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Биылғы есеп тақырыбы ретінде біз «Цифрлық Ембімұнайгаз» 
деген атауды таңдадық. 2016 жылы Уаз кен орнында пилоттық 
режимде жүзеге асырылған «Интеллектуалды кен орны» жобасы 
өзінің тиімділігін дәлелдеді. 2017 жылы жоба Прорва тобы кен 
орындарында, 2018 жылы – Жаңаталап және Шығыс Мақат кен 
орындарында тираждалды. Жалпы алғанда, 2024 жылға дейін 
Компания бойынша 10 кен орны цифрланады. «Ембімұнайгаз» 
АҚ-ның осы жобасы «Цифрлық Қазақстан» мемлекеттік 
бағдарламасына енгізілген.
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ҰҢҒЫМА ДЕБИТІН 
МОНИТОРИНГТЕУ
Өндіруді мониторингтеу бойынша 
модуль ағымды уақыт режимінде 
бақылау жүргізуге, мониторингтеуге 
және қажетті ақпаратты алуға 
мүмкіндік береді.

ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫ 
БАСҚАРУ СТАНЦИЯСЫ 
Орнатылған VLT SALT 
Danfoss интеллектуалды 
басқару станциялары ұңғы-
маны қашықтан басқару 
мүмкіндігін береді.

МҰНАЙДЫ 
ДАЙЫНДАУ ПРОЦЕСІН 
МОНИТОРИНГТЕУ 
Мұнайды жинау және 
дайындау мониторингісі 
бойынша модуль 
мұнайды дайындауға 
байланысты өндірістік 
процестерге ағымды 
уақыт режимінде 
бақылау жүргізуге 
және мониторингтеуге 
мүмкіндік береді.

ҰЖЖ БРИГАДАЛАРЫ-
НЫҢ ЖҰМЫСТАРЫН 
МОНИТОРИНГТЕУ 
«Интеллектуалды кен 
орын» жүйесінде ҰЖЖ 
мониторингтеу бойынша 
модуль бригадалармен 
орындалатын жөндеу 
жұмыстарының барысын 
ағымды уақыт режимінде 
қадағалауға мүмкіндік 
береді.

ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫ 
КЕН ОРНЫ

Ұңғымаларды жөндеу

Мұнайды жинау және дайындау
Өндіру

Өндіруді мониторингтеу



МҰНАЙДЫ АЙДАУДЫ МОНИТОРИНГТЕУ 
Ұңғыма өнімін айдауды мониторингтеу 
бойынша блок онлайн режимінде есептеу 
тораптарынан шикі мұнайды өткізуге 
мүмкіндік береді.

НЫСАНДАРДЫ БАҚЫЛАУ 
Бейнебақылау жүйесі өндірістік 
нысандардың периметрін бақылау үшін 
қолданылады, сондай-ақ, нысанға кірген 
автокөлікті тіркейді (таниды).

ГЕОАҚПАРАТТЫҚ ЖҮЙЕ 
Корпоративті Геоақпараттық Жүйе (КГАЖ) барлық 
нысандар бойынша деректерді сақтауға мүмкіндік 
береді, яғни, тұрақты негізде жолдарды, тау-кен, жер 
телімдерін және т.б. қоса алғанда, барлық өндірістік 
нысандар, ғимараттар және құрылыстар бойынша 
ақпаратты көкейкесті ету жүзеге асырылады.

КӨЛІКТІ МОНИТОРИНГТЕУ 
Wialon жерсеріктік мониторингтеу 
жүйесі ағымды уақыт режимінде 
кешенді талдаманы және соңғы 
пайдаланушыларға арналған 
есептілікті қоса алғанда, көлікті 
мониторингтеуге мүмкіндік береді.

Ұңғымаға Жер асты Жөндеуді Мониторингтеу Модулі

Технологиялық Процесті Мониторингтеу Модулі

Ұңғымаларды тексеру Модулі

ЖҮЙЕ ИНТЕРФЕЙСІ:

Бейне

GIS

GPS

Мұнайды 
тасымалдау 
және өткізу



НЕГІЗГІ ОҚИҒАЛАР

«Ембімұнайгаз» АҚ-нда 
интерактивті мұрағатты 
пайдалану мүмкіндігі пайда 
болды. Компанияның бас 
офисінде Атырау қаласы 
мектептерінің оқушылары 
мен жоғарғы оқу 
орындарының студенттері 
үшін интерактивті мұрағатқа 
экскурсиялар басталды.

«Ембімұнайгаз» АҚ Global Oil&Gas 
Atyrau-2018 және Atyrau Build-2018 17 
Халықаралық Солтүстік Каспий 
мұнай-газ және құрылыс көрмелеріне 
қатысты. Компания көрмесінің Алтын 
әріптесі ретінде әрекет етті.

Атырау облысына жұмыс 
сапары барысында ҚР 
Премьер-министрі Бақытжан 
Сағынтаев «Ембімұнайгаз» 
АҚ-на келіп кетті. Сапары 
барысында Бақытжан 
Сағынтаев өндірістік 
процестерді визуализациялау 
орталығының жұмысымен 
және «Цифрлық кен 
орны» жобасы бойынша 

жоспарлармен танысты.

Компанияда «Мұнайшы 
қыз» әйелдер клубы 
ашылды. Әйелдер клубын 
ашудың және конференция 
өткізудің негізгі мақсаты – 
Компания әйелдерінің 
араласуы мен өз болмысын 
таныту үшін бірыңғай алаң 
құру болып табылады.

«Ембімұнайгаз» АҚ-ның бас офисінде 
мұнай-газ саласына цифрлық 
технологияларды енгізудің көкейкесті 
мәселелеріне арналған халықаралық Форум 
өткізілді. Шара «Ембімұнайгаз» АҚ-ның 
бастамасымен ҚР ақпарат және
коммуникациялар министрлігінің және ҚР 
Энергетика министрлігінің қолдауымен 
ұйымдастырылған. Форумға 200-ден астам 
делегат – профильді министрліктердің өкілдері, ірі мұнай-
газ компанияларының жетекшілері және қызметкерлері, 
халықаралық сарапшылар және IT саласында қызмет көрсететін 
компаниялардың өкілдері қатысты.

«Ембімұнайгаз» АҚ Директорлар Кеңесімен 
Компанияның 2027 ж. дейін даму Концепциясы 
әзірленген. Концепция аясында Компаниядағы бизнесті 
дамыту, бағдарламалық құжаттарды, болжамдық 
қаржылық-экономикалық модельдерді (бизнес-
жоспарларды), тәуекелдерді басқару жүйесін, 
Компанияның жыл сайынғы бюджетін, инвестициялық 
жобаларды және т.б. әзірлеу барысында басшылыққа 
алынатын ережелер мен ұстанымдар кешені 
анықталды.

«Ембімұнайгаз» АҚ-ның ұжымы көктемгі су 
тасқынынан зардап шеккен Шығыс Қазақстан 
облысы тұрғындарына қайырымдылық қолдау 
көрсетті. «Ембімұнайгаз» АҚ-ның Басқарма 
төрағасы Ануар Жақсыбеков үлкен ұжым атынан 
үйлерін су басып, қалпына келтіруге жарамаған 
Малеевск, Зубовск кенттерінің және Зыряновск 
қала шетінің жеті отбасына жаңа пәтер кілттерін 
табыстады.

«Ембімұнайгаз» АҚ Астана қаласында 
өткізілген «Kazakhstan Geology 
Forum: Oil&Gas 2018» II Халықаралық 
геологиялық барлау Форумының 
демеушілерінің бірі болды.

Елбасы Нұрсұлтан Назарбаев 
«Ембімұнайгаз» АҚ-на келіп кетті. 
Сапары барысында Президент 
өндірістік процестерді визуализациялау 
орталығының жұмысымен танысып, 
онда оған өндірістік нысандардан 
келетін ақпараттың үлкен көлемдерін 
ағымды уақыт режимінде көрнекі түрде 
өңдеп, жылдам жауап қайтару мен кен 

орындарындағы өндіріс процестерін жетілдіру мақсатымен оларды 
бірден талдап отыру мүмкіндігін қамтамасыз ететін интеллектуалды 
кен орны жүйесі таныстырылды.

ҚР Президенті Н.Ә. Назарбаевтың Қазақстан 
халқына жолдауын түсіндіру бойынша 
өңірлерге жұмыс сапары барысында 
«Ембімұнайгаз» АҚ Бас офисіне Парламент 
Мәжілісінің депутаттары Мамраев Б.Б. және 
Пшембаев М.К келіп кетті. Іссапарының 
барысында мәжілісмендер «Ембімұнайгаз» АҚ-
ның интерактивті мұражайымен танысып, 
өндірістік процестерді визуализациялау 
орталығына барып қайтты.



Еңбек күні құрметіне орай, Астанада 
«Еңбек жолы» конкурсының 
жеңімпаздары анықталған «Жаппай 
еңбек қоғамына» республикалық 
форумы өткізілді. «Ең жас өндіріс 
қызметкері» номинациясы бойынша 
жеңімпаз болып «Ембімұнайгаз» АҚ 
«Доссормұнайгаз» МГӨБ-ның мұнай өндіру жөніндегі 
операторы Айбек Турсынбек танылды.

«Қайнармұнайгаз» МГӨБ 
Кенбай кен орнында Қазақстан 
Республикасы Мұнай-газ 
саласының қызметкерлері 
күніне орай пайдалануға берілген 
100 адамдық жатақхананың 
салтанатты ашылу рәсімі өткізілді.

«Ембімұнайгаз» АҚ-ның өндірістік 
құрылымдық бөлімшесі болып 
табылатын «Жылыоймұнайгаз» МГӨБ 
Қисымбай кен орнында Қазақстан 
Республикасы Мұнай-газ саласының 
қызметкерлері күніне және кен 
орнының 25-жылдығына орай, 
50 адамдық асхананың салтанатты 
ашылу рәсімі өткізілді.

Ембіліктер С. Балғымбаев 
атындағы кен орнының 50 жылдық 
мерейтойын салтанатты түрде 
атап өтті. Бірқатар мерекелік шара 
барысында «Жайықмұнайгаз» МГӨБ-
ның қайта қалпына келтірілген 
әкімшілік ғимараты салтанатты түрде 
пайдалануға беріліп, 150 орындық 
асхананың ашылу рәсімі өткізілді. 
Исатай ауданының «Жалын» мәдениет 
үйінде Компания республикалық 
және облыстық деңгейдегі танымал 
суырып салма ақындардың 
қатысуымен айтыс ұйымдастырды. 
Кешке Аққыстау ауылының Орталық 
стадионында аудан тұрғындары 
мен меймандары үшін Н. Жантөрин 
атындағы облыстық филармония 
шығармашылық ұжымының және 
Қазақстандық эстраданың дарынды 
әрі танымал жұптарының бірі 
Қыдырәлі Болманов пен Қарақат 
Әбілдинаның қатысуымен гала-
концерт өткізілді.

«Ембімұнайгаз» АҚ семинарлар 
бөлмесінің құрылысын қаржы-
ландырып, соның аясында 
26–28 қыркүйек аралығындағы 
үш күн бойы ең ірі мұнай-газ 
және сервистік компаниялар-
дың 12 тақырыптан тұратын 
семинары өткізілген KIOGE 2018 
көрмесінің Күміс демеушісі 
болды.

ҚР Президенті 
Н.Ә. Назарбаевтың Қазақстан 
халқына жолдауын 
түсіндіру бойынша өңірлерге 
жұмыс сапары барысында 
«Ембімұнайгаз» АҚ Бас 
офисіне ҚР Премьер-
министрінің орынбасары Асқар 
Жұмағалиев келді. Сапары 
барысында вице-премьердің жанында Атырау облысының 
әкімі Нұрлан Ноғаев, ҚР Энергетика вице-министрі Мағзұм 
Мырзағалиев, Атырау облысы әкімінің бірінші орынбасары 
Серік Шапкенов және өзге ресми тұлғалар болды. Өндірістік 
процестерді визуализациялау орталығына келу барысында 
вице-премьерді Компанияның «Интеллектуалды кен орны» 
концепциясымен таныстырып, оны Уаз кен орнына енгізудің 
нәтижелі тәжірибесі жөнінде және «Ембімұнайгаз» АҚ-ның өзге 
кен орындарына тираждау бойынша ауқымды жұмыстардың 
жүзеге асырылып жатқандығы жөнінде баяндалды.



Директорлар кеңесі Төрағасының жолдауы

Құрманғазы Есқазиев
«Ембімұнайгаз» АҚ Директорлар 
Кеңесінің Төрағасы

Құрметті оқырмандар!
2018 жыл «Ембімұнайгаз» АҚ үшін жемісті болды. Өткен жылдың басты 
жетістіктерінің бірі болып, Компанияның алдағы он жыл барысындағы 
даму Концепциясын бекіту табылады. Концепцияда Компанияның стра-
тегиялық басым мақсаттары, міндеттері, инвестициялық және дивиденд-
тік саясаттарының бағыттары және соған сәйкес бизнес-жоспарлар мен 
жобалар қоржыны қалыптастырылатын болашақта даму көріністері мен 
әлеуетті жоспарлар белгіленген. Концепцияны жүзеге асыру «Ембімұнай-
газ» АҚ-ның акционеріне ұзақ мерзімді пайданы қамтамасыз ету, өңірдің 
экономикалық дамуына елеулі үлес қосу және мыңдаған адамнан тұра-
тын ұжымның болашаққа деген сенімін қамтамасыз ету мүмкіндігін бе-
реді. Концепцияда анықталғандай, Компания Миссиясы әлеуметтік және 
бизнес-мүдделерді теңестіру жолымен қызметкерлер үшін тұрақтылық 
пен акционерлер үшін тиімділікті қамтамасыз ету болып табылады. 

Құндылықтар ретінде қызметкерлердің өмірі мен денсаулығын сақтап 
қалу, нәтижеге қол жеткізу, туған жер мен Компанияға ұқыпты қарау, 
басты назарды кәсіпқойлыққа бөлу және әріптестер арасында өзара 
құрмет пен сенім қажеттілігі сияқты қарапайым және түсінікті ақиқаттар 
қабылданады. 

Таңдалған құндылықтар аясында Ембі топ-менеджменті және қызмет-
керлері 2018 жылы өндірістік бағдарламаны нәтижелі орындап және ак-
ционерге қосымша пайданы қамтамасыз етіп, еңбекті қорғау, өндірістік 
және қаржылық қызмет бойынша тамаша көрсеткіштерге қол жеткізді. 
Таза пайданың және ақша ағындарының, салықтар мен бюджетке 
төлемдердің оң динамикасы сақталып қалды. 

2018 жылға көзделген өндіру жоспары акционермен 2 млн 895 мың тон-
на мұнай көлемінде белгіленген, оның өзі өткен жылдардағы жылдық 
өндірудің үйреншікті деңгейінен 55 мың тоннаға асып түскен. Ембінің ұй-
ымшыл ұжымы осы тапсырманы да нәтижелі орындады. 

ДИРЕКТОРЛАР КЕҢЕСІ 
ТӨРАҒАСЫНЫҢ ЖОЛДАУЫ
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«Ембімұнайгаз» АҚ – болашағының әлеуеті бар, мұнай 
кен орындарының геологиялық барлауын, әзірлеуін, 
мұнай мен газды өндіру мен дайындауды жүзеге 
асыратын қазақстандық заманауи мұнай компаниясы 
болып табылады. «Ембімұнайгаз» АҚ құрамына Атырау 
қаласындағы және Атырау қаласының 4 ауданындағы 
6 өндірістік құрылымдық бөлімше кіреді.

337,7

26,71 %

МЛН  ДОЛЛ.

EBITDA

ROACE

Ұлттық компания жүйесінде нақты осы жерде геологиялық барлау қызметі бел-
сенді түрде пайдаланылып, тұзасты құрылымдарда бұрғылау жоспарлануда, 
мұнай өндірудің, құрал-жабдықтарды, материалды-техникалық қамтамасыз ету 
мен көліктік қамтамасыз етудің техникалық күтімі мен жөндеу процестерін авто-
маттандырудың цифрлық технологиялары тұңғыш рет пилоттық режимде жүзе-
ге асырылып, қазіргі таңда белсенді түрде тираждалуда. Бұл жобаларды жүзеге 
асыру Компанияда еңбек өнімділігін арттырып, барлық бизнес-процестерді тиімді 
басқару мүмкіндігін берді. 

Даму Концепциясы аясында өткен жылы жобалық басқару жүйесі енгізіліп, Ком-
панияның жобалар қорын жүзеге асыру мәртебелерін қарастыру жөніндегі коми-
тет құрылды. Бұл жобаларға үнемі мониторинг жүргізу және бағалау, оларды жү-
зеге асыру процесін жақсарту мақсатында жедел шешімдер қабылдау мүмкіндігін 
қамтамасыз етеді. Негізгі назар жобалардағы тәуекелдерді басқаруға бөлініп, бұл 
Компанияның тәуекелдерге бағытталу ұстанымын бөлектей түседі. 

Директорлар кеңесінің, топ-менеджменттің және ұйымшыл ұжымның ортақ күш 
салуы арқасында «Ембімұнайгаз» АҚ ағымдағы жылы таңдалған Миссия аясында 
барлық көзделген жоспарларды нәтижелі жүзеге асыра түсетініне сенімдімін! 

Құрманғазы Есқазиев,
«Ембімұнайгаз» АҚ Директорлар кеңесінің төрағасы 
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Басқарма Төрағасының жолдауы

Жақсыбеков Ануар Еркинович 
«Ембімұнайгаз» АҚ Басқарма 
Төрағасы

БАСҚАРМА ТӨРАҒАСЫНЫҢ 
ЖОЛДАУЫ

Құрметті әріптестер мен серіктестер!
«Ембімұнайгаз»  АҚ-ның қызметі мен Компанияның негізгі қорытындыла-
ры келтірілген жылдық есепті қуана табыстаймын. 2018 жыл оқиғалар мен 
жетістіктерге толы болды. Олардың ішіндегі бастысы өлімсіз оқиғалар мен 
өндірістегі апат көрсеткіштерінің нөлдік деңгейде болуы. Осындай нәтиже-
лерге Компанияның барлық қызметкерлерінің жүйелі және бір адамдай жұ-
мысының нәтижесінде қол жеткіздік. Өкінішке орай, жарақаттану жағдай-
ларын болдырмау мүмкін болмады. Барлық төрт оқиға бойынша талдау 
жасалып, олардың алдын алу мақсатына сәйкес қорытындылар жасалды. 
Ағымдағы жылы алға қойған мақсатымыз – озақ тәжірибені пайдалана жұ-
мыс істеп, еңбек пен қоршаған ортаны қорғауда көшбасшы болып табыла-
тын халықаралық компанияларда қабылданған жаңа әдістерді енгізе оты-
рып алға жылжу.

Компания қоршаған ортаға келтірілетін зиянды барынша азайту жолында 
жоспарлы түрде жұмыс істеп, жыл сайын тарихи ластанған аумақтарды 
тазарту мен мұнай шламын қайта өңдеуге елеулі қаражат жұмсап отыр. 
Тұщы суды тиімді пайдалану аясында Компанияда бірнеше жылдан бері 
альба-сеноман шөгінділерінің жерасты суларының қорларын бағалай оты-
рып жерасты суларына зерттеу және әрі қарай Оңтүстік Ембі бассейні мен 
Қайнар массивінің аумағындағы «Ембімұнайгаз» АҚ нысандарын өндірістік 
қажеттіліктерге пайдалану бойынша жұмыстар жүргізілуде. Бағдарламаны 
жүзеге асыру кәсіпорынның өндірістік және әлеуметтік-тұрмыстық мақсат-
тарда Еділ суын тұтынуға тәуелділікті азайтпақ.

Қазақстан Республикасының «Жер қойнауы және жер қойнауын пайдала-
ну туралы» Заңын жүзеге асыру шеңберінде, Компанияда ілеспе мұнай га-
зын кәдеге жарату бойынша жұмыстар атқарылуда. 2018 жылы 152 млн м3 
астам тауарлық газ дайындалып, 100 млн м3 астамы сатылды. «Жылыой-
мұнайгаз» МГӨБ «С. Нұржанов» кен орнындағы газды кешенді дайындау 
қондырғысында LO-CAT технологиясы бойынша элементтік күкіртті алу 
қондырғысы іске қосылды. Шығыс Мақат және С. Балғымбаев кен орында-
рындағы газды дайындау қондырғылары нәтижелі жұмыс істеп, Мақат, Қы-
зылқоға және Исатай аудандарының тұрғындарын газбен қамтамасыз ету-
де. Аққыстау ауылынан «Тущықұдық» газ тарату станциясына дейінгі және 
С. Балғымбаев газды дайындау қондырғысынан Туманное кентіне дейінгі 
газ құбырларының құрылысы аяқталып, тауарлы газды тұрғындарға мау-
сымдық ауытқуларға қарамастан кез келген уақытта сату мүмкіндігін берді.

Көзделген мақсаттарға адалдықтың тағы бір дәлелі болып Компаниядағы 
өндірістік процестерді әрі қарай цифрлау бойынша орындалып жатқан 
ауқымды жұмыс табылады. 2016 жылы Уаз кен орнында пилоттық режим-
де жүзеге асырылған «Интеллектуалды кен орны» жобасы өзінің тиімділігін 
дәлелдеді. 2017 жылы жоба Прорва тобы кен орындарында, 2018 жылы – 
Жаңаталап және Шығыс Мақат кен орындарында тираждалды. Жалпы 
алғанда, 2024 жылға дейін Компания бойынша 10 кен орны цифрланады.

«Ембімұнайгаз»  АҚ-ның осы жобасы «Цифрлық Қазақстан» мемлекеттік 
бағдарламасына енгізілген және Елбасы Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев-
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тың 2018 жылдың тамыз айында Ембінің бас офисіндегі өн-
дірістік процестерді визуализациялау орталығына келуі ба-
рысында оның оң бағасына ие болды. Өткен жылдың сәуір 
айында Компаниямен ұйымдастырылған мұнай өндірісін 
цифрлау бойынша Форум 200-ге жуық халықаралық және 
отандық сарапшыларды, мұнай және сервистік компания-
лардың өкілдерін жинады. 2018 жылы Компаниямыздың 
визуализациялау және цифрлау орталығының қызметімен 
ҚР премьер-министрі Б.А. Сағынтаев, вице-премьер А.К. 
Жұмағалиев, ҚР Парламентінің депутаттары, «Самұрық-Қа-
зына» Ұлттық әл-ауқат қоры» АҚ басшысы А.С. Есімов және 
басқалары танысып шықты. 

Компанияда қорларды толықтыру бойынша зор жұмыс 
атқарылуда. 2018 жылы бес іздестіру-барлау ұңғымасын 
бұрғылау аяқталды, алтауы бұрғылануда, триас кешенінде 
екі жаңа кен орны – Солтүстік Уаз және С. Нұржанов (сол-
түстік-батыс қанатында) балансқа лынды. Батыс Новобо-
гатинское кен орны бойынша қорлар арттырылды. Ақтөбе 
облысындағы Ембі-5 учаскесі бойынша мемлекеттік геоло-
гиялық зерттеуге шарт жасасып, жалпы көлемі 1 000 қума 
метрді құрайтын 2Д ЖТНӘ жұмыстары атқарылды. «Қай-
нармұнайгаз» МГӨБ Тайсойған учаскесінде сейсмикалық 
барлау жұмыстарының үлкен көлемін орындауға корпора-
тивішілік рұқсаттар алынды, ондағы 3Д ЖТНӘ жұмыстары-
ның жалпы көлемі ҚМГ ҰК компаниялар тобы үшін де, жал-
пы еліміз үшін де рекордтық көрсеткіш болып табылатын 
5 600 км2 құрайды. 

Өндірістік қорытындылаушы кезеңі барысында мұнай қор-
ларын толықтай шығарып алу мүмкіндігін зерттеу мақса-
тымен Компанияда Забурунье кен орнында полимерлі су 
толтыру технологиясын пайдалану жалғастырылуда. Ал-
дыңғы жылдармен салыстырғанда, мұнайды өндіру деңгей-
ін тұрақтандыру бойынша оң динамикаға қол жеткізілді.

2018 жылы шығыстарды оңтайландыру мақсаттарында ма-
териалды-техникалық қамтамасыз ету, құрал-жабдықтарға 
техникалық қызмет көрсету мен жөндеу бойынша жобалар 
пилоттық режимде іске қосылып, енді кеңінен тираждалуда, 
автокөлікті бөлек есепке алу жүйесі жүзеге асырылады. 

2018 жылы шарттарды орындау аясында 11,796 млрд теңге 
сомасындағы тауарлық-материалдық құндылықтар (ТМҚ) 
келіп түсті. Ертеректе жеткізілген тауарлардан 1,9 млрд тең-
ге сомасындағы ТМҚ қолданылды. ТМҚ айналымы 180 күн 
жоспарында 152 күнді құрады. 

Әлеуметтік тұрғыдан жауапты жер пайдаланушысы ретінде 
Компания жергілікті құрамды дамытуға үлесін қосуда. 2018 
жылы 89,9 млрд теңге сатып алулар көлемінде тауарлардың 
ішіндегі жергілікті құрам 42 %, жұмыстарда  – 94 %, қызмет-
терде – 94 % құрады. 

2012 жылдың 1 қазанынан бастап 2018 жылдың 31 желтоқ-
санына дейін «Ембімұнайгаз»  АҚ салықтар мен бюджетке 

төлемдерді төлеуге 897,1 млрд теңгеден астам, соның ішін-
де 2018 жылы  – 199,2 млрд теңгені жұмсады. Осы кезең 
барысында өңірлік инфрақұрылымды дамытуға 4,3 млрд 
теңгеден астам, соның ішінде 2018 жылы  – 1,9 млрд теңге 
жұмсалды.

Қызметкерлерінің кәсіби деңгейін арттыру мақсатында 
Компания жыл сайын қызметкерлерін оқытуға, дайында-
уға және біліктіліктерін арттыруға елеулі сомалар жұмсай-
ды. 2018 жылы Компанияның 4,5 мыңнан астам қызмет-
кері қауіпсіздік техникасы бойынша міндетті курстарда, 1,2 
мыңнан астамы  – біліктілігін арттыру курстарында оқудан 
өтті. Штаттық лауазымдағы қызметтері профильден тыс бо-
луына байланысты, оңтайландырылған қызметкерлер үшін 
Компаниямен жаңа мамандықтар бойынша қайта дайындау 
ұйымдастырылған. 

Дуалды оқыту Бағдарламасын жүзеге асыру бойынша жұ-
мыстар нәтижелі орындалуда. Жобаны жүзеге асыру жыл-
дары барысында, 2015 жылдан бастап 2018 жылға дейін, 
жұмысшы мамандықтары бойынша дуалды оқытудан бар-
лығы 93 студент өтті, соның ішінде қорытынды тестілеу 
бойынша ең жоғары балл жинаған 37 студент Компанияға 
жұмысқа қабылданды. Бүгінгі таңда 23 студент оқуларын 
өндірісте жалғастыруда, ал 2019 жылы оқуға тағы 19 сту-
дент қабылданды. 

