған табыстарды жатқызумен байланысты болды.
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Басқадай шығыстар
Компанияның басқадай шығыстары 2011 жылғы 31 желтоқсанда аяқталған жылғы 249,108 мың
теңгеден 2012 жылғы 31 желтоқсанда аяқталған жылғы 49,423 мың теңгеге дейін 80.2%-ға азайды.
Азаю негізінен 2012 жылы бағамдыық айырмашыылық бойынша табыстарға/(шығыстарға) сол
және тура сол кҥнге валютаның әр тҥрлі екі бағамдарын қолданудан болған шығыстар сомасын
(63,033 мың теңге) кӛшіруге байланысты болды. 2011 жылы 173,049 мың теңге мӛлшеріндегі сол
және тура сол кҥнге валютаның әр тҥрлі екі бағамдарын қолданудан болған шығыстар
материалдық емес болуы себепті бағамдық айырмашылық бойынша табыстарға/(залалдарға)
жатқызылмады.
Оң/(теріс) бағамдық айырмашылық
Компанияның оң/(теріс) бағамдық айырмашылық неттосы 2011 жылғы 31 желтоқсанда аяқталған
жылғы 1,306,839 мың теңгемен салыстырғанда 2012 жылғы 31 желтоқсанда аяқталған жылы
3,113,661 мың теңгеге азайды. Бҧл азаю ең бастысы АҚШ долларына және еуроға шаққанда теңге
бағамының тҥсуімен және Компанияның валюталық қарыздарын теріс қайта бағалаумен
байланысты болды.

АҚШ доллары
2011

еуро

2012

2011

2012

31 желтоқсандағы жай-кҥй
бойынша

148,4

150,7

191,7

199,2

Бір жылдағы орташа

146,6

149,1

204,2

191,7

Табыс салығы бойынша шығыстар
Табыс салығы бойынша шығыстар 2011 жылғы 31 желтоқсанда аяқталған жылғы 2,878,089 мың
теңгеден 2012 жылғы 31 желтоқсанда аяқталған жылғы 1,543,797 мың теңгеге дейін 46.4%-ға
азайды. Бҧл азаю негізінен (i) салық салғанға дейінгі пайданың 2011 жылғы 31 желтоқсанға
аяқталған жылғы 10,700,334 мың теңгеден бастап 2012 жылғы 31 желтоқсанда аяқталған жылғы
8,484,826 мың теңгеге дейін азаюына; (ii) 2012 жылы 2008 жылғы 31 желтоқсанда аяқталған
жылғы қосымша салық декларациясын ӛткізуге; (ii) салықтық пайданы есептеген кезде шегерімге
алынбаған нормативтен тыс ысыраптар бойынша шығыстардың болмауына байланысты.
Есептік кезеңдегі пайда
Жоғарыда кӛрсетілген факторлардың нәтижесінде Компанияның пайдасы 2011 жылғы 31
желтоқсанда аяқталған жылғы 7.882.245 мың теңгемен салыстырғанда 2012 жылғы 31
желтоқсанда аяқталатын жылғы 6.941.029 мың теңгеге дейін 11.3%-ға азайды.
Барлығы пайда салығын шегергенде есептік кезеңдегі жиынтық табыс
Компанияның есептік кезеңдегі жалпы жиынтық табысы 2011 жылғы 31 желтоқсанда аяқталған
жылғы 7.822.078 мың теңгемен салыстырғанда 2012 жылғы 31 желтоқсанда аяқталған жылы
6.941.029 мың теңгеге дейін 11.3%-ға азайды.
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EBITDA
Келесі кестеде 2011 және 2012 жылдардағы EBITDA салыстырылады

EBITDA
EBITDA маржа, %

31 жылмен аяқталатын жыл
2011
2012
ӛзг.
(Мың теңге)
(Мың теңге)
(Мың теңге)
17 225 413
17 871 308
645 895
30,1%
27,1%
н/п

% ӛзг.
%
3,7
-3,0

EBITDA Компанияда 2013 жылы 871 308 мың теңгеге теңестірілді, бҧл 2012 жылмен
салыстырғанда 645 895 мың теңгеге артық және 3,7% мӛлшерінде ӛскенін білдіреді. Ӛзгеріс
жоғарыда кӛрсетілген факторларға байланысты болды. EBITDA ҚЕХС стандарттарының бӛлігі
болып табылмағандықтан келесі кестеде EBITDA-ның ҚЕХС сай пайдалары мен залалдары
туралы есеппен салыстырмасы берілген.
31 желтоқсанмен аяқталған жыл
2011

2012

(Мың теңге)

(Мың теңге)

изм.
(Мың теңге)

%

Табыстар

57 249 517

65 855 173

8 605 656

15,0

Кӛрсетілген қызметтердің ӛзіндік қҧны

(41 451 948)

(49 268 483)

(7 816 535)

18,9

Жалпы және әкімшілік шығыстар

(5 976 393)

(5 829 446)

146 947

(2,5)

Сату бойынша шығыстар

(156 142)

(168 612)

(12 470)

8,0

минус амортизация

7 560 379

7 282 676

(277 70)

(3,7)

EBITDA

17 225 413

17 871 308

645 895

3,7

EBITDA маржа. %

30,1%

27,1%

н/п

(3,0)

Басқадай табыстар

736 475

138 783

(597 692)

(81,2)

Басқадай шығыстар

(249 108)

(49 423)

199 685

(80,2)

Депозиттер, ағымдағы шоттар және
облигациялар бойынша пайыздық табыс

1 699 050

1 604 788

(94 262)

(5,5)

Қаржылық шығыстар

(2 457 956)

(1 991 132)

466 824

(19,0)

Оң / (теріс) бағамдық айырмашылық,
нетто

1 306 839

(1 806 822)

(3 113 661)

(238,3)

Пайда салығы бойынша шығыстар

(2 878 089)

(1 543 797)

1 334 292

(46,4)

Плюс тозу және амортизация

(7 560 379)

(7 282 676)

277 703

3,7

Есептік кезеңдегі пайда

7 822 245

6 941 029

(881 216)

(11,3)
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Ӛтімділік және капитал кӛздері
Компания айналым капиталын қамтамасыз ету және капиталға деген сҧраныстарды
қаржыландыру ҥшін ішкі және басқа сыртқы ӛтімділік кӛздеріне тәуелді. Компания ӛз
тарихында капиталдық шығындарды жеке қаражаты, Ҥкіметтің жарғылық капиталға қҧйған
қаражаты мен борышқорлық қаржыландыру есебінен қарыз қаражаттарын алу жолымен
қаржыландырады. 2014 жылғы 30 маусымдағы жай-кҥй бойынша Компанияның ақшалай
қаражаты және олардың эквиваленті 18 213 201 мың теңге мӛлшерінде болды. 2014 жылғы 30
маусымдағы жай-кҥй бойынша Компанияға оны бӛлу жӛнінде міндеттеме берілген болатын,
бірақ шамамен 3 024 032 теңге мӛлшеріндегі кҥрделі қаржыға деген сҧранысты жабу ҥшін
кредиттік қаржылар пайдаланылмады.
Компания ӛзінің ағымдағы қызметі мен таяудағы 18 айға арналған кҥрделі қаржы салымдары
бағдарламаларын қаржыландыру ҥшін ӛзіндегі ақшалай қаражаттар мен қарыз қаражаттарының
жеткілікті екендігіне сенімді. Алдағы уақытта Компанияға ӛзінің кҥрделі қаржы салымдары
бағдарламаларын іске асыру ҥшін борыштық және/немесе ҥлестік қаржыландыру қажет болады.
Аталған қаржыландыруға қол жеткізу нарықтың талаптары мен мемлекеттік реттеуді қоса
алғанда,
бірқатар факторларға тәуелді. Қосымша акциялардың шығарылымы есебінен
қаржыландырылған жағдайда сіздің қатысу ҥлесіңіз кеміп кетуі мҥмкін. Толығырақ ақпаратты
«Тәуекелдік факторлары» бӛлімінен қараңыз.
Ақшалай қаражаттар қозғалысы туралы шоғырландырылған есеп
31 желтоқсанмен аяқталатын жыл

Операциялық қызметтен
тҥскен таза ақшалай
қаражаттар
Инвестициялық қызметте
пайдаланылған таза ақшалай
ағындар
Қаржы қызметінен тҥскен
таза ақшалай ағындар
Кезең соңындағы ақшалай
қаражаттар мен олардың
эквиваленттері

2011

2012

2013

(Мың
теңге)
17 536 699

(Мың
теңге)
14 664 826

(Мың теңге)

(35 010 726)

2014ж. 30 маусыммен
аяқталатын 6 ай ішінде
2013
2014
(Мың теңге)

14 458 324

(Мың
теңге)
9 849 809

(19 276 465)

(17 999 863)

(7 358 328)

(7 034 090)

21 595 473

3 127 659

6 988 560

1 000 888

6 915 157

9 543 637

8 044 502

11 727 555

11 583 872

18 213 201

5 839 389

Операциялық қызметтен алынған таза ақшалай ағындар
Операциялық қызметтен алынған таза ақшалай қаражаттар сауда-саттық тҥсімінің азаюынан 2013
жылдың 30 маусымында аяқталған алты айда 9 849 809 мың теңгеден бастап 2014 жылдың 30
маусымында аяқталған алты айда 5 839 389 мың теңгеге дейін, 40,7-ға кеміді. Сонымен бірінші
жарты жылдықта электр энергиясын жеткізу кӛлемі 2013 ж. ҧқсас кезеңімен салыстырғанда 13,2ға кеміді (немесе 2,8 млрд. кВс.), бҧл ресей электр энергиясы транзитінің тӛмендеуіне (2,3 млрд.
кВс-ға немесе 70-%ға), сондай-ақ
Қазақстан Республикасы
кӛтерме сауда нарығының
субъектілері ҥшін жеткізу кӛлемінің тӛмендеуіне (0,5 млрд. кВс-ға немесе 3%-ға) байланысты
болды, соның ішінде:
• «Қазмырыш» - 309,67 млн кВтс-ға (26,8%);
• «АрселорМиттал Теміртау» АҚ - 268,42 млн кВтс-ға (40,4%);
• «Ӛскемен титан-магний комбинаты» АҚ - 179,92 млн кВтс-ға (56,1%);
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• «Қазақмыс Корпорациясы» ЖШС - 93,76 млнкВтс-ға (36,3%).
Сауда кредиторлық берешек 2013 жылдың 30 маусымында аяқталған жай-кҥй бойынша
10 549 954 мың теңгеден 2014 жылдың 30 маусымында аяқталған алты айда 10 536 211 мың
теңгеге дейін 0,13 %-ға немесе 13 743 мың теңгеге кеміді. Бҧл ең алдымен, ортақ қаржыландыру
есебінен орындалған жҧмыстар мен кӛрсетілген қызметтер ҥшін Kerneu Limited ЖШС алдындағы
берешектің кемуі салдарынан болды. 2013 және 2014 жылдардағы 30 маусымдағы жай-кҥй
бойынша Компанияда мынадай компаниялар алдындағы сауда және басқа кредиторлық
берешек болды:
Компания

2013 ж. 30
мау-сым

Қызметтер

Негізгі қҧралдар мен
жабдықтарға
байланысты жҧмыстар
мен қызметтер
Негізгі қҧралдар мен
жабдықтарға
байланысты жҧмыстар
мен қызметтер

KEC International Ltd

Korea Electric Power
Corporation

"ИНТЕР РАО ЕЭС" ААҚ
"Екібастҧз ГРЭС-2
станциясы" АҚ

"Сәтті жол" ЖШС

"Kerneu Limited" ЖШС

Электр энергиясын
сатып алу
Электр энергиясын
сатып алу
Негізгі қҧралдар мен
жабдықтарға
байланысты жҧмыстар
мен қызметтер
Негізгі қҧралдар мен
жабдықтарға
байланысты жҧмыстар
мен қызметтер

Ҥле-сі

2014 ж. 30
мау-сым

Ҥлес
і

Ӛзг.

(Мың
теңге)

%

(Мың
теңге)

%

%

3 154 339

29,9

2 845 192

27,0

-9,8

128 897

1,2

1 715 896

16,3

1 231,2

512 279

4,9

1 473 096

14,0

187,6

926 852

8,8

860

12,0

36,40

1 651 319

5,7

-1,0

-

-93,4

1 538 059

561

3

3 638 207

34,45

3 132 633

29,7

13,9

10 549 954

100,0

10 536 211

100,0

0,1

10060

Басқалар
н/п

Операциялық қызметтен алынған таза ақшалай қаражаттардың кемуі
сауда дебиторлық
берешектің ҧлғаюына байланысты болды. Бҧл «Ӛзбекэнерго» МАК-тың тарапынан дебиторлық
берешектің 11 046 485 мың теңгеге немесе қуатты реттеу қызметін сатып алғаны ҥшін ӛсті. 2013
және 2014 жылдардағы 30 маусымдағы жай-кҥй бойынша Компанияда тӛмендегі компаниялар
тарапынан мынадай дебиторлық берешегі болды:
Компания

"Ӛзбекэнерго" МАК

Қызметтер

Электр энергиясын сатып
алу және қуатты реттеу

2013 ж. 30
маусым
(Мың
теңге)
1 666 063
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Ҥлесі
%
45,1

2014 ж. 30
маусым
(Мың
теңге)
12 734 830

Ҥлес
і

Ӛзг.

%

%

78,5

664,4

"ИНТЕР РАО ЕЭС"
ААҚ
"ФСК ЕЭС" ААҚ

Электр энергиясын сатып
алу
Электр энергиясын жеткізу

657 068

17,8

791 738

4,9

20,5

432 076

11,7

393 843

2,4

-8,8

"Шығысэнерготрэйд" ЖШС
Басқалар

Электр энергиясын жеткізу

177

0,0

35 519

0,2

19 967,2

н/п

939 424

25,4

787

14,1

144,2

3 694 808

100,0

16 227 435

100,0

339,2

*Жиынтық сомасы резервті есепке алмай кӛрсетілді

Операциялық қызметтен алынған таза ақшалай қаражаттар 2012 жылдың 31 желтоқсанында
аяқталатын жылдағы 14 664 826 мың теңгеден бастап 2013 жылдың 31 желтоқсанында
аяқталатын жылда 14 458 324 мың теңгеге дейін 1,4%-ға сауда-саттық тҥсімінің кемуінен азайды.
Сауда және басқа кредиторлық берешек 2012 жылдың 31 желтоқсанында аяқталатын жылдағы
11 348 499 мың теңгеден бастап 2013 жылдың 31 желтоқсанында аяқталған жылдағы 14 713 802
мың теңгеге дейін 29,7%-ға ӛсті. Бҧл ең алдымен жабдықтар жеткізу мен орнатылған жҧмыстар
ҥшін KEC International Ltd алдындағы және кҥрделі мынадай: «Қазақстанның Ҧлттық электр
торабын жаңғырту, 2 кезең», «Кернеуі 500, 220 кВ желілер Қазақстанның ҦЭТ-на жалғанатын
500 кВ «Алма» ҚС-ны салу», «220 кВ ОБТҚ-Осакаровка ӘЖ-ын қайта қҧру» жобаларға
жатқызылған жҧмыстар мен қызметтер ҥшін "Korea Electric Power Corporation (KEPCO)
алдындағы сауда және басқа кредиторлық берешектің айтарлықтай ӛсуі нәтижесінде болды. Бҧл
«Кернеуі 500, 220 кВ желілер Қазақстанның ҦЭТ-на жалғанатын 500 кВ «Алма» ҚС-ны салу»
жобасы шеңберінде жабдықтарды жеткізу мен жҧмыстарды орындағаны ҥшін «Сәтті жол»
ЖШС алдындағы кредиторлық берешектің 77%-ға кемуімен ішінара ӛтелді. Ӛсу сондай-ақ Бҧл
ортақ қаржыландыру қаражаты есебінен жабдықтарды жеткізгені және жҧмыстарды орындағаны
ҥшін "Сәтті - Жол" Компаниясы» ЖШС алдындағы кредиторлық берешектің 77%-ға кемуімен
және ортақ қаржыландыру қаражаты есебінен орындалған жҧмыстар мен кӛрсетілген қызметтер
ҥшін «Kerneu Limited «ЖШС алдындағы кредиторлық берешектің 99% -ға кемуі есебінен ішінара
ӛтелді. 2012 және 2013 жылдардағы 31 желтоқсандағы жай-кҥй бойынша Компанияның тӛмендегі
компаниялар алындағы сауда және дебиторлық берешегі болды:
Компания

KEC International Ltd

Korea Electric Power
Corporation

Қызметтер

Электр энергиясын
сатып алу

«ИНТЕР РАО ЕЭС»
ААҚ

Электр энергиясын
сатып алу
Негізгі қҧралдар мен
жабдықтарға
байланысты жҧмыстар
мен қызметтер
Негізгі қҧралдар мен
жабдықтарға
байланысты жҧмыстар
мен қызметтер
н/п

ТОО "Kerneu Limited
Басқалар

Ҥлесі

2013ж. 31
желтоқсан

Ҥлесі

Ӛзг.

(мың
теңге)

%

(Мың
теңге)

%

%

3 681 786

32,4

4 750 036

32,3

29,0

593 358

5,2

3 239 577

22,0

446,0

638 048

5,6

771 080

5,2

20,8

1 060 755

9,3

650 230

4,4

(38,7)

2 166 972

19,1

508 630

3,5

(76,5)

613 886

5,4

8 069

0,1

(98,7)

2 593 694

22,9

4 786 180

32,5

84,5

Негізгі қҧралдар мен
жабдықтарға
байланысты жҧмыстар
мен қызметтер
Негізгі қҧралдар мен
жабдықтарға
байланысты жҧмыстар
мен қызметтер

"Екібастыҧз ГРЭС-2
станциясы" АҚ

"Сәтті жол" ЖШС

2012ж. 31
желтоқсан
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11 348 499

100,0

14 713 802

100,0

29,7

Операциялық қызметтен алынған таза ақшалай қаражаттардың кемуі сондай-ақ сауда дебиторлық
берешектің ҧлғаюына байланысты болды. Бҧл ең алдымен «Ӛзбекэнерго» МАК-тың тарапынан
дебиторлық берешектің электр энергиясын сатып алу және қуатты ретттеу қызметі ҥшін 410,5%ға ҧлғаюы болды. 2012 және 2013 жылдардағы 31 желтоқсандағы жай-кҥй бойынша Компанияға
тӛмендегі компаниялар тарапынан мынадай дебиторлық берешегі болды:

Компания

Қызметтер

"Шығысэнерготрэйд" ЖШС

Электр энергиясын сатып
алу және қуатты реттеу
Электр энергиясын сатып
алу
Электр энергиясын сатып
алу
Электр энергиясын
жеткізу

Басқалар

н/п

"Ӛзбекэнерго" МАК
"ФСК ЕЭС" ААҚ
"ИНТЕР РАО ЕЭС" ААҚ

2012ж.
31
желтоқс
ан
(Мың
теңге)

Ҥлесі

Ӛзг.

%

2013ж.
31
желтоқс
ан
(Мың
теңге)

Ҥлесі

%

%

1 144 155

24,8

5 823 498

62,0

409,5

1 426 683

30,9

565 873

6,0

(60,3)

517 456

11,2

527 532

5,6

1,9

155 110

3,4

38 205

0,4

(75,4)

1 367 053

29,7

2 439 604

26,0

78,5

4 610 457 100,0 9 394 712 100,0 103,8
* Жиынтық сомалары резервті есепке алмай
кӛрсетілді

Операциялық қызметтен алынған таза ақшалай қаражаттар бҧл негізінен сауда және басқа
кредиторлық берешектің ҧлғаюынан 2011 жылдың 31 желтоқсанында аяқталатын жылдағы 17 536
699 мың теңгегеден бастап 2012 жылдың 31 желтоқсанында аяқталатын жылда 14 664 826 мың
теңгеге дейін, 16,4%-ға кеміді. Сауда және басқа кредиторлық берешек 2011 жылғы 31
желтоқсанында аяқталатын
жылдағы 10 220 047 мың теңгеден бастап 2012 жылғы 31
желтоқсанында аяқталатын жылдағы 11 348 499 мың теңгеге дейін 11%-ға ҧлғайды. Бҧл ең
алдымен мынадай: «Қазақстанның Ҧлттық электр торабын жаңғырту, 2 кезең», «Кернеуі 500, 220
кВ желілер Қазақстанның ҦЭТ-на жалғанатын 500 кВ «Алма» ҚС-ны салу», «220 кВ ОБТҚОсакаровка ӘЖ-ын қайта қҧру» кҥрделі жобаларға байланысты жабдықтарды жеткізгені және
орнату жҧмыстары ҥшін «KEC International Ltd» алдындағы сауда және басқа кредиторлық
берешектің айтарлықтай ӛсуінің салдары болды. Бҧл электр энергиясын сатып алғаны ҥшін
«ИНТЕР РАО ЕЭС» ААҚ алдындағы кредиторлық берешектің 65,6%-ға кемуімен ішінара ӛтелді.
2012 және 2011 жылдардағы 31 желтоқсандағы жай-кҥй бойынша Компанияның тӛмендегі
компаниялар алдындағы сауда және кредиторлық берешегі мынадай болды:

Компания

«KEC International Ltd»

" Сәтті жол" ЖШС

Қызметтер

Негізгі қҧралдар мен
жабдықтарға
байланысты жҧмыстар
мен қызметтер
Негізгі қҧралдар мен
жабдықтарға
байланысты жҧмыстар
мен қызметтер

2011 ж. 31
желтоқсан
(Мың
теңге)
499 840

1 488 848
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Ҥлесі

2012 ж. 31
желтоқсан

4,9

(Мың
теңге)
3 681 786

14,6

2 166 972

%

Ҥлесі
%

Ӛзг.
%

32,4

636,6

19,1

45,5

"ИНТЕР РАО ЕЭС"
ААҚ
"Екібастҧз ГРЭС-2
станциясы" АҚ
"Kerneu Limited" ЖШС

Электр энергиясын
сатып алу
Электр энергиясын
сатып алу
Негізгі қҧралдар мен
жабдықтарға
байланысты жҧмыстар
мен қызметтер
Негізгі қҧралдар мен
жабдықтарға
байланысты жҧмыстар
мен қызметтер
н/п

«Korea Electric Power
Corporation»
Басқалар

3 087 734

30,2

1 060 755

9,3

(65,6)

1 318 765

12,9

638 048

5,6

(51,6)

992 774

9,7

613 886

5,4

(38,2)

1 579 178

15,5

593 358

5,2

(62,4)

1 252 908

12,5

2 593 694

22,9

107,0

10 220 047

100,0

11 348
499

100,0

11,0

Операциялық қызметтен алынған таза ақшалай қаражаттардың кемуі «Ӛзбекэнерго» МАК-тың
тарапынан дебиторлық берешектің электр энергиясын сатып алу және қуатты ретттеу қызметі
ҥшін 59,5%-ға кемуімен ішінара ӛтелді. 2012 және 2011 жылдардағы 31 желтоқсандағы жай-кҥй
бойынша Компанияға тӛмендегі компаниялар тарапынан мынадай дебиторлық берешегі болды:
Компания

Қызметтер

"ФСК ЕЭС" ААҚ
"Ӛзбекэнерго" МАК
"ИНТЕР РАО ЕЭС" ААҚ
"Шығысэнерготрэйд"
ЖШС
Басқалар

Электр энергиясын
сатып алу
Электр энергиясын
сатып алу және қуатты
реттеу
Электр энергиясын
сатып алу
Электр энергиясын
сатып алу
н/п

2011 ж. 31
желтоқсан
(Мың
теңге)
524 347

10,5

2012 ж. 31
желтоқсан
(Мың
теңге)
1 426 683

2 824 835

56,2

1 144 155

24,8

(59,5)

65 700

1,3

517 456

11,2

687,6

392 546

7,8

155 110

3,4

60,5

1 219 717

24,3

1 367 053

29,7

12,1

Ҥлесі
%

Ҥлесі

Ӛзг.

%

%

30,9

172,1

5 026 659
100,0 4 610 457
100,0 3
* Жиынтық сомалары резервті есепке алмастан
кӛрсетілді

2014 жылғы 30 маусымдағы жай-кҥй бойынша мерзімі ӛтіп кеткен дебиторлық берешек сауда
дебиторлық берешектің жалпы сомасының 70,3%-ын (9 202 790 мың теңге) қҧрады, сонда 2013 ж.,
30 желтоқсанына, 2012 ж., 31 желтоқсанына және 2011 ж., 31 желтоқсанына ол 5,5% (463 404 мың
теңге), 9,2% (362 515 мың теңге) және 7,0% (302 878 мың теңге) болды.
Мерзімі ӛтіп кеткен, бірақ
қҧнсызданбаған

мың теңге

Барлығы

Мерзімі ӛтіп кеткен,
бірақ
қҧнсызданбаған

30-90 кҥн

91-180 кҥн

180 кҥннен
астам

2014 ж. маусым

13 093 000

3 890 210

5 298 114

2 665 974

1 238 702

2013 ж. 30 желтоқсан

8 501 318

8 037 914

160 121

2 731

300 552

2012 ж. 30 желтоқсан

3 944 197

3 581 682

300 398

8 720

53 397
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2011 ж. 30 желтоқсан

4 357 098

4 054 220

244 514

16 363

42 001

Инвестициялық қызметке пайдаланылған таза ақшалай ағындар
Инвестициялық қызметке пайдаланылған таза ақшалай ағындар 2013ж. 30 маусымда аяқталған
алты айда 7 358 328 мың теңгеден бастап 2014 ж. 30 маусымда аяқталатын алты айда 4,4%-ға
7 034 090 мың теңгеге дейін қысқарды, бҧл негізінен депозиттік шоттардан алынған ақшалай
қаражат мӛлшерінің сәйкесінше 7 752 311 мың теңгеден бастап 10 610 008 мың теңгеге дейін
артуы себепті болды. Аталған ӛсу негізгі қҧралдарды сатып алуға 93,6%-ға (немесе 5 354 792 мың
теңге) және балалар бақшасын салуға 202 522 мың теңгеге шығындардың ҧлғаюымен ӛтелді.
Инвестициялық қызметке пайдаланылған таза ақшалай ағындар 2012 жылмен салыстырғанда
2013 жылы депозиттік шоттардан алынған ақшалай қаражаттар мӛлшерінің ӛсуі салдарынан
2012 жылғы 31 желтоқсанында аяқталатын жылдағы 19 276 465 мың теңгеден 2013 жылдың 31
желтоқсанында аяқталатын жылдағы 17 999 863 мың теңгеге дейін, 6,6%-ға қысқарды.
Инвестициялық қызметке пайдаланылған таза ақшалай ағындар негізінен 2011 жылмен
салыстырғанда 2012 жылы сатып алынған негізгі қҧралдардың қҧнын тӛмендету салдарынан
2011 жылдың 31 желтоқсанында аяқталатын жылдағы 35,010,626 мың теңгеден 2012 жылдың 31
желтоқсанында аяқталатын жылда 19,276,465 мың теңгеге дейін, 44,9%-ға қысқарды.
Қаржы қызметінен түскен таза ақшалай ағындар
Қаржы қызметінен алынған таза ақшалай ағындар таңдап алынған кредиттік қаражаттар кӛлемінің
ҧлғаюы нәтижесінде (2013 жылдың ҧқсас кезеңіне қарағанда 2014 ж. бірінші жарты жылдығында
5 519 192 мың теңгеге кӛп) 2013 жылдың 30 маусымында аяқталатын алты айда 1 000 888 мың
теңгеден бастап 2014 жылдың 30 маусымында аяқталатын алты айда 6 915 157 мың теңгеге дейін
7 есеге артты.
Қаржы қызметінен алынған таза ақшалай ағындар таңдап алынған кредиттік қаражаттар кӛлемінің
ҧлғаюы нәтижесінде (2012 жылмен салыстырғанда 2013 ж. 6 362 465 мың теңгеге кӛп) 2012
жылдың 31 желтоқсанында аяқталатын жылдағы 3 127 659 мың теңгемен салыстырғанда 2013
жылдың 31 желтоқсанында аяқталатын жылда 6 988 560 мың теңгеге дейін 123,4%-ға ӛсті.
Қаржы қызметінен алынған таза ақшалай ағындар ең алдымен таңдап алынған кредиттік
қаражаттардың аз кӛлемі (2011 жылға қарағанда 2012 жылы 37 542 974 мың теңгеге аз)
нәтижесінде 2011 жылдың 31 желтоқсанында аяқталатын жылдағы 21 595 473 мың теңгемен
салыстырғанда 2012 жылдың 31 желтоқсанында аяқталатын жылда 3 127 629 мың теңгеге дейін,
85.5%-ға қысқарды.
Ақшалай қаражаттар мен олардың эквиваленттері
Ақшалай қаражаттар мен олардың эквиваленттеріне банк шоттарындағы ақшалай қаражаттар,
кассадағы қолма-қол қаржы мен бастапқы мерзімі кемінде 3 (ҥш) айда қайтарылатын қысқа
мерзімді депозиттер кіреді және Компанияның қызметі ҥшін қол жетімді қолма-қол ақшаны
білдіреді.
Ақшалай қаражаттар мен олардың эквиваленттері негізінен банктердің шетел валютасындағы есеп
айырысу шоттарында ақшалай қаражаттардың ӛсуі себепті, «Банк-ЦентрКредит» АҚ - 3 000 000
мың теңге және «RBK Bank» - 500.000 мың теңге депозиттік шоттар бойынша сомалардың
ӛтелуіне байланысты 2013 жылдың 31 желтоқсанындағы жай-кҥй бойынша 11 727 555 мың
теңгеден бастап 2014 жылдың 30 маусымдағы жай-кҥй бойынша 18 213 201 мың теңгеге дейін
6 485 646 мың теңгеге ӛсті.
Ақшалай қаражаттар мен олардың эквиваленттері негізінен 2013 жылдың 31 желтоқсанында
аяқталатын жылда қысқа мерзімді депозиттердегі ақшалай қаражаттардың 3 000 000 теңгеге ӛсуі
себепті 2012 жылдың 31 желтоқсанындағы жай-кҥй бойынша 8 044 502 мың теңгеден бастап 2013
- 99 -

жылдың 31 желтоқсанындағы жай-кҥй бойынша 11 727 555 мың теңгеге дейін 3 683 053 мың
теңгеге ӛсті.
Ақшалай қаражаттар мен олардың эквиваленттері негізінен есеп айырысу шоттарындағы
теңгемен ақшалай қаражаттардың 2012 жылдың 31 желтоқсанында аяқталатын жылда 4 820 792
мың теңгеге кемуі себепті 2011 жылдың 31 желтоқсанындағы жай-кҥй бойынша 9 543 637 мың
теңгеден бастап 2012 жылдың 31 желтоқсанындағы жай-кҥй бойынша 8 044 502 мың теңгеге
дейін, 1 499 135 мың теңгеге қысқарды. Бҧл шетелдік валютадағы есеп айырысу шоттарында есеп
айырысу шоттарындағы шетелдік валютадағы 2 321 435 мың теңгеге ӛсуімен ішінара ӛтелді.
Банктер бойынша ақшалай қаражаттарды бӛлу мен олардың эквиваленттері былайша кӛрсетіледі:
31 желтоқсанмен аяқталатын жыл

30 маусыммен
аяқталған 6 ай
ішінде
2014

2011

2012

2013

(Мың
теңге)

(Мың
теңге)

(Мың
теңге)

(Мың теңге)

"АТФБанк" АҚ

2 848 243

4.746 329

5 265 906

14 160 663

"Банк ЦентрКредит" АҚ

582 301

4 930

102 249

3 196 548

"Қазақстанның Халық Банкі" АҚ

2.823 377

449 520

658 986

542 662

"Казинвестбанк" АҚ

1 246 475

521 684

142 388

100 723

"Казкоммерцбанк" АҚ

127 748

75 038

956 071

86 733

Астана қ. Қазынашылық департаменті

-

929 385

80 383

80 383

"АзияКредит Банк" АҚ

4 744

114 943

17 917

17 319

"Қазақстан Даму Банкі" АҚ

27 942

54 553

35 534

16 813

"Еуразия банкі" АҚ

481 980

615 494

4 428 424

4 022

"Ситибанк Қазақстан" АҚ

1 396 452

529 049

35 148

1 470

Барлығы

9 539 261

8 040 924

11 723 006

18 207 336

2014 ж. 30 маусымдағы жай-кҥй бойынша және 2013, 2012 және 2011 ж. 31 желтоқсандағы жайкҥй бойынша ақшалай қаражаттар мен олардың эквиваленттері мынадай валюталарда
кӛрсетілген:
30 маусымммен
аяқталатын 6 ай
ішінде

31 желтоқсанмен аяқталатын жыл

АҚШ доллары

2011

2012

2013

2014

(Мың теңге)

(Мың теңге)

(Мың теңге)

(Мың теңге)

152 967

2 644 898

3 082 412

6 554 270
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Теңге

9 095 273

5 274 703

6 871 741

6 049 653

Еуро

188 700

106 055

1 658 253

5 112 722

Ресей рублі

105 960

18 066

114 821

496 161

Басқалар

737

780

328

395

Барлығы

9 543 637

8 044 502

11 727 555

18 213 201

Аталған қаражаттар эквиваленттер ретінде жіктелінбейтіндіктен 2014 ж. 30 маусымындағы және
2013, 2012 және 2011 жж. 31 желтоқсандағы жай-кҥй бойынша Компанияның тиісінше 2 024 648
мың теңгеге, 1 688 834 мың теңгеге,1 629 862 мың теңгеге және 4 459 658 мың теңгеге қарыз
қаражаттарға қызмет кӛрсету жӛніндегі резервтік шоттар мен шоттарда пайдаланылуы шектеулі
ақшалай қаражаттары болды. Мҧндай ақшалай қаражаттар ХҚДБ, ЕҚДБ және ҚДБ-ның қарыз
шарттарына қызмет кӛрсету ҥшін арналған.
Компанияның банктік депозиттерінде (қаржы активтері ретінде жіктелетін) бастапқы қайтару
мерзімі 3 (ҥш) айдан асатын 2014 ж. 30 маусымындағы, 2013, 2012 және 2011 жж. 31
желтоқсандағы жай-кҥй бойынша тиісінше 18 263 407 мың теңге, 18 937 123 мың теңгеге, 24 794
585 мың теңге және 20 201 244 мың теңге мӛлшерінде ақшалай қаражаттары бар. Мҧндай
депозиттердің кӛбісінің қаражатын қайтару мерзімі 1 жыл (с.с. қысқа мерзімді).
Банктік депозиттердегі
кӛрсетіледі:

ақшалай қаражаттарды қайтару мерзімдері бойынша бӛлу былайша
30 маусымммен
аяқталатын 6 ай
ішінде

31 желтоқсанмен аяқталатын жыл

2011

2012

2013

2014

(Мың теңге)

(Мың теңге)

(Мың теңге)

(Мың теңге)

3 айдан 12 айға дейін

17 875 637

24 794 585

18 937 123

15 459 987

12 айдан астам

2 325 607

-

-

2 803 420

Барлығы

20 201 244

24 794 585

18 937 123

18 263 407

Компанияның мынадай банктердің депозиттерінде ақшалай қаражаттары бар:

Депозитт
ің
рейтингі

"Еуразия банкі" АҚ

B+В

"АТФБанк" АҚ

B-В

Агенттік-тің
рейтингі

Standard and
Poor’s
Fitch&Ratings
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2011
(Мың
теңге)

2012
(Мың
теңге)

2013
(Мың
теңге)

30
маусымм
мен
аяқталат
ын 6 ай
ішінде
2014
(Мың
теңге)

7 020 081

7 298 308

3 019 267

7 953 955

5 834 369

7 353 093

5 045 330

2 803 419

31 желтоқсанмен аяқталған жыл

"Цеснабанк" АҚ

B+В

"Темірбанк" АҚ

В-В

"Казинвестбанк" АҚ

B3

"АзияКредит Банк" АҚ

B

"Kassa Nova" АҚ

ВС

"Нҧрбанк" АҚ

В3

"RBK" АҚ

В-С

"Қазақстанның Халық
Банкі" АҚ
"Банк ЦентрКредит" АҚ

Ba2

Standard and
Poor’s
Moody’s

B2

«Казкоммерцбанк» АҚ

BC

Standard and
Poor’s
Standard and
Poor’s
Moody’s

3 066 154

2 013 454

1 819 446

2 219 614

1 932 094

2 354 969

2 010 743

2 010 743

1 513 812

3 032 874

2 188 343

2 675 213

-

-

247 514

256 184

-

-

1 078 866

-

-

-

500 000

-

756 042

-

-

-

Moody’s

-

3 086 071

3 106 122

-

Standard and
Poor’s

-

-

141

53

20 201 201

24 794 543

18 937 123

18 263 407

Standard and
Poor’s
Standard and
Poor’s
Moody’s

Барлығы

Қарыз қаражаттары
2013, 2012, 2011 және 2010 жж. 31 желтоқсандағы жай-кҥй бойынша
бойынша берешек мыналардан тҧрады:

қарыз қаражаттары

31 желтоқсанмен аяқталатын жыл
2011
2012
2013
(Мың
(Мың
(Мың теңге)
теңге)
теңге)
Халықаралық Қайта қҧру және Даму
Банкі («ХҚДБ»)
Еуропа Қайта қҧру және Даму Банкі
(«ЕҚДБ»)
Шегеріп тастағанда: 12 ай ішінде ақы
тӛлеуге ХҚДБ, ЕҚДБ және ҚДБ қарыз
қаражаттары бойынша ағымдағы бӛлімі

30 маусымда
аяқталатын 6
ай ішінде
2014
(Мың теңге)

29 680 092

34 609 407

37 906 593

45 748 490

44 750 456

46 199 407

54 634 680

71 734 259

74 430 548

80 808 814

92 541 273

117 482 749

(6 407 716)

(8 134 316)

(10 218 204)

(13 402 909)

68 022 832

72 674 498

82 323 069

104 079 840

2013 және 2012 жылдардағы 31 желтоқсандағы жай-кҥй бойынша Компанияның қарыз
қаражаттары бойынша есептелген, тӛленбеген сыйақылар тиісінше 966 944 мың теңге және 712
253 мың теңгені қҧрады.
2014 жылғы 30 маусымдағы және 2013 жылғы 31 желтоқсандағы жай-кҥй бойынша қарыз
қаражаттарын ҧйымдастыру жӛніндегі алымның амортизацияланбаған бӛлігі тиісінше 936 018
мың теңгені және 976 825 мың теңгені қҧрады.
2012 жылғы 31 желтоқсан мен 2011 жылғы 31 желтоқсандағы жай-кҥй бойынша Компанияның
қарыз қаражаттары бойынша есептелген, тӛленбеген сыйақылары тиісінше 618 088 мың теңгені
және 508 517 мың теңгені қҧрады.
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2012 жылғы 31 желтоқсандағы және 2011 жылғы 31 желтоқсандағы жай-кҥй бойынша қарыз
қаражаттарын ҧйымдастыру жӛніндегі алымның амортизацияланбаған бӛлігі тиісінше 1 038 190
мың теңгені және 115 941 мың теңгені қҧрады.
2014 жылғы 30 маусымындағы жай-кҥй бойынша қарыз қаражаттарын ӛтеу мерзімдері бойынша
ақпарат былайша кӛрсетіледі:
ХҚДБ

ЕҚДБ

Барлығы

(Мың теңге)

(Мың теңге)

(Мың теңге)

Қарыз қаражатының қысқа
мерзімді бӛлігі

3 737 535

9 665 374

13 402 909

1 жылдан 2 жылға дейін

4 290 834

8 753 539

13 044 373

2 жылдан 3 жылға дейін

4 766 125

8 396 796

13 162 921

3 жылдан 4 жылға дейін

4 889 994

8 082 174

12 972 168

4 жылдан астам
Қарыз қаражатының ҧзақ
мерзімді бӛлігі

28 064 002

36 836 376

64 900 378

42 010 955

62 068 885

104 079 840

Барлығы

45 748 490

71 734 259

117 482 749

2014 жылғы 30 маусымдағы және 2013, 2012, 2011 жж. 31 желтоқсандағы жай кҥй бойынша
қарыз қаражаттары бойынша берешек мынадай валютада кӛрсетілді

31 желтоқсанмен аяқталатын жыл
2011
2012
2013
(Мың теңге)
(Мың теңге)
(Мың теңге)
АҚШ долларындағы
қарыз қаражаты
Еуродағы қарыз
қаражаты
Барлығы

52 148 023

55 384 024

57 725 280

69 507 714

22 282 525

25 424 790

34 815 993

47 975 035

74 430 548

80 808 814

92 541 273

117 482 749

2014 ж. 30 маусымдағы, 2013, 2012, 2011 жж. 31 желтоқсандағы
қаражаттары бойынша берешек былайша кӛрсетілді:

жай кҥй бойынша

31 желтоқсанмен аяқталатын жыл
2011
2012
2013
(Мың теңге)
(Мың теңге)
(Мың теңге)
АҚШ долларындағы
қарыз қаражаты
Еуродағы қарыз
қаражаты
Барлығы

30 маусымда
аяқталатын 6
айда
2014
(Мың теңге)

қарыз

30 маусымда
аяқталатын 6
айда
2014
(Мың теңге)

52 148 023

55 384 024

57 725 280

69 507 714

22 282 525

25 424 790

34 815 993

47 975 035

74 430 548

80 808 814

92 541 273

117 482 749
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2014 ж. 30 маусымдағы, 2013, 2012, 2011 жж. 31 желтоқсандағы жай кҥй бойынша
Компанияның негізгі борышы және пайыздары бойынша мерзімі ӛтіп кеткен тӛлемдері
жоқ.

Қарыз шарты

Банк

Жоба

KC 4526-KZ 21
желтоқсан, 1999
KC 794 03 желтоқсан,
1999
KC 4805 KZ 22 қараша,
2005

ХҚДБ

KC 38647 5 маусым,
2008

ЕҚДБ

KC 7738-KZ 12 қараша,
2009
7965-KZ 25 желтоқсан,
2010
КС 42039 21 масыр, 2011

ХҚДБ

ҦЭТ-ты
жаңғырту
ҦЭТ-ты
жаңғырту
СолтҥстікОңтҥстік
Транзит
ҦЭТ-ты
жаңғырту, 2кезең
Мойнақ

ХҚДБ

Алма

ЕҚДБ

Осакаровка

ЕҚДБ
ХҚДБ

Барлығы

31 желтоқсанмен аяқталатын жыл
2011
2012
2013
(Мың
(Мың
(Мың
теңге)
теңге)
теңге)
13 223 057 12 063 585 10 819 513

30
маусымда
аяқталаты
н 6 айда
2014
(Мың
теңге)
12 007 401

2 340 116

1 784 464

1 209 581

1 082 657

13 308 610

12 290 014

11 266 929

12 716 760

22 282 525

25 424 789

34 815 993

47 975 035

3 102 508

6 507 699

6 870 543

8 212 163

45 917

3 748 110

8 949 608

12 812 166

20 127 815

18 990 153

18 609 106

22 676 567

74 430 548

80 808 814

92 541 273

117 482 749

Қолданыстағы кредиттік келісімдер
1999 жылы Компания «Ҧлттық электр торабын жаңғырту» жобасын іске асыру ҥшін екі кредиттік
желі ашты, олар былайша кӛрсетіледі:
• ХҚДБ берген 140.000 мың АҚШ доллары сомасындағы кредиттік желі (Вашингтон қ., АҚШ) 20
жыл мерзімге, Ҥкіметтің 1999 жылғы 21 желтоқсандағы кепілдігімен қамтамасыз етілген. Қарыз
қаражаты 2005 жылдан бастап жыл сайынғы жарналармен ӛтеуге жатады. Қарыз қаражаттары
бойынша пайыздар ЛИБОР плюс жалпы спрэд ЛИБОР алты айлық ставка бойынша есептеледі
және жылына екі рет 15 маусымда және 15 желтоқсанда ӛтеледі.
• ЕҚДБ берген 45.000 мың АҚШ доллары сомасындағы кредиттік желі (Лондон қ., Ҧлыбритания)
15 жыл мерзімге, Ҥкіметтің 1999 жылғы 3 желтоқсандағы кепілдігімен қамтамасыз етілген. Қарыз
қаражаты 2004 жылдан бастап жыл сайынғы жарналармен ӛтеуге жатады. Қарыз қаражаттары
бойынша пайыздар ЛИБОР плюс маржа 1% алты айлық ставка бойынша есептеледі және
жылына екі рет 27 қаңтарда және 27 шілдеде ӛтеледі.
2005 жылы «Қазақстанның Солтҥстік-Оңтҥстік транзитінің 500 кВ екінші электр жеткізу желісін
салу» жобасының 2-кезеңін жҥзеге асыру ҥшін ХҚДБ берген 100.000 мың АҚШ доллары
сомасындағы кредиттік желі ашылды (Вашингтон қ., АҚШ) 17 жыл мерзімге, оның алғашқы бес
жылы жеңілдік кезеңі болып табылады. Кредиттік желі Ҥкіметтің 2005 жылғы 22 қарашадағы
кепілдігімен қамтамасыз етілген. Қарыз қаражаттары бойынша пайыздар пайыздарды есептеудің
әрбір кезеңіне банк белгілейтін ЛИБОР плюс жалпы спрэд алты айлық долларлық ставка бойынша
есептеледі және жылына екі рет 15 сәуірде және 15 қазанда ӛтеледі. 2011 жылы ХҚДБ қарыз
қаражатының аталған жоба бойынша (Вашингтон қ., АҚШ) 1.918 мың АҚШ доллары
мӛлшерінде игерілмеген бӛлігі аталған жобаны іске асыру барысында жҧмсалған нақты
шығындардың кҥткендегіден тӛмен болуына байланысты кҥші жойылды.
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2008 жылы «Ҧлттық Электр Торабын жаңғырту» 2-кезең жобасын іске асыру ҥшін мынадай
кредиттік желілер ашылды:
• ЕҚДБ берген 127.500 мың еуро және 75.000 мың еуро сомасындағы екі кредиттік желі (Лондон
қ., Ҧлыбритания) 15 жыл мерзімге, оның алғашқы тӛрт жылы жеңілдік кезеңі болып табылады.
Қарыз қаражаттары бойынша пайыздар ЕУРОБОР плюс маржа 3,85% алты айлық банкаралық
ставка бойынша есептеледі және жылына екі рет 12 ақпанда және 12 тамызда ӛтеледі;
• ЕҚДБ берген 47.500 мың еуро сомасындағы кредиттік желі (Лондон қ., Ҧлыбритания) 12 жыл
мерзімге, оның алғашқы тӛрт жылы жеңілдік кезеңі болып табылады. Қарыз қаражаттары
бойынша пайыздар ЕУРОБОР плюс маржа 3,55% алты айлық банкаралық ставка бойынша
есептеледі және жылына екі рет 12 ақпанда және 12 тамызда ӛтеледі;
• ЕҚДБ берген 5.000 мың еуро сомасындағы кредиттік желі (Лондон қ., Ҧлыбритания) 9 жыл
мерзімге, оның алғашқы тӛрт жылы жеңілдік кезеңі болып табылады. Қарыз қаражаттары
бойынша пайыздар ЕУРОБОР плюс маржа 2,75% алты айлық банкаралық ставка бойынша
есептеледі және жылына екі рет 12 ақпанда және 12 тамызда ӛтеледі;
2013 жылғы қарашада ЕҚДБ-мен екінші кредиттің желі сомасы 75.000 мың еуродан 53.443 мың
еуроға дейін тӛмендету талаптарына сәйкес қосымша келісім жасалды.
2009 жылы «Мойнақ ГЭС-нің қуатын беру схемасы» жобасын жҥзеге асыру ҥшін ХҚДБ берген
48.000 мың АҚШ доллары сомасындағы кредиттік желі ашылды (Вашингтон қ., АҚШ) 25 жыл
мерзімге, оның алғашқы бес жылы жеңілдік кезеңі болып табылады. Кредиттік желі Ҥкіметтің
2009 жылғы 12 қарашадағы кепілдігімен қамтамасыз етілген. Қарыз қаражаттары бойынша
пайыздар пайыздарды есептеудің әрбір кезеңіне банк белгілейтін ЛИБОР плюс тіркелген спрэд
алты айлық долларлық ставка бойынша есептеледі және жылына екі рет 15 наурызда және 15
қыркҥйекте ӛтеледі. 2013 жылы май айында ХҚДБ қарыз қаражатының 3.274 мың АҚШ доллары
мӛлшерінде игерілмеген бӛлігі аталған жобаны іске асыру барысында жҧмсалған нақты
шығындардың кҥткендегіден тӛмен болуына байланысты кҥші жойылды;
2010 жылы «Кернеуі 500, 200 кВ желілер Қазақстанның ҦЭТ-на жалғанатын 500/220 кВ Алма
ҚС-ны салу» жобасын жҥзеге асыру ҥшін ХҚДБ берген 78.000 мың АҚШ доллары сомасындағы
кредиттік желі ашылды (Вашингтон қ., АҚШ) 25 жыл мерзімге, оның алғашқы бес жылы
жеңілдік кезеңі болып табылады. Кредиттік желі Ҥкіметтің 2010 жылғы 25 желтоқсандағы
кепілдігімен қамтамасыз етілген. Қарыз қаражаттары бойынша пайыздар пайыздарды есептеудің
әрбір кезеңіне банк белгілейтін ЛИБОР плюс тіркелген спрэд алты айлық долларлық ставка
бойынша есептеледі және жылына екі рет 15 қаңтарда және 15 шілдеде ӛтеледі.
Сондай-ақ, 2011 жылғы мамырда «220 кВ ОБТҚ-Осакаровка ӘЖ-ны қайта қҧру» жобасын іске
асыру ҥшін ЕҚДБ (Лондон қ., Ҧлыбритания) және ҚДБ (Астана қ., Қазақстан) қарыз
қаражаттарын қайта қаржыландыру ҥшін мынадай кредиттік желілер ашылды:
• ЕҚДБ берген 77.293 мың АҚШ доллары және 44.942 мың АҚШ доллары сомасындағы екі
кредиттік желі (Лондон қ., Ҧлыбритания) 15 жыл мерзімге. Қарыз қаражаттары бойынша
пайыздар ЛИБОР плюс маржа 3,95% алты айлық банкаралық ставка бойынша есептеледі және
жылына екі рет 12 мамырда және 12 қарашада ӛтеледі;
• ЕҚДБ берген 17.973 мың АҚШ доллары сомасындағы кредиттік желі (Лондон қ., Ҧлыбритания)
12 жыл мерзімге. Қарыз қаражаттары бойынша пайыздар ЛИБОР плюс маржа 3,70% алты айлық
банкаралық ставка бойынша есептеледі және жылына екі рет 12 мамырда және 12 қарашада
ӛтеледі.
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• ЕҚДБ берген 8,160 мың АҚШ доллары және 4, 740 мың АҚШ доллары сомасындағы екі
кредиттік желі (Лондон қ., Ҧлыбритания) 15 жыл мерзімге, оның алғашқы ҥш жылы жеңілдік
кезеңі болып табылады. Қарыз қаражаттары бойынша пайыздар ЛИБОР плюс маржа 3,95% алты
айлық банкаралық ставка бойынша есептеледі және жылына екі рет 12 мамырда және 12
қарашада ӛтеледі. 2014 жылғы мамырда кредиттік желінің игерілмеген бӛлігінің сомасы 8 160
мың АҚШ долларынан және 4 740 мың АҚШ долларынан сәйкесінше 6 446 мың АҚШ долларына
және 3 744 мың АҚШ долларына дейін азайды. 2014 жылғы мамырда кредиттік желілердің
игерілмеген бӛлігінің сомасы 8 160 мың АҚШ долларынан және 4 740 мың АҚШ долларынан
сәйкесінше 6 446 мың АҚШ долларына және 3 744 мың АҚШ долларына дейін азайды;
• ЕҚДБ берген 1.900 мың АҚШ доллары сомасындағы кредиттік желі (Лондон қ., Ҧлыбритания)
12 жыл мерзімге, оның алғашқы ҥш жылы жеңілдік кезеңі болып табылады. Қарыз қаражаттары
бойынша пайыздар ЛИБОР плюс маржа 3,70% алты айлық банкаралық ставка бойынша
есептеледі және жылына екі рет 12 мамырда және 12 қарашада ӛтеледі. 2014 жылғы мамыр
айында кредиттік желінің игерілмеген бӛлігінің сомасы 1 900 мың АҚШ долларынан бастап 1 501
мың АҚШ долларына дейін азайтылды.
Бҧл кредиттік желілер қамтамасыз етілусіз ашылды.
Күрделі шығындар
2014 жылғы 30 маусымда аяқталатын алты айда Компания инвестициясы 6 931 381 мың теңгенң
қҧрады. 2013, 2012 және 2011 жылдардың 31 желтоқсанымен аяқталған әрбір жыл ҥшін
Компанияның жалпы инвестициясы тиісінше 42 824 124 мың теңгені, 24 627 746 мың теңгені және
18 283 145 мың теңгені қҧрады.
Мың теңге

Жоба
Қазақстанның
Ҧлттық электр
торабын
жаңғырту, 2-кезең
Кернеуі 500 кВ,
220 кВ желілер
Қазақстанның
ҦЭТ-на
жалғанатын 500
кВ "Алма" ҚС-ны
салу
220 кВ ОБТҚ–
Осакаровка ӘЖны қайта қҧру
Мойнақ ГЭС-нің
қуатын беру
схемасы
Балқаш АЭТ-ы
қуатын беру, (1кезек)
500 кВ Екібастҧз– ШГЭС (Семей) Ӛскемен желіні
салу
500 кВ ШГЭС

2014
1жарты
жылды
қ
2 722
987

2013
1жарты
жылды
қ
3 407
802

Басталу
ы
2010

Жоспар
лы
аяқтау
2016

Барлық
бюджет
41 904 672

2010

2014

25 534 429

2 358
232

2010

2014

3 657 914

2010

2012

2011

2013
21 375 956

2012
12 885 620

2011
1 779 439

810 625

8 934 986

5 874 432

6 299 747

667 203

56 252

462 695

152 601

1 193 269

8 803 410

12 654

4 048

61 323

2 521 219

5 931 788

2017

3 343 300

-

-

-

-

8 730

2011

2017

38 693 307

393

-

289 953

145 497

216 000

2012

2018

68 569 984

-

-

277 661

146 286

-
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(Семей) – Ақтоғай
– Талдықорған –
Алма ӘЖ-ны салу
Павлодар энергия
торабының
Қазақстанның
БЭЖ-імен
байланысын
кҥшейту
220-500 кВ ӘЖны қалпына
келтіру
Батыс
Қазақстанның
энергия жҥйелерін
Қазақстан БЭЖмен біріктіру
500 кВ ОҚМАЭС
– Жамбыл ӘЖ-ны
салу
"Энергинформ"
инвестбағдарлама
Әкімшілік
ғимаратты салу
Ӛндірістің
деңгейін
ағымдағы қолдау
Аяқталған
жобалар
Барлығы

2011

2016

4 941 930

-

-

-

5 600

-

2013

2023

75 696 429

119 000

-

71 400

-

-

2021

2025

62 302 181

14 400

-

57 600

-

-

2013

2018

27 035 962

7 000

-

63 000

-

-

46 729

6 467

177 457

96 825

50 270

9 439 651

582 439

8 182 933

655 637

-

-

400 344

2 448
804
571 013

2 869 160

2 127 373

2 567 912

-

-

-

-

16 656

235 990

369 923
169

6 931
381

7 305
011

42 824 124

24 627 746

18 283
145

2012

2014

ежегодн
о

ежегодн
о

2014 жылғы1-жарты жылдықта Компанияда екі негізгі инвестициялық жоба болды:
• Қазақстан Ҧлттық электр торабын жаңғырту, 2-кезең (2 722 987);
• Кернеуі 500, 220 кВ желілер Қазақстанның ҦЭТ-на жалғанатын 500 кВ «Алма» ҚС-ны салу
(2 358 323).
2013 жылы Компания ҥш негізгі инвестициялардың басым бӛлігін игерді:
• Қазақстанның Ҧлттық электр торабын жаңғырту, 2 кезең (21.375.956 мың теңге);
• «Кернеуі 500 кВ, 220 кВ желілер Қазақстанның ҦЭТ-на жалғанатын 500 кВ "Алма" ҚС-ны салу
(8.934.986 мың теңге);
• Әкімшілік ғимаратын салу (8.182.933 мың теңге).
2012 жылы Компанияның кҥрделі қаржы салымдары мыналарға жҧмсалды:
• «Қазақстанның Ҧлттық электр торабын жаңғырту, 2 кезең (12.885.620 мың теңге);
«Кернеуі 500 кВ, 220 кВ желілер Қазақстанның ҦЭТ-на жалғанатын 500 кВ "Алма" ҚС-ны салу
(5.874.432 мың теңге);
• Мойнақ ГЭС-нің қуатын беру схемасы (2.521.219 мың теңге);
2011 жылы Компанияның капиталдық кҥрделі қаржы салымдары негізінен мыналарға жҧмсалды:
• «Кернеуі 500 кВ, 220 кВ желілер Қазақстанның ҦЭТ-на жалғанатын 500 кВ "Алма" ҚС-ны салу
(6.299.747 мың теңге);
• Мойнақ ГЭС-нің қуатын беру (5.931.788 мың теңге);
• «Қазақстанның Ҧлттық электр торабын жаңғырту, 2 кезең (1.779.439 мың теңге);
Компания ӛндірістің ағымдағы деңгейін қолдау ҥшін 2014 жылғы алты айда және 2013 жылы
тиісінше 400 344 және 571 013 кҥрделі шығындарды игерді 2013, 2012 және 2011 жылдары
аталған шығындар тиісінше 2.869.160 мың теңге, 2.127.373 мың теңге және 2.567.912 мың теңгені
қҧрады.
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2014 жылы Компания инвестициялық жобаларын іске асыру мақсатында 21.444.788 мың теңге
және электр энергиясын жеткізудің ағымдағы деңгейін қолдау ҥшін 3.379 512 мың теңге игеруді
жоспарлап отыр. Толығырақ ақпаратты «ТӘУЕКЕЛ ФАКТОРЛАРЫ» бӛлімінен қараңыз.
Таза берешек
Компанияның таза берешегі былайша кӛрсетіледі:

Алынған қарыз қаражаттары
Ақшалай қаражаттар және олардың
эквиваленттері

31 желтоқсанмен аяқталатын жыл
2011
2012
2013
(Мың теңге)
(Мың
(Мың теңге)
теңге)
74 430 548
80 808 814
92 541 273

30 маусымда
аяқталатын 6
айда
2014
(Мың теңге)
117 482 749

9 543 637

8 044 502

11 727 555

18 213 201

Пайдалануы шектеулі ақшалай
қаражаттар

4 459 658

1 629 862

1 688 834

2 024 648

Қаржы активтері* (Депозиттер)

20 201 244

24 794 585

18 937 123

18 263 407

Таза табыс
40 226 009
46 339 865
60 187 761
* Қаржы активтеріне 2007-2009 жылдары сатып алынған
«Батыс-транзит» АҚ
қауымдастырылған кәсіпорнының облигациялары және банктік шоттардағы қалдықтар
бойынша есептелген пайыздық табыс енгізілмейді.

78 981 493

Компанияның 2014 жылғы 30 маусымдағы жай-кҥйі бойынша таза берешегі 2013 жылдың 31
желтоқсанымен салыстырғанда 31,2%-ға немесе 18 793 732 мың теңгеге ҧлғайды, бҧл негізінен
«Қазақстанның Ҧлттық электр торабын жаңғырту, 2-кезең» жобасын іске асыруға 13 159 042 мың
теңге және «220 кВ ОБТҚ-Осакаровка ӘЖ-ны қайта қҧру» жобасын іске асыруға ЕҚДБ-ның
4 067 460 мың теңге таңдап алынған кредиттік қаражатының ҧлғаюынан, сондай-ақ «Кернеуі 500
кВ, 220 кВ желілер Қазақстанның ҦЭТ-на жалғанатын 500 кВ "Алма" ҚС-ны салу» жобасын іске
асыруға ХҚДБ-ның 3 862 557 мың теңге таңдап алынған кредиттік қаражаттардың ҧлғаюынан
болды.
Компанияның 2013 жылдың 31 желтоқсанындағы жай-кҥй бойынша таза берешегі 2012 жылдың
31 желтоқсанымен салыстырғанда 29,9%-ға немесе 13 847 896 мың теңгеге ӛсті, бҧл
«Қазақстанның Ҧлттық электр торабын жаңғырту, 2-кезең» жобасын іске асыруға ЕҚДБ-ның
9 391 204 мың теңгеге таңдап алынған кредиттік қаражаттарының ҧлғаюы және «Кернеуі 500 кВ,
220 кВ желілер Қазақстанның ҦЭТ-на жалғанатын 500 кВ "Алма" ҚС-ны салу» жобасын іске
асыруға 5 201 499 мың теңге ХҚДБ-ның таңдап алынған кредиттік қаражатының ҧлғаюы
негізінен болды.
Компанияның 2012 жылдың 31 желтоқсанындағы жай-кҥй бойынша таза берешегі 2011 жылғы 31
желтоқсанмен салыстырғанда 15,2%-ға немесе 6 113 856 мың теңгеге ӛзгерді, бҧл «Қазақстанның
Ҧлттық электр торабын жаңғырту, 2-кезең» жобасын іске асыруға ЕҚДБ-ның 3 142 264 мың
теңгеге таңдап алынған кредиттік қаражатының, «Кернеуі 500 кВ, 220 кВ желілер Қазақстанның
ҦЭТ-на жалғанатын 500 кВ "Алма" ҚС-ны салу» жобасын іске асыруға 3 702 193 мың теңге
ХҚДБ-ның кредиттік қаражатының, «Мойнақ ГЭС-інің қуатын беру схемасы» жобасын іске
асыруға 3 405 191 мың теңгеге ҧлғаюынан болды.
Келісімшарттық міндеттемелер
Келесі кестеде қарыз қаражаттары ретінде, сол сияқты қаржы міндеттемелерін, сондай-ақ басқа
келісім-шарттық міндеттемелерді қоса алғанда, 2014 жылдың 30 маусымындағы жай-кҥй
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бойынша Компанияның туынды емес қаржылық міндеттемелері бойынша
бағалау сомалары келтірілген.

берешекті ӛтеудің

Кезеңдер бойынша тӛленетін тӛлемдер

Қарыз қаражаттары қҧбылмалы пайыздық
ставкасымен
Сауда және басқа кредиторлық берешек
Басқа кредиторлық міндеттемелер және
алынған аванстар
Капиталдық шығындар бойынша
міндеттемелер*

Кемінде 1
жыл
13 402 909

1 - 5 жыл
52 283 756

5 жылдан
астам
51 796 084

Барлығы
117 482 749

10 536 211
4 136 487

-

-

10 536 211
4 136 487

20 094 886

107 393 907

-

127 488 793

48 170 493 159 677 663
51 796 084 259 644 240
Капиталдық шығындар жӛніндегі міндеттемелер Компанияның ағымдағы және жоспарланып отырған
инвестициялық жобаларының есеп айырысу сомаларына негізделген

2014 жылдың 30 маусымдағы жай-кҥй бойынша Компанияның
шоғырландырылған
коммерциялық борышы мен басқа ӛтелмеген міндеттемелер бойынша (оған кредиторлық берешек,
алынған аванстар, салықтар жӛніндегі берешек, қызметкерлер алдындағы міндеттемелер, ЕҚДБның қарыз қаражатының пайдаланылмаған бӛлігі ҥшін есептелген алым және басқалар кіреді)
259 644 240 мӛлшеріндегі берешегі бар. Компания ақшалай қаражаттардың ағымдағы
ағындарынан ӛзінің коммерциялық міндеттемелерін теңгемен орындады және Компания алдағы
уақытта ӛз міндеттемелерін орындауды жалғастыра тҥседі деп кҥтілуде. Компанияның мҧндай
міндеттемелерді орындау қабілеті ақша қаражатының жеткілікті қалдықтарын жинақтауға тәуелді
болады және егер коммерциялық міндеттемелер теңгеден ерекше валютада білдірілсе,
Компанияның қаражатты Қазақстаннан тыс аударымдау қабілеті, қолданылатын валюта мен теңге
арасындағы тҧрақты айырбастау бағамы, сондай-ақ валютада мәмілелер жасау қабілеті болса.
Негізгі қҧралдар (НҚ)
Кӛлік
және
басқа
негізгі
қҧралдар

Жер

Ғимарат

ҦЭТ
ғимараты

973 627

6 143 706

93 971 153

85 073 264

Тҥсім
Ауыстыру, с.і. НЗС-тен
НМА-ға

12 080

721

620 960

512 285

5 702

186 896

558 993

Ішкі орын ауыстыру
Істен шығу
2011 ж. 31 желтоқсанға
Тҥсім
Ауыстыру
Істен шығу
2012 ж. 31 желтоқсанға
Тҥсім
Ауыстыру
НМА-ға ауыстыру
Істен шығу

(793)
990 616
168 756
4 192
(1 566)
1 161 998
157 755
17 348
(12 866)

13 097
(22 351)
6 322 069
3 399
227 886
(3 501)
6 549 853
228
652 664
(218 375)

62 570 531
(98 971)
(98 971)
157 622 666
8 210
8 636 602
(165 002)
166 102 476
23 725
36 539 756
(129 492)

317 182
(62 583
628)
(182 807)
(182 807)
23 136 296
845 526
1 317 071
(193 522)
25 105 371
956 691
1 218 906
(302 408)

Мың теңге
Бастапқы құны:
2011 ж. 1 қаңтарына
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Аяқталмағ
ан
қҧрылыс

Жиыны

5 333 599
17 137
045
1249671

191 495 349

(1249 671)

(180 898)

(4 937)
21 216 036
23 420 037
-10 185 751
(2 936)
34 447 386
41 333 399
(38 428 674)
(254 026)
(61 112)

(309 859)
209 287 683
24 445 928
(366 527)
233 367 084
42 471 798
(254 026)
(724 253)

(18 283 091
)

Қайта бағалаудан қҧнның
ӛсуі (НҚ)
Қайта бағалаудан қҧнның
кемуі (ОПжәнеУ)
2013 ж. 31 желтоқсанға
Тҥсім
Ауыстыру
Қайта бағалаудан қҧнның
ӛсуі (НҚ)
Қайта бағалаудан қҧнның
кемуі (ОПжәнеУ)
Істен шығу
2014 ж. 30 маусымға
Жинақталған тозу:

-

-

327 943 843

-

-

1 324 235
418
72 079

6 984 370
6 603 236

(34 145 727)
496 334 581
46 168
15 253 026

26 978 560
296 532
1 876 800

-99 212
36 937 761
6 697 474
-23 805 141

327 943 843
(34 244 939
)
568 559 507
7 040 592
-

-

-

241 801 480

-

-

241 801 480

1 396 732

13 587 606

16 767 840
(52 943)
770 150 152

(163 441)
28 988 451

(56 150)
(33 855)
19 740 089

16 711 690
(250 239)
833 863 030

2011 ж. 1 қаңтарға
Кезең ішіндегі аударым
Ішкі орын ауыстыру
Істен шығу

-

(1 030 623)
(140 262)
1 258
1 878

(44 587 033)
(5 159 369)
14 080
79 903

2011 ж. 31 желтоқсанға
Кезең ішіндегі аударым
Істен шығу

-

(1 167749)
(144 499)
825

(49 652 419)
(5 062 040)
161 133

2012 ж. 31 желтоқсанға
Кезең ішіндегі аударым
Істен шығу
Қайта бағалаудан қҧнның
ӛсуі (ДНҚ)
Қайта бағалаудан қҧнның
кемуі (ОПжәнеУ)

-

(1 311 423)
(145 059)
50 546

-

-

(54 553 326)
(6 458 729)
67 904
(189 298 115
)

-

-

2013 ж. 31 желтоқсанға
Кезең ішіндегі аударым
Қайта бағалаудан қҧнның
ӛсуі (ДНҚ)
Қайта бағалаудан қҧнның
кемуі (ОПжәнеУ)
Істен шығу

-

(1 405 936)
(78 639)

-

2014 ж. 30 маусымға
Қалдық құны:
2011 ж. 31 желтоқсанға
2012 ж. 31 желтоқсанға
2013 ж. 31 желтоқсанға
2014 ж. 30 маусымға

(10 534 90
7)
(1 942 885)
(15 338)
169 151
(12
323 979)
(1 897 658)
163 529
(14 058 10
8)
(1 772 710)
301 495

-

(56 152 563
)
(7 242 516)
250 932
(63 144 147
)
(7 104 197)
325 487
(69 922 857
)
(8 376 498)
419 945
(189 298 11
5)

-

-

(15 529 32
3)
(962 834)

-

-

7 437 182
(242 805 084
)
(6 753 153)
(102 914 191
)

-

-

-

-

(2 517 678)
52 343

-

-

(1 484 575)

-354 937 763

148 375
(16
343 782)

-

(2 517 678)
200 718
(372 766 12
0)

990 616
1 161 998
1 324 235
1 396 732

5 154 320
5 238 430
5 578 434
12 103 031

107 970 247
111 549 150
253 529 497
415 212 389

10 812 317
11 047 263
11 449 237
12 644 669

21 216 036
34 447 386
36 937 761
19 740 089

146 143 536
163 444 227
308 819 164
461 096 910

-

7 437 182
(259 740 34
3)
(7 794 626)
(102 914 19
1)

Компаниядағы НҚ негізінен «Қазақстанның Ҧлттық электр торабын жаңғырту, 2-кезең»
жобасының Солтҥстік-Шығыс-Оңтҥстік транзитінің 500 кВ ӘЖ-ын салу жӛніндегі жобаны екі
кезеңі бойынша, «Кернеуі 500 кВ, 220 кВ желілер Қазақстанның ҦЭТ-на жалғанатын 500 кВ
"Алма" ҚС-ны салу» және «220 кВ ОБТҚ-Осакаровка ӘЖ-ны қайта қҧру» жобаларын іске
асыруға қатысы бар электр жеткізу желілерін, қосалқы станциялар мен аяқталмаған кҥрделі
қҧрылыс объектілерін (АКҚО) білдіреді.
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2014 жылғы бірінші жарты жылдықта НҚ-ның таза қалдық қҧнының ҧлғаюы 2014 жылғы 1
маусымдағы жай-кҥй бойынша жҥргізілген қайта бағалау нәтижесінде 153 137 451 теңге
мӛлшеріндегі ҦЭТ ғимараттарының таза қалдық қҧнының ӛсуі салдарынан болды.
2013 жылғы 31 желтоқсандағы жай-кҥй бойынша НҚ-ның таза қалдық қҧнының ӛсуі 2013 жылы
негізгі қҧралдарға жҥргізілген қайта бағалау нәтижесінде 111 837 951 мың теңге мӛлшеріндегі
ҦЭТ ғимараттарының таза қалдық қҧнының ӛсуі салдарынан болды.
2012 және 2011 жылдардағы жай-кҥй бойынша НҚ-ның таза қалдық қҧнының ҧлғаюы негізінен
тиісінше 23 420 037 мың теңге және 17 137 045 мың теңге мӛлшеріндегі аяқталмаған кҥрделі
қҧрылыс объектілерінің тҥсуінен туындады. Компания 2011 жылы 309 859 мың теңге және 2012
жылы 366 527 мың теңге сомасына ӛздерінің НҚ істен шығарды. НҚ-ны істен шығару негізінен
кӛліктерді, жабдықтар мен ғимараттарды сатуға байланысты болды.
2014 жылдың бірінші жарты жылдығында Компания инфрақҧрылымдық жобаларға
«Қазақстанның Ҧлттық электр торабын жаңғырту, 2-кезең» (2 722 987 мың теңге) және «Кернеуі
500 кВ, 220 кВ желілер Қазақстанның ҦЭТ-на жалғанатын 500 кВ "Алма" ҚС-ны салу» (2 358 232
мың теңге) екі негізгі жобаны қоса алғанда, 5 901 869 мың теңге жҧмсады. 2014 жылғы 30
маусымдағы жай-кҥй бойынша «Қазақстанның Ҧлттық электр торабын жаңғырту, 2-кезең»
жобасын аяқтау мәртебесі мынадай болды: 1) 55 ҚС-ның 39 ҚС-ы пайдалануға берілді; 2)
Тҥлкібас-Боранды 220 кВ ӘЖ-ның жобалау-сметалық қҧжаттамасы әзірлену ҥстінде. «Кернеуі
500 кВ, 220 кВ желілер Қазақстанның ҦЭТ-на жалғанатын 500 кВ "Алма" ҚС-ны салу» жобасы
бойынша мынадай объектілер іске қосылды: 500 кВ Алматы ҚС – 500 кВ Алма» ҦС 500 кВ ӘЖн, 500 кВ «Алма» ҚС-да 220 кВ АЖЭО-3 – Робот ҚС және АЖЭО-3 – 500 кВ Алма ҚС-да Шелек
ӘЖ кіреберісі мен шығысын салу, 500 кВ ОҚМАЭС ҚС, 500 кВ ОҚМАЭС ҚС – 500 кВ Алма ҚС
500 кВ ӘЖ. 2014 жылғы маусымда Компанияның жаңа әкімшілік ғимараты пайдалануға берілді.
Қазақстанның Ҧлттық электр торабын жаңғырту жобасының І-кезеңі шеңберінде 2000-2010
жылдары ішінара жоғары вольтты
жабдықтар ауыстырылды. Қосалқы станцияларда
қолданыстағы ескірген жоғары вольтты жабдықтар мен 20 жылдан астам қолданыста болған
кҥштік автотрансформаторларды ауыстыру жаңғыртудың ІІ-кезеңі шеңберінде ауыстыру ҚР-да
электр энергиясын тҧтынудың ҧлғаюына, тҧтынушыларды электрмен жабдықтаудың сенімділігі
мен сапасын арттыруды қамтамасыз етуге мҥмкіндік береді. Сонымен 2011-2013 жылдары 3
қосалқы станцияда 500 кВ 4 топтағы автотрансформаторлар, 10 ҚС-да 220 кВ АТ және
трансформаторлар, 1202 бірлік коммутациялық жабдық ауыстырылды. 2013 жылғы 31
желтоқсандағы жай-кҥй бойынша «Қазақстанның Ҧлттық электр торабын жаңғырту жобасы, 2кезеңі» жобасы бойынша 17 қосалқы станцияға жобалау-сметалық қҧжаттаманы әзірлеу
аяқталды, салынған 55 объектінің 32-не мемлекеттік қабылдау комиссиясының актілері берілді,
18 ҚС-да қҧрылыс-монтаждау жҧмыстары одан әрі жҥргізілуде.
2014 жылы жобаның 2-кезеңі бойынша – «500 кВ ОҚМАЭС ҚС – Алма ҚС» ӘЖ-ын салу»
жҧмысын «KEC International Ltd» (Ҥндістан) халықаралық келісім шарт негізінде орындады және
объекті сондай-ақ пайдалануға берілді.
«220 кВ ОБТҚ-Осакаровка ӘЖ-ны қайта қҧру» жобасын іске асыру шеңберінде 500 кВ ОБТҚ
ҚС-да қуаттылығы 125 МВА қуаттылығы 250-ге 2 автотрансформатор ауыстырылды, ол
Мемлекеттік қабылдау комиссияның 15.07.2013ж. актісімен пайдалануға берілді. 2013 жылы
осы жобаның екінші кезегімен кӛзделген ӘЖ-ның жобалау-сметалық қҧжаттамасы әзірленді,
жабдықтар жеткізілді, «KEC International Ltd» жасалған халықаралық келісім-шарттың талаптары
бойынша қҧрылыс-монтаждау жҧмыстары орындалды.
2013 жылы барлығы «Қазақстанның Ҧлттық электр торабын жаңғырту, ІІ-кезеңі»
инфрақҧрылымдық жобалары бойынша (21.375 956 мың теңге), «Кернеуі 500 кВ, 220 кВ желілер
Қазақстанның ҦЭТ-на жалғанатын 500 кВ "Алма" ҚС-ны салу» жобасы бойынша (8.934 986 мың
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теңге), «220 кВ ОБТҚ-Осакаровка ӘЖ-ны қайта қҧру» жобасы бойынша (462 695 мың теңге)
және «Әкімшілік ғимаратын салу» жобасы бойынша (8.182.933 мың теңге) барлығы 38.956 570
мың теңге жалпы соманың кҥрделі қаржысы игерілді.
2012 жылмен салыстырғанда Компанияның инвестициялық жобаларына
екі негізгі:
«Қазақстанның Ҧлттық электр торабын жаңғырту, 2-кезеңі» (12.885.620 мың теңге) және
«Кернеуі 500 кВ, 220 кВ желілер Қазақстанның ҦЭТ-на жалғанатын 500 кВ "Алма" ҚС-ны салу»
(5.874.432 мың теңге) жобаларды қоса алғанда, 21.747.911 мың теңге жҧмсады.
2012 жылы Компания «Мойнақ ГЭС-нің қуатын беру»
мӛлшеріндегі жалпы шығындар сомасымен аяқтады.

жобасын 8.729.433 мың теңге

«Мойнақ ГЭС-нің қуатын беру» мен «Кернеуі 500 кВ, 220 кВ желілер Қазақстанның ҦЭТ-на
жалғанатын 500 кВ "Алма" ҚС-ны салу» жобаларын іске асыру шеңберінде жалпы ҧзындығы
тиісінше 326,5 км және 25,9 км кернеуі 220 кВ электр жеткізу желілері және сондай-ақ 388 км
кернеуі 500 кВ ӘЖ салынды.
Толықтыру ретінде, Компания тиісінше жалпы қҧны 43.336.504 мың теңге және 76.798.382 мың
теңге болатын «500 кВ Екібастҧз – ШГЭС (Семей) - Ӛскемен желісін салу» және «500 кВ ШГЭС
(Семей) - Ақтоғай - Талдықорған – Алма ӘЖ-ын салу» ірі кӛлемдегі жобларды іске асыру
басталды.
2012 жылы «Қазақстанның Ҧлттық электр торабын жаңғырту, 2-кезең» жобасы ҥшін негізінен
«Siemens», TBEA Co. Ltd., (Қытай), Trench Италия/Австрия/Қытай, «АRЕVА TD» (Қытай),

Hyundai Heavy Ind., Болгария, ALSTOM, Франция/Италия, АВВ, Швеция/Индия, Trideita
Германия, Sanil, Корея, «ARTECHE» Испания, «Dalian Lapp Insulator Co.» (Қытай),
«Инфраэнерго» ЖШС (Қазақстан), «Алматы ЭМЗ» ЖШС (Қазақстан) шығарған жабдықтар
жеткізілді. «Кернеуі 500 кВ, 220 кВ желілер Қазақстанның ҦЭТ-на жалғанатын 500 кВ "Алма"
ҚС-ны салу» жобасы ҥшін «TBEA» (Қытай), «АRЕVА TD» (Қытай), «ARTECHE» (Испания),
«Dalian Lapp Insulator Co.» (Қытай), «КЭМОНТ» АҚ (Қазақстан), «Феникс-88» ЖАҚ (Ресей),
«КТЗ» АҚ (Қазақстан), «Южноуральск арматуралық-оқшаулау зауыты» (Ресей), Prysmian Cables
& Systems компаниясының (Испания), «НПО ИнтерИнвестИзолятор» ЖШҚ (Ресей) және
«СВЭЛ» ЖАҚ (Ресей) шығарған жабдықтар жеткізілді.
2011 жылы инвестициялық жобалар ҥшін «Siemens», TBEA Co. Ltd. (Қытай), АRЕVА TD»
(Қытай), «ARTECHE» (Испания), Sangdong Industries Co. (Корея), Beijing PLP Conductor Line
Products Co. (Қытай), Xiangfan Guowang Composite Insulators Co. (Қытай), Nanjing Electric (Group)
Co., Ltd (Қытай) шығарған жабдықтар жеткізілген болатын.
Компанияның ӛндірістің ағымдағы деңгейін қолдау жҧмсаған капиталдық шығындарының деңгейі
2011-2013 жылдары 2,100,000-2,900,000 мың теңге кӛлемі деңгейінде қалды. 2013 жыл мен 2014
жылдың бірінші жарты жылдығында ӛндірістің ағымдағы деңгейін қолдау шығындары тиісінше
571 013 мың теңге және 400 344 мың теңгені қҧрады. Ағымдағы ӛндірістік қуатқа қосалқы
станцияларды, электр жеткізу желілері мен басқа негізгі қҧралдарды жӛндеудің кӛмегімен қолдау
кӛрсетіліп келеді. Ӛндірістің ағымдағы деңгейін қолдауды Компания қажет болған жағдайда
мынадай мердігерлерді: «Қазақ техникалық даму институты» ЖШС, «Электросервис» ЖШС,
«Dakar Group» ЖШС, «ЭнергоҚҧрылысЖоба» ЖШС, «ЭнергоҚҧрылысЖоба» ЖШС,
«ЭнергоӚнеркәсіпҚҧрылыссервис»
ЖШС,
«ДиярИнвест»
ЖШС,
«Тамыр»
ЖШС,
«Қазарнайыжӛндеу» ЖШС, «КӚМЕК-1» ЖШС, «Интерсофт» ЖШС, «БиС Жоба» ЖШС,
«Энергоинформ» АҚ-ны тарта отырып дербес жҥзеге асырады.
Компанияның есепке алу саясатына сәйкес тиісті инвестициялық жобаларға қатысы бар қарыз
қаражаттары бойынша шығындар 2011 және 2012 жылдары 566.747 мың теңге, 1.149.583 мың
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теңге және 1 047 882 мың теңге және 2014 жылғы 30 маусыммен аяқталатын алты айда 260 509
мың теңге мӛлшерінде капиталандырылды.
Байланысты тараптармен мәмілелер
Компанияның бақылаушы акционері
Қор болып табылады, ол Қазақстан Республикасы
Президентінің 2008 жылғы 13 қазандағы Жарлығымен қҧрылды. Кей кезеңдерде Компания жалпы
бақылаудағы және бірлесе бақыланатын байланысты тараптармен және Компанияның жалғыз
акционерімен байланысты операциялық қызметке орай сатып алу-сату және ӛзге де шарттар
жасайды. «НЕГІЗГІ АКЦИОНЕР» бӛлімін қараңыз.
2011 мен 2012 жылдардың 31 желтоқсандағы жай-кҥй бойынша Компания «Энергоинформ» АҚ
еншілес ҧйымының бас компаниясы болып табылды.
2014 жылдың 30 маусымы мен 2013 жылдың 31 желтоқсандағы жай-кҥй бойынша Компания
«Энергоинформ» АҚ пен «Жаңартылатын энергия кӛздерін қолдау жӛніндегі қаржы-есеп
айырысу орталығы» ЖШС еншілес ҧйымдарының бас компаниясы болып табылады.
«Энергоинформ» АҚ Компанияның қызметін ақпараттық қамтамасыз етумен айналысады.
«Жаңартылатын энергия кӛздерін қолдау жӛніндегі қаржы-есеп айырысу орталығы» ЖШС 2013
жылғы 27 тамызда жаңартылатын энергия кӛздері секторына («ЖЭК») инвестицияларды
ынталандыру және ЖЭК-тің барлық объектілерінен (ӛзі ҥшін таңдап алған осы қолдау схемасын
қолдау) тіркелген тарифтер бойынша электр энергиясын
мемлекеттің тарапынан
орталықтандырылған сатып алуды кепілдендіру жолымен Қазақстанның энергия балансында
ЖЭК-ті пайдалану ҥлесін ҧлғайту мақсатында қҧрылды.
Компания әдеттегідей жҧмыс барысында ӛзінің жалғыз акционерімен және алдағы уақытта
еншілес кәсіпорнымен бҧл мәмілелерді жалғастырады деп кҥтеді.
Компания 2011, 2012 және 201 жылдардың 31 желтоқсанымен аяқталған жылдарда ӛзінің жалғыз
акционеріне тиісінше 869.403 мың теңге және 2.346.674 мың теңге және 2.082.309 мың теңге
мӛлшерінде дивиденд тӛледі. 2014 жылдың 30 маусымында аяқталған мерзімге дейінгі алты ай
ішінде дивиденд тӛлеген жоқ.
Нарықтық тәуекел туралы сандық және сапалы ақпаратты ашып кӛрсету
Нарықтық тәуекел
Нарықтық тәуекел қаржылық аспапқа байланысты
келешектегі
ақшалай қаражаттар
ағындарының әділ қҧнына нарықтық бағалардың ӛзгеруіне қарай ӛзгеріп отыратын тәуекелге
байланысты. Компанияның қызметі негізінен валюталық бағамдар мен пайыздық ставкалардағы
ӛзгерістердің қаржылық тәуекелдеріне ҧшырайды. Бҧл тәуекелдер бизнестің дамуына қарай
уақытпен ӛзгеруі және Компанияның қаржылық нәтижелеріне айтарлықтай қолайсыз әсерін
тиігізуі мҥмкін.
Туынды қаржылық аспаптар
Қазіргі уақытта Компания пайыздық ставканың немесе валюталық тәуекелді басқару ҥшін
туынды қаржылық аспаптар бойынша келісімдер жасамайды, ӛйткені басшылар Компанияның
аталған тәуекелдерге ҧшырауын басқару жӛнінде қабылдаған маңызды шаралар оларды азайту
ҥшін жеткілікті аспап болады деп есептейді, сондай-ақ пайыздық ставкалар мен валюталық
тәуекелді хеджерлеу ҥшін туынды қаржылық аспаптар бойынша келісімдерді жасау шығыстары
қолданылатын тарифтік формулада толығымен кӛрсетілмейді деп есептейді.
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Валюталық тәуекел
Валюталық тәуекел – бҧл, валюталық ауыстыру бағамының
айтарлықтай ӛзгеруінен
Компанияның экономикалық залал шегуі мҥмкін тәуекел. Компанияның шоғырландырылған
қаржылық есептемесінде Компанияның фукционалдық валютасы болып табылатын теңгемен
және шоғырландырылыған қаржылық есептемесінде ҧсынбалы валютамен кӛрсетілген.
Шоғырландырылған қаржылық есептемені дайындау кезінде Компанияның функционалдық
валютасынан ерекшеленетін валютадағы мәміле жасалатын кҥнгі басымдыққа ие болып отырған
ауыстыру бағамы бойынша кӛрсетіледі. Әрбір есепті кҥнге ақша баптары мәміле жасалған кҥнгі
ауыстыру бағамы бойынша теңгеге ауыстырылады. Ақшалай емес баптар шетел валютасымен
кӛрсетілетін әділ қҧнмен жҥргізіледі және әділ қҧн анықталатын кҥнгі ауыстыру бағамы
бойынша теңгеге ауыстырылады. Шетелдік валютадағы олардың тарихи қҧнымен ӛлшенетін
ақшалай емес баптар ауыстырылмайды.
Валюталық айырмалар аяқталмаған кҥрделі қҧрылысқа қатысы бар валюталық айырмадан басқа,
олар туындаған кезеңдегі жиынтық табыс жӛніндегі
шоғырландырылған
есептемеде
мойындалады, олар шетелдік валютадағы қарыз қаражаттары бойынша пайыздарды тӛлеу
шығындарына тҥзету ретінде қаралған кезде келешекте пайдалану ҥшін осындай активтердің
қҧнына енгізіледі.
Компания шетелдік валютада кӛрсетілген операцияларды орындайды; сондықтан ауыстыру
бағамының ауытқуына ҧшырайды. Сонымен қатар Компанияның шетелдің валютада кӛрсетілген
активтері мен міндеттемелері бар. Компанияның валюталық қарыз қаражаттары негізінен АҚШ
долларымен кӛрсетілгендіктен, Компания валюталық қолда бар қаражатты валюталық қарыз
қаражаттары бойынша кез келген табысты немесе залалды ӛтеу ҥшін АҚШ долларындағы
депозиттерде сақтайды. Компания осылайша ауыстыру бағамының ауытқуларына деген
тәуелділікті азайтады.
2014 жылдың 30 маусымындағы жай-кҥй бойынша Компанияның 59,2% қаржылық борышы
АҚШ долларына ірілендірілді, ал 40,8 % еуроға ірілендірілді. Компания 2014 жылдың 30
маусымындағы жай-кҥй бойынша теңгерімдік деректер негізінде мыналарды анықтады:



теңге АҚШ доллары бағамына байланысты 1 теңгеге тҥскен сайын Компанияның АҚШ
долларына ірілендірілген шоғырландырылған берешегі шамамен 378 768 мың теңгеге
ӛсуіне әкеп соғады;
теңге еуроға бағамына байланысты 1 теңгеге тҥскен сайын Компанияның еуроға
ірілендірілген шоғырландырылған берешегі шамамен 191 962 мың теңгеге ӛсуіне әкеп
соғады.

Пайыздық ставка ӛзгерісінің тәуекелін басқару
Компания қарыз қаражаттарын жҥзеге асыратындықтан білгіленген және қҧбылмалы пайыздық
ставканың ӛзгеру тәуекеліне ҧшырайды. Компания пайыздық ставка ӛзгерістерінің ӛзгеруіндегі
ӛз тәуекелдерін ӛзінің ақшалай және оған теңестірілген қысқа мерзімді инвестициялары мен
қарыз қаражаттары кӛрсетілген валюталардағы пайыздық ставкалардың ӛзгеруіне мониторинг
жҥргізу жолымен және Компанияның қарыз қаражаттары арасындағы теңгерімдерді тіркелген
және қҧбылмалы пайыздық ставкалармен қолдай отырып шектейді.
Басқа бағалар тәуекелі
Компания ҥлестік инвестицияларға байланысты баға тәуекеліне ҧшырайды. Ҥлестік инвестиция
қолда бар қаражатты сауда-саттық емес, стратегиялық мақсаттарға жҧмсауға белгіленеді.
Компания аталған инвестицияларды белсенділікпен жҧмсамайды.
Теңгерімнен тыс міндеттемелер
Компанияның Инвестициялық Меморандумы жасалған кҥнгі жай-кҥй бойынша
тыс міндеттемелер бойынша шарттары жоқ.
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теңгерімнен

САЛАҒА ШОЛУ
Шолу
Қазақстан Республикасының біртҧтас электр энергетикалық жҥйесі («БЭЖ») Қазақстанның
тҧтынушыларын сенімді және сапалы электр энергиясымен жабдықтауды қамтамасыз ететін
электр станцияларының, электр жеткізу желілері мен қосалқы станцияларының жиынтығын
білдіреді.
Қазақстан Республикасы электр энергетикалық саланың қҧрылымы тӛменде келтірілген схемада
кӛрсетілген.

ТМД Электр энергетикалық кеңесінің деректері («2001-2011 жылдардағы Тәуелсіз Мемлекеттер
Достастығы электр энергетикасы» жинағы, Москва, 2012 және ТМД Электр энергетикалық кеңесі
әзірлеген 2013 жылдың 4-тоқсанындағы ТМД-ға мҥше-мемлекеттердің электр энергетикасы есебі)
бойынша Қазақстан электр энергиясын ӛндіру және тҧтыну кӛлемі жағынан ТМД елдері
арасында 3 орынды иеленеді.
Қазақстан Республикасының электр энергетикасы мынадай негізгі секторларды қамтиды:
• электр энергиясын ӛндіру;
• электр энергиясын жеткізу;
• электр энергиясымен жабдықтау;
• электр энергиясын тҧтыну.
Тӛмендегі диаграммада 2010 жылдан бастап 2012 жылға дейінгі кезеңде миллион кВтсағ. электр
энергиясын ӛндіру мен тҧтынуға қатысты ақпарат келтірілген.
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Электр энергиясын ӛндіру
2014 жылғы 1 қыркҥйектегі жай-кҥйі бойынша электр энергиясын Қазақстанда 76 электр
станциясы ӛндіреді, кӛптеген жағдайларда Ҥкімет электр станцияларының акцияларын ішінара
немесе жанама иеленген. 2013 жылғы 1 қаңтардағы жай-кҥй бойынша Қазақстандағы электр
станциялардың белгіленген жалпы қуаты 20.442 МВт, болжанылған жалпы қуаты 16.425 МВт
қҧрайды.
Қазақстанның нарықтағы сҧранысты қанағаттандыруы ҥшін жеткілікті ӛндірістік қуаты бар,
бірақ электр жеткізу желілері мен электр энергиясын кӛп тҧтынатын орындардың тарихи
қҧрылымының сәйкестігі елдің оңтҥстігі мен батысында қуаттың тапшылығына әкеп соғады. Бҧл
ретте халық сирек орналасқан солтҥстік аймақта қуаттың артықтығы байқалады. Оңтҥстікте
бастапқы энергия кӛздері аз және осыған байланысты электр энергиясын ӛндіру тапшылығы
байқалады. Компанияның деректеріне сай кемінде белгіленген қуаттардың 80%-ы кӛмірмен
жҧмыс істейді және ол солтҥстік кӛмір ӛндіруші аймақтарда орналасқан. Қазақстанның су электр
станциялары солтҥстік шығыста, ең бастысы Қытайдан басталып Қазақстанның солтҥстікшығыс аумағы арқылы ағатын Ертіс ӛзенінің аумағында орналасқан. Солтҥстікте ӛнеркәсіптік
ксіпорындар, негізінен металлургиялық сектор тарапынан электр энергиясына деген ҥлкен
сҧраныс бар.
Батыс ӛңірінде кӛмір қышқылының ҥлкен қоры бар, бірақ бҧл ӛңір ӛмір бойы және қазіргі
уақытта электр энергиясын импорттаушы болып келеді.
31 желтоқсандағы жай-кҥй бойынша
2011
2012

Жылу электр станциялары
Су электр станциялары
Газ турбиналық электр станциялары
Барлығы

(млрд.
кВт.с))
73 031.3
7 849.0
5 322.7
86 203.0

(Ҥлесі, %)
84.7
9.1
6.2
100.0

(млрд.
кВт.с))
76 663.6
7 607.5
5 976.4
90 247.5

2013

(Ҥлесі, %)

(млрд.
кВт.с))

(Ҥлесі,
%)

85
8.4
6.6
100.0

77 622
7 701
6 645,8
91 972,7

84,4
8,4
7,2
100

Ақпаратты беру кӛзі: Компанияның деректері
Электр станциялары ҧлттық мақсаттағы электр станцияларына, қҧрамында ӛнеркәсіптік
кешендер бар электр станцияларына, ӛңірлік мақсаттағы электр станцияларына бӛлінеді.
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Ҧлттық мақсаттағы электр станцияларына Қазақстан Республикасы электр энергиясының кӛтерме
сауда нарығында тҧтынушыларға электр энергиясын ӛндіру мен сатуды қамтамасыз ететін ірі
жылу электр станциялары жатады:









«Екібастҧз ГРЭС-1» ЖШС,
«Екібастҧз ГРЭС-2 станциясы» АҚ,
«Еуроазия Энергетикалық Корпорациясы» АҚ Ақсу ГРЭС-і,
«Қазақмыс» Корпорациясы» ЖШС Қарағанды ГРЭС-2,
«Т.И. Батҧров атындағы Жамбыл ГРЭС» АҚ,
«Бҧхтарма ГЭС-і» АҚ,
«Ӛскемен ГЭС-і» АҚ,
«Шҥлбі ГЭС-і» АҚ.

Ӛнеркәсіптік мақсаттағы электр станцияларына электр және жылу энергиясын қоса ӛндіретін
ЖЭО жатады, олар ірі ӛнеркәсіптік кәсіпорындар мен жақын маңдағы елді мекендерді
электрмен, жылумен жабдықтау ҥшін қызмет етеді.
Ӛңірлік мақсаттағы электр станциялар – бҧл электр энергиясын сатуды ӛңірлік электр желілік
компаниялар мен энергия жеткізуші ҧйымдардың желілері арқылы жҥзеге асыратын, сондай-ақ
жақын маңдағы қалаларды жылумен жабдықтайтын аумақтармен біріктірілген ЖЭО.
Қазақстандағы барынша ірі ЖЭО:
ЖЭО-3 «Қарағанды Энергоорталық» ЖШС,
ЖЭО-2 «Арселор Миттал Теміртау» АҚ,
ЖЭО «ССГПО» (Рудный ЖЭО),
Жезқазған ЖЭО «Қазақмыс» Корпорациясы» ЖШС,
ЖЭО «Қазақстанның алюминийі (Павлодар ЖЭО-1),
ЖЭО-3 «Павлодарэнерго» АҚ (Павлодар ЖЭО-3),
ЖЭО-2 «Астана Энергия»,
Алматы ЖЭО-2 «АлЭС» АҚ,
«Атырау ЖЭО» АҚ,
«AES Ӛскемен ЖЭО» ЖШС,
ЖЭО-2 «МАЭК Қазатомӛнеркәсібі» ЖШС,
Петропавл ЖЭО-2 «СолтҥстікҚазЭнерго» ЖЭО.
Электр энергиясын жеткізу
ҦЭТ қҧрылымы
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* Теңгерім тҧтыну кӛлемін шегеріп тастағандағы ӛндіру кӛлемі ретінде есептеледі

Қазіргі уақытта қолданыстағы Қазақстан ҦЭТ-ы Кеңестер Одағының электр энергетикалық
жҥйесінің бір бӛлігі ретінде тарихи тҥрде қалыптасты. «БИЗНЕС - Компания тарихы – Жҥйе
қҧрылымын» қараңыз.
Солтҥстік желі Алтайдан Сібірге, одан әрі Қазақстанға, Екібастҧзға, Кӛкшетау мен Қостанайға
ӛтетін кеңес уақытында салынған жоғары кернеуі 1150 кВ электр жеткізу желілері арқылы Ресей
желісіна жалғанған және одан әрі Ресейге қайта жалғасады. Желілер тек кернеуі 500 кВ-мен ғана
пайдаланылады. Сондай-ақ солтҥстік ӛңірді Ресей желілерімен байланыстыратын кернеуі 500220кВ басқа желілер де бар. Солтҥстік желілерге қоректендерді беру ӛңірлердегі электр
станцияларынан жҥзеге асырылады.
«Батыс транзит» АҚ салған Ақтӛбе желісі кернеуі 500 кВ 200 км желілер арқылы Солтҥстік
ӛңірдің қалған желілерімен қосылған, оның дауыс беруші акцияларының 20%-ы Компанияға
тиесілі. «Бизнес – Аффиллиирленген тҧлғалар» бӛлімін қараңыз.
Тарихи оңтҥстік желі Орталық Азия энергия жҥйесі («ОАЭЖ») арқылы Қырғыз Республикасы
мен Тәжікстаннан су электр энергиясын алатындай етіп салынған. Ол кернеуі 220 кВ екі
жеткізу желілерімен және екі 500 кВ желілермен қосылған. Оңтҥстік ӛңір солтҥстік желілерден
және ОАЭЖ электр энергиясын алады. 2009 жылы Компания оңтҥстік ӛңірді ӛздерінде ӛндірген
электр энергиясымен қамтамасыз ету ҥшін кернеуі 500 кВ Солтҥстік-Оңтҥстік транзитінің 1 100
км екінші желісінің қҧрылысын аяқтады. Осы объектінің сметалық қҧны кемінде 300 млн. АҚШ
долларын қҧрады.
Батыс ӛңірдің республика аумағы арқылы оны Солтҥстік және Оңтҥстік аймақтармен қосылатын
электр желілері жоқ. Елдің батыс ӛңірінің электр энергиясына деген ӛмір бойғы сҧранысы
ішінара Ресейдің кӛршілес ӛңірлерінің жеткізілімдерімен қанағаттандырылды. Қазіргі уақытта
Батыс ӛңір тек қана ресей энергия жҥйесі арқылы елдің солтҥстігімен қосылған.
Ӛңірлік электр желілік компаниялар электр энергиясын жеткізу жӛніндегі ӛңірлік қажеттіліктер
ҥшін қызмет етеді және электр энергиясын бӛлшек сауда тҧтынушыларына жеткізу ҥшін жауап
береді. Олар ҦЭТ-пен ӛңірлердің шекараларында жҧмыс істейтін осындай аудандардың тиісті
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географиялық шекараларымен тҧспа-тҧс келетін Ӛңірлік электр желілік компанияларының
(«ӚЭК») тӛменгі вольтты электр жеткізу желілерімен қосылған. ӚЭК-тің басым кӛпшілігі жеке
инвесторларға тиесілі.
Электр энергиясының бӛлшек сауда нарығындағы энергия жеткізуші ҧйымдар («ЭЖҦ») шарттық
талаптармен электр желілері арқылы электр энергиясын жеткізу жӛнінде қызмет кӛрсетеді,
қызмет кӛрсетілетін желілерге қосылған барлық бӛлшек сауда тҧтынушыларының тҧтыну
кӛлемін анықтайды және осы ақпаратты энергиямен жабдықтаушы және ӚЭК береді.
Электр энергиясымен жабдықтау
Қазақстан Республикасы электр энергиясы нарығының электрмен жабдықтау секторы энергия
ӛндіруші ҧйымдарда немесе орталықтандырылған сауда-саттықтарда электр энергиясын сатып
алуды және кейіннен оны соңғы бӛлшек сауда тҧтынушыларына сатуды жҥзеге асыратын
энергиямен жабдықтаушы ҧйымдардан («ЭЖҦ») тҧрады. ЭЖҦ бір бӛлігі электр энергиясының
«кепілдікпен жеткізушілер» функцияларын орындайды.
Ҥкіметтің 2004 жылдың басында электр энергетикасы саласындағы нарықтық қатынастарды
одан әрі дамыту тҧжырымдамасы мен 2004 жылғы 9 шілдеде «Электр энергетикасы туралы» Заң
қабылданғаннан кейін ЭЖҦ бәсекелестік бӛлшек сауда бағаларын белгілеу мақсатында ӛзінің
электр жеткізу жӛніндегі бизнесін электрмен жабдықтау функцияларынан бӛліп ала бастады.
Қазақстанның электр энергиясын бӛлу секторына энергияны ӛндірушілерден тікелей немесе
орталықтандырылған сауда-саттық арқылы электр энергиясын сатып алып, соның нәтижесінде
оны соңғы салаларға немесе тҧтынушыларға (ӛнеркәсіптік орындар мен халыққа) қайта сататын
энергиямен жабдықтаушы ҧйымдар кіреді. Жалпы тҧтыну нарығының 30 пайызы дерлік ҥлесіне
тиетін «Шығысэнерготрейд» ЖШС, «Оңтҥстік жарық» ЖШС, «Алматыэнергоӛткізу» ЖШС,
«Энергия ағыны» ЖШС, «ЖамбылЖарықСауда-2030» ЖШС, «Жезқазғанэнергоӛткізу» ЖШС,
«Қостанай Энергоорталық» ЖШС, «АлатауЖарықКомпаниясы» ЖШС, «Астанаэнергоӛткізу»
ЖШС,
«Павлодарэнергоӛткізу»
ЖШС,
«Қарағанды
Жылу
Ӛткізу»
ЖШС,
«Ақтӛбеэнергожабдықтау» ЖШС,
«БатысЭнергоресурстары» ЖШС, «Атырау Энергосату»
ЖШС, «Жетысуэнерготрейд» ЖШС, «СолҚазЭнергоӛткізу» АҚ, «КӛкшетауЭнергоОрталық»
ЖШС және «АРЭК-Энергоӛткізу» ЖШС ең ірі ЭЖҦ болып табылады.
Электр энергиясын тҧтыну
Қазақстанда электр энергиясын тҧтынудың жылдық қарқынының ӛсуі негізінен Қазақстан
экономикасының тҧрақты дамуының арқасында 2000 жылдан бастап 2013 жылдар аралығында
4,7 % қҧрады. 2013 жылы Қазақстандағы электр энергиясын жалпы тҧтыну 89,6 млрд.кВт.с (2011
жылмен салыстырғанда ӛсуі 2%) қҧрады.
Тӛменде келтірілген кестеде 2000 жылдан бастап 2013 жылдар аралығындағы кезеңде электр
энергиясын тҧтынудың серпіні кӛрсетілген:
31 желтоқсанмен
аяқталатын жылдағы

Электр
энергиясын
тҧтыну

ІЖӚ
Бұрынғы жылға
қарағандағы
ӛзгеріс (%)
2000 ...............................

Электр энергиясын
тҧтыну

54 380,1

Бұрынғы жылға
қарағандағы ӛзгеріс
(%)
7,2%

56 657,4

4,2%

58 047,5

2,4%

(ГВт.с)

9,8%
2001 ...............................

0,7

13,5%
2002 ...............................

ІЖӚ-нің ӛсуіне
электр
тҧтынудың
айқындығы (1)

0,3

9,8%

0,2
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31 желтоқсанмен
аяқталатын жылдағы

Электр
энергиясын
тҧтыну

ІЖӚ
Бұрынғы жылға
қарағандағы
ӛзгеріс (%)
2003 ...............................

Электр энергиясын
тҧтыну

61 982,0

Бұрынғы жылға
қарағандағы ӛзгеріс
(%)
6,8%

64 807,2

4,6%

68 129,0

5,1%

(ГВт.с)

ІЖӚ-нің ӛсуіне
электр
тҧтынудың
айқындығы (1)

9,3%
2004 ...............................

0,7

9,6%
2005 ...............................

0,5

9,7%

0,5
71 771,4

2006 ...............................

5,3%

10,7%

0,5
76 439,6

2007 ...............................

6,5%

8,9%
2008 ...............................

0,7
80 619,6

5,5%

77 959,6

(-3.3%)

83 767,1

7,4%

88 136,0

5,2%

91 444,2

3,8%

89 640,8

-2.0

3,3%
2009 ...............................

1,7

1,2%
2010 ...............................

(-2.7)

7,3%
2011 ...............................

1,0

7,50%
2012 ...............................

0,7

5%
2013 ...............................

0,8

6

-0,3

* Электр энергиясын тҧтынудағы ӛзгеріс пайызын сол кезеңде ІЖӚ ӛзгерісі пайызына бӛлумен есептеледі.

Ақпаратты беру кӛзі: ІЖӚ – Қазақстан Республикасы Статистика агенттігі, тұтынушы
компаниялар жӛніндегі деректер - Компания.
Электр энергиясына деген сҧраныс пен ІЖӚ ӛсуі аралығындағы арақатынас дәрежесі неғҧрлым
жоғары дәрежеде нарық қҧрылымына тәуелді болады.
Тӛменде келтірілген кестеде облыстардың соңғы ҥш жылдың ішінде электр энергиясын тҧтынуы
бӛліп кӛрсетілген.

31 желтоқсандағы жай-кҥй бойынша
2011
2012

Ақмола облысы
Ақтӛбе облысы
Алматы облысы
Атырау облысы
Батыс Қазақстан облысы
Жамбыл облысы
Қарағанды облысы
Қостанай облысы

(Кӛлемі,
ГВт.с)
7 058
3 805
9 339
3 705
1 635
3 629
15 685
5 753

(Ҥлесі,
%)
8
4
11
4
2
4
18
7
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(Кӛлемі,
ГВт.с)
7 491
3 934
9 849
3 874
1 675
3 809
16 162
5 763,8

2013
(Ҥлесі,
%)
8.2
4.3
10.8
4.2
1.8
4.2
17.7
6.3

(Кӛлемі,
ГВт.с)
7.508
3.964
9.609
4.090
1.701
3.661
15.509
5.581

(Ҥлесі,
%)
8,4
4.4
10,7
4,6
1,9
4,1
17,3
6,2

31 желтоқсандағы жай-кҥй бойынша
2011
2012

Қызылорда облысы
Маңғыстау облысы
Оңтҥстік Қазақстан облысы
Павлодар облысы
Солтҥстік Қазақстан облысы
Шығыс Қазақстан облысы
Барлығы

(Кӛлемі,
ГВт.с)
1 384
4 241
3 614
17 871
1 668
8 749
88 136

(Ҥлесі,
%)
2
5
4
20
2
10

(Кӛлемі,
ГВт.с)
4 125,6
3 637,6
2 885,7
2 517,3
5 763,8
4 125,6
3 637,6

2013
(Ҥлесі,
%)
1.6
4.7
4.2
20.1
1.9
9.9
100

(Кӛлемі,
ГВт.с)
1.510
4.441
3.841
17.904
1.669
8.649
89.640,8

(Ҥлесі,
%)
1,7
5,0
4,3
20,0
1,9
9,6
100

Ақпаратты беру кӛзі: Компания
2013 жылы Қазақстандағы электр энергиясын тҧтыну 2012 жылмен салыстырғанда 2,0%-ға
(немесе 1803,4 млн. кВт.с., 89 640,8 млн. кВт.с ҧлғайды. Қазақстан БЭЖ-нің Солтҥстік және
Оңтҥстік аймақтары бойынша аталған кӛрсеткіштің кемуі тиісінше 1 7768,2 млн. кВтс (2,8%)
және 382,4 млн. кВтс (2,0%) қҧрады. Қазақстанның Батыс аймағындағы тҧтыну 347,2 млн.кВтс
(3,5%) артты.
Мынадай компаниялар 2013 жылы электр энергиясының ең ірі кӛлемдегі тҧтынушылары болды:
Млн. кВт.с

%
2011ж.

Ақсу ферроқорыту зауыты

5.763,8

103,8

«Арселор Миталл Темиртау» АҚ

4.125,6

97,9

«КЭЗ» АҚ

3.637,6

100,4

«Қазмырыш» АҚ

2.885,7

102,0

«ССГПО» АҚ

2.517,3

96,9

Тарифтер
Табиғи монополиялар туралы
заңға сәйкес Компанияның мынадай қызметтері табиғи
монополияның қызмет аясына жатады, және мҧндай қызметтер қҧны реттеуші органдар бекітетін
тарифтер негізінде белгіленеді:
1. электр желілері бойынша электр энергиясын жеткізу;
2. электр энергиясын торапқа босатуды техникалық диспетчерлендіру және электр энергиясын
тҧтыну;
3. электр энергиясын ӛндіру мен тҧтынуды теңгерімдеуді ҧйымдастыру.
Тарифтер реттеу қызметінің негізгі қҧрамдас бӛлігі болып табылады, сондай-ақ Компания
қызметінің тиімділігі мен тҥсім деңгейін реттеуде ҥлкен маңызға ие. Компания тарифтерді сол
тарифтердің қҧрамдас бӛліктерін анықтайтын реттеуші органдар қабылдаған нормативтік
қҧқықтық актілерге сәйкес есептеп белгілейді. Компанияның тарифтерін реттеуші орган бекітеді.
Компания тарифтері «шығындар плюс тіркелген пайда» әдісі бойынша белгіленеді, оған сәйкес
Компания белгілі бір уақыт кезеңіне тарифті белгілеу мақсатында операциялық және қаржылық
шығыстарды тиісті тҥрде бағалайды, және капитал пайдалылығын әділ есептеу жолымен нақты
нәтижеге қол жеткізеді. Бҧл шара Компанияға негізгі шығыстардың орнын жабуға кепілдік береді
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және реттеуші орган бекіткен мӛлшерде табыс деңгейінің шекті кӛлеміне қол жеткізуге мҥмкіндік
береді.
Табиғи монополиялар туралы заң мәтіні бойынша реттеуші орган Табиғи монополияларды реттеу
агенттігі («ТМРА») болды, ол 2014 жылғы тамызда қысқарып, оның функциясын атқару Ҧлттық
экономика министрлігіне («ҦЭМ») жҥктелді.
Бҧрын қолданыста болған заңнама Компанияға тарифтерді бір жылға да, бірнеше жылға да
бекітуге мҥмкіндік берген болатын. Ӛткен жылдары Компания тарифтерді жыл сайынғы негізде
бекітуге ҧмтылды. 2013 жылы Компания тарифтердің шекті деңгейін екі жылға бекітуге ӛтінім
берді. Бірақ, Табиғи монополияларды реттеу заңына енгізілген, 2013 және 2014 жылдары
қабылданған соңғы ӛзгерістерге сәйкес болашақта Компания тарифтердің шекті деңгейін кемінде
бес жыл мерзімге ғана бекіте алады.
Осындай ретпен Компания 2015 жылы ӛз тарифтерін кемінде бес жыл мерзімге бекітуге ҧсынуы
тиіс.
Жалпы ережелерге сәйкес, ҦЭМ бекіткен тарифтер мен тарифтердің шекті деңгейі бекітілген
мерзімге сәйкес қолданыста болады.
Кейбір ерекше жағдайларда ғана қолданыстағы тарифтердің шекті деңгейін тҥзету Компания
бақылауынан тыс міндеттемелер туындаған жағдайда ғана болуы мҥмкін. «БИЗНЕС» «KEGOC
тарифтері» бӛлігін қараңыз.
Қолданыстағы нормативтік талаптармен байланысты қиындықтар
Қазақстанның электр энергетикасы саласы бірқатар айтарлықтай реформалардан ӛтті, бірақ
кейбір міндеттер әлі де болса шешілместен қалып отыр. Ҥкімет шешімдері энергия ӛндіруші
компаниялардың нарықта бәсекелесуіне кедергі келтіріп, олардың жағдайын қиындатуда.
Жергілікті нарықтарда электр энергиясын бӛлу әлі кҥнге дейін монополияландырылған.
ҚР Электр энергетикасы туралы Заңға сәйкес Қазақстандағы энергетикалық нарықты реттеу
мақсатында мәдімделген энергияны тҧтынушылардың сҧранысын барынша қанағаттандыру және
электр және жылу энергиясының нарығына қатысушылардың қҧқықтарын тҧтынушыларға электр
және жылу энергиясы жеткізушілерін таңдау
қҧқығы кепілдігін беретін нарықтағы
бәсекелестік жағдайларды қҧру жолымен қорғау болып табылады. Электр энергиясын ӛндіруге
арналған тарифтер, ресми тҥрде ашық нарықта айқындалады. Іс жҥзінде, бірақ ӛндірушілерге
арналған тарифтерді ҦЭМ бекітуі тиіс және ӛндірістік қуаттарды кеңейту мен жаңғырту кезінде
электр станцияларына инвестициялар салынған жағдайда кӛтерілуі мҥмкін.
Экономикалық ӛсуді қолдау және электр энергиясын жеткізу электр энергиясын ӛндіруге және
жеткізуші желілерге қомақты инвестициялар салуды қажет етеді. Тарифтердің жылдам ӛсуі
саланың кейбір экономикалық негізделген саласына инвестициялар салудың мҥмкіндігін
кӛрсетті. Тарифтерді кӛтеру міндеті электрге арналған бағалардың әлеуметтік және
макроэкономикалық саясатта атқаратын рӛлімен кҥрделене тҥседі. Бҧл саладағы жеке
инвестициялар ҥшін негізгі қаржылық кедергі болып табылады.
2014 жылғы 29 мамырда Қазақстан, Ресей және Белоруссия Еуразия экономикалық одағы
(«ЕАЭО») шартына қол қойды. ЕАЭО шартын ҥш елдің парламенттері бекіткен жағдайда 2015
жылғы 1 қаңтардан бастап жҧмыс істейді. Мҥше мемлекеттер басқалармен қатар, мҥше
мемлекеттердің электр энергетикалық жҥйелерінің қатарлас жҧмысы негізінде бірыңғай электр
энергиясы нарығын қҧруға келіседі. Осы Инвестициялық меморандум жасалған кҥнге осыған
байланысты Қазақстанның заңнамасына қандай да болмасын ӛзгерістер жоқ. Мҥше мемлекеттер
2015 жылдың шілдесіне қарай бірыңғай электр энергетикалық нарығы тҧжырымдамасын
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әзірлеуге келісті. Қолданыстағы электр энергиясын реттеу базасы бірыңғай электр энергетикасы
нарығының қҧрылуына байланысты жаңа ӛзгерістерді кӛрсету ҥшін айтарлықтай тҥрде қайта
қаралатын болады. Сондай-ақ «ТӘУЕКЕЛДІК ФАКТОРЛАРЫ» бӛлімін қараңыз.
Қазақстанның энергетикалық стратегиясы және инфрақҧрылымды дамыту
Қазақстан Республикасы Ҥкіметінің 2014 жылғы 28 маусымдағы № 724 қаулысымен 2030 жылға
дейінгі Қазақстан Республикасының отын-энергетикалық кешенін дамыту тҧжырымдамасын
бекітті.
2030 жылға дейінгі Қазақстан Республикасының отын-энергетикалық кешенін дамыту
тҧжырымдамасы әлемдік озық іс-тәжірибе мен әлемдік энергетикадағы соңғы даму ҥдерістерін
ескере отырып мҧнай газ, кӛмір, атом және электр энергетикасы салаларының біртҧтас дамуын
байланыстырады.
Отын-энергетикалық кешенін дамыту тҧжырымдамасын әзірлеу кезінде мынадай міндеттерді
шешу ескерілді:
1) АЭК ресурстары мен ӛнімдерін қамтамасыз етуді ӛз беттерінше жеткілікті кҥшейту жолымен
елдің энергетикалық қауіпсіздігін қамтамасыз ету;
2) ӛңірлер экономикасының энергияны тҧтынуды ӛсіруін қанағаттандыру жолымен ӛңірдегі
геосаяси ықпалды кҥшейту;
3) елдің экономикалық әлеуетін дамыту;
4) ғылыми әлеуетті дамыту;
5) энергия жабдықтары мен энергия объектілерінің қауіпсіздігі мен сеінмділігін арттыру;
6) ХХІ ғасырдың технологияларын пайдалану жолымен АЭК салаларын қарқынды дамыту;
7) энергия теңгерімге жаңартылатын энергия кӛздері мен энергияның балама кӛздерін белсенді
тарту;
8) энергия және ресурсты ҥнемдеу, энергия тиімділікті арттыру.
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НОРМАТИВТІК-ҚҦҚЫҚТЫҚ РЕТТЕУ
Тӛменде салаға, сондай-ақ тарабы Қазақстан болып табылатын Компанияға қолданылатын
халықаралық шарттарға қатысы бар Қазақстандағы әртҥрлі нормативтік құқықтық
актілердің қысқаша сипаттамасы келтіріген. Тӛменде келтірілген нормативтік құқықтық
актілерге жасалған қысқаша шолулар жеткілікті болып табылмайды және инвесторларға
жалпы ақпарат ғана береді; аталған тізбе кәсіби заңдық кеңес беруге арналмаған және оны
алмастыра алмайды.
Кіріспе
Компания аса қажетті реттелетін саланың қызметін жҥзеге асырады. Олар мемлекет тағайындаған
Жҥйелік оператордың міндеттерін орындайды және Қазақстанның бірыңғай энергия жҥйесін
(«БЭЖ») басқарады. Жҥйелік оператордың мәртебесіне толықтыру ретінде табиғи монополиялар
функцияларын орындайды, ол табиғи монополиялар субъектілерінің мемлекеттік тіркеліміне
енгізілген. Осыған байланысты, Компания бірегей жағдайда орналасқан және оның реттеу режимі
кӛптеген қазақстандық компаниялардың реттеу режиміне қарағанда неғҧрлым барынша кҥрделі
болып табылады.
Электр энергетикасы туралы заң
Жүйелік оператор
Электр энергетикалық сектордың қызметін реттейтін негізгі нормативтік қҧқықтық акт «Электр
энергетикасы туралы» заң болып табылады, ол 2004 жылы қабылданып, қолданысқа енгізілді. Бҧл
заң электр және жылу энергиясын ӛндіру, жеткізу және тҧтыну мәселелерін реттейді. Тӛменде
Компанияға қолданылатын заңның негізгі қағидаттары келтірілген.
«Электр энергетикасы туралы» заң «Жҥйелік оператордың» қҧқықтық мәртебесін былайша
айқындайды: орталықтандырылған жедел-диспетчерлiк басқаруды, басқа мемлекеттердiң энергия
жҥйелерiмен қатарлас жҧмыс iстеудi қамтамасыз етудi, энергия жҥйесiндегi теңгерiмдi ҧстап
тҧруды, жҥйелік қызмeттep кӛрсетуді және электр энергиясының кӛтерме сауда нарығы
субъектiлерiнен қосалқы кӛрсетiлетiн қызметтердi сатып алуды, сондай-ақ электр энергиясын
ҧлттық электр торабы («ҦЭТ») бойынша берудi, оған техникалық қызмет кӛрсетудi және оны
пайдалану әзiрлiгiнде ҧстап тҧруды жҥзеге асыратын ҧлттық компания. Электр энергетикасы
туралы заң Ҥкіметке Жҥйелік операторды тағайындау туралы ӛкілеттік берді. ЭМ Компанияны
2014 жылғы 17 қазандағы №61 бҧйрығына сәйкес Жҥйелік оператор етіп тағайындады.
Компания ЭМ тағайындауымен Жҥйелік оператор бола отырып, келесі қызметтерді қоса алғанда
Жҥйелік оператордың қызметін кӛрсетуге айырықша қҧқығы бар: (i) ҦЭТ арқылы кӛрші
мемлекеттердің және ӛңіраралық электр жеткізу желілерімен электр энергиясын
электр
станциялардан электр энергиясының кӛтерме сауда нарығына қатысушыларға жеткізілетін
трансшекаралық ағындарды қоса алғанда, ҦЭТ арқылы электр энергиясын жеткізу; (iі)
техникалық диспетчерлендіру; (iіі) БЭЖ-де электр энергиясын ӛндіру-тҧтынуды теңгерімдеу;
сондай-ақ (iv) электр қуатын реттеу. ЭМ тағайындауымен Жҥйелік оператор бола отырып,
Компанияның ҦЭТ-ты пайдалануға айырықша қҧқы бар.
ҰЭТ-ты жекешелендіруге қатысты ережелер
Электр энергетикасы туралы заң электр энергиясын мемлекетаралық және (немесе) ӛңiраралық
жеткізуді, электр станцияларының қуатын берудi жҥзеге асыратын және 220 кВ және одан
жоғары электр беру желiлерiнiң, қосалқы станциялардың және тарату қҧрылғыларының
жиынтығы екендігін айқындап берді. «Электр энергетикасы туралы» Заң бҧдан әрі ҦЭТ-тың
жеке ӛзі жекешелендіруге жатпайтынын және ҧлттық компанияға Ҥкімет белгілеген тәртіпте
және талаптармен берілуі тиіс екендігін белгілеп берді. Жеке инвесторларға Ҧсыныс
Қазақстанның заңнамасымен бекітілген аталған терминнің анықтамасына сәйкес қалай болса
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солай ҦЭТ-ты жекешелендіру болып табылмайды, ӛйткені ҦЭТ немесе оның қҧрамдас бӛліктері
иеліктен шығарылмайды және Компания осы Ҧсыныстан кейін де ҦЭТ меншігі болып қалады.
Бҧған қоса, «Халық IPO» бағдарламасы шеңберінде ҧйғарылған Ықтимал ҧсынуға байланысты
2014 жылғы шілдеде «Электр энергетикасы туралы» Заңға басқарушы ҧлттық холдингтің (яғни
Қордың) KEGOC иеліктен шығаруға қҧқығы жоқ екендігін кӛздейтін ӛзгерістер енгізілді, егер
ҧлттық басқарушы холдингке тиесілі осындай пакет кемінде 90 плюс бір дауыс беруші акцияны
қҧрайтын болса. Ықтимал ҧсыну нәтижесінде орналастырылатын акциялар орналастырылған
KEGOC акцияларының кемінде 10% қҧрайды.
«Электр энергетикасы туралы» Заңға толықтыру ретінде, «Жекешелендіруге жатпайтын
мемлекеттік меншіктегі объектілердің тізбесі туралы» Қазақстан Республикасы Президентінің
2000 жылғы 28 шілдедегі №422 Жарлығымен ҦЭТ-тың жекелеген қҧрамдас бӛліктерін, атап
айтқанда кернеуі 200, 500 және 1150 кВ ӛңіраралық электр жеткізу желілерін жекешелендіруге
тыйым салынды. Ҧсыныс дайындаған кезде 2014 жылғы 12 тамызда Қазақстан Республикасы
Президентінің №894 Жарлығымен №422 Жарғының кҥші жойылды. №894 Жарлық иеліктен
шығаруға жатпайтын активтердің тізбесін анықтап берді және оған ҦЭТ немесе оның жеке
қҧрамдас бӛліктері енгізілмейді. «ТӘУЕКЕЛДІК ФАКТОРЛАРЫ» бӛлімін қараңыз.
Электр энергетикасы саласындағы заңға тәуелді актілер
«Электр энергетикасы туралы» заңды іске асыру шеңберінде Компанияның қызметінде
қолданылатын әртҥрлі нормативтік қҧқықтық актілер қабылданды, оларға мыналар кіреді:
1. Жҥйелік оператордың қызмет кӛрсету ережесі (Ҥкіметтің 2013 жылғы 29 наурыздағы №
300 қаулысымен бекітілген Жҥйелік оператордың қызмет кӛрсетуі, жҥйелік және
қосалқы қызметтер нарығын ҧйымдастыру және жҧмыс істеу ережесі). Жҥйелік
оператордың қызмет кӛрсету ережесі: (а) Жҥйелік оператордың жҥйелік қызметтерді
ҧсыну (яғни ҦЭТ арқылы электр энергиясын жеткізу қызметі, электр энергиясын торапқа
жіберу мен тҧынуды диспетчерлендіру, электр энергиясын ӛндіру-тҧтынуды теңгерімдеу)
және б) Жҥйелік оператордың кӛтерме сауда нарығындағы субъектілерден қосалқы
қызметтерді сатып алу талаптарын белгілейді.
2. Теңгерімдеуші нарық ережесі (Ҥкіметтің 2012 жылғы 29 қарашадағы № 1508 қаулысымен
бекітілген Электр энергиясы теңгерімдеуші нарығының жҧмыс істеу ережесі); Осы ереже
теңгерімдеуші нарықтың жҧмыс істеу тәртібін белгілейді.
Теңгерімдеуші нарық
Қазақстанның БЭЖ-де электр энергиясы мен қуаттың теңгерімін қолдау ҥшін Жҥйелік
оператордың қҧралы болып табылады. Жҥйелік оператор кӛтерме сауда нарығының
қатысушыларымен жасалатын шарттар негізінде электрді ӛндіру мен тҧтынуды
теңгерімдеуді ҧйымдастыруды жҥзеге асырады.
3. Кӛтерме сауда нарығы ережесі (Ҥкіметтің 2012 жылғы 4 маусымдағы № 740 қаулысымен
бекітілген Қазақстан Республикасы электр энергиясы
кӛтерме сауда
нарығын
ҧйымдастыру және жҧмыс істеу ережесі). Осы ереже электр энергиясы кӛтерме сауда
нарығын ҧйымдастыру және жҧмыс істеу, сондай-ақ аталған нарықта қызмет кӛрсету
тәртібін айқындайды.
4. Бӛлшек сауда нарығы ережесі (Ҥкіметтің 2012 жылғы 12 шілдедегі № 932 қаулысымен
бекітілген Электр энергиясының бӛлшек сауда нарығын ҧйымдастыру, сондай-ақ аталған
нарықта қызмет кӛрсету ережесі). Осы ереже электр энергиясы бӛлшек сауда нарығын
ҧйымдастыру, сондай-ақ аталған нарықта қызмет кӛрсету тәртібін айқындайды.
5. Электр желілері ережесі (Қазақстан Республикасы Ҥкіметінің 2013 жылғы 19 маусымдағы
№ 625 қаулысымен бекітілген Электр желілері ережесі). Осы ереже электр желісін
пайдалану және БЭЖ-ді басқаруды ҧйымдастыру тәртібін айқындайды.
Табиғи монополиялар туралы заң
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Шолу
Табиғи монополиялар туралы Заңға сәйкес табиғи монополиялар субъектілерінің қызметін
реттейтін негізгі заң болып табылады, Компанияның тораптары бойынша электр энергиясын
жеткізу, торапқа босатуды техникалық диспетчерлендіру және электр энергиясын тҧтыну мен
электр энергиясын ӛндіру-тҧтынуды
теңгерімдеуді
ҧйымдастыру қызметтері табиғи
монополиялар салаларына жатады.
Компания ТМРА тӛрағасының 2005 жылғы 24 қаңтардағы №16-ОД бҧйрығымен бекітілген
Табиғи монополиялар субъектілерінің мемлекеттік тіркеліміне енгізілді. Компания табиғи
монополияр субъектісі бола отырып, Табиғи монополиялар туралы Заң мен осы заңды іске асыру
шеңберінде қабылданған заңға тәуелді актілердің талаптарын сақтауы тиіс.
Реттеуші
2014 жылы Қазақстан Президентінің бастамасы бойынша Ҥкімет қайта қҧрылды, соның
нәтижесінде табиғи монополиялар субъектілерін реттеу жӛніндегі функциялар қайта бӛлінді.
Ҥкімет қайта қҧрылғанға дейін табиғи монополиялар субъектілерін реттеу, реттелетін
қызметтерге тарифтерді және тарифтік сметаларды бекіту жӛніндегі функцияларды Табиғи
монополияларды реттеу агенттігі («ТМРА») жҥзеге асырып келді. Ҥкімет қайта қҧрылымдалған
соң Агенттік таратылды, оның ӛкілеттігі Ҧлттық экономика министрілігіне («ҦЭМ») берілді.
ТМРА қабылдаған барлық нормативік және жеке қҧқықтық актілер ӛзінің қолданысы кезеңінде
бҧрынғысынша әлі де жарамды, егер ҦЭМ-ның шешімімен ӛзгертілмесе немесе кҥшін жоймаса.
ҦЭК реттелетін қызметтерге тарифтерді және оның тарифтік сметалары мен тарифке уақытша
тӛмендетілетін коэффициенттерді бекітеді. Тарифтерді мақҧлдау шеңберінде ҦЭМ шикізаттың,
материалдардың, отынның, энергияның
техникалық және технологиялық шығыстарын,
нормативтік техникалық ысыраптарды, қызметкерлердің нормативтік санын
нормативтік
қҧқықтық актілерде белгіленген тәртіпте бекітеді. ҦЭМ белгіленген тәртіппен ағымдағы және
кҥрделі жӛндеуге және негізгі қҧралдардың қҧнын ӛсіруге әкеп соқпайтын басқа жӛндеуқалпына келтіруге арналған шығындар сметасын; әкімшілік басшы қызметкерлердің штат кестесі
және олардың еңбегіне ақы тӛлеудің шекті деңгейін; есепке алу саясатын; реттелетін қызмет
тҥрлері және ӛзге қызмет бойынша Компанияның кірістерін, шығындары мен жҧмыс істеп тҧрған
активтерін бӛлек есепке алу әдістемесін келіседі.
Табиғи монополиялар туралы заңға сай:
 табиғи монополия субъектісінің табиғи монополия қызметінен басқа ӛзге қызметпен
айналысуы (қызмет тҥрлерінің технологиялық байланыстылығын қоса алғанда), ҦЭМ-ның
алын ала келісімін алу талап етіледі;
 табиғи монополия субъектісінің жарғылық капиталындағы он пайыздан астам дауыс беруші
акцияларын (қатысу ҥлесін) меншігіне сатып алған кез келген адам мәміленің жасалғаны
туралы ҦЭМ-ға алдын ала хабарлауға тиісті;
 реттелетін қызметтерді (тауарлар, жҧмыстар) кӛрсетуге және шығаруға арналған табиғи
монополия субъектісінің мҥлкін иеліктен шығару және (немесе) ӛзге мәмілелер жасау, егер
табиғи монополия субъектісі мҥлкінің немесе мҥлкінің теңгерімдік қҧны ағымдағы жылдың
басындағы бухгалтерлік теңгерімге сәйкес оның активтерінің теңгерімдік қҧнынан 0,05
пайызға асып тҥссе, (және осындай мәмілелер табиғи монополия субъектісінің реттелетін
қызметтеріне тарифтерді немесе олардың шекті деңгейлерін кӛтеретін болса, тҧтынушылармен
жасалған шарттар бҧзылса,
технологиялық жҥйемен байланысты тҧтастық бҧзылса,
кӛрсетілетін реттелетін қызметтер кӛлемі тоқтатылса немесе айтарлықтай тӛмендесе) ҦЭМның алын ала келісімін алу талап етіледі.
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 табиғи монополия субъектісінің акцияларды сатып алуға (қатысу ҥлесін), сондай-ақ ҦЭМ-мен
алдын ала жазбаша келісе отырып, Табиғи монополиялар туралы Заңмен рҧқсат етілген
қызметті жҥзеге асыратын коммерциялық ҧйымдарға ӛзге нысанда қатысуға қҧқы бар; және
 табиғи монополия субъектісін қайта қҧру және тарату ҦЭМ-ның алдын ала келісімен ғана
мҥмкін болады.
Бҧдан басқа, Парламент қазіргі уақытта «Табиғи монополиялар туралы» Заңға ӛзгерістерді
қарауда. Осы Инвестициялық меморандум жасалған кҥнге аталған ӛзгерістер қабылданған жоқ.
Компания қызметі
Компанияның жҥзеге асыруға қҧқығы бар қызмет тҥрлерінің тізбесі ҦЭМ-ның осындай
технологиялық байланысты қызмет тҥрлеріне алдын ала рҧқсатын алған жағдайда табиғи
монополия қызметінің тҥрлері және қызметтің басқа технологиялық байланысты тҥрлерімен
шектелген. Компания сондай-ақ қызметтің басқа тҥрлерін жҥзеге асыра алады, егер осындай
қызметтен тҥсетін табыс Компанияның табысынан 5%-дан асып тҥспесе және ҦЭМ-нан
қызметтің осындай тҥріне алдын ала рҧқсаты алынған жағдайда.
Компания ӛз клиенттерімен шарттар жасайды. Шарттарды жасау кезінде Компания Қазақстан
Республикасы Ҥкіметінің 2003 жылғы 28 қарашадағы № 1194 қаулысымен бекітілген ҥлгі
шарттарды пайдаланады.
Тең қолжетімділік
«Табиғи монополиялар туралы» заң табиғи монополиялардан табиғи монополиялар қызметтеріне
тең жағдайларды жасауды талап етеді. «Электр энергетикасы туралы» Заң Жҥйелік оператор ӛз
тҧтынушыларының ҦЭТ-қа тең қол жетімділігін қамтамасыз ететін міндеттер жҥктеуді
қарастырады. Қазақстан Республикасы Ҥкіметінің 2012 жылғы 19 қаңтардағы қаулысымен
бекітілген «Табиғи монополиялар саласында реттелетін қызметтерге (жҧмыстарға, тауарларға) тең
қолжетімділікті жасау ережесі
әртҥрлі табиғи монополиялар клиенттерінің
табиғи
монополиялардың тауарлары мен қызметтеріне тең қолжетімділікті пайдалана алатын жалпы
талаптарын белгілейді, сондай-ақ клиенттің: (i) ҦЭТ-қа немесе басқа электр жеткізу желілеріне
қосыла алатын; (ii) электр энергиясы кӛтерме сауда нарығында электр энергиясын жеткізу
немесе бӛлу қызметтеріне қолжетімділікты иеленетін; және (iii) диспетчерлендіру қызметтеріне
және электр энергиясын ӛндіру және тҧтыну қызметтеріне қолжетімділікті иеленетін арнайы
талаптарын белгілейді.
Табиғи монополиялар туралы Заңға ӛзгерістер
Осы Инвестициялық меморандум жасалған кҥнге Парламент Мәжілісі Табиғи монополиялар
туралы Заңға ӛзгерістерді қарауда. Бҧл аталған ӛзгерістер әлі қабылданған жоқ. Тҧтастай алғанда
Компания ҧсынған ӛзгерістер Компания немес оның қызметі ҥшін оң және теріс әсерін тигізбеуі
тиіс деп есептейді. Ҧсынылған ӛзгерістер жоба болып табылады немесе Мәжіліс пен Парламент
комитеттері оны қарау және пысықтау процесінде айтарлықтай ӛзгеруі мҥмкін. Қандай да
болмасын ӛзгеріс ҧсынылған редакцияда қабылданатынына ешкім кепілдік бермейді.
Осы Инвестициялық меморандум жасалған кҥнге Табиғи монополиялар туралы Заңға мынадай
негізгі ӛзгерістерді енгізу қарастырылуда, олар Компания мен оның қызметіне қатысты болуы
мҥмкін:
1) табиғи монополия субъектісінің басқа қызмет тҥрлерімен айналысуға тыйым салу кҥшінің
жойылуы. Компания осы тыйым салу кҥшінің жойылуы Табиғи монополиялар туралы
Заңға және онымен байланысты табиғи монополия субъектілерін және олардың
қызметтерін реттеуге қойылатын негізгі қағидаттар, әдістер мен тәсілдер, табиғи
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монополия субъектілерінің монополиялық қызметін және ӛзге қызметті шектеу, бӛлек
бухгалтерлік есеп жӛніндегі барынша қатаң талаптарды жҥргізу, монополиялық қызметке
ӛзге қызметтің шектеулі әсерінің нормаларын ендіру бӛлігіндегі ӛзге нормативтік қҧқық
актілерге кең кӛлемді ӛзгерістер енгізуді талап етеді деп есептейді.
2) табиғи монополия субъектілеріне тарифтік смета жалпы алғанда кӛтерілмейтін жағдайда
реттеуші бекіткен тарифтік смета баптарын кӛтеруге рҧқсат беруі;
3) ҦЭМ және салалық министрліктер арасындағы функцияларды бӛлу (бҧл ретте Энергетика
минситрлігі («ЭМ»). Атап айтқанда, нормативтік техникалық ысыраптарды, шикізаттың,
материалдардың, отынның, энергияның техникалық және технологиялық нормалары мен
қызметкерлердің нормативтік санын бекітуді ҦЭМ емес салалық министрліктер жҥзеге
асыруы тиіс деп қарастыруды ҧсынады, ӛйткені атап айтқанда салалық министрліктер
тиісті саланы реттеуді жҥзеге асырады және ӛздері реттейтін индустрияның ерекшелігін
барынша жақсы тҥсінеді;
4) табиғи монополия субъектісінің ӛзге заңды тҧлғалардан қатысу ҥлесін/акцияларды сатып
алу шектеулерінің ӛзгеруі. Мәселен, қолданыстағы Заңның редакциясында 100% акциялар
немесе қатысу ҥлесін иеленетін табиғи монополия субъектісі еншілес кәсіпорындарының
жарғылық капиталын ӛсіру жӛніндегі операциялар ҥшін ерекшеліктер қарастырылмаған.
Табиғи монополия субъектісі осындай компаниялардың жарғылық капиталына қосымша
ҥлес салуды реттеушімен келісуге мәжбҥр болады.
Компанияда қолданылатын тауарлар мен қызметтерді сатып алу тәртібі
Қазақстанның заңнамасымен мемлекет акцияларының немесе қатысу ҥлесінің 50%-ын тікелей
немесе жанама иеленген компаниялар ҥшін тауарлар мен қызметтерді сатып алудың арнайы
ережесі белгіленген. Осындай сатып алу ережелерінің екі тҥрі бар: бірінше ереже «Мемлекеттік
сатып алу туралы» Қазақстан Республикасының 2007 жылғы 21 шілдедегі № 303 III Заңының
талаптарына («Мемлекеттік сатып алу туралы заң»), ал екінші ереже «Ҧлттық әл-ауқат қоры»
Қазақстан Республикасының 2012 жылғы 1 ақпандағы Заңына («ҦӘҚ туралы Заң») негізделген.
KEGOC Қор тобының компаниясы бола отырып, «Мемлекеттік сатып алу туралы» Қазақстан
Республикасының заңнамасында кӛзделген жалпы сатып алу ережесінің ықпалына емес ілікпейді,
жалпы ережелерге ҧқсас «Самҧрық-Қазына» сатып алу ережелеріне сәйкес («Самҧрық-Қазына»
сатып алу ережелері»)ӛз сатып алуын жҥзеге асырады.
ҦӘҚ туралы Заңға сәйкес Қор мен Қордың еншілес кәсіпорындары, компанияның еншілес
компаниялары мен бірлескен кәсіпорындары Самҧрық-Қазына сатып алу ережесін сақтауы тиіс.
Сатып алудың негізгі тәсілі Компания тауарлардың, жҧмыстар мен қызметтердің басым
кӛпшілігін сатып алатын ашық тендер болып табылады. Қордың сатып алу ережесімен
кӛзделген белгіленген жағдайларда Компания жҧмыстар мен қызметтерді ӛзге тәсілдермен:
жабық теңдер, екі кезеңді ашық немесе жабық тендер; баға ҧсыныстарына сҧрау салу;
ҧйымдастырылған электронды саудалар арқылы; тауар биржалары арқылы; бір кӛзден тәсілімен;
электр энергиясының орталықтандырылған саудаларында; бір кӛзден немесе Самҧрық-Қазына
сатып алу ережесінің талаптарын қолданбастан сатып алуы мҥмкін.
Тауарлар мен қызметтердің жекелеген шектеулі санаттарын, сондай-ақ тауарлар мен қызметтерді
табиғи монополия субъектісінен, белгілі нарықта басым (монополиялық) жағдайда иеленетін
мемлекеттік монополия субъектісінен, сондай-ақ осындай нарықта ҥлесі 35 (отыз бес) пайыздан
асатын тҧлғалардан сатып алу шартын тікелей жасау жолымен жҥзеге асырылады.
Самҧрық-Қазына сатып алу ережесі Қор тобының компаниялары сатып алуды жҥзеге асыру
кезінде Қор тобы мҥгедектер ҧйымдарының тізілімінде тҧратын (і) мҥгедектер ҧйымдарынан
(кәсіпкерлік қызметті жҥзеге асыратын мҥгедек жеке тҧлғалар), (іі) Қор тобына кіретін
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ҧйымдардан және (ііі) қазақстандық тауар ӛндірушілерден
тауарларды, жҧмыстар мен
қызметтерді сатып алу басымдылығын беру қажеттілігін басшылыққа алады.
Компания сатып алуды жылдық және ҧзақ мерзімді сатып алу жоспарларына сәйкес жҥзеге
асырады. Шарттардың кӛпшілігін Компания бір жыл мерзімге шарт жасайды. Ҧзақ мерзімге
арналған шарттар Самҧрық-Қазына
сатып алу ережесімен тікелей кӛзделген жекелеген
жағдайларда жасалуы мҥмкін. Компания әрбір тендер ҥшін толық тендерлік қҧжаттаманы
дайындауы және сондай-ақ функциясына жеңімпазды анықтау кіретін тендерлік комиссияны
қҧруы тиіс.
Стратегиялық объектілер
Шолу
«Стратегиялық объектілер» тҧжырымдамасы Қазақстанның заңнамасына 2007 жылы енгізілді.
Қазақстанның Азаматтық Кодексін 193-1 баппен толықтыру арқылы белгілі бір мҥлік тҥрін
«стратегиялық объектілерге» Қазақстандағы қоғамның орнықты дамуы мен осындай
объектілердің Қазақстан Республикасының ҧлттық қауіпсіздігіне ықтималды әсеріне қарай
жатқызу қарастырылады.
Стратегиялық объектілерді мемлекет, сондай-ақ жеке адамдар иелене алады. Стратегиялық
объектінің мемлекеттік немесе жеке меншікте болғанына қарамастан кез келген мәмілелер
осындай стратегиялық объектілерді иеліктен шығаруға әкеп соғуы мҥмкін, мәселен, кепіл,
ипотека немесе ӛзге ауыртпалығы бар стратегиялық объекті, олар Ҥкіметтің шешімін талап етеді.
Ҥйымдастырылған қҧнды қағаздар нарығында стратегиялық объектілер иелеріне акцияларды
алғашқы ҧсыну, мәселен, KASE ретінде онда да Ҥкіметтің шешімін талап етеді. Бҧдан басқа,
мемлекеттің стратегиялық объектілерін ол иеліктен шығарылған жағдайда артықшылықпен сатып
алуға қҧқы бар.
Азаматтық кодекс пен «Мемлекеттік мҥлік туралы» 2011 жылғы 1 наурыздағы № 413-IV Заң
стратегиялық объектілердің қҧқықтық мәртебесін реттейтін негізгі нормативтік актілер болып
табылады («Мемлекеттік мҥлік туралы заң»). «Мемлекеттік мҥлік туралы» Заң сондай-ақ
мемлекеттің стратегиялық объектілерді мемлекет меншігіне алуды қарастырады.
ҰЭТ мәртебесі және Компания акциялары
Азаматтық кодекстің 193-1-бабына сай сонымен қатар ҦЭТ-қа стратегиялық объекті мәртебесін
беру мҥмкіндігі қарастырылады. Қазақстан Республикасы Ҥкіметінің 2008 жылғы 30 маусымдағы
№ 651 қаулысымен ҦЭТ және Компания акциялары стратегиялық объектілерге жатқызылды.
Ҧсынысты дайындау кезінде Компания Ҧсынысқа рҧқсат беретін және Ҧсыныс шеңберінде
орналастырылатын акциялар санын бекітетін Ҥкімет шешімін алды. Бҧған қосымша Компания
Ҥкіметтің шешімін де алды, соған сәйкес 10% минус бір Акция стратегиялық объектілер
тізбесінен алып тасталды.
Табиғатты қорғауды реттеу
Компанияның негізгі қызметінің
қоршаған ортаға
айтарлықтай ықпалын тигізбегеніне
қарамастан оның қызметі дегенмен қоршаған ортадағы эмиссияны реттейтін бірқатар
нормативтік қҧқықтық актілердің қолданысына кіреді, мәселен: ауаға ластаушы заттардың
шығарындылары, ӛндіріс қалдықтарын орналастыру және қоршаған ортада тҧтыну, әсері бар
табиғи заттар. 2007 жылғы 9 қаңтардағы Қазақстан Республикасының № 212-III Экологиялық
кодексі («Экологиялық кодекс»), «Су кодексі» 2003 жылғы 9 шілдедегі № 481-II және «Жер
кодексі» 2003 жылғы 20 маусымдағы № 442-II экология мәселелерін реттейтін негізгі
нормативтік актілер болып табылады.
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Қоршаған ортадағы эмиссияға рҧқсатнама
Экологиялық кодекс қоршаған ортаға ластаушы заттардың эмиссиясын жҥзеге асыратын кез
келген адам қоршаған ортаның эмиссиясына рҧқсатнама алуды міндеттейді. Эмиссияға берілген
қҧжат оның иесіне рҧқсатта кӛрсетілген ластаушы заттардың белгілі бір кӛлемін ауаға жіберу
эмиссиясына (шығарындыға), қалдықтардың және/немесе ағынды сулардың лақтырындыларын
орналастыруға қҧқық береді. Эмиссияға орналастыру рҧқсаттама иесі ҥшін табиғатты
пайдаланудың қосымша талаптарын белгілейді.
Компания операцияларында қоршаған ортаға әсерін тигізетін негізгі кӛздер мыналар болып
табылады:
 Компания жабдықтарынан ауаға тҥсетін шығарындылар; сондай-ақ
 Қосалқы станциялар жабдықтарын жӛндеуден және қайта жаңартудан тҥскен қалдықтарды
пайдаға жарату.
Қоршаған ортаға инвестициялық жобалардың тигізетін әсерін сараптамалық талдау және
бағалау
Қазақстанның заңнамасына сай жаңа объектілерді салу немесе қолданыстағыларын қайта
жаңартуды қоса алғанда, қоршаған ортаға әсерін тигізетін кез келген жобаларды әзірлеу және
іске асыру, сонымен қатар қоршаған ортаға әсерін бағалауды қоса алғанда, біртҧтас сараптамалық
қорытындыларды алу қарастырылады. Компанияның барлық инвестициялық жобалары
сараптамадан және қоршаған ортаға әсерін бағалаудан ӛтеді.
Компания ірі кӛлемдегі жаңа жобаларды толығымен іске асырады. Сонымен қатар барлық
экологиялық және басқа қажетті сараптамалар мен келісімдерді алу, сондай-ақ қоршаған ортаға
бағалауды жҥргізу жӛніндегі міндеттер Компания мердігерлеріне жҥктеледі.
Суды пайдалануға арналған рҧқсатнама
Компанияның бес филиалы сумен жабдықтауды артезиан сулары негізінде пайдаланады.
Артезиандық сумен жабдықтау ҥшін филиалдар Қазақстан Ауыл шаруашылығы министрлігінің
Су ресурстары комитетінің аумақтық бӛлімшелерінен арнайы суды пайдалануға рҧқсат алады.
Кҥзетілетін аймақтар
Қазақстан Республикасы Ҥкіметінің 2012 жылғы 29 қарашадағы №1509 қаулысымен бекітілген
электр қондырғыларын пайдалану кезіндегі техника қауіпсіздігі ережесі әуелік электр жеткізу
желілерінің барлық ҧзындығы бойынша кҥзету аймақтарын белгілеуді талап етеді. Кҥзет аймағы
әуелік электр жеткізу желілері тікелей орналасқан жерлер мен әуе кеңістігін, сондай-ақ әуелік
электр жеткізу желілерінің екі жағы бойынша жер мен әуе кеңістігін білдіреді. Кҥзет аймағының
кӛлемі әуелік электр жеткізу желілерінің кернеу сыныбына байланысты болады. Қазақстанның
заңнамасы әуелік электр жеткізу желілері кҥзетілетін аймақта қандай да болмасын қызметті
жҥзеге асыруға, қҧрылыс салуға және объектілерді орналастыруға тыйым салынады.
Ӛнеркәсіптік қауіпсіздік декларациясы
«Азаматтық қорғаныс туралы» Қазақстан Республкасының 11.04.2014ж. №188-V Заңына сәйкес
(«Азаматтық қорғаныс туралы заң») KEGOC қауіпті ӛндірістік объектілерді декларациялауды
жҥзеге асыратын декларациялауға жатқызылатың қауіпті ӛндірістік объектілер иесі болып
табылады. Декларациялау процесін Компания ӛзі тартатын аттестациядан ӛткен ҧйымдар жҥзеге
асырады, олар жеке де мемлекеттік те болуы мҥмкін.
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Компания Азаматтық қорғаныс туралы Заңмен қауіпті ӛндірістік объектілер иелеріне қойылатын
қосымша жоғары талаптар қарастырылған. Атап айтқанда, Компания декларациялануға жататын
қауіпті ӛндірістік объектілер иесі бола отырып, сонымен қатар, 1) ӛнеркәсіптік қауіпсіздік
талаптарының сақталуын; 2) ӛндірістік ғимараттарды, технологиялық ҥймереттерге тексеру
жҥргізілуін және диагностикалануын; 3) нормативтік қызмет мерзімін ӛтеген, оларды бҧдан кейін
қауіпсіз пайдалану мҥмкіндігін анықтау ҥшін техникалық қҧрылғыларға сараптама жҥргізілуін;
4) қауіпті ӛндірістік объектінің қаржы-экономикалық қызметінің жоспарларын әзірлеу кезінде
ӛнеркәсіптік қауіпсіздікті қамтамасыз етуге арналған
шығындардың қарастырылуын; 5)
аварияларды жою жоспарына сәйкес жҧмыстарды жҥргізуге арналған материалдық және
қаржылық ресурстар резервінің болуын бақылауға міндетті.
Халықаралық шарттар
Қазақстанның БЭЖ-і Ресей Федерациясы мен Орталық Азияның БЭЖ-нің энергия жҥйелерімен
қатарлас жҧмыс істейді. Жоғарыда кӛрсетілген жҥйелермен қатарлас жҧмыс істеу шарттары,
тӛмендегілерді қоса алғанда, халықаралық шарттармен реттеледі:


ТМД электр энергетикалық жҥйелердің қатарлас жҧмысын қамтамасыз ету туралы 1998
жылғы 25 қарашадағы шарт;



Қазақстан Республикасының Ҥкіметі, Қырғыз Республикасының Ҥкіметі, Тәжікстан
Республикасының Ҥкіметі мен Ӛзбекстан Республикасы Ҥкіметінің арасындағы Орталық
Азия мемлекеттері энергетикалық жҥйелерінің қатарлас жҧмысы туралы 1999 жылғы 17
маусымдағы келісім;



Қазақстан Республикасының Ҥкіметі мен Ресей Федерациясы арасындағы Қазақстан
Республикасы мен Ресей Федерациясы біртҧтас энергетикалық жҥйелерінің қатарлас
жҧмысын қамтамасыз ету жӛніндегі шаралар туралы 2009 жылғы 20 қарашадағы келісім.

Соңғы жоғарыда кӛрсетілген келісімді іске асыру шеңберінде Компания сондай-ақ мынадай
келісімдерді жасады:
 «Біртҧтас энергетикалық жҥйенің федералдық желілік компаниясы» ААҚ-мен, «Біртҧтас
энергетикалық жҥйенің Жҥйелік операторы» ААҚ-мен – Қазақстан Республикасы мен Ресей
Федерациясы энергетикалық жҥйелерінің қатарлас жҧмысы туралы 2010 жылғы 23 сәуірдегі
шарт;
 «Біртҧтас энергетикалық жҥйенің федералдық желілік компаниясы» ААҚ-мен – Электр
энергиясын жеткізу (транзиті) жӛнінде қызмет кӛрсету туралы 2009 жылғы 29 желтоқсандағы
шарт;
 «Интер РАО ЕЭС»ААҚ-мен – Электр энергиясының нақты мемлекетаралық
сальдо
ағындарының жоспардағыдан сағаттық ауытқуларын ӛтеу мақсатында электр энергиясын
сатып алу-сату туралы шарт. Бҧл шарттар бір жылға жасалған және тараптардың ӛзара келісімі
бойынша ҧзартылады.
Еуразиялық экономикалық одақ
2014 жылғы 29 мамырда Қазақстанның, Ресей мен Беларусияның басшылары Еуразиялық
экономикалық одақты («ЕАЭО») қҧру туралы шартқа қол қойды. ЕАЭО оған қатысушы ҥш
мемлекеттің парламенттері қҧру туралы шарт бекіткен жағдайда 2015 жылғы 1 қаңтардан
бастап жҧмысын ресми тҥрде бастайды. ЕАЭО шеңберінде жиынтықты ішкі жалпы ӛнім кемінде
3 трлн. АҚШ доллары болатын 171 млн. адамды біріктіретін бірыңғай экономикалық нарықты
қҧру жоспарланады. Қазақстан Президенті ЕАЭО тек қана экономика жағынан бірігуі тиіс және
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солай болып табылады және Қазақстан ӛз тәуелсіздігі мен егемендігін сақтап қалуға тырысады
деп мәлімдеді.
Шартқа қатысушы елдер сонымен қатар қатысушы мемлекеттердің энергия жҥйелерінің
қатарлас жҧмысы негізінде бірыңғай электр энергиясының нарығын қҧруға келісті. Бірыңғай
электр энергиясының нарығын қҧруға бағытталған негізгі іс-шаралардың мынадай жҥйелілігі
болжанылады:
 2015 жылдың шілдесіне бірыңғай электр энергиясының нарығы тҧжырымдамасын әзірлеу;
 2016 жылдың 1 шілдесіне бірыңғай электр энергиясының нарығын қҧру бағдарламасын
қабылдау. Бағдарламаға негізгі кезеңдерді аяқтау мерзімдерінің кестесі енгізілуі тиіс;
 2019 жылдың 1 шілдесіне қоланысқа енетін бірыңғай электр энергиясының нарығын қҧру
туралы халықаралық келісімге қол қою.
Шартқа қатысушы мемлекеттер ӛтпелі кезең ішінде ЕАЭО қҧру туралы шарт кҥшіне енген
кҥннен бастап 2019 жылдың 1 шілдесіне дейін табиғи монополиялар қызметтеріне арналған
тарифтер ҧлттық заңнамалармен реттеледі. ЕАЭО қҧру туралы шартта бірыңғай электр
энергиясының нарығын қҧру аяқталғаннан кейін ішкі ҧлттық нарықтарда кӛрсетілетін табиғи
монополиялар қызметтеріне арналған тарифтер ЕАСО бірыңғай заңнамасымен реттелетіні,
мемлекетаралық қҧрылыммен бекітілетіні немесе
ӛзге келісілген тәртіппен белгіленетіні
анықталмаған.
Реттеуші органдар
Қазақстанда Компанияның жҧмысына қатысы бар негізгі реттеуші органдар тӛменде келтірілген.
Энергетика министрлігі (ЭМ)
ЭМ электр энергетикасы саласындағы уәкілетті орган болып табылады. Ол электр энергетикасы
саласындағы мемлекеттік саясатты іске асырады, тиісті техникалық регламенттерді әзірлейді,
электр энергиясын ӛндіру, жеткізу және тҧтыну саласындағы нормативтік қҧқықтық актілерді
(ӛз қҧзыреті шегінде) әзірлейді және бекітеді. Ол сондай-ақ электр энергетикалық ӛнеркәсіп
объектілерін жобалау, салу, техникалық пайдалану және қауіпсіздігі саласындағы нормативтік
техникалық қҧжаттарды әзірлейді және бекітеді.
Атом және энергетикалық қадағалау мен бақылау комитеті
ЭМ жанындағы Атом және энергетикалық қадағалау мен бақылау комитеті электр энергетикасы
саласында Қазақстанның нормативтік қҧқықтық актілерінің
техникалық талаптарының
орындалуын және энергетикалық жабдықты пайдалану мен оның техникалық жай-кҥйін
бақылайды.
Ұлттық экономика министрлігі (ҰЭМ)
ҦЭМ Қазақстандағы табиғи монополиялар субъектілерінің қызметін реттейтін және бақылайтын
мемлекеттік орган болып табылады. Компания қызметтеріне арналған барлық тарифтерді ҦЭМ
бекітеді.
Толық ақпарат алу ҥшін «KEGOC тарифтері» бӛлімін қараңыз.
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БИЗНЕС
Шолу
«KEGOC» АҚ ҧлттық компания, Қазақстан Біртҧтас электр энергетикалық жҥйесінің («БЭЖ»)
Жҥйелік операторын болып табылады. KEGOC мына негізгі қызметтерді кӛрсетеді: i) электр
энергиясын, соның ішінде кӛрші мемлекеттердің электр жеткізу желілерімен ӛзара іс-қимыл
жасау шеңберінде; электр энергиясын электр станциялардан электр энергиясының кӛтерме сауда
нарығына қатысушыларға ҧлттық электр торабы (ҦЭТ) арқылы жеткізу; (iі) торапқа босатуды
техникалық диспетчерлік басқару және электр энергиясын тҧтыну және (iіі) электр энергиясын
ӛндіру мен оны тҧтынуды теңгерімдеу ҧйымдастыру жӛніндегі қызметтер.
Компания Қазақстанның энергетикалық жҥйесін басқаруды қайта қҧрылымдау жӛніндегі
Ҥкіметтің бастамасы шеңберінде 1997 жылы қҧрылған болатын. Компанияда қазіргі уақытта 4
729 адам жҧмыс істейді. Осы Инвестициялық меморандум жасалған кҥнге Компания «СамҧрықҚазына» Ҧлттық әл-ауқат қоры» АҚ-ның (Қор) 100% еншілес кәсіпорны болып табылады,
Ҧсыныстан кейін Қорға Компанияның кемінде 90% акциясы тиесілі болады.
Компания БЭЖ-ді басқарады, ол (і) ҦЭТ-тан тҧратын ; (іі) жалпы белгіленген қуаты 20 592 МВт
және ҧйғарынды қуаты 17 108 МВт 76 электр станциялардан, мемлекеттік маңызы бар сегіз
электр станцияларды қоса алғанда, (ііі) ҦЭТ-қа тікелей жалғанған 21 таратушы электр желілік
компаниялардан (ӚЭК); және (іv) 129 кӛтерме сауда тҧтынушыларынан тҧрады. Компания
ҧзындығы тізбектер бойынша 24 564 733 километр 35-1150 кВ жоғары вольтты электр жеткізу
желілері мен белгіленген қуаттылығы 36 355,05 МВА 77 қосалқы станциясы бар ҦЭТ-ты иеленеді.
2014 жылғы 30 маусымдағы жай-кҥй бойынша ҦЭТ басқалармен қатар ҧзындығы 24 533,033 км
болатын 35-1150 кВ жоғары вольттық электр жеткізу желілерін және белгіленген қуаты 35 875,05
МВА болатын 76 қосалқы станцияларды қамтиды. 2014 жылғы 19 қыркҥйекте Қор 220 кВ
«Ақжар» қосалқы станцияға меншік қҧқығын 220кВ «Орталық» қосалқы станциясын кеңейту
ҥшін орнатылған жабдықтарымен бірге табыс ету арқылы KEGOC жарғылык капиталына
жарнаны жҥзеге асырды. Осылайша, осы Инвестициялық меморандум жасалған кҥні ҦЭТ
24 564,733 километр болатын жоғары вольтты электр жеткізу желісін, белгіленген қуаты 36 355,05
МВА болатын 77 қосалқы станцияны қамтиды.
Компания басшылығының негізгі стратегиялық мақсаты Қазақстанда және жаhандық
экономикалық ортада табысты жҧмыс істейтін дербес, бәсекеге қабілетті коммерциялық ҧйым
ретіндегі Компанияны қалыптастыру болып табылады. Басшылық мҧндай табысқа қол жеткізу
ҥшін:
- Қазақстанның сҧранысына сәйкес Қазақстан ҦЭТ-ның сенімді жҧмыс істеуін қамтамасыз ету;
- Компания бизнесінің ӛсуі мҥддесіне орай және Қазақстан экономикасының сҧраныстарына
сәйкес ҦЭТ-ты дамыту;
- Компания қызметінің тиімділігін арттыру;
- акционерлік қҧнының ӛсуін қамтамасыз ету;
- Қазақстандағы электр энергетикалық нарықты жетілдіру және тиімділігін арттыру;
- Корпоративтік басқару іс-тәжірибесін дамыту және орнықты дамуды қамтамасыз ету; және
- шектес елдердің электр энергетикалық
қатынастарға қол жеткізу.

компанияларымен
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орнықты әріптестік ӛзара

2013 жылы Компания ӛзінің негізгі қызметінен 73 811 723 мың теңге табыс алды. Оның 44 351
735 мың теңгесі, немесе 60,1%-ы Компанияның желілері бойынша электр энергиясын жеткізу
жӛніндегі қызметінен алынды, ал қалған табыс Компанияның торапқа босатуды техникалық
диспетчерлендіру және электр энергиясын тҧтыну, электр энергиясын ӛндіру мен тҧтынуды
теңгерімдеуді ҧйымдастыру жӛніндегі қызметті жҥзеге асырудан, сондай-ақ:
 электр энергиясының мемлекетаралық
нақты мемлекетаралық сальдо ағындарының
жоспардағыдан сағаттық ауытқуларын ӛтеу мақсатында электр энергиясын сатудан;
 жоспардан тыс ағындарды ӛтеу мақсатында сатып алынған электр энергиясын сатудан;
 электр қуатын резервтеу жӛніндегі қызметті іске асырудан;
 қуатты реттеу жӛніндегі қызметті іске асырудан және т.б. алды.
Негізгі кҥшті жақтары
Басшылықтың пікірі бойынша Қазақстанда электр энергиясын жеткізу жӛнінде қызметті жетекші
жеткізуші ретінде ӛз жағдайын ҧстап тҧруға және оны кҥшейтуге Компанияның мынадай негізгі
кҥшті жақтары бар:
ҰЭТ иелік етуші әрі оның операторы – Компания электр энергиясын жеткізу жӛніндегі
Қазақстанның жетекші компаниясы болып табылады.
Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес Энергетика министрлігі KEGOC Жҥйелік
оператор етіп тағайындады және ҦЭТ-тың меншік иесі және операторы болып табылады және
сәйкесінше, қосалқы электр станциялары, таратушы қҧрылғылар, ӛңіраралық және/немесе
мемлекетаралық электр жеткізу желілері кіретін ҦЭТ желілері бойынша электр энергиясын
жеткізуге қҧқығы бар. Жҥйелік оператор бола отырып, KEGOC Компанияның желілері бойынша
табиғи монополиялар туралы заңмен табиғи монополиялар саласына жатқызылған электр
энергиясын жеткізу, электр энергиясын желіге босату мен тҧтынуды техникалық диспетчерлеу
және электр энергиясын ӛндіру-тҧтыну теңгерімін ҧйымдастыру жӛнінде қызмет кӛрсетеді.
KEGOC Табиғи монополиялар субъектілерінің мемлекеттік тізбесіне енгізілген. Компания
Қазақстанның нарығында жеке электр жеткізу желілерінің операторлары тарабынан шектеулі
бәсекелестікке ҧшырайды.
2013 жылы Компания Компанияның желілері бойынша (а) 41 055 млн. кВтс мӛлшерінде электр
энергиясы жеткізу жӛнінде қызмет кӛрсетті, бҧл Қазақстандағы жалпы электр тҧтынудың
40,13%-ын қҧрайды, (б) 83 863 млн кВтс мӛлшерінде торапқа босатуды диспетчерлендіру және
электр энергиясын тҧтыну жӛнінде, (в) 153 521 млн кВтс электр энергиясын ӛндіру мен тҧтынуды
теңгерімдеу қызметін кӛрсетті. Басшылық Қазақстанның заңнамасына сәйкес Компания ӛз
меншігі мен ҦЭТ-ты басқару қҧқығын сақтайды, сонымен бірге электр энергиясын жеткізу,
торапқа босатуды техникалық диспетчерлендіру және электр энергиясын тҧтыну және электр
энергиясын ӛндіру мен тҧтыну теңгерімін ҧйымдастыру жӛнінде Қазақстанның жетекші
компаниясы ретінде KEGOC ӛз орнын сақтайды деп болжайды.
Компанияның айтарлықтай активтер базасы және қомақты қаржы салымы бар.
Қазақстан тәуелсіздігін алғаннан кейін Ҥкіметтің қабылдаған шешімдерінің нәтижесінде
Компанияға ҦЭТ-қа меншік қҧқығы мен оны басқару қҧқығы берілді, ол қазіргі уақытта тізбектер
бойынша ҧзындығы 24 564 733 километр 35-1150 кВ жоғары вольтты электр жеткізу желілерінен
(35-1150 кВ) және тиісті инфрақҧрылымнан тҧрады.
Компания қосалқы электр станциялары мен электр жеткізу желілерінің жабдықтарын жаңғыртуға,
электр жеткізудің қуаттылығын арттыруға, Жҥйелік оператордың қуатын арттыруға және электр
- 134 -

энергиясын жеткізуді неғҧрлым тиімді басқару ҥшін елдің белгілі ӛңірлері арасында электр
жеткізу желілерінің жеткізу қабілетін ҧлғайтуға бағытталған инвестициялық бағдарламаны жҥзеге
асырады. 2000 және 2009 жылдар аралығындағы кезеңде қҧны 43,8 млрд. теңге болатын «Ҧлттық
электр торабын жаңарту, І-кезең» жобасын табысты аяқтады, сонымен қатар жабдықтаудың
сенімділігі мен сапасын жақсарту (қосалқы станцияларды, диспетчерлік және бақылау жҥйелерін
жаңғырту арқылы), электр энергиясы кӛтерме сауда нарығының ҥздіксіз жҧмысын қамтамасыз
ету, ҦЭТ-қа қолжетімділікті жақсарту (29 жеткізуші желілерге қолжетімділікті жақсарту арқылы),
пайдалану шығындарын қысқарту және Компания кӛрсететін қызметтер кӛлемін кеңейту арқылы)
ҥшін арналды.
2004 және 2009 жылдар аралығында Компания қҧны 43,7 млрд. теңге Солтҥстік-Оңтҥстік екінші
электр жеткізу желілерін салуды табысты аяқтады, ол Қазақстанның оңтҥстігінде электр
энергиясына деген сҧранысты толығымен қанағаттандыруға арналды. Компания алғашқы
инвестициялық жобаларды
іске асыруда белгілі бір іс-тәжірибе жинақтады және
ӛз
инвестициялық бағларламаларының келесі кезеңдерін ойдағыдай іске асырады деп ойлайды.
Электрге деген сұраныстың ӛсуіне орай Қазақстандағы қалыпты макроэкономикалық орта
Соңғы ҥш жылдың ішінде Қазақстан экономикасының ӛсуі 6,6%-ды қҧрады. Ішкі ӛнімнің ӛсуі
2012 жылы 5,0 пайызды, 2013 жылы 6,0 пайызды қҧрады, ал 2014 жылы 5,0 пайыз мӛлшерінде
болады деген болжам бар. Қазақстан экономикасының айтарлықтай ӛркендеуі электр энергиясына
деген сҧраныстың артуына әкелді. 2010 және 2013 жылдар аралығында Компания кӛрсеткен
қызметтер кӛлемі 30,3 млрд. кВ.с бастап 41,1 млрд. кВ.с ҧлғайды, бҧл 8,3 % жылдық орташа ӛсуді
қҧрайды. Қазақстандағы мемлекеттік қарыз деңгейі тӛменгі мӛлшерді кӛрсетіп отыр.
Қазақстандағы қалыпты макроэкономикалық орта қазақстан экономикасының ӛсуін қоса алғанда,
электр энергиясын жеткізуге арналған бӛлшек және ӛнеркәсіптік сҧраныстың тҧрақты ӛсуіне
әкелуі тиіс деп кҥтілуде.
Тӛменде келтірілген кестеде 2006 және 2013 жылдар аралығындағы кезеңде электр энергиясын
жеткізу жӛнінде Компания кӛрсеткен қызметтер кӛлемі, сондай-ақ ресей транзитінің кӛлемі
қамтылған.

Жылдар

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Жеткізу
жӛніндегі
қызмет
кӛлемі (млн.
кВтс)

31 584

32 543

34 385

30 338

34 697

41 042

43 487

41 055

Соның
ішінде ресей
транзиті
бойынща
(млн. кВтс)

0

0

0

0

2 865

5 296

7 373

5 080

Акционер мен Үкіметтің күшті қолдауы
Компания қазіргі уақытта толығымен Қорға тиесілі. Ҧсыныстан соң Қор кем дегенде 90% плюс
бір акцияның иегері болып қала береді. Қордың басты міндеті Қор тобына кіретін активтерді
тиімді басқару мен ҧйымдардың ҧзақ мерзімді сомаларын арттыру арқылы Қазақстан
Республикасының ҧлттық әл-ауқатын арттыру болап табылады. Нәтижесінде Компания
басшылығы Қор Топ жҧмысында және Ҧсыныстан соң да Компанияның одан әрі дамуында едәуір
рӛл атқарады деген сенімде. Қордың Қазақстанның экономикалық дамуындағы жетекші рӛлі
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кҥткеніміздей Компанияға инвестициялық бағдарламаларын іске асыруға, оның операциялық
тиімділігін жақсарту мен жетекші ӛнеркәсіп тҧтынушыларымен ӛзара қатынастарын қолдауға,
сондай-ақ ӛнеркәсіп тҧтынушыларымен және экспорттық нарықтармен жаңа ӛзара қарымқатынастарды қҧруға ықпал етеді.
Үлкен тәжірибеге ие құзыретті басшылық және жоғары білікті жұмыс күші
«KEGOC» кҥшті басшылар
командасына ие, олардың Қазақстанның энергетикалық
компанияларында және мемлекеттік қызметте ҥлкен басшылық тәжірибесі бар. Компания
басқарушы командасының қҧрамы мен тәжірибесі оның ӛсуінде негізгі рӛл атқарды және де
басшылық мҧндай тәжірибенің Компанияның болашақ стратегияларын табысты іске асыруы мен
бизнесін кеңейтуі ҥшін ӛмірлік қажетті екеніне сенімді.
Бҧған қоса Компания жоғары білікті, кәсіби және мақсатқа ҧмтылғыш, электр жеткізу тораптарын
басқару мен оларға қызмет кӛрсетуде кӛп жылғы тәжірибесі бар адамдарды тарта алады.
Компания басшылығы Компанияның электр энергиясын жеткізу жӛніндегі кӛшбасшы ретіндегі
орны жоғары білікті ҥміткерлерді жалдауға ықпал ететініне сенеді. Компания жер-жерлердегі
кәсіби оқытуды қоса алғанда, оқып-ҥйрену ҥшін, ӛз еңбеккерлерінің іс-тәжірибелерін қолдау және
дамыту мен оны кеңейту ҥшін ҥлкен мҥмкіндіктер ҧсынады. KEGOC еңбеккерлері жоғары
қанағаттанарлық деңгейін тап кӛрсетуде, бҧл Компанияның тиімді жҧмысына ықпал етеді.
Тартымды дивиденділік саясат
Компания тиісті кезеңдегі қаржылық нәтижелерге байланысты жыл қорытындысы бойынша да,
жарты жылдық қорытындысы бойынша да дивиденд тӛлей алады. Дивиденд тӛлеу Қазақстан
заңнамасымен, Компания Жарғысымен және Компанияның Дивиденділік саясатымен реттеледі.
Компанияның дивидендік саясатына сәйкес тиісті қаржылық кезең ҥшін таза табыстың кемінде
40% мӛлшерінде дивиденд тӛлеуді жоспарлап отыр. Дегенмен, дивиденд тӛлеудің нақты
мҥмкіндігі Қазақстан заңнамасының талаптарына байланысты, талаптар дивиденд тӛлеуді шектеуі
мҥмкін, тіпті тӛлеуге тыйым салуы да мҥмкін. Бҧған қоса Директорлар кеңесі Компания
қабылдаған шарттық және ӛзге де міндеттемелерді ескеруі тиіс және басқа да факторларды, оның
ішінде Компанияның қаржылық жағдайын, оның қаржылық жағдайына қатысты болжамдарды,
Компанияның ақшалай қаражатқа деген сҧранысын (мәселен, кҥрделі қаржы салымдары мен
инвестициялық бағдарламаны жҥзеге асыру) назардан тыс қалдырмауы қажет.
Стратегия
Компания технология, экономика, қоршаған ортаны қорғау, еңбк қауіпсіздігі және денсаулықты
қорғау саласындағы жаңа стандарт талаптарын ескере отырып, Қазақстан БЭЖ-нің сенімді қызмет
атқаруы мен тиімді дамуын қамтамасыз етуді ӛзінің миссиясы деп санайды.
Компания басшылығы Компанияны дербес, бәсекеге қабілетті, Қазақстанда және жаһандық
экономикалық ортада табысты жҧмыс істей алатын коммерциялық ҧйым ретінде қалыптастыруды
ӛзінің негізгі міндеті санайды. Компания негізгі стратегиялық мақсаттарды жҥзеге асыру ҥшін
мынадай стратегиялық мақсаттарды іске асыруға барынша назар аударады.
Қазақстанның сұраныстарына
қамтамасыз ету

сәйкес

Қазақстан

ҰЭТ-ның

сенімді

жұмыс

істеуін

ҦЭТ-тың сенімділігн қамтамасыз ету мақсатында Компания 2000 жылдан бастап қосалқы
станциялардың жабдықтары мен электр жеткізу желілерін қайта жаңғырту мен жаңалауға
бағытталған, инвестициялық бағдарламын жҥзеге асыруда. Инвестициялық бағдарлама бойынша
2015 жылдан 2025 жылға дейін қолданыстағы активтерді қайта қҧру мен жаңалауға жалпы кӛлемі
142,1 млрд. теңге кӛлемінде инвестиция салынады, оның 84,8 млрд. теңгесі электр жеткізу
желілерін оңалтуға жҧмсалады деп болжам жасалуда. «Қазақстанның ҦЭТ-ын жаңғырту, ІІ-кезең»
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жобасының шеңберінде Компания «Қазақстанның ҦЭТ-ын жаңғырту, І-кезең» жобасының
шеңберінде
ауыстырылмаған
трансформаторлардың (автотрансформаторлар) 10%-ын,
ажыратқыштардың 62%-ын, айырғыштардың 43%-ын, кернеу трансформаторларының 49%-ын,
және ток трансформаторларының 61%-ын ауыстыруды жоспарлап отыр. Жалпы алғанда, қосалқы
станциялардың жабдықтарын жаңа технологияларға жауап беретін жабдықтарға ауыстыру
оларды жӛндеу мен техникалық қызмет кӛрсету, сондай-ақ авариялық және жӛндеу
жҧмыстарына жҧмсалатын шығыстарды қысқарту жолымен операциялық шығындарды
оңтайландыруы тиіс. Бҧдан басқа, KEGOC «ҦЭТ-ты қалпына келтіру» жобасын іске асыру
шеңберінде әуелік желілердің бір бӛлігін ауыстыру мен қайта жаңартуды жоспарлады. Басшылық
қайта жаңарту және инфрақҧрылымдарға қызмет кӛрсетуге бағытталған KEGOC-тың мақсаты
жабдықтардың сенімділігін, тиімділігі мен ӛтейтін қызмет мерзімін арттыруға, сондай-ақ
жеткізуге кететін электр энергиясының технологиялық шығыстарын оңтайландырып, сонымен
бірге техникалық қызмет кӛрсету мен жӛндеу шығыстарын қысқартып, оның ӛндірістік
кӛрсеткіштері жақсарады деген сенімде.
Компания бизнесінің ӛсуіне орай және Қазақстан экономикасының сұраныстарына сәйкес
ҰЭТ-ты дамыту
ҦЭТ-ты дамыту электр энергиясына деген сҧранысты қамтамасыз ету ҥшін жаңа қосалқы
станциялар салу мен электр жеткізу желілерін тарту арқылы жҥзеге асады. Бҥгінгі таңда
Компанияның стратегиялық жоспарына сәйкес басымдыққа ие жобалардың инвестициялық
портфеліне ҦЭТ-ты дамыту жӛніндегі 10 жоба кіреді. KEGOC-тың 2015 жылдан бастап 2025
жылға дейінгі инвестициялық бағдарламасына жаңа инфрақҧрылымды салуға және жҥйедегі
электр жеткізу желілері мен қосалқы станцияларды жаңғыртуға 429,3 млрд. теңге мӛлшерінде
жоспарлы кҥрделі қаржы жҧмсалымдары кіреді. Инвестициялық бағдарлама тізбектер бойынша
ҧзындығы 4571 км қосымша электр жеткізу желілерінің қҧрылысын қарастырады. Басшылық
электр жеткізу желілерінің жаңаларын салу Компанияға тҧтынушыларды электр энергиясымен
барынша қамтамасыз ету сенімділігін жақсартуға, жеткізілетін электр энергиясының қуаты мен
оның кӛлемін ҧлғайтуға және қосымша экспорттық әрі транзиттік мҥмкіндіктер жасауға
қолайлы жағдайлар жасайды, сӛйтіп Компанияның тиімділігін ҧлғайтады деген сенімде. Атап
айтқанд, KEGOC қазіргі уақытта «500 кВ Солтҥстік-Шығыс-Оңтҥстік транзиті» жобасын іске
асыру ҥдерісінде. Осы жобаның іске асырылуы Шығыс Қазақстандағы тҧтынушыларға электр
энергиясы жеткізілімдерінің сенімділігін арттырады, сондай-ақ Солтҥстік-Оңтҥстік транзитінің
ӛткізу қабілетін ҧлғайтады, бҧл ӛз кезегінде KEGOC-қа оңтҥстіктегі электр энергиясына
сҧранысты тиімдірек қанағаттандыруды қамтамасыз етуге мҥмкіндік береді. Компания осы
жобаға тҧтастай 120,1 млрд. теңгені инвестициялауды жорамалдауда, жобаны аяқтау 2018 жылға
қарай кҥтілуде.
Компания қызметінің тиімділігін арттыру
Компания ӛз операцияларының тиімділігін арттыру мақсатында инновациялық технологияларды
пайдаланады, ӛндірістік активтерді басқару жҥйелері шеңберінде басқарудың озық әдістерін
енгізді, теңгерімделген кӛрсеткіштер жҥйесін ендірді және жеткізу кезінде ысыраптың деңгейін
оңтайландыру мақсатын қойды.
Акционерлік құнның ӛсуін қамтамасыз ету
Компания реттеуші реттелетін қызметтерге экономикалық жағынан негізделген тарифтерді
белгілеуі, Компанияның шығыстарын оңтайландыру, кӛрсетілетін қызметтердің кӛлемін
арттыру, клиенттердің қанағаттанушылығына тексеру жҥргізу жолымен клиенттерге қызмет
кӛрсету сапасын арттыру,
Компанияның тарифтік саясаты және электр энергетикасы
саласындағы заңнаманы жетілдіру ҥдерісіне қатысуы кезінде Компанияның мҥддесін жоғары
қою арқылы акционерлік қҧнның ӛсуін қамтамасыз етуді жоспарлауда.
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Қазақстандағы электр энергетикалық нарықты жетілдіру және тиімділігін арттыру
Теңгерімдеуші нарықты 2016 жылы толығымен іске қосу шамадан кӛп кезеңде электр энергиясын
тҧтыну жҥктемелерді азайтуға, қуат резервтерін қажеттілік туындаған жағдайда қосымша электр
энергиясының кӛлемін ӛндіруге дайындық кҥйінде қолдау арқылы қуат тапшылығын жабуға
энергия ӛндіруші ҧйымдарды ынталандырудың нарықтық тетіктерін қалыптастыруға мҥмкіндік
береді.
Компания электр қуатының нарығын іске қосу саланың инвестициялық тартымдылығын арттыру
есебінен ӛндіруші қуаттарды жылдам дамыту арқылы Қазақстан БЭЖ-нің ҧзақ мерзімді
сенімділігін қамтамасыз етуге мҥмкіндік береді деп санайды.
Бҧдан басқа, Компания ӛзінің «Жаңартылатын энергия кӛздерін қолдау жӛніндегі қаржы есеп
айырысу орталығы» ЖШС еншілес ҧйымы арқылы жаңартылатын энергия кӛздерін пайдалана
отырып ӛндірілетін электр энергиясын сатып алу – сату секторына қатысады.
Корпоративтік басқару іс-тәжірибесін дамыту және орнықты дамуды қамтамасыз ету
Компания корпоративтік басқаруды жетілдіру саясатын жалғастырып келеді, осы саладағы ең
ҥздік іс-тәжірибелерді ендіру осы саладағы ең ҥздік іс-тәжірибелерді ендіруге ҧмтылады.
Компания БҦҦ ғаламдық шартының мҥшесі бола отырып, адам қҧқығы, еңбек, қоршаған ортаны
қорғау және сыбайлас жемқорлықпен кҥрес саласындағы Ғаламдық шарттың қағидаттарын
ҧстанатынын растайды.
Шектес мемлекеттердің электр энергетикалық
серіктестік қарым-қатынастарға қол жеткізу

компанияларымен

ӛзара

орнықты

Компания шектес мемлекеттердің электр энергетикалық компанияларымен олардың энергия
жҥйелерімен қатарлас жҧмыс істеу шеңберінде ынтымақтастықты қолдау мен дамыту қолдау
міндеттерін қояды, Жҥйелік оператор ретінде Орта Азияның, Ресей мен кӛрші мемлекеттердің
БЭЖ-мен қарым-қатынастарда, сондай-ақ ТМД электр энергиясының нарығын қҧру және ТМДның басқа елдерінің ҧқсас компанияларымен және атап айтқанда, Кедендік одақтың ағымдағы
бірігуіне және [Еуразиялық экономикалық кеңестің] қҧрылуына сәйкес Ресеймен және
Белоруссиямен біртҧтас электр энергиясын қҧру шеңберінде БЭЖ мҥдделерін қорғау мақсатын
да қойып отыр.
Компания шекаралық қызметті кеңейтуге және тереңдетуге ҧмтылады. 2014 жылғы 14 мамырда
Қазақстан, Ресей және Белоруссия Еуразиялық экономикалық одақ қҧру туралы шартқа қол
қойды, бҧл қҧжатқа сәйкес қатысушы мемлекеттер арасында жалпы электр энергетикалық
нарығын қҧру кӛзделіп отыр. KEGOC Жҥйелік оператор ретінде Еуразиялық экономикалық
коллегия жанындағы электр энергетикасы бойынша Кеңес беру комитетінің және Еуразиялық
экономикалық одақтың жалпы электр энергетикасы нарығын қҧру жӛніндегі комитет жҧмысына
қатысады.
Бҧдан басқа, Қазақстанда елдің жеке қажеттілігінен айтарлықтай тҥрде асып тҥсетін ірі кӛмір
бассейндерінің, табиғи газ бен уран қорларының болуы электр энергиясын ӛндіру мен
экспорттау ҥшін әлеуеттілік жағдайын қҧрайды. 220-500 кВ мемлекетаралық электр жеткізу
желілерінің болуы KEGOC-қа кӛрші елдерге электр энергиясын жеткізуге мҥмкіндік береді.
Компанияның тарихы
Компанияны Қазақстан Республикасының Мемлекеттік мҥлікті басқару жӛніндегі Комитеті
Ҥкіметтің 1996 жылғы 28 қыркҥйектегі №1188 Қаулысына сәйкес 1996 жылы қҧрды және заңды
тҧлға ретінде 1997 жылдың 11 шілдесінде тіркелді. KEGOC-тың мемлекеттік акциялар пакеті
«САМҦРЫҚ» («Самҧрық») «Мемлекеттік активтерді басқару жӛніндегі Қазақстан холдингі» АҚ- 138 -

ға 2006 жылы тапсырылды. 2008 жылы Президенттің Жарлығымен және Ҥкіметтің Қаулысымен
Самҧрық «ҚАЗЫНА» орнықты даму қоры» АҚ-мен «Самҧрық-Қазына» ҧлттық әл-ауқат қоры»
АҚ-н қҧру мақсатында біріктірілді, ол қазіргі уақытта KEGOC-тың жалғыз акционері болып
табылады. Компания акционері туралы ақпарат «НЕГІЗГІ АКЦИОНЕР» бӛлімінде кӛрсетілген.
KEGOC-тың жарғылық капиталы KEGOC-қа 1997 жылдың 29 қыркҥйегінде тапсырылған
«Қазақстанэнерго ҦЭТ» республикалық мемлекеттік кәсіпорыны мемлекеттік энергетикалық
компаниясының активтерінен қалыптасты.
Қызметі
Жүйелік қызмет кӛрсетулер
Жҥйелік оператор, ҦЭТ иесі және операторы ретінде KEGOC шекаралық мемлекеттердің энергия
жҥйелерімен ӛзара іс-қимыл жасай отырып, электр станциялардан электр энергиясын ҦЭТ
бойынша электр энергиясының кӛтерме сауда нарығына қатысушыларға жеткізеді және
техникалық диспетчерлендіру және БЭЖ-де электр энергиясын ӛндіру-тҧтынуды теңгерімдеуді
ҧйымдастыру қызметтерін кӛрсетеді.
Электр энергиясын жеткізу
Компанияның негізгі бизнесіне жоғары вольтты жеткізу желілері мен инфрақҧрылымнан тҧратын
ӛңіраралық деңгейдегі тораптар бойынша электр энергиясын жеткізу кіреді. KEGOC электр
энергиясын ҦЭТ арқылы электр станцияларынан ӛңірлік таратушы компаниялар мен ірі
тҧтынушыларға жеткізілуін бақылайды. Компания сондай-ақ Ресей БЭЖ ЖО операторларымен,
сондай-ақ «Энергия» Ҥйлестіруші диспетчерлік орталықпен (Орталық Азия энергожҥйелері
жҧмысын ҥйлестіретін) келісім бойынша электр энергиясының трансшекаралық жеткізілуін
ҥйлестіреді.
Қазақстан аумағының ҥлкендігін басты назардай ҧстай отырып, электр энергиясын жеткізу
жӛніндегі ҧлттық жҥйе электр энергиясы жеткізілетін
арақашықтықтың ҥлкендігімен
сипатталады. БЭЖ электр энергиясын ӛндіруді, жеткізу мен таратуды жоспарлау және жҥзеге
асыру ҥшін негізінен ҥш ӛңірге: солтҥстікке, оңтҥстікке және батысқа бӛлінген. Тарихи тҧрғыдан,
электр жеткізу тораптарының тарихи тҧтас қҧрылымы мен сҧраныспен орналасуы арасындағы
сәйкессіздік электр энергиясының оңтҥстік пен батыстағы жетіспеушілігіне әкеп соқты. Алайда,
тҧрғындардың салыстырмалы тҥрде тығыз орналаспағанын назарға алсақ, солтҥстікте электр
энергиясының кейбір артықтары туындады. Оңтҥстікте бастапқы энергия кӛздері жетіспейді,
сондықтан да ол энергия ӛндіруші қуаттардың тапшылығын кӛріп отыр.
Компанияның ӛңіраралық тоғыз филиалы олардың тиісті ӛңірлерінде ҦЭТ секторы арқылы
жеткізуді бақылайды.
Техникалық диспетчерлендіру
Техникалық диспетчерлендіру екі негізгі процесстен тҧрады – бір жағынан ӛндіру-тҧтыну
кестесін жасау және екінші жағынан тікелей диспетчерлендіру. Кестені әзірлеу ӛндірілетін электр
энергиясының кӛлемі ықтимал тҧтынуға сәйкес болатындай жҥзеге асырылады, бҧл БЭЖ
жҧмысының сенімділігін қамтамасыз етудің маңызды шарты болып табылады, себебі қуат
ағындары кернеу деңгейіне әсер етіп, электр жеткізу желілері жҥктемесінің артуына себеп болуы
мҥмкін. Диспетчерлендіру дегеніміз нақты уақыт режимінде электр энергиясы нарығының
кӛтерме сауда қатысушыларына (энергия ӛндіруші, энергия жеткізуші және энергиямен
жабдықтаушы ҧйымдарға, сонымен қатар электр энергиясының кӛтерме сауда тҧтынушыларына
(яғни, электр энергиясын тікелей оның ӛндірушісінен алатын тҧтынушылар)) нҧсқау беріп отыру.
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Компания Электр энергетикасы туралы заң талаптарына сәйкес Жҥйелік оператор бола отырып,
электр энергиясын ӛндіру-тҧтынудың тәуліктік кестесін жасайды және электр энергиясының
кӛтерме сауда нарығы субъектілеріндегі энергия қондырғылары жҧмысының режимдерін
орталықтан ҥздіксіз жедел-диспетчерлік басқаруды жҥзеге асырады. Аталған қызметтерге
бекітілген тарифтерге сәйкес энергия ӛндіруші ҧйымдар мен электр энергиясын импорттайтын
тҧтынушылар ақы тӛлейді.
Компания жабдықтар мен жедел-диспетчерлік басқару қҧрылғыларын, телемеханика мен
байланыс қҧралдарын, жедел-ақпаратты кешенді қоса алғанда, осы заманғы электр энергетикалық
жабдықтар ҥлгілері мен қҧралдарды қолдана отырып, ӛздерінің диспетчерлік орталықтары
арқылы техникалық диспетчерлендіруді жҥзеге асырады.
Ӛндіру-тұтынуды теңгерімдеуді ұйымдастыру
Компания Жҥйелік оператор бола отырып, Қазақстандағы электр энергиясының кӛтерме сауда
нарығында электр энергиясын ӛндіру-тҧтыну кӛлемін теңгерімдеуді ҧйымдастыру бойынша
қызмет кӛрсетеді. Тәуліктік жҥктеме кестесінен-тәулік ішінде БЭЖ-де туындайтын электр
энергиясының мәлімделген және нақты ӛндіру мен/немесе тҧтыну кӛлемдері арасындағы сағат
сайынғы теңгерімсіздіктен ауытқуларды табиғи және одан кейінгі қаржылық реттеу теңгермелі
нарықтың мақсаты болып табылады. Теңгерімдеу жҥйедегі теңгерімсіздіктерді ретеу ҥшін
қосымша қуатты қосуға қажетті теңгерімдеу қызметін сатып алуды білдіреді. Теңгерімдеу қызметі
белгілі бір шығынмен байланысты болғандықтан, электр энергиясының кӛтерме сауда нарығының
барлық қатысушылары теңгерімдеу қызметіне тариф негізінде ақы тӛлейді.
Жҥйелік оператор белгіленген тәуліктік нормадан ауытқыған нарық субъектілерін анықтайды.
Ауытқулар анықталған жағдайда:
 Тәуліктік кестеде мәлімделген мӛлшерден тыс электр энергиясын артық тҧтынған нарық
субъектілері қосымша қуат қҧнын теңгерімдеуші нарықта қалыптасқан баға бойынша тӛлеуі
тиіс. Тәуліктік кестеде мәлімделген мӛлшерден электр энергиясын аз тҧтынған нарық
субъектілері қосымша қуатты теңгерімдеуші нарықта сатуы қажет.
 Тәуліктік кестеде мәлімделген мӛлшерден аз кӛлемде электр энергиясын ӛндірген ҧйымдар
ӛздері ӛндіре алмаған қуатты теңгерімдеуші нарықта қалыптасқан баға бойынша сатып алуы
тиіс. Тәуліктік кестеде мәлімделген мӛлшерден кӛп кӛлемде электр энергиясын ӛндірген
ҧйымдар артық қуатты теңгерімдеуші нарықта қалыптасқан баға бойынша сатуы тиіс.
Мҧндай ауытқулар теңгерімсіздік деп аталады, және теңгерімдеу жӛніндегі қызмет осындай
теңгерімсіздіктерді анықтау, оларды реттеу, анықталған теңгерімсіздіктерге байланысты тӛленуі
тиіс сомаларды есептеуде (яғни, теңгерімсіздіктерді қаржылық реттеуде) болып табылады.
Теңгерімсіздіктерді физикалық тҧрғыдан реттеу Компаниядан электр энергиясын ӛндіруші
ҧйымдардың қосымша қуат қорын қолданысқа шығару немесе жҥктемені азайту бойынша әрекет
етуді талап етеді.
Қазақстанда қазіргі уақытта теңгермелі нарық имитациялық режимде жҧмыс істейді (яғни
жоспарлы мӛлшерден ауытқулар ҥшін қаржылық есептеулер жҥзеге асырылмайды). Бҧрын
теңгермелі нарық шынайы уақыт режимінде 2012 жылы жҧмыс істейді деп жорамалданған, алайда
нарыққа қатысушылар ҥшін стандартталған жабдықтардың болмауына байланысты бҧл жҥйені
ендіруді Ҥкімет кейінге қалдырды; енді нақты есептеулер 2016 жылы басталады деп кҥтілуде.
Электр қуаты нарығы
Электр қуаты нарығын қҧрудағы негізгі мақсат Қазақстан энергия жҥйесінің теңгерімдік
сенімділігін қамтамасыз ету болып табылады. Атап айтқанда, тҧтынушылар сҧранысын
қанағаттандыру бӛлігінде Компания ҥшін қосымша мҥмкіндіктер жасайды. Электрмен жабдықтау
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сенімділігін қамтамасыз ету ҥшін энергия ӛндіруші ҧйымдардың жиынтықты жҧмыс қуаты кез
келген уақытта плюс резервті тҧтынуға теңдестірілуі тиіс. Резерв қажетті жӛндеу жҧмыстарын,
тӛтенше табиғат қҧбылыстарын (мәселен, дауылдар мен мҧздақтар), отынның кенеттен азаюы
секілді энергия ӛндіруші ҧйымдардың энергия ӛндіру қызметіне кедергі жасайтын жағдайларды
ескере отырып есептеледі. Резерв Қазақстанда бекітілген нормативтерге сәйкес тҧтынудың
болжамдалған деңгейінің 11%-ы деңгейінде қабылданған.
Тҧтыну мен жаңа ӛндіруші қуаттарды салу кӛлемінің ӛсу серпініне талдау жасау барысы (тәулік
ішіндегі тҧтыну деңгейлеріндегі ӛзгерістерді және маусымға тәуелділікті қоса алғанда)
Қазақстанда қуат тапшылығының ӛсіп отырғанын кӛрсетті. Салынып жатқан
ӛндіруші
қуаттардың саны электр энергиясын тҧтынуда болжанылып отырған серпінге және ең жоғары
тҧтынушыларға сәйкес келмейді. Қысқы кезеңдегі
қуат тапшылығы қазақстан электр
энергиясымен салыстырғанда қымбат болатын ресейдің қымбат электр энергиясын сатып алуға,
ең жаманы – тҧтынушыларды шектеудің туындауына әкеп соғады.
Ӛсіп келе жатқан қуат тапшылығының орнын толтыру және энергия жҥйесінің сенімділігін
қамтамасыз ету ҥшін Ҥкімет электр қуатының нарығын ҧйымдастыру туралы шешім қабылдады.
Компанияға электр қуаты нарығының жҧмысын ҧйымдастыру жӛніндегі функциялар жҥктелді.
Электр қуаты нарығының іске қосылуына байланысты Жҥйелік оператор электр энергиясына
деген сҧранысты қанағаттандыру ҥшін кез келген уақытта қосымша электр энергиясын ӛндіруге
ӛндіруші жабдықтарды дайындық сапында ҧстау жӛніндегі қызметті энергия ӛндіруші
ҧйымдардан сатып алады.
Электр қуатының нарығы қысқа мерзімді және ҧзақ мерзімді электр қуатының нарықтарынан
тҧратын болады.
Электр қуатының қысқа мерзімді нарығы Жҥйелік оператордың жҧмыс істеп тҧрған энергия
ӛндіруші ҧйымдардан электр қуатының дайындығын ҧстау жӛніндегі қызметті сатып алуын
болжайды. Осы нарықты іске қосу 2016 жылға жоспарланған. Электр қуатының дайындығын
қолдау қызметі ҥшін ақыны/тарифті есептеу әдіснамасы Қазақстанның нормативтік қҧқықтық
актілермен бекітіледі.
Ҧзақ мерзімді электр қуатының нарығы жаңа ӛндіруші қуаттар қҧруды болжамдайды. Тиісті
инвестициялық жобаны іске асыру ҥшін база қҧру мақсатында Ҥкімет Компания арқылы әрекет
ете отырып, оның қҧрылысы аяқталып, аттестаттаудан ӛткеннен кейін Компания тарапынан
электр қуатының дайындығын ҧстау жӛніндегі қызметті сатып алуды жҥзеге асыру міндеттемесі
болатын жаңа ӛндіруші қуаттарды салуды болжайды. Компания жаңа ӛндірістік қуаттарды салу
немесе басқару процесіне тікелей қатыспайды.
Электр қуаты нарығын ендіру арқылы KEGOC кӛтерме сауда нарығына қатысушыларға қызметтің
жаңа тҥрін – электр қуатының дайындығын қамтамасыз ету жӛнінде қызмет кӛрсетеді. Қызметтің
аталған тҥрі табиғи монополиялар саласына жатқызылатын болады. Осындай қызметтерге ақы
тӛлеу белгіленген тәртіпте бекітілген тариф бойынша жҥзеге асырылатын болады.
Ҧзақ мерзімді электр қуатының нарығына бастапқы қатысушы қазіргі сәтте салынып жатқан
Балқаш жылу электр станциясы («Балқаш ЖЭС») болуы тиіс. Жаңа ӛндіруші қуаттарды
пайдалануға қосатын ӛзге де энергия ӛндіруші ҧйымдар сондай-ақ ҧзақ мерзімді электр қуаты
нарығының ықтимал қатысушысы бола алады.
Балқаш ЖЭС акционерлері «Самҧрық-Энерго» АҚ (100% Қордың еншілес компаниясы), Korea

Electric Power Corporation (KEPCO) және Samsung C&T Corporation болып табылатын
«Балқаш ЖЭС» АҚ-ға тиесілі. Балқаш ЖЭС-ның жобалық қуаты 1320 МВт қҧрайды. Балқаш
ЖЭС Алматы облысында орналасады.
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Қолданыстағы заңнаманың талаптарына сәйкес Балқаш ЖЭС электр қуатының дайындығын
әзірлікте ҧстау жӛніндегі қызметті сатып алудың негізгі талаптары Ҥкіметтін 2014 жылғы 17
маусымдағы №667 қаулысымен (№667 қаулысы) бекітілді. Атап айтқанда, №667 қаулыда
мыналар белгіленді: (і) Компанияның
«Балқаш ЖЭС» АҚ-дан Балқаш АЭТ ӛндіруші
қондырғысын бастапқы аттестаттаудан кейін 20 жыл және 6 ай мерзімге жасалған ҧзақ мерзімді
шартқа сәйкес электр қуатының дайындығын ҧстау жӛніндегі қызметті сатып алуы тиіс; (іі)
электр қуатының дайындығын ҧстау жӛніндегі қызметті сатып алу кӛлемі 1221 МВ аспауы тиіс
және нақты кӛлем Компания жҥзеге асыратын ӛндіруші қҧрылғылардың электр қуатын
аттестаттау нәтижелері бойынша анықталады. №667 қаулымен сондай-ақ 1 ай ішінде 1 МВт
мӛлшеріндегі электр қуатының дайындығын ҧстау қызметінің мынадай қҧны бекітілді, оны
Компания «Балқаш АЭТ» АҚ-ға тӛлейтін болады:

АҚШ долларымен
Жыл*

Баға**

Жыл*

Баға**

2018

59 714

2029

61 731

2019

59 895

2030

61 918

2020

60 076

2031

62 105

2021

60 258

2032

62 293

2022

60 440

2033

62 482

2023

60 623

2034

62 671

2024

60 806

2035

62 860

2025

60 990

2036

63 050

2026

61 174

2037

63 241

2027

61 360

2038

63 432

2028

61 545

2039

63 624

Қызмет қҧны Компанияның тарифіне әлі енгізілген жоқ және Компания аталған қҧн негізделген
шығындар тізбесіне енгізіледі және тиісінше Компанияның тарифін есептеу кезінде ескеріледі
деп кҥтеді.
Ҥкіметтің № 667 Қаулысы негізінде Компания мен «Балқаш АЭТ» АҚ пайдалануға жаңадан
берілген ӛндіргіш қондырғыларының электр қуатын дайындықта ҧстау жӛнінде қызмет кӛрсетуге
Балқаш АЭТ-пен Шарт жасады. Балқаш АЭТ қҧрылысы жҥріп жатыр, оны 2018-2019 жылдары
пайдалануға қосу жоспарланған. Қазіргі таңда Балқаш АЭТ-пен Шарт бойынша
қайсыбір
тӛлемдерді жҥргізіп жатқан жоқ. Балқаш АЭТ ӛндіруші қҧрылғылары пайдалануға беріліп,
аттестатталғанна кейін Балқаш АЭТ жасалған Шарт бойынша тӛлемдер Ҥкімет бекіткен ең кӛп
қызмет кӛлемін есепке алғанда маңызды болып табылады.
Торапқа босатуды техникалық диспетчерлендіру және электр энергиясын ӛндіру мен
тұтынуды теңгерімдеу жӛніндегі қызметті кӛрсету кӛлемдері мен одан түскен табыстар
туралы деректер
Компанияның 2011, 2012 және 2013 жылдардағы, сондай–ақ 2013 және 2014 жылдарда аяқталатын
соңғы 6 айда ҧсынған электр энергиясын жеткізу, диспетчерлендіру теңгерімдеу жӛніндегі
жалпы қызмет кӛлемдер келесі кестеде келтірілген.
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2014 жылы
аяқталған
соңғы 6
айда

2011

2012

2013

2013 жылы
аяқталған
соңғы 6 айда

Жеткізу………

41 042 196,7

43 487 096,9

41 055 346,1

21 495 857,1

18 657 253,3

Диспетчерлендіру

80 812 246,4

83 511 655,4

83 863 376,9

421 495 857,1

42 254 783,2

145 886 823,4

152 908
894,6

153 521 393,8

76 814 837,4

79 383 257,8

Теңгерімдеу

Бҧған елдің ішіндегі және мемлекеттер арасындағы теңгерімдеу кіреді
Компанияның 2011, 2012 және 2013 жылдардағы, сондай–ақ 2013 және 2014 жылдарда аяқталатын
соңғы 6 айда кӛрсеткен электр энергиясын жеткізудің, техникалық диспетчерлендіру мен электр
энергиясын ӛндіру мен тҧтынуды теңгерімдеу бойынша оның қызметтеріне қатысты алған
табысы.

2011

2012

2013

2013 жылы
аяқталған
соңғы 6
айда

2014 жылы
аяқталған
соңғы 6 айда

Жеткізу
37 620 424

42 618 200

44 351 735

22 591 012

23 093 443

9 272 079

10 081 550

10 827 210

5 389 880

5 662 141

4 668 378

5 269 657

6843 284

3 149 408

4 762 995

Техникалық
диспетчерлендіру
Электр энергиясын
ӛндіру-тҧтынуды
теңгерімдеуді
ҧйымдастыру 1

Жүйенің біртұтас құрылымы
БЭЖ ҥш аймаққа бӛлінеді:


1

Солтҥстік аймаққа мынадай облыстар: Ақмола, Ақтӛбе, Қостанай, Павлодар, Солтҥстік
Қазақстан, Шығыс Қазақстан, Қарағанды, сондай-ақ Астана қаласы кіреді. Осы аймақта
шамамен ӛндірістік қуаттардың 70%-ы шоғырландырылған, сондай-ақ Ресейдің энергия
жҥйелерімен ҦЭТ жалғанатын электр желілері шоғырландырылған. Аймақта артық
ӛндірілген қуат бар; электр энергиясын ӛндіру Республиканың оңтҥстік аймақтарындағы
тапшылықты жабады және Ресейдің энергиясын жеткізуді қамтамасыз етеді.

Елдің ішіндегі және мемлекеттер арасындағы теңгерімдер кіреді.
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2013 жылы Солтҥстік аймақта электр энергиясын ӛндіру 71 916,4 млн. кВт.с қҧрады, осы
уақыт ішінде электр энергиясына деген тапшылық 960 785,9 млн. кВт. с қҧрады. 2012 жылмен
салыстырғанда электр энергиясын ӛндіру 1,3%-ға ҧлғайды, сонымен қатар тҧтыну 2,8% кеміді.
2014 жылғы 1 маусымдағы жай-кҥй бойынша электр энергиясын ӛндіру 30 809,2 млн. кВт.с.,
тҧтыну 25 875,0 млн. кВт.с мӛлшерінде болды. 2013 жылдың ҧқсас кезеңімен салыстырғанда
электр энергиясын ӛндіру 0,7%-ға, сонымен бірге бір мезгілде тҧтыну 1,6%-ға кеміді.


Оңтҥстік аймаққа мынадай облыстар: Алматы, Жамбыл, Қызылорда, Оңтҥстік Қазақстан,
Алматы қаласы мен Байқоныр ауданы кіреді. Аймақ қуаты 8-9 млрд кВт. дейін электр
энергиясын жеткізуге мҥмкіндік беретін ортақ желі арқылы Қырғызстанмен және
Ӛзбекстанмен байланысты. Ӛзіндік отын базасы мен энергетикалық ресурстарының және
тиісінше ӛндіруші қуаттардың жеткіліксіз болуы салдарынан Оңтҥстік аймақтың
энергетикалық теңгерімі теріс деңгейде. Осылайша, 2013 жылы Оңтҥстік аймақтың электр
энергиясына деген сҧранысы 18 662,6 млн. кВт, с қҧрады, сонымен қатар электр энергиясын
ӛндіру 9 915,3 млн. кВт.с дейгейінде болды. 2012 жылмен салыстырғанда электр энергиясын
ӛндіру 4,5%-ға ҧлғайса, тҧтыну 2%-ға кеміді. Тапшылық Қазақстанның солтҥстік аймағынан
электр энергиясын жеткізу есебінен жабылады. Орталық Азияның энергия жҥйелеріне ағын
сальдосы 31,3 млн. кВт. с қҧрады.
2014 жылғы 1 маусымдағы жай-кҥй бойынша электр энергиясын ӛндіру 4 502,2 млн. кВт.с
қҧрады, сонымен қатар тҧтыну 8 353,8 млн. кВт.с бағаланды. 2013ж. ҧқсас кезеңімен
салыстырғанда электр энергиясын ӛндіру 0,7%-ға ҧлғайса, тҧтыну 4,2%-ға кеміді.



Батыс аймақ (оған мына облыстар: Атырау, Батыс Қазақстан және Маңғыстау облыстары
кіреді). Аталған аймақ республика аумағы бойынша Оңтҥстік және Солтҥстік аймақтармен
байланысы жоқ. Батыс Қазақстан, Атырау және Маңғыстау облыстары кернеуі 220 кВт.с бір
тізбек бойымен желі аралығы бойынша жалғанған (шамамен ҧзындығы 1 400 км). Атырау
қосалқы станциясы Ресей Федерациясындағы кернеуі 110 кВт.с электр жеткізу желілері
арқылы Астрахань қосалқы станциясымен жалғанған. Батыс Қазақстанның кернеуі 220 кВт.с
ҥш электр жеткізу желілері арқылы Ресейдің орта волга ӛңірінің энергия жҥйесіне шығуына
болады.
2013 жылы Батыс аймақта электр энергиясын ӛндіру 10 141 млн. кВт.с қҧрады, осы уақыт
ішінде электр энергиясына деген сҧраныс 10 232,3 млн. кВт. с қҧрады. 2012 жылмен
салыстырғанда электр энергиясын ӛндіру 3,6%-ға ҧлғайды, тҧтыну 3,5%-ға ҧлғайды. 2014
жылғы 1 маусымдағы жай-кҥй бойынша электр энергиясын ӛндіру 4 653,7 млн. кВт.с., тҧтыну
4 607,4 млн. кВт.с қҧрады. 2013 жылдың ҧқсас кезеңімен салыстырғанда электр энергиясын
ӛндіру 7,9%-ға ӛсті, сонымен бірге тҧтыну 8%-ға артты.

ҦЭТ электр желілік активтерінің басым кӛпшілігі Қазақстан Кеңес Одағының бір бӛлігі болған
уақыта салынды, яғни 1991 жылға дейін олардың қатарында кернеуі 1 150 кВ Урал – Қазақстан –
Сібір электр жеткізу желілері болды. Қазіргі уақытта осы желілі 500 кВ кернеуімен жҧмыс
істейді. Аталған уақыт ішінде Солтҥстік және Оңтҥстік аймақтар екі электр жеткізу желілерімен
жалғанған болатын, қазір оларды солтҥстік-оңтҥстік электр энергиясының транзиті қамтамасыз
етеді, KEGOC инвестициялық бағдарламасында ҥшінші желіні салу кӛзделген (тӛмендегі
«Желілерді салу және кеңейту» бӛлімін қараңыз). Ақтӛбе облысы «Батыс транзит» АҚ салған
кернеуі 500 кВ электр жеткізу желілері арқылы Қазақстан БЭЖ-мен жалғанған. Батыс аймақтың
Республика аумағы арқылы БЭЖ-бен байланысы жоқ.
KEGOC ҥкіметаралық келісімдер шеңберінде тарифтік саясатты әзірлеуді қоса алғанда, ТМД
елдері ӛңірінде және ЕурАЭЖ мҥше елдері арасында электр энергиясының жалпы нарығын
қҧруға белсенді тҥрде қатысып келеді («НОРМАТИВТІК ҚҦҚЫҚТЫҚ РЕТТЕУ» бӛлімін
қараңыз).
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1999 жылғы 17 маусымда Қазақстан Республикасының, Қырғыз Республикасының, Тәжікстан
Республикасы мен Ӛзбекстан Республикасының Ҥкіметтері Орта Азия мемлекеттері
энергетикалық жҥйелерінің қатарлас жҧмысы туралы келісімге қол қойды. Аталған келісім
энергия жҥйелерінің қатарлас жҧмысының талаптарын реттейді, олардың біреуі жасалған
шарттарды ескере келе, әрбір энергия жҥйесінің электр қуаты мен энергиясы бойынша ӛзін-ӛзі
теңгерімдеу қағидаты болып табылады.
Қазақстан БЭЖ-нің Орталық Азияның БЭЖ-мен қатарлас жҧмысы ҥдерісінде Компания ҚР
Жҥйелік операторы ретінде іс-әрекет жасай отырып:
-

«Қырғызстан ҦЭТ» ААҚ-дан қуатты реттеу жӛніндегі қызметті сатып алады.
Компанияның аталған қызметті сатып алуы Компанияға Қазақстанның оңтҥстік
бӛлігіндегі қуаттың тапшылығын Қырғызстаннан алынатын қуат есебінен жабуға
мҥмкіндік береді.

-

Компания ҚР, «Ӛзбекэнерго» МАК-қа жоспардан тыс электр энергиясын сатуды жҥзеге
асырады және Ӛзбекстанның аумағында қуатты реттеу жӛніндегі соңғы қызметті
кӛрсетеді. Жоспардан тыс электр энергиясын сату және Ӛзбекстанның аумағында қуатты
реттеу жӛнінде қызметті кӛрсету Компанияға «Ӛзбекэнерго» МАК-тың Қазақстан БЭЖнен электр энергиясын заңсыз алу тәуекелін қысқартуға мҥмкіндік береді.

Ҧлттық Диспетчерлік Орталық
ҦЭТ пен БЭЖ-ге оралымды бақылау тҧтастай алғанда Ҧлттық Диспетчерлік Орталықтан
(«ҦДО») және тоғыз ӛңірлік диспетчерлік орталықтан («ӚДО») жҥзеге асырылады. Бҧдан басқа,
Астана қаласындағы бас диспетчерлік орталық секілді Алматы қаласында да сондай міндеттерді
атқаруға қабілетті резервтік диспетчерлік орталық ҧйымдастырылды. ҦДО Қазақстан БЭЖ-нің
электр станциялары мен
тораптарының келісілген жҧмысына тәулік бойғы оралымдыдиспетчерлік басқаруды жҥзеге асырады. Сондай-ақ ҦДО Қазақстан БЭЖ-нің электр
тораптарының жҧмыс режимдерін және мемлекетаралық байланыстарды шектес мемлекеттердің
диспетчерлік орталықтарымен ӛзара іс-қимылда реттейді. ҦДО Компанияның Астанадағы басты
кеңсесінде орналасқан. Компанияның коммуникациялық жҥйелері арқылы ҦДО әрбір ӚДО-ның
қызметін бақылайды және басқарады.
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Компанияның Астанадағы бас кеңсесі жаңа ғимаратының қҧрылысы аяқталған соң Компания
ҦДО-ны жаңа ғимаратқа кӛшірді. 2014 жылғы мамырдың аяғынан бастап жаңа кеңседегі ҦДО
диспетчерлік пунктінде тестілік тексерістер басталды және 2014 жылғы 11 шілдеден бастап
диспетчерлік пункт тҧтырақты негізде жҧмыс істейді.
Жаңа ҦДО-да орнатылған жаңа басқару қалқаны жапондық Mitsubishi фирмасының 36 бейнелік
кескіндеу текшесінен тҧрады. Бҧрын тек 18 текшеден тҧратын диспетчерлік қалқан
пайдаланылған. Астана қ.-на 2005 жылы қайта қоныстану тҧсынан Қазақстанның энергожҥйе
схемасы едәуір кеңейтілді. Энергожҥйедег жаңа объектілерді салу қажеттілігіне орай ,
қолданыстағы диспетчерлік қалқан ағымдық және келешектік қажеттіліктерді қанағаттандыру
ҥшін текшелер санын ҧлғайтуды керек етті.
Сондай-ақ диспетчердің Қазақстан БЭЖ субъектілерінің ӛндіру-тҧтыну режимдерін толыққанды
кӛріп тҧруы, сондай-ақ ҧйғарынды қуат ағындарын бақылау және Қазақстан БЭЖ-нің режимдерін
басқаруға басқа да қажетті ақпарат ҥшін режимдік қалқан орнатылған болатын. Режимдік
қалқанның мҥмкіндіктері кезекші жҧмыскерлерге теңгермелі нарықты іске қосумен бірге
барынша жоғары атқарымдылықты қамтамасыз етеді, соның шеңберінде шынайы уақыт
режимінде электр энергиясының шарттық жеткізу кӛлемдерінен ауытқулар бойынша қаржылық
есептеулер жҥзеге асырылады.
Компанияның филиалдары
Компания қҧрамына электр жеткізуді, диспетчерлік басқаруды және тиісті географиялық бақылау
аймағындағы тҧтыну мен ӛндіруді, теңгерімдеуді қамтамасыз ететін он филиал енеді, оның
қҧрамына ҦДО (Компания филиалы нысанында қҧрылған) филиалы да енеді. Әрбір «Жҥйеаралық
электр тораптары («ЖЭТ» филиалы) филиалы олардың қҧрылымдық бӛлімшелері болып
табылатын 3-4 аумақтық электр торабынан тҧрады.
Филиалдар
Әрбір «ЖЭТ» филиалы қаржылық және операциялық бӛлімшелерден тҧрады, қҧрылымды
директор, бас инженер және директордың қаржы мен жалпы мәселелер жӛніндегі орынбасарлары
басқарады. «ЖЭТ» филиалдар ӛз ҦЭТ учаскелерінің жҧмысы, техникалық қызмет кӛрсетілуі және
жӛнделуі ҥшін жауап береді. Жаңа объектілерді салған кезде бас кеңсе кейбір уәкілеттіктерді
жҧмыстарды тиімді басқаруды қамтамасыз ету ҥшін «ЖЭТ» филиалына табыстауы мҥмкін.
Жоспарланатын жҧмыстар ҥшін филиал деңгейінде бюджет жасалады, содан соң қҧжаттар
Компанияның жыл сайынғы бюджеттік ҥдерісінің бӛлігі ретінде бекіту ҥшін басты кеңсеге
тапсырылады.
«КЕGОС» АҚ-ның «Ақмола жҥйеаралық электр тораптары» филиалы 1997 жылдың
желтоқсанында қҧрылды. Филиалдың мҥліктік кешеніне жалпы ҧзындығы 4 230,874 шақырым
10-1 150 кВ-тық электр жеткізу желілері енеді. Филиалдың қҧрамына кернеуі 220-1150 кВ,
жиынтық қуаты 8 196,6 МВА 10 қосалқы станция кіреді. Бҧл 590 адам жҧмыс істейтін ең ірі
филиал.
«КЕGОС» АҚ-ның «Ақтӛбе жҥйеаралық электр тораптары» филиалы 1997 жылдың қазанында
қҧрылды. Филиалдың мҥліктік кешеніне жалпы ҧзындығы 967,39 шақырым 220-500 кВ электр
жеткізу желілері және кернеуі 220-1150 кВ, жиынтық қуаты 2 425,5 МВА 7 қосалқы станция
кіреді.
«КЕGОС» АҚ-ның «Алматы жҥйеаралық электр тораптары» филиалы 1997 жылдың қазанында
қҧрылды. Филиалдың мҥліктік кешеніне жалпы ҧзындығы 3 220,516 шақырым 0,4-500 кВ әуе
электр жеткізу желілері енеді. Филиалға кернеуі 35-500 кВ және жиынтық қуаты 4229,35 МВА 11
қосалқы станция кіреді.
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«КЕGОС» АҚ-ның «Шығыс жҥйеаралық электр тораптары» филиалы 1998 жылдың қаңтарында
қҧрылды. Филиалдың мҥліктік кешеніне жалпы ҧзындығы 1 045,06 шақырым 0,4-500 кВ-тық әуе
электр жеткізу желілері енеді. Филиалдың қҧрамына кернеуі 220-500 кВ және жиынтық қуаты 3
026,5 МВА 5 қосалқы станция кіреді.
«КЕGОС» АҚ-ның «Батыс жҥйеаралық электр тораптары» филиалы 1998 жылдың шілдесінде
қҧрылды. Филиалдың мҥліктік кешеніне жалпы ҧзындығы 1 681,5 шақырым 6-220 кВ әуе электр
жеткізу желілері енеді. Филиалдың қҧрамына (220 кВ) жиынтық қуаты 950 МВА 5 қосалқы
станция кіреді.
«КЕGОС» АҚ-ның «Сарыбай жҥйеаралық электр тораптары» филиалы 1997 жылдың
желтоқсанында қҧрылды. Филиалдың мҥліктік кешеніне жалпы ҧзындығы 2 443,525 шақырым 6-1
150 кВ әуе электр жеткізу желілері енеді. Филиалдың қҧрамына (220-1150 кВ) жиынтық қуаты 6
813,6 МВА 8 қосалқы станция кіреді.
«КЕGОС» АҚ-ның «Солтҥстік жҥйеаралық электр тораптары» филиалы 1998 жылдың қаңтарында
қҧрылды. Филиалдың мҥліктік кешеніне жалпы ҧзындығы 3 377,831 шақырым (0,4-1150 кВ) әуе
электр жеткізу желілері енеді; филиалдың қҧрылымына кернеуі 110-1 150 кВ, жиынтық қуаты
3 520, 6 МВА 8 қосалқы станция кіреді.
«КЕGОС» АҚ-ның «Орталық жҥйеаралық электр тораптары» филиалы 1997 жылдың қазанында
қҧрылды. Филиалдың мҥліктік кешеніне жалпы ҧзындығы 3 482,19 шақырым 10-500 кВ әуе
электр жеткізу желілері енеді. Филиал қҧрамына (220-500 кВ) жиынтық қуаты 3 733,1 МВА 10
қосалқы станция кіреді.
«КЕGОС» АҚ-ның «Оңтҥстік жҥйеаралық электр тораптары» филиалы 2001 жылдың ақпанында
қҧрылды. Филиалдың мҥліктік кешеніне жалпы ҧзындығы 4 201,303 шақырым 220-500 кВ-тық
жоғары вольтты электр жеткізу желілері енеді. Филиал қҧрамына кернеуі 220-500 кВ, жиынтық
қуаты 3 459,8 МВА 13 қосалқы станция кіреді.
Компанияның сондай-ақ Алматыда Ӛкілдігі бар. Филиалдардың және ӛкілдіктің басшылығы
туралы ақпарат «БАСШЫЛЫҚ» бӛлімінде кӛрсетілген.
Ӛңірлік диспетчерлік орталықтар
Ӛңірлік диспетчерлік орталықтар Компания филиалдарының қҧрылымдық бӛлімшелері болып
табылады және Компания филиалының операциялық жауапкершілік аймағында электр
энергиясын ӛндіру, жеткізу мен тҧтыну режимдеріне тәулік бойғы оралымды-диспетчерлік
басқаруды жҥзеге асырады. ӚДО Жҥйелік оператордың ӛңірлік оралымды диспетчерлік орталығы
болып табылады.
ӚДО-ның негізгі мақсаттары мыналар болып табылады:


электр энергиясын ӛндіру, жеткізу мен тҧтыну режимдерін бӛлінген жабдықтарға сәйкес,
диспетчерлік бақылау әдісі, электрді сатып алу-сату, диспетчерлеу және жеткізу шарттары
негізінде басқару;



энергетикалық торап жҧмысын қамтамасыз ету және стандарттық талаптарға сәйкес
қажетті сапалы электрді ӛндіру режимін ҧстап тҧру;



ӚДО басқаратын және соның иелігіндегі энергетикалық торапта электр ысыраптарын
қысқарту;



электр энергиясын ӛндіру, жеткізу және тарату кезінде авариялық бҧзылыстарды ескерту,
алдын алу және жою;
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қалыпты, авариялық және авариядан кейінгі жағдайларда оралымды диспетчерлік
басқаруды қамтамасыз ету;



электр станцияларының бастапқы жабдықтары мен электр энергиясының тораптарына,
технологиялық басқару, релелік қорғаныш және автоматтық жабдықтар жҥйелеріне
жӛндеу жҧмыстары ҥшін жоспарлау мен жағдайлар даярлау.

KEGOC тарифтері
Жалпы қағидаттар
Табиғи монополияның ӛзге субъектілері секілді Компания қызметін мемлекеттік реттеу:


тарифті немесе оныі шекті деңгейін бекіту;



тарифтік сметаны бекіту;



уақытша тӛмендету коффициентін бекіту;



шығысты есептеудің ерекше тәртібін бекіту;



реттелетін қызметтердің әрбір тҥрі( тауарлар, жҧмыстар) бойынша кірісті, шығыс пен
қолданыстағы активтерді дербес есептеуді жҥргізу тәртібін бекіту;



есеп саясатын келісу;



уақытша ӛтем жасау тарифін бекіту арқылы жҥзеге асырылады.

Табиғи монополиялар туралы заңға сәйкес Компанияның мынадай қызметтері табиғи
монополияның қызмет аясына жатады, және мҧндай қызметтер қҧны реттеуші органдар бекітетін
тарифтер негізінде белгіленеді:


электр желілері бойынша электр энергиясын жеткізу;



электр энергиясын торапқа босатуды және тҧтынуды техникалық диспетчерлендіру; және



электр энергиясын ӛндіру-тҧтынуды теңгерімдеу.

ҦЭМ қазіргі уақытта табиғи монополиялар субъектілерін тарифтік реттеуді қоса алғанда, осындай
субъектілерді реттеуге жауапты мемлекеттік орган болып табылады. 2014 жылғы тамызда ТМРА
қысқартылып, оның функциясы ҦЭМ табыс етілді. Функциялар ҦЭМ-ге берілгенге дейінгі
нормативтік қҧқықтық актілерге қатысты мынаны айтуға болады, ТМРА табиғи монополиялар
туралы заң мәнмәтінінде реттеуші ретінде саналуы тиіс. ТМРА қабылдаған барлық нормативтік
қҧқықтық актілер жалпы ретпен жойылған жағдайды қоспағанда толығымен қолданылуда.
Тарифтер реттеу қызметінде маңызды орын алады, сондай-ақ Компания тҥсімі мен пайдалылығы
ҥшін басты мәнге ие. Компания тарифтерді ТМРА және ҦЭМ қабылдаған нормативтік қҧқықтық
актілерге сәйкес есептейді, бҧл қҧжаттар тарифтердің тҥрлі қҧрамдас бӛліктері болып табылады.
Бҧдан кейін Компания тарифтерді бекіту ҥшін реттеушіге ҧсынады. Тарифтерді қарау
процедурасы шеңберінде реттеуші KEGOC ҧсынған тарифтер мен қҧрайтын шығындарға
сараптамалық бағалауды ҧйымдастыруы тиіс. Сарапшылар мен реттеушілер Компанияның
болжамымен келіспеуі мҥмкін, бҧндай жағдайда реттеуші Компанияның ол және/немесе
сарапшылар тӛменде сипатталғандай әртҥрлі қҧрауыш тарифтерді анықтайтын нормативтік
қҧқықтық қҧжаттардың талаптарына сҥйене отырып, ақталмады деп санайтын шығындарын
мойындамауға ӛкілеттігі бар.
Компанияның тарифтері «шығындар плюс тиянақталған пайда» әдісі бойынша белгіленеді, соған
сәйкес Компания белгілі бір уақыт мезгіліне тариф белгілеу мақсатына операциялық және
қаржылық шығыстар мен капитал кірістілігінің әділ нормасын тиісінше бағалау тҧрғысынан
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келеді. Бҧл Компанияға тарифтерді негізделген шығыстарды жабуға плюс «пайданың» шекті
деңгейіне кепілдік беретін деңгейде белгілеуге мҥмкіндік береді.
Тарифтерді есептеу әдіснамасы
Тарифтерді белгілеу тетігі
а) Тарифтерді бекітуге ӛтінім беру тәртібі
Компания тиісті мерзімге ҦЭМ қарауына реттемелі қызметтерге тарифтер мен тарифтік
сметалардың шекті деңгейін қарау туралы ӛтінім береді («Ӛтінім»). Ӛтінімде есептеудің әртҥрлі
қҧрамдастары бойынша ақпарат және ҦЭМ-нің (және ТМРА) нормативтік қҧқықтық қҧжаттарына
сәйкес ӛзге де растаушы мәліметтер болуы тиіс. Бҧдан әрі Ӛтінімді реттеуші сарапшылардың
ықпалымен (олар тәуелсіз сарапшылар да, тиісті мемлекеттік органдардың, басқа да табиғи
монополиялар мен тҧтынушылар бірлестіктерінің ӛкілдері де бола алады) талқылаулар
шеңберінде Компаниямен, тҧтынушылармен және тарифтермен мҥдделері қозғалатын ӛзге де
тҧлғалармен қаралады. Тиісті реттеуші де кӛпшілік тыңдаулар ӛткізеді, оларға барлық мҥдделі
тҧлғалар қатыса алады. Алайда, мҧндай ережелер әлі қабылданған жоқ. Сарапшылармен және
тҧтынушы ӛкілдерімен консультациялар аяқталған бетте реттеуші тиісті мезгілге тарифтерді
айқындайды. Табиғи монополиялар туралы заң сондай-ақ реттеушіні KEGOC-ты жаңа тарифтер
енгізілгенге дейін кемінде 35 кҥн бҧрын хабардар етуді міндеттейді. Соныменен, егер де
Компания бекітілген тарифтерен келіспесе, ол реттеушінің тиісті шешімін Қазақстан сотында
тиісті юрисдикциямен даулай алады. Сот дау-дамайды қараған кезде, егер де реттеуші ӛзгені
белгілемесе алдындағы тариф жҧмыс істейтін болады.
Реттемелі қызметтерге тарифті бекітуге арналған Ӛтінімді беру кезінде
ҦЭМ-не келесіні тапсыруға міндетті:

Компания сондай-ақ

 Табиғи монополиялар субъектілерінің нормативтік техникалық ысыраптарвн, шикізаттың,
материалдардың, отынның, энергияның техникалық және технологиялық шығыс нормаларын
бекіту қағидаларына сәйкес, нормативтік техникалық ысыраптардың сандық ӛрнектегі
есептеуі, шикізат пен материалдардың техникалық және технологиялық шығыс нормалары
(Табиғи монополияларды реттеу жӛніндегі ҚР агенттігінің 2013ж. 17 қыркҥйектегі № 283-ОД
бҧйрығы);
 Қазақстан Республикасы Ҥкіметінің 2013 жылғы 24 сәуірдегі №394 қаулысымен бекітілген
Табиғи монополия субъектісінің инвестициялық бағдарламасын (жобасын) бекіту және тҥзету
қағидаларына сәйкес, Компанияның болашақ мезгілге арналған инвестициялық бағдарламасы;
 ӛңірлік электр желілік компаниядан басқа табиғи монополиялар субъектілеріндегі
Жҧмыскерлердің нормативтік санын бекіту қағидаларына сәйкес жҧмыскерлердің нормативтік
саны (Табиғи монополияларды реттеу агенттігі тӛрағасының 2014ж. 3 наурыздағы № 49-ОД
бҧйрығымен бекітілген);
 алдағы кезеңге арналған штат кестесі және Штат кестесін келісу қағидаттарына және табиғи
монополия субъектілерінің басшы қызметкерлері мен әкімшілік қызметкерлерінің шекті
еңбекақы деңгейіне сәйкес заңды тҧлға болып табылатын басшы қызметкерлердің
еңбекақыларының шекті деңгейі (Табиғи монополияларды реттеу агенттігінің 2007ж. 7
тамыздағы № 226-ОД бҧйрығы);
Бҧдан басқа, KEGOC-қа ҧқсас табиғи монополиялар шығыстарының мынадай баптары ҦЭМ-мен
келісуге жатады:
 табиғи монополиядағы негізгі қҧралдардың қҧнын ӛсіруге ықпал етпейтін ағымдық және
кҥрделі жӛндеулерге әрі басқа да жӛндеу-қалпына келтіру жҧмыстарына арналған жылдық
шығыстар сомасы;
 ӛндірістік қажеттікке байланысты Табиғи монополиялар субъектілерінің реттемелі қызмет
кӛрсетулеріне (тауарларына, жҧмыстарына) арналған тарифтерді (бағаларды, алым
ставкаларын) бекіту кезінде қолданылатын шығындарды ерекше қҧру қағиадарына сәйкес
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әкімшілік жҧмыскерлерінің біліктілігін арттыруға шығындар (Табиғи монополияларды реттеу
жӛніндегі ҚР агенттігінің 2013ж. 25 сәуірдегі № 130-ОД бҧйрығы).
ә) Тарифтік кезең
Бҧрын қолданыста болған заңнама Компанияға тарифтерді бір жылға да, бірнеше жылға да
бекітуге мҥмкіндік берген болатын. Ӛткен жылдары Компания тарифтерді жыл сайынғы негізде
бекітуге ҧмтылды. 2013 жылы Компания тарифтердің шекті деңгейін екі жылға бекітуге ӛтінім
берді. Бірақ, Табиғи монополияларды реттеу заңына енгізілген, 2013 және 2014 жылдары
қабылданған соңғы ӛзгерістерге сәйкес болашақта Компания тарифтердің шекті деңгейін кемінде
бес жыл мерзімге ғана бекіте алады. Осындай ретпен Компания 2015 жылы ӛз тарифтерін кемінде
бес жыл мерзімге бекітуге ҧсынуы тиіс.
б) Тарифтердің тҥрлері
Бҧрын Компания жыл сайын тіркелген тариф мӛлшерін бекітуге ӛтінім беретін, тек 2013 жыл мен
2015 жылдар аралығына бекітілген екі жылдық тариф ғана бҧдан ӛзгеше болды.
2013 жылы Ҧсыныстың алдында KEGOC Басшылығы іс-тәжірибені ӛзгерту шешімін қабылдады,
соған сай ол ағымдық жылға тарифтерді бекітуге арналған ӛтінімдер берді және «шекті тарифтер
деңгейлерінің» негізінде қызметті жҥзеге асыруды бастады. Шекті тарифтер деңгейлерін есептеу
қағидаты жылдық тарифтерді есептеу қағидатынан ерекшеленбейді, алайда шекті тарифтер
деңгейлері бірнеше жыл алдыға бекітіледі.
Шекті тарифтер Компанияға ҧзақ мезгілге ӛз мҥмкіндіктерін жоспарлауға мҥмкіндік береді, ал
акционерлер Компания туралы толығырақ ақпарат ала алады.
Бірақ тарифтердің шекті деңгейінің бекітілуі мынадай тәуекелдермен байланысты:


ҦЭМ-нің осындай рәсімнің жҥргізілуіне нақты негіздеме болмауына байланысты тарифтік
сметанытҥзетуден бас тарту тәуекелі;



Тарифтердің ҦЭМ бастамасы бойынша ӛзгеру тәуекелі.

Сонымен, Компаниядан тарифтерді ӛзгертуді талап ететін сыртқы факторларға жауап ретінде
тарифтерді дер кезінде ӛзгертуге Компаияның мҥмкіндігі болмауы мҥмкін, бҧл жағдаятқа тӛтенше
жағдайдармен байланысты тарифтерге тҥзету енгізу жайы енбейді. Сондай-ақ «Компаияның
табысы мен қызметінің тиімділігі ағымдағы тариф саясатымен байланысты, ал тариф саясаты
заңнама нормаларына, оның ішінде реттеуші орган қабылдаған тарифтік реттеу жҥйесі мен
тарифтерді есептеуге қатысты тҥсіндірулерге тәуелді» деген тәуекелдік факторын қараңыз.
в) Тарифтерді тҥзету
Жалпы ереже бойынша ҦЭМ бекіткен тарифтер мен тарифтердің шекті деңгейлері олар
бекітілген барлық уақыт кезеңі ішінде қолданыста болуын жалғастырады.
Айырықша жағдайларда тарифтің шекті деңгейін ӛзгерту ол қолданылатын кезеңде Компанияның
бақылауынан тыс жағдайлар орын алған кезде тӛтенше реттеуші шаралар ретінде ғана мҥмкін
болады.
Тӛмендегі шығыстарды арттыру тарифті ӛзгерту ҥшін бастапқы негіз болып табылады:
 мына жағдайларға байланысты
шикізат, материалдар, отын, энергия шығыстарының
ҧлғаюынан:
(і) еңсерілмес кҥш жағдайлары (табиғи және техникалық сипаттағы тӛтенше жағдайларды
қоса алғанда). Табиғи монополиялар туралы заң «еңсерілмес кҥш жағдайлары» терминіне
анықтама бермейді. «Қандай жағдайлардың еңсерілмейтін кҥш жағдайы ретінде
қарастырылуына қатысты екіҧштылық бар»;
(іі) бекітілген тарифтік сметада белгіленген кӛлеммен салыстырғанда кӛрсетілетін
қызметтер кӛлемінің ӛзгеруі. Заңнама шикізат, материалдар немесе энергия шығындарының
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нормаларының артуына әкелеу ҥшін нақты кӛрсетілген қызметтердегі ауытқулар кӛлемі
қандай болуы керек екенін де кӛрсетпейді; және
(ііі) технологиялық бҧзылыстарды болдырмауға немесе мемлекеттік органдардың
ҧйғарымдамаларын орындауға бағытталған жҧмыстарды жҥргізу қажеттілігі.
 Электр энергиясына немесе табиғи және техногендік сипаттағы тӛтенше жағдайларға
байланысты бағаның ӛсуінен;
 Табиғи және техногендік сипаттағы тӛтенше жағдайлармен.
Тарифті ӛзгерту ҥшін (і) азаматтардың ӛмірін, денсаулығын, жеке және заңды тҧлғалардың
мҥлкін, сондай-ақ қоршаған ортаны қорғау; және (іі) салықтың ӛсуіне байланысты туындаған
Компания шығыстарын ӛтеу қажеттілігі екінші негіз болып табылады.
Заңнамада қолданыстағы тарифті ӛзгерту мақсатында жоғарыда келтірілген нормаларды
қолдану мҥмкіндігіне қатысты жан-жақты тҧжырымдалған талаптар қамтылмаған және сонымен
қатар реттеуші органға іс-тәжірибеде аталған нормалардың, параметрлер мен аталған
нормалардың қолданылуын тҥсіндіру мҥмкіндігін береді.
Жоғарыда келтірілген бір немесе бірнеше жағдайлар орын алған кезде қолданыстағы тарифті
ӛзгерту ҥшін Компанияның ҦЭМ-ға ӛтініш білдіруге қҧқы бар. Ӛтінімге растаушы қҧжаттама
тіркелуі тиіс. Егер ҦЭМ тарифті ӛзгертуді мақҧлдаса , осындай тариф ҦЭМ оны бекіткен сәттен
бастап кҥшіне енеді және кері кҥші болмайды, яғни тарифті ӛзгерту ҥшін негіз болған
жағдайлар орын алған ӛткен уақыт кезеіңіне қолданылмайды.
Тарифтерді есептеу
а) Нормативтік Қҧқықтық актілер
Реттелетін қызмет тарифтері Қазақстан заңнамасына негізінде есептеледі, олардың қатарына
тӛмендегідей нормативтік қҧқықтық актілер енеді:
 табиғи монополиялар субъектісінің электр энергиясын ҧлттық электр торабы бойынша жеткізу
жӛніндегі реттелетін қызметтеріне арналған тарифтерді немесе олардың шекті деңгейлерін
есептеу әдістемесі (ТМРА-ның 2013 жылғы 3 желтоқсандағы № 372-ОД бҧйрығы);
 техникалық диспетчерлеу жӛніндегі қызметтерге арналған тарифтерді есептеу әдістемесі
(ТМРА-ның 2005 жылғы 26 тамыздағы № 256-ОД бҧйрығы);
 электр энергиясын ӛндіру мен тҧтынуды теңгерімдеуді ҧйымдастыру жӛніндегі қызметтерге
арналған тарифтерді есептеу әдістемесі (ТМРА-ның 2013 жылғы 3 желтоқсандағы № 372-ОД
бҧйрығы).
 Табиғи монополия субъектілерінің реттелетін қызметтеріне (тауарлар, жҧмыстар ) тарифтерді
бекіту кезінде қолданылатын Шығындарды ерекше есептеу тәртібі (ТМРА-ның 2013 жылғы 25
сәуірдегі № 130-ОД бҧйрығы).
 Энергетика секторындағы табиғи монополия субъектілеріне су шаруашылығы және (немесе)
кәріздік жҥйелер бойынша қызмет кӛрсететін табиғи монополиялар субъектілері ҥшін
қолданыстағы активтердің реттемелі базасына пайда ставкасын есептеу жӛніндегі нҧсқаулық
(ТМРА-ның 2003 жылғы 27 қаңтардағы № 17-ОД бҧйрығымен бекітілген).
ә) Тарифті есептеу ҥшін ортақ формула:
Тариф = (Негіздемелі шығындар + Пайданың ҧйғарынды деңгейі) : Кӛлем
Кӛлем Компания ҧсынған әрбір ҥш реттемелі қызмет кӛрсетулер бойынша тиісті реттеуші орган
(яғни бҧрын ТМРА, қазіргі уақытта ҦЭМ) белгілеген әдістемелік нҧсқауларға сәйкес кҥтілетін
кӛлем тҧрғысынан анықталады.
Негіздемелі шығындар
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Компания табиғи монополия
қызметтерін (электр энергиясын жеткізу, техникалық
диспетчерлендіру және ӛндіру-тҧтыну теңгерімін ҧйымдастыру) кӛрсетуге қажетті шығындар
негізделген шығындар деп есептеледі және осындай шығындарды ҦЭМ мақҧлдаған жағдайда
мақҧлданған тариф арқылы Компанияның ӛтеуіне жатады.
Тарифтер мен тарифтік сметаны бекіту кезінде реттеуші орган Компанияның негізделген
шығыстары ретінде мынадай шығыстарды есепке алады: жалақы тӛлеуге арналған шығындар,
техникалық қызмет кӛрсету шығындары, ақпараттық технологияларға жҧмсалатын шығындар,
табиғат қорғау заңнамасының талаптарын сақтауға арналған шығыстар (оны бҧзғаны ҥшін
айыппҧлдарды қоспағанда), займдар бойынша сыйақыны тӛлеуге шығындарды, кҥрделі жӛндеу
мен Компанияның активтерін ҧлғайтпайтын жӛндеу бойынша шығындарды, негізгі қҧралжабдықтардың (мысалы, ғимараттыр, ҥймереттер, ЭЖЖ, қосалқы станциялар, автомобильдер)
және реттемелі қызмет кӛрсетуде пайдаланылатын бейматериалдық активтердің амортизациялық
аударымдары мен соңғылары негіздемелі және растаушы қҧжаттары болған жағдайда оқытуға
және біліктілікті кӛтеруге арналған шығындар.
Кҥрделі инвестицияларға арналған шығыстар (яғни Компанияның енгізілген активтер базасын
ҧлғайтатын кҥрделі шығындар) ҦЭМ-нің негіздемелі шығындар қҧрамына амортизациялық
аударымдар тҥрінде тек тиісті инвестициялық жоба аяқталған соң ғана кіреді. Кҥрделі шығындар
қарыз қаражаты есебінен қаржыландырылатын бӛлікте займ бойынша сыйақы тӛлеуге арналған
шығындар да негіздемелі шығындар болып саналады.
Компанияның қосымша жаңа қызметтерді (негізгі қызметтер шеңберінде электр энергиясын
жеткізу, диспетчерлендіру және теңгерімдеу қызметтері) бекітілген тариф қолданысы кезеңінде
кӛрсетуге қҧқы бар. Мҧндай жағдайда, Компания тиісті қосымша жаңа қызметтерге жаңа тарифті
бекітуге оларды кӛрсетуге байланысты ӛз шығындарын жабу ҥшін ӛтініш білдіре алады. Осы
мақсатта Компания бекітілген рәсімге және жоғарыда келтірілген нормативтік қҧқықтық
актілерге сәйкес ҦЭМ-ге ӛтініммен ӛтініш білдіруі тиіс. Кез келген дайындық шығыстарын
осындай жаңа тарифті бекітуге ӛтініш білдіру арқылы ғана Компания ӛтей алады, алайда, оның
кері кҥші жоқ, яғни ӛткен уақыт кезеңіне қолданылмайды.
Табиғи монополиялар субъектілерінің реттелетін қызметтеріне (тауарлар, жҧмыстар) тарифтерді
(бағаларды, алым ставкаларын) бекіту кезінде қолданылатын шығындарды қалыптастырудың
айырықша тәртібіне сәйкес белгілі бір шығындар тӛмендегілерді қоса алғанда, негізделген
шығындар ретінде қарастырылмайды:
 ҦЭМ мақҧлдаудан ӛткізбеген қызметкерлерге жҧмсалатын шығындар;
 нормативтен асқан техникалық және коммерциялық ысыраптар, тауарлық-материалдық
қҧндылықтар мен қоймалардағы қорлардың бҥлінуі мен жетіспеушілігі, басқа да ӛндірілмейтін
шығыстар мен ысыраптар;
 реттемелі қызметтерді кӛрсету, ҧсыну кезінде пайдаланылмайтын негізгі қҧралдардың
амортизациялық аударымдары;
 сенімді басқаруға, мҥліктік жалдауға, лизинг бойынша сенімді басқаруға алынған негізгі
қҧралдарды пайдаланғаны ҥшін жалгерлік тӛлемақылар (ортақ шаруашылық арналымдағы
негізгі қҧралдардан басқа);
 ластаушы заттардың нормативтен асқан шығарылымдары (тастандылар);
 сот шығындары;
 сенімсіз борыштар;
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 шаруашылық шарттарының талаптарын бҧзғаны ҥшін айыппҧлдар, ӛсімпҧлдар, тҧрақсыздық
айыптары және басқа шара тҥрлері;
 кірісті жасырғаны (азайтқаны) ҥшін айыппҧлдар мен ӛсімпҧлдар;
 жымқырулардан немесе ақаулардан залалдар;
 жҧмыс қорытындылары бойынша сыйақы тӛлеу және басқа сыйақы тҥрлері; және
 ҧжымдық шарт айқындаған мақсаттарға арналған кәсіподақ аударымдары;
 табиғи монополия субъектілерінің реттелетін қызметтеріне тарифтерді (бағалар, алым
мӛлшерлемелері) бекіту кезінде қолданылатын шығыстарды есептеу тәртібіне сәйкес ӛзге де
шығындар.
Соңғы жылдары қолданыста болған тарифтің шекті деңгейін бекіту кезеңінде Компания ҦЭМ-ге
тарифтің қолданыс мерзімі және тиісті тарифтік кезең басталғанға дейін негізделген шығыстарды
бекіту туралы ҧсыныс жасайды. ҦЭМ бекіткен негізделген шығыстар тарифтік кезең бойы
қолданыста болады. Бҧл ретте Компания осы кезеңдегі болуы мҥмкін шығыстардың ӛсімін ескеруі
қажет. Компанияның тҥзету жасауға ҧсыным беруіне қатысты мҥмкіндіктерінің бірқатар ерекше
жағдаяттар мен тежеусіз кҥш жағдаяттарына байланысты шектеулі екендігін ескере отырып,
Компания ӛз тарифтерін қандай да жағдайда болмасын тҥзетіп, ӛзгерістер енгізе алатындығына
сенімділік жоқ.
Компания тарифтердің шекті деңгейін бекіту туралы алғаш рет 2013 жылы ҧсыныс жасағандығын
ескерсек, қазіргі уақытта Компания мен ҦЭМ арасында Компанияның ҧзақ мерзімді тарифтерін
мақҧлдау және реттеуге қатысты тҧрақты тәжірибе жоқ.
Пайданың Ұйғарынды деңгейі
Пайданың ҧйғарынды деңгейі ТМРА-ның 2003 жылғы 27 қаңтардағы № 17-ОД бҧйрығымен
бекітілген, 2013 жылғы 27 ақпандағы енгізілген ӛзгерістерімен және толықтыруларымен су
шаруашылығы және (немесе) кәріздік жҥйелер мен табиғи монополиялар субъектілері ҥшін
енгізілген активтердің реттемелі базасына пайда ставкасын (таза табысын) есептеу жӛніндегі
нҧсҧаулыққа сәйкес анықталады.
Аталған Нҧсқаулықтың 6-т. сәйкес пайданың ҧйғарынды деңгейі (таза табыс) пайда ставкасының
енгізілген активтердің реттемелі базасының шамасына кӛбейтіндісі ретінде мынадай формула
бойынша анықталады:
ДУП = РБА х СП
мұндағы
ДУП – ұйғарынды пайда деңгейі (теңге),
РБА - енгізілген активтердің реттемелі базасы (теңге),
СП – пайда ставкасы (%).
Ҧйғарынды пайда деңгейін («ДУП») есептеудің әрбір қҧрамдасы ҦЭМ-нің бекітуіне жатады.
Компаниының меншігіндегі магистралдық электр жеткізу желілер жҥйесінің енгізілген
активтердің реттемелі базасы («РБА») электр жеткізуді жҥзеге асыруды, қуатты теңгерімдеу мен
реттеуді мҧндай қызметтерді кӛрсету ҥшін олар пайдаланатын шамада қолданатын Компания
активтерінің қҧнын білдіреді. Реттемелі активтер базасы Компанияның нақты активтер қҧнын
«енгізу коэффициенті» деп аталатынға кӛбейтіндісімен айқындалады.
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(1) Активтердің қҧны негізгі қҧралдардың теңгерімдік қҧны негізінде анықталады.
Аяқталмаған қҧрылыс пен айналымдық қҧралдар кірмейді және тәуелсіз бағалаушымен
активтер қҧнын қайта бағалау ескеріледі, олар ҦЭМ келісімімен жҥргізілуі мҥмкін.
Бағалаушы бір немесе бірнеше әдістемелер бойынша бағалай алады, мысалы: (i) қалпына
келтіру қҧны негізінде; (ii) экономкалық мәнділік (яғни тиісті актив әкелген кіріс
негізінде); және (iii) нарықтық қҧн негізінде (яғни нарықтағы осыған ҧқсас активтермен
салыстыру негізінде).
2012 жылғы қыркҥйекте ӛзгерістер енгізілді, соларға сәйкес іске қосылған активтердің реттемелі
базасы (яғни АРБ) «Халық IPO» бағдарламасы аясында акцияларын ҧсынатын компаниялар ҥшін
негізгі қҧралдарды сатып алу қҧны негізінде есептеледі, бҧл ретте нақты жҥзеге асқан (жыл
сайынғы) инвестициялар кӛлемі, негізгі қҧралдарды пайдалану кезеңіндегі олардың бастапқы
қҧнын арттыруға ықпал ететін жӛндеу және ӛзге де жҧмыс тҥрлері ескеріледі.
2013 жылы «Халық IPO» бағдарламасы шеңберінде ТМРА Компания активтерінің қайта
бағалауын Агенттік Басқармасының 2013 жылғы 16 сәуірдегі «Негізгі қҧралдарды қайта бағалау
сомасын келісу және негізгі қҧралдарды бағалау нәтижелерін «Электр желілерін басқару жӛніндегі
Қазақстан компаниясы «KEGOC» акционерлік қоғамының реттелетін қызметтеріне белгіленген
тарифтерге енгізу кестесі туралы» №15 қаулысымен мақҧлдады. Осы қаулы негізінде ТМРА
Компания активтерінің қайта бағаланған қҧнын бекітті, бҧл есептеулер АРБ кӛлемін және 2013 2017 жылдар аралығындағы бес жылдық кезеңде қайта бағалау нәтижелерін тарфитерге енгізу
кестесін анықтауда ескерілетін болады. Қайта бағалау нәтижесінде АРБ 199 млд. теңгеге артады.
Қайта бағалау тарифтерге тең шамада тӛменде келтірілген кестеге сәйкес енгізілуі тиіс:
жыл

2013

2014

2015

2016

2017

Негізгі құралдарды қайта бағалау
нәтижесінде активтердің реттелетін
базасына активтерді енгізілетін кезеңмен
ұлғайту пайызы

20%

40%

60%

80%

100%

Негізгі құралдарды қайта бағалау сомасын «Халық IPO» бағдарламасы аясында «KEGOC» АҚ
реттелетін қызметтерінің тарифтеріне енгізу кесетесі
2013 жылғы 1 қарашадан бастап Компания қайта бағаланған қҧн бойынша есепке алу моделіне
жҧмсалатын нақты шығындарды бойынша есепке алу моделімен бірге ҦЭТ ғимараттарын
есепке алу әдісін ӛзгертті. Бҧрын қолданылып келген тарихи қҧны бойынша есепке алу әдісі
Қазақстан Ҧлттық электр торабы нысандарының әділ қҧны мен оларды пайдалануға жҧмсалатын
шығыстарды едәуір шамада дҧрыс бағаламай келді.
2014 жылы Компания Қаржылық есептеменің халықаралық стандарты (ҚЕХС) талаптарына
сәйкес реттелетін қызмет тҥрлеріне тариф деңгейінің ӛзгеруімен және ҧлттық валюта бағамының
шетелдік валютаға қатысты тҥзету жҥргізілуіне байланысты қосымша қайта бағалау жҥргізді.
Нәтижесінде Компания активтерінің баланстық қҧны АРБ анықтауда ескерілетін активтер
қҧнынан артты. Келешек тарифтік кезеңге тарифтерді бекіту кезінде Компания ҦЭМ-ге қайта
бағалау нәтижелерін ҧсынып, сол тиісті кезеңге тарифтерді есептеу кезінде олардың енгізілуін
жоспарлап отыр.
Компания сондай-ақ, жаңа қызметтер ҧсыну, қуат нарығы мен теңгерімдеуші нарықты нақыт
режимде іске қосумен байланысты кезеңдік қайта бағалаулар жҥргізуді жоспарлайды.
(1) Активтердің енгізілу коэффициенті нақты қызметтер кӛлемінің (қалыптық режимдегі
жҧмыс ҥдерісіндегі ысыраптар ескеріле) технологиялық қуатқа ара қатынасы ретінде
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анықталады. Дәстҥрлі тҥрде бҧл коэффицинет 0,69-ға тең болып белгіленді. Алайда,
акциялары «Халық IPO» бағдарламасы бойынша орналасатын компаниялар ҥшін РБА
есептеудің арнайы әдісін қолдану туралы жоғарыда аталған ережеге сәйкес осы
коэффициентті қолдану қарастырылмаған немесе басқа сӛзбен ол 1-ге тең болып
қабылданады.
(2) Пайда нормасы (яғни ПН) капиталдың орташа ӛлшемді қҧнын есептеу әдісі бойынша
анықталады. Оны есептеу формуласы жҥйелік тәуекелдерді кӛрсететін салалық бетакоэффициент негізінде меншік капиталына арналған тәуекел ҥшін сыйлықақыны есепке
алады. Қазіргі тҧсқа энергетикалық компаниялар ҥшін жиірек пайдаланылатын бетакоэффициент 0,89 қҧрайды. Алайда, «Халықтық IPO» бағдарламасына қатысушы
компанияларға қатысты 1,3-ке тең бета-коэффициент қолданылады. Бета-коэффициенттің
ҧлғаю нәтижелеріне Компанияның РБА-дан ҧйғарынды пайда деңгейі Ҥкімет Ҧсынысты
мақҧлдағаннан кейін, салық салынғаннан кейін 12,2%-дан 14,98%-ға ӛседі.
Нҧсқаулықпен акционерлік капиталға сыйақы қҧны қарыз қаражатына арналған сыйақы қҧнынан
кем шама болмайды .
АРБ және ПН-н айқындайтын нҧсқаулыққа ӛзгерістер енгізілген соң ТМРА Компанияның
жеткізу, диспетчерлеу мен теңгерімдеу қызметтері жӛніндегі екі тарифтік жоспарды мақҧлдады.
Бірінші тарифтік жоспар 2014 ж. қарашасынан Қазақстан Ҥкіметі Ҧсынысты соңғы мақҧлдау
кҥніне дейін мақҧлданды және РБА-ның ҧлғаюын кӛрсетеді (яғни РБА есептеу кезінде негізгі
қҧралдарды қайта бағалау нәтижесі мен активтерді енгізудің
0,69-ға тең коэффициент
қолданылды). Екінші тарифтік жоспар Ҥкіметтің Акциялар ҧсынысын ақырғы мақҧлдау тҧсынан
2015 ж. 31 желтоқсанына дейін кҥшіне енеді және РБА-ның ҧлғаюын (активтерді енгізу
коэффициентін алып тастау салдарынан) әрі ПН ҧлғаюын (бета-коэффициентті ҧлғайту
салдарынан) кӛрсетеді.
6. Жеткізу, диспетчерлендіру және теңгерімдеу қызметтеріне тарифтерді есептеу тәртібі
Тарифті есептеудің базалық формуласы жоғарыда баяндалған. Алайда, тарифтің әрбір реттемелі
қызмет тҥріне (яғни жеткізуге, диспетчерлеу мен теңгерімдеуге) қҧрылуы шығындар мен активтер
қҧнының жалпы сомасын ҥш қызмет тҧрпататры арасында бӛлуді керек етеді. Осы мақсатта және
Қазақстан Республикасының заңнама талаптарына сәйкес, Компания реттемелі қызмет тҥрлері
мен басқа да қызмет тҥрлері бойынша кірістерді, шығыстарды және енгізілген активтерді бӛлек
есепке алу әдіснамасын әзірлеп бекітті. Әдіснама Компания Басқармасымен бекітілді (2009 ж. 01
шілдедегі №8 жиналыс хаттамасы) және ТМРА-мен келісілді.
Электр энергиясын жеткізуге арналған тарифтер
2010 ж. дейін Компания электр энергиясын жеткізу жӛніндегі қызметтері ҥшін аймақтық тарифтер
негізінде тӛлемақы алатын. 2010 ж. ТМРА ҧлттық электр торабы бойынша электр энергиясын
жеткізуге арналған тарифтерді есептеудің жаңа әдіснамасын қабылдады және бірыңғай тариф
енгізді. 2010 ж. 1 тамызынан аймақтық тарифтер жойылды. Бірыңғай тарифтің енгізілуі
Компанияның қызметін оңтайландыруға мҥмкіндік берді, ақырғы тҧтынушылардың ҧлттық электр
торабына алаламайтын қолжетімдікті қамтамасыз етті және бағаны қалыптастыру ашықтығын
арттырды.
Қолданыстағы тариф Компанияның электр қуаты нарығын іске қосқаннан кейінгі кӛрсететін
қызметтерін есепке алмайды. Компания мҧндай тарифтерді бекітуге жаңа кезеңге арналған
тарифтерді бекітуге ҧсыныс беру кезінде бір мезгілде ӛтінім беруді жоспарлап отыр.
Қолданыстағы ҦЭТ бойынша электр энергиясын жеткізу жӛніндегі табиғи монополия
субъектісінің реттемелі қызмет кӛрсетулеріне Тарифтерді немесе олардың шекті деңгейлерін
есептеу әдіснамасы ТМРА-ның 2013ж. 3 желтоқсандағы № 372-ОД бҧйрығымен бекітілді және
мынадай формуланы айқындайды:
Т=

Z+Р

теңге, кВт-с ҥшін
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Wsum
мҧндағы:
T — тариф немсее барынша жоғары тариф;
Z — Жҥйелік оператордың экономикалық ақталған және негіздемелі шығындары;
P — ҧйғарынды табыстылық деңгейі;
Wsum — монополияның тҧтынушылармен жасасқан келісімдерімен, барлық тҧтынушыларға
қызмет кӛрсету және жоғарырақ тарифтерді қолдау ҥшін қызмет кӛрсету кӛлемдерін азайтудың
алдын алу қажеттігін ескеретін ниеттер мен есептеулер туралы келісімдермен расталған электр
энергиясын жеткізу жӛніндегі қызметтерді жоспарлық жылдық ҧсыну кӛлемі.
Жҥйелік оператордың экономикалық шығындары ТМРА-ның 2013ж. 25 сәуірдегі № 130-ОД
бҧйрығымен бекітілген.
Техникалық диспетчерлендіру жӛніндегі қызмет кӛрсетулерге арналған тарифтер
Техникалық диспетчерлендіру екі негізгі процесстен тҧрады - ӛндіру-тҧтыну кестесін жасау және
тікелей диспетчерлендіру. Кестені әзірлеу БЭЖ жҧмысының сенімділігін қамтамасыз ету
мақсатында жҥзеге асырылады, себебі қуат ағындары кернеу деңгейіне әсер етіп, электр жеткізу
желілері жҥктемесінің артуына себеп болуы мҥмкін. Диспетчерлендіру дегеніміз нақты уақыт
режимінде электр энергиясы нарығының кӛтерме сауда қатысушыларына (энергия ӛндіруші,
энергия жеткізуші және энергиямен жабдықтаушы ҧйымдарға, сонымен қатар электр
энергиясының кӛтерме сауда тҧтынушыларына) нҧсқау беріп отыру.
2005 жылы ТМРА техникалық диспетчерлеу жӛніндегі қызмет кӛрсетулерге тарифті есептеудің
әдіснамасын бекітті.
Әдіснамаға сәйкес техникалық диспетчерлеу жӛніндегі қызмет кӛрсетулерге тариф (Тд) мына
формула бойынша анықталады:

мҧндағы:
Zтд - Жҥйелік оператордың техникалық диспетчерлеу жӛніндегі қызмет кӛрсетулерге
арналған экономикалық негізделген немесе расталған шығындары;
Р — техникалық диспетчерлеу жӛніндегі тиімді қызмет кӛрсетулер ҥшін қажетті іске
қосылған активтердің реттелетін базасына арналған лайықты (яғни қолжетімді) пайда деңгейі;
Wотп – заңнама белгілеген тәртіпте анықталатын, Қазақстан Республикасының энергия
ӛндіруші ҧйымдары торапқа тораптың тиесілігіне қарамастан барлық кернеу сыныбындағы
желілер бойынша босатылған электр энергиясының жиынтық кӛлемі (кВт.с);
Wимп - шарттармен,, ниеттер хаттамаларымен немесе нақты мҧның алдындағы тоқсан не
былтырғы кҥнтізбелік жыл ҥшін Қазақстан Республикасының шекарасында алынған электр
энергиясының жиынтық кӛлемі (кВт.с).
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Теңгерімдеу жӛніндегі қызмет кӛрсетулерге арналған тариф
Компания электр энергиясын ӛндіру-тҧтынуды Қазақстандағы электр энергиясының кӛтерме
сауда нарығында ӛндіру-тҧтынуды ҧйымдастыру бойынша қызмет кӛрсетуді жҥзеге асырады.
Тәуліктік жҥктеме кестесінен-тәулік ішінде БЭЖ-де туындайтын электр
энергиясының
мәлімделген және нақты ӛндіру мен/немесе тҧтыну кӛлемдері арасындағы сағат сайынғы
теңгерімсіздіктен ауытқуларды табиғи және одан кейінгі қаржылық реттеу теңгермелі нарықтың
мақсаты болып табылады. Теңгерімдеу жҥйедегі теңгерімсіздіктерді реттеу ҥшін қажетті
теңгерімдеу қызметін (қосымша қуатты) сатып алуды және теңгерімсіздіктерді реттеу ҥшін
осындай қосымша қуатты қосуды білдіреді.
Электр энергиясын ӛндіру-тҧтынуды теңгерімдеуді ҧйымдастыру жӛніндегі қызмет кӛрсетулерге
арналған тарифке кірістерді, шығыстарды және енгізілген активтерді бӛлек есепке алу
әдістемесіне сәйкес осы қызметтерді кӛрсетуге байланысты барлық шығындар кіреді. Бҧдан басқа,
осы қызмет кӛрсетулерге арналған тарифке теңгерімсіздіктерді ӛтеу мақсатында қуатты реттеу
және электр энергиясын сатып алу-сату жӛніндегі операциялар бойынша нетто-залалдарды реттеу
жӛніндегі қызмет кӛрсетулерді сатып алуға арналған шығындар кіреді.
2009 жылы ТМРА Электр энергиясын ӛндіру-тҧтынуды теңгерімдеуді ҧйымдастыру жӛніндегі
қызмет кӛрсетулерге арналған тарифті есептеу әдістемесін әзірледі және бекітті, ол теңгермелі
нарықтың имитациялық режимдегі жҧмыс тарифіне анықтама береді. Бҧл кӛтерме сауда нарығына
қатысушылардың теңгерімдік нарық жҧмысына шынайы уақыт режимінде сҧраныс пен ҧсынысты
теңдестіру мақсатында нарықтың ӛздігінен реттелу ҥдерісінің бір бӛлігі ретінде қатыспайтынын
білдіреді, мҧның орнына электр энергиясының физикалық сҧранысы мен ҧсынысын Компаниямен
Компания және ӛндірушілер (жҥктеме активтер) мен тҧтынушылар арасындағы екіжақты
келісімдер арқылы теңгеріледі. Имитациялық режим сондай-ақ теңгеруші тетіктің жҧмыс істеуіне
және теңгерімсіздіктерді реттеуге қатысуға байланысты ақшалай есептесулердің жоқтығын
меңзейді. Теңгерімсіздіктерге байланысты шығындар және Компания кӛрсететін теңгерімдеу
қызметтері бір жағынан электр энергиясын ҧсынудың, импорт пен сатып алудың жиынтық
физикалық кӛлемі және екінші жағынан, тҧтынудың, экспорт пен сатудың жиынтық кӛлемі
арасындағы теңгерімсіздік ҥшін жауапкершілікке ие болатын нарққа қатысушыларға қатысты
теңгеруші тарифтерді есептеу есебінен ӛтеледі.
2009 жылдың қарашасында Қазақстан Республикасының Ҥкіметі мен Ресей Федерациясының
Ҥкіметі Қазақстан мен Ресей Федерациясының біріктірілген энергетикалық жҥйелерінің 2010
жылдың 1 қаңтарынан қатарлас жҧмыс істеуін қамтамасыз ету шаралары туралы келісімге қол
қойды. Осы келісімдер нәтижесінде KEGOC ӛндіру және тҧтынуды теңгерімдеу жӛніндегі қызмет
кӛрсету шеңберінде электр энергиясын сағат сайынғы мемлекетаралық ағын сальдосын ӛтеу
мақсатында сатып алып сатады. Компания оның теңгерімдеу қызмет кӛрсетулері ретінде жҥзеге
асырады. Біріктіру және келісу ҥдерісімен қатар теңгерімдік тарифтерді есептеу әдіснамасы
теңгерімсіздікті жабу ҥшін тарифтерге электр энергиясын сатып алуға арналған шығындарды (і)
және осындай электр энергиясын сатудан тҥскен кірістерді енгізу ҥшін ӛзгертілген болатын.
Қолданыстағы әдіснамаға сәйкес
анықталады:

тҧтынушылар ҥшін тарифтер мына формула бойынша

(теңге/кВтс), мҧндағы:
ТБАЛ - электр энергиясын ӛндіру-тҧтынуды теңгерімдеуді ҧйымдастыру жӛніндегі қызмет
кӛрсетулерге арналған тариф, (теңге/кВт.с);
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ZБАЛ - электр энергиясын ӛндіру-тҧтынуды теңгерімдеуді ҧйымдастыру жӛніндегі қызмет
кӛрсетулерді жҥзеге асыру ҥшін Жҥйелік оператордың экономикалық негізделген немесе
расталған шығыстары (теңге).
Теңгермелі нарықты модельдеу режимінде қуат резервтерін ҧстап тҧруға арналған шығындардың
орнына қуатты реттеу жӛніндегі шығыстар мен электр энергиясын сатып алуға арналған
шығыстарды таза мемлекатаралық ағындар сальдосының жоспарлыдан нақты сағат сайынғы
ауытқуларын ӛтеу ҥшін пайдаланады.
Р - заңнама белгілеген тәртіпке сәйкес есептелетін, электр энергиясын ӛндіру-тҧтынуды
теңгерімдеуді ҧйымдастыру жӛніндегі тиімді қызмет кӛрсетулер ҥшін қажетті іске қосылған
активтердің реттелетін базасына арналған лайықты (қолжетімді) пайда деңгейі, теңге;
WПГ – энергия ӛндіруші ҧйымдардың электр энергиясының кӛтерме және бӛлшек сауда
нарықтарына босатылған электр энергиясының болжанған жиынтық кӛлемі, кВт.с.;
WПП - электр энергиясының кӛтерме және бӛлшек сауда нарықтарында тҧтынылған электр
энергиясының болжанған жиынтық кӛлемі, кВт.с.;
ДПР - электр энергиясының нақты мемлекатаралық ағындар сальдосының жоспарлыдан сағат
сайынғы ауытқулар кӛлемдерін ӛтеу мақсатындағы электр энергиясын сатудан тҥскен кірістер.
Ағымдағы бекітілген тарифтер
Компанияның 2013 жылы реттемелі қызметтерге арналған тарифтер мен тарифтік сметаларды
бекітуге берген ӛтінімі негізінде, 2013 жылғы 17 қыркҥйектегі No. 285-OД бҧйрығы мен 2014
жылғы 16 мамырдағы №105-ОД бҧйрығына сай ТМРА KEGOC ҥшін мынадай тарифтерді бекітті.
электр энергиясын жеткізу бойынша:
2013 жылдың 1 қарашасынан 2014 жылдың 31 қазаны аралығына 1,305 теңге/кВтс (ҚҚС-сыз);
2014 жылдың 1 қарашасынан 2015 жылдың 31 қазаны аралығына 1,469 теңге/кВтс (ҚҚС-сыз);
Ҧсыныс туралы шешім қабылданған сәттен бастап 2015 жылдың 31 қазанына дейін – 1,954
тенге/кВтс(ҚҚС-сыз).
техникалық диспетчерлендіру бойынша:
2013 жылдың 1 қарашасынан 2014 жылдың 31 қазаны аралығына 0,134 теңге/кВтс (ҚҚС-сыз);
2014 жылдың 1 қарашасынан 2015 жылдың 31 қазаны аралығына 0,148 теңге/кВтс (ҚҚС-сыз);
Ҧсыныс туралы шешім қабылданған сәттен бастап 2015 жылдың 31 қазанына дейін – 0,182
теңге/кВт (ҚҚС-сыз).
теңгерімдеуді ҧйымдастыру бойынша
2013 жылдың 1 қарашасынан 2014 жылдың 31 қазаны аралығына 0,060 теңге/кВтс (ҚҚС-сыз);
2014 жылдың 1 қарашасынан 2015 жылдың 31 қазаны аралығына 0,068 теңге/кВтс (ҚҚС-сыз);
Ҧсыныс туралы шешім қабылданған сәттен бастап 2015 жылдың 31 қазанына дейін – 0,083
теңге/кВтс (ҚҚС-сыз).
Келісім-шарттар, тҧтынушылар және жеткізушілер
Келісім-шарттар
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Компанияның жҥйелік қызметті кӛрсетулер тҧтынушыларымен ӛзара қарым-қатынастары
Компанияның тҧтынушылармен жасасқан шарттарымен реттеледі. Шарттарды даярлау кезінде
Компания Ҥкімет бекіткен (2003 жылғы 28 қарашадағы № 1194 қаулы) мынадай ҥлгі шарт
нысандарын басшылыққа алады:


Электр энергиясын ӛңіраралық деңгейдегі тораптар бойынша жеткізу жӛніндегі қызмет
кӛрсетулерге арналған ҥлгі шарт

 Электр энергиясын торапқа босату мен тҧтынуды техникалық диспетчерлеу жӛніндегі
қызмет кӛрсетулерге арналған ҥлгі шарт.
2011 жылы Компания жҥйелік қызмет тҧтынушыларымен және KEGOC электр тораптары
бойынша жеткізуге арналған технологиялық шығысты ӛтеу ҥшін электр энергиясын сатып алуға
469 шарт жасасты. 2012 жылы осындай 524 келісімшарт жасалды. 2013 жылы осындай 494
келісім-шарт жасалды.
Компания шарттардың бір бӛлігін жергілікті таратушы компаниялармен және жергілікті
тҧтынушылармен ӛз филиалдары арқылы жасасады. Бҧл ретте Компания ӛз филиалдары арқылы
белгілі бір қуат шамасында шарт жасау мҥмкіндігін шектейді.
Тұтынушылар
Энергия ӛндіруші ҧйымдар, энергиямен жабдықтаушы ҧйымдар, ӛңірлік электр желілік
компаниялар, ӛзге де ірі электр энергиясы тҧтынушылары және басқа да электр энергиясы
кӛтерме сауда нарығына қатысушылар Компанияның қызмет кӛрсетулерін тҧтынушылар болып
табылады.
2013жылғы 31 желтоқсанда аяқталған жылы Компанияның электр энергиясын жеткізу,
техникалық диспетчерлеу және теңгерімдеу жӛніндегі қызметтерін тҧтынатын 10 ірі
тҧтынушылардың жиынтық ҥлесі Компанияның жалпы табысының 54,7% қҧрады. Олардың
ішінде «Интер РАО» ААҚ ҥлесіне Компанияның жалпы табысының 12,2% келеді. Басқа
тҧтынушылардың ҥлестері 10% аспады.
Жеткізушілер
Компания сатып алатын негізгі тауа электр энергиясы болып табылады. Компания электр
энергиясын электр қуатын жеткізу кезіндегі технологиялық шығысты ӛтеу ҥшін және
шаруашылық мҧқтаждық ҥшін сатып алады. 2013 жылы сатып алынған электр энергиясының
кӛлемі 4 086 646,48 мың кВ немесе 29 317 508,29 мың теңгені қҧрайды. Электр энергиясының
тҧтқалы жеткізушілері болып табылатындар: «Екібастҧз МАЭС-2 станциясы» АҚ, «Екібастҧз
МАЭС-1» ЖШС, «МАЭК – Қазатомӛнеркәсіп» ЖШС.
Бҧдан басқа, Компания Қазақстан БЭЖ-де электр энергиясына деген тапшылық туындаған
жағдайда технологиялық шығысты ӛтеу ҥшін электр энергиясын «ИНТЕР РАО ЕЭС» ААҚ-тан
(Ресей Федерациясы) сатып алады.
Электр энергиясының ысыраптар мен шаруашылық мҧқтаждарын ӛтеуге арналған кӛлемі:
Жеткізушілер

2010

2011

2012

2013

2014
(6 ай)

Электр энергиясының ысыраптар мен шаруашылық
мҧқтаждарын ӛтеуге арналған кӛлемі. мың кВтс
«Екібастҧз МАЭС-2
станциясы» АҚ

1 234 023,33

1 538 279,91

- 159 -

1 712 941,06

2 098 771,59

752 797,67

«Екібастҧз МАЭС-1»
ЖШС

75 877,36

91 969,28

264 000,00

0

320 479,76

76 163,07

88 928,70

79 939,90

88 214,28

36 674,15

«Электр станциялары»
ААҚ

540 000,00

300 000,00

0

0

0

«БЭЖ ИНТЕР РАҚ» ААҚ

25 272,46

544 792,30

601 726,67

187 141,60

162 682,73

"ИНТЕР РАО Центральная
Азия" ЖШС

6 862,82

14 463,10

17 584,57

0

0

«МАЭК –
Қазатомӛнеркәсіп» ЖШС

Бҧдан әрі 2013 жылғы 31 желтоқсандағы жағдай бойынша тауарлардың, жҧмыстар мен
қызметтердің (электр энергиясын қоспағанда) 10 ірі жеткізушілері туралы ақпарат тӛменде
келтірілген. Жиынтықтап алғанда Компанияның 10 ірі жеткізушілеріне Компанияның жалпы
сатып алу кӛлемінің 46,81% келеді. Олардың ішінде ТПЭП ЖШС-ға (Павлодар энергия
торабының Қазақстан БЭЖ-мен байланысын кҥшейту жӛніндегі қызметтер) Компанияның жалпы
сатып алу кӛлемінің 19,54% келеді. Басқа жеткізушілердің ҥлестері Компанияның жалпы сатып
алу кӛлемінің 10% аспады.
Активтер
Ҧлттық электр энергетикалық торап
ҦЭТ Компанияның негізгі активі болып табылады, ол 24 553,033 шақырым 35-1 150 кВ-тық
жоғары вольтты электр жеткізу желілері мен қондырмалы қуаты 36 355,05 мегаватт-ампер 77
электр қосалқы станциясынан тҧрады. 1150кВ-тық электр энергиясын жеткізу желілері 500 кВ
жҧмыс кернеуін, ал 330 кВ-тық желілер 220 кВ (99%) және 110 кВ жҧмыс кернеуін пайдаланады.
Олар мемлекетаралық электр энергиясы ағындарын қамтамасыз етеді, электр энергиясын электр
станцияларынан жеткізеді және ӛңірлік энерготораптық компаниялар мен ірі тҧтынушылар
арасындағы байланысты қамтамасыз етеді.
ҦЭТ-ты қалыптастыру 1969 жылы солтҥстік және оңтҥстік Қазақстандағы генераторлар мен
электр жеткізу желілерін жалғау жолымен басталды. Бҧған дейін Қазақстанның оңтҥстік торап
бӛлігі Ташкенттен басқарылды. 1980 жылы Қазақстан бір жҥйеге байланыстырылды, ол қазіргі
заманғы нысандағы ҦЭТ-тың ізашары болды.
ҦЭТ жабдықтарының тозуы туралы мәлімет тӛменде кӛрсетілген кестеде келтірілген:
Тозудың орташа деңгейі 01.01.2014 жай-кҥйі бойынша, %
Жабдық тҥрі

Ақмола Ақтӛбе Алматы Шығыс Батысы Сарыбай Солтҥсті Орталық Оңтҥстік
ЖЭТ
ЖЭТ
ЖЭТ
ЖЭТ
ЖЭТ
ЖЭТ
к ЖЭТ ЖЭТ С ЖЭТ

Кҥштік трансформаторлар 66,12

56,42

76,00

87,76

98,46

78,38

89,52

78,20

87,08

89,23

77,50

81,23

70,00

60,40

84,59

38,50

27,35

47,46

67,80

Шунттаушы
реакторлар

87,00

28,00

52,14

Ажыратқыштар

42,49

48,42

36,10

37,27
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Айырғыштар

52,84

53,54

49,75

52,16

84,67

49,57

39,30

59,83

73,81

Ток трансформаторлары

47,13

47,60

38,15

17,54

83,35

31,88

26,86

51,84

61,26

Кернеу
трансформаторлары

39,08

40,04

37,47

32,04

85,36

27,96

26,82

42,10

69,94

Кернеудің кӛтерілуін
шектегіштер

38,81

35,44

33,45

46,12

34,30

31,44

38,65

34,58

60,54

2014 жылдың 19 қыркҥйегінде Қор KEGOC-тың жарғылық капиталына Компанияның қҧқықтық
меншігіне 220 кВ-тық «Ақжар» қосалқы станциясын, сондай-ақ 220 кВ-тық «Орталық» қосалқы
станциясын кеңейтуге арналған жабдықтарды беру жолымен жарна салды. Жабдықтар жаңа
болғандықтан, ал қосалқы станция Компания ҧсынған техникалық талаптарға сәйкес
тҧрғызылғандықтан, активтерді Компания мҥлкінің қҧрамына қосу Компаниядағы жабдықтар
тозуының орташа дегейіне оң ықпал етеді.
Әуедегі жеткізу желілері
Компанияның әудегі жеткізу желілерінің 2014 жылғы 1 маусымдағы жай-кҥйі бойынша
қҧрылымы мен жасы тӛмендегі кестеде келтірілген. 0,4 кВ, 6 кВ және 10 кВ желілер есепке
алынбады.