Компания «Ембімұнайгаз»  АҚ әлеуметтік инфрақұрылымы-
ның материалды-техникалық базасын жетілдіру Бағдарла-
масын жүзеге асыруды жалғастыруда және мұнайшылардың 
әлеуметтік-тұрмыстық жағдайларын жақсарту жұмыстарын 
орындауда. 2018 жылы Кенбай к/о 100 орындық жатақхана, 
Қисымбай к/о (50 орындық) және С. Балғымбаев атындағы 
к/о (150 орындық) асханалар пайдалануға берілді. 

Ағымдағы жылы Ембі мұнайшылары ерікті түрде, жеке қа-
ражаттары есебінен үйлері су тасқыны салдарынан суға 
кеткен Шығыс Қазақстан облысының Зырянов ауданының 
тұрғындарының басына түскен қайғыға ортақтасты. Ком-
пания қызметкерлерімен жиналған қаражатқа зардап шек-
кен тұрғындар үшін үш үй мен төрт пәтер сатылып алынды. 
Ембіліктердің ерекше қамқорлығы әрдайым балаларға 
арналады. Екінші жыл қатарынан Компанияда әлеуметтік 
тұрмысы төмен осбасыларға көмек ретінде балаларға сый-
лықтар сатылып алынатын қайырымдылық жәрмеңкелері 
ұйымдастырылуда. Биыл жас мамандар үй-үйді аралап, үй-
ден оқитын қаланың 50 кішкентай тұрғынына сыйлықтар 
табыстады. 

Мен Компанияның үлкен әрі тату ұжымына  – «ҚазМұнай-
Газ» Ұлттық Компаниясы»  АҚ –нан қойылған барлық мін-
деттерді орындаудағы нәтижелі жұмысы үшін алғысымды 
білдіремін. Алдағы жылы да біз жұмысымызды  – еңбекті 
қорғау саласындағы ең жоғары стандарттарды ұстана оты-
рып, әр істі аяғына дейін жеткізу құндылығымызға сәйкес 
жалғастырамыз!

Жақсыбеков Ануар Еркинович,
«Ембімұнайгаз» АҚ Басқарма төрағасы
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ЦИФРЛЫК 
ЕМБІМYНАЙГАЗ 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫ БАСҚАРУ 
СТАНЦИЯСЫ

Орнатылған VLT SALT Danfoss интеллектуалды 
басқару станциясы ұңғыманы басқару және 
келесі сигналдарды қашықтан алу мүмкіндігін 

береді:

  Әткеншек станокты бірсарынды қосу
  Электр қозғалтқышты автоматты режимде 

қосу және өшіру
  Жиілікті бірқалыпты және сатысыз басқару
  Параметрлерді (тоқты, кернеуді, жиілікті, 

электр энергияны тұтынуды) өлшеу
  Парафинденуді/ құм түзілісін анықтау
  Қозғалтқыш мезетін графикалық көрсету 

көмегімен әткеншек станоктың теңгерімін 
бақылау

Өндіру

  Сорғының толу коэффициенті 
бойынша теңселу жиілігін 
баптаудың интеллектуалды 
функциясы

  Ұңғыманы режимге автоматты 
түрде шығару функциясы
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«Ембімұнайгаз» АҚ 
балансында А+В+С1 
санаттары бойынша (геол/
шығару) – 619 518/74 304 
мың тоннаны құрайтын 
45 кен орны есепте тұр. 

Кен орындарының қорларын шығарып 
алудың орташа мәні 70 % құрайды.

Компания көмірсутекті шикізатты 
барлаумен, әзірлеумен, өндірумен, 
экспорттаумен айналысады. Компанияның 
негізгі операциялық мұнай-газ қызметі 
Қазақстан Республикасының Атырау 
облысында орналасқан мұнай-газ 
активтерінде жүзеге асырылады.

«Ембімұнайгаз» АҚ құрамына 
Атырау қаласында және Атырау 
облысының төрт ауданында 
орналасқан алты өндірістік 
құрылымдық бөлімше кіреді: 
«Жайықмұнайгаз» МГӨБ, 

«Доссормұнайгаз» МГӨБ, «Қайнармұнайгаз» 
МГӨБ, «Жылыоймұнайгаз» МГӨБ, 
«Ембімұнайэнерго» басқармасы 
және «Өндірістік-техникалық 
қамту және құрал-жабдықтармен 
комплектациялау басқармасы» 
(ӨТҚК және ҚЖБ). 4

6

45
«Ембімұнайгаз» АҚ 
өзінің қызметін 
ISO 9001, ISO 14001, 
OHSAS 18001, 
ISO 50001 халықаралық 
стандарттарына сәйкес 
жүзеге асырады.

Компания профилі

К
О

М
П

А
Н

И
Я

 П
Р

О
Ф

И
Л

І «Ембімұнайгаз» акционерлік қоғамы (бұдан былай – «Компания» немесе 
«Қоғам») Қазақстан Республикасында 2012 жылдың 27 ақпанында 
«ҚазМұнайГаз» Барлау Өндіру» акционерлік қоғамының (бұдан былай – 
«ҚМГ БӨ») Директорлар кеңесінің ҚМГ БӨ өндірістік филиалдары 
негізінде жаңа еншілес кәсіпорындар құру жөніндегі шешім қабылдау 
нәтижесінде құрылған. Компания өзінің өндірістік қызметін 2012 
жылдың 1 қазанынан бастап, ҚМГ БӨ көмірсутекті шикізатты өндіру 
және барлау жөніндегі шарттар бойынша жер қойнауын пайдалану 
құқықтарын және «Ембімұнайгаз» өндірістік филиалының активтері мен 
міндеттемелерін алғаннан кейін жүзеге асыра бастады.

«ҚазМұнайГаз» Ұлттық Компаниясы» АҚ («ҚМГ ҰК») «Ембімұнайгаз» АҚ «ҚазМұнайГаз» Барлау Өндіру» АҚ 
акциялар пакетінің 100 % сенімді басқарушысы болып табылады. ҚМГ ҰК Қазақстанның мұнай-газ сала-
сындағы мемлекет мүдделерін танытады және толықтай өз кезегінде толықтай Қазақстан Республикасы 
Үкіметінің («Үкімет») жекеменшігі болып табылатын «Самұрық-Қазына» Ұлттық әл-ауқат қоры» АҚ толық 
жекеменшігі болып табылады.

Компания өндірілетін мұнайды экспортқа және ішкі нарыққа шығарады. Ішкі нарықта мұнай ҚР мұнай 
өңдеу зауыттарына жеткізіледі. Экспортқа мұнай негізгі екі бағытта жеткізіледі: Каспий құбыр консорци-
умы (КҚК) және Өзен  – Атырау – Самара (ӨАС). Тауарлық газды сату ҚР газ және газбен қамтамасыз ету 
саласындағы ұлттық оператор – «ҚазТрансГаз» АҚ арқылы жүзеге асырылады.

Компания тарихының ресми басы 1922 жылдан – Доссор және Мақат кен орындарын игеру мақсатын-
да «Ембімұнай» трестін құру мезетінен бастап есептеледі. 2012 жылдың 1 қазанында «Ембімұнайгаз» өн-
дірістік филиал мәртебесінде сегіз жылын өткізгеннен кейін акционерлік қоғам болып қайта құрылды.
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ҚЫЗМЕТ ГЕОГРАФИЯСЫ
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БИЗНЕС КАРТАСЫ
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ÁÀÑҚÀÐÓ ÆҮÉÅÑ²Í 
ҰÉÛÌÄÀÑÒÛÐÓ ÏÐÎÖÅÑÒÅÐ²

ҚÀÌÒÀÌÀÑÛÇ ÅÒÓ ÏÐÎÖÅÑÒÅÐ²

ÍÅÃ²ÇÃ² ÏÐÎÖÅÑÒÅÐ

  Стратегияны басқару
  Өндірістік жоспарлау, бюджеттеу және инвестициялық талдау
  Активтер қоржынын басқару
  Тиімділікті және сапаны басқару
  Ішкі аудит
  Тәуекелдерді басқару және ішкі бақылау
  Мүдделі тұлғалармен қатынастарды басқару

  Барлау
  Бағалау
  Кен орнын игеру
  Кен орындарын басқару
  Активтерді пайдаланудан шығару

  HR. Персоналды басқару 
  HSE. ЕҚ, ӨҚ және ҚОҚ 
  Қаржыны басқару 
  Құқықтық қолдауды қамтамасыз ету 
  Сатып алуларды басқару 
  Өндірісті автоматтандыру және IT басқару
  Деректерді басқару 
  Инновациялық-технологиялық дамуды басқару
  Корпоративті басқару
  Әкімшілік қызмет

Компания көмірсутекті шикізатты барлаумен, әзірлеумен, өндірумен, 
экспорттаумен айналысады. Компанияның негізгі операциялық мұнай-
газ қызметі Қазақстан Республикасының Атырау облысында орналасқан 
мұнай-газ активтерінде жүзеге асырылады.
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ЦИФРЛЫК 
ЕМБІМYНАЙГАЗ 
ҰҢҒЫМА ДЕБИТІН 
МОНИТОРИНГТЕУ

Өндіруді мониторингтеу

«Интеллектуалды кен орын» жүйесінде өндіруді 
мониторингтеу бойынша жүзеге асырылған 
модуль мамандарға ағымды уақыт режимінде 
өндірістік процестерді мониторингтеуге және 
төмендегі көрсетілген параметрлер бойынша 
ақпарат алуға мүмкіндік береді:

  Олардың орнатылған технологиялық режимінен 
ұңғыма сұйықтығының өлшемді өндірісінің ауытқуы 

  Мұнайды дайындаудың технологиялық процесі 
  Ұңғымалардың тоқтауы және тұрып қалуға 

байланысты шығындар 
  Ағымды өндіру өзгерісінің динамикасына қарай тәулік 

соңында сұйықтықты/мұнайды өндіруді болжамдау 
  Сұйықтықтың/мұнайдың өлшемді және парктік 

өндірілуінің теңгерімі



ДАМУ 
СТРАТЕГИЯСЫ

02



Даму стратегиясы

20

Даму стратегиясы

БЕЙНЕМІЗ

«Ембімұнайгаз» АҚ – қауіпсіздіктің ең жоғары 
стандарттарына сәйкес, жоғары білікті қызметкерлері 
бар және ұзақ мерзімді дамуды қамтамасыз ететін тиімді 
ресурстық базаға ие мемлекеттің мажоритарлы қатысуы 
бар аса тиімді мұнай-газ компаниясы.

БІЗДІҢ ҚҰНДЫЛЫҚТАР

Адам өмірі – біздің шартсыз құндылығымыз. Өзіміз және әріпте-
стеріміз үшін қауіпсіздік мәдениетін енгізу арқылы қызметкерлеріміздің 
өмірі мен денсаулығының сақталуын қамтамасыз ету. Жұмысқа келген 
қызметкерлер үйіне аман-есен оралуы тиіс.
Істі аяғына дейін жеткіземіз. Компания көзделген нәтижелер мен алға 
қойған мақсаттарға жетуге ұмтылуда. Біз нәтижеге жетуге ынталы қыз-
меткерлерді бағалай білеміз.
Туған жер мен Компанияға ұқыпты қарау. Компания қоршаған орта мен 
Компания мүлігіне ұқыпты қарайтын қызметкерлерді бағалай біледі.
Кәсіпқойлық. Компания қызметкерлерінің кәсіпқой деңгейін арттыру 
үшін жағдайлар жасайды. Біз жаңа білім алуға ұмтылатын қызмет-
керлерді бағалай білеміз және мансаптық жетілудің тең жағдайларын 
жасаймыз.
Этика және жеке тұлғаны құрметтеу. Компания өзара құрмет пен 
сенімге негізделген қатынастар мәдениетін қалыптастыруға ұмтылады.

БІЗДІҢ МИССИЯ

Біз мұнай мен газды әлеуметтік және бизнес-мүдделерді теңестіру 
жолымен қызметкерлер үшін тұрақтылық пен акционерлер үшін 
тиімділікті қамтамасыз ету үшін өндіреміз.
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Өндірісті автоматтандыру.
Еңбек өнімділігін және өндірістегі 
қауіпсіздік деңгейін арттыру.

Компанияның шешімдер қабылдау барысындағы негізгі 
стратегиялық басым мақсаттары болып келесілер 
табылады:

Кірістілік.
Компания болмысының ажырамас бөлігі 
ретіндегі кірістілік.

Әлеуметтік тұрақтылық.
Персоналды ағымды және жаңа 
жобаларға тиімді бөлу арқылы Компания 
қызметкерлерінің жұмыс бастылығын 
қамтамасыз ету.

Экология.
Жер қойнауын тиімді пайдалану және 
қоршаған ортаға кері әсерді азайту. 
Өндірістің өсуі жағдайында Компания 
экологияға кері әсерді азайтатын жаңа 
технологияларды енгізеді.

Энерготиімділік.
Ағымды және жаңа жобалар бойынша 
технологияларды таңдау барысында 
Компания басымдылықты энерготиімді 
технологияларды пайдалануға береді.

СТРАТЕГИЯЛЫҚ БАСЫМ МАҚСАТТАР
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Даму стратегиясы

«Ембімұнайгаз» АҚ даму 
концепциясын жүзеге 
асыру Компанияға 
өңірдің экономикалық 
дамуына және мыңдаған 
адамнан (5 000 астам 
қызметкерден) тұратын 
ұжымның болашағына 
деген сеніміне елеулі үлес 
қосу мүмкіндігін береді.

ҚЫЗМЕТТІҢ СТАРТЕГИЯЛЫҚ 
БАСЫМ БАҒЫТТАРЫ

Компания қызметінің стартегиялық басым бағыты болып төменде көрсетілген жол-
мен тұрғындардың жұмыспен қамтылуын және акционерлік құнды құруды қамтама-
сыз ету үшін «Ембімұнайгаз» АҚ тұрақты және ұзақ мерзімді (25 жылдан астам кезең-
ге) дамуын қолдайтын бәсекеге қабілетті ресурстық базаны қалыптастыру табылады:

  әрекет етуші және жаңа шарттар бойынша геологиялық барлау жұмыстарын 
орындау,

  қолданыстағы кен орындарында қосымша барлауды жүзеге асыру,
  жаңа активтерді иелену.

Компания өзінің қолданыстағы кен орындарында мұнайды өндіруді және өндіруді 
қарқындатуды мұнайды шығарып алу коэффициентін (МШК) арттырудың жаңа техно-
логияларын енгізу арқылы жүзеге асырады.

Өндірістік процестердің үздіксіздігін қамтамасыз ету үшін Компания ұңғымалардың 
жөндеу аралық кезеңдерін (ЖАК) арттыруға, арнайы техника паркін пайдалану коэф-
фициентін арттыруға және персонал үшін жайлы тұрмыстық жағдайларды қамтама-
сыз етуге бағытталған мұнай сервисі процестерін дамытады.

Мұнай өндіру барысында қалыптасатын ілеспе газды кәдеге жарату қоршаған ортаға 
ұқыпты қараудың міндетті шарты болып табылады. Оған қоса, Компанияның инвести-
циялық жобалар қоржынында өндіру бойынша жобалар да бар. Осылайша, Компания 
газ бизнесін дамытуды тауарлық газды, метанолды, GTL технологиясы бойынша ди-
зельді алу мақсатымен ілеспе газды өңдеудің қолданыстағы қондырғыларын жетіл-
діруді және жаңаларын салуды көздейтін әлеуеті мол бағыт ретінде қарастырады. 
Сонымен қатар, Компания өзінің электр қуатын өндіру үшін газ поршеньді электр стан-
цияларын (ГПЭС) салу бойынша шараларды жүзеге асырады. Өндірілген өнімдерін 
Компания өзінің қажеттіліктерінде де, жергілікті нарықта сату үшін де пайдаланатын 
болады.

Кен орындарындағы өндірістік және әлеуметтік-тұрмыстық инфрақұрылымды қолдап 
отыру үшін Компания автожолдар құрылысы мен жөндеуін жүзеге асырып, персонал-
дың тұрақтау және тамақтану, шаруашылық инфрақұрылым нысандарын тиімді пай-
далану мәселелерін шешеді.

Қызметінің барлық бағыттарының тұрақты дамуын қамтамасыз ету үшін Компания 
еңбекті қорғауды, қауіпсіздік техникасын HR және өндірісті автоматтандыруды дамы-
туға көп көңіл бөледі.
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СТРАТЕГИЯЛЫҚ ИНДИКАТОРЛАР

ПӘК Ед.
2017 

(ФАКТ)
2018 

(ЖОСПАР)
2018

(ФАКТ)
2022 

(ЖОСПАР)
2027 

(ЖОСПАР)
2032 

(ЖОСПАР)

Қорлар млн тонна 70,4 75,49 74,30 202,64 184,68 146,24

Өндіру көлемі млн тонна 2,8 2,9 2,9 3,99 3,15 11,3

Лифтинг шығындардың 
өзіндік құны млн долл. 186,96 210,35 200,25 405,18 483,26 1 749,05

Персонал саны адам 5 275 5 439 4 942 5 341 5 341 5 341

ROACE % 17,92 % 13,60 % 26,71 % >WACC >WACC >WACC

EBITDA млн долл. 283,8 259,6 337,7 384,1 248,3 1 840,7

EVA млн долл. 62,9 22,3 139,21 >0 >0 >0

НЕГІЗГІ ТӘУЕКЕЛДЕР

Компания даму концепциясын жүзеге асырудың келесі тәуекелдерін және оларды барынша азайту шараларын анықтады:

№ Факторлар Ықтималды әсері Барынша азайту шаралары

1

Өндірудің жоғары өзіндік құнына 
байланысты өндірудің соңғы кезеңіндегі 
кен орындарында өндіру көлемдерінің 
төмендеуі

Өндіру көлемдерінің 
төмендеуі

Геологиялық барлау және M&A мәмілелері 
есебінен қорларды арттыру

2

П-1 жобасы бойынша қабаттардың 
орналасу тереңдігіне байланысты 
геологиялық тәуекелдердің жоғары 
дәрежесі

Компания құнының 
төмендеуі Стратегиялық әріптесті тарту

3

Дивиденттердің елеулі көлемін 
акционердің шығарып алуына 
байланысты, жобаларды қаржыландыру 
үшін инвестициялық әлеуеттің төмендеуі

Қорлар мен өндірудің 
өсімінің болмауы

Акционердің Концепцияны (соның 
ішінде инвестициялық және дивидендтік 
саясаттарды), инвестициялық 
жобалардың бизнес-жоспарларын бекітуі.

4 Мұнай құнының төмендеуі (базалық 
сценарийден төмен)

Компания түсімінің 
төмендеуі

Өзіндік құнды төмендету бойынша бизнес-
бастамаларды іздестіру

5

Қазақстан экономикасының 
макропараметрлерінің (теңгенің АҚШ 
долларына шаққандағы бағамының, 
инфляция деңгейінің) теріс өзгеруі

Компания құнының 
төмендеуі, шығыс 
бөлігінің артуы

Компанияның салықтық саясатын 
оңтайландыру шараларын әзірлеу және 
қолдану

6 Рұқсатсыз ереуілдердің туындау тәуекелі Қызметтегі үзілістер

Процестерді аутсорсингке ауыстыру 
бойынша сараланған саясат
Персоналды қайта дайындау 
бағдарламаларын дер кезінде жүзеге 
асыру. Компаниядағы әлеуметтік 
климатты мониторингтеу және талдау

Тәуекелдерді басқару үшін Компанияда тәуекелдерді басқару құжаттары мен процедуралары әзірленіп, бекітілген.
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ЦИФРЛЫК 
ЕМБІМYНАЙГАЗ 

«Интеллектуалды кен орын» жүйесінде ҰЖЖ 
мониторингтеу бойынша жүзеге асырылған 
модуль мамандарға ағымды уақыт режимінде 
бригадалармен орындалатын жөндеу 
жұмыстарының барысын қадағалауға мүмкіндік 
береді:

ҰЖЖ БРИГАДАЛАРЫНЫҢ 
ЖҰМЫСТАРЫН 
МОНИТОРИНГТЕУ

Ұңғымаларды жөндеу

  ҰЖЖ бригадаларының жұмыстарының 
тиімділігін мониторингтеу

  ҰЖЖ бригадаларының жұмыстарын 
жылдам бақылау есебінен тұрып қалу 
уақытын қысқарту

  ҰЖЖ жүзеге асырудың жалпы уақытын 
қысқарту

  Түсіру-көтеру операцияларын тұрақты 
бақылау есебінен өндірістік қауіпсіздікті 
қамтамасыз ету
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Менеджмент  есебі

ЭКОНОМИКАЛЫҚ ОРТАҒА ШОЛУ

Компанияның қаржылық ахуалына әсер ететін негізгі макроэкономикалық фак-
торлар қатарына жатады: мұнай бағаларының динамикасы, инфляция қарқыны, 
валюталық бағамдардың, атап айтқанда, теңгенің АҚШ долларына айырбастау 
бағамының   ауытқулары.

2016 2017 2018 Ауытқу.

Brent (DTD) орташа бағамы 43,73 54,19 71,31 32 %

Инфляция деңгейі – Қазақстан (%) 8,50 % 7,10 % 5,3 % –2,1 т.т.

Орташа айырбастау бағамы (1 АҚШ доллары үшін теңге) 342,16 326,00 344,85 6 %

2018 жылы мұнай бағасының белгіленуіндегі өсім жалғасып, нәтижесінде Brent 
маркалы мұнайдың бағасы 32 % артты. 2018 жылдың басым бөлігі барысында 
бағалар өсуіне септігін тигізген факторлар арасында Иранға қарсы санкциялар, 
ОПЕК+ өндіруді қысқарту жөніндегі келісім және мұнайға деген ғаламдық сұраны-
стың өсуі бар. Сонымен қатар, ғаламдық экономиканың тежелуі салдарынан ұсы-
ныс артықтығы мен мұнайға деген сұраныстың қысқаруының болжамы жолдың 
соңында бағалардың төмендеуіне әкеп соқты. Мұнай бағаларының белгіленуіне 
түсетін қысым 2019 жылы да сақталып қалады деп күтілуде.

Энергетика Министрлігінің мәліметтері бойынша, 2018 жылы Қазақстанда 90 млн 
360 мың тонна мұнай өндіріліп, бұл 2017 жылдың көрсеткішінен 4,8 % артық 
және тарихи максимум болып табылады. Өсім үш ең ірі кен орнында: Қашаған-
да, Тенгизде және Қарашығанақта өндірудің артуымен қамтамасыз етілді. Үш ірі 
жоба бойынша мұнай өндірісі шамамен 54 млн тоннаны құрады, соның ішінде 
Қашаған кен орнында  – 13,2 млн тонна (2018 жылдың жоспарына 120 %), Теңіз-
де – 28,6 млн тонна, Қарашығанақта – 12,2 млн тонна. Бұл жағдайда, 2019 жылы 
өндіру 89 млн тонна мұнай деңгейінде күтілуде, бұл негізінен ескі кен орындарын-
дағы өндірудің қысқаруымен және ірі кен орындарында жоспарланған күрделі 
жөндеумен байланысты.

2018 жылы мұнай-газ секторына инвестициялардың тартымдылығын арттыру 
және қор базасын ұлғайтуға бағытталған заң реформалары жүзеге асырылды. 
Салық кодексіне және Жер қойнаулары және жер қойнауларын пайдалану жөнін-
дегі кодекске өзгерістер енгізіліп қойған және нәтижелерін беруде.
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Қолданыстағы кен 
орындарында Компания 
мұнай өндіруді және 
мұнайды шығарып 
алу коэффициентін 
арттырудың жаңа 
технологияларын 
енгізу арқылы өндіру 
қарқындылығын 
арттыруды жүзеге 
асырады.

ОПЕРАЦИЯЛЫҚ НӘТИЖЕЛЕР

Мұнайды өндіру
Көмірсутекті шикізатты іздеу және барлау, кен орнын әзірлеу және мұнайды өндіру 
жер қойнауларын пайдалану туралы келесі сегіз шарт бойынша жүзеге асырыла-
ды: Кенбай кен орны (келісім шарт № 37), Оңтүстік-Шығыс Новобогатинское кен 
орны (келісім шарт № 61), 22 кен орны (келісім шарт № 211), Тайсойған блогының 
3 кен орны (келісім шарт № 327), Лиман блогы (келісім шарт № 406), 14 кен орны 
(келісім шарт № 413), Батыс Новобогатинское кен орны (келісім шарт № 992), Қа-
ратон-Сарқамыс блогы (келісім шарт № 3577). 

2019 жылдың 1 қаңтарындағы жағдай бойынша «Ембімұнайгаз» АҚ теңгерімінде 
мұнай қорлары А+В+С1 санаттары бойынша келесі көлемді құрайтын 45 кен орны 
есепте тұр:

  бастапқы геологиялық – 619 518 мың тонна,
  бастапқы өндірілетін – 254 912 мың тонна,
  қалдықты өндірілетін – 74 304 мың тонна;
  жинақталған өндіру – 180 млн 608 мың тонна;
  МШК тек. – 29,2 %.

Соның ішінде, әзірленіп отырған 33 кен орындары бойынша:
  бастапқы геологиялық – 572 млн 664 мың тонна;
  бастапқы өндірілетін – 236 млн 108 мың тонна;
  қалдықты өндірілетін – 70 млн 936 мың тонна;
  жинақталған өндіру – 165 млн 172 мың тонна;
  МШК тек. – 28,8 %.

Тоғыз кен орны консервацияда  – Доссор, Ескене, Таңатар, Комсомольский, 
Бек-Беке, Сағыз, Мақат, Төлес, Тәжіғали. Үш кен орны барлау барысында – Орта-
лық Новобогатинское, С.Нұржанов (солтүстік-батыс қанаты), Солтүстік Уаз.

2018 жылдың І тоқсанында ҚР пайдалы қазбалар қорлары жөніндегі мемлекеттік 
комиссиямен (ҚР ҚМК) Мемлекеттік теңгерімге тәжірибелік пайдалануға қабыл-
данған С. Нұржанов (солтүстік-батыс қанаты), Орталық Новобогатинское кен ор-
нының, III тоқсанда – Солтүстік Уаз кен орнының оперативті бағаланған қорлары 
қабылданды.

Есепті жылдың соңында әзірленіп отырған 33 кен орны бойынша жинақталған өн-
діру 165 млн тоннадан астам мұнайды және мұнайдың қалдықты шығарылатын 
қорлары – шамамен 71 млн тоннаны құрады, яғни, қазіргі күні мұнай қорларының 
70 % шығарылған.

Бұл жағдайда, мұнайдың қалдықты қорларының 40 % астамын (шамамен 32 млн 
тоннаны) көбінесе Кенбай кен орны (Шығыс Молдабек учаскесі), Қарсақ, Терең-
Өзек және т. б. сияқты борлы шөгінділердің аса тұтқыр мұнайларынан тұратын 
коллекторларда және триас кезеңінің өткізгіштігі төмен шөгінділерінде (С. Нұржа-
нов кен орны және т. б.) жинақталған қиын шығарылатын қорлар құрайды.

Мұнайдың қалған 60 % қалдықты өндірілетін қорлары, басқаша «белсенді қорлар», 
негізінен әзірлеудің аяқтау кезеңіндегі және шығарылуының жоғары (85 % астам) 
деңгейімен және аса сулануымен сипатталатын кен орындарының үлестеріне 
тиесілі.
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Менеджмент  есебі

Өндірілген мұнай 
көлемі, 2018 жыл

2 895,332
мың тонна

Айдау ұңғымаларының пайдалану қоры 2019 жылдың 1 қаңтарында – 454 ұңғы-
маны құрады, соның ішінде қолданыстағы – 427 ұңғыма, жұмыс істемейтін – 23 
ұңғыма және іс жүзінде жабуды күтіп тұрған 4 ұңғыма.

2019 жылдың 1 қаңтарында кен орындарында бұрғыланған ұңғыма саны 7 490 
құрады, соның ішінде 4 221 ұңғыма жабылды, 50 ұңғыма су алу ұңғымасы болып 
табылады. Бақылау санатына 236 ұңғыма жатқызылған. Өндіру ұңғымасының 
пайдалану қоры 2 217 ұңғыманы құрайды, ал айдаушы – 454 ұңғыма. Қолданы-
стағы қорда 2 144 мұнай және 427 айдау ұңғымасы бар. Жұмыс істемейтін 57 
мұнай ұңғымасы, жабуды күтуде – 11, игеріліп жатқан – 5. Жұмыс істемейтін 23 
айдау ұңғымасы, жабуды күтуде – 4.

Кен орындарындағы қиын өндірілетін қорлар мөлшері үздіксіз ұлғайып отырған-
дықтан, негізгі мақсаттардың бірі болып мұнай өндіру деңгейін тұрақтандыру та-
былады, оған шаралар кешенін: жаңа ұңғымаларды бұрғылауды, ұңғымаларды 
күрделі және ағымды жөндеуді, ұңғымалар қорымен жүйелі жұмыс істеуді, пай-
далану коэффициентін арттыруды, жөндеу аралық кезеңді ұзартуды, алдыңғы қа-
тарлы технологияларды енгізуді және кен орнын әзірлеу жүйесін оңтайландыру 
жүйесін қолдану арқылы қол жеткізіледі.

Мұнайды шығарып алу коэффициентін арттыру үшін «Ембімұнайгаз»  АҚ бүгінгі 
таңда, мұнай шығаруды арттырудың дәстүрлі әдістерімен қатар қазақстандық 
алдыңғы қатарлы ғылыми зерттеу институттарын тарта отырып жаңа технологи-
яларды пайдалануда. Ұңғыма жұмысының жөндеу аралық кезеңін (ЖАК) ұзарту 
үшін жаңа технологиялар белсенді түрде пайдаланылуда.

Мұнай өндірудің 2018 жылға жоспарланған көлемі шамамен 332 тоннаға артты-
рылып, өндірудің жалпы көлемі 2 895,3 мың тоннаны құрады. Бұл жағдайда мұнай 
өндірудің орташа тәуліктік мөлшері тәулігіне 7 932 тоннаны құрады. 2019 жылға 
көзделген жоспар 2 895 мың тонна деңгейінде сақталған.

«Ембімұнайгаз» АҚ бойынша мұнай өндіру, мың тонна

Компания
2016 2017 2018 2019

Факт Факт Жоспар Факт Ауытқу Жоспар

«Ембімұнайгаз» АҚ 2 832,008 2 840,015 2 895,000 2 895,332 0,332 2 895,000

соның ішінде
МГӨБ бойынша:

«Жайықмұнайгаз» 954,171 953,679 944,063 944,153 0,090 935,142

«Жылыоймұнайгаз» 989,14 1034,925 1109,707 1109,859 0,152 1123,595

«Доссормұнайгаз» 404,283 371,531 366,430 366,473 0,043 362,224

«Қайнармұнайгаз» 484,414 479,880 474,800 474,847 0,047 474,039

Ілеспе мұнай газын өндіру
Ілеспе мұнай газын өндіру «Ембімұнайгаз» АҚ 25 кен орнында жүзеге асырылады.

Ілеспе мұнай газын өндіру, млн м3

Көрсеткіштер
2016 2017 2018

Факт Факт Жоспар Факт Ауытқу

Ілеспе газ өндіру 191,649 199,756 219,845 221,228 1,4
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Әрекет етуші және 
жаңа келісім шарттар 
бойынша геологиялық 
барлау жұмыстарын 
орындау ұзақ мерзімді 
қор базасының 
қалыптасуына септігін 
тигізетін болады.

Геологиялық барлау
Мұнайдың қалдықты өндірілетін қорларының 60 % әзірлеуді аяқтау кезеңіндегі кен 
орындарына тиесілі екендігін ескере отырып, мұнайды өндірудің жылдық деңгейін 
2,9 млн тонна көлемінде ұстап тұру және, оған қоса, ұлғайту, Компания үшін жыл 
өте шешімі геологиялық барлау жұмыстарын тереңдету есебінен мұнай қорлары-
ның кеңейтілген толықтыруын қажет ететін барған сайын күрделі міндет болып 
табылады. Оыған байланысты Компания соңғы жылдары өндірістегі кен орында-
ры шектерінде де, барлау блоктары шектеріндегі шөгінділердің тұздақ үсті және 
тұздақ аралық (ернеу асты) кешендерінің перспективалы құрылымдарында гео-
логиялық барлау жұмыстарын белсендіре түсті.

Есепті жыл барысында Ақтөбе облысының Ембі-5 учаскесінде 2Д ЖТНӘ сейсмо-
барлау жұмыстары өткізіліп, қазіргі мезетте орындалған жұмыс нәтижелері бой-
ынша деректерді өңдеу және интерпретациялау жүзеге асырылуда, Учаске әлеует-
ті болған жағдайда оны әрі қарай зерттеу жөніндегі шешім қабылданатын болады.

2018 жылы Қаратон-Сарқамыс (Келісім шарт № 3577) және Тайсойған (Келісім 
шарт № 327) барлау блоктарында далалық 3Д ЖТНӘ сейсмобарлау жұмыстары 
басталды, жұмыстардың аяқталуы 2019 жылы. Тұздақ үсті кешенінде жаңа 
перспективалы нысандарды анықтап, шоғырлар коллекторларының таралуын 
анықтау мақсатымен Қаратон-Сарқамыс блогындағы 3Д ЖТНӘ деректерін өңдеу, 
қайта интерпретациялау орындалуда.

Ернеу үсті және ернеу асты шөгінділердің геологиялық құрылымын нақтылау 
және мұнай мен газ шоғырларын табу мақсатымен Ботахан № 301, Батыс Ново-
богатинское № 22, № 24, Қаратон 601, Жаңаталап 305, Шығыс Терең өзек Г-1 алты 
іздеу-барлау ұңғымасы бұрғыланып, жоспарланған зерттеулер өткізілуде.

Тәжіғали құрылымының Г-1, Батыс Ақтөбе құрылымының Г-1, Байтөбетарал 
құрылымының Г-10 үш ұңғымасы бұрғылануда.

2017 жылдың өтпелі көлемінің ұңғыма нысандарының – ЮВН-33, НСВ-3 бұрғыла-
нуы аяқталып, сынақтары өткізілуде.

С. Балғымбаев, Жаңаталап, Оңтүстік-Шығыс Қамысты, Оңтүстік-Батыс Қамысты 
(14.03.2018 жылғы тіркеу № 319-Д-УВС), Оңтүстік-Шығыс Новобогатинское (ернеу 
үсті) (24 сәуір 2018 жылғы тіркеу № 321 Д-УВС), Батыс Новобогатинское (20 қа-
раша 2018 жылғы тіркеу № 330 Д-УВС) кен орындарында жер қойнауларын пай-
далану операцияларын жүзеге асыру үшін тау-кен үлескілері алынды. Кен орын-
дарындағы тау-кен үлескілерінің кеңеюін ескере отырып, мұнайдың өндірілетін 
қорларының өсімі 4 295 мың тоннаны құрады.

2018 жылы жасасып қойған ұзақ мерзімді шарттар: «Мұнай сынамаларының және 
керн үлгілерінің геохимиялық зерттеулері»; «Кен орындарында сынама пайдалану 
кезеңі барысында ілеспе газды өңдеуді дамыту бағдарламалары»; «Сейсмикалық 
деректерді сақтау, дерекқор жүргізу және «Ембімұнайгаз»  АҚ бойынша техника-
лық қызметтер көрсету»; «Керн материалын сақтау және «Ембімұнайгаз» АҚ бой-
ынша тасымалдау»; «Керн материалының арнайы зерттеулері және зерттеулері, 
талдау» бойынша көлемдерді орындау жалғастырылуда.

Оған қоса, геологиялық барлау жұмыстардың департаментінің және жаңа жоба-
лар мен жер қайнауларын пайдалану департаментінің құзыреті шектерінде дара 
тұлғалы акционермен Инвестициялық комитеттің ГБЖ көлемдерін мақұлдауын 
алуға, келісім шарттық міндеттемелерді өзгертулерді (Келісім шарттарға Қосым-
шаларды) келістіру және бекітуге қатысты, ҚР ИДМ Геология және жер қойнаула-
рын пайдалану Комитетімен (Өкілетті органмен), ҚР Ұлттық экономика Министр-
лігімен, ҚР Энергетика Министрлігімен (Құзыретті органмен) келіссөздер жүргізу 
бойынша үлкен жұмыс атқарылды.
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Капиталдық салымдар, 
2018 жыл

44 201
млн теңге

КАПИТАЛДЫҚ САЛЫМДАР

2018 жылы Компанияның капиталдық салымдарының көлемі 44,2 млрд теңгені 
құрап, 2017 жылмен салыстырғанда 16 % өсті. Салымдардың 31 % ірі инвестици-
ялық жобаларды жүзеге асырумен байланысты құрылыс жұмыстары құрайды. 
28 % негізгі құралдары сатып алуға жұмсалды. Капиталдық салымдардың 20 % 
сәл астамы (9,3 млрд теңге) пайдаланушылық бұрғылау үлесіне тиіп, іздестіру-бар-
лау бұрғылауға шығарылған шығындар шамамен 8,2 млрд теңгені немесе CAPEX 
18 % құрады.

Капиталдық салымдар, млн теңге

Инвестициялау бабы 2014 2015 2016 2017 2018

Құрылыс жұмыстары 12 333 10 685 30 989 12 618 13 920

НҚ және МЕА сатып алу 4 556 5 564 3 536 8 375 12 175

Пайдаланушылық 
бұрғылау 13 279 9 213 8 253 8 632 9 306

Іздестіру-барлау бұрғылау 3 225 2 163 4 620 8 118 8 158

Өзгесі 15 606 549 1 271 304 641

Жалпы САРЕХ 48 999 28 174 48 669 38 047 44 201
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ИННОВАЦИЯЛАР

Стратегияда көзделген мақсаттарына жету үшін технологиялық инновациялар-
дың кең ауқымын енгізу жүзеге асырылуда. Компанияда қызметкерлердің ең-
бек өнімділігін арттыру мен шығысындарды азайту арқасында барынша жоғары 
тиімділікті және бизнес ашықтығын қамтамасыз ететін озық шешімдерді әзірлеу 
және қолдау жүзеге асырылады.

«Интеллектуалды кен орны»
2016 жылы «Ембімұнайгаз» АҚ Уаз кен орнында «Интеллектуалды кен орны» пи-
лоттық жоба жүзеге асырылды. Техникалық шешім Компания қызметкерлерімен 
IT және жаңа технологиялар саласындағы қазақстандық мамандармен бірлесе 
отырып әзірленген. Нәтижесінде кен орны әзірлеменің цифрлық режимінде қыз-
мет етеді. Уаз кен орнында оң нәтижелерге қол жеткізілгеннен кейін жүйені 2017–
2018 жылдары жүзеге асырылғандай және 2023 жылға дейін жалғасатын басқа 
кен орындарына тираждау бойынша шешім қабылданды.

«Интеллектуалды кен орны» – шашыраңқы жүйелерді бірыңғай ақпараттық жүй-
еге біріктіру арқасында барынша жоғары тиімділікке қол жеткізу мүмкіндігін бе-
ретін мұнай-газ өндірісін басқарудың автоматтандырылған жүйесі болып табы-
лады. Интеллектуалды кен орны концепциясын енгізудің негізгі мақсаты болып 
жетілген активтерге қатысты басқарушылық шешімдер қабылдауды қолдау про-
цесін жетілдіру, тиімділік мерзімін арттыру үшін қосымша шығындардың орын-
дылығын анықтау табылады.

Түрлі датчиктерді, сенсорларды, мобильді құрылғыларды және тағы басқаларын 
бірыңғай жүйеге біріктіру олардан алынатын деректерді ортақ оперативті жүйеде 
талдап, жүйені басқарып отыру және жүйенің өзгеріп отыратын параметрлеріне 
лезде дерлік жауап қайтару мүмкіндігін береді. Енгізу артықшылықтарының ара-
сында: құрал-жабдықтарды пайдалануға шығарылатын операциялық шығындар-
ды азайту, ұңғыманың қолданыстағы қорын пайдалану коэффициентін арттыру, 
электр қуатын үнемде, ұңғыманың бос тұрып қалуларын қысқарту, кен орындарын 
өндіру режимін оңтайландыру, еңбекті, қоршаған ортаны қорғау және қауіпсіздік 
техникасы тәуекелдерін азайту және т. б.

Интеллектуалды кен орындарын дамыту бойынша технологиялар бір орында тұр-
май, жобаның көкейкестілігін қамтамасыз ету үшін үздіксіз жұмыс істеуді қажет 
етеді. Осыған байланысты 2018 жылы «Ембімұнайгаз»  АҚ қолданыстағы интел-
лектуалды кен орны жобасын кеңейту мақсатымен халықаралық мұнай-газ ком-
панияларының жаңа технологияларын және жүзеге асырылған шешімдерін зерт-
теумен айналысатын жұмыс тобы құрылған.

Техникалық қызмет көрсету және жөндеу 
жобасы
2018 жылы «Ембімұнайгаз» әлеуетті даму Департаменті Техникалық қызмет көр-
сету және жөндеуді (ТҚжәнеЖ) басқарудың жаңа моделі енгізілді. Жоба жоспарлау 
дәлдігін арттыруға, жоспардан тыс жөндеу жұмыстарының санын азайтуға, апт-
тар мен шығындарды, құрал-жабдықтардың жұмыссыз тұрып қалуын және істен 
шығуын азайтуға бағытталған. Оған қоса, жаңа модель жөндеуге арналған ма-
териалды қорлар айналымын арттыруға септігін тигізіп, операциялар ашықтығы 
мен есеп сапасын арттырып, үнемді өндірістің жаңа мәдениетін қалыптастыруға 
септігін тигізеді.
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫ 
БАСҚАРУ ЖҮЙЕСІ

«Интеллектуалды кен орны» 
жобасы мұнай-газ саласы 
үшін негізгілердің бірі болып 
табылады және «ЦИФРЛЫҚ 
ҚАЗАҚСТАН» мемлекеттік 
бағдарламасының тізіміне 
енгізілген. «Интеллектуалды 
кен орны» – шашыраңқы 
жүйелерді бірыңғай ақпараттық 
жүйеге біріктіру есебінен оның 
барынша тиімділігіне қол 
жеткізу мүмкіндігін беретін 
мұнай-газ өндірісін басқарудың 
автоматтандырылған жүйесі 
болып табылады.

КӨЛІК 
МОНИТОРИНГІ

ГЕОАҚПАРАТТЫҚ 
ЖҮЙЕ

ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫ 
КЕН ОРНЫ ЖҮЙЕСІНІҢ 
МҮМКІНДІКТЕРІ



НЫСАНДАРДЫ 
БАҚЫЛАУ

МҰНАЙДЫ АЙДАУ 
МОНИТОРИНГІ

МҰНАЙДЫ ӘЗІРЛЕУ 
ПРОЦЕСІНІҢ 
МОНИТОРИНГІ

ҰЖАЖ БРИГАДАСЫНЫҢ 
ЖҰМЫСТАРЫНЫҢ 
МОНИТОРИНГІ

ҰҢҒЫМА ДЕБИТІНІҢ 
МОНИТОРИНГІ



Менеджмент  есебі

Жаңа технологияларды 
енгізу бойынша жобалар 
мұнай өндірісінің 
коэффициентін 
арттыруға септігін 
тигізіп, нәтижесінде 
қорлардың өсімі мен 
өндіруді арттыру 
мүмкіндігін береді.

Есептеу жүйелерін дамыту
Әлеуетті даму департаменті қазіргі мезетте SAP ERP жүйесінің негізінде биз-
нес-процестерді автоматтандыру бойынша жұмыс атқаруда. Компания IТ-стра-
тегиясының мақсаты болып шығындарды оңтайландыру мақсатымен қолда-
ныстағы бизнес-процестерді тиімді қолдау және жаңа бизнес-процестерді енгізу 
және автоматтандыру табылады. SAP жаңа модульдерін енгізу өндірістік және 
қаржылық функцияларды басқару сапасын арттыру мүмкіндігін береді. SAP ERP 
жүйесінің негізгі мақсаты болып дер кезіндегі басқарушылық шешімдерді қабыл-
дау үшін дұрыс және шынайы есептілікті қалыптастыру табылады.

SAP жаңа модульдерін енгізу бизнес-процестердің көбірек санын қамту мүмкін-
дігін береді. SAP жүйесімен қамтылған түрлі департаменттеріндегі пайдаланушы-
лардың саны артқан сайын бизнес-процестер ашығырақ жүзеге асырылатын бо-
лады. SAP жүйесімен «тар» жерлерді анықтап беріп, салдарынан басқарушылық 
шешімдерді қабылдауға көмектеседі.

Атап айтқанда, 2018 жылы жұмыстарды және қызметтерді автоматтандыру ен-
гізілген. Жүйеге нақты жұмысқа/қызметке тапсырыс енгізіліп, ол жұмыстың то-
лық аяқталғанынша – шот-фактураны қабылдағанша өтпелі тізбектен өткізіледі. 
Сәйкесінше, пайдаланушылар үшін ыңғайлы есептер әзірленді. Пайдаланушы-
лардан келіп түсетін өтінімдерді есепке алуды автоматтандыратын SAP Solution 
Manager пайдаланушыларды қолдау жүйесі енгізілді. Салықтық есеп модулі ҚР 
Салықтық кодексінің өзгертулеріне сәйкес енгізілген. Сонымен қатар, SAP жүйесін 
ЭЦФ (электронды-цифрлық шот-фактура) сайтымен үйлестіру жүзеге асырылды. 
WMS (Warehouse Management System) қоймаларды басқару жүйесі енгізілді. Мо-
дуль қоймадағы есепті ағымды уақыт режимінде автоматтандыру, ашық қойма-
лық есепті ұйымдастыру, қоймалық кешен өнімділігін арттыру және қоймалық 
қор күйінің мониторингін жүзеге асыру мүмкіндігін береді.

Технологиялардың жаңа түрлері
Өндірудің тұрақты өсімін қамтамасыз ету үшін жұмыстардың жаңа әдістерін, өн-
дірудің және жетілген кен орындары үшін ұңғымаларды бұрғылаудың жаңа тех-
нологияларын енгізу, жер үсті құрылымдарын жетілдіруге уақыт пен күшті инве-
стициялау қажет. Компанияда нақты технологиялық мақсаттар мен қиындық 
тудыратын мәселелерді шешу үшін қолданылатынның көбі Жаңа техника және 
технологиялар Департаментінде (ЖТжәнеТД) енгізілген. Бұнда «Ембімұнайгаз» АҚ 
бірінші рет пайдаланылып отырған, жоғары техникалық-экономикалық сипат-
тарға ие және Компанияның кен орындарындағы жағдайларға ұқсас жағдайлар-
да пайдалану барысында өздерінен оңынан көрсете білген технологиялар, соның 
ішінде ғылыми-зерттеу институттарының, заңды және жеке тұлғалардың қолдан-
балы әзірлемелері, техниканың және құрал-жабдықтардың сериялық түрлері не-
месе инновациялық технологияларды енгізу сынақтардан өтеді.

Техниканың, техникалық құрылғылардың және рационализаторлық ұсыныстар-
дың сынақтық үлгілерінің барлық тәжірибелік-өнеркәсіптік сынақтары (ТӨС) не-
гізін өнертапқыш авторлармен әзірленген техникалық шарттар құрайтын сынақтар 
бағдарламасы бойынша жүзеге асырылады. Жалпы алғанда, 2018 жылы тоғыз 
ТӨС өткізілді. Олардың үшеуі бойынша теріс нәтиже алынып, үшеуі мониторингте. 
Үш ТӨС бойынша оң нәтижелер алынды: «УДС-Техно-101» аппараты атқылаушы 
ұңғымаларда тазарту аралық кезеңді (ТАК) және жөндеу аралық кезеңді (ЖАК), 
ЗҰҚ (забойлық ұңғымалық қыздырғыш) оған механикаландырылған әдіспен жұ-
мыс істейтін ұңғымаларда қол жеткізу мүмкіндігін береді, оған қоса 06.11.2018–
11.01.2019 жж. аралығында «Ембімұнайгаз» АҚ нысандарында технология тиімділі-
гін растаған бұрғылау және ұңғымаларды күрделі жөндеу бойынша «DDR-Pro» 
онлайн-платформасының тәжірибелік-өнеркәсіптік сынақтары өткізілді.
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SAP жүйесіндегі пайдаланушылар 
санының өсу, адам
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Мұнай-газ өндіру басқармаларының инженерлері және геологтары, «Ембімұнай-
газ» АҚ және «ҚазМұнайГаз» өндіру және бұрғылау технологияларының ғылыми 
зерттеу институтының мамандары суландыру технологиясын жетілдіру, ұңғыма 
өнімділігін арттыру, тұрып қалған ұңғымалар қорын азайту және ЖАК, ТАК, меха-
никаландырылған өндіру жүйелерінің істен шығуға дейінгі орташа уақытын артты-
ру бойынша бірлесе жұмыс істейді.

САТЫП АЛУ ҚЫЗМЕТІ

Компания атып алу қызметін «Самұрық-Қазына» Ұлттық әл-ауқат Қоры» акцио-
нерлік қорының және өздерінің дауыс беруші акцияларының (қатысу үлестерінің) 
елу немесе одан көп пайызын тікелей немесе жанама түрде «Самұрық-Қазына» АҚ 
жекеменшік немесе сенімді басқару құқығы негізінде иелік ететін ұйымдардың та-
уарларды, жұмыстарды және қызметтерді сатып алу Ережелеріне сәйкес жүзеге 
асырады. Ережелер Тапсырыс берушілердің өз қаражаттар есебінен тауарларды, 
жұмыстарды және қызметтерді сатып алу тәртібін анықтайды.

Сатып алулар процесі келесілерді қамтиды: сатып алулар Жоспарын(ларын) әзір-
леу және бекітуді; жеткізушіні таңдауды; сатып алулар туралы шарттарды жасасу 
және орындау.

Бұл жағдайда отандық өндірушілерді қолдау мақсатымен сатып 
алынатын тауарлар мен қызметтер құрылымында жергілікті құрам-
ды дамыту бойынша жұмыс істейді.

Сатып алулар көлемі, млн теңге ҚҚС қоспағанда

Атауы Сома Орынд. %

2018 жылға көзделген жоспар сомасы 89 898,58 100

соның ішінде

Тауарлар 11 984,46 13,3

Жұмыстар 51 890,56 57,7

Қызметтер 26 023,56 28,9

Өздері бойынша жеткізушілер анықталған сатып алулар 
сомасы 89 895,82 100 ЖҚ үлесі

соның ішінде

Тауарлар 11 981,70 99,98 42,0

Жұмыстар 51 890,56 100,0 94,0

Қызметтер 26 023,56 100,0 94,0

Шарттар нәтижелері бойынша үнем 7 116,00 8

соның ішінде

Тауарлар 1 461,00 12,2

Жұмыстар 2 444,00 4,7

Қызметтер 3 211,00 12,3
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ҚАРЖЫЛЫҚ ҚЫЗМЕТКЕ ШОЛУ

Бұл тарау Компанияның аудиттен өткен қаржылық есептілігіне негізделген.

Негізгі қаржылық көрсеткіштер, млн теңге

2014 2015 2016 2017 2018

Факт Факт Факт Факт Жоспар Факт Ауытқу %

Мұнай өндіру, мың тонна 2 823 2 823 2 832 2 840 2 895 2 895 0 0

Түсім (табыс) 344 675 198 113 243 517 309 747 332 627 433 436 100 809 30

Сату өзіндік құны –119 229 –94 991 –95 772 –121 290 –134 703 –137 184 –2 481 2

Жалпы табыс 225 446 103 121 147 745 188 457 197 924 296 252 98 328 50

Жалпы және әкімшілік 
шығындар –15 738 –24 542 58 –9 896 –12 934 –47 840 –34 906 270

Тасымалдау және сату 
шығындары –135 071 –75 869 –70 366 –102 991 –119 674 –155 497 –35 823 30

Операциялық қызметтен 
түскен табыс (шығын) 74 638 2 711 77 437 75 570 65 315 92 915 27 600 42

Қаржылық табыс 
(шығын) нетто –2 714 303 312 461 –2 650 –1 176 1 474 –56

Өзгедей пайдалар/
(шығындар) нетто 20 538 62 905 –586 –482 0 21 216 21 216 0

Салық салғанға дейінгі 
пайда/(шығындар) 92 462 65 919 77 164 75 548 62 665 112 955 50 290 80

Корпоративті табыс 
салығы бойынша 
шығындар

–20 225 –20 457 –15 803 –19 425 –15 847 –29 566 –13 720 87

Жыл бойынша табыс 72 237 45 462 61 360 56 123 46 819 83 389 36 570 78

Мұнай өндірісінің 2018 жыл барысындағы өсімі жоспарлы мәндер шектерінде 
болды және 2017 жылдың көрсеткішінен 2 % асты. Бұл жағдайда түскен пайда 
көлемі 2017 жылмен салыстырғанда 40 % өсіп, жоспарлы мәндерден 30 % асты. 
Жоспарды табысты бөлігінен асыра орындау мұнайдың әлемдік бағаларының 
жоспарланғанмен салыстырғанда орта есеппен 29,7 % өсуімен (жоспар бойын-
ша – 55 долл./барр.; 2018 жылдағы орташа бағасы – 71,31 долл./барр.) және дол-
лар бағамының аздап өсуімен (жоспар бойынша – 340 тг/долл., 2018 жылдағы ор-
таша бағам – 344,71 тг/долл.) байланысты. Нәтижесінде таза пайда 2017 жылмен 
салыстырғанда 49 % өсіп, 83,4 млрд теңгеге жетіп, жоспарлы мәндерден елеулі 
түрде асты.