Әуедегі желілердің қҧрылымы мен жасы (01.06.2014)
Қосалқы станциялар мен тарату құрылғылары
2014 жылғы 1 маусымдағы жай-кҥй бойынша Компанияға (35 кВ – 1150 кВ) орнатылған
трансформаторларының жиынтық қуаты 35 875,05 МВА болатын 77 электр қосалқы станциясы
тиесілі.
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Қолданылатын тарату қҧрылғылары негізінен ашық тҧрпатты. KEGOC ашық тарату
қҧрылғыларының, қосалқы станцияларының схемалары ҥлгілерге сәйкес келеді және қажетті
жҧмыс сенімділігін, икемділігін, кӛрнекілігі мен пайдалану ыңғайлылығын, схеманың жекелеген
элементтерінде жӛндеу мен пайдалану жҧмыстарын жҥргізу мҥмкіндігін әрі қауіпсіздігін
қамтамасыз етеді.
Тарату қҧрылғыларының 2014 жылғы 1 маусымдағы жай-кҥйі бойынша қҧрылымы мен жасы
тӛменде кӛрсетілген. Жабдықтың жасы ӛндіріс жылы тҧрғысынан есептелінеді.

Тарату қҧрылғыларының қҧрылымы мен жасы (01.06.2014)
Трансформаторлар мен реакторлар
Трансформаторлар мен реакторлардың 2014 жылғы 1 маусымдағы жай-кҥйі бойынша қҧрылымы
мен жасы тӛменде кӛрсетілген. Жабдықтардың жасы ӛндіріс жылы
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тҧрғысынан

есепке

алынады.

Трансформаторлар мен реакторлардың қҧрылымы мен жасы (01.06.2014)
Қолданыстағы электр жеткізу желілеріне, тарату қҧрылғыларына, кҥштік трансформаторлар мен
реакторларға жҥргізілген талдау Компанияның негізгі қорларын жаңғырту бойынша 2025 жылға
дейінгі уақыт аралығында ауқымды іс-шаралар жҥргізу қажеттігін кӛрсетеді. Активтердің
ахуалын жақсарту мақсатында KEGOC жаңғыртуды жан-жақты, кезең-кезеңдік бағдарламамен
жҥзеге асыруға кірісті. «ҦЭТ жаңғырту, I кезең» жобасы қосалқы станциялардағы бастапқы
жоғары вольтты жабдықтарды, релелік қорғаныш және автоматика қҧрылғыларын, сондай-ақ
байланыс жҥйелерін қайта қҧру мен алмастыруға бағытталған болатын және 2009 жылы
аяқталды. Бҧдан басқа, «ҦЭТ жаңғырту, I кезең» жобасы шеңберінде KEGOC оралымдыдиспетчерлік басқару ҥшін жаңа аппараттық-бағдарламалық SCADA/EMS жҥйесін орнатты.
Екінші жоба қазіргі уақытта іске асырылу сатысында және 2016 жылы аяқталады. Осы жоба
қорытындылары бойынша қосалқы станциялардағы жабдықтардың едәуір бӛлігі жаңартылатын
болады. Ҥшінші жоба 2013-2023 жылдарға жоспарланған және қолданыстағы әуелік электр
жеткізу желілерін қайта қҧруға бағытталған.
Инвестициялық бағдарлама
Компанияның инвестициялық бағдарламасы осы Инвестициялық меморандум жасалған кҥні іске
асырылуы тиіс 3 жобаны, іске асыру сатысында тҧрған 5 жобаны және 8 жоспарланған жобаны
қоса алғанда, тӛменде жан-жақты сипатталатын 16 жобаны қамтиды.
Ірі жаңа жобалар кесімді бағамен «кілтпен тапсыру» келісім-шарты негізінде іске асырылады.
Сонымен, Компания болатқа тиесілі бағалардың, сондай-ақ айырбас бағамдарының ӛзгеруіне
байланысты барлық тәуекелдерді ӛз мердігерлеріне артады. Компания мердігерлерге мерзімдік
кестелер мен тӛлем жҥргізудің сақталуына бақылау жасаудың нақты айқындалған рәсімін бекітті.
Қҧрылыс жҧмыстарының барысын қадағалауды апта сайын тиісті филиалдың еңбеккерлері,
сондай-ақ Астананың бас кеңсесіндегі Кҥрделі қҧрылыс департаменті (КҚД) жҥзеге асырады.
Бірқатар жаңа ӛндіруші қуаттарды қосу жӛніндегі міндеттемелерді Компанияға Ҥкімет жҥктеп
отыр. Басқа да объектілерді қосуды ӛндіруші қуаттар иесі KEGOС-тың техникалық талаптарына
сәйкес жҥзеге асырады. KEGOC-тың тораптарды салу мен кҥшейтуге арналған шығындары тариф
арқылы ӛтеледі.
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Жуырда аяқталған жобалар
Компания Республиканың энергетикалық қауіпсіздігін, Қазақстан БЭЖ-і қызметінің сенімділігін
және ел экономикасының электр қуатына деген қажеттілігін қамтамасыз ҥшін ҦЭТ-ты дамытуға
тҧрақты тҥрде инвестиция салып отыр. Соңғы жылдары Компания ҥш негізгі стратегиялық
жобаны аяқтады. Осы жобалардың қысқаша сипаттамасы тӛменде баяндалған.
«Ұлттық электр торабын жаңғырту» жобасы, І кезең (2000-2010жж.).
Жобаның мақсаты - қосалқы станцияларды, диспетчерлік және бақылау жҥйелерін жаңғырту
арқылы жабдықтау сенімділігі мен сапасын жақсарту; электр энергиясы кӛтерме сауда нарығының
орнықты жҧмысын және 29 ӛңірлік жеткізуші торапқа қолжетімділікті жақсарту ҥшін
бәсекелестікті дамыту; пайдаланушылық шығындарын азайту; Компания кӛрсететін қызмет
кӛлемін кеңейту.
Жобаның қҧрамдас бӛліктері:
- 43 қосалқы станцияда жоғары вольтты жабдықтарды жаңғырту;
- релелік қорғаныш және қосалқы станцияларды автоматтандыруды алмастыру;
- диспетчерлік бақылауды жаңғырту - оралымды-диспетчерлік басқару ҥшін жаңа аппараттықбағдарламалық SCADA/EMS жҥйесі барлық тоғыз ӚДО-да орнатылды;
- сандық корпоративтік телекоммуникациялар жҥйесін қҧру;
- электр энергиясын коммерциялық есепке алудың автоматтандырылған жҥйесін қҧру;
- электр энергиясының сауда-саттық жҥйесін ендіру;
- сатып алу ҥдерісі мен жобаларды басқаруды жақсарту, электр желілік кодекс пен споттық
нарық жӛнінде нормативтік-қҧқықтық базаны әзірлеу ҥшін халықаралық кеңесшілерді
тағайындау.
Осы жобаның қҧны 43,8 млрд теңге болатын барлық қҧрамдас бӛліктері 2010 жылы табысты
аяқталды. Релелік қорғаныш және автоматтандыру жабдықтарын 67 қосалқы станцияның 42-де
сынау мен іске қосу 2009 жылы аяқталды. Қалған 25 қосалқы станция сынақтан ӛтті және 2010
жылы іске қосылды.
Жоба 185 млн. АҚШ доллары мӛлшерінде Халықаралық қайта қҧру және Даму Банкісі (ХҚДБ)
(Вашингтон қ., АҚШ) мен Еуропалық Қайта қҧру және Даму Банкісінің (ЕҚДБ) (Лондон қ.,
Ҧлыбритания) қарыз қаражаты есебінен, сондай-ақ
Компанияның ӛз қаражаты есебінен
қаржыландырылды.
Қазақстанның Солтүстік-Оңтүстік транзитіндегі кернеуі 500 кВ екінші электр жеткізу
желісінің құрылысы (2004-2009жж)
Жобаның мақсаты – Қазақстанның электр энергиясы «тапшылығын» кӛріп отырған оңтҥстік
облыстарын Солтҥстік-Оңтҥстік бағытында электр энергиясын жеткізу қабілетін жылына 7-7,5
млрд. кВтс ҧлғайту есебінен электр энергиясымен қамтамасыз ету, Қазақстанның ҧлттық электр
торабы мен Ресей, Қазақстан және Орталық Азия энергия бірлестіктеріндегі қатарлас жҧмыс
сенімділігін арттыру мен қауіпсіздігін қамтамасыз ету.
Қазақстанның Солтҥстік-Оңтҥстік транзитіндегі электр жеткізу желісінің жалпы ҧзындығы 1097
шақырым. Жобамен кернеуі 500 кВ мына электр жеткізу ӘЖ-нің қҧрылысы қарастырылған:
ОҚМАЭС – Шу, Екібастҧз – Ағадыр, Ағадыр – ОҚМАЭС, сондай-ақ мынадай қосалқы
станцияларды салу, кеңейту және қайта қҧру: 500 кВ Алматы, 500 кВ ОҚМАЭС, 500 кВ Шу, 500
кВ Ағадыр және 1150 кВ Екібастҧз ҚС. Әуелік электр жеткізу желілерін салу мен пайдалануға
енгізу 2008 – 2009 жылдары аяқталды. Қосалқы станцияларды салу, кеңейту және қайта қҧру
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жӛніндегі жҧмыстар 2008 – 2010 жылдары аяқталды. Жоба қҧны 43,7 млрд. теңгені қҧрады, жоба
ХҚДБ, ЕҚДБ және «Қазақстан Даму Банкі» АҚ (ҚДБ) ҧсынған қарыз қаражаты есебінен, сондайақ KEGOC-тың ӛз қаражатымен қаржыландырылды.
«Мойнақ ГЭС-нің қуатын беру» жобасы (2010-2012 жж).
Алматы облысы Райымбек ауданындағы Шарын ӛзенінде салынып жатқан қуаты 300 МВт
Мойнақ ГЭС-нің қуатын қамтамасыз ету осы жобаның мақсаты болып табылады, ол электр
энергиясының тапшылығын азайту, ең жоғарғы жҥктемелерді жабу және Алматы облысы мен
тҧтастай Оңтҥстік Қазақстан тҧтынушыларын энергиямен жабдықтау сенімділігін қамтамасыз ету
мақсатында салынды. Жобаның қҧны 9,8 млрд.теңге; жоба 48 млн. АҚШ доллары мӛлшеріндегі
ХҚДБ қарызы есебінен және «KEGOC» АҚ-ның ӛз қаражатымен, оның ішінде
3
млрд.теңгесін Ҥкімет республикалық бюджеттен қаражатынан кӛлемінде қаржыландырылды.
Іске асырылатын жобалар
Қазақстан Республикасының ҥдемелі индустриалдық-инновациялық даму жӛніндегі 2010-2014
жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасы шеңберінде Компания ҥш тҧтқалы стратегиялық
жоба бойынша жҧмыс жҥргізуде, олар тӛменде қысқаша баяндалған.
«Қазақстанның Ұлттық электр торабын жаңғырту» жобасы», ІІ кезең (2010-2016 жж.).
Жобаның негізгі мақсаты – ҦЭТ-тың сенімді және қауіпсіз қызметін қамтамасыз ету, ҦЭТ
тиімділігі мен сенімділігін, жоғары вольттық жабдықтардың техникалық және экологиялық
қауіпсіздігін арттыру, әрі жабдықтардың қызмет кӛрсету мен жӛндеуге жҧмсалатын
пайдаланушылық шығындарын азайту. Жобаның 2-кезеңінде «ҦЭТ-ты жаңғырту, І кезең» жобасы
аясында
алмастырылмаған
жабдықтар
кӛлемінен
10%
трансформаторларды
(автотрансформаторларды), 62% айырғыштарды, 43% ажыратқыштарды, 49% кернеу
трансформаторларын және 51% осы кҥндері пайдаланылатын трансформаторларды алмастыру
қарастырылған. Жоба жҧмыстарының кӛлеміне 61,8 шақырымдық, кернеуі 220 кВ ТҥлкібасБоранды әуелік жеткізу желісінің қҧрылысы кіреді.
Жобаның қҧны 233 млн.евро мӛлшеріндегі ЕҚДБ қарызынан және компанияның ӛз қаражатынан
тҧратын 47 млрд. теңгеге бағаланады.
2013-2014 жылдары Мемлекеттік қабылдау комиссиясының актілерімен 55 қосалқы станцияның
45-і пайдалануға енгізілді. Қалған 10 қосалқы станция бойынша қҧрылыс-қҧрастыру жҧмыстары
мен аумақты абаттандыру жӛніндегі жҧмыстар жалғасуда. Жобаны іске асырудың 2-ші кезегі
бойынша 220 кВ Тҥлкібас-Боранды ӘЖ кҥрежолын таңдау және келісу бойынша жҧмыстар және
жобалық-сметалық қҧжаттаманы әзірлеу жҥргізілуде.
Кернеуі 500, 220 кВ желілерімен Қазақстан ҰЭТ-на жалғанатын 500 кВ-тық Алма ҚС-н салу»
жобасы (2010-2014жж.).
Бҧл жобаның мақсаты Алматы ӛңірін электрмен жабдықтау сенімділігін қамтамасыз ету, 20182019жж. белгіленген салынып жатқан Балқаш АЭТ-тің бірінші кезек қуатын (1320 МВт) беру,
Алматының серіктес қалаларын дамыту ҥшін электр энергиясына деген қажеттілікті ӛтеу,
техникалық мҥмкіндік қҧру, Алматы қ.-да индустриалды парк салу және Алматы облысында
туристік орталық қҧру осы жобаның мақсаты болып табылады. Жобаның қҧны – 28,6 млрд.теңге;
жоба 71,4 млн.долл. сомасындағы ХҚДБ қарызынан және Компанияның ӛз қаражатынан,
республикалық бюджеттен 16,7 млрд.теңге мӛлшеріндегі қаражат қосыла отырып
қаржыландырылады.
Жоба аяқталу сатысында. Іс жҥзінде жобаның барлық кезеңдері аяқталды, бҧған қосылатындар:
-

500 кВ-тық Алма ҚС салу;
500 кВ-тық ОҚМАЭС қосалқы станциясын кеңейту және қайта қҧру;
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-

500 кВ-тық Алматы қосалқы станциясын кеңейту және қайта қҧру;
500 кВ-тық Алма-Алматы ӘЖ қҧрылысы;
220 кВ «АЖЭО-3 - Робот» ӘЖ мен кВ-тық Алма ҚС-дағы 220 кВ АЖЭО-3-Шелек
кірмелерін салу;
500 кВ-тық ОҚМАЭС ҚС – Алма ҚС ӘЖ-нің қҧрылысы.

«500 кВ-тық Солтүстік-Шығыс-Оңтүстік ӘЖ транзитінің құрылысы» жобасы
Жоба ҧзындығы 1 500 шақырым 500 кВ-тық жоғары вольтты электр жеткізу желілерінің және ҥш
жаңа 500 кВ-тық Семей, Ақтоғай, Талдықорған қосалқы станциясын салуды қамтиды, осы
жҧмыстар нәтижесінде Солтҥстіктен Талдықорғанға дейін электр желісі салынады және Алматы
облысы электр энергиясымен қамтамасыз етіледі.
500 кВ-тық Солтҥстік-Шығыс-Оңтҥстік ӘЖ-нің пайдалануға енгізілуі нәтижесінде ҦЭТ-тың
транзиттік әлеуеті артады және оңтҥстік ӛңірдің электр қуатын тҧтынудағы сҧранысын ӛтеу ҥшін,
сондай-ақ тәуелсіз Шығыс Қазақстан облысының тапшылықтарын жабуды қамтамасыз ету ҥшін
солтҥстік Қазақстанның энергия кӛздерінен қосымша электр энергиясы кӛлемдерін жеткізуге
барлық жағдайлар жасалады және Ресей тораптары арқылы электр энергиясы транзитінің
қажеттілігі жойылады. Бҧдан басқа, 500 кВ-тық ӘЖ Ақтоғай-Алматы, Ақтоғай-Достық, АқтоғайМойынты бағыттары бойынша теміржол телімдерін электрлендіру, энергия сыйымдылығы
жоғары тау-кен ӛнеркәсібі объектілерін (Ақтоғай КБК) электрмен жабдықтау, шекара маңы
аумақтарын дамыту мен жаңартылатын энергияның, с.і. Жоңғар қақпаларының әлеуетін ауқымды
игеруге жағдай туғызады.
Жобаның іске асырылуы екі кезеңмен жҥргізіледі:
I - кезең–500 кВ-тық Екібастҧз – Шҥлбі ГЭС (Семей) – Ӛскемен ӘЖ қҧрылысы (2011 2017
жж.). Солтҥстік-Шығыс қимасындағы тораптардың ӛткізу қабілетін ҧлғайту, Ресей тораптары
арқылы электр энергиясы транзитінен тәуелсіз Шығыс Қазақстан облысының тапшылықтарын
жабуды қамтамасыз ету және контрреттеуші – Бҧлақ ГЭС-н енгізу кезінде Шҥлбі ГЭС-нің толық
қуатын беруді қамтамасыз ету жобаның мақсаты болып табылады. Жобаның қҧны 43 млрд.
теңгені қҧрайды; жоба Компанияның ӛз қаражаты есебінен қаржыландырылып отыр.
Жобаны іске асыру шеңберінде объектілер қҧрылысына «кілтпен тапсыруға» ҧзақ мерзімді
шарттар жасалды. 2014 жылы 220 кВ-тық желі трассалары мен қосалқы станция алаңдары, 500 кВтық желі трассалары бойынша инженерлік ізденістер атқарылды.
II кезең – «500 кВ-тық Шҥлбі ГЭС (Семей) – Ақтоғай – Талдықорған – Алма қҧрылысы»
жобасы (2012-2018жж.). Кернеуі 500 кВ осы электр торабын Қазақстанның оңтҥстік-шығыс
бӛлігінде салу алдағы уақытта ҦЭТ-тың Қазақстанның Солтҥстік-Оңтҥстік бағытындағы
транзиттік әлеуетін арттыруға, сондай-ақ Шығыс аймағының Қазақстан біртҧтас электр жҥйесімен
байланысын кҥшейтуге, Шығыс Қазақстан облысын электрмен жабдықтау сенімділігін арттыруға,
теміржолды және тау-кен ӛнеркәсібінің энергосыйымды объектілерін электрлендіру ҥшін электр
энергиясы қажеттілігін жабуды қамтамасыз етуге мҥмкіндік береді. Жобаның әлеуметтік мәнділігі
- Шығыс Қазақстан және Алматы облыстарының тҧрғындары ҥздіксіз электр қуатымен
қамтамасыз етіледі, шағын және орта бизнесті дамыту ҥшін қосымша мҥмкіндіктер пайда болады.
Жобаның қҧны 76,8 млрд.теңгені қҧрайды; қаржыландыру Компанияның ӛз қаражаты (8,5
млрд.теңге) және қарыз (369,1 млн. АҚШ доллары мӛлшерінде) қаражаты есебінен жҥзеге асады
деп болжанып отыр.
Жобаны іске асыру ҥшін жоғарыда санамаланған объектілер қҧрылысына ҧзақ мерзімді «кілтпен
тапсыру» шарты жасалды. Қазіргі уақытта 500 кВ-тық желі трассалары мен қосалқы станциялар
алаңдары бойынша трассаларды таңдау және келісу жӛнінде жҧмыс пен инженерлік ізденістер
жҥргізілуде.
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Бҧдан басқа, Қазақстанның электр энергетикасын дамыту жӛніндегі 2010-2014 жылдарға арналған
салалық бағдарлама шеңберінде KEGOС тӛменде қысқаша сипатталған екі инвестициялық
жобаны іске асыруда.
«220 кВ-тық ОБТҚС-Осакаровка ӘЖ-ні қайта құру» жобасы (201-2014жж.). Электрмен
жабдықтаудың сенімділігін арттыру және Астана қ. тҧрғындары мен индустриалды аймағының
электр энергиясына деген қажеттілігін қамтамасыз ету. Жоба қҧны 4,1 млрд.теңгені қҧрайды;
жоба ЕҚДБ қарызы (12 млн. АҚШ долл.) мен Компания қаражаты, соның ішінде республикалық
бюджеттен алынған 2 003 млн.теңге есебінен қаржыландырылады.
Жобаның бірінші кезегін іске асыру шеңберінде 500 кВ-тық ОБТҚС қосалқы станциясында қуаты
125 МВА екі автотрансформатор 250 МВА-ға алмастырылды, объект Мемлекеттік қабылдау
комиссиясының 2013ж.15.07 кҥнгі актісімен қолданысқа енгізілді.
220 кВ-тық ОБТҚС-Осакаровка ӘЖ-ні қайта қҧру бойынша (жобаның екінші кезегі) қазіргі
уақытта KEC International Ltd. (Ҥндістан) мердігерімен халықаралық келісім-шарт шеңберінде
материалдар мен жабдықтарды объект алаңына жеткізу 100%-ға аяқталды. Қҧрылыс-қҧрастыру
жҧмыстары да бітті. Жҧмыс комиссиясының объектіні қабылдау және объектіні әрі қарай
пайдалануға беру ҥшін ӘЖ әзірлігі туралы қорытынды беру жҧмыстары жҥргізілуде.
«Павлодар энергия торабының Қазақстан БЭЖ-мен жүйеаралық байланысын күшейту»
жобасы (2011-2016жж.).
Павлодар энергия торабы жҥйесінің жҧмыс сенімділігін энергия торабының электрлік
байланысын Қазақстан БЭЖ-мен 220 кВ кернеуінде байланыстыру жолымен арттыру жобаны іске
асыру мақсаты болып табылады. KEGOС инвестициялар қҧрылысы ҥшін қажетті қаржының
жалпы кӛлемі 5,5 млрд.теңге қҧрайтынын және ӛз қаражатымен қаржыландырылатынын бағалап
отыр.
Жобаны іске асыру шеңберінде жоғарыда санамаланған объектілер қҧрылысына ҧзақ мерзімді
«кілтпен тапсыру» шарты жасалды. Қазіргі уақытта ӘЖ трассалары мен ҚС алаңдары бойынша
трассаларды таңдау және келісу жҧмыстары жҥргізілуде.
Іске асыруға жоспарланған жобалар
Жҥйелік оператор ретінде KEGOС ҦЭТ-ты әрі қарай дамытуға бағытталған кең ауқымды
инвестициялық бағдарламасын орындауды мақсат етіп отыр. Ҧзақ мерзімді бағдарлама 2025
жылға дейін әзірленген, ол тӛменде сипатталған инфрақҧрылымдық жобаларды қамтиды.
«500 кВ-тық ОҚМАЭС-Жамбыл ӘЖ құрылысы» жобасы (2013-2018 жж.).
Жоба Қазақстанның Оңтҥстік аймағындағы ҥш облысты электрмен жабдықтау сенімділігін
арттыруды, Қазақстан мен Қырғызстан энергия жҥйелерінің қатарлас жҧмысын жақсартуды, суэнергетикалық мәселелерін оңтайландыруды, Қазақстан мҥддесіндегі қосымша экспорттық,
импорттық және транзиттік мҥмкіндіктерді кӛздейді. Жоба іске асырылған жағдайда қуат
ағынының орталық азия ӛңіріндегі баламалы жеткізу мҥмкіндіктерін қамтамасыз ететін жаңа
энергетикалық сақинаны қҧру мҥмкіндігі пайда болады. 2013-2018жж. аралығындағы кҥтілетін
инвестициялар 30,3 млрд.теңгені қҧрайды. Қаржыландыру қарыз қаражаты мен Компанияның ӛз
қаражаты есебінен жорамалданады. Қазіргі уақытта Компания Жобаның техникалықэкономикалық негіздемесіне есептеу жҥргізіп қойды.
«Балқаш ЖЭС қуатын беру» жобасы (БЖЭС-ның бірінші кезегі-1320 МВт) 2011-2017жж.).
Жобаны іске асыру еліміздің оңтҥстік ӛңіріндегі электр энергиясына қажеттілік ӛсімін жабу
мақсатында Балқаш кӛлінің оңтҥстік-батыс жағалауында салуға жоспарланған Балқаш жылу
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электр станциясының (ЖЭС) бірінші кезек қуатын (1320 МВт) беруді қамтамасыз етуге мҥмкіндік
береді. Жоба 500 кВ-тық БЖЭС-ОҚМАЭС (2х3 км) жоғары вольттық жеткізу желісінің қҧрылысы
мен 500 кВ-тық қосалқы станцияны ОҚМАЭС ҚС-н кеңейтуді қарастырады. Жобаны іске
асыруды аяқтау 2017 жылға қарай деп жоспарлануда. Бағалау бойынша қажетті инвестициялар
3,7 млрд.теңгені қҧрайды. Жобаның ТЭН-н әзірлеуді «Академик Ш.Шӛкин атындағы Қазақ
ғылыми-зерттеу институты» АҚ жҥргізуде.
«Ұлттық электр торабын оңалту – 220-500 кВ-тық ӘЖ-ні қайта құру» жобасы (2013-2023
жж.).
Жоба электр жеткізу желілерінің олардың ресурсын ҧзарту, электр энергиясын кемінде 30-50 жыл
келешекке жеткізу жағдайларын сақтау/жақсарту, сондай-ақ ӘЖ бойынша жеткізілетін қуаттың
қолжетімді деңгейлерін арттыру, тасымалдау кезінде электр энергиясы ысыраптарын азайту
мақсатында техникалық сипаттамаларын қалпына келтіруді кӛздейі. 220-500 кВ-тық ӘЖ-ні оңалту
жӛніндегі жҧмыстар мезгілі жорамалмен 2019-2023 жж аралығын қамтиды. 2023 жылдан KEGOСтың Ақтӛбе, Батыс және Сарыбай ЖЭТ филиалдары ҥшін «ҦЭТ-ты оңалту» ТЭН-н әзірлеу
жҥргізіледі. Жоба шеңберінде аталған филиалдардың 26 әуелік электр жеткізу желісі зерттеуден
ӛтті.
Ҧзақ мерзімді даму стратегиясы
2025 жылға қарай KEGOC ҦЭТ-ты әрі қарай дамыту ҥшін тӛменде сипатталған тағы да бес
жобаны жҥзеге асыруды жоспарлап отыр. Компанияның торапты кеңейту жӛніндегі жаңа
жобалары батыс ӛңірін ҦЭТ-қа жалғауға бағытталған немесе жаңа электр ӛндіруші қуаттарды
қосуды міндет етіп отыр. Бҧл жобаларды іске асыру Компания бақылауына жатпайтын жайттарға,
электр станцияларының қҧрылысы мен Республиканың ӛнеркәсіптік дамуы секілді факторларға
тәуелді. Бҧл жобаларды іске асыру ҦЭТ-тың транзиттік және экспорттық әлеуетін ҧлғайтады
және оның ӛзара байланысын кҥшейтеді деп кҥтілуде.
220 кВ-тық Орал-Атырау және Құлсары – Теңіз желілерінің құрылысы Қазақстанның Батыс
аймағындағы облыстар арасындағы электр байланыстарын кҥшейтуге арналған. Жҥзеге асырудың
болжамдық мерзімі 2021-2025 жылдар және жоспарланған инвестициялар 28,8 млрд.теңге.
500 кВ Нұра – Жезқазған желісінің құрылысы. Мақсаты – Жезқазған энергия торабын
электрмен жабдықтау сенімділігін қамтамасыз ету. Жҥзеге асырудың болжамдық мерзімі 20212025 жылдар және жоспарланған инвестициялар – 32,3 млрд.теңге.
Торғай ЖЭС қуатын беру. Қостанай облысындағы Торғай кӛмір кен орнының базасында салу
жоспарланып отырған жобаның мақсаты Торғай жылу электр станциясының қуатын беру болып
табылады. Жҥзеге асырудың болжамдық мерзімі 2021-2025 жылдар және жоспарланған
инвестиция 12,8 млрд.теңгені (85,3 млн. АҚШ доллары) қҧрайды.
«Батыс Қазақстан энергия жүйесін Қазақстан БЭЖ-мен біріктіру» жобасы. Қазақстан БЭЖдегі Батыс аймақ тҧтынушыларын электрмен жабдықтау сенімділігін арттыру, сондай-ақ Батыс
аймағын Қазақстан БЭЖ-мен республика аумағы бойынша біріктіру осы жобаның мақсаты болып
табылады. Іске асыру мерзімі – 2021-2025 жж (Қазақстанның батыс ӛңіріндегі жаңа ӛндіруші
қуаттарды енгізу мерзіміне байланысты). Жобаның қҧны – 41 млрд.теңге.
«500 кВ желілермен Қазақстан ҰЭТ-на жалғанатын 500 кВ-тық Астана ҚС құрылысы»
жобасы (250 км). Мақсаты – Астана қ. мен Ақмола облысын электрмен жабдықтау сенімділігін
қамтамасыз ету. Іске асыру мерзімі – 2021-2025 жж. Жобаның қҧны – 28,4 млрд.теңге.
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ҦЭТ-ты пайдалану және техникалық қызмет кӛрсету
Электр энергиясын сенімді де ҥздіксіз жеткізу KEGOC-тың алдында тҧрған басты міндеттердің
бірі болып табылады, оған ҦЭТ қҧрамына кіретін қосалқы станциялар жабдықтары мен электр
жеткізу желілерін сапалы жӛндеу және техникалық қызмет кӛрсетуді жҥргізу арқылы қол
жеткізіледі. Компанияда техникалық қызмет кӛрсетудің алдын алушы және тҥзетуші, қазір
пайдаланылып отырған тҧрақты бағдарлама бар. Қазіргі заманғы әдістер мен озық
технологияларды пайдалану, сондай-ақ жоғары білікті мамандарды жҧмысқа тарту ақауларды
уақтылы айқындауға және жӛндеулерді жҥзеге асыруға мҥмкіндік береді.
2013 жылы Компания филиалдары электр жеткізу желілерінің әзірлігі 93,1% мен 99,6%
аралығында болды. Тӛмендегі қоса ҧсынылып отырған кестеде атап кӛрсетілгендей, басқа жҥйелік
операторлармен салыстырғанда жекелеген Компания филиалдары желілерінің әзірлігі жоғары
болған, ал басқа Компания филиалдар да қандай деңгейге ҧмтылу керектігін біліп отыр.
Компания

KEGOC

Eirgrid

National

REE

SAOC

Transgrid

2013
Қазақстан

2013
Ирландия

2013-2014
Біріккен
2012013
Корольдік

2013
Испания

2008
Оман

2013
Австралия

Кернеу деңгейі (кВ) 35 - 1150

110 - 400

132 - 400

132 - 400

132 -220

132 - 500

Әуе желілерінің
ҧзындығы (км)

6 .458 (1)

7 200

42 008(1)
42.008

3 324

12 600

Қосалқы станциялр 76
саны

>100

335

5 216(2)

38

91

Трансформатордың 35 875,05
белгіленген қуаты
(мегавольтампер)

10 764

Деректер жоқ

72 432

10 746

Деректер
жоқ

99,9

98,13

98,49

98,99

жыл
Ел

Жыл сайынғы
әзірлік, %

24 533

93,1 – 99,6(3) 94,80 96,78(4)

Тҥсініктемелер: (1) тізбектер ҧзындығы, (2) тізбек секциялары (3) мин./барлық тізбек
тармақтарының макс. Мәндері, (4) диапазон әртҥрлі кернеу кластарына жатқызылады.
Мҧның алдындағы бӛлімде сипатталған стратегиялық инвестициялық қызметтен басқа Компания
шығыстары электр жеткізу желілері мен қосалқы станциялар жабдықтарының тиісті техникалық
жай-кҥйін қолдауға бағытталған.
ҦЭТ-қа техникалық қызмет кӛрсетуге және оны жӛндеуге 2011 жылы Компания 2 299 439 мың
теңге, ал 2012 жылы – 2 735 124 мың теңге жҧмсады. Компания белгіленген стандарттарға
сәйкестікті іздеу мен қамтамасыз ету, сондай-ақ электр энергиясын Компания клиенттеріне
ҥздіксіз жеткізру мҥмкіндігі жӛніндегі іс-қимылдарды жҥзеге асыра отырып, ҦЭТ-қа техникалық
қызмет кӛрсету жҧмыстарын кҥнделікті жҥргізеді.
KEGOC» АҚ филиалдарында электр жабдықтарын жоспарлы-алдын-ала жӛндеу мен
қызметтеуден негізгі қорлардың техникалық жай-кҥйін бағалау нәтижелері бойынша қызметтеуге
кӛшу жҥзеге асырылған. 2013 жылдың аяғында Компанияда ӛндірістік активтерді басқару жҥйесі
енгізілді, оның басты мақсаты – ҦЭТ-тың сенімді жҧмысын жабдықтарды жӛндеу мен
алмастырудың орташа мерзімді және ҧзақ мерзімді бағдарламаларын қҧру жолымен қамтамасыз
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ету. Oracle базасында жаңа бағдарламалық қамтамасыз ету ендірілген соң Компанияда техникалық
қызметтеу мен жабдықтарды алмастыру жӛніндегі жҧмыстарды бес жылға дейінгі мерзімге
жоспарлау мҥмкіндігі туды. Жабдықтардың шынайы жай-кҥйі мен олардың істен шығу
тәуекелдерін бағалау негізінде жабдықтарды жӛндеуді және алмастыруды жалаң жоспарлау осы
жҥйенің базалық қағидаты болып табылады. Осы жобаны іске асыру мен ендіру Компанияға
сенімділік және қауіпсіздік талаптарын сақтау кезінде операцияллық әрі инвестициялық
шығындарды едәуір қысқартуға мҥмкіндік береді деп кҥтілуде.
Ысыраптар
Қазіргі уақытта Қазақстанда электр энергиясын ӛндірісінің ӛсуі байқалып отыр, соның
нәтижесінде ҦЭТ арқылы жеткізілетін электр энергиясының кӛлемі ҧлғаюды. 2013 жылы электр
энергиясын жеткізу кезінде болған KEGOC торабындағы ысыраптар 2 387 млн.кВтс (2014
жылдың қаңтары мен мамыры аралығында электр энергиясының жеткізу кезіндегі ысыраптары
1 132 млн.кВтс жетті) Мынадай ысырап тҥрлері бар:


жҥктемелік ысыраптар - 63%;



коронаға ысыраптар - 21 %;



реакторлардағы ысыраптар - 8 %;



трансформаторлардағы бос жҥрістен ысыраптар - 5 %;



электр энергиясының қосалқы станциялардағы ӛзіндік мҧқтаждарға шығысы - 3 %.

Пайыздық баламада 2013 жылғы ысыраптар филиалдарға қатысты 1,5 %-дан 8,8 %-ға дейінгі
(2014 жылғы бес ай ішіндегі ысыраптар 1,2-ден 10,7%-ға дейін болды) шаманы қҧрады.
Филиалдардағы әр тҥрлі ысыраптарға әкеп соғатын негізгі айырмашылықтар – бҧл тораптардың
кернеу класындағы, транзиттер ҧзындығы мен электр энергиясы кӛлемдеріндегі ӛзгешеліктер.
Соңғы бірнеше жыл ішінде ҦЭТ-тың 35-1 150 кВ электр жеткізу желілерінің орташа ысыраптары
бір деңгейде қалды немесе қысқарды. 2013 жылы ысыраптар 5,49 %, 2012 жылы 5,72 %, 2011
жылы 5,90 % қҧрады. Тӛменде келтірілген кестеде басқа елдердегі техникалық ысыраптар
мысалын кӛруге болады.
Ел

Ысыраптар (%)

Германия

0,8–1,9

Финляндия

1,6

Австралия

4,0

Біріккен Корольдік

1,8

KEGOC бӛлімшелері

1,5–8,8

110 кВ – 500 кВ желілер ҥшін ысыраптарды салыстыру

Жекелеген KEGOC филиалдарының ысыраптар кӛрсеткіші европалық деңгейде. ENTSO-E
(Электр энергиясын жеткізу жӛніндегі Жҥйелік операторлардың еуропалық торабы) деректеріне
сай ЕС-те электр энергиясын жеткізу кезіндегі орташа статистикалық ысырап жеткізілетін
энергияның 3%-дан кемін, ал кӛбінесе анағҧрлым кем мӛлшерін қҧрайды. Сонымен бірге, ысырап
кӛрсеткіштерін қарау кезінде KEGOC тораптары бойынша электр жеткізу жҥзеге асырылатын
ҥлкен қашықтықтарды, тиісінше айтарлықтай жҥктемелік ысыраптарды назарға алған жӛн.
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ҦЭТ-та автоматтандырылған баықлау және техникалық есепке алу жҥйеснің («АСКУЭ») болуына
орай бейтехникалық ысыраптар болмайды.
Ысыраптарды қысқарту шаралары
Электр энергиясын ӛндірілетін жерден тҧтыну орындарына дейін жеткізу физикалық процестерге
қарай электр энергиясының әуелік желі сымдарында да, қосалқы станциялар жабдықтарында да
техникалық ысыраптарына әкеп соғады.
KEGOC тораптарындағы электр энергиясының ысыраптарына айнымалы және шарттық-тҧрақты
ысыраптар енееді. Айнымалы ысыраптар электр жеткізу желілеріндегі, кҥштік трансформаторлар
мен автотрансформаторлардағы жҥктемелік ыысыраптарды қамтиды. Жҥктемелік ысыраптар
электр сымдарының кедергісіне байланысты, соның нәтижесінде электр энергиясы жеткізу кезінде
жылуға айналады.
Бҧл жерде жеткізілетін электр энергиясының кӛлемі мен транзит ҧзындығы негізгі факторлар
болып табылады. Жеткізілетін электр энергиясының кӛлемі мен транзит ҧзындығы неғҧрлым
артық болса, соғҧрлым жҥктемелі ысыраптар жоғары. Шарттық-тҧрақты ысыраптар негізінен
энергия ағындарына байланысты емес, оған мынадай компоненттер енеді:
 Әуелік электр жеткізу желілеріндегі коронаға арналған ысыраптар
 трансформаторлар мен автотрансформаторлардың бос жҧмысының ысыраптары
 Реакторлардағы ысыраптар
 Қосалқы станциялардың ӛз мҧқтаждарына арналған электр энергиясының шығысы.
Коронаға арналған ысыраптар жоғары вольтты электр жеткізу желілеріндегі (220 кВ және
жоғары) короналық разрядтан туындайды. Сонымен, коронаға арналған ысыраптар кернеу
класына байланысты. Қолайсыз ауа райы кезінде (ылғалдылық, мҧздану) коронаға арналған
ысыраптар кҥрт ҧлғаяды.
Трансформаторлардың бос қолдану ысыраптары мен реакторлардағы ысыраптар жабдықтардың
жҧмыс тиімділігі мен жҧмыс кернеуіне, сондай-ақ жабдық жҧмыстарының уақытына тәуелді. Осы
тҥрдегі ысыраптарды қысқартуға мҥмкіндік беретін тәсілдердің бірі – бҧл жҥктелмеген
трансформаторларды ӛшіру және оларды резервке шығару. Бҧл торап әзірлігінің қажетті
деңгейіне, сондай-ақ кернеудің қолайлы деңгейіне кепілдік берілген жағдайда ғана мҥмкін. Екінші
бір мҥмкіндік ысырап деңгейі оңтайланған трансформаторларды орнатумен байланысты.
Ӛз мҧқтаждары жабдықтар мен жҧмыскерлердің қалыпты жҧмысы ҥшін қажетті электр
энергиясын кӛрсетеді. Бҧған жылыту, сондай-ақ жабдықтар мен пайдаланушылық пана-жайларды
салқындату, жарықтандыру, желдету, қосымша тізбектер мен электр жетектерін энергиямен
қамтамасыз ету қосылады. Ӛз мҧқтаждарына тҧтыну қосалқы станцияларды жаңғырту және
энергия ҥнемдейтін жабдықтарды ендіру жолымен қысқартылуы мҥмкін.
«KEGOC» АҚ тораптарындағы электр энергиясының ысыраптарын қысқарту жӛніндегі 2013
жылы техникалық іс-шараларды іске асыру нәтижесінде ысыраптар 6,3 млн. кВт-с-қа азайды, ол
мыналарды қамтиды:
 6,2 млн. кВт-с тӛменгі жҥктеме жағдайында кҥштік трансформаторларды ажырату
нәтижесінде
 0,1 млн. кВт-с тӛменгі жҥктеме жағдайында желілердің ажыратылуы нәтижесінде.
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Қосалқы бӛлшектер
Қазіргі заманға сай жабдықтардың пайызы ажыратқыштар бойынша - 67%-ды , айырғыштар
бойынша 62%-ды, ток трансформаторлары бойынша 54%-ды және кернеу трансформаторлары
бойынша 71%-ды қҧрайды. Уақыт ӛте келе әдетінше ескі жабдықтар ҥшін қосалқы бӛлшектер
сатып алу мҥмкіндігі ӛндірушілерде қиындай береді. Компанияда қосалқы бӛлшектердің
қолжетімділігі проблема емес деп саналады. Мҧндай пікір ескі жабдықтардың барлығы бҧрынғы
КСРО елдеріндегі жеткізуші қуаттар тҥріне жататынына негізделіп отыр. Сондықтан да
«KEGOC» АҚ деректері бойынша барлық қажетті қосалқы бӛлшектерге қолжетімділік бар. Бҧдан
басқа, филиалдар жаңғырту жӛніндегі іс-шаралар барысында қосалқы бӛлшектер кӛзі ретінде
бӛлшектенген жабдықтарды пайдаланады. Тҧтастай алғанда, қолданыстағы жағдаят тегінде ӛтпелі
кезең ретінде қарастырылады, ӛйткені жабдықтардың кӛбі жаңаларымен алмастырылуда.
Ақпараттық жҥйелер
2005 жылдан Компания оралымды-диспетчерлік басқаруға арналған Siemensтің SCADA/EMS
аппараттық-бағдарламалық жҥйесін пайдаланады.
«Ҧлттық электр торабын жаңғырту, І кезең» жобасын іске асыру шеңберінде «Жҥйелік оператор
Ҧлттық Диспетчерлеу орталығының (ҦДО) және Ӛңірлік Диспетчерлеу орталығының (ӚДО)»
SCADA/EMS жҥйесі жаңғыртылды.
Аппараттық-бағдарламалық қамтамасыз етудің ескіруіне, сондай-ақ SCADA/EMS жҥйесінің
функционалдық тҧрғыдан жетілдірілмеуіне байланысты KEGOC жаңа жҥйені сатып алу
мҥмкіндігін қарастыруда.
Компанияның Астанадағы бас офисінің жаңа ғимараты салынып біткен соң Компания ҦДО-ны
жаңа ғимаратқа кӛшірді. Жаңа ҦДО ҥлкейтілген басқару қалқанымен жабдықталған. Қазақстан
БЭЖ субъектілерінің ӛндіру-тҧтыну режимдерін толыққанды кӛру ҥшін режимдік қалқан
орнатылды.
Реттеу
Реттемелі талаптар
Компанияның қызметін реттейтін негізгі мемлекеттік органдар Ҧлттық экономика министрлігі
(ҦЭМ) және Энергетика министрілігі (ЭМ) болып табылады. Осы реттеуші органдар мен
Компанияда қолданылатын реттеушілік талаптары туралы ақпарат «НОРМАТИВТІКҚҦҚЫҚТЫҚ РЕТТЕУ» бӛлімінде кӛрсетілген.
Компания қызметінде қолданылатын және есепті ҧсыну, рҧқсат алу және тҧрақты аудиторлық
тексерулер жҥргізу, сондай-ақ заңдардың сақталуын қадағалау жӛніндегі талаптарды қамтитын
реттеуші талаптарға:
 тауарлар мен жабдықтардың импорты не экспорты кезіндегі кедендік заңнама талаптары;
 жерді пайдалану және қҧрылыс мәселелерімен байланысты талаптар; және
 қауіпті ӛндірістік объектілерді пайдалануға байланысты талаптар жатады.
Бҧдан басқа, Компания Қор тобына кіретін ҧйымдарға қойылатын талаптарды сақтауға міндетті,
оларға тауарларды, жҧмыстар мен қызмет кӛрсетулерді сатып алу жӛніндегі талаптар және
мҥдделілікке ие мәмілелерді бекіту жӛніндегі қағидалар талаптары қосылады. Осы талаптар
туралы егжей-тегжейлі ақпарат «НЕГІЗГІ АКЦИОНЕР» бӛлімінде кӛрсетілген.
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Лицензиялар
KEGOC ӛз қызметін мынадай лицензиялар негізінде жҥзеге асырады:
 Астана қаласындағы мемлекеттік сәулет-қҧрылыс бақылау басқармасының сәулет, қала салу
және қҧрылыс қызметі аясындағы жҧмыс (қызмет) тҥрлерімен шҧғылдануға 2006 жылғы 7
қыркҥйекте берген № 0001816 мемлекетік лицензиясы. Қолданылу мерзімі - шектелмеген;
 Электр энергиясын энергиямен жабдықтау мақсатында сатып алу жӛніндегі қызметті жҥзеге
асыруға 2009 жылдың 13 шілдесінде ТМРА берген № 000495 бас лицензия. Қолданылу мерзімі
- шектелмеген. Бҧрын Компания электр энергиясын қайта сату мақсатында сатып алу жӛніндегі
қызметті жҥзеге асыруға 2004 жылдың 19 қарашасында берілген № 003383 бас лицензия
негізінде қызметін жҥзеге асырды, ол лицензияланатын қызмет тҥрінің ауысуына байланысты
2009 жылы қайтадан алынды;
 Прекурсорлар айналысымен байланысты қызметке Қазақстан Республикасы ІІМ-нің есірткі
бизнесімен кҥрес және есірткілерге бақылау жӛніндегі комитеті берген 10.02.11ж. Р №576/11
сериялы лицензиясы, қолданылу мерзімі – 2016ж. 10 ақпанға дейін.
Компания туралы ақпарат
Деректер
Компанияның бас кеңсесі Қазақстан Республикасы, 010010, Астана, Тәуелсіздік даңғ., 59
мекенжайында орналасқан. Ҧлттық диспетчерлік орталық Компанияның бас кеңсесінде
орналасқан. Компанияның Алматы қ. кеңсесі, сондай-ақ тоғыз ӛңірлік филиалы бар, олар туралы
ақпарат тӛмендегі «Ӛңірлік диспетчерлік орталықтар» бӛлімінде кӛрсетілген.
Бас кеңсе, филиалдар мен ӛкілдіктерді кӛрсететін схема

Рейтингілер
Компанияның кредиттік рейтингтер тарихы тӛмендегідей:
Standard & Poor’s

Moody’s
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Fitch Ratings

2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013

BB / оң
BB+ / тҧрақты
BB+ / тҧрақты
BB+ / тҧрақты
BB+ / тҧрақты
BB+ / теріс
BB+ / тҧрақты
BB+ / тҧрақты
BB+ / тҧрақты
BB+ / тҧрақты
BB+ / тҧрақты

B1 / оң
Baa3 / оң
BaBaa3 / оң
Baa1 / тҧрақты
Baa1 / тҧрақты
Baa1 / тҧрақты
Baa3 / теріс
Baa3 / теріс
Baa3 / тҧрақты
Ваа3 / тҧрақты
Ваа3 / тҧрақты

BBB / теріс
BBB- / теріс
BBB- / теріс/ тҧрақты
BBB- / оң
BBB / оң
BBB / тҧрақты
BBB / тҧрақты

Ҥлестес тҧлғалар
Тӛмендегі ақпарат Қазақстандық қор биржасының Листинг қағидалары 2-қосымшасының 3-бӛлімі
6-бабының талаптарына (2009ж. қарашасы) сай ҧсынылды.
KEGOC тӛменде сипатталған 2 еншілес компанияға және заңды тҧлғадағы миноритарлық ҥлеске
ие.
«Энергоинформ» АҚ
«Энергоинформ» АҚ «KEGOC» АҚ ақпараттық-телекоммуникациялық кешеніне қызмет
кӛрсетумен байланысты қолдау міндеттерін атқару мақсатында, 2002 жылы заңды тҧлға болып
табылатын бейкоммерциялық ҧйым ретінде Компания нысанында қҧрылды. 2010 жылдың
қарашасында Энергоинформ акционерлік қоғам ретінде қайта қҧрылды, «KEGOC» АҚ
«Энергоинформ» АҚ-ның 100% дауыс беруші акцияларына ие болды. «Энергоинформ» АҚ-ның
жарғылық капиталы 1 179 700 000 теңгені қҧрайды. «Энергоинформ» АҚ-ның негізгі қызмет
тҥрлері:
1. электр тораптары жабдықтарының эксплуатациялық қызмет кӛрсетуі жӛніндегі жҧмыстарды
атқару;
2. ақпараттық-телекоммуникациялық сала мен АТ саласындағы консалтинг қызметтер;
3. ақпараттық-телекоммуникациялық технологиялар, жҥйелік интеграция, автоматтан-дырылған
және ақпараттық басқару жҥйелері аясында қызмет кӛрсету, жҧмыстарды орындау және
тауарлар жеткізу;
4. байланыс саласында қызмет кӛрсету;
5. тауар-материалдық қорды сатып-ӛткізу.
Әбдіғалиев Әнуар Молдағалиҧлы «Энергоинформ» АҚ-ның бірінші басшысы болып табылады.
Заңды және нақты мекенжайы: Қазақстан Республикасы, 010000, Астана қ., Сарыарқа ауданы,
Сарыарқа даңғ., 15
«Жаңартылатын энергия кӛздерін қолдау жӛніндегі есеп айырысу-қаржылық орталығы»
ЖШС
2013 ж. 27 тамызда KEGOC «Жаңартылатын энергия кӛздерін қолдау жӛніндегі есеп айырысуқаржылық орталығы» («Жаңартылатын энергия кӛздерін қолдау жӛніндегі орталық») ЖШСн қҧрды. Орталықты қҧру мақсаты — жаңартылатын энергия кӛздері пайдалананылатын энергия
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ӛндірісіне инвестицияларды ынталандыру және Қазақстан энергетикасындағы жаңартылатын
энергия кӛздерінің ҥлесін жаңартылатын энергия кӛздерінен алған электр энергиясын кесімді
тариф бойынша орталықтандырылған сатып алу есебінен ҧлғайту.
Жаңартылатын энергия кӛздерін қолдау жӛніндегі орталықтың негізгі қызмет тҥрі
—
жаңартылатын энергия кӛздерінен алынған электр энергиясын орталықтан сатып алу және сату.
ЕҚО бірінші басшысы – Нҧрмағанбетов Жандос Демесінҧлы.
Орталықтың заңды мекенжайы: Қазақстан Республикасы, 010000, Астана қ., Сарыарқа ауданы,
Бейбітшілік кӛш., 37.
«Энергоинформ» АҚ-ның негізгі қаржылық кӛрсеткіштері:
Мың теңгемен
Қызмет кӛрсетуден кіріс
Таза табыс/залал

31 желтоқсан
2011
1 479 117
32 302

2012
1 944 635
70 244

2013
3 667 214
235 896

Негізгі құралдар
Мың теңгемен
Негізгі қҧралдардың
баланстық қҧны:
Жер
Ғимараттар мен ҥймереттер
Машиналар мен тапсырылатын
жабдықтар
Кӛлік және басқа негізгі
қҧралдар
БМА

31 желтоқсан
2011

2012

2013

1 184 833
53 527
960 518

1 213 688
53 904
939 747

1 982 421
661 987 0
918 963

95 165

126 059

279 053

75 623
1 776

93 978
7 616

120 975
35 943

«Жаңартылатын энергия кӛздерін қолдау жӛніндегі есеп айырысу-қаржылық орталығының»
негізгі қаржылық кӛрсеткіштері:
Мың теңгемен
2013
Қызмет кӛрсетуден кіріс
Таза табыс/залал

-3 722

Негізгі қҧралдар
Мың теңгемен

31 желтоқсан
2013

Негізгі қҧралдардың
баланстық қҧны:
Жер
Ғимараттар мен ҥймереттер
Машиналар мен тапсырылатын
жабдықтар
Кӛлік және басқа негізгі
қҧралдар
БМА

1 443

1 443
200
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Материалдық емес активтер
KEGOC-тың материалдық емес активтері KEGOC-тың ӛндірістік-шаруашылық қызметін, атап
айтқанда, Компанияның компьютерлері мен ақпараттық жҥйелерінің жҧмысын қолдайтын
лицензияланған бағдарламалық қамтамасыз етуден тҧрады. Әрбір бағдарламалық қамтамасыз ету
коммерциялық ӛнім болып табылады және Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес
осындай ӛнімді пайдаланатын ҧйымдар тиісті лицензияларға ие болуы тиіс, бҧл бейматериалдық
актив болып табылады.
Бастапқы қҧны – 2 816 724 тыс. теңге
Тозуы - 1 931 016 тыс. теңге
Қалдық қҧны – 885 708 тыс. теңге
Материалдық емес активтер қҧрамында электрондық цифрлы қолтаңбалар 0,004%
[бейматериалдық активтердің қалдық қҧнынан] немесе 115 750 теңге қҧрайды (жалпы 4 328 бірлік
атаулар санынан 26 бірлік).
«Батыс транзит» АҚ
KEGOC «Батыс транзит» АҚ-ның 20 пайыз акцияларына ие, ол акционерлік қоғам ретінде 2005
жылдың қарашасында Қазақстан Ҥкіметінің шешіміне сәйкес Солтҥстік Қазақстан мен Ақтӛбе
облысын жалғастыратын ӛңіраралық жеткізу желісін салу мақсатында қҧрылған. Батыс Қазақстан
ҥшін мықтырақ энергетикалық қауіпсіздікке қол жеткізу мен Ақтӛбе облысында электр
тапшылығы мәселесін шешу жобаның мақсаты болып табылады. «Батыс транзит» АҚ Ҥкіметпен
концессия шарты бойынша Энергетика министрлігіне тҥрленген Энергетика және минералдық
ресурстар тҧлғасында концессионер болып табылады. Концессия шарты бойынша Ҥкімет электр
жеткізу желісін меншігіне алады, ал «Батыс транзит» АҚ желіні 2022 жылдың 31 желтоқсанына
дейін басқарады. KEGOC шарт мерзімі аяқталған мезетте электр жеткізу желісін мемлекет
Компанияға тапсыратынын жорамалдайды. Алайда, электр жеткізу желісін Компанияға тапсыру
қазіргі уақтты қайсыбір нормативтік актілермен қарастырылмаған.
«Батыс транзит» АҚ-ның 80 пайыз акциясы «Мехэнергоқҧрылыс» ЖШС-не тиесілі.
«Батыс транзит» АҚ-ның бірінші басшысы Басқарма Тӛрағасы Ибрагимов Қҧрманғазы
Бейсембайҧлы.
«Батыс транзит» АҚ-ның заңды және нақты мекенжайы: Қазақстан Республикасы, 500008,
Алматы қ., Шевченко кӛш., 162 ж, 4 қабат.
«ҚазЭнергоСым» ЖШС
«Энергоинформ» АҚ «EAST INDUSTRY COMPANY Ltd» ЖШС-мен (Семей қ.) бірлесе
«Оқшауланбаған сым ӛндірісі» жобасын іске асыру ҥшін жаңа «ҚазЭнергоСым» ЖШС
кәсіпорнын қҧрды.
«Энергоинформ» АҚ иелігіне 49,9 % қатысу ҥлесімен «ҚазЭнергоСым» ЖШС, 50,1 % қатысу
ҥлесімен «EAST INDUSTRY COMPANY Ltd» ЖШС тиесілі. Оқшауланбаған сым ӛндірісін
шығару 2013 жылдың мамырында баталды. Қазіргі уақытта Компания «Энергоинформ» АҚ пен
«ҚазЭнергоСым» ЖШС ҧйымдарына қатысу ҥлесін бӛлектеуді жоспарлап отыр, ӛйткені соңғы
мекеме Компанияның бейіннен тыс активі болып саналады.
Зерттеулер мен әзірлемелер
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Ғылыми-техникалық кеңес
Компанияның ғылыми-техникалық кеңесі (одан әрі - ҒТК) «KEGOC» АҚ-ның жҧмыс органы
болып табылады, ол мына мәселелер бойынша шешімдер қабылдау мақсатында қҧрылды:
«KEGOC» АҚ-ның дамуы; инновациялық-технологиялық стратегияны іске асыру; жаңа қҧрылыс
жобаларына тың техника мен технологияларды әзірлеу мен ендіруді ҧйымдастыру; электр желілік
объектілерді қайта қҧру мен техникалық қайта жарақтау; ҦЭТ жҧмысының режимдерін жетілдіру;
«KEGOC» АҚ-ның сатып алуларында қазақстандық мазмҧнды ҧлғайту, ҦЭТ электр желілік
кешенінің сенімділігі мен тиімді қызмет істеуін арттыруға, оны пайдалану шығындарын азайтуға,
отандық ғылыми және ӛндірістік әлеуетті дамытуға бағытталған мәселелер.
ҒТК қҧрамына Компания басшылығы мен негізгі ӛндірістік департаменттер директорлары кіреді.
KEGOC Басқармасының тӛрағасы ҒТК тӛрағасы болып табылады. Қажет жағдайда ҒТК
отырыстарына Атқарушы дирекциядағы қҧрылымдық бӛлімшелердің, филиалдар мен еншілес
тәуелді ҧйымдардың қызметкерлері, сондай-ақ ғылыми-зерттеу және жобалау институттарының,
оқу орындарының, электр энергетикалық кәсіпорындар мен басқа ҧйымдардың ӛкілдері
шақырылуы мҥмкін.
ҒТК отырыстары тоқсанына 1 реттен сиретілмей ӛткізіледі. Жоспардан тыс отырыстарды ӛткізу
қажеттігін ҒТК тӛрағасы айқындайды. 2013 жылы 5 ҒТК отырысы ӛткізілді.
Халықаралық ынтымақтастық
KEGOC электр энергетикалық ҧйымдармен ынтымақтасады және халықаралық интеграциялық
бірлестіктер жҧмысына электр энергетикалық саланың ҥйлестірілген даму стратегиясын
қалыптастыру, электр энергетикалық жҥйенің қызмет кӛрсету тиімділігін арттыру, кӛршілес
мемлекеттердің электр энергетикалық жҥйелерімен қатарлас жҧмыс басымдықтарын пайдалану
жолымен тҧтынушыларды сенімді электрмен жабдықтауды қамтамасыз ету және ТМД мен
Еуразияда ортақ электр энергетикалық нарықты қҧру мақсатында қатысады. Мҧндай ҧйымдар
ТМД Электр энергетикалық Кеңесін, Орталық Азиядағы Ҥйлестіруші электр энергетикалық
кеңесін, Еуразиялық экономикалық қауымдастықтың (ЕурАзЭС) Интеграциялық комитеті
жанындағы энергетикалық саясат кеңесін, Қазақстан, Ресей мен Беларусьтің Ортақ экономикалық
кеңістігі мен Кедендік одағын қҧру жӛніндегі жҧмыс топтарын, Энергетикалық Бҥкіләлемдік
Кеңесті қамтиды.
2010 жылы Компания жеткізу желілерін мониторингілеу мен диагностикалауға техникалық кӛмек
кӛрсету ҥшін грант алуға АҚШ-тың Сауда және Даму агенттігімен келісімге отырды. 2014 жылы
электр жеткізу желілерін мониторингілеу және диагностикалау жӛніндегі жҧмыстар аяқталды.
Әлеуметтік жауапкершілік
KEGOC тҧрақты даму, табысты экономика жҥйесінің қағидаттарын, экологиялық және әлеуметтік
шараларын Компанияның стратегиясын тиімді іске асыру, тәуекелдерді басқару және іскерлік
беделін қолдау мақсатында акционерлермен ҥнемі ӛзара іс-қимыл негізінде сақтайды. KEGOC
оның экономикалық мақсаттары мен әлеуметтік және табиғат қорғау аяларындағы мақсаттарына
жету арасындағы тепе-теңдікті сақтау қажеттігін тҥсінеді және ҧғынады. Компания кері байланыс
рәсіміне ие болады, ол мҥдделі тараптарды кіргізеді және 2009 жылдан бастап оның орнықты
дамуы туралы жыл сайынғы есеп берулерін даярлайды және жариялайды, олар KEGOC-тың
қаншалықты әлемдік стандарттарға сәйкестігін талдайды.
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Қызметкерлерді басқару
Қызметкерлер
2014 жылғы 30 маусымдағы жай-кҥйі бойынша Компанияда 4729 адам жҧмыс істейді, олардың
ішінде 690 адам - әкімшілік-басқарушы қызметкерлер, 4039 адам - ӛндірістік қызметкерлер.
2014 жылдың 8 айы ішінде Компания қызметкерлерінің орташа жалақысы 182 004 теңгені қҧрады,
соның ішінде ӛндірістік қызметкерлердікі – 157 544 теңге, әкімшілік-басқарушы қызметкерлердікі
– 335 339 теңге.
Энергетикалық сектор еңбеккерлерінің кәсіподағы
«Энергокәсіподақ» қоғамдық бірлестігі KEGOC еңбеккерлері тарапынан 2003 жылы қҧрылды.
Кәсіподақтың KEGOC-тың әрбір филиалында комитеттері бар және Компанияның шамамен 85%
қызметкері оның мҥшелері болып табылады. Оның мҥшелерінің еңбек қҧқықтарын сақтауды
қамтамасыз ету және ӛзара еңбек қарым-қатынастарын реттеу кәсіподақтың мақсаты болап
табылады. Комитеттер филиалдарда еңбеккерлер мен Компания арасындағы жеке еңбек шарттары
бойынша кеңес береді, ҧжымдық шарттардың әзірленуі мен орындалуына қатысады және еңбек
дауларын шешуге ат салысады.
Компания мен оның еңбек ҧжымы арасында 2014-2018 жылдарға жасалған еңбек шарты
жазатайым оқиғалар деңгейін тӛмендету, денсаулық сақтау мен еңбек қауіпсіздігін жақсарту,
сондай-ақ қызметкерлерге жеке қорғаныш қҧралдарын беру оның мақсаты болып табылады.
Сондай-ақ ҧжымдық еңбек шартында еңбеккерлердің еңбек жағдайы мен олардың еңбекақысына,
еңбек ету кестесін, соның ішінде әлеуметтік демалыстар кезінде демалыс уақытын реттеуге,
әлеметтік кепілдіктер мен ӛтемақылар беруге қатысты мәселелер кӛрсетілген, еңбеккерлерді
әлеуметтік қолдау және кадрлық әлеуетті дамыту, еңбеккерлердің кәсіби деңгейін арттыру
жӛніндегі шаралар нақтыланған, зиянды, ауыр және қауіпті жағдайларда жҧмыс істегені ҥшін
қосымша кәсіптер мен лауазымдар айқындалды. Бҧдан басқа, ҧжымдық еңбек шартында Ҧлы
Отан соғысы ардагерлерін және солармен теңестірілгендерді, ардагер энергетиктерді әлеуметтік
қолдау, медициналық қызметтеуді, еңбеккерлердің мәдени-бҧқаралық бос уақытын ҧйымдастыру
және кӛптеген басқа мәселелер кӛрсетілген.
Сондай-ақ ҧжымдық еңбек шартына ҧжымдағы әлеуметтік кернеуліктің алдын алу мақсатында
әлеуметтік еңбек қатынастарының, еңбеккерлер қҧқықтарын қорғау мен еңбек жағдайларын
жақсартудың барлық қырларын ескеретін ҚР Еңбек заңнамасының талаптарына сәйкес ӛзгерістер
енген.
KEGOC жыл сайынғы оқыту жоспарына сәйкес ӛз еңбеккерлеріне ҧдайы оқыту ҧсынады.
Компания қызметкерлер ҥшін жыл сайын кәсіби тренинг жҥргізеді және «Энергоинформ» АҚның бӛлігі болып табылатын Оқу орталығы арқылы семинарларды, жҧмыс топтарын, білімдік
қызмет пен басқа да оқыту тҥрлерін ҧйымдастырады. 2013 жыл қорытындылары бойынша Оқу
орталығында 214 Компания еңбеккері оқытудан ӛтті. Бҧдан басқа, Компания жыл сайын
Қазақстанның жетекші білім орталықтарымен еңбеккерлерді ары қарай дамыту ҥшін шарттар
жасасады. 2013 жылы 1 862 еңбеккер біліктілікті арттыру курстарында, семинарларда,
тренингтерде, конференцияларда оқытудан ӛтті. Сондай-ақ ҥнемі ӛндірістік жҧмыскерлерді оқыту
жҥргізіледі. 2014 жылы 2 292 еңбеккерді оқыту жоспарлануда. Сондай-ақ Компания
еңбеккерлерінің басқа ТМД елдерінде және алыс шетелде ӛткізілетін оқыту іс-шараларына қатысу
мҥмкіндіктері бар.
Еңбек пен денсаулықты қорғау
Компания жҧмыс жағдайларын жақсарту мен оның қызметінің еңбеккерлерге әлеуетті теріс
әсерінің деңгейін тӛмендету және жҧмыс орнында жарақат алу ықтималдығын азайту мақсатында
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қауіпсіз еңбек жағдайларын қҧру жолында ҥздіксіз
жӛнінде мынадай шаралар қабылдады:

жҧмыс істейді. Компания еңбек қорғау

 ҥнемі оқу мен Компанияның барлық қызметкерлері ҥшін медициналық тексеріс;
 зиянды және қауіпті еңбек жағдайларында ӛз лауазымдық міндеттерін атқаратын
қызметкерлерге міндетті ӛтемақы тӛлеу мен заңнамада кӛзделген басқа да артықшылықтар;
 алдын алу шараларын қолдану және қосымша нҧсқама жҥргізу. 2010-нан 2013 жж аралығында
Компания ҧдайы және жоспардан тыс жӛндеу жҧмыстарын жҥргізу кезінде Компанияның
барлық бӛлімшелерінде қауіпсіздік техникасы жӛнінде семинарлар ҧйымдастырды;
бригадаларға жеке қорғаныш қҧралдарымен, саймандармен, жарақпен және арнайы киімкешекпен тиісті жарақтандыруды растайтын сертификация жҥргізіледі;
 объектілер мен жабдықтардың тиісті техникалық жай-кҥйіне, сондай-ақ олардың еңбек қорғау
мен ӛрт қауіпсіздігіне талаптарының сәйкестігін мониторингілеу. Компания қалпына келтіру
және қҧрылыс жҧмыстары кезінде еңбеккерлерге аттестация ӛткізеді және қауіпсіз
стандарттарын азайтудың алдын алуға бағытталған қосымша оқытуды ҧйымдастырады.
 Еңбек қорғау тиімділігінің негізгі кӛрсеткіштері тӛмендегі кестеде келтірілген:
Негізгі кӛрсеткіштер

2011

2012

2013

Жҧмыстарды жҥргізген кезде ӛлімге
әкеп соққан жазатайым оқиғалар саны

3

1

0

Ӛндірістегі жазатайым оқиғалар саны

5

1

0

Ӛндірістік жарақаттар саны

7

2

0

2010–2012 жж. орын алған жазатайым оқиғалардың себебі KEGOC-тың қауіпсіздік стандарттарын
бҧзуы және форс-мажор мән-жайлары болды.
Компанияның қызмет табиғатына байланысты ӛрт қауіпсіздігі алдыңғы мәнге ие болады. Жыл
сайын Компания жҧмыскерлерді ӛрт қауіпсіздігі қағидаларына кешенді оқытуды, сондай-ақ
қондырғылар мен жабдықтарды техникалық қызметтеуді жҥргізеді. 2013 жылы ӛртке қарсы
қауіпсіздік бағдарламасына жалпы шығыстар 11 989 млн. теңге қҧрады, бҧл ретте KEGOC
объектілерінде ӛрттер мен тҧтанулар оқиғалары тіркелген жоқ.
2014ж. Компания қоршаған ортаны қорғау мен еңбек қауіпсіздігін арттыруға кӛзделген
біріктірілген басқару жҥйесін енгізді. Әзірленген саясат пен тиісті шешімдер экологиялық
менеджмент пен еңбек қорғауды басқару жҥйесінің негізгісі болып табылады, олар сондай-ақ
соңғы жылдары әзірленді және ендірілді.
Қоршаған ортаны қорғау
Компанияның негізі қызметі қоршаған ортаға айтарлықтай әсер етпейді. Алайда, орнықты дамуға
ілесу қағидатының бӛлігі ретінде Компания теріс әсерді қысқартуға және ӛз табиғат қорғау
рәсімдерін жақсартуға тырысады.
Жыл сайын KEGOC филиалдары ӛңірлік экологиялық мемлекеттік органдармен ластаушы
заттардың барынша кӛп шығарылымын айқындау ҥшін қоршаған ортаға ӛз әсер бағалауын
ҥйлестіреді. Филиалдар сондай-ақ ӛнеркәсіптік қызметті экологиялық мониторингілеу, қатты
- 179 -

қалдықтарды сақтау және басқа тҧрпатты қалдықтарды кәдеге жарату ҥшін кӛму жӛніндегі
арнайы қызмет кӛрсетуді қоса отырып аккредителген қызметтерді тартады. Компанияның әрбір
аумақтық бӛлімшесі қоршаған ортаны қорғау жӛніндегі ӛңірлік органдар тарапынан ҧдайы
тексерулерден ӛтеді. Туындаған кез келген кемшіліктер дер кезінде жойылады. Компания
қоршаған ортаны қорғау аясындағы қайсыбір заңнама бҧзылыстары ҥшін айыппҧл тӛлеген емес.
Тӛменде санамаланған әсерлер Компанияның жҧмысындағы қоршаған ортаға әсердің негізгі
кӛздері болып табылады. Компания тәуекелдерді жҧмсартудың мынадай шараларын қолданады:
 Электр магниттік ӛріс – Компания буферлік/санитарлыққорғаныш аймақтарды белгілейді және
қосалқы станцияларда тҧрақты қорғаныш қҧрылғыларын салады әрі жҧмыскерлерді тиісті
қорғаныш қҧралдарымен қамтамасыз етеді;
 Короналық разряд шуы – короналық разряд шуылының деңгейі негізінен ауа райына және
әуелік электр жеткізу желілердің кернеу класына байланысты. Компания объетілері ҥшін
акустикалық шуылының ҧйғарынды деңгейі тек тҥнгі уақыттағы тҧрғын ҥй аудандары ҥшін
айқындалған. Жоғары вольтты 500 кВ электр жеткізу желілері тҧрғын ҥй аудандарын қиып
ӛтпейді. Жоғары вольтты 220 кВ электр жеткізу желілері тҧрғын ҥй аудандарымен
айтарлықсыз дәрежеде (405,67 км) қиылысады. Сонменен, Компанияның шуылдан қорғау
жӛнінде алдын ала қолданған шаралары қосалқы станцияларда жҧмыс істейтін Компания
жҧмыскерлерін шудың әсерінен қорғауға бағытталған.
 Атмосфераға лас заттектер шығарылымы – Компания тҧрақты және тҧрақсыз кӛздерден
атмосфераға жайылатын лас заттардың шығарылымын ӛлшейді. «KEGOC» АҚ-ның 2025
жылға дейінгі ҧзақ мерзімді стратегиясын» іске асыру жӛніндегі кешенді іс-қимыл жоспарына
сай тҧрақты кӛздерден шығарылымды нормативтік шығарылымдармен салыстырғанда 3%-ға
қысқарту жӛнінде міндеттемелер қабылданды.
 Жер асты суы базасында сумен жабдықтау – Компанияның бес филиалы артезиан суларының
базасында сумен жабдықтауды пайдаланады. Компания ҧңғымалардағы жер асты
суларынының сапасына ҥздіксіз мониторинг ҥшін білікті мердігерлерді тартады.
 Жӛндеуден және қосалқы станция жабдықтарын жаңғыртудан қалған қалдықтар – Компания
оларды аластатады және қолданылатын рәсімдер мен заңнамаға сәйкес кәдеге жаратады.
Компанияның қоршаған ортаны басқару жҥйесі 2007 – 2009 жылдары аралығында әзірленді және
болашақ жылдарда барлық экологиялық кӛрсеткіштерді жақсартуға қол жеткізу оның мақсаты
болып табылады.
KEGOC TÜVThüringene.V. (Германия) – сапаны басқару жҥйелерін
сертификациялау жӛніндегі органмен сапа, қоршаған ортаны қорғау, ӛндірісте денсаулық сақтау
мен еңбек қауіпсіздігі тақырыбына сертификацияланған: ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 және
OHSAS 18001:2007. Компанияның Сапаны басқару Жҥйесінің талаптарына сәйкес қоршаған
ортаны қорғау жӛніндегі оның саясат талаптары тапсырылады және Компания жҧмысындағы
барлық тараптарға инвестициялық жобалар бойынша қоса отырып ҧсынылады.
Барлық инвестициялық жобалар қоршаған ортаны қорғау жӛніндегі сарапшы қолданылатын
заңнамаға сәйкес зерделенуі тиіс және Компания да оған қаржыландыру ҧсынатын, мәселен,
ЕҚДБ секілді кӛп жақты институттарға тоқсан сайынғы есеп берулерді тапсыруы керек.
Қайырымдылық қызмет
Компания ӛнер және мәдениет саласына, ардагерлер мен зейнеткерлерге және арнаулы
қызметкерлерді оқытуға қайырымдылық әрі демеушілік кӛмек кӛрсетеді. Компания сондай-ақ
табиғи апаттар салдарларымен кҥрес жӛніндегі қорларға ҥлестерін енгізеді, мысалы, 2010 жылы
Компания 80 млн. теңге мӛлшерінде Алматы облысындағы су тасқынынан зардап шеккендерге
кӛмек қорына ҥлес қосты.
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2013 жыл ішінде KEGOC жалпы сомасы 243 342 000 теңгеге демеушілік және қайырымдылық
кӛмек кӛрсетті, олардың ішінде демеушілік кӛмектің жалпы сомасы 97 242 800 теңгені қҧрады.
2013 жылы демеушілік кӛмек кӛрсетуде негізгі басымдыққа ие болған бағыттар:


Қазақстан Республикасы Президентінің, Қазақстан Республикасы Премьер министрінің,
Қазақстан Республикасы Президенті Әкімшілігі басшысының, Қор басқармасы органдарының
тапсырмасы бойынша жҥзеге асырылған шаралар, олар Қордың атқарушы органының
шешімдеріне сәйкес жҥзеге асты:



спорттың жекелеген тҥрлері мен спорт шаралары;



әлеуметтік маңызға ие жобалар;



KEGOC қызметімен байланысты ҧйымдық-практикалық іс-шаралар (халықаралық
конференциялар, форумдар, инвестициялық саммиттер, дӛңгелек ҥстелдер және т.б.);



Компания сондай-ақ Қазақстандық Электр энергетикалық Ассоциация секілді коммерциялық
емес кәсіби ҧйымдар жҧмысына да қатысады.

Сақтандыру
Компания мҥлікке залал келтіру жағдайына байланысты тәуекелдерін «Номад-Иншуранс»
Сақтандыру компаниясы» АҚ-та сақтандырды.
2014 ж. Компанияның мҥлікті сақтандыруға арналған шығыстары 65,6 млн. теңгені қҧрады.
Компания еңбеккерлерін ӛз лауазымдық міндеттерін жҥзеге асыруы кезіндегі жазатайым
оқиғалардан міндетті сақтандыру шығыстары 75,372 млн. теңгені, негізгі емес қызмет тҥрлері
бойынша – 851 000 теңгені қҧрады. Қызметі ҥшінші тҧлғаларға зиян келтірумен байланысты
объект иелерінің азаматтық-қҧқықтық жауапкершілігін міндетті сақтандыру сомасы 1, 013 млн.
теңге қҧрады.
Компания сондай-ақ кӛлік қҧралдарының иесі ретінде азаматтық жауапкершілікті сақтандырды
(міндетті және ерікті сақтандыру).
KEGOC директорлар мен лауазымды тҧлғалардың жауапкершілігі келіп тҥскен тәуекелді
сақтандыруды жҥзеге асырмайды.
KEGOC бизнесті тоқтату сақтандыруын, тҧтқалы мамандарды сақтандыруды, лаңкестік пен іріткі
салудан сақтандыруды жҥзеге асырмайды.
Компанияны сақтандыру бағдарламасы қазақстандық заңнама талаптарына сәйкес келеді.
Компания сақтандыру қаражаты сҧранысқа сай және Компания саласы мен орналасқан жері ҥшін
жеткілікті деп санайды.
Соттың істі қараулары
Уақыт ӛте келе Компания соттың іс қарауларына қатысушы, соның ішінде Компанияға қойылатын
талап-арыздар бойынша кҥнделікті қызметке қатысты жауапкері бола алады. 2013ж. 1
қаңтарынан осы Инвестициялық меморандум әзірленген кҥнге дейін, «Ӛзбекэнерго» АҚ-на
қатысты тӛрелік сот пен сонымен байланысты процессуалдық іс-әрекеттерден басқа Компания
немесе оның қандай да бір активтері қандай да бір соттың іс қараулары бойынша тарап болып
табылмады, олар соттың Компания ҥшін қолайсыз шешім шығаруы кезінде жекелей не
жиынтықпен компанияның шаруашылық қызметіне, оның жҧмыс нәтижелеріне немесе қолма-қол
қаражатының қозғалысына елеулі қолайсыз әсер жасайтын. Нәтижеге тәуелсіз соттық іс қарау
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Компанияға соттық шығындар мен дау-дамайды реттеу шығындарынан, басқарушылық ресурстар
мен басқа да факторларды бӛлуден қолайсыз әсер ете алады.
«Ӛзбекэнерго» АҚ-ның қатысуымен ӛткен тӛрелік соттар және онымен байланысты
процессуалдық іс-әрекеттер
Компания ―Ӛзбекэнерго‖ АҚ-на – электр энергиясын жеткізу мен таратуды жҥзеге асыратын
ӛзбекстандық компанияға қарсы тӛрт тӛрелік соттың қатысушысы болып табылады. Әрбір тӛрт
тӛрелік іс қарау тҧтастай «Ӛзбекэнерго» АҚ-ның KEGOC-тан сатып алынған электр энергиясын
уақтылы тӛлеу жӛніндегі міндеттемелерін орындамауына байланысты. Тӛрелік талап-арыздар
электр энергиясын жеткеру туралы тиісті шарттардың ережелеріне сәйкес Мәскеу қ.-дағы Ресей
Федерациясының Сауда-ӛнеркәсіп палатасы жанындағы Халықаралық коммерциялық тӛрелік
сотқа берілген болатын. Бірінші тӛрелік іс қарауға KEGOC 2012 ж. 7 мамыры мен 2013 ж. 15
ақпанында ӛтінім берілді және электр энергиясын 2011 ж., 2013 ж. сатумен байланысты еді.
Бірінші қуынымның сомасы 9 483 320 АҚШ долл. мӛлшеріндегі тӛленбеген сатып алу бағасы мен
1 207 922 АҚШ долл. мӛлшеріндегі ӛсімпҧлды қамтыды. Екінші қуынымның сомасы 7 386 990
АҚШ долл. мӛлшеріндегі тӛленбеген сатып алу бағасы мен 208 168 АҚШ долл. мӛлшеріндегі
ӛсімпҧлды қамтыды. Екі жағдайда да негізгі қарыз сомасын «Ӛзбекэнерго» ХКТС шешімі
шыққанша дейін тӛледі. Тӛрелік сот сондай-ақ Компанияның пайдасына, «Ӛзбекэнергоға»
есептелген айыппҧл шаралары мен сот шығындарын тӛлету туралы шешім қабылдады.
Шығарылған шешімдерді жауапкер ерікті тҥрде орындамауына байланысты KEGOC қазіргі
уақытта Шетелдік тӛрелік сот шешімдерін тану және орындау туралы конвенцияға «(Нью-Йорк,
1958 жылғы 10 маусым) сәйкес Ӛзбекстан Республикасының мемлекеттік органдары арқылы
мәжбҥрлі тҥрде ӛтем жасату шараларын қарастыруда.
Басқа екі іс бойынша: 2013 ж. қуатты (жиілік) реттеу жӛніндегі қызмет кӛрсету шарты бойынша
уақытында тӛленбеген 17 122 560 АҚШ долл. мӛлшеріндегі тӛлем мен
402 787 АҚШ долл.
мӛлшеріндегі ӛсімпҧл және 2013 қазан-желтоқсан айларында электр энергиясын жеткізу
жӛніндегі шарт бойынша уақытында тӛленбеген 10 320 331,74 АҚШ долл. мӛлшеріндегі
тӛленбеген ақы мен 445 602,18 АҚШ долл. мӛлшеріндегі ӛсімпҧлға қатысты талап-арыз қаралуда.
Компания аталған тӛлемдерді алуға толық қҧқығы бар деп есептейді және аталған соманы толық
кӛлемде ӛндіруге сҥйенеді.
Басқа да сот талқылаулары
Қазақстандық қор биржасының қолданыстағы қағидаларына сәйкес тіркелген компания, атап
айтқанда, KEGOC осы тіркелген компанияның қатысуымен барлық соттық іс қараулар немесе
осыған ҧқсас қҧқықтық іс-шаралар туралы хабарлауға міндетті, олар биржада тіркелген компания
қызметінің доғарылуына немесе оның қызметінің қысқартылуына яки қайсыбір міндеттемелердің
қойылуына не туындауына әкеп соғуға қабілетті, бҧл кезде дауласқан сома әрбір жағдайда
1 852 000 теңгені немесе одан астамды қҧрайды. Тӛменде осындай соттық іс қараулар тізімі
келтірілген. KEGOC қайсыбір осы соттық талқылаулар елеулі деп санамайды.
KEGOC-тың «Тараз металлургиялық завод» ЖШС-на қарсы талап арызы
2013 ж. 28 тамызда KEGOC «Тараз металлургиялық завод» ЖШС-на қатысты KZT 99 900 668
және KZT 4 037 995 сомасына екі талқалуды бастауға ӛтінім берді. Екі жоғарыда аталған талапарыз электр энергиясын жеткізу және теңгерімдеу қызметтері ҥшін жабылмаған берешекті
кӛрсетті. KEGOC-тың қос талап-арызы да сот тарапынан қанағаттандырылды. Алайда, KEGOC
бірінші қуынымға сәйкес тек KZT 1 080 060 ӛндірте алды және қазіргі тҧста екінші қуынымға
қатысты сот шешімі бойынша атқару сот ӛндірісінің ҥдерісінде жатыр.
«Интер Орталық Азия РАҚ» ЖШС-ның KEGOC-қа қарсы талап-арызы
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2012 ж желтоқсанда «Интер Орталық Азия РАҚ» ЖШС KEGOC-қа қарсы KZT 6 245 273. сомасын
ӛндіріп алу туралы талап-арыз берді. Интер Орталық Азия РАҚ» компаниясы нақты ӛндірілген
және тҧтынылған электр энергиясы балансының бір бӛлігі дҧрыс емес деп шықты және осының
салдарынан болған зиянды ӛтеуге жҥгінді. Сот Интер Орталық Азия РАҚ-ның талаптарын 2013ж.
17 қаңтарында қанағаттандырды. KEGOC барлық Интер Орталық Азия РАҚ-ның пайдасына
кесілген соманы тӛледі.
"DIGITAL TV" ЖШС- ның KEGOC-қа қарсы талап-арызы
"DIGITAL TV" ЖШС Астана қаласының СМЭМ ҧйымына
Компаниядан
WiMax 4G
(жылдамдығы 1024 Кбит/с) интернет технологиясы бойынша Провайдер қызметін сатып алу
шарты бойынша берешек сома мен тҧрақсыздық айыбын ӛндіріп алу туралы талап-арыз
(2012.02.07 кҥнгі № 27-Д-161) берді. Талап арыздың берілуі шарт жасалғаннан кейін контрагент
провайдер қҧқығын KEGOC-пен шарттық қарым-қатынастары жоқ ҥшінші бір тҧлғаға беруімен
байланысты орын алған.
Астана қаласы СМЭМ ҧйымының шешімімен №02-50-13 іс бойынша "DIGITAL TV" ЖШС
талап-арызын қанағаттандырып, 1 760 000 теңге сомасындағы берешек пен 176 000 теңге
сомасындағы тҧрақсыздық айыбын тӛлеу ӛтінімі кері қайтарылды, дегенмен касациялық алқа
шешіміне сәйкес KEGOC-тан 1 760 000 теңге сомасындағы негізгі қарыз бен 88 000 теңге
сомасындағы тҧрақсыздық айыбы ӛндіріліп алынды.
2014 жыл ішінде KEGOC «Ӛзбекэнерго» ГАК-пен болған сот талқылауларынан басқа соттың іс
қарауларына қатысқан жоқ.
Әкімшілік айыппҧлдар
Мемлекеттік органдар және/немесе сот тарапынан
2013 ж. қаңтарынан бастап осы
Инвестициялық меморандумды жасалған кҥнге дейін KEGOC-қа және оның басшылығына
қатысты қандай да бір әкімшілік айыппҧл шаралары салынған жоқ.
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НЕГІЗГІ АКЦИОНЕР
Тарихы
«Электр желілерін басқару жӛніндегі Қазақстан компаниясы» АҚ Қазақстан Республикасы
Мемлекеттік мҥлікті басқару жӛніндегі мемлекеттік комитет тҧлғасында Қазақстан Ҥкіметінің
1996 жылғы 28 қыркҥйектегі № 1188 қаулысымен қҧрылды.
Мемлекеттік мҥлікті басқару жӛніндегі мемлекеттік комитет кейіннен Қаржы министрлігінің
Мемлекеттік мҥлік пен активтерді басқару департаменті, Қаржы министрлігінің Мемлекеттік
мҥлік пен жекешелендіру департаменті және соңында Қаржы министрлігінің Мемлекеттік мҥлік
және жекешелендіру комитеті болып қайта қҧрылды.
2006 жылы Компанияның мемлекеттік акциялары «Самҧрық» Мемлекеттік активтерді басқару
жӛніндегі Қазақстан холдингіне («Самҧрық») тапсырылды. Ҥкімет Самҧрықтың 100% акцияларын
иеленді. «Самҧрық» мынадай компаниялардың мемлекетке тиесілі акциялар пакетін иелену және
оларды тиімді басқару ҥшін қҧрылды: «ҚазМҧнайГаз» Ҧлттық Компаниясы» АҚ, «Қазақстан
Темір Жолы» Ҧлттық Компаниясы» АҚ, «Қазпошта» АҚ, KEGOC және «Қазақтелеком» АҚ.
2008 жылы Президент пен Ҥкіметтің шешімімен «Қазына» орнықты даму қорымен біріктірілді, ол
да 100% Ҥкіметке тиесілі еді. Нәтижесінде «Самҧрық-Қазына» Ҧлттық әл-ауқат қоры» АҚ
(«Қор») қҧрылды, ол қазіргі уақытта Компанияның жалғыз акционері болып табылады.
Қор Қазақстан экономикасының бәсекеге қабілеттігі мен орнықтылығын нығайту, әлемдік
нарықтағы ӛзгерістердің елдің экономикалық ӛсуіне теріс әсерінің алдын алу ҥшін қҧрылды.
Қордың тҧтқалы мақсаты мемлекеттік даму институттарындағы, ҧлттық компаниялар мен ӛзі
иеленетін заңды тҧлғалардағы акцияларды (ҥлестерді) басқару, олардың ҧзақ мерзімдік
қҧндылығын барынша жоғарылату және әлемдік нарықтағы бәсекеге қабілеттігін арттыру болып
табылады.
Акциялары Қорға тиесілі компаниялар саны (толықтай немесе бір бӛлігі) Самҧрыққа тиесілі
болған компаниялар санынан едәуір кӛп. Қор мҧнай-газ, тау-кен, химия, атом және кӛлік
ӛнеркәсібінде, қаржылық секторда, энергетикада, телекоммуникация саласында, фармацевтикада,
жылжымайтын мҥлік пен қҧрылыста жҧмыс істейтін компаниялардың акцияларына ие. 2011
жылы қҧны 13.413 млрд. теңгені қҧраған активтер Қордың бақылауында болды.
Негізгі акционер
Ҧсыныс жасалар алдында Қор Компанияның жалғыз қатысушысы болып табылады және
Ҧсыныстан кейін де Қор Компанияның 90% плюс бір жай акциясына ие болады.
Компанияға қазіргі сәтте немесе Ҧсыныстан соң Компанияны тура не жанама, бірлесе не жеке
бақылау қҧқығын жҥзеге асыра алатын қайсыбір ӛзге тҧлғалар жайы белгісіз. Қордың ӛзінің
Компанияны бақылау қҧқығын теріс пайдалануына жол бермейтін шаралар сипаттамасын «1)
ЖАСАЛУЫНА МҤДДЕЛІЛІК БАР МӘМІЛЕЛЕР (БАЙЛАНЫСТЫ ТАРАПТАРМЕН
МӘМІЛЕЛЕР)» бӛлімінің «Ӛзара қарым-қатынастар» бӛлігінен таба аласыздар. Акционермен
жасалған Келісімге сәйкес Қорға жҥктелетін шектеулерді қоспағанда, жоғарыда аталған
мажоритарлық акционердің акциялары бойынша дауыс қҧқықтары мен Компанияның кез келген
басқа акционерлеріне берілетін Акциялар бойынша дауыс қҧқықтары арасында айырма жоқ.

Ҥлестес тҧлғалар
Компанияның басқа да ҥлестес тҧлғаларының тізімі «ЛИСТИНГ ТУРАЛЫ ҚОСЫМША
АҚПАРАТ» бӛлімінде кӛрсетілген
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ЖАСАЛУЫНДА МҤДДЕЛІЛІК БАР МӘМІЛЕЛЕР (БАЙЛАНЫСТЫ ТАРАПТАРМЕН
МӘМІЛЕЛЕР)
Шолу
Ӛзінің кҥнделікті шаруашылық қызметін жҥзеге асыру барысында Компания жасалуында
мҥдделілік бар мәмілелерді оның негізгі акционері, яғни Қормен ҥлестес компаниялармен жасады
және жасауды жалғастырып келеді. Ҧсыныстан соң Қор 90% плюс бір жай акциясына ие болуды
жалғастыра береді. «НЕГІЗГІ АКЦИОНЕР» бӛлімін қараңыз.
Қор тобы компанияларының арасындағы мәмілелер жасау рәсімдері Қор туралы заңмен
(«Ҧлттық әл-ауқат қоры туралы» 2012 жылғы 1 ақпандағы № 550-IV Заң) реттеледі. Қор туралы
заң Қордың Директорлар кеңесіне Қор тобы компанияларының арасында мәмілелер жасау
тәртібін айқындау қҧқығын береді. Қор туралы заң Қор Компаниясы терминіне кең анықтама
береді, оған мыналар енеді: (i) Қор; (ii) Акцияларының 50% Қорға (дауыс қҧқығымен) не қатысу
ҥлесімен тиесілі компаниялар («Қор тобы»); (iii) Қор Ҧйымдары 50% акцияларына (дауыс
қҧқығымен) не қатысу ҥлестеріне ие Қор Ҧйымдары («Еншілес кәсіпорындар»); және (iv) Еншілес
кәсіпорындар 50% акцияларына (дауыс қҧқығымен) не қатысу ҥлестеріне ие компаниялар.
2009 жылдың 27 сәуірінде Қордың Директорлар кеңесі Қор тобы компанияларының арасында
Мәмілелер жасау қағидаларын бекітті (Жасалуына қатысты «Акционерлік қоғамдар туралы»
Қазақстан Республикасының заңымен ерекше талаптар белгіленген «Самҧрық-Қазына» АҚ
тобына кіретін ҧйымдар арасында мәмілелер жасау қағидалары).
Қор тобы компанияларының арасында мәмілелер жасау қағидалары Компания Басқармасына Қор
тобындағы ӛзге компаниялармен мәмілелер жасау туралы шешімдер қабылдауға уәкілдік береді.
Егер де Компания Басқармасының барлық мҥшелерінің 75% шешімді қабылдау ҥшін дауыс берсе,
шешім қабылданды деп саналады. Компанияның Директорлар кеңесі де ӛз қарастыруы бойынша
жай кӛпшілік дауыспен Қор тобы компанияларымен мәмілелер жасау туралы шешімдер қабылдай
алады.
Компанияның едәуір пайда бӛлігі Қор Тобының ӛзге компанияларымен (байланысты тараптармен
жасалатын мәмілелер) жасалатын мәмілелерге тиесілі, олардың кӛпшілік бӛлігі Қор тобының ӛзге
компанияларына реттемелі қызметтерді, атап айтқанда, электр энергиясын жеткізуді, техникалық
диспетчерлеуді ҧсынуды, сондай-ақ электр энергиясын
ӛндіру-тҧтынудың теңгерімдеуді
ҧйымдастыруды кӛздейді. Компания сондай-ақ байланысты тараптармен шарттар тараптары
келіскен шарттардың талаптарында, бірақ та Ҥкімет бекіткен, Компания мен контрагенттерге
қолданымды реттемелі қызметтерге арналған тарифтерден басқа ылғи да нарықтық тарифтер
бойынша емес осындай мәмілелерді ӛткізеді.
Бҧдан басқа, Компания Қор Тобының ӛзге компанияларынан тауарлар мен қызметтерді сатып
алуды жҥргізеді. Кӛп бӛлігінде бҧлар байланыс қызметтері, энергетикалық қызметтер мен электр
энергиясын сатып алулар. Компания мҧндай мәмілелерді байланысты тараптармен келісілген
шарт негізінде, және де мҧндай қызметтердің тарифтері мемлекеттік органдар тарапынан
реттелетін жағдайларды қоспағандағы нарық жағдайларында ӛткізеді. Байланыс қызметі мен
электр энергетикасы қызметін сатып алу реттеуші бекіткен тарифтер негізінде жҥзеге асырылады.
«Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасының заңы Компания мен ҥлестес
тҧлғалар арасындағы мәмілелер секілді «жасалуына қоғамның мҥддесі бар мәмілені» айқындайды.
Бҧдан басқа, Халықаралық қаржылық есептілік стандарттарымен («ХҚЕС») 24 тҧлғаны
«байланысқан тараптың» тану ӛлшемдері белгіленген. ХҚЕС 24 сай «байланысқан тараптармен
мәмілелер» айқындамасы «Акционерлік қоғамдар туралы» заңы бойынша «жасалуына қоғамның
мҥддесі бар мәміле» ҧғымынан кеңірек және ӛзіне ҧйымдар мен жеке тҧлғалардың кең ауқымын
кіргізеді. Осы Инвестициялық меморандум мақсаттары ҥшін «байланысқан тараптармен
мәмілелер» ҧғымына «Акционерлік қоғамдар туралы» заңы бойынша жасалуына қоғамның
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мҥддесі бар мәмілелер» айқындамасына келетін барлық мәмілелер, сондай-ақ
«байланысқан тараптармен мәмілелер» кіреді.

ХҚЕС 24 сай

Тӛменде келтірілген кестеде Компанияның 2011, 2012, 2013 жылдары және 2014 жылдың алғашқы
алты айы ішіндегі жасасқан, Компанияның тиісті есептік мезгілдер ішіндегі қаржылық
есептемесінде кӛрсетілгендей байланысқан тараптармен мәмілелер бойынша қаржылық
кӛрсеткіштер кӛрініс тапқан.

2012

2013

2014 ж. 30
маусымда
аяқталған
алтыыт ай
ішіндегі
2014

255 882

551 681

630 911

799 991

1 408 234

3 044 434

13 461 880
16 678 080

19 879 498
21 651 340

10 981 585
10 919 909

31 желтоқсанда аяқталған есептік
жылдар ҥшін
2011
(мың теңге)
Байланысқан тараптармен
мәмілелер бойынша дебиторлық
берешек
Байланысқан тараптармен
мәмілелер бойынша кредиторлық
берешек
Байланысқан тараптарға сатулар
Байланысқан тараптардан сатып
алулар

Компания мен Қор арасындағы мҥдделер қақтығысы
Қор тобы компанияларының арасында мәмілелер жасау қағидаларына сәйкес Компания
Басқармасы Қор тобындағы ӛзге компаниялармен мәмілелер жасау туралы шешімдер қабылдауға
қҧқылы. Компанияның Директорлар кеңесі де ӛз қарастыруы бойынша Қор тобы
компанияларымен мәмілелер жасау туралы шешімдер қабылдай алады. Қор осы Бастапқы
ивестициялық меморандум әзірленген кҥні Компанияның жалғыз акционері болып табылады,
және Ҧсыныстан соң Қорға Компанияның 90% плюс бір жай акциясы тиесілі. Компанияның
бақылаушы акционері бола отырып, Қор іс жҥзінде Директорлар кеңесін, Компания Басқармасын
бақылайды. Бҧл жағдаят Компания ҥшін жасалуында мҥдделік бар мәмілелердің ӛзара
байланысты емес тараптар арасында жасалған мәмілелерге қарағанда қолайлылық шарты аз
екендігін кӛрсетеді, бҧл мәмілелер жасау тәуекелін туындатады. Сондай-ақ «Қордың
Компанияның негізгі акционері ретіндегі мҥдделері Компания мҥдделерінен және Акцияларды
ҧстаушылардың мҥдделерінен ерекшеленуі мҥмкін» бӛлімін қараңыз.
Ӛзара қарым-қатынастар туралы келісім
Компания мен Қор арасындағы Ӛзара қарым-қатынастар туралы келісім 2014 жылдың 6
қазанында Компания мен Қор арасындағы қарым-қатынастардың жекелеген аспектілерін реттеу
мақсатында жасалды.
Ӛзара есеп айырысу туралы келісім бір қатар негізгі қағидаттарды белгілейді, соларға сай: (i)
Компанияны басқару Компания мҥдделерін және Компанияның барлық акционерлеріне әділ
қарым-қатынасты есепке ала отырып, жҥзеге асырылуы тиіс; (ii) егер осындай әрекеті немесе
әрекетсіздігі листингтен ӛткендегі сияқты дәрежесіне залал келтірсе, Қор әрекет етпеуі немесе
әрекетсіз болмауы тиіс; (iii) Қор Қордың ӛкілдері болып табылатын Директорлар кеңесінің
мҥшелері корпоративтік бақарудың ең жақсы тәжірибесіне сәйкес дауыс беруі ҥшін орынды кҥш
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жҧмсауға міндеттенеді; (iv) Қор және Компания Компанияның Жарғысына және дивидендтік
саясатына сәйкес Компания дивидендтер тӛлеп тҧруы ҥшін бар кҥшін салады; (v) Компания және
Қор Қор және/немесе оның еншілес компаниялары және Компания мен/және оның еншілес
компаниялары арасында кәдімгі нарықтық жағдайда және қатаң тҥрде коммерциялық негізде,
соның ішінде Қор тобы іскерлік тәжірибеде қабылдаған негізде кез келген мәміле жасайтын және
ӛзара қарым-қатынас қҧратын болады және жасалуында мҥдделілік бар барлық мәмілелер
Қазақстан заңнамасы мен KASE қағидаларының талаптарына сәйкес жасалатыны туралы ӛзіне
міндеттеме қабылдайды. Егер осындай әрекет немесе әрекетсіздік Компанияға және оның еншілес
компанияларына жоғарыда кӛрсетілген шарттар бойынша ӛз шаруашылық қызметін жҥзеге
асыруға кедергі келтіретін болса, Қор ешқандай әрекет қолданбайды немесе әрекетсіздік
жасамайды; және (vi) Қор Компанияға және оның еншілес компанияларына Компания
акционерлерінің Қор бекіткен, Акцияларды иеленуге байланысты ӛздеріне тиесілі, Қазақстан
заңнамасымен кӛзделген қҧқықтарына қысым келтіретін нормативтік қҧжаттардың қолданылуын
міндеттемейді.
Сондай-ақ «Компания Ӛзара қарым-қатынастар туралы келісім бойынша ӛз қҧқықтарын мәжбҥрлі
орындатуға қол жеткізе алмауы мҥмкін» тәуекелдік факторын қараңыз.
Директорлар кеңесі мен Басқарма мҥшелерімен және негізгі қызметкерлермен мәмілелер
Компания 2013 жылдың 1 қаңтарынан бастап осы Бастапқы меморандум әзірленген кҥнге дейін
«БАСШЫЛЫҚ» бӛлімінде кӛрсетілген Директорлар кеңесі мен Басқарма мҥшелерімен және
негізгі қызметкерлермен мәмілелер жасаған жоқ.
Ӛзара байланысты тараптармен елеулі мәмілелер
Тӛменде Компанияның басқа ҥлестес тҧлғалармен және Қор тобының ҥлестес тҧлғаларымен 2013
ж. 1 қаңтарынан бастап осы Инвестициялық меморандум жасалған кҥнге дейін байланысты
тараптармен жасалған елеулі мәмілелер тізімі келтірілген.
Электр энергиясының байланысты ӛндірушілерімен мәмілелер
KEGOC «Екібастҧз МАЭС-2 станциясы» АҚ-дан және «Екібастҧз МАЭС -1»ЖШС-нан жеткізу
кезіндегі электр энергиясы ысыраптарын ӛтеу ҥшін электр энергиясын мемлекеттік органдар
бекіткен тарифтер бойынша сатып алады.

Жеткізушілер

ГРЭС-1 ЖШС

ГРЭС-2 АҚ

(мың. теңге)

(мың. теңге)

2011 жыл

515 027,97

8 405 011,61

2012 жыл

1 481 926, 44

10 674 621,69

2013 жыл

0

15 114 863,81

2014 жыл (6 ай.)

2 563 838,05

5 887 834,82

Барлығы

4 560 792,46

40 082 331,93
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«Балқаш жылу электр станциясы» АҚ-пен мәміле
2013 жылдың қыркҥйегінде KEGOC «Балқаш ЖЭС» АҚ-мен активтерді жалпы сомасы
149 737 000 теңгеге (шамамен 826 363 АҚШ долл.) (ОҚМАЭС аяқталмаған қҧрылысының
объектілер мен мҥлік орналасқан жер телімі) сату туралы келісім жасасты. Сату бағасын тәуелсіз
бағалаушы белгіледі. «Балқаш АЭТ» АҚ KEGOC ӛткізген ашық аукцион нәтижелері бойынша
аталған мҥлікті сатып алушы ретінде таңдалды.
Компания сондай-ақ «Балқаш ЖЭС-пен» тағы келісім жасады, оған сәйкес «Балқаш ЖЭС» электр
қуатын даярлықта ҧстау бойынша ҧзақ мерзімді қызмет кӛрсететін болады. Қордың еншілес
компаниясы «Балқаш ЖЭС» АҚ акционері болып табылады. «БИЗНЕС», «Электр қуатының
нарығы» бӛлімін қараңыз. Балқаш ЖЭС нысанында қазіргі уақытта қҧрылыс жҧмыстары
жҥргізілуде, сондықтан Компания жасалған шарт бойынша тӛлем жасауды тоқтатқан. Алдағы
уақытта, Балқаш ЖЭС қолданысқа беріліп, қуат қоры аттестациядан ӛткен соң электр қуатын
даярлықта ҧстау бойынша ҧзақ мерзімді қызмет кӛрсету шарты бойынша тӛлем елеулі болады
деген болжам жасалуда, себебі Ҥкімет бекіткен қызмет кӛлемі жоғары болып отыр.
«ҚазМҧнайГазӚнімдері» ҧлттық компаниясы» АҚ-мен мәмілелер
KEGOC «ҚазМҧнайГазӚнімдері» ҧлттық компаниясы» АҚ-дан бензин сатып алады. 2013 жылы
шарттың жалпы сомасы 390 785 050, 00 теңгені (шамамен 2 524 185 АҚШ долл.) қҧрады.
Бензиннің бағасы Қазақстан Республикасы Ҥкіметі белгілеген деңгейде болып отыр.
ТМРА Тӛрағасының 2013 жылғы 6 наурыздағы №76-ОД бҧйрығына сәйкес мҧнай ӛнімдерінің
бӛлшек нарықта сатылуына шектік баға белгіленді, оларға ҚҚС ескергенде тӛмендегідей
мӛлшерде мемлекеттік реттеу бағасы белгіленген. Жоғарыда айтылғандар негізінде «СамҧрықҚазына» ҦӘҚ» АҚ холдингіне енетін Қор тобына кіретін «ҚазМҧнайГазӚнімдері» АҚ-пен ЖЖМ
жеткізіліміне шарт жасалды. 2013 жылғы ЖЖМ жеткізу жӛніндегі шарттың жалпы сомасы ҚҚСты қоса есептегенде 390 785 050, 00 теңгені қҧрады.
«ҚазЭнергоСым» ЖШС-мен мәміле
2013 ж. 31 желтоқсанда аяқталған есепті жыл ішінде Компания Серіктестіктің қҧрылтайшы
қҧжаттарының талаптарына сәйкес «ҚазЭнергоСым» ЖШС-ның жарғылық капиталына
109 350 000 теңге қаржы салды.
Банктік мәмілелер
2013ж. Компанияның байланысты тарабы саналатын «Қазақстан Даму Банкі» АҚ-дағы ағымдық
банктік шоттары мен депозиттері 95 769 000 теңге сомасында болды. «Қазақстан Даму Банкі» АҚ
100% акциялары Ҥкіметке тиесілі «Бәйтерек» АҚ Ҧлттық Басқарушы Холдингтің жҥз пайыздық
еншілес ҧйымы болып табылады.
2013 ж. 31 желтоқсандағы жағдай бойынша Компанияның 39l 467 326 000 теңге сомасындағы
займдары Қазақстан Республикасы Ҥкіметі тарапынан кепілдендірілген болатын (2012 ж. 31
желтоқсандағы жағдай бойынша займдар сомасы 36 762 907 теңге қҧраған).
Ҥкімет кепілдік берген қарыз
2013 жылғы 31 желтоқсандағы жағдай бойынша Компанияның Қазақстан Республикасының
Ҥкіметі кепілдік берген 39 467 326 000 теңге сомасындағы қарызы болды.
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Дивидендтер тӛлеу
2013 ж. 29 наурызда Компания 2012 жыл ҥшін 2 082 309 000 теңге мӛлшерінде дивидендтер
тӛлейтіндігін жариялады. Тӛлем 2013 ж. 11 сәуірінде жасалды. 2012 жылдың шілдесінде
Компания 2011 жыл ҥшін 2 346 674 000 теңге мӛлшерінде дивидендтер тӛлеу туралы жария етті
және аталған соманы тӛледі. Компанияның 2013 жыл ішіндегі қызмет қорытындылары бойынша
таза табысының болмауына байланысты Қор Басқармасы Компанияның 2013 жыл ішіндегі жай
акциялары бойынша дивидендтерді есептемеу және тӛлемеу туралы шешім қабылдады.
Басқа да мәмілелер
Компания «Қазпошта» АҚ-мен және «Қазақтелеком» АҚ-мен реттемелі бағалар мен реттеуші
органдар бекіткен тарифтер негізінде мәмілелер жасасады. KEGOC жҧмыскерлерді даярлау,
семинарларды ҧйымдастыру, «Самҧрық-Қазына» Корпоративтік университетінің тестілік
тапсырмаларын әзірлеу, сондай-ақ нарықты зерттеу және «Самҧрық-Қазына Келісім-шарт» ЖШСның нарықтық бағаларына сараптамалық бағалауларды даярлау сияқты қызметтер кӛрсетуге
маманданатын Қор Тобының ҧйымдарымен бірқатар мәмілелер жасасады.
KEGOC Самҧрық-Қазынаның Сатып алу қағидаларымен бекітілген рәсімдер шеңберінде шарттар
жасасады. Самҧрық-Қазынаның Сатып алу қағидаларына сай кӛптеген жағдайларда Қор тобының
компаниялары сатып алу бойынша ашық тендерлер ӛткізуге міндетті болса да, Қағидаларда
бірқатар ерекшеліктер сӛз етіледі, олардың кейбіреулері Қор тобының ішіндегі ынтымақтастықты
және Қор тобының компаниялары арасында келісім-шарттар жасауды кӛздейді. Сонымен,
Қағидаларда Қор тобының компаниялары семинарларды, конференцияларды, кездесулерді,
тренингтерді, кәсіби даярлықты және т.с.с. белгілі бір білім мекемелерімен тендерлер рәсімін
немесе ӛзге де арнайы рәсімдерді ӛткізбей келісім-шарттар жасау жолымен ӛткізуге байланысты
қызмет кӛрсетулерді сатып алатыны қарастырылған.
«Батыс транзит» АҚ-пен мәмілелер
«Батыс транзит» АҚ Қор тобына кірмейді, бірақ та KEGOC-тың акционерлік капиталдағы 20%
қатысу бӛлігімен бірге KEGOC-тың ҥлестес тҧлғасы болып табылады. «Батыс транзит» АҚ
ӛңіраралық «Солтҥстік Қазақстан – Ақтӛбе облысы» электр жеткізу желісін салу ҥшін қҧрылды,
ӛзі соның операторы болып табылады. KEGOC «Батыс транзит» АҚ ҧсынатын электр энергиясын
жеткізу қызметтерін пайдаланады. Ал, «Батыс транзит» АҚ KEGOC ҧсынатын электр энергиясын
ӛндіруді және тҧтынуды теңгерімдеу қызметтерін пайдаланады. KEGOC пен «Батыс транзит» АҚ
табиғи монополиялар болып табылатындықтан, олардың арасындағы шарттар бойынша бағалар
реттеуші орган бекіткен тарифтерге сай белгіленеді.
Жоғарыда аталған қызмет кӛрсетулерді былай қойғанда, 2013 жылдың ақпанынан бастап KEGOC
пен «Батыс транзит» АҚ KEGOC-тың Ақтӛбе облысындағы бірқатар ӛндіргіш қуаттардың ҦЭТ-қа
қосылу жобасы бойынша техникалық-экономикалық негіздемесін даярлау туралы келісім
жасасты. Шарттың жалпы сомасы 96 935 000 теңгені (шамамен 535 000 АҚШ долл.) қҧрады.
Компания «Батыс транзит» АҚ шығарып, теңгеге ірілендірілген облигацияларды сатып алды. 2007
жылы Компания «Батыс транзит» АҚ-тан 699 821 472 теңгеге; 2008 жылы – 313 499 500 теңгеге;
2009 жылы - 66 344 066,51 теңгеге облигациялар сатып алды. Компанияның «Батыс транзит» АҚ
– тан сатып алған облигацияларының жалпы сомасы 1 079 665 038,51 теңгені қҧрады. «Батыс
транзит» облигациялары бойынша кіріс 2013ж. 31 желтоқсанда аяқталған жыл ҥшін және 2012 ж.
31 желтоқсанда аяқталған жыл ҥшін бір жылға 71 717 896,88 теңгені қҧрады.
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ЖАРҒЫ СИПАТТАМАСЫ
Компанияның қолданыстағы Жарғысы («Жарғы») Жалғыз Акционердің 2013 жылғы 9 сәуірдегі
шешімімен (№17/13 хаттама) қабылданды және Астана қаласының Заң департаментінде 2013
жылғы 22 сәуірде тіркелді. Жалғыз акционердің 2014 жылғы 3 қыркҥйектегі шешімімен (42/14
хаттама) Компания Жарғысына Компанияның атқарушы органы орналасқан мекенжайдың:
010000, Қазақстан Республикасы, Астана қ., Алматы ауданы, Тәуелсіздік даңғылы, 59 ӛзгеруіне
байланысты ӛзгерістер енгізілді.
Жарғы Компанияның негізгі қызмет тҥрлерінің тізімін мазмҧндайды, олардың бәрі Қазақстан
Республикасының біртҧтас энергожҥйесінің Жҥйелік операторы ретіндегі Компанияның
мәртебесінен шығады немесе сонымен байланысты. Жарғымен Компанияның жҥзеге асыра
алатын қызмет тҥрлерінің тізбесі жеткіліксіз болып табылатыны және Компанияға Қазақстан
Республикасының заңнамасымен тыйым салынбайтын кез келген қызмет тҥрімен табиғи
монополия субъектілері ҥшін белгіленген шектеулер ескеріле айналысуға рҧқсат беретіні
қарастырылған.
Компания қызметті қатаң реттелімденген аяда жҥргізеді және тиісінше компания жҥзеге асыра
алатын қызмет тҥрлерінің тізімі қолданылатын заңнамаға тәуелді. «Табиғи монополиялар туралы»
заң Компания жҥзеге асыруға қҧқысы бар қызмет тҥрлерінің кейбірін айтарлықтай шектейді,
табиғи монополиялардың Ҧлттық экономика министрлігімен алдын ала келісілген тӛмендегідей
қызмет тҥрлерін қоспағандағы монополистік емес қызмет тҥрлерімен айналысуына тыйым
салады:


технологиялық жағынан монополистік қызметпен байланысты қызмет тҥрлері; және



мҧндай қызметтен тҥсетін кіріс Компания кірісінің 5%-нан аспайтын ӛзге қызмет тҥрлері.