36



Сату

Мұнайды сату көлемдері және сату бағалары

2014 2015 2016 2017 2018

Мұнайды экспортқа сату

ҚТО

Сату, млн теңге 236 809 118 432 126 832 187 983 262 216

Көлемі, мың тонна 1 920 1 571 1 226 1 526 1 546

Сатудың орташа бағасы, мың теңге/тонна 123 75 103 123 170

КҚК

Сату, млн теңге 106 152 60 767 92 944 101 250 143 444

Көлемі, мың тонна 816 766 860 792 811

Сатудың орташа бағасы, мың теңге/тонна 130 79 108 128 177

Мұнайдың жалпы экспорты, млн теңге 342 961 179 199 219 777 289 233 405 660

Мұнайдың жалпы экспорты, мың тонна 2 737 2 338 2 085 2 318 2 357

Мұнайды ішкі нарыққа сату

ПМХЗ

Сату, млн теңге – 7 783 18 549 13 583 24 234

Көлемі, мың тонна – 210 609 358 459

Сатудың орташа бағасы, мың теңге/тонна – 37 30 38 53

АХӨЗ

Сату, млн теңге – 9 805 3 732 4 602 1 864

Көлемі, мың тонна – 265 117 121 33

Сатудың орташа бағасы, мың теңге/тонна – 37 32 38 56

Шикі мұнай

Сату, млн теңге 12 6 9 6 3

Көлемі, мың тонна 0,26 0,10 0,16 0,10 0,05

Сатудың орташа бағасы, мың теңге/тонна 47 58 58 62 53

Мұнайдың ішкі нарыққа жалпы сатылуы, млн теңге 12 17 594 22 290 18 191 26 101

Мұнайдың ішкі нарыққа жалпы сатылуы, мың тонна 0 475 726 479 492

Сатудың барлық бағыттары, млн теңге 342 973 196 793 242 067 307 424 431 761

Сатудың барлық бағыттары, мың тонна 2 737 2 813 2 811 2 797 2 849

Мұнай ішкі нарықта да, экспортқа да сатылады. Қолданыстағы заңдарға сәкйес 
мұнайды бірінші кезекте отандық, атап айтқанда, Павлодар және Атырау мұнай 
өндіру зауыттарына жеткізіледі. Экспорттық бағыт мұнайды екі негізгі бағыт: Ка-
спий Құбыр Консорциумы (КҚТК) және Өзен  – Атырау  – Самара (ӨАС) арқылы 
сатуды көздейді. Аталған құбырлар Новороссийск теңіз портына, Краснодар өңірі-
не, РФ барады, бұл жағдайда КҚК мұнайды Южная Озереевка (Новороссийск қ., 
РФ) кентіндегі КҚК теңіз терминалына дейін, ол ӨАС құбырының бағыты Шесхарис 
(Новороссийск қ., РФ) өтпелі кешеніне дейін жеткізеді. Мұнайды терминалдарға 
тасымалдауды орындағаннан кейін мұнай сатып алушыларға жеткізу үшін танкер-
лерге құйылады.
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Менеджмент  есебі

Газ құрылымдарын 
дамыту бойынша 
бизнес-бастамаларды 
сату ілеспе мұнай газын 
кәдеге жаратумен 
байланысты және өзіндік 
қажеттіліктердегі де, 
жергілікті нарықта сатуға 
арналған өнімдерді 
(электр қуатын, тауарлық 
газды, метанолды) 
өндіруге бағытталған.

Мұнайды барлық бағыттарда сату көлемі 2018 жылы заттай мәнде 2 % және баға-
лық мәнде 40 % өсті, бұл сыртқы нарықтардағы бағалық конъюнктураның жақса-
руының салдары болып табылды.

Мұнай экспорты 2018 жылы 2 357 мың тоннаны құрады, сату құны 405,7 млрд 
теңгеге жетті. Соның ішінде «ҚазТрансОйл» арқылы магистральді мұнай құбыр-
ды пайдалана отырып сату көлемі 1 546 мың тоннаны, КҚК арқылы сату көлемі 
811 мың тоннаны құрады. Экспортқа сатудың орташа құны 2018 жылы бір тонна 
үшін 172,1 мың теңгені құрап, 2017 жылмен салыстырғанда 38 % артты. 2018 жылы 
ішкі нарықта сату көлемі 3 % артып, 492 мың тоннаға жетті.

Тауарлық газды сату
Тауарлық газ С. Балғымбаев к/о, Шығыс Мақат к/о екі ГДҚ дайындалады. Тауар-
лық газды сату Қазақстан Республикасының 09.01.2012 ж. № 532-IV «Газ және 
газбен жабдықтау туралы» Заңының 15-бабымен реттеледлі. Мемлекеттің сатуға 
артықшылықты құқығы ұлттық оператор – «ҚазТрансГаз» АҚ арқылы жүзеге асы-
рылады. Компания Қазақстан Республикасы Энергетика министрінің 2014 жылғы 
13 қарашадағы № 121 «Мемлекеттің артықшылықты құқығы шеңберінде ұлттық 
оператор сатып алатын шикі және тауарлық газдың шекті бағасын айқындау қағи-
даларын бекіту туралы» бұйрығына сәйкес газды ұлттық операторға Қазақстан 
Республикасының Энергетика министрлігімен бекітілген бағалардан аспайтын 
бағалар бойынша сатты.

«Ембімұнайгаз» АҚ газды екі ГДҚ және бір ГКДҚ жүзеге асырады. С. Балғымбаев 
және Шығыс Мақат кен орындарында орналасқан екі газ дайындау қондырғы-
сында Атырау облысының Исатай, Қызылқоға және Мақат аудандары тұрғында-
рының қажеттіліктерін қанағаттандыратын тауарлық газды дайындайды. Прорва 
ГКДҚ (Прорва тобының кен орны) дайындалатын тауарлық газ Орталық Азия – 
Орталық магистральді газ құбырына жеткізіледі.

2018 жылы Прорва ГКДҚ толық қуатына жетіп, нәтижесінде ұлттық оператор 
бағытында «Ембімұнайгаз» АҚ ресурстарынан рекордты көлемді – 100,3 млн м3 жі-
беруге септігін тигізді  – бұл саланы газдандыруға қосылған елеулі үлес болып 
табылады. Компания Прорва ГКДҚ қуаттарын өсіруді жоспарлап отыр және осы 
бағыттағы жұмысын жалғастырады.

Тауарлық газды сату

Бағыттың атауы Өлш.бір. 2016 2017 2018 2019 Жоспар

«ҚазТрансГаз» АҚ мөлшері, мың м3 5 360,69 8 482,24 100 358,450 116 571,603
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Өзіндік құн

Өзіндік құнды талдау, млн теңге

2018 2017 Өзг.,%

Қызметкерлерге төленетін сыйлықақы 48 321 45 474 6

Пайдалы қазбаларды өндіруге салынатын салық 38 383 27 544 39

Тозу, таусылу және амортизация 19 584 16 987 15

Жөндеу және қызмет көрсету бойынша қызметтер 14 308 10 622 35

Табыс салығынан басқа салықтар 4 519 2 073 118

Материалдар және қорлар 3 727 3 393 10

Электр энергиясы 2 992 2 705 11

Тасымалдау шығындары 2 723 1 810 50

Экологиялық міндеттеме бойынша резервтегі өзгерістер –109 6 270 –102

Капиталданған активтің сомасын асыратын активтерді 
шығару бойынша міндеттемелерді азайту –821 –778 6

Өзге 5 899 5 858 1

139 525 121 959 14

Мұнай қалдықтарының өзгеруі (2 341) (670) 250

Өзіндік құнның жиыны 137 184 121 290 13

2018 жылы өзіндік құн 13 % өсті және 137,2 млрд теңгені құрады. Өзіндік құнның 
өсуі көп жағдайда пайдалы қазбаларды өндіруге салық сомасын артуымен бай-
ланысты. Өндірістік шығындар арасында қызметкерлерге төленетін сыйлықақы-
ны 6 % арттыру, 35 % жөндеуге және қызмет көрсетуге шығындар өсуі байқалады, 
электр энергияға шығатын шығындар өсуі 11 %, материалдарға – 10 % құрады, ал 
тасымалдау шығындары 50 % артты.

Лифтинг
Үлесті лифтинг (операциялық шығын-
дардың өндіруге қатысты ара қатына-
сы) 2018 жылы тоннаға 23,8 мың тең-
гені құрады және 2017 жылға қарай 
10 % өсті. Операциялық шығындардың 
негізгі көлемі (52 %) қызметкерлерге 
шығарылған шығындарды құрайды. 
2018 жылы шығынның 30 % өндірістік си-
пат қызметтеріне, 5 % материалдарға, 4 % 
электр энергиясына шықты. 2018 жылы 
өткізілген өнімнің өндірістік өзіндік 
құны 47,4 мың теңге/тоннаны құрады, 
бұл 2017 жылдағы көрсеткіштен 11 % 
жоғары. 201820172016201520142013
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Шығындар лифтингі, млн теңге
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Менеджмент  есебі

Сату бойынша шығындар және жалпы 
және әкімшілік шығындары

Сату бойынша шығындар, млн теңге 2018 2017

Рента салығы 63 900,1 32 583,6

Экспорттық кедендік баж салығы 53 889,7 36 585,8

Тасымалдау шығындары 37 489,2 33 607,7

Сату бойынша комиссиялар 218,0 214,4

155 497,0 102 991,4

Жалпы және әкімшілік шығындар, млн теңге 2018 2017

Айыппұлдар және өсімпұлдар 35 456,90 47,2

Қызметкерлерге сыйлықақы 4 900,30 4 017,90

Тозу, таусылу және амортизация 2 150,40 3 047,60

Жөндеу және қызмет көрсету бойынша 
қызметтер 485,3 432

Тасымалдау шығындары 445,1 299,4

Табыс салығынан басқа салықтар 292,1 207,6

Демеушілік 207 323,9

Кеңес беру және аудиторлық қызметтер 130,6 105,7

Күмәнді дебиторлық берешек бойынша резервті 
түзетпе жасау /есептеу 33,3 –144,3

Өзге 997,1 2 803,3

45 098,2 11 140,2

2018 жылы сату бойынша шығындар 51 % өсті және 155,5 млрд теңгені құрады. 
Шығындардың өсуі ең бірінші кезекте Brent маркалы мұнайдың әлемдік құны өсуі-
не байланысты аса жоғары мөлшерлеме салдарынан экспорттық кедендік баж 
салығының және рента салығының сомасы артуымен байланысты. Тасымалдау 
шығындары 12 % өсті.

Жалпы және әкімшілік шығындарының айтарлықтай артуы көп жағдайда Аты-
рау облысының Экология департаментінің ұйғарымдары бойынша экологиялық 
төлемдермен қамтамасыз етілген. Қызметкерлердің сыйлықақы сомасы 22 %  – 
4,9 млрд теңгеге дейін өсті.
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Салық салу

Табыс салығынан басқа салықтар бойынша шығындар, млн теңге

2018 2017 Өзг.,%

Рента салығы 63 900 32 584 96

Экспорттық кедендік баж салығы 53 890 36 586 47

Пайдалы қазбаларды өндіруге 
салынатын салық 38 383 27 544 39

Әлеуметтік салық 3 091 3 246 –5

Қоршаған ортаны ластануға салынатын 
салық 1 969 708 178

Мүлікке салынатын салық 1 785 1 510 18

Өзге салықтар 1 057 201 425

КТС басқа салықтар жиыны 164 074 102 379 60

2018 2017 Өзг.,%

Салық салуға дейінгі пайда 112 955 75 548 50

Табыс салығы бойынша шығын 29 566 19 425 52

Салықтың тиімді мөлшерлемесі 26 % 26 % 0

2018 жылы қызметтің қолайлы қаржы нәтижелеріне байланысты салық салуға 
дейін пайда деңгейінің өсуі КТС тиісті артуына әкелді. 2018 жылы табыс салығы 
бойынша шығындар 29,57 млрд теңгені құрады. Салықтың тиімді мөлшерлемесі 
26 % деңгейінде сақталған.

КТС басқа салықтар сомасы 2018 жылы 60 % өсті. Рента салығының және экс-
порттық кедендік баж салығының мөлшерлемесі сыртқы нарықтарда мұнайдың 
қымбаттауымен байланысты өсті. Пайдалы қазбаларды өндіруге салынатын са-
лық сомасы өндіру және сату деңгейінің өсуіне байланысты өсті.
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Менеджмент  есебі

Капитал және өтімділік

Қаржы жағдайы туралы есеп, млн теңге

31 желтоқсан 
2018 жылға

31 желтоқсан 
2017 жылға

Активтер

Ұзақ мерзімді активтер

Негізгі қаражаттар 187 656,19 173 028,95

Материалды емес активтер 20 686,19 15 045,69

Басқа қаржы активтері 38 005,43 32 258,45

Мерзімі ұзартылған салық бойынша актив 10 380,02 10 415,90

Ұзақ мерзімді активтер үшін төленген алғы төлемдер 2 154,10 1 670,72

Ұзақ мерзімді активтер қорытындысы 258 881,94 232 419,71

Ағымды активтер

Тауарлық-материалдық қорлар 10 944,11 7 272,09

Табыс салығы бойынша алғы төлем 3 968,34 0,77

Салықтар және өтеуге ҚҚС бойынша алғы төлем 15 899,35 12 244,84

Төленген алғы төлемдер және болашақ кезеңдегі шығындар 3 507,44 2 819,25

Сауда және өзге дебиторлық берешек 30 838,85 35 948,75

Басқа қаржы активтері − 31 884,02

Ақша қаражаттары және олардың баламалары 111 445,89 73 423,07

Ағымды активтер жиыны 176 603,98 164 364,90

Активтер жиыны 435 485,92 396 784,61

Капитал

Жарғылық капитал 162 399,82 162 399,82

Бөлінбеген пайда 153 032,64 157 246,24

Капитал жиыны 315 432,46 319 646,06

Міндеттеме

Ұзақ мерзімді міндеттемелер

Тарихи міндеттемелер 5 806,81 1 807,47

Резервтер 24 151,25 23 530,09

Ұзақ мерзімді міндеттемелер жиыны 29 958,06 25 337,56
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Компания таратудың 
қажетті қорына ие 
және тұрақты қаржы 
жағдайы бар.

31 желтоқсан 
2018 жылға

31 желтоқсан 
2017 жылға

Ағымды міндеттемелер

Тарихи міндеттемелер 1 573,57 2 623,49

Резервтер 36 329,09 8 413,48

Пайдалы қазбаларды өндіруге салынатын салық және төлеуге 
ренталық салық 23 287,08 17 947,34

Сауда және өзге кредиторлық берешек 28 905,67 22 816,67

Ағымды міндеттемелер жиыны 90 095,41 51 800,99

Міндеттемелер жиыны 120 053,47 77 138,55

Міндеттемелер жиыны және капитал 435 485,92 396 784,61

2018 жылы Компания активтері 10 % өсті және 435,5 млрд теңгені құрады. 
41 % ұзақ мерзімді активтерге және 59 % қысқа мерзімді активтерге келеді. Ак-
тивтердің өсуі негізгі қаражаттардың 8 % және материалды емес активтердің 37 % 
артуымен байланысты. Активтер негізінен 20,1 млрд теңге сомасына мұнай-газ 
активтерін және КЕҚ ішінен барлау бағалауды енгізуден және 6,1 млрд теңге сома-
сына ақша қаражатының артуымен артты.

Компанияның қаржы активтері 30,8 млрд теңге (85 % дебиторлық берешек 
АҚШ долларында көрсетілген) сомасына дебиторлық берешекпен, сондай ақ, 
111,4 млрд теңге сомасында екінші деңгейлі банктердің шоттарындағы және 
салымдардағы ақша қаражаттарымен берілген. Ұзақ мерзімді активтер әрбір 
келісім шарттың әрекет етуі мерзімі өткенше әрбір келісім шарт бойынша бөлек 
жер қойнауын пайдалануға жасалған келісім шартқа сәйкес ашылған тарату қоры 
бойынша салым ақшаны құрайды. 2018 жылдың 31 желтоқсанына олардың сома-
сы 38 млрд теңгені құрады.

Капитал өзгермеген күйде сақталып қалды десе де болады және 315,4 млрд тең-
гені құрады. Капиталдың 51 % жарғылық капиталдан тұрады, 49 % бөлінбеген пай-
даға келеді.

Компания міндеттемелері 2018 жылдың 31 желтоқсанында 120,1 млрд теңгені 
құрады және 2017 жылдың ұқсас кезеңіне 56 % өсті. Міндеттемелер ҚР ӘҚКО 
сәйкес экологиялық бұзулар үшін Атырау облысының Экология департаментінің 
ұйғарымдары бойынша экология бойынша салынған айыппұлдан резервтердің 
артуы, сондай ақ, 4,5 млрд теңгеге актуарлы міндеттемелердің артуы есебінен өсті. 
Міндеттемелердің 75 % қысқа мерзімді болып табылады: соның 40 % резервтерді 
құрайды, 26 % төлеуге жататын салықтарға, және 32 % – кредиторлық берешекке 
келеді.
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ЦИФРЛЫК 
ЕМБІМYНАЙГАЗ 

«Интеллектуалды кен орын» жүйесінде 
мұнайды жинау мен дайындауды 
мониторингтеу бойынша жүзеге 
асырылған блок мамандарға ағымды 
уақыт режимінде өндірістік нысандарды 
мониторингтеуге және төмендегі 
көрсетілген нысандар бойынша ақпарат 

алуға мүмкіндік береді:

  ТБР мұнай деңгейі
  Мұнай-газ айырғышы
  Тұндырғыштар
  КБР фазаларды – мұнай мен суды бөле 

отырып сұйықтық деңгейі, сұйықтық 
температурасы

  Жылыту пештері

МҰНАЙДЫ ДАЙЫНДАУ 
ПРОЦЕСІН МОНИТОРИНГТЕУ

Мұнайды жинау және 
дайындау



04
КОРПОРАТИВТІК 

БАСҚАРУ



Корпоративтік басқару

 1) жоғарғы орган –
Дара тұлғалы акционер

 3) атқарушы орган – 
Басқарма

Компанияның 
басқару 

органдары
 2) басқару органы – 

Директорлар кеңесі

ДИРЕКТОРЛАР КЕҢЕСІ

2018 жылы Директорлар кеңесінің 
құрамындағы өзгерістер
27 тамыз 2018 жылғы «Ембімұнайгаз»  АҚ дара тұлғалы акционердің № 32 
шешімімен Шейн Э.Д., Тебириков Д.Д. Директорлар кеңесі мүшелерінің өкілеттілі-
гі мерзімнен бұрын тоқтатылды, және Дара тұлғалы акционер өкілі ретінде Бек-
назарова А.Ж. (вице-президент  – «ҚазМұнайГаз» ҰК»  АҚ қаржы бақылаушысы) 
сайланды.

30 қазан 2018 жылғы «Ембімұнайгаз»  АҚ Дара тұлғалы акционердің № 44 
шешімімен Нургалиев К.Ж. Директорлар кеңесі мүшесінің өкілеттілігі мерзімнен 
бұрын тоқтатылды, және Дара тұлғалы акционер өкілі ретінде Салимгереев М.Ж. 
(«ҚазМұнайГаз» ҰК» АҚ Мұнай және газды өндіру жөніндегі басқарушы директор 
(техникалық директор)) сайланды.

КОМПАНИЯНЫҢ БАСҚАРУ 
ОРГАНДАРЫ
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2018 жылдың 31 желтоқсанындағы 
жағдай бойынша Директорлар кеңесінің 
құрамы

Есқазиев Құрманғазы Орынгазиевич
Ембімұнайгаз» АҚ Директорлар кеңесінің төрағасы, «ҚазМұнайГаз» ҰК» АҚ 
Басқарма төрағасының барлау, өндіру және мұнай сервистері жөніндегі 
орынбасары.

В.И. Ленин атындағы Қазақ политехникалық институтын «Геолог-тау-кен инже-
нері» мамандығы бойынша бітірді.

Еңбек жолын Балықшы барлау-бұрғылау басқармасының оператор-коллекторы 
болып бастап, одан соң Тематикалық партияда инженер-геолог болып жұмыс 
істеп, кейін «Ембімұнай» ӨБ Тампонаждау мекемесінің цементтеу жөніндегі опе-
раторы болып еңбек жолын жалғастырды. 1991–1993 жылдарда  – Балықшы 
барлау-бұрғылау басқармасы № 1 бұрғылау экспедициясының геологы, 1993–
1995 жылдарда – «Ембімұнайгаз» АҚ Атырау бұрғылау жұмыстары басқармасы-
ның геологы. 1995–2004 жылдарда  – мұнай қабаттарының өнімділігін арттыру 
және ұңғымаларға күрделі жөндеу Атырау басқармасының бас геологы, директор-
дың орынбасары, «Ембімұнайгаз» ААҚ геология және мұнай-газ кен алаңдарын 
игеру департаментінің директоры. 2004–2008 жылдарда – «ҚазМұнайГаз» Барлау 
Өндіру»  АҚ директордың орынбасары, одан кейін геология және игеру департа-
ментінің директоры болып жұмыс істеді. 2008–2015 жылдарда – «ҚазМұнайГаз» 
ҰК» АҚ мұнай және газ өндіру жөніндегі атқарушы директор, геология, геофизика 
және резеруарлар жөніндегі басқарушы директор, бас геолог, геология және келе-
шек жобалар жөніндегі Басқарма төрағасының орынбасары, операциялық емес 
активтер (Теңіз, Қашаған, Қарашығанақ) бойынша басқарушы директор, геология 
жөніндегі басқарушы директор қызметтерін атқарды. 2015 жылдың қаңтар-қыр-
күйек айлары аралығында «Ембімұнайгаз» АҚ бас директоры (Басқарма Төраға-
сы) болып еңбек етті. 2015 жылдың қыркүйек айының 23 бастап 2018 жылдың 12 
маусымы аралығында «ҚазМұнайГаз» Барлау Өндіру» АҚ Бас директоры (Басқар-
ма төрағасы) болып еңбек етті. 2018 жылдың маусым айынан бастап «ҚазМұнай-
Газ» ҰК» АҚ Басқарма төрағасының барлау, өндіру және мұнай сервистері жөнін-
дегі орынбасары.

«ҚазМұнайГаз» ҰК» АҚ, «ҚазМұнайГаз» БӨ» АҚ, Геология және Жер қойнауын пай-
далану Комитетінің Құрмет грамоталарымен, сондай ақ, «Қазақстан Конституци-
ясына 20 жыл» (2015 ж.), «Қазақстан Республикасының Тәуелсіздігіне 25 жыл» 
медалімен (2016 ж.), «Құрмет» орденімен (2016 ж.), ҚР Энергетика министрлігінің 
«Ембімұнайгаз» АҚ – 95 жыл» мерейтойлық медалімен (2017 ж.) марапатталды.

ҚР Жер қойнауының Үздік барлаушысы, «ҚР көмірсутегі әлеуетін ғылыми негіз-
деу» тақырыбындағы жұмысы үшін ғылым мен техника саласындағы Әл-Фараби 
атындағы ҚР Мемлекеттік сыйлықтың (2015 ж.) иегері.

Геология-минералогиялық ғылымдар докторы, 12 астам ғылыми басылымдар-
дың авторы, «Геологическое строение и  перспективы нефтегазности Северного 
и Среднего Каспия» («Солтүстік және Орта Каспий геологиялық құрылымы және 
мұнай-газды әлеуеттері») кітабының қосымша авторы.
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Корпоративтік басқару

Абдулгафаров Дастан Елемесович
«Ембімұнайгаз» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі, «ҚазМұнайГаз» БӨ» АҚ Бас 
директордың экономика және қаржы жөніндегі орынбасары

Абдулгафаров Дастан 2015 жылдың қаңтар айынан бастап Бас директордың эко-
номика және қаржы жөніндегі орынбасары қызметін атқарады.

2006 жылдың қыркүйегінен бастап, соңғы тағайындалуына дейін бизнесті дамыту 
жөніндегі басқарушы директоры ретінде қызмет атқарды. «Халықаралық құқық» 
мамандығы бойынша Қазақстанның Құқық және халықаралық қатынастар ин-
ституты мен «Халықаралық экономика және құқық» мамандығы бойынша ҚР 
Сыртқы істер министрлігінің Дипломаттық академиясын бітірді. AGIP Корпора-
тивтік Университетінде Мұнай Бизнесінің Магистрі дәрежесін, сондай ақ Мәскеу-
дің Сколково Басқару Мектебінің Executive MBA дәрежесін алды. «ҚазМұнайТеңіз» 
ТМК» АҚ мен «ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ жұмыс істеді.

Бекназарова Айгуль Жаксыкуловна
«Ембімұнайгаз» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі, «ҚазМұнайГаз» ҰК» АҚ 
басқарушы директоры – қаржы бақылаушысы

«ҚазМұнайГаз» ҰК»  АҚ басқарушы директоры  – қаржы бақылаушысы лауазы-
мында 2018 жылдың маусым айынан бастап қызмет атқарып келеді. Бұған дейін 
«ҚазМұнайГаз» ҰК»  АҚ вице-президенті  – қаржы бақылаушысы ретінде қызмет 
етті.

Әр жылдары «Қазақстанның Халық банкі»  АҚ құрылымдық қаржыландыру 
басқармасының басшысы, халықаралық департамент директоры, «КазИнвест-
Банк»  АҚ қаржылық институттармен жұмыс жөніндегі басқарушы директоры, 
«ҚазМұнайТеңіз»  АҚ корпоративтік қаржыландыру департаментінің директоры, 
«ҚазМұнайГаз» ҰК» АҚ корпоративтік қаржыландыру департаментінің директоры 
лауазымдарында қызмет атқарды.

Қазақ мемлекеттік басқару академиясын (1997 ж.) «Халықаралық валюта-
лық-қаржылық қатынастар» мамандығы, PACE University (Нью-Йорк) оқу орнын 
(1999 ж.) «Қаржылық менеджмент» мамандығы бойынша тәмамдады. 
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Салимгереев Малик Жанабаевич
«Ембімұнайгаз» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі, «ҚазМұнайГаз» ҰК» АҚ 
мұнай және газ өндіру жөніндегі басқарушы директоры (техникалық 
директор)

И.М. Губкин атындағы Мәскеу мұнай-химия және газ өндіріс институтын «Тау-кен 
инженері – геолог» мамандығы бойынша бітірді. Алматы қаласындағы Геология 
академиялық ғылымдар институтын «Мұнай-газ кен орындарын игеру және гео-
логия» мамандығы бойынша тәмамдап, геология-минерологиялық ғылым канди-
даты атағын алды.

2018 жылдың тамыз айынан бастап ҚМГ ҰК мұнай және газ өндіру жөніндегі 
басқарушы директоры қызметін атқарып келеді, бұған дейін «ҚМГ» БӨ» АҚ Бас ди-
ректорының еңбекті, қоршаған ортаны қорғау және келешекті дамыту жөніндегі 
орынбасары болып еңбек етті.

Әр жылдары ҚМГ БӨ еңбекті, қоршаған ортаны қорғау және бұрғылау жөнінде-
гі басқарушы директоры, ҚМГ ҰК Басқарма төрағасының кеңесшісі қызметтерін 
атқарды.

Еңбек жолын Ақтау қаласындағы «Маңғышлақмұнай» (қазіргі «Маңғыстаумұнай-
газ») өндірістік бірлестігінің «Комсомольскмұнай» (қазіргі «Қаламқасмұнайгаз») 
МГӨБ ғылыми-зерттеу және өндірістік жұмыстар жөніндегі 5 разрядты опера-
тордан бастап, мұнай және өндіру цехының бас геологына дейін көтерілді. Ақтау 
қаласындағы «Союзтермнефть» ғылыми-өндірістік бірлестігінің «Қаражанбастер-
ммұнай» МГӨБ мұнай-газ кен орындарын игеру жөніндегі технологиялық бөлім 
бастығы, бас геолог, «Қаражанбасмұнай»  АҚ мұнай кен орындарын игеру және 
геология жөніндегі вице-президенті, бірінші вице-президенті, «Маңғышлақмұнай» 
ӨБ КазНИПИмұнай бас директорының жаңа техника және мұнай мен газ өндіру 
технологиясы, ғылым жөніндегі орынбасары, «Қазақойл» ұлттық мұнай-газ ком-
паниясы» ЖАҚ жаңа жобалар департаментінің директоры, Атырау қаласындағы 
«Қазақойл-Ембі» АҚ өндіріс жөніндегі вице-президенті, «Ембімұнайгаз» ӨФ дирек-
торының өндіріс жөніндегі орынбасары қызметтерін атқарды.

Жаксыбеков Ануар Еркинович
Директорлар кеңесінің мүшесі, «Ембімұнайгаз» АҚ Басқарма төрағасы

1982 жылы № 3 Байшонас орта мектебін бітірген соң, еңбек жолын «Қазақойл-Ем-
бі» ААҚ «Доссормұнай» мұнай-газ өндіру басқармасының (бұдан былай – МГӨБ) 
Байшонас кен орнында мұнай және газ өндіру жөніндегі операторы болып 
бастады.

Әскери борышын өтеп келген соң, Қарсақ кен орнында мұнай және газ өндіру 
цехында оператор болып еңбек жолын жалғастырды, одан кейін Атырау бұрғы-
лау жұмыстары басқармасында учаскелік геолог, жетекші геолог, «Қазақойл-Ем-
бі» ААҚ Мақат ауданындағы ұңғымаларды күрделі жөндеу және қойнауқаттың 
өнімділігін арттыру бойынша учаске бастығының орынбасары болып қызметтер 
атқарды.

1993 жылы Патрис Лумумба атындағы халықтар достығы университетін (Мәскеу 
қ.) «Геология және мұнай-газ кен алаңдарын барлау» мамандығы бойынша бітірді.

1999 жылы «Қазақойл-Ембі» ААҚ «Мақатмұнай» басқармасында бас геолог болып 
тағайындалды. 
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2000 жылы «Қазақойл» ҰК» АҚ өндірісті басқару департаментінің бас инженері қы-
зметіне шақырылады. Бас инженер, менеджер, геология және игеру департаменті 
директорының орынбасары, геология департаментінің директоры лауазымдарын 
атқарды.

2004 жылдан бастап, 2007 жылға дейінгі аралықта «ҚазМұнайГаз» ҰК» АҚ геоло-
гия және геологиялық-технологиялық геофизика департаментін басқарды.

2007–2009 жылдар аралығында «ҚазМұнайГаз» ҰК»  АҚ геология, геофизика 
және резервуарларды барлау және өндіру блогы департаментінің директоры, 
«ҚазМұнайГаз» ҰК» АҚ геология, барлау және өндіру геофизика блогы бойынша 
департамент директоры болып тағайындалды.

2009 жылдың желтоқсан айынан бастап «ҚазМұнайГаз» ҰК»  АҚ жанынан 
құрылған «Н Оперейтинг Компани» ЖШС геологиялық барлау бойынша менед-
жері, геологиялық-барлау жұмыстары бойынша техникалық комитеттің төрағасы 
болып тағайындалады.

2013 ж. ақпан айынан бастап «ҚазМұнайГаз» Барлау Өндіру» АҚ бас директоры-
ның геологиялық және игеру бойынша орынбасары, геологиялық-барлау жұмыс-
тары бойынша техникалық комитеттің төрағасы, КМГ БӨ АҚ «Барлау активтері» 
Бақылау кеңесінің төрағасы болып тағайындалды. «ҚазМұнайГаз» Барлау Өн-
діру» АҚ қатысуымен: «УралОйлГаз» БК, Венгер Республикасы «МОЛ», Қытай Ха-
лық Республикасы «ФИОК» компанияларымен, «Карповский Северный» БК үлесі 
бар бірлескен кәсіпорындарды жетекшілік етті.

2013 ж. қазан айында «Қашаған Б.В.» ФЧКОО бас директорының перспективалық 
жобалар бойынша орынбасары болып тағайындалды, Солтүстік Каспий Жобала-
ры акционерлерінің техникалық кеңес комитетінің мүшесі.

2015 ж. қыркүйегінен бастап «Ембімұнайгаз» АҚ бас директорының жаңа жобалар 
және технологиялар жөніндегі орынбасары болып тағайындалды.

2017 жылдың 24 сәуірінде «Ембімұнайгаз» АҚ Директорлар кеңесінің шешімімен 
Компанияның Басқарма төрағасы болып сайланды.

КСРО Мұнай кәсіпшілігі министрлігінің құрмет грамотасымен, «ҚазМұнайГаз» 
ҰК» АҚ құрмет грамотасымен, «Самұрық-Қазына» ӘАҚ» АҚ құрмет грамотасымен, 
ҚР ЭМРМ Геология және жер қойнауын пайдалану комитеті төрағасының Алғыс 
хатымен, ҚР Энергетика және минералдық ресурстар министрлігінің «Мақат кен 
алаңына – 90 жыл құрмет белгісімен, «Доссор кен орнына – 100 жыл», «Прорва 
кен орнына  – 50 жыл» төсбелгілерімен (2011 ж.); ҚР Индустрия және жаңа тех-
нология Министрлігінің дипломымен және «Қазақстан Республикасының Жер 
қойнауының Үздік барлаушысы» төсбелгісімен (2012 ж.), Қазақстан Республика-
сының Мұнай және газ министрлігінің «Қазақстан Республикасының мұнай-газ 
саласын дамытудағы үлесі» үшін медалімен (2014 ж.), ҚР Энергетика министрлі-
гінің «Ембімұнайгаз» АҚ – 95 жыл» мерейтойлық медалімен (2017 ж.), Құрмет ор-
денімен (2017 ж.) марапатталды.
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Ертлесова Жаннат Джургалиевна
«Ембімұнайгаз» АҚ Директорлар кеңесінің тәуелсіз директоры, «Эксперт 
Қазақстан» ЖШС директоры 

Еңбек жолын ҚазССР Мемжоспар жанындағы экономика және нарық қатына-
стары ғылыми-зерттеу институтында ғылыми маман қызметінен бастады. 1992 
жылы аталған институт директорының орынбасары болып тағайындалды. Кейін 
ҚР Экономика министрлігіне шақырту алып, қаржы-несиелік саясат басқармасы 
басшысы қызметіне кірісті. 

1994 жылы  – ҚР экономика министрінің бірінші орынбасары. ҚР Министрлер 
кабинеті және ҚР Үкіметі жанындағы экономикалық реформалар орталығының 
басшысы, Қаржы министрінің бірінші орынбасары, «Қазақтелеком» АҚ вице-пре-
зиденті, ҚР Президент Әкімшілігі басшысының орынбасары, ҚР Қорғаныс ми-
нистрінің орынбасары, ҚР Табиғи монополияларды реттеу және бәсекелестікті 
қорғау жөніндегі Агенттігі төрағасының бірінші орынбасары, Қазақстанның са-
лық төлеушілер қауымдастығы кеңесінің басқарушы төрайымы, Ұлттық кәсіп-
керлер палатасы басқарма төрағасының орынбасары сияқты және тағы басқа 
лауазымдарда еңбек етті. Қазіргі кезде «Эксперт Қазақстан» ЖШС директоры қы-
зметін атқарады. 

Куандыков Балтабек Муханович
«Ембімұнайгаз» АҚ Директорлар кеңесінің тәуелсіз директоры

Геология-минералогия ғылымдарының докторы, Еуразия халықаралық экономи-
ка Академиясының корреспондент мүшесі, Халықаралық минералды ресурстар 
Академиясының академигі, Америка геологтары мен мұнайшылары қауымда-
стығының мүшесі.

«Гурьевмұнайгазгеология» бірлестігінің «Қазмұнайгазбарлау» геологиялық 
басқармасының бас геологы, геологиялық бөлімнің басшысы, геологиялық бөлім 
басшысының орынбасары, мұнай барлау экспедициясының далалық геологы, ҚР 
Геология, энергетика және отын ресурстары министрлерінің орынбасары, «Қа-
зақстанкаспийшельф» АҚ, «Қазақойл» ЖАҚ президенті, «Нельсон Рисорсис Лими-
тед» канадалық компанияның президенті қызметтерін атқарды.

2006 жылдың ақпан айынан бастап бүгінгі күнге дейін «Меридиан Петролеум» 
компаниясының директоры лауазымында. 2009 жылдан бастап Қазақстандық 
мұнайшы-геологтар қоғамының президенті болып табылады.

Украсин Игорь Александрович
«Ембімұнайгаз» АҚ Директорлар кеңесінің тәуелсіз директоры, СБЕРБАНК 
(Швейцария) АГ басқарушы директоры, корпоративтік-банктік бөлімше 
жетекшісі

1994–1996 жылдарда  – «ПЕПСИ-КОЛА ИНТЕРНЭШНЛ» компаниясының сату 
операцияларын жоспарлау бөлімінің жетекшісі; 1998–2013 жылдарда «КРЕДИТ 
СУИСС СЕКЬЮРИТИЗ ЛИМИТЕД» Еуропа энергетикалық тобының инвестици-
ялық-банктік бөлімшесінің басқарушы директоры; 2013–2015 жылдарда «СБЕР-
БАНК КИБ» басқарушы директоры.
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«Ембімұнайгаз» АҚ 
Директорлар 
кеңесімен 2027 жылға 
дейін Компанияны 
дамыту Концепциясы 
бекітілген.

Директорлар шешімінің тәуелсіздігі 
Қазақстан Республикасының «Акционерлік қоғамдар туралы» Заңының норма-
ларына сәйкес Директорлар кеңесі директорлар тәуелсіздігінің дерегін белгіледі 
және Ертлесова Жаннат Джургалиевна, Куандыков Балтабек Муханович, Украсин 
Игорь Александрович шешім қабылдау барысында тәуелсіз болып табылады деп 
санайды. Директорлар кеңесі осы директорлардың тәуелсіз шешімдеріне әсерін 
тигізетін немесе айтарлықтай әсер етуі мүмкін болатын қандай да бір қарым-қа-
тынастар немесе жағдайлар жоқ екендігін белгіледі.

Директорлар кеңесінің қызметі туралы 
есеп 
«Ембімұнайгаз» АҚ Директорлар кеңесінің өкілеттілігі «Ембімұнайгаз» АҚ Жарғы-
сының 12-бөлімімен анықталады. Директорлар кеңесі «Ембімұнайгаз»  АҚ тиімді 
басқаруына және қызметін тиісті түрде бақылауға Дара тұлғалы акционер ал-
дында жауапты болады және шешім қабылдаудың бекітілген жүйесіне сәйкес 
әрекет етеді. Cтратегиялық даму бағыттары мен Компания саясатын анықтау, 
«Ембімұнайгаз» АҚ бюджетін және маңызды ішкі құжаттарын бекіту және басқа 
да маңызды мәселелер Директорлар кеңесінің аса маңызды қызметтері болып 
табылады. 

Директорлар кеңесі тұрақты негізде және қажет болған кезде отырысты өткізеді.

2018 жыл ішінде Директорлар кеңесі тікелей дауыс беру арқылы екі отырысты, 
сырттай дауыс беру арқылы 52 отырысты қоса алғанда 54 отырысты өткізді.

Жыл ішінде Директорлар кеңесімен өзгеден басқа келесі мәселелер 
қарастырылды:

  «Ембімұнайгаз» АҚ Басқарма мүшелеріне, корпоративті хатшысына, Басқарма 
Төрағасының орынбасарларына, басқарушы директорларға және бас бухгал-
теріне төлемдерді индекстеу туралы.

  2018 жылға «Ембімұнайгаз» АҚ ҚНК бекіту туралы.
  «Ембімұнайгаз» АҚ қызметкерлерінің штаттық кестесіне және басқару аппара-

тының ұйымдастыру құрылымына өзгерістер енгізу туралы.
  2018 жылға «Ембімұнайгаз»  АҚ бюджетін түзету және 2018–2022 жылдарға 

бизнес-жоспарды бекіту туралы.
  2017 жыл ішінде «Ембімұнайгаз» АҚ басқарушы қызметкерлерге сыйлықақы 

төлеу туралы. 
  2017 жыл ішінде «Ембімұнайгаз» АҚ жылдық есепті мақұлдау туралы.
  2017 жыл ішінде «Ембімұнайгаз» АҚ Директорлар кеңесі мен Басқарманың қы-

зметі туралы есепті мақұлдау туралы.
  2018 жылға «Ембімұнайгаз» АҚ бюджетін түзетуді бекіту туралы.
  «Ембімұнайгаз» АҚ басқармасының сандық құрамын анықтау туралы.
  «Ембімұнайгаз»  АҚ 2019 жылға көзделген бюджетін және 2019–2023 жыл-

дарға көзделген бизнес-жоспарды бекіту туралы.
  2018 жылдың 8 айы ішінде Қоғам қызметінің нәтижелері және 2018 жылға 

күтілетін нәтижелер туралы есеп.
  2018 жылдың 8 айы ішінде Қоғамның еңбекті және қоршаған ортаны қорғау 

саласындағы есеп және 2018 жылға күтілетін нәтижелер.
  2018 жылдың 8 айы ішінде тауарларды, жұмыстар мен қызметтерді сатып алу 

жоспарын орындау туралы есеп және 2018 жылға күтілетін нәтижелер. 
  «Ембімұнайгаз» АҚ бөлігінде «ҚазМұнайГаз» БӨ» АҚ ішкі аудит қызметінің қы-

зметі туралы есеп.
  «Ембімұнайгаз» АҚ Директорлар кеңесінің Комитеттері туралы.
  1 млрд теңгеге дейін қызығушылығымен Компаниямен мәмілелер жасасу.
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Одан басқа Директорлар кеңесімен 2018 жылы бірқатар корпоративтік құжаттар 
бекітілген. 

2018 жыл ішінде жұмыс бойынша жалпы ақпарат

Отырыстар 
саны

Барлық мәселелер 
қарастырылды

Қабылданған 
шешімдер

Директорлар кеңесінің отырысы, 
соның ішінде 54 75 75

Іштей 2 22 22

Сырттай 52 53 53

Директорлар кеңесінің және Комитеттердің отырыстарында Директорлар кеңесі 
мүшелерінің және Комитеттер мүшелерінің болуы:

ДК мүшелері
Отырыстар 
саны

Ішкі аудиті 
жөніндегі 
Комитет

Тәуекелдерді стра-
тегиялық жоспар-
лау және басқару 
жөніндегі комитет

Өндірістік және 
техникалық  
мәселелер  
жөніндегі комитет

Есқазиев
Құрманғазы Орынгазиевич 54

Абдулгафаров
Дастан Елемесович 53

Нургалиев
Куанышбай Жаумитбаевич 39

Шейн
Эндрю Дрейдер 34 1

Тебериков
Дамир Данильбекович 34

Жаксыбеков
Ануар Еркинович 54

Салимгереев
Малик Жанабаевич 16

Бекназарова
Айгуль Жаксыкуловна 20

Ертлесова
Жаннат Джургалиевна 54 2 5 2

Куандыков
Балтабек Муханович 54 2 2 3

Украсин
Игорь Александрович 54 2 5 2

53

«Ембімұнайгаз» АҚ | Жылдық есеп



Корпоративтік басқару

Директорлар кеңесінің комитеттері

Ішкі аудит жөніндегі комитет
Комитеттің құрамы

2018 жылдың 31 желтоқсанындағы жағдай бойынша «Ембімұнайгаз» АҚ Дирек-
торлар кеңесінің ішкі аудиті жөніндегі Комитет төрт мүшеден тұрады:

Аты-жөні Лауазымы

Ертлесова Жаннат 
Джургалиевна Ішкі аудиті жөніндегі Комитеттің Төрағасы

Украсин Игорь 
Александрович Ішкі аудиті жөніндегі Комитеттің мүшесі

Куандыков Балтабек 
Муханович Ішкі аудиті жөніндегі Комитеттің мүшесі

Тасмагамбетова Рысты 
Нургалиевна Ішкі аудиті жөніндегі Комитеттің мүшесі

Комитеттің жауапкершілігі

«Ембімұнайгаз» АҚ Директорлар кеңесінің ішкі аудиті жөніндегі Комитеттің өкілет-
тілігі ішкі аудит жөніндегі Комитет туралы Ережемен анықталады. Ішкі аудит 
жөніндегі Комитет Директорлар кеңесіне ақпаратты бере отырып, осы Ережені 
Комитетпен сақталуын талдауды қоса отырып, жыл сайын Комитеттің қызметін 
және мүшелерін талдау және бағалау жұмыстарын өткізеді. 

Ішкі аудит жөніндегі Комитет Директор кеңесіне ішкі аудит қызметінің жұмыс 
істеу тәртібі, оның құзыреттілігі, функциялары, сондай-ақ ішкі аудит қызметінің 
қызметкерлеріне еңбекақы төлеу және сыйлықақы беру мөлшері және шарттары 
бойынша ұсыныстар береді; ішкі аудит қызметінің есептерін қарастырады; ішкі ау-
дит қызметінің ұсыныстарын орындалуын бақылауды жүзеге асырады; ішкі аудит 
функциясының тиімділігін монитрингтеуді және бақылауды жүзеге асырады және 
басқа да қызметтерді орындайды.

Директорлар кеңесінің ішкі аудит жөніндегі комитеті тұрақты негізде және қажет 
болған кезде отырыс өткізеді.

Жыл ішінде Директорлар кеңесімен өзгеден басқа келесі мәселелер 
қарастырылды:

  2017 жылдағы «Ембімұнайгаз» АҚ бөлігінде «ҚазМұнайГаз» БӨ» АҚ ішкі аудит 
қызметінің есебін қарастыру туралы.

  2017 жылдағы «Ембімұнайгаз» АҚ «ҚазМұнайГаз» БӨ» АҚ ішкі аудит қызметінің 
ұсыныстарын орындау туралы есепті қарастыру туралы.

  2017 жылдағы «Ембімұнайгаз»  АҚ аудиттен өткізілген жылдық қаржылық 
есептілікті қарастыру туралы.

  2017 жылдағы қаржылық есептілікті алдын ала бекіту туралы.
  Қоғамның таза табысын бөлу тәртібі бойынша ұсынысты және 2017 жылдың 

қорытындысы бойынша Қоғамның бір жай акциясына есептегенде дивидент 
мөлшерін алдын ала бекіту туралы.

  «Ембімұнайгаз» АҚ Басқарма мүшелерінің функционалды ҚНК бекіту туралы.
  Ішкі аудит қызметінің ұсыныстарын орындау туралы есеп.
  «Ембімұнайгаз» АҚ бөлігінде «ҚазМұнайГаз» БӨ» АҚ ішкі аудит қызметінің Жұ-

мыс істеу жоспарын келісу туралы.
  2018 жылдың 1-жарты жылдығына «Ембімұнайгаз» АҚ Директорлар кеңесінің 

Ішкі аудит жөніндегі комитеттің жұмыс істеу жоспарын бекіту туралы.

54



Тәуекелдерді стратегиялық жоспарлау және 
басқару жөніндегі комитет

Комитеттің құрамы

2018 жылдың 31 желтоқсанындағы жағдай бойынша «Ембімұнайгаз» АҚ Дирек-
торлар кеңесінің тәуекелдерін стратегиялық жоспарлау және басқару жөніндегі 
Комитет жеті мүшеден тұрады:

Аты-жөні Лауазымы

Украсин Игорь Александрович
Тәуекелдерді стратегиялық жоспарлау және 
басқару жөніндегі Комитеттің Төрағасы

Ертлесова Жаннат Джургалиевна
Тәуекелдерді стратегиялық жоспарлау және 
басқару жөніндегі Комитеттің мүшесі

Имандосов Аман Галимжанович
Тәуекелдерді стратегиялық жоспарлау және 
басқару жөніндегі Комитеттің мүшесі

Уралов Болатбек Умербекович
Тәуекелдерді стратегиялық жоспарлау және 
басқару жөніндегі Комитеттің мүшесі

Ералина Лаура Асановна
Тәуекелдерді стратегиялық жоспарлау және 
басқару жөніндегі Комитеттің мүшесі

Балжанов Бауыржан Куспанович
Тәуекелдерді стратегиялық жоспарлау және 
басқару жөніндегі Комитеттің мүшесі

Балабаев Абат Амантаевич
Тәуекелдерді стратегиялық жоспарлау және 
басқару жөніндегі Комитеттің мүшесі

Комитеттің жауапкершілігі

«Ембімұнайгаз» АҚ Директорлар кеңесінің тәуекелдерін стратегиялық жоспарлау 
және басқару жөніндегі Комитеттің өкілеттілігі тәуекелдерді стратегиялық жоспар-
лау және басқару жөніндегі Комитет туралы Ережемен анықталады. Комитет Ди-
ректорлар кеңесіне ақпаратты бере отырып, осы Ережені Комитетпен сақталуын 
талдауды қоса отырып, жыл сайын Комитеттің қызметін және мүшелерін талдау 
және бағалау жұмыстарын өткізеді. 

«Ембімұнайгаз» АҚ Директорлар кеңесінің тәуекелдерін стратегиялық жоспарлау 
және басқару жөніндегі Комитет ұзақ мерзімді кезеңде Компанияны дамытуға 
бағытталған стратегиялық мақсаттарды қарастыру және мақұлдау сияқты қы-
зметтерді; концепцияны талдауды, Компанияның стратегиялық даму бағдарла-
маларын және жоспарларын және өткізілген талдама нәтижелері бойынша Ди-
ректорлар кеңесіне өз ұсыныстарын енгізуді; ірі мәмілелерді жасау мәселелері 
бойынша Директорлар кеңесіне ұсыныстарды дайындауды; Компания активтерін 
басқару мәселелері бойынша Директорлар кеңесіне ұсыныстарды дайындауды 
және басқа қызметтерді жүзеге асырады.

Оған жүктелген міндеттерге сәйкес Компания құзыреттілігіне Компания тәуекел-
дерін басқару стратегияларын қарастыру және келісу; Тәуекелдерді басқару сая-
сатын, сондай-ақ тәуекелдерді басқару саласында Компания қызметін регламент-
тейтін басқа ішкі құжаттарды қарастыру және келісу; Компания ұшырайтын негізгі 
тәуекелдерді және Компанияның тәуекел мәнді (тәуекел мәні бойынша өтініш) қа-
растыру және талқылау; Компанияның негізгі тәуекелдердің және тәуекел мәнінің 
(тәуекел мәні бойынша өтініш) күйіне мониторинг жүргізу бойынша есептерді қа-
растыру және келісу; Компания тәуекелдер портфелін басқару аясында инвести-
циялық жобаларды талдау; стратегиялық мақсаттарға жету үшін тәуекелдерді 
басқару жүйесінің тиімділігіне мониторинг жүргізу және басқа мәселелерді қара-
стыру сияқты Компания тәуекелдерін басқару бойынша мәселелерді қарастыру 
жатады.
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Корпоративтік басқару

Директорлар кеңесінің тәуекелдерін стратегиялық жоспарлау және басқару жөнін-
дегі Комитет тұрақты негізде және қажет болған кезде отырыс өткізеді.

Жыл ішінде Директорлар кеңесінің тәуекелдерін стратегиялық жоспарлау және 
басқару бойынша Комитетпен өзгеден басқа келесі мәселелер қарастырылған:

  2017 жыл ішінде «Ембімұнайгаз» АҚ қызметінің негізгі көрсеткіштерін күтілетін 
орындау туралы есебі.

  2019–2023 жылдарға бюджетті және бизнес-жоспарды қарастыру туралы 
есеп.

  2017 жыл ішінде негізгі тәуекелдерді басқару бойынша шаралар жоспарын 
орындау туралы есеп, соның ішінде 2018 жылдағы проблемалық мәселелер 
және негізгі тәуекелдер тізімі.

  Қоғамның таза табысын бөлу тәртібі бойынша ұсынысты және 2017 жылдың 
қорытындысы бойынша Қоғамның бір жай акциясына есептегенде дивидент 
мөлшерін алдын ала бекіту туралы.

  «Ембімұнайгаз» АҚ Басқарма мүшелерінің функционалды ҚНК бекіту туралы.
  2018 жылға «Ембімұнайгаз» АҚ басқарушы құрамның (Басқарма мүшелерінің) 

корпоративтік және мотивациялық ҚНК бекіту туралы.
  «Ембімұнайгаз»  АҚ Басқарма мүшелеріне және басқарушы қызметкерлерге 

ЭМГ-ПО-119-03 жаңа редакциясында жыл ішінде жұмыстар қорытындысы бой-
ынша сыйлықақы төлеу тәртібі және шарттары туралы Ережені бекіту туралы.

  ЭМГ-РКВ-103-01 (редакция 1) «Ембімұнайгаз» АҚ тәуекелдерін басқару процесі-
не басшылық.

  ЭМГ-ПК-103-01 (редакция 1) «Ембімұнайгаз» АҚ тәуекелдерін басқару саясаты.
  ЭМГ-ПО-119-02 (редакция 2) «Ембімұнайгаз»  АҚ Басқарма мүшелерін және 

басқарушы қызметкерлердің ҚНК қалыптастыру және қолдану туралы ереже
  2018 жылдың бірінші жартысына Комитеттің жұмыс жоспары.