Акционерлердің қҧқықтары
Компания жай және артықшылықты акцияларды шығаруға қҧқылы, бірақ та оның «алтын»
акциялар шығару қҧқы жоқ. Әдетте, акциялар оларды ҧстаушыларға мынадай қҧқықтар береді: (i)
дивидендтер алу; (ii) Компанияны ҚР заңнамасы мен осы Жарғы белгілеген шеңберде басқаруға
қатысу; (iii) Компанияны таратқан кезде несиегерлердің талап-арыздарын қанағаттандырған соң
акциялыр бӛлігін алу; (iv) Компанияның қызметі туралы қаржылық есептікпен танысуды қоса
ақпарат алу қҧқығы; (v) сотта Компанияның корпоративтік басқару органдары мақҧлдаған кез
келген шешімге қарсылық білдіру қҧқығы; (vi) Компанияға оның қызметі туралы ақпарат беруге
жазбаша сҧрау салулар жіберу және Компанияның осындай сҧрау салуды алған кҥнінен бастап 30
кҥнтізбелік кҥн ішінде жауаптар алу қҧқығы; (vii) Қазақстан Республикасының заңнамасына
сәйкес Компанияның акцияларын немесе акцияларға айырбасталатын бағалы қағаздарын
артықшылықпен сатып алу қҧқығы.
Жарғы Компанияға акционерлердің жалпы жиналысының («АЖЖ») шешіміне сай акцияның бір
тҥрінен екінші тҥрге алмасуға, сондай-ақ кез келген басқа бағалы қағаздарды акцияларға
айырбастауға рҧқсат береді.
Акциялармен жасалатын мәмілелер және акцияларға қҧқықтарды растау
Акциялармен жасалатын мәмілелер Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес тіркеледі.
Акцияларға меншік қҧқығы мәмілені тіркеу тҧсында туындайды.
Атаулы иеліктегі Акциялардан басқа Акциялармен мәмілелер жҥргізілуін «Бағалы қағаздардың
бірыңғай тіркеушісі» АҚ (бҧдан әрі — «Тіркеуші») жҥзеге асыратын тізілімде тіркеледі. Атаулы
иеліктегі Акциялардан акциялармен мәмілелер «Бағалы қағаздардың орталық депозитарийі»
(одан әрі — «Орталық депозитарий») есепке алу жҥйесінде тіркеледі.
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Акцияларға меншік қҧқығы жҥргізілуін Тіркеуші жҥзеге асыратын тізілімдегі акционердің жеке
шотының ҥзінді кӛшірмесімен расталады. Атаулы иеліктегі акциялар жағдайында акцияларға
қҧқықтар атаулы ҧстаушының есепке алу жҥйесіндегі немесе Орталық депозитарийдің есепке алу
жҥйесіндегі жеке шоттың ҥзінді кӛшірмесімен расталады.
Дауыс қҧқығы
Әрбір акция акционерге ЖАЖ-да бір дауыс береді.
Тӛленбеген және сатып алынған акциялар
«Акционерлік қоғамдар туралы» Заңға сай Компанияның акциясы толық мӛлшерде тӛленгенше ол
жаңа ҧстаушының шотына есепке алынбайды. Соның орнына ол Компанияның шотына
жарияланған, бірақ та орналастырылмаған акция ретінде есепке алынады. Орналастырылмаған
акцияларға немесе Компанияның сатып алған акцияларына қатысты дивидендтер есептелмейді
және тӛленбейді.
Дивиденділер және басқа да жасалатын тӛлемдер
Жай акциялар бойынша дивидендтер қолма-қол нысанда тӛлене немесе Компанияның жай
акциялары немесе облигациялары тҥрінде акционер жазбаша тҥрде осылайша бағалы қағаздармен
бірге дивидендтер тӛлеуге ӛз келісімін беру шартымен ҧсыныла алады.
Артықшылықты акцияларды ҧстаушылар ӛз дивидендтерін жай акцияларды ҧстаушыларға
қарағанда басым тәртіпте алуға қҧқылы. Осы Инвестициялық меморандум әзірленген кҥнге
Компанияның артықшылықты акциялары шығарылған жоқ.
Компания жай акциялар бойынша дивидендтерді тоқсан сайынғы, жарты жылдық негізде немесе
жылдық қаржылық нәтижелер негізінде жариялай алады. Дивидендтерді тӛлеу туралы шешімді
АЖЖ қабылдайды. АЖЖ жай акциялар бойынша кез келген дивидендтерді тӛлемеу туралы
шешім қабылдай алады. Осындай шешім туралы ақпарат бҧқаралық ақпарат қҧралдарында және
Компанияның корпоративтік сайтында 10 жҧмыс кҥні ішінде жариялануы тиіс.
Компания жай акциялар немесе артықшылықты акциялар бойынша кез келген дивидендтерді
мына жағдайда есептеуге қақылы емес, егер де: (i) осындай тӛлеу нәтижесінде Компания
капиталы теріс болса; (ii) Компания мҧндай дивидендтерді тӛлеу нәтижесінде тӛлемге қабілетсіз
болып қалса.
Сатып алудың басым қҧқықтары
Акционерлік қоғамдар туралы Заңға және Компания Жарғысына сай Компанияның жай акциялар
иелері Компания болашақта шығаратын немесе Компания басқа акционерлерден сатып алып және
қайта сатуды шешкен кез келген жай акцияларды басымдылықпен сатып алу қҧқығына ие болады.
Компания акцияларын акционерлердің басымдылықпен сатып алу қҧқықтарын сақтау ҥшін
Компания ӛз акционерлеріне тиісті хабарламаны жіберу немесе жариялау жолымен ҧсынуы, жаңа
жәй акцияларды сатып алуы тиіс, олар акционерлер ҧстап тҧрған акциялар санына тура
пропорционал жай акцияларға Директорлар кеңесі тағайындаған баға бойынша айырбастала
алады. Акционер жай акцияларды немесе жай акцияларға басқа да бағалы қағаздарды сатып алуға
арналған ӛтінімдерін отыз кҥн ішінде беруге қҧқылы.
Компанияның ӛз акцияларын сатып алуы
Компания кез келген акционерден оның келісімімен акцияларды сатып алуға қҧқылы. Мҧндай
акциялар ҥшін баға оларды Компания сатып алған кезде акция ҥшін бағаны есептеу АЖЖ
бекіткен әдіснамаға сәйкес айқындалуы тиіс.
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Егер де Компания шығарған акцияларының жалпы кӛлемінен 1%-дан аса сатып алғысы келсе, ол
ӛз шешімін БАҚ-та және веб-сайтта акцияларды сатып алу-сату бойынша тиісті мәмілелер
жасалғанша жариялауы тиіс.
Акционерлер Компаниядан оларға тиесілі акцияларды сатып алуды талап етуге қақылы, ал
Компания осындай талапты орындауға мына жағдайда міндетті, егер де:
(і) АЖЖ Компанияны қайта ҧйымдастыру туралы шешім қабылдаса және акционер мҧндай
шешімге қарсы дауыс берсе;
(іі) АЖЖ Компанияның акцияларын листингіден шығару туралы шешім қабылдаса және
акционер тиісті АЖЖ-ға қатыспаса немесе мҧндай шешімге қарсы дауыс берсе;
(ііі) қор биржасы акцияларды делистингілеу туралы шешім қабылдаса;
(іv) акционер ірі мәміле немесе ҚР заңнамасы мен осы Жарғыға сәйкес қабылданған
тараппен байланысты мәміле туралы Компания органдарының шешімімен келіспесе;
(v) АЖЖ акционерлердің қҧқықтарын шектейтін жарғыға тҥзетулерді қабылдаса және
акционер тиісті АЖЖ-ға қатыспаса немесе осындай тҥзетулерге қарсы дауыс берсе.
Акционерлер акцияларды сатып алуға арналған ӛз сҧрауларын тиісті шешімдерді қабылдау
кҥнінен соң 30 кҥнтізбелік кҥн ішінде жібере алады. Компания акцияларды акционердің сҧрауы
негізінде оларды сатып алу кезінде акция ҥшін бағаны есептеу әдіснамасына сәйкес АЖЖ
бекіткен баға бойынша сатып алуға міндетті.
Компанияның сатып алатын орналастырылған акциялар саны жалпы орналастырылған акциялар
санынан 25%-ға аспауы, ал Компанияның орналастырылған сатып алуға шығыстары оның
меншік капиталының мӛлшерінен 10%-ға
аспауы тиіс.
Егер акционер Компаниядан
Компанияның сатып алуға қақылы ҥлкен акциялар кӛлемін сатып алуды талап етсе, Компания
акцияларды пропорционал қарым-қатынаста сатып алуы тиіс.
Компания сондай-ақ акцияларды мына жағдайда, егер де:
(і) мҧндай сатып алу нәтижесінде Компания капиталы қазақстандық заңнамамен белгіленген
ең тӛменгі капитал сомасынан кем болса;
(іі) егер сатып алу тҧсында Компания тӛлемге қабілетсіз болса;
(ііі) егер де сот не ЖАЖ Компанияны тарату туралы шешім қабылдаса сатып ала алмайды.
Компанияның органдары
Компанияның мынадай органдары бар: Акционерлердің жалпы жиналысы; (ii) Директорлар
кеңесі; (iii) Басқарма; (iv) Ішкі аудит қызметі.
Акционерлердің жалпы жиналысы
АЖЖ - Компанияның жоғары басшы органы, ол Компания қызметінің ең елеулі және маңызды
мәселелерін шешу жӛнінде айрықша қҧзыретке ие.
Компания Компанияның Директорлар кеңесі шақыратын жылына ең кемі бір АЖЖ ӛткізуі тиіс.
Жылдық АЖЖ -да акционерлер мынадай тҧтқалы мәселелерді қарауы тиіс:


Компанияның жылдық қаржылық есептілігін бекіту; және
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ӛткен қаржылық жылдағы Компанияның таза табысын бӛлу тәртібін мен бір жай акцияға
дивиденд мӛлшерін ақытау, және



акционерлердің Компанияның және оның лауазымды тҧлғаларының әрекетіне қатысты
ҧсыныс-пікірлері туралы мәселелерді және олардың қаралу қорытындысын қарау.

Жоғарыда баяндалғанға қоса жылдық ЖАЖ сондай-ақ осындай жылдық ЖАЖ-дың кҥн тәртібіне
кіргізілген ӛзге де мәселелерді қарай алады.
Директорлар кеңесінің тӛрағасы:


жылдық АЖЖ отырысына Директорлар кеңесінің барлық мҥшелерінің Басқарма
мҥшелері мен Ішкі аудит қызметінің және барлық қҧрылымдық бӛлімше басшыларымен
қатысуын қамтамасыз етуге,



АЖЖ-ға Директорлар кеңесі мен Басқарма мҥшелерінің сыйақы мӛлшері туралы ақпарат
ҧсынуға;



акционерлерге Компанияның жылдық есебі мен Директорлар кеңесінің жылдық есебін
тапсыруға міндетті.

Компанияның аралық қаржылық есептілігіне аудит жҥргізу аяқталған соң 3 ай ішінде Компания 6
айдағы кезең бойынша таза табысты бӛлу мәселесіне және бір жай акцияға тӛленетін дивиденд
сомасына қатысты дауыс беру ҥшін жарты жылдық АЖЖ шақыруға міндетті.
Компанияның ағымдағы жарғысына сай АЖЖ-ның айрықша қҧзыретіне мынадай негізгі
мәселелер кіреді:
1. жарғыға тҥзетулер енгізу;
2. Компанияны ерікті тҥрде қайта қҧру не тарату;
3. Компанияның жарияланған акцияларының санын
орналастырылмаған акциялардың тҥрін ӛзгерту;

ҧлғайту

немесе

Компаниядағы

4. Корпоративтік басқару кодексін және соған ӛзгерістерді бекіту;
5. Директорлар кеңесі мҥшелерінің санын, олардың уәкілеттік мерзімін айқындау, оның
мҥшелері мен Тӛрағасын сайлау, олардың сыйақы мӛлшері мен оны тӛлеу талаптарын
анықтау, сондай-ақ мерзімінен бҧрын уәкілеттіктерін доғару;
6. Компанияның жылдық қаржылық есептілігін бекіту;
7. Компанияның тиісті қаржылық жыл ішіндегі таза табысын бӛлу тәртібі, сондай-ақ
дивидендтер тӛлеу мен дивиденд мӛлшері туралы шешімдер қабылдау;
8. Компанияның басқа заңды тҧлғалар қҧрамына қатысуы не соларға осындай қатысуды
жалпы кӛлемі Компаниядағы барлық активтердің жалпы қҧнынан кем дегенде 25%
қҧрайтын активтерді енгізу немесе шығару жолымен болдырмау туралы шешімдер
қабылдау;
9. акциялар қҧнын айқындау әдіснамасына оларды Компания сатып алған кезде тҥзетулерді
бекіту және енгізу;
10. дивидендтік саясат ережелерін бекіту;
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11. Компания қызметі туралы акционерлерге ақпарат ҧсыну тәртібін айқындау;
12. Компания акцияларын ерікті делистингілеу туралы шешім қабылдау;
13. Компанияның Директорлар кеңесі мҥшелерімен жасалған ҥлгі шартты бекіту;
14. Компанияның жай акцияларына айырбасталатын Компанияның бағалы қағаздарын шығару
туралы шешім қабылдау.
Директорлар кеңесі
Директорлар кеңесі АЖЖ-ның айрықша қҧзыретіне жатқызылатын мәселелерді қоспағанда
Компанияның жалпы қызметіне басшылық ҥшін жауап береді.
Директорлар кеңесі Қазақстан заңнамасына, Компанияның Жарғысына, Корпоративтік басқару
кодексіне, Директорлар кеңесі туралы ережеге және Компанияның басқа да ішкі қҧжаттарына
сәйкес ӛз міндеттерін атқарады.
Тек жеке тҧлғалар ғана Директорлар кеңесінің мҥшелері бола алады. Жеке тҧлға, егер де оның (i)
сотталғаны жабылмаса не алынып тасталмаса; немесе (ii) мәжбҥрлі тарату не акцияларды
мәжбҥрлі сатып алу немесе белгіленген тәртіпте банкрот болып танылған басқа заңды тҧлғаның
доғарылуы туралы шешім қабылданғанға дейін бір жылдан аспайтын мезгіл ішінде бҧрын
Директорлар кеңесінің тӛрағасы, бірінші басшы (басқарма тӛрағасы), басшының орынбасары
(басқарма тӛрағасының орынбасары) не атқарушы органның мҥшесі (мысалы, басқарма мҥшесі)
не мҧндай заңды тҧлғаны мәжбҥрлеп тарату не акцияларын мәжбҥрлеп сатып алу не банкрот
болып жарияланғанда тоқтатып қою туралы шешім қабылданар алдындағы бір кҥнтізбелік жыл
ішінде басқа заңды тҧлғаның бас бухгалтері болып табылса Компанияның Директорлар кеңесінің
мҥшесі бола алмайды.
Қоғамдағы Директорлар кеңесі мҥшелерінің саны алтыдан кем болмауы тиіс, олардың кемінде
ҥштен бірі тәуелсіз Директорлар болуы керек.
Директорлар кеңесінің айрықша қҧзыретіне тӛмендегілерді қоса алғандағы бірқатар мәселелер
жатқызылады: Қоғам қызметінің басым бағыттарын анықтау, сондай-ақ Қоғамның
даму
стратегиясын бекіту; Қоғамның орналастырылған акцияларды немесе басқа бағалы қағаздарды
сатып алуы және оларды сатып алу бағасы туралы шешім қабылдау; Қоғамның облигацияларын
және туынды бағалы қағаздарын шығару шарттарын анықтау; Акционерлердің жалпы
жиналысына Қоғамның ӛткен қаржылық жылы ҥшін таза табысын және Қоғамның бір жай
акциясына есептегендегі жылдық дивидендінің мӛлшерін бӛлу тәртібі туралы ҧсыныстар беру;
Басқарманың сандық қҧрамын, ӛкілеттігінің мерзімін анықтау, Басқарма Тӛрағасын және
мҥшелерін сайлау, сондай-ақ олардың ӛкілеттігін мерзімінен бҧрын тоқтату; Басқарма
тӛрағасының, Ішкі аудит қызметі мҥшелерінің, Компанияның корпоративтік хатшысының
еңбекақы және сыйлықақы тӛлеу ережелерін, лауазымдық қызметақы схемаларын бекіту, сондайақ жалақы мӛлшері мен жалаақы тӛлеу шарттарын айқындау; ірі мәмілелер және ҦӘҚ туралы
Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес Қордың Директорлар кеңесі анықтайтын тәртіп
негізінде Қоғамның Басқармасы шешім қабылдайтын мәмілелерді қоспағанда, жасалуында
Қоғамның мҥддесі бар мәмілелер жасау туралы шешім қабылдау; Директорлар кеңесінің
комитеттерін қҧру және олардың сандық қҧрамын анықтау, комитеттердің ӛкілеттік мерзімін
анықтау, Комитеттердің Тӛрағасы мен мҥшелерін сайлау, олар туралы ережелерді бекіту;
Компания міндеттемелерін оның жалпы капитал қҧнынан он пайыз сомасына ҧлғайту туралы
шешімдер қабылдау; Қоғамның мәміле жасауы немесе бір-бірімен ӛзара байланысты мәмілелер
жиынтығы туралы шешім қабылдауы, соның нәтижесінде Қоғам қҧны Қоғам активтерінің
жалпы қҧны мӛлшерінің он және одан кӛп пайызын қҧрайтын мҥлікті сатып алады немесе
иеліктен шығарады.
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Директорлар кеңесінің отырысы жылына кемінде алты рет ӛтуі тиіс.
Ең маңызды мәселелерді қарау және Директорлар кеңесіне ҧсынымдарды даярлау ҥшін
Компанияда Директорлар кеңесінің мына мәселелер бойынша комитеттері қҧрылды:(i) Ішкі аудит
комитеті, (ii) Тағайындаулар мен сыйақылар жӛніндегі комитет, (iii) Стратегиялық жоспарлау
және (іv) Әлеуметтік мәселелер комитеті. «БАСШЫЛЫҚ» бӛлімін қараңыз.
Басқарма
Компания Басқармасы Компанияның алқалы атқарушы органы болып табылады, ол
Компанияның ағымдағы қызметіне басшылықты жҥзеге асырады және Компаниядағы басқа
органдардың қҧзыретіне жатқызылмаған мәселелер бойынша шешімдер қабылдайды.
Басқарма мҥшелерін сайлау, олардың уәкілеттік мерзімі мен уәкілеттіктерін мерзімінен бҧрын
тоқтатылуы Директорлар кеңесінің шешімі бойынша жҥзеге асырылады.
Басқарма ӛз отырыстарын кҥндізгі дауыс беру нысанында жҥргізеді. Сырттай дауыс беру
нысанына Басқарма туралы ережеде баяндалған айрықша жағдайларда жол беріледі. Компания
басқармасының отырысы егер де онда мҥшелерінің кемінде жартысы қатысып отырса заңды деп
саналады. Басқарма шешімдері отырысқа қатысқан Басқарма мҥшелерінің жәй кӛпшілік
дауысымен қабылданады. Дауыс беру кезінде әрбір Басқарма мҥшесі бір дауысқа ие болады.
Дауыстар тең кезде Компания Басқарма тӛрағасының дауысы шешуші болып табылады.
Басқарма қҧзыретіне мынадай мәселелер жатқызылады: Қоғамның даму стратегиясын, Қоғамның
Даму жоспарын, Қоғамның бюджетін іске асыруды жҥзеге асырады, сондай-ақ олардың
орындалуына жауапкершілікте болу; Директорлар кеңесіне дивидендтер мӛлшерінің болжамды
кӛрсеткіштерін ҧсыну; Директорлар кеңесіне Қоғамдағы тәуекелдерді басқару жҥйесіндегі елеулі
кемшіліктер туралы уақтылы хабарлау; Қоғам қызметін ҧйымдастыру мақсатында әзірленген
Қоғамның ішкі қҧжаттарын, оның ішінде біріктірілген менеджмент жҥйесі жӛніндегі
қҧжаттаманы бекіту; ҦӘҚ туралы заңға сәйкес Қордың Директорлар кеңесі анықтаған тәртіптің
негізінде Қоғамның тобына кіретін ҧйымдармен Акционерлік қоғамдар туралы Заңмен ерекше
талаптар белгіленген мәмілелер жасасу туралы
шешім қабылдау; Компания орталық
аппаратының штат кестесін бекіту; Компания Директорлар кеңесінің оның қҧзырет аясына
жатқызылатын мәселелерді қарауын қамтамасыз ету; Компанияның нақтыланған бюджетін
Компанияның Даму жоспары шеңберінде (нақытланған бюджет болған жағдайда) бекітеді;
Қазақстан аумағында Компанияның филиалдары мен ӛкілдіктерін ашу және жабу туралы шешім
қабылдау, сондай-ақ солардың ішкі қҧжаттарын бекіту; Компаниядағы әкімшілік және
басқарушылық еңбеккерлердің еңбекақысы мен сыйлықақылау туралы қағидаларын және
лауазымдық қызметақылар тәсімдерін бекіту (Басқарма мҥшелерінен, Ішкі аудит қызметінен,
Компанияның корпоративтік хатшысынан басқа); Компанияның мәмілені немесе ӛзара
байланысқан мәмілелер жиынтығын жасау туралы шешімдер қабылдау, соның (солардың)
нәтижесінде олар бойынша шешімді Компания Басқармасының тӛрағасы қабылдайтын
мәмілелерден басқа қҧны Компания активтерінің жалпы қҧн мӛлшерінен бестен аса және оннан
кем пайыз қҧрайтын мҥлікті Компания сатып алады немесе иесіздендіреді.
«БАСШЫЛЫҚ» бӛлімін қараңыз.
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БАСШЫЛЫҚ
«KEGOC» АҚ Атқарушы дирекциясының ҧйымдық қҧрылымы

Директорлар кеңесі
Жалпы мәлімет
Директорлар кеңесі АЖЖ-дың айрықша қҧзыретіне жатқызылатын мәселелерден басқа
Компанияның жалпы қызметіне басшылық ҥшін жауап береді.
Компания акционері болып табылмайтын және Директорлар кеңесіне акционер мҥдделерінің ӛкілі
ретінде сайлауға ҧсынылмаған жеке тҧлға Директорлар кеңесінің мҥшесі бола алады. Осындай
тҧлғалар саны Директорлар кеңесі қҧрамының елу бес пайызынан аспауы тиіс.
Тӛрағадан басқа Басқарма мҥшелері Директорлар кеңесінің қҧрамына сайлана алмайды. Басқарма
тӛрағасы Директорлар кеңесінің тӛрағасы болып сайлана алмайды.
Директорларға ҥміткерлер мен Директорлар тиісті жҧмыс тәжірибесіне, білімге, біліктілікке, оң
жетістіктері мен іскерлік және салалық ортада оның міндеттерін орындауға және акционер мен
Компания мҥдделерінде бҥкіл Директорлар кеңесінің тиімді жҧмысын ҧйымдастыруға қажетті
мінсіз беделге ие болуы тиіс.
Тҧлға, егер де оның (i) сотталғаны жабылмаса не алынып тасталмаса; немесе (ii) мәжбҥрлі тарату
не акцияларды мәжбҥрлі сатып алу немесе белгіленген тәртіпте банкрот болып танылған басқа
заңды тҧлғаның доғарылуы туралы шешім қабылданғанға дейін бір жылдан аспайтын мезгіл
ішінде бҧрын Директорлар кеңесінің тӛрағасы, бірінші басшы (басқарма тӛрағасы), басшының
орынбасары (басқарма тӛрағасының орынбасары) не атқарушы органның мҥшесі (мысалы,
басқарма мҥшесі) не мҧндай заңды тҧлғаны мәжбҥрлеп тарату не акцияларын мәжбҥрлеп сатып
алу не банкрот болып жарияланғанда тоқтатып қою туралы шешім қабылданар алдындағы бір
кҥнтізбелік жыл ішінде басқа заңды тҧлғаның бас бухгалтері болып табылса Компанияның
Директорлар кеңесінің мҥшесі бола алмайды.
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Қоғамдағы Директорлар кеңесіне мҥшелер саны алтыдан кем болмауы тиіс, олардың кемінде
ҥштен бірі тәуелсіз Директорлар болуы керек.
Директорлар кеңесінің мҥшелері ҥш жылдан аспайтын мерзімге сайланады. Директорлар кеңесіне
сайланудың қатарынан алты жылдан асқан мерзімге кез келген мерзімі Директорлар кеңесі
қҧрамының сапалы жаңару қажеттігі ескеріле отырып ерекше қарауға жатады. Бір ғана тҧлға
Директорлар кеңесіне қатарынан тоғыз жылдан асқан мерзімге сайлана алмайды. Айрықша
жағдайларда тоғыз жылдан асқан мерзімге сайлануы мҥмкін, бірақ та бҧл ретте осы тҧлғаның
уәкілеттік мерзімі 1 (бір) жыл болуы тиіс.
АЖЖ Директорлар кеңесінің сандық қҧрамы мен уәкілеттік мерзімін айқындайды. АЖЖ
Директорлар кеңесінің мҥшелерін сайлайды және кез келген немесе барлық Директорлар кеңесіне
мҥшелердің уәкілеттіктерін мерзімінен бҧрын алып тастау қҧқығына ие. АЖЖ Директорлар
кеңесі мҥшелеріне сыйақы тӛлеу мӛлшері мен шарттарын айқындайды.
Директорлар кеңесінің тӛрағасын АЖЖ сайлайды.
Директорлар кеңесінің айрықша қҧзыретіне тӛмендегілерді қоса алғандағы бірқатар мәселелер
жатқызылады:
1) Қоғам қызметінің басым бағыттарын анықтау, сондай-ақ Қоғамның
бекіту;

даму стратегиясын

2) Қоғамның орналастырылған акцияларды немесе басқа бағалы қағаздарды сатып алуы және
оларды сатып алу бағасы туралы шешім қабылдау;
3) Қоғамның облигацияларын және туынды бағалы қағаздарын шығару шарттарын анықтау;
4) АЖЖ-ға Қоғамның ӛткен қаржылық жылы ҥшін таза табысын және Қоғамның бір жай
акциясына есептегендегі жылдық дивидендінің мӛлшерін бӛлу тәртібі туралы ҧсыныстар
беру;
5) Басқарманың сандық қҧрамын, ӛкілеттігінің мерзімін анықтау, Басқарма Тӛрағасы мен
мҥшелерін сайлау, сондай-ақ олардың ӛкілеттігін мерзімінен бҧрын тоқтату;
6) Басқарма тӛрағасының, Ішкі аудит қызметі мҥшелерінің, Компанияның корпоративтік
хатшысының еңбекақы және сыйлықақы тӛлеу ережелерін, лауазымдық қызметақы
схемаларын бекіту, сондай-ақ жалақы мӛлшері мен жалаақы тӛлеу шарттарын айқындау;
7) Ішкі аудит қызметінің сандық қҧрамын, ӛкілеттігінің мерзімін анықтау, оның басшысы мен
мҥшелерін тағайындау, сондай-ақ олардың ӛкілеттіктерін мерзімінен бҧрын тоқтату, Ішкі
аудит қызметінің жҧмыс тәртібін анықтау;
8) Корпоративтік хатшыны тағайындау, ӛкілеттік мерзімін айқындау, оның ӛкілеттігін
мерзімінен бҧрын тоқтату, сондай-ақ Корпоративтік хатшының лауазымдық
айлықақысының мӛлшері мен еңбек және сыйақы тӛлеу шарттарын анықтау;
9) Қоғамның ішкі қызметтерін реттейтін қҧжаттарды (Қоғамның қызметін ҧйымдастыру
мақсатында Басқарма қабылдайтын қҧжаттарды қоспағанда), соның ішінде, аукциондар
мен Қоғамның бағалы қағаздарына жазылымдарды жҥргізу шарттары мен тәртібін
белгілейтін ішкі қҧжатты бекіту;
10) ірі мәмілелер және ҦӘҚ туралы Заңға сәйкес Қордың Директорлар кеңесі анықтайтын
тәртіп негізінде Қоғамның Басқармасы шешім қабылдайтын мәмілелерді қоспағанда,
жасалуында Қоғамның мҥддесі бар мәмілелер жасау туралы шешім қабылдау;
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11) Директорлар кеңесінің комитеттерін қҧру және олардың сандық қҧрамын анықтау,
комитеттердің ӛкілеттік мерзімін анықтау, Комитеттердің Тӛрағасы мен мҥшелерін сайлау,
олар туралы ережелерді бекіту;
12) ЖАЖ белгілеген тәртіпте Компанияның Даму жоспарын, сондай-ақ соған ӛзгерістер мен
толықтыруларды бекіту;
13) Ішкі аудит қызметінің жылдық аудиторлық жоспарын бекіту;
14) Директорлар кеңесі мҥшелерінің Компанияның қызмет, соның ішінде қаржылық туралы
ақпарат алу тәртібі мен мерзімдерін айқындау;
15) Бағалау жҥйесін бекіту және Компанияның, Директорлар кеңесінің, Компания
Директорлар кеңесіндегі комитеттер, жекелеген Компания Басқармасы мҥшелерінің, Ішкі
аудит қызметінің жҧмысына бағалау жҥргізу;
16) Компания міндеттемелерінің кӛлемін Компанияның жалпы капитал сомасынан он пайыз
және одан кӛп сомаға кез келген ҧлғайту туралы шешімдер қабылдау.
17) Компанияның мәмілені немесе ӛзара байланысқан мәмілелер жиынтығыен жасау туралы
шешім қабылдау, соның (солардың) нәтижесінде қҧны Компания акивтерінің жалпы қҧн
мӛлшерінен 10 және одан аса пайызды қҧрайтын мҥлік сатып алынады немесе иеліктен
шығарылады.
Директорлар кеңесінің мәжілістері
Директорлар кеңесінің отырысы оның тӛрағасы немесе атқарушы органның бастамасы яки
мыналардың талаптары бойынша шақырылуы мҥмкін:
- Директорлар кеңесінің кез келген мҥшесінің;
- Компаниядағы Ішкі аудит қызметінің;
- Компанияның аудитін жҥзеге асыратын аудиторлық ҧйымның;
- ірі акционердің.
Директорлар кеңесі жылына кемінде алты рет отырыс ӛткізуі тиіс.
Директорлар кеңесінің отырысын ӛткізу ҥшін кворум сайланған Директорлар кеңесі мҥшелерінің
кемінде жартысын және ең кемі тәуелсіз Директорлардың жалпы санының жартысын қҧрайды.
Кворум қатыспаған Директорлар кеңесі мҥшелерін олардың жазбаша тҥрде білдірілген
дауыстарын ескере отырып айқындалуы мҥмкін (аралас дауыс беру).
Егер де Директорлар кеңесі мҥшелерінің жалпы саны кворумға жету ҥшін жеткіліксіз болса,
Директорлар кеңесі ЖАЖ қарауына Директорлар кеңесінің жаңа мҥшелерін сайлау (тағайындау)
мәселесін шығаруға міндетті. Қалған Директорлар кеңесі мҥшелері осындай мәселені тек ЖАЖ
қарамағына шығару туралы шешім қабылдауға қақылы.
Директорлар кеңесінің әрбір мҥшесі бір дауысқа ие. Директорлар кеңесінің шешімдері отырысқа
қатысып отырған Директорлар кеңесі мҥшелерінің жәй кӛпшілік дауысымен қабылданады.
Дауыстар тең кезде Директорлар кеңесі тӛрағасының немесе Директорлар кеңесінің отырысында
тӛрағалық жасаған тҧлғаның дауысы шешуші болып табылады.
Жасалуына Компанияның мҥдделілігі бар мәмілелерді жасау туралы шешім оның жасалуына
мҥдделі емес Директорлар кеңесі мҥшелерінің кӛпшілік дауысымен қабылданады.
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Егер де тәуелсіз директорлардан басқа барлық Директорлар кеңесі мҥшелері осындай мәміленің
жасалуына мҥдделі болса, шешім тәуелсіз директорлардың кӛпшілік дауысымен қабылданады.
Тәуелсіз Директорлардың олардың кворум ҥшін жеткіліксіз дауыс санына байланысты шешім
қабылдауға мҥмкіншілігі жоқ немесе тәуелсіз Директорлардың дауыстары тең болған жағдайда
шешімді ЖАЖ мәміледе мҥддеге ие емес акционерлердің жәй кӛпшілік дауыспен қабылдауы тиіс.
Директорлар кеңесінің мҥшелері
Инвестициялық меморандум жасалған кҥнгі жай-кҥй бойынша Директорлар кеңесінің қҧрамына
мынадай тҧлғалар енді:
Аты-жӛні

Лауазымы

Жасы

Туған кҥні

Бектеміров
Қуаныш Әбдіғалиҧлы

Директорлар кеңесінің тӛрағасы

44

1970

Дәукеев Ғҧмарбек Жҥсіпбекҧлы

Тәуелсіз директор

66

1948

Спицын Анатолий Тихонович

Тәуелсіз директор

75

1939

Лука Сутера

Тәуелсіз директор

43

1971

Қажиев Бақытжан Тӛлеуқажыҧлы

Директорлар кеңесінің мҥшесі,
Басқарма тӛрағасы

50

1964

Сәтқалиев Алмасадам
Майданҧлы

Директорлар кеңесінің мҥшесі

44

1970

Қуаныш Бектеміров Директорлар кеңесінің тӛрағасы болып табылады. Ол Директорлар
кеңесінің тӛрағасы болып Жалғыз акционердің 2012 жылғы 8 мамырдағы №21/12 шешімі
бойынша тағайындалған. Бектеміров мырза Әл-Фараби атындағы Қазақ Ҧлттық университетін
1993 жылы бітірген. Бектеміров мырза электр энергетикасы саласында мол тәжірибеге ие.
Бектеміров мырза сондай-ақ Қордың Басқарушы директоры болып табылады.
Бектеміров мырза оның Директорлар кеңесінің мҥшесі және Жалғыз акционердің ӛкілі ретіндегі
рӛліне байланысты ешқандай сыйақы алмайды .
Ғҧмарбек Дәукеев Компанияның тәуелсіз директоры ретінде Жалғыз акционердің 2012 жылғы 8
мамырдағы №21/12 шешімі бойынша тағайындалған. Дәукеев Ғ.Ж. В.И. Ленин атындағы Қазақ
политехникалық институтының 1971 жылғы тҥлегі болып табылады. 1981 жылы техника
ғылымдарының кандидаты атанды. Дәукеев мырза «KEGOC» АҚ мен «Самҧрық Энерго» АҚның Директорлар кеңесінің мҥшесі, ҚР ИЖТМ Сараптамалық кеңесінің мҥшесі, Алматы қ.
әкімдігінің ТМРА электр энергетикасы саласындағы Сараптамалық кеңесінің мҥшесі болып
табылады. 1997 жылдан осы уақыт бойы Дәукеев мырза Алматы Энергетика және байланыс
университетінің ректоры.
Дәукеев мырза Директорлар кеңесінің тәуелсіз директор ретінде сыйақы алады, ол Директорлар
кеңесінің мҥшесі міндетін атқаруына байланысты шығыстар бойынша ӛтемақы алу қҧқығына ие.
Сыйақылар мен ӛтемақылар тӛлеу тәртібі мен шарттары тәуелсіз директор Дәукеев пен
«KEGOC» АҚ-ның 2012 жылғы 5 маусымдағы №07-Д-581 шартында айқындалады.
Анатолий Спицын «KEGOC» АҚ-ның тәуелсіз директоры ретінде Жалғыз акционердің 2012
жылғы 8 мамырдағы №21/12 шешімі бойынша тағайындалған.
Спицын мырза Одесса
инженерлік-қҧрылыс институтының 1962 жылғы тҥлегі болып табылады. Спицын экономика
ғылымдарының докторы, профессор, Ресей жаратылыстану ғылымдары академиясы
тӛралқасының мҥшесі және Халықаралық Инвестициялар мен Экономикалық қҧрылыс
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академиясының бірінші вице-президенті, КСРО және Ресей Федерациясы Сәулетшілер одағының
мҥшесі болып табылады. Спицын мырза ҥш Еңбек Қызыл Ту орденімен, РЖҒА "Рыцарь науки и
труда" орденімен, "Профессионал России" орденімен, В.В. Леонтьев атындағы ғылымдағы
жетістіктері ҥшін медалімен марапатталған.
Спицын мырза Директорлар кеңесінің тәуелсіз директор ретінде сыйақы алады, ол ӛз қызметіне
байланысты шығыстар мен тӛлемдер бойынша ӛтемақы алу қҧқығына ие. Сыйақылар мен
ӛтемақылар тӛлеудің тәртібі және шарттары тәуелсіз директор Спицын мен «KEGOC» АҚ-ның
2012 жылғы 5 маусымдағы №07-Д-580 шартында айқындалады.
Лука Сутера «KEGOC» АҚ-ның тәуелсіз директоры ретінде Жалғыз акционердің 2012 жылғы 8
мамырдағы №21/12 шешімі бойынша тағайындалған.
Сутера мырза Англияда Лондондық
экономика және саяси ғылымдар мектебін 1995 жылы бітірген. 1996 жылы іскерлік әкімшілеу
бакалавры дәрежесін алған, Италияның Римінде Enel S.p.A./S.A.А. менеджмент мектебін аяқтаған.
Сутера мырза Вице-президент және Қаржылық директоры болып табылады.
Сутера мырза Директорлар кеңесінің тәуелсіз директор ретінде сыйақы алады, ол ӛз қызметіне
байланысты шығыстар мен тӛлемдер бойынша ӛтемақы алу қҧқығына ие. Сыйақылар мен
ӛтемақылар тӛлеудің тәртібі мен шарттары тәуелсіз директор Сутера мен «KEGOC» АҚ арасында
жасалған 2012 жылғы 5 маусымдағы №07-Д-582 шартта айқындалады.
Бақытжан Қажиев Директорлар кеңесінің мҥшесі болып Жалғыз акционердің 2012 жылғы 8
мамырдағы №21/12 шешімі бойынша тағайындалған.
Қажиев мырза «KEGOC» АҚ
Басқармасының тӛрағасы болып табылады. Қажиев мырза Алматы энергетикалық институтының
1986 жылғы тҥлегі. 2000 жылдан KEGOC-та істейді, электр энергетикасы саласындағы тәжірибесі
мол. 2006 жылы «ТМД еңбек сіңірген энергетигі» атағы берілген.
Қажиев мырза ӛзінің Директорлар кеңесінің мҥшесі ретіндегі рӛліне байланысты ешқандай
сыйақы алмайды.
Алмасадам Сәтқалиев Директорлар кеңесінің мҥшесі болып табылады. Сәтқалиев «KEGOC» АҚ
Директорлар кеңесінің мҥшесі, Жалғыз акционердің ӛкілі болып Жалғыз акционердің 2012 жылғы
8 мамырдағы № 21/12 шешімі бойынша тағайындалған. Сәтқалиев мырза Әл-Фараби атындағы
Қазақ Ҧлттық Университетін 1992 жылы бітірген. Оның мҧнай-газ және электр энергетикасы
саласындағы тәжірибесі мол. Ол «ҚазТрансОйл» АҚ-да жҧмыс істеді әрі Қазақстанның
Энергетика және минералдық ресурстар вице-министрі ретінде мемлекеттік қызметте болды.
Сәтқалиев мырза қазіргі уақытта «Самҧрық-Энерго» АҚ Басқармасының тӛрағасы. Экономика
ғылымның кандидаты. ТМД еңбек сіңірген энергетигі (2003ж.).
Сәтқалиев мырза ӛзінің Директорлар кеңесінің мҥшесі және Жалғыз акционердің ӛкілі ретіндегі
рӛліне байланысты ешқандай сыйақы алмайды.
Басқарма
Шолу
Компания Басқармасы Компанияның алқалы атқарушы органы болып табылады, ол
Компанияның ағымдағы қызметіне басшылықты жҥзеге асырады және Компаниядағы басқа
органдардың қҧзыретіне жатпайтын мәселелер бойынша шешімдер қабылдайды.
Басқарма мҥшелерін сайлау, олардың уәкілеттік мерзімі мен уәкілеттіктерін мерзімінен бҧрын
тоқтату Директорлар кеңесінің шешімі бойынша жҥзеге асырылады.
Басқарма ӛз отырыстарын кҥндізгі дауыс беру нысанында жҥргізеді. Сырттай дауыс беру
нысанына Басқарма туралы ережеде баяндалған айрықша жағдайларда жол беріледі. Компания
басқармасының отырысы егер де онда мҥшелерінің кемінде жартысы қатысып отырса заңды деп
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саналады. Басқарма шешімдері отырысқа қатысқан Басқарма мҥшелерінің жәй кӛпшілік
дауысымен қабылданады. Дауыс беру кезінде әрбір Басқарма мҥшесі бір дауысқа ие болады.
Дауыстар тең кезде Компания Басқарма тӛрағасының дауысы шешуші болып табылады.
Басқарма қҧзыретіне мынадай мәселелер жатады:
1)

Қоғамның даму стратегиясын, Даму жоспарын, Қоғамның бюджетін әзірлеу, мақҧлдау және
Директорлар кеңесіне ҧсыну;

2)

Қоғамның даму стратегиясын, Қоғамның Даму жоспарын, Қоғамның бюджетін іске
асыруды жҥзеге асыру, сондай-ақ олардың орындалуына жауапкершілікте болу;

3)

Директорлар кеңесіне дивидендтер мӛлшерінің болжамды кӛрсеткіштерін ҧсыну;

4)

Қоғамдағы ішкі бақылау мен тәуекелдерді басқару рәсімдерін әзірлеу;

5)

Директорлар кеңесіне Қоғамдағы тәуекелдерді басқару жҥйесіндегі елеулі кемшіліктер
туралы уақтылы хабарлау;

6)

Қоғам қызметін ҧйымдастыру мақсатында әзірленген Қоғамның ішкі қҧжаттарын, оның
ішінде біріктірілген менеджмент жҥйесі жӛніндегі қҧжаттаманы бекіту;

7)

Ҧлттық әл-ауқат қоры туралы Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес Қордың
Директорлар кеңесі анықтаған тәртіптің негізінде Қоғамның тобына кіретін ҧйымдармен
Акционерлік қоғамдар туралы Заңның ерекше талаптар белгіленген мәмілелерді жасасу
туралы шешім қабылдау;

8)

Компания орталық аппаратының штат кестесін бекіту;

9)

Қоғамның акцияларын тӛлеуге берілген немесе ірі мәміле қҧралы болып табылатын мҥліктің
нарықтық қҧнын бағалау бойынша бағалаушының қызметтерін тӛлеу мӛлшерін анықтау;

10) қайырымдылық және демеушілік кӛмек кӛрсету туралы шешім қабылдау;
11) Компания Директорлар кеңесінің оның қҧзырет аясына жатқызылатын мәселелерді қарауын
қамтамасыз ету;
12) Компанияның нақтыланған бюджетін Компанияның Даму жоспары шеңберінде (нақытланған
бюджет болған жағдайда) бекітеді;
13)

Қазақстан аумағында Компанияның филиалдары мен ӛкілдіктерін ашу және жабу туралы
шешім қабылдау, сондай-ақ солардың ішкі қҧжаттарын бекіту;

14)

Компаниядағы әкімшілік және басқарушылық еңбеккерлердің еңбекақысы мен
сыйлықақылау туралы қағидаларын және лауазымдық қызметақылар тәсімдерін бекіту
(Басқарма мҥшелерінен, Ішкі аудит қызметінен, Компанияның корпоративтік хатшысынан
басқа);

15)

Компанияның мәмілені немесе ӛзара байланысқан мәмілелер жиынтығын жасау туралы
шешімдер қабылдау, соның (солардың) нәтижесінде олар бойынша шешімді Компания
Басқармасының тӛрағасы қабылдайтын мәмілелерден басқа қҧны Компания активтерінің
жалпы қҧны мӛлшерінен бес пайыздан асатын және кемінде он пайыз қҧрайтын мҥлікті
Компания сатып алады немесе иеліктен айырады.

Басқарма мҥшелері
Осы меморандум жасалған кҥнгі жай-кҥй бойынша Басқарма қҧрамына мынадай тҧлғалар енді:
- 201 -

Аты-жӛні

Лауазымы

Жас
ы

Туған
кҥні

Қажиев Бақытжан Тӛлеуқажыҧлы

Басқарма тӛрағасы

50

1964

Жазықбаев Бақытхан Медеғалиҧлы

Басқарма тӛрағасының бірінші
орынбасары

45

1968

Ақмурзин Абат Аманҧлы

Басқарма тӛрағасының ӛндіріс
жӛніндегі орынбасары

56

1958

Бексары Жаңабай Мҧратбекҧлы

Басқарма тӛрағасының
корпоративтік басқару жӛніндегі
орынбасары

49

1965

Қуанышбаев Әскербек Досайҧлы

ҦЭТ және жҥйелі қызмет
кӛрсетулер жӛніндегі басқарушы
директор

59

1955

Бекенов Мҧқтар Оңғарбайҧлы

Филиалдармен және ЕБҦ-мен
жҧмыс жӛніндегі басқарушы
директор

56

1958

Темірбеков Болат Жолболдыҧлы

Техникалық бақылау және
қамтамсыз ету жӛніндегі
басқарушы директор

49

1964

Жақыпбаев Қайрат Тӛлегенҧлы

Қҧқықтық қамтамаыз ету және
қауіпсіздік жӛніндегі басқарушы
директор

50

1964

Ботабеков Айбек Тӛлеубекҧлы

Экономика жӛніндегі басқарушы
директор

37

1976

Бақытжан Қажиев Басқарма тӛрағасы болып «Самҧрық-Қазына» Ҧлттық әл-ауқат қоры» АҚ
Басқармасының 31.05.2011ж. №24/11 шешімімен тағайындалды. Ол Алматы энергетикалық
институтын, Қарағанды мемлекеттік техникалық университетін бітірген. Электр энергетикасы
саласында 1986 жылдан жҧмыс істейді, 2000 жылдан бастап «KEGOC» АҚ-та тҥрлі лауазымдар
атқарды. 2009 ж. ақпаны мен 2011 ж. мамыры аралығында «KEGOC» АҚ-ның Вице-президенті,
Басқарма тӛрағасының ӛндіріс жӛніндегі орынбасары. Қажиев мырза ҚР Энергетика және
минералдық ресурстар министрлігінің, ТМД Электр энергетикалық кеңесінің, Қазақстан Электр
энергетикалық Қауымдастығының Қҧрмет грамоталарымен, Қазақстан Республикасының
«Кҧрмет» орденімен, «Қазақстан Конституциясына 10 жыл» естелік белгісімен, «Қазақстан
Республикасында инженерлік істі дамытуға қосқан ҥлесі ҥшін» тӛсбелгісімен марапатталған. Оған
«ТМД Еңбек сіңірген энергетигі», «Еңбегі сіңген энергетик. Қазақстан Электр энергетикалық
Қауымдастығы» атақтары берілді, «KAZENERGY» медалімен, «Қазақстан Республикасының
тәуелсіздігіне 20 жыл» мерейтойлық медалімен, «Теңгеге 20 жыл» медалімен марапатталды.
Бақытхан Жазықбаев Басқарма тӛрағасының бірінші орынбасары болып Директорлар кеңесінің
17.02.2012ж. №1 шешімімен тағайындалды. Жазықбаев мырза Компаниядағы экономикалық
және қаржы бӛлімдерінің жҧмысын қадағалауға жауап береді. Ол Қазақ мемлекеттік басқару
академиясын, С. Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университетін бітірген. 2007
жылдан бастап Жазықбаев мырза
Талдықорған Энергетикалық Компаниясының (ТАТЭК)
басшысы болды. 2001-2007 жылдары KEGOC-та тҥрлі лауазымдарда қызмет атқарды, соның
ішінде KEGOC Ақтӛбе ӛңіраралық электр жҥйелері филиалының (ЖЭТ) директоры болды. Оған
«Қазақстан Республикасының қҧрметті энергетигі», «Еңбегі сіңген энергетик. Қазақстан Электр
энергетикалық Қауымдастығы», «ТМД еңбек сіңірген энергетигі», «Алматы облысы Қаратал
ауданының қҧрметті азаматы» атақтары берілді. Жазықбаев мырза
2010 ж. Қазақстан
Республикасының «Қҧрмет» орденімен марапатталды. Жауынгер-интернационалист – КСРО-ның
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Ауғанстандағы әскери бӛлігі қҧрамында соғыс қимылдарына қатысушы. «Ерлігі ҥшін» медалімен
марапатталған.
Абат Ақмурзин Директорлар кеңесінің 19.10.2010ж. №6 шешімімен Басқарма мҥшесі болып
тағайындалды. Ақмурзин мырза Басқарма тӛрағасының ӛндіріс жӛніндегі орынбасары болып
табылады. Ақмурзин мырза Қазақ ауыл шаруашылығы институтын 1980 жылы және Рудный
индустриалдық институтын 2006 жылы бітірген. Оған «ТМД еңбек сіңірген энергетигі» қҧрметті
атағы 2002 жылы, «Еңбегі сіңген энергетик. Қазақстан Электр энергетикалық Қауымдастығы»
атағы 2009 жылы берілген. ТМД Электр энергетикалық кеңесінің Қҧрмет грамотасымен,
«KAZENERGY» медалімен, мерейтойлық «Қазақстан Республикасының тәуелсіздігіне 20 жыл»
медалімен, 2010 жылы Қазақстан Республикасының Қҧрмет грамотасымен марапатталған.
Жаңабай Бексары Директорлар кеңесінің 24.02.2010ж. №1 шешімімен Басқарма мҥшесі болып
тағайындалған.
Бексары мырза Басқарма тӛрағасының корпоративтік басқару жӛніндегі
орынбасары болып табылады. Ол 1989 жылы Воронеж политехникалық институтын бітірген.
Бексары мырза мемлекеттік қызметші ретінде тҥрлі лауазымдарда қызмет атқарды. 2008 жылы
Қазақстан Республикасы Президенті Әкімшілігінің мемлекеттік инспекторы болып тағайындалды.
Бексары мырза «Астананың 10 жылдығы» медалімен, Қызылорда облысы әкімінің Қҧрмет
грамотасымен, «Қазақстан Республикасының тәуелсіздігіне 20 жыл» мерейтойлық медалімен,
Қазақстан Республикасының «Ерең енбегі ҥшін» медалімен марапатталған.
Әскербек Қуанышбаев Директорлар кеңесінің 07.04.2011ж. №2 шешімімен Басқарма мҥшесі
болып тағайындалған. Қуанышбаев мырза ҦЭТ-ты дамыту және жҥйелік қызметтер жӛніндегі
басқарушы директоры болып табылады. Алматы энергетикалық институтын «Ӛнеркәсіп
кәсіпорындары мен қалаларды электрмен жабдықтау» мамандығы бойынша 1977 жылы бітірген.
Мәскеу басқару институтының аспирантурасын экономика ғылымдарының кандидаты дәрежесін
ала отырып аяқтаған. Ҧзақ уақыт Алматы энергетикалық институтында қызмет істеді (ассистент,
оқытушы, доцент, деканның орынбасары). 2001 жылдан бастап осы уақытқа дейін «KEGOC» АҚ
Жоспарлау және экономикалық талдау департаментінің директоры, Экономика жӛніндегі
басқарушы директор,
«Самҧрық» Мемлекеттік активтерді басқару жӛніндегі Қазақстан
холдингінің»
электр энергетикалық активтерді басқару жӛніндегі директоры, «Алматы
жҥйеаралық электр тораптары» филиалының директоры, «KEGOC» АҚ-та Адами ресурстарды
басқару жӛніндегі директор, ҦЭТ-ты дамыту жӛніндегі басқарушы директор лауазымдарын
иеленді. 2011 жылдың маусымынан Ә.Д.Қуанышбаев Ресей Жаратылыстану ғылымдары
Академиясының «ТМД және ЕурАзЭС-тің интеграциялық проблемалары» бӛлімшесі бойынша
консультанты болып табылады. Қазақстан Республикасы Энергетика және минералдық ресурстар
министрлігінің, ТМД Электр энергетикалық кеңесінің Қҧрмет грамоталарымен, Қазақстан
Республикасының «Кҧрмет» орденімен марапатталған. Оған «ТМД Еңбек сіңірген энергетигі»
атағы берілді.
Мҧқтар Бекенов Директорлар кеңесінің 08.07.2011ж. №5 шешімімен Басқарма мҥшесі болып
тағайындалған. Бекенов мырза Филиалдармен және ЕБҦ-мен жҧмыс жӛніндегі басқарушы
директор болып табылады. Ол Алматы энергетикалық институтын 1991 жылы бітірген. Ол
«Қазақстан Республикасының тәуелсіздігіне 10 жыл», «Қазақстан Республикасының тәуелсіздігіне
20 жыл» мерейтойлық медалдарымен, «KAZENERGY» медалімен марапатталған. Оған қҧрметті
«ТМД еңбек сіңірген энергетигі» атағы, «Еңбегі сіңген энергетик. Қазақстан Электр
энергетикалық Қауымдастығы» атағы берілген, 2010 жылы Қазақстан Республикасының Қҧрмет
Грамотасымен марапатталды.
Болат Темірбеков Директорлар кеңесінің 17.02.2012ж. №1 шешімімен Басқарма мҥшесі болып
тағайындалған.
Темірбеков мырза Техникалық бақылау және қамтамасыз ету жӛніндегі
басқарушы директор болып табылады. Ол Алматы энергетикалық институтын бітірген. Бҧрын
Темірбеков мырза Сатып алу департаментінің директоры, Сатып алу жӛніндегі кеңесші болып
қызмет атқарған. Ол «Қазақстан Конституциясына 10 жыл» естелік белгісімен, «Қазақстан
Республикасының тәуелсіздігіне 20 жыл» мерейтойлық медалімен, «Самҧрық-Қазына» АҚ-ның
Қҧрмет Грамотасымен марапатталған. Оған «Еңбегі сіңген энергетик. Қазақстан Электр
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энергетикалық Қауымдастығы» атағы берілген. 2013 жылы Қазақстан Республикасының «Ерен
еңбегі ҥшін» медалімен марапатталған.
Қайрат Жақыпбаев Директорлар кеңесінің 29.05.2008ж. №5 шешімімен Басқарма мҥшесі Қҧқықтық қамтамасыз ету және қауіпсіздік жӛніндегі басқарушы директор болып тағайындалған.
Жақыпбаев мырза Қазақ мемлекеттік университетінің заң факультетін ҥздік бітіріп, 1990 жылы
Мәскеудегі КСРО Бас прокуратурасының басшы қызметкерлердің біліктілігін арттыру
институтына тҥсіп, АҚШ, Венгрия және Швеция мемлекеттеріндегі шетелдік тәжірибені оқыпҥйрену тренингтерінен ӛтті. Жақыпбаев мырза заң шығармашылығы мен қҧқық қолдану қызметі
аясында мол тәжірибеге ие. Бас прокуратурада, ҚР ІІМ мемлекеттік тергеу комитетінде, сондай-ақ
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі жанындағы Қаржылық бақылау комитеті
тӛрағасының орынбасары, ҚР Парламенті Мәжілісі Аппараты заңнама бӛлімінің меңгерушісі,
Қазақстан Республикасы Парламенті Заң шығармашылығы қызметі және мониторинг
орталығының директоры, және Қазақстан Республикасы Парламентінің Мәжілісі Тӛрағасының
кеңесшісі ретінде мемлекеттік қызметтер атқарды. Ол «Қазақстан Республикасының Қарулы
Кҥштеріне 10 жыл», «Қазақстан теміржолына 100 жыл», «Қазақстан Республикасының
Парламентіне 10 жыл», «Қазақстан Республикасының тәуелсіздігіне 20 жыл» мерейтойлық
медальдарымен, ҚР Премьер-Министрі К.Қ. Мәсімовтің алғыс хатымен, «Самҧрық-Қазына» АҚ
Қҧрмет грамотасымен, «KAZENERGY» медалімен марапатталған.
Айбек Ботабеков Директорлар кеңесінің 2009 ж. №8 шешімімен Экономика жӛніндегі
басқарушы директор болып тағайындалған. Ботабеков мырза жоғары білімді 1997 жылы Е.А.
Бӛкетов атындағы Қарағанды мемлекеттік университетінде алған. Ол еңбек жолын KEGOC-та
1997 жылдан, Компания филиалдарының бірінде бухгалтер лауазымында жҧмыс істеуден
бастады. Ол ҚР Президенті Н.Назарбаевтың Алғыс хатымен және тӛс белгісімен, «Қазақстан
Республикасының тәуелсіздігіне 20 жыл» мерейтойлық медалімен, «Самҧрық-Қазына» АҚ Қҧрмет
Грамотасымен, Қазақстан Республикасының «Ерең енбегі ҥшін» медалімен марапатталған. «ТМД
қҧрметті энергетигі» атағына ие.
Ӛтемақы
Директорлар кеңесі мен Басқарма мҥшелеріне және негізгі қызметкерлерге тӛленген ӛтемақының
жалпы сомасы 2012 жылы 273 534 мың теңге және 2013 жылы 295 738 мың теңгені қҧрады.
Директорлар кеңесінің мҥшелеріне тӛленетін ӛтемақылар
Компания Жарғысында Акционерлердің жалпы жиналысының шешімі бойынша Директорлар
кеңесінің мҥшелеріне сыйақы тӛленуі және Директорлар кеңесі мҥшелерінің ӛз міндеттерін
немесе функцияларын орындауға байланысты шығыстары ӛтелуі мҥмкін. Компания Қордың
ӛкілдері болып табылатын Директорлар кеңесі мҥшелеріне сыйақы тӛлемейді және шығыстарын
ӛтемейді. Компания тәуелсіз директорларға ғана сыйақы тӛлейді және шығыстарын ӛтеп береді.
Тәуелсіз директорларға сыйақы тӛлеу: жылдық тіркелген сыйақыдан және қосымша сыйақыдан
тҧрады. Жылдық тіркелген сыйақының мӛлшерін Акционерлердің жалпы жиналысы анықтайды.
Қосымша сыйақы тәуелсіз директорға Қоғамның Директорлар кеңесі комитетінің әрбір кҥндізгі
отырысына қатысқаны ҥшін тӛленеді. Компания сондай-ақ тәуелсіз директорға Директорлар
кеңесінің кҥндізгі отырысына баруға байланысты жҧмсаған шығыстарын егер осындай отырыс
тәуелсіз директордың тҧрғылықты жерінен тыс жерде ӛткен жағдайда ӛтеп береді.
Мың теңгемен

Сыйақы сомасы

2011 жылға

2012 жылға

2013 жылға

5 913

12 564

14 120
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Ӛтемақы сомасы

349

1 952

1 952

Басқарма мүшелеріне тӛленетін ӛтемақылар
Басқарма мҥшелеріне еңбекақы тӛлеу "КЕGОС" АҚ Ішкі аудит қызметінің еңбеккерлері мен
Корпоративтік хатшысына еңбекақы және сыйақы тӛлеу ережелеріне сәйкес жҥзеге асырылады.
Басқарма мҥшелері ай сайынғы негізде жалақы алады. Басқарма мҥшелерінің қызметақы мӛлшері
Директорлар кеңесінің шешімімен анықталады. Жалақыға қосымша ретінде Компания сондай-ақ
Басқарма мҥшелеріне мынадай ӛтемақыларды: (1) әлеуметтік тӛлемдерді және (2) сомасы
Басқарма мҥшесінің жҧмыс нәтижелеріне тікелей байланысты болатын Басқарма мҥшелерінің
жҧмысын негіздеуге бағытталған сыйақыларды тӛлейді.
Әлеуметтік тӛлемдер (i) Компания Қазақстан Республикасының Тәуелсіздік кҥніне орай барлық
қызметкерлерге жылына бір рет тӛлейтін тіркелген сыйақы сомасынан тҧрады, ол 10 ең аз
жалақыдан немесе осы Инвестициялық меморандум жасалған кҥнге 199 660 теңгеден аспайды;
және (ii) сауықтыруға арналған материалдық кӛмек сомасы, оны Компания сондай-ақ барлық
қызметкерлерге жылына бір рет жыл сайынғы ақылы еңбек демалысы берілген кӛзде тӛлейді.
Компания Басқарма мҥшелеріне Директорлар кеңесінің Басқарманың әрбір мҥшесі ҥшін жекежеке белгілейтін кӛрсеткіштерге немесе міндеттерді орындауға қол жеткізгені ҥшін уәждемелік
сыйақы тӛлеуге қҧқылы. Сыйақының соңғы сомасын Директорлар кеңесі Басқарма мҥшесінің
жҧмысын бағалау нәтижелері және олардың алға қойылған міндеттерді орындауы бойынша
(белгілі бір нәтижелерге немесе кӛрсеткіштерге қол жеткізу) анықтайды.
Басқарма мҥшелеріне тӛленген жалақы мен ӛтемақы мӛлшері кестеде кӛрсетілген:
Мың теңгемен
2011 жылға

2012 жылға

2013 жылға

Жалақы сомасы

72 878

260 836

264 790

Ӛзге ӛтемақылар сомасы

180 966,6

186 615,2

164 940,8

Негізгі қызметкерлерге (филиал директорлары мен құрылымдық бӛлімше басшыларына)
тӛленетін ӛтемақылар
Негізгі қызметкерлерге еңбекақы тӛлеу "КЕGОС" АҚ қызметкерлеріне еңбекақы және сыйақы
тӛлеу ережесіне сәйкес жҥзеге асырылады.
Компанияның негізгі қызметкерлері ай сайынғы негізде жалақы алады. Негізгі қызметкерлердің
қызметақысының мӛлшерін Басқарма тӛрағасы белгілейді. Жалақыға қосымша ретінде Компания
сондай-ақ негізгі қызметкерлерге мынадай ӛтемақыларды (1) Басқарма мҥшелеріне тӛленетін
әлеуметтік тӛлемдерге ҧқсас әлеуметтік тӛлемдерді және (2) сомасы негізгі қызметкердің жҧмыс
нәтижелеріне тікелей байланысты болатын Басқарма мҥшелерінің (негізгі қызметкерлердің)
жҧмысын негіздеуге бағытталған ӛтемақыларды тӛлейді.
Компания негізгі қызметкерлерге Басқарма мҥшелеріне тӛленетін ҧқсас әлеуметтік тӛлемдерді
тӛлейді.
Уәждемелік ӛтемақы Компанияның негізгі қызметкерлерге тоқсан және/немесе жыл ішіндегі
жҧмыс нәтижелері ҥшін тӛленетін сыйақылардан тҧрады. Осындай ӛтемақының соңғы сомасын
әрбір негізгі қызметкердің жҧмысын бағалау нәтижелері бойынша Басқарма анықтайды, алайда
кез келген жағдайда ол белгілі бір тіркелген мӛлшерден аспайды.
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Директорлар кеңесі және Басқарма мҥшелерінің мҥдделілігі
Директорлар кеңесі немесе Басқарманың бірде бір мҥшесі Ҧсынысқа дейін Компания акцияларын
иеленген емес және Акцияларды сатып алуға ӛтінім бермеген. Ҧсынысқа дейін Директорлар
кеңесінің мҥшелері немесе Басқарма мҥшелері отбасыларының бірде бір мҥшесі Компания
акцияларын меншік қҧқығында иеленбеген және Акцияларды сатып алуға ӛтінім берген жоқ.
Директорлар кеңесінің мҥшелері мен Басқарма мҥшелерінің арасында отбасылық және туыстық
қарым-қатынас жоқ.
Компания директорларының бҧрын атқарған лауазымдары туралы ақпарат
Директорлар кеңесі немесе Басқарманың бірде бір мҥшесі соңғы бес жыл ішінде:
а) қандай да бір серіктестікте әріптес болып, осы уақыт аралығында немесе осыған дейінгі он
екі айда серіктестіктің мәжбҥрлі таратылуына, серіктестікті басқаруға немесе оның қандай
да бір келісімі бойынша әрекет жасауға қатысқан жоқ; айлакерлік немесе тәртіп
бҧзушылықтар бойынша айып тағылып, сотқа тартылған жоқ;
б) алаяқтық немесе әдепсіздік айыптауларына байланысты қайсыбір соттауларға (ӛтіп кеткен
не ӛтпеген) ие емес;
в) банкрот болып жарияланбаған және қандай да бір тҧлғамен келісімге тҧрмаған;
г) осы сәтте немесе ӛзі директор немесе басқа да лауазым иесі болғаннан кейінгі он екі ай
ішінде конкурстық ӛндіріс, мәжбҥрлі тарату, басқару жҥргізілген, компанияның қандай да
бір келісімі немесе кредиторлармен тҧтастай не осындай компанияның кез келген
сыныпты кредиторларымен келісімге отырған қандай да бір компанияның директоры
немесе басқа да лауазымды тҧлғасы болған жоқ;
д) осында серіктестіктің кез келген активтері ҥшін конкурстық ӛндіріс басталған сәттегі
немесе он екі ай ішінде кез келген серіктестің әріптесі болған жоқ;
е) серіктестікке қатысты конкурстық ӛндірісі бар активтерге ие емес; немесе
ж) кез келген мемлекеттік орган тарапынан (арнайы кәсіби органдарды қоса алғанда) кез
келген ресми айыптаулар тағылған жоқ, немесе компания директоры немесе басқа
лауазымды тҧлға ретіндегі іс-қимылдары ҥшін не Компанияға басшылықты жҥзеге асыру
немесе істерін жҥргізу кезіндегі іс-қимылдары ҥшін сот арқылы біліктілігінен айырылған
жоқ.
Компания департаменттерінің басшылары
Осы Инвестициялық меморандум әзірленген кҥнге Компания департаменттерінің басшылары
мына тҧлғалар болып табылады:
Департамент

Департамент басшысы

Жҥйелік қызмет кӛрсету

Қуанышбаев Жәнібек Болатбекҧлы

Сатып алу

Демина Любовь Михайловна

Қамтамасыз ету

Ахметтаев Дәуір Диасҧлы

Жоспарлау және экономикалық талдау

Жексембинов Серік Жомартқалиҧлы

Бухгалтерлік және салықты есепке алу

Мҧқанова Динара Тҧрашқызы

Қазынашылық

Молдыбаева Ника Ахметқызы

Жобаларды басқару

Катышев Сергей Ирманович
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Департамент

Департамент басшысы

Релелік қорғаныш және қосалқы
станцияларды автоматтандыру

Нурутдинов Әділ Болатҧлы

ҦЭТ-ты дамыту

Исенов Нҧржан Кәкімжанҧлы

Пайдалану

Арыстанов Бауыржан Пірімтайҧлы

Кҥрделі қҧрылыс

Атақҧлов Ермаханбет Тіллабекҧлы

Заң

Сафуани Тӛлеген Есенқҧлҧлы

Корпоративтік даму

Ахметов Ербосын Кимович

Адами ресурстарды басқару

Айменов Ханат Армиянҧлы

Сыртқы байланыс

Шайханов Арман Жаңабайҧлы

Ішкі аудит қызметі

Есетов Ӛміржан Ӛмірбекҧлы

Корпоративтік хатшы қызметі

Рамазанов Ертай Бауыржанҧлы

Техникалық бақылау және еңбек қорғау
қызметі

Аппақов Нҧрбол Тілеукеҧлы

Қауіпсіздік қызметі

Жақыпбаев Алпысбай

Баспасӛз қызметі

Қарпышев Орал Қабылҧлы

Телекоммуникациялар және ақпараттық
технологиялар басқармасы

Әнесов Серік Ибадуллаҧлы

Қҧжаттамалық қамтамасыз ету және
бақылау басқармасы

Кезекенева Кҥләй Бақайқызы

Компания филиалдарының/ӛкілдігінің басшылары
Осы Инвестициялық
меморандум әзірленген кҥнге Компания филиалдарының/ӛкілдігінің
басшылары мына тҧлғалар болып табылады:
Филиал/Ӛкілдік

Филиал/Ӛкілдік басшысы

Жҥйелік оператордың Ҧлттық
диспетчерлік орталығы (Филиал)

Нҧғманов Серік Айбекҧлы

«Ақмола ЖЭТ» филиалы

Алшынбеков Жаңабай Жҧмаділҧлы

«Ақтӛбе ЖЭТ « филиалы

Қазиев Хабибулла Асанҧлы

«Алматы ЖЭТ» филиалы

Уражанов Қайрат Манапҧлы

«Шығыс ЖЭТ» филиалы

Алпысбаев Талғат Тҧрсынҧлы

«Батыс ЖЭТ» филиалы

Дайнеко Александр Николаевич

«Сарыбай ЖЭТ» филиалы

Қаракесеков Қайрат Ізбасарҧлы

«Солтҥстік ЖЭТ» филиалы

Тҧяқов Тӛлеу Ақанҧлы

«Орталық ЖЭТ» филиалы

Бейсенов Арман Қыдырбайҧлы

«Оңтҥстік ЖЭТ « филиалы

Гольдштейн Сергей Генрихович

KEGOC-тың Алматы қ.-дағы ӛкілдігі

Қалменов Марат Ерғалиҧлы
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«Энергоинформ» АҚ басшылығы
Осы Инвестициялық меморандум әзірленген кҥнге «Энергоинформ» АҚ Басқармасының
тӛрағасы Әбдіғалиев Әнуар Молдағалиҧлы болып табылады.
«Жаңартылатын энергия кӛздерін қолдау жӛніндегі есеп айырысу-қаржы орталығы» ЖШС
басшылығы
Осы Инвестициялық меморандум әзірленген кҥнге «Жаңартылатын энергия кӛздерін қолдау
жӛніндегі есеп айырысу-қаржы орталығы» ЖШС Бас директоры Нҧрмағанбетов Жандос
Демесінҧлы болып табылады.
Директорлар кеңесінің және Басқарманың мҥдделі тҧлғалары
Компания ӛзінің кҥнделікті шаруашылық қызметін жҥзеге асыру барысында негізгі акционері Қор
болып табылатын оның ҥлестес компанияларымен жасалуынада мҥдделілік бар мәмілелер жасап
келді және жасауда. Қор тобының мҥшелері арасында мәмілелер жасау рәсімі Қор туралы заңмен
және Қор Тобы мҥшелерінің арасында мәміле жасау ережесімен реттеледі («Самҧрық-Қазына» АҚ
тобына енетін ҧйымдар арасында мәміле жасау ережелері).
Қор Тобы мҥшелерінің арасында мәміле жасау ережесі Компания Басқармасына Қор Тобының
ӛзге мҥшелерімен мәміле жасау туралы шешім қабылдауға ӛкілеттік береді. Компания Басқармасы
мҥшелерінің 75 пайызы шешім қабылдауды жақтап дауыс берсе, шешім қабылданды деп
саналады. Компанияның Директорлар кеңесі де ӛз қарауы бойынша Қор Тобының мҥшелерімен
мәміле жасау туралы шешім қабылдай алады.
Осы Инвестициялық меморандум әзірленген кҥнге Қор Компанияның жалғыз акционері болып
табылады және Ҧсыныстан кейін Қорға 90% плюс бір акция тиесілі болады. Компанияның
бақылаушы акционері бола отырып, Қор КEGOC-тың Директорлар кеңесін, сондай-ақ Компания
Басқармасының да жҧмысын бақылайды. Бҧл жағдаят Компания ҥшін жасалуында мҥдделік бар
мәмілелердің ӛзара байланысты емес тараптар арасында жасалған мәмілелерге қарағанда
қолайлылық шарты аз екендігін кӛрсетеді, бҧл мәмілелер жасау тәуекелін туындатады.
Толығырақ ақпарат ҥшін «Қордың Компанияның негізгі акционері ретіндегі мҥдделері
Компания мҥдделерінен және Акцияларды ҧстаушылардың мҥдделерінен ерекшеленуі
мҥмкін» бӛлімін қараңыз.
Директорлар кеңесі мҥшелерімен, Басқарма мҥшелерімен және негізгі қызметкерлермен
жасалатын мәмілелелер
Компания Директорлар кеңесі мҥшелерімен немесе осы бӛлімде аталған негізгі қызметкерлермен
2011 жылдың 1 қаңтарынан 2013 жылдың 31 желтоқсаны аралығында олардың Директорлар
немесе Компания қызметкерлері ретіндегі мәртебелеріне байланысты мәмілелерден басқа
мәмілелелер жасаған жоқ
Корпоративтік басқару
Компания корпоративтік басқаруды жетілдіру саясатын іске асыруда. Тиімді корпоративтік
басқару әдістерін әзірлеу мен тҧрақты дамуды қамтамасыз ету KEGOC-тың 2025 жылға дейінгі
Ҧзақ мерзімді даму стратегиясында баяндалған
Компанияның тҧтқалы стратегиялық
мақсаттарының бірі болып табылады.
Тәуелсіз директорлар
Акционерлік қоғамдар туралы заңға сай директорлардың кемінде 30 пайызы тәуелсіз директорлар
болуы тиіс. Қазіргі тҧста алты директордың ҥшеуі тәуелсіз директор болып табылады.
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Соныменен, тәуелсіз директорлар саны Акционерлік қоғамдар туралы заң талаптарына жауап
береді.
Акционерлік қоғамдар туралы Заңға және Компанияның Жарғысына сәйкес, Директор мына
жағдайларда:
Компанияның немесе оның ҥлестес ҧйымдарының ҥлестес тҧлғасы болып табылмаса және
Директорлар кеңесіне сайланғаннан кейінгі ҥш жыл ішінде сондай дәрежеде болмаса
(Компанияның тәуелсіз директоры лауазымында болу жағдайынан басқа);
Компанияның немесе оның ҥлестес ҧйымдарының лауазымдық тҧлғаларына
бағыныштылықпен байланысты болмаса, және Директорлар кеңесіне сайланғаннан кейінгі
ҥш жыл ішінде сондай дәрежеде болмаса;
аудиторлық ҧйымның қҧрамында жҧмыс істейтін аудитор ретінде Компанияның аудитіне
қатыспаса және Директорлар кеңесіне сайланғаннан кейінгі ҥш жыл ішінде мҧндай аудитке
қатыспаса;
Компания органдарының жиналыстарына кез келген акционердің ӛкілі ретінде қатыспаса
және Директорлар кеңесіне сайланғаннан кейінгі ҥш жыл ішінде мҧндай ӛкіл болмаса;
мемлекеттік қызметші болып табылмаса тәуелсіз болып саналады.
Директорлар кеңесінің Комитеттері
Акционерлік қоғамдар туралы Заңға және Компанияның Жарғысына сәйкес, Компания
Директорлар кеңесінің мынадай мәселелер жӛніндегі комитеттерін қҧруға міндетті:
ішкі аудит;
кадрлар мен сыйақылар;
стратегиялық жоспарлау;
әлеуметтік мәселелер.
Компанияда ҥш комитет жҧмыс істейді: Аудит бойынша, кадрлар мен сыйақылар мәселесі
бойынша, сондай-ақ стратегиялық жоспарлау мен корпоративтік басқару жӛнінде. Әлеуметтік
мәселелер осы ҥш комитет арасында бӛлінеді. Акционерлік қоғамдар туралы заңға сәйкес 1- 4т.
санамаланған мәселелер бойынша комитеттердің тӛрағасы тек тәуелсіз директорлар бола алады.
Аудит жӛніндегі комитет
Аудит жӛніндегі комитет Директорлар кеңесінің кеңесші комитеті болып табылады. Ол
Директорлар кеңесіне мынадай негізгі мәселелер бойынша ҧсынымдар беруге жауапты: (i)
Компанияның қаржылық және экономикалық қызметін мониторингілеу жҥйесінің тиімділігі; (ii)
Компания тәуекелдерін басқару жҥйесінің тиімділігі әрі (iii) Компаниядағы сыртқы және ішкі
аудиторлардың тәуелсіздігі.
Акционерлік қоғамдар туралы заңға сәйкес аудит жӛніндегі комитет тӛрағасы тек тәуелсіз
директор болуы тиіс. Компанияның ішкі қҧжаттарына сай Аудит жӛніндегі комитет қҧрамына кем
дегенде екі директор енуі тиіс, ең болмағанда біреуі тәуелсіз директор және комитет тӛрағасы
болуы тиіс. Ішкі аудит жӛніндегі комитеттің кемінде бір мҥшесінің бухгалтерлік есепке алу,
қаржы, қаржылық есеп немесе аудит аясындағы білімі жеткілікті, тәжірибесі болуы тиіс.
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Қазіргі уақытта Аудит жӛніндегі комитетке ҥш тәуелсіз директор енеді: Дәукеев мырза, Спицын
мырза және Сутера мырза. Сутера мырза комитет тӛрағасы болып табылады. Аудит жӛніндегі
комитеттің барлық мҥшелерінің комитет қарауындағы мәселелерге қатысты білімдері мен
біліктілігі жеткілікті.
Аудит жӛніндегі комитет жылдық қызмет жоспарын әзірлейді және осы жоспарға сәйкес
отырыстар ӛткізеді. Комитет отырыстары бейне немесе аудиоконференция тҥрінде ӛткізілуі
мҥмкін. Қажет кезде кезектен тыс отырыстар жҥргізіле алады. Комитет отырыстарды
ҧйымдастыру мен шақыру ҥшін жауапты хатшыны тағайындайды.
Аудит жӛніндегі комитеттің негізгі міндеттері: (i) Компанияның қаржылық есептілігін тексеру;
Бухгалтерлік есепке алу саясатына енгізуге ҧсынылған ӛзгерістерді қарау және талдау; (ii)
Компания басшылығы мен сыртқы аудитор арасындағы елеулі келіспеушіліктерді қарау; (iii)
Бухгалтерлік есепке алу саясатын алдын ала бекіту; (iv) қаржылық есептілікті жылдың аяғына
қарай алдын ала бекіту; (v) сыртқы және ішкі аудиторлардың Компания тәуекелдерін басқару
жҥйесіне қатысты есептерін қарау; (vi) тәуекелдерді басқару жҥйелерінің тиімділігін және ішкі
мониторингті арттыру мақсатында Компанияның алдын ала қолданатын іс-қимылдары мен
шараларының салдарларын талдау; (vii) сыртқы аудиторды тарту туралы ҧсыныстарды қарау және
тиісті ҧснымдарды беру; (viii) аудиторлық қызметтер мен қосымша қызметтерді кӛрсету туралы
шарттар жобаларын қарау; (ix) жылдың аяғына қаржылық нәтижелер мен сыртқы аудиттен ӛтетін
аралық қаржылық есептікті қарау; (x) Ішкі аудит қызметінің жҧмысына бақылау.
Тағайындаулар және сыйақылар жӛніндегі комитет
Тағайындаулар және сыйақылар жӛніндегі комитет Директорлар кеңесінің кеңесші Комитеті
болып табылады. Акционерлік қоғамдар туралы Заңға сәйкес Тағайындаулар және сыйақылар
жӛніндегі комитет тӛрағасы тәуелсіз директор болуы тиіс. Компанияның ішкі қҧжаттарына сай
Аудит жӛніндегі комитет қҧрамына кем дегенде екі директор енуі тиіс, ең болмағанда біреуі
тәуелсіз директор және комитет тӛрағасы болуы тиіс. Тағайындаулар және сыйақылар жӛніндегі
комитет мҥшелері Директорлар кеңесі мҥшелерінің кӛпшілік дауысымен сайланады.
Қазіргі уақытта Тағайындаулар және сыйақылар жӛніндегі комитет ҥш тәуелсіз директордан
тҧрады: Дәукеев мырза, Спицын мырза және Сутера мырза. Дәукеев мырза комитет тӛрағасы
болып табылады.
Тағайындаулар және сыйақылар жӛніндегі жылдық қызмет жоспарын әзірлейді және осы
жоспарға сәйкес отырыстар ӛткізеді. Қажет кезде кезектен тыс отырыстар ҧйымдастырылуы
мҥмкін. Тағайындаулар және сыйақылар жӛніндегі комитет отырыстарын ҧйымдастыру мен
шақыру ҥшін жауапты Комитет хатшысының міндетін Корпоративтік хатшы орындайды.
Комитеттің негізгі міндеттері: (i) тәуелсіз директорлар мен корпоративтік хатшыны таңдаудың
біліктілік талаптарын жәене ӛлшемдерін әзірлеу; (ii) Директорлар кеңесінің, басқарманың
мҥшелерін, корпоративтік хатшы мен Компанияның басқа да қызметкерлеріне сыйақы беру
туралы ҧсынымдар әзірлеу; (iii) корпоративтік хатшыны тағайындау жӛнінде ҧсынымдар әзірлеу;
(v) Басқарма мҥшелерінің сандық қҧрамы мен уәкілеттік мерзімдеріне қатысты ҧсынымдар
әзірлеу; (vi) сыйақы мен еңбекақыға қатысты ішкі қҧжаттарды, сондай-ақ соларға ӛзгерістер мен
толықтыруларды қарау.
Стратегиялық жоспарлау мен корпоративтік басқару мәселелері жӛніндегі комитет
Стратегиялық жоспарлау мен корпоративтік басқару мәселелері жӛніндегі комитет Директорлар
кеңесінің кеңесші Комитеті болып табылады. Акционерлік қоғамдар туралы Заңға сәйкес
Стратегиялық жоспарлау мен корпоративтік басқару мәселелері жӛніндегі комитеттің тӛрағасы
тәуелсіз директор болуы тиіс. Компанияның ішкі қҧжаттарына сай Стратегиялық жоспарлау мен
корпоративтік басқару мәселелері жӛніндегі комитет қҧрамына кем дегенде екі директор енуі тиіс,
ең болмағанда біреуі тәуелсіз директор және комитет тӛрағасы болуы тиіс. Стратегиялық
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жоспарлау мен корпоративтік басқару мәселелері жӛніндегі комитет мҥшелері Директорлар кеңесі
мҥшелерінің кӛпшілік дауысымен сайланады.
Қазіргі уақытта Стратегиялық жоспарлау мен корпоративтік басқару мәселелері жӛніндегі
комитеттің қҧрамында ҥш тәуелсіз директор бар: Дәукеев мырза, Спицын мырза және Сутера
мырза. Спицын мырза Комитет тӛрағасы болып табылады.
Стратегиялық жоспарлау мен корпоративтік басқару мәселелері жӛніндегі комитет жылдық
қызмет жоспарын әзірлейді және осы жоспарға сәйкес отырыстар ӛткізеді. Қажет кезде кезектен
тыс отырыстар ӛткізеді. Стратегиялық жоспарлау мен корпоративтік басқару мәселелері жӛніндегі
Комитет отырыстарын ҧйымдастыру мен шақыру ҥшін жауапты Комитет хатшысының міндетін
Корпоративтік хатшы орындайды.
Стратегиялық жоспарлау мен корпоративтік басқару мәселелері жӛніндегі комитеттің негізгі
міндеттері: (i) Компанияның ҧзақ мерзімді стратегиясын, сондай-ақ соған ӛзгерістер мен
толықтыруларды алдын ала талдау; (ii) ҧзақ мерзімді стратегияны іске асыру жӛніндегі
жоспарларды алдын ала талдау; (iii) есептерді және стратегияның тиімділігі туралы ақапаратты
мазмҧндайтын басқа да қҧжаттарды алдын ала талдау.
Корпоративтік хатшы
Директорлар кеңесі Директорлар кеңесіне бағынатын және есеп беретін корпоративтік хатшыны
жай кӛпшілік дауыспен сайлайды. Корпоративтік хатшының негізгі міндеттері: (i) Компанияның,
оның басшылығының және басқа да органдар қызметінің
Қазақстан Республикасының
заңнамасында, Жарғы мен Компанияның басқа да ішкі қҧжаттарында мазмҧндалған корпоративтік
басқару талаптарына сәйкестігін қамтамасыз ету; (ii) Директорлар кеңесі мен оның комитеттері
отырыстарының тиімділігін қамтамасыз ету; (iii) басқарушы органдармен және Компанияның
қҧрылымдық бӛлімшелері арасындағы тиімді коммуникацияны қамтамасыз ету.
Корпоративтік басқару кодексі
Корпоративтік басқару кодексі (бҧдан әрі – «Кодекс») 2011 ж. 17 мамырда Компанияның жалғыз
акционері ретіндегі Қор арқылы бекітілді. Осы Инвестициялық меморандум әзірленген кҥнге Қор
Компанияның жалғыз акционері болып қала береді. Тиісінше, Кодекс бойынша Компания ӛзінің
жалғыз акционерінің мҥддесіне сай іс-әрекет етуге тиіс екендігі кӛзделеді. Компания ӛзінің
барлық акционерлерінің мҥддесіне сай іс-әрекет ететіндігі туралы ӛзгерістерді Кодекске енгізу
бойынша жҧмыс істеуде.
Компанияның корпоративтік басқару қызметінің ашықтығын арттыру және Компанияның жоғары
корпоративтік басқару стандарттарын орындау даярлығын кӛрсету Кодексті қабылдаудағы негізгі
мақсаттар болып табылады.
Кодекс қағидалар мен ҧсынымдар жиынтығын кӛрсетеді, оларды Компания ішкі корпоративтік
қатынастар мен басқа да нарыққа қатысушылармен қарым-қатынастардың жоғары этикалық
стандарттарын сақтау ҥшін қызмет барысында басшылыққа алуы қажет.
Кодекс Компанияның ағымдық қызметінде заңнамалық талаптарды және іскерлік тәртіптің
этикалық стандарттарын бҧлжытпай сақтауға негізделген тиімді стандарттар мен корпоративтік
тәртіп салттарын тҧжырымдауға және ендіруге сәйкес әзірленген. Компанияның акционерлердің,
клиенттер мен қызметкерлердің алдындағы жағымды имиджін қалыптастыру, сондай-ақ
тәуекелдерді бақылау мен мейлінше азайту, орнықты қаржылық нәтижелер мен табысты
жарғылық қызметті қолдау Кодексті ендіру және сақтаудағы мақсат болып табылады.
Кодекске сәйкес Компанияны Директорлар кеңесі мен Басқарманың тиімді басқару қағидаты,
Компанияның тәуелсіз қызмет қағидаты, Компанияның қызметі туралы ақапратты ашықтық пен
шынайылық қағидатына сәйкес жариялау, заңдылық пен этикалық қағидат, дивидендтік және
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кадр саясатының тиімділік қағидаты, қоршаған ортаны қорғау қағидаты, корпоративтік даудамайлар мен мҥдделер қақтығысын шешу қағидаты, сондай-ақ жауапкершілік қағидаты
Компанияның корпоративтік басқару мақсаттары болып табылады.
Инвесторлармен қарым-қатынастар
Ӛз акционерлерімен қарым-қатынастарды жоғары деңгейде ҧстап тҧру ҥшін Компания
Инвесторлармен жҧмыс департаментін қҧрды, ол қҧрылым Компаниядағы инвесторлармен
қарым-қатынасты ҥйлестіретін болады және Компанияның ӛз акционерлерімен ӛзара іс-қимылды
жолға қоюда негізгі байланыс кӛзіне айналады.
Тәуекелдерді басқару
Компания тәуекелдерді басқару қҧрылымын әзірледі және бекітті, оған Директорлар кеңесі
бекіткен Компанияның бірнеше саясаттары енеді. Компания сондай-ақ Басқарманың кеңесші
органы болып табылатын Тәуекелдерді басқару мәселелері жӛніндегі комитетті қҧрды.
Комитет қҧрамына мына мҥшелер енеді:


Комитет тӛрағасы, КEGOC Басқарма тӛрағасы - Қажиев Б.Т.;



Комитет тӛрағасының орынбасары, Басқарма тӛрағасының корпоративтік басқару жӛніндегі
орынбасары - Бексары Ж.М.;

Комитет мҥшелері:


КЕGOC Басқарма тӛрағасының бірінші орынбасары - Жазықбаев Б.М.;



Басқарма тӛрағасының ӛндіріс жӛніндегі орынбасары – Ақмурзин А.А.;



Техникалық бақылау және қамтамасыз ету жӛніндегі басқарушы директор – Темірбеков Б.Ж.;



Экономика жӛніндегі басқарушы директор – Ботабеков А.Т.;



Қҧқықтық қамтамасыз ету және қауіпсіздік жӛніндегі басқарушы директор – Жақыпбаев
К.Т.;



ҦЭТ-ты дамыту және жҥйелік қызметтер жӛніндегі басқарушы директор – Қуанышбаев А.Д.;



Филиалдармен және ЕБҦ-мен жҧмыс жӛніндегі басқарушы директор – Бекенов М.О.;



Заң департаментінің директоры – Сафуани Т.Е.;



«КЕGOC» АҚ «ЖО Ҧлттық диспетчерлік орталығы» филиалының директоры - Нҧғыманов
С.А.;



Ішкі аудит қызметінің басшысы (дауыс беру қҧқысыз, бақылаушы ретінде) – Есетов О.О.;



Корпоративтік даму департаментінің директоры– Ахметов Е.К..

Тәуекелдерді басқару мәселелері жӛніндегі комитеттің негізгі міндеттері: (i) Басқармаға
тәуекелдерді басқарумен байланысты кез келген шешімдер бойынша ықпал ету; (ii) тәуекелдерді
басқару жҥйесінің тиімділігі жӛнінде ҧсынымдар беру; (iii) тәуекелдерді анықтау, талдау, бағалау
және тәуекелдерді басқару жӛніндегі шараларды әзірлеу; (iv) Компанияның еншілес ҧйымдарына
тәуекелдерді басқару жӛнінде ҧсынымдар беру.
Ішкі аудит
Компанияда Директорлар кеңесіне бағынатын және есеп беретін Ішкі аудит қызметі қҧрылған.
Акционерлік қоғамдар туралы Заң Ішкі аудит қызметінің болуын міндетті деп есептемейді.
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Ішкі аудит қызметінің мҥшелерін Директорлар кеңесі тағайындайды. Компанияның ішкі
саясаттарына сай Ішкі аудит қызметі ӛз міндеттерін риясыз орындауы ҥшін тәуелсіз болуы тиіс,
Ішкі аудит қызметінің мҥшелерінің (і) кейін ішкі аудит объектісі болатын қандай бір қызметке
қатысуға немесе (iі) бҧрын ӛздері атқарған қызметке аудит жҥргізуге қҧқығы жоқ. Компанияның
ішкі саясаттары Ішкі аудит қызметінің басшысы мен мҥшелерінің біліктілік талаптарын
белгілейді. Біліктілік талаптары Ішкі аудит қызметінің мҥшелерінің лауазымына байланысты
ерекшеленуі мҥмкін.
Ішкі аудит қызметінің негізгі міндеттері:(i) ішкі бақылау жҥйесінің сенімділігі мен тәуекелдерді
басқару жҥйесінің тиімділігін бағалау; (ii) Компанияның Қазақстан заңдарының талаптарын
сақтауын бағалау, талаптарды орындау жҥйесін бағалау; (iii) Компанияның активтерін
пайдаланудың ҧтымдылығы мен тиімділігін бағалау; (iv) корпоративтік басқару жҥйесінің
сәйкестігі мен тиімділігін бағалау; (v) Компанияның еншілес ҧйымдарындағы Ішкі аудит
қызметтеріне қолдау кӛрсету.
Ішкі аудит қызметі мынадай негізгі міндеттерді атқарады: (i) Компаниядағы ішкі бақылау
жҥйесінің сәйкестігі мен тиімділігін бағалау; (ii) Компанияның Қазақстан заңдарының,
халықаралық шарттардың, Компанияның ішкі саясаттарын, мемлекеттік органдар ӛкімдерінің,
Компания органдары шешімдерінің талаптарын сақтау мониторингі және жоғарыда
санамалағандарды
мониторингілеу жҥйесін бағалау; (iii) Компанияның сыртқы аудит
ҧсынымдарын сақтау мониторингі; (iv) Компанияның сыртқы аудитіне қатысу.
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ЖАРҒЫЛЫҚ КАПИТАЛ СИПАТТАМАСЫ
Компанияның Жарғылық капиталы жай акциялардың қосындысынан тҧрады, жай акциялар ӛз
иеленушілеріне дауыс беру қҧқығын береді.
Компанияның ірі акционері Қор болып табылады, ол Ҧсынысқа дейін Компанияның барлық
дауыс беруші акцияларының 100%-ға тең мӛлшеріндегі жай акцияларына ие болды. Ҧсыныстан
кейін Қор Компанияның барлық дауыс беруші акцияларының кемінде 90% плюс бір акциясына ие
болады. «НЕГІЗГІ АКЦИОНЕР» бӛлімін қараңыз.
Бастапқы жарғылық капитал
1998 жылы Компания атаулы қҧны 10 000 теңге болатын 7 406 963 жай акция шығарды. Акциялар
шығарылымын Бағалы қағаздар жӛніндегі Ҧлттық Комиссия 1998 жылдың 27 тамызында тіркеді.
Қазақстан
Республикасының Ҥкіметі Қазақстан
Республикасы Қаржы министрлігінің
Мемлекеттік мҥлік және жекешелендіру департаменті арқылы барлық 7 406 963 жай акцияны
сатып алды, олардың ақысын Компанияның жарғылық капиталына (i) Қазақстан Республикасы
Ҥкіметінің 1996 жылғы 28 қыркҥйегіндегі № 1188 қаулысына, [(ii) Қазақстан Республикасы
Ҥкіметінің 1996 жылғы 31 шілдесіндегі № 1193 қаулысына және (iii) Қазақстан Республикасы
Ҥкіметінің 1997 жылғы 4 тамызындағы № 1210 қаулысына сәйкес мемлекеттік мҥлікпен жарғы
салу арқылы тӛледі.
Компания осы активтерге меншік қҧқығын иеленіп отыр, олар қазір ҦЭТ-тың едәуір бӛлігін
қҧрайды. Компанияның акционерлік капиталы 74 069.63 млн.теңгеге тең.
Акционерлік капиталдың ҧлғаюы
1-шығарылым
Шығарылым құрылымы:
эмитент – KEGOC;
жалпы саны – 7 406 963 дана;
тҥрі – жай акциялар;
бір жай акцияның атаулы қҧны – 10 000 теңге;
шығарылым нысаны – қҧжатсыз;
бағалы қағаздар шығарылымын мемлекеттік тіркеуден ӛткізген орган – Қазақстан
Республикасының Бағалы қағаздар жӛніндегі ҧлттық Комиссиясы;
мемлекеттік тіркелім нӛмірі - 02-2-19/4177;
бағалы қағаздар шығарылымы мемлекеттік тіркеуден ӛткен кҥн - 1998 жылғы 27 тамыз;
акциялар шығарылымының кҥшін жою – жоқ;
бағалы қағаздарды орналастыру мезгілінің басталу және аяқталу кҥні:
- 1998 ж. 27 тамыз
- 1998 ж. 02 қараша;
2-шығарылым
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Шығарылым құрылымы:
эмитент – KEGOC;
жалпы саны – 155 625 дана;
тҥрі – жай акциялар;
бір жай акцияның атаулы қҧны – 10 000 теңге;
шығарылым нысаны – қҧжатсыз;
бағалы қағаздар шығарылымын мемлекеттік тіркеуден ӛткізген орган – Қазақстан
Республикасының Қаржы нарығын және қаржы ҧйымдарын реттеу және қадағалау агенттігі;
мемлекеттік тіркелім нӛмірі – А3493;
бағалы қағаздар шығарылымы мемлекеттік тіркеуден ӛткен кҥн - 2005 жылғы 09 маусым;
акциялар шығарылымының кҥшін жою – жоқ;
бағалы қағаздарды орналастыру мезгілінің басталу және аяқталу кҥні:
- 2005 ж. 09 маусым – 2006ж. 21 наурыз (155 624 жай акция)
- 2007 ж. 22 қыркҥйек – 2007ж. 24 желтоқсан (1 жай акция);
3 -шығарылым
Шығарылым қҧрылымы:
эмитент – KEGOC;
жалпы саны – 935 000 дана;
тҥрі – жай акциялар;
бір жай акцияның атаулы қҧны – 10 000 теңге;
шығарылым нысаны – қҧжатсыз;
бағалы қағаздар шығарылымын мемлекеттік тіркеуден ӛткізген орган – Қазақстан
Республикасының Қаржы нарығын және қаржы ҧйымдарын реттеу және қадағалау агенттігі;
мемлекеттік тіркелім нӛмірі – А3493;
бағалы қағаздар шығарылымы мемлекеттік тіркеуден ӛткен кҥн - 2008 жылғы 18 шілде;
акциялар шығарылымының кҥшін жою – жоқ;
бағалы қағаздарды орналастыру мезгілінің басталу және аяқталу кҥні:
- 18 шілде 2008 ж. – 27 қаңтар 2009 ж. (423 000 жай акция );
- 28 қаңтар 2009 ж. – 27 шілде 2009 ж. (269 000 жай акция);
- 28 қаңтар 2011 ж. – 27 шілде 2011 ж. (60 000 жай акция);
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- 28 шілде 2012 ж. – 27 қаңтар 2013 ж. (100 000 жай акция);
- 28 қаңтар 2013 ж. – 27 шілде 2013 ж. (806 000 жай акция).
4 -шығарылым
Шығарылым қҧрылымы:
эмитент – KEGOC;
жалпы саны – 300 000 дана;
тҥрі – жай акциялар;
бір жай акцияның атаулы қҧны – 10 000 теңге;
шығарылым нысаны – қҧжатсыз;
бағалы қағаздар шығарылымын мемлекеттік тіркеуден ӛткізген орган – Қазақстан
Республикасының Қаржы нарығын және қаржы ҧйымдарын реттеу және қадағалау агенттігі;
мемлекеттік тіркелім нӛмірі – А3493;
бағалы қағаздар шығарылымы мемлекеттік тіркеуден ӛткен кҥн - 2008 жылғы 24 қараша;
акциялар шығарылымының кҥшін жою – жоқ;
бағалы қағаздарды орналастыру мезгілінің басталу және аяқталу кҥні: 2008 ж. 18 шілде - 2009 ж.
27 қаңтар;
5-шығарылым
Шығарылым қҧрылымы:
эмитент – KEGOC;
жалпы саны – 1 969 709 дана;
тҥрі – жай акциялар;
бір жай акцияның атаулы қҧны – 10 000 теңге;
шығарылым нысаны – қҧжатсыз;
бағалы қағаздар шығарылымын мемлекеттік тіркеуден ӛткізген орган – Қазақстан
Республикасының Қаржы нарығын және қаржы ҧйымдарын реттеу және қадағалау агенттігі;
мемлекеттік тіркелім нӛмірі – А3493;
бағалы қағаздар шығарылымы мемлекеттік тіркеуден ӛткен кҥн - 2009 жылғы 25 қараша;
акциялар шығарылымының кҥшін жою – жоқ;
бағалы қағаздарды орналастыру мезгілінің басталу және аяқталу кҥні: 2009 ж. 28 шілде - 2010 ж.
27 қаңтар;
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2013 жылғы 18 наурызда Компания акциялар санын 1:20 пропорциясында бӛлшектеу
жолымен кӛбейтті.
6 -шығарылым
Шығарылым қҧрылымы:
эмитент – «KEGOC» АҚ;
жалпы саны – 22 978 437 дана;
тҥрі – жай акциялар;
бір акцияның атаулы қҧны – 500 теңге;
шығарылым нысаны – қҧжатсыз;
бағалы қағаздар шығарылымын мемлекеттік тіркеуден ӛткізген орган – Қазақстан Республикасы
Ҧлттық Банкінің Қаржы нарығын және қаржы ҧйымдарын бақылау және қадағалау комитеті;
мемлекеттік тіркелім нӛмірі – А3493;
бағалы қағаздар шығарылымын мемлекеттік тіркеу кҥні - 2013 жылғы 18 наурыз;
акциялар шығарылымының кҥшін жою – жоқ;
бағалы қағаздарды орналастыру мезгілінің басталу және аяқталу кҥні – акциялар
орналастырылған жоқ.
7-шығарылым
Шығарылым қҧрылымы:
эмитент – KEGOC;
жалпы саны – 21 675 623 дана;
тҥрі – жай акциялар;
бір жай акцияның атаулы қҧны – 364 теңге 78 тиын;
шығарылым нысаны – қҧжатсыз;
бағалы қағаздар шығарылымын мемлекеттік тіркеуден ӛткізген орган – Қазақстан
Республикасының Ҧлттық Банкі;
мемлекеттік тіркелім нӛмірі – А3493;
бағалы қағаздар шығарылымын мемлекеттік тіркеу кҥні - 2014 жылғы 10 қыркҥйек;
акциялар шығарылымының кҥшін жою – жоқ;
бағалы қағаздарды орналастыру мезгілінің басталу және аяқталу кҥні – акциялар
орналастырылған жоқ.
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Компания тіркеушісі
«Бағалы қағаздарды бірыңғай тіркеуші» («Тіркеуші») АҚ Компания мен Тіркеуші арасында 2013
жылы жасалған келісімге сәйкес Компания акционерлерінің тізілімін жҥргізу жӛнінде қызмет
кӛрсетеді. Тіркеуші қызметі лицензияланбайды.
Тіркеуші Қазақстан Республикасы Ҧлттық Банкі басқармасының 2011 жылғы 28 қазандағы №172
қаулысы негізінде Қазақстан Республикасы Ҧлттық Банкінің 2011 жылғы 1 желтоқсандағы №1
шешімімен бекітілді және қазіргі уақытта бағалы қағаздар нарығының жалғыз қатысушысы болып
табылады, ол қазақстандық компаниялардың акциялар ҧстаушыларының тізілімдерін жҥргізуге
қҧқылы. Қоғамның акцияларына меншік қҧқығы тиесілігі Қоғам акционерлерінің тізілімінен
алынған ҥзіндімен расталады.
Тіркеуші мына мекенжайда орналасқан: Алматы, 050000, Абылай хан даңғ., 141 тел. 8 (727) 272 47
60, факс 8 (727) 272 47 60 ішкі 230 email [info@tisr.kz]. Хамитов Бекболат Сәбитҧлы Тіркеуші
Басқармасының тӛрағасы болып табылады.
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САЛЫҚ САЛУ
Қазақстандағы салық салудың кейбір мәселелеріне арналған осы қысқаша шолу Қазақстан
заңнамасына және Қазақстандағы салық органдарының осы қҧжат әзірленген кҥнгі тәжірибесіне
негізделген, және заңдарға енгізілетін ӛзгерістерге, осындай заңдарды (кері кҥші бар) тҥсіндіру
мен қолдану тәжірибесіне байланысты ӛзгеруі мҥмкін. Бҧл қысқаша шолу Акцияларды сатып алу,
иелену немесе иеліктен шығару туралы шешім қабылдауда маңызды болып табылатын барлық
салық мәселелерінің жан-жақты сипаттамасы болып табылмайды, және барлық инвесторлар
санаттарына қолданылатын салықтық салдарларды қарастырмайды, олардың кейбіреулеріне
(дилерлер, қаржылық институттар, сақтандыру компаниялары, ҧжымдық
инвестициялық
тәсімдер, салықтан босатылған ҧйымдар, Компания тарапынан немесе акцияларды иеленген
лауазымына не атқаратын жҧмысына орай сатып алған (немесе сатып алды деп саналған)
акционерлермен байланысты) арнайы талаптар таралуы мҥмкін. Егер де ӛзгедей кӛрсетілмесе, осы
қысқаша шолу Қазақстан азаматтары болып табылатын инвесторларға ғана қатысты болып
табылады.
Тӛменде мазмҧндалған мәлімдемелер қандай да бір акционерге оның жеке салық салуына қатысты
кеңес бере алмайды. Қазақстандағы салық салуға қатысты кҥмәні бар инвесторлар және
Қазақстаннан тысқары тҧратын әрі Қазақстан болып табылмайтын басқа юрисдикцияда салық
салынатын акционерлер кәсіби консультанттың кеңесіне жҥгінулері тиіс.
Осы қысқаша шолуда Акцияларды сатып алумен, иеленумен және орналастырумен байланысты
Қазақстанда туындайтын салықтық салдарлар талқыланады. Тҧтастай алғанда, бағалы қағаздар
мен қаржы қҧралдарының салық салынуын реттейтін Қазақстанның салық заңнамасы жеткіліксіз
дамыған және кӛп жағдайларда қазақстандық салынатын салықтың дәл кӛлемі, нормаларға
сәйкестік қағидалары және кҥштеп орындау тетігі айқын емес және оларды әртҥрлі ҧғындыру
мҥмкіншілігі бар.
Жоғарыда аталған мәмілелер бойынша белгілі бір жағдайлар кезінде Қазақстанда қолданылуы
мҥмкін бір ғана салық табыс салығы болып табылады. Жоғарыда аталған мәмілелер бойынша
басқа ешбір салық немесе міндетті тӛлемдер Қазақстанда тӛленуі тиіс емес. Тӛменде аталғаннан
басқа (мысалы, дивидендтерге қосарлы салық салудан жалтару туралы шарт) осы қысқаша
шолудың барлық тиісті мақсаттары ҥшін заңды және жеке тҧлғалар ҧқсас салық салуға жатады.
Салықтық резиденттік
Қазақстан азаматтары, егер де олардың тіршілік етуортасы Қазақстанда орналасса, Қазақстан
резиденттері болып саналады. Егер де тӛменде барлық санамаланған талаптарға сай келсе,
олардың тіршілік ету ортасы Қазақстанда деп есептеледі:


Жеке тҧлға Қазақстан азаматы болып табылады немесе Қазақстанда тҧру қҧқына ие;



Жеке тҧлғаның отбасы мен жақын туыстары Қазақстанда тҧрады; және



Жеке тҧлға немесе оның отбасы мҥшелері Қазақстанда меншік қҧқығында немесе кез келген басқа
негізде жылжымайтын мҥлікке ие, және ол жылжымайтын мҥлік Жеке тҧлғаның немесе оның
отбасы мҥшелерінің тҧруы ҥшін қолжетімді.
Қосарлы салық салудан жалтару туралы шарт резиденттікті айқындаудың ӛзге де қағидаларын
қарастыра алады.
Қазақстанның салық резиденттерінің әлемнің кез келген бӛлігінде алынған табысына салық
салынады. Осы қысқаша шолу барлық Акционерлер мен Акциялар эмитенті салық салу
мақсаттары ҥшін Қазақстан резиденттері болып табылады деген жорамалға негізделеді.
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Салық салынбайтын акцияларды иеліктен айыру
KASE-де акцияларды ашық сауда-саттық әдісімен сатып алудан тҥскен кез келген кіріс, егер бҧл
акциялар KASE-нің ресми тізімінде болатын болса кез келген салық тӛлемінен босатылады.
Дивидендтерге салық салу
Дивиденділерді есептелетін кҥні KASE-нің ресми тізімінде тҧрған Акциялар бойынша
дивидендтер кез келген салық тӛлемдерінен босатылады.
Жоғарыда келтірілген сипаттама Акцияларды сатумен, иеленумен және орналастырумен
байланысты барлық салықтық салдарлардың толық талдамасы бола алмайды. Инвесторлар ӛз
салық консультанттарына нақты жағдайдағы салық салуға қатысты ӛтінім беруі тиіс.

- 220 19107389.4

ЖАЗЫЛЫМ ЖӘНЕ ЕСЕП АЙЫРЫСУ
Ҧсынысқа қатысты 2014 жылғы 30 қазанда № 1156 қаулысы («Ҥкімет Қаулысы») қабылданды,
бҧл негізгі қҧжат Акцияларды бӛлу тәртібі мен кезегін айқындайды. Компания акцияларын ҧсыну
және орналастыру Ҥкімет Қаулысымен, Акционерлік қоғамдар туралы ҚР заңымен, Бағалы
қағаздар нарығы туралы ҚР заңымен, сондай-ақ KASE ішкі ережелеріне сәйкес жҥзеге
асырылады.
Осы Инвестициялық Меморандум әзірленген кҥнгі жағдай бойынша 2014 жылғы 31 қазаннан
бастап KASE Биржалық кеңесінің 2014ж. 9 қазандағы шешімімен бекітілген Бағалы қағаздарға
жазылымды жҥргізу ережесі (бҧдан әрі – «Ереже») кҥшіне енеді. Осы қҧжат KASE арқылы бағалы
қағаздарға жазылымды жҥргізу тәртібі мен негізгі шарттарын, оның ішінде «Халық IPO»
бағдарламасы шеңберінде орналастырылатын акцияларды да қамтиды. Тӛменде осы аталған
Ереженің қысқаша мазмҧны келтірілген.
Жазылу рәсімі
Компанияның акциялары KASE, Halyk Finance ресми тізіміне енгізілгеннен кейін, KASE-нің
«қор» категориясы бойынша мҥшесі, Компания атынан Акцияларды сатушы ретінде жазылым
жҥргізуге қатысушы («Сатушы») KASE-ге жазылымның негізгі шарттары кӛрсетілген тиісті
ӛтініш жіберу арқылы ӛтінімдер кітабының ашылғанын хабарлайды. Сатушының KASE-ге
берген ӛтінімінде кӛрсетілген орналастыру шарттары мен жазылымның ӛзге де ӛлшемдері
Компанияның Сатушыға берген нҧсқаулықтарына, сондай-ақ Ҥкімет Қаулысына негізделген.
KASE Сатушы ӛтінімін қабылдағаннан кейін және оның Ережеге сәйкестігін тексерген соң ӛзінің
интернет ресурсында (www.kase.kz) Компания Акцияларына жазылымды жҥргізу
жоспарланғаны, оның шарттары мен ӛлшемдері туралы ақпараттық хабарлама жариялайды.
Ӛтінімдерді қабылдау Сатушы белгілеген мерзімде жҥргізіледі, оның басталу және аяқталу кҥні
Сатушы ӛтінімінде кӛрсетіледі («Жазылым кезеңі»).
Жазылым кезеңі ішінде Компания акцияларын сатып алуға ниеттенген тҧлға (Ҧсыныс
барысында Акциялар сатып алуға қҧқылы тҧлғаларға арналған «Ҧсынысты Шектеу» бӛлімін
қараңыз) («Ықтимал инвестор») Қазақстанның бағалы қағаздар нарығында брокерлік және
дилерлік қызметті жҥзеге асыруға лицензиясы бар ҧйым арқылы (бҧдан әрі – «Брокер») ,
институционалдық Ықтимал инвесторлар ҥшін – тікелей KASE арқылы акцияларды сатып алуға
ӛтінім беруі керек. Ӛтінімде Ықтимал инвестор сатып алғысы келетін акциялар саны кӛрсетілуі
тиіс.
Брокер ӛз клиенттерінен ӛтінімдерді қабылдайды да оларды KASE-ге жібереді.
Ықтимал Инвесторлардан ӛтінімдер Жазылым Кезеңінде ғана қабылданады.
Шоғырландырылған ӛтінімдер кітабын KASE жинақтайды.
KASE орналастыруға ҧсынылатын Акцияларға жазылым жҥргізу барысында мынадай ісқимылдарды жҥзеге асырады:
 шоғырландырылған ӛтінімдер кітабын жинау және қҧру;
 Сатушыға қабылданған ӛтінімдер тізілімін табыстау, және
 Сатушыдан алынған қанағаттандырылған ӛтінімдер тізілімі негізінде есеп айырысу жҥргізуді
ҧйымдастыру.
KASE жазылым аясында барлық ӛтінімдерді алған соң «Бағалы қағаздардың орталық
депозитарийі» АҚ-мен бірлесе барлық тапсырылған ӛтінімдерді бӛлшек Ықтимал инвесторларға
қатысты және Қазақстан Республикасының азаматы болу белгісіне, сондай-ақ орналастырудың
басқа талаптары мен ӛлшемдерінің сақталуына қатысты тексерулерден ӛткізеді.
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Егер ӛтінім ӛтініште кӛрсетілген талаптарға сәйкес келмесе, оны «Жазылым» сауд-саттық жҥйесі
кері қайтарады. Қабылданған ӛтінімдер кітабына енгізілу ҥшін әрбір берілген ӛтінім Сатушы
ӛтінішінде кӛрсетілген ӛлшемдерге толық кӛлемде сәйкес келуі тиіс.
Ықтимал инвесторлар туралы ақпаратты жария ету
Ережеге сәйкес KASE Компания мен Сатушыға Ықтимал инвесторлардың қосалқы шоттарының
деректемелері туралы қосымша ақпарат береді. Бҧл ретте:
1)

Брокерлер мен институционалдық Ықтимал инвесторлар ӛтінім бере отырып, қосалқы
шоттарының деректемелері туралы қосымша ақпаратты ашуға сӛзсіз келісімін береді, ал
Брокерлер бӛлшек Ықтимал инвесторлардан осындай ақпаратты ашуға қажетті келісім
алғандарын растайды;

2)

Брокерлер мен институционалдық Ықтимал инвесторлардың ӛтінімдері «Жазылым» саудасаттық жҥйесінде тіркелгеннен кейін «Бағалы қағаздардың орталық депозитариі» АҚ-ға
жіберіледі;

3)

KASE-ден алынған ӛтінімдер негізінде "Бағалы қағаздардың орталық депозитариі» АҚ
KASE-ге, ал KASE – Компания мен Сатушыға Ықтимал инвесторлардың қосалқы
шоттарының деректемелері туралы қосымша ақпаратты ашады.

Жазылым кезеңінде кез келген Ықтимал инвестор ӛзінің бҧрын берген ӛтінімдерін кері қайтарып
алуға қҧқылы. Бҧл жағдайда KASE "Бағалы қағаздардың орталық депозитариі» АҚ-ны осындай
ӛтінімдердің кҥші жойылғаны туралы хабардар етеді.
Жазылым кезеңінің аяқталуы
KASE Жазылым кезеңі аяқталған соң Брокерлерден және институционалдық Ықтимал
инвесторлардан қабылданған ӛтінімдер тізілімін қҧрайды, және «Бағалы қағаздардың орталық
депозитарийі» АҚ-мен бірлесе отырып олардың орналастыру шарттарына сәйкестігін тексереді.
Жазылым кезеңінің соңғы кҥнінен кейінгі жҧмыс кҥнінен кешіктірмей KASE қабылданған
ӛтінімдер тізілімін Компанияның орналастырылатын Акцияларды бӛлу туралы шешім қабылдауы
ҥшін Сатушыға жібереді.
Компания қабылданған акциялар тізілімінде кӛрсетілген ӛтінімдерді толығымен немесе ішінара
қанағаттандырмауға, сондай-ақ кез келген ӛтінімді толық кӛлемде қанағаттандырмауға қҧқылы.
Ол
ҥшін
қанағаттандырылмаған
ӛтінімдер
ведомосінде
әрбір
ӛтінім
бойынша
қанағаттандырылмаған Акциялар саны кӛрсетілетін болады.
Акцияларға жазылым ӛтінімінде кӛрсетілген кҥннен кешіктірмей, бірақ та
KASE-ден
қабылданған ӛтінімдер тізілімін алған сәттен бастап 5 (бес) жҧмыс кҥнінен кешіктірмей Сатушы
KASE-ге қанағаттандырылған ӛтінімдер тізілімін жібереді, оны KASE «Бағалы қағаздардың
орталық депозитарийі» АҚ-на есеп айырысу жҥргізу ҥшін жібереді.
Есептесулер жҥргізу тәртібі
Есептесулер жҥргізу басталғанға дейін Сатушы «Бағалы қағаздардың орталық депозитарий» АҚның тиісті субшотында Компанияның қажетті акциялар санын қамтамасыз етуге міндетті.
KASE Сатушыдан алынған қанағаттандырылған ӛтінімдер тізіліміне сәйкес мәмілелерді тіркеуге
арналған бҧйрықтар тізімдемесін қалыптастырады, ол тізімдеме есептесулерді жҥзеге асыру ҥшін
«Бағалы қағаздардың орталық депозитарийі» АҚ-на жіберіледі. Ықтимал инвесторлар ӛз
ӛтінімдерін беру кезінде Брокерлердегі ӛз шоттарында немесе «Бағалы қағаздардың орталық
депозитарийі» АҚ-тағы ӛз шоттарында қажетті ақшалай қаражаттың болуын қамтамасыз етуі
қажет.
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Егер Ықтимал инвестор жасалған мәміле бойынша міндеттемелерін орындамаса мҧндай мәміле
бҧзылған болып танылады. Бҧл ретте осындай мәміле бойынша зиян шеккен тарап бҧл мәміле
бҧзылды деп танылған кҥннен кейінгі 5 (бес) жҧмыс кҥні ішінде KASE-ге мәміле бойынша кінәлы
тарапқа тҧрақсыздық айыбын тӛлеттіру туралы талабының бар екендігін айтып хабарлама
жібереді. Белгіленген мерзімде мҧндай хабарламаның болмауын KASE мәміле бойынша зиян
шеккен тараптың тҧрақсыздық айыбын (айыппҧл) тӛлету туралы талаптары жоқ деп қабылдайды.
Зиян шеккен тараптың тҧрақсыздық айыбын (айыппҧл) тӛлету туралы талабы болған жағдайда
кінәлы тарапқа мәміле бойынша контрагентке жҥзеге аспаған мәміле сомасының 0,1%
мӛлшерінде айыппҧл тӛлеу міндеттемесі жҥктеледі.
Сауда-саттықтан кейінгі рәсімдер
Есептесулер аяқталғаннан кейінгі жҧмыс кҥнінен кешіктірмей KASE биржалық куәліктерді
қалыптастырады да Компанияға және инвесторларға тапсырады, сондай-ақ ӛзінің интернет
ресурсында Акцияларға жазылым жҥргізудің қорытындылары туралы хабарлама жариялайды.
Акцияларға жазылымды жҥргізудің болмағанын тану негіздемелері
KASE мынадай жағдайларда жазылым жҥргізілмеді деп таниды:



Егер де бірде-бір ӛтінім берілмесе;
Егер де KASE қанағаттандырылған ӛтінімдер тізілімінде сәйкессіздіктерді немесе файлдың
зақымданғанын байқаса және Сатушыдан тҥзету ҥшін белгіленген мерзімде тҥзетілген файлды
алмаса.

Акцияларға жазылым жҥргізуді Компания болмады деп таныған жағдайда Компания KASE-ні бҧл
туралы Сатушы арқылы хабардар етеді.
Ҧсынымдарды шектеу
Ҧсынымдар тек Қазақстан Республикасы аймағында жҥзеге асырылады.
Акцияларды ҧсыну Қазақстан Республикасынан тыс жерлерде жҥзеге асырылмайды. Не
Инвестициялық меморандум, не жазылымға арналған қандай да бір форма Қазақстан
Республикасынан тыс жердегі тҧлғаларға жіберілмеуі тиіс.
Акциялар бағалы қағаздар нарығына қатысты U.S. Securities Act қҧжатына немесе АҚШ-тың кез
келген штатындағы кез келген реттеуші органның кез келген заңнамасына сәйкес шыңарылған
жоқ және шығарылмайды.
Қазақстан Республикасы Ҥкіметінің 2011 жылғы 8 қыркҥйектегі №1027 «Самҧрық-Қазына»
Ҧлттық әл-ауқат қоры» акционерлік қоғамының еншілес және тәуелді ҧйымдарының акциялар
пакетін бағалы қағаздар нарығына шығару бағдарламасын бекіту туралы» қаулысына сәйкес
«Халық IPO» бағдарламасына қатысуға Қазақстан Республикасының азаматтары мен
жинақтаушы зейнетақы қорлары жіберіледі.
Сондай-ақ, Ҥкімет Қаулысына сәйкес Компанияның Акциялар ҧсынысына қатысуға KASE
мҥшесі, осындай KASE мҥшесі ретінде мойындалған және қор биржасының ішкі қҧжаттары мен
Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес ӛзіне Компания алдында акциялар бойынша
баға белгілеуді жариялау және қолдау міндеттемесін алған және Компаниямен жасалған шартқа
сәйкес барлық міндеттерді орындайтын биржа мҥшесі.
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АКЦИЯЛАРДЫ БӚЛУ ТӘРТІБІ ЖӘНЕ КЕЗЕГІ
Тӛменде келтірілген акцияларды бӛлу тәртібі мен кезегі толығымен «Самҧрық-Қазына»
Ҧлттық әл-ауқат қоры» акционерлік қоғамы Директорлар кеңесінің 2014 жылғы 16 қазандағы
шешіміне (№114 мәжіліс хаттамасы) негізделген, бҧл қҧжат та 2014 жылғы 30 қазандағы № 1156
Ҥкімет Қаулысымен мақҧлданған.
«Халық IPO» бағдарламасын жҥзеге асыру барысында «Электр желілерін басқару
жӛніндегі Қазақстан компаниясы» (Kazakhstan Electricity Grid Operating Company) «KEGOC»
Акционерлік қоғамының (бҧдан әрі – Қоғам) жай акцияларын бастапқы орналастыру кезінде
оларды инвесторлардың әтҥрлі топтары арасында орналастыру қҧрылымы (бҧдан әрі – қҧрылым)
Қоғамның жай акцияларын әлеуетті инвесторлар арасында қазақстандық ҧйымдастырылған
бағалы қағаздар нарығында бӛлу тәртібін белгілейді.
Осы қҧрылымда қолданылатын анықтамалар:
1) акциялар – Қоғамның жай акциялары;
2) Қоғам акциялары бойынша маркет-мейкер – қор биржасының мҥшесі ретінде мойындалған
және қор биржасының ішкі қҧжаттары мен Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес ӛзіне
Қоғам алдында акциялар бойынша баға белгілеуді жариялау және қолдау міндеттемесін алған
және Қоғаммен жасалған шартқа сәйкес барлық міндеттерді орындайтын биржа мҥшесі.
3) бӛлшек инвесторлар – Қазақстан Республикасының азаматтары;
4) институционалдық инвестор – акцияларды зейнетақы активтері есебінен сатып алатын
«Біртҧтас жинақтаушы зейнетақы қоры» акционерлік қоғамы.
2. Инвестициялау сомасы бойынша шектеулер:
1) маркет-мейкер ҥшін – кемінде 200 000 (екі жҥз мың) дана акция, бірақ 400 000 (тӛрт жҥз мың)
дана акциядан кӛп емес;
2) бӛлшек инвесторлар ҥшін – ӛтінімдер шектеусіз қабылданады. Бӛлшек инвесторлардың
ӛтінімдерін қанағаттандыру Қҧрылымның 3-тармағын есепке ала отырып жҥргізіледі;
3) институционалдық инвесторлар ҥшін – Қҧрылымның 3-тармағын есепке ала отырып, шектеусіз.
3. Бастапқы орналастыру кезінде акцияларды әртҥрлі инвесторлар топтары арасында бӛлу тәртібі:
1) маркет-мейкердің акциялар бойынша ӛтінімі бірінші кезектегі тәртіппен қанағаттандырылады;
2) бӛлшек инвесторлардың акциялар бойынша ӛтінімдері 14 000 (он тӛрт мың) дана акция шегінде
толығымен қанағаттандырылады.
Егер Қҧрылымның 3-бӛлімінің 2-тармағын есепке ала отырып, бӛлшек инвесторлар тарапынан
ӛтінімдердің жиынтық саны орналастырылатын акциялардың кӛлемінен асатын болса (акциялар
жӛніндегі маркет-мейкер ӛтінімін шегергенде), ӛтінімдерді қанағаттандырудың ең жоғары
санының мӛлшері мынадай тәртіппен азайтылатын болады:
азайту 14 000 (он тӛрт мың) дана акцияға тең ӛтінімдерді қанағаттандырудың ең жоғары
санынан басталады;
азайту қадамы бір акцияны қҧрайды;
азайту сҧраныстар (бӛлшек инвесторлардың ӛтінімдерінде кӛрсетілген акциялардың
жиынтық саны) және ҧсыныстар (орналастырылатын акциялар саны) теңестірілгенге дейін жҥзеге
асырылады;
3) Бӛлшек инвесторлар қажет етпеген акциялар Қҧрылымның 3-тармағының 1) және 2)
тармақшаларын іске асыру ескеріле отырып, 14 000 (он тӛрт мың) астам акциялар данасына
ӛтінім берген бӛлшек инвесторлар арасында мынадай тәртіппен орналастырылады:
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ЛИСТИНГ ТУРАЛЫ ҚОСЫМША АҚПАРАТ
Аффиллиирленген тҧлғалар
Тӛмендегі ақпарат Қазақстандық қор биржасы Листингілік ережелерінің (2009ж. қараша) 3
қосымшасы 4 бӛлімінің 6 бабы талаптарына сәйкес ҧсынылып отыр.
Толық атауы

Заңды және
нақты
мекенжайы
(орналасқан
жері)

Қызмет тҥрі

Бірінші басшы
туралы ақпарат

Аффиллиирлену
негіздемесі

«Энергоинформ»
АҚ

Казақстан
Республикасы,
010000,
Астана қ.,
Сарыарқа
кӛш.,15 ҥй

ҚР БЭЖ ақпараттықтелекоммуникациялық кешенінің
сенімді жҧмыс істеуі мен тиімді
дамуын қамтамасыз ету

Әбдіғалиев
Әнуар
Молдағалиҧлы

«Акционерлік қоғамдар
туралы» ҚР Заңының
65- бабы, 1тармағының 5)
тармақшасы

«КазЭнергоПровод»
ЖШС

Казақстан
Республикасы,
071400, ШҚО,
Семей қ.,
Рысқҧлов
кӛш., 4-Б

Кабель және электр ӛткізгіштері
ӛнімдерін ӛндіру және сату

Кҥзекбаев Ақан
Ғалымжанҧлы

«Акционерлік қоғамдар
туралы» ҚР Заңының
64- бабы, 1тармағының 6)
тармақшасы

«Батыс-транзит» АҚ

Казақстан
Республикасы,
050008,
Алматы қ.,
Шевченко
кӛш.,162 ж

Солтҥстік Қазақстан мен Ақтӛбе
облысын қосатын ӛңір аралық жеткізу
желілерінің қҧрылысы

Ысқақов Асқар
Кенжекҧлы

«Акционерлік қоғамдар
туралы» ҚР Заңының
64- бабы, 1тармағының 5)
тармақшасы

«Мехэнергострой»
ЖШС

Казақстан
Республикасы.

Кернеу кҥштері әр тҥрлі электр
жеткізу желілері мен қосалқы электр
станцияларының барлық тҥрлерін
салу, қайта жаңалау және жӛндеу

Мҧқашев Азат
Саматҧлы

«Акционерлік қоғамдар
туралы» ҚР Заңының
64- бабы, 1тармағының 6)
тармақшасы

Бухгалтерлік есепті ҧйымдастыру,
қайта қалпына келтіру және енгізу,
қаржылық және статистикалық
есептемені әзірлеу

Бершимбеков
Ильяс
Кайратбекҧлы

«Акционерлік қоғамдар
туралы»ҚР Заңының
64- бабы, 1тармағының 6)
тармақшасы

050057
Алматы қ.,
Марков кӛш.,
13
«Компания
Паритет» ЖШС

Казақстан
Республикасы,
050057
Алматы қ.,
Тӛле би кӛш.
302

«Ракурс»экономика
лық талдау
орталығы»
Қоғамдық Қоры

Казақстан
Республикасы
050057

Қазақстанның әлеуметтікэкономикалық дамуын зерттеумен
айналысатын мемлекеттік емес
коммерциялық емес зерттеу ҧйымы

Алматы қ.
Достық
даңғылы, 97 Б,
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«Акционерлік қоғамдар
туралы» ҚР Заңының
64- бабы, 1тармағының 6)
тармақшасы

7/2 кеңсе
«Жаңартылатын
энергия кӛздерін
қолдау жӛніндегі
есеп айырысуқаржылық
орталығы» ЖШС

Казақстан
Республикасы,
Астана қ.,
Бейбітшілік,37

Жаңартылатын энергия кӛздерін
пайдаланатын объектілерде ӛндірілген
және Қазақстан Республикасы біртҧтас
электр энергетикалық жҥйесінің
электр желілеріне жеткізілетін электр
энергиясын орталықтандырылған
тҥрде сатып алуды және сатуды жҥзеге
асыру

Нҧрмағанбетов
Жандос
Демесінҧлы

«Акционерлік қоғамдар
туралы» ҚР Заңының
64- бабы, 1тармағының 6)
тармақшасы

«Самҧрық-Қазына»
Ҧлттық әл-ауқат
қоры» АҚ

Заңды
мекенжайы:
Казақстан
Республикасы,
010000,
Астана қ.,
Қонаев кӛш., 8
ҥй, Блок Б

Қор тобына енетін ҧйымдардың ҧзақ
мерзімді қҧнын арттыру және
активтерін тиімді басқару арқылы
Қазақстан Республикасының ҧлттық
әл-ауқатын жақсарту

Шҥкеев Ӛмірзақ
Естайҧлы

«Акционерлік қоғамдар
туралы» ҚР Заңының
64- бабы, 1тармағының 5)
тармақшасы

«ҚазМҧнайГаз»
Ҧлттық
компаниясы» АҚ

Казақстан
Республикасы,
010000,
Астана қ.,
Қабанбай
Батыр
даңғылы, 19
ҥй

Мҧнай және газ тасымалын, Қазақстан
аумағында толтырылған танкерлердің
тасымалын қамтамасыз етеді.
Компания Қазақстандағы негізгі
тазарту зауыттарын басқарады.
Мҧнайды және мҧнай мен газ
ӛнімдерін сатады, осы ӛнімдердің
сауда-саттығына қатысты экспорттау
саясатында мемлекет мҥддесін
қорғайды.

Мыңбаев Сауат
Мҧхаметбайҧлы

«Акционерлік қоғамдар
туралы» ҚР Заңының
64- бабы, 1тармағының 5)
тармақшасы

«Қазақстан темір
жолы» Ҧлттық
компаниясы» АҚ

Казақстан
Республикасы,
010000,
Астана қ.,
Қонаев кӛш., 6
ҥй

Магистральды теміржол желісінің,
теміржол кӛлігімен жолаушылар және
жҥк тасымалының операторы қызметін
атқару секілді қызмет тҥрлерін жҥзеге
асырады

Мамин Асқар
Ҧзақбайҧлы

«Акционерлік қоғамдар
туралы» ҚР Заңының
64- бабы, 1тармағының 5)
тармақшасы

«Казпочта» АҚ

Казақстан
Республикасы,
010000,
Астана қ.,
Сарыарқа
ауданы, М.
Әуезов кӛш.,
13

Қазақстан Республикасының бҥкіл
аумағында барлық тҧтынушыларға
олардың қажеттіліктерін барынша
толық қанағаттандыратын қазіргі
заманға сай пошта, қаржылық және
логистикалық қызмет тҥрлерін
ҧсынады

Мусин Бағдат
Батырбекҧлы

«Акционерлік қоғамдар
туралы» ҚР Заңының
64- бабы, 1тармағының 5)
тармақшасы

«Казахтелеком» АҚ

Казақстан
Республикасы,
010000,
Астана қ., Есіл
ауданы,
Сауран кӛш.,
12 (уақытша
пошталық
мекенжайы)

Қазақстан Республикасының
пайдаланушыларына кең ауқымдағы
телекоммуникациялық қызмет
тҥрлерін, жоғары сапалы сандық
коммуникация қызметін ҧсынады

Есекеев
Қуанышбек
Бахытбекҧлы

«Акционерлік қоғамдар
туралы» ҚР Заңының
64- бабы, 1тармағының 5)
тармақшасы

Казақстан
- 227 19107389.4

Республикасы,
050059,
Алматы қ.,
Фурманов
кӛш., 240 Б
АО «Шӛкин
атындағы ҚазҒЗ
энергетика
институты»

Казақстан
Республикасы,
050008,
Алматы қ.,
Байтҧрсынов
кӛш., 85 ҥй

Стандарттан тыс электр энергиясы
және жаңартылатын энергия кӛздері
саласындағы зерттеулер,
нанотехнологияның жаңа тҥрлерін
зерделеу, сондай-ақ энергияны тиімді
пайдалану және энергия ҥнемдеу
мәселелері

Абдуллаев
Калық
Абдуллаҧлы

«Акционерлік қоғамдар
туралы» ҚР Заңының
64- бабы, 1тармағының 5)
тармақшасы

«КОРЭМ»АҚ

Казақстан
Республикасы,
010000,
Астана қ.,
Тҧран
даңғылы, 18
ҥй, блок А

Электр энергиясының спот-саудасаттығын ҧйымдастыру және жҥргізу

Тиесов
Сҥйіншілік
Әмірхамзаҧлы

«Акционерлік қоғамдар
туралы» ҚР Заңының
64- бабы, 1тармағының 5)
тармақшасы

«Эйр Астана» АҚ

Казақстан
Республикасы,
050039
Алматы,
Закарпатская
кӛш., 4A ҥй

Ішкі және халықаралық әуе қатынасын
қамтамасыз етеді

Питер Фостер

«Акционерлік қоғамдар
туралы» ҚР Заңының
64- бабы, 1тармағының 5)
тармақшасы

Казақстан
Республикасы,
010000,
Астана қ.,
Самал
шағынауданы,
12
«Астана
Тауэр» бизнес
орталығы
12 қабат
«Казатомпром»
Ҧлттық атом
компаниясы» АҚ

Казақстан
Республикасы,
010000,
Астана қ.,
Қонаев кӛш.,
10 ҥй

Уран және ядролық отын циклы,
бериллий, тантал және ниобий ӛндіру
мен энергия қуатын ӛндіру саласында
жҧмыс істейді

Қаппаров
Нҧрлан
Жамбылҧлы

«Акционерлік қоғамдар
туралы» ҚР Заңының
64- бабы, 1тармағының 5)
тармақшасы

«Казахстан
Инжиниринг»Ҧлтты
қ компаниясы»АҚ

Казақстан
Республикасы,

Қазақстан Республикасының әскери
кҥштерін, ӛзге де әскер тҥрлері мен
әскери қҧрамаларын технологиялық
жаңғырту жӛніндегі мемлекеттік
бағдарламаларға қатысу және қаружарақ пен әскери техника ӛндіруді
дамыту

Смағҧлов Болат
Советҧлы

«Акционерлік қоғамдар
туралы» ҚР Заңының
64- бабы, 1тармағының 5)
тармақшасы

Қҧрамында алтыны бар колчеданды-

Богачев Игорь

«Акционерлік қоғамдар

010000,
Астана қ., Д.
Қонаев кӛш.,
10

«Майқайыңалтын»

Казақстан

- 228 19107389.4

АҚ

Республикасы,
140308,
Павлодар
облысы,
Майқайың
ауылы,
Баянауыл
ауданы,
Чкалов кӛш.,
13

полиметалды кенді ӛндіру және ӛңдеу

Геннадьевич

туралы» ҚР Заңының
64- бабы, 1тармағының 5)
тармақшасы

«Павлодар
Аэропорты» АҚ

Казақстан
Республикасы,
140001,
Павлодар қ.,
аэропорт

Қазақстан Республикасының
заңнамасына және халықаралық
стандарттарға сәйкес әуе кӛліктеріне,
жолаушыларға, жҥк, пошта,
жолжҥктердің тасымалына қатысты
қауіпсіз және тиімді қызмет
кӛрсетілуін қамтамасыз ету

Юдин Владимир
Иванович

«Акционерлік қоғамдар
туралы» ҚР Заңының
64- бабы, 1тармағының 5)
тармақшасы

«Атырау
халықаралық
аэропорты» АҚ

Казақстан
Республикасы,
060011,
Атырау қ.