Өндірістік және техникалық мәселелер 
жөніндегі комитет

Комитеттің құрамы

2018 жылдың 31 желтоқсанындағы жағдай бойынша «Ембімұнайгаз» АҚ Дирек-
торлар кеңесінің Өндірістік және техникалық мәселелер жөніндегі комитеті алты 
мүшеден тұрды:

Аты-жөні Лауазымы

Куандыков Балтабек Муханович
Өндірістік және техникалық мәселелер 
жөніндегі комитеттің Төрағасы

Курманкулов Айдос Женисович
Өндірістік және техникалық мәселелер 
жөніндегі комитеттің мүшесі

Елеусинов Марат Каирбекович
Өндірістік және техникалық мәселелер 
жөніндегі комитеттің мүшесі

Кутжанов Абат Амангельдиевич
Өндірістік және техникалық мәселелер 
жөніндегі комитеттің мүшесі

Мухаметрахимов Шайхан 
Кайратович

Өндірістік және техникалық мәселелер 
жөніндегі комитеттің мүшесі

Сейтказиев Бауыржан Адеубаевич
Өндірістік және техникалық мәселелер 
жөніндегі комитеттің мүшесі
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Комитеттің жауапкершілігі

Директорлар кеңесінің Өндірістік және техникалық мәселелер жөніндегі коми-
тетінің өкілеттілігі Өндірістік және техникалық мәселелер жөніндегі комитет тура-
лы Ережемен анықталады. Комитет Директорлар кеңесіне ақпаратты бере оты-
рып, Комитетпен осы Ережені сақтауды талдауды қоса алғанда, Комитет қызметін 
және мүшелерін талдауды және бағалауды жыл сайын өткізеді. 

«Ембімұнайгаз» АҚ Директорлар кеңесінің Өндірістік және техникалық мәселелер 
жөніндегі комитеті жұмыстардың жылдық бағдарламасын, бюджетті, Компания-
ның өндірістік қызметімен байланысты сатып алулар жоспарын, сондай-ақ олар-
да болатын кез келген өзгерістерді бекіту бойынша материалдарды қарастыруды 
және дайындауды жүзеге асырады; бұрғылау жұмыстарының жоспарының ағым-
ды күйінің деректерін талдау және бақылау, жаңа әдістерді, тәсілдерді, бұрғылау 
технологияларын енгізу барысын бақылау; кен орынды тиімді орналастыру бой-
ынша жоспарларды әзірлеу және енгізу бойынша деректерді талдау; өндіру жоспа-
рын, ұңғыма өнімдерін өндіру, жинау және тасымалдау бойынша өндірістік жұмы-
старды орындау, жұмыстар нәтижелерінің сапасын тексеру бойынша деректер 
және ұңғыманың технологиялық көрсеткіштері туралы есептерді талдау; мұнайды 
өндіруді қарқындату және қатты қысымды ұстап тұру жүйесін оңтайландыру бой-
ынша жаңа бағдарламаларды енгізу және басқа қызметтерді орындайды. 

Директорлар кеңесінің Өндірістік және техникалық мәселелер жөніндегі комитеті 
тұрақты негізде және қажет болған кезде отырыс өткізеді.

Бір жыл ішінде Директорлар Кеңесімен басқасынан өзге келесі мәселелер 
қарастырылды:

  2018 жылға «Ембімұнайгаз» АҚ бюджетін түзетуді және 2018–2022 жылдарға 
бизнес-жоспарды бекіту туралы.

  2019–2023 жылдарға бюджетті және бизнес-жоспарды қарастыру туралы есеп
  Зияткерлік кен орын жобасы.
  2018 жылдың 8 айы ішінде Қоғам қызметінің нәтижелері және 2018 жылға 

күтілетін нәтижелер туралы есеп.
  2018 жылдың 8 айы ішінде Қоғамның еңбекті және қоршаған ортаны қорғау 

саласындағы есеп және 2018 жылға күтілетін нәтижелер.
  «Ембімұнайгаз» АҚ бөлігінде «ҚазМұнайГаз» БӨ» АҚ ішкі аудит қызметінің қы-

зметі туралы есебі.
  2017 жылдағы қаржылық есептілікті алдын ала бекіту туралы.
  Қоғамның таза табысын бөлу тәртібі бойынша ұсынысты және 2017 жылдың 

қорытындысы бойынша Қоғамның бір жай акциясына есептегенде дивидент 
мөлшерін алдын ала бекіту туралы.

  «Ембімұнайгаз» АҚ Басқарма мүшелерінің функционалды ҚНК бекіту туралы.
  2018 жылдың бірінші жарты жылдығына Комитет жұмысының жоспары.
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Корпоративтік басқару

Жаксыбеков Ануар Еркинович
«Ембімұнайгаз» АҚ Басқарма Төрағасы

Еңбек жолын «Қазақойл-Ембі» ААҚ «Доссормұнай» Байшонас кен орнында мұнай 
мен газды өндіру (МНӨБ) жөніндегі оператор болып бастады. Әскери қызметінен 
кейін Қарсақ кен орнының мұнай мен газды өндіру цехінде оператор болып жұмы-
сын жалғастырды. 

1993 жылы Патрис Лумумба атындағы Халықтар достастығы университетін 
(Мәскеу қ.) «Геология және мұнай мен газ кен орындарын барлау» мамандығы 
бойынша бітірді.

Жоғарғы оқу орнын аяқтағаннан кейін Атырау бұрғылау жұмыстарының басқар-
масында учаскелік геолог, жетекші геолог, «Қазақойл-Ембі» ААҚ Мақат ауданы 
бойынша мұнай беру қыртысын арттыру және ұңғымаларға күрделі жөндеу жұ-
мысын жүргізу бойынша учаске басшысының орынбасары ретінде жұмыс істеді.

1999 жылы «Қазақойл-Ембі» ААҚ «Мақатмұнай» МГӨБ бас геологы ретінде 
тағайындалды.

2000 жылдан бастап 2004 жылға дейін «Қазақойл» ҰК өндіріс басқармасы депар-
таментінің бас инженері, менеджері, директор орынбасары, геология және барлау 
департаментінің директоры ретінде жұмыс істеді.

2004–2009 жылдарда-геологиялық-технологиялық қызметтің геология және гео-
физика департаментінің директоры, «ҚазМұнайГаз» ҰК геология, геофизика және 
барлау және өндіру блогының резервуарлары департаментінің директоры ретінде 
жұмыс істеді.

2009–2013 жылдарда – «Н Оперейтинг Компани» ЖШС ҚМГ ҰК геологиялық бар-
лау жөніндегі менеджері, геологиялық барлау жұмыстары бойынша техникалық 
шағын комитетінің төрағасы ретінде жұмыс істеді.

2013 жылдың ақпанынан бастап ҚМГ БӨ бас директордың геология және игеру 
бойынша орынбасары, геологиялық барлау жұмыстары бойынша техникалық ко-
митеттің төрағасы, ҚМГ БӨ «Барлау активтері» бақылау кеңесінің төрағасы ретінде 
тағайындалды. ҚМГ БӨ қатысуымен бірлескен кәсіпорындарды жетекшілік етті: 
«Урал Ойл энд Газ» БК, «ФИОК» ҚХР және «МОЛ» Венгер Республикасының компа-
нияларымен үлестік қатысу, «Карповский Северный» бірлескен кәсіпорны.

БАСҚАРМА

Басқарма құрамындағы өзгеріс
«Ембімұнайгаз» АҚ Директорлар Кеңесінің 5 қыркүйек 2018 жылғы № 35 шешімі негізінде 7 (жеті) адамнан тұратын Басқарма-
ның сандық құрамы анықталды және Накпаев Салимжан Жумашевич Басқарма мүшесі ретінде сайланды.

2018 жылдың 31 желтоқсанындағы жағдай бойынша Басқарма 
құрамы

58



2013–2015 жылдарда – «Кашаган Б.В.» ЖШЖКФ бас директорының перспектива-
лық жобалар және операциялық қызмет жөніндегі орынбасары ретінде жұмыс 
істеді.

2015 жылдың қыркүйегінен бастап – «Ембімұнайгаз» АҚ бас директорының жаңа 
жобалар мен технологиялар бойынша орынбасары ретінде жұмыс істеді.

2017 жылдың сәуірінен бастап – «Ембімұнайгаз» АҚ Басқарма Төрағасы ретінде 
жұмыс істейді. 

КСРО Мұнай өнеркәсібі министрлігінің құрмет грамотасымен; «ҚазМұнайГаз» 
ҰК» АҚ құрмет грамотасымен; «Самұрық-Қазына» ҰӘҚ» АҚ құрмет грамотасымен; 
ҚР ЭМРМ Геология және жер қойнауын қорғау комитетінің алғыс хатымен; ҚР 
Энергетика және минералды ресурстар министрлігінің «Мақат кен орнына 90 
жыл» құрмет белгісімен; ҚР Мұнай және газ министрлігінің «Доссор кен орнына 
100 жыл» (2011 ж.); «Прорва кен орнына 50 жыл» құрмет белгісімен; ҚР Индустрия 
және жаңа технологиялар Министрлігінің «Қазақстан Республикасының жер қой-
науының Құрметті барлаушысы» дипломымен және төс белгісімен (2012 ж.); ҚР 
Мұнай және газ министрлігінің «Қазақстан Республикасының мұнай-газ кешенін 
дамытуға қосқан үлесі үшін» медалімен (2014 ж.); ҚР Энергетика министрлігінің 
««Ембімұнайгаз»  АҚ  – 95 жыл» мерейтойлық медалімен (2017 ж.), Құрмет ор-
денімен (2017 ж.) марапатталды.

Габдуллин Айболат Гизатович
«Ембімұнайгаз»  АҚ Басқарма төрағасының өндіріс жөніндегі орынбасары, 
Басқарма мүшесі

1978 жылы В.И. Ленин атындағы Қазақ политехникалық институтын «Мұнай және 
газ кен орындарын игерудің технологиясы және кешенді механизациясы» маман-
дығы бойынша бітірді. 1984 жылы М. Азизбеков атындағы Әзірбайжан мұнай 
және химия институтын «Өнеркәсіптік өндіріс ұйымдастырушысы» мамандығы 
бойынша бітірді. 

Еңбек жолын 1978 жылы «Прорванефть» МГӨБ мұнайды дайындау және қай-
та айдау жөніндегі операторы болып бастады, одан кейін шебер, учаске бас-
шысы, ОИТҚ басшысы, бас инженер, басқарма басшысы ретінде жұмыс істеді. 
«Ембімұнайгаз»  АҚ бас директордың өндіріс жөніндегі орынбасары қызметіне 
тағайындалғанға дейін ««ҚазМұнайГаз» Барлау Өндіру» «Ембімұнайгаз»  АҚ ӨФ 
директорының өндіріс жөніндегі орынбасары ретінде жұмыс істеді. 2012 жылдың 
қыркүйегінде «Ембімұнайгаз» АҚ бас директорының өндіріс жөніндегі орынбаса-
ры қызметіне тағайындалды. 

Қазақ мұнай өнеркәсібіне 100 жыл құрметіне «Кұрмет» орденімен (1999 ж.); ЭМРМ 
құрмет грамотасымен (2003 ж.); «Доссор кен орнының игерілгеніне 100 жыл» 
естелік белгісімен (2011 ж.); ҚР тәуелсіздігіне 20 жыл құрметіне «ҚазМұнайГаз» 
БӨ» (2011 ж.); Жылыой ауданының құрметті азаматы (2011 ж.) құрмет грамота-
сымен; «ҚазМұнайГаз» БӨ» АҚ құрмет грамотасымен (2012 ж.); «Прорва мұнайына 
50 жыл» төсбелгісімен (2013 ж.); «Генерал-майора авиации Талгата Бигелдинова» 
(«Авиация генерал-майоры Талғат Бигелдинов») медалімен (2015 ж.); «Қазақстан 
маслихатына 20 жыл» мерейтойлық медалімен (2015 ж.); «Мұнай-газ кешенін да-
мытуға қосқан үлесі үшін» ҚР ЭМ медалімен (2015 ж.) марапатталды; Н.А. Назар-
баевтың «Нұр Отан» партиясы Төрағасының алғыс хатына (2016 ж.); «KAZENERGY» 
медаліне (2016 ж.); «ҚазМұнайГаз» ҰК»  АҚ құрмет грамотасына (2016 ж.); «Қа-
зақстан Республикасының тәуелсіздігіне 25 жыл» медаліне (2016 ж.); ҚР Энергети-
ка министрлігінің «Ембімұнайгаз» АҚ – 95 жыл» мерейтойлық медаліне (2017 ж.) 
ие.

59

«Ембімұнайгаз» АҚ | Жылдық есеп



Корпоративтік басқару

Тасмагамбетова Рысты Нургалиевна
«Ембімұнайгаз»  АҚ Басқарма төрағасының экономика және қаржы жөніндегі 
орынбасары, Басқарма мүшесі

Екі жоғары білімі бар  – 1986 жылы А.С. Пушкин атындағы Орал педагогикалық 
институтын «Тарих және педагогика» мамандығы бойынша, 2002 жылы – Атырау 
мұнай және газ университетін «Экономика және кәсіпорындағы менеджмент» ма-
мандығы бойынша бітірді. 2014 жылы Ресей Федерациясының Президенті жанын-
дағы Ресей халық шаруашылығы және мемлекеттік қызмет академиясының Іскер-
лік басқару магистрі (МВА: Менеджмент-Халықаралық бизнес) дәрежесін алды. 

Еңбек еткен жылдар ішінде әр түрлі басқарушы қызметтерді атқарды: «ЭИТЭК» 
ғылыми-өндірістік фирмасы өкілдігінің директоры (Мәскеу қ.), «Атырау мұнай кор-
порациясы» ЖШС директоры, «Каспий коммерциялық орталығы ЛТД» ЖШС қаржы 
директоры, «ҚМГ-Жайық» ЖШС бас директорының экономика және қаржы жөнін-
дегі орынбасары, ««ҚазМұнайГаз» Барлау Өндіру» «Ембімұнайгаз» АҚ ӨФ директо-
рының экономика және қаржы бойынша орынбасары. 2012 жылдың қазанынан 
бастап «Ембімұнайгаз»  АҚ бас директорының экономика және қаржы бойынша 
орынбасары қызметін атқарады. 

«Доссор кен орнының игерілгеніне 100 жыл» естелік белгісімен (2011 ж.), 
«ҚазМұнайГаз» БӨ» АҚ құрмет грамотасымен (2012 ж.), «Прорва мұнайына 50 жыл» 
төсбелгісімен (2013 ж.), «Самұрық-Қазына» ҰӘҚ» АҚ құрмет грамотасымен (2014 
ж.), «ҚазМұнайГаз» БӨ»  АҚ құрмет грамотасымен (2014 ж.), «KAZENERGY» құр-
мет грамотасымен (2015 ж.), ҚР Энергетика министрлігінің ««Ембімұнайгаз» АҚ – 
95 жыл» мерейтойлық медалімен (2017 ж.) марапатталды.

Адилбеков Кайрат Адилбекович
«Ембімұнайгаз»  АҚ Басқарма төрағасының геологиялық барлау жөніндегі 
орынбасары, Басқарма мүшесі

И.М. Губкин атындағы Мәскеу мұнай-химиялық және газ өнеркәсібі институты «Гео-
логия және мұнай-газ кен орындарын барлау» мамандығы бойынша бітірді. Жоға-
ры оқу орнын бітірген соң еңбек жолын «Уральскнефтегазгеология» ПГО мұнай-газ 
барлау экспедициясында ұңғымаларды зерттеу операторы болып бастады.

1985–1993 жылдарда аға геолог, жетекші геолог, мұнай-газ қорын есептеу 
партиясының басшысы, тәжірибелік-әдістемелік экспедициясының бас геоло-
гы, «Уральскнефтегазгеология» ПГО мұнай өндіру жұмыстарын ұйымдастыру 
бөлімінің басшысы ретінде жұмыс істеді. КСРО қорлары бойынша Мемлекеттік ко-
миссияда Қарашығанақ мұнай-газ конденсаты кен орындарының (1985 және 1988 
жылдарда) және Теплов-Токарев тобының кен орындарының (1991 жылы) көмір-
сутекті шикізат қорларын барлауға, есеп жүргізуге, қорғауға қатысты. 1993 жылдан 
бастап, 2001 жылға дейін коммерциялық және консалтингтік компанияларда әр 
түрлі басшылық лауазымдарды атқарды, 2001 жылдан бастап, 2005 жылға дейін 
«Теңізшевройл» ЖШС қорды қайта есептеу жобасының үйлестірушісі, кен орында-
рын дамыту бөлімінің басшысы. Теңіз (2002 жылы) және Королевское (2004 жылы) 
мұнай кен орындарының қорын қайта есептеу, дайындау және келісім алу, техника-
лық схеманы дайындау жұмыстарының үйлестірушісі болды. 2005 жылдан бастап 
2014 жылға дейін – «Қожан» ЖШС мұнай және мұнай сервис компаниясында лау-
азымды қызметтерді (филиал басшысы, бас директордың орынбасары – бас гео-
лог) атқарды. «Jupiter Energy Pte. Ltd» компаниясының қазақстандық бөлімшесінде 
(техникалық директоры), «Азатпетротранс» ЖШС (директор) қызметтер атқарды. 
2014 жылдың тамызынан бастап «Ембімұнайгаз» АҚ геология және геофизика де-
партаментінің директоры, 2015 жылдың қыркүйегінен бастап «Ембімұнайгаз»  АҚ 
бас директорының геологиялық барлау жөніндегі орынбасары болып тағайындал-
ды. Қазақстан Республикасының пайдалы қазбалар қоры бойынша Мемлекеттік 
комиссияның (ҚР ҚМК) тәуелсіз сарапшысы.
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«Қазақстан Республикасының Жер қойнауын Үздік барлаушысы» төсбелгісімен, 
«Уральскнефтегазгеология мұнай-газ барлау экспедициясының» Құрмет грамо-
тасымен (1986 ж.), Қазақстан ЛКСМ Орталық Комитетінің Құрмет грамотасымен 
(1987 ж.), «Уральскнефтегазгеология мұнай-газ барлау экспедициясы» ҰОС 70 
жылдығына орай Құрмет грамотасымен (1987 ж.), «Уральскнефтегазгеология 
мұнай-газ барлау экспедициясы» геологтар күніне орай Құрмет грамотасымен 
(1989 ж.), ҚР Энергетика министрлігінің «Ембімұнайгаз» АҚ – 95 жыл» мерейтой-
лық медалімен (2017 ж.), «ҚазМұнайГаз» БӨ» АҚ құрмет грамотасымен (2017 ж.) 
марапатталды.

Балжанов Бауыржан Куспанович
«Ембімұнайгаз»  АҚ Басқарма төрағасының бизнесті дамыту жөніндегі 
орынбасары, Басқарма мүшесі

Атырау мұнай-газ университетінің институтын «Геология, мұнай-газ» мамандығы 
бойынша тәмамдады. 2010 жылы Әкімшілік істер магистрі (МВА) («менеджмент») 
атағын алады.

Жоғарғы оқу орнын аяқтағаннан кейін 1996 ж. «Гюрал» БК инженер-геолог болып 
еңбек жолын бастады. 1999–2000 жылдарда «Қазақойл-Ембі» ААҚ инженер-тех-
нолог, өндірісті жедел басқару департаментінде ауысым бастығы (ОИТҚ) болып 
жұмыс істеді. 2000 жылдан бастап 2001 жылға дейін – «Қазақойл-Ембі» жаңа кен 
орындарын игеру департаментінде жетекші инженер, 2001 жылы  – «Ембімұнай-
газ» ААҚ мұнай және мұнай өнімдері қоры секторының жетекшісі, 2004 жылдан 
бастап 2009 жылға дейін  – «ҚазМұнайГаз» БӨ»  АҚ қазынашылық департаменті 
жедел есеп жүргізу және бақылау бөлімінің басшысы, 2009 жылдан бастап 2012 
жылға дейін – «ҚазМұнайГаз» БӨ» АҚ қазынашылық департаменті директорының 
орынбасары, 2012 жылы  – «ҚазМұнайГаз» БӨ»  АҚ мұнай-мұнай өнімдерін экс-
порттау департаменті директорының орынбасары, 2012–2013 жылдарда  – «The 
Rompetrol Group Corporate SRL» логистика бойынша топтың директоры, 2013 жыл-
дан бастап 2015 жылға дейін  – KMG  – Kashagan B.V. коммерциялық директоры 
болып жұмыс істеді, 2015 ж. қыркүйек айынан бастап «Ембімұнайгаз» АҚ бас ди-
ректорының коммерция жөніндегі орынбасары қызметтерін атқаруда.

«Мақат мұнай кен орнының 90 жылдығы» естелік белгісімен (2005 ж.), «ҚазМұнай-
Газ» БӨ» АҚ Құрмет грамотасымен (2009 ж.), «Доссор кен орнына 100 жыл» естелік 
белгісімен (2011 ж.), ҚР Энергетика министрлігінің «Ембімұнайгаз» АҚ – 95 жыл» 
мерейтойлық медалімен (2017 ж.), «ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ құрмет грамотасымен 
(2017 ж.) марапатталды.

Накпаев Салимжан Жумашевич
Басқарма төрағасының жалпы мәселелер жөніндегі орынбасары, Басқарма 
мүшесі

Алматы халық шаруашылығы институтын (1991 ж.) «Экономист» мамандығы 
бойынша; Атырау мұнай және газ институтын (2004 ж.) «Тау-кен инженері» маман-
дығы бойынша бітірді.

Еңбек жолын Мақат желілік-өндірістік басқармасында технологиялық компрес-
сор машинисі болып бастады (1983 ж.). Мақат аудандық атқару комитетінде 
жоспарлау –экономикалық комиссиясының маманы, аға экономисі болып жұмыс 
жасады. 1992–1995 жылдары «Мақсат» шағын кәсіпорнының төрағасы қызметін 
атқарды. Әр жылдары Мақат, Жылыой аудандарының әкімі, Атырау облысы әкімі 
аппаратының басшысы, Атырау қаласының әкімі, «Аджип» ККО компаниясының 
жергілікті органдармен байланыс жөніндегі менеджері, Атырау облысы әкімінің 
орынбасары қызметтерін атқарды.
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2018 жылдың шілде айында «Ембімұнайгаз»  АҚ Басқарма төрағасының жалпы 
мәселелер жөніндегі орынбасары болып тағайындалды.

«Қазақстан Республикасының Тәуелсіздігіне 10 жыл» мерейтойлық медалімен 
(2001 ж.); «Қазақстан Конституциясына 10 жыл» мерейтойлық медалімен 
(2005 ж.); «Құрмет» орденімен (2005 ж.); «Астананың 10 жылдығы» мерейтойлық 
медалімен (2008 ж.) марапатталды.

Макашев Руслан Бексултанович
«Ембімұнайгаз» АҚ заң департаментінің директоры, Басқарма мүшесі

Қазақ мемлекеттік заң академиясын «Заңгер» мамандығы бойынша (2000 ж.), 
Қазақ қоғамдық университетін «Экономист» мамандығы бойынша (2007 ж.) тә-
мамдады. Басқарушы кадрлар үшін Іскерлік басқару Магистрі  – Executive МВА 
(KIMEP University, 2016 ж) дәрежесін алды. 

Еңбек жолын жол жөндеу-құрылыс басқармасында заңгер болып бастады. «Қа-
зақойл-Ембі» ААҚ кеңесші заңгер болып еңбек етті. Әр жылдарда аға заңгер, 
«ҚазМұнайГаз» БӨ»  АҚ департаменттері директорының орынбасары қызмет-
терінде жұмыс жасады. «Қаражанбасмұнай» АҚ заң департаментінің директоры, 
вице-президент лауазымдарын атқарды. 2017 жылдың желтоқсан айынан бастап 
«Ембімұнайгаз» АҚ заң департаментінің директоры болып еңбек етіп келеді. 

«ҚазМұнайГаз» БӨ» АҚ Құрмет грамотасымен (2009 ж.); «Доссор мұнай кен орны-
на 100 жыл» естелік белгісімен (2011 ж.); «Қазақстан Тәуелсіздігіне 20 жыл» мере-
йтойлық медалімен (2011 ж.) марапатталды; «Қаражанбасмұнай» АҚ Алғыс хаты-
на (2017 ж.); «ҚазМұнайГаз» БӨ» АҚ Алғыс хатына (2017 ж.) ие.

Басқарма жұмысы туралы есеп
Компания Басқармасы Төрағасының Өкілеттілігі Компания Жарғысының 
13-бөлімімен анықталады.

Басқарма атқарушы орган болып табылады және Компанияның ағымды қызметін 
басқаруды жүзеге асырады. 2018 жылы тұрақты негізде және қажет болған кезде 
Басқарманың 28 отырысы өткізілді.

2018 жылы Басқарма Компанияның операциялық қызметіне қатысты аса маңыз-
ды мәселелерді қарастырды:

  Мәмілелер жасасу, жасалған кезде «Ембімұнайгаз» АҚ 500 млн теңгеге дейін 
мүдделік бар.

  «Ембімұнайгаз» АҚ өндірістік бағдарламасын бекіту.
  Студенттер (қазақстандық мамандар) оқуына қаражат бөлу туралы.
  Қосарлы оқытуды ұйымдастыру туралы.
  2019 жылға ТЖҚ бірінші кезектегі сатып алулар тізімін бекіту туралы.
  Халықтың әлеуметтік тұрғыдан осал топтарға әлеуметтік, қайырымдылық 

көмек көрсету туралы.
  «Ембімұнайгаз»  АҚ (Басқарма мүшелерінен және корпоративті хатшыдан 

басқа) басқарма аппаратының қызметкерлеріне 2018 жылдағы тоқсандық 
сыйлықақы төлеу туралы.

  «Ембімұнайгаз»  АҚ өндірістік құрылымы бөлімшелерінің қызметкерлерінің 
штаттық кестесін бекіту туралы.

  «Ембімұнайгаз» АҚ басқарма аппаратының құрылымдық бөлімшелерінің және 
өндірістік құрылымдық бөлімшелерінің жетекшілерінің ҚНК бекіту туралы.

  «Ембімұнайгаз» АҚ зейнеткерлеріне материалдық көмекті төлеу туралы.
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Басқарма мүшелерінің еңбек шарттары
Басқарманың барлық мүшелері Компаниямен еңбек шарттар жасасты, сол бой-
ынша оларға әдетте сапарға шыққан кезде жазатайым оқиғалардан сақтандыру 
және Компанияның ішкі ережелеріне сәйкес қызметтік іссапарлар кезінде шығын-
дарды өтеу беріледі.

Жоғарыда айтылғанды қоспағанда, Басқарма мүшелерімен Компаниямен ешқан-
дай басқа еңбек шарттарын жасау жүзеге асырылмайды және ұйғарылмайды.

Есептің анықтығына жауапкершілік 
Компанияның лауазымды тұлғалары Компанияның жылдық есебінде болатын 
мәліметтердің анықтығына жауапты болады.

ІШКІ АУДИТ

Аудит және активтер департаменті алдында Компания басшылығына тәуелсіз 
және объективті ақпаратты беру, бақылау және корпоративтік басқару мәселелері 
бойынша кеңес беру, сондай-ақ, қолданыстағы процедураларды жақсарту бойын-
ша аналитикалық есептер мен ұсыныстарды ұсыну міндеті тұр. 

АжәнеАД Басқарма Төрағасына есеп береді, ол стратегиялық бағытты белгілей-
ді және АжәнеАД жұмыстарының тәртібін анықтайтын жұмыстарды келіседі.  
АжәнеАД оны Компания Басқармасының Төрағасы бекіту үшін бір жылға жасала-
тын жұмыстардың аудиторлық жоспарын дайындайды.

Жұмыстардың бекітілген жоспарына және Компания басшылығының тапсыр-
маларына сәйкес департамент кез келген функцияларға, операцияларға және 
Компания қызметінің барлық түрлеріне аудит өткізеді және барлық деңгейдегі 
жетекшілермен етене өзара әрекет ете отырып бақылау жүйесін жетілдіруге және 
корпоративтік басқаруға және келесі міндеттерді шешуге септігін тигізеді:

  Компанияның ҚБ/ӨҚБ жасалатын қолданыстағы процедуралар мен операция-
лардың, заңнама талаптарының және ішкі құжаттардың сәйкес келуін бағалау;

  ақша қаражатының мақсатқа сай жұмсалуын бақылау;
  Компания активтерін тиісті қорғауды қамтамасыз ету бойынша құралдарды 

және шараларды бағалау;
  Компания активтерінің сипаттамаларының жіктеушілеріне сәйкес келуін 

тексеру.

Тексеру нысандары төменде аталғандардан тұруы мүмкін:
  Орналасқан жері – өндірістік құрылымдық бөлімшелер;
  Жобалар – шарттар, қосалқы мердігерлік шарттары, бағдарламалар, өнімдер 

түрлері және тағы басқалар;
  Компания активтері – нақты активтер, шоттар, банк шоттарындағы ақша қара-

жаттары, ақпарат, дебиторлық берешек, тағы басқалар;
  Операциялар – функциялар, бизнес-процестер және тағы басқалар.

Аудиторлық тексеру масштабы АжәнеАД директорымен анықталады және ауди-
торлық бағдарламаны жасау барысында ескеріледі. 

2018 жылы төрт аудит өткізілді, барлық аудиттер дер кезінде өткізілді, 23 ұсыныс 
берілді, барлық ұсыныстар дер кезінде орындалды.
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Тәуекелдерді 
басқару 
Компанияны 
басқару жүйесінің 
ажырамас бір бөлігі 
болып табылады.

ТӘУЕКЕЛДЕРДІ БАСҚАРУ

Тәуекелдерді басқару саласында Компания стратегиясы бизнестің стратегиялық 
және оперативті тұрақтылықты қамтамасыз етуге бағытталған, ол дер кезінде 
сәйкестендіру, тәуекелдерді бағалау және Компанияның тәуекел мәнін ескере оты-
рып, оны проактивті басқару, түрлі деңгейдегі қызметкерлердің коммуникацияла-
рын және координацияларын қамтамасыз ету арқылы жетеді. 

Компанияда тәуекелдерді басқару жүйесі бірыңғай процеске біріктірілген эле-
менттердің өзара байланысының жинағы болып табылады, сол аяда Директорлар 
кеңесі, басшылық және қызметкерлердің әрқайсысы өз деңгейінде Компанияның 
қызметіне әсерін тигізуі мүмкін ықтималды оқиғаларды анықтауға, сондай-ақ, тәу-
екелдің/тәуекел-мәнінің қолданылатын деңгейі аясында осы оқиғаларды басқа-
руға қатысады. Тәуекелдерді басқару процесі тікелей өзара байланысты және 
стратегиялық жоспарлау, өндірістік және бюджеттік жоспарлау, инвестициялық 
қызмет процестерімен және ынталандыру жүйесімен интеграцияланған.

Компанияда тәуекелдерді басқару процесі тұрақты, циклдік (үздіксіз), түрлі бағыт-
та болып келеді.

Тәуекелдерді басқару процесі келесі құрамдас бөліктерден тұрады:
  мақсаттар қою;
  тәуекелдерді сәйкестендіру;
  тәуекелдерді бағалау;
  тәуекелдерді бақылау және басқару;
  мониторинг жүргізу;
  есеп беру.

Компания тәуекелдерін басқару жүйесі мұнай-газ өндіру басқармасының (МГӨБ) 
және «Ембімұнайгаз» АҚ басқа қосымша басқармаларының тәуекелдер портфелін 
ескере отырып әрекет етеді.

2018 жылы тәуекелдерді сәйкестендіру жұмыстарының барысында пайда болу 
себептері, тәуекелдерді іске асырған жағдайдағы салдары көрсетілген тәуекелдер 
тізілімі құрастырылды және өндірістік, сондай-ақ өндірістік емес тәуекелдерден 
құралатын ең маңызды тәуекелдердің тізбесі бөліп шығарылды. Директорлар 
Кеңесі 12 басты тәуекелдерден құралатын тізбені, сонымен қатар оларды басқару 
бойынша іс-шаралар жоспарын қарап бекітті.

Тәуекел-менеджментті тиісінше жүзеге асыру мақсатында Компанияда қолда-
нылатын Сақтандыру арқылы қорғауды қамтамасыз ету саясатына сәйкес тәу-
екелдер сақтандырылады. Міндетті сақтандыру түрлерінен басқа ең үздік дүни-
ежүзілік тәжірибелерге сәйкес Компания мүліктік тәуекелдерді, ұңғымалардың 
бақылаудан шығып кету тәуекелдерін сақтандырады және үшінші тұлғалардың 
алдындағы жалпы жауапкершілікті сақтандыруды жүзеге асырады.

Онымен бірге, 2018 жылдан бастап Компанияда жобалық басқару жүйесін енгі-
зу аясында Компания жобаларының портфелін қарау жөніндегі жобалау комитеті 
құрылды. Жобалық басқарудың негізгі айрықша құзыреттерінің бірінің бүкіл жо-
балар портфелінің тәуекелдерін басқару болып табылуы жобаға әсер етуі мүмкін 
оқиғаларды айқындауға мүмкіндік береді.
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Тәуекелдердің негізгі топтары
  Операциялық тәуекелдер – персонал, қаржы активтері, өндірістік технология-

лар, басқару технологиялары, ақпараттық технологиялар және негізгі қорлар 
сияқты ішкі факторларға байланысты болатын операциялық қызметпен және 
Компанияның бизнес-процестерімен байланысты тәуекелдерден тұрады. 

  Бизнес-тәуекелдер – бұл тәуекелдер бизнес-ортамен байланысты, онда Компа-
ния өз қызметін жүзеге асырады. Бизнес-орта мемлекет, бәсекелестер, контр-
агенттер, инвесторлар, меншік иелері, бұқаралық ақпарат құралдары сияқты 
сыртқы факторлармен анықталады. Сыртқы факторлармен, сонымен қатар, 
экономикалық ортадағы өзгерістер, ақша ресурстарының бар болуы және 
қол жетімділігі, саяси факторлар, ортаның құқықтық тарабының өзгерісі, әле-
уметтік – мәдени ортадағы өзгерістер, технологиялық факторлар бола алады. 
Барынша аз басқарылатын және ең елеулі бизнес-тәуекелдер, бұл жағдайда 
Компания осындай тәуекелдерді барынша азайту мақсатында тиісті шаралар-
ды қолданады. 

  Жобалық тәуекелдер – бұл белгісіз оқиға немесе шарт, ол туындаған жағдайда 
жоба мақсаттарының ең болмағанда біріне әсер етеді (позитивті немесе нега-
тивті), мысалы, мерзімдер, құны, құрамы немесе саны.
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Тұрақты даму саласындағы қызмет жөніндегі есеп

Адамдар Компанияның 
негізгі активі 
болып табылады. 
«Ембімұнайгаз» АҚ 
қызметкерлердің 
қауіпсіздігін 
қамтамасыз етуге 
бағытталған, сондай-ақ, 
олардың кәсіби өсуіне 
септігін тигізетін еңбек 
ету шартын жасау 
бойынша тұрақты күш 
жұмсайды.

КАДРЛЫҚ САЯСАТ

2027 жылға дейін «Ембімұнайгаз»  АҚ дамыту Концепциясының Директорлар 
кеңесімен бекітілген аяда қабылданған персоналды басқару және еңбекақыны 
төлеу саласында функционалды стратегия аясында кадр қызметінің басты мақса-
ты Компанияны сапалы оқыту және қызметкерлерді дамыту, ең жаңа деген тиімді 
құралдарды және басқару әдістерін іздеу және енгізу, атқарушылық тәртіп үшін 
бақылауды күшейту және қызметкерлерге әлеуметтік қолдауды қамтамасыз ету 
есебінен стратегиялық мақсаттарға жету үшін ынталандырған, білікті персонал-
дың жеткілікті санын қамтамасыз ету болып табылады. 

Компанияны стратегиялық дамытудың талаптарын және перспективаларын 
ескере отырып, қызметкерлерді басқару және еңбекке ақы төлеу департаменті 
еңбекті ұйымдастыру жүйелерін, формаларды және еңбекақыны төлеу жүйелерін, 
Компанияда материалдық және моральдік ынталандыруды және оның өндірістік 
құрылымдық бөлімшелерін дамыту бойынша тұрақты жұмысты жүргізеді. Еңбек 
бойынша салааралық және салалық нормативтерді қолдану негізінде еңбекті нор-
маларды жетілдіру бойынша шаралар жүзеге асырылады. Еңбек өнімділігін артты-
ру бойынша, соның ішінде, штаттың оңтайлы санын ұстап тұру арқылы жұмыстар 
жүргізіледі. 

2019 жылдың 1 қаңтарында Компания қызметкерлерінің штаттық саны 5 222 
адамды құрады. Нақты саны – 4 942 адам. 2018 жылы персоналдың тұрақтамауы 
8,19 % құрады.

Шығындарды оңтайландыру мақсатымен Компанияда профильді емес төмен 
білікті еңбектің штаттық жұмыс орындарын аутсорсингке шығару және қысқарту 
бойынша жұмыстар жүргізіледі. 2014 жылдан бастап 2018 жылға дейінгі кезеңде 
аутсорсингке 372 жұмыс орны шығарылды. 

2019 жылдың 1 қаңтарында персоналдың құрылымы

Нақты саны
Соның ішінде

Ерлер Әйелдер

Барлығы 4 942 4 061 881

Әкімшілік-басқару персоналы 300 188 112

Жетекшілер 103 82 21

Мамандар 197 106 91

Өндірістік персонал 4 642 3 873 769

Жетекшілер 537 498 39

Мамандар 626 347 279

Жұмысшылар 3 479 3 028 451

«Ембімұнайгаз» компаниясында еңбек өтілінің көп бөлігін мұнай саласының ауыр 
жағдайларында жұмыс істеген немесе денсаулығы сыр берген қызметкерлер 
үшін 58 жастан бастап зейнетке мерзімнен бұрын шығу бағдарламасы іске асыры-
лады. 2014 жылы бағдарламаны іске асыруды бастаған уақыттан қазіргі мезетке 
дейін мерзімнен бұрын 237 қызметкер зейнетке шықты.

70%

13%

17%Жұмысшылар
Мамандар мен 
қызметкерлер 
Жетекшілер

Персонал құрылымы
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Компания 
тұрақтылығының 
негізі – еңбек әулеттері.

Әулеттер
«Ембімұнайгаз» компаниясы  – берік дәстүрлерімен және ұрпақтар сабақта-
стығымен қалыптасқан үлкен тарихы бар кәсіпорын. Еңбек әулеттері Компания-
ның тұрақты ұзақ мерзімді дамуының негізі болып табылады. Еңбек әулеттерінің 
арқасында Компанияда ұрпақтар сабақтастығы сақталады, кәсіптің отбасылық 
мұрасы қолдау алады және баға жетпес тәжірибе беріледі, өсіп келе жатқан ұр-
пақта еңбекке деген құрмет, өз маманымен мақтаныш ету сезімі қалыптасады.

Бүгінгі таңда «Ембімұнайгаз» АҚ-да 20-дан астам отбасы әулетінің өкілдері еңбек 
етуде, онда үш және одан көп буыны өз өмірлерін мұнайшы деген қиын кәсіппен 
байланыстырды. Солардың кейбіреулерінің жалпы жұмыс өтілі 200 жылды асыра-
ды. Солардың ішінде Жылкышиевтар, Курманкуловтар, Торехановтар, Салиевтер, 
Кулбалиевтер, Бекмурзиевтар, Ондашевтар, Бешимовтар, Корпебаевтар, Уалиев-
тер, Бисенбаевтар, Жакашевтер, Айдабековтар, Раимбергеновтар, Бажбеновтар, 
Канатбаевтар, Жанаисовтар, Мангистауовтар – Ержангалиевтер, Балғымбаевтар 
және Балжановтар әулеті.

Персоналды оқыту және дамыту
«Ембімұнайгаз» персоналын оқыту және дамыту қызметкерлер әлеуетін үздіксіз 
дамыту, жоғары білікті қызметкерлерді ұстап қалу, жинау жүйесін құру және қы-
зметкерлер білімі мен дағдыларының деңгейін көтеру және оларды тұрақты 
қызметте тиімді қолдану арқылы жоғары білікті басқару, әкімшілік ету және өн-
дірістік персоналда Компания қажеттіліктерін қанағаттандыру мақсатымен жүзе-
ге асырылады. 

Компанияда оқытудың келесі түрлері өткізіледі:
1) техникалық тәртіпті оқыту;
2) қаржылық-экономикалық тәртіпті оқыту;
3) тілді оқыту;
4) жалпы сипаттағы пәндерді оқыту; 
5) магистрлік, мамандандырылған, модульдік бағдарламалар бойынша оқыту;
6) жұмыс орында қолданылатын техникалық амалдар мен дағдыларды оқыту;
7) қауіпсіздік техникасын, еңбекті және қоршаған ортаны қорғауды оқыту;
8) комплаенс бойынша міндетті оқыту.

Негізінен оқытудың келесі әдістері қолданылады:
1) қысқа мерзімді курстарда оқыту, соның ішінде корпоративті оқу;
2) жұмыс орнында оқыту;
3) Компанияның басқа құрылымдық бөлімшелерінде немесе басқа компания-

ларда тағылымдама;
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«ЕМБІМҰНАЙГАЗ» АҚ
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«Ембімұнайгаз» АҚ АБП
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Оларды жетілдіру 
мақсатымен оқытудың 
ішкі процедураларын 
тұрақты түрде талдау 
және өзектендіру жүзеге 
асырылады.

4) Интернеттің және/немесе байланысты басқа түрлерін қолдана отырып 
қашықтықтан оқу;

5) тәжірибеге ие болуға және соңғы жетістіктермен және технологиялармен, 
жаңа амалдармен және идеялармен, сәтті тәжірибемен және басқа компания-
лардың әзірлемелерімен танысу арқылы ой-өрісін кеңейтуге бірдей дәрежеде 
септігін тигізетін конференцияларға, дөңгелек үстелдерге, форумдарға, симпо-
зиумдарға, конгресстерге, көрмелерге қатысу, сондай-ақ, Компания үшін ұтым-
ды серіктестік қарым-қатынастар орнату.

2018 жылы 4 596 қызметкер қауіпсіздік техникасы бойынша міндетті оқудан өтті, 
300 қызметкер фонтанға қарсы қауіпсіздік бойынша оқудан өтті. 1 217 адам MBA, 
бизнес-семинарларды, техникалық семинарларды, қаржыгерлерге арналған се-
минарларды және т. б. қоса алғанда семинарларда оқудан өтті. 971 қызметкер 
жұмыс мамандары бойынша оқудан өтті. 

Модульді оқытуды ұйымдастыру 
Орта буынның жетекшілерін оқыту және дамыту мақсатында өндірістік проце-
стерді жоспарлау және жақсарту бойынша оқудан, басқару дағдыларын оқудан 
тұратын модульдік бағдарламалар әзірленді. Бағдарламаны аяқтағаннан кейін 
қатысушылар өндірістік процестерді жақсарту бойынша өз жобаларын ұсынды. 

2015–2017 жылдардағы кезең ішінде модульдік оқу бағдарламаларына негізгі 
цехтар басшылары, учаске шеберлері, геологтар, қауіпсіздік техникасы жөнін-
дегі инженерлер санынан 250 астам қызметкер қатысты. 2018 жылы модульдік 
бағдарламалар геология, әзірлеу, ұңғымаларды күрделі және жер асты жөндеу, 
геофизика бағыттары бойынша Қазақ-Британ техникалық университетімен әзір-
ленген. 2018 жылы ҚБТУ-де төрт тақырып бойынша корпоративті және ашық фор-
матта оқу өткізілді, оған 38 қызметкер қатысты.

Кадр резервін құру және дамыту 
«Ембімұнайгаз»  АҚ үшін құрылымдық бөлімшелер жетекшілерінің орнын басуға 
кадр резервін құру өзекті міндет болып табылады. Кадр резервін құру мақсаты 
Компанияда лауазымдардың орнын ауыстыру үшін кадрларды іріктеуге, орнала-
стыруға байланысты қатерлерді азайту, қызметкерлердің сапалық құрамын жақ-
сарту, мақсатты іріктеу негізінде басқару тиімділігін арттыру және аса перспек-
тивті жетекшілерді, мамандарды оқыту болып табылады. 

Кадр резервісінің және мансаптық өсудің құрылған жүйесі төменде аталғандарға 
мүмкіндік береді:

  басқарудың барлық жүйесіне сенімділікті қамтамасыз етуге, басқарудың 
жоғары және орта буын лауазымына кадрларды іріктеу және орналастыру ба-
рысында кездейсоқтық және субъективтілік элементтерін барынша азайтуға;

  стратегияға сәйкес Компанияны дамытуға дайын әлеуетті қызметкерлерді 
анықтауға, қызметкерлер ынтасын көтеруге, мансаптық өсу мүмкіндігін ұсы-
ну арқылы қызметкерлерді ұстап қалуға, өзін-өзі таныту перспективаларын 
күшейтуге;

  жетекшілер мен мамандарды оңтайлы орналастыруға немесе алмастыруға 
қол жеткізуге, жетекшілік ететін қызметкерлерді тағайындау барысында кадр-
лық тәуекелдерді азайтуға (қызметіне бейімделген кезі).

Кешенді бағалау қорытындысы бойынша кадр резервіне 87 қызметкер есептел-
ген, соның ішінде 62  – жоспарлы кадр резерві, 25  – перспективті кадр резерві. 
2015–2018 жылдардағы кезең ішінде кадр резерві қызметкерлері дамудың жеке 
жоспарларына сәйкес теориялық және тәжірибелік дайындықтан өтті.
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Еңбекақыны төлеу 
жүйесін жетілдіру, 
соның ішінде қызметтің 
негізгі көрсеткіштерін 
орындауды бағалау 
негізінде еңбекақыны 
төлеу жүйесін енгізуі 
арқылы жүзеге 
асырылады.

Негізгі позицияларға тағайындау: 
  жоспарлы резерв – 30 қызметкер, 
  перспективті резерв – 8 қызметкер.

2018 жылы кадрлық резервистерді қайтадан бағалау өткізілді, жоспарлы ре-
зервтің 20 қызметкері ішінен 8 іріктеуден өтті, сондай-ақ, кадр резервісінің жаңа 
құрамы құрылды:

  МГӨБ басқарушы директорлары, басшылары және бас инженерлері позиция-
сына жоспарлы резерв – 6 қызметкер;

  перспективті резерв – 13 қызметкер.

Персоналды ынталандыру
Компания істеген еңбегі нәтижесінде әділ сыйақы беру арқылы нәтижелі жұмысқа 
ынталандыру жолымен персоналдан барынша қайырымды алуға тырысады. 
Біліктілігі мен нәтижелілігі Компаниямен өз миссиясын сәтті орындауды және ба-
рынша аз шығынмен бизнес-мақсаттарға жетуді қамтамасыз ететін қызметкер-
лерді тарту, ұстап қалу және ынталандыру мақсатымен ынталандырудың тиімді 
жүйесін құру және тұрақты түрде дамыту және қызметкерлердің атқарушылық 
тәртібін арттыру бойынша жұмыстар өткізіледі.

Ынталандыру және атқарушылық тәртіп саласында негізгі міндеттер болып келе-
сілер табылады:

  Компанияның барлық қызметкерлерінің еңбекақысын төлеуге бірыңғай тәсіл-
ді қамтамасыз ету және еңбекпен қол жеткізілген нәтижелердің және әділ сый-
ақының сәйкес келуі;

  марапат пен сыйлық жүйелерін дамыту, соның ішінде, жаңа технологияларды 
құру және енгізу, дамыту жобаларын іске асыру, негізгі қаржылық-экономика-
лық, әлеуметтік-еңбек және басқа мәселелерді шешу;

  қызметкерлер алдына қойылған міндеттерді орындау сапасын бақылауды 
күшейту;

  Компанияда әзірленген және енгізілген басқарушы құжаттар жөнінде қызмет-
керлердің хабардар болуын арттыру;

  басымдылықтарды және орындау мерзімдерін көрсете отырып, қызметкер-
лер алдына қойылған міндеттер процесін автоматтандыру, оларды орындауды 
қатаң түрде бақылау.

«Лучший по профессии – 2018» («Кәсібіндегі ең 
үздік – 2018») конкурсын ұйымдастыру және 
өткізу
Конкурстың бірінші кезеңі 13 негізгі жұмыс кәсібі бойынша «Ембімұнайгаз» АҚ әр-
бір өндірістік құрылым бөлімшесінде (ӨҚБ) өткізілді, екінші кезеңі «Жайықмұнай-
газ» МГӨБ базасында бірінші кезеңінің жеңімпаздары арасында өткізілді, үшінші 
кезең – «ҚазМұнайГаз» ҰК»  АҚ компаниясының топ жеңімпаздары арасында 
өткізілді. «Ембімұнайгаз» АҚ қызметкерлері 10 жұмыс кәсіп бойынша конкурсқа 
қатысты. 

Қызметкерлерді марапаттау және көтермелеу
2018 жылы еңбек қызметі үшін 334 қызметкер, соның ішінде, «Ембімұнайгаз» АҚ 
алғыс хаттарымен және грамоталарымен, «ҚазМұнайГаз» ҰК»  АҚ грамотала-
рымен және естелік белгілерімен және «ҚазМұнайГаз» БӨ»  АҚ, медальдарымен 
және «KAZENERGY» грамоталарымен және т. б. марапатталып, ынталандырылды.
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Тұрақты даму саласындағы қызмет жөніндегі есеп

ӘЛЕУМЕТТІК ЖОБАЛАР

Қазақстандық мамандарды дайындау 
Компания келісім шарттық міндеттемелер аясында қазақстандық мамандарды дайындау 
бөлігінде әлеуметтік жобаларға айтарлықтай қаражатты бөледі. Атап айтқанда қосарлы 
оқыту және шәкіртақы бағдарламасы бойынша жоба іске асырылады. 

Қосарлы оқыту бойынша жоба аясында соңғы төрт жыл ішінде Атырау мұнай және газ 
университетінің, АРЕС Рetrotechnic Жоғарғы колледжінің, Уфа мемлекеттік мұнай универси-
тетінің 93 студенті оқумен қатар Компанияның өндірістік бөлімшелерінде тәжірибеден өтті. 
Олар тек диплом ғана алып қоймай, сонымен қатар еңбек қызметі жөнінде жазбасы бар 
еңбек кітапшасын да алды. 

Қосарлы бағдарлама аясында оқыту қорытындысы бойынша:
  89 тағылымгерге «Оператор по исследованию скважин» («Ұңғымаларды зерттеу бой-

ынша оператор») біліктілігі берілді,
  4 тағылымгерге «Оператор технологических установок» («Технологиялық қондырғылар 

операторы») біліктілігі берілді,
  АтМГУ 4-курстың 19 тағылымгері «Оператор обезвоживающей және обессоливающей 

установки» («Құрғатқыш және тұзсыздандыру қондырғыларының операторы») екінші 
біліктілігін алды, 

  АтМГУ 4-курстың 35 тағылымгері «Оператор по добыче нефти және газа» («Мұнай мен 
газды өндіру бойынша оператор») екінші біліктілігін алды,

  37 тағылымгер жұмысқа орналастырылды.

Бүгінгі күнде 43 студент қосарлы оқудан өтуде: АтМГУ 19 студенті, УММТУ 4 студенті, АПЕК 
20 студенті.

Шәкіртақы бағдарламасы аясында Компания халықтың әлеуметтік тұрғыдан әлсіз тобынан 
APEC Рetrotechnic Жоғары техникалық мектебінің екі студентінің және «Ембімұнайгаз» АҚ 
қызметкерлерінің балаларының оқуын төлеу, тиісті жылға заңнамамен белгіленген мини-
малды жалақы мөлшерінде ай сайынғы стипендияны төлеу, тәжірибені ұйымдастыру бой-
ынша міндеттемені орындады, сондай-ақ, бір студент Компанияға жұмысқа тұрғызылды. 

Келісім шарттық міндеттемелер аясында «Ембімұнайгаз» АҚ қаражаты есебінен жер қой-
науын пайдалануға 49 студенттің оқуын төлеу жүргізілді. 

191 студент және қазақстандық және шетелдік ЖОО және ООО оқушылары Компанияның 
кен орындарында өндірістік тәжірибеден өтті.
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Қызметкерлерді әлеуметтік қолдау
Компания өз қызметкерлеріне әлеуметтік қорғаныстың жоғары дәрежесін қамта-
масыз етеді. Ұжымдық шарт кепілдіктер мен жеңілдіктерді, өтемақыларды және 
материалдық көмекті төлеуді қарастырады. Көп көңіл әрбір қызметкердің елеулі 
проблемаларын шешуге бөлінеді: бұл әлеуметтік төлемдер: еңбек демалысында 
сауығып кетуге материалдық көмек, жүктілікке және босануға байланысты төлем-
дер, баланың 1,5 жасқа толғанша балаға күтім жасау бойынша демалыста болған 
қызметкерлерге ай сайынғы төленетін төлемдер, жерлеу рәсімін ұйымдастыруға 
қызметкердің қайтыс болуына байланысты бір жолғы төлем, өндірісте жазатайым 
оқиға нәтижесінде қайтыс болған қызметкер отбасына бір жолғы төлем, қызмет-
керлер балаларының демалысын төлеу, қызметкердің шипажайлық-курорттық 
емдеуге шығындарды өтейді, еңбекке уақытша жарамсыздық бойынша жәрде-
мақы, мәдени-көпшілік және спорт шараларын ұйымдастыру, қызметкерлердің 
тамақтануын ұйымдастыру және т. б. 

Компания сонымен қатар ауырып қалған жағдайда ерікті медициналық сақтанды-
руға әлеуметтік кепілдік береді. Емдеуге және медициналық операциялар төлемі-
не, егер емдеуге шығатын шығындар сақтандыру бағдарламасымен белгіленген 
лимитті асыратын болса, қызметкерлерге ішкі нормативтік құжаттарға сәйкес ма-
териалдық көмек қарастырылған. 