Әуе кӛліктеріне, жолаушыларға,
жолжҥктері, пошта мен жҥктерге
қатысты қызмет кӛрсету

Керей Есбол
Қҧсманҧлы

«Акционерлік қоғамдар
туралы» ҚР Заңының
64- бабы, 1тармағының 5)
тармақшасы

«Ақтӛбе
халықаралық
аэропорты» АҚ

Казақстан
Республикасы,
030003,
Ақтобе қ.,
Авиақалашық

Аэропортта кӛрсетілетін барлық
қызметтер жиынтығы: жолаушылар
тасымалын, жолжҥктері мен жҥктердің
меншік нысанына қарамай Қазақстан,
ТМД және алыс шетелдер аумағында
жҥйелі және біржолғы (чартерлік)
рейстер арқылы әуе кӛлігімен
тасымалдануын қамтамасыз ету.
Сондай-ақ Аэропорт әуе кӛліктерін
жанар-жағар майлармен және
қосымша қызмет тҥрлерімен
қамтамасыз етеді.

Аманбаев
Бегежан
Жанқадырханҧл
ы

«Акционерлік қоғамдар
туралы» ҚР Заңының
64- бабы, 1тармағының 5)
тармақшасы

«Самҧрық-Энерго»
АҚ

Казақстан
Республикасы,
010000,
Астана қ.,
Қабанбай
батыр даңғ.,
17,
Блок Е,
«Лукойл»
Бизнес
орталығы

Электр қуатын, жылу энергиясын
ӛндіру, электр қуатын жеткізу және
тарату, кӛмір ӛндіру, энергия ӛндіруші
жабдықтарды қайта жаңалау, кеңейту
және салу

Сәтқалиев
Алмасадам
Майданҧлы
(Басқарма
Тӛрағасы)

«Акционерлік қоғамдар
туралы» ҚР Заңының
64- бабы, 1тармағының 5)
тармақшасы

«Самҧрық-Қазына
Контракт» ЖШС

Казақстан
Республикасы,

«Самҧрық-Қазына» АҚ тобына енетін
компаниялардың сатып алу
жҥйесіндегі қазақстандық мазмҧн
ҥлесіне мониторинг жасау; «СамҧрықҚазына» АҚ тобына енетін
компаниялар сатып алатын тауарлар,
жҧмыстар мен қызметтер бағасына
маркетинг жҥргізу; «Самҧрық-

Елшібеков
Серікбек
Кеңесбекҧлы

«Акционерлік қоғамдар
туралы» ҚР Заңының
64- бабы, 1тармағының 5)
тармақшасы

010000,
Астана қ.,
Қонаев кӛш., 8
ҥй, Блок Б, 36

- 229 19107389.4

«Самҧрық-Қазына
Инвест» ЖШС

қабат

Қазына» АҚ тобына енетін
компаниялардың сатып алулары
бойынша бақылау шараларын жҥзеге
асыру

Казақстан
Республикасы,

«Самҧрық-Қазына» АҚ (Қор)
инвестициялық қызметіне сараптама
жасау арқылы қатысу, Қордың
бірқатар инвестициялық жобаларына
қатысу және басқару

Найзабеков
Қайрат
Ғалымжанҧлы

«Акционерлік қоғамдар
туралы» ҚР Заңының
64- бабы, 1тармағының 5)
тармақшасы

Тәуелсіз кәсіпкерлікпен айналысу
барысында таза табыс табу және
Қазақстан Республикасының
химиялық ӛнеркәсібін дамыту.
Зерттеулер, сараптамалар және
инвестициялауға қажетті ӛзге де
жҧмыстарды ҧйымдастыру және
орындау.

Ердебай Дәурен
Иманжанҧлы
(Бақылау
Кеңесінің
Тӛрағасы);

«Акционерлік қоғамдар
туралы» ҚР Заңының
64- бабы, 1тармағының 5)
тармақшасы

Джон Уорд

«Акционерлік қоғамдар
туралы» ҚР Заңының
64- бабы, 1тармағының 5)
тармақшасы

010000,
Астана қ.,
Орынбор кӛш.,
«Қазына
Тауэр»ғимарат
ы, 102 қабат
«Бірлескен химия
компаниясы» ЖШС

Казақстан
Республикасы,
010000,
Астана қ., Д.
Қонаев кӛш.,
12/1 ҥй, 5 Б
кеңсе

Заңды тҧлғалардың акцияларын
белгілеуге және/немесе сатып алуға
қатысу; корпоративтік басқарудың
озық халықаралық әдістерін енгізу
KGF Management

KGF SLP

Казақстан
Республикасы,
050059,
Алматы, ӘлФараби кӛш.,
19 ҥй, «Нҧрлы
Тау» БО, 1Б
ғимарат, 502
кеңсе

Инвестициялар

(Атқарушы
Тӛраға);

Беспаев Досым
(Басқарушы
серіктес)

15.12.2008ж

«Акционерлік қоғамдар
туралы» ҚР Заңының
64- бабы, 1тармағының 5)
тармақшасы

WK-221029

KGF IM

15.12.2008ж

«Акционерлік қоғамдар
туралы» ҚР Заңының
64- бабы, 1тармағының 5)
тармақшасы

WK - 221054

«Тау-Кен Самҧрық»
Ҧлттық тау-кен
компаниясы»
Акционерлік

Казақстан
Республикасы,
010000,
Астана қ., Д.
Қонаев кӛш.,

Ресурстық қорды ӛндіру мен ӛңдеуді
қалыптастыру жобаларын дамыту;
инновациялық технологияларды тарту
жобаларын дамыту; қатты пайдалы
қазбаларды барлау, ӛндіру, қайта
- 230 -

19107389.4

Тҧрмағамбетов
Мәжит
Әбдіхалықҧлы

«Акционерлік қоғамдар
туралы» ҚР Заңының
64- бабы, 1тармағының 5)

қоғамы

12/1 ҥй

ӛңдеу саласында біріктірілген
активтер портфелін қалыптастыру

«Самҧрық-Қазына»
Жылжымайтын
мҥлік қоры» АҚ

Казақстан
Республикасы,

Тҧрғын ҥй қҧрылысына инвестиция
салу және жылжымайтын мҥлікті
тиімді басқару, қҧрылыс
индустриясын дамыту, отандық
жҧмыс, тауар және қызмет
жеткізушілерді қолдау

Мыңжасаров
Жҧмағали
Ахметғалиҧлы

«Акционерлік қоғамдар
туралы» ҚР Заңының
64- бабы, 1тармағының 5)
тармақшасы

010000,
Астана қ.,
Орынбор кӛш.,
«Қазына
Тауэр»
ғимараты

тармақшасы

Казақстан
Республикасы,
050040,
Алматы,
Байзақов кӛш.,
280 ҥй,
«Алматы
Тауэрс» БО,
Оңтҥстік
ғимарат, 7
қабат
«Карагандагипроша
хт и К» ЖШС

Казақстан
Республикасы,
Қарағанды қ.,
Лобода кӛш.,
15 ҥй

Кҥрделі қҧрылыс ҥшін жобалау
жҧмыстары: технологиялық жобалау
(кӛмір шахталары және разрездері,
қара және тҥрлі-тҥсті ӛнеркәсіптің кен
орындары мен каръералары, қҧрылыс
материалдары), архитектуралық
қҧрылысты жобалау, инженерлік
желілер мен жҥйелерді жобалау,
жҧмыстарды жҥргізу және қҧрылысты
ҧйымдастыру жобаларын әзірлеу,
сметалық қҧжаттаманы әзірлеу

Мирный Иван
Яковлевич

«Акционерлік қоғамдар
туралы» ҚР Заңының
64- бабы, 1тармағының 5)
тармақшасы

«Самҧрық-Қазына
Финанс» ЖШС

Казақстан
Республикасы,
050000,
Алматы,
Фурманов
кӛш.

Қатысу ҥлесі «Самҧрық-Қазына»
ҦӘҚ» АҚ-ға тікелей немесе жанама
тиесілі қаржылық ҧйымдарды басқару
бойынша «Самҧрық-Қазына» ҦӘҚ»
АҚ-ға консультациялық қызметтер
кӛрсету

Кӛшкімбаева
Мира
Аманқҧлқызы

«Акционерлік қоғамдар
туралы» ҚР Заңының
64- бабы, 1тармағының 5)
тармақшасы

№
р/с

Фамилиясы, Аты, Әкесінің
аты (болған жағдайда)

Аффиллиирленген
тҧлғаларға енгізу
негіздемесі

Тҧратын қаласы,
елі

Ескертпе

1

Бектеміров Қуаныш
Әбдіғалиҧлы

«Акционерлік қоғамдар
туралы» ҚР Заңының 64бабы, 1-тармағының 3)
тармақшасы

Астана қ.,
Қазақстан

Активтерді басқару жӛніндегі
Бас директор

- 231 19107389.4

«Самҧрық-Қазына» Ҧлттық әлауқат қоры» АҚ, «KEGOC» АҚ
Директорлар кеңесінің тӛрағасы

2

Сәтқалиев Алмасадам
Майданҧлы

«Акционерлік қоғамдар
туралы» ҚР Заңының 64бабы, 1-тармағының 3)
тармақшасы

Астана қ.,
Қазақстан

«KEGOC» АҚ Директорлар
кеңесінің мҥшесі

3

Қажиев Бақытжан
Тӛлеуқажыҧлы

«Акционерлік қоғамдар
туралы» ҚР Заңының 64бабы, 1-тармағының 3)
тармақшасы

Астана қ.,
Қазақстан

«KEGOC» АҚ Басқарма
Тӛрағасы, «KEGOC» АҚ
Директорлар кеңесінің мҥшесі

4

Жазықбаев Бақытхан
Медеғалиҧлы

«Акционерлік қоғамдар
туралы» ҚР Заңының 64бабы, 1-тармағының 3)
тармақшасы

Астана қ.,
Қазақстан

«KEGOC» АҚ Басқарма мҥшесі

5

Бексары Жаңабай
Мҧратбекҧлы

«Акционерлік қоғамдар
туралы» ҚР Заңының 64бабы, 1-тармағының 3)
тармақшасы

Астана қ.,
Қазақстан

«KEGOC» АҚ Басқарма мҥшесі

6

Темірбеков Болат
Жолболдыҧлы

«Акционерлік қоғамдар
туралы» ҚР Заңының 64бабы, 1-тармағының 3)
тармақшасы

Астана қ.,
Қазақстан

«KEGOC» АҚ Басқарма мҥшесі

7

Жақыпбаев Қайрат
Тӛлегенҧлы

«Акционерлік қоғамдар
туралы» ҚР Заңының 64бабы, 1-тармағының 3)
тармақшасы

Астана қ.,
Қазақстан

«KEGOC» АҚ Басқарма мҥшесі

8

Ботабеков Айбек
Тӛлеубекҧлы

«Акционерлік қоғамдар
туралы» ҚР Заңының 64бабы, 1-тармағының 3)
тармақшасы

Астана қ.,
Қазақстан

«KEGOC» АҚ Басқарма мҥшесі

9

Акмурзин Абат Аманҧлы

«Акционерлік қоғамдар
туралы» ҚР Заңының 64бабы, 1-тармағының 3)
тармақшасы

Астана қ.,
Қазақстан

«KEGOC» АҚ Басқарма мҥшесі

10

Қуанышбаев Әскербек
Досайҧлы

«Акционерлік қоғамдар
туралы» ҚР Заңының 64бабы, 1-тармағының 3)
тармақшасы

Астана қ.,
Қазақстан

«KEGOC» АҚ Басқарма мҥшесі

11

Бекенов Мҧқтар Оңғарбайҧлы

«Акционерлік қоғамдар
туралы» ҚР Заңының 64бабы, 1-тармағының 3)
тармақшасы
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«KEGOC» АҚ Басқарма мҥшесі

ТЕРМИНДЕР ГЛОССАРИЙІ
ТМРА

Қазақстан Республикасының Табиғи монополияларды реттеу
жӛніндегі агенттігі – бҧрын Қазақстанда табиғи
монополияларды, тарифтерді есептеу мен енгізу мәселелерін
қоса отырып реттейтін агенттік. Агенттік 2014 ж. таратылды
және оның міндететрі ҦЭМ-ге тапсырылды;

АСКУЭ

электр энергиясын бақылау мен есепке алудың
автоматтандырылған жҥйесі;

Аудиттелген қаржылық
есептеме

2011, 2012 және 2013 жылдардың 31 желтоқсанындағы жайкҥй бойынша және осы кезеңдерге жасалған Компанияның
қаржылық есептемесі;

Әуелік электр жеткізу желілері
немесе ӘЖ

ашық ауада орын тепкен және тіректерге немесе
кронштейндер мен тіреулерге оқшаулағыштар және арматура
кӛмегімен инженерлік қҧрылыстарда (кӛпірлерде, жол
қҧбырларында және басқаларда) бекітілген сымдар бойынша
электр энергиясын жеткізуге арналған қҧрылғы;

Азаматтық кодекс

1994 жылғы 27 желтоқсандағы Қазақстан Республикасының
Азаматтық кодексі (Жалпы бӛлім) және Қазақстан
Республикасының 1999 жылғы 1 шілдедегі № 409-I
Азаматтық кодексі (Ерекше бӛлім);

Топ

Компания және оның еншілес компаниялары;

Қор Топтары

(i) Қор; (ii) Акцияларының 50% астамын дауыс беру қҧқымен
немесе қатысу ҥлесін
Қор иеленетін ҧйымдар ("Қор
ҧйымдары"); (iii) Акцияларының 50% астамын дауыс беру
қҧқымен немесе қатысу ҥлесімен Қор иеленетін Қор
ҧйымдарының еншілес кәсіпорындары (Ешілес кәсіпорындар)
және (iv) Акцияларының 50% астамын дауыс беру қҧқымен
немесе қатысу ҥлесімен Еншілес кәсіпорындар иеленетін
компаниялар;

ПШД

пайданың шекті деңгейі;

ЕАЭО

Еуразиялық экономикалық одақ;

БЖЗҚ

"Бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қоры" акционерлік
қоғамы;

БЭЖ

Қазақстанның біртҧтас электр энергетикалық жҥйесі;

Акционерлік қоғамдар туралы
заң

«Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасының
2003 жылғы 13 мамырдағы № 415-II заңы;

Валюталық реттеу туралы заң

"Валюталық реттеу және валюталық бақылау туралы"
Қазақстан Республикасының 2005 жылғы 13 маусымдағы №
57-III Заңы;

Мемлекеттік сатып алу
туралы заң

"Мемлекеттік сатып алу туралы" Қазақстан Республикасының
2007 жылғы 21 шілдедегі № 303-III Заңы;
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Азаматтық қорғаныс туралы
заң

"Азаматтық қорғаныс туралы" Қазақстан Республикасының
2014 жылғы 11 сәуірдегі №188-V Заңы;

Мемлекеттік мҥлік туралы заң

«Мемлекеттік мҥлік туралы» Қазақстан Республикасының
2011 жылғы 1 наурыздағы № 413-IV заңы;

Табиғи монополиялар туралы
заң

«Табиғи монополиялар және реттемелі нарықтар туралы»
Қазақстан Республикасының 1998 жылғы 9 шілдедегі № 272-I
заңы;

Бағалы қағаздар туралы заң

«Бағалы қағаздар туралы» Қазақстан Республикасының 2003
жылғы 2 шілдедегі № 461 заңы;

ҦӘҚ туралы Заң

"Ҧлттық әл-ауқат қоры" Қазақстан Республикасының 2012
жылғы 1 ақпандағы Заңы;

Электр энергетикасы туралы
заң

«Электр энергетикасы туралы» Қазақстан Республикасының
2004 жылғы 9 шілдедегі № 588-IІ заңы;

АҚШ-тың Бағалы қағаздар
туралы заңы

"Бағалы қағаздар туралы" АҚШ-тың 1933 жылғы Заңы
(ӛзгерістерімен);

Ӛтінім

реттелетін қызметтерге тарифтер мен тарифтік сметалардың
шекті деңгейін қарауға арналған ӛтінім;

Инвестициялық меморандум

Компанияның осы инвестициялық меморандумы;

Компания немесе KEGOC

«Электр желілерін басқару жӛніндегі Қазақстан компаниясы»
(Kazakhstan Electricity Grid Operating Company) «KEGOC»
акционерлік қоғамы;

КОРЭМ

«КОРЭМ» АҚ (электр энергиясы мен қуаты нарығының
қазақстандық операторы);

КГ

(ӘЖ жҧмысының уақыты, сағат) / (8760 сағат);

ХВҚ

Халықаралық валюта қоры;

ҚЕХС

Қаржылық Есептеменің Халықаралық Стандарттары;

ЭМ

Қазақстан Республикасының Энергетика министрлігі;

ҦЭМ

Қазақстан Республикасының Ҧлттық экономика министрлігі;

ИЖТМ

Қазақстан Республикасының Индустрия және жаңа
технологиялар министрлігі;

АЕИ

Заңнамаға сәйкес тиісті жылдарға белгіленетін,
республикалық бюджетті реттейтін айлық есептік индекс;

Ҧлттық қор

Қазақстанның Ҧлттық қоры;

ҚҦБ

Қазақстан Республикасының Ҧлттық Банкі;

ҦДО

Ҧлттық Диспетчерлік Орталық;
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Аудиттелмеген қаржылық
есептеме

2014 жылдың 30 маусымына және жоғарыда кӛрсетілген
мерзімнің 6 айына Компанияның аудиттелмеген қаржылық
есептемесі;

ҦЭТ

электр энергетикасы туралы заңда айқындалғандай, ҧлттық
электр торабы, ол қосалқы станциялар жиынтығынан,
тарқатушы қҧрылғылардан, ӛңіраралық және (немесе)
мемлекетаралық электр жеткізу желілері мен электр
станцияларының кернеуі 220 киловольт және одан жоғары
электр энергиясын беруді жҥзеге асыратын электр
желілерінен тҧрады;

ПН

пайда нормасы;

АЖЖ

акционерлердің жалпы жиналысы;

Ҥкімет

Қазақстан Республикасының Ҥкіметі;

Самҧрық-Қазына сатып алу
ережесі

Қордың Директорлар кеңесі 2012 жылы 26 мамырда бекіткен
Қорға және дауыс беруші акцияларының 50 және одан кӛп
пайызы (қатысу ҥлесі) Қорға меншік қҧқығында немесе
сенімгерлікпен басқару тәртібімен тікелей немесе жанама
тиесілі заңды тҧлғаларға қатысты қабылданған тауарларды,
жҧмыстар мен қызметтерді сатып алуды жҥзеге асыру
тәртібін реттейтін ереже;

Правила заключения сделок
между компаниями Группы
Фонда

«Самҧрық-Қазына» АҚ тобына енетін ҧйымдар арасындағы
жасалуына қатысты «Акционерлік қоғамдар туралы»
Қазақстан Республикасы Заңымен ерекше жағдайлар
кӛзделген "Самҧрық-Қазына" Ҧлттық әл-ауқат қоры"
акционерлік қоғамы Директорлар кеңесінің 2009 жылғы 27
сәуірдегі шешімімен бекітілген мәмілелер жасау ережелері;

Қосалқы станция

электр энергиясын тҥрлендіру мен тарату ҥшін қызмет ететін
және трансформаторлардан немесе энергияның басқа
тҥрлендіргіштерінен, басқару қҧрылғылары мен қосалқы
қҧрылыстардан тҧратын электр қондырғысы;

Проспект

Қазақстан Республикасы Ҧлттық Банкі 2013 жылғы 28
мамырда тіркеген Проспект;

АРБ

Жҧмыс істеп тҧрған активтерді реттейтін база;

ӚДО

Ӛңірлік диспетчерлік орталық;

ӚЭК

Ӛңірлік электр желілік компания;

Тіркеуші

"Бағалы қағаздарды бірыңғай тіркеуші" АҚ;

Самҧрық

"САМҦРЫҚ" АҚ мемлекеттік активтерді басқару жӛніндегі
Қазақстан холдингі» АҚ;

Тиісті мҥше-мемлекет

"Эмиссиялық проспектілер туралы директиваны» іске
асыратын Еуропалық экономикалық кеңістікке мҥше
мемлекет;
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Тиісті іске асыратын кҥн

"Эмиссиялық проспектілер туралы директиваны» тиісті мҥше
мемлекеттер іске асыратын кҥн;

ОШК

Орта және шағын кәсіпорындар;

АҚШ

Америка Қҧрама Штаттары;

Теңге

Қазақстанның ресми валютасы;

Жарғы

Компанияның қолданыстағы Жарғысы;

Ӛзбекэнерго

"Ӛзбекэнерго" МАК;

Қор

"Самҧрық-Қазына" Ҧлттық әл-ауқат қоры" акционерлік
қоғамы;

Қаржылық консультант

"Қазақстан Халық Банкі" еншілес ҧйымы Halyk Finance"
акционерлік қоғамы;

Қаржылық есептеме

Аудиттелген қаржылық есептемемен бірге аудиттелмеген
қаржылық есептеме;

ОАЭЖ

Орталық Азия энергия жҥйесі;

Жаңартылатын энергия
кӛздерін қолдау жӛніндегі
орталық

"Жаңартылатын энергия кӛздерін қолдау жӛніндегі қаржыесеп айырысу орталығы" ЖШС;

Орталық депозитарий

"Бағалы қағаздардың Орталық депозитарийі" АҚ;

ЭЖҦ

энергия жеткізуші ҧйым;

ЭЖҦ

энергиямен жабдықтаушы ҧйым;

Экологиялық кодекс

Қазақстан Республикасының 2007 жылғы 9 қаңтардағы №
212-III Экологиялық кодексі;

"EUR" немесе "еуро"

Еуропа экономикалық және валюталық одақтың бірыңғай
валютасы;

KASE

«Қазақстандық қор биржасы» акционерлік қоғамы;

SEC

АҚШ-тың бағалы қағаздар мен биржалар жӛніндегі
комиссиясы;

"USD" немесе "АҚШ
доллары"

АҚШ-тың ресми валютасы;
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ҚАРЖЫЛЫҚ ЕСЕПТЕР ИНДЕКСІ
Беттер
«Электр желілерін басқару жӛніндегі Қазақстан компаниясы» АҚ-ның аудиттелмеген
шоғырландырылған қаржылық есептемесі, 2014 ж. 30 маусымда аяқталған алты айға
Қаржылық жағдай туралы шоғырландырылған есеп ............................................................................
Жиынтық табыс туралы шоғырландырылған есеп ..............................................................................
Ақша қаражатының қозғалысы туралы шоғырландырылған есеп ......................................................
Меншік капиталының ӛзгерістері туралы шоғырландырылған есеп ...................................................
Шоғырландырылған қаржылық есептемеге ескертпелер ....................................................................
«Электр желілерін басқару жӛніндегі Қазақстан компаниясы» АҚ-ның аудиттелген
шоғырландырылған қаржылық есептемесі, 2013 ж. 31 желтоқсанда аяқталған жылға
Қаржылық жағдай туралы шоғырландырылған есеп ............................................................................
Жиынтық кіріс туралы шоғырландырылған есеп ..................................................................................
Ақша қаражатының қозғалысы туралы шоғырландырылған есеп ......................................................
Меншік капиталының ӛзгерістері туралы шоғырландырылған есеп ...................................................
Шоғырландырылған қаржылық есептемеге ескертпелер ....................................................................
«Электр желілерін басқару жӛніндегі Қазақстан компаниясы» АҚ-ның аудиттелген
шоғырландырылған қаржылық есептемесі, 2012 ж. 31 желтоқсанда аяқталған жылға
Қаржылық жағдай туралы шоғырландырылған есеп ............................................................................
Жиынтық кіріс туралы шоғырландырылған есеп ..................................................................................
Ақша қаражатының қозғалысы туралы шоғырландырылған есеп ......................................................
Меншік капиталының ӛзгерістері туралы шоғырландырылған есеп ...................................................
Шоғырландырылған қаржылық есептемеге ескертпелер ....................................................................
«Электр желілерін басқару жӛніндегі Қазақстан компаниясы» АҚ-ның аудиттелген
шоғырландырылған қаржылық есептемесі, 2011 ж. 31 желтоқсанда аяқталған жылға
Қаржылық жағдай туралы шоғырландырылған есеп ............................................................................
Жиынтық кіріс туралы шоғырландырылған есеп ..................................................................................
Ақша қаражатының қозғалысы туралы шоғырландырылған есеп ......................................................
Меншік капиталының ӛзгерістері туралы шоғырландырылған есеп ...................................................
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1.

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Акционерное общество «Казахстанская компания по управлению электрическими сетями»
(далее – «Компания» или «KEGOC») было образовано в соответствии с Постановлением Правительства
Республики Казахстан № 1188 от 28 сентября 1996 г. путем передачи части активов бывшей
Национальной энергетической системы «Казахстанэнерго» (далее – «НЭС»). Приказом Комитета
государственного имущества и приватизации Министерства финансов Республики Казахстан № 142
от 27 апреля 2006 г. было принято решение о передаче государственного пакета акций Группы в оплату
размещаемых акций АО «Казахстанский холдинг по управлению государственными активами «Самрук»
(далее – «Самрук»).
В соответствии с Указом Президента Республики Казахстан от 13 октября 2008 г. № 669
АО «Фонд устойчивого развития «Казына» и «Самрук» реорганизованы путем слияния в акционерное
общество «Фонд национального благосостояния «Самрук-Казына» (далее – «Самрук-Казына»).
На основании принятых решений Президента и Правительства Республики Казахстан 100% акций
в уставном капитале «Самрук» были переданы в собственность «Самрук-Казына». По состоянию
на 31 декабря 2011 и 2010 гг. единственным акционером Компании являлся «Самрук-Казына».
АО «KEGOC» оказывает услуги по передаче электрической энергии, технической диспетчеризации
отпуска в сеть и потребления электрической энергии, организации балансирования
производства/потребления электрической энергии и по обеспечению договорных величин перетоков
электрической энергии с энергосистемами сопредельных государств в соответствии с условиями
заключенных договоров, осуществляет централизованное оперативно-диспетчерское управление
объектами Единой электроэнергетической системы Республики Казахстан (далее – «ЕЭС») независимо
от форм собственности.
По состоянию на 31 декабря 2011 г. KEGOC являлся материнской компанией дочернего предприятия
АО «Энергоинформ» (информационное обеспечение деятельности Компании) (далее вместе
именуемых – «Группа»), финансовая отчетность которой включена в данную консолидированную
финансовую отчетность Группы (31 декабря 2010 г.: KEGOC также являлся материнской компанией
учреждения «KEGOC-Сервис» (вспомогательные функции по обслуживанию Компании), которое было
ликвидировано в декабре 2011 г.).
Также, по состоянию на 31 декабря 2011 и 2010 гг. Компания владела 20% акций
АО «Батыс Транзит». Основной деятельностью АО «Батыс-Транзит» является реализация проекта по
строительству и эксплуатации межрегиональной линии электропередачи, соединяющей Северный
Казахстан с Актюбинской областью.
В имущественный комплекс Группы входят линии электропередачи напряжением от 110 до 1150 кВ и
опорные подстанции, обеспечивающие межгосударственные перетоки электроэнергии, выдачу
мощности от электростанций, подключенных к ЕЭС, связь между региональными электросетевыми
компаниями (далее – «РЭК») и крупными потребителями.
В состав Компании входят 9 филиалов межсистемных электрических сетей, расположенных по всему
Казахстану, головной офис и Национальный диспетчерский центр системного оператора Республики
Казахстан, расположенные в г. Астана.
Деятельность Группы регулируется Законом Республики Казахстан от 9 июля 1998 г. № 272-I
«О естественных монополиях и регулируемых рынках», поскольку она является естественным
монополистом в сфере оказания услуг по передаче электрической энергии, технической
диспетчеризации отпуска в сеть и потребления электрической энергии и организации балансирования
производства/потребления электрической энергии. Согласно Закону тарифы Группы на услуги по
передаче электрической энергии, технической диспетчеризации и организации балансирования
производства/потребления электрической энергии утверждаются Агентством по регулированию
естественных монополий (далее – «Агентство») (см. Примечания 3 и 24).
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Юридическое название:

Акционерное общество «Казахстанская компания по управлению
электрическими сетями» (Kazakhstan Electricity Grid Operating
Company) «KEGOC»

Юридический адрес:

Республика Казахстан, 010000, г. Астана,
ул. Бейбитшилик, 37

Юридический регистрационный № 12156-1910-АО, зарегистрированный в Министерстве юстиции
номер:
11 июля 1997 г. (первоначальная регистрация)
№ 6801-1901-АО, зарегистрированный в Министерстве юстиции
21 октября 2004 г. (перерегистрация)
Юридический статус:

2.

Акционерное общество

ПРИНЯТИЕ НОВЫХ И ПЕРЕСМОТРЕННЫХ СТАНДАРТОВ
Стандарты и поправки к ним и Интерпретации действительные для текущего года
В текущем году Группа приняла следующие Стандарты и поправки к ним и Интерпретации:
•
•
•
•
•

•
•

МСБУ 24 «Раскрытие информации о связанных сторонах» – Пересмотр определения связанных
сторон (действительно для учетных периодов, начинающихся с или после 1 января 2011 г.);
МСФО 1 «Первое применение МСФО» – Ограниченное освобождение от сравнительного
раскрытия по МСФО 7 при первом применении (действительно для учетных периодов,
начинающихся с или после 1 июля 2010 г.);
Поправки к МСБУ 32 «Финансовые инструменты – раскрытие и представление информации»,
связанные с вопросами классификации прав (действительно для учетных периодов, начинающихся
с или после 1 февраля 2010 г.);
КИМСФО 13 «Программа лояльности клиентов» (действительно для учетных периодов,
начинающихся с 1 июля 2010 г.);
Поправки к КИМСФО 14 «МСБУ 19 – Предельная величина актива пенсионного плана с
установленными выплатами, минимальные требования к финансированию и их взаимосвязь» в
связи с добровольными авансовыми взносами (действительно для учетных периодов,
начинающихся с или после 1 января 2011 г.);
КИМСФО 19 «Погашение финансовых обязательств долевыми инструментами» (действительно
для учетных периодов, начинающихся с 1 июля 2010 г.);
Поправки к некоторым существующим стандартам и интерпретациям от 6 мая 2010 г.,
выпущенные Советом по МСФО, в рамках ежегодной инициативы, направленной на общее
улучшение действующих международных стандартов финансовой отчетности. Данные изменения
коснулись некоторых формулировок и вопросов по представлению финансовой отчетности,
вопросов признания и оценки. Новая редакция действительна для учетных периодов,
начинающихся с 1 января 2011 г.

Принятие данных Стандартов и поправок к ним и Интерпретаций не привело к каким-либо изменениям
в учетной политике Группы.
Выпущенные, но не введенные в действие Стандарты и поправки к ним и Интерпретации
На дату утверждения данной консолидированной финансовой отчетности были выпущены, но не
введены в действие следующие Стандарты и поправки к ним и Интерпретации:
•
•
•

Поправки к МСБУ 1 «Представление финансовой отчетности», связанные с пересмотром
презентации прочего совокупного дохода (действительно для учетных периодов, начинающихся с
или после 1 июля 2012 г.);
МСБУ 12 «Налог на прибыль» – Изменение ограниченного масштаба (возмещение базового
актива) (действительно для учетных периодов, начинающихся с или после 1 января 2012 г.);
Дополненный МСБУ 19 «Вознаграждения работникам» (действительно для учетных периодов,
начинающихся с или после 1 января 2013 г.);
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

МСБУ 27 «Консолидированная и отдельная финансовая отчетность» - перевыпуск в качестве
МСБУ 27 «Отдельная финансовая отчетность» (действительно для учетных периодов,
начинающихся с или после 1 января 2013 г.);
МСБУ 28 «Инвестиции в ассоциированные предприятия» - перевыпуск в качестве МСБУ 28
«Инвестиции в ассоциированные и совместно-контролируемые предприятия» (действительно для
учетных периодов, начинающихся с или после 1 января 2013 г.);
Поправки к руководству по применению МСБУ 32 «Финансовые инструменты – раскрытие и
представление информации» относительно взаимозачета финансовых активов и финансовых
обязательств (действительно для учетных периодов, начинающихся с или после 1 января 2014 г.);
МСФО 1 «Первое применение МСФО» – Устранение термина «фиксированные даты» при первом
применении МСФО (действительно для учетных периодов, начинающихся с или
после 1 июля 2011 г.);
МСФО 1 «Первое применение МСФО» – Дополнительное освобождение для предприятий,
прекративших испытывать резкую гиперинфляцию (действительно для учетных периодов,
начинающихся с или после 1 июля 2011 г.);
Поправки к МСФО 7 «Финансовые инструменты – раскрытие», связанные с расширением
раскрытий относительно перевода финансовых активов (действительно для учетных периодов,
начинающихся с или после 1 июля 2011 г.);
Поправки к МСФО 7 «Финансовые инструменты – раскрытие», связанные с расширением
раскрытий относительно взаимозачета финансовых активов и финансовых обязательств
(действительно для учетных периодов, начинающихся с или после 1 января 2013 г.);
Поправки к МСФО 7 «Финансовые инструменты – раскрытие», требующие раскрытия
относительно первоначального применения МСФО 9 (действительно для учетных периодов,
начинающихся с или после 1 июля 2015 г.);
МСФО 9 «Финансовые инструменты» (действительно для учетных периодов, начинающихся
с 1 января 2015 г.);
МСФО 10 «Консолидированная финансовая отчетность» (действительно для учетных периодов,
начинающихся с 1 января 2013 г.);
МСФО 11 «Совместные договоренности» (действительно для учетных периодов, начинающихся
с 1 января 2013 г.);
МСФО 12 «Раскрытие доли в других организациях» (действительно для учетных периодов,
начинающихся с 1 января 2013 г.);
МСФО 13 «Оценка справедливой стоимости» (действительно для учетных периодов,
начинающихся с 1 января 2013 г.);
КИМСФО 20 «Затраты на вскрышные работы в ходе открытой разработки рудника на этапе
добычи» (действительно для учетных периодов, начинающихся с или после 1 января 2013 г.).

Руководство предполагает, что данные Стандарты и поправки к ним и Интерпретации, будут применены
в консолидированной финансовой отчетности Группы в период их первоначального применения, и что
их применение может оказать существенное влияние на суммы, отраженные в отчетности и объем
раскрываемой Группой информации. Руководством Группы пока не была проведена подробная оценка
эффекта применения указанных стандартов, включая количественную оценку.

3.

ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ
Заявление о соответствии
Данная
консолидированная
финансовая
отчетность
подготовлена
Международными стандартами финансовой отчетности («МСФО»).

в

соответствии

с

Основа представления
Данная консолидированная финансовая отчетность Группы подготовлена на основе принципа
исторической стоимости, за исключением переоценки некоторых финансовых инструментов, которые
учитываются по оценочной или справедливой стоимости, как поясняется ниже. Историческая стоимость
определяется на основе справедливой стоимости вознаграждения, переданного при приобретении
активов.
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Основные положения учетной политики приведены ниже.
Принципы консолидации
Консолидированная финансовая отчетность включает отчетность Компании, и ее дочерних компаний,
контролируемых Компанией. Контроль достигается при наличии у Компании права определять
финансовую и хозяйственную политику инвестируемого предприятия с целью получения выгоды от его
деятельности.
При необходимости финансовая отчетность дочерних компаний корректируется для приведения их
учетной политики в соответствие с учетной политикой Группы.
При приобретении дочерней компании ее активы и обязательства оцениваются по справедливой
стоимости на дату приобретения. Неконтрольная доля владения отражается пропорционально
признанной справедливой стоимости активов и обязательств. Доходы и расходы дочерних компаний,
приобретенных или проданных в течение года, включаются в консолидированный отчет о совокупном
доходе начиная с момента их фактического приобретения или до фактической даты продажи
соответственно.
Все сделки между предприятиями Группы, соответствующие остатки в расчетах и нереализованные
прибыли и убытки от сделок внутри Группы при консолидации исключаются.
Информация по сегментам
Хозяйственные сегменты
Основным форматом Группы по представлению информации по сегментам являются хозяйственные
сегменты. В целях данной консолидированной финансовой отчетности, один хозяйственный сегмент,
представленный передачей электроэнергии; технической диспетчеризацией отпуска в сеть и
потребления электрической энергии; организацией балансирования производства/потребления
электрической энергии, определяется как отчетный сегмент.
Географические сегменты
В целях данной консолидированной финансовой отчетности, определен один географический отчетный
сегмент, представленный Республикой Казахстан.
Операции в иностранной валюте
Данная консолидированная финансовая отчетность выражена в казахстанских тенге («тенге»), который
является функциональной валютой Группы и валютой представления консолидированной финансовой
отчетности.
При подготовке консолидированной финансовой отчетности операции в валютах, отличных от
функциональной валюты Группы, тенге, отражаются по обменному курсу на дату сделки. Денежные
статьи, выраженные в иностранных валютах, пересчитываются по соответствующему валютному курсу
на дату составления отчетности. Неденежные статьи, учитываемые по справедливой стоимости,
выраженной в иностранной валюте, подлежат пересчету по обменным курсам, действовавшим на дату
определения справедливой стоимости. Неденежные статьи, отраженные по исторической стоимости,
выраженной в иностранной валюте, не пересчитываются.
Курсовые разницы признаются в консолидированном отчете о совокупном доходе в периоде, в котором
они появляются, кроме курсовых разниц по займам в иностранной валюте, относящиеся к объектам
незавершенного строительства, предназначенным для будущего использования в производственных
целях, включаются в стоимость таких активов в качестве корректировки процентных расходов по
займам в иностранной валюте.
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Обменные курсы иностранных валют, в которых Группа проводила существенные сделки, представлены
следующим образом:
31 декабря
2011 г.

31 декабря
2010 г.

Обменный курс на конец года (к тенге)
1 доллар США
1 евро

148.40
191.72

147.40
195.23

Средний обменный курс за год (к тенге)
1 доллар США
1 евро

146.62
204.22

147.34
195.70

Основные средства
Основные средства, принятые от НЭС в 1997 г., были отражены в консолидированной финансовой
отчетности на основе балансовой стоимости этих активов на дату их передачи. Основные средства,
приобретенные после даты образования Группы, учитываются по исторической стоимости за вычетом
накопленного износа и накопленного убытка от обесценения. Стоимость основных средств, возведенных
самой Группой, включает стоимость материалов, прямые затраты по оплате труда и соответствующую
часть производственных накладных расходов. Проценты капитализируются в соответствии с учетной
политикой в отношении займов и затрат по займам, указанной далее. В том случае, когда основные
средства включают существенные компоненты с различными сроками полезной службы, они
отражаются как отдельные основные средства.
Незавершенное строительство включает в себя затраты, напрямую связанные со строительством
основных средств, включая соответствующее распределение прямых переменных накладных расходов,
понесенных в ходе строительства, за вычетом убытков от обесценения. Аналогично прочим основным
средствам, начисление износа по таким активам начинается с момента их ввода в эксплуатацию.
Капитализированные затраты включают в себя основные расходы по улучшению и замене,
продлевающие сроки полезной службы активов или же увеличивающие их способность приносить
экономическую выгоду при их использовании. Расходы по ремонту и обслуживанию, не
соответствующие вышеуказанным критериям капитализации, отражаются в консолидированном отчете
о совокупном доходе по мере их возникновения.
Износ начисляется и отражается в консолидированном отчете о совокупном доходе по методу
равномерного списания в течение ожидаемого срока полезной службы отдельных активов. Износ
начисляется с момента приобретения актива или, в отношении активов, построенных самой Группой, с
момента завершения строительства и начала эксплуатации актива. Износ на землю не начисляется.
Износ начисляется по следующим средним срокам полезной службы активов:
Здания и сооружения:
Здания
Сооружения
Легкомонтируемые сооружения
Машины и передаточное оборудование:
Линии электропередачи
Прочее передаточное оборудование
Оборудование подстанций
Прочие машины и оборудование
Транспорт и прочие основные средства:
Транспортные средства
Прочие основные средства
Офисное оборудование и вычислительная техника:
Компьютеры и прочее оборудование по обработке данных
Предметы интерьера и хозяйственного назначения
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60 лет
30 лет
10 лет
50 лет
20 лет
12-30 лет
3-25 лет
11 лет
3-15 лет
4-10 лет
7 лет
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Предполагаемый срок полезной службы и метод начисления износа оцениваются в конце каждого
отчетного периода, и любые изменения в оценке учитываются на перспективной основе
(см. Примечание 4).
Прибыль или убыток от реализации или выбытия актива определяются как разница между выручкой
от реализации и текущей стоимостью актива и признаются в консолидированном отчете
о совокупном доходе.
Обесценение основных средств
На каждую отчетную дату Группа оценивает наличие любых признаков, указывающих на возможное
обесценение текущей стоимости основных средств. В случае выявления любого такого признака
осуществляется оценка возмещаемой суммы актива для определения убытка от обесценения
(если таковое имеет место). Если невозможно оценить возмещаемую сумму для отдельного актива,
Группа определяет возмещаемую сумму генерирующей единицы, к которой принадлежит актив. Когда
может быть определена разумная и последовательная основа для распределения, корпоративные активы
также распределяются на отдельные генерирующие единицы или в противном случае они
распределяются на наименьшую группу генерирующих единиц, для которой может быть определена
разумная и последовательная основа для распределения.
Возмещаемая сумма представляет собой наибольшее значение из справедливой стоимости за вычетом
затрат по продаже и ценности использования. При оценке ценности использования оцененное будущее
движение денежных средств дисконтируется до его текущей стоимости, используя ставку дисконта до
налогов, отражающую текущие рыночные оценки временной стоимости денег и риски, специфичные
для актива, для которых оценки будущего движения денежных средств не были скорректированы.
Если возмещаемая сумма актива (или генерирующей единицы) меньше, чем его текущая стоимость, то
текущая стоимость актива (или генерирующей единицы) уменьшается до возмещаемой суммы актива.
Убыток от обесценения немедленно признается в качестве расхода.
Когда убыток от обесценения впоследствии сторнируется, текущая стоимость актива
(или генерирующей единицы) увеличивается до пересмотренной оценки его возмещаемой суммы, но
таким образом, чтобы увеличенная текущая сумма не превышала текущей стоимости, которая была бы
определена, если бы убыток от обесценения не был бы признан по активу (или генерирующей единице)
в предыдущие годы. Сторнирование убытка от обесценения немедленно признается в прибылях или
убытках.
Товарно-материальные запасы
Товарно-материальные запасы отражаются по наименьшему значению из себестоимости и чистой
стоимости реализации. Себестоимость включает прямые затраты на материалы, таможенные сборы,
транспортные расходы и стоимость погрузочно-разгрузочных работ. Себестоимость запасов
определяется на основе метода ФИФО. Чистая стоимость реализации основана на оценке возможной
стоимости реализации за вычетом всех предполагаемых затрат, связанных с завершением, маркетингом,
реализацией и доставкой товара.
Финансовые активы
Финансовые активы классифицируются в следующие категории: финансовые активы, оцениваемые по
справедливой стоимости через прибыли или убытки («ОССЧПУ»), инвестиции, удерживаемые до
погашения, а также займы и дебиторская задолженность. Отнесение финансовых активов к той или иной
категории зависит от их особенностей и целей приобретения и происходит в момент их принятия к
учету. Все стандартные сделки по покупке или продаже финансовых активов признаются на дату
совершения сделки. Стандартные сделки по покупке или продаже представляют собой покупку или
продажу финансовых активов, требующую поставки активов в сроки, установленные нормативными
актами или рыночной практикой.
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Метод эффективной процентной ставки
Метод эффективной процентной ставки используется для расчета амортизированной стоимости
долгового инструмента и распределения процентных доходов на соответствующий период.
Эффективная процентная ставка – это ставка дисконтирования ожидаемых будущих денежных
поступлений (включая все полученные или сделанные платежи по долговому инструменту, являющиеся
неотъемлемой частью эффективной ставки процента, затраты по оформлению сделки и прочие премии
или дисконты) на ожидаемый срок до погашения долгового инструмента или (если применимо) на более
короткий срок до балансовой стоимости на момент принятия долгового инструмента к учету.
Доходы по долговым инструментам отражаются по методу эффективной процентной ставки, за
исключением финансовых активов категории ОССЧПУ.
Финансовые активы, учитываемые как ОССЧПУ
Финансовые активы классифицируются как ОССЧПУ, если они либо предназначены для торговли, либо
квалифицированы при первоначальном отражении в учете как ОССЧПУ.
Финансовый актив классифицируется как предназначенный для торговли, если он:
•
•

•

приобретается с основной целью перепродать его в ближайшем будущем;
при первоначальном принятии к учету является частью портфеля финансовых инструментов,
которые управляются Группой как единый портфель, по которому есть недавняя история
краткосрочных покупок и перепродаж или
является деривативом, не обозначенным как инструмент хеджирования в сделке эффективного
хеджирования.

Финансовый актив, кроме финансового актива, классифицированного как предназначенный для
торговли, может быть определен как ОССЧПУ при первоначальном признании, если:
•
•

•

такое признание устраняет или существенно уменьшает непоследовательность оценки или
признания, которая появилась бы в противном случае; или
финансовый актив образует часть группы финансовых активов или финансовых обязательств, или
того и другого, которая управляется и ее производительность оценивается на основе справедливой
стоимости в соответствии со стратегией управления рисками и инвестиций Группы, и информация
о формировании групп предоставляется внутренне на этой основе; или
образует часть контракта, содержащего один или более встроенных производных инструментов, и
МСБУ 39 «Финансовые инструменты: признание и оценка» разрешает определить весь
комбинированный контракт (актив или обязательство) как ОССЧПУ.

Финансовые активы ОССЧПУ учитываются по справедливой стоимости с признанием любых прибылей
или убытков в консолидированном отчете о совокупном доходе. Чистая прибыль или убыток,
признанные в прибылях или убытках, включает любые дивиденды или проценты, полученные по
финансовому активу. Справедливая стоимость определяется в порядке, приведенном в Примечании 23.
Инвестиции, удерживаемые до погашения
Непроизводные финансовые активы с фиксированными или определяемыми выплатами и
фиксированным сроком погашения, которые Группа намеревается и имеет возможность удерживать до
погашения, признаются как инвестиции, удерживаемые до погашения. Инвестиции, удерживаемые до
погашения, учитываются по амортизированной стоимости по методу эффективной процентной ставки за
вычетом обесценения с признанием дохода по методу фактической прибыли.
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Займы и дебиторская задолженность
Торговая дебиторская задолженность, займы и прочая дебиторская задолженность, которые имеют
фиксированные или определяемые платежи, которые не котируются на активном рынке,
классифицируются как займы и дебиторская задолженность. Долгосрочные займы и долгосрочная
дебиторская задолженность оцениваются по амортизированной стоимости, используя метод
эффективной процентной ставки, за вычетом любого обесценения. Процентный доход признается путем
применения эффективной процентной ставки, кроме краткосрочной дебиторской задолженности, когда
признание процентов было бы несущественно.
Денежные средства и их эквиваленты
Денежные средства и их эквиваленты включают в себя деньги на банковских счетах, наличность в кассе,
а также краткосрочные депозиты с первоначальным сроком погашения менее трех месяцев.
Денежные средства, ограниченные в использовании
В соответствии с кредитными соглашениями по финансированию проектов, подписанными с
Международным Банком Реконструкции и Развития («МБРР»), Европейским Банком Реконструкции и
Развития («ЕБРР») и АО «Банк Развития Казахстана» («БРК»), Группа открыла банковские счета,
необходимые для обслуживания долга. Денежные средства, отраженные на этих банковских счетах,
могут быть использованы исключительно для осуществления плановых платежей по процентам и
основному долгу. Если денежные средства каким-либо образом ограничены в использовании в период
до двенадцати месяцев с отчетной даты, такие денежные средства классифицируются как краткосрочные
активы и соответствующим образом раскрываются в примечаниях к консолидированной финансовой
отчетности. Если денежные средства ограничены в использовании в период более двенадцати месяцев с
отчетной даты, такие денежные средства отражаются в составе долгосрочных активов.
Обесценение финансовых активов
Финансовые активы, за исключением активов категории ОССЧПУ, оцениваются на предмет
обесценения на каждую отчетную дату. Финансовые активы считаются обесценившимися при наличии
объективных данных, свидетельствующих об уменьшении предполагаемых будущих денежных потоков
по данному активу в результате одного или нескольких событий, произошедших после принятия
финансового актива к учету.
По всем прочим финансовым активам объективным свидетельством обесценения может быть
следующее:
•
•
•
•

значительные финансовые трудности эмитента или контрагента;
нарушение договора, например, отказ или уклонение от уплаты процентов или основной суммы
долга; или
высокая вероятность банкротства или финансовой реорганизации заемщика; или
исчезновение активного рынка для данного финансового актива по причине финансовых
трудностей.

Для отдельных категорий финансовых активов, таких как торговая дебиторская задолженность, активы,
которые по отдельности не были признаны обесцененными, также оцениваются на предмет обесценения
в целом по портфелю. Объективным признаком снижения стоимости портфеля дебиторской
задолженности могут служить исторические данные о ее погашении, увеличение числа просрочек по
погашению задолженности в течение среднего срока, установленного договорами Группы, а также
ощутимые изменения в экономике, которые могут влиять на уровень дефолтов по дебиторской
задолженности.
Для финансовых активов, учитываемых по амортизируемой стоимости, величина убытка от обесценения
рассчитывается как разница между балансовой стоимостью актива и приведенной стоимостью
прогнозируемых будущих денежных потоков, рассчитанной с использованием эффективной ставки
процента, определенной при первоначальном признании финансового актива.
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Для финансовых активов, учитываемых по стоимости приобретения, убыток от обесценения
определяется как разница между балансовой стоимостью актива и приведенной стоимостью
прогнозируемых будущих денежных потоков, дисконтированных с использованием текущей рыночной
процентной ставки для аналогичного финансового актива. Такие убытки от обесценения
восстановлению в будущих периодах не подлежат.
Убыток от обесценения напрямую уменьшает балансовую стоимость всех финансовых активов, за
исключением торговой дебиторской задолженности, снижение стоимости которой осуществляется за
счет резерва. В случае признания безнадежной торговая дебиторская задолженность списывается также
за счет резерва. Полученные впоследствии возмещения ранее списанных сумм кредитуют счет резерва.
Изменения резерва отражаются в прибылях и убытках.
Если в последующем периоде размер убытка от обесценения финансового актива, учитываемого по
амортизированной стоимости, уменьшается и такое уменьшение может быть объективно привязано к
событию, имевшему место после признания обесценения, то ранее отраженный убыток от обесценения
восстанавливается через прибыли и убытки. При этом балансовая стоимость финансовых активов на
дату восстановления убытка от обесценения не может превышать балансовую стоимость, которая была
бы отражена в случае, если бы обесценение не признавалось.
Прекращение учета финансовых активов
Группа прекращает учет финансового актива, только когда истекают контрактные права на получение
денежных потоков по активу или передает финансовый актив и все существенные риски и выгоды от
владения активом другой компании. Если Группа не передает и не удерживает в основном все риски и
выгоды от владения и продолжает контролировать переданный актив, то Группа признает свое
оставшееся долевое участие в активе и связанное с ним обязательство на суммы, которые она может
выплатить. Если Группа в основном удерживает все риски и выгоды от владения переданным
финансовым активом, Группа продолжает учет финансового актива, а также учитывает средства от
обеспеченных займов.
Финансовые обязательства и долевые инструменты, выпущенные Группой
Долговые и долевые инструменты классифицируются или как финансовые обязательства, или как
капитал в соответствии с характером контрактного соглашения.
Долевые инструменты
Долевой инструмент – это любой контракт, который свидетельствует об остаточном участии в активе
компании после вычета всех его обязательств. Долевые инструменты, выпущенные Группой
учитываются по полученной прибыли, за вычетом прямых затрат на выпуск.
Финансовые обязательства
Финансовые обязательства классифицируются или как финансовые обязательства ОССЧПУ, или прочие
финансовые обязательства.
Финансовые обязательства ОССЧПУ
Финансовые обязательства классифицируются как ОССЧПУ, когда финансовое обязательство или
предназначено для торговли, или определено как ОССЧПУ.
Финансовое обязательство классифицируется как предназначенное для торговли, если:
•
•
•

оно было понесено в основном для целей выкупа в ближайшем будущем; или
является частью определенного портфеля финансовых инструментов, который Группа удерживает
вместе и который имеет последнюю тенденцию к получению краткосрочной прибыли; или
является производным инструментом, который не определен и не эффективен как инструмент
хеджирования.
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Финансовое обязательство, кроме финансового обязательства, предназначенного для торговли, может
быть определено как ОССЧПУ при первоначальном признании, если:
•
•

•

такое признание устраняет или существенно уменьшает непоследовательность оценки или
признания, которая появилась бы в противном случае; или
финансовое обязательство образует часть группы финансовых активов или финансовых
обязательств, или того и другого, которая управляется и ее производительность оценивается на
основе справедливой стоимости в соответствии со стратегией управления рисками и инвестиций
Группы, и информация о формировании групп предоставляется внутренне на этой основе; или
образует часть контракта, содержащего один или более встроенных производных инструментов, и
МСБУ 39 «Финансовые инструменты: признание и оценка» разрешает определить весь
комбинированный контракт (актив или обязательство) как ОССЧПУ.

Финансовые обязательства ОССЧПУ учитываются по справедливой стоимости с признанием любых
прибылей или убытков в консолидированном отчете о совокупном доходе. Чистая прибыль или убыток,
признанный в прибылях или убытках, включает любые дивиденды или проценты, выплаченные по
финансовому обязательству.
Прочие финансовые обязательства
Прочие финансовые обязательства, включая займы, первоначально оцениваются по справедливой
стоимости за вычетом затрат по сделке.
Прочие финансовые обязательства впоследствии оцениваются по амортизированной стоимости по
методу эффективной процентной ставки с признанием процентных расходов по методу фактического
дохода.
Метод эффективной процентной ставки
Это метод расчета амортизированной стоимости финансового обязательства и распределения
процентных расходов в течение соответствующего периода. Эффективная процентная ставка – это
ставка, которая точно дисконтирует предполагаемые будущие выплаты денежных средств через
ожидаемый срок финансового обязательства или, если применимо, более короткий период.
Прекращение учета финансовых обязательств
Группа прекращает учет финансовых обязательств тогда и только тогда, когда обязательства Группы
погашены, отменены или истекли.
Резервы
Резервы отражаются в учете при наличии у Группы текущих обязательств (определяемых нормами
права или подразумеваемых), возникших в результате прошлых событий, для погашения которых,
вероятно, потребуется выбытие ресурсов, заключающих в себе экономические выгоды; причем размер
таких обязательств может быть оценен с достаточной степенью точности.
Сумма, признанная в качестве резерва, представляет собой лучшую оценку возмещения, необходимого
для погашения текущего обязательства на отчетную дату, учитывая риски и неопределенность,
связанные с обязательством. Если резерв оценивается, используя предполагаемые денежные средства,
необходимые для погашения текущего обязательства, его балансовая стоимость является текущей
стоимостью данных денежных средств.
Когда ожидается, что третья сторона возместит некоторые или все экономические выгоды, необходимые
для погашения резерва, дебиторская задолженность признается как актив, если фактически реально, что
возмещение будет получено, и сумма к получению может быть разумно оценена.
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Признание дохода
Доход признается при вероятности получения экономических выгод, связанных со сделкой, и
возможности достоверно оценить сумму дохода. Доходы от продаж признаются в размере справедливой
стоимости вознаграждения, полученного или причитающегося к получению за вычетом скидок и налога
на добавленную стоимость. Доход признается на момент оказания услуг.
Группа получает доход от оказания услуг по передаче электроэнергии от производителей до оптовых и
крупных потребителей, по технической диспетчеризации отпуска в сеть и потребления электрической
энергии, по организации балансирования производства/потребления электрической энергии, а также
услуг по обеспечению договорных величин перетоков электрической энергии с энергосистемами
сопредельных государств и прочих услуг.
Основой для начисления дохода по регулируемым услугам (услуги по передаче электрической энергии,
технической диспетчеризации и организации балансирования производства/потребления электрической
энергии) являются тарифы, утверждаемые Агентством.
С 1 сентября 2011 г. приказом Агентства №210-ОД от 11 июля 2011 г. утверждены новые тарифы на
услуги по передаче электроэнергии, технической диспетчеризации отпуска в сеть и потребления
электроэнергии, и по организации балансирования производства/потребления электрической энергии.
Доходы по услугам по обеспечению договорных величин перетоков электрической энергии с
энергосистемами сопредельных государств признаются в соответствии с условиями договоров,
заключенных на основании Соглашения между Правительством Республики Казахстан и
Правительством Российской Федерации «О мерах по обеспечению параллельной работы Единых
энергетических систем Республики Казахстан и Российской Федерации».
Аренда
Аренда, условия которой подразумевают перенос всех рисков и выгод, связанных с владением активом,
классифицируется как финансовая аренда. Все прочие виды аренды классифицируются как
операционная аренда.
Арендные платежи, осуществляемые в рамках операционной аренды, отражаются в прибылях или
убытках по мере их возникновения.
Затраты по займам
Затраты по займам, непосредственно относящиеся к приобретению, строительству или производству
квалифицируемого актива, ввод в эксплуатацию или реализация которого наступает через значительный
период времени, капитализируются путем включения в стоимость данного актива до момента
фактической готовности такого актива к вводу в эксплуатацию или реализации.
Инвестиционный доход, полученный от временной инвестиции конкретных займов, ожидающих
расходования на квалифицируемые активы, вычитается из затрат по займам, которые могут
капитализироваться.
Все прочие затраты по займам признаются в прибылях или убытках в периоде, в котором они понесены.
Пенсионные обязательства
В 2011 г. в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан, Группа осуществляла
платежи в размере 10% от заработной платы работников, но не более 119,992 тенге в месяц
(2010 г.: 112,140 тенге) в качестве отчислений в накопительные пенсионные фонды. Платежи в
пенсионные фонды удерживаются из заработной платы работников и включаются в общие расходы по
оплате труда совместно с прочими отчислениями, связанными с оплатой труда в консолидированном
отчете о совокупном доходе, в момент их возникновения. Группа не имеет каких-либо других
обязательств по пенсионным платежам.
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Подоходный налог
Расходы по подоходному налогу представляют собой сумму текущего подоходного налога к уплате и
отсроченного подоходного налога.
Текущий налог
Текущий подоходный налог к уплате рассчитан на основе налогооблагаемой прибыли за год.
Налогооблагаемая прибыль отличается от чистой прибыли, отраженной в консолидированном отчете о
совокупном доходе, так как она не включает суммы доходов и расходов, которые являются
налогооблагаемыми или вычитаемыми в других отчетных периодах, и также не включает суммы,
которые никогда не будут признаны ни налогооблагаемыми, ни вычитаемыми. Обязательства Группы по
текущему подоходному налогу рассчитываются по ставке налога, действовавшей на отчетную дату.
Отсроченный налог
Отсроченный подоходный налог признается по разницам между текущей стоимостью активов и
обязательств в консолидированной финансовой отчетности и соответствующими суммами,
признанными для целей определения налогооблагаемой прибыли, и рассчитывается по методу
обязательств. Отсроченные налоговые обязательства обычно признаются для всех налогооблагаемых
временных разниц. Отсроченные налоговые активы признаются в той степени, в которой существует
вероятность того, что налогооблагаемая прибыль будет достаточной для возмещения временных
вычитаемых разниц. Такие активы и обязательства не признаются, если временная разница возникает от
гудвилла или от первоначального признания (кроме операций по объединению предприятий) активов и
обязательств от операций, которые не влияют ни на налогооблагаемую прибыль, ни на бухгалтерскую
прибыль.
Отсроченные налоговые обязательства отражаются в отношении всех временных разниц, связанных с
инвестициями в дочерние компании и ассоциированные компании, и долевого участия в совместных
предприятиях, кроме случаев, когда Группа может контролировать сторнирование временной разницы и
возможно, что временная разница не будет сторнирована в обозримом будущем. Отсроченные
налоговые активы в результате вычитаемых временных разниц, связанных с такими инвестициями и
долями признаются только в той мере, в какой возможно, что будет достаточная налогооблагаемая
прибыль, против которой можно использовать выгоды временных разниц, и ожидается, что они будут
сторнированы в обозримом будущем.
Балансовая стоимость отсроченных налоговых активов оценивается на каждую отчетную дату и
уменьшается в той степени, в которой более не существует вероятности того, что существует
достаточная налогооблагаемая прибыль, за счет которой может быть возмещена вся сумма или часть
актива.
Отсроченный налоговый актив или обязательство учитывается по ставкам, применение которых
ожидается в течение периода выбытия активов или погашения обязательств. Отсроченный подоходный
налог отражается в консолидированном отчете о совокупном доходе, за исключением случаев, когда он
относится к статьям, отраженным непосредственно на счетах учета капитала, и в данном случае
отсроченный подоходный налог отражается в составе капитала.
Взаимозачет по отсроченным налоговым активам и обязательствам производится в том случае, когда
имеется юридически закрепленное право зачесть текущие налоговые активы против текущих налоговых
обязательств, и когда они относятся к подоходному налогу, взимаемому одним и тем же налоговым
органом, и Группа планирует возместить свои налоговые активы и погасить налоговые обязательства на
нетто-основе.
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Текущий и отсроченный налог за период
Текущие и отсроченные налоги признаются как расходы или доходы в прибылях или убытках, кроме
случаев, когда они относятся к статьям, отнесенным непосредственно на капитал, или когда они
появляются в результате первоначального учета объединения предприятий. В случае объединения
предприятий налоговый эффект учитывается при расчете гудвилла или при определении превышения
доли покупателя в чистой справедливой стоимости идентифицируемых активов, обязательств и
условных обязательств приобретаемой компании над себестоимостью.
Операции со связанными сторонами
При подготовке данной консолидированной
рассматривались в качестве связанных сторон:

финансовой

отчетности

следующие

стороны

Сторона является связанной компанией, если:
(а)

(б)
(в)
(г)
(д)
(е)
(ж)

прямо или косвенно через одного или нескольких посредников, сторона:
i)
контролирует или находится под общим контролем компании (к ним относятся
холдинговые компании, дочерние компании и другие дочерние компании одной
материнской фирмы);
ii) имеет долевое участие в компании, что дает ей возможность оказывать существенное
влияние на компанию; или
iii) имеет совместный контроль над компанией;
сторона является ассоциированной стороной компании;
сторона является совместным предприятием, в котором компания является участником;
сторона является членом ключевого управленческого персонала компании или ее материнской
компании;
сторона является членом семьи любого лица, указанного в пунктах (а) или (г);
сторона является компанией, которая находится под контролем, совместным контролем или под
значительным влиянием, или которая имеет существенное право голоса в такой компании, прямо
или косвенно, любого лица, указанного в пунктах (г) или (д); или
сторона представляет собой пенсионную схему для работников компании или любой компании,
являющейся связанной стороной компании.

При рассмотрении каждой возможной связанной стороны, особое внимание уделяется содержанию
отношений, а не только их юридической форме.
4.

КЛЮЧЕВЫЕ ИСТОЧНИКИ НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ В ОЦЕНКАХ
В процессе применения учетной политики Группы, которая описывается в Примечании 3, руководство
должно применять оценки и допущения в отношении балансовой стоимости активов и обязательств,
которые не известны, из других источников. Оценки и связанные с ними допущения основаны на
историческом опыте и прочих факторах, которые считаются приемлемыми. Фактические результаты
могут отличаться от данных оценок.
Оценки и лежащие в их основе допущения регулярно проверяются. Изменения в учетных оценках
признаются в периоде, в котором оценка пересматривается, если изменение влияет только на тот период
или в периоде изменения и будущих периодах, если изменение влияет как на текущий, так и на будущий
периоды.
Ниже приводятся ключевые предположения, касающиеся будущего, и прочие ключевые источники
неопределенности в оценках на отчетную дату, которые несут значительный риск существенной
корректировки балансовой стоимости активов и обязательств в следующем финансовом году.
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Резерв по сомнительной дебиторской задолженности, неликвидным товарно-материальным
запасам и авансам, выданным на приобретение долгосрочных активов
Определение руководством резервов по сомнительной дебиторской задолженности и авансам,
выданным на приобретение долгосрочных активов, в дополнение к определению руководством
признания и оценки резерва по неликвидным товарно-материальным запасам требует от руководства
применения допущений на основе лучших оценок способности Группы реализовать данные активы. В
результате изменений в общей экономике или других подобных обстоятельствах после отчетной даты
руководство может сделать заключения, которые могут отличаться от заключений, сделанных при
подготовке данной консолидированной финансовой отчетности.
Отсроченные налоговые активы
Отсроченные налоговые активы оцениваются на каждую отчетную дату и уменьшаются в той степени, в
которой более не существует вероятности того, что существует достаточная налогооблагаемая прибыль,
за счет которой может быть возмещена вся сумма или часть актива. Оценка такой вероятности включает
суждения на основе ожидаемой производительности.
Сроки полезной службы основных средств
Как указывается в Примечании 3, Группа рассматривает сроки полезной службы основных средств на
конец каждого годового отчетного периода. Оценка срока полезного использования актива зависит от
таких факторов как экономическое использование, программы по ремонту и обслуживанию,
технологические улучшения и прочие деловые условия. Оценка руководством сроков полезной службы
основных средств отражает соответствующую информацию, имеющуюся на дату данной
консолидированной финансовой отчетности.
Обесценение основных средств
В связи с тем, что использование каждого объекта основных средств Группы не обеспечивает
независимое друг от друга получение денежных средств, а представляет собой отдельные неотделимые
друг от друга операции в составе единого технологического процесса, то Группа оценивает возможные
убытки от обесценения на основе идентификации генерирующей единицы. Генерирующей единицей
Группы являются все активы Группы в целом. На каждую отчетную дату Группа оценивает, существуют
ли какие-либо признаки возможного обесценения актива. Если такие признаки существуют, или если
требуется проведение ежегодного тестирования на предмет обесценения, то Группа производит оценку
возмещаемой суммы.
Капитализация затрат по займам
Как указано в Примечании 3, согласно учетной политике затраты по займам, непосредственно
относящиеся к приобретению, строительству и производству квалифицируемых активов, которыми
являются активы, требующие существенного срока для их подготовки к их целевому использованию или
продаже, учитываются в себестоимости данных активов до тех пор, пока активы не будут готовы для их
целевого использования или продажи.
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5.

ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА
За годы, закончившиеся 31 декабря 2011 и 2010 гг., движение основных средств представлено
следующим образом:
Земля

Стоимость:
На 1 января 2010 г.

Здания и
сооружения

Машины и
передаточное
оборудование

Транспорт и
прочие
основные
средства

Незавершенное строительство

Всего

790,06

10,251,38

151,756,88

4,648,68

16,822,42

184,269,43

67,59

54,06

356,54

600,13

6,821,05

7,899,39

116,98

2,032,21

15,750,72

88,00

(18,260,834

(272,899

(1,010

1,34
(34,386

(1,459
(268,794

118
(47,352

(49,042

(400,584

На 31 декабря 2010 г.

973,62

12,304,63

167,593,90

5,289,58

5,333,59

191,495,34

Поступления
Перевод из
незавершенного
строительства в
основные средства,
нематериальные
активы
Внутренние
перемещения
Выбытия

12,08

64,56

531,20

538,19

17,137,04

18,283,09

5,70

374,31

610,02

78,73

(1,249,671

(180,898

(793)

(14,763
(24,629

13,82
(202,660

937
(76,840

(4,937

(309,859

На 31 декабря 2011 г.

990,61

12,704,12

168,546,29

5,830,60

21,216,03

209,287,68

-

(1,946,27

(45,182,49

(2,543,15

-

(49,671,918

-

(342,97

(5,976,78

(413,90

-

(6,733,658

-

(30)
4,6

38
205,2

(8)
43,1

-

253,01

-

(2,284,62

(50,954,02

(2,913,91

-

(56,152,563

-

(383,79

(6,404,46

(454,25

-

(7,242,516

-

(7,99
4,1

7,8
171,8

105
74,9

-

250,93

-

(2,672,27

(57,178,77

(3,293,09

-

(63,144,147

На 31 декабря
2011 г.

990,6

10,031,8

111,367,5

2,537,5

21,216,0

146,143,53

На 31 декабря
2010 г.

973,6

10,020,0

116,639,8

2,375,6

5,333,5

135,342,78

Поступления
Перевод из
незавершенного
строительства в
основные средства,
нематериальные
активы
Внутренние
перемещения
Выбытия

Накопленный
износ:
На 1 января 2010 г.
Начислено за год
Внутренние
перемещения
Выбытия
На 31 декабря
2010 г.
Начислено за год
Внутренние
перемещения
Выбытия
На 31 декабря
2011 г.
Балансовая
стоимость:
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По состоянию на 31 декабря 2011 и 2010 гг. информация по основным средствам включает следующее:

Полностью самортизированные основные средства по
первоначальной стоимости
Бездействующие основные средства по балансовой стоимости

31 декабря
2011 г.

31 декабря
2010 г.

9,570,613
60,375

7,860,344
60,375

За годы, закончившиеся 31 декабря 2011 и 2010 гг. Группа капитализировала расходы по
вознаграждению в размере 566,835 тыс. тенге и 35,201 тыс. тенге, соответственно, а также расходы по
курсовой разнице в сумме 88 тыс. тенге и 775 тыс. тенге, соответственно.
Незавершенное строительство, в основном, представлено оборудованием и строительно-монтажными
работами по реализации проектов «Строительство ПС Алма с присоединением к НЭС Казахстана
линиями напряжением 500кВ, 220кВ», «Выдача мощности Мойнакской ГЭС» и «Реконструкция ВЛ220кВ "ЦГПП-Осакаровка"», а также затратами по обследованию подстанций и инженерным
изысканиям в рамках реализации проекта «Модернизация национальной электрической сети II этап».
Группа имеет обязательства перед государством и потребителями по непрерывной транспортировке
электроэнергии по магистральным линиям электропередач и, соответственно, обязана поддерживать на
определенном уровне аварийный запас на своих объектах в соответствии с производственными
стандартами. Такой аварийный запас включает определенные запасные части, оборудование и
материалы, которые могут быть незамедлительно использованы в случае аварий. По состоянию
на 31 декабря 2011 и 2010 гг., аварийный запас включал основные средства балансовой стоимостью
426,405 тыс. тенге и 352,378 тыс. тенге, соответственно (см. Примечание 24).

6.

ТОВАРНО-МАТЕРИАЛЬНЫЕ ЗАПАСЫ
Товарно-материальные запасы по состоянию на 31 декабря 2011 и 2010 гг. представлены следующим
образом:
31 декабря
2011 г.

31 декабря
2010 г.

Запасные части
Сырье и материалы
Горюче-смазочные материалы
Прочие запасы

1,023,04
640,10
122,66
74,76

1,079,83
580,52
122,92
64,5

За вычетом резерва на неликвидные товарно-материальные запасы

1,860,57
(418,80

1,847,79
(419,04

1,441,76

1,428,74

По состоянию на 31 декабря 2011 и 2010 гг., аварийный запас включал товарно-материальные запасы,
балансовой стоимостью 995,232 тыс. тенге и 907,397 тыс. тенге, соответственно (см. Примечание 24).
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7.

ТОРГОВАЯ ДЕБИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ
Торговая дебиторская задолженность по состоянию на 31 декабря 2011 и 2010 гг. представлена
следующим образом:
31 декабря 2011 г.
Покупная электроэнергия
Передача электроэнергии
Регулирование мощности
Техническая диспетчеризация
Организация балансирования производства-потребления
электроэнергии
Резервирование электрической мощности
Прочее

31 декабря 2010 г.

1,792,557
1,348,94
1,118,53
321,857

1,093,61
599,019
287,468

201,595
51,447
182,720

311,079
51,592
171,404

5,017,659
(660,561)

За вычетом резерва по сомнительной задолженности

4,357,09

2,514,180
(737,787)
1,776,393

По состоянию на 31 декабря 2011 и 2010 гг. дебиторская задолженность крупных потребителей за
услуги по передаче электроэнергии на сумму 90,539 тыс. тенге и 64,293 тыс. тенге, соответственно,
является залоговым обеспечением кредитных линий, предоставленных Европейским Банком
Реконструкции и Развития («ЕБРР»), Международным Банком Реконструкции и Развития («МБРР») и
АО «Банк Развития Казахстана» («БРК») по проекту «Строительство второй линии электропередачи
500кВ транзита Север-Юг Казахстана» 2-3 этапы. В связи с досрочным погашением займов от ЕБРР и
БРК, полученных в рамках данного проекта, Группа согласовала с ЕБРР, БРК и МБРР высвобождение
залогов, обременения по которым окончательно будут сняты в 2012 г. после регистрации данных
соглашений в уполномоченных органах (см. Примечание 13).
Средний срок товарного кредита, предоставляемого клиентам Группы, составляет 30 дней.
Группа отразила резерв по сомнительной задолженности в размере 100% от всей дебиторской
задолженности (за вычетом налога на добавленную стоимость) сроком более 1 года, поскольку прошлый
опыт показывает, что дебиторская задолженность, не оплаченная в течение этого срока, обычно не
погашается. По торговой дебиторской задолженности сроком от 30 до 360 дней резервы по
сомнительной задолженности отражаются исходя из оценок на основе прошлого опыта и анализа
текущего финансового положения контрагента.
В торговую дебиторскую задолженность Группы на отчетную дату включена просроченная
задолженность (см. анализ дебиторской задолженности по срокам погашения ниже), по которой Группа
не начислила резерв по сомнительной задолженности, поскольку значительного изменения уровня
кредитоспособности дебиторов не произошло и руководство считает возмещаемыми суммы
задолженности.
Ниже представлен анализ просроченной, но не обесцененной торговой дебиторской задолженности по
срокам возникновения:
31 декабря
2011 г.
30-90 дней
91-180 дней
181-360 дней
Свыше 360 дней

Средний срок (в днях)

244,514
16,363
22,159
19,842

200,586
22,657
21,494
25,322

302,878

270,059

69
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31 декабря
2010 г.
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Анализ обесцененной торговой дебиторской задолженности по срокам возникновения:
31 декабря
2011 г.
30-90 дней
91-180 дней
181-360 дней
Свыше 360 дней

Средний срок (в днях)

31 декабря
2010 г.

11,429
3,559
17,870
627,703

9,373
4,478
16,932
707,004

660,561

737,787

1,832

1,597

Торговая дебиторская задолженность по состоянию на 31 декабря 2011 и 2010 гг. была выражена в
следующих валютах:
31 декабря
2011 г.
Доллар США
Тенге
Российский рубль

8.

31 декабря
2010 г.

2,308,009
1,983,389
65,700

1,646,393
130,000

4,357,098

1,776,393

ПРОЧАЯ ДЕБИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И АВАНСЫ ВЫДАННЫЕ
Прочая дебиторская задолженность и авансы выданные по состоянию на 31 декабря 2011 и 2010 гг.,
представлены следующим образом:

Авансы под выполнение работ, оказание услуг и на приобретение
долгосрочных активов
Авансы под поставку материалов и прочих активов
Расходы будущих периодов
Прочая дебиторская задолженность
За вычетом резерва по обесценению авансов выданных и по прочей
сомнительной дебиторской задолженности

За вычетом авансов, выданных на приобретение долгосрочных активов

31 декабря
2011 г.

31 декабря
2010 г.

27,501,6
3,3
21,5
138,1

5,542,0
3,5
177
81,3

27,664,6

5,627,1

(45,00

(46,09

27,619,6

5,581,0

(26,547,32

(5,453,05

1,072,3

127,9

По состоянию на 31 декабря 2011 г. авансы, выданные на приобретение долгосрочных активов, в
основном представлены авансами, выданными ТОО «Сәтті Жол» за работы по реализации проекта
«Строительство ПС 500/220 кВ Алма с присоединением к НЭС Казахстана линиями напряжением
500, 220 кВ», KEC International Ltd по проекту «Модернизация национальной электрической сети
II этап», и Korea Electric Power Corporation (KEPCO) по проектам «Схема выдачи мощности Мойнакской
ГЭС», и «Модернизация национальной электрической сети II этап» .
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9.

ПРОЧИЕ ФИНАНСОВЫЕ АКТИВЫ
Прочие финансовые активы по состоянию на 31 декабря 2011 и 2010 гг. представлены следующим
образом:

Депозиты в банках
Облигации АО «Батыс-транзит»
Начисленное вознаграждение по
остаткам в банках на проектных счетах

31 декабря 2011 г.
% ставка
сумма

31 декабря 2010 г.
% ставка
Сумма

3.5%-8.2%
7.8%-8.6%

5%-11%
7.8%-9.2%

20,201,201
1,050,805

0.1%-1%

43

21,984,217
1,044,757

1%-5.5%

21,252,049

1,296
23,030,270

Депозиты в банках
По состоянию на 31 декабря 2011 и 2010 гг. депозиты в банках представлены следующим образом:
31 декабря
2011 г.
Депозиты в банках с первоначальным сроком погашения от 3 до 12
месяцев
Депозиты в банках с первоначальным сроком погашения свыше 12
месяцев
За вычетом долгосрочной части

31 декабря
2010 г.

17,875,59

17,054,19

2,325,60

4,930,02

20,201,20
(2,325,607

21,984,21
(2,211,270

17,875,59

19,772,94

По состоянию на 31 декабря 2011 и 2010 гг. депозиты размещены в следующих банках:

% ставка

31 декабря
2011 г.
Сумма

31 декабря
2010 г.
Сумма

АО «Евразийский банк»

8.1%-8.2%

7,020,081

7,020,081

АО «Алматинский Торгово-Финансовый Банк»
АО «Цесна Банк»
АО «Казинвест Банк»
АО «АзияКредит Банк»
АО «Народный банк»
АО «Банк Центркредит»

5.25%
6.2%-7.7%
6.5%
7.5%
3.5%
-

5,834,369
3,066,154
2,010,743
1,513,812
756,042
-

2,969,467
3,014,998
3,014,790
3,817,749
2,147,132

20,201,201

21,984,217

По состоянию на 31 декабря 2011 г. депозиты в банках включали депозит в АО «Алматинский ТорговоФинансовый Банк» на сумму 15,671 тыс. долларов США (эквивалент в тенге 2,325,607 тыс. тенге), с
фиксированной процентной ставкой – 5.25% годовых (31 декабря 2010 г.: 15,002 тыс. долларов США
(эквивалент в тенге: 2,211,270 тыс. тенге) с фиксированной процентной ставкой – 5.25% годовых).
Данный депозит может быть использован только по согласованию с Министерством финансов
Республики Казахстан согласно соглашению о предоставлении государственной гарантии
от 18 ноября 2005 г. по займу МБРР (см. Примечание 13).
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Депозиты в банках по состоянию на 31 декабря 2011 и 2010 гг. были выражены в следующих валютах:
31 декабря
2011 г.
Тенге
Доллар США

31 декабря
2010 г.

13,610,790
6,590,411

15,769,052
6,215,165

20,201,201

21,984,217

По состоянию на 31 декабря 2011 и 2010 гг. сумма начисленных, но не полученных доходов в виде
процентов по депозитам в банках, составила 320,001 тыс. тенге и 394,225 тыс. тенге, соответственно.

10.

ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА, ОГРАНИЧЕННЫЕ В ИСПОЛЬЗОВАНИИ
По состоянию на 31 декабря 2011 и 2010 гг. денежные средства, ограниченные в использовании
представлены следующим образом:
31 декабря
2011 г.
Денежные средства на резервных счетах
Денежные средства на счетах обслуживания долга

За вычетом долгосрочной части

31 декабря
2010 г.
3,07
1,38

3,99
1,25

4,45

5,25

4,45

(2,84
2,40

По состоянию на 31 декабря 2011 и 2010 гг. денежные средства, ограниченные в использовании могут
быть использованы исключительно для целей, определенных кредитными соглашениями с МБРР и
ЕБРР.
По состоянию на 31 декабря 2011 г. денежные средства на сумму 2,708,282 тыс. тенге
(31 декабря 2010 г.: 3,509,700 тыс. тенге) из вышеуказанных остатков являлись залоговым обеспечением
кредитных линий, предоставленных ЕБРР, МБРР и БРК по проекту «Строительство второй линии
электропередачи 500кВ транзита Север-Юг Казахстана» 2-3 этапы. В связи с досрочным погашением
займов от ЕБРР и БРК, полученных в рамках данного проекта, Группа согласовала с ЕБРР, БРК и МБРР
высвобождение залогов, обременения по которым окончательно будут сняты в 2012 г. после
регистрации данных соглашений в уполномоченных органах (см. Примечание 13).
По состоянию на 31 декабря 2010 г., долгосрочная часть денежных средств, ограниченных в
использовании, представляла собой сумму в тенге, эквивалентную 19,300 тыс. долларам США, которая
является гарантией исполнения Группой своих обязательств по кредитным соглашениям ЕБРР и БРК,
открытым в рамках проекта «Строительство второй линии электропередачи 500 кВ транзита Север-Юг
Казахстана» 1-2-3 этапы. Ограничения на использование данных денежных средств могли быть сняты
после полного исполнения Группой своих обязательств в будущем. В связи с досрочным погашением
займов от ЕБРР и БРК, полученных в рамках проекта «Строительство второй линии электропередачи
500 кВ транзита Север-Юг Казахстана» 1 этап (см. Примечание 13), ограничения на часть
вышеуказанной суммы в тенге, эквивалентную 6,500 тыс. долларов США были сняты, соответственно
данные средства были переведены на текущие денежные средства. Ограничения на оставшуюся часть
денежных средств в тенге по проекту «Строительство второй линии электропередачи 500 кВ транзита
Север-Юг Казахстана» 2-3 этапы, эквивалентную 12,800 тыс. долларам США, будет снято в 2012 г.,
соответственно, на 31 декабря 2011 г. данные средства были отражены в составе краткосрочной части
денежных средств, ограниченных в использовании.
Краткосрочная часть денежных средств, ограниченных в использовании, также представлена
средствами, предназначенными для уплаты основного долга и процентов по займам, накапливаемыми в
течение полугодового периода, предшествующего дате выплаты.
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Денежные средства, ограниченные в использовании по состоянию на 31 декабря 2011 и 2010 гг. были
выражены в следующих валютах:
31 декабря
2011 г.
Тенге
Доллар США

11.

31 декабря
2010 г.

2,975,402
1,484,256

3,783,301
1,469,910

4,459,658

5,253,211

ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ИХ ЭКВИВАЛЕНТЫ
Денежные средства и их эквиваленты по состоянию на 31 декабря 2011 и 2010 гг. представлены
следующим образом:
31 декабря
2011 г.
Денежные средства на банковском счете, в казахстанских тенге
Денежные средства на банковском счете, в иностранной валюте
Деньги на специальных счетах
Наличность в кассе

31 декабря
2010 г.

9,086,173
448,364
4,724
4,376

4,896,974
460,313
8,764
9,589

9,543,637

5,375,640

По состоянию на 31 декабря 2011 г. денежные средства на сумму 1,365,040 тыс. тенге
(31 декабря 2010 г.: 1,137,547 тыс. тенге) из вышеуказанных остатков являлись залоговым обеспечением
кредитных линий, предоставленных ЕБРР, МБРР и БРК по проекту «Строительство второй линии
электропередачи 500кВ транзита Север-Юг Казахстана» 2-3 этапы. В связи с досрочным погашением
займов от ЕБРР и БРК, полученных в рамках данного проекта, Группа согласовала с ЕБРР, БРК и МБРР
высвобождение залогов, обременения по которым окончательно будут сняты в 2012 г. после
регистрации данных соглашений в уполномоченных органах (см. Примечание 13).
Денежные средства и их эквиваленты по состоянию на 31 декабря 2011 и 2010 гг. были выражены в
следующих валютах:
31 декабря
2011 г.
Тенге
Евро
Доллар США
Российский рубль
Фунт стерлинг
Таджикский сомани

31 декабря
2010 г.

9,095,273
188,700
152,967
105,960
629
108

4,915,327
52,420
241,411
165,692
674
116

9,543,637

5,375,640

По состоянию на 31 декабря 2011 и 2010 гг. сумма начисленных, но не полученных доходов в виде
процентов по текущим счетам, составила 43 тыс. тенге и 1,296 тыс. тенге, соответственно.
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12.

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ
По состоянию на 31 декабря 2011 и 2010 гг. уставный капитал Группы состоял из 10,584,297
и 10,524,297 размещенных и полностью оплаченных простых акций, номинальной стоимостью
10,000 тенге каждая. Каждая простая акция имеет одинаковое право голоса. Группа не имеет
привилегированных акций по состоянию на 31 декабря 2011 и 2010 гг.
По состоянию на 31 декабря 2011 и 31 декабря 2010 гг. единственным акционером Группы являлся
«Самрук-Казына».
В 2011 г. были оплачены 60,000 простых акций, объявленные в 2008 г., которые были приобретены по
праву преимущественной покупки единственным акционером – «Самрук-Казына».
Держатели простых акций имеют право голоса, но выплата дивидендов не гарантирована. В 2011 г.
акционером принято решение о выплате дивидендов в размере 15% чистого дохода Группы. Группа
выплатила дивиденды в размере 869,403 тыс. тенге (2010 г.: на основании решения акционера выплата
дивидендов не производилась).
Расчет доходности на акцию основан на чистой прибыли и средневзвешенном количестве
обыкновенных акций, находящихся в обращении в 2011 и 2010 гг.: 10,559,297 и 10,524,297 акций,
соответственно. Группа не имеет потенциальных разводняющих обыкновенных акций. За год,
закончившийся 31 декабря 2011 и 2010 гг. базовая и разводненная прибыль Группы на акцию составила
741 тенге и 551 тенге, соответственно.

13.

ЗАЙМЫ
Займы по состоянию на 31 декабря 2011 и 2010 гг. представлены следующим образом:
31 декабря
2011 г.
Международный банк реконструкции и развития («МБРР»)
Европейский банк реконструкции и развития («ЕБРР»)
АО «Банк развития Казахстана» («БРК»)
Начисленные проценты

31 декабря
2010 г.

30,025,0
45,012,8
508,5

28,824,5
17,115,7
8,362,4
221,6

75,546,4

54,524,3

За вычетом текущей части займа от МБРР, ЕБРР и БРК, подлежащего
погашению в течение 12 месяцев

(6,407,71

(6,750,53

За вычетом несамортизированной части единовременной комиссии

(1,115,94

(917,82

68,022,8

46,855,9
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По состоянию на 31 декабря 2011 и 2010 гг. займы в разрезе банков и сроков погашения были
представлены следующим образом:
31 декабря 2011 г.
Краткосрочная часть займов

МБРР

ЕБРР

БРК

Всего

2,596,506

3,811,210

-

6,407,716

от 1 до 2 лет
от 2 до 3 лет
от 3 до 4 лет
свыше 4 лет

2,632,722
2,715,826
3,158,800
18,962,916

5,148,173
6,574,195
6,745,303
23,200,838

-

7,780,895
9,290,021
9,904,103
42,163,754

Долгосрочная часть займов

27,470,264

41,668,509

-

69,138,773

Всего

30,066,770

45,479,719

-

75,546,489

31 декабря 2010 г.

МБРР

ЕБРР

БРК

Всего

Краткосрочная часть займов

2,518,354

3,370,000

862,180

6,750,534

от 1 до 2 лет
от 2 до 3 лет
от 3 до 4 лет

2,563,286
2,640,671
2,723,215

3,482,648
2,918,096
2,602,875

805,243
805,243
805,243

6,851,177
6,364,010
6,131,333

свыше 4 лет

18,407,046

4,878,813

5,141,432

28,427,291

Долгосрочная часть займов

26,334,218

13,882,432

7,557,161

47,773,811

Всего

28,852,572

17,252,432

8,419,341

54,524,345

По состоянию на 31 декабря 2011 и 2010 гг. Группа не имела просрочек по выплатам основного долга и
процентов.
По состоянию на 31 декабря 2011 и 2010 гг. займы были выражены в следующих валютах:
31 декабря 2011 г.
Займы, выраженные в долларах США
Займы, выраженные в евро
Займы, выраженные в тенге

31 декабря
2010 г.

52,913,021
22,633,468
-

48,099,643
254,177
6,170,525

75,546,489

54,524,345

В 1999 г. Группа открыла две основные кредитные линии для реализации проекта «Модернизация
национальной электрической сети», которые представлены следующим образом:
(а) кредитная линия на сумму 140,000 тыс. долларов США, предоставленная МБРР сроком на 20 лет,
обеспечена гарантией Правительства Республики Казахстан от 21 декабря 1999 г. Заем подлежит
погашению ежегодными взносами, начиная с 2005 г. Проценты по займу эквивалентны ставке ЛИБОР
плюс общий спрэд ЛИБОР, и погашаются дважды в год, 15 июня и 15 декабря.
(б) кредитная линия на сумму 45,000 тыс. долларов США, предоставленная ЕБРР сроком на 15 лет,
обеспечена гарантией Правительства Республики Казахстан от 3 декабря 1999 г. Заем подлежит
погашению ежегодными взносами, начиная с 2004 г. Проценты по займу эквивалентны ставке ЛИБОР
плюс общий спрэд ЛИБОР, и погашаются дважды в год, 27 января и 27 июля.
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В 2004 г. Группа получила кредитные линии для реализации проекта «Строительство второй линии
электропередачи 500кВ транзита Север-Юг Казахстана» 1 этап, которые представлены следующим
образом:
(а) кредитная линия на сумму 21,000 тыс. долларов США, предоставленная БРК сроком на 15 лет,
обеспечена дебиторской задолженностью Группы и денежными средствами на счетах в банках
(см. Примечания 7 и 10). Заем подлежит погашению ежегодными взносами, начиная с 2007 г. Проценты
по займу определены по ставке 7.93%, и погашаются дважды в год, 19 мая и 19 ноября.
(б) кредитная линия на сумму 35,000 тыс. долларов США, предоставленная ЕБРР сроком
до 12 марта 2016 г., обеспечена дебиторской задолженностью Группы и денежными средствами на
счетах в банках (см. Примечания 7 и 10). Заем подлежит погашению ежегодными взносами, начиная с
2007 г. Проценты по займу эквивалентны ставке ЛИБОР плюс маржа 4%, и погашаются дважды в год,
12 марта и 12 сентября.
(в) кредитная линия на сумму 25,000 тыс. долларов США, предоставленная ЕБРР сроком
до 12 марта 2013 г., обеспечена дебиторской задолженностью Группы и денежными средствами на
счетах в банках (см. Примечания 7 и 10). Заем подлежит погашению ежегодными взносами, начиная
с 2006 г. Проценты по займу эквивалентны ставке ЛИБОР плюс маржа 3.5%, и погашаются дважды в
год, 12 марта и 12 сентября.
В 2005 г. для осуществления 2-го и 3-го этапов проекта «Строительство второй линии электропередачи
500кВ транзита Север-Юг Казахстана» получены кредитные линии, которые представлены следующим
образом:
(а) две кредитные линии на суммы 52,800 тыс. долларов США и 21,500 тыс. долларов США,
предоставленные ЕБРР на период 12 лет, из которых первые три года являются льготным периодом.
Кредитные линии обеспечены дебиторской задолженностью Группы и денежными средствами на счетах
в банках (см. Примечания 7 и 10). Проценты по займу определены по межбанковской шестимесячной
долларовой ставке ЛИБОР плюс маржа 3.25%, и погашаются дважды в год, 12 мая и 12 ноября.
(б) кредитная линия на сумму 13,500 тыс. долларов США, предоставленная ЕБРР на период 9 лет, из
которых первые два года являются льготным периодом. Кредитная линия обеспечена дебиторской
задолженностью Группы и денежными средствами на счетах в банках (см. Примечания 7 и 10).
Проценты по займу определены по межбанковской шестимесячной долларовой ставке ЛИБОР плюс
маржа 2.75%, и погашаются дважды в год, 12 мая и 12 ноября.
(в) кредитная линия на сумму 6,970,132 тыс. тенге, предоставленная БРК на период 15 лет, с датой
первого погашения основного долга через 3 года со дня первого освоения. Кредитная линия обеспечена
дебиторской задолженностью Группы и денежными средствами на счетах в банках
(см. Примечания 7 и 10). Процентная ставка по займу составляет 9.82% годовых и погашается дважды
в год, 8 декабря и 8 июня.
(г) кредитная линия на сумму 100,000 тыс. долларов США, предоставленная МБРР на период 17 лет, из
которых первые шесть лет являются льготным периодом. Кредитная линия обеспечена гарантией
Правительства Республики Казахстан от 18 ноября 2005 г., а также дебиторской задолженностью
Группы и денежными средствами на счетах в банках (см. Примечания 9 и 10). Проценты по займу
определены по долларовой ставке ЛИБОР плюс общий спрэд, устанавливаемый банком на каждый
период начисления процентов, и погашается дважды в год, 15 апреля и 15 октября.
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В 2009-2011 гг., неосвоенная часть займов от ЕБРР и МБРР по данному проекту в размере
6,999 тыс. долларов США и 1,918 тыс. долларов США была аннулирована в связи с тем, что сумма
фактических затрат, понесенных в ходе данного проекта была меньше, чем ожидалось.
В 2008 г. для осуществления проекта «Модернизация национальной электрической сети II этап» были
открыты кредитные линии, которые представлены следующим образом:
(а) две кредитные линии на суммы 127,500 тыс. евро и 75,000 тыс. евро, предоставленные ЕБРР на
период 15 лет, из которых первые четыре года являются льготным периодом. Проценты по займу
определены по межбанковской шестимесячной ставке ЕВРОБОР плюс маржа 3.85%, и погашаются
дважды в год, 12 февраля и 12 августа.
(б) кредитная линия на сумму 47,500 тыс. евро, предоставленная ЕБРР на период 12 лет, из которых
первые четыре года являются льготным периодом. Проценты по займу определены по межбанковской
шестимесячной ставке ЕВРОБОР плюс маржа 3.55%, и погашаются дважды в год, 12 февраля и
12 августа.
(в) кредитная линия на сумму 5,000 тыс. евро, предоставленная ЕБРР на период 9 лет, из которых
первые четыре года являются льготным периодом. Проценты по займу определены по межбанковской
шестимесячной ставке ЕВРОБОР плюс маржа 2.75%, и погашаются дважды в год, 12 февраля и
12 августа.
В 2009 г. для осуществления проекта «Схема выдачи мощности Мойнакской ГЭС» была открыта
кредитная линия на сумму 48,000 тыс. долларов США, предоставленная МБРР на период 25 лет, из
которых первые пять лет являются льготным периодом. Кредитная линия обеспечена гарантией
Правительства Республики Казахстан от 12 ноября 2009 г. Проценты по займу определены по
долларовой ставке ЛИБОР плюс фиксированный спрэд, устанавливаемый банком на каждый период
начисления процентов, и погашается дважды в год, 15 марта и 15 сентября.
В 2010 г. для осуществления проекта «Строительство ПС 500/220 кВ Алма с присоединением к НЭС
Казахстана линиями напряжением 500, 220 кВ» была открыта кредитная линия на сумму
78,000 тыс. долларов США, предоставленная МБРР сроком на 25 лет, из которых первые пять лет
являются льготным периодом. Кредитная линия обеспечена гарантией Правительства Республики
Казахстан от 24 декабря 2010 г. Проценты по займу определены по долларовой ставке ЛИБОР плюс
фиксированный спрэд, устанавливаемый банком на каждый период начисления процентов, и погашается
дважды в год, 15 января и 15 июля.
В 2011 г. для осуществления проекта «Реконструкция ВЛ 220кВ ЦГПП-Осакаровка» были открыты
кредитные линии, которые представлены следующим образом:
(а) две кредитные линии на суммы 8,160 тыс. долларов США и 4,740 тыс. долларов США
предоставленные ЕБРР на период 15 лет, из которых первые три года являются льготным периодом.
Проценты по займу определены по межбанковской шестимесячной ставке ЛИБОР плюс маржа 3.95%, и
погашаются дважды в год, 12 мая и 12 ноября.
(б) кредитная линия на сумму 1,900 тыс. долларов США, предоставленная ЕБРР на период 12 лет, из
которых первые три года являются льготным периодом. Проценты по займу определены по
межбанковской шестимесячной ставке ЛИБОР плюс маржа 3.70%, и погашаются дважды в год, 12 мая и
12 ноября.
Также, в 2011 г. для рефинансирования займов ЕБРР и БРК, полученных в 2004-2005 гг. в рамках
проекта «Строительство второй линии электропередачи 500кВ транзита Север-Юг Казахстана»
1-2-3 этапы были открыты кредитные линии, которые представлены следующим образом:
(а) две кредитные линии на суммы 77,840 тыс. долларов США и 45,260 тыс. долларов США
предоставленные ЕБРР на период 15 лет. Проценты по займу определены по межбанковской
шестимесячной ставке ЛИБОР плюс маржа 3.95%, и погашаются дважды в год, 12 мая и 12 ноября.
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(б) кредитная линия на сумму 18,100 тыс. долларов США, предоставленная ЕБРР на период 12 лет.
Проценты по займу определены по межбанковской шестимесячной ставке ЛИБОР плюс маржа 3.70%, и
погашаются дважды в год, 12 мая и 12 ноября.
За счет этих средств, в сентябре-ноябре 2011 г. Группа досрочно погасила обязательства по займам,
полученным в рамках проекта «Строительство второй линии электропередачи 500 кВ транзита СеверЮг Казахстана» от ЕБРР на сумму 85,826 тыс. долларов США (12,684,001 тыс. тенге) и БРК на суммы
14,280 тыс. долларов США (2,104,015 тыс. тенге) и 5,854,911 тыс. тенге.
В 2010 г. в соответствии с вышеуказанными договорами, Группа получила 13,879 тыс. долларов США
(2,053,160 тыс. тенге); 816 тыс. евро (154,017 тыс. тенге) и 117,511 тыс. тенге. В 2010 г. Группа погасила
обязательства перед МБРР на сумму 8,095 тыс. долларов США (1,192,443 тыс. тенге), ЕБРР на сумму
21,936 тыс. долларов США (3,230,312 тыс. тенге) и БРК на суммы 1,680 тыс. долларов США
(247,128 тыс. тенге) и 557,611 тыс. тенге, соответственно.
В 2011 г. в соответствии с вышеуказанными договорами, Группа получила 163,936 тыс. долларов США
(24,147,499 тыс. тенге) и 115,067 тыс. евро (23,559,711 тыс. тенге). За год, закончившийся
31 декабря 2011 г. Группа погасила обязательства перед МБРР на сумму 16,956 тыс. долларов США
(2,488,193 тыс. тенге), ЕБРР на сумму 101,619 тыс. долларов США (14,993,979 тыс. тенге)
(включая сумму досрочно погашенного займа) и БРК на суммы 15,120 тыс. долларов США
(2,226,445 тыс. тенге) и 6,133,716 тыс. тенге (включая сумму досрочно погашенного займа).
Группа обязана выплачивать комиссии с использованием годовой ставки вознаграждения в размере
0.25% по займу МБРР, 0.5% и 0.75% - по займу ЕБРР и 0.25% - по займу БРК от неиспользованной
суммы займа. За годы, закончившиеся 31 декабря 2011 и 2010 гг. сумма комиссии от неиспользованной
суммы займа составила 356,684 тыс. тенге и 370,275 тыс. тенге, соответственно.
14.

ТОРГОВАЯ КРЕДИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ
Торговая кредиторская задолженность по состоянию на 31 декабря 2011 и 2010 гг. представлена
следующим образом:
31 декабря
2011 г.
Кредиторская задолженность по покупной электроэнергии
Кредиторская задолженность за оказанные услуги
Кредиторская задолженность по работам и услугам, связанным с
основными средствами
Кредиторская задолженность за товарно-материальные запасы и прочие
активы

31 декабря
2010 г.

4,620,245
2,557,342

1,068,442
612,852

2,274,401

1,649,721

768,059

774,692

10,220,047

4,105,707

Торговая кредиторская задолженность по состоянию на 31 декабря 2011 и 2010 гг. была выражена в
следующих валютах:
31 декабря 2011 г.
Российский рубль
Тенге
Доллар США
Евро
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31 декабря 2010 г.

3,087,734
5,774,423
753,695
604,195

436,607
3,529,760
34,492
104,848

10,220,047

4,105,707
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15.

ДОХОД ОТ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ
Доходы от оказания услуг за годы, закончившиеся 31 декабря 2011 и 2010 гг., представлены следующим
образом:
2011 г.
Передача электроэнергии
Услуги по технической диспетчеризации
Услуги по организации балансирования производства и
потребления электроэнергии
Доходы от продажи электроэнергии с целью компенсации
почасовых объемов отклонений межгосударственного сальдо
перетоков электрической энергии
Доход от реализации услуг по регулированию мощности
Доход от оказания иных услуг
Скидки потребителям

2010 г.

38,765,735
9,272,079

32,444,327
8,107,685

4,668,378

3,310,105

2,660,677
460,226
111,379

1,340,675
-

55,938,474
(1,145,311)

45,202,792
(794,747)

54,793,163

44,408,045

Скидки потребителям утверждаются приказом Агентства Республики Казахстан по регулированию
естественных монополий.

16.

СЕБЕСТОИМОСТЬ ОКАЗАННЫХ УСЛУГ
Себестоимость оказанных услуг за годы, закончившиеся 31 декабря 2011 и 2010 гг., представлена
следующим образом:
2011 г.
Технологический расход электрической энергии
Износ и амортизация
Расходы по оплате труда и прочие отчисления, связанные с оплатой труда
Расходы по закупке электроэнергии с целью компенсации почасовых
объемов отклонений межгосударственного сальдо перетоков
электрической энергии
Расходы по эксплуатации
Расходы на текущий ремонт
Товарно-материальные запасы
Прочее

35

2010 г.

14,180,057
7,231,004
7,076,913

10,588,025
6,718,417
6,172,351

5,683,975
2,482,787
1,057,748
854,298
1,014,520

2,913,062
2,246,042
1,046,134
810,680
952,645

39,581,302

31,447,356

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «КАЗАХСТАНСКАЯ КОМПАНИЯ
ПО УПРАВЛЕНИЮ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМИ СЕТЯМИ»
ПРИМЕЧАНИЯ К КОНСОЛИДИРОВАННОЙ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ (ПРОДОЛЖЕНИЕ)
ЗА ГОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2011 г.
(в тысячах тенге)

17.

ОБЩИЕ И АДМИНИСТРАТИВНЫЕ РАСХОДЫ
Общие и административные расходы за годы, закончившиеся 31 декабря 2011 и 2010 гг., представлены
следующим образом:
2011 г.
Расходы по оплате труда и прочие отчисления, связанные с оплатой труда
Налоги (не включая подоходный налог)
Комиссия по банковским гарантиям
Износ и амортизация
Консультационные услуги
Расходы на аренду
Страхование
Материалы
Командировочные расходы
Услуги банка
Коммунальные расходы
Услуги охраны
Расходы на ремонт
(Восстановление)/начисление резерва по сомнительной задолженности и
по обесценению авансов
Прочие

18.

2010 г.

2,340,9
1,739,1
355,7
319,0
242,5
134,84
106,4
101,7
84,5
52,8
38,24
28,4
27,5

1,897,4
1,279,2
70,7
320,4
233,4
98,1
121,0
64,0
75,1
51,8
33,5
24,9
17,0

(68,72
828,9

32,9
550,0

6,332,1

4,870,0

ФИНАНСОВЫЕ РАСХОДЫ
Финансовые расходы за годы, закончившиеся 31 декабря 2011 и 2010 гг., представлены следующим
образом:
2011 г.
Начисленные проценты по займу ЕБРР
Начисленные проценты по займу БРК
Начисленные проценты по займу МБРР
Комиссионные от неиспользованной суммы займа (см. Примечание
13)
Прочее
За вычетом процентов, капитализируемых в стоимость
квалифицированных активов (см. Примечание 5)

19.

2010 г.

1,223,9
538,648
224,846

672,523
827,698
216,717

356,684
324,889

370,275
72,806

2,669,0

2,160,0

(566,835)

(35,201)

2,102,1

2,124,8

ПРОЧИЕ ДОХОДЫ
Прочие доходы за годы, закончившиеся 31 декабря 2011 и 2010 гг., представлены следующим образом:
2011 г.
Реализация покупной электроэнергии
Доход от резервирования мощности
Доход от обслуживания электросетевых активов
Штрафы, пени
Прочее
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2010 г.

1,794,017
528,197
134,140
123,720
612,755

1,091,766
505,405
121,079
105,667
472,060

3,192,829

2,295,977

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «КАЗАХСТАНСКАЯ КОМПАНИЯ
ПО УПРАВЛЕНИЮ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМИ СЕТЯМИ»
ПРИМЕЧАНИЯ К КОНСОЛИДИРОВАННОЙ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ (ПРОДОЛЖЕНИЕ)
ЗА ГОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2011 г.
(в тысячах тенге)

20.

ПРОЧИЕ РАСХОДЫ
Прочие расходы за годы, закончившиеся 31 декабря 2011 и 2010 гг., представлены следующим образом:
2011 г.
Себестоимость реализованной покупной электроэнергии
Себестоимость реализованных и списанных основных средств
Прочее

21.

2010 г.

1,781,25
40,819
297,685

1,091,76
112,838
149,265

2,119,75

1,353,86

ПОДОХОДНЫЙ НАЛОГ
Расходы Группы по подоходному налогу за годы, закончившиеся 31 декабря 2011 и 2010 гг.,
представлены следующим образом:
2011 г.

2010 г.

Расходы по текущему подоходному налогу
Корректировки текущего подоходного налога предыдущих лет
Расходы по отсроченному подоходному налогу

6,948
2,871,141

24,087
504,378
2,890,746

Всего расходы по подоходному налогу

2,878,089

3,419,211

В Республике Казахстан, где расположена Группа, ставка подоходного налога в 2011 и 2010 гг.
составляла 20%.
В ноябре 2008 г. было введено изменение к налоговому кодексу, которое предписывало понижение
ставки подоходного налога с 30% до 20% с 1 января 2009 г., далее до 17.5% с 1 января 2010 г. и до 15%
с 1 января 2011 г. В ноябре 2009 и 2010 гг. были введены дополнительные изменения к налоговому
кодексу, которые вначале продлили действие ставки по корпоративному подоходному налогу 20%
до 2012 гг., а после зафиксировали ставку по корпоративному подоходному налогу в размере 20%.
Ниже приведена сверка 20% ставки подоходного налога и фактической суммы подоходного налога,
учтенной в консолидированном отчете о совокупном доходе:
2011 г.
Прибыль до учета расходов по подоходному налогу
Налог, рассчитанный по официальной ставке 20%
Эффект изменения налоговой ставки и налогового законодательства
Эффект финансовых расходов не взятых на вычет при расчете налоговой
прибыли
Эффект расходов по сверхнормативным потерям не взятых на вычет при
расчете налоговой прибыли
Прочие постоянные разницы
Расходы по подоходному налогу
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2010 г.

10,700,33

9,215,23

2,140,06

1,843,04

-

1,277,17

74,27

7,04

279,48
384,26

291,95

2,878,08

3,419,21

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «КАЗАХСТАНСКАЯ КОМПАНИЯ
ПО УПРАВЛЕНИЮ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМИ СЕТЯМИ»
ПРИМЕЧАНИЯ К КОНСОЛИДИРОВАННОЙ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ (ПРОДОЛЖЕНИЕ)
ЗА ГОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2011 г.
(в тысячах тенге)

Отсроченные налоги отражают чистое налоговое влияние временных разниц между балансовой
стоимостью активов и обязательств, отраженной для целей бухгалтерского и налогового учета. Активы
и обязательства по отсроченному подоходному налогу рассчитаны по ставкам, применение которых
ожидается в течение периода возмещения активов или погашения обязательств.
Далее отражено налоговое влияние на основные временные разницы, которые приводят к
возникновению активов и обязательств по отсроченному
подоходному налогу по состоянию
на 31 декабря 2011 и 2010 гг.:
31 декабря
2011 г.

Активы по отсроченному подоходному налогу
Резерв по неиспользованным отпускам
Перенесенные убытки
Часть резерва по сомнительной задолженности
Налоги
Оценочные обязательства

31 декабря
2010 г.

179,406
84,172
18,797
8,090
3,179

123,027
1,335,355
34,630
6,950
-

Обязательства по отсроченному подоходному налогу
Основные средства и нематериальные активы

293,644

1,499,962

(10,392,248)

(8,727,425)

Обязательства по отсроченному подоходному налогу, нетто

(10,098,604)

(7,227,463)
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АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «КАЗАХСТАНСКАЯ КОМПАНИЯ
ПО УПРАВЛЕНИЮ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМИ СЕТЯМИ»
ПРИМЕЧАНИЯ К КОНСОЛИДИРОВАННОЙ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ (ПРОДОЛЖЕНИЕ)
ЗА ГОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2011 г.
(в тысячах тенге)

22.

ОПЕРАЦИИ СО СВЯЗАННЫМИ СТОРОНАМИ
К связанным сторонам относятся единственный акционер Группы, дочерние, ассоциированные и
совместно-контролируемые предприятия акционера Группы.
За годы, закончившиеся 31 декабря 2011 и 2010 гг., Группа имела следующие операции со связанными
сторонами, а также следующие задолженности от связанных сторон и перед связанными сторонами:
Компании

Описание операции

Реализация /
Реализация /
(приобретение) за (приобретение) за
год,
год,
закончившийся закончившийся
31 декабря
31 декабря
2011 г.
2010 г.

Акционер Группы:
Акционер Группы, АО
«Фонд национального
благосостояния
дивиденды
«Самрук-Казына
оплаченные
(869,40
Компании под общим контролем единственного акционера Группы:
диспетчеризация
электроэнергии и
АО НК «КазМунайГаз»
регулирование
(4,6
услуги
АО «Казахтелеком»
телекоммуникаций
(149,0
АО «КазНИИ энергетики
обеспечение
им. ак. Ш.Ч. Чокина»
конкурсной заявки
(7,1
обеспечение
АО «Казахстанский
готовности системы
к проведению
оператор рынка
централизованных
электрической энергии
и мощности»
торгов
(6,8
услуги почты
АО «Казпочта»
(11,1
услуги связи и
АО «НК «КТЖ»
услуги перевозки
3,140
передача
электроэнергии,
диспетчеризация
электроэнергии и
ТОО «Ремонтная
корпорация «Камкор»
регулирование
передача
электроэнергии,
диспетчеризация
электроэнергии и
АО «Самрук-Энерго»
регулирование
4,463
банковские услуги
АО «БРК»
(1,9
АО «Национальная
диспетчеризация
атомная компания
электроэнергии и
«Казатомпром»
регулирование
(78,2
АО «НК «Казахстан
Инжиниринг»

ТОО «Самрук-Казына
Контракт»
АО «Альянс Банк»

приобретение
товаров
разработка карты
мониторинга,
абон. плата за тех.
сопровождение
карты мониторинга
услуги связи,
аренда,
коммунальные

(5,6
(160,9
-

(5,5
(14,3
(8,9

Дебиторская /
(кредиторская)
задолженность
на
31 декабря
2010 г.

-

-

825

325

(14,7

(23,2

-

-

(791)
558
(7,4

(2,9
468
(1,7

2,922,614

-

(1,328)

4,542,709
(3,368)

85,5
-

(4,6
-

(65,578)

(36,0

(5,8

(3,3

16

-

-

(1,8

(2,700)

-

-

76

-

5

58

39

-

Дебиторская /
(кредиторская)
задолженность
на
31 декабря
2011 г.

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «КАЗАХСТАНСКАЯ КОМПАНИЯ
ПО УПРАВЛЕНИЮ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМИ СЕТЯМИ»
ПРИМЕЧАНИЯ К КОНСОЛИДИРОВАННОЙ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ (ПРОДОЛЖЕНИЕ)
ЗА ГОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2011 г.
(в тысячах тенге)
Компании

Реализация /
Реализация /
Дебиторская /
Дебиторская /
(приобретение)
(приобретение)
(кредиторская)
(кредиторская)
за год,
за год,
задолженность
задолженность
закончившийся закончившийся
на
на
31 декабря
31 декабря
31 декабря
31 декабря
2011 г.
2010 г.
2011 г.
2010 г.
Существенные ассоциированные организации Группы
услуги
ТОО «GSM Казахстан»
телекоммуникаций,
АО «Казахтелеком»
аренда помещения
6,9
5,167
1,6
1,036
обслуживание
электросетевых
ТОО СП «КАТКО»
объектов
65,0
51,452
(5,3
(4,440)
Существенные совместно-контролируемые организации Группы
реализация
э/энергии, услуги по
передаче, тех.
диспетчеризации,
ТОО СП
«Тенгизшевройл»
резервированию
731,9
691,089
72,6
46,149
передача э/энергии,
балансирование
э/мощности,
обслуживание
ТОО СП «Казгермунай»
оборудования
133,4
109,970
(34,5
(10,231)
ТОО «КазахстанскоКитайский
Трубопровод»
ТОО «Богатырь Комир»

АО «Экибастузская
ГРЭС-2»
ТОО «Экибастузская
ГРЭС-1 имени Булата
Нуржанова»

Описание операции

эксплуат.
обслуж.оборудов.
ячеек
услуги по передаче
э/энергии
услуги по передаче,
диспетчеризации,
балансированию
электроэнергии,
покупная э/энергия
услуги по передаче,
диспетчеризации,
балансированию
электроэнергии,
покупная э/энергия

2,2

1,835

205

205

344,6

288,255

(16,1

(12,231)

(9,804,

(5,817,089)

(443,4

(533,674)

1,404

844,963

(10,2

(18,502)

Прочие операции
Кроме услуг, связанных с операционной деятельностью, в Группе осуществляются различные операции
со связанными сторонами, связанные с инвестиционной и финансовой деятельностью, включая
следующее:
По состоянию на 31 декабря 2011 и 2010 гг. Группа разместила денежные средства на депозитных,
текущих счетах и корпоративных карточках АО «Народный Банк Казахстана». Суммы размещенных
денежных средств, включая суммы начисленных, но не полученных доходов в виде процентов
представлены следующим образом:

АО «Народный банк Казахстана»
Денежные средства на текущих счетах и корпоративных карточках
(см. Примечание 11)
Депозиты со сроком размещения свыше 3 месяцев (см. Примечание 9)
Начисленные проценты

31 декабря
2011 г.

2,82
742,0
14,0

31 декабря
2010 г.

2,27
3,65
164,5

За год, закончившийся 31 декабря 2011 г. сумма начисленных процентов по депозитам и текущим
счетам, размещенным в АО «Народный Банк Казахстана», составила 105,845 тыс. тенге
(2010 г.: 253,762 тыс. тенге).
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По состоянию на 31 декабря 2011 г. некоторые займы Группы на общую сумму 32,406,884 тыс. тенге,
были гарантированы Правительством Республики Казахстан (31 декабря 2010 г.: 31,762,090 тыс. тенге).
По состоянию на 31 декабря 2011 г. задолженность Группы по займам, полученным
(включая начисленные проценты) от АО «Банк развития Казахстана» составила 0 тенге
(31 декабря 2010 г.: 8,419,341 тыс. тенге).
Вознаграждение ключевых руководителей
Вознаграждение директоров и прочих членов ключевого управленческого персонала за годы,
закончившиеся 31 декабря 2011 и 2010 гг., представлено следующим образом:
2011 г.
Заработная плата
Подоходный налог
Социальный налог
Пенсионные отчисления
Социальные отчисления
Всего

2010 г.

59,819
6,877
6,887
6,182
736

54,735
6,299
5,635
5,090
1,300

80,50

73,059

Вознаграждение управленческого персонала определяется Советом директоров Группы.
23.

ФИНАНСОВЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ
Управление капиталом
Группа осуществляет управление капиталом для обеспечения непрерывной деятельности предприятий
Группы в обозримом будущем и одновременной максимизации прибыли акционера за счет оптимизации
соотношения заемных и собственных средств. По сравнению с 2010 г. общая стратегия Группы не
изменилась.
Структура капитала Группы включает уставный капитал как раскрыто в Примечании 12, резервы и
нераспределенную прибыль.
Категории финансовых инструментов
По состоянию на 31 декабря 2011 и 2010 гг. финансовые инструменты представлены следующим
образом:
31 декабря
2011 г.
Финансовые активы
Займы, выданные сотрудникам
Торговая дебиторская задолженность (см. Примечание 7)
Прочая дебиторская задолженность (см. Примечание 8)
Прочие финансовые активы (см. Примечание 9)
Денежные средства, ограниченные в использовании
(см. Примечание 10)
Денежные средства и их эквиваленты (см. Примечание 11)
Финансовые обязательства
Долгосрочная часть займов (см. Примечание 13)
Торговая кредиторская задолженность (см. Примечание 14)
Краткосрочная часть займов (см. Примечание 13)
Прочая кредиторская задолженность и начисленные обязательства
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31 декабря
2010 г.

151,199
4,357,098
138,129
21,252,049

166,568
1,776,393
81,317
23,030,270

4,459,658
9,543,637

5,253,211
5,375,640

68,022,832
10,220,047
6,407,716
1,192,902

46,855,988
4,105,707
6,750,534
1,081,442

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «КАЗАХСТАНСКАЯ КОМПАНИЯ
ПО УПРАВЛЕНИЮ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМИ СЕТЯМИ»
ПРИМЕЧАНИЯ К КОНСОЛИДИРОВАННОЙ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ (ПРОДОЛЖЕНИЕ)
ЗА ГОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2011 г.
(в тысячах тенге)

Задачи управления финансовыми рисками
Группа контролирует и управляет финансовыми рисками, относящимися к операциям Группы через
внутренние отчеты по рискам, в которых анализируется подверженность риску по степени и величине
рисков. Данные риски включают рыночный риск (включая валютный риск, риск изменения процентной
ставки в отношении справедливой стоимости и ценовой риск), риск ликвидности и риск изменения
процентной ставки в отношении денежных потоков. Ниже приводится описание политики управления
рисками Группы.
Управление рыночным риском
Основные риски, связанные с деятельностью Группы - риски изменений в валютных курсах
(см. ниже «Управление валютным риском») и в процентных ставках (см. ниже «Управление риском
изменения процентных ставок»). Группа дополнительно не заключает соглашений по производным
финансовым инструментам для управления своей подверженности риску процентной ставки и
валютному риску, поскольку руководство считает, что существующие меры управления
подверженности Группы данным рискам, описанные ниже, достаточными для их минимизации.
Управление валютным риском
Группа осуществляет операции в иностранной валюте, следовательно, возникает риск подверженности
изменениям в курсах валют. Группа также имеет и активы, и обязательства, деноминированные в
иностранной валюте. В связи с тем, что Группа привлекает заимствования в основном в долларах США,
с целью регулирования риска, связанного с изменениями данной валюты, Группа часть временно
свободных денежных средств размещает на депозитах в долларах США, а так же аккумулирует на
текущих счетах сумму в валюте, необходимую для предстоящего погашения текущей задолженности по
займам. Таким образом, Группа минимизирует риск от изменений в курсах валют.
Балансовая стоимость денежных активов и денежных обязательств Группы, в валюте по состоянию
на 31 декабря 2011 и 2010 гг. представлена следующим образом:
Активы
31 декабря
2011 г.
2010 г.
тыс. тенге
тыс. тенге
31 декабря

Доллары США
Российский рубль
Евро
Фунты стерлингов
Таджикский сомани

10,535,643
171,660
188,700
629
108

7,926,486
165,692
52,420
674
116

Обязательства
31 декабря
2011 г.
2010 г.
тыс. тенге
тыс. тенге
31 декабря

53,666,716
1,117,734
23,237,663
-

48,134,135
6,607
359,025
-

Анализ чувствительности в отношении иностранной валюты
Группа в основном подвержена риску, связанному с изменением курсов доллара США и евро.
В следующей таблице отражается чувствительность Группы к 10% увеличению/уменьшению в
стоимости тенге по отношению к соответствующим иностранным валютам. 10% - это доля
чувствительности, используемая при составлении внутренней отчетности по валютному риску для
ключевого руководства, и представляет собой оценку руководством обоснованно возможного изменения
в курсах валют. Анализ чувствительности рассматривает только остатки по следующим денежным
позициям, выраженным в иностранной валюте: а) внешние займы и кредиторскую задолженность, а
также б) дебиторскую задолженность, прочие финансовые активы, денежные средства Группы; и
корректирует пересчет этих остатков на отчетную дату с учетом 10% изменения в курсах обмена валют.
В нижеприведенной таблице указано изменение финансовых активов и обязательств, при усилении
тенге на 10% по отношению к соответствующей валюте. Положительное число указывает на увеличение
прибыли за отчетный период, а отрицательное – на уменьшение прибыли. При ослабевании тенге
на 10% по отношению к соответствующей валюте, будет оказываться равное и противоположное
влияние на прибыль.
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Влияние доллара США
31 декабря
31 декабря
2011 г.
2010 г.
Финансовые активы
Финансовые обязательства

(1,05
5,3

(792,6
4,8

Влияние евро
31 декабря
31 декабря
2011 г.
2010 г.
(18,8
2,3

(5,2
35,9

Усиление чувствительности финансовых обязательств к иностранной валюте связано с получением
займов в долларах США и евро, которое в свою очередь, привело к увеличению остатка займов в
долларах США и евро на 31 декабря 2011 г.
Управление риском изменения процентной ставки
Группа подвержена риску изменения процентной ставки, поскольку Группа привлекает займы. Риск
управляется Группой путем мониторинга изменения процентных ставок в валютах, в которых выражены
займы, а также путем привлечения займов как по плавающим, так и по фиксированным процентным
ставкам.
Подверженность Группы риску изменения процентных ставок по финансовым активам и финансовым
обязательствам отражена в разделе по управлению риском ликвидности в данном Примечании.
Анализ чувствительности в отношении процентных ставок
Представленный ниже анализ чувствительности был сделан в отношении подверженности риску
изменения процентных ставок по непроизводным инструментам на отчетную дату. По обязательствам с
плавающими ставками анализ составлен, исходя из того, что сумма непогашенного обязательства на
отчетную дату оставалась непогашенной весь год. Во внутренней отчетности руководству используется
предположение, что плавающие процентные ставки по обязательствам увеличивались или уменьшались
на 100 базисных пунктов, и представляет собой оценку руководством обоснованно возможного
изменения в процентных ставках.
Если бы процентные ставки по обязательствам были на 100 базисных пунктов больше/меньше
и все прочие переменные оставались постоянными, то прибыль Группы за год, закончившийся
31 декабря 2011 г., уменьшилась/увеличилась бы на 617,484 тыс. тенге (2010 г.: уменьшение/увеличение
на 490,295 тыс. тенге), но данные изменения были бы компенсированы Группой посредством изменения
тарифов на услуги Группы.
Чувствительность Группы к процентным ставкам увеличилась в течение текущего периода, в основном
в связи с увеличением займов по состоянию на 31 декабря 2011 г. в сравнении с 31 декабря 2010 г.
Прочие ценовые риски
Группа подвержена ценовым рискам в связи с долевыми инвестициями. Долевые инвестиции
удерживаются для стратегических, а не торговых целей. Группа не торгует активно данными
инвестициями.
Управление кредитным риском
Кредитный риск связан с риском того, что контрагент не выполнит своих контрактных обязательств, что
приведет к финансовому убытку для Группы. Группа приняла политику ведения дел только с
кредитоспособными контрагентами и получения достаточного обеспечения, где это приемлемо, как
средство снижения риска финансового убытка в результате невыполнения обязательств.
Подверженность Группы и кредитоспособность ее контрагентов постоянно контролируются.
Кредитный риск, прежде всего, связан с дебиторской задолженностью и прочими текущими активами
(см. Примечание 7 и 8). По состоянию на 31 декабря 2011 г., в связи с реализацией внепланового объема
электроэнергии в ноябре-декабре 2011 г. АО «Узбекэнерго», у Группы появилась значительная
концентрация кредитного риска по данному контрагенту (51%). Группа не ожидает, что какой-либо из
контрагентов, включая АО «Узбекэнерго» окажется не в состоянии погасить свои обязательства, за
исключением тех контрагентов, по которым Группа создала резерв по сомнительной задолженности, так
как при определении возможности взыскания задолженности Группа рассматривает все изменения
кредитоспособности должника с даты возникновения задолженности до отчетной даты.
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Балансовая стоимость финансовых активов, признанных в консолидированной финансовой отчетности
Группы, за вычетом резервов на обесценение, отражает максимальную величину кредитного риска
Группы. За исключением АО «Узбекэнерго», концентрация кредитных рисков ограничена в связи с тем,
что клиентская база Группы состоит из многих несвязанных предприятий.
Кредитный риск по ликвидным средствам ограничен, так как контрагентами Группы являются банки с
высокими кредитными рейтингами, присвоенными международными рейтинговыми агентствами.
Управление риском ликвидности
Руководство Группы создало необходимую систему управления риском ликвидности согласно
требованиям управления ликвидностью и краткосрочного, среднесрочного и долгосрочного
финансирования. Группа управляет риском ликвидности путем поддержания адекватных резервов,
банковских займов и доступных кредитных линий, путем постоянного мониторинга прогнозируемого и
фактического движения денег и сравнения сроков погашения финансовых активов и обязательств.
Таблицы по риску ликвидности и риску процентной ставки
В следующих таблицах отражаются контрактные сроки Группы по ее непроизводным финансовым
активам и обязательствам. Таблица была составлена на основе недисконтированного движения
денежных потоков по финансовым активам и обязательствам на основе самой ранней даты, на которую
а) Группа ожидает получение оплаты и б) от Группы может быть потребована оплата. Таблица включает
денежные потоки, как по процентам, так и основной сумме долга.
31 декабря
2011 г.

Финансовые активы
Займы, выданные сотрудникам
Торговая дебиторская задолженность
(см. Примечание 7)
Прочая дебиторская задолженность
(см. Примечание 8)
Прочие финансовые активы
(см. Примечание 9)
Денежные средства, ограниченные в
использовании
(см. Примечание 10)
Денежные средства и их эквиваленты
(см. Примечание 11)

Финансовые обязательства
Займы, с плавающей процентной
ставкой (см. Примечание 13)
Займы, с фиксированной процентной
ставкой
(см. Примечание 13)
Торговая кредиторская задолженность
(см. Примечание 14)
Прочая кредиторская задолженность и
начисленные обязательства

Средневзвешенная
эффективная
процентная
ставка

До
1 года

10.08%

1-5 лет

35,6

Свыше
5 лет

Итого

126,2

32,7

194,6

-

4,357,0

-

-

4,357,0

-

138,1

-

-

138,1

3.5%-8.2%

18,757,6

2,880,5

1,325,0

-

4,459,6

-

-

4,459,6

-

9,543,6

-

-

9,543,6

37,291,8

3,006,7

1,357,8

41,656,4

1%-4.68%

8,576,0

44,100,7

35,976,6

88,653,4

7.93%-9.82%

-

-

-

22,963,3

-

-

10,220,0

-

-

10,220,0

-

1,192,9

-

-

1,192,9

19,989,0
17,302,8
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31 декабря
2010 г.

Финансовые активы
Займы, выданные сотрудникам
Торговая дебиторская задолженность
(см. Примечание 7)
Прочая дебиторская задолженность
(см. Примечание 8)
Прочие финансовые активы
(см. Примечание 9)
Денежные средства, ограниченные в
использовании
(см. Примечание 10)
Денежные средства и их эквиваленты
(см. Примечание 11)

Финансовые обязательства
Займы, с плавающей процентной
ставкой (см. Примечание 13)
Займы, с фиксированной процентной
ставкой
(см. Примечание 13)
Торговая кредиторская задолженность
(см. Примечание 14)
Прочая кредиторская задолженность и
начисленные обязательства

Средневзвешенная
эффективная
процентная
ставка

До
1 года

10.08%

34,892

1-5 лет

Свыше
5 лет

136,255

Итого

49,461

220,608

-

1,776,393

-

-

1,776,393

-

81,317

-

-

81,317

5%-11%

20,811,411

2,830,387

1,298,172

24,939,970

-

2,408,391

884,400

1,960,420

5,253,211

-

5,375,640

-

-

5,375,640

30,488,044

3,851,042

3,308,053

37,647,139

1%-4.68%

6,851,302

24,494,127

18,818,510

50,163,939

7.93%-9.82%

1,642,936

5,567,432

5,570,345

12,780,713

-

4,105,707

-

-

4,105,707

-

1,081,442

-

-

1,081,442

13,681,387

30,061,559

24,388,855

68,131,801

16,806,657

(26,210,517)

(21,080,802)

(30,484,662)

Группа имеет доступ к финансовым средствам, как описано ниже, общая неиспользованная
сумма которых составила 43,988,506 тыс. тенге по состоянию на 31 декабря 2011 г.
(31 декабря 2010 г.: 68,412,104 тыс. тенге). Группа предполагает, что погасит все прочие обязательства
за счет денежных потоков от операционной деятельности и поступлений от финансовых активов, по
которым наступают сроки погашения.
31 декабря

2011 г.

Обеспеченные займы, с разными сроками погашения до 2034 г.
Использованная сумма
Неосвоенная сумма

76,489,161
15,209,025

72,523,228
18,877,784

91,698,186

91,401,012

31 декабря

Необеспеченные займы, с разными сроками погашения до 2026
г.
Использованная сумма
Неосвоенная сумма

45

31 декабря 2010 г.

2011 г.

31 декабря 2010 г.

43,112,376
28,779,481

249,330
49,534,320

71,891,857

49,783,650
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Справедливая стоимость финансовых инструментов, учтенных по амортизированной стоимости
За исключением займов, по мнению руководства Группы, по состоянию на 31 декабря 2011 и 2010 гг.
балансовая стоимость финансовых активов и обязательств Группы, отраженная в консолидированной
финансовой отчетности по амортизированной стоимости, существенно не отличалась от их
справедливой стоимости:
Справедливая стоимость займов, полученных от международных и казахстанских институтов развития –
ЕББР, МБРР и БРК не была раскрыта в связи с тем, что не существует возможности оценить
процентную ставку по сравнимым займам, которые Группа могла бы привлечь от этих сторон, а также,
процентные ставки, применяемые коммерческими банками могут существенно отличаться.
Справедливая стоимость этих займов может измениться существенно при пересчете на основе ставок,
применяемых коммерческими банками.
24.

УСЛОВНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Операционная среда
Рынки развивающихся стран, включая Республику Казахстан, подвержены экономическим,
политическим, социальным, судебным и законодательным рискам, отличным от рисков более развитых
рынков. Как уже случалось ранее, предполагаемые или фактические финансовые трудности стран с
развивающейся экономикой или увеличение уровня предполагаемых рисков инвестиций в эти страны
могут отрицательно отразиться на экономике и инвестиционном климате.
Законы и нормативные акты, регулирующие ведение бизнеса в Республике Казахстан, по прежнему
подвержены быстрым изменениям. Существует возможность различной интерпретации налогового,
валютного и таможенного законодательства, а также другие правовые и фискальные проблемы, с
которыми сталкиваются компании, осуществляющие деятельность в Республике Казахстан. Будущее
направление развития Республике Казахстан в большой степени зависит от мер экономической,
налоговой и кредитно-денежной политики государства, принимаемых законов и нормативных актов, а
также изменений политической ситуации в стране.
Мировая финансовая система продолжает испытывать серьезные проблемы. Во многих странах
снизились темпы экономического роста. Также возросла неопределенность в отношении
кредитоспособности нескольких государств Еврозоны и финансовых институтов, несущих
существенные риски по суверенным долгам таких государств, Эти проблемы могут привести к
замедлению темпов роста или рецессии экономики Республики Казахстан, неблагоприятным образом
сказаться на доступности и стоимости капитала для Группы, а также в целом на бизнесе Группы,
результатах ее деятельности, финансовом положении и перспективах развития.
В связи с тем, что Республика Казахстан добывает и экспортирует большие объемы нефти и газа,
экономика Республики Казахстан особенно чувствительна к изменениям мировых цен на нефть и газ,
которые в 2011 и 2010 гг. были подвержены значительным колебаниям.
Регулирование деятельности
Деятельность Группы регулируется Законом Республики Казахстан «О естественных монополиях и
регулируемых рынках», поскольку она является монополистом в области передачи электрической
энергии, технической диспетчеризации и организации балансирования производства/потребления
электрической энергии. Согласно закону тарифы Группы на услуги по передаче электроэнергии и
технической диспетчеризации подлежат согласованию и утверждению Агентством. Группа считает, что
соблюдает все требования Агентства.
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Налогообложение
Правительство Республики Казахстан продолжает реформу деловой и коммерческой инфраструктуры в
процессе перехода к рыночной экономике. В результате законы и положения, регулирующие
деятельность компаний, продолжают быстро меняться. Эти изменения характеризуются
неудовлетворительным изложением, наличием различных интерпретаций и произвольным применением
органами власти.
В частности, налоги проверяются несколькими органами, которые по закону имеют право налагать
штрафы и пени. Хотя Группа считает, что адекватно учла все налоговые обязательства, исходя из своего
понимания налогового законодательства, вышеуказанные факты, возможно, будут сопряжены для
Группы с налоговыми рисками.
Условия кредитных соглашений
Группа обязана соблюдать все условия кредитных соглашений с Европейским Банком Реконструкции и
Развития («ЕБРР»), Международным Банком Реконструкции и развития («МБРР») и Банком Развития
Казахстана («БРК»). Руководство Группы считает, что Группой были соблюдены все условия кредитных
соглашений с ЕБРР, МБРР и БРК по состоянию на 31 декабря 2011 и 2010 гг.
Основные средства
На основании Соглашения о взаимном признании прав и регулировании отношений собственности,
достигнутого 9 октября 1992 г., страны СНГ признали свои обязательства по передаче прав
собственности на имущество, расположенное в других государствах, предприятиям соответствующих
стран. В соответствии с соглашением между Группой и ОАО «ФСК ЕЭС», Российская Федерация,
от 26 января 2005 г. была достигнута договоренность о разграничении 13 межгосударственных линий
электропередачи по государственной границе Российской Федерации и Республики Казахстан
напряжением 500-1150 кВ. Позднее в 2006 г. подписаны соглашения о разграничении балансовой
принадлежности по 4 МГЛЭП напряжением 220 кВ, а в декабре 2010 г. подписано соглашение о
разграничении балансовой принадлежности 7 межгосударственных линий электропередачи.
Также, в соответствии с соглашением между Группой и ОАО «НЭС Кыргызстана», Кыргызская
Республика, от 10 апреля 2008 г. была достигнута договоренность о разграничении
8 межгосударственных линий электропередачи по государственной границе Республики Казахстан и
Кыргызской Республики.
На дату данной консолидированной финансовой отчетности окончательного решения о разграничении
межгосударственных линий c Республикой Узбекистан, Правительством Республики Казахстан принято
не было. В консолидированной финансовой отчетности Группы не было создано резерва для покрытия
каких-либо расходов, связанных с возможной передачей этих активов, так как руководство Группы
считает, что данный вопрос не окажет существенного влияния на консолидированную финансовую
отчетность Группы.
Сохранность объектов передаточного оборудования
Группа постоянно сталкивается с фактами хищения и нанесения ущерба энергетическому
оборудованию. Несмотря на разработанную программу по борьбе с хищениями, включая привлечение
специализированных служб для охраны данных объектов, Группа не может гарантировать полную
сохранность этих объектов из-за уязвимости электрических сетей. В результате, Группа ежегодно несет
расходы по ремонту и замене отдельных участков линий электропередачи, которые в последующем
возмещаются специализированными службами охраны. Соответственно, Группа не произвела в полном
объеме оценку убытков и, следовательно, не создала соответствующие резервы в консолидированной
финансовой отчетности, так как считает, что данный вопрос не окажет существенного влияния на
консолидированную финансовую отчетность Группы.
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Страхование
По состоянию на 31 декабря 2011 и 2010 гг., Группа застраховала производственные активы балансовой
стоимостью на сумму 41,635,406 тыс. тенге и 41,500,902 тыс. тенге, соответственно. Группа не
производила страхование остальных производственных активов. Так как отсутствие страхования не
означает уменьшение стоимости активов или возникновение обязательств, никакого резерва не было
создано в данной консолидированной финансовой отчетности на непредвиденные расходы, связанные с
порчей или потерей таких активов.
Аварийный запас
Группа обязана поддерживать необходимый уровень аварийного запаса для обеспечения непрерывной
транспортировки электроэнергии по магистральным линиям электропередач. Аварийный запас включает
запасные части, оборудование и материалы, которые могут быть незамедлительно использованы в
случае возникновения аварийных ситуаций. Размеры аварийного запаса устанавливаются в соответствии
с производственно-техническими требованиями (см. Примечания 5 и 6). Руководство Группы считает,
что аварийный запас создан в достаточном объеме по состоянию на 31 декабря 2011 и 2010 гг.
Контрактные обязательства
С целью обеспечения стабильной работы оборудования национальной электрической сети, Группой был
разработан план капитальных инвестиций. По состоянию на 31 декабря 2011 г. сумма обязательств по
открытым контрактам, заключенным Группой в рамках данного плана, составила 56,139,553 тыс. тенге
(31 декабря 2010 г.: 19,346,900 тыс. тенге).
Совместное финансирование
В соответствии с кредитными соглашениями, заключенными с МБРР, ЕБРР и БРК, по проекту
«Строительство второй линии электропередачи 500кВ транзита Север-Юг Казахстана», обязательства
Группы по совместному финансированию составляют 110,093,689 долларов США. По состоянию
на 31 декабря 2011 г. Группа осуществила со-финансирование этого проекта на сумму
151,473,241 долларов США.
В соответствии с Планом Реализации Проекта «Модернизация национальной электрической сети,
II этап», согласованным с ЕБРР, обязательства Группы по совместному финансированию составляют
2,060,000 евро. По состоянию на 31 декабря 2011 г. Группа осуществила со-финансирование этого
проекта на сумму 11,725,574 евро.
В соответствии с Планом Реализации Проекта «Схема выдачи Мойнакской ГЭС», согласованным с
МБРР, обязательства Группы по совместному финансированию составляют 19,429,000 долларов США.
По состоянию на 31 декабря 2011 г. Группа осуществила со-финансирование этого проекта на сумму
11,791,004 долларов США. Руководство Группы считает, что Группа осуществит запланированное
совместное финансирование своевременно и в полном объеме.
В соответствии с Планом Реализации Проекта «Строительство ПС 500 кВ Алма с присоединением к
НЭС Казахстана линиями напряжением 500 кВ, 220 кВ», обязательства Группы по совместному
финансированию составляют 17,160,930 тыс. тенге. По состоянию на 31 декабря 2011 г. Группа
осуществила со-финансирование этого проекта на сумму 10,320,802 тыс. тенге. Руководство Группы
считает, что Группа осуществит запланированное совместное финансирование своевременно и в полном
объеме.
В соответствии с Планом Реализации Проекта «Реконструкция ВЛ 220кВ ЦГПП-Осакаровка»,
обязательства Группы по совместному финансированию составляют 2,132,758 тыс. тенге. По состоянию
на 31 декабря 2011 г. Группа осуществила со-финансирование этого проекта на сумму 957,500 тыс.
тенге. Руководство Группы считает, что Группа осуществит запланированное совместное
финансирование своевременно и в полном объеме.

25.

УТВЕРЖДЕНИЕ КОНСОЛИДИРОВАННОЙ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ
Данная консолидированная финансовая отчетность была одобрена руководством Группы и утверждена
для выпуска 28 февраля 2012 г.
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1.

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Акционерное общество «Казахстанская компания по управлению электрическими сетями» (далее –
«Компания» или «KEGOC») было образовано в соответствии с Постановлением Правительства Республики
Казахстан № 1188 от 28 сентября 1996 г. путем передачи части активов бывшей Национальной
энергетической системы «Казахстанэнерго».
Единственным акционером Компании является АО «Фонд национального благосостояния «Самрук-Казына»
(далее – «Самрук-Казына»). Самрук-Казына находится под контролем Правительства Республики
Казахстан.
KEGOC является национальным поставщиком услуг по передаче электрической энергии, технической
диспетчеризации и организации балансирования производства-потребления элекрической энергии в
Казахстане. В качестве назначенного государством системного оператора Компания владеет, управляет и
осуществляет техническое обслуживание единой электроэнергетической системой («EЭС»). ЕЭС состоит из
(а) национальной электрической сети («НЭС»); (б) электростанций, напрямую соединенных с НЭС или
соединенных через другие сети; (в) распределительных электросетевых компаний, соединенных напрямую с
НЭС; и (г) крупных потребителей с подстанциями, соединенными напрямую с НЭС. НЭС состоит из
высоковольтных линий электропередач и подстанций, которые обеспечивают трансграничный поток
электроэнергии, доставляют электричество с электростанций и обеспечивают связь между региональными
электросетевыми компаниями и крупными потребителями.
По состоянию на 31 декабря 2012 г. и 2011 г. KEGOC являлся материнской компанией дочерней
организации АО «Энергоинформ» (далее вместе именуемых – «Группа»). АО «Энергоинформ» занимается
информационным обеспечением деятельности Компании.
Деятельность Группы регулируется Законом Республики Казахстан от 9 июля 1998 г. № 272-I «О
естественных монополиях и регулируемых рынках», поскольку она является естественным монополистом в
сфере оказания услуг по передаче электрической энергии, технической диспетчеризации отпуска в сеть и
потребления электрической энергии и организации балансирования производства-потребления
электрической энергии. Согласно Закону, тарифы Группы на услуги по передаче электрической энергии,
технической диспетчеризации и организации балансирования производства-потребления электрической
энергии утверждаются Агентством по регулированию естественных монополий (далее – «Агентство»).
Головной офис Компании расположен по адресу: Республика Казахстан, 010000, г. Астана, ул.
Бейбитшилик, 37.
Прилагаемая консолидированная финансовая отчетность была утверждена к выпуску Председателем
Правления и Главным бухгалтером Компании 28 февраля 2013 года.
2.

ОСНОВЫ ПОДГОТОВКИ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЁТНОСТИ

Консолидированная финансовая отчетность Группы подготовлена в соответствии с Международными
стандартами финансовой отчетности («МСФО») в редакции утвержденной Советом по Международным
стандартам финансовой отчетности («Совет по МСФО»).
Данная консолидированная финансовая отчётность была подготовлена в соответствии с принципом оценки
по первоначальной стоимости, если иное не указано в учетной политике и примечаниях к настоящей
консолидированной финансовой отчетности. Консолидированная финансовая отчетность представлена в
Тенге, а все суммы округлены до целых тысяч, кроме случаев, где указано иное.
Основа консолидации
Консолидированная финансовая отчетность включает финансовую отчетность Компании и ее дочерней
организации по состоянию на 31 декабря 2012 года.
Дочерние организации полностью консолидируются Группой с даты приобретения, представляющей собой
дату получения Группой контроля над дочерней организацией, и продолжают консолидироваться до даты
потери такого контроля. Финансовые отчетности дочерних организаций подготовлены за тот же отчетный
период, что и отчетность материнской компании на основе последовательного применения учетной
политики для всех компаний Группы. Все внутригрупповые остатки, операции, нереализованные доходы и
расходы, возникающие в результате осуществления операций внутри Группы, и дивиденды полностью
исключены.
Общий совокупный доход дочерней компании относится на неконтрольную долю участия даже в том
случае, если это приводит к отрицательному сальдо.
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ОСНОВЫ ПОДГОТОВКИ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЁТНОСТИ (продолжение)

Основа консолидации (продолжение)
Изменение доли участия в дочерней компании без потери контроля учитывается как операция с капиталом.
Если Группа утрачивает контроль над дочерней компанией, она:
· Прекращает признание активов и обязательства дочерней компании (в том числе относящегося к ней
гудвила)
· Прекращает признание балансовой стоимости неконтрольной доли участия
· Прекращает признание накопленных курсовых разниц, отраженных в капитале
· Признает справедливую стоимость полученного вознаграждения
· Признает справедливую стоимость оставшейся инвестиции
· Признает образовавшийся в результате операции излишек или дефицит в составе прибыли или
убытка
· Переклассифицирует долю материнской компании в компонентах, ранее признанных в составе
прочего совокупного дохода, в состав прибыли или убытка или нераспределенной прибыли в
соответствии с конкретными требованиями.
3.

CУЩЕСТВЕННЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ

Принципы учета, принятые при составлении консолидированной финансовой отчетности, соответствуют
принципам, применявшимся при составлении годовой финансовой отчетности Группы за год,
завершившийся 31 декабря 2011 г, за исключением принятых на 1 января 2012 г. новых стандартов и
интерпретаций, отмеченных ниже:
Поправка к МСФО 12 «Налог на прибыль» - «Отложенные налоги - Возмещение активов, лежащих в
основе отложенных налогов»
В поправке разъясняется механизм определения отложенного налога в отношении инвестиционной
недвижимости, переоцениваемой по справедливой стоимости. В рамках поправки вводится опровержимое
допущение о том, что отложенный налог в отношении инвестиционной недвижимости, для оценки которой
используется модель справедливой стоимости согласно МСФО 40, должен определяться на основе
допущения о том, что ее балансовая стоимость будет возмещена посредством продажи. Кроме того, в
поправке введено требование о необходимости расчета отложенного налога по неамортизируемым активам,
оцениваемым согласно модели переоценки в МСФО 16, только на основе допущения о продаже актива.
Поправка вступает в силу для годовых отчетных периодов, начинающихся 1 января 2012 г. или после этой
даты и не оказала влияния на финансовое положение, финансовые результаты или раскрываемую Группой
информацию, так как Группа не имеет инвестиционную недвижимость и основные средства, учитываемые
по справедливой стоимости.
Поправка к МСФО 7 «Финансовые инструменты: раскрытие информации» - «Усовершенствованные
требования в отношении раскрытия информации о прекращении признания»
Поправка требует раскрытия дополнительной информации о финансовых активах, которые были переданы,
но признание которых не было прекращено, чтобы дать возможность пользователям финансовой отчетности
Группы понять характер взаимосвязи тех активов, признание которых не было прекращено, и
соответствующих им обязательств. Кроме того, с целью предоставить пользователям финансовой
отчетности возможности оценить характер продолжающегося участия компании в таких активах и риски,
связанные с ним, поправкой предусматривается раскрытие информации о продолжающемся участии в
активах, признание которых было прекращено. Поправка вступает в силу для годовых отчетных периодов,
начинающихся 1 июля 2011 г. или после этой даты. У Группы отсутствуют активы с подобными
характеристиками, поэтому поправка не оказала влияния на презентацию ее финансовой отчетности.
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СУЩЕСТВЕННЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ (продолжение)

Поправка к МСФО 1 «Первое применение Международных стандартов финансовой отчетности» «Значительная гиперинфляция и отмена фиксированных дат для компаний, впервые применяющих
МСФО»
Совет по МСФО разъяснил, каким образом компания должна возобновить представление финансовой
отчетности согласно МСФО, после того, как ее функциональная валюта перестает быть подверженной
гиперинфляции. Поправка применяется в отношении годовых отчетных периодов, начинающихся 1 июля
2011 г. или после этой даты. Поправка не оказала влияния на Группу.
Операции в иностранной валюте
Консолидированная финансовая отчетность Группы представлена в тенге. Тенге также является
функциональной валютой Группы. Каждая компания Группы определяет собственную функциональную
валюту, и статьи, включенные в финансовую отчетность каждой компании, оцениваются в этой
функциональной валюте.
Операции в иностранной валюте первоначально учитываются компаниями Группы в их функциональной
валюте по спот-курсу, действующему на дату, когда операция удовлетворяет критериям признания.
Монетарные активы и обязательства, выраженные в иностранной валюте, пересчитываются по спот-курсу
функциональной валюты, действующему на отчетную дату.
Все курсовые разницы, возникающие при погашении или пересчете монетарных статей, включаются в отчет
о совокупном доходе, за исключением монетарных статей, обеспечивающих хеджирование чистой
инвестиции Группы в зарубежное подразделение. Они отражаются в составе прочего совокупного дохода до
момента выбытия чистой инвестиции, когда они признаются в отчете о совокупном доходе. Налоговые
расходы и доходы от возмещения налогов по курсовым разницам, возникающим по указанным монетарным
статьям, также учитываются в прочем совокупном доходе.
Немонетарные статьи, которые оцениваются на основе исторической стоимости в иностранной валюте,
пересчитываются по курсам, действовавшим на дату совершения первоначальных сделок.
Немонетарные статьи, которые оцениваются по справедливой стоимости в иностранной валюте,
пересчитываются по курсам, действовавшим на дату определения справедливой стоимости. Доходы или
расходы, возникающие при пересчете немонетарных статей, учитываются в соответствии с принципами
признания доходов или расходов в результате изменения справедливой стоимости статьи (т.е. курсовые
разницы по статьям, доходы или расходы от изменения справедливой стоимости которых признаются в
составе прочего совокупного дохода или прибыли или убытка, также признаются в составе прочего
совокупного дохода или прибыли или убытка, соответственно).
Обменные курсы иностранных валют, в которых Группа проводила существенные сделки, представлены
следующим образом:
Обменный курс на конец периода (к тенге)
1 доллар США
1 евро
1 Российский рубль
Средний обменный курс за год (к тенге)
1 доллар США
1 евро
1 Российский рубль
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31 декабря
2012 года
150,74
199,22
4,96

31 декабря
2011 года
148,40
191,72
4,61

2012 год
149,11
191,71
4,80

2011 год
146,62
204,11
5,00
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Основные средства
Оборудование учитывается по первоначальной стоимости за вычетом накопленной амортизации и/или
накопленных убытков от обесценения в случае их наличия. Такая стоимость включает стоимость замены
частей оборудования и затраты по займам в случае долгосрочных строительных проектов, если
выполняются критерии их капитализации. При необходимости замены значительных компонентов основных
средств через определенные промежутки времени Группа признает подобные компоненты в качестве
отдельных активов с соответствующими им индивидуальными сроками полезного использования и
амортизирует их соответствующим образом. Аналогичным образом, при проведении основного
технического осмотра, затраты, связанные с ним, признаются в балансовой стоимости основных средств как
замена оборудования, если выполняются все критерии признания. Все прочие затраты на ремонт и
техническое обслуживание признаются в отчете о совокупном доходе в момент понесения. Приведенная
стоимость ожидаемых затрат по выводу актива из эксплуатации после его использования включается в
первоначальную стоимость соответствующего актива, если выполняются критерии признания резерва под
будущие затраты.
Амортизация рассчитывается линейным методом в течение оценочного срока полезного использования
активов следующим образом:
Здания и сооружения:
Здания
Сооружения
Легкомонтируемые сооружения
Машины и передаточное оборудование:
Линии электропередачи
Прочее передаточное оборудование
Оборудование подстанций
Прочие машины и оборудование
Транспорт и прочие основные средства:
Транспортные средства
Прочие основные средства
Офисное оборудование и вычислительная техника:
Компьютеры и прочее оборудование по обработке данных
Предметы интерьера и хозяйственного назначения

60 лет
30 лет
10 лет
50 лет
20 лет
12-30 лет
3-25 лет
11 лет
3-15 лет
4-10 лет
7 лет

Прекращение признания ранее признанных основных средств или их значительного компонента происходит
при их выбытии или в случае, если в будущем не ожидается получения экономических выгод от
использования или выбытия данного актива. Доход или расход, возникающие в результате прекращения
признания актива (рассчитанные как разница между чистыми поступлениями от выбытия и балансовой
стоимостью актива), включаются в отчет о совокупном доходе за тот отчетный год, в котором признание
актива было прекращено.
Ликвидационная стоимость, срок полезного использования и методы амортизации активов анализируются в
конце каждого годового отчетного периода и при необходимости корректируются.
Нематериальные активы
Нематериальные активы при первоначальном признании оцениваются по первоначальной стоимости. После
первоначального признания нематериальные активы учитываются по первоначальной стоимости за вычетом
накопленной амортизации и накопленных убытков от обесценения. Нематериальные активы, произведенные
внутри компании, за исключением капитализированных затрат на разработку продуктов, не
капитализируются, и соответствующий расход отражается в отчете о совокупном доходе в отчетный год, в
котором он возник.
Нематериальные активы Группы включают, главным образом, компьютерное программное обеспечение и
лицензии. Нематериальные активы амортизируются линейным методом в течении оценочного срока
полезного использования активов от 5 до 15 лет.
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3.

Затраты на исследования и разработки
Затраты на исследования относятся на расходы по мере их возникновения. Нематериальный актив,
возникающий в результате затрат на разработку конкретного продукта, признается тогда, когда Группа
может продемонстрировать следующее:
·
·
·
·
·

техническую осуществимость создания нематериального актива, так, чтобы он был доступен для
использования или продажи;
свое намерение создать нематериальный актив и использовать или продать его;
то, как нематериальный актив будет создавать будущие экономические выгоды;
наличие достаточных ресурсов для завершения разработки;
способность надежно оценить затраты, относящиеся к нематериальному активу, в ходе его
разработки.

После первоначального признания затрат на разработку в качестве актива активы учитываются по
первоначальной стоимости за вычетом накопленной амортизации и накопленных убытков от обесценения.
Амортизация актива начинается после окончания разработки, когда актив уже готов к использованию.
Амортизация производится в течение предполагаемого периода получения будущих экономических выгод.
Амортизация отражается в составе себестоимости. В течение периода разработки актив ежегодно
тестируется на предмет обесценения.
Обесценение нефинансовых активов
На каждую отчетную дату Группа определяет, имеются ли признаки возможного обесценения актива. Если
такие признаки имеют место, или если требуется проведение ежегодной проверки актива на обесценение,
Группа производит оценку возмещаемой стоимости актива. Возмещаемая стоимость актива или
подразделения, генерирующего денежные потоки (ПГДП) – это наибольшая из следующих величин:
справедливая стоимость актива (ПГДП), за вычетом затрат на продажу, и ценность от использования актива
(ПГДП). Возмещаемая стоимость определяется для отдельного актива, за исключением случаев, когда актив
генерирует притоки денежных средств, которые, в основном, независимы от притоков, генерируемых
другими активами или группами активов. Если балансовая стоимость актива или подразделения,
генерирующего денежные потоки, превышает его возмещаемую стоимость, актив считается обесцененным и
списывается до возмещаемой стоимости.
При оценке ценности от использования будущие денежные потоки дисконтируются по ставке
дисконтирования до налогообложения, которая отражает текущую рыночную оценку временной стоимости
денег и риски, присущие активу. При определении справедливой стоимости за вычетом затрат на продажу
применяется соответствующая модель оценки. Эти расчеты подтверждаются оценочными коэффициентами
или прочими доступными показателями справедливой стоимости.
Группа определяет сумму обесценения, исходя из подробных планов и прогнозных расчетов, которые
подготавливаются отдельно для каждого ПГДП Группы, к которому относятся отдельные активы. Эти
планы и прогнозные расчеты, как правило, составляются на пять лет. Для более длительных периодов
рассчитываются долгосрочные темпы роста, которые применяются в отношении прогнозируемых будущих
денежных потоков после пятого года.
Убытки от обесценения продолжающейся деятельности признаются в консолидированном отчете о
совокупном доходе в составе тех категорий расходов, которые соответствуют функции обесцененного
актива.
На каждую отчетную дату Группа определяет, имеются ли признаки того, что ранее признанные убытки от
обесценения актива, за исключением гудвила, больше не существуют или сократились. Если такой признак
имеется, Группа рассчитывает возмещаемую стоимость актива или ПГДП. Ранее признанные убытки от
обесценения восстанавливаются только в том случае, если имело место изменение в оценке, которая
использовалась для определения возмещаемой стоимости актива, со времени последнего признания убытка
от обесценения. Восстановление ограничено таким образом, что балансовая стоимость актива не превышает
его возмещаемой стоимости, а также не может превышать балансовую стоимость, за вычетом амортизации,
по которой данный актив признавался бы в случае, если в предыдущие годы не был бы признан убыток от
обесценения. Такое восстановление стоимости признается в отчете о совокупном доходе.
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Инвестиции в ассоциированную компанию
Инвестиции Группы в ее ассоциированную компанию учитываются по методу долевого участия.
Ассоциированная компания – это компания, на которую Группа оказывает существенное влияние.
В соответствии с методом долевого участия инвестиции в ассоциированную компанию учитываются в
отчете о финансовом положении по первоначальной стоимости плюс изменения, возникшие после
приобретения в доле чистых активов ассоциированной компании, принадлежащей Группе. Гудвил,
относящийся к ассоциированной компании, включается в балансовую стоимость инвестиции и не
амортизируется, а также не подвергается отдельной проверке на предмет обесценения.
Отчет о совокупном доходе отражает долю Группы в финансовых результатах деятельности
ассоциированной компании. Если имело место изменение, непосредственно признанное в капитале
ассоциированной компании, Группа признает свою долю такого изменения и раскрывает этот факт, когда
это применимо, в отчете об изменениях в капитале. Нереализованные прибыли и убытки, возникающие по
операциям Группы с ассоциированной компанией, исключены в той степени, в которой Группа имеет долю
участия в ассоциированной компании.
Доля Группы в прибыли ассоциированной компании представлена непосредственно в отчете о совокупном
доходе. Она представляет собой прибыль, приходящуюся на акционеров ассоциированной компании, и
поэтому определяется как прибыль после учета налогообложения и неконтрольной доли участия в дочерних
компаниях ассоциированной компании. Финансовая отчетность ассоциированной компании составляется за
тот же отчетный период, что и финансовая отчетность Группы. В случае необходимости в нее вносятся
корректировки с целью приведения учетной политики в соответствие с учетной политикой Группы.
После применения метода долевого участия Группа определяет необходимость признания дополнительного
убытка от обесценения по своей инвестиции в ассоциированную компанию. На каждую отчетную дату
Группа устанавливает наличие объективных свидетельств обесценения инвестиций в ассоциированную
компанию. В случае наличия таких свидетельств, Группа рассчитывает сумму обесценения как разницу
между возмещаемой стоимостью ассоциированной компании и ее балансовой стоимостью, и признает эту
сумму в отчете о прибылях и убытках по статье «Доля в прибыли ассоциированной компании».
В случае потери существенного влияния над ассоциированной компанией Группа оценивает и признает
оставшиеся инвестиции по справедливой стоимости. Разница между балансовой стоимостью
ассоциированной компании на момент потери существенного влияния и справедливой стоимостью
оставшихся инвестиций и поступлениями от выбытия признается в составе прибыли или убытка.
Финансовые инструменты - первоначальное признание и последующая оценка
Финансовые активы
Первоначальное признание и оценка
Финансовые активы Группы включают денежные средства, краткосрочные и долгосрочные депозиты,
торговую и прочую дебиторскую задолженность, котируемые и не котируемые финансовые инструменты.
Финансовые активы, находящиеся в сфере действия МСФО39, классифицируются соответственно как
финансовые активы, переоцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток; займы и
дебиторская задолженность; инвестиции, удерживаемые до погашения; финансовые активы, имеющиеся в
наличии для продажи; производные инструменты, определенные в качестве инструментов хеджирования
при эффективном хеджировании. Группа классифицирует свои финансовые активы при их первоначальном
признании.
Финансовые активы первоначально признаются по справедливой стоимости, увеличенной в случае
инвестиций, не переоцениваемых по справедливой стоимости через прибыль либо убыток, на
непосредственно связанные с ними затраты по сделке.
Все сделки по покупке или продаже финансовых активов, требующие поставку активов в срок,
устанавливаемый законодательством или правилами, принятыми на определенном рынке (торговля на
«стандартных условиях») признаются на дату заключения сделки, то есть на дату, когда Группа принимает
на себя обязательство купить или продать актив.

11

АО «Казахстанская Компания по Управлению Электрическими Сетями»

ПРИМЕЧАНИЯ К КОНСОЛИДИРОВАННОЙ ФИНАНСОВОЙ
ОТЧЕТНОСТИ
3.

СУЩЕСТВЕННЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ (продолжение)

Финансовые инструменты - первоначальное признание и последующая оценка (продолжение)
Финансовые активы (продолжение)
Последующая оценка
Последующая оценка финансовых активов следующим образом зависит от их классификации:
Займы и дебиторская задолженность
Займы и дебиторская задолженность представляют собой непроизводные финансовые активы с
установленными или определяемыми выплатами, которые не котируются на активном рынке. После
первоначального признания финансовые активы такого рода оцениваются по амортизированной стоимости,
определяемой с использованием метода эффективной процентной ставки, за вычетом убытков от
обесценения. Амортизированная стоимость рассчитывается с учетом дисконтов или премий при
приобретении, а также комиссионных или затрат, которые являются неотъемлемой частью эффективной
процентной ставки. Амортизация на основе использования эффективной процентной ставки включается в
состав финансовых доходов в отчете о совокупном доходе. Расходы, обусловленные обесценением,
признаются в отчете о совокупном доходе в составе затрат по финансированию в случае займов и в составе
прочих операционных расходов в случае дебиторской задолженности.
Инвестиции, удерживаемые до погашения
Непроизводные финансовые активы с фиксированными или определяемыми платежами и фиксированным
сроком погашения классифицируются как инвестиции, удерживаемые до погашения, когда Группа твердо
намерена и способна удерживать их до срока погашения. После первоначальной оценки инвестиции,
удерживаемые до погашения, оцениваются по амортизированной стоимости, определяемой с
использованием метода эффективной процентной ставки, за вычетом убытков от обесценения.
Амортизированная стоимость рассчитывается с учетом дисконтов или премий при приобретении, а также
комиссионных или затрат, которые являются неотъемлемой частью эффективной процентной ставки.
Амортизация эффективной процентной ставки включается в состав доходов от финансирования в отчете о
совокупном доходе. Расходы, обусловленные обесценением, признаются в отчете о совокупном доходе в
составе затрат по финансированию. Группа не имела инвестиций, удерживаемых до погашения за годы,
закончившиеся 31 декабря 2012 и 2011 гг.
Финансовые инвестиции, имеющиеся для продажи
Имеющиеся в наличии для продажи финансовые инвестиции включают в себя долевые и долговые ценные
бумаги. Долевые инвестиции, классифицированные в качестве имеющихся в наличии для продажи, - это
такие инвестиции, которые не были классифицированы ни как предназначенные для торговли, ни как
переоцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток. Долговые ценные бумаги в
данной категории – это такие ценные бумаги, которые компания намеревается удерживать в течение
неопределенного периода времени и которые могут быть проданы для целей обеспечения ликвидности или в
ответ на изменение рыночных условий.
После первоначальной оценки финансовые инвестиции, имеющиеся в наличии для продажи, оцениваются
по справедливой стоимости, а нереализованные доходы или расходы по ним признаются в качестве прочего
совокупного дохода в составе резервов вплоть до момента прекращения признания инвестиции, в который
накопленные доходы или расходы признаются в составе прочего операционного дохода, либо до момента,
когда инвестиция считается обесцененной, в который накопленные расходы переклассифицируются из
резервов в состав прибыли или убытка, и признаются в качестве затрат по финансированию. Проценты,
полученные в период удержания финансовых инвестиций, имеющихся в наличии для продажи, отражаются
в качестве процентных доходов по методу эффективной процентной ставки.
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Финансовые инвестиции, имеющиеся для продажи (продолжение)
Группа оценивает свои финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи, на предмет справедливости
допущения о возможности и наличии намерения продать их в ближайшем будущем. Если в редких случаях
Группа не в состоянии осуществлять торговлю данными активами ввиду отсутствия активных рынков для
них и намерения руководства относительно их продажи в ближайшем будущем изменились, Группа может
принять решение о переклассификации таких финансовых активов. Переклассификация в категорию займов
и дебиторской задолженности разрешается в том случае, если финансовый актив удовлетворяет
определению займов и дебиторской задолженности, и при этом Группа имеет возможность и намеревается
удерживать данные активы в обозримом будущем или до погашения. Переклассификация в категорию
инструментов, удерживаемых до погашения, разрешается только в том случае, если Группа имеет
возможность и намеревается удерживать финансовый актив до погашения.
В случае финансовых активов, переклассифицированных из состава категории «имеющиеся в наличии для
продажи», справедливая стоимость на дату переклассификации становится новой амортизируемой
стоимостью, а связанные с ними доходы или расходы, ранее признанные в составе капитала,
амортизируются в составе прибыли или убытка на протяжении оставшегося срока инвестиций с
применением эффективной процентной ставки. Разница между новой оценкой амортизированной стоимости
и ожидаемыми денежными потоками также амортизируется на протяжении оставшегося срока
использования актива с применением эффективной процентной ставки. Если впоследствии устанавливается,
что актив обесценился, сумма, отраженная в капитале, переклассифицируется в отчет о совокупном доходе.
Прекращение признания
Финансовый актив (или, где применимо – часть финансового актива или часть группы аналогичных
финансовых активов) прекращает признаваться на балансе, если:
·

срок действия прав на получение денежных потоков от актива истек;

·

Группа передала свои права на получение денежных потоков от актива либо взяла на себя
обязательство по выплате третьей стороне получаемых денежных потоков в полном объеме и без
существенной задержки по «транзитному» соглашению; и либо (a) Группа передала практически
все риски и выгоды от актива, либо (б) Группа не передала, но и не сохраняет за собой, практически
все риски и выгоды от актива, но передала контроль над данным активом.

Если Группа передала все свои права на получение денежных потоков от актива, либо заключила
транзитное соглашение, она оценивает, сохранила ли она риски и выгоды, связанные с правом
собственности, и если да, то в каком объеме. Если Группа не передала, но и не сохранила за собой
практически все риски и выгоды от актива, а также не передала контроль над активом, новый актив
признается в той степени, в которой Группа продолжает свое участие в переданном активе. В этом случае
Группа также признает соответствующее обязательство. Переданный актив и соответствующее
обязательство оцениваются на основе, которая отражает права и обязательства, сохраненные Группой.
Продолжающееся участие, которое принимает форму гарантии по переданному активу, признается по
наименьшей из следующих величин: первоначальной балансовой стоимости актива или максимальной
суммы, выплата которой может быть потребована от Группы.
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Обесценение финансовых активов
На каждую отчетную дату Группа оценивает наличие объективных признаков обесценения финансового
актива или группы финансовых активов. Финансовый актив или группа финансовых активов считаются
обесцененными тогда и только тогда, когда существует объективное свидетельство обесценения в
результате одного или более событий, произошедших после первоначального признания актива
(наступление «случая понесения убытка»), которые оказали поддающееся надежной оценке влияние на
ожидаемые будущие денежные потоки по финансовому активу или группе финансовых активов.
Свидетельства обесценения могут включать в себя указания на то, что должник или группа должников
испытывают существенные финансовые затруднения, не могут обслуживать свою задолженность или
неисправно осуществляют выплату процентов или основной суммы задолженности, а также вероятность
того, что ими будет проведена процедура банкротства или финансовой реорганизации иного рода. Кроме
того, к таким свидетельствам относятся наблюдаемые данные, указывающие на наличие поддающегося
оценке снижения ожидаемых будущих денежных потоков по финансовому инструменту, в частности, такие
как изменение объемов просроченной задолженности или экономических условий, находящихся в
определенной взаимосвязи с отказами от исполнения обязательств по выплате долгов.
Финансовые активы, учитываемые по амортизированной стоимости
В отношении финансовых активов, учитываемых по амортизированной стоимости, Группа сначала
проводит оценку существования объективных свидетельств обесценения индивидуально значимых
финансовых активов, либо совокупно по финансовым активам, не являющимся индивидуально значимыми.
Если Группа определяет, что объективные свидетельства обесценения индивидуально оцениваемого
финансового актива отсутствуют, вне зависимости от его значимости, она включает данный актив в группу
финансовых активов с аналогичными характеристиками кредитного риска, а затем рассматривает данные
активы на предмет обесценения на совокупной основе. Активы, отдельно оцениваемые на предмет
обесценения, по которым признается либо продолжает признаваться убыток от обесценения, не включаются
в совокупную оценку на предмет обесценения.
При наличии объективного свидетельства понесения убытка от обесценения сумма убытка оценивается как
разница между балансовой стоимостью актива и приведенной стоимостью ожидаемых будущих денежных
потоков (без учета будущих ожидаемых кредитных убытков, которые еще не были понесены). Приведенная
стоимость расчетных будущих денежных потоков дисконтируется по первоначальной эффективной
процентной ставке по финансовому активу. Если процентная ставка по займу является переменной, ставка
дисконтирования для оценки убытка от обесценения представляет собой текущую эффективную ставку
процента.
Балансовая стоимость актива снижается посредством использования счета резерва, а сумма убытка
признается в отчете о совокупном доходе. Начисление процентного дохода по сниженной балансовой
стоимости продолжается, основываясь на процентной ставке, используемой для дисконтирования будущих
денежных потоков с целью оценки убытка от обесценения. Процентные доходы отражаются в составе
доходов от финансирования в отчете о совокупном доходе. Займы вместе с соответствующими резервами
списываются с баланса, если отсутствует реалистичная перспектива их возмещения в будущем, а все
доступное обеспечение было реализовано либо передано Группе. Если в течение следующего года сумма
расчетного убытка от обесценения увеличивается либо уменьшается ввиду какого-либо события,
произошедшего после признания обесценения, сумма ранее признанного убытка от обесценения
увеличивается либо уменьшается посредством корректировки счета резерва. Если предыдущее списание
стоимости финансового инструмента впоследствии восстанавливается, сумма восстановления признается
как уменьшение затрат по финансированию в отчете о совокупном доходе.
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Финансовые инструменты - первоначальное признание и последующая оценка (продолжение)
Финансовые активы (продолжение)
Финансовые инвестиции, имеющиеся в наличии для продажи
В отношении финансовых инвестиций, имеющихся в наличии для продажи, Группа на каждую отчетную
дату оценивает существование объективных свидетельств того, что инвестиция или группа инвестиций
подверглись обесценению.
В случае инвестиций в долевые инструменты, классифицированных как имеющиеся в наличии для продажи,
объективные свидетельства будут включать значительное или продолжительное снижение справедливой
стоимости инвестиций ниже уровня их первоначальной стоимости. «Значительность» оценивается в
сравнении с первоначальной стоимостью инвестиций, а «продолжительность» - в сравнении с периодом, в
течение которого справедливая стоимость была меньше первоначальной стоимости. При наличии
свидетельств обесценения сумма совокупного убытка, оцененная как разница между стоимостью
приобретения и текущей справедливой стоимостью, за вычетом ранее признанного в отчете о прибылях и
убытках убытка от обесценения по данным инвестициям исключается из прочего совокупного дохода и
признается в отчете о прибылях и убытках. Убытки от обесценения по инвестициям в долевые инструменты
не восстанавливаются через прибыль или убыток; увеличение их справедливой стоимости после
обесценения признается непосредственно в составе прочего совокупного дохода.
В случае долговых инструментов, классифицированных как имеющиеся в наличии для продажи,
обесценение оценивается на основе тех же критериев, которые применяются в отношении финансовых
активов, учитываемых по амортизированной стоимости. Однако сумма отраженного убытка от обесценения
представляет собой накопленный убыток, оцененный как разница между амортизированной стоимостью и
текущей справедливой стоимостью, за вычетом убытка от обесценения по данным инвестициям, ранее
признанного в отчете о совокупном доходе.
Начисление процентов в отношении уменьшенной балансовой стоимости актива продолжается по
процентной ставке, использованной для дисконтирования будущих денежных потоков с целью оценки
убытка от обесценения. Процентные доходы отражаются в составе доходов от финансирования в отчете о
совокупном доходе. Если в течение следующего года справедливая стоимость долгового инструмента
возрастает, и данный рост можно объективно связать с событием, произошедшим после признания убытка
от обесценения в отчете о совокупном доходе, убыток от обесценения восстанавливается через отчет о
совокупном доходе.
Финансовые обязательства
Первоначальное признание и оценка
Финансовые обязательства, находящиеся в сфере действия МСФО 39, классифицируются соответственно
как финансовые обязательства, переоцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток,
кредиты и заимствования, или производные инструменты, определенные в качестве инструментов
хеджирования при эффективном хеджировании. Группа классифицирует свои финансовые обязательства
при их первоначальном признании.
Финансовые обязательства первоначально признаются по справедливой стоимости, увеличенной в случае
займов и кредитов на непосредственно связанные с ними затраты по сделке.
Финансовые обязательства Группы включают торговую и прочую кредиторскую задолженность, кредиты и
займы.
Последующая оценка
Последующая оценка финансовых обязательств зависит от их классификации следующим образом:
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3.

Финансовые инструменты - первоначальное признание и последующая оценка (продолжение)
Финансовые обязательства (продолжение)
Кредиты и займы
После первоначального признания процентные кредиты и займы оцениваются по амортизированной
стоимости с использованием метода эффективной процентной ставки. Доходы и расходы по таким
финансовым обязательствам признаются в отчете о совокупном доходе при прекращении их признания, а
также по мере начисления амортизации с использованием эффективной процентной ставки.
Амортизированная стоимость рассчитывается с учетом дисконтов или премий при приобретении, а также
комиссионных или затрат, которые являются неотъемлемой частью эффективной процентной ставки.
Амортизация эффективной процентной ставки включается в состав затрат по финансированию в отчете о
совокупном доходе.
Торговая и прочая дебиторская задолженность
Торговая и прочая кредиторская задолженность первоначально отражается по справедливой стоимости, и в
последующем оценивается по амортизированной стоимости с использованием эффективной процентной
ставки.
Прекращение признания
Признание финансового обязательства в консолидированном отчете о финансовом
прекращается, если обязательство погашено, аннулировано, или срок его действия истек.

положении

Если имеющееся финансовое обязательство заменяется другим обязательством перед тем же кредитором, на
существенно отличающихся условиях, или если условия имеющегося обязательства значительно изменены,
такая замена или изменения учитываются как прекращение признания первоначального обязательства и
начало признания нового обязательства, а разница в их балансовой стоимости признается в отчете о
совокупном доходе.
Взаимозачет финансовых инструментов
Финансовые активы и финансовые обязательства подлежат взаимозачету, а нетто-сумма представлению в
консолидированном отчете о финансовом положении тогда и только тогда, когда имеется осуществимое в
настоящий момент юридическое право на взаимозачет признанных сумм и когда имеется намерение
произвести расчет на нетто-основе, либо реализовать активы и одновременно с этим погасить обязательства.
Справедливая стоимость финансовых инструментов
Справедливая стоимость финансовых инструментов, торговля которыми осуществляется на активных
рынках на каждую отчетную дату, определяется исходя из рыночных котировок или котировок дилеров
(котировки на покупку для длинных позиций и котировки на продажу для коротких позиций), без вычета
затрат по сделке.
Для финансовых инструментов, торговля которыми не осуществляется на активном рынке, справедливая
стоимость определяется путем применения соответствующих методик оценки. Такие методики могут
включать:
·

использование цен недавно проведенных на коммерческой основе сделок;

·

использование текущей справедливой стоимости аналогичных инструментов;

·

анализ дисконтированных денежных потоков, либо другие модели оценки.

Анализ справедливой стоимости финансовых инструментов и дополнительная информация о методах ее
определения приводится в Примечании 26.
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Запасы
Запасы оцениваются по наименьшей из двух величин: стоимости приобретения и чистой стоимости
реализации.
Затраты, понесенные при доставке каждого продукта до места назначения и приведении его в надлежащее
состояние, учитываются следующим образом:
Сырье и материалы: затраты на покупку по методу ФИФО;
Чистая стоимость реализации определяется как предполагаемая цена продажи в ходе обычной деятельности,
за вычетом предполагаемых расходов на завершение производства и оцененных затрат на продажу.
Денежные средства и краткосрочные депозиты
Денежные средства и краткосрочные депозиты в отчете о финансовом положении включают денежные
средства в банках и в кассе, и краткосрочные депозиты с первоначальным сроком погашения трёх месяцев
или менее.
Для целей консолидированного отчета о движении денежных средств, денежные средства и их эквиваленты
состоят из денежных средств и краткосрочных депозитов, согласно определению выше, за вычетом
непогашенных банковских овердрафтов.
Денежные средства, ограниченные в использовании
В соответствии с кредитными соглашениями по финансированию проектов, подписанными с
Международным Банком Реконструкции и Развития («МБРР») и Европейским Банком Реконструкции и
Развития («ЕБРР»), Группа открыла банковские счета, необходимые для обслуживания долга. Денежные
средства, отраженные на этих банковских счетах, могут быть использованы исключительно для
осуществления плановых платежей по процентам и основному долгу. Если денежные средства каким-либо
образом ограничены в использовании в период до двенадцати месяцев с отчетной даты, такие денежные
средства классифицируются как краткосрочные активы и соответствующим образом раскрываются в
примечаниях к консолидированной финансовой отчетности. Если денежные средства ограничены в
использовании в период более двенадцати месяцев с отчетной даты, такие денежные средства отражаются в
составе долгосрочных активов.
Резервы
Резервы признаются, если Группа имеет текущее обязательство (юридическое или вытекающее из
практики), возникшее в результате прошлого события, отток экономических выгод, который потребуется
для погашения этого обязательства, является вероятным, и может быть получена надежная оценка суммы
такого обязательства. Если Группа предполагает получить возмещение некоторой части или всех резервов,
например, по договору страхования, возмещение признается как отдельный актив, но только в том случае,
когда получение возмещения не подлежит сомнению. Расход, относящийся к резерву, отражается в отчете о
совокупном доходе за вычетом возмещения.
Признание выручки
Выручка признается в том случае, если получение экономических выгод Группой оценивается как
вероятное, и если выручка может быть надежно оценена, вне зависимости от времени осуществления
платежа. Выручка оценивается по справедливой стоимости полученного или подлежащего получению
вознаграждения с учетом определенных в договоре условий платежа и за вычетом налогов или пошлин.
Группа анализирует заключаемые ею договоры, предусматривающие получение выручки, в соответствии с
определенными критериями с целью определения того, выступает ли она в качестве принципала или агента.
Группа пришла к выводу, что она выступает в качестве принципала по всем таким договорам. Для
признания выручки также должны выполняться следующие критерии:
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ПРИЗНАНИЕ ВЫРУЧКИ (ПРОДОЛЖЕНИЕ)
Предоставление услуг
Доходы от предоставленных услуг признаются по мере оказания услуг.
Группа получает доход от оказания услуг по передаче электроэнергии от производителей до оптовых и
крупных потребителей, по технической диспетчеризации отпуска в сеть и потребления электрической
энергии, по организации балансирования производства и потребления электрической энергии, а также услуг
по обеспечению договорных величин перетоков электрической энергии с энергосистемами сопредельных
государств и прочих услуг.
Предоставление услуг (продолжение)
Тарифы для начисления дохода по услугам по передаче электрической энергии, технической
диспетчеризации и организации балансирования производства
потребления электрической энергии
утверждаются Агентством.
Доходы по услугам по обеспечению договорных величин перетоков электрической энергии с
энергосистемами сопредельных государств, признаются в соответствии с условиями договоров,
заключенных на основании Соглашения между Правительством Республики Казахстан и Правительством
Российской Федерации «О мерах по обеспечению параллельной работы Единых энергетических систем
Республики Казахстан и Российской Федерации».
Процентный доход
По всем финансовым инструментам, оцениваемым по амортизированной стоимости, и процентным
финансовым активам, классифицированным в качестве имеющихся в наличии для продажи, процентный
доход или расход признаются с использованием метода эффективной процентной ставки, который точно
дисконтирует ожидаемые будущие выплаты или поступления денежных средств на протяжении
предполагаемого срока использования финансового инструмента или, если это уместно, менее
продолжительного периода до чистой балансовой стоимости финансового актива или обязательства.
Процентный доход включается в состав доходов от финансирования в отчете о совокупном доходе.
Затраты по займам
Затраты по займам, непосредственно связанные с приобретением, строительством или производством
актива, который обязательно требует продолжительного периода времени для его подготовки к
использованию в соответствии с намерениями Группы или к продаже, капитализируются как часть
первоначальной стоимости такого актива. Все прочие затраты по займам относятся на расходы в том
отчетном периоде, в котором они были понесены. Затраты по займам включают в себя выплату процентов и
прочие затраты, понесенные компанией в связи с заемными средствами.
Аренда
Определение того, является ли сделка арендой, либо содержит ли она признаки аренды, основано на анализе
содержания сделки на дату начала действия договора. В рамках такого анализа требуется установить,
зависит ли выполнение договора от использования конкретного актива или активов, и переходит ли право
пользования активом или активами в результате данной сделки.
Группа в качестве арендатора
Финансовая аренда, по которой к Группе переходят практически все риски и выгоды, связанные с владением
арендованным активом, капитализируется на дату начала срока аренды по справедливой стоимости
арендованного имущества, или, если эта сумма меньше, - по дисконтированной стоимости минимальных
арендных платежей. Арендные платежи распределяются между затратами по финансированию и
уменьшением основной суммы обязательства по аренде таким образом, чтобы получилась постоянная
ставка процента на непогашенную сумму обязательства. Затраты по финансированию отражаются
непосредственно в отчете о прибылях и убытках.
Арендованный актив амортизируется в течение периода полезного использования актива. Однако если
отсутствует обоснованная уверенность в том, что к Группе перейдет право собственности на актив в конце
срока аренды, актив амортизируется в течение более короткого из следующих периодов: расчетный срок
полезного использования актива и срок аренды.
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3.

Аренда (продолжение)
Группа в качестве арендатора (продолжение)
Платежи по операционной аренде признаются как расход в отчете о прибылях и убытках равномерно на
протяжении всего срока аренды.
Пенсионные обязательства
В соответствии с законодательством Республики Казахстан, Группа осуществляет платежи в размере 10% от
заработной платы работников, но не более 130.793 тенге в месяц (2011 г.: 119.992 тенге) в качестве
отчислений в накопительные пенсионные фонды. Платежи в пенсионные фонды удерживаются из
заработной платы работников и включаются в общие расходы по оплате труда совместно с прочими
отчислениями, связанными с оплатой труда в консолидированном отчете о совокупном доходе, в момент их
возникновения. Группа не имеет каких-либо других обязательств по пенсионным платежам.
Текущий налог на прибыль
Налоговые активы и обязательства по текущему налогу на прибыль за текущий период и предыдущие
периоды оцениваются по сумме, предполагаемой к возмещению от налоговых органов или к уплате
налоговым органам. Налоговые ставки и налоговое законодательство, применяемые для расчета данной
суммы, - это ставки и законодательство, принятые или фактически принятые на отчетную дату в странах, в
которых Группа осуществляет свою деятельность и получает налогооблагаемый доход.
Текущий налог на прибыль, относящийся к статьям, признанным непосредственно в капитале, признается в
составе капитала, а не в отчете о совокупном доходе. Руководство Группы периодически осуществляет
оценку позиций, отраженных в налоговых декларациях, в отношении которых соответствующее налоговое
законодательство может быть по-разному интерпретировано, и по мере необходимости создает резервы.
Отсроченный налог
Отсроченный налог рассчитывается по методу обязательств путем определения временных разниц между
налоговой базой активов и обязательств и их балансовой стоимостью для целей финансовой отчетности на
отчетную дату.
Отсроченные налоговые обязательства признаются по всем налогооблагаемым временным разницам, кроме
случаев, когда:
·

отсроченное налоговое обязательство возникает в результате первоначального признания гудвила,
актива или обязательства, в ходе сделки, не являющейся объединением бизнеса, и на момент
совершения операции не влияет ни на бухгалтерскую прибыль, ни на налогооблагаемую прибыль
или убыток;

·

в отношении налогооблагаемых временных разниц, связанных с инвестициями в дочерние
компании, ассоциированные компании, а также с долями участия в совместной деятельности, если
можно контролировать распределение во времени уменьшения временной разницы, и существует
значительная вероятность того, что временная разница не будет уменьшена в обозримом будущем.

Отсроченные налоговые активы признаются по всем вычитаемым временным разницам, неиспользованным
налоговым льготам и неиспользованным налоговым убыткам, в той степени, в которой существует
значительная вероятность того, что будет существовать налогооблагаемая прибыль, против которой могут
быть зачтены вычитаемые временные разницы, неиспользованные налоговые льготы и неиспользованные
налоговые убытки, кроме случаев, когда:
·

отсроченный налоговый актив, относящийся к вычитаемой временной разнице, возникает в
результате первоначального признания актива или обязательства, которое возникло не вследствие
объединения бизнеса, и которое на момент совершения операции не влияет ни на бухгалтерскую
прибыль, ни на налогооблагаемую прибыль или убыток;

·

в отношении вычитаемых временных разниц, связанных с инвестициями в дочерние компании,
ассоциированные компании, а также с долями участия в совместной деятельности, отложенные
налоговые активы признаются только в той степени, в которой есть значительная вероятность того,
что временные разницы будут использованы в обозримом будущем, и будет иметь место
налогооблагаемая прибыль, против которой могут быть использованы временные разницы.
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3. СУЩЕСТВЕННЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ (продолжение)
Отсроченный налог (продолжение)
Балансовая стоимость отсроченных налоговых активов пересматривается на каждую отчетную дату и
снижается в той степени, в которой достижение достаточной налогооблагаемой прибыли, которая позволит
использовать все или часть отсроченных налоговых активов, оценивается как маловероятное. Непризнанные
отсроченные налоговые активы пересматриваются на каждую отчетную дату и признаются в той степени, в
которой появляется значительная вероятность того, что будущая налогооблагаемая прибыль позволит
использовать отсроченные налоговые активы.
Отсроченные налоговые активы и обязательства оцениваются по налоговым ставкам, которые, как
предполагается, будут применяться в том отчетном году, в котором актив будет реализован, а обязательство
погашено, на основе налоговых ставок (и налогового законодательства), которые по состоянию на отчетную
дату были приняты или фактически приняты.
Отсроченный налог, относящийся к статьям, признанным не в составе прибыли или убытка, также не
признается в составе прибыли или убытка. Статьи отсроченных налогов признаются в соответствии с
лежащими в их основе операциями либо в составе прочего совокупного дохода, либо непосредственно в
капитале.
Отсроченные налоговые активы и отсроченные налоговые обязательства зачитываются друг против друга,
если имеется юридически закрепленное право зачета текущих налоговых активов и обязательств, и
отсроченные налоги относятся к одной и той же налогооблагаемой компании и налоговому органу.
Дивиденды
Дивиденды признаются как обязательства и вычитаются из суммы капитала на отчетную дату только в том
случае, если они были объявлены до отчетной даты включительно. Дивиденды раскрываются в отчетности,
если они были рекомендованы до отчетной даты, а также рекомендованы или объявлены после отчетной
даты, но до даты утверждения консолидированной финансовой отчетности к выпуску.
Условные обязательства и условные активы
Условные обязательства не признаются в консолидированной финансовой отчетности, при этом
информация о них раскрывается в консолидированной финансовой отчетности, за исключением тех случаев,
когда выбытие ресурсов в связи с их погашением является маловероятным.
Условные активы не признаются в консолидированной финансовой отчетности, при этом информация о них
раскрывается в консолидированной финансовой отчетности в тех случаях, когда получение связанных с
ними экономических выгод является вероятным.
4.

СУЩЕСТВЕННЫЕ УЧЕТНЫЕ СУЖДЕНИЯ, ОЦЕНОЧНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ И ДОПУЩЕНИЯ

Подготовка консолидированной финансовой отчетности Группы требует от ее руководства вынесения
суждений и определения оценочных значений и допущений на конец отчетного периода, которые влияют на
представляемые в отчетности суммы выручки, расходов, активов и обязательств, а также на раскрытие
информации об условных обязательствах. Однако неопределенность в отношении этих допущений и
оценочных значений может привести к результатам, которые могут потребовать в будущем существенных
корректировок к балансовой стоимости актива или обязательства, в отношении которых принимаются
подобные допущения и оценки.
Оценочные значения и допущения
Основные допущения о будущем и прочие основные источники неопределенности в оценках на отчетную
дату, которые могут послужить причиной существенных корректировок балансовой стоимости активов и
обязательств в течение следующего финансового года, рассматриваются ниже. Допущения и оценочные
значения Группы основаны на исходных данных, которыми она располагала на момент подготовки
консолидированной финансовой отчетности. Однако текущие обстоятельства и допущения относительно
будущего могут изменяться ввиду рыночных изменений или неподконтрольных Группе обстоятельств.
Такие изменения отражаются в допущениях по мере того, как они происходят.
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4.

СУЩЕСТВЕННЫЕ УЧЕТНЫЕ СУЖДЕНИЯ, ОЦЕНОЧНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ И ДОПУЩЕНИЯ
(продолжение)

Резерв по сомнительной дебиторской задолженности
Группа формирует резервы по сомнительной дебиторской задолженности. Значительные суждения
используются при определении сомнительных долгов. При определении сомнительных долгов
рассматривается историческое и ожидаемое поведение клиентов. Изменения в экономике или
индивидуальные условия клиента могут потребовать корректировок резерва по сомнительной
задолженности в данной промежуточной консолидированной финансовой отчетности. Более подробная
информация приводится в Примечании 11.
Налоги
В отношении интерпретации сложного налогового законодательства, а также сумм и сроков получения
будущего налогооблагаемого дохода существует неопределенность. С учетом значительного разнообразия
международных операций Группы, а также долгосрочного характера и сложности имеющихся договорных
отношений, разница, возникающая между фактическими результатами и принятыми допущениями, или
будущие изменения таких допущений могут повлечь за собой будущие корректировки уже отраженных в
отчетности сумм расходов или доходов по налогу на прибыль. Основываясь на обоснованных допущениях,
Группа создает резервы под возможные последствия налогового аудита. Величина подобных резервов
зависит от различных факторов, например, от результатов предыдущих аудитов и различных интерпретаций
налогового законодательства компанией налогоплательщиком и соответствующим налоговым органом.
Подобные различия в интерпретации могут возникнуть по большому количеству вопросов в зависимости от
условий, преобладающих в стране, в которой зарегистрирована соответствующая компания Группы.
Поскольку Группа оценивает возникновение судебных разбирательств в связи с налоговым
законодательством и последующий отток денежных средств как маловероятные, условное обязательство не
признавалось.
Отложенные налоговые активы признаются по всем неиспользованным налоговым убыткам в той мере, в
которой является вероятным получение налогооблагаемой прибыли, против которой могут быть зачтены
налоговые убытки. Для определения суммы отложенных налоговых активов, которую можно признать в
консолидированной финансовой отчетности, на основании вероятных сроков получения и величины
будущей налогооблагаемой прибыли, а также стратегии налогового планирования, необходимо
существенное суждение руководства.
Сроки полезной службы основных средств
Как указывается в Примечании 3, Группа рассматривает сроки полезной службы основных средств на конец
каждого годового отчетного периода. Оценка срока полезного использования актива зависит от таких
факторов как экономическое использование, программы по ремонту и обслуживанию, технологические
улучшения и прочие деловые условия. Оценка руководством сроков полезной службы основных средств
отражает соответствующую информацию, имеющуюся на дату данной консолидированной финансовой
отчетности.
Справедливая стоимость финансовых инструментов
В случаях, когда справедливая стоимость финансовых инструментов и финансовых обязательств,
признанных в консолидированном отчете о финансовом положении, не может быть определена на
основании данных активных рынков, она определяется с использованием методов оценки, включая модель
дисконтированных денежных потоков. В качестве исходных данных для этих моделей по возможности
используется информация с наблюдаемых рынков, однако в тех случаях, когда это не представляется
практически осуществимым, требуется определенная доля суждения для установления справедливой
стоимости. Суждения включают учет таких исходных данных как риск ликвидности, кредитный риск и
волатильность. Изменения в допущениях относительно данных факторов могут оказать влияние на
справедливую стоимость финансовых инструментов, отраженную в консолидированной финансовой
отчетности.
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5.

СТАНДАРТЫ, КОТОРЫЕ БЫЛИ ВЫПУЩЕНЫ, НО ЕЩЕ НЕ ВСТУПИЛИ В СИЛУ

Ниже приводятся стандарты и интерпретации, которые были выпущены, но еще не вступили в силу на дату
выпуска консолидированной финансовой отчетности Группы. Группа намерена применить эти стандарты с
даты их вступления в силу.
МСФО 1 «Представление статей прочего совокупного дохода» - Поправки к МСФО 1
Поправки к МСФО 1 изменяют группировку статей, представляемых в составе прочего совокупного дохода.
Статьи, которые могут быть переклассифицированы в состав прибыли или убытка в определенный момент в
будущем (например, чистый доход от хеджирования чистых инвестиций, курсовые разницы при пересчете
отчетности зарубежных подразделений, чистое изменение хеджирования денежных потоков и чистые
расходы или доходы по финансовым активам, имеющимся в наличии для продажи), должны представляться
отдельно от статей, которые никогда не будут переклассифицированы (например, актуарные доходы и
расходы по планам с установленными выплатами и переоценка земли и зданий). Поправка оказывает
влияние исключительно на представление и не затрагивает финансовое положение или финансовые
результаты деятельности Группы. Поправка вступает в силу для годовых отчетных периодов,
начинающихся 1 июля 2012 г. или после этой даты, и, следовательно, будет применена в первой финансовой
отчетности Группы, составляемой после ее вступления в силу.
МСФО 19 «Вознаграждения работникам» (в новой редакции)
Совет по МСФО опубликовал несколько поправок к МСФО 19. Они варьируются от фундаментальных
изменений (например, исключение механизма коридора и понятия ожидаемой доходности активов плана) до
простых разъяснений и изменений формулировки. Новая редакция стандарта вступает в силу для годовых
отчетных периодов, начинающихся 1 января 2013 г. Поправка не окажет влияние на финансовое положение
или финансовые результаты деятельности Группы.
МСФО 28 «Инвестиции в ассоциированные компании и совместные предприятия» (в редакции 2011г.)
В результате опубликования МСФО 11 «Соглашения о совместной деятельности» и МСФО 12 «Раскрытие
информации о долях участия в других компаниях» МСФО 28 получил новое название МСФО 28
«Инвестиции в ассоциированные компании и совместные предприятия» и теперь описывает применение
метода долевого участия не только в отношении инвестиций в ассоциированные компании, но также в
отношении инвестиций в совместные предприятия. Стандарт в новой редакции вступает в силу для годовых
отчетных периодов, начинающихся 1 января 2013 г. Поправка не окажет влияние на финансовое положение
или финансовые результаты деятельности Группы.
Поправки к МСФО 32 «Взаимозачет финансовых активов и финансовых обязательств»
В рамках данных поправок разъясняется значение фразы «в настоящий момент обладает юридическим
закрепленным правом на осуществление взаимозачета». Поправки также описывают, как следует правильно
применять критерии взаимозачета в МСФО 32 в отношении систем расчетов (таких как системы единого
клирингового центра), в рамках которых используются механизмы неодновременных валовых платежей.
Предполагается, что данные поправки не окажут влияние на финансовое положение или финансовые
результаты деятельности Группы. Поправки вступают в силу в отношении годовых отчетных периодов,
начинающихся 1 января 2014 г. или после этой даты.
Поправки к МСФО 1 «Займы, предоставляемые государством»
Согласно данным поправкам компании, впервые применяющие МСФО, должны применять требования
МСФО 20 «Учет государственных субсидий и раскрытие информации о государственной помощи»
перспективно в отношении имеющихся у них на дату перехода на МСФО займов, предоставленных
государством. Компании могут принять решение о ретроспективном применении требований МСФО 9 (или
МСФО 39, в зависимости от того, какой стандарт применяется) и МСФО 20 в отношении займов,
предоставленных государством, если на момент первоначального учета такого займа имелась необходимая
информация. Благодаря данному исключению компании, впервые применяющие МСФО, будут
освобождены от ретроспективной оценки ранее предоставленных им государством займов по ставке ниже
рыночной. Поправка вступает в силу в отношении годовых отчетных периодов, начинающихся 1 января
2013 г. или после этой даты. Поправка не окажет влияния на финансовую отчетность Группы.
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5.
СТАНДАРТЫ, КОТОРЫЕ БЫЛИ ВЫПУЩЕНЫ, НО ЕЩЕ НЕ ВСТУПИЛИ В СИЛУ
(продолжение)
Поправки к МСФО 7 «Раскрытие информации - взаимозачет финансовых активов и финансовых
обязательств»
Согласно данным поправкам, компании обязаны раскрывать информацию о правах на осуществление
взаимозачета и соответствующих соглашениях (например, соглашения о предоставлении обеспечения).
Благодаря таким требованиям пользователи будут располагать информацией, полезной для оценки влияния
соглашений о взаимозачете на финансовое положение компании. Новые требования в отношении раскрытия
информации применяются ко всем признанным финансовым инструментам, которые взаимозачитываются в
соответствии с МСФО 32 «Финансовые инструменты: представление информации».
Требования в отношении раскрытия информации также применяются к признанным финансовым
инструментам, которые являются предметом юридически закрепленного генерального соглашения о
взаимозачете или аналогичного соглашения вне зависимости от того, подлежат ли они взаимозачету
согласно МСФО 32. Поправки не окажут влияния на финансовое положение или результаты деятельности
Группы. Поправки вступают в силу в отношении годовых отчетных периодов, начинающихся 1 января 2013
г. или после этой даты.
МСФО 9 «Финансовые инструменты: классификация и оценка»
МСФО 9, выпущенный по результатам первого этапа проекта Совета по МСФО по замене МСФО 39,
применяется в отношении классификации и оценки финансовых активов и финансовых обязательств, как
они определены в МСФО 39. Первоначально предполагалось, что стандарт вступит в силу в отношении
годовых отчетных периодов, начинающихся 1 января 2013 г. или после этой даты, но в результате выпуска
Поправок к МСФО 9 «Дата обязательного применения МСФО 9 и переходные требования к раскрытию
информации», опубликованных в декабре 2011 г., дата обязательного применения была перенесена на 1
января 2015 г. В ходе последующих этапов Совет по МСФО рассмотрит учет хеджирования и обесценение
финансовых активов. Применение первого этапа МСФО 9 окажет влияние на классификацию и оценку
финансовых активов Группы, но не окажет влияния на классификацию и оценку финансовых обязательств.
Для представления завершенной картины Группа оценит влияние этого стандарта на суммы в финансовой
отчетности в увязке с другими этапами проекта после их публикации.
МСФО 10 «Консолидированная финансовая отчетность», МСФО 27 «Отдельная финансовая
отчетность»
МСФО 10 заменяет ту часть МСФО 27 «Консолидированная и отдельная финансовая отчетность», в
которой рассматривался учет в консолидированной финансовой отчетности. Стандарт также затрагивает
вопросы, которые рассматривались в Интерпретации ПКИ-12 «Консолидация – компании специального
назначения». МСФО 10 предусматривает единую модель контроля, которая применяется в отношении всех
компаний, включая компании специального назначения. Изменения, вносимые стандартом МСФО 10,
потребуют от руководства значительно большего объема суждений при определении того, какие из
компаний контролируются, и, следовательно, должны консолидироваться материнской компанией, чем при
применении требований МСФО 27. Стандарт не окажет влияния на финансовую отчетность Группы.
Стандарт применяется в отношении годовых отчетных периодов, начинающихся 1 января 2013 г. или после
этой даты.
МСФО 11 «Соглашения о совместной деятельности»
МСФО 11 заменяет МСФО 31 « Участие в совместной деятельности» и Интерпретацию ПКИ-13
«Совместно контролируемые компании – немонетарные вклады участников». МСФО 11 исключает
возможность учета совместно контролируемых компаний методом пропорциональной консолидации.
Вместо этого совместно контролируемые компании, удовлетворяющие определению совместных
предприятий, учитываются по методу долевого участия. Применение этого стандарта не окажет влияние на
финансовое положение Группы.
МСФО 12 «Раскрытие информации о долях участия в других компаниях»
МСФО 12 содержит все требования к раскрытию информации, которые ранее предусматривались МСФО 27
в части консолидированной финансовой отчетности, а также все требования к раскрытию информации,
которые ранее предусматривались МСФО 31 и МСФО 28. Эти требования к раскрытию информации
относятся к долям участия компании в дочерних компаниях, совместной деятельности, ассоциированных и
структурированных компаниях.
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5.
СТАНДАРТЫ, КОТОРЫЕ БЫЛИ ВЫПУЩЕНЫ, НО ЕЩЕ НЕ ВСТУПИЛИ В СИЛУ
(продолжение)
МСФО 12 «Раскрытие информации о долях участия в других компаниях» (продолжение)
Введен также ряд новых требований к раскрытию информации, однако применение стандарта не окажет
влияния на финансовое положение или финансовые результаты деятельности Группы. Стандарт
применяется в отношении годовых отчетных периодов, начинающихся 1 января 2013 г. или после этой даты.
МСФО 13 «Оценка справедливой стоимости»
МСФО 13 объединяет в одном стандарте все указания относительно оценки справедливой стоимости
согласно МСФО. МСФО 13 не вносит изменений в то, когда компании обязаны использовать справедливую
стоимость, а предоставляет указания относительно оценки справедливой стоимости согласно МСФО, когда
использование справедливой стоимости требуется или разрешается. В настоящее время Группа оценивает
влияние применения данного стандарта на финансовое положение и финансовые результаты ее
деятельности, однако, предварительный анализ показал, что существенных последствий принятия данного
стандарта не ожидается. Стандарт применяется в отношении годовых отчетных периодов, начинающихся 1
января 2013 г. или после этой даты.
Интерпретация IFRIC 20 «Затраты на вскрышные работы на этапе эксплуатации разрабатываемого
открытым способом месторождения»
Данная интерпретация применяется в отношении затрат на удаление шлаковых пород (вскрышные работы),
возникающих на этапе эксплуатации разрабатываемого открытым способом месторождения. В
интерпретации рассматривается метод учета выгод от вскрышных работ. Интерпретация применяется в
отношении отчетных периодов, начинающихся 1 января 2013 г. или после этой даты. Данная интерпретация
не окажет влияния на финансовую отчетность Группы.
«Ежегодные усовершенствования МСФО» (май 2012 г.)
Перечисленные ниже усовершенствования не окажут влияния на финансовую отчетность Группы:
МСФО 1 «Первое применение Международных стандартов финансовой отчетности»
Данное усовершенствование разъясняет, что компания, которая прекратила применять МСФО в прошлом и
решила или обязана вновь составлять отчетность согласно МСФО, вправе применить МСФО 1 повторно.
Если МСФО 1 не применяется повторно, компания должна ретроспективно пересчитать финансовую
отчетность как если бы она никогда не прекращала применять МСФО.
МСФО 1 «Представление финансовой отчетности»
Данное усовершенствование разъясняет разницу между дополнительной сравнительной информацией,
представляемой на добровольной основе, и минимумом необходимой сравнительной информации. Как
правило, минимально необходимой сравнительной информацией является информация за предыдущий
отчетный период.
МСФО 16 «Основные средства»
Данное усовершенствование разъясняет, что основные запасные части и вспомогательное оборудование,
удовлетворяющие определению основных средств, не являются запасами.
МСФО 32 «Финансовые инструменты: представление информации»
Данное усовершенствование разъясняет, что налог на прибыль, относящийся к выплатам в пользу
акционеров, учитывается в соответствии с МСФО 12 «Налог на прибыль».
МСФО 34 «Промежуточная финансовая отчетность»
Данное усовершенствование приводит в соответствие требования в отношении раскрытия в промежуточной
финансовой отчетности информации об общих суммах активов сегмента с требованиями в отношении
раскрытия в ней информации об обязательствах сегмента. Согласно данному разъяснению, раскрытие
информации в промежуточной финансовой отчетности также должно соответствовать раскрытию
информации в годовой финансовой отчетности.
Данные усовершенствования вступают в силу в отношении годовых отчетных периодов, начинающихся 1
января 2013 г. или после этой даты.
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6.
РЕКЛАССИФИКАЦИИ
Нижеперечисленные реклассификации сравнительной информации в отчете о совокупном доходе за год,
закончившийся 31 декабря 2011 г., были сделаны в соответствии с форматом представления информации,
принятым в отчетном году:

В тысячах тенге

Доходы
Прочие доходы
Себестоимость оказанных услуг
Прочие расходы
Общие и административные
расходы
Финансовые расходы

(1)
(1)
(2)
(2)
(3)
(3)

Как
представлено
ранее
54.793.163
3.192.829
(39.581.302)
(2.119.754)

Реклассификации
2.456.354
(2.456.354)
(1.870.646)
1.870.646

Пересчитано
57.249.517
736.475
(41.451.948)
(249.108)

(6.332.179)
(2.102.170)

355.786
(355.786)

(5.976.393)
(2.457.956)

(1) Доходы от реализации покупной электроэнергии в сумме 1.794.017 тысяч тенге, доходы от оказания
услуг резервирования электрической мощности в сумме 528.197 тысяч тенге и доходы от обслуживания
электросетевых активов в сумме 134.140 тысяч тенге были реклассифицированы из Прочих доходов в
Доходы;
(2) Себестоимость покупной электроэнергии в сумме 1.781.250 тысяч тенге и себестоимость обслуживания
электросетевых активов в сумме 89.396 тысяч тенге была реклассифицирована из Прочих расходов в
Себестоимость оказанных услуг;
(3) Комиссия по банковским гарантиям в сумме 355.786 тысяч тенге была реклассифицирована из Общих и
административных расходов в Финансовые расходы.
Данные реклассификации не оказали влияния на чистую прибыль, совокупных доход или капитал.
7. ИНФОРМАЦИЯ ПО ОПЕРАЦИОННЫМ СЕГМЕНТАМ
Операционные сегменты
Для управленческих целей, Группа представляет собой одну хозяйственную единицу, которая занимается
передачей электроэнергии, технической диспетчеризацией отпуска в сеть и потребления электрической
энергии, организацией балансирования производства и потребления электрической энергии в Казахстане.
Данный операционный сегмент представляет собой единственный отчетный сегмент.
Географическая информация
Информация по географическому расположению потребителей представлена следующим образом:
2012

In thousands of Tenge

2011

Доходы от Казахстанских потребителей
Доходы от Российских потребителей
Доходы от Узбекистанских потребителей

51.536.040
10.955.099
3.364.034

47.334.942
7.662.167
2.252.408

Итого доходы согласно консолидированному
отчету о совокупном доходе

65.855.173

57.249.517

Руководство анализирует доходы и прибыль до налогообложения в соответствии с МСФО.
За 6 месяцев, закончившихся 31 Декабря 2012 года, доходы от одного клиента составили 7.379.970 тысяч
тенге (2011: 5.001.490 тысяч тенге) включают доходы от передачи электроэнергии.
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8.

ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА

В тысячах тенге
Первоначальная
стоимость:
На 1 января 2011 года
Поступления
Переводы, в том числе из
незавершенного
строительства в
нематериальные активы
Выбытия
На 31 декабря 2011 года
Поступления
Переводы
Выбытия
На 31 декабря 2012 года
Накопленный износ:
На 1 января 2011 года
Отчисления за период
Выбытия
На 31 декабря 2011 года
Отчисления за период
Выбытия
На 31 декабря 2012 года
Остаточная стоимость:
На 1 января 2011 года
На 31 декабря 2011 года
На 31 декабря 2012 года

Земля

973.627
12.080

Машины и
передаточЗдания и ное оборудосооружения
вание

Транспорт
Незавери прочие
шенное
основные строительсредства
ство

12.304.630
64.569

167.593.905
531.207

5.289.588
538.190

5.333.599
17.137.045

5.702
(793)
990.616
168.756
4.192
(1.566)
1.161.998

359.554
(24.629)
12.704.124
3.963
353.019
(15.886)
13.045.220

623.846
(202.660)
168.546.298
366.840
9.805.607
(255.876)
178.462.869

79.671
(76.840)
5.830.609
486.332
22.933
(90.263)
6.249.611

(1.249.671)
(4.937)
21.216.036
23.420.037
(10.185.751)
(2.936)
34.447.386

973.627
990.616
1.161.998

(2.284.620)
(391.792)
4.136
(2.672.276)
(362.276)
9.705
(3.024.847)

(50.954.025)
(6.396.572)
171.820
(57.178.777)
(6.292.963)
227.572
(63.244.168)

(2.913.918)
(454.152)
74.976
(3.293.094)
(448.958)
88.210
(3.653.842)

10.020.010
10.031.848
10.020.373

116.639.880
111.367.521
115.218.701

2.375.670
2.537.515
2.595.769

Итого

191.495.349
18.283.091

(180.898)
(309.859)
209.287.683
24.445.928
(366.527)
233.367.084

-

(56.152.563)
(7.242.516)
250.932
(63.144.147)
(7.104.197)
325.487
(69.922.857)

5.333.599
21.216.036
34.447.386

135.342.786
146.143.536
163.444.227

По состоянию на 31 декабря информация по основным средствам включает следующее:
В тысячах тенге

Полностью самортизированные основные средства (по
первоначальной стоимости), находящиеся в использовании

2012

2011

10.682.289

9.570.613

В 2012 году Группа капитализировала затраты по займам, по средневзвешенной ставке капитализации в
размере 4,42% на сумму 1.149.583 тысячи тенге (в 2011 году: 566.835 тысяч тенге по средневзвешенной
ставке капитализации в размере 4,84%).
Незавершенное строительство, в основном, представлено оборудованием и строительно-монтажными
работами по реализации проектов «Строительство ПС 500кВ Алма с присоединением к НЭС Казахстана
линиями напряжением 500, 220 кВ», «Реконструкция ВЛ 220 кВ ЦГПП-Осакаровка», «Схема выдачи
мощности Мойнакской ГЭС» и «Модернизация Национальной электрической сети Казахстана» II этап.
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8.

ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА (продолжение)

По состоянию на 31 декабря 2012 года авансы, выданные на приобретение долгосрочных активов, в
основном представлены авансами, выплаченными поставщикам за строительные работы и услуги,
относящиеся к следующим проектам:
· «Строительство ПС 500кВ Алма с присоединением к НЭС Казахстана линиями напряжением 500, 220
кВ»;
· «Модернизация Национальной электрической сети Казахстана» II этап;
· «Реконструкция ВЛ 220 кВ ЦГПП-Осакаровка»;
· Строительство административного здания.
9.

ИНВЕСТИЦИИ В АССОЦИИРОВАННЫЕ КОМПАНИИ

На 31 декабря инвестиции в ассоциированные компании представлены следующим образом:
В тысячах тенге

ТОО «КазЭнергоПровод»
АО «Батыс Транзит»

2012
114.756
−

2011
−
−

114.756

−

На 31 декабря доля владения Группы в ассоциированных компаниях представлена следующим образом:
2012
49,9%
20,0%

ТОО «КазЭнергоПровод»
АО «Батыс Транзит»

2011
−
20,0%

ТОО «КазЭнергоПровод»
В октябре 2012 г. Группа и ТОО «East Industry Company Ltd», третья сторона, создали ТОО
«КазЭнергоПровод» (далее по тексту «КазЭнергоПровод»). Доля владения Группы в КазЭнергоПровод
составляет 49,9%. Основной деятельностью КазЭнергоПровод является производство и реализация
кабельной и проводниковой продукции.
АО «Батыс Транзит»
По состоянию на 31 декабря 2012 г. и 2011 г. Группе принадлежала 20% доля в АО «Батыс Транзит».
Основной деятельностью АО «Батыс транзит» является реализация проекта по строительству и
эксплуатации межрегиональной линии электропередачи, соединяющей Северный Казахстан с Актюбинской
областью. АО «Батыс Транзит» является частной компанией, чьи облигации выпущены на Казахстанской
Фондовой Бирже.
По состоянию на 31 декабря 2012 г. и 2011 г. инвестиции в АО «Батыс Транзит» полностью обесценены.
Общая сумма непризнанной доли в убытках АО «Батыс Транзит» по состоянию на 31 декабря 2012 г.
составила 134.853 тысячи тенге (2011: 305.224 тысячи тенге).
Нижеприведенная таблица содержит обобщенную финансовую информацию по инвестициям Группы в
ассоциированные компании:
2012
В тысячах тенге
Доля в отчете о финансовом положении ассоциированных компаний:
Текущие активы
462.559
Долгосрочные активы
4.467.247
Текущие обязательства
(585.393)
Долгосрочные обязательства
(4.412.145)
Капитал
(67.732)
В тысячах тенге

2012

Доля в доходах и прибыли ассоциированных компаний:
Доходы
Прибыль / (убыток)
Балансовая стоимость инвестиций
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848.278
170.128
114.756

2011
205.437
4.111.006
(560.482)
(4.061.185)
(305.224)
2011
520.515
(173.372)

-
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10.

ЗАПАСЫ

В тысячах тенге

2012

Запасные части
Сырье и прочие материалы
Горюче-смазочные материалы
Прочие запасы
Минус: резерв на устаревшие запасы

1.250.351
766.000
139.722
55.606
(565.505)
1.646.174

2011
1.023.040
640.104
122.667
74.760
(418.803)
1.441.768

Движение по резерву на устаревшие запасы представлены следующим образом:
Индивидуально
обесценные
419.043
(240)
418.803
146.702
565.505

В тысячах тенге

На 1 января 2011 года
Восстановлено
На 31 декабря 2011 года
Изменение за период (Примечание 22)
На 31 декабря 2012

11.

ТОРГОВАЯ ДЕБИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ

В тысячах тенге

2012

Торговая задолженность
Минус: резерв по сомнительной задолженности

4.610.457
(666.260)
3.944.197

2011
5.017.659
(660.561)
4.357.098

Движения по резерву по сомнительной задолженности представлены следующим образом:
Индивидуально
обесценные
737.387
148.001
(216.808)
(8.019)
660.561
65.665
(59.969)
3
666.260

В тысячах тенге

На 1 января 2011 года
Отчисление за год
Восстановление задолженности
Использование
На 31 декабря 2011 года
Отчисление за год,
Восстановление задолженности
Использование
На 31 декабря 2012

Анализ торговой дебиторской задолженности по срокам возникновения представлен следующим образом:

В тысячах тенге

Итого

Не просроченная, не
обесцененная

Просроченная, но не обесцененная
91 – 180
30 – 90 дней
дней
> 181 дней

31 декабря 2012

3.944.197

3.581.682

300.398

8.720

53.397

31 декабря 2011

4.357.098

4.054.220

244.514

16.363

42.001

Торговая дебиторская задолженность по состоянию на 31 декабря была выражена в следующих валютах:
2012
Тенге
Доллар США
Российский рубль

2.815.020
611.721
517.456
3.944.197
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2011
1.983.389
2.308.009
65.700
4.357.098
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12.

ПРОЧИЕ ТЕКУЩИЕ АКТИВЫ

В тысячах тенге

2012

Расходы будущих периодов
Авансы, уплаченные за поставку материалов и оказание услуг
Займы, выданные сотрудникам
Прочая дебиторская задолженность
Минус: резерв по обесценению прочих текущих активов

2011

160.040
71.976
36.564
119.088
(65.366)
322.302

21.507
957.683
35.641
102.488
(45.000)
1.072.319

Изменения в резерве по обесценению прочих текущих активов представлены следующим:
Индивидуально
обесцененные

В тысячах тенге

На 1 января 2011 года
Отчисление за год
Восстановлено
Использовано
На 31 декабря 2011 года
Отчисление за год
Восстановлено

46.093
29.128
(29.047)
(1.174)
45.000
25.592
(5.226)

Использовано
На 31 декабря 2012 года

65.366

13.

-

ПРОЧИЕ ФИНАНСОВЫЕ АКТИВЫ

В тысячах тенге

2012

Долгосрочные финансовые активы
Депозиты
Облигации АО «Батыс-Транзит»

Краткосрочные финансовые активы
Депозиты
Начисленные вознаграждения по облигациям АО «Батыс-Транзит»

Итого прочие финансовые активы

2011

983.847
983.847

2.325.607
983.847
3.309.454

24.794.585
49.871

17.875.637
66.958

24.844.456

17.942.595

25.828.303

21.252.049

По состоянию на 31 декабря 2011 года долгосрочные депозиты в банках включали депозит, размещенный в
казахстанском банке на сумму 15.671 тысяч долларов США (эквивалент в тенге 2.325.607 тысячи тенге) с
фиксированной процентной ставкой – 5.25% годовых. В 2012 году счёт был реклассифицирован в
краткосрочные депозиты. Денежные средства на данном депозите могут быть использованы только по
согласованию с Министерством финансов Республики Казахстан согласно соглашению о предоставлении
государственной гарантии от 18 ноября 2005 года по займу МБРР (Примечание 17).
Оставшийся баланс краткосрочных депозитов по состоянию на 31 декабря 2012 года и 2011 года
представлен депозитами в казахстанских банках с фиксированной процентной ставкой 5%-8,2% годовых; а
также включает начисленный, но не полученный доход в виде процентов на сумму 807.881 тысяча тенге и
320.001 тысяча тенге, соответственно.
В 2007-2009 годах Группа приобрела облигации АО «Батыс Транзит», предприятие, чьи облигации
выпущены на Казахстанской фондовой бирже. Процентная ставка по облигациям составляет 6,4%.
Облигации классифицированы как финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи. Справедливая
стоимость облигаций основана на опубликованных котировках по состоянию на отчётную дату. Изменений
в справедливой стоимости облигаций в 2012 году не происходило.
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13.

ПРОЧИЕ ФИНАНСОВЫЕ АКТИВЫ (продолжение)

По состоянию на 31 декабря прочие финансовые активы были выражены в следующих валютах:
В тысячах тенге

2012
16.993.009
8.835.294
25.828.303

Тенге
Доллар США

14.

2011
14.661.638
6.590.411
21.252.049

ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА, ОГРАНИЧЕННЫЕ В ИСПОЛЬЗОВАНИИ

В тысячах тенге

Денежные средства на счетах обслуживания долга
Денежные средства на резервных счетах

2012

2011

421.032
1.208.830
1.629.862

1.386.477
3.073.181
4.459.658

По состоянию на 31 декабря 2012 года и 2011 года денежные средства, ограниченные в использовании
представлены денежными средствами в банках на счетах обслуживания долга и резервных счетах.
В соответствии с условиями кредитных соглашений с МБРР и ЕБРР, кредиторами Группы, Группа
аккумилирует денежные средства на специальном банковском счете обслуживания долга, открытом в
Казахстанском банке, в течение полугодового периода до даты выплаты основного долга, процентов и
комиссий по займам МБРР и ЕБРР.
В соответсвии с условиями соглашений о предоставлении гарантий с Правительством Республики
Казахстан, поручителем по займам Группы (Примечание 17) Группа обязуется держать денежные средства
на специальном резервном счете, открытом в Казахстанском банке и требуемый баланс счета должен
составлять не менее 110% от предстоящей полугодовой выплаты основного долга, процентов и комиссий по
займам МБРР и ЕБРР.
Денежные средства, ограниченные в использовании по состоянию на 31 декабря 2012 и 31 декабря 2011
годов были выражены в следующих валютах:
В тысячах тенге

Тенге
Доллар США
Евро

15.

2012
1.570.609
59.253
1.629.862

2011
2.975.402
1.484.256
4.459.658

2012
4.265.384
2.769.799
1.000.000
5.745
3.574

2011
9.086.173
448.364
4.724
4.376

8.044.502

9.543.637

ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ИХ ЭКВИВАЛЕНТЫ

В тысячах тенге

Расчетные счета в банках в тенге
Расчетные счета в банках в иностранной валюте
Краткосрочные депозиты
Деньги на специальных счетах
Наличность в кассе
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15.

ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ИХ ЭКВИВАЛЕНТЫ (продолжение)

Краткосрочные депозиты размещаются на различные периоды от одного дня до трех месяцев, в зависимости
от срочных денежных нужд Группы. По состоянию на 31 декабря 2012 г. средневзвешенная процентная
ставка для срочных вкладов в банках составила 6,58% (2011: 6,99%). По состоянию на 31 декабря 2012 г. и
31 декабря 2011 г., денежные средства и их эквиваленты были выражены в следующих валютах:
В тысячах тенге

2012
5.274.703
106.055
2.644.898
18.066
780
8.044.502

Тенге
Евро
Доллар США
Российский рубль
Прочие

16.

2011
9.095.273
188.700
152.967
105.960
737
9.543.637

КАПИТАЛ
2012

Объявленный уставный капитал:

2011

Акции

Акции

Обыкновенные акции по 10.000 тенге каждая

10.767.297

10.767.297

Обыкновенные акции, выпущенные и полностью
оплаченные
На 1 января 2011 г.
Выпущенные 5 мая 2011 г.
На 31 декабря 2011 г.

Акции
10.524.297
60.000
10.584.297

В тысячах тенге
105.242.972
600.000
105.842.972

Выпущенные 5 октября 2012 г.
на 31 декабря 2012 г.

100.000

1.000.000

10.684.297

106.842.972

Каждая обыкновенная акция имеет равное право голоса. Группа не имеет привилегированных акций.
Держатели обыкновенных акций имеют право голоса, но выплата дивидендов не гарантирована.

Дивиденды по обыкновенным акциям, объявленные и
выплаченные в течение года
Дивиденды за 2011 г.: 222 тенге за акцию (2010 г.: 83 тенге за
акцию)

2012

2011

2.346.674

869.403

2.346.674

869.403

Прибыль на акцию
Суммы базовой прибыли на акцию рассчитаны путем деления чистой прибыли за год на средневзвешенное
количество обыкновенных акций в обращении в течение года. Группа имела 10.608.067 средневзвешенное
количество обыкновенных акций в обращении в течение года, закончившимся 31 декабря 2012 г. (2011 г.:
10.563.749). У Группы отсутствуют потенциальные разводненные обыкновенные акции. За год
закончившийся 31 декабря 2012 г. и 2011 г. базовой прибыли на акцию составила 654 тенге и 740 тенге,
соответственно.
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16.

КАПИТАЛ (продолжение)

Балансовая стоимость акций
В соответствии с решением Биржевого совета АО «Казахстанская фондовая биржа» (далее по тексту
«КФБ») от 4 октября 2010 года, финансовая отчетность должна содержать данные о балансовой стоимости
одной акции (простой и привилегированной) на отчетную дату, рассчитанной в соответствии с
утвержденными КФБ правилами.
В тысячах тенге

2012

Итого активов
Минус: Нематериальные активы
Минус: Итого обязательств
Чистые активы для обыкновенных акций
Количество обыкновенных акций на 31 декабря

2011

232.404.836
(752.000)
(105.844.794)
125.808.042
10.684.297

Балансовая стоимость простой акции, тенге

217.568.528
(583.382)
(96.602.841)
120.382.305
10.584.297

11.775

11.374

Резервы
Резервы представляют собой накопленные резервы от переоценки инвестиций, имеющихся в наличии для
продажи. После первоначальной оценки финансовые инвестиции, имеющиеся в наличии для продажи,
оцениваются по справедливой стоимости, а нереализованные доходы или расходы по ним признаются в
качестве прочего совокупного дохода в составе резервов вплоть до момента прекращения признания
инвестиции. Справедливая стоимость основана на опубликованных котировках цен на дату отчетности. В
2012 г. не происходило изменений в справедливой стоимости облигаций.

17.

ЗАЙМЫ

В тысячах тенге

Международный банк реконструкции и
развития («МБРР»)
Европейский банк реконструкции и
развития («ЕБРР»)

Процентная ставка

2012

2011

1,02%-1,88%

34.609.407

29.680.092

1,42%-5,59%

46.199.407
80.808.814

44.750.456
74.430.548

За вычетом текущей части займов подлежащего погашению в
течение 12 месяцев

(8.134.316)

(6.407.716)

72.674.498

68.022.832

По состоянию на 31 декабря 2012 г. и 2011 г. начисленное, невыплаченное вознаграждение по займам
Группы составляло 618.088 тысячи тенге и 508.518 тысяч тенге, соответственно.
По состоянию на 31 декабря 2012 г. и 2011 г. несамортизированная часть комиссии по организации займов
составила 1.038.190 тысячи тенге и 1.115.941 тысячи тенге, соответственно.
По состоянию на 31 декабря 2012 г. и 2011 г. займы были выражены в следующих валютах:
В тысячах тенге

2012
55.384.024
25.424.790
80.808.814

В долларах США
В евро

2011
52.148.023
22.282.525
74.430.548

В 1999 г. Группа открыла кредитные линии для реализации проекта «Модернизация Национальной
Электрической Сети», которые представлены следующим:
(а) 140.000 тысяч долларов США, предоставленных МБРР сроком на 20 лет, обеспечена гарантией
Правительства Республики Казахстан. Заем подлежит погашению ежегодными взносами, начиная с
2005 г. Проценты по займу начисляются по ставке ЛИБОР плюс общий спрэд ЛИБОР и погашаются
дважды в год. По состоянию на 31 декабря 2012 г. и 2011 г. остаток задолженности по займу составляет
80.000 тысяч долларов США (эквивалент в тенге 12.059.200 тысяч) и 89.060 тысяч долларов США
(эквивалент в тенге 13.216.504 тысяч), соответственно.
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17.

ЗАЙМЫ (продолжение)
(б) 45.000 тысяч долларов США, предоставленных ЕБРР сроком на 15 лет, обеспечены гарантией
Правительства Республики Казахстан. Заем подлежит погашению ежегодными взносами, начиная с
2004 г. Проценты по займу начисляются по ставке ЛИБОР плюс маржа 1%, и погашаются дважды в год.
По состоянию на 31 декабря 2012 г. и 2011 г. остаток задолженности по займу составляет 11.749 тысяч
долларов США (эквивалент в тенге 1.771.044 тысячи) и 15.671 тысяча долларов США (эквивалент в
тенге 2.325.576 тысяч), соответственно.

В 2005 г., для осуществления Фазы II проекта «Строительство второй линии электропередачи 500 кВ
транзита Север-Юг Казахстана» получена кредитная линия на сумму 100.000 тысяч долларов США,
предоставленная МБРР на период 17 лет, из которых первые пять лет являются льготным периодом.
Кредитная линия обеспечена гарантией Правительства Республики Казахстан. Проценты по займу
начисляются по долларовой ставке ЛИБОР плюс общий спрэд и погашаются дважды в год. В 2011 г.
неосвоенная часть кредитной линии от МБРР в размере 1.918 тысяч долларов США была аннулирована в
связи с тем, что сумма фактических затрат, понесенных в ходе данного проекта была меньше, чем
ожидалось. По состоянию на 31 декабря 2012 г. и 31 декабря 2011 г. остаток задолженности по займу
составляет 81.596 тысячи долларов США (эквивалент в тенге 12.299.823 тысячи) и 89.752 тысячи долларов
США (эквивалент в тенге 13.319.196 тысяч), соответственно.
В 2008 г. для осуществления проекта «Модернизация Национальной электрической сети Казахстана» II этап
были открыты следующие кредитные линии:
(а) две кредитные линии на суммы 127.500 тысяч евро и 75.000 тысяч евро, предоставленные ЕБРР на
период 15 лет, из которых первые четыре года являются льготным периодом. Проценты по займу
начисляются по межбанковской шестимесячной ставке ЕВРОБОР плюс маржа 3,85% и погашаются
дважды в год. По состоянию на 31 декабря 2012 г. и 2011 г. остаток задолженности по займу составляет
101.453 тысячи евро (эквивалент в тенге 20.211.442 тысячи) и 92.391 тысяча евро (эквивалент в тенге
17.713.142 тысячи), соответственно.
(б) кредитная линия на сумму 47.500 тысяч евро, предоставленная ЕБРР на 12 лет, из которых первые
четыре года являются льготным периодом. Проценты по займу начисляются по межбанковской
шестимесячной ставке ЕВРОБОР плюс маржа 3,55%, и погашаются дважды в год. По состоянию на 31
декабря 2012 г. и 2011 г. остаток задолженности по займу составляет 23.428 тысяч евро (эквивалент в
тенге 4.667.362 тысячи) и 21.672 тысячи евро (эквивалент в тенге 4.154.935 тысяч), соответственно.
(в) кредитная линия на сумму 5.000 тысяч евро, предоставленная ЕБРР на 9 лет, из которых первые
четыре года являются льготным периодом. Проценты по займу начисляются по межбанковской
шестимесячной ставке ЕВРОБОР плюс маржа 2,75%, и погашаются дважды в год. По состоянию на 31
декабря 2012 г. и 2011 г. остаток задолженности по займу составляет 2.381 тысяча евро (эквивалент в
тенге 474.259 тысяч) и 2.281 тысяча евро (эквивалент в тенге 437.362 тысяч), соответственно.
В 2009 г. для осуществления проекта «Схема выдачи мощности Мойнакской ГЭС» Группа получила
кредитную линию на сумму 48.000 тысяч долларов США, предоставленная МБРР на 25 лет, из которых
первые пять лет являются льготным периодом. Кредитная линия обеспечена гарантией Правительства
Республики Казахстан. Проценты по займу начисляются по долларовой ставке ЛИБОР плюс
фиксированный спрэд и погашается дважды в год. По состоянию на 31 декабря 2012 г. и 2011 г. остаток
задолженности по займу составляет 43.151 тысяча долларов США (эквивалент в тенге 6.504.509 тысяч) и
23.206 тысяч долларов США (эквивалент в тенге 3.443.793 тысячи), соответственно.
В 2010 г. для осуществления проекта «Строительство ПС 500кВ Алма с присоединением к НЭС Казахстана
линиями напряжением 500, 220 кВ» была открыта кредитная линия на сумму 78.000 тысяч долларов США,
предоставленная МБРР сроком на 25 лет, из которых первые пять лет являются льготным периодом.
Кредитная линия обеспечена гарантией Правительства Республики Казахстан. Проценты по займу
начисляются по долларовой ставке ЛИБОР плюс фиксированный спрэд и погашается дважды в год. По
состоянию на 31 декабря 2012 г. и 2011 г. остаток задолженности по займу составляет 26.624 тысячи
долларов США (эквивалент в тенге 4.013.357 тысяч) и 307 тысяч долларов США (эквивалент в тенге 45.581
тысяча), соответственно.
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17.

ЗАЙМЫ (продолжение)

В 2011 г. для рефинансирования займов ЕБРР и БРК, полученных в 2004-2005 гг. в рамках реализации Фазы
1, 2 и 3 проекта «Строительство второй линии электропередачи 500кВ транзита Север-Юг Казахстана»,
Группой были открыты следующие кредитные линии:
(а) две кредитные линии на суммы 77.840 тысяч долларов США и 45.260 тысяч долларов США
предоставленные ЕБРР на период 15 лет. Проценты по займу начисляются по межбанковской
шестимесячной ставке ЛИБОР плюс маржа 3,95%, и погашаются дважды в год. По состоянию на 31
декабря 2012 г. и 2011 г. остаток задолженности по займу составляет 111.553 тысячи долларов США
(эквивалент в тенге 16.815.476 тысяч) и 119.816 тысяч долларов США (эквивалент в тенге 17.780.697
тысяч), соответственно.
(б) кредитная линия на сумму 18.100 тысяч долларов США, предоставленная ЕБРР на период 12 лет.
Проценты по займу начисляются по межбанковской шестимесячной ставке ЛИБОР плюс маржа 3,70%,
и погашаются дважды в год. По состоянию на 31 декабря 2012 г. и 2011 г. остаток задолженности по
займу составляет 16.004 тысячи долларов США (эквивалент в тенге 2.412.444 тысячи) и 17.528 тысяч
долларов США (эквивалент в тенге 2.601.185 тысяч), соответственно.
В 2011 году неосвоенная часть кредитной линии, полученной на рефинансирование займов ЕБРР и БРК в
рамках проекта «Строительство второй линии электропередачи 500кВ транзита Север-Юг Казахстана» в
размере 992 тысячи долларов США была аннулирована в связи с тем, что фактическая сумма досрочного
погашения основного долга оказалось меньше, чем было запланировано.
В 2011 г. для осуществления проекта «Реконструкция ВЛ 220 кВ ЦГПП-Осакаровка» были открыты
кредитные линии на сумму 12.900 тысяч долларов США (А2, B1b) и 1.900 тысяч долларов США (B2b),
предоставленные ЕБРР на период 12 лет, из которых первые три года являются льготным периодом.
Проценты по займу определены по межбанковской шестимесячной ставке ЛИБОР плюс 3,95% (А2, B1b) и
3,70% (B2b), и погашаются дважды в год. По состоянию на 31 декабря 2012 г. освоение заемных средств по
данным кредитным линиям не производилось.
18.

ТОРГОВАЯ И ПРОЧАЯ КРЕДИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ

В тысячах тенге

Кредиторская задолженность за основные средства и
незавершенное строительство
Кредиторская задолженность за покупную электроэнергию
Кредиторская задолженность за запасы и оказанные услуги

2012

2011

8.463.239
1.898.068
987.192
11.348.499

5.099.428
4.620.245
500.374
10.220.047

Кредиторская задолженность по состоянию на 31 декабря 2012 года и 2011 года была выражена в
следующих валютах:
В тысячах тенге

2012
7.162.691
50.888
298.733
3.836.187
11.348.499

Тенге
Российский рубль
Доллары США
Евро
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2011
4.620.245
414.775
5.099.428
85.599
10.220.047
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19.

ПРОЧИЕ ТЕКУЩИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

В тысячах тенге

Обязательства перед работниками
Начисленная комиссия за неиспользованную часть займа
ЕБРР
Прочее

2012
1.011.672

2011
898.127

81.529
104.619
1.197.820

157.470
137.305
1.192.902

Группа обязуется выплачивать ежегодную комиссию за неиспользованную часть займа ЕБРР по ставкам
0,5%
и 0,75%. За год, закончившийся 31 декабря 2012 г., сумма начисленной комиссии за
неиспользованную часть займа составила 213.903 тысячи тенге (2011 г.: 356.684 тысячи тенге) (Примечание
23).
20.

ДОХОДЫ

В тысячах тенге

Передача электроэнергии
Услуги по технической диспетчеризации
Услуги по организации балансирования производства и
потребления электроэнергии
Доходы от продажи электроэнергии с целью компенсации
межгосударственного сальдо перетоков электрической
энергии
Доход от реализации покупной электроэнергии
Прочее
Скидки потребителям

2012
43.378.750
10.081.550

2011
38,765,735
9,272,079

5.269.657

4,668,378

3.575.129
2.685.490
1.625.147
66.615.723
(760.550)
65.855.173

2,660,677
1.792.182
1.235.777
58,394,828
(1,145,311)
57,249,517

Скидки потребителям утверждаются приказом Агентства Республики Казахстан по регулированию
естественных монополий.
21.

СЕБЕСТОИМОСТЬ ОКАЗАННЫХ УСЛУГ

В тысячах тенге

Технологический расход электрической энергии
Расходы по закупке электроэнергии с целью компенсации
межгосударственного сальдо перетоков электрической
энергии
Расходы по оплате труда и прочие отчисления, связанные с
оплатой труда
Износ и амортизация
Расходы по эксплуатации и ремонту
Себестоимость покупной электроэнергии
Запасы
Расходы по охране сторонними организациями
Прочее

35

2012
16.799.998

2011
14,180,057

8.438.372

5,683,975

7.856.799
6.987.329
3.311.764
2.611.281
990.561
863.366
1.409.013
49.268.483

7,136,713
7,231,004
2,738,120
1.780.096
854,298
802.415
1,045,270
41.451.948
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22.

ОБЩИЕ И АДМИНИСТРАТИВНЫЕ РАСХОДЫ

В тысячах тенге

Расходы по оплате труда и прочие отчисления, связанные с
оплатой труда
Налоги, кроме подоходного налога
Износ и амортизация
Консультационные услуги
Спонсорство
Начисление резерва на устаревшие запасы (Примечание 10)
Расходы на аренду
Расходы по страхованию
Командировочные расходы
Материалы
Корпоративные мероприятия
Тренинги и обучение
Услуги связи
Коммунальные расходы
Услуги охраны
Услуги банка
Начисление резерва по сомнительной задолженности и по
обесценению авансов (Примечания 11 и 12)
Расходы на ремонт
Прочие

23.

2011

2.510.533
1.285.472
290.272
223.765
177.695
146.702
142.933
139.852
117.655
87.349
85.737
41.044

2.340.920
1.739.148
319.031
242.507
309.145
240
134.842
106.416
84.518
101.775
76.288
29.737

39.955
38.758
31.193
29.658

39.098
38.246
28.430
52.817

26.062
21.347
393.464

(68.726)
27.515
374.446

5.829.446

5.976.393

ФИНАНСОВЫЕ РАСХОДЫ

В тысячах тенге

Проценты по займам
Комиссия по банковским гарантиям
Комиссия за неиспользованную сумму займа ЕБРР
(Примечание 19)
Амортизация комиссии за организацию займа
За вычетом процентов, капитализируемых в стоимость
квалифицированных активов (Примечание 8)

24.

2012

2012
2.446.965
395.739

2011
1.987.432
359.554

213.903
84.108

356.684
321.121

(1.149.583)
1.991.132

(566.835)
2,457.956

РАСХОДЫ ПО НАЛОГУ НА ПРИБЫЛЬ

В тысячах тенге

2012
113.237

Расходы по текущему подоходному налогу
Корректировки текущего подоходного налога прошлых
лет
Расходы по отсроченному подоходному налогу
Всего расходов по налогу на прибыль

(199.664)
1.630.224
1.543.797

В Республике Казахстан в 2012 и 2011 годах ставка налога на прибыль составляла 20%.
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2011
6,948
2.871.141
2.878.089
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24.

РАСХОДЫ ПО НАЛОГУ НА ПРИБЫЛЬ (продолжение)

Ниже приведена сверка 20% ставки подоходного налога и фактической суммы подоходного налога,
учтенной в консолидированном отчете о совокупном доходе:
В тысячах тенге

2012
8.484.826
1.696.965

Прибыль до учета расхода по подоходному налогу
Налог, рассчитанный по официальной ставке 20%
Корректировки текущего подоходного налога предыдущих
лет
Эффект расходов по сверхнормативным потерям не взятых
на вычет при расчете налоговой прибыли
Прочие невычитаемые расходы
Расходы по налогу на прибыль

(199.664)
46.496
1.543.797

2011
10.700.334
2.140.067
279.485
458.537
2.878.089

Далее отражено налоговое влияние на основные временные разницы, которые приводят к возникновению
активов и обязательств по отсроченному подоходному налогу по состоянию на 31 декабря:

В тысячах тенге

Перенесенные убытки
Резерв по
сомнительной
задолженности
Начисленные
обязательства
Основные средства
Расход по
отложенному
налогу
Чистые отложенные
налоговые
обязательства

Консолидированный отчет о финансовом
положении
По состоянию
на 1 января
2012
2011
2011

Консолидированный отчет о
совокупном доходе

2012

2011

-

84.172

1.335.355

(84.172)

(1.251.183)

10.479

18.797

34.630

(8.318)

(15.833)

217.117

190.675

129.977

26.441

60.698

(11.956.424)

(10.392.248)

(8.727.425)

(1.564.175)

(1.664.823)

1.630.224

2.871.141

(11.728.828)

(10.098.604)

(7.227.463)

Группа производит зачет налоговых активов и налоговых обязательств только в тех случаях, когда у нее
имеется юридически закрепленное право на зачет текущих налоговых активов и текущих налоговых
обязательств, а отложенные налоговые активы и отложенные налоговые обязательства относятся к налогам
на прибыль, которые взимаются одним и тем же налоговым органом.
25.

ОПЕРАЦИИ СО СВЯЗНЫМИ СТОРОНАМИ

В соответствии с МСБУ 24 «Раскрытия информации о связанных сторонах» стороны считаются связанными
если одна сторона имеет возможность контролировать другую сторону или осуществлять значительное
влияние на другую сторону при принятии ею финансовых или операционных решений. При оценке
возможного наличия с каждой связанной стороной внимание уделяется сути взаимоотношений, а не только
их юридическому оформлению.
Связанные стороны включают в себя ключевой управляющий персонал Группы, организации, в которых
ключевому управляющему персоналу Группы прямо или косвенно принадлежит существенная доля участия,
а также прочие предприятия, контролируемые Правительством. Сделки со связанными сторонами
осуществлялись на условиях, согласованных между сторонами, которые не обязательно соответствуют
рыночным ставкам, за исключением некоторых регулируемых услуг, которые предоставлены на основании
тарифов, предлагаемых для связанных и третьих сторон.
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25.

ОПЕРАЦИИ СО СВЯЗНЫМИ СТОРОНАМИ (продолжение)

Следующая таблица показывает общую сумму сделок, которые были совершены со связанными сторонами
по состоянию на 31 декабря:
Продажи
связанным
сторонам

Приобретения
у связанных
сторон

Задолженность
связанных
сторон

Задолженность
связанным
сторонам

2012

9.019.568

943.483

150.010

119.743

2011

8.203.378

861.795

159.119

130.616

Ассоциированные
компании
Самрук-Казына

2012

76.471

-

4.079

-

2011

73.513

1.574

5.642

-

Компании под
общим контролем
Самрук-Казына

2012

4.223.958

15.609.441

93.424

666.573

2011

4.076.760

11.264.489

163.483

2.200.485

В тысячах тенге

Компании,
входящие в
Группу СамрукКазына

Самрук-Казына является единственным акционером Группы.
Продажи Группы связанным сторонам, в основном, включают передачу электроэнергии, услуги по
технической диспетчеризации и услуги по организации балансирования производства и потребления
электроэнергии. Приобретения Группы у связанных сторон, в основном включают услуги связи, услуги по
энергетике и покупку электроэнергии.
По состоянию на 31 декабря 2012 г. текущие счета и банковские депозиты в размере 104.474 тысяч тенге
были размещены в АО “Банк развития Казахстана”, который рассматривается как связанная сторона Группы
(2011 г.: 30.298 тысяч тенге).
По состоянию на 31 декабря 2012 г., задолженность Группы по займам в размере 36.762.907 тысяч тенге
была гарантирована Правительством Республики Казахстан (31 декабря 2012 г.: 32.406.884 тысяч тенге).
В 2011 г. Группа объявила и выплатила дивиденды за 2010 г. в размере 869.403 тысяч тенге. 12 июня 2012 г.
Группа объявила дивиденды за 2011 г. в размере 2.346.674 тысяч тенге. Группа выплатила дивиденды в
июле 2012 г.
В 2012 г. Группа приобрела 49.9% долю в ТОО «КазЭнергоПровод», ассоциированной компании, за 115.000
тысяч тенге.
Процентный доход, начисленный на облигации АО «Батыс транзит», ассоциированной компании, составил
49.871 тысяч тенге (2011 г.: 66.958 тысяч тенге) за год, закончившийся 31 декабря 2012 г.
Итого вознаграждение ключевого управленческого персонала, включенное в состав расходов по заработной
плате в прилагаемом консолидированном отчете о совокупном доходе составило 315.644 тысяч тенге за год,
закончившийся 31 декабря 2012 г. (2011 г.: 80.501 тысяча тенге). Вознаграждение ключевого
управленческого персонала в основном состоит из договорной заработной платы и премий по результатам
операционной деятельности.
26.

ЦЕЛИ И ПОЛИТИКА УПРАВЛЕНИЯ ФИНАНСОВЫМИ РИСКАМИ

Основные финансовые обязательства Группы включают и займы, торговую и прочую кредиторскую
задолженность. Основной целью данных финансовых обязательств является финансирование операций
Группы. У Группы имеются торговая и прочая дебиторская задолженность, денежные средства,
краткосрочные и долгосрочные депозиты, которые возникают непосредственно в ходе ее операционной
деятельности. Группа также имеет инвестиции, имеющие для продажи.
Группа подвержена риску изменения процентных ставок, валютному риску, кредитному риску и риску
ликвидности.
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Риск изменения процентных ставок
Риск изменения процентных ставок – это риск того, что справедливая стоимость будущих денежных
потоков по финансовому инструменту будет колебаться ввиду изменений рыночных процентных ставок.
Подверженность Группы риску изменения рыночных процентных ставок относится прежде всего к
долгосрочным и краткосрочным долговым обязательствам Группы с плавающей процентной ставкой
(Примечание 17). Группа ограничивает свой риск изменения процентной ставки посредством мониторинга
изменения процентных ставок в валюте, в которой выражены займы.
При условии неизменности всех прочих параметров займы с плавающей процентной ставкой оказывают
следующее влияние на прибыль до налогообложения Группы:
Увеличение /
уменьшение в
базисных пунктах*

В тысячах тенге

Влияние на
прибыль до
налооблажения

2012
Либор
Евробор

5/(5)
16/(16)

(27.938) / 27.938
(40.565) / 40.565

2011
Либор
Евробор

15/(15)
15/(15)

(79.099) / 79.099
(33.458) / 33.458

*1 базисный пункт = 0,01%

Допущения об изменениях в базовых пунктах в рамках анализа чувствительности к изменениям процентных
ставок основываются на наблюдаемой в данный момент рыночной ситуации, которая характеризуется
значительно большей волатильностью по сравнению с предыдущими годами.
Валютный риск
Валютный риск – это риск того, что справедливая стоимость будущих денежных потоков по финансовому
инструменту будет колебаться вследствие изменений в валютных курсах. Подверженность Группы риску
изменения обменных курсов иностранных валют обусловлена, прежде всего, финансовой деятельностью
Группы. Также, подверженность Группы риску изменения обменных курсов связана с операционной
деятельностью (когда доходы и расходы выражены в валюте, отличной от функциональной валюты
Группы).
В следующих таблицах представлен анализ чувствительности к возможным изменениям в обменном курсе
доллара США и Евро, при условии неизменности всех прочих параметров. Подверженность Группы риску
изменения курсов иных валют является несущественной.
В тысячах тенге

Увеличение/(Уменьшение)
обменного курса

Влияние на прибыль до
налогооблажения

1,57% / (1.57%)

(659.718) / 659.718

10,77% / (10,77%)

(3.133.604) /3.133.604

10,72%/(10,72%)
16,33%/(16,33%)

(4.541.643) / 4.541.643
(3.706.587) / 3.706.587

2012
Доллары США
Евро
2011
Доллары США
Евро

Кредитный риск
Кредитный риск – это риск того, что Группа понесет финансовые убытки, поскольку контрагенты не
выполнят свои обязательства по финансовому инструменту или клиентскому договору. Группа подвержена
кредитному риску, связанному с ее операционной деятельностью, прежде всего, в отношении торговой
дебиторской задолженности (Примечание 11), и финансовой деятельностью, включая депозиты в банках
(Примечания 13, 14 и 15). Подверженность Группы и кредитоспособность ее контрагентов постоянно
контролируются. Максимальная подверженность кредитному риску, ограничена балансовой стоимостью
каждого финансового актива (Примечания 11, 13, 14, 15).
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Кредитный риск (продолжение)
Балансовая стоимость финансовых активов, признанных в консолидированной финансовой отчетности
Группы, за вычетом резервов на обесценение, отражает максимальную величину кредитного риска Группы.
Кредитный риск по денежным средствам и депозитам ограничен, так как контрагентами Группы являются
банки с высокими кредитными рейтингами, присвоенными международными рейтинговыми агентствами.
Риск ликвидности
Руководство Группы создало необходимую систему управления риском ликвидности согласно требованиям
управления ликвидностью и краткосрочного, среднесрочного и долгосрочного финансирования. Группа
управляет риском ликвидности путем поддержания адекватных резервов, банковских займов и доступных
кредитных линий, путем постоянного мониторинга прогнозируемого и фактического движения денег и
сравнения сроков погашения финансовых активов и обязательств.
В следующих таблицах отражаются контрактные сроки Группы по ее финансовым обязательствам на основе
договорных недисконтированных денежных потоков.
До
востребования

От 1 до 3
месяцев

От 3
месяцев
до 1 года

От 1 года
до 5 лет

Свыше
5 лет

Итого

-

2.218.805

7.708.021

47.028.953

36.717.598

93.673.377

-

11.348.499
13.567.304

7.708.021

47.028.953

36.717.598

11.348.499
105.021.876

Займы

-

916.200

7.659.869

44.100.729

35.976.642

88.653.440

Кредиторская
задолженность

-

10.220.047
11.136.247

7.659.869

44.100.729

35.976.642

10.220.047
98.873.487

В тысячах тенге

На 31 декабря 2012
года
Займы
Кредиторская
задолженность
На 31 декабря 2011
года

Управление капиталом
Главная цель управления капиталом Группы состоит в обеспечении того, что Группа будет в состоянии
продолжать придерживаться принципа непрерывности деятельности наряду с максимизацией доходов для
акционера посредством оптимизации отношения задолженности и капитала.
Группа управляет своим капиталом с учетом изменений в экономических условиях. Чтобы управлять или
изменять свой капитал, Группа может менять выплату дивидендов акционерам, возвращать капитал
акционерам или выпускать новые акции.
В течении годов. закончившихся 31 декабря 2012 г. и 2011 г., не было каких-либо изменений в целях, по
политике или процессах управления капиталом.
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Управление капиталом (продолжение)
Группа управляет капиталом, используя коэффициент долга к капиталу, что является долгом, разделенным
на итого капитал. Задача Группы состоит в том, чтобы удерживать коэффициент на уровне не выше 0,5.
Долг включает все займы. Капитал равен сумме всех обязательств и всего акционерного капитала.
2012

2011

Долг / Капитал

0,35

0,34

В тысячах тенге

2011

2010

72.674.498
8.134.316
80.808.814

68.022.832
6.407.716
74.430.548

105.844.794
126.560.042
232.404.836

96.602.841
120.965.687
217.568.528

Долгосрочная часть займов
Краткосрочная часть займов
Долг
Total liabilities
Equity
Capital

Структура капитала Группы включает акционерный капитал, как раскрыто в Примечании 16, резервы и
накопленную нераспределенную чистую прибыль.
Иерархия справедливой стоимости
Группа использует следующую иерархию для определения справедливой стоимости финансовых
инструментов и раскрытия информации о ней в разрезе моделей оценки:
Уровень 1: цены на активных рынках по идентичным активам или обязательствам (без каких-либо
корректировок).
Уровень 2: другие методы, все исходные данные для которых, оказывающие существенное влияние на
отражаемую справедливую стоимость, наблюдаются на рынке, либо непосредственно, либо опосредованно.
Уровень 3: методы, в которых используются исходные данные, оказывающие существенное влияние на
отражаемую справедливую стоимость, которые не основываются на наблюдаемой рыночной информации.
Далее представлено сравнение по категориям балансовой стоимости и справедливой стоимости финансовых
инструментов Группы по состоянию на 31 декабря:
Финансовые активы, учитываемые по справедливой стоимости
31 декабря
В тысячах тенге
2012
Уровень 1
Финансовые активы
Финансовые активы,
имеющиеся в наличии для
продажи (Примечание 13)
983.847
983.847
Финансовые активы, учитываемые по справедливой стоимости
31 декабря
2011
Уровень 1
В тысячах тенге
Финансовые активы
Финансовые активы,
имеющиеся в наличии для
продажи (Примечание 13)
983.847
983.847
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Справедливая стоимость финансовых инструментов
Ниже приводится сравнение балансовой и справедливой стоимости в разрезе классов финансовых
инструментов Группы. В таблице не приводятся значения справедливой стоимости нефинансовых активов:
В тысячах тенге

Финансовые активы
Торговая дебиторская
задолженность
Прочие финансовые активы
Денежные средства
ограниченные в
использовании
Денежные средства и их
эквиваленты
Финансовые
обязательства
Займы
Кредиторская
задолженность
Займы сотрудникам

27.

Балансовая стоимость
31 декабря
31 декабря
2012
2011

Справедливая стоимость
31 декабря
31 декабря
2012
2011

3.944.197
25.828.303

4,357,098
21,252,049

3.944.197
25.828.303

4,357,098
21,252,049

1.629.862

4,459,658

1.629.862

4,459,658

8.044.502

9,543,637

8.044.502

9,543,637

80.808.814

74,430,548

80.808.814

74,430,548

11.348.499
36.564

10.220.047
35.641

11.348.499
36.564

10.220.047
35.641

УСЛОВНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Налогообложение
Казахстанское налоговое законодательство и нормативно-правовые акты являются предметом постоянных
изменений и различных толкований. Нередки случаи расхождения во мнениях между местными,
региональными и республиканскими налоговыми органами. Применяемая в настоящее время система
штрафов и пени за выявленные правонарушения на основании действующих в Казахстане законов, весьма
сурова.
Штрафные санкции включают в себя штрафы, как правило, в размере 50% от суммы дополнительно
начисленных налогов, и пеню, начисленную по ставке рефинансирования, установленной Национальным
Банков Республики Казахстан, умноженной на 2.5. В результате, сумма штрафных санкций и пени может в
несколько раз превышать суммы подлежащих доначислению налогов. Финансовые периоды остаются
открытыми для проверки налоговыми органами в течение пяти календарных лет, предшествующих году, в
котором проводится проверка. При определенных обстоятельствах, налоговые проверки могут охватывать
более длительные периоды. Ввиду вышеизложенного, окончательная сумма налогов, штрафных санкций и
пени, если таковые имеются, может превысить сумму, отнесенную на расходы в настоящее время и
начисленную на 31 декабря 2012 года.
Условия кредитных соглашений
Группа обязана соблюдать все условия кредитных соглашений с Европейским Банком Реконструкции и
Развития («ЕБРР») и Международным Банком Реконструкции и развития («МБРР»). Группой были
соблюдены все условия кредитных соглашений с ЕБРР и МБРР по состоянию на 31 декабря 2012 года и 31
декабря 2011 года.
Страхование
По состоянию на 31 декабря 2012 года, Группа застраховала производственные активы балансовой
стоимостью на сумму 41.635.406 тысяч тенге. Группа не производила страхование остальных
производственных активов. Так как отсутствие страхования не означает уменьшение стоимости активов или
возникновение обязательств, никакого резерва не было создано в данной консолидированной финансовой
отчетности на непредвиденные расходы, связанные с порчей или потерей таких активов.
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Контрактные обязательства
С целью обеспечения стабильной работы оборудования национальной электрической сети, Группой был
разработан план капитальных инвестиций. По состоянию на 31 декабря 2012 г. сумма обязательств по
открытым контрактам, заключенным Группой в рамках данного плана, составила 31.678.342 тысячи тенге
(31 декабря 2011 г.: 19.346.900 тысяч тенге).
Совместное финансирование
В соответствии с Планом Реализации Проекта «Модернизация Национальной электрической сети
Казахстана» II этап, согласованным с ЕБРР, контрактные обязательства Группы по совместному
финансированию по состоянию на 31 декабря 2012 г. составляют 1.830.000 евро (эквивалент 364.573 тысячи
тенге). По состоянию на 31 декабря 2012 г. Группа осуществила со-финансирование этого проекта на сумму
1.486.233 евро (эквивалент 296.087.338 тысяч тенге).
В соответствии с Планом Реализации Проекта «Схема выдачи мощности Мойнакской ГЭС», согласованным
с МБРР, контрактные обязательства Группы по совместному финансированию составляют 20.100.000
долларов США (эквивалент 3.029.874 тысячи тенге). По состоянию на 31 декабря 2012 г. Группа
осуществила со-финансирование этого проекта на сумму 18.435.256 долларов США (эквивалент 2.778.930
тысячи тенге).
В соответствии с Планом Реализации Проекта «Строительство ПС 500кВ Алма с присоединением к НЭС
Казахстана линиями напряжением 500, 220 кВ», контрактные обязательства Группы по совместному
финансированию по состоянию на 31 декабря 2012 года составляют 17.350.016 тысяч тенге.
В соответствии с Планом Реализации Проекта «Реконструкция ВЛ 220 кВ ЦГПП-Осакаровка», контрактные
обязательства Группы по совместному финансированию по состоянию на 31 декабря 2012 года составляют
1.565.826 тысяч тенге.
28.

СОБЫТИЯ ПОСЛЕ ОТЧЕТНОГО ПЕРИОДА

За период с 1 января по 28 февраля 2013 г. Группа, в рамках существующих кредитных линий в ЕБРР,
получила дополнительный заем в размере 10.340 тысяч евро (эквивалент в тенге 2.073.584 тысячи),
предназначенные для осуществления проекта «Модернизация Национальной электрической сети
Казахстана» II этап.
За период 1 января по 28 февраля 2013 г. Группа погасила обязательства перед ЕБРР на сумму 1.961 тысяча
долларов США (эквивалент в тенге 295.817 тысяч) и 6.657 тысяч евро (эквивалент в тенге 1.358.924 тысяч).
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ПРИМЕЧАНИЯ К КОНСОЛИДИРОВАННОЙ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ
За год, закончившийся 31 декабря 2013 года
1.

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Акционерное общество «Казахстанская компания по управлению электрическими сетями» (далее – «Компания»
или «KEGOC») было образовано в соответствии с Постановлением Правительства Республики Казахстан №
1188 от 28 сентября 1996 г. путем передачи части активов бывшей Национальной энергетической системы
«Казахстанэнерго».
Единственным акционером Компании является АО «Фонд национального благосостояния «Самрук-Казына»
(далее – «Самрук-Казына»). Самрук-Казына находится под контролем Правительства Республики Казахстан.
KEGOC является национальной компанией, осуществляющей услуги по передаче электрической энергии,
технической диспетчеризации и организации балансирования производства-потребления электрической
энергии в Казахстане. В качестве назначенного государством системного оператора Компания осуществляет
централизованное оперативно-диспетчерское
управление,
обеспечение параллельной
работы
с
энергосистемами других государств, поддержание баланса в энергосистеме, оказание системных услуг и
приобретение вспомогательных услуг у субъектов оптового рынка электрической энергии, а также передачу
электрической энергии по национальной электрической сети (НЭС), ее техническое обслуживание и
поддержание в эксплуатационной готовности. НЭС состоит подстанций, распределительных устройств,
межрегиональных и (или) межгосударственных линий электропередачи и линий электропередачи,
осуществляющих выдачу электрической энергии электрических станций, напряжением 220 киловольт и выше.
По состоянию на 31 декабря 2013 г. и 31 декабря 2012 г. KEGOC являлся материнской компанией дочерней
организации АО «Энергоинформ». АО «Энергоинформ» занимается информационным обеспечением
деятельности Компании.
В 2013 году Компанией было создано товарищество с ограниченной ответственностью "Расчетно-финансовый
центр по поддержке возобновляемых источников энергии" со 100% участием KEGOC в его уставном капитале.
Основная деятельность данной компании будет заключаться в осуществлении централизованной покупки и
продажи электрической энергии, произведенной объектами по использованию возобновляемых источников
энергии и поставленной в электрические сети единой электроэнергетической системы Республики Казахстан.
Компания и ее дочерние организации далее вместе именуются «Группа».
Деятельность Группы регулируется Законом Республики Казахстан от 9 июля 1998 г. № 272-I «О естественных
монополиях и регулируемых рынках», поскольку она является естественным монополистом в сфере оказания
услуг по передаче электрической энергии, технической диспетчеризации отпуска в сеть и потребления
электрической энергии и организации балансирования производства-потребления электрической энергии.
Согласно Закону, тарифы Группы на услуги по передаче электрической энергии, технической диспетчеризации
и организации балансирования производства-потребления электрической энергии утверждаются Агентством по
регулированию естественных монополий Республики Казахстан (далее – «Агентство»).
Головной офис Компании
ул. Бейбитшилик, 37.

расположен

по

адресу:

Республика

Казахстан,

010000,

г.

Астана,

Прилагаемая консолидированная финансовая отчетность была утверждена к выпуску Председателем
Правления и Главным бухгалтером Компании 4 марта 2014 года.
2.

ОСНОВЫ ПОДГОТОВКИ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЁТНОСТИ

Консолидированная финансовая отчетность Группы подготовлена в соответствии с Международными
стандартами финансовой отчетности («МСФО») в редакции утвержденной Советом по Международным
стандартам финансовой отчетности («Совет по МСФО»).
Данная консолидированная финансовая отчётность была подготовлена в соответствии с принципом оценки по
первоначальной стоимости, за исключением некоторых классов основных средств, которые отражены по
переоцененной стоимости, и финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи, которые оцениваются
по справедливой стоимости, как указано в учетной политике и примечаниях к настоящей консолидированной
финансовой отчетности. Консолидированная финансовая отчетность представлена в Тенге, а все суммы
округлены до целых тысяч, кроме случаев, где указано иное.
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(продолжение)
2.

ОСНОВЫ ПОДГОТОВКИ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЁТНОСТИ (продолжение)

Основа консолидации
Консолидированная финансовая отчетность включает финансовую отчетность Компании и ее дочерних
организаций по состоянию на 31 декабря 2013 года. Контроль осуществляется в том случае, если Группа имеет
право на переменную отдачу от инвестиции или подвержена риску, связанному с ее изменением и может влиять
на данную отдачу вследствие своих полномочий в отношении объекта инвестиций. В частности, Группа
контролирует объект инвестиций только в том случае, если выполняются следующие условия:
·

Наличие у Группы полномочий в отношении объекта инвестиций (т.е. существующие права,
обеспечивающие текущую возможность управлять значимой деятельностью объекта инвестиций);

·

Наличие у Группы права на переменную отдачу от инвестиции или подверженности риску, связанному с
ее изменением;

·

Наличие у Группы возможности использования своих полномочий в отношении объекта инвестиций с
целью влияния на переменную отдачу от инвестиции.

При наличии у Группы менее чем большинство прав голоса или аналогичных прав в отношении объекта
инвестиций, Группа учитывает все уместные факты и обстоятельства при оценке наличия полномочий в
отношении данного объекта инвестиций:
·

Соглашение с другими лицами, обладающими правами голоса в объекте инвестиций;

·

Права, обусловленные другими соглашениями;

·

Права голоса и потенциальные права голоса, принадлежащие Группе.

Группа повторно анализирует наличие контроля в отношении объекта инвестиций, если факты и
обстоятельства свидетельствуют об изменении одного или нескольких из трех компонентов контроля.
Консолидация дочерней компании начинается, когда Группа получает контроль над дочерней компанией, и
прекращается, когда Группа утрачивает контроль над дочерней компанией. Активы, обязательства, доходы и
расходы дочерней компании, приобретение или выбытие которой произошло в течение года, включаются в
отчет о совокупном доходе с даты получения Группой контроля и отражаются до даты потери Группой
контроля над дочерней компанией.
Прибыль или убыток и каждый компонент прочего совокупного дохода (ПСД) относятся на собственников
материнской компании Группы и неконтрольные доли участия даже в том случае, если это приводит к
отрицательному сальдо у неконтрольных долей участия. При необходимости финансовая отчетность дочерних
компаний корректируется для приведения учетной политики таких компаний в соответствие с учетной
политикой Группы. Все внутригрупповые активы и обязательства, капитал, доходы, расходы и денежные
потоки, возникающие в результате осуществления операций внутри Группы, полностью исключаются при
консолидации.
Изменение доли участия в дочерней компании без потери контроля учитывается как операция с капиталом.
Если Группа утрачивает контроль над дочерней компанией, она:
·

Прекращает признание активов и обязательства дочерней компании (в том числе относящегося к ней
гудвила)

·

Прекращает признание балансовой стоимости неконтрольных долей участия

·

Прекращает признание накопленных курсовых разниц, отраженных в капитале

·

Признает справедливую стоимость полученного вознаграждения

·

Признает справедливую стоимость оставшейся инвестиции

·

Признает образовавшийся в результате операции излишек или дефицит в составе прибыли или убытка

·

Переклассифицирует долю материнской компании в компонентах, ранее признанных в составе ПСД, в
состав прибыли или убытка или нераспределенной прибыли в соответствии с конкретными
требованиями МСФО, как если бы Группа осуществила непосредственное выбытие соответствующих
активов или обязательств.
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3.

СУЩЕСТВЕННЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ

Изменения в учетной политике
Переоценка сооружений НЭС
Группа пересмотрела метод учета основных средств в части оценки определенных классов основных средств
после их первоначального признания. Ранее Группа оценивала все основные средства с использованием модели
учета по первоначальной стоимости согласно МСФО (IAS) 16.30, в соответствии с которой после
первоначального признания актив, классифицированный в качестве объекта основных средств, отражался по
первоначальной стоимости за вычетом накопленной амортизации и накопленных убытков от обесценения.
С 1 ноября 2013 г. Группа изменила метод учета сооружений НЭС, классифицированных в качестве основных
средств, поскольку Группа считает, что модель переоценки более уместно отражает финансовое положение
сооружений НЭС. После первоначального признания Группа использует модель переоценки, согласно которой
сооружения НЭС оцениваются по справедливой стоимости на дату переоценки за вычетом накопленной
впоследствии амортизации и накопленных впоследствии убытков от обесценения.
Группа применила исключение в МСФО (IAS) 8, освобождающее ее от ретроспективного применения такого
изменения учетной политики и необходимости раскрытия большого объема информации.
Новые стандарты, интерпретации и поправки к действующим стандартам и интерпретациям
Принятая учётная политика соответствует учётной политике, применявшейся в предыдущем отчётном году, за
исключением описанного выше учета сооружений НЭС, и принятия приведенных ниже новых или
пересмотренных стандартов, вступивших в силу 1 января 2013 года.

·

МСФО 10 «Консолидированная финансовая отчётность» и МСБУ 27 «Отдельная финансовая
отчётность»;

·

МСФО 11 «Соглашения о совместной деятельности» и МСБУ 28 «Инвестиции в ассоциированные
компании и совместные предприятия»;

·

МСФО 12 «Раскрытие информации о долях участия в других компаниях»;

·

МСФО 13 «Оценка справедливой стоимости»;

·

МСФО (IAS) 1 «Представление статей прочего совокупного дохода» (поправка);

·

МСФО (IAS) 1 - «Разъяснение требований в отношении сравнительной информации» (поправка);

·

МСФО 7 «Финансовые инструменты: Раскрытие информации – Взаимозачёт финансовых активов и
финансовых обязательств» - Поправки в МСФО 7;

·

МСБУ 19 «Вознаграждения работникам» (пересмотрено в 2011 году) (Поправка к МСБУ 19);

·

МСБУ 32 «Налоговые последствия выплат владельцам долевых инструментов» (Поправка);

·

МСБУ 34 «Промежуточная финансовая отчетность и сегментная информация в отношении общих
активов и обязательств» (Поправка).

Характер и влияние каждого/ой нового/ой стандарта/поправки описаны ниже:
МСФО 10 «Консолидированная финансовая отчётность» и МСБУ 27 «Отдельная финансовая отчётность»
МСФО (IFRS) 10 предусматривает единую модель контроля, которая применяется в отношении всех компаний,
включая структурированные компании. МСФО (IFRS) 10 заменяет ту часть МСФО (IAS) 27
«Консолидированная и отдельная финансовая отчётность», в которой содержались требования к
консолидированной финансовой отчётности. Стандарт также содержит указания по вопросам, которые
рассматривались в Интерпретации ПКИ-12 «Консолидация – компании специального назначения».
МСФО (IFRS) 10 изменяет определение «контроль» таким образом, что считается, что инвестор контролирует
объект инвестиций, если он имеет право на переменную отдачу от инвестиции или подвержен риску,
связанному с ее изменением и может влиять на данную отдачу вследствие своих полномочий в отношении
объекта инвестиций.
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3.

СУЩЕСТВЕННЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ (продолжение)

Новые стандарты, интерпретации и поправки к действующим стандартам и интерпретациям
МСФО 10 «Консолидированная финансовая отчётность» и МСБУ 27 «Отдельная финансовая отчётность»
(продолжение)
Согласно определению контроля в МСФО (IFRS) 10 инвестор контролирует объект инвестиций только в том
случае, если выполняются следующие условия: (a) наличие у инвестора полномочий в отношении объекта
инвестиций; (б) наличие у инвестора права на переменную отдачу от инвестиции или подверженность риску,
связанному с ее изменением; (в) наличие у инвестора возможности использования своих полномочий в
отношении объекта инвестиций с целью влияния на переменную отдачу от инвестиции.
МСФО (IFRS) 10 не оказал влияние на консолидированную финансовую отчётность Группы.
МСФО 11 «Соглашения о совместной деятельности» и МСБУ 28 «Инвестиции в ассоциированные компании и
совместные предприятия»
МСФО 11 исключает возможность учета совместно контролируемых компаний методом пропорциональной
консолидации. Вместо этого совместно контролируемые компании, удовлетворяющие определению
совместных предприятий, согласно МСФО 11, учитываются по методу долевого участия. МСФО 11 заменяет
МСБУ 31 «Участие в совместной деятельности» и ПКИ-13 «Совместно контролируемые компании –
немонетарные вклады участников» и применим для отчетных периодов, начинающихся 1 января 2013 года.
В результате опубликования МСФО (IFRS) 11 и МСФО (IFRS) 12, наименование МСФО (IAS) 28 изменилось
на МСФО (IAS) 28 «Инвестиции в ассоциированные компании и совместные предприятия». Новая редакция
стандарта описывает применение метода долевого участия не только в отношении инвестиций в
ассоциированные компании, но также и в отношении инвестиций в совместные предприятия. Поправка
вступает в силу для годовых отчетных периодов, начинающихся 1 января 2013 г.
Данные поправки не оказали влияния на финансовое положение или результаты Группы.
МСФО 12 «Раскрытие информации о долях участия в других компаниях»
МСФО 12 описывает требования в отношении раскрытия информации о долях участия предприятия в дочерних
организациях, совместной деятельности, ассоциированных компаниях и структурированных организациях.
Раскрытия по МСФО 12 представлены в Примечаниях 1 и 7.
МСФО 13 «Оценка справедливой стоимости»
МСФО (IFRS) 13 объединяет в одном стандарте все указания относительно оценки справедливой стоимости
согласно МСФО. МСФО (IFRS) 13 не вносит изменений в отношении определения того, когда компании
обязаны использовать справедливую стоимость, а предоставляет указания относительно оценки справедливой
стоимости согласно МСФО, в тех случаях, когда использование справедливой стоимости требуется или
разрешается в соответствии с другими стандартами в составе МСФО. Применение МСФО (IFRS) 13 не оказало
существенного влияния на оценки справедливой стоимости, определяемые Группой.
МСФО (IFRS) 13 также предусматривает требования о раскрытии определенной информации о справедливой
стоимости, которые заменяют действующие требования к раскрытию информации, содержащиеся в других
стандартах в составе МСФО, включая МСФО (IFRS) 7 «Финансовые инструменты: раскрытие информации».
Некоторые из этих требований, относящиеся к раскрытию информации в отношении финансовых инструментов
согласно МСФО (IAS) 34.16А(j), применяются и к сокращенной консолидированной финансовой отчетности.
Данные требования не оказали существенного влияния на оценки справедливой стоимости, определяемые
Группой. Там, где это необходимо, дополнительная информация раскрывается в отдельных примечаниях по
активам и обязательствам, для которых определялась справедливая стоимость.
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Новые стандарты, интерпретации и поправки к действующим стандартам и интерпретациям
МСФО (IAS) 1 «Представление статей прочего совокупного дохода» (поправка)
Поправки к МСФО (IAS) 1 изменяют группировку статей, представляемых в составе прочего совокупного
дохода (ПСД). Статьи, которые могут быть переклассифицированы в состав прибыли или убытка в
определенный момент в будущем (например, чистые расходы или доходы по финансовым активам, имеющимся
в наличии для продажи), должны представляться отдельно от статей, которые никогда не будут
переклассифицированы (например, переоценка сооружений НЭС). Поправки оказывают влияние
исключительно на представление информации в финансовой отчетности и не изменяют финансовое положение
или финансовые результаты деятельности Группы.
МСФО (IAS) 1 - «Разъяснение требований в отношении сравнительной информации» (поправка)
Данная поправка разъясняет разницу между добровольным раскрытием дополнительной сравнительной
информации и минимумом необходимой сравнительной информации. Компания должна включить
сравнительную информацию в соответствующие примечания к финансовой отчетности, когда она на
добровольной основе предоставляет сравнительную информацию сверх минимума данных за один
сравнительный период. Поправка разъясняет, что соответствующие примечания к вступительному отчету о
финансовом положении (в случае Группы – по состоянию на 1 января 2012 г.) представляемому в случаях,
когда компания ретроспективно применяет учетную политику, осуществляет ретроспективный перерасчет или
переклассифицирует статьи финансовой отчетности, представлять не требуется. В результате Группа не
представила сравнительную информацию в отношении вступительного отчета о финансовом положении на
1 января 2012 г. Поправка оказывает влияние исключительно на представление информации в финансовой
отчетности и не изменяет финансовое положение или результаты деятельности Группы.
МСФО 7 «Финансовые инструменты: Раскрытие информации – Взаимозачёт финансовых активов и
финансовых обязательств» - Поправки в МСФО 7
Данные поправки требуют от предприятия раскрывать информацию о правах зачёта финансовых инструментов
и соответствующих договорённостях (например, соглашения о предоставлении обеспечения). Благодаря таким
требованиям пользователи будут располагать информацией, полезной для оценки влияния соглашений о
взаимозачете на финансовое положение компании. Новые раскрытия требуются в отношении всех признанных
финансовых инструментов, которые взаимозачитываются в соответствии с МСБУ 32. Требования в отношении
раскрытия информации также применяются к признанным финансовым инструментам, которые являются
предметом юридически закрепленного генерального соглашения о взаимозачете или аналогичного соглашения
вне зависимости от того, подлежат ли они взаимозачету согласно МСБУ 32. Поправки не оказали влияния на
финансовое положение и результаты деятельности Группы.
МСБУ 19 «Вознаграждения работникам» (Поправка к МСБУ 19)
Совет по МСФО опубликовал поправки к МСФО (IAS) 19 «Вознаграждения работникам», которые вступают в
силу для годовых отчетных периодов, начинающихся 1 января 2013 г. или после этой даты. Поправки вносят
существенные изменения в учет вознаграждений работникам, в частности, устраняют возможность
отложенного признания изменений в активах и обязательствах пенсионного плана (так называемый
«коридорный метод»). Кроме того, поправки ограничивают изменения чистых пенсионных активов
(обязательств), признаваемых в прибыли или убытке, чистым доходом (расходом) по процентам и стоимостью
услуг. Поправки не оказали влияния на финансовое положение или результаты Группы.
МСБУ 32 Налоговые последствия выплат владельцам долевых инструментов (Поправка)
Поправка к МСБУ 32 «Финансовые инструменты: представление информации» поясняет, подоходные налоги
относящиеся к выплатам в пользу акционеров, учитываются в соответствии с МСБУ 12 «Подоходный налог».
Поправка исключает существующие требования в отношении подоходного налога из МСБУ 32 и требует,
чтобы предприятия соблюдали требования МСБУ 12 в отношении любого подоходного налога, связанного с
выплатами акционерам. Поправка не оказала влияния на консолидированную финансовую отчетность Группы,
и налоговые последствия, связанные с денежными и не денежными выплатами, отсутствуют.
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Стандарты, которые были выпущены, но еще не вступили в силу
Ниже приводятся стандарты и интерпретации, которые были выпущены, но еще не вступили в силу на дату
выпуска финансовой отчетности Группы. Группа намерена применить эти стандарты с даты их вступления в
силу.
МСФО 9 «Финансовые инструменты: классификация и оценка»
МСФО 9, выпущенный по результатам первого этапа проекта Совета по МСФО по замене МСФО 39,
применяется в отношении классификации и оценки финансовых активов и финансовых обязательств, как они
определены в МСФО 39. Первоначально предполагалось, что стандарт вступит в силу в отношении годовых
отчетных периодов, начинающихся с 1 января 2013 г. или после этой даты, но в результате выпуска поправок к
МСФО 9 «Дата обязательного применения МСФО 9 и переходные требования к раскрытию информации»,
опубликованных в декабре 2011 г., дата обязательного применения была перенесена на 1 января 2015 г. В ходе
последующих этапов Совет по МСФО рассмотрит учет хеджирования и обесценение финансовых активов.
Применение первого этапа МСФО 9 окажет влияние на классификацию и оценку финансовых активов Группы,
но не окажет влияния на классификацию и оценку финансовых обязательств. Группа оценит влияние этого
стандарта на суммы в финансовой отчетности в увязке с другими этапами проекта после их публикации.
Поправки к МСБУ 32 «Взаимозачет финансовых активов и финансовых обязательств»
В рамках данных поправок разъясняется значение фразы «в настоящий момент обладает юридическим
закрепленным правом на осуществление взаимозачета». Поправки также описывают, как следует правильно
применять критерии взаимозачета в МСБУ 32 в отношении систем расчетов (таких как системы единого
клирингового центра), в рамках которых используются механизмы неодновременных валовых платежей.
МСБУ 39 «Замена обязательства по производным и продолжение учета хеджирования (поправка)»
В июне 2013 г. Совет по МСФО опубликовал «Замена обязательства по производным и продолжение учета
хеджирования - изменения в МСБУ 39». Это изменение в МСБУ 39 «Финансовые инструменты: признание и
оценка» представляет исключения к требованию о прекращении учета хеджирования, когда внебиржевые
производные, разработанные как инструмент хеджирования, прямо или косвенно переведены основному
контрагенту в результате законов и постановлений, либо введения законов и постановлений. Изменение
вступит в силу с 1 января 2014 г., допускается досрочное применение.
IFRIC 21 «Взыскания»
В мае 2013 г. Совет по МСФО опубликовал Интерпретацию IFRIC 21 «Взыскания». Интерпретация поясняет,
что компания признаёт обязательство по взысканию когда возникает действие, повлекшее за собой выплату,
как определено соответствующим законодательством. Также интерпретация поясняет, что обязательство по
взысканию начисляется прогрессивно только в том случае, если действие, повлекшее за собой выплату
возникает в период времени, согласно соответствующему законодательству. Для взысканий, которые
возникают после достижения определённого порога, интерпретация поясняет, что обязательство не должно
быть признано до тех пор пока установленный порог не достигнут. Интерпретация применяется в отношении
годовых периодов, начинающихся с или после 1 января 2014 г. допускается досрочное применение.
МСФО 10 «Инвестиционные организации (поправка)»
Поправка к МСФО 10 «Консолидированная финансовая отчётность» предоставляет исключения к требованию
по консолидации для предприятий, которые подпадают под определение инвестиционных организаций.
Согласно данному исключению, инвестиционные предприятия должны учитывать дочерние организации по
справедливой стоимости через прибыль или убытки в соответствии с МСФО 9 «Финансовые инструменты».
Поправка применяется в отношении годовых периодов, начинающихся с или после 1 января 2014 г.
допускается досрочное применение.
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Стандарты, которые были выпущены, но еще не вступили в силу (продолжение)
МСФО (IAS) 36 «Обесценение активов»» - «Раскрытие информации о возмещаемой стоимости для
нефинансовых активов»
Данные поправки устраняют нежелательные последствия для раскрытия информации согласно МСФО (IAS) 36,
связанные с вступлением в силу МСФО (IFRS) 13. Кроме того, данные поправки требуют раскрытия
информации о возмещаемой стоимости активов или ПГДП, по которым в течение отчетного периода был
признан или восстановлен убыток от обесценения. Данные поправки применяются ретроспективно в
отношении годовых отчетных периодов, начинающихся 1 января 2014 г. или после этой даты, при этом
допускается досрочное применение при условии применения МСФО (IFRS) 13. Когда данные поправки будут
применены, потребуется более обширное раскрытие информации по обесценению нефинансовых активов
Классификация активов и обязательств на текущие и долгосрочные
В отчете о финансовом положении Группа представляет активы и обязательства на основе их классификации на
текущие и долгосрочные. Актив является текущим, если:
·

его предполагается реализовать или он предназначен для продажи или потребления в рамках обычного
операционного цикла;

·

он предназначен в основном для целей торговли;

·

его предполагается реализовать в течение двенадцати месяцев после окончания отчетного периода; или

·

он представляет собой денежные средства или их эквиваленты, за исключением случаев наличия
ограничений на его обмен или использование для погашения обязательств в течение как минимум
двенадцати месяцев после окончания отчетного периода.

Все прочие активы классифицируются в качестве долгосрочных. Обязательство является текущим, если:
·

его предполагается погасить в рамках обычного операционного цикла;

·

оно удерживается в основном для целей торговли;

·

оно подлежит погашению в течение двенадцати месяцев после окончания отчетного периода; или

·

у компании отсутствует безусловное право отсрочить погашение обязательства в течении как минимум
двенадцати месяцев после окончания отчетного периода.

Группа классифицирует все прочие обязательства в качестве долгосрочных.
Отложенные налоговые активы и обязательства классифицируются как долгосрочные активы и обязательства.
Оценка справедливой стоимости
Группа оценивает такие финансовые инструменты, как финансовые активы, имеющиеся в наличии для
продажи, по справедливой стоимости на каждую отчетную дату, и нефинансовые активы (сооружения НЭС) по
справедливой стоимости, когда их справедливая стоимость значительно отличается от их остаточной
стоимости. Информация о справедливой стоимости финансовых инструментов, оцениваемых по
амортизированной стоимости, раскрывается в Примечании 24.
Справедливая стоимость является ценой, которая была бы получена за продажу актива или выплачена за
передачу обязательства в рамках сделки, совершаемой в обычном порядке между участниками рынка на дату
оценки. Оценка справедливой стоимости предполагает, что сделка по продаже актива или передаче
обязательства происходит:
·

либо на основном рынке для данного актива или обязательства;

·

либо, в условиях отсутствия основного рынка, на наиболее благоприятном рынке для данного актива или
обязательства.

У Группы должен быть доступ к основному или наиболее благоприятному рынку. Справедливая стоимость
актива или обязательства оценивается с использованием допущений, которые использовались бы участниками
рынка при определении цены актива или обязательства, при этом предполагается, что участники рынка
действуют в своих лучших интересах.
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Оценка справедливой стоимости (продолжение)

Оценка справедливой стоимости нефинансового актива учитывает возможность участника рынка генерировать
экономические выгоды либо посредством использования актива наилучшим и наиболее эффективным образом
либо в результате его продажи другому участнику рынка, который будет использовать данный актив
наилучшим и наиболее эффективным образом.
Группа использует такие методики оценки, которые являются приемлемыми в сложившихся обстоятельствах и
для которых доступны данные, достаточные для оценки справедливой стоимости, при этом максимально
используя уместные наблюдаемые исходные данные и минимально используя ненаблюдаемые исходные
данные.
Все активы и обязательства, справедливая стоимость которых оценивается или раскрывается в финансовой
отчетности, классифицируются в рамках описанной ниже иерархии источников справедливой стоимости на
основе исходных данных самого низкого уровня, которые являются существенными для оценки справедливой
стоимости в целом:
·

Уровень 1 - Рыночные котировки цен на активном рынке по идентичным активам или обязательствам
(без каких-либо корректировок);

·

Уровень 2 - Модели оценки, в которых существенные для оценки справедливой стоимости исходные
данные, относящиеся к наиболее низкому уровню иерархии, являются прямо или косвенно
наблюдаемыми на рынке;

·

Уровень 3 - Модели оценки, в которых существенные для оценки справедливой стоимости исходные
данные, относящиеся к наиболее низкому уровню иерархии, не являются наблюдаемыми на рынке.

В случае активов и обязательств, которые переоцениваются в финансовой отчетности на периодической основе,
Группа определяет необходимость их перевода между уровнями источников иерархии, повторно анализируя
классификацию (на основании исходных данных самого низкого уровня, которые являются существенными для
оценки справедливой стоимости в целом) на конец каждого отчетного периода.
Финансовое руководство Группы определяет политику и процедуры как для периодической оценки
справедливой стоимости сооружений НЭС и некотируемых финансовых активов, имеющихся в наличии для
продажи, так и для единовременной оценки справедливой стоимости активов, где применимо.
Для оценки стоимости сооружений НЭС привлекаются внешние оценщики. Решение о привлечении внешних
оценщиков принимается ежегодно финансовым руководством. В качестве критериев отбора применяются
знание рынка, репутация, независимость и соответствие профессиональным стандартам. После обсуждения с
внешними оценщиками финансовое руководство принимает решение о том, какие методики оценки и исходные
данные необходимо использовать в каждом случае.
На каждую отчетную дату финансовое руководство анализирует изменения стоимости активов и обязательств,
которые необходимо повторно проанализировать и повторно оценить в соответствии с учетной политикой
Группы. В рамках такого анализа финансовое руководство проверяет основные исходные данные, которые
применялись при последней оценке, путем сравнения информации, используемой при оценке, с договорами и
прочими уместными документами.
Финансовое руководство и внешние оценщики Группы также сравнивают изменения справедливой стоимости
каждого актива по переоцениваемому классу основных средств, в соответствии с учетной политикой, с
соответствующими внешними источниками с целью определения обоснованности изменения.
Финансовое руководство и внешние оценщики Группы обсуждают основные допущения, которые использовались
при оценке. Для целей раскрытия информации о справедливой стоимости Группа классифицировала активы и
обязательства на основе их характера, присущих им характеристик и рисков, а также применимого уровня в иерархии
источников справедливой стоимости, как указано выше.
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Операции в иностранной валюте
Консолидированная финансовая отчетность Группы представлена в тенге. Тенге также является функциональной
валютой Группы. Каждая компания Группы определяет собственную функциональную валюту, и статьи, включенные
в финансовую отчетность каждой компании, оцениваются в этой функциональной валюте.
Операции в иностранной валюте первоначально учитываются компаниями Группы в их функциональной валюте по
спот-курсу, действующему на дату, когда операция удовлетворяет критериям признания.
Монетарные активы и обязательства, выраженные в иностранной валюте, пересчитываются по спот-курсу
функциональной валюты, действующему на отчетную дату.
Все курсовые разницы, возникающие при погашении или пересчете монетарных статей, включаются в отчет о
совокупном доходе, за исключением монетарных статей, обеспечивающих хеджирование чистой инвестиции Группы
в зарубежное подразделение. Они отражаются в составе прочего совокупного дохода до момента выбытия чистой
инвестиции, когда они признаются в отчете о совокупном доходе.
Немонетарные статьи, которые оцениваются на основе исторической стоимости в иностранной валюте,
пересчитываются по курсам, действовавшим на дату совершения первоначальных сделок.
Немонетарные статьи, которые оцениваются по справедливой стоимости в иностранной валюте, пересчитываются по
курсам, действовавшим на дату определения справедливой стоимости. Доходы или расходы, возникающие при
пересчете немонетарных статей, учитываются в соответствии с принципами признания доходов или расходов в
результате изменения справедливой стоимости статьи (т.е. курсовые разницы по статьям, доходы или расходы от
изменения справедливой стоимости которых признаются в составе прочего совокупного дохода или прибыли или
убытка, также признаются в составе прочего совокупного дохода или прибыли или убытка, соответственно).
Обменные курсы иностранных валют, в которых Группа проводила существенные сделки, представлены следующим
образом:

Обменный курс на конец периода (к тенге)
1 доллар США
1 евро
1 Российский рубль
Средний обменный курс за год (к тенге)
1 доллар США
1 евро
1 Российский рубль

31 декабря
2013 года
153,61
211,17
4,69

31 декабря
2012 года
150,74
199,22
4,96

2013 год
152,14
202,08
4,78

2012 год
149,11
191,71
4,80

Основные средства
Основные средства, за исключением сооружений НЭС, учитываются по первоначальной стоимости за вычетом
накопленной амортизации и накопленных убытков от обесценения в случае их наличия. Такая стоимость
включает стоимость замены частей основных средств и затраты по займам в случае долгосрочных
строительных проектов, если выполняются критерии их капитализации. При необходимости замены
значительных компонентов основных средств через определенные промежутки времени Группа признает
подобные компоненты в качестве отдельных активов с соответствующими им индивидуальными сроками
полезного использования и амортизирует их соответствующим образом. Аналогичным образом, при
проведении основного технического осмотра, затраты, связанные с ним, признаются в балансовой стоимости
основных средств как замена оборудования, если выполняются все критерии признания.
Все прочие затраты на ремонт и техническое обслуживание признаются в составе прибыли или убытка в
момент их понесения.
Сооружения НЭС оцениваются по справедливой стоимости за вычетом накопленной амортизации и убытков от
обесценения, признанных после даты переоценки. Переоценка осуществляется с достаточной частотой для
обеспечения уверенности в том, что справедливая стоимость переоцененного актива не отличается
существенно от его балансовой стоимости.
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Основные средства (продолжение)
Прирост стоимости от переоценки отражается в составе ПСД и относится на увеличение фонда переоценки
активов, входящего в состав капитала, за исключением той его части, которая восстанавливает убыток от
переоценки этого же актива, признанный вследствие ранее проведенной переоценки в составе прибыли или
убытка. Убыток от переоценки признается в отчете о прибылях и убытках, за исключением той его части,
которая непосредственно уменьшает положительную переоценку по тому же активу, ранее признанную в
составе фонда переоценки. В случае выбытия актива, часть фонда переоценки, непосредственно относящаяся к
данному активу, переводится из фонда переоценки активов в состав нераспределенной прибыли.
Амортизация рассчитывается линейным методом в течение оценочного срока полезного использования активов
следующим образом:
Здания:
Сооружения НЭС:
Линии электропередачи
Оборудование подстанций
Сооружения
Транспорт и прочие основные средства:
Прочие машины и оборудования
Транспортные средства
Компьютеры и прочее оборудование по обработке данных
Предметы интерьера и хозяйственного назначения
Прочие основные средства

60 лет
50 лет
12-30 лет
10-30 лет
7-25 лет
11 лет
4-10 лет
7 лет
3-15 лет

Земля не подлежит амортизации.
Сроки полезного использования и ликвидационная стоимость основных средств анализируются в конце
каждого годового отчётного периода и при необходимости корректируются. В случае если ожидания
отличаются от предыдущих ожиданий, изменения учитываются как изменения в бухгалтерской оценке в
соответствии с МСФО (IAS) 8 «Учетная политика, изменения в бухгалтерских оценках и ошибки». Данная
бухгалтерская оценка может оказать существенное влияние на остаточную стоимость основных средств и на
сумму износа основных средств, признаваемого в отчете о совокупном доходе.
Признание объекта основных средств прекращается при его выбытии или тогда, когда более не ожидается
получение будущих экономических выгод от его использования или выбытия. Любые доходы или убытки,
возникающие при прекращении признания актива (рассчитанные как разница между чистыми поступлениями
от выбытия и балансовой стоимостью актива) включаются в состав прибыли или убытка в том отчетном году,
когда прекращено признание актива.
Нематериальные активы
Нематериальные активы при первоначальном признании оцениваются по первоначальной стоимости. После
первоначального признания нематериальные активы учитываются по первоначальной стоимости за вычетом
накопленной амортизации и накопленных убытков от обесценения. Нематериальные активы, произведенные
внутри компании, за исключением капитализированных затрат на разработку продуктов, не капитализируются,
и соответствующий расход отражается в отчете о совокупном доходе в отчетный год, в котором он возник.
Нематериальные активы Группы включают, главным образом, компьютерное программное обеспечение и
лицензии. Нематериальные активы амортизируются линейным методом в течение оценочного срока полезного
использования активов от 3 до 20 лет.
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Затраты на исследования и разработки
Затраты на исследования относятся на расходы по мере их возникновения. Нематериальный актив,
возникающий в результате затрат на разработку конкретного продукта, признается тогда, когда Группа может
продемонстрировать следующее:
·

техническую осуществимость создания нематериального актива, так, чтобы он был доступен для
использования или продажи;

·

свое намерение создать нематериальный актив и использовать или продать его;

·

то, как нематериальный актив будет создавать будущие экономические выгоды;

·

наличие достаточных ресурсов для завершения разработки;

·

способность надежно оценить затраты, относящиеся к нематериальному активу, в ходе его разработки.

После первоначального признания затрат на разработку в качестве актива активы учитываются по
первоначальной стоимости за вычетом накопленной амортизации и накопленных убытков от обесценения.
Амортизация актива начинается после окончания разработки, когда актив уже готов к использованию.
Амортизация производится в течение предполагаемого периода получения будущих экономических выгод.
Амортизация отражается в составе себестоимости. В течение периода разработки актив ежегодно тестируется
на предмет обесценения.
Обесценение нефинансовых активов
На каждую отчетную дату Группа определяет, имеются ли признаки возможного обесценения актива. Если
такие признаки имеют место, или если требуется проведение ежегодной проверки актива на обесценение,
Группа производит оценку возмещаемой стоимости актива. Возмещаемая стоимость актива или подразделения,
генерирующего денежные потоки (ПГДП) – это наибольшая из следующих величин: справедливая стоимость
актива (ПГДП), за вычетом затрат на продажу, и ценность от использования актива (ПГДП). Возмещаемая
стоимость определяется для отдельного актива, за исключением случаев, когда актив генерирует притоки
денежных средств, которые, в основном, независимы от притоков, генерируемых другими активами или
группами активов. Если балансовая стоимость актива или подразделения, генерирующего денежные потоки,
превышает его возмещаемую стоимость, актив считается обесцененным и списывается до возмещаемой
стоимости.
При оценке ценности от использования будущие денежные потоки дисконтируются по ставке дисконтирования
до налогообложения, которая отражает текущую рыночную оценку временной стоимости денег и риски,
присущие активу. При определении справедливой стоимости за вычетом затрат на продажу применяется
соответствующая модель оценки. Эти расчеты подтверждаются оценочными коэффициентами, котировками
цен свободно обращающихся на рынке акций или прочими доступными показателями справедливой стоимости.
Группа определяет сумму обесценения, исходя из ценности от использования, которая подготавливается
отдельно для каждого ПГДП Группы, к которому относятся отдельные активы. Эти планы и прогнозные
расчеты, как правило, составляются на пять лет. Для более длительных периодов рассчитываются
долгосрочные темпы роста, которые применяются в отношении прогнозируемых будущих денежных потоков
после пятого года.
Убытки от обесценения продолжающейся деятельности (включая обесценение запасов) признаются в
консолидированном отчете о совокупном доходе в составе тех категорий расходов, которые соответствуют
функции обесцененного актива.
На каждую отчетную дату Группа определяет, имеются ли признаки того, что ранее признанные убытки от
обесценения актива, за исключением гудвила, больше не существуют или сократились. Если такой признак
имеется, Группа рассчитывает возмещаемую стоимость актива или ПГДП. Ранее признанные убытки от
обесценения восстанавливаются только в том случае, если имело место изменение в оценке, которая
использовалась для определения возмещаемой стоимости актива, со времени последнего признания убытка от
обесценения. Восстановление ограничено таким образом, что балансовая стоимость актива не превышает его
возмещаемой стоимости, а также не может превышать балансовую стоимость, за вычетом амортизации, по
которой данный актив признавался бы в случае, если в предыдущие годы не был бы признан убыток от
обесценения. Такое восстановление стоимости признается в отчете о совокупном доходе.
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Инвестиции в ассоциированную компанию
Ассоциированная компания – это компания, в отношении которой Группа обладает значительным влиянием.
Значительное влияние – это полномочия на участие в принятии решений относительно финансовой и
операционной политики объекта инвестиций, но не контроль или совместный контроль в отношении такой
политики.
Факторы, учитываемые при определении наличия значительного влияния или совместного контроля,
аналогичны факторам, учитываемым при определении наличия контроля над дочерними компаниями.
Инвестиции Группы в ее ассоциированную компанию и совместное предприятие учитываются по методу
долевого участия.
В соответствии с методом долевого участия инвестиция в ассоциированную компанию первоначально
признается по первоначальной стоимости. Балансовая стоимость инвестиции впоследствии увеличивается или
уменьшается вследствие признания доли Группы в изменениях чистых активов ассоциированной компании,
возникающих после даты приобретения. Гудвил, относящийся к ассоциированной компании, включается в
балансовую стоимость инвестиции и не амортизируется, а также не подвергается отдельной проверке на
предмет обесценения.
Отчет о совокупном доходе отражает долю Группы в финансовых результатах деятельности ассоциированной
компании. Если имело место изменение, непосредственно признанное в капитале ассоциированной компании,
Группа признает свою долю такого изменения и раскрывает этот факт, когда это применимо, в отчете об
изменениях в капитале. Нереализованные прибыли и убытки, возникающие по операциям Группы с
ассоциированной компанией, исключены в той степени, в которой Группа имеет долю участия в
ассоциированной компании.
Доля Группы в прибыли ассоциированной компании представлена непосредственно в отчете о совокупном
доходе. Она представляет собой прибыль, приходящуюся на акционеров ассоциированной компании, и поэтому
определяется как прибыль после учета налогообложения и неконтрольной доли участия в дочерних компаниях
ассоциированной компании.
Финансовая отчетность ассоциированной компании составляется за тот же отчетный период, что и финансовая
отчетность Группы. В случае необходимости в нее вносятся корректировки с целью приведения учетной
политики в соответствие с учетной политикой Группы.
После применения метода долевого участия Группа определяет необходимость признания дополнительного
убытка от обесценения по своей инвестиции в ассоциированную компанию. На каждую отчетную дату Группа
устанавливает наличие объективных свидетельств обесценения инвестиций в ассоциированную компанию. В
случае наличия таких свидетельств, Группа рассчитывает сумму обесценения как разницу между возмещаемой
стоимостью ассоциированной компании и ее балансовой стоимостью, и признает эту сумму в отчете о
прибылях и убытках по статье «Доля в прибыли ассоциированной компании».
В случае потери существенного влияния над ассоциированной компанией Группа оценивает и признает
оставшиеся инвестиции по справедливой стоимости. Разница между балансовой стоимостью ассоциированной
компании на момент потери существенного влияния и справедливой стоимостью оставшихся инвестиций и
поступлениями от выбытия признается в составе прибыли или убытка.
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Финансовые инструменты - первоначальное признание и последующая оценка
Финансовые активы
Первоначальное признание и оценка
Финансовые активы Группы включают денежные средства, краткосрочные и долгосрочные депозиты, торговую
и прочую дебиторскую задолженность, котируемые и не котируемые финансовые инструменты.
Финансовые активы, находящиеся в сфере действия МСБУ 39, классифицируются соответственно как
финансовые активы, переоцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток; займы и
дебиторская задолженность; инвестиции, удерживаемые до погашения; финансовые активы, имеющиеся в
наличии для продажи; производные инструменты, определенные в качестве инструментов хеджирования при
эффективном хеджировании. Группа классифицирует свои финансовые активы при их первоначальном
признании.
Финансовые активы, за исключением финансовых активов, переоцениваемых по справедливой стоимости через
прибыль или убыток, первоначально признаются по справедливой стоимости, увеличенной на непосредственно
связанные с ними затраты по сделке.
Все сделки по покупке или продаже финансовых активов, требующие поставку активов в срок,
устанавливаемый законодательством или правилами, принятыми на определенном рынке (торговля на
«стандартных условиях») признаются на дату заключения сделки, то есть на дату, когда Группа принимает на
себя обязательство купить или продать актив.
Последующая оценка
Последующая оценка финансовых активов следующим образом зависит от их классификации:
Займы и дебиторская задолженность
Займы и дебиторская задолженность представляют собой непроизводные финансовые активы с
установленными или определяемыми выплатами, которые не котируются на активном рынке. После
первоначального признания финансовые активы такого рода оцениваются по амортизированной стоимости,
определяемой с использованием метода эффективной процентной ставки, за вычетом убытков от обесценения.
Амортизированная стоимость рассчитывается с учетом дисконтов или премий при приобретении, а также
комиссионных или затрат, которые являются неотъемлемой частью эффективной процентной ставки.
Амортизация на основе использования эффективной процентной ставки включается в состав финансовых
доходов в отчете о совокупном доходе. Расходы, обусловленные обесценением, признаются в отчете о
совокупном доходе в составе финансовых расходов в случае займов и в составе операционных расходов в
случае дебиторской задолженности.
Инвестиции, удерживаемые до погашения
Непроизводные финансовые активы с фиксированными или определяемыми платежами и фиксированным
сроком погашения классифицируются как инвестиции, удерживаемые до погашения, когда Группа твердо
намерена и способна удерживать их до срока погашения. После первоначальной оценки инвестиции,
удерживаемые до погашения, оцениваются по амортизированной стоимости, определяемой с использованием
метода эффективной процентной ставки, за вычетом убытков от обесценения.
Амортизированная стоимость рассчитывается с учетом дисконтов или премий при приобретении, а также
комиссионных или затрат, которые являются неотъемлемой частью эффективной процентной ставки.
Амортизация эффективной процентной ставки включается в состав доходов от финансирования в отчете о
совокупном доходе. Расходы, обусловленные обесценением, признаются в отчете о совокупном доходе в
составе финансовых расходов.
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Финансовые активы (продолжение)
Финансовые инвестиции, имеющиеся для продажи
Имеющиеся в наличии для продажи финансовые инвестиции включают в себя долевые и долговые ценные
бумаги. Долевые инвестиции, классифицированные в качестве имеющихся в наличии для продажи, - это такие
инвестиции, которые не были классифицированы ни как предназначенные для торговли, ни как
переоцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток. Долговые ценные бумаги в данной
категории – это такие ценные бумаги, которые компания намеревается удерживать в течение неопределенного
периода времени и которые могут быть проданы для целей обеспечения ликвидности или в ответ на изменение
рыночных условий.
После первоначальной оценки финансовые инвестиции, имеющиеся в наличии для продажи, оцениваются по
справедливой стоимости, а нереализованные доходы или расходы по ним признаются в качестве прочего
совокупного дохода в составе резервов вплоть до момента прекращения признания инвестиции, в который
накопленные доходы или расходы признаются в составе прочего операционного дохода, либо до момента,
когда инвестиция считается обесцененной, в который накопленные расходы переклассифицируются из
резервов в состав прибыли или убытка, и признаются в качестве затрат по финансированию. Проценты,
полученные в период удержания финансовых инвестиций, имеющихся в наличии для продажи, отражаются в
качестве процентных доходов по методу эффективной процентной ставки.
Группа оценивает свои финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи, на предмет справедливости
допущения о возможности и наличии намерения продать их в ближайшем будущем. Если в редких случаях
Группа не в состоянии осуществлять торговлю данными активами ввиду отсутствия активных рынков для них и
намерения руководства относительно их продажи в ближайшем будущем изменились, Группа может принять
решение о переклассификации таких финансовых активов. Переклассификация в категорию займов и
дебиторской задолженности разрешается в том случае, если финансовый актив удовлетворяет определению
займов и дебиторской задолженности, и при этом Группа имеет возможность и намеревается удерживать
данные активы в обозримом будущем или до погашения. Переклассификация в категорию инструментов,
удерживаемых до погашения, разрешается только в том случае, если Группа имеет возможность и намеревается
удерживать финансовый актив до погашения.
В случае финансовых активов, переклассифицированных из состава категории «имеющиеся в наличии для
продажи», справедливая стоимость на дату переклассификации становится новой амортизируемой стоимостью,
а связанные с ними доходы или расходы, ранее признанные в составе капитала, амортизируются в составе
прибыли или убытка на протяжении оставшегося срока инвестиций с применением эффективной процентной
ставки. Разница между новой оценкой амортизированной стоимости и ожидаемыми денежными потоками
также амортизируется на протяжении оставшегося срока использования актива с применением эффективной
процентной ставки. Если впоследствии устанавливается, что актив обесценился, сумма, отраженная в капитале,
переклассифицируется в прибыля и убытки.
Прекращение признания
Финансовый актив (или, где применимо – часть финансового актива или часть группы аналогичных
финансовых активов) прекращает признаваться на балансе, если:
·

срок действия прав на получение денежных потоков от актива истек;

·

Группа передала свои права на получение денежных потоков от актива либо взяла на себя обязательство
по выплате третьей стороне получаемых денежных потоков в полном объеме и без существенной
задержки по «транзитному» соглашению; и либо (a) Группа передала практически все риски и выгоды от
актива, либо (б) Группа не передала, но и не сохраняет за собой, практически все риски и выгоды от
актива, но передала контроль над данным активом.

Если Группа передала все свои права на получение денежных потоков от актива, либо заключила транзитное
соглашение, она оценивает, сохранила ли она риски и выгоды, связанные с правом собственности, и если да, то
в каком объеме. Если Группа не передала, но и не сохранила за собой практически все риски и выгоды от
актива, а также не передала контроль над активом, новый актив признается в той степени, в которой Группа
продолжает свое участие в переданном активе. В этом случае Группа также признает соответствующее
обязательство. Переданный актив и соответствующее обязательство оцениваются на основе, которая отражает
права и обязательства, сохраненные Группой.
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Прекращение признания (продолжение)
Продолжающееся участие, которое принимает форму гарантии по переданному активу, признается по
наименьшей из следующих величин: первоначальной балансовой стоимости актива или максимальной суммы,
выплата которой может быть потребована от Группы.
Обесценение финансовых активов
На каждую отчетную дату Группа оценивает наличие объективных признаков обесценения финансового актива
или группы финансовых активов. Финансовый актив или группа финансовых активов считаются
обесцененными тогда и только тогда, когда существует объективное свидетельство обесценения в результате
одного или более событий, произошедших после первоначального признания актива (наступление «случая
понесения убытка»), которые оказали поддающееся надежной оценке влияние на ожидаемые будущие
денежные потоки по финансовому активу или группе финансовых активов. Свидетельства обесценения могут
включать в себя указания на то, что должник или группа должников испытывают существенные финансовые
затруднения, не могут обслуживать свою задолженность или неисправно осуществляют выплату процентов или
основной суммы задолженности, а также вероятность того, что ими будет проведена процедура банкротства
или финансовой реорганизации иного рода. Кроме того, к таким свидетельствам относятся наблюдаемые
данные, указывающие на наличие поддающегося оценке снижения ожидаемых будущих денежных потоков по
финансовому инструменту, в частности, такие как изменение объемов просроченной задолженности или
экономических условий, находящихся в определенной взаимосвязи с отказами от исполнения обязательств по
выплате долгов.
Финансовые активы, учитываемые по амортизированной стоимости
В отношении финансовых активов, учитываемых по амортизированной стоимости, Группа сначала проводит
оценку существования объективных свидетельств обесценения индивидуально значимых финансовых активов,
либо совокупно по финансовым активам, не являющимся индивидуально значимыми. Если Группа определяет,
что объективные свидетельства обесценения индивидуально оцениваемого финансового актива отсутствуют,
вне зависимости от его значимости, она включает данный актив в группу финансовых активов с аналогичными
характеристиками кредитного риска, а затем рассматривает данные активы на предмет обесценения на
совокупной основе. Активы, отдельно оцениваемые на предмет обесценения, по которым признается либо
продолжает признаваться убыток от обесценения, не включаются в совокупную оценку на предмет
обесценения.
При наличии объективного свидетельства понесения убытка от обесценения сумма убытка оценивается как
разница между балансовой стоимостью актива и приведенной стоимостью ожидаемых будущих денежных
потоков (без учета будущих ожидаемых кредитных убытков, которые еще не были понесены). Приведенная
стоимость расчетных будущих денежных потоков дисконтируется по первоначальной эффективной процентной
ставке по финансовому активу. Если процентная ставка по займу является переменной, ставка дисконтирования
для оценки убытка от обесценения представляет собой текущую эффективную ставку процента.
Балансовая стоимость актива снижается посредством использования счета резерва, а сумма убытка признается
в отчете о совокупном доходе. Начисление процентного дохода по сниженной балансовой стоимости
продолжается, основываясь на процентной ставке, используемой для дисконтирования будущих денежных
потоков с целью оценки убытка от обесценения. Процентные доходы отражаются в составе доходов от
финансирования в отчете о совокупном доходе. Займы вместе с соответствующими резервами списываются с
баланса, если отсутствует реалистичная перспектива их возмещения в будущем, а все доступное обеспечение
было реализовано либо передано Группе. Если в течение следующего года сумма расчетного убытка от
обесценения увеличивается либо уменьшается ввиду какого-либо события, произошедшего после признания
обесценения, сумма ранее признанного убытка от обесценения увеличивается либо уменьшается посредством
корректировки счета резерва. Если предыдущее списание стоимости финансового инструмента впоследствии
восстанавливается, сумма восстановления признается как уменьшение затрат по финансированию в отчете о
совокупном доходе.
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Финансовые инструменты - первоначальное признание и последующая оценка (продолжение)
Финансовые активы (продолжение)
Финансовые инвестиции, имеющиеся в наличии для продажи
В отношении финансовых инвестиций, имеющихся в наличии для продажи, Группа на каждую отчетную дату
оценивает существование объективных свидетельств того, что инвестиция или группа инвестиций подверглись
обесценению.
В случае инвестиций в долевые инструменты, классифицированных как имеющиеся в наличии для продажи,
объективные свидетельства будут включать значительное или продолжительное снижение справедливой
стоимости инвестиций ниже уровня их первоначальной стоимости. «Значительность» оценивается в сравнении
с первоначальной стоимостью инвестиций, а «продолжительность» - в сравнении с периодом, в течение
которого справедливая стоимость была меньше первоначальной стоимости. При наличии свидетельств
обесценения сумма совокупного убытка, оцененная как разница между стоимостью приобретения и текущей
справедливой стоимостью, за вычетом ранее признанного в отчете о прибылях и убытках убытка от
обесценения по данным инвестициям исключается из прочего совокупного дохода и признается в отчете о
прибылях и убытках. Убытки от обесценения по инвестициям в долевые инструменты не восстанавливаются
через прибыль или убыток; увеличение их справедливой стоимости после обесценения признается
непосредственно в составе прочего совокупного дохода.
В случае долговых инструментов, классифицированных как имеющиеся в наличии для продажи, обесценение
оценивается на основе тех же критериев, которые применяются в отношении финансовых активов,
учитываемых по амортизированной стоимости. Однако сумма отраженного убытка от обесценения
представляет собой накопленный убыток, оцененный как разница между амортизированной стоимостью и
текущей справедливой стоимостью, за вычетом убытка от обесценения по данным инвестициям, ранее
признанного в отчете о совокупном доходе.
Начисление процентов в отношении уменьшенной балансовой стоимости актива продолжается по процентной
ставке, использованной для дисконтирования будущих денежных потоков с целью оценки убытка от
обесценения. Процентные доходы отражаются в составе доходов от финансирования в отчете о совокупном
доходе. Если в течение следующего года справедливая стоимость долгового инструмента возрастает, и данный
рост можно объективно связать с событием, произошедшим после признания убытка от обесценения в отчете о
совокупном доходе, убыток от обесценения восстанавливается через отчет о совокупном доходе.
Финансовые обязательства
Первоначальное признание и оценка
Финансовые обязательства, находящиеся в сфере действия МСБУ 39, классифицируются соответственно как
финансовые обязательства, переоцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, кредиты и
заимствования, или производные инструменты, определенные в качестве инструментов хеджирования при
эффективном хеджировании. Группа классифицирует свои финансовые обязательства при их первоначальном
признании.
Финансовые обязательства первоначально признаются по справедливой стоимости, увеличенной в случае
займов и кредитов на непосредственно связанные с ними затраты по сделке.
Финансовые обязательства Группы включают торговую и прочую кредиторскую задолженность, кредиты и
займы.
Последующая оценка
Последующая оценка финансовых обязательств зависит от их классификации следующим образом:
Кредиты и займы
После первоначального признания процентные кредиты и займы оцениваются по амортизированной стоимости
с использованием метода эффективной процентной ставки. Доходы и расходы по таким финансовым
обязательствам признаются в отчете о совокупном доходе при прекращении их признания, а также по мере
начисления амортизации с использованием эффективной процентной ставки.
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Финансовые обязательства (продолжение)
Кредиты и займы (продолжение)
Амортизированная стоимость рассчитывается с учетом дисконтов или премий при приобретении, а также
комиссионных или затрат, которые являются неотъемлемой частью эффективной процентной ставки.
Амортизация эффективной процентной ставки включается в состав затрат по финансированию в отчете о
совокупном доходе.
Торговая и прочая кредиторская задолженность
Торговая и прочая кредиторская задолженность первоначально отражается по справедливой стоимости, и в
последующем оценивается по амортизированной стоимости с использованием эффективной процентной ставки.
Прекращение признания
Признание финансового обязательства прекращается, если обязательство погашено, аннулировано, или срок его
действия истек.
Если имеющееся финансовое обязательство заменяется другим обязательством перед тем же кредитором, на
существенно отличающихся условиях, или если условия имеющегося обязательства значительно изменены,
такая замена или изменения учитываются как прекращение признания первоначального обязательства и начало
признания нового обязательства, а разница в их балансовой стоимости признается в отчете о совокупном
доходе.
Взаимозачет финансовых инструментов
Финансовые активы и финансовые обязательства подлежат взаимозачету, а нетто-сумма представлению в
консолидированном отчете о финансовом положении тогда и только тогда, когда имеется осуществимое в
настоящий момент юридическое право на взаимозачет признанных сумм и когда имеется намерение произвести
расчет на нетто-основе, либо реализовать активы и одновременно с этим погасить обязательства.
Запасы
Запасы оцениваются по наименьшей из двух величин: стоимости приобретения и чистой стоимости реализации.
Затраты, понесенные при доставке каждого продукта до места назначения и приведении его в надлежащее
состояние, учитываются следующим образом:
Запасы: затраты на покупку по методу ФИФО;
Чистая стоимость реализации определяется как предполагаемая цена продажи в ходе обычной деятельности, за
вычетом предполагаемых расходов на завершение производства и оцененных затрат на продажу.
Денежные средства и краткосрочные депозиты
Денежные средства и краткосрочные депозиты в отчете о финансовом положении включают денежные
средства в банках и в кассе, и краткосрочные депозиты с первоначальным сроком погашения трёх месяцев или
менее.
Для целей консолидированного отчета о движении денежных средств, денежные средства и их эквиваленты
состоят из денежных средств и краткосрочных депозитов, согласно определению выше, за вычетом
непогашенных банковских овердрафтов.
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Денежные средства, ограниченные в использовании
В соответствии с кредитными соглашениями по финансированию проектов, подписанными с Международным
Банком Реконструкции и Развития («МБРР») и Европейским Банком Реконструкции и Развития («ЕБРР»),
Группа открыла банковские счета, необходимые для обслуживания долга. Денежные средства, отраженные на
этих банковских счетах, могут быть использованы исключительно для осуществления плановых платежей по
процентам и основному долгу. Если денежные средства каким-либо образом ограничены в использовании в
период до двенадцати месяцев с отчетной даты, такие денежные средства классифицируются как
краткосрочные активы и соответствующим образом раскрываются в примечаниях к консолидированной
финансовой отчетности. Если денежные средства ограничены в использовании в период более двенадцати
месяцев с отчетной даты, такие денежные средства отражаются в составе долгосрочных активов.
Резервы
Резервы признаются, если Группа имеет текущее обязательство (юридическое или вытекающее из практики),
возникшее в результате прошлого события, отток экономических выгод, который потребуется для погашения
этого обязательства, является вероятным, и может быть получена надежная оценка суммы такого обязательства.
Если Группа предполагает получить возмещение некоторой части или всех резервов, например, по договору
страхования, возмещение признается как отдельный актив, но только в том случае, когда получение
возмещения не подлежит сомнению. Расход, относящийся к резерву, отражается в отчете о совокупном доходе
за вычетом возмещения.
Признание выручки
Выручка признается в том случае, если получение экономических выгод Группой оценивается как вероятное, и
если выручка может быть надежно оценена, вне зависимости от времени осуществления платежа. Выручка
оценивается по справедливой стоимости полученного или подлежащего получению вознаграждения с учетом
определенных в договоре условий платежа и за вычетом налогов или пошлин. Группа анализирует
заключаемые ею договоры, предусматривающие получение выручки, в соответствии с определенными
критериями с целью определения того, выступает ли она в качестве принципала или агента. Группа пришла к
выводу, что она выступает в качестве принципала по всем таким договорам. Для признания выручки также
должны выполняться следующие критерии:
Предоставление услуг
Доходы от предоставленных услуг признаются по мере оказания услуг.
Группа получает доход от оказания услуг по передаче электроэнергии от производителей до оптовых и
крупных потребителей, по технической диспетчеризации отпуска в сеть и потребления электрической энергии,
по организации балансирования производства и потребления электрической энергии, а также услуг по
обеспечению договорных величин перетоков электрической энергии с энергосистемами сопредельных
государств и прочих услуг.
Тарифы для начисления дохода по услугам по передаче электрической энергии, технической диспетчеризации
и организации балансирования производства потребления электрической энергии утверждаются Агентством.
Доходы по услугам по обеспечению договорных величин перетоков электрической энергии с энергосистемами
сопредельных государств, признаются в соответствии с условиями договоров, заключенных на основании
Соглашения между Правительством Республики Казахстан и Правительством Российской Федерации «О мерах
по обеспечению параллельной работы Единых энергетических систем Республики Казахстан и Российской
Федерации».
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Признание выручки (продолжение)
Процентный доход
По всем финансовым инструментам, оцениваемым по амортизированной стоимости, и процентным
финансовым активам, классифицированным в качестве имеющихся в наличии для продажи, процентный доход
или расход признаются с использованием метода эффективной процентной ставки, который точно
дисконтирует ожидаемые будущие выплаты или поступления денежных средств на протяжении
предполагаемого срока использования финансового инструмента или, если это уместно, менее
продолжительного периода до чистой балансовой стоимости финансового актива или обязательства.
Процентный доход включается в состав доходов от финансирования в отчете о совокупном доходе.
Затраты по займам
Затраты по займам, непосредственно связанные с приобретением, строительством или производством актива,
который обязательно требует продолжительного периода времени для его подготовки к использованию в
соответствии с намерениями Группы или к продаже, капитализируются как часть первоначальной стоимости
такого актива. Все прочие затраты по займам относятся на расходы в том отчетном периоде, в котором они
были понесены. Затраты по займам включают в себя выплату процентов и прочие затраты, понесенные
компанией в связи с заемными средствами.
Аренда
Определение того, является ли сделка арендой, либо содержит ли она признаки аренды, основано на анализе
содержания сделки на дату начала действия договора. В рамках такого анализа требуется установить, зависит
ли выполнение договора от использования конкретного актива или активов, и переходит ли право пользования
активом или активами в результате данной сделки.
Группа в качестве арендатора
Финансовая аренда, по которой к Группе переходят практически все риски и выгоды, связанные с владением
арендованным активом, капитализируется на дату начала срока аренды по справедливой стоимости
арендованного имущества, или, если эта сумма меньше, - по дисконтированной стоимости минимальных
арендных платежей. Арендные платежи распределяются между затратами по финансированию и уменьшением
основной суммы обязательства по аренде таким образом, чтобы получилась постоянная ставка процента на
непогашенную сумму обязательства. Затраты по финансированию отражаются непосредственно в отчете о
прибылях и убытках.
Арендованный актив амортизируется в течение периода полезного использования актива. Однако если
отсутствует обоснованная уверенность в том, что к Группе перейдет право собственности на актив в конце
срока аренды, актив амортизируется в течение более короткого из следующих периодов: расчетный срок
полезного использования актива и срок аренды.
Платежи по операционной аренде признаются как расход в отчете о прибылях и убытках равномерно на
протяжении всего срока аренды.
Пенсионные обязательства
В соответствии с законодательством Республики Казахстан, Группа осуществляет платежи в размере 10% от
заработной платы работников, но не более 139.950 тенге в месяц (2012 г.: 130.793 тенге) в качестве отчислений
в накопительные пенсионные фонды. Платежи в пенсионные фонды удерживаются из заработной платы
работников и включаются в общие расходы по оплате труда совместно с прочими отчислениями, связанными с
оплатой труда в консолидированном отчете о совокупном доходе, в момент их возникновения. Группа не имеет
каких-либо других обязательств по пенсионным платежам.
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Текущий налог на прибыль
Налоговые активы и обязательства по текущему налогу на прибыль за текущий период и предыдущие периоды
оцениваются по сумме, предполагаемой к возмещению от налоговых органов или к уплате налоговым органам.
Налоговые ставки и налоговое законодательство, применяемые для расчета данной суммы, - это ставки и
законодательство, принятые или фактически принятые на отчетную дату в странах, в которых Группа
осуществляет свою деятельность и получает налогооблагаемый доход.
Текущий налог на прибыль, относящийся к статьям, признанным непосредственно в капитале, признается в
составе капитала, а не в отчете о совокупном доходе. Руководство Группы периодически осуществляет оценку
позиций, отраженных в налоговых декларациях, в отношении которых соответствующее налоговое
законодательство может быть по-разному интерпретировано, и по мере необходимости создает резервы.
Отсроченный налог
Отсроченный налог рассчитывается по методу обязательств путем определения временных разниц между
налоговой базой активов и обязательств и их балансовой стоимостью для целей финансовой отчетности на
отчетную дату.
Отсроченные налоговые обязательства признаются по всем налогооблагаемым временным разницам, кроме
случаев, когда:
·

отсроченное налоговое обязательство возникает в результате первоначального признания гудвила, актива
или обязательства, в ходе сделки, не являющейся объединением бизнеса, и на момент совершения
операции не влияет ни на бухгалтерскую прибыль, ни на налогооблагаемую прибыль или убыток;

·

в отношении налогооблагаемых временных разниц, связанных с инвестициями в дочерние компании,
ассоциированные компании, а также с долями участия в совместной деятельности, если можно
контролировать распределение во времени уменьшения временной разницы, и существует значительная
вероятность того, что временная разница не будет уменьшена в обозримом будущем.

Отсроченные налоговые активы признаются по всем вычитаемым временным разницам, неиспользованным
налоговым льготам и неиспользованным налоговым убыткам, в той степени, в которой существует
значительная вероятность того, что будет существовать налогооблагаемая прибыль, против которой могут быть
зачтены вычитаемые временные разницы, неиспользованные налоговые льготы и неиспользованные налоговые
убытки, кроме случаев, когда:
·

отсроченный налоговый актив, относящийся к вычитаемой временной разнице, возникает в результате
первоначального признания актива или обязательства, которое возникло не вследствие объединения
бизнеса, и которое на момент совершения операции не влияет ни на бухгалтерскую прибыль, ни на
налогооблагаемую прибыль или убыток;

·

в отношении вычитаемых временных разниц, связанных с инвестициями в дочерние компании,
ассоциированные компании, а также с долями участия в совместной деятельности, отложенные
налоговые активы признаются только в той степени, в которой есть значительная вероятность того, что
временные разницы будут использованы в обозримом будущем, и будет иметь место налогооблагаемая
прибыль, против которой могут быть использованы временные разницы.

Балансовая стоимость отсроченных налоговых активов пересматривается на каждую отчетную дату и
снижается в той степени, в которой достижение достаточной налогооблагаемой прибыли, которая позволит
использовать все или часть отсроченных налоговых активов, оценивается как маловероятное. Непризнанные
отсроченные налоговые активы пересматриваются на каждую отчетную дату и признаются в той степени, в
которой появляется значительная вероятность того, что будущая налогооблагаемая прибыль позволит
использовать отсроченные налоговые активы.
Отсроченные налоговые активы и обязательства оцениваются по налоговым ставкам, которые, как
предполагается, будут применяться в том отчетном году, в котором актив будет реализован, а обязательство
погашено, на основе налоговых ставок (и налогового законодательства), которые по состоянию на отчетную
дату были приняты или фактически приняты.
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Отсроченный налог (продолжение)
Отсроченный налог, относящийся к статьям, признанным не в составе прибыли или убытка, также не признается в
составе прибыли или убытка. Статьи отсроченных налогов признаются в соответствии с лежащими в их основе
операциями либо в составе прочего совокупного дохода, либо непосредственно в капитале.
Отсроченные налоговые активы и отсроченные налоговые обязательства зачитываются друг против друга, если
имеется юридически закрепленное право зачета текущих налоговых активов и обязательств, и отсроченные налоги
относятся к одной и той же налогооблагаемой компании и налоговому органу.
Дивиденды
Дивиденды признаются как обязательства и вычитаются из суммы капитала на отчетную дату только в том случае,
если они были объявлены до отчетной даты включительно. Дивиденды раскрываются в отчетности, если они были
рекомендованы до отчетной даты, а также рекомендованы или объявлены после отчетной даты, но до даты
утверждения консолидированной финансовой отчетности к выпуску.
Условные обязательства и условные активы
Условные обязательства не признаются в консолидированной финансовой отчетности, при этом информация о них
раскрывается в консолидированной финансовой отчетности, за исключением тех случаев, когда выбытие ресурсов в
связи с их погашением является маловероятным.
Условные активы не признаются в консолидированной финансовой отчетности, при этом информация о них
раскрывается в консолидированной финансовой отчетности в тех случаях, когда получение связанных с ними
экономических выгод является вероятным.

4.

СУЩЕСТВЕННЫЕ УЧЕТНЫЕ СУЖДЕНИЯ, ОЦЕНОЧНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ И ДОПУЩЕНИЯ

Подготовка консолидированной финансовой отчетности Группы требует от ее руководства вынесения суждений и
определения оценочных значений и допущений на конец отчетного периода, которые влияют на представляемые в
отчетности суммы выручки, расходов, активов и обязательств, а также на раскрытие информации об условных
обязательствах. Однако неопределенность в отношении этих допущений и оценочных значений может привести к
результатам, которые могут потребовать в будущем существенных корректировок к балансовой стоимости актива
или обязательства, в отношении которых принимаются подобные допущения и оценки.
Оценочные значения и допущения
Основные допущения о будущем и прочие основные источники неопределенности в оценках на отчетную дату,
которые могут послужить причиной существенных корректировок балансовой стоимости активов и обязательств в
течение следующего финансового года, рассматриваются ниже. Допущения и оценочные значения Группы основаны
на исходных данных, которыми она располагала на момент подготовки консолидированной финансовой отчетности.
Однако текущие обстоятельства и допущения относительно будущего могут изменяться ввиду рыночных изменений
или неподконтрольных Группе обстоятельств. Такие изменения отражаются в допущениях по мере того, как они
происходят.
Переоценка основных средств
С 1 ноября 2013 года Группа изменила метод учета сооружений НЭС на модель переоценки. Группа привлекла
аккредитованного независимого оценщика ТОО «Делойт ТСФ» для оценки справедливой стоимости сооружений
НЭС.

Переоценённые сооружения НЭС представляют один класс активов согласно МСБУ 13, основываясь на
природе, характеристике и рисках, присущих активу. Исходные данные для определения справедливой
стоимости сооружений НЭС, относятся к 3-му уровню в иерархии справедливой стоимости (ненаблюдаемые
исходные данные).
Справедливая стоимость сооружений НЭС была определена затратным методом. Стоимость, определенная
затратным методом, отражает сумму, необходимую для замещения производственной мощности актива
(стоимость замещения). Затратный метод был использован ввиду того, что активы узкоспециализированы, и что
исторически данные активы никогда не продавались.
Рассчитанная текущая стоимость замещения сооружений НЭС составила 365.639.671 тысячу тенге по
состоянию на 1 ноября 2013 года.
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Переоценка основных средств (продолжение)

Рассчитанная текущая стоимость замещения в последующем была протестирована на предмет обесценения,
используя возмещаемую стоимость, оцениваемую как стоимость от использования актива. В результате оценки
сумма стоимости от использования составила 224.682.778 тысяч тенге по состоянию на 1 ноября 2013 года.
Следовательно, Группа признала обесценение на переоцененную стоимость замещения.
Расчет стоимости от использования проведен на основании модели дисконтирования денежных потоков.
Денежные потоки извлекаются из бюджета на следующие пять лет и не включают в себя деятельность по
реструктуризации, по проведению которой у Группы еще не имеется обязательств, или существенные
инвестиции в будущем, которые улучшат результаты активов проверяемого на предмет обесценения
подразделения, генерирующего денежные потоки.
При расчете стоимости от использования были применены следующие основные допущения:
Ставка дисконтирования (WACC)
Долгосрочный темп роста
Остаточный срок службы основного актива

9,35%
1,99%
40 лет

Увеличение ставки дисконтирования на 0,56% или уменьшение долгосрочного темпа роста на 0,42% приведет к
уменьшению справедливой стоимости основных средств Группы на 30.881.916 тысяч тенге (или 10%).
В результате переоценки Группа признала прирост стоимости от переоценки некоторых активов, включённый в
состав прочего совокупного дохода, в сумме 138.645.728 тысяч тенге, и соответствующее отложенное
налоговое обязательство в сумме 27.729.146 тысяч тенге, а также уменьшение стоимости некоторых активов,
включённого в отчет о прибылях и убытках в сумме 26.807.757 тысяч тенге. Обесценение сооружений НЭС
является результатом сдерживания перехода KEGOC на полный экономически обоснованный тариф, который
предполагает рыночную отдачу на инвестиции в создание аналогичных активов.
Резерв по сомнительной дебиторской задолженности
Группа формирует резервы по сомнительной дебиторской задолженности. Значительные суждения
используются при определении сомнительных долгов. При определении сомнительных долгов рассматривается
историческое и ожидаемое поведение клиентов. Изменения в экономике или индивидуальные условия клиента
могут потребовать корректировок резерва по сомнительной задолженности в данной консолидированной
финансовой отчетности. Более подробная информация приводится в Примечании 9.
Налоги
В отношении интерпретации сложного налогового законодательства, а также сумм и сроков получения
будущего налогооблагаемого дохода существует неопределенность. С учетом значительного разнообразия
международных операций Группы, а также долгосрочного характера и сложности имеющихся договорных
отношений, разница, возникающая между фактическими результатами и принятыми допущениями, или
будущие изменения таких допущений могут повлечь за собой будущие корректировки уже отраженных в
отчетности сумм расходов или доходов по налогу на прибыль. Основываясь на обоснованных допущениях,
Группа создает резервы под возможные последствия налогового аудита. Величина подобных резервов зависит
от различных факторов, например, от результатов предыдущих аудитов и различных интерпретаций налогового
законодательства компанией налогоплательщиком и соответствующим налоговым органом. Подобные
различия в интерпретации могут возникнуть по большому количеству вопросов в зависимости от условий,
преобладающих в стране, в которой зарегистрирована соответствующая компания Группы.
Поскольку Группа оценивает возникновение судебных разбирательств в связи с налоговым законодательством
и последующий отток денежных средств как маловероятные, условное обязательство не признавалось.
Отложенные налоговые активы признаются по всем неиспользованным налоговым убыткам в той мере, в
которой является вероятным получение налогооблагаемой прибыли, против которой могут быть зачтены
налоговые убытки. Для определения суммы отложенных налоговых активов, которую можно признать в
консолидированной финансовой отчетности, на основании вероятных сроков получения и величины будущей
налогооблагаемой прибыли, а также стратегии налогового планирования, необходимо существенное суждение
руководства.
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Справедливая стоимость финансовых инструментов
В случаях, когда справедливая стоимость финансовых инструментов и финансовых обязательств, признанных в
консолидированном отчете о финансовом положении, не может быть определена на основании данных
активных рынков, она определяется с использованием методов оценки, включая модель дисконтированных
денежных потоков. В качестве исходных данных для этих моделей по возможности используется информация с
наблюдаемых рынков, однако в тех случаях, когда это не представляется практически осуществимым,
требуется определенная доля суждения для установления справедливой стоимости. Суждения включают учет
таких исходных данных как риск ликвидности, кредитный риск и волатильность. Изменения в допущениях
относительно данных факторов могут оказать влияние на справедливую стоимость финансовых инструментов,
отраженную в консолидированной финансовой отчетности.
5.

ИНФОРМАЦИЯ ПО ОПЕРАЦИОННЫМ СЕГМЕНТАМ

Операционные сегменты
Для управленческих целей, Группа представляет собой одну хозяйственную единицу, которая занимается
передачей электроэнергии, технической диспетчеризацией отпуска в сеть и потребления электрической
энергии, организацией балансирования производства и потребления электрической энергии в Казахстане.
Данный операционный сегмент представляет собой единственный отчетный сегмент.
Географическая информация
Информация по географическому расположению потребителей представлена следующим образом:
В тысячах тенге

Доходы от Казахстанских потребителей
Доходы от Российских потребителей
Доходы от Узбекистанских потребителей

2013
58.219.000
9.799.791
5.792.932

2012
51.536.040
10.955.099
3.364.034

Итого доходы согласно консолидированному
отчету о совокупном доходе

73.811.723

65.855.173

Руководство анализирует доходы и прибыль до налогообложения в соответствии с МСФО.
За год, закончившийся 31 декабря 2012 года, доходы от одного клиента составили 7.379.970 тысяч тенге,
полученные в результате передачи электроэнергии. За год, закончившийся 31 декабря 2013 года, не было
доходов от одного клиента, превышающих 10% от суммы общих доходов.
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Земля

Здание

990.616
168.756
4.192
(1.566)
1.161.998
157.755
17.348

6.322.069
3.399
227.886
(3.501)
6.549.853
228
652.664

157.622.666
8.210
8.636.602
(165.002)
166.102.476
23.725
36.539.756

23.136.296
845.526
1.317.071
(193.522)
25.105.371
956.691
1.218.906

−
(12.866)

−
(218.375)

−
(129.492)

−
(302.408)

В тысячах тенге

Первоначальная
стоимость:
На 1 января 2012 года*
Поступления
Переводы
Выбытия
На 31 декабря 2012 года*
Поступления
Переводы
Перевод в
нематериальные активы
Выбытия
Прирост стоимости от
переоценки (ОСД)
Уменьшение стоимости от
переоценки (ОПиУ)
На 31 декабря 2013 года

−

−

−
1.324.235

−
6.984.370

(34.145.727)
496.334.581

−
26.978.560

(1.167.749)
(144.499)
825
(1.311.423)
(145.059)
50.546

(49.652.419)
(5.062.040)
161.133
(54.553.326)
(6.458.729)
67.904

(12.323.979)
(1.897.658)
163.529
(14.058.108)
(1.772.710)
301.495

Накопленный износ:
На 1 января 2012 года*
Отчисления за период
Выбытия
На 31 декабря 2012 года*
Отчисления за период
Выбытия
Прирост стоимости от
переоценки (ОСД)
Уменьшение стоимости от
переоценки (ОПиУ)
На 31 декабря 2013 года
Остаточная стоимость:
На 1 января 2012 года
На 31 декабря 2012 года
На 31 декабря 2013 года

*

Транспорт и
прочие
основные
Сооружения
средства
НЭС

−
−
−
−
-

990.616
1.161.998
1.324.235

−

−

327.943.843

−

(189.298.115)

(1.405.936)

7.437.182
(242.805.084)

(15.529.323)

5.154.320
5.238.430
5.578.434

107.970.247
111.549.150
253.529.497

10.812.317
11.047.263
11.449.237

Незавершенное
строительство

Итого

21.216.036 209.287.683
23.420.037
24.445.928
(10.185.751)
(2.936)
(366.527)
34.447.386 233.367.084
41.333.399
42.471.798
(38.428.674)
(254.026)
(61.112)
−

(254.026)
(724.253)
327.943.843

(99.212) (34.244.939)
36.937.761 568.559.507

−
-

(63.144.147)
(7.104.197)
325.487
(69.922.857)
(8.376.498)
419.945

- (189.298.115)
7.437.182
- (259.740.343)

21.216.036
34.447.386
36.937.761

146.143.536
163.444.227
308.819.164

В 2013 году Группа изменила классификацию основных средств («ОС») между классами ОС. Данная
переклассификация не оказала влияния на итоговую первоначальную стоимость по состоянию на 1 января и
31 декабря 2012 годов, и итоговый накопленный износ по состоянию на 1 января и 31 декабря 2012 годов.

Переоценка основных средств
Как изложено в Примечаниях 3 и 4 с 1 ноября 2013 года изменила метод учета сооружений НЭС на модель
переоценки. Группа привлекла аккредитованного независимого оценщика ТОО «Делойт ТСФ» для оценки
справедливой стоимости сооружений НЭС.
Переоценённые сооружения НЭС представляют один класс активов согласно МСБУ 13, основываясь на
природе, характеристике и рисках, присущих активу. Исходные данные для определения справедливой
стоимости сооружений НЭС, относятся к 3-му уровню в иерархии справедливой стоимости (ненаблюдаемые
исходные данные).
Метод оценки и основные примененные допущения изложены в Примечании 4.
В результате переоценки Группа признала прирост стоимости от переоценки некоторых активов, включённый в
состав прочего совокупного дохода, в сумме 138.645.728 тысяч тенге, и соответствующее отложенное
налоговое обязательство в сумме 27.729.146 тысяч тенге, а также уменьшение стоимости некоторых активов,
включённого в отчет о прибылях и убытках в сумме 26.807.757 тысяч тенге. Обесценение сооружений НЭС
является результатом сдерживания перехода KEGOC на полный экономически обоснованный тариф, который
предполагает рыночную отдачу на инвестиции в создание аналогичных активов.
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Балансовая стоимость сооружений НЭС, если бы они были учтены по первоначальной стоимости за вычетом
накопленного износа, представлена следующим образом:
В тысячах тенге

2013
201.961.515
(59.478.037)
142.483.478

Первоначальная стоимость
Накопленный износ
Остаточная стоимость на 31 декабря

2012
166.102.476
(54.553.326)
111.549.150

По состоянию на 31 декабря 2013 года и 31 декабря 2012 года информация по основным средствам включает
следующее:
В тысячах тенге

Полностью самортизированные основные средства (по
первоначальной стоимости), находящиеся в использовании

31 декабря 2013 г.

31 декабря 2012 г.

5.270.606

10.682.289

Капитализация затрат по займам
В течение года, закончившегося 31 декабря 2013 года Группа капитализировала затраты по займам, по
средневзвешенной ставке капитализации в размере 3,6% на сумму 1.047.882 тысячи тенге (2012: 1.149.583
тысячи тенге по средневзвешенной ставке капитализации в размере 4,42%).
Незавершенное строительство
Незавершенное строительство, в основном, представлено оборудованием и строительно-монтажными работами
по реализации проектов «Строительство ПС 500кВ Алма с присоединением к НЭС Казахстана линиями
напряжением 500, 220 кВ», «Реконструкция ВЛ 220 кВ ЦГПП-Осакаровка», и «Модернизация Национальной
электрической сети Казахстана» II этап.
Авансы, выданные на приобретение долгосрочных активов
По состоянию на 31 декабря 2013 года авансы, выданные на приобретение долгосрочных активов, в основном
представлены авансами, выплаченными поставщикам за строительные работы и услуги, относящиеся к
следующим проектам:
·

«Строительство ПС 500кВ Алма с присоединением к НЭС Казахстана линиями напряжением 500,
220 кВ»;

·

«Модернизация Национальной электрической сети Казахстана» II этап;

·

«Реконструкции ВЛ 220 кВ ЦГПП-Осакаровка»;

·

Строительство административного здания.

7.

ИНВЕСТИЦИИ В АССОЦИИРОВАННЫЕ КОМПАНИИ

Инвестиции в ассоциированные компании представлены следующим образом:
31 декабря 2013 г.
220.446
−
220.446

В тысячах тенге

ТОО «КазЭнергоПровод»
АО «Батыс Транзит»

31 декабря 2012 г.
114.756
−
114.756

Доля владения Группы в ассоциированных компаниях представлена следующим образом:
31 декабря 2013 г.
49,9%
20,0%

ТОО «КазЭнергоПровод»
АО «Батыс Транзит»

31 декабря 2012 г.
49,9%
20,0%

ТОО «КазЭнергоПровод»
В октябре 2012 г. Группа и ТОО «East Industry Company Ltd», третья сторона, создали ТОО «КазЭнергоПровод»
(далее по тексту «КазЭнергоПровод»). Доля владения Группы в КазЭнергоПровод составляет 49,9%. Основным
местом деятельности КазЭнергоПровод и страной регистрации является Республика Казахстан. Основной
деятельностью КазЭнергоПровод является производство и реализация кабельной и проводниковой продукции.
Инвестиции в КазЭнергоПровод учитываются по методу долевого участия.
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ТОО «КазЭнергоПровод» (продолжение)
В течение года, закончившегося 31 декабря 2013 года, Группа внесла 109.350 тысяч тенге и ТОО «East Industry
Company Ltd» внесло 130.000 тысяч тенге в капитал ТОО «КазЭнергоПровод».
Нижеприведенная таблица содержит обобщенную финансовую информацию ТОО «Казэнергопровод»:
31 декабря 2013 г.

В тысячах тенге

Отчет о финансовом положении:
Текущие активы
Долгосрочные активы
Текущие обязательства
Долгосрочные обязательства
Чистые активы

31 декабря 2012 г.

214.167
153.012
(652)
−
366.527
31 декабря 2013 г.

В тысячах тенге

Отчет о совокупном доходе:
Доходы
Чистая прибыль

134.426
85
−
−
134.511
31 декабря 2012 г.
−
489

221.533
(7.334)

Доля в убытке ассоциированной компании составила 3.659 тысяч тенге в консолидированном отчете о
совокупном доходе за год, закончившийся 31 декабря 2013 года. Доля в убытке ассоциированной компании за
сравнительный период в 2012 году составила 244 тысяч тенге и была представлена в составе прочих расходов.
Сверка обобщенной финансовой информации к балансовой стоимости КазЭнергоПровод представлена
следующим образом:
В тысячах тенге

Доля Группы в чистых активах
Неуплаченный взнос в уставной капитал прочими
учредителями
Балансовая стоимость инвестиции

31 декабря 2013 г.

31 декабря 2012 г.

182.897

67.121

37.549
220.446

47.635
114.756

АО «Батыс Транзит»
По состоянию на 31 декабря 2013 г. и 31 декабря 2012 г. Группе принадлежала 20% доля в АО «Батыс Транзит»
(далее по тексту «Батыс Транзит»). Основным местом деятельности Батыс Транзит и страной регистрации
является Республика Казахстан. Основной деятельностью Батыс Транзит является реализация проекта по
строительству и эксплуатации межрегиональной линии электропередачи, соединяющей Северный Казахстан с
Актюбинской областью. Облигации Батыс Транзит выпущены на Казахстанской Фондовой Бирже. Инвестиции
в Батыс Транзит учитываются по методу долевого участия.
По состоянию на 31 декабря 2013 г. и 31 декабря 2012 г. балансовая стоимость инвестиций в Батыс Транзит
была равна нулю в связи с накопленными убытками, которые снизили стоимость капитала до нуля. Общая
сумма непризнанной доли в убытках Батыс Транзит по состоянию на 31 декабря 2013 г. составила 49.520 тысяч
тенге (по состоянию на 31 декабря 2012 г.: 134.311 тысяч тенге).
Нижеприведенная таблица содержит обобщенную финансовую информацию Батыс Транзит:
31 декабря 2013 г.

В тысячах тенге

Отчет о финансовом положении:
Текущие активы
Долгосрочные активы
Текущие обязательства
Долгосрочные обязательства
Чистые обязательства

1.709.039
22.548.744
(3.568.396)
(20.936.989)
(247.602)

В тысячах тенге

Отчет о совокупном доходе:
Доходы
Чистая прибыль
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31 декабря 2012 г.
1.972.013
22.243.513
(2.791.755)
(22.095.324)
(671.553)

31 декабря 2013 г.

31 декабря 2012 г.

4.066.214
423.951

2.650.615
187.830
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АО «Батыс Транзит» (продолжение)
Сверка обобщенной финансовой информации к балансовой стоимости Батыс Транзит представлена следующим
образом:
31 декабря 2013 г.

В тысячах тенге

Доля Группы в чистых обязательствах
Непризнанные убытки
Балансовая стоимость инвестиции

8.

31 декабря 2012 г.

(49.520)
49.520
−

(134.311)
134.311
−

31 декабря 2013 г.
1.064.197
841.503
118.636
56.523
(163.972)
1.916.887

31 декабря 2012 г.
1.250.351
766.000
139.722
55.606
(565.505)
1.646.174

ЗАПАСЫ

В тысячах тенге

Запасные части
Сырье и прочие материалы
Горюче-смазочные материалы
Прочие запасы
Минус: резерв на устаревшие запасы

Движение по резерву на устаревшие запасы представлены следующим образом:
Индивидуально обесцененные
418.803
146.702
565.505
(217.628)
(183.905)
163.972

В тысячах тенге

На 1 января 2012 года
Отчисление за период
На 31 декабря 2012 года
Восстановление резерва
Списано
На 31 декабря 2013 года

9.

ТОРГОВАЯ ДЕБИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ
31 декабря 2013 г.

В тысячах тенге

Торговая задолженность
Минус: резерв по сомнительной задолженности

9.394.712
(893.394)
8.501.318

31 декабря 2012 г.
4.610.457
(666.260)
3.944.197

Движения по резерву по сомнительной задолженности представлены следующим образом:
Индивидуально обесцененные
660.561
65.665
(59.969)
3
666.260
254.330
(26.856)
(340)
893.394

В тысячах тенге

На 1 января 2012 года
Отчисление за год
Восстановление задолженности
Использование
На 31 декабря 2012 года
Отчисление за год
Восстановление задолженности
Использование
На 31 декабря 2013 года
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Анализ торговой дебиторской задолженности по срокам возникновения представлен следующим образом:

В тысячах тенге

31 декабря 2013
31 декабря 2012

Итого
8.501.318
3.944.197

Просроченная, но не обесцененная
30 – 90
91 – 180
181 –270 Более 271
дней
дней
дней
дня
−
160.121
2.731
300.552
300.398
8.720
53.397
−

Не просроченная,
не обесцененная
8.037.914
3.581.682

Торговая дебиторская задолженность была выражена в следующих валютах:
В тысячах тенге

Тенге
Доллар США
Российский рубль

10.

31 декабря 2013 г.

31 декабря 2012 г.

3.830.074
4.388.875
282.369
8.501.318

2.815.020
611.721
517.456
3.944.197

31 декабря 2013 г.

31 декабря 2012 г.

868.269
868.269

983.847
983.847

18.937.123

24.794.585

55.308
18.992.431
19.860.700

49.871
24.844.456
25.828.303

ПРОЧИЕ ФИНАНСОВЫЕ АКТИВЫ

В тысячах тенге

Долгосрочные прочие финансовые активы
Облигации АО «Батыс-Транзит»

Краткосрочные прочие финансовые активы
Депозиты
Начисленные вознаграждения по облигациям
АО «Батыс Транзит»
Итого прочие финансовые активы

В 2007-2009 годах Группа приобрела облигации АО «Батыс Транзит», предприятие, чьи облигации выпущены
на Казахстанской фондовой бирже. Процентная ставка по облигациям составляет 6,4%. Облигации
классифицированы как финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи. Справедливая стоимость
облигаций основана на цене, получаемой в случае продажи актива или выплачиваемая для передачи
обязательства, и следовательно, это цена выхода, а не цена входа. В течение года, закончившегося 31 декабря
2013 года, справедливая стоимость облигаций уменьшилась на 115.578 тысяч тенге.
Оставшийся баланс краткосрочных депозитов по состоянию на 31 декабря 2013 года и 31 декабря 2012 года
представлен депозитами в казахстанских банках с фиксированной процентной ставкой 5%-8,5% годовых; а
также включает начисленный, но не полученный доход в виде процентов на сумму 322.929 тысяч тенге и
807.881 тысяча тенге, соответственно.
Прочие финансовые активы были выражены в следующих валютах:
31 декабря 2013 г.
7.796.480
12.064.220
19.860.700

В тысячах тенге

Тенге
Доллар США

11.

31 декабря 2012 г.
16.993.009
8.835.294
25.828.303

ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА, ОГРАНИЧЕННЫЕ В ИСПОЛЬЗОВАНИИ
31 декабря 2013 г.
369.953
1.240.009
78.872
1.688.834

В тысячах тенге

Денежные средства на счетах обслуживания долга
Денежные средства на резервных счетах
Прочие денежные средства в ограничении
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ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА, ОГРАНИЧЕННЫЕ В ИСПОЛЬЗОВАНИИ (продолжение)

По состоянию на 31 декабря 2013 года и 31 декабря 2012 года денежные средства, ограниченные в
использовании представлены денежными средствами в банках на счетах обслуживания долга и резервных
счетах.
В соответствии с условиями кредитных соглашений с МБРР и ЕБРР, кредиторами Группы, Группа
аккумулирует денежные средства на специальном банковском счете обслуживания долга, открытом в
Казахстанском банке, в течение полугодового периода до даты выплаты основного долга, процентов и
комиссий по займам МБРР и ЕБРР.
В соответствии с условиями соглашений о предоставлении гарантий с Правительством Республики Казахстан,
поручителем по займам Группы (Примечание 15), Группа обязуется держать денежные средства на
специальном резервном счете, открытом в Казахстанском банке и требуемый баланс счета должен составлять
не менее 110% от предстоящей полугодовой выплаты основного долга, процентов и комиссий по займам МБРР
и ЕБРР.
Денежные средства, ограниченные в использовании по состоянию на 31 декабря 2013 и 31 декабря 2012 годов
были выражены в следующих валютах:
В тысячах тенге

Доллар США
Евро
Тенге

12.

31 декабря 2013 г.
1.609.962
−
78.872
1.688.834

31 декабря 2012 г.
1.570.609
59.253
−
1.629.862

31 декабря 2013 г.
410.330
427.372
30.082
81.053
(29.574)
919.263

31 декабря 2012 г.
160.040
71.976
36.564
119.088
(65.366)
322.302

ПРОЧИЕ ТЕКУЩИЕ АКТИВЫ

В тысячах тенге

Расходы будущих периодов
Авансы, уплаченные за поставку материалов и оказание услуг
Займы, выданные сотрудникам
Прочая дебиторская задолженность
Минус: резерв по обесценению прочих текущих активов

Изменения в резерве по обесценению прочих текущих активов представлены следующим:
Индивидуально обесцененные
45.000
25.592
(5.226)
65.366
2.623
(34.944)
(3.471)
29.574

В тысячах тенге

На 1 января 2012 года
Отчисление за период
Восстановлено
На 31 декабря 2012 года
Отчисление за период
Восстановлено
Использовано
На 31 декабря 2013 года

13.

ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ИХ ЭКВИВАЛЕНТЫ
31 декабря 2013 г.
2.862.774
4.855.815
4.000.000
4.550
4.416
11.727.555

В тысячах тенге

Расчетные счета в банках в тенге
Расчетные счета в банках в иностранной валюте
Краткосрочные депозиты
Наличность в кассе
Деньги на специальных счетах
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ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ИХ ЭКВИВАЛЕНТЫ (продолжение)

По состоянию на 31 декабря 2013 и 31 декабря 2012 годов, денежные средства и их эквиваленты были
выражены в следующих валютах:
В тысячах тенге

Тенге
Евро
Доллар США
Российский рубль
Прочие

14.

31 декабря 2013 г.
6.871.741
1.658.253
3.082.412
114.821
328
11.727.555

31 декабря 2012 г.
5.274.703
106.055
2.644.898
18.066
780
8.044.502

31 декабря 2013 г.
Акции
238.324.377

31 декабря 2012 г.
Акции
10.767.297

Акции
10.584.297
100.000
10.684.297
203.001.643
806.000
214.491.940

В тысячах тенге
105.842.972
1.000.000
106.842.972
−
403.000
107.245.972

КАПИТАЛ

Объявленный уставный капитал:
Обыкновенные акции по 500 тенге каждая (2012: 10.000 тенге)
Обыкновенные акции, выпущенные и полностью
оплаченные
На 1 января 2012 г. (по 10.000 тенге каждая)
Выпущенные 5 октября 2012 г. (по 10.000 тенге каждая)
На 31 декабря 2012 г. (по 10.000 тенге каждая)
Дробление акций 18 марта 2013 г. (1:20)
Выпущенные 28 мая 2013 г. (по 500 тенге каждая)
На 31 декабря 2013 г. (по 500 тенге каждая)

Каждая обыкновенная акция имеет равное право голоса. Группа не имеет привилегированных акций.
Держатели обыкновенных акций имеют право голоса, но выплата дивидендов не гарантирована.
Увеличение количества акций
18 марта 2013 года Группой было произведено увеличение количества объявленных акций (свидетельство о
государственной регистрации выпуска ценных бумаг № А3493 от 18 марта 2013 года). В результате дробления
в пропорции 1:20, количество объявленных акций увеличилось с 10.767.297 акций до 215.345.940 акций, при
этом размер уставного капитала не изменился (106.842.972 тысячи тенге). Кроме того, 18 марта 2013 года
Группа увеличила количество объявленных акций на 22.978.437 штук, из которых 806.000 акций были
выпущены или оплачены по состоянию на 31 декабря 2013 года. Дробление и увеличение количества
объявленных акций связано с предстоящим размещением акций Компании на Казахстанской Фондовой Бирже в
рамках программы «Народное IPO».
Дивиденды
12 июня 2012 года акционер объявил дивиденды по результатам 2011 года в размере 2.346.674 тысяч тенге.
17 июля 2012 года объявленные дивиденды были выплачены.
29 марта 2013 года Группа объявила дивиденды по результатам 2012 года на общую сумму 2.082.309 тысяч
тенге. Дивиденды составили 9,74 тенге на одну обыкновенную акцию в соответствии с общим числом акций,
равную 213.685.940 штук. 11 апреля 2013 года объявленные дивиденды были выплачены. В целях презентации
Группа пересмотрела расчет дивидендов на одну обыкновенную акцию для сравнительного периода,
закончившегося 31 декабря 2012 года, ретроспективно.
(Убыток) / прибыль на акцию
Суммы базового (убытка) / прибыли на акцию рассчитаны путем деления чистой прибыли за год на
средневзвешенное количество обыкновенных акций в обращении в течение года. Группа имела 214.184.998
средневзвешенное количество обыкновенных акций в обращении в течение года, закончившегося 31 декабря
2013 года (2012: 212.162.652). У Группы отсутствуют потенциальные разводненные обыкновенные акции. За
год, закончившийся 31 декабря 2013 года и 2012 года, базовый убыток и прибыль на акцию составили 67,70
тенге и 32,72 тенге, соответственно.
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КАПИТАЛ (продолжение)

(Убыток) / прибыль на акцию (продолжение)
В целях презентации Группа пересмотрела расчет прибыли на акцию для сравнительного периода,
закончившегося 31 декабря 2012 года, ретроспективно.
Балансовая стоимость акций
В соответствии с решением Биржевого совета АО «Казахстанская фондовая биржа» (далее по тексту «КФБ») от
4 октября 2010 года, финансовая отчетность должна содержать данные о балансовой стоимости одной акции
(простой и привилегированной) на отчетную дату, рассчитанной в соответствии с утвержденными КФБ
правилами.
В тысячах тенге

2013
367.321.726
(885.708)
(146.140.263)
220.295.755
214.491.940
1.027

Итого активов
Минус: Нематериальные активы
Минус: Итого обязательств
Чистые активы для обыкновенных акций
Количество обыкновенных акций на 31 декабря
Балансовая стоимость простой акции, тенге

2012
232.404.836
(752.000)
(105.844.794)
125.808.042
213.685.940
589

В целях презентации Группа пересмотрела расчет балансовой стоимости акции для сравнительного периода,
закончившегося 31 декабря 2012 года, ретроспективно.
Фонд переоценки активов
По состоянию на 31 декабря 2013 года фонд переоценки активов представлен приростом стоимости в
результате переоценки сооружений НЭС Группы в сумме 110.916.582 тысячи тенге, за вычетом отложенного
налога на прибыль в сумме 27.729.146 тысяч тенге (Примечание 6). Перенос фонда переоценки активов в
результате выбытия основных средств за год, закончившийся 31 декабря 2013 года, составил 37.628 тысяч
тенге.
Прочие резервы
Прочие резервы представляют собой накопленные резервы от переоценки инвестиций, имеющихся в наличии
для продажи. После первоначальной оценки финансовые инвестиции, имеющиеся в наличии для продажи,
оцениваются по справедливой стоимости, а нереализованные доходы или расходы по ним признаются в
качестве прочего совокупного дохода в составе резервов вплоть до момента прекращения признания
инвестиции. Справедливая стоимость облигаций основана на цене, получаемой в случае продажи актива или
выплачиваемая для передачи обязательства, и следовательно, это цена выхода, а не цена входа. В течение года,
закончившегося 31 декабря 2013 года, справедливая стоимость облигаций уменьшилась на 115.578 тысяч тенге.
15.

ЗАЙМЫ

В тысячах тенге

Международный банк реконструкции и
развития («МБРР»)
Европейский банк реконструкции и
развития («ЕБРР»)

Процентная ставка

31 декабря 2013 г.

31 декабря 2012 г.

0,87%-1,55%

37.906.593

34.609.407

1,4%-4,30%

54.634.680
92.541.273

46.199.407
80.808.814

(10.218.204)
82.323.069

(8.134.316)
72.674.498

За вычетом текущей части займов подлежащего погашению в
течение 12 месяцев

По состоянию на 31 декабря 2013 и 2012 годов начисленное и невыплаченное вознаграждение по займам
Группы составило 712.253 тысячи тенге и 618.088 тысяч тенге, соответственно.
По состоянию на 31 декабря 2013 и 2012 годов несамортизированная часть комиссии по организации займов
составила 976.862 тысячи тенге и 1.038.190 тысяч тенге, соответственно.
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Займы были выражены в следующих валютах:
31 декабря 2013 г.
57.725.280
34.815.993
92.541.273

В тысячах тенге

В долларах США
В евро

31 декабря 2012 г.
55.384.024
25.424.790
80.808.814

В 1999 г. Группа открыла кредитные линии для реализации проекта «Модернизация Национальной
Электрической Сети», которые представлены следующим:
(а) 140.000 тысяч долларов США, предоставленных МБРР сроком на 20 лет, обеспечена гарантией
Правительства Республики Казахстан. Заем подлежит погашению ежегодными взносами, начиная с 2005 г.
Проценты по займу начисляются по ставке ЛИБОР плюс общий спрэд и погашаются дважды в год. По
состоянию на 31 декабря 2013 и 2012 годов остаток задолженности по займу составляет 70.415 тысяч долларов
США (эквивалент в тенге 10.816.448 тысяч) и 80.000 тысяч долларов США (эквивалент в тенге 12.059.200
тысяч), соответственно.
(б) 45.000 тысяч долларов США, предоставленных ЕБРР сроком на 15 лет, обеспечены гарантией
Правительства Республики Казахстан. Заем подлежит погашению ежегодными взносами, начиная с 2004 г.
Проценты по займу начисляются по ставке ЛИБОР плюс маржа 1%, и погашаются дважды в год. По состоянию
на 31 декабря 2013 и 2012 годов остаток задолженности по займу составляет 7.827 тысяч долларов США
(эквивалент в тенге 1.202.305 тысяч) и 11.749 тысяч долларов США (эквивалент в тенге 1.771.044 тысячи),
соответственно.
В 2005 г., для осуществления 2 этапа «Строительство второй линии электропередачи 500 кВ транзита Север-Юг
Казахстана» получена кредитная линия на сумму 100.000 тысяч долларов США, предоставленная МБРР на
период 17 лет, из которых первые пять лет являются льготным периодом. Кредитная линия обеспечена
гарантией Правительства Республики Казахстан. Проценты по займу начисляются по долларовой ставке
ЛИБОР плюс общий спрэд и погашаются дважды в год. В 2011 г. неосвоенная часть кредитной линии от МБРР
в размере 1.918 тысяч долларов США была аннулирована в связи с тем, что сумма фактических затрат,
понесенных в ходе данного проекта была меньше, чем ожидалось. По состоянию на 31 декабря 2013 и 2012
годов остаток задолженности по займу составляет 73.441 тысяч долларов США (эквивалент в тенге 11.281.206
тысяч) и 81.596 тысяч долларов США (эквивалент в тенге 12.299.823 тысячи), соответственно.
В 2008 г. для осуществления проекта «Модернизация Национальной электрической сети Казахстана» II этап
были открыты следующие кредитные линии:
(а) две кредитные линии на суммы 127.500 тысяч евро и 75.000 тысяч евро, предоставленные ЕБРР на период
15 лет, из которых первые четыре года являются льготным периодом. Проценты по займу начисляются по
межбанковской шестимесячной ставке ЕВРОБОР плюс маржа 3,85% и погашаются дважды в год. По
состоянию на 31 декабря 2013 и 2012 годов остаток задолженности по займу составляет 130.252 тысячи евро
(эквивалент в тенге 27.505.277 тысячи) и 101.453 тысячи евро (эквивалент в тенге 20.211.442 тысячи),
соответственно.
(б) кредитная линия на сумму 47.500 тысяч евро, предоставленная ЕБРР на 12 лет, из которых первые четыре
года являются льготным периодом. Проценты по займу начисляются по межбанковской шестимесячной ставке
ЕВРОБОР плюс маржа 3,55%, и погашаются дважды в год. По состоянию на 31 декабря 2013 и 2012 годов
остаток задолженности по займу составляет 30.743 тысяч евро (эквивалент в тенге 6.492.013 тысячи) и 23.428
тысяч евро (эквивалент в тенге 4.667.362 тысячи), соответственно.
(в) кредитная линия на сумму 5.000 тысяч евро, предоставленная ЕБРР на 9 лет, из которых первые четыре года
являются льготным периодом. Проценты по займу начисляются по межбанковской шестимесячной ставке
ЕВРОБОР плюс маржа 2,75%, и погашаются дважды в год. По состоянию на 31 декабря 2013 и 2012 годов
остаток задолженности по займу составляет 2.918 тысяча евро (эквивалент в тенге 616.299 тысяч) и 2.381
тысяча евро (эквивалент в тенге 474.259 тысяч), соответственно.
В ноябре 2013 года с ЕБРР было заключено дополнительное соглашение, в соответствии с условиями которого,
сумма второй кредитной линии была уменьшена с 75.000 тысяч евро до 53.443 тысяч евро, другие условия
остались неизменными.
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15.

ЗАЙМЫ (продолжение)

В 2009 г. для осуществления проекта «Схема выдачи мощности Мойнакской ГЭС» Группа получила кредитную
линию на сумму 48.000 тысяч долларов США, предоставленная МБРР на 25 лет, из которых первые пять лет
являются льготным периодом. Кредитная линия обеспечена гарантией Правительства Республики Казахстан.
Проценты по займу начисляются по долларовой ставке ЛИБОР плюс фиксированный спрэд и погашается
дважды в год. В мае 2013г. неосвоенная часть кредитной линии от МБРР в размере 3.274 тысячи долларов
США была аннулирована в связи с тем, что сумма фактических затрат, понесенных в ходе данного проекта
была меньше, чем ожидалось. По состоянию на 31 декабря 2013 и 2012 годов остаток задолженности по займу
составляет 44.726 тысяч долларов США (эквивалент в тенге 6.870.377 тысяч) и 43.151 тысяча долларов США
(эквивалент в тенге 6.504.509 тысяч), соответственно.
В 2010 г. для осуществления проекта «Строительство ПС 500кВ Алма с присоединением к НЭС Казахстана
линиями напряжением 500, 220 кВ» была открыта кредитная линия на сумму 78.000 тысяч долларов США,
предоставленная МБРР сроком на 25 лет, из которых первые пять лет являются льготным периодом. Кредитная
линия обеспечена гарантией Правительства Республики Казахстан. Проценты по займу начисляются по
долларовой ставке ЛИБОР плюс фиксированный спрэд и погашается дважды в год. По состоянию на 31 декабря
2013 и 2012 годов остаток задолженности по займу составляет 59.869 тысячи долларов США (эквивалент в
тенге 9.196.545 тысячи) и 26.624 тысячи долларов США (эквивалент в тенге 4.013.357 тысяч), соответственно.
В 2011 г. для рефинансирования займов ЕБРР и БРК, полученных в 2004-2005 гг. в рамках реализации 1, 2, 3
этапов проекта «Строительство второй линии электропередачи 500кВ транзита Север-Юг Казахстана», Группой
были открыты следующие кредитные линии ЕБРР в рамках проекта «Реконструкция ВЛ 220 кВ ЦГППОсакаровка»:
(а) две кредитные линии на суммы 77.293 тысяч долларов США и 44.942 тысяч долларов США
предоставленные ЕБРР на период 15 лет. Проценты по займу начисляются по межбанковской шестимесячной
ставке ЛИБОР плюс маржа 3,95%, и погашаются дважды в год. По состоянию на 31 декабря 2013 и 2012 годов
остаток задолженности по займу составляет 103.290 тысяча долларов США (эквивалент в тенге 15.866.327
тысячи) и 111.553 тысячи долларов США (эквивалент в тенге 16.815.476 тысяч), соответственно.
(б) кредитная линия на сумму 17.973 тысяч долларов США, предоставленная ЕБРР на период 12 лет. Проценты
по займу начисляются по межбанковской шестимесячной ставке ЛИБОР плюс маржа 3,70%, и погашаются
дважды в год. По состоянию на 31 декабря 2013 и 2012 годов остаток задолженности по займу составляет
14.480 тысячи долларов США (эквивалент в тенге 2.224.245 тысячи) и 16.004 тысячи долларов США
(эквивалент в тенге 2.412.444 тысячи), соответственно.
В 2011 г. для осуществления проекта «Реконструкция ВЛ 220 кВ ЦГПП-Осакаровка» были открыты кредитные
линии на сумму 12.900 тысяч долларов США (А2, B1b) и 1.900 тысяч долларов США (B2b), предоставленные
ЕБРР на период 12 лет, из которых первые три года являются льготным периодом. Проценты по займу
определены по межбанковской шестимесячной ставке ЛИБОР плюс 3,95% (А2, B1b) и 3,70% (B2b), и
погашаются дважды в год. По состоянию на 31 декабря 2013 и 2012 годов остаток задолженности по займу
составляет 4.783 тысячи долларов США (эквивалент в тенге 734.803 тысяч) и ноль, соответственно.
16.

ТОРГОВАЯ И ПРОЧАЯ КРЕДИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ

В тысячах тенге

Кредиторская задолженность за основные средства и
незавершенное строительство
Кредиторская задолженность за покупную электроэнергию
Кредиторская задолженность за запасы и оказанные услуги

31 декабря 2013 г.

31 декабря 2012 г.

10.978.705
2.005.930
1.729.167
14.713.802

8.463.239
1.898.068
987.192
11.348.499

Кредиторская задолженность по состоянию на 31 декабря 2013 и 2012 годов была выражена в следующих
валютах:
31 декабря 2013 г.
7.530.783
4.951.818
1.579.960
650.229
1.012
14.713.802

В тысячах тенге

Тенге
Евро
Доллары США
Российский рубль
Британский Фунт Стерлинг

39

31 декабря 2012 г.
7.162.691
3.836.187
298.733
50.888
−
11.348.499

АО «Казахстанская Компания по Управлению Электрическими Сетями»
Консолидированная финансовая отчетность

ПРИМЕЧАНИЯ К КОНСОЛИДИРОВАННОЙ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ
(продолжение)
17.

ПРОЧИЕ ТЕКУЩИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

В тысячах тенге

Обязательства перед работниками
Начисленная комиссия за неиспользованную часть займа
ЕБРР [a]
Прочее

31 декабря 2013 г.
1.000.599

31 декабря 2012 г.
1.011.672

84.620
206.177
1.291.396

81.529
104.619
1.197.820

[a] Группа обязуется выплачивать ежегодную комиссию за неиспользованную часть займа ЕБРР по ставкам
0,5% и 0,1%. За год, закончившийся 31 декабря 2013 года, сумма начисленной комиссии за неиспользованную
часть займа составила 163.719 тысяч тенге (за год, закончившийся 31 декабря 2012 г.: 213.903 тысячи тенге)
(Примечание 21).
18.

ДОХОДЫ

В тысячах тенге

Передача электроэнергии
Услуги по технической диспетчеризации
Услуги по организации балансирования производства и
потребления электроэнергии
Доходы от продажи электроэнергии с целью компенсации
межгосударственного сальдо перетоков электрической энергии
Доход от реализации покупной электроэнергии
Прочее
Скидки потребителям

2013
47.046.175
10.827.210

2012
43.378.750
10.081.550

6.843.284

5.269.657

3.995.050
3.470.894
4.323.550
76.506.163
(2.694.440)
73.811.723

3.575.129
2.685.490
1.625.147
66.615.723
(760.550)
65.855.173

Скидки потребителям утверждаются приказом Агентства Республики Казахстан по регулированию
естественных монополий.
19.

СЕБЕСТОИМОСТЬ ОКАЗАННЫХ УСЛУГ

В тысячах тенге

Технологический расход электрической энергии
Расходы по закупке электроэнергии с целью компенсации
межгосударственного сальдо перетоков электрической энергии
Расходы по оплате труда и прочие отчисления, связанные с
оплатой труда
Износ и амортизация
Расходы по эксплуатации и ремонту
Себестоимость покупной электроэнергии
Запасы
Расходы по охране сторонними организациями
Прочее
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2013
17.715.238

2012
16.799.998

8.424.124

8.438.372

8.888.182
8.266.091
5.499.698
2.962.063
1.171.032
890.566
1.757.328
55.574.322

7.856.799
6.987.329
3.311.764
2.611.281
990.561
863.366
1.409.013
49.268.483
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20.

ОБЩИЕ И АДМИНИСТРАТИВНЫЕ РАСХОДЫ

В тысячах тенге

Расходы по оплате труда и прочие отчисления,
связанные с оплатой труда
Налоги, кроме подоходного налога
Износ и амортизация
Спонсорство
Консультационные услуги
Начисление резерва по сомнительной задолженности и
по обесценению авансов (Примечания 9 и 12)
Расходы на аренду
Расходы по страхованию
Командировочные расходы
Корпоративные мероприятия
Материалы
Тренинги
Коммунальные расходы
Услуги банка
Услуги охраны
Услуги связи
Расходы на ремонт
(Востановление) / начисление резерва на
устаревшие запасы Примечание 8)
Прочие

21.

2012

2.573.322
2.007.031
278.973
243.342
196.221

2.510.533
1.285.472
290.272
177.695
223.765

195.153
162.712
142.206
128.203
89.330
81.859
61.408
41.750
33.225
31.757
23.745
8.303

26.062
142.933
139.852
117.655
85.737
87.349
41.044
38.758
29.658
31.193
39.955
21.347

(217.628)
341.966
6.422.878

146.702
393.464
5.829.446

2013
2.416.311
404.3755

2012
2.446.965
395.739

163.719
84.500

213.903
84.108

ФИНАНСОВЫЕ РАСХОДЫ

В тысячах тенге

Проценты по займам
Комиссия по банковским гарантиям
Комиссия за неиспользованную сумму займа ЕБРР
(Примечание 17)
Амортизация комиссии за организацию займа
За вычетом процентов, капитализируемых в стоимость
квалифицированных активов (Примечание 6)

22.

2013

(1.047.882)
2.021.023

(1.149.583)
1.991.132

РАСХОДЫ ПО НАЛОГУ НА ПРИБЫЛЬ

Основные компоненты расходов по налогу на прибыль за отчетные годы, закончившиеся 31 декабря 2013 и
2012 гг:
В тысячах тенге

Текущий налог на прибыль:
Расходы по текущему подоходному налогу
Корректировки в отношении текущего налога на прибыль
предыдущего года
Отложенный налог на прибыль:
(Доходы) / расходы по отложенному налогу на прибыль
(Доходы) / расходы по налогу на прибыль, отраженные в отчете о
прибылях и убытках
Отложенный налог на прибыль, связанный со статьями, которые
относятся непосредственно в состав ПСД в течение года:
Расходы по налогу на прибыль от переоценки сооружений НЭС
Расходы по налогу на прибыль, отраженные непосредственно в
составе ПСД

2013

2012

178.518

113.237

807
(3.367.398)

1.630.224

(3.188.073)

1.543.797

(27.729.146)

−

(27.729.146)

−

В Республике Казахстан в 2013 и 2012 годах ставка налога на прибыль составляла 20%.

41

(199.664)

АО «Казахстанская Компания по Управлению Электрическими Сетями»
Консолидированная финансовая отчетность

ПРИМЕЧАНИЯ К КОНСОЛИДИРОВАННОЙ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ
(продолжение)
22.

РАСХОДЫ ПО НАЛОГУ НА ПРИБЫЛЬ (продолжение)

Ниже приведена сверка 20% ставки подоходного налога и фактической суммы подоходного налога, учтенной в
консолидированном отчете о совокупном доходе:
В тысячах тенге

(Убыток) / прибыль до учета расхода по подоходному налогу
Налог, рассчитанный по официальной ставке 20%
Корректировки в отношении текущего налога на прибыль предыдущего года
Прочие невычитаемые расходы
(Доходы) / расходы по налогу на прибыль, отраженные в отчете о прибылях и
убытках

2013
(17.688.347)
(3.537.669)
807
348.789

2012
8.484.826
1.696.965
(199.664)
46.496

(3.188.073)

1.543.797

Далее отражено налоговое влияние на основные временные разницы, которые приводят к возникновению
активов и обязательств по отсроченному подоходному налогу по состоянию на 31 декабря:

В тысячах тенге

Резерв по
сомнительной
задолженности
Начисленные
обязательства
Основные средства
Перенесенные убытки
Чистые отложенные
налоговые
обязательства
Доходы / (расходы)
по отложенному
налогу на прибыль

Консолидированный отчет о финансовом
положении
31 Декабря 2013 31 Декабря 2012
1 Января 2012
24.460

10.479

18.797

309.246
(36.424.282)
−

217.117
(11.956.424)
−

190.675
(10.392.248)
84.172

(36.090.576)

(11.728.828)

(10.098.604)

Консолидированный отчет
о совокупном доходе
2013
2012
13.981

(8.318)

92.129
3.261.288
−

26.442
(1.564.175)
(84.172)

3.367.398

(1.630.224)

2013
(11.728.828)

2012
(10.098.604)

3.367.398

(1.630.224)

(27.729.146)
(36.090.576)

−
(11.728.828)

Сверка отложенных налоговых обязательств, нетто:
В тысячах тенге

Начальное сальдо на 1 января
Доходы/(расходы) по налогу на прибыль за отчетный период, признанные в
составе прибыли или убытка
Доходы/(расходы) по налогу на прибыль за отчетный период, признанные в
составе ПСД
Конечное сальдо на 31 декабря

Группа производит зачет налоговых активов и налоговых обязательств только в тех случаях, когда у нее
имеется юридически закрепленное право на зачет текущих налоговых активов и текущих налоговых
обязательств, а отложенные налоговые активы и отложенные налоговые обязательства относятся к налогам на
прибыль, которые взимаются одним и тем же налоговым органом.
23.

ОПЕРАЦИИ СО СВЯЗАННЫМИ СТОРОНАМИ

Связанные стороны включают в себя ключевой управляющий персонал Группы, организации, в которых
ключевому управляющему персоналу Группы прямо или косвенно принадлежит существенная доля участия, а
также прочие предприятия, контролируемые Правительством. Сделки со связанными сторонами
осуществлялись на условиях, согласованных между сторонами, которые не обязательно соответствуют
рыночным ставкам, за исключением некоторых регулируемых услуг, которые предоставлены на основании
тарифов, предлагаемых для связанных и третьих сторон.
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23.

ОПЕРАЦИИ СО СВЯЗАННЫМИ СТОРОНАМИ (продолжение)

Следующая таблица показывает общую сумму сделок, которые были совершены со связанными сторонами по
состоянию на 31 декабря 2013 и 31 декабря 2012 годов:

В тысячах тенге

Компании, входящие в Группу Самрук-Казына
Ассоциированные компании Самрук-Казына
Компании под общим контролем Самрук-Казына
Ассоциированные компании Группы

2013
2012
2013
2012
2013
2012
2013
2012

Торговая дебиторская
задолженность
связанных сторон
436.939
150.010
8.726
4.079
93.532
93.424
12.484
8.369

Торговая
кредиторская
задолженность
связанным сторонам
308.585
119.743
214.072
−
872.269
666.573
13.308
13.675

За год, закончившийся 31 декабря 2013 и 31 декабря 2012 годов, Группа имела следующие операции со
связанными сторонами:
В тысячах тенге

Компании, входящие в Группу Самрук – Казына
Ассоциированные компании Самрук – Казына
Компании под общим контролем Самрук - Казына
Ассоциированные компании Группы

2013
2012
2013
2012
2013
2012
2013
2012

Продажи связанным
сторонам
12.902.886
9.019.568
2.395.193
76.471
4.406.637
4.223.958
174.782
141.883

Приобретения у
связанных сторон
1.702.341
943.483
1.016.208
−
18.603.048
15.609.441
329.743
125.156

Самрук-Казына является единственным акционером Группы.
Продажи Группы связанным сторонам, в основном, включают передачу электроэнергии, услуги по технической
диспетчеризации и услуги по организации балансирования производства и потребления электроэнергии.
Приобретения Группы у связанных сторон, в основном включают услуги связи, услуги по энергетике и покупку
электроэнергии.
По состоянию на 31 декабря 2013 г. текущие счета и банковские депозиты в размере 95.769 тысяч тенге были
размещены в АО “Банк развития Казахстана”, который рассматривается как связанная сторона Группы (на
31 декабря 2012 г.: 104.474 тысячи тенге). АО “Банк развития Казахстана” является 100% дочерней компанией
Самрук-Казына.
По состоянию на 31 декабря 2013 г., задолженность Группы по займам в размере 39.467.236 тысяч тенге была
гарантирована Правительством Республики Казахстан (на 31 декабря 2012 г.: 36.762.907 тысяч тенге).
29 марта 2013 года Группа объявила выплату дивидендов по результатам за 2012 год в размере 2.082.309 тысяч
тенге, которые были выплачены 11 апреля 2013 года. В июле 2012 года Группа объявила и выплатила
дивиденды по результатам 2011 года в размере 2.346.674 тысяч тенге.
За год, закончившийся 31 декабря 2013 года, Группа сделала дополнительный вклад в уставный капитал
ТОО «КазЭнергоПровод», ассоциированной компании в размере 109.350 тысяч тенге.
Процентный доход, начисленный на облигации АО «Батыс Транзит», ассоциированной компании, составил
53.308 тысяч тенге (за год, закончившийся 31 декабря 2012 г.: 49.871 тысяч тенге).
Итого вознаграждение ключевого управленческого персонала, включенное в состав расходов по заработной
плате в прилагаемом консолидированном отчете о совокупном доходе, составило 326.786 тысяч тенге за год,
закончившийся 31 декабря 2013 г. (за год, закончившийся 31 декабря 2012 г.: 315.644 тысяч тенге).
Вознаграждение ключевого управленческого персонала в основном состоит из договорной заработной платы и
премий по результатам операционной деятельности.
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Основные финансовые обязательства Группы включают займы, торговую и прочую кредиторскую
задолженность. Основной целью данных финансовых обязательств является финансирование операций Группы.
У Группы имеются торговая и прочая дебиторская задолженность, денежные средства, краткосрочные и
долгосрочные депозиты, которые возникают непосредственно в ходе ее операционной деятельности. Группа
также имеет инвестиции, имеющие для продажи.
Группа подвержена риску изменения процентных ставок, валютному риску, кредитному риску и риску
ликвидности.
Риск изменения процентных ставок
Риск изменения процентных ставок – это риск того, что справедливая стоимость будущих денежных потоков по
финансовому инструменту будет колебаться ввиду изменений рыночных процентных ставок. Подверженность
Группы риску изменения рыночных процентных ставок относится прежде всего к долгосрочным и
краткосрочным долговым обязательствам Группы с плавающей процентной ставкой (Примечание 15). Группа
ограничивает свой риск изменения процентной ставки посредством мониторинга изменения процентных ставок
в валюте, в которой выражены займы.
При условии неизменности всех прочих параметров займы с плавающей процентной ставкой оказывают
следующее влияние на прибыль до налогообложения Группы:
Увеличение /
уменьшение в
базисных пунктах*

Влияние на прибыль
до налогообложения

За год, закончившийся 31 декабря 2013 года
Либор
Евробор

3 / (3)
12 / (12)

(17.457) / 17.457
(41.536) / 41.536

За год, закончившийся 31 декабря 2012 года
Либор
Евробор

5 / (5)
16 / (16)

(27.938) / 27.938
(40.565) / 40.565

В тысячах тенге

*1 базисный пункт = 0,01%

Допущения об изменениях в базовых пунктах в рамках анализа чувствительности к изменениям процентных
ставок основываются на наблюдаемой в данный момент рыночной ситуации, которая характеризуется
значительно большей волатильностью по сравнению с предыдущими годами.
Валютный риск
Валютный риск – это риск того, что справедливая стоимость будущих денежных потоков по финансовому
инструменту будет колебаться вследствие изменений в валютных курсах. Подверженность Группы риску
изменения обменных курсов иностранных валют обусловлена, прежде всего, финансовой деятельностью
Группы. Также, подверженность Группы риску изменения обменных курсов связана с операционной
деятельностью (когда доходы и расходы выражены в валюте, отличной от функциональной валюты Группы).
В следующих таблицах представлен анализ чувствительности к возможным изменениям в обменном курсе
доллара США и Евро, при условии неизменности всех прочих параметров. Подверженность Группы риску
изменения курсов иных валют является несущественной.
Увеличение /
(Уменьшение)
обменного курса

Влияние на прибыль
до налогообложения

На 31 декабря 2013 года
Доллары США
Евро

30% / (10%)
30% / (10%)

(11.447.961) / 3.815.987
(11.432.867) / 3.810.956

На 31 декабря 2012 года
Доллары США
Евро

1,57% / (1,57%)
10,77% / (10,77%)

(659.718) / 659.718
(3.133.604) / 3.133.604

В тысячах тенге
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Кредитный риск
Кредитный риск – это риск того, что Группа понесет финансовые убытки, поскольку контрагенты не выполнят
свои обязательства по финансовому инструменту или клиентскому договору. Группа подвержена кредитному
риску, связанному с ее операционной деятельностью, прежде всего, в отношении торговой дебиторской
задолженности (Примечание 9), и финансовой деятельностью, включая депозиты в банках (Примечания 10, 11 и
13). Подверженность Группы и кредитоспособность ее контрагентов постоянно контролируются.
Максимальная подверженность кредитному риску, ограничена балансовой стоимостью каждого финансового
актива (Примечания 9, 10, 11, 13).
Балансовая стоимость финансовых активов, признанных в консолидированной финансовой отчетности Группы,
за вычетом резервов на обесценение, отражает максимальную величину кредитного риска Группы.
Кредитный риск по денежным средствам и депозитам ограничен, так как контрагентами Группы являются
банки с высокими кредитными рейтингами, присвоенными международными рейтинговыми агентствами.
Риск ликвидности
Руководство Группы создало необходимую систему управления риском ликвидности согласно требованиям
управления ликвидностью и краткосрочного, среднесрочного и долгосрочного финансирования. Группа
управляет риском ликвидности путем поддержания адекватных резервов, банковских займов и доступных
кредитных линий, путем постоянного мониторинга прогнозируемого и фактического движения денег и
сравнения сроков погашения финансовых активов и обязательств.
В следующих таблицах отражаются контрактные сроки Группы по ее финансовым обязательствам на основе
договорных недисконтированных денежных потоков.

В тысячах тенге

До
востребования

От 1 до 3
месяцев

От 3
месяцев до От 1 года до
1 года
5 лет

-

3.008.118

9.111.297

-

14.713.802
17.721.920

-

Свыше
5 лет

Итого

51.220.352

42.982.662

106.322.429

9.111.297

51.220.352

42.982.662

14.713.802
121.036.231

2.218.805

7.708.021

47.028.953

36.717.598

93.673.377

11.348.499
13.567.304

7.708.021

47.028.953

36.717.598

11.348.499
105.021.876

На 31 декабря 2013 года
Займы
Кредиторская
задолженность

На 31 декабря 2012 года
Займы
Кредиторская
задолженность

Управление капиталом
Главная цель управления капиталом Группы состоит в обеспечении того, что Группа будет в состоянии
продолжать придерживаться принципа непрерывности деятельности наряду с максимизацией доходов для
акционера посредством оптимизации отношения задолженности и капитала.
Группа управляет своим капиталом с учетом изменений в экономических условиях. Чтобы управлять или
изменять свой капитал, Группа может менять выплату дивидендов акционерам, возвращать капитал
акционерам или выпускать новые акции.
В течение года, закончившийся 31 декабря 2013 г. не было каких-либо изменений в целях, по политике или
процессах управления капиталом.
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Управление капиталом (продолжение)
Группа управляет капиталом, используя коэффициент долга к капиталу, что является долгом, разделенным на
итого капитал. Задача Группы состоит в том, чтобы удерживать коэффициент на уровне не выше 0,5. Долг
включает все займы. Капитал равен сумме всех обязательств и всего акционерного капитала.
31 декабря 2013 г.

31 декабря 2012 г.

0,25

0,35

31 декабря 2013 г.

31 декабря 2012 г.

82.323.069
10.218.204
92.541.273

72.674.498
8.134.316
80.808.814

146.140.263
221.181.463
367.321.726

105.844.794
126.560.042
232.404.836

Долг / Капитал
В тысячах тенге

Долгосрочная часть займов
Краткосрочная часть займов
Долг
Итого обязательств
Капитал
Итого капитала и обязательств

Структура капитала Группы включает акционерный капитал, как раскрыто в Примечании 14, резервы и
накопленную нераспределенную чистую прибыль.
Иерархия справедливой стоимости
Группа использует следующую иерархию для определения справедливой стоимости финансовых инструментов
и раскрытия информации о ней в разрезе моделей оценки:
Уровень 1: цены на активных рынках по идентичным активам или обязательствам (без каких-либо
корректировок).
Уровень 2: другие методы, все исходные данные для которых, оказывающие существенное влияние на
отражаемую справедливую стоимость, наблюдаются на рынке, либо непосредственно, либо опосредованно.
Уровень 3: методы, в которых используются исходные данные, оказывающие существенное влияние на
отражаемую справедливую стоимость, которые не основываются на наблюдаемой рыночной информации.
По состоянию на 31 декабря 2013 г. у Группы имелись следующие финансовые инструменты и нефинансовые
активы, отраженные по справедливой стоимости в отчете о финансовом положении:
Финансовые активы, учитываемые по справедливой стоимости
В тысячах тенге

Финансовые активы
Финансовые активы,
имеющиеся в наличии для
продажи (Примечание 10)
Нефинансовые активы
Сооружения НЭС
(Примечание 6)

31 декабря 2013 г.

Уровень 1

Уровень 2

Уровень 3

868.269

-

868.269

-

253.529.497

-

-

253.529.497

31 декабря 2012 г.

Уровень 1

Уровень 2

Уровень 3

983.847

983.847

-

Финансовые активы, учитываемые по справедливой стоимости
В тысячах тенге

Финансовые активы
Финансовые активы,
имеющиеся в наличии для
продажи (Примечание 10)

46

-

АО «Казахстанская Компания по Управлению Электрическими Сетями»
Консолидированная финансовая отчетность

ПРИМЕЧАНИЯ К КОНСОЛИДИРОВАННОЙ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ
(продолжение)
24.

ЦЕЛИ И ПОЛИТИКА УПРАВЛЕНИЯ ФИНАНСОВЫМИ РИСКАМИ (продолжение)

Иерархия справедливой стоимости (продолжение)
Значительное перемещение между Уровнем 1 и Уровнем 2 в иерархии справедливой стоимости объясняется
отсутствием активного рынка для котируемых облигаций АО «Батыс Транзит» (Примечание 10). На 31 декабря
2013 г. справедливая стоимость данных облигаций была установлена на уровне цены последней сделки.
Справедливая стоимость финансовых инструментов
Ниже приводится сравнение балансовой и справедливой стоимости в разрезе классов финансовых
инструментов Группы. В таблице не приводятся значения справедливой стоимости нефинансовых активов:
В тысячах тенге

Финансовые активы
Торговая дебиторская
задолженность
Прочие финансовые активы
Денежные средства ограниченные
в использовании
Денежные средства и их
эквиваленты
Займы сотрудникам
Финансовые обязательства
Займы
Кредиторская задолженность

25.

Балансовая стоимость
31 декабря 2013 31 декабря 2012

Справедливая стоимость
31 декабря 2013 31 декабря 2012

8.501.318
19.860.770

3.944.197
25.828.303

8.501.318
19.860.770

3.944.197
25.828.303

1.688.834

1.629.862

1.688.834

1.629.862

11.727.555
30.082

8.044.502
36.564

11.727.555
30.082

8.044.502
36.564

92.541.273
14.713.802

80.808.814
11.348.499

92.541.273
14.713.802

80.808.814
11.348.499

УСЛОВНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Налогообложение
Казахстанское налоговое законодательство и нормативно-правовые акты являются предметом постоянных
изменений и различных толкований. Нередки случаи расхождения во мнениях между местными,
региональными и республиканскими налоговыми органами. Применяемая в настоящее время система штрафов
и пени за выявленные правонарушения на основании действующих в Казахстане законов, весьма сурова.
Штрафные санкции включают в себя штрафы, как правило, в размере 50% от суммы дополнительно
начисленных налогов, и пеню, начисленную по ставке рефинансирования, установленной Национальным
Банков Республики Казахстан, умноженной на 2,5. В результате, сумма штрафных санкций и пени может в
несколько раз превышать суммы подлежащих доначислению налогов. Финансовые периоды остаются
открытыми для проверки налоговыми органами в течение пяти календарных лет, предшествующих году, в
котором проводится проверка. При определенных обстоятельствах, налоговые проверки могут охватывать
более длительные периоды. Ввиду вышеизложенного, окончательная сумма налогов, штрафных санкций и
пени, если таковые имеются, может превысить сумму, отнесенную на расходы в настоящее время и
начисленную на 31 декабря 2013 г.
По состоянию на 31 декабря 2013 года руководство Группы считает, что толкование применимого
законодательства является верным и существует вероятность того, что позиция Группы по налогам будет
подтверждена, за исключением случаев, предусмотренных или раскрытых в данной консолидированной
финансовой отчетности.
Условия кредитных соглашений
Группа обязана соблюдать все условия кредитных соглашений с Европейским Банком Реконструкции и
Развития («ЕБРР») и Международным Банком Реконструкции и Развития («МБРР»). Группой были соблюдены
все условия кредитных соглашений с ЕБРР и МБРР по состоянию на 31 декабря 2013 г. и 31 декабря 2012 г.
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Страхование
По состоянию на 31 декабря 2013 г., Группа застраховала производственные активы балансовой стоимостью на
сумму 134.361.065 тысяч тенге. Группа не производила страхование остальных производственных активов. Так
как отсутствие страхования не означает уменьшение стоимости активов или возникновение обязательств,
никакого резерва не было создано в данной консолидированной финансовой отчетности на непредвиденные
расходы, связанные с порчей или потерей таких активов.
Контрактные обязательства
С целью обеспечения стабильной работы оборудования национальной электрической сети, Группой был
разработан план капитальных инвестиций. По состоянию на 31 декабря 2013 г. сумма обязательств по
открытым контрактам, заключенным Группой в рамках данного плана, составила 68.611.801 тысячу тенге
(31 декабря 2012 г.: 31.678.342 тысячи тенге), включая следующие обязательства по совместному
финансированию:
В соответствии с Планом Реализации Проекта «Модернизация Национальной электрической сети Казахстана»
II этап, согласованным с ЕБРР, контрактные обязательства Группы по совместному финансированию
составляют 386.441 тысяч тенге.
В соответствии с Планом Реализации Проекта «Схема выдачи мощности Мойнакской ГЭС», согласованным с
МБРР, контрактные обязательства Группы по совместному финансированию составляют 3.087.561 тысячу
тенге.
В соответствии с Планом Реализации Проекта «Строительство ПС 500кВ Алма с присоединением к НЭС
Казахстана линиями напряжением 500, 220 кВ», контрактные обязательства Группы по совместному
финансированию по состоянию на 31 декабря 2013 г. составляют 16.697.090 тысяч тенге.
В соответствии с Планом Реализации Проекта «Реконструкция ВЛ 220 кВ ЦГПП-Осакаровка», контрактные
обязательства Группы по совместному финансированию по состоянию на 31 декабря 2013 г. составляют
2.003.000 тысяч тенге.
26.

СОБЫТИЯ ПОСЛЕ ОТЧЕТНОГО ПЕРИОДА

Национальный банк Республики Казахстан принял решение отказаться с 11 февраля 2014 года от поддержания
обменного курса тенге по отношению к доллару США и другим основным валютам на прежнем уровне,
снизить объемы валютных интервенций и сократить вмешательство в процесс формирования обменного курса
тенге. Обменный курс до и после девальвации составил 155,56 тенге и 185,00 тенге за 1 доллар США. По
состоянию на 4 марта 2014 года обменный курс доллара составил 184,07 тенге за 1 доллар США.
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За шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2014 года

1.

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Акционерное общество «Казахстанская компания по управлению электрическими сетями» (далее – «Компания»
или «KEGOC») было образовано в соответствии с Постановлением Правительства Республики Казахстан
№ 1188 от 28 сентября 1996 года путем передачи части активов бывшей Национальной энергетической системы
«Казахстанэнерго».
Единственным акционером Компании является АО «Фонд национального благосостояния «Самрук-Казына»
(далее – «Самрук-Казына»). Самрук-Казына находится под контролем Правительства Республики Казахстан.
KEGOC является национальной компанией, осуществляющей услуги по передаче электрической энергии,
технической диспетчеризации и организации балансирования производства-потребления электрической
энергии в Казахстане. В качестве назначенного государством системного оператора Компания осуществляет
централизованное оперативно-диспетчерское
управление,
обеспечение параллельной
работы
с
энергосистемами других государств, поддержание баланса в энергосистеме, оказание системных услуг и
приобретение вспомогательных услуг у субъектов оптового рынка электрической энергии, а также передачу
электрической энергии по национальной электрической сети (НЭС), ее техническое обслуживание и
поддержание в эксплуатационной готовности. НЭС состоит из подстанций, распределительных устройств,
межрегиональных и (или) межгосударственных линий электропередачи и линий электропередачи,
осуществляющих выдачу электрической энергии электрических станций, напряжением 220 киловольт и выше.
По состоянию на 30 июня 2014 года и 31 декабря 2013 года Компания имела доли участия в следующих
компаниях:

Компания

Доля участия
31 декабря
30 июня
2014 г.
2013 г.

Деятельность

АО «Энергоинформ»

Информационное обеспечение деятельности
KEGOC
ТОО «Расчётно-финансовый Централизованной покупки и продажи
центр по поддержке
электрической энергии, произведенной объектами
возобновляемых источников по использованию возобновляемых источников
энергии»
энергии и поставленной в электрические сети
единой электроэнергетической системы
Республики Казахстан

100%

100%

100%

100%

Компания и ее дочерние организации далее вместе именуются «Группа».
Деятельность Группы регулируется Законом Республики Казахстан от 9 июля 1998 года № 272-I «О естественных
монополиях и регулируемых рынках», поскольку она является естественным монополистом в сфере оказания
услуг по передаче электрической энергии, технической диспетчеризации отпуска в сеть и потребления
электрической энергии и организации балансирования производства-потребления электрической энергии.
Согласно Закону, тарифы Группы на услуги по передаче электрической энергии, технической диспетчеризации и
организации балансирования производства-потребления электрической энергии утверждаются Агентством по
регулированию естественных монополий Республики Казахстан (далее – «Агентство»).
Головной офис Компании
ул. Бейбитшилик, 37.