2018 жылы Ұжымдық шарттың талаптарын орындау бойынша әлеуметтік төлем-
дер 233,9 млн теңгені құрады. 338,4 млн теңге жалпы сомасына 1 545 адам ши-
пажайлық-курортттық емдеуден өтті, демалуға қызметкерлердің 2 057 баласына 
371,5 млн теңге бөлініп берілді. 2018 жылы зейнеткерлерге материалдық көмек 
төлеміне 606,1 млн теңге бөлініп берілді.

ӘЛЕУМЕТТІК САЯСАТ

Бұл жылы «Ембімұнайгаз» АҚ С. Балғымбаев атындағы кен орынның 50 жылдық 
мерейтойын атап өтті. Мерейтойды атап өту бағдарламасы аясында 150 орынды 
асхана қолданысқа берілді және аудан тұрғындары үшін мәдени – көпшілік шара-
лар ұйымдастырылды. 

2018 жылы «Жылыоймұнайгаз» МГӨБ Қисымбай кен орында 50 орынды жаңа 
асхана салтанатты түрде ашылды, «Қайнармұнайгаз» МГӨБ Кенбай кен орынын-
да қолданысқа берілген 100 адамға арналған жаңа жатақхананың салтанатты 
ашылуы өтті.

Жаңа жыл қарсаңында «Подарок от Деда Мороза» («Аяз Атаның сыйлықтары») 
дәстүрлі қайырымдылық жәрмеңкесі өтті. Жәрмеңкенің мақсаты – түскен қара-
жатқа Жаңа жылға халықтың әлеуметтік тұрғыдан әлсіз тобындағы балаларға 
сыйлықтар сатып алу. «Ембімұнайгаз»  АҚ халықтың әлеуметтік тұрғыдан әлсіз 
тобындағы балаларға дәстүрлі қайырымдылық шырша топтамасын ұйымдасты-
рды. Жаңа жылдық балалар ертеңгіліктеріне облыстық мамандандырылған және 
емдеу мекемесінің 600 астам баласы қатысты. Мүмкіндігі шектеулі 200 бала үшін 
қайырымдылық шырша Құрманғазы атындағы МҮ өтті. 

Әлеуметтік саясатты іске асыру аясында Компания спорт ұйымдарына, мүге-
дектерге, тұрмысы төмен зейнеткерлерге және азаматтарға демеушілік және 
қайырымдылық көмек көрсетті. Жалпы алғанда 2018 жылы «Ембімұнайгаз»  АҚ 
216 млн теңгеден астам сомада демеушілік және қайырымдылық көмек көрсетіл-
ді. Соның ішінде, қоғамдық қорлардың жарғылық мақсаттарын іске асыру үшін – 
48,4 млн теңге, Атырау облысының медициналық мекемесіне 21,9 млн теңге, ба-
лалар үйлеріне  – 12 млн теңге, спортты дамыту үшін– 3,7 млн теңге, балаларды 
емдеу үшін – 90,4 млн теңге жұмсалды.

Қоғамдық Қорлар
Білім беру
Қоғамдық ұйымдар, Жобалар, 
көрмелер және конференциялар
Балалар ұйымдары 
Спорт
Ауруханалар
Балаларды емдеу, дәрілерді, 
арбаларды және т.б. сатып алу

6%
2%10%

42%

22%

6%

12%
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Тұрақты даму саласындағы қызмет жөніндегі есеп

Адамдар өмірі мен 
денсаулығы – біздің 
сөзсіз құндылығымыз.

ЕҢБЕКТІ ҚОРҒАУ, ӨНЕРКӘСІПТІК, 
ӨРТ ҚАУІПСІЗДІГІ ЖӘНЕ 
ҚОРШАҒАН ОРТАНЫ ҚОРҒАУ 
САЛАСЫНДАҒЫ САЯСАТ 

Компания мұнай өндіруді сонау 1899 жылдан бастап жүргізіп келеді. Көне кәсіп 50 
жылдан астам уақыт әзірлеу үстінде, өйткені жаңа бай кен орындарды тек өткен 
ғасырдың 70–80 жылдарында ғана аша бастады. «Ембімұнайгаз» АҚ кен орында-
рының үштен екіден көп бөлігі әзірлеудің соңғы кезеңінде тұр, сондықтан Компа-
нияда қоршаған ортаны қорғау, өндірістік қауіпсіздік және еңбекті қорғау мәселе-
леріне ерекше мән беріледі.

Ұлттық мұнай-газ компаниясы бола отырып, «Ембімұнайгаз»  АҚ өндірістік қыз-
меттің барлық кезеңдерінде қауіпсіз жұмыс орынды жасауда және ұстап тұруда 
және экологияға теріс әсерлерді барынша азайтуда қызметкерлердің және қоғам-
ның алдында толық жауапкершілікті толық көлемде сезінеді. 

Көмірсутекті барлаудан және өндіруден, оларды тасымалдаудан және қайта өңде-
уден бастап, мамандандырылған сервистік қызметтер көрсетуге дейін толық өн-
дірістік циклді жүзеге асыра отырып, Компания өндірістік қауіпсіздіктің аса жоға-
ры стандарттарына сәйкес келуге тырысады және еңбекті қорғауды, өнеркәсіптік, 
өрт қауіпсіздігін және өндірісті басқарудың негізгі элементі ретінде қоршаған орта-
ны қорғауды басқару жүйелерін тұрақты жетілдіруді көздейді. 

Еңбекті және қоршаған ортаны қорғау саласында Компанияның негізгі мақсатта-
ры болып келесілер табылады:

  Жазатайым оқиғалардың, апаттардың және төгілу жағдайларының болмауы;
  Қоршаған ортаға ықтималды теріс әсерді барынша азайту. 

Басқарудың негізгі принциптері болып келесілер табылады:
  Заңнаманы сақтау 
  Ашықтық 
  Үздіксіз жақсарту 
  Еңбекті қорғау және қауіпсіздік техникасы 
  Қоршаған ортаны қорғау 
  Энергияны үнемдеу және энергиялық тиімділік.

Өндірістік қауіпсіздік
Өндірістік қауіпсіздік Компания басшылығы үшін басымдылықтарының бірі болып 
табылады. Соңғы жылдар ішінде қызметкерлер еңбектерінің қауіпсіздігін қамта-
масыз етуге бағытталған, ең бірінші кезекте қызметкерлер еңбегінің шарттарын 
жақсарту саласында көлемді жұмыстар: шаруашылық-тұрмыстық кешендердің, 
асханалардың, әкімшілік-тұрмыстық кешендердің, топтық орнатуларға арналған 
операторлық ғимараттардың және тағы басқалардың құрылысы жасалды. Ком-
пания басшылығы сатып алынатын арнайы киімдердің, арнайы аяқ-киімнің және 
жеке қорғаныс құралдардың сапасына көп көңіл бөледі. 

Компанияның құрылымдық бөлімшелерінің өндірістік қызметі жоғары қауіпке 
байланысты, және «Ембімұнайгаз» АҚ персонал үшін оқиғалар мен басқа қатер-
лер өміріне қауіпті қатерлерді азайтуда белсенді жұмыс жүргізеді. 
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2018 жылы қауіпсіздікті қамтамасыз ету және еңбекті қорғау аясында шаралар 
бойынша шығындардың жалпы сомасы 1,3 млрд теңгені құрады.

Жыл сайын еңбекті қорғау саласында жұмыстарды ынталандыру мақсатында 
жұмыстарды жақсы дәрежеде ұйымдастыруға, цехтар және негізгі және қосалқы 
өндіріс учаскелері арасында өндіріс эстетикасын арттыруға байқау-конкурс 
өткізіледі. 

Тоқсан сайын өндірістік  – құрылымдық бөлімшелерде еңбекті қорғау бойынша 
жұмыстарды ұйымдастыруда шеберлерге әдістемелік көмек көрсету мақсатын-
да «Шеберлер күні» өткізіледі, онда қауіпсіздік және еңбекті қорғау бойынша ма-
мандандырылған ұйымдардың, бөлімдердің мамандарын дәріс оқушысы ретінде 
шақырта отырып, лекциялар және семинарлар ұйымдастырылады (Атырау облы-
сының Мемлекеттік еңбек инспекциясының басқармасы, Атырау облысының Тө-
тенше жағдайлар департаменті, «Медикер-Жайық» ЖШС, «Семсер-Өрт сөндіруші» 
ЖШС). Бұл күндерде шеберлер мен өндірістік цехтардың және учаскелердің ме-
ханиктері арасында қауіпсіздік және еңбекті қорғау бойынша жұмыстарды жақ-
сы дәрежеде ұйымдастыруға конкурстар өткізіледі, жеңімпаздар ақшалай түрде 
марапатталады.

Айрықша қауіпті жұмыстарды сату және қызметкерлер өмірі мен денсаулықта-
рын сақтау барысында ауа райы жағдайынан апаттарды алдын алу және ескерту 
мақсатында аудан бойынша тәулік бойы метеошарттар туралы ақпаратты беру 
бойынша қызметтер сатып алынады. 

2018 жылы жұмыс орындарын аттестациялау да өткізілді. Олармен еңбек (қыз-
меттік) міндеттер орындау барысында жазатайым оқиғалардан қызметкерді мін-
детті сақтау және міндетті медициналық тексеру өткізіледі.

Нысандардың фонтанға қарсы қауіпсіздікті қамтамасыз ету және ашық су, газ, 
мұнай фонтандарының туындауын ескерту және жою үшін, сондай-ақ, қызмет 
көрсетілетін нысандарда ашық су, газ, мұнай фонтандарының туындауын алдын 
алу бойынша ережелерді және нұсқаулықтарды орындау жөнінде кешенді жұмы-
старды сату үшін және Қазақстан Республикасының 11.04.2014 жылғы № 188-V 
«Азаматтық қорғаныс туралы» Заңының 14-тарау 69-бабына сәйкес ашық су, газ, 
мұнай фонтандарын жою бойынша апатты жұмыстармен басшылық жүзеге асы-
ру үшін мұнай-газ су нышандары, ашық газ және мұнай фонтандарының туында-
уын ескерту және жою бойынша профилактикалық жұмыстарды сату бойынша 
қызметтер сатып алынады. Өрт қауіпсіздігін қамтамасыз ету аясында жұмыстар 
жүргізіледі.

Өндірістік жарақаттанулар
2018 жыл ішінде АҚ өндірістік құрылымдық бөлімшелерінде төрт жазатайым 
оқиға тіркелді. Барлық төрт жағдай бойынша жан-жақты талдау жұмыстары жүр-
гізілді, қорытындылар жасалып, олардың қайталануына жол бермеу мақсатымен 
шаралар қабылданды. Өлімге әкелген жазатайым оқиғалар жоқ.

Көрсеткіштер 2018 ж. 12 ай ішінде

Жұмыс істейтіндердің орташа тізімдік саны, адам 5 118

Жазатайым оқиғалардың жалпы саны 4

Зардап шеккендердің жалпы саны ішінен: 4

 – өлім –

 – ауыр дәреже 1

 – жеңіл дәреже 3

Мүгедектік белгіленді, адам –
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Компания қоршаған 
ортаға кері әсерді 
азайтуда жоспарлы 
түрде жұмыс істеуде.

ҚОРШАҒАН ОРТАНЫ ҚОРҒАУ

Компания экологиялық құрамдас бөліктеріне (ауа, су, топырақ және т. б.) мони-
торинг жүргізу бойынша тұрақты жұмыстар жүргізеді. Қоршаған ортаны қорғау 
және өндірістік қызмет процесінде оның ластануын алдын алу қоршаған табиғат 
ортасының құрамдас бөліктеріне болжамды әсерді анықтауға, ықтималды әсерді 
азайтуға әкелетін табиғатты қорғау шараларын әзірлеуге әкеледі.

Ашықтық
22 қаңтарда Ресейдің Дүниежүзілік жабайы табиғат қоры (WWF) және Қазақстан 
Республикасы Энергетика министрлігінің қолдауымен КРЕОН тобы Астанада эко-
логиялық жауапкершілік саласында Қазақстанның мұнай-газ компанияларының 
ашықтық рейтингісінің қорытындысын ұсынды. Жоба Орталық Азиядағы қор-
шаған орта бойынша БҰҰ бағдарламасының қолдауымен (UNEP-СА) іске асырыла-
ды, рейтинг есебі Ұлттық Рейтинг Агенттігімен есептелген. 

Рейтинг қоғамдық кеңістікте орналасқан компания қызметі жөніндегі ақпаратқа 
негізделеді және бірқатар критерийлер бойынша жасалады: экологиялық менедж-
мент, қоршаған ортаға тигізетін әсері және ақпаратты/ашықтықты ашу. 

Екінші жыл осы Рейтингті «ҚазМұнайГаз» Ұлттық компаниясы басқарды, күміс 
жүлдегер болып  – Қарашығанақ Петролиум Оперейтинг Б табылды. Үштік көш-
басшыға алғашқы рет «Ембімұнайгаз»  АҚ кірді, ҚМГ ҰК еншілес компаниялары 
арасында экологиялық жауапкершілік және айқындықты мәселелердің аса көп 
бейімділігін көрсетті. 

Компания табиғат пен қоғам алдында өзінің жауапкершілігін тереңнен сезінеді 
және қоршаған ортаны қорғауды басқару саласында үздіксіз жетілдіруге, сон-
дай-ақ, барынша айқындықты және ашықтықты қамтамасыз етуге талпынады.

Атмосфералық ауаға тигізетін әсері
«Ембімұнайгаз»  АҚ негізгі өндірістік қызметі мұнайды өндіру, кен орындарында 
тауар өнімдеріне дейін көмірсутекті шикізатты жинау және дайындау болып табы-
лады. «Ембімұнайгаз» АҚ өндірістік қызметі тікелей жылыжай әсерімен атмосфе-
раға тасталымдармен: көміртегі диоксидімен (СО2), метанмен (СН4) және азоттың 
шала тотығымен (N2O) сөзсіз беріледі.

Өндірістік процесс аясында ластаушы заттар тасталымдарының негізгі көздері 
мұнайды қыздыру пештері, қазандықтар, алау қондырғылары, дизельді электр 
станциялары, көшпелі дәнекерлеу агрегаттары болып табылады.

2018 жыл ішінде ластаушы заттардың үлесті жалпы тасталымы КМШ өндіру тон-
насына 0,00137 тонна ЗВ/жылды құрайды (2017 жылы 0,00169 тонна ЗВ/жыл).

Жылыжай газдарының тасталымдарына мониторинг жүргізу мақсатында (таста-
лымдар есептеріне арналған параметрлер) кәсіпорында қызмет қарқындылықта-
рының өзгерістері, тасталымдар асып кетуіне жол бермеу және оларды қысқарту 
бойынша шараларды орындау бойынша қажетті шараларды дер кезінде қабылдау 
үшін жылыжай газдарының тасталымдарының тиісті деңгейін бақылау және (про-
цесті) орнату параметрлері жөнінде ақпаратты жинау жүргізіледі.

201820172016201520142013

0,156 0,154
0,146 0,146

0,138

0,103

Атмосфераға жылыжай газдарының 
үлесті жалпы тасталымы, өндірілген 
көмірсутек кг/т (ш.о.т.)

78



Газ бағыты бойынша 
бастамаларды іске 
асыруға кешенді 
тәсілі 2027 жылға 
қарай ілеспе мұнай 
газын кәдеге жарату 
негізінде өнімдерді 
өндіру бойынша тиімді 
инфрақұрылымды 
жасауға мүмкіндік 
береді.

Ілеспе газды кәдеге жарату 
Өндірістік нысандар бар аудандарда экологиялық теңгерімді сақтау бойынша 
көлемді жұмыстар жүргізіліп жатыр. Заңнама базасының талаптарын – Қазақстан 
Республикасының «Жер қойнауы және жер қойнауын пайдалану туралы» Кодексін 
орындау аясында «Ембімұнайгаз» АҚ ілеспе мұнай газын кәдеге жарату бойынша 
бірқатар бағдарламалар әзірленді және бекітілді, мақсаты болашақта кен орында 
алауларда ілеспе мұнай газын өртеуді 100 % болдырмау және қысқарту болып та-
былады. Жоспарланатын бағдарламаларды іске асыру атмосфераға тасталымдар 
санын азайту, және осылайша жылыжай әсеріне газ тәрізді тасталымдар салы-
мын азайту мәселелерін шешу мүмкіндігін береді. 

Ілеспе мұнай газын 100 % кәдеге жарату бағдарламасы аясында кен орынның 
Прорва тобымен жылына 150 млн м3 қуатымен «Ілеспе мұнай газының күкірттен 
тазарту қондырғысын» қолданысқа енгізу жобасын жүзеге асырылады. 

Қолданысқа бергеннен кейін қондырғыда жүргізіледі: тауарлық газ, тауар түй-
іршіктелген күкірт, тұрақты газ конденсаты. Жобаның бірегейлігі зиянсыз эле-
ментарлық күкіртті алу үшін Қазақстанда алғашқы рет MERICHEM фирмасының 
LO-CAT патенттелген технологиясы қолданылатыны. Осы технология экологиялық 
тұрғыда зиянсыз, құрамында уытты химикаттар жоқ, зиянды жанама қалдықтар-
ды шығармайды және күкіртті сутекті жоюдың өте жоғары тиімділігін қамтамасыз 
етеді.

Ілеспе мұнай газын кәдеге жарату бойынша бұрынғы ұқсас қондырғылар Ком-
панияның өндірістік құрылымдық бөлімшелерінде  – «Жайықмұнайгаз» МГӨБ 
(С. Балғымбаев кен орны) және «Доссормұнайгаз» МГӨБ (Шығыс Мақат кен орны) 
іске қосылған. Осы қондырғыларда ілеспе мұнай газы тауар стандарттарына дей-
ін дайындалады және кен орындарда газдағы технологиялық және әлеуметтік қа-
жеттіліктерді қамтамасыз етуге бағытталады. Сонымен қатар «Ембімұнайгаз» АҚ 
2013 жылдан бастап «ҚазТрансГаз-Аймақ» АҚ арқылы Атырау облысының Мақат, 
Қызылқоға және Исатай аудандарының халқына тауарлық газды жеткізуді жүзе-
ге асырады. Осылайша, экологияға кері әсерлерді барынша азайтудан басқа, осы 
қондырғылар облыстың үш ауданының халқына жеңілдік бағамен табиғи газды 
қамтамасыз етеді.

Жердің ластануын алдын алу
Компания ведомстволық бағынышты аумақтарда қоршаған ортаның күйін қалпы-
на келтіру бойынша елеулі жұмыстар өткізеді. Кен орынды өңдей отырып, көптеген 
он жылдықпен есептелетін пайдалану мерзімі «Ембімұнайгаз» АҚ табиғат қорғау 
шаралары іске асыруға айтарлықтай қаражаттар салады және тарихи ластанған 
аумақтарды тазалауға бағытталған жобаларды қаржыландыруды жалғастырады. 

Бұрын өткізілген зерттеулер қорытындысы бойынша Компанияның келісім шарт-
тық аумақ аясында мұнай өнімдерімен ластанған тарихи жерлер анықталды. Ком-
пания тарихи ластанған жерлердегі топырақ құнарлығын қалпына келтіру жоба-
сын және сметасын әзірледі. 2022 жылға қарай «Ембімұнайгаз» АҚ тау-кен телімі 
шегінде мұнай өнімдерімен қара маймен ластанған тарихи жерлерді толықтай та-
залауды аяқтау жоспарлануда.

Өңірдің экологиялық жағдайын жақсарту және «Ембімұнайгаз» АҚ келісім шарт-
тық аумағында топырақ бетінің заманауи күйін кешенді бағалауды жасау мақса-
тында 2019 жылы шөлейттенумен күресу әдістерін әзірлей отырып, шөлейттенуді 
алдын алу, антропогендік қызмет нәтижесінде шөлейттенуге ұшыраған жерлерді 
сақтау және қалпына келтіру бойынша зерттеу жұмыстарын сату жоспарлануда. 
Зерттеу мақсаты – бұзылған жерлерді, көшпелі құм учаскелерін анықтау және бұ-

Ілеспе мұнай газын кәдеге жарату 
деңгейі, пайыздық (%) өлшемде
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Тұрақты даму саласындағы қызмет жөніндегі есеп

Жыл сайын 
тарихи ластанған 
аумақтарды 
тазалауға және 
мұнай шламын 
қайта өңдеуге 
айтарлықтай 
қаражат 
жіберіледі.

зылған жерлерді қалпына келтіру және жердің шөлейттенуін алдын алу бойынша 
нақты шараларды әзірлеу.

Мұнай операцияларын сату барысында Компания апатты тасуларды алдын 
алу, ауыздықтау және жою бойынша шаралар орындайды. Өндірістік нысандар 
учаскелерінде апатты жою жоспарлары орналастырылады. 2018 жылдың қоры-
тындысы бойынша мұнайдың апатты төгілу жағдайы тіркелмеді.

Қалдықтарды кәдеге жарату 
«Ембімұнайгаз» АҚ жыл сайын қалдықтарды сақтау көлемдерін қысқарту бойын-
ша шараларды өткізеді, осылайша қоршаған ортаға жиналған қалдықтардың тех-
ногенді жүктемесін азайтады. 

Биоремедиация әдісімен, яғни, тиімді және экологиялық зиянсыз биологиялық 
әдіспен шеттегі ұйымдарды тарта отырып, қарамаймен ластанған топырақты 
және мұнай шламын қайта өңдеу жүргізіледі. Одан басқа, қайта өңдеу мұнай шла-
мын қайта өңдеу бойынша Kalottikone өндірушісінің KASC-30M финдық қондырғы-
сында жүзеге асырылады. Қайта өңделген топырақ кен орындарында автожол-
дар құрылысы және жөндеу барысында қолданылады. 

Осыған қосымша ретінде қосалқы өндірістің қалдықтарын кәдеге жарату (пайда-
ланылған шамдар, майлар және тағы басқалар) мамандандырылған кәсіпорын-
дарға беру арқылы жүзеге асырылады.

Қолданыста болған қалдықтар санына кәдеге жаратылған және залалсыздан-
дырылған қалдықтар сомасының арақатынасы (шеттегі ұйымдармен кәдеге жа-
ратылған және залалсыздандырылған қалдықтарды қоса алғанда), 2018 жылы 
0,18 т/т тең келді.

Компанияда өндірістің және тұтынудың қалдықтар түзілімінің көздеріне инвента-
ризация жүргізіледі, қалдықтардың әрбір түріне паспорт жасалады, қалдықтар-
мен жұмыс істеу жөніндегі нұсқаулықтар әзірленеді.

Қалдықтар динамикасы, тонна

01.01.2017 жылға 
полигондарда жиналған 

қалдықтар көлемі
2017 жылы 

түзілді
2017 жылда 

орналастырылды
2017 ж қайта 

өңделді
2017 жылдың 

соңында жиналды

қар.май. топ 6 260,72 9 142,68 2 932,91 11 495,53 3 907,87

мұнай 
қоймасы 1 982,76 75 75 500 1 557,76

Жиыны 8 243,475 9 217,684 3 007,91 11 995,53 5 465,629

01.01.2018 жылға 
полигондарда жиналған 

қалдықтар көлемі
2018 жылы 

түзілді
2018 жылда 

орналастырылды
2018 ж қайта 

өңделді
2018 жылдың 

соңында жиналды

қар.май. топ 3 907,87 6 008,82 5 841,77 2 167,05 7 749,64

мұнай 
қоймасы 1 557,76 537,7 537,7 2 095,46

Жиыны 5 465,629 6 546,52 6 379,47 2 167,05 9 845,1
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«Ембімұнайгаз» АҚ 
ластанған суды табиғи 
беткі су қоймаларына 
төгуді жүзеге 
асырмайды.

Су ресурстарын қорғау 
Тұщы суды орынды қолдану аясында Компанияда альба-сеноман түзілімдердің 
жер асты суларының қорларын бағалай отырып, Оңтүстік-Ембі бассейні және 
Қайнар массиві аумақтарында «Ембімұнайгаз»  АҚ нысандарының өндірістік қа-
жеттіліктеріне арналған жер асты суларын зерттеу және әрмен қарай қолдану 
бойынша жұмыстар жүргізіліп жатыр. Бағдарламаларды іске асыру өндірістік 
және әлеуметтік-тұрмыстық қажеттіліктерге арналған Волжск суларын тұтынудан 
кәсіпорын тәуелділігін азайтады.

Кәріз жүйесінің сыртқы тегеурінсіз жүйесі бойынша шаруашылық-тұрмыстық 
ағын суларды түзейтін Компания нысандарында ағын сулардың меншік қабыл-
дағыштарында  – фильтрациялау өрісінде немесе булану өрісінде тазартылған 
ағын суларды кейін төге отырып, меншік тазарту құрылыстарына жіберіледі. Жер 
асты суларының күйін бақылау мақсатында булану өрістері айналасында бақылау 
ұңғымаларының желісі бар.

«Ембімұнайгаз»  АҚ ластанған суды табиғи беткі су қоймаларына төгуді жүзе-
ге асырмайды. 2018 жылы Компанияның жеке қажеттіліктеріне суды тұтынуы 
870,5 мың м3 (2017 жылы – 1 012,53 мың м3) құрады.

Жағалаудағы және су экожүйелеріне тигізетін әсерден қорғау мақсатында 
«Жылыоймұнайгаз» МГӨБ Прорва кен орны аумағында қорғаныс тас бөгетін 
нығайту, суға батпайтын және батып кеткен ұңғымаларға мониторинг жүргізіледі.

Биоалуандық
Жер қорын табиғи-ауыл шаруашылық аудандастыруға сәйкес «Ембімұнайгаз» АҚ 
келісім шарттық аумағы шөл аймақта орналасқан және бұрғылау топырақтары-
ның ішкі аймағының Каспий маңы провинциясы шекарасына кіреді. 

Өндірістік нысандар аумағының өсімдік әлемі шөл және дала элементтер басым-
дылығымен сипатталады, кей жерде сортаң бұйырғының, кедір-бұдырлы сарса-
занның, үрмежемісті ақсораның және басқаларының қатысуымен типтік галофит-
ті (тұздақты топырақты ұнататын) өседі. 

Кәсіпорынның өндірістік қызметін жүзеге асыру ауданында сүтқоректілердің 
шамамен 39 түрі есептелінеді. Жалпы таралған кеміргіштерден басқа (қоян, са-
рышұнақ, құмтышқандар, қосаяқ және т. б.), жыртқыш аңдар  – қасқыр, қарсақ, 
түлкі, жабайы мысықтар, аққалақ және т. б., тұяқтылар – қарақұйрық, киік және 
қабан, бауырмен жорғалаушылар  – улы сұр жылан, абжылан, сужылан, кесірт-
кенің бірнеше түрлері, сондай-ақ, бақалар мен құрбақалар жүреді.

Жануарлар әлеміне теріс антропогендік әсерлерді барынша азайту жөніндегі негіз-
гі шаралар келесілерден тұрады:

  жануарларды аулауға жол бермеу, бауырмен жорғалаушыларды мақсатсыз 
жою туралы персоналға нұсқама беру;

  технологияларды қатаң