зарегистрирован

по

адресу:

Республика

Казахстан,

010000,

г. Астана,

Прилагаемая промежуточная консолидированная финансовая отчётность была утверждена к выпуску
Председателем Правления и Главным бухгалтером Компании 20 августа 2014 года.
2.

ОСНОВЫ ПОДГОТОВКИ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЁТНОСТИ

Промежуточная консолидированная финансовая отчётность Группы подготовлена в соответствии с
Международными стандартами финансовой отчётности («МСФО») в редакции утвержденной Советом по
Международным стандартам финансовой отчётности («Совет по МСФО»).
Данная промежуточная консолидированная финансовая отчётность была подготовлена в соответствии с
принципом оценки по первоначальной стоимости, за исключением некоторых классов основных средств,
которые отражены по переоцененной стоимости, и финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи,
которые оцениваются по справедливой стоимости, как указано в учётной политике и примечаниях к настоящей
промежуточной консолидированной финансовой отчётности. Промежуточная консолидированная финансовая
отчётность представлена в Тенге, а все суммы округлены до целых тысяч, кроме случаев, где указано иное.
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ОСНОВЫ ПОДГОТОВКИ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЁТНОСТИ (продолжение)

Основа консолидации
Промежуточная консолидированная финансовая отчётность включает финансовую отчётность Компании и её
дочерних организаций по состоянию на 30 июня 2014 года. Контроль осуществляется в том случае, если Группа
имеет право на переменную отдачу от инвестиции или подвержена риску, связанному с ее изменением и может
влиять на данную отдачу вследствие своих полномочий в отношении объекта инвестиций. В частности, Группа
контролирует объект инвестиций только в том случае, если выполняются следующие условия:
·

Наличие у Группы полномочий в отношении объекта инвестиций (т.е. существующие права,
обеспечивающие текущую возможность управлять значимой деятельностью объекта инвестиций);

·

Наличие у Группы права на переменную отдачу от инвестиции или подверженности риску, связанному с
ее изменением;

·

Наличие у Группы возможности использования своих полномочий в отношении объекта инвестиций с
целью влияния на переменную отдачу от инвестиции.

При наличии у Группы менее чем большинства прав голоса или аналогичных прав в отношении объекта
инвестиций, Группа учитывает все уместные факты и обстоятельства при оценке наличия полномочий в
отношении данного объекта инвестиций:
·

Соглашение с другими лицами, обладающими правами голоса в объекте инвестиций;

·

Права, обусловленные другими соглашениями;

·

Права голоса и потенциальные права голоса, принадлежащие Группе.

Группа повторно анализирует наличие контроля в отношении объекта инвестиций, если факты и
обстоятельства свидетельствуют об изменении одного или нескольких из трёх компонентов контроля.
Консолидация дочерней компании начинается, когда Группа получает контроль над дочерней компанией, и
прекращается, когда Группа утрачивает контроль над дочерней компанией. Активы, обязательства, доходы и
расходы дочерней компании, приобретение или выбытие которой произошло в течение года, включаются в
отчёт о совокупном доходе с даты получения Группой контроля и отражаются до даты потери Группой
контроля над дочерней компанией.
Прибыль или убыток и каждый компонент прочего совокупного дохода (ПСД) относятся на собственников
материнской компании Группы и неконтрольные доли участия даже в том случае, если это приводит к
отрицательному сальдо у неконтрольных долей участия. При необходимости финансовая отчётность дочерних
компаний корректируется для приведения учётной политики таких компаний в соответствие с учётной
политикой Группы. Все внутригрупповые активы и обязательства, капитал, доходы, расходы и денежные
потоки, возникающие в результате осуществления операций внутри Группы, полностью исключаются при
консолидации.
Изменение доли участия в дочерней компании без потери контроля учитывается как операция с капиталом.
Если Группа утрачивает контроль над дочерней компанией, она:
·

Прекращает признание активов и обязательства дочерней компании (в том числе относящегося к ней
гудвила);

·

Прекращает признание балансовой стоимости неконтрольных долей участия;

·

Прекращает признание накопленных курсовых разниц, отраженных в капитале;

·

Признает справедливую стоимость полученного вознаграждения;

·

Признает справедливую стоимость оставшейся инвестиции;

·

Признает образовавшийся в результате операции излишек или дефицит в составе прибыли или убытка;

·

Переклассифицирует долю материнской компании в компонентах, ранее признанных в составе ПСД, в
состав прибыли или убытка или нераспределенной прибыли в соответствии с конкретными
требованиями МСФО, как если бы Группа осуществила непосредственное выбытие соответствующих
активов или обязательств.
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CУЩЕСТВЕННЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ УЧЁТНОЙ ПОЛИТИКИ

Изменения в учётной политике
Переоценка сооружений НЭС
В 2013 году Группа пересмотрела метод учёта основных средств в части оценки определенных классов основных
средств после их первоначального признания. Ранее Группа оценивала все основные средства с использованием
модели учёта по первоначальной стоимости согласно МСФО (IAS) 16.30, в соответствии с которой после
первоначального признания актив, классифицированный в качестве объекта основных средств, отражался по
первоначальной стоимости за вычетом накопленной амортизации и накопленных убытков от обесценения.
С 1 ноября 2013 года Группа изменила метод учёта сооружений НЭС, классифицированных в качестве
основных средств, поскольку Группа считает, что модель переоценки более уместно отражает финансовое
положение сооружений НЭС. После первоначального признания Группа использует модель переоценки,
согласно которой сооружения НЭС оцениваются по справедливой стоимости на дату переоценки за вычетом
накопленной впоследствии амортизации и накопленных впоследствии убытков от обесценения.
Группа применила исключение в МСФО (IAS) 8, освобождающее ее от ретроспективного применения такого
изменения учётной политики и необходимости раскрытия большого объёма информации.
Новые стандарты, интерпретации и поправки к действующим стандартам и интерпретациям
Принципы учёта, принятые при составлении промежуточной консолидированной финансовой отчётности,
соответствуют принципам, применявшимся при составлении годовой консолидированной финансовой
отчётности Группы за год, завершившийся 31 декабря 2013 года, за исключением принятых на 1 января
2014 год поправок к стандартам и интерпретациям, отмеченным ниже:
·

МСБУ 32 «Взаимозачёт финансовых активов и финансовых обязательств»;

·

МСБУ 39 «Замена обязательства по производным и продолжение учёта хеджирования»;

·

IFRIC 21 «Взыскания»;

·

МСФО 10 «Инвестиционные организации»;

·

Поправки к МСФО (IAS) 36 «Обесценение активов» − «Раскрытие информации о возмещаемой
стоимости для нефинансовых активов».

Характер и влияние каждого/ой нового/ой стандарта/поправки описаны ниже:
МСБУ 32 «Взаимозачёт финансовых активов и финансовых обязательств»
В рамках данных поправок разъясняется значение фразы «в настоящий момент обладает юридическим
закрепленным правом на осуществление взаимозачёта». Поправки также описывают, как следует правильно
применять критерии взаимозачёта в МСБУ 32 в отношении систем расчётов (таких как системы единого
клирингового центра), в рамках которых используются механизмы неодновременных валовых платежей.
Поправки не оказали влияния на финансовое положение или результаты Группы.
МСБУ 39 «Замена обязательства по производным и продолжение учёта хеджирования»
В июне 2013 года Совет по МСФО опубликовал «Замена обязательства по производным и продолжение учёта
хеджирования − изменения в МСБУ 39». Это изменение в МСБУ 39 «Финансовые инструменты: признание и
оценка» представляет исключения к требованию о прекращении учёта хеджирования, когда внебиржевые
производные, разработанные как инструмент хеджирования, прямо или косвенно переведены основному
контрагенту в результате законов и постановлений, либо введения законов и постановлений. Поправка не
оказала влияния на финансовое положение или результаты Группы.
IFRIC 21 «Взыскания»
В мае 2013 года Совет по МСФО опубликовал Интерпретацию IFRIC 21 «Взыскания». Интерпретация поясняет,
что компания признаёт обязательство по взысканию когда возникает действие, повлекшее за собой выплату,
как определено соответствующим законодательством. Также интерпретация поясняет, что обязательство по
взысканию начисляется прогрессивно только в том случае, если действие, повлекшее за собой выплату
возникает в период времени, согласно соответствующему законодательству. Для взысканий, которые
возникают после достижения определённого порога, интерпретация поясняет, что обязательство не должно
быть признано до тех пор пока установленный порог не достигнут. Интерпретация не оказала влияния на
финансовое положение или результаты Группы.
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CУЩЕСТВЕННЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ УЧЁТНОЙ ПОЛИТИКИ (продолжение)

Новые стандарты, интерпретации и поправки к действующим стандартам и интерпретациям
(продолжение)
МСФО 10 «Инвестиционные организации»
Поправка к МСФО 10 «Консолидированная финансовая отчётность» предоставляет исключения к требованию
по консолидации для предприятий, которые подпадают под определение инвестиционных организаций.
Согласно данному исключению, инвестиционные предприятия должны учитывать дочерние организации по
справедливой стоимости через прибыль или убытки в соответствии с МСФО 9 «Финансовые инструменты».
Поправка не оказала влияния на финансовое положение или результаты Группы.
Поправки к МСФО (IAS) 36 «Обесценение активов» − «Раскрытие информации о возмещаемой стоимости для
нефинансовых активов»
Данные поправки устраняют нежелательные последствия для раскрытия информации согласно МСФО (IAS) 36,
связанные с вступлением в силу МСФО (IFRS) 13. Кроме того, данные поправки требуют раскрытия
информации о возмещаемой стоимости активов или ПГДП, по которым в течение отчётного периода был
признан или восстановлен убыток от обесценения. Данные поправки применяются ретроспективно в
отношении годовых отчётных периодов, начинающихся 1 января 2014 года или после этой даты, при этом
допускается досрочное применение при условии применения МСФО (IFRS) 13. В соответствии с данными
поправками Группа представила дополнительное раскрытие информации о возмещаемой стоимости для
нефинансовых активов в Примечании 6.
Стандарты, которые были выпущены, но ещё не вступили в силу
Ниже приводятся стандарты и интерпретации, которые были выпущены, но ещё не вступили в силу на дату
выпуска финансовой отчётности Группы. Группа намерена применить эти стандарты с даты их вступления в силу.
МСФО 9 «Финансовые инструменты: классификация и оценка»
МСФО 9, выпущенный по результатам первого этапа проекта Совета по МСФО по замене МСФО 39,
применяется в отношении классификации и оценки финансовых активов и финансовых обязательств, как они
определены в МСФО 39. Первоначально предполагалось, что стандарт вступит в силу в отношении годовых
отчётных периодов, начинающихся с 1 января 2013 года или после этой даты, но в результате выпуска
поправок к МСФО 9 «Дата обязательного применения МСФО 9 и переходные требования к раскрытию
информации», опубликованных в декабре 2011 года, дата обязательного применения была перенесена на
1 января 2015 года. В ходе последующих этапов Совет по МСФО рассмотрит учёт хеджирования и обесценение
финансовых активов. Группа оценит влияние этого стандарта на суммы в финансовой отчётности в увязке с
другими этапами проекта после их публикации.
МСФО 15 «Выручка по договорам с покупателями»
МСФО 15 определяет как и когда компания признает выручку, а также требует более информативное
раскрытие соответствующей информации пользователям финансовой отчётности. Стандарт рассматривает
единую, основанную на принципах, пятиступенчатую модель, которая будет применима ко всем договорам с
клиентами. МСФО 15 был выпущен в мае 2014 года и вступает в силу в отношении годовых отчётных
периодов, начинающихся 1 января 2017 года или позднее.
Классификация активов и обязательств на текущие и долгосрочные
В отчёте о финансовом положении Группа представляет активы и обязательства на основе их классификации на
текущие и долгосрочные. Актив является текущим, если:
·

его предполагается реализовать или он предназначен для продажи или потребления в рамках обычного
операционного цикла;

·

он предназначен в основном для целей торговли;

·

его предполагается реализовать в течение двенадцати месяцев после окончания отчётного периода; или

·

он представляет собой денежные средства или их эквиваленты, за исключением случаев наличия
ограничений на его обмен или использование для погашения обязательств в течение как минимум
двенадцати месяцев после окончания отчётного периода.
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Классификация активов и обязательств на текущие и долгосрочные (продолжение)
Все прочие активы классифицируются в качестве долгосрочных. Обязательство является текущим, если:
·

его предполагается погасить в рамках обычного операционного цикла;

·

оно удерживается в основном для целей торговли;

·

оно подлежит погашению в течение двенадцати месяцев после окончания отчётного периода; или

·

у компании отсутствует безусловное право отсрочить погашение обязательства в течении как минимум
двенадцати месяцев после окончания отчётного периода.

Группа классифицирует все прочие обязательства в качестве долгосрочных.
Отложенные налоговые активы и обязательства классифицируются как долгосрочные активы и обязательства.
Оценка справедливой стоимости
Группа оценивает такие финансовые инструменты, как финансовые активы, имеющиеся в наличии для
продажи, по справедливой стоимости на каждую отчётную дату, и нефинансовые активы (сооружения НЭС) по
справедливой стоимости, когда их справедливая стоимость значительно отличается от их остаточной
стоимости. Информация о справедливой стоимости финансовых инструментов, оцениваемых по
амортизированной стоимости, раскрывается в Примечании 26.
Справедливая стоимость является ценой, которая была бы получена за продажу актива или выплачена за
передачу обязательства в рамках сделки, совершаемой в обычном порядке между участниками рынка на дату
оценки. Оценка справедливой стоимости предполагает, что сделка по продаже актива или передаче
обязательства происходит:
·

либо на основном рынке для данного актива или обязательства;

·

либо, в условиях отсутствия основного рынка, на наиболее благоприятном рынке для данного актива или
обязательства.

У Группы должен быть доступ к основному или наиболее благоприятному рынку. Справедливая стоимость
актива или обязательства оценивается с использованием допущений, которые использовались бы участниками
рынка при определении цены актива или обязательства, при этом предполагается, что участники рынка
действуют в своих лучших интересах.
Оценка справедливой стоимости нефинансового актива учитывает возможность участника рынка генерировать
экономические выгоды либо посредством использования актива наилучшим и наиболее эффективным образом
либо в результате его продажи другому участнику рынка, который будет использовать данный актив
наилучшим и наиболее эффективным образом.
Группа использует такие методики оценки, которые являются приемлемыми в сложившихся обстоятельствах и
для которых доступны данные, достаточные для оценки справедливой стоимости, при этом максимально
используя уместные наблюдаемые исходные данные и минимально используя ненаблюдаемые исходные
данные.
Все активы и обязательства, справедливая стоимость которых оценивается или раскрывается в финансовой
отчётности, классифицируются в рамках описанной ниже иерархии источников справедливой стоимости на
основе исходных данных самого низкого уровня, которые являются существенными для оценки справедливой
стоимости в целом:
·

Уровень 1 − Рыночные котировки цен на активном рынке по идентичным активам или обязательствам
(без каких-либо корректировок);

·

Уровень 2 − Модели оценки, в которых существенные для оценки справедливой стоимости исходные
данные, относящиеся к наиболее низкому уровню иерархии, являются прямо или косвенно
наблюдаемыми на рынке;

·

Уровень 3 − Модели оценки, в которых существенные для оценки справедливой стоимости исходные
данные, относящиеся к наиболее низкому уровню иерархии, не являются наблюдаемыми на рынке.
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Оценка справедливой стоимости (продолжение)
В случае активов и обязательств, которые переоцениваются в финансовой отчётности на периодической основе,
Группа определяет необходимость их перевода между уровнями источников иерархии, повторно анализируя
классификацию (на основании исходных данных самого низкого уровня, которые являются существенными для
оценки справедливой стоимости в целом) на конец каждого отчётного периода.
Финансовое руководство Группы определяет политику и процедуры как для периодической оценки
справедливой стоимости сооружений НЭС и некотируемых финансовых активов, имеющихся в наличии для
продажи, так и для единовременной оценки справедливой стоимости активов, где применимо.
Для оценки стоимости сооружений НЭС привлекаются внешние оценщики. Решение о привлечении внешних
оценщиков принимается ежегодно финансовым руководством. В качестве критериев отбора применяются
знание рынка, репутация, независимость и соответствие профессиональным стандартам. После обсуждения с
внешними оценщиками финансовое руководство принимает решение о том, какие методики оценки и исходные
данные необходимо использовать в каждом случае.
На каждую отчётную дату финансовое руководство анализирует изменения стоимости активов и обязательств,
которые необходимо повторно проанализировать и повторно оценить в соответствии с учётной политикой
Группы. В рамках такого анализа финансовое руководство проверяет основные исходные данные, которые
применялись при последней оценке, путем сравнения информации, используемой при оценке, с договорами и
прочими уместными документами.
Финансовое руководство и внешние оценщики Группы также сравнивают изменения справедливой стоимости
каждого актива по переоцениваемому классу основных средств, в соответствии с учётной политикой, с
соответствующими внешними источниками с целью определения обоснованности изменения.
Финансовое руководство и внешние оценщики Группы обсуждают основные допущения, которые
использовались при оценке.
Для целей раскрытия информации о справедливой стоимости Группа классифицировала активы и обязательства
на основе их характера, присущих им характеристик и рисков, а также применимого уровня в иерархии
источников справедливой стоимости, как указано выше.
Операции в иностранной валюте
Консолидированная финансовая отчётность Группы представлена в тенге. Тенге также является
функциональной валютой материнской компании Группы. Каждая компания Группы определяет собственную
функциональную валюту, и статьи, включенные в финансовую отчётность каждой компании, оцениваются в
этой функциональной валюте.
Операции в иностранной валюте первоначально учитываются компаниями Группы в их функциональной
валюте по спот-курсу, действующему на дату, когда операция удовлетворяет критериям признания.
Монетарные активы и обязательства, выраженные в иностранной валюте, пересчитываются по спот-курсу
функциональной валюты, действующему на отчётную дату.
Все курсовые разницы, возникающие при погашении или пересчёте монетарных статей, включаются в отчёт о
совокупном доходе, за исключением монетарных статей, обеспечивающих хеджирование чистой инвестиции
Группы в зарубежное подразделение. Они отражаются в составе прочего совокупного дохода до момента
выбытия чистой инвестиции, когда они признаются в прибылях и убытках.
Немонетарные статьи, которые оцениваются на основе исторической стоимости в иностранной валюте,
пересчитываются по курсам, действовавшим на дату совершения первоначальных сделок.
Немонетарные статьи, которые оцениваются по справедливой стоимости в иностранной валюте,
пересчитываются по курсам, действовавшим на дату определения справедливой стоимости. Доходы или
расходы, возникающие при пересчёте немонетарных статей, учитываются в соответствии с принципами
признания доходов или расходов в результате изменения справедливой стоимости статьи (т.е. курсовые
разницы по статьям, доходы или расходы от изменения справедливой стоимости которых признаются в составе
прочего совокупного дохода или прибыли или убытка, также признаются в составе прочего совокупного дохода
или прибыли или убытка, соответственно).
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Операции в иностранной валюте (продолжение)
Обменные курсы иностранных валют, в которых Группа проводила существенные сделки, представлены
следующим образом:
Обменный курс на конец периода (к тенге)
1 доллар США
1 евро
1 российский рубль
Средний обменный курс за шесть месяцев, закончившихся 30 июня
(к тенге)
1 доллар США
1 евро
1 российский рубль

30 июня
2014 года

31 декабря
2013 года

183,51
249,92
5,45

153,61
211,17
4,69

2014 год

2013 год

176,23
241,69
5,03

151,01
197,61
4,84

Основные средства
Основные средства, за исключением сооружений НЭС, учитываются по первоначальной стоимости за вычетом
накопленной амортизации и накопленных убытков от обесценения в случае их наличия. Такая стоимость
включает стоимость замены частей основных средств и затраты по займам в случае долгосрочных
строительных проектов, если выполняются критерии их капитализации. При необходимости замены
значительных компонентов основных средств через определенные промежутки времени Группа признает
подобные компоненты в качестве отдельных активов с соответствующими им индивидуальными сроками
полезного использования и амортизирует их соответствующим образом. Аналогичным образом, при
проведении основного технического осмотра, затраты, связанные с ним, признаются в балансовой стоимости
основных средств как замена оборудования, если выполняются все критерии признания.
Все прочие затраты на ремонт и техническое обслуживание признаются в составе прибыли или убытка в
момент их понесения.
Сооружения НЭС оцениваются по справедливой стоимости за вычетом накопленной амортизации и убытков от
обесценения, признанных после даты переоценки. Переоценка осуществляется с достаточной частотой для
обеспечения уверенности в том, что справедливая стоимость переоцененного актива не отличается
существенно от его балансовой стоимости.
Прирост стоимости от переоценки отражается в составе ПСД и относится на увеличение фонда переоценки
активов, входящего в состав капитала, за исключением той его части, которая восстанавливает убыток от
переоценки этого же актива, признанный вследствие ранее проведенной переоценки в составе прибыли или
убытка. Убыток от переоценки признается в отчёте о совокупном доходе, за исключением той его части,
которая непосредственно уменьшает положительную переоценку по тому же активу, ранее признанную в
составе фонда переоценки. В случае выбытия актива, часть фонда переоценки, непосредственно относящаяся к
данному активу, переводится из фонда переоценки активов в состав нераспределенной прибыли.
Амортизация рассчитывается линейным методом в течение оценочного срока полезного использования активов
следующим образом:
Здания:
Сооружения НЭС:
Линии электропередачи
Оборудование подстанций
Сооружения

60 лет
50 лет
12-30 лет
10-30 лет

Транспорт и прочие основные средства:
Прочие машины и оборудования
Транспортные средства
Компьютеры и прочее оборудование по обработке данных
Предметы интерьера и хозяйственного назначения
Прочие основные средства
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7 лет
3-15 лет
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Основные средства (продолжение)
Земля не подлежит амортизации.
Сроки полезного использования и ликвидационная стоимость основных средств анализируются в конце
каждого годового отчётного периода и при необходимости корректируются. В случае если ожидания
отличаются от предыдущих ожиданий, изменения учитываются как изменения в бухгалтерской оценке в
соответствии с МСФО (IAS) 8 «Учётная политика, изменения в бухгалтерских оценках и ошибки». Данная
бухгалтерская оценка может оказать существенное влияние на остаточную стоимость основных средств и на
сумму износа основных средств, признаваемого в отчёте о совокупном доходе.
Признание объекта основных средств прекращается при его выбытии или тогда, когда более не ожидается
получение будущих экономических выгод от его использования или выбытия. Любые доходы или убытки,
возникающие при прекращении признания актива (рассчитанные как разница между чистыми поступлениями
от выбытия и балансовой стоимостью актива) включаются в состав прибыли или убытка в том отчётном году,
когда прекращено признание актива.
Нематериальные активы
Нематериальные активы при первоначальном признании оцениваются по первоначальной стоимости. После
первоначального признания нематериальные активы учитываются по первоначальной стоимости за вычетом
накопленной амортизации и накопленных убытков от обесценения. Нематериальные активы, произведенные
внутри компании, за исключением капитализированных затрат на разработку продуктов, не капитализируются,
и соответствующий расход отражается в прибылях и убытках в отчётный период, в котором он возник.
Нематериальные активы Группы включают, главным образом, компьютерное программное обеспечение и
лицензии. Нематериальные активы амортизируются линейным методом в течение оценочного срока полезного
использования активов от 3 до 20 лет.
Затраты на исследования и разработки
Затраты на исследования относятся на расходы по мере их возникновения. Нематериальный актив,
возникающий в результате затрат на разработку конкретного продукта, признается тогда, когда Группа может
продемонстрировать следующее:
·

техническую осуществимость создания нематериального актива, так, чтобы он был доступен для
использования или продажи;

·

свое намерение создать нематериальный актив и использовать или продать его;

·

то, как нематериальный актив будет создавать будущие экономические выгоды;

·

наличие достаточных ресурсов для завершения разработки;

·

способность надежно оценить затраты, относящиеся к нематериальному активу, в ходе его разработки.

После первоначального признания затрат на разработку в качестве актива активы учитываются по
первоначальной стоимости за вычетом накопленной амортизации и накопленных убытков от обесценения.
Амортизация актива начинается после окончания разработки, когда актив уже готов к использованию.
Амортизация производится в течение предполагаемого периода получения будущих экономических выгод.
Амортизация отражается в составе себестоимости. В течение периода разработки актив ежегодно тестируется
на предмет обесценения.
Обесценение нефинансовых активов
На каждую отчётную дату Группа определяет, имеются ли признаки возможного обесценения актива. Если такие
признаки имеют место, или если требуется проведение ежегодной проверки актива на обесценение, Группа
производит оценку возмещаемой стоимости актива. Возмещаемая стоимость актива или подразделения,
генерирующего денежные потоки (ПГДП) – это наибольшая из следующих величин: справедливая стоимость
актива (ПГДП), за вычетом затрат на продажу, и ценность от использования актива (ПГДП). Возмещаемая
стоимость определяется для отдельного актива, за исключением случаев, когда актив генерирует притоки
денежных средств, которые, в основном, независимы от притоков, генерируемых другими активами или группами
активов. Если балансовая стоимость актива или подразделения, генерирующего денежные потоки, превышает его
возмещаемую стоимость, актив считается обесцененным и списывается до возмещаемой стоимости.
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Обесценение нефинансовых активов (продолжение)
При оценке ценности от использования будущие денежные потоки дисконтируются по ставке дисконтирования
до налогообложения, которая отражает текущую рыночную оценку временной стоимости денег и риски,
присущие активу. При определении справедливой стоимости за вычетом затрат на продажу применяется
соответствующая модель оценки. Эти расчёты подтверждаются оценочными коэффициентами, котировками
цен свободно обращающихся на рынке акций или прочими доступными показателями справедливой стоимости.
Группа определяет сумму обесценения, исходя из ценности от использования, которая подготавливается
отдельно для каждого ПГДП Группы, к которому относятся отдельные активы. Эти планы и прогнозные
расчёты, как правило, составляются на пять лет. Для более длительных периодов рассчитываются
долгосрочные темпы роста, которые применяются в отношении прогнозируемых будущих денежных потоков
после пятого года.
Убытки от обесценения продолжающейся деятельности (включая обесценение запасов) признаются в
консолидированном отчёте о совокупном доходе в составе тех категорий расходов, которые соответствуют
функции обесцененного актива, за исключением ранее переоцененных сооружений НЭС, в отношении которых
переоценка была признана в прочем совокупном доходе. Обесценение таких активов признается в прочем
совокупном доходе в пределах суммы ранее признанной переоценки.
На каждую отчётную дату Группа определяет, имеются ли признаки того, что ранее признанные убытки от
обесценения актива, за исключением гудвила, больше не существуют или сократились. Если такой признак
имеется, Группа рассчитывает возмещаемую стоимость актива или ПГДП. Ранее признанные убытки от
обесценения восстанавливаются только в том случае, если имело место изменение в оценке, которая
использовалась для определения возмещаемой стоимости актива, со времени последнего признания убытка от
обесценения. Восстановление ограничено таким образом, что балансовая стоимость актива не превышает его
возмещаемой стоимости, а также не может превышать балансовую стоимость, за вычетом амортизации, по
которой данный актив признавался бы в случае, если в предыдущие годы не был бы признан убыток от
обесценения. Такое восстановление стоимости признается в прибылях и убытках, за исключением тех случаев,
когда актив признан по переоцененной стоимости. В этих случаях восстановление резерва по обесценению
признается в прочем совокупном доходе.
Инвестиции в ассоциированную компанию
Ассоциированная компания – это компания, в отношении которой Группа обладает значительным влиянием.
Значительное влияние – это полномочия на участие в принятии решений относительно финансовой и
операционной политики объекта инвестиций, но не контроль или совместный контроль в отношении такой
политики.
Факторы, учитываемые при определении наличия значительного влияния или совместного контроля,
аналогичны факторам, учитываемым при определении наличия контроля над дочерними компаниями.
Инвестиции Группы в ее ассоциированную компанию и совместное предприятие учитываются по методу
долевого участия.
В соответствии с методом долевого участия инвестиция в ассоциированную компанию первоначально
признается по первоначальной стоимости. Балансовая стоимость инвестиции впоследствии увеличивается или
уменьшается вследствие признания доли Группы в изменениях чистых активов ассоциированной компании,
возникающих после даты приобретения. Гудвил, относящийся к ассоциированной компании, включается в
балансовую стоимость инвестиции и не амортизируется, а также не подвергается отдельной проверке на
предмет обесценения.
Отчёт о совокупном доходе отражает долю Группы в финансовых результатах деятельности ассоциированной
компании. Если имело место изменение, непосредственно признанное в капитале ассоциированной компании,
Группа признает свою долю такого изменения и раскрывает этот факт, когда это применимо, в отчёте об
изменениях в капитале. Нереализованные прибыли и убытки, возникающие по операциям Группы с
ассоциированной компанией, исключены в той степени, в которой Группа имеет долю участия в
ассоциированной компании.
Доля Группы в прибыли ассоциированной компании представлена непосредственно в отчёте о совокупном
доходе. Она представляет собой прибыль, приходящуюся на акционеров ассоциированной компании, и поэтому
определяется как прибыль после учёта налогообложения и неконтрольной доли участия в дочерних компаниях
ассоциированной компании.
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Инвестиции в ассоциированную компанию (продолжение)
Финансовая отчётность ассоциированной компании составляется за тот же отчётный период, что и финансовая
отчётность Группы. В случае необходимости в нее вносятся корректировки с целью приведения учётной
политики в соответствие с учётной политикой Группы.
После применения метода долевого участия Группа определяет необходимость признания дополнительного
убытка от обесценения по своей инвестиции в ассоциированную компанию. На каждую отчётную дату Группа
устанавливает наличие объективных свидетельств обесценения инвестиций в ассоциированную компанию. В
случае наличия таких свидетельств, Группа рассчитывает сумму обесценения как разницу между возмещаемой
стоимостью ассоциированной компании и ее балансовой стоимостью, и признает эту сумму в прибылях и
убытках по статье «Доля в прибыли ассоциированной компании».
В случае потери существенного влияния над ассоциированной компанией Группа оценивает и признает
оставшиеся инвестиции по справедливой стоимости. Разница между балансовой стоимостью ассоциированной
компании на момент потери существенного влияния и справедливой стоимостью оставшихся инвестиций и
поступлениями от выбытия признается в составе прибыли или убытка.
Финансовые инструменты − первоначальное признание и последующая оценка
Финансовые активы
Первоначальное признание и оценка
Финансовые активы Группы включают денежные средства, краткосрочные и долгосрочные депозиты, торговую
и прочую дебиторскую задолженность, котируемые и не котируемые финансовые инструменты.
Финансовые активы, находящиеся в сфере действия МСБУ 39, классифицируются соответственно как
финансовые активы, переоцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток; займы и
дебиторская задолженность; инвестиции, удерживаемые до погашения; финансовые активы, имеющиеся в
наличии для продажи; производные инструменты, определенные в качестве инструментов хеджирования при
эффективном хеджировании. Группа классифицирует свои финансовые активы при их первоначальном
признании.
Все финансовые активы, за исключением финансовых активов, переоцениваемых по справедливой стоимости
через прибыль или убыток, первоначально признаются по справедливой стоимости, увеличенной на
непосредственно связанные с ними затраты по сделке.
Все сделки по покупке или продаже финансовых активов, требующие поставку активов в срок,
устанавливаемый законодательством или правилами, принятыми на определенном рынке (торговля на
«стандартных условиях») признаются на дату заключения сделки, то есть на дату, когда Группа принимает на
себя обязательство купить или продать актив.
Последующая оценка
Последующая оценка финансовых активов следующим образом зависит от их классификации:
Займы и дебиторская задолженность
Займы и дебиторская задолженность представляют собой непроизводные финансовые активы с
установленными или определяемыми выплатами, которые не котируются на активном рынке. После
первоначального признания финансовые активы такого рода оцениваются по амортизированной стоимости,
определяемой с использованием метода эффективной процентной ставки, за вычетом убытков от обесценения.
Амортизированная стоимость рассчитывается с учётом дисконтов или премий при приобретении, а также
комиссионных или затрат, которые являются неотъемлемой частью эффективной процентной ставки.
Амортизация на основе использования эффективной процентной ставки включается в состав процентных
доходов в отчёте о совокупном доходе. Расходы, обусловленные обесценением, признаются в отчёте о
совокупном доходе в составе финансовых расходов в случае займов и в составе операционных расходов в
случае дебиторской задолженности.
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Финансовые инструменты − первоначальное признание и последующая оценка (продолжение)
Финансовые активы (продолжение)
Инвестиции, удерживаемые до погашения
Непроизводные финансовые активы с фиксированными или определяемыми платежами и фиксированным
сроком погашения классифицируются как инвестиции, удерживаемые до погашения, когда Группа твердо
намерена и способна удерживать их до срока погашения. После первоначальной оценки инвестиции,
удерживаемые до погашения, оцениваются по амортизированной стоимости, определяемой с использованием
метода эффективной процентной ставки, за вычетом убытков от обесценения.
Амортизированная стоимость рассчитывается с учётом дисконтов или премий при приобретении, а также
комиссионных или затрат, которые являются неотъемлемой частью эффективной процентной ставки.
Амортизация эффективной процентной ставки включается в состав процентных доходов в отчёте о совокупном
доходе. Расходы, обусловленные обесценением, признаются в отчёте о совокупном доходе в составе
финансовых расходов.
Финансовые инвестиции, имеющиеся для продажи
Имеющиеся в наличии для продажи финансовые инвестиции включают в себя долевые и долговые ценные
бумаги. Долевые инвестиции, классифицированные в качестве имеющихся в наличии для продажи, − это такие
инвестиции, которые не были классифицированы ни как предназначенные для торговли, ни как
переоцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток. Долговые ценные бумаги в данной
категории – это такие ценные бумаги, которые компания намеревается удерживать в течение неопределенного
периода времени и которые могут быть проданы для целей обеспечения ликвидности или в ответ на изменение
рыночных условий.
После первоначальной оценки финансовые инвестиции, имеющиеся в наличии для продажи, оцениваются по
справедливой стоимости, а нереализованные доходы или расходы по ним признаются в качестве прочего
совокупного дохода в составе резервов вплоть до момента прекращения признания инвестиции, в который
накопленные доходы или расходы признаются в составе прочего операционного дохода, либо до момента,
когда инвестиция считается обесцененной, в который накопленные расходы переклассифицируются из
резервов в состав прибыли или убытка, и признаются в качестве финансовых расходов. Проценты, полученные
в период удержания финансовых инвестиций, имеющихся в наличии для продажи, отражаются в качестве
процентных доходов по методу эффективной процентной ставки.
Группа оценивает свои финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи, на предмет справедливости
допущения о возможности и наличии намерения продать их в ближайшем будущем. Если в редких случаях
Группа не в состоянии осуществлять торговлю данными активами ввиду отсутствия активных рынков для них и
намерения руководства относительно их продажи в ближайшем будущем изменились, Группа может принять
решение о переклассификации таких финансовых активов. Переклассификация в категорию займов и
дебиторской задолженности разрешается в том случае, если финансовый актив удовлетворяет определению
займов и дебиторской задолженности, и при этом Группа имеет возможность и намеревается удерживать
данные активы в обозримом будущем или до погашения. Переклассификация в категорию инструментов,
удерживаемых до погашения, разрешается только в том случае, если Группа имеет возможность и намеревается
удерживать финансовый актив до погашения.
В случае финансовых активов, переклассифицированных из состава категории «имеющиеся в наличии для
продажи», справедливая стоимость на дату переклассификации становится новой амортизируемой стоимостью,
а связанные с ними доходы или расходы, ранее признанные в составе капитала, амортизируются в составе
прибыли или убытка на протяжении оставшегося срока инвестиций с применением эффективной процентной
ставки. Разница между новой оценкой амортизированной стоимости и ожидаемыми денежными потоками
также амортизируется на протяжении оставшегося срока использования актива с применением эффективной
процентной ставки. Если впоследствии устанавливается, что актив обесценился, сумма, отраженная в капитале,
переклассифицируется в прибыля и убытки.
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Финансовые инструменты − первоначальное признание и последующая оценка (продолжение)
Финансовые активы (продолжение)
Прекращение признания
Финансовый актив (или, где применимо – часть финансового актива или часть группы аналогичных
финансовых активов) прекращает признаваться на балансе, если:
·

срок действия прав на получение денежных потоков от актива истёк;

·

Группа передала свои права на получение денежных потоков от актива либо взяла на себя обязательство
по выплате третьей стороне получаемых денежных потоков в полном объёме и без существенной
задержки по «транзитному» соглашению; и либо (a) Группа передала практически все риски и выгоды от
актива, либо (б) Группа не передала, но и не сохраняет за собой, практически все риски и выгоды от
актива, но передала контроль над данным активом.

Если Группа передала все свои права на получение денежных потоков от актива, либо заключила транзитное
соглашение, она оценивает, сохранила ли она риски и выгоды, связанные с правом собственности, и если да, то
в каком объёме. Если Группа не передала, но и не сохранила за собой практически все риски и выгоды от
актива, а также не передала контроль над активом, новый актив признается в той степени, в которой Группа
продолжает свое участие в переданном активе. В этом случае Группа также признает соответствующее
обязательство. Переданный актив и соответствующее обязательство оцениваются на основе, которая отражает
права и обязательства, сохраненные Группой.
Продолжающееся участие, которое принимает форму гарантии по переданному активу, признается по
наименьшей из следующих величин: первоначальной балансовой стоимости актива или максимальной суммы,
выплата которой может быть потребована от Группы.
Обесценение финансовых активов
На каждую отчётную дату Группа оценивает наличие объективных признаков обесценения финансового актива
или группы финансовых активов. Финансовый актив или группа финансовых активов считаются обесцененными
тогда и только тогда, когда существует объективное свидетельство обесценения в результате одного или более
событий, произошедших после первоначального признания актива (наступление «случая понесения убытка»),
которые оказали поддающееся надежной оценке влияние на ожидаемые будущие денежные потоки по
финансовому активу или группе финансовых активов. Свидетельства обесценения могут включать в себя
указания на то, что должник или группа должников испытывают существенные финансовые затруднения, не
могут обслуживать свою задолженность или неисправно осуществляют выплату процентов или основной суммы
задолженности, а также вероятность того, что ими будет проведена процедура банкротства или финансовой
реорганизации иного рода. Кроме того, к таким свидетельствам относятся наблюдаемые данные, указывающие на
наличие поддающегося оценке снижения ожидаемых будущих денежных потоков по финансовому инструменту, в
частности, такие как изменение объёмов просроченной задолженности или экономических условий, находящихся
в определенной взаимосвязи с отказами от исполнения обязательств по выплате долгов.
Финансовые активы, учитываемые по амортизированной стоимости
В отношении финансовых активов, учитываемых по амортизированной стоимости, Группа сначала проводит
оценку существования объективных свидетельств обесценения индивидуально значимых финансовых активов,
либо совокупно по финансовым активам, не являющимся индивидуально значимыми. Если Группа определяет,
что объективные свидетельства обесценения индивидуально оцениваемого финансового актива отсутствуют, вне
зависимости от его значимости, она включает данный актив в группу финансовых активов с аналогичными
характеристиками кредитного риска, а затем рассматривает данные активы на предмет обесценения на
совокупной основе. Активы, отдельно оцениваемые на предмет обесценения, по которым признается либо
продолжает признаваться убыток от обесценения, не включаются в совокупную оценку на предмет обесценения.
При наличии объективного свидетельства понесения убытка от обесценения сумма убытка оценивается как разница
между балансовой стоимостью актива и приведенной стоимостью ожидаемых будущих денежных потоков (без
учёта будущих ожидаемых кредитных убытков, которые ещё не были понесены). Приведенная стоимость
расчётных будущих денежных потоков дисконтируется по первоначальной эффективной процентной ставке по
финансовому активу. Если процентная ставка по займу является переменной, ставка дисконтирования для оценки
убытка от обесценения представляет собой текущую эффективную ставку процента.
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Финансовые инструменты − первоначальное признание и последующая оценка (продолжение)
Финансовые активы (продолжение)
Финансовые активы, учитываемые по амортизированной стоимости (продолжение)
Балансовая стоимость актива снижается посредством использования счёта резерва, а сумма убытка признается в
отчёте о совокупном доходе. Начисление процентного дохода по сниженной балансовой стоимости продолжается,
основываясь на процентной ставке, используемой для дисконтирования будущих денежных потоков с целью
оценки убытка от обесценения. Процентные доходы отражаются в составе доходов от финансирования в отчёте о
совокупном доходе. Займы вместе с соответствующими резервами списываются с баланса, если отсутствует
реалистичная перспектива их возмещения в будущем, а все доступное обеспечение было реализовано либо
передано Группе. Если в течение следующего года сумма расчётного убытка от обесценения увеличивается либо
уменьшается ввиду какого-либо события, произошедшего после признания обесценения, сумма ранее признанного
убытка от обесценения увеличивается либо уменьшается посредством корректировки счёта резерва. Если
предыдущее списание стоимости финансового инструмента впоследствии восстанавливается, сумма
восстановления признается как уменьшение затрат по финансированию в отчёте о совокупном доходе.
Финансовые инвестиции, имеющиеся в наличии для продажи
В отношении финансовых инвестиций, имеющихся в наличии для продажи, Группа на каждую отчётную дату
оценивает существование объективных свидетельств того, что инвестиция или группа инвестиций подверглись
обесценению.
В случае инвестиций в долевые инструменты, классифицированных как имеющиеся в наличии для продажи,
объективные свидетельства будут включать значительное или продолжительное снижение справедливой
стоимости инвестиций ниже уровня их первоначальной стоимости. «Значительность» оценивается в сравнении
с первоначальной стоимостью инвестиций, а «продолжительность» − в сравнении с периодом, в течение
которого справедливая стоимость была меньше первоначальной стоимости. При наличии свидетельств
обесценения сумма совокупного убытка, оцененная как разница между стоимостью приобретения и текущей
справедливой стоимостью, за вычетом ранее признанного в отчёте о прибылях и убытках убытка от
обесценения по данным инвестициям исключается из прочего совокупного дохода и признается в отчёте о
прибылях и убытках. Убытки от обесценения по инвестициям в долевые инструменты не восстанавливаются
через прибыль или убыток; увеличение их справедливой стоимости после обесценения признается
непосредственно в составе прочего совокупного дохода.
В случае долговых инструментов, классифицированных как имеющиеся в наличии для продажи, обесценение
оценивается на основе тех же критериев, которые применяются в отношении финансовых активов,
учитываемых по амортизированной стоимости. Однако сумма отраженного убытка от обесценения
представляет собой накопленный убыток, оцененный как разница между амортизированной стоимостью и
текущей справедливой стоимостью, за вычетом убытка от обесценения по данным инвестициям, ранее
признанного в отчёте о совокупном доходе.
Начисление процентов в отношении уменьшенной балансовой стоимости актива продолжается по процентной
ставке, использованной для дисконтирования будущих денежных потоков с целью оценки убытка от
обесценения. Процентные доходы отражаются в отчёте о совокупном доходе. Если в течение следующего года
справедливая стоимость долгового инструмента возрастает, и данный рост можно объективно связать с
событием, произошедшим после признания убытка от обесценения в прибылях и убытках, убыток от
обесценения восстанавливается через прибыли и убытки.
Финансовые обязательства
Первоначальное признание и оценка
Финансовые обязательства, находящиеся в сфере действия МСБУ 39, классифицируются соответственно
как финансовые обязательства, переоцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток,
кредиты и заимствования, или производные инструменты, определенные в качестве инструментов
хеджирования при эффективном хеджировании. Группа классифицирует свои финансовые обязательства
при их первоначальном признании.
Финансовые обязательства первоначально признаются по справедливой стоимости, увеличенной в случае займов и
кредитов на непосредственно связанные с ними затраты по сделке.
Финансовые обязательства Группы включают торговую и прочую кредиторскую задолженность, кредиты и займы.
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Финансовые инструменты − первоначальное признание и последующая оценка (продолжение)
Финансовые обязательства (продолжение)
Последующая оценка
Последующая оценка финансовых обязательств зависит от их классификации следующим образом:
Кредиты и займы
После первоначального признания процентные кредиты и займы оцениваются по амортизированной стоимости
с использованием метода эффективной процентной ставки. Доходы и расходы по таким финансовым
обязательствам признаются в прибылях и убытках при прекращении их признания, а также по мере начисления
амортизации с использованием эффективной процентной ставки.
Амортизированная стоимость рассчитывается с учётом дисконтов или премий при приобретении, а также
комиссионных или затрат, которые являются неотъемлемой частью эффективной процентной ставки.
Амортизация эффективной процентной ставки включается в состав финансовых расходов в отчёте о
совокупном доходе.
Торговая и прочая кредиторская задолженность
Торговая и прочая кредиторская задолженность первоначально отражается по справедливой стоимости, и в
последующем оценивается по амортизированной стоимости с использованием эффективной процентной
ставки.
Прекращение признания
Признание финансового обязательства прекращается, если обязательство погашено, аннулировано, или срок его
действия истёк.
Если имеющееся финансовое обязательство заменяется другим обязательством перед тем же кредитором, на
существенно отличающихся условиях, или если условия имеющегося обязательства значительно изменены,
такая замена или изменения учитываются как прекращение признания первоначального обязательства и начало
признания нового обязательства, а разница в их балансовой стоимости признается в отчёте о совокупном
доходе.
Взаимозачёт финансовых инструментов
Финансовые активы и финансовые обязательства подлежат взаимозачёту, а нетто-сумма представлению в
промежуточном консолидированном отчёте о финансовом положении тогда и только тогда, когда имеется
осуществимое в настоящий момент юридическое право на взаимозачёт признанных сумм и когда имеется
намерение произвести расчёт на нетто-основе, либо реализовать активы и одновременно с этим погасить
обязательства.
Запасы
Запасы учитываются по методу ФИФО.
Запасы оцениваются по наименьшей из двух величин: стоимости приобретения и чистой стоимости реализации.
Чистая стоимость реализации определяется как предполагаемая цена продажи в ходе обычной деятельности, за
вычетом предполагаемых расходов на завершение производства и оцененных затрат на продажу.
Денежные средства и краткосрочные депозиты
Денежные средства и краткосрочные депозиты в отчёте о финансовом положении включают денежные
средства в банках и в кассе, и краткосрочные депозиты с первоначальным сроком погашения трёх месяцев или
менее.
Для целей промежуточного консолидированного отчёта о движении денежных средств, денежные средства и их
эквиваленты состоят из денежных средств и краткосрочных депозитов, согласно определению выше, за
вычетом непогашенных банковских овердрафтов.
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Денежные средства, ограниченные в использовании
В соответствии с кредитными соглашениями по финансированию проектов, подписанными с Международным
Банком Реконструкции и Развития («МБРР») и Европейским Банком Реконструкции и Развития («ЕБРР»),
Группа открыла банковские счета, необходимые для обслуживания долга. Денежные средства, отраженные на
этих банковских счетах, могут быть использованы исключительно для осуществления плановых платежей по
процентам и основному долгу. Если денежные средства каким-либо образом ограничены в использовании в
период до двенадцати месяцев с отчётной даты, такие денежные средства классифицируются как
краткосрочные активы и соответствующим образом раскрываются в примечаниях к консолидированной
финансовой отчётности. Если денежные средства ограничены в использовании в период более двенадцати
месяцев с отчётной даты, такие денежные средства отражаются в составе долгосрочных активов.
Резервы
Резервы признаются, если Группа имеет текущее обязательство (юридическое или вытекающее из практики),
возникшее в результате прошлого события, отток экономических выгод, который потребуется для погашения
этого обязательства, является вероятным, и может быть получена надежная оценка суммы такого обязательства.
Если Группа предполагает получить возмещение некоторой части или всех резервов, например, по договору
страхования, возмещение признается как отдельный актив, но только в том случае, когда получение
возмещения не подлежит сомнению. Расход, относящийся к резерву, отражается в отчёте о совокупном доходе
за вычетом возмещения.
Признание выручки
Выручка признается в том случае, если получение экономических выгод Группой оценивается как вероятное, и
если выручка может быть надежно оценена, вне зависимости от времени осуществления платежа. Выручка
оценивается по справедливой стоимости полученного или подлежащего получению вознаграждения с учётом
определенных в договоре условий платежа и за вычетом налогов или пошлин. Группа анализирует
заключаемые ею договоры, предусматривающие получение выручки, в соответствии с определенными
критериями с целью определения того, выступает ли она в качестве принципала или агента. Группа пришла к
выводу, что она выступает в качестве принципала по всем таким договорам. Для признания выручки также
должны выполняться следующие критерии:
Предоставление услуг
Доходы от предоставленных услуг признаются по мере оказания услуг.
Группа получает доход от оказания услуг по передаче электроэнергии от производителей до оптовых и
крупных потребителей, по технической диспетчеризации отпуска в сеть и потребления электрической энергии,
по организации балансирования производства и потребления электрической энергии, а также услуг по
обеспечению договорных величин перетоков электрической энергии с энергосистемами сопредельных
государств и прочих услуг.
Тарифы для начисления дохода по услугам по передаче электрической энергии, технической диспетчеризации
и организации балансирования производства потребления электрической энергии утверждаются Агентством.
Доходы по услугам по обеспечению договорных величин перетоков электрической энергии с энергосистемами
сопредельных государств, признаются в соответствии с условиями договоров, заключенных на основании
Соглашения между Правительством Республики Казахстан и Правительством Российской Федерации «О мерах
по обеспечению параллельной работы Единых энергетических систем Республики Казахстан и Российской
Федерации».
Процентный доход
По всем финансовым инструментам, оцениваемым по амортизированной стоимости, и процентным
финансовым активам, классифицированным в качестве имеющихся в наличии для продажи, процентный доход
или расход признаются с использованием метода эффективной процентной ставки, который точно
дисконтирует ожидаемые будущие выплаты или поступления денежных средств на протяжении
предполагаемого срока использования финансового инструмента или, если это уместно, менее
продолжительного периода до чистой балансовой стоимости финансового актива или обязательства.
Процентный доход включается в отчёт о совокупном доходе.
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Затраты по займам
Затраты по займам, непосредственно связанные с приобретением, строительством или производством актива,
который обязательно требует продолжительного периода времени для его подготовки к использованию в
соответствии с намерениями Группы или к продаже, капитализируются как часть первоначальной стоимости
такого актива. Все прочие затраты по займам относятся на расходы в том отчётном периоде, в котором они
были понесены. Затраты по займам включают в себя выплату процентов и прочие затраты, понесенные
компанией в связи с заёмными средствами.
Аренда
Определение того, является ли сделка арендой, либо содержит ли она признаки аренды, основано на анализе
содержания сделки на дату начала действия договора. В рамках такого анализа требуется установить, зависит
ли выполнение договора от использования конкретного актива или активов, и переходит ли право пользования
активом или активами в результате данной сделки.
Группа в качестве арендатора
Финансовая аренда, по которой к Группе переходят практически все риски и выгоды, связанные с владением
арендованным активом, капитализируется на дату начала срока аренды по справедливой стоимости
арендованного имущества, или, если эта сумма меньше, − по дисконтированной стоимости минимальных
арендных платежей. Арендные платежи распределяются между финансовыми расходами и уменьшением
основной суммы обязательства по аренде таким образом, чтобы получилась постоянная ставка процента на
непогашенную сумму обязательства. Финансовые расходы отражаются непосредственно в прибылях и убытках.
Арендованный актив амортизируется в течение периода полезного использования актива. Однако если
отсутствует обоснованная уверенность в том, что к Группе перейдет право собственности на актив в конце
срока аренды, актив амортизируется в течение более короткого из следующих периодов: расчётный срок
полезного использования актива и срок аренды.
Платежи по операционной аренде признаются как расход в отчёте о прибылях и убытках равномерно на
протяжении всего срока аренды.
Пенсионные обязательства
В соответствии с законодательством Республики Казахстан, Группа осуществляет платежи в размере 10% от
заработной платы работников, но не более 149.745 тенге в месяц (2013 г.: 139.950 тенге) в качестве отчислений
в накопительные пенсионные фонды. Платежи в пенсионные фонды удерживаются из заработной платы
работников и включаются в общие расходы по оплате труда совместно с прочими отчислениями, связанными с
оплатой труда в консолидированном отчёте о совокупном доходе, в момент их возникновения. Группа не имеет
каких-либо других обязательств по пенсионным платежам.
Текущий налог на прибыль
Налоговые активы и обязательства по текущему налогу на прибыль за текущий период и предыдущие периоды
оцениваются по сумме, предполагаемой к возмещению от налоговых органов или к уплате налоговым органам.
Налоговые ставки и налоговое законодательство, применяемые для расчёта данной суммы, – это ставки и
законодательство, принятые или фактически принятые на отчётную дату в странах, в которых Группа
осуществляет свою деятельность и получает налогооблагаемый доход.
Текущий налог на прибыль, относящийся к статьям, признанным непосредственно в капитале, признается в
составе капитала, а не в отчёте о совокупном доходе. Руководство периодически осуществляет оценку позиций,
отраженных в налоговых декларациях, в отношении которых соответствующее налоговое законодательство
может быть по-разному интерпретировано, и по мере необходимости создает резервы.
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Отложенный налог
Отложенный налог рассчитывается по методу обязательств путем определения временных разниц между
налоговой базой активов и обязательств и их балансовой стоимостью для целей финансовой отчётности на
отчётную дату.
Отложенные налоговые обязательства признаются по всем налогооблагаемым временным разницам, кроме
случаев, когда:
·

Отложенное налоговое обязательство возникает в результате первоначального признания гудвила, актива
или обязательства, в ходе сделки, не являющейся объединением бизнеса, и на момент совершения
операции не влияет ни на бухгалтерскую прибыль, ни на налогооблагаемую прибыль или убыток;

·

в отношении налогооблагаемых временных разниц, связанных с инвестициями в дочерние компании,
ассоциированные компании, а также с долями участия в совместной деятельности, если можно
контролировать распределение во времени уменьшения временной разницы, и существует значительная
вероятность того, что временная разница не будет уменьшена в обозримом будущем.

Отложенные налоговые активы признаются по всем вычитаемым временным разницам, неиспользованным
налоговым льготам и неиспользованным налоговым убыткам, в той степени, в которой существует
значительная вероятность того, что будет существовать налогооблагаемая прибыль, против которой могут быть
зачтены вычитаемые временные разницы, неиспользованные налоговые льготы и неиспользованные налоговые
убытки, кроме случаев, когда:
·

отложенный налоговый актив, относящийся к вычитаемой временной разнице, возникает в результате
первоначального признания актива или обязательства, которое возникло не вследствие объединения
бизнеса, и которое на момент совершения операции не влияет ни на бухгалтерскую прибыль, ни на
налогооблагаемую прибыль или убыток;

·

в отношении вычитаемых временных разниц, связанных с инвестициями в дочерние компании,
ассоциированные компании, а также с долями участия в совместной деятельности, отложенные
налоговые активы признаются только в той степени, в которой есть значительная вероятность того, что
временные разницы будут использованы в обозримом будущем, и будет иметь место налогооблагаемая
прибыль, против которой могут быть использованы временные разницы.

Балансовая стоимость отложенных налоговых активов пересматривается на каждую отчётную дату и снижается
в той степени, в которой достижение достаточной налогооблагаемой прибыли, которая позволит использовать
все или часть отложенных налоговых активов, оценивается как маловероятное. Непризнанные отложенные
налоговые активы пересматриваются на каждую отчётную дату и признаются в той степени, в которой
появляется значительная вероятность того, что будущая налогооблагаемая прибыль позволит использовать
отложенные налоговые активы.
Отложенные налоговые активы и обязательства оцениваются по налоговым ставкам, которые, как
предполагается, будут применяться в том отчётном году, в котором актив будет реализован, а обязательство
погашено, на основе налоговых ставок (и налогового законодательства), которые по состоянию на отчётную
дату были приняты или фактически приняты.
Отложенный налог, относящийся к статьям, признанным не в составе прибыли или убытка, также не
признается в составе прибыли или убытка. Статьи отложенных налогов признаются в соответствии с лежащими
в их основе операциями либо в составе прочего совокупного дохода, либо непосредственно в капитале.
Отложенные налоговые активы и отложенные налоговые обязательства зачитываются друг против друга, если
имеется юридически закрепленное право зачёта текущих налоговых активов и обязательств, и отложенные
налоги относятся к одной и той же налогооблагаемой компании и налоговому органу.
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Дивиденды
Дивиденды признаются как обязательства и вычитаются из суммы капитала на отчётную дату только в том
случае, если они были объявлены до отчётной даты включительно. Дивиденды раскрываются в отчётности,
если они были рекомендованы до отчётной даты, а также рекомендованы или объявлены после отчётной даты,
но до даты утверждения консолидированной финансовой отчётности к выпуску.
Условные обязательства и условные активы
Условные обязательства не признаются в консолидированной финансовой отчётности, при этом информация о
них раскрывается в консолидированной финансовой отчётности, за исключением тех случаев, когда выбытие
ресурсов в связи с их погашением является маловероятным.
Условные активы не признаются в консолидированной финансовой отчётности, при этом информация о них
раскрывается в консолидированной финансовой отчётности в тех случаях, когда получение связанных с ними
экономических выгод является вероятным.
4.

СУЩЕСТВЕННЫЕ УЧЁТНЫЕ СУЖДЕНИЯ, ОЦЕНОЧНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ И ДОПУЩЕНИЯ

Подготовка консолидированной финансовой отчётности Группы требует от ее руководства вынесения
суждений и определения оценочных значений и допущений на конец отчётного периода, которые влияют на
представляемые в отчётности суммы выручки, расходов, активов и обязательств, а также на раскрытие
информации об условных обязательствах. Однако неопределенность в отношении этих допущений и
оценочных значений может привести к результатам, которые могут потребовать в будущем существенных
корректировок к балансовой стоимости актива или обязательства, в отношении которых принимаются
подобные допущения и оценки.
Оценочные значения и допущения
Основные допущения о будущем и прочие основные источники неопределенности в оценках на отчётную дату,
которые могут послужить причиной существенных корректировок балансовой стоимости активов и
обязательств в течение следующего финансового года, рассматриваются ниже. Допущения и оценочные
значения Группы основаны на исходных данных, которыми она располагала на момент подготовки
промежуточной консолидированной финансовой отчётности. Однако текущие обстоятельства и допущения
относительно будущего могут изменяться ввиду рыночных изменений или неподконтрольных Группе
обстоятельств. Такие изменения отражаются в допущениях по мере того, как они происходят.
Переоценка основных средств
С 1 ноября 2013 года Группа изменила метод учёта сооружений НЭС на модель переоценки и провела
переоценку сооружений НЭС по состоянию на эту дату. Группа привлекла аккредитованного независимого
оценщика ТОО «Делойт ТСФ» для оценки справедливой стоимости сооружений НЭС.
Переоценённые сооружения НЭС представляют один класс активов согласно МСБУ 13, основываясь на
природе, характеристике и рисках, присущих активу. Исходные данные для определения справедливой
стоимости сооружений НЭС, относятся к 3-му уровню в иерархии справедливой стоимости (ненаблюдаемые
исходные данные).
В мае 2014 года Агентство утвердило увеличение тарифов на услуги по передаче электроэнергии, технической
диспетчеризации и организации балансирования производства и потребления электроэнергии, вступающих в
силу с момента принятия решения о размещении акций Компании, запланированном до конца 2014 года.
Соответственно, Группа провела переоценку сооружений НЭС по состоянию на 1 июня 2014 года. Увеличение
тарифов привело к приросту стоимости от переоценки некоторых активов, включённому в состав прочего
совокупного дохода, в сумме 138.887.289 тысяч тенге, и соответствующего отложенного налогового
обязательства в сумме 27.777.458 тысяч тенге, а также приросту стоимости некоторых ранее обесцененных
активов, включённому в прибыли и убытки в сумме 14.194.012 тысяч тенге.
Справедливая стоимость сооружений НЭС была определена затратным методом. Стоимость, определенная
затратным методом, отражает сумму, необходимую для замещения производственной мощности актива
(стоимость замещения). Затратный метод был использован ввиду того, что активы узкоспециализированы, и
что исторически данные активы никогда не продавались.
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Переоценка основных средств (продолжение)
Рассчитанная текущая стоимость замещения сооружений НЭС составила 487.254.886 тысяч тенге по состоянию
на 1 июня 2014 года.
Рассчитанная текущая стоимость замещения в последующем была протестирована на предмет обесценения,
используя возмещаемую стоимость, оцениваемую как стоимость от использования актива. В результате оценки
сумма стоимости от использования составила 415.708.160 тысяч тенге по состоянию на 1 июня 2014 года.
Следовательно, Группа признала обесценение на переоцененную стоимость замещения. Расчёт стоимости от
использования проведен на основании модели дисконтирования денежных потоков. Денежные потоки
извлекаются из бюджета на следующие пять лет и не включают в себя деятельность по реструктуризации, по
проведению которой у Группы ещё не имеется обязательств, или существенные инвестиции в будущем,
которые улучшат результаты активов проверяемого на предмет обесценения подразделения, генерирующего
денежные потоки.
При расчёте стоимости от использования были применены следующие основные допущения:
Ставка дисконтирования (WACC)
Долгосрочный темп роста
Остаточный срок службы основного актива

11,61%
2,88%
40 лет

Увеличение ставки дисконтирования на 0,5% или уменьшение долгосрочного темпа роста на 0,5% приведет к
уменьшению справедливой стоимости основных средств Группы на 9.089.485 тысяч тенге или 9.602.177 тысяч
тенге, соответственно.
Резерв по сомнительной дебиторской задолженности
Группа формирует резервы по сомнительной дебиторской задолженности. Значительные суждения
используются при определении сомнительных долгов. При определении сомнительных долгов рассматривается
историческое и ожидаемое поведение клиентов. Изменения в экономике или индивидуальные условия клиента
могут потребовать корректировок резерва по сомнительной задолженности в данной промежуточной
консолидированной финансовой отчётности. Группа оценивает безнадежную просроченную задолженность
следующим образом: 31-90 дней – 5%, 91-180 дней – 20%, 181-360 дней – 50% и свыше 361 дня – 100%. Более
подробная информация приводится в Примечании 9.
Налоги
В отношении интерпретации сложного налогового законодательства, а также сумм и сроков получения
будущего налогооблагаемого дохода существует неопределенность. С учётом значительного разнообразия
международных операций Группы, а также долгосрочного характера и сложности имеющихся договорных
отношений, разница, возникающая между фактическими результатами и принятыми допущениями, или
будущие изменения таких допущений могут повлечь за собой будущие корректировки уже отраженных в
отчётности сумм расходов или доходов по налогу на прибыль. Основываясь на обоснованных допущениях,
Группа создает резервы под возможные последствия налогового аудита. Величина подобных резервов зависит
от различных факторов, например, от результатов предыдущих аудитов и различных интерпретаций налогового
законодательства компанией налогоплательщиком и соответствующим налоговым органом. Подобные
различия в интерпретации могут возникнуть по большому количеству вопросов в зависимости от условий,
преобладающих в стране, в которой зарегистрирована соответствующая компания Группы.
Поскольку Группа оценивает возникновение судебных разбирательств в связи с налоговым законодательством
и последующий отток денежных средств как маловероятные, условное обязательство не признавалось.
Отложенные налоговые активы признаются по всем неиспользованным налоговым убыткам в той мере, в
которой является вероятным получение налогооблагаемой прибыли, против которой могут быть зачтены
налоговые убытки. Для определения суммы отложенных налоговых активов, которую можно признать в
консолидированной финансовой отчётности, на основании вероятных сроков получения и величины будущей
налогооблагаемой прибыли, а также стратегии налогового планирования, необходимо существенное суждение
руководства.
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Справедливая стоимость финансовых инструментов
В случаях, когда справедливая стоимость финансовых инструментов и финансовых обязательств, признанных в
консолидированном отчёте о финансовом положении, не может быть определена на основании данных
активных рынков, она определяется с использованием методов оценки, включая модель дисконтированных
денежных потоков. В качестве исходных данных для этих моделей по возможности используется информация с
наблюдаемых рынков, однако в тех случаях, когда это не представляется практически осуществимым,
требуется определенная доля суждения для установления справедливой стоимости. Суждения включают учёт
таких исходных данных как риск ликвидности, кредитный риск и волатильность. Изменения в допущениях
относительно данных факторов могут оказать влияние на справедливую стоимость финансовых инструментов,
отраженную в консолидированной финансовой отчётности.
5.

ИНФОРМАЦИЯ ПО ОПЕРАЦИОННЫМ СЕГМЕНТАМ

Операционные сегменты
Для управленческих целей, Группа представляет собой одну хозяйственную единицу, которая занимается
передачей электроэнергии, технической диспетчеризацией отпуска в сеть и потребления электрической
энергии, организацией балансирования производства и потребления электрической энергии в Казахстане.
Данный операционный сегмент представляет собой единственный отчётный сегмент.
Географическая информация
Информация по географическому расположению потребителей представлена следующим образом:
За шесть месяцев,
закончившихся 30 июня
2014 г.
2013 г.

В тысячах тенге

Доходы от Казахстанских потребителей
Доходы от Российских потребителей
Доходы от Узбекистанских потребителей
Итого доходы согласно промежуточному консолидированному
отчёту о совокупном доходе

32.779.444
3.317.506
6.588.718

27.829.552
6.034.221
1.112.779

42.685.668

34.976.552

Руководство анализирует доходы и прибыль до налогообложения в соответствии с МСФО.
За шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2014 года, доходы от одного клиента составили 6.588.718 тысяч тенге,
включают доходы от регулирования мощности и продажи покупной электроэнергии.
За шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2013 года, доходы от одного клиента составили 3.730.898 тысяч тенге,
включают доходы от передачи электроэнергии.
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В тысячах тенге

Земля

Здание

Сооруже-ния
НЭС

Транспорт и
прочие
основные
средства

Незавершенное
строительство

Итого

Первоначальная
стоимость
На 1 января 2013 года*
Поступления
Переводы
Выбытия

1.161.998
7.584
2.392
(146)

6.549.853
155
8.661
(63.878)

166.102.477
273
4.419.111
(15.166)

25.105.370
305.045
(537.929)
(69.958)

34.447.386
7.390.030
(3.892.235)
(114.897)

233.367.084
7.703.087
–
(264.045)

На 30 июня 2013 года*

1.171.828

6.494.791

170.506.695

24.802.528

37.830.284

240.806.126

На 1 января 2014 года
Поступления
Переводы
Прирост стоимости от
переоценки (ОСД)
Прирост стоимости от
переоценки (ОПиУ)
Выбытия

1.324.235
418
72.079

6.984.370
–
6.603.236

496.334.581
46.168
15.253.026

26.978.560
296.532
1.876.800

36.937.761
6.697.474
(23.805.141)

568.559.507
7.040.592
–

–

–

241.801.480

–

–
–

–
–

На 30 июня 2014 года

1.396.732

13.587.606

770.150.152

28.988.451

16.767.840
(52.943)

–
(163.441)

–
(56.150)
(33.855)
19.740.089

241.801.480
16.711.690
(250.239)
833.863.030

Накопленный износ
На 1 января 2013 года*
Отчисления за период
Выбытия

–
–
–

(1.311.423)
(70.773)
5.650

(54.553.326)
(2.686.876)
11.904

(14.058.108)
(776.251)
69.512

−
−
−

(69.922.857)
(3.533.900)
87.066

На 30 июня 2013 года*

–

(1.376.546)

(57.228.298)

(14.764.847)

−

(73.369.691)

На 1 января 2014 года
Отчисления за период
Прирост стоимости от
переоценки (ОСД)
Прирост стоимости от
переоценки (ОПиУ)
Выбытия
На 30 июня 2014 года

–
–

(1.405.936)
(78.639)

(242.805.084)
(6.753.153)

(15.529.323)
(962.834)

–
–

(259.740.343)
(7.794.626)

–

(102.914.191)

–
–
–

(2.517.678)
200.718
(372.766.120)

–
–
–
–

–
–
–
(1.484.575)

(102.914.191)
(2.517.678)
52.343
(354.937.763)

–
–
148.375
(16.343.782)

Остаточная стоимость
На 1 января 2013 года

1.161.998

5.238.430

111.549.151

11.047.262

34.447.386

163.444.227

На 30 июня 2013 года

1.171.828

5.118.245

113.278.397

10.037.681

37.830.284

167.436.435

На 1 января 2014 года

1.324.235

5.578.434

253.529.497

11.449.237

36.937.761

308.819.164

На 30 июня 2014 года

1.396.732

12.103.031

415.212.389

12.644.669

19.740.089

461.096.910

*

В 2013 году Группа изменила классификацию основных средств («ОС») между классами ОС. Данная
переклассификация не оказала влияния на итоговую первоначальную стоимость по состоянию на 1 января и 30 июня
2013 года, и итоговый накопленный износ по состоянию на 1 января и 30 июня 2013 года.

Переоценка основных средств
Как изложено в Примечаниях 3 и 4, с 1 ноября 2013 года Группа изменила метод учёта сооружений НЭС на
модель переоценки. Группа провела переоценку сооружений НЭС по состоянию на 1 июня 2014 года.
Предыдущая переоценка проводилась по состоянию на 1 ноября 2013 года. Группа привлекла
аккредитованного независимого оценщика ТОО «Делойт ТСФ» для оценки справедливой стоимости
сооружений НЭС.
Переоцененные сооружения НЭС представляют один класс активов согласно МСБУ 13, основываясь на
природе, характеристике и рисках, присущих активу. Исходные данные для определения справедливой
стоимости сооружений НЭС, относятся 3-му уровню в иерархии справедливой стоимости (ненаблюдаемые
исходные данные). Метод оценки и основные примененные допущения изложены в Примечании 4.
В результате переоценки Группа признала прирост стоимости от переоценки некоторых активов, включенный в
состав прочего совокупного дохода в сумме 138.887.289 тысяч тенге, и соответствующее отложенное налоговое
обязательство в сумме 27.777.458 тысяч тенге.
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Переоценка основных средств (продолжение)
Сумма превышения справедливой стоимости над балансовой стоимости была отражена в отчете о прибылях и
убытках как доход от переоценки на общую сумму 14.194.012 тысяч тенге в той степени, в которой данные
активы были ранее обесценены, в то время как оставшаяся сумма была отражена как увеличение
соответствующего резерва по переоценке.
Балансовая стоимость сооружений НЭС, если бы они были учтены по первоначальной стоимости за вычетом
накопленного износа, представлена следующим образом:
30 июня 2014 г.

В тысячах тенге

Первоначальная стоимость
Накопленный износ
Остаточная стоимость

31 декабря 2013 г.

217.121.742
(62.741.603)
154.380.139

201.961.515
(59.478.037)
142.483.478

По состоянию на 30 июня 2014 года и 31 декабря 2013 года информация по основным средствам включает
следущее:
В тысячах тенге

30 июня 2014 г.

31 декабря 2013 г.

6.849.708

5.270.606

Полностью самортизированные основные средства (по первоначальной
стоимости), находящиеся в использовании

Капитализация затрат по займам
В течение шести месяцев, закончившихся 30 июня 2014 года Группа капитализировала затраты по займам, по
ставке капитализации в размере 1,5% - 4,2% на сумму 260.509 тысяч тенге (в течение шести месяцев,
закончившихся 30 июня 2013 года: 529.241 тысячу тенге по ставке капитализации в размере 1,7% - 4,3%).
Незавершенное строительство
Незавершенное строительство, в основном, представлено оборудованием и строительно-монтажными работами
по реализации проектов «Строительство ПС 500кВ Алма с присоединением к НЭС Казахстана линиями
напряжением 500кВ, 220 кВ», «Реконструкция ВЛ 220 кВ ЦГПП-Осакаровка» и «Модернизация Национальной
электрической сети Казахстана» II этап.
Авансы, выданные на приобретение долгосрочных активов
По состоянию на 30 июня 2014 года авансы, выданные на приобретение долгосрочных активов, в основном
представлены авансами, выплаченными поставщикам за строительные работы и услуги, относящиеся к
следующим проектам:
·

«Строительство линии 500кВ Экибастуз – Шульбинская ГЭС (Семей) – Усть-Каменогорск»;

·

«Строительство ПС 500кВ Алма с присоединением к НЭС Казахстана линиями напряжением 500, 220 кВ»;

·

«Модернизация Национальной электрической сети Казахстана» II этап;

·

«Реконструкции ВЛ 220 кВ ЦГПП-Осакаровка».
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ПРИМЕЧАНИЯ К ПРОМЕЖУТОЧНОЙ КОНСОЛИДИРОВАННОЙ ФИНАНСОВОЙ
ОТЧЁТНОСТИ (продолжение)
7.

ИНВЕСТИЦИИ В АССОЦИИРОВАННЫЕ КОМПАНИИ

Инвестиции в ассоциированные компании представлены следующим образом:
В тысячах тенге

ТОО «КазЭнергоПровод»
АО «Батыс Транзит»

30 июня 2014 г.

31 декабря 2013 г.

169.413
–
169.413

220.446
–
220.446

Доля владения Группы в ассоциированных компаниях представлена следующим образом:

ТОО «КазЭнергоПровод»
АО «Батыс Транзит»

30 июня 2014 г.

31 декабря 2013 г.

49,9%
20,0%

49,9%
20,0%

ТОО «КазЭнергоПровод»
В октябре 2012 г. Группа и ТОО «East Industry Company Ltd», третья сторона, создали ТОО «КазЭнергоПровод»
(далее по тексту «КазЭнергоПровод»). Доля владения Группы в КазЭнергоПровод составляет 49,9%. Основным
местом деятельности КазЭнергоПровод и страной регистрации является Республика Казахстан. Основной
деятельностью КазЭнергоПровод является производство и реализация кабельной и проводниковой продукции.
Инвестиции в КазЭнергоПровод учитываются по методу долевого участия.
30 января 2014 года Группа и ТОО «East Industry Company Ltd» подписали дополнительное соглашение к
Уставному договору об уменьшении уставного капитала ТОО «КазЭнергоПровод» до 360.000 тысяч тенге, в
результате чего был произведен возврат денежных средств Группе в размере 44.710 тысяч тенге.
Нижеприведенная таблица содержит обобщенную финансовую информацию КазЭнергоПровод:
В тысячах тенге

Отчёт о финансовом положении
Текущие активы
Долгосрочные активы
Текущие обязательства
Чистые активы

30 июня 2014 г.

31 декабря 2013 г.

172.330
167.431
(256)
339.505

214.167
153.012
(652)
366.527

За шесть месяцев, закончившихся
30 июня 2014 г.
30 июня 2013 г.

В тысячах тенге

Отчёт о совокупном доходе
Доходы
Чистый убыток

–
(12.672)

18.865
(5.865)

Доля в убытке ассоциированной компании составила 6.323 тысяч тенге в промежуточном консолидированном
отчёте о совокупном доходе за шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2014 года.
Сверка обобщенной финансовой информации к балансовой стоимости КазЭнергоПровод представлена
следующим образом:
В тысячах тенге

Доля Группы в чистых активах
Неуплаченный взнос в уставной капитал прочими учредителями
Балансовая стоимость инвестиции

30 июня 2014 г.

31 декабря 2013 г.

169.413
–
169.413

182.897
37.549
220.446

АО «Батыс Транзит»
По состоянию на 30 июня 2014 года и 31 декабря 2013 года Группе принадлежала 20% доля в
АО «Батыс Транзит» (далее по тексту «Батыс Транзит»). Основным местом деятельности Батыс Транзит и
страной регистрации является Республика Казахстан. Основной деятельностью Батыс транзит является
реализация проекта по строительству и эксплуатации межрегиональной линии электропередачи, соединяющей
Северный Казахстан с Актюбинской областью. Облигации Батыс Транзит выпущены на Казахстанской
Фондовой Бирже. Инвестиции в Батыс Транзит учитываются по методу долевого участия.
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7.

ИНВЕСТИЦИИ В АССОЦИИРОВАННЫЕ КОМПАНИИ (продолжение)

АО «Батыс Транзит» (продолжение)
По состоянию на 30 июня 2014 года и 31 декабря 2013 года балансовая стоимость инвестиций в Батыс Транзит
была списана до нуля в связи с накопленными убытками, которые снизили стоимость капитала до нуля. Общая
сумма непризнанной доли в убытках Батыс Транзит по состоянию на 30 июня 2014 года составила
37.641 тысяч тенге (по состоянию на 31 декабря 2013 года: 49.520 тысяч тенге).
Нижеприведенная таблица содержит обобщенную финансовую информацию Батыс Транзит:
30 июня 2014 г.

В тысячах тенге

Отчёт о финансовом положении
Текущие активы
Долгосрочные активы
Текущие обязательства
Долгосрочные обязательства
Чистые обязательства

377.915
22.399.027
(2.255.867)
(20.709.282)
(188.207)

31 декабря 2013 г.
1.709.039
22.548.744
(3.568.396)
(20.936.989)
(247.602)

За шесть месяцев, закончившихся
30 июня 2014 г.
30 июня 2013 г.

В тысячах тенге

Отчёт о совокупном доходе
Доходы
Чистая прибыль

2.056.146
59.395

1.923.467
198.906

Сверка обобщенной финансовой информации к балансовой стоимости Батыс Транзит представлена следующим
образом:
В тысячах тенге

30 июня 2014 г.

31 декабря 2013 г.

(37.641)
37.641
–

(49.520)
49.520
–

30 июня 2014 г.

31 декабря 2013 г.

1.271.008
985.976
325.613
72.178
(203.679)
2.451.096

1.064.197
841.503
118.636
56.523
(163.972)
1.916.887

2014

2013

163.972
39.730
–
(23)
203.679

565.505
–
(190.118)
(39.654)
335.733

Доля Группы в чистых обязательствах
Непризнанная доля в убытке
Балансовая стоимость инвестиции

8.

ЗАПАСЫ

В тысячах тенге

Запасные части
Сырье и прочие материалы
Горюче-смазочные материалы
Прочие запасы
Минус: резерв на устаревшие запасы

Движение по резерву на устаревшие запасы представлены следующим образом:
В тысячах тенге

На 1 января
Отчисление за период
Списано
Восстановлено за период
На 30 июня
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ПРИМЕЧАНИЯ К ПРОМЕЖУТОЧНОЙ КОНСОЛИДИРОВАННОЙ ФИНАНСОВОЙ
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9.

ТОРГОВАЯ ДЕБИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ

В тысячах тенге

30 июня 2014 г.

31 декабря 2013 г.

16.227.435
(3.134.435)
13.093.000

9.394.712
(893.394)
8.501.318

Торговая задолженность
Минус: резерв по сомнительной задолженности

Движение по резерву по сомнительной задолженности представлены следующим образом:
В тысячах тенге

На 1 января
Отчисление за период
Восстановлено
Списано
На 30 июня

2014

2013

893.394
2.407.705
(158.240)
(8.424)
3.134.435

666.260
304.077
(27.767)
(6.312)
936.258

В течение шести месяцев, закончившихся 30 июня 2014 года, Группа начислила резерва по сомнительной
дебиторской задолженности от Узбек Энерго ГАК в размере 2.158.816 тысяч тенге за услуги регулирования
мощности и продажу покупной электроэнергии (за шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2013 года:
227.323 тысячи тенге). В соответствии с условиями договора с Узбек Энерго ГАК в течение шести месяцев,
закончившихся 30 июня 2014 года срок оплаты дебиторской задолженности был увеличен с 30 до 60 дней со
дня получения счёта.
Анализ торговой дебиторской задолженности по срокам возникновения представлен следующим образом:

В тысячах тенге

30 июня 2014 года
31 декабря 2013 года

Итого
13.093.000
8.501.318

Не
просроченная, не обесцененная

Просроченная, но не обесцененная
30-90 дней

3.890.210
8.037.914

5.298.114
160.121

91-180 дней
2.665.974
2.731

181-270 дней

свыше
271 дня

1.238.702
300.552

–
–

Торговая дебиторская задолженность была выражена в следующих валютах:
В тысячах тенге

Доллар США
Тенге
Российский рубль

10.

30 июня 2014 г.

31 декабря 2013 г.

9.673.556
3.023.706
395.738
13.093.000

4.388.875
3.830.074
282.369
8.501.318

30 июня 2014 г.

31 декабря 2013 г.

2.803.420
868.269
3.671.689

–
868.269
868.269

15.459.987
13.105
15.473.092
19.144.781

18.937.123
55.308
18.992.431
19.860.700

ПРОЧИЕ ФИНАНСОВЫЕ АКТИВЫ

В тысячах тенге

Долгосрочные финансовые активы
Депозиты
Облигации АО «Батыс-Транзит»

Краткосрочные финансовые активы
Депозиты
Начисленные вознаграждения по облигациям АО «Батыс-Транзит»
Итого прочие финансовые активы
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10.

ПРОЧИЕ ФИНАНСОВЫЕ АКТИВЫ (продолжение)

В 2007-2009 годах Группа приобрела облигации АО «Батыс Транзит», предприятие, чьи облигации выпущены
на Казахстанской фондовой бирже. Процентная ставка по облигациям составляет 5%. Облигации
классифицированы как финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи. Справедливая стоимость
облигаций основана на цене, получаемой в случае продажи актива или выплачиваемая для передачи
обязательства, и следовательно, это цена выхода, а не цена входа. Группа также имеет инвестиции в
ассоциированную компанию АО «Батыс Транзит», балансовая стоимость которых была списана до нуля в связи
с накопленными убытками компании (Примечание 7). Группа не учитывает непризнанную долю в убытке
ассоциированной компании совместно с инвестициями в облигации АО «Батыс Транзит», поскольку данные
облигации являются обеспеченными гарантией Правительства Республики Казахстан в соответствии с
договором поручительства от 9 января 2006 года.
В январе 2014 года Группа разместила долгосрочный депозит в АТФ банке на сумму 15.000 тысяч долларов США
(эквивалент в тенге 2.752.650 тысяч тенге) с фиксированной процентной ставкой 4,5% годовых. Баланс по
состоянию на 30 июня 2014 года включает начисленный процентный доход на сумму 50.770 тысяч тенге.
Краткосрочные депозиты по состоянию на 30 июня 2014 года и 31 декабря 2013 года представлены депозитами
в казахстанских банках с фиксированной процентной ставкой 5%-8,5% годовых; а также включает
начисленный процентный доход на сумму 420.242 тысячи тенге и 322.929 тысяч тенге, соответственно.
Прочие финансовые активы были выражены в следующих валютах:
В тысячах тенге

Доллар США
Тенге

11.

30 июня 2014 г.

31 декабря 2013 г.

14.879.580
4.265.201
19.144.781

12.064.220
7.796.480
19.860.700

ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА, ОГРАНИЧЕННЫЕ В ИСПОЛЬЗОВАНИИ

В тысячах тенге

Денежные средства на резервных счетах
Денежные средства на счетах обслуживания долга
Прочие денежные средства в ограничении

30 июня 2014 г.

31 декабря 2013 г.

1.481.376
465.463
77.809
2.024.648

1.240.009
369.953
78.872
1.688.834

По состоянию на 30 июня 2014 года и 31 декабря 2013 года денежные средства, ограниченные в использовании
представлены денежными средствами в банках на счетах обслуживания долга и резервных счетах.
В соответствии с условиями кредитных соглашений с МБРР и ЕБРР, кредиторами Группы, Группа
аккумулирует денежные средства на специальном банковском счёте обслуживания долга, открытом в
Казахстанском банке, в течение полугодового периода до даты выплаты основного долга, процентов и
комиссий по займам МБРР и ЕБРР.
В соответствии с условиями соглашений о предоставлении гарантий с Правительством Республики Казахстан,
поручителем по займам Группы (Примечание 15), Группа обязуется держать денежные средства на
специальном резервном счёте, открытом в Казахстанском банке и требуемый баланс счёта должен составлять
не менее 110% от предстоящей полугодовой выплаты основного долга, процентов и комиссий по займам МБРР
и ЕБРР.
Денежные средства, ограниченные в использовании по состоянию на 30 июня 2014 и 31 декабря 2013 годов
были выражены в следующих валютах:
В тысячах тенге

Доллар США
Тенге

31

30 июня 2014 г.

31 декабря 2013 г.

1.946.839
77.809
2.024.648

1.609.962
78.872
1.688.834

АО «Казахстанская Компания по
Управлению Электрическими Сетями»

Неаудированная промежуточная
консолидированная финансовая отчётность

ПРИМЕЧАНИЯ К ПРОМЕЖУТОЧНОЙ КОНСОЛИДИРОВАННОЙ ФИНАНСОВОЙ
ОТЧЁТНОСТИ (продолжение)
12.

ПРОЧИЕ ТЕКУЩИЕ АКТИВЫ

В тысячах тенге

Расходы будущих периодов
Авансы, уплаченные за поставку материалов и оказание услуг
Займы, выданные сотрудникам
Прочая дебиторская задолженность
Минус: резерв по обесценению прочих текущих активов

30 июня 2014 г.

31 декабря 2013 г.

585.210
460.135
28.810
126.483
(61.600)
1.139.038

410.330
427.372
30.082
81.053
(29.574)
919.263

Изменения в резерве по обесценению прочих текущих активов представлены следующим:
В тысячах тенге

2014 г.

2013 г.

На 1 января
Отчисление за период
Восстановлено
Списано
На 30 июня

29.574
36.044
(1.112)
(2.906)
61.600

65.366
12.399
(15.051)
(3.447)
59.267

30 июня 2014 г.

31 декабря 2013 г.

12.163.548
6.042.542
–
5.865
1.246
18.213.201

4.855.815
2.862.774
4.000.000
4.550
4.416
11.727.555

13.

ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ИХ ЭКВИВАЛЕНТЫ

В тысячах тенге

Расчётные счета в банках в иностранной валюте
Расчётные счета в банках в тенге
Краткосрочные депозиты
Наличность в кассе
Деньги на специальных счетах

По состоянию на 30 июня 2014 года и 31 декабря 2013 года, денежные средства и их эквиваленты были
выражены в следующих валютах:
В тысячах тенге

Доллар США
Тенге
Евро
Российский рубль
Прочие

14.

30 июня 2014 г.

31 декабря 2013 г.

6.554.270
6.049.653
5.112.722
496.161
395
18.213.201

3.082.412
6.871.741
1.658.253
114.821
328
11.727.555

КАПИТАЛ

По состоянию на 30 июня 2014 года и 31 декабря 2013 года уставный капитал Компании состоял из
238.324.377 акций номинальной стоимостью 500 тенге каждая, из которых 214.491.940 были выпущены и
полностью оплачены.
Каждая обыкновенная акция имеет равное право голоса. Группа не имеет привилегированных акций.
Держатели обыкновенных акций имеют право голоса, но выплата дивидендов не гарантирована.
Дивиденды
29 марта 2013 года Группа объявила дивиденды по результатам 2012 года на общую сумму
2.082.309 тысяч тенге. Дивиденды составили 9,74 тенге на одну обыкновенную акцию в соответствии с общим
числом акций, равную 213.685.940 штук. 11 апреля 2013 года объявленные дивиденды были выплачены. В
течение шести месяцев, закончившихся 30 июня 2014 года, Группа не объявляла и не выплачивала дивиденды.
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14.

КАПИТАЛ (продолжение)

Прибыль на акцию
Суммы базовой прибыли на акцию рассчитаны путем деления чистой прибыли за период на средневзвешенное
количество обыкновенных акций в обращении в течение периода. Группа имела 214.491.940 средневзвешенное
количество обыкновенных акций в обращении в течение шести месяцев, закончившихся 30 июня 2014 года (в
течение шести месяцев, закончившихся 30 июня 2013 года: 213.865.656). У Группы отсутствуют
потенциальные разводненные обыкновенные акции. За шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2014 года и
2013 года, базовая прибыль на акцию составила 2,74 тенге и 20,15 тенге, соответственно.
Балансовая стоимость акций
В соответствии с решением Биржевого совета АО «Казахстанская фондовая биржа» (далее по тексту «КФБ») от
4 октября 2010 года, финансовая отчётность должна содержать данные о балансовой стоимости одной акции
(простой и привилегированной) на отчётную дату, рассчитанной в соответствии с утвержденными КФБ
правилами.
30 июня 2014 г.

В тысячах тенге

Итого активов
Минус: нематериальные активы
Минус: итого обязательств
Чистые активы для обыкновенных акций
Количество обыкновенных акций
Балансовая стоимость простой акции, тенге

31 декабря 2013 г.

529.254.981
(822.259)
(197.057.230)
331.375.492

367.321.726
(885.708)
(146.140.263)
220.295.755

214.491.940
1.545

214.491.940
1.027

Фонд переоценки активов
По состоянию на 30 июня 2014 года и 31 декабря 2013 года фонд переоценки активов представлен приростом
стоимости в результате переоценки сооружений НЭС Группы, проведенной по состоянию на 1 июня 2014 года
(предыдущая переоценка была проведена по состоянию на 1 ноября 2013 года) (Примечание 6). Перевод из
фонда переоценки активов в накопленный убыток, в результате выбытия основных средств, за шесть месяцев,
закончившихся 30 июня 2014 года, составил 2.321 тысячу тенге (за шесть месяцев, закончившихся 30 июня
2013 года: ноль).
Прочие резервы
Прочие резервы представляют собой накопленные резервы по переоценке инвестиций, имеющихся в наличии
для продажи. После первоначальной оценки финансовые инвестиции, имеющиеся в наличии для продажи,
оцениваются по справедливой стоимости, а нереализованные доходы или расходы по ним признаются в
качестве прочего совокупного дохода в составе резервов вплоть до момента прекращения признания
инвестиции. Справедливая стоимость облигаций основана на цене, получаемой в случае продажи актива или
выплачиваемая для передачи обязательства, и следовательно, это цена выхода, а не цена входа.
15.

ЗАЙМЫ

В тысячах тенге

Международный банк реконструкции и развития («МБРР»)
Европейский банк реконструкции и развития («ЕБРР»)
За вычетом текущей части займов подлежащего погашению в течение
12 месяцев

30 июня 2014 г.

31 декабря 2013 г.

45.748.490
71.734.259
117.482.749

37.906.593
54.634.680
92.541.273

(13.402.909)
104.079.840

(10.218.204)
82.323.069

По состоянию на 30 июня 2014 года и 31 декабря 2013 года начисленное, невыплаченное вознаграждение по
займам Группы составило 966.944 тысячи тенге и 712.253 тысячи тенге, соответственно.
По состоянию на 30 июня 2014 года и 31 декабря 2013 года несамортизированная часть комиссии по
организации займов составила 936.018 тысяч тенге и 976.862 тысячи тенге, соответственно.
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15.

ЗАЙМЫ (продолжение)

Займы были выражены в следующих валютах:
В тысячах тенге

30 июня 2014 г.

31 декабря 2013 г.

69.507.714
47.975.035
117.482.749

57.725.280
34.815.993
92.541.273

В долларах США
В евро

«Модернизация Национальной Электрической Сети»
В 1999 года Группа открыла следующие кредитные линии для реализации проекта «Модернизация
Национальной Электрической Сети»:
(а)

140.000 тысяч долларов США, предоставленных МБРР сроком на 20 лет, обеспечена гарантией
Правительства Республики Казахстан. Заём подлежит погашению ежегодными взносами, начиная с
2005 года. Проценты по займу начисляются по ставке ЛИБОР плюс общий спрэд и погашаются дважды в
год. По состоянию на 30 июня 2014 года и 31 декабря 2013 года остаток задолженности по займу составляет
65.415 тысяч долларов США (эквивалент в тенге 12.004.307 тысяч) и 70.415 тысяч долларов США
(эквивалент в тенге 10.816.448 тысяч), соответственно;

(б)

45.000 тысяч долларов США, предоставленных ЕБРР сроком на 15 лет, обеспечены гарантией
Правительства Республики Казахстан. Заём подлежит погашению ежегодными взносами, начиная с
2004 года. Проценты по займу начисляются по ставке ЛИБОР плюс маржа 1%, и погашаются дважды в год.
По состоянию на 30 июня 2014 года и 31 декабря 2013 года остаток задолженности по займу составляет
5.866 тысяч долларов США (эквивалент в тенге 1.076.470 тысяч) и 7.827 тысяч долларов США (эквивалент в
тенге 1.202.305 тысяч), соответственно.

«Строительство второй линии электропередачи 500 кВ транзита Север-Юг Казахстана»
В 2005 году, для осуществления 2 этапа «Строительство второй линии электропередачи 500 кВ транзита Север-Юг
Казахстана» получена кредитная линия на сумму 100.000 тысяч долларов США, предоставленная МБРР на период
17 лет, из которых первые пять лет являются льготным периодом. Кредитная линия обеспечена гарантией
Правительства Республики Казахстан. Проценты по займу начисляются по долларовой ставке ЛИБОР плюс общий
спрэд и погашаются дважды в год. В 2011 году неосвоенная часть кредитной линии от МБРР в размере
1.918 тысяч долларов США была аннулирована в связи с тем, что сумма фактических затрат, понесенных в ходе
данного проекта была меньше, чем ожидалось. По состоянию на 30 июня 2014 года и 31 декабря 2013 года остаток
задолженности по займу составляет 69.363 тысячи долларов США (эквивалент в тенге 12.728.751 тысяча) и
73.441 тысяча долларов США (эквивалент в тенге 11.281.206 тысяч), соответственно.
«Модернизация Национальной электрической сети Казахстана» II этап
В 2008 году для осуществления проекта «Модернизация Национальной электрической сети Казахстана» II этап
были открыты следующие кредитные линии:
(а)

две кредитные линии на суммы 127.500 тысяч евро и 75.000 тысяч евро, предоставленные ЕБРР на
период 15 лет, из которых первые четыре года являются льготным периодом. Проценты по займу
начисляются по межбанковской шестимесячной ставке ЕВРОБОР плюс маржа 3,85% и погашаются
дважды в год. По состоянию на 30 июня 2014 года и 31 декабря 2013 года остаток задолженности по
займу составляет 149.795 тысяч евро (эквивалент в тенге 37.436.651 тысяча) и 130.252 тысячи евро
(эквивалент в тенге 27.505.277 тысяч), соответственно;

(б)

кредитная линия на сумму 47.500 тысяч евро, предоставленная ЕБРР на 12 лет, из которых первые
четыре года являются льготным периодом. Проценты по займу начисляются по межбанковской
шестимесячной ставке ЕВРОБОР плюс маржа 3,55%, и погашаются дважды в год. По состоянию на
30 июня 2014 года и 31 декабря 2013 года остаток задолженности по займу составляет 37.118 тысяч евро
(эквивалент в тенге 9.276.631 тысяча) и 30.743 тысяч евро (эквивалент в тенге 6.492.013 тысяч),
соответственно;

(в)

кредитная линия на сумму 5.000 тысяч евро, предоставленная ЕБРР на 9 лет, из которых первые четыре
года являются льготным периодом. Проценты по займу начисляются по межбанковской шестимесячной
ставке ЕВРОБОР плюс маржа 2,75%, и погашаются дважды в год. По состоянию на 30 июня 2014 года и
31 декабря 2013 года остаток задолженности по займу составляет 3.405 тысяч евро (эквивалент в тенге
850.898 тысяч) и 2.918 тысяча евро (эквивалент в тенге 616.299 тысяч), соответственно.
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ЗАЙМЫ (продолжение)

«Модернизация Национальной электрической сети Казахстана» II этап (продолжение)
В ноябре 2013 года с ЕБРР было заключено дополнительное соглашение, в соответствии с условиями которого,
сумма второй кредитной линии была уменьшена с 75.000 тысяч евро до 53.443 тысячи евро.
«Схема выдачи мощности Мойнакской ГЭС»
В 2009 году для осуществления проекта «Схема выдачи мощности Мойнакской ГЭС» Группа получила
кредитную линию на сумму 48.000 тысяч долларов США, предоставленная МБРР на 25 лет, из которых первые
пять лет являются льготным периодом. Кредитная линия обеспечена гарантией Правительства Республики
Казахстан. Проценты по займу начисляются по долларовой ставке ЛИБОР плюс фиксированный спрэд и
погашается дважды в год. В мае 2013 года неосвоенная часть кредитной линии от МБРР в размере
3.274 тысячи долларов США была аннулирована в связи с тем, что сумма фактических затрат, понесенных в
ходе данного проекта была меньше, чем ожидалось. По состоянию на 30 июня 2014 года и 31 декабря 2013 года
остаток задолженности по займу составляет 44.726 тысяч долларов США (эквивалент в тенге 8.207.688 тысяч) и
44.726 тысяч долларов США (эквивалент в тенге 6.870.377 тысяч), соответственно.
«Строительство ПС 500кВ Алма»
В 2010 году для осуществления проекта «Строительство ПС 500кВ Алма с присоединением к НЭС Казахстана
линиями напряжением 500, 220 кВ» была открыта кредитная линия на сумму 78.000 тысяч долларов США,
предоставленная МБРР сроком на 25 лет, из которых первые пять лет являются льготным периодом. Кредитная
линия обеспечена гарантией Правительства Республики Казахстан. Проценты по займу начисляются по
долларовой ставке ЛИБОР плюс фиксированный спрэд и погашается дважды в год. По состоянию на 30 июня
2014 года и 31 декабря 2013 года остаток задолженности по займу составляет 70.901 тысячу долларов США
(эквивалент в тенге 13.011.083 тысячи) и 59.869 тысяч долларов США (эквивалент в тенге 9.196.545 тысяч),
соответственно.
«Реконструкция ВЛ 220 кВ ЦГПП-Осакаровка»
В 2011 году для рефинансирования займов ЕБРР и БРК, полученных в 2004-2005 годах в рамках реализации
1, 2, 3 этапов проекта «Строительство второй линии электропередачи 500кВ транзита Север-Юг Казахстана»,
Группой были открыты следующие кредитные линии ЕБРР в рамках проекта «Реконструкция ВЛ 220 кВ
ЦГПП-Осакаровка»:
(а)

две кредитные линии на суммы 77.293 тысячи долларов США и 44.942 тысячи долларов США
предоставленные ЕБРР на период 15 лет. Проценты по займу начисляются по межбанковской
шестимесячной ставке ЛИБОР плюс маржа 3,95%, и погашаются дважды в год. По состоянию на
30 июня 2014 года и 31 декабря 2013 года остаток задолженности по займу составляет
99.158 тысяч долларов США (эквивалент в тенге 18.196.500 тысяч) и 103.290 тысяч долларов США
(эквивалент в тенге 15.866.327 тысяч), соответственно;

(б)

кредитная линия на сумму 17.973 тысячи долларов США, предоставленная ЕБРР на период 12 лет.
Проценты по займу начисляются по межбанковской шестимесячной ставке ЛИБОР плюс маржа 3,70%, и
погашаются дважды в год. По состоянию на 30 июня 2014 года и 31 декабря 2013 года остаток
задолженности по займу составляет 13.718 тысяч долларов США (эквивалент в тенге 2.517.339 тысяч) и
14.480 тысяч долларов США (эквивалент в тенге 2.224.245 тысяч), соответственно.

В 2011 году для осуществления проекта «Реконструкция ВЛ 220 кВ ЦГПП-Осакаровка» были открыты
кредитные линии на сумму 12.900 тысяч долларов США (А2, B1b) и 1.900 тысяч долларов США (B2b),
предоставленные ЕБРР на период 12 лет, из которых первые три года являются льготным периодом. Проценты
по займу определены по межбанковской шестимесячной ставке ЛИБОР плюс 3,95% (А2, B1b) и 3,70% (B2b), и
погашаются дважды в год. По состоянию на 30 июня 2014 года и 31 декабря 2013 года остаток задолженности
по займу составляет 11.691 тысячу долларов США (эквивалент в тенге 2.145.505 тысяч) и 4.783 тысячи
долларов США (эквивалент в тенге 734.803 тысячи), соответственно.
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ОТЧЁТНОСТИ (продолжение)
16.

РЕЗЕРВ НА СТРОИТЕЛЬСТВО

В соответствии с решением Членов Правления Самрук-Казына от 28 ноября 2013 года Группа обязуется
построить детский сад в городе Астана. В течение шести месяцев, закончившихся 30 июня 2014 года Группа
оценила затраты на строительство и заключила договор со строительной компанией. Соответственно, Группа
признала резерв на строительство на общую сумму 681.463 тысячи тенге и соответствующее распределение
акционеру.
17.

ТОРГОВАЯ И ПРОЧАЯ КРЕДИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ

В тысячах тенге

Кредиторская задолженность за основные средства и незавершенное
строительство
Кредиторская задолженность за покупную электроэнергию
Кредиторская задолженность за запасы и оказанные услуги

30 июня 2014 г.

31 декабря 2013 г.

5.466.313
4.062.619
1.007.279
10.536.211

10.978.705
2.005.930
1.729.167
14.713.802

Кредиторская задолженность по состоянию на 30 июня 2014 года и 31 декабря 2013 года была выражена в
следующих валютах:
В тысячах тенге

Тенге
Евро
Доллары США
Российский рубль
Британский фунт стерлингов

18.

31 декабря 2013 г.

5.999.057
2.024.589
1.767.736
744.829
–
10.536.211

7.530.783
4.951.818
1.579.960
650.229
1.012
14.713.802

30 июня 2014 г.

31 декабря 2013 г.

1.186.261
30.156
229.493
1.445.910

1.000.599
84.620
206.177
1.291.396

ПРОЧИЕ ТЕКУЩИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

В тысячах тенге

Обязательства перед работниками
Начисленная комиссия за неиспользованную часть займа ЕБРР*
Прочее
*

30 июня 2014 г.

Группа обязуется выплачивать ежегодную комиссию за неиспользованную часть займа ЕБРР по ставкам 0,5% и 1%.
За шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2014 года, сумма начисленной комиссии за неиспользованную часть
займа составила 43.752 тысячи тенге (за шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2013 года: 87.088 тысяч тенге)
(Примечание 22).
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ОТЧЁТНОСТИ (продолжение)
19.

ДОХОДЫ

В тысячах тенге

Передача электроэнергии
Услуги по технической диспетчеризации
Доход от реализации покупной
электроэнергии
Услуги по организации балансирования
производства и потребления электроэнергии
Доходы от продажи электроэнергии с целью
компенсации межгосударственного сальдо
перетоков электрической энергии
Услуги по регулированию мощности
Прочее
Скидки потребителям

За три месяца,
закончившихся 30 июня
2014 г.
2013 г.

За шесть месяцев,
закончившихся 30 июня
2014 г.
2013 г.

11.382.461
2.567.359

10.740.380
2.479.710

24.342.742
5.662.140

23.912.320
5.389.880

132.489

1.159

4.877.166

1.114.610

2.164.982

1.446.259

4.762.995

3.149.408

1.247.410
661.818
253.437
18.409.956

1.155.026
-218.306
16.040.840

1.958.141
1.711.551
620.231
43.934.966

2.300.578
–
431.064
36.297.860

(663.487)
17.746.469

(714.984)
15.325.856

(1.249.298)
42.685.668

(1.321.308)
34.976.552

Скидки потребителям утверждаются приказом Агентства Республики Казахстан по регулированию
естественных монополий.
6 января 2014 года Группа заключила договор с Узбек Энерго ГАК на оказание услуг по регулированию
мощности.
20.

СЕБЕСТОИМОСТЬ ОКАЗАННЫХ УСЛУГ

В тысячах тенге

Технологический расход электрической
энергии
Износ и амортизация
Расходы по закупке электроэнергии с целью
компенсации межгосударственного сальдо
перетоков электрической энергии
Расходы по оплате труда и прочие
отчисления, связанные с оплатой труда
Себестоимость покупной электроэнергии
Расходы по эксплуатации и ремонту
Расходы по охране сторонними
организациями
Запасы
Прочее

За три месяца,
закончившихся 30 июня
2014 г.
2013 г.

За шесть месяцев,
закончившихся 30 июня
2014 г.
2013 г.

4.128.841
4.218.618

3.526.193
1.711.190

10.394.356
7.744.376

9.263.121
3.483.452

1.538.532

2.131.648

4.889.010

4.651.858

2.609.960
1.911.278
1.049.681

2.357.094
1.159
1.055.473

4.741.366
3.444.221
1.882.790

4.337.970
964.778
1.763.463

229.784
220.715
428.657
16.336.066

226.434
228.634
573.288
11.811.113

455.214
365.198
734.252
34.650.783

455.042
350.410
882.753
26.152.847
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ПРИМЕЧАНИЯ К ПРОМЕЖУТОЧНОЙ КОНСОЛИДИРОВАННОЙ ФИНАНСОВОЙ
ОТЧЁТНОСТИ (продолжение)
21.

ОБЩИЕ И АДМИНИСТРАТИВНЫЕ РАСХОДЫ

В тысячах тенге

Начисление резерва по сомнительной
задолженности и по обесценению авансов
(Примечания 9 и 12)
Налоги, кроме подоходного налога
Расходы по оплате труда и прочие
отчисления, связанные с оплатой труда
Износ и амортизация
Консультационные услуги
Расходы на аренду
Расходы по страхованию
Командировочные расходы
Начисление резерва / (восстановление
резерва) на устаревшие запасы
(Примечание 8)
Материалы
Тренинги и обучение
Коммунальные расходы
Услуги охраны
Услуги банка
Услуги связи
Корпоративные мероприятия
Расходы на ремонт
Спонсорство
Прочие

22.

За шесть месяцев,
закончившихся 30 июня
2014 г.
2013 г.

2.205.018
1.090.380

242.226
419.729

2.284.397
2.047.617

273.658
806.768

637.911
80.047
37.413
53.089
37.831
29.226

508.805
66.754
40.408
69.814
35.041
25.825

1.208.821
160.188
80.368
71.359
57.804
49.851

1.008.944
131.111
101.689
82.099
69.171
56.245

(162.421)
18.857
24.273
8.353
7.918
8.401
5.745
11.807
783
97.195
53.845
1.483.358

39.730
35.662
28.008
24.341
16.893
16.466
10.293
9.615
4.209
15
186.427
6.332.064

(190.118)
42.100
30.997
21.682
15.756
15.211
12.072
15.059
1.707
206.303
136.619
2.837.073

33.360
17.574
25.993
8.541
9.149
9.238
5.277
7.235
4.209
15
117.905
4.409.411

ФИНАНСОВЫЕ РАСХОДЫ

В тысячах тенге

Проценты по займам
Комиссия по банковским гарантиям
Расходы по дисконтированию
Комиссия за неиспользованную сумму займа
ЕБРР (Примечание 18)
Амортизация комиссии за организацию займа
Прочие
За вычетом процентов, капитализируемых в
стоимость квалифицированных активов
(Примечание 6)

23.

За три месяца,
закончившихся 30 июня
2014 г.
2013 г.

За три месяца,
закончившихся 30 июня
2014 г.
2013 г.

За шесть месяцев,
закончившихся 30 июня
2014 г.
2013 г.

818.570
205.094
−

583.619
171.552
−

1.567.355
223.705
75.384

1.169.932
198.072
−

18.735
21.791
1

41.848
20.994

43.752
43.505
689

87.088
41.980

(128.376)
935.815

(247.200)
570.813

(260.509)
1.693.881

(529.241)
967.831

УБЫТОК ОТ КУРСОВОЙ РАЗНИЦЫ

11 февраля 2014 года Национальный банк Республики Казахстан принял решение отказаться от поддержания
обменного курса тенге по отношению к доллару США и другим основным валютам на прежнем уровне,
снизить объёмы валютных интервенций и сократить вмешательство в процесс формирования обменного курса
тенге. В результате девальвации Группа признала существенный убыток от отрицательной курсовой разницы,
нетто за шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2014 года.
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24.

РАСХОДЫ ПО НАЛОГУ НА ПРИБЫЛЬ
За три месяца,
закончившихся 30 июня
2014 г.
2013 г.

В тысячах тенге
Текущий налог на прибыль
Расходы по текущему подоходному налогу

24.001

Отложенный налог на прибыль
Расходы по отложенному налогу на прибыль
Расходы по налогу на прибыль, отраженные
в отчёте о прибылях и убытках
Отложенный налог на прибыль, связанный со
статьями, которые относятся непосредственно
в состав ПСД в течение периода
Расходы по налогу на прибыль от переоценки
сооружений НЭС
Расходы по налогу на прибыль, отраженные
непосредственно в составе ПСД

За шесть месяцев,
закончившихся 30 июня
2014 г.
2013 г.

(31.385)

42.263

654.098

2.746.434

363.685

1.033.749

683.205

2.770.435

332.300

1.076.012

1.337.303

27.777.458

–

27.777.458

–

27.777.458

–

27.777.458

–

В Республике Казахстан в 2014 и 2013 годах ставка налога на прибыль составляла 20%.
Ниже приведена сверка 20% ставки подоходного налога и фактической суммы подоходного налога, учтенной в
консолидированном отчёте о совокупном доходе:
За три месяца,
закончившихся 30 июня
2014 г.
2013 г.

В тысячах тенге
Прибыль до учёта расхода по подоходному
налогу
Налог, рассчитанный по официальной ставке
20%
Начисление резерва по сомнительной
задолженности нерезидентов
Финансовые расходы
Прочие невычитаемые расходы
Расходы по налогу на прибыль, отраженные
в отчете о прибылях и убытках

За шесть месяцев,
закончившихся 30 июня
2014 г.
2013 г.

10.325.308

896.670

1.663.932

5.647.458

2.065.062

179.334

332.786

1.129.492

433.622
163.262
108.489

37.430
19.234
96.302

439.191
163.262
140.773

45.465
67.792
94.554

2.770.435

332.300

1.076.012

1.337.303

Далее отражено налоговое влияние на основные временные разницы, которые приводят к возникновению
активов и обязательств по отложенному подоходному налогу по состоянию на 30 июня 2014 года и 31 декабря
2013 года:

В тысячах тенге

Перенесенные убытки
Резерв по сомнительной
задолженности
Начисленные
обязательства
Основные средства
Расходы по
отложенному налогу
Чистые отложенные
налоговые
обязательства

Промежуточный консолидированный отчёт
о финансовом положении
30 июня
31 декабря
30 июня
1 января
2014 г.
2013 г.
2013 г.
2013 г.

Промежуточный
консолидированный отчёт
о совокупном доходе
За шесть месяцев,
закончившихся
30 июня
30 июня
2014 г.
2013 г.

2.543.409

−

−

−

2.543.409

–

37.631

24.460

20.483

10.479

13.171

10.004

216.316
(67.699.139)

309.246
(36.424.282)

205.963
(12.638.479)

217.117
(11.956.424)

(92.930)
(3.497.399)

(11.154)
(682.055)

(1.033.749)

(683.205)

(64.901.783)

(36.090.576)

(12.412.033)
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ОТЧЁТНОСТИ (продолжение)
24.

РАСХОДЫ ПО НАЛОГУ НА ПРИБЫЛЬ (продолжение)

Сверка отложенных налоговых обязательств, нетто:
В тысячах тенге

Начальное сальдо на 1 января
Расходы по налогу на прибыль за отчетный период, признанные в составе
прибыли или убытка
Расходы по налогу на прибыль за отчетный период, признанные в составе ПСД
(Примечание 6)
Конечное сальдо на 30 июня

2014
(36.090.576)

2013
(11.728.828)

(1.033.749)

(683.205)

(27.777.458)
(64.901.783)

−
(12.412.033)

Группа производит зачёт налоговых активов и налоговых обязательств только в тех случаях, когда у нее
имеется юридически закрепленное право на зачёт текущих налоговых активов и текущих налоговых
обязательств, а отложенные налоговые активы и отложенные налоговые обязательства относятся к налогам на
прибыль, которые взимаются одним и тем же налоговым органом.
25.

ОПЕРАЦИИ СО СВЯЗНЫМИ СТОРОНАМИ

Связанные стороны включают в себя ключевой управляющий персонал Группы, организации, в которых
ключевому управляющему персоналу Группы прямо или косвенно принадлежит существенная доля участия, а
также прочие предприятия, контролируемые Правительством. Сделки со связанными сторонами
осуществлялись на условиях, согласованных между сторонами, которые не обязательно соответствуют
рыночным ставкам, за исключением некоторых регулируемых услуг, которые предоставлены на основании
тарифов, предлагаемых для связанных и третьих сторон.
Следующая таблица показывает общую сумму сделок, которые были совершены со связанными сторонами по
состоянию на 30 июня 2014 года и 31 декабря 2013 года:

В тысячах тенге

Торговая
дебиторская
задолженность
связанных
сторон

Торговая
кредиторская
задолженность
связанным
сторонам

Компании, входящие в Группу Самрук-Казына

2014
2013

166.301
436.939

1.546.153
308.585

Ассоциированные компании Самрук-Казына

2014
2013

287.025
8.726

232.708
214.072

Компании под общим контролем Самрук-Казына

2014
2013

144.566
93.532

1.265.573
872.269

Ассоциированные компании Группы

2014
2013

33.019
12.484

–
13.308

За шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2014 года и 30 июня 2013 года, Группа имела следующие операции
со связанными сторонами:
В тысячах тенге

Продажи
связанным
сторонам

Приобретения у
связанных
сторон

Компании, входящие в Группу Самрук-Казына

2014
2013

8.281.204
6.073.933

4.127.328
753.693

Ассоциированные компании Самрук-Казына

2014
2013

1.675.595
772.700

578.130
402.441

Компании под общим контролем Самрук-Казына

2014
2013

919.550
2.160.292

6.214.451
9.362.783

Ассоциированные компании Группы

2014
2013

105.236
58.629

–
34.998

40

АО «Казахстанская Компания по
Управлению Электрическими Сетями»

Неаудированная промежуточная
консолидированная финансовая отчётность
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25.

ОПЕРАЦИИ СО СВЯЗНЫМИ СТОРОНАМИ (продолжение)

Самрук-Казына является единственным акционером Группы.
Продажи Группы связанным сторонам, в основном, включают передачу электроэнергии, услуги по технической
диспетчеризации и услуги по организации балансирования производства и потребления электроэнергии.
Приобретения Группы у связанных сторон, в основном включают услуги связи, услуги по энергетике и покупку
электроэнергии.
По состоянию на 31 декабря 2013 года депозит в размере 12.500 тысяч долларов США (эквивалент в тенге
1.932.094 тысячи) был размещен в АО «Темирбанк», которое до 15 мая 2014 года рассматривалось как
связанная сторона Группы, являясь дочерней компанией Самрук-Казына с долей участия в 79,9%. 15 мая 2014
года решением Самрук-Казына была осуществлена продажа 79,9% доли участия в АО «Темирбанк».
По состоянию на 30 июня 2014 года, задолженность Группы по займам в размере 47.173.221 тысячи тенге была
гарантирована Правительством Республики Казахстан (на 31 декабря 2013 года: 39.467.236 тысяч тенге).
29 марта 2013 года Группа объявила выплату дивидендов по результатам за 2012 год в размере
2.082.309 тысяч тенге, которые были выплачены 11 апреля 2013 года.
В 2007-2009 годах Группа приобрела облигации АО «Батыс Транзит», предприятие, чьи облигации выпущены на
Казахстанской фондовой бирже. Процентная ставка по облигациям составляет 5%. Облигации классифицированы
как финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи. Справедливая стоимость облигаций основана на цене,
получаемой в случае продажи актива или выплачиваемая для передачи обязательства, и следовательно, это цена
выхода, а не цена входа. Балансовая стоимость облигаций Батыс Транзит составила 868.269 тысяч тенге по
состоянию на 30 июня 2014 года (на 31 декабря 2013 года: 868.269 тысяч тенге).
Процентный доход, начисленный на облигации АО «Батыс транзит», ассоциированной компании, составил
31.328 тысяч тенге за шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2014 года (за шесть месяцев, закончившихся 30
июня 2013 года: 34.953 тысячи тенге).
По состоянию на 30 июня 2014 года Группа имела дебиторскую задолженность за продажу основных средств
от АО «Балхашская ТЭС», связанной стороны, в размере 147.682 тысяч тенге, отраженную в составе прочих
долгосрочных активов. В соответствии с договором продажи АО «Балхашская ТЭС» произведет оплату
задолженности в декабре 2018 года. В течение шести месяцев, закончившихся 30 июня 2014 года, Группа
признала расходы от дисконтирования дебиторской задолженности от АО «Балхашская ТЭС» в сумме
75.384 тысячи тенге (Примечание 22).
Итого вознаграждение ключевого управленческого персонала, включенное в состав расходов по заработной
плате в прилагаемом промежуточном консолидированном отчёте о совокупном доходе, составило
218.081 тысячу тенге за шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2014 года (за шесть месяцев, закончившихся
30 июня 2013 года: 275.309 тысяч тенге). Вознаграждение ключевого управленческого персонала в основном
состоит из договорной заработной платы и премий по результатам операционной деятельности.
26.

ЦЕЛИ И ПОЛИТИКА УПРАВЛЕНИЯ ФИНАНСОВЫМИ РИСКАМИ

Основные финансовые обязательства Группы включают займы, торговую и прочую кредиторскую
задолженность. Основной целью данных финансовых обязательств является финансирование операций Группы.
У Группы имеются торговая и прочая дебиторская задолженность, денежные средства, краткосрочные и
долгосрочные депозиты, которые возникают непосредственно в ходе ее операционной деятельности. Группа
также имеет инвестиции, имеющие для продажи.
Группа подвержена риску изменения процентных ставок, валютному риску, кредитному риску и риску
ликвидности.
Риск изменения процентных ставок
Риск изменения процентных ставок – это риск того, что справедливая стоимость будущих денежных потоков по
финансовому инструменту будет колебаться ввиду изменений рыночных процентных ставок. Подверженность
Группы риску изменения рыночных процентных ставок относится прежде всего к долгосрочным и
краткосрочным долговым обязательствам Группы с плавающей процентной ставкой (Примечание 15). Группа
ограничивает свой риск изменения процентной ставки посредством мониторинга изменения процентных ставок
в валюте, в которой выражены займы.
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Риск изменения процентных ставок (продолжение)
При условии неизменности всех прочих параметров займы с плавающей процентной ставкой оказывают
следующее влияние на прибыль до налогообложения Группы:
Увеличение/
уменьшение в
Влияние на
базисных
прибыль до
пунктах* налогообложения

В тысячах тенге

За шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2014 года
Либор
Евробор

3/(3)
12/(12)

(20.996) / 20.996
(57.077) / 57.077

За шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2013 года
Либор
Евробор

5/(5)
16/(16)

(27.141) / 27.141
(47.795) / 47.795

*

1 базисный пункт = 0,01%.

Допущения об изменениях в базовых пунктах в рамках анализа чувствительности к изменениям процентных
ставок основываются на наблюдаемой в данный момент рыночной ситуации, которая характеризуется
значительно большей волатильностью по сравнению с предыдущими годами.
Валютный риск
Валютный риск – это риск того, что справедливая стоимость будущих денежных потоков по финансовому
инструменту будет колебаться вследствие изменений в валютных курсах. Подверженность Группы риску
изменения обменных курсов иностранных валют обусловлена, прежде всего, финансовой деятельностью
Группы. Также, подверженность Группы риску изменения обменных курсов связана с операционной
деятельностью (когда доходы и расходы выражены в валюте, отличной от функциональной валюты Группы).
В следующих таблицах представлен анализ чувствительности к возможным изменениям в обменном курсе
доллара США и евро, при условии неизменности всех прочих параметров. Подверженность Группы риску
изменения курсов иных валют является несущественной.
Увеличение
обменного курса

В тысячах тенге

На 30 июня 2014 года
Доллары США

30%/10%

Евро

30%/10%

На 31 декабря 2013 года
Доллары США

30%/10%

Евро

30%/10%

Влияние на
прибыль до
налогообложения

(11.466.362)/
(3.822.121)
(13.466.071)/
(4.488.690)

(11.447.961)/
(3.815.987)
(11.432.867)/
(3.810.956)

Кредитный риск
Кредитный риск – это риск того, что Группа понесет финансовые убытки, поскольку контрагенты не выполнят
свои обязательства по финансовому инструменту или клиентскому договору. Группа подвержена кредитному
риску, связанному с ее операционной деятельностью, прежде всего, в отношении торговой дебиторской
задолженности (Примечание 9), и финансовой деятельностью, включая депозиты в банках (Примечания 10, 11
и 13). Подверженность Группы и кредитоспособность ее контрагентов постоянно контролируются.
Максимальная подверженность кредитному риску, ограничена балансовой стоимостью каждого финансового
актива (Примечания 9, 10, 11, 13).
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Кредитный риск (продолжение)
Балансовая стоимость финансовых активов, признанных в консолидированной финансовой отчётности Группы,
за вычетом резервов на обесценение, отражает максимальную величину кредитного риска Группы.
Кредитный риск по денежным средствам и депозитам ограничен, так как контрагентами Группы являются
банки с высокими кредитными рейтингами, присвоенными международными рейтинговыми агентствами.
Риск ликвидности
Руководство Группы создало необходимую систему управления риском ликвидности согласно требованиям
управления ликвидностью и краткосрочного, среднесрочного и долгосрочного финансирования. Группа
управляет риском ликвидности путем поддержания адекватных резервов, банковских займов и доступных
кредитных линий, путем постоянного мониторинга прогнозируемого и фактического движения денег и
сравнения сроков погашения финансовых активов и обязательств.
В следующих таблицах отражаются контрактные сроки Группы по ее финансовым обязательствам на основе
договорных недисконтированных денежных потоков.

В тысячах тенге

До
востребования

На 30 июня
2014 года
Займы
Торговая и прочая
кредиторская
задолженность

На 31 декабря
2013 года
Займы
Торговая и прочая
кредиторская
задолженность

От 1 до 3
месяцев

От
3 месяцев
до 1 года

От 1 года до
5 лет

Свыше
5 лет

Итого

−

4.198.749

11.595.912

61.422.166

57.454.543

134.671.370

−
−

10.536.211
14.734.960

−
11.595.912

−
61.422.166

−
57.454.543

10.536.211
145.207.581

−

3.008.118

9.111.297

51.220.352

42.982.662

106.322.429

−
−

14.713.802
17.721.920

–
9.111.297

–
51.220.352

–
42.982.662

14.713.802
121.036.231

Управление капиталом
Главная цель управления капиталом Группы состоит в обеспечении того, что Группа будет в состоянии
продолжать придерживаться принципа непрерывности деятельности наряду с максимизацией доходов для
акционера посредством оптимизации отношения задолженности и капитала.
Группа управляет своим капиталом с учётом изменений в экономических условиях. Чтобы управлять или
изменять свой капитал, Группа может менять выплату дивидендов акционерам, возвращать капитал
акционерам или выпускать новые акции.
В течение шести месяцев, закончившихся 30 июня 2014 года не было каких-либо изменений в целях, по
политике или процессах управления капиталом.
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Управление капиталом (продолжение)
Группа управляет капиталом, используя коэффициент долга к капиталу, что является долгом, разделенным на
итого капитал. Задача Группы состоит в том, чтобы удерживать коэффициент на уровне не выше 0,5. Долг
включает все займы. Капитал равен сумме всех обязательств и всего акционерного капитала.
30 июня 2014 г.

31 декабря 2013 г.

0,22

0,25

30 июня 2014 г.

31 декабря 2013 г.

Долгосрочная часть займов
Краткосрочная часть займов
Долг

104.079.840
13.402.909
117.482.749

82.323.069
10.218.204
92.541.273

Итого обязательств
Капитал
Итого капитала и обязательств

197.057.230
332.197.751
529.254.981

146.140.263
221.181.463
367.321.726

Долг/капитал
В тысячах тенге

Структура капитала Группы включает акционерный капитал, как раскрыто в Примечании 14, резервы и
накопленный убыток.
Иерархия справедливой стоимости
Группа использует следующую иерархию для определения справедливой стоимости финансовых инструментов
и раскрытия информации о ней в разрезе моделей оценки:
·

Уровень 1: цены на активных рынках по идентичным активам или обязательствам (без каких-либо
корректировок);

·

Уровень 2: другие методы, все исходные данные для которых, оказывающие существенное влияние на
отражаемую справедливую стоимость, наблюдаются на рынке, либо непосредственно, либо
опосредованно;

·

Уровень 3: методы, в которых используются исходные данные, оказывающие существенное влияние на
отражаемую справедливую стоимость, которые не основываются на наблюдаемой рыночной
информации.

По состоянию на 30 июня 2014 года у Группы имелись следующие финансовые инструменты, отраженные по
справедливой стоимости в отчёте о финансовом положении:
Активы, оцениваемые по справедливой стоимости
В тысячах тенге

Финансовые активы
Финансовые активы, имеющиеся в наличии
для продажи (Примечание 10)
Нефинансовые активы
Сооружения НЭС (Примечание 6)

30 июня
2014 г.

Уровень 1

Уровень 2

Уровень 3

868.269

–

868.269

–

415.212.389

–

–

415.212.389
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Иерархия справедливой стоимости (продолжение)
Обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости
30 июня
2014 г.

Уровень 1

Уровень 2

Уровень 3

117.482.749

–

117.482.749

–

31 декабря
2013 г.

Уровень 1

Уровень 2

Уровень 3

868.269

−

868.269

−

253.529.497

−

−

253.529.497

В тысячах тенге

Финансовые обязательства
Займы (Примечание 15)

Активы, оцениваемые по справедливой стоимости
В тысячах тенге

Финансовые активы
Финансовые активы, имеющиеся в наличии
для продажи (Примечание 10)
Нефинансовые активы
Сооружения НЭС (Примечание 6)

Обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости
В тысячах тенге

31 декабря
2013 г.

Уровень 1

Уровень 2

Уровень 3

Финансовые обязательства
Займы (Примечание 15)

92.541.273

−

92.541.273

−

За отчётный период переводы между Уровнем 1 и Уровнем 2 иерархии источников справедливой стоимости не
осуществлялись.
На 30 июня 2014 года и 31 декабря 2013 года справедливая стоимость облигаций АО «Батыс Транзит» была
установлена на уровне цены последней сделки.
Справедливая стоимость финансовых инструментов
На 30 июня 2014 года и 31 декабря 2013 года руководство определило, что справедливая стоимость
финансовых инструментов Группы таких, как торговая дебиторская и кредиторская задолженность, прочие
финансовые активы, денежные средства и их эквиваленты, денежные средства, ограниченные в использовании,
приблизительно равна их балансовой стоимости, главным образом, ввиду непродолжительных сроков
погашения данных инструментов. Займы отражены по амортизированной стоимости, которая приблизительно
равна их справедливой стоимости.
Метод оценки и основные примененные допущения изложены в Примечании 4.
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УСЛОВНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Налогообложение
Казахстанское налоговое законодательство и нормативно-правовые акты являются предметом постоянных
изменений и различных толкований. Нередки случаи расхождения во мнениях между местными,
региональными и республиканскими налоговыми органами. Применяемая в настоящее время система штрафов
и пени за выявленные правонарушения на основании действующих в Казахстане законов, весьма сурова.
Штрафные санкции включают в себя штрафы, как правило, в размере 50% от суммы дополнительно
начисленных налогов, и пеню, начисленную по ставке рефинансирования, установленной Национальным
Банков Республики Казахстан, умноженной на 2,5. В результате, сумма штрафных санкций и пени может в
несколько раз превышать суммы подлежащих доначислению налогов. Финансовые периоды остаются
открытыми для проверки налоговыми органами в течение пяти календарных лет, предшествующих году, в
котором проводится проверка. При определенных обстоятельствах, налоговые проверки могут охватывать
более длительные периоды. Ввиду вышеизложенного, окончательная сумма налогов, штрафных санкций и
пени, если таковые имеются, может превысить сумму, отнесенную на расходы в настоящее время и
начисленную на 30 июня 2014 года.
По состоянию на 30 июня 2014 года руководство Группы считает, что толкование применимого
законодательства является верным и существует вероятность того, что позиция Группы по налогам будет
подтверждена, за исключением случаев, предусмотренных или раскрытых в данной промежуточной
консолидированной финансовой отчётности.
Условия кредитных соглашений
С 1999 года по 2011 год Группа заключила кредитные соглашения с Европейским Банком Реконструкции и
Развития («ЕБРР») и Международным Банком Реконструкции и Развития («МБРР») (далее «кредиторы») на
общую сумму 558 миллионов долларов США и 233 миллиона евро (Примечание 15). Согласно кредитным
соглашениям между Группой и кредиторами Группа обязана соблюдать следующие условия кредитных
соглашений:
·

Отношение текущих активов к текущим обязательствам не менее 1:1;

·

Отношение совокупной задолженности к общей капитализации не более 50%;

·

Отношение доходов до вычета финансовых расходов, налога на прибыль, износа и амортизации
(“EBITDA”) к финансовым расходам не менее 3:1;

·

Отношение чистого долга к EBITDA не более 4:1;

·

Коэффициент самофинансирования не менее 20%;

·

Коэффициент обслуживания долга не менее 1,2.

Руководство считает, что Группой были соблюдены все условия кредитных соглашений с ЕБРР и МБРР по
состоянию на 30 июня 2014 года и 31 декабря 2013 года. При расчёте EBITDA Группа исключает убыток от
курсовой разницы, поскольку считает, что убыток от курсовой разницы соответствует определению
неденежного обесценения и подлежит исключению из расчёта EBITDA, что отражено в кредитных
соглашениях. На 30 июня 2014 года при расчёте EBITDA Группа исключила убыток от курсовой разницы за
шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2014 года, в сумме 13.367.026 тысяч тенге.
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Страхование
По состоянию на 30 июня 2014 года, Группа застраховала производственные активы балансовой стоимостью на
сумму 134.361.065 тысяч тенге. При наступлении страхового случая страховая выплата производится в
пределах балансовой стоимости активов. Группа не производила страхование остальных производственных
активов. Так как отсутствие страхования не означает уменьшение стоимости активов или возникновение
обязательств, никакого резерва не было создано в данной промежуточной консолидированной финансовой
отчётности на непредвиденные расходы, связанные с порчей или потерей таких активов.
Контрактные обязательства
С целью обеспечения стабильной работы оборудования национальной электрической сети, Группой был
разработан план капитальных инвестиций. По состоянию на 30 июня 2014 года сумма обязательств по
открытым контрактам, заключенным Группой в рамках данного плана, составила 68.951.486 тысяч тенге
(31 декабря 2013 года: 68.611.801 тысячу тенге), включая следующие обязательства по совместному
финансированию:
В соответствии с Планом Реализации Проекта «Модернизация Национальной электрической сети Казахстана»
II этап, согласованным с ЕБРР, контрактные обязательства Группы по совместному финансированию
составляют 489.843 тысячи тенге.
В соответствии с Планом Реализации Проекта «Строительство ПС 500кВ Алма с присоединением к
НЭС Казахстана линиями напряжением 500, 220 кВ», контрактные обязательства Группы по совместному
финансированию составляют 15.867.548 тысяч тенге.
В соответствии с Планом Реализации Проекта «Реконструкция ВЛ 220 кВ ЦГПП-Осакаровка», контрактные
обязательства Группы по совместному финансированию составляют 1.924.561 тысячу тенге.
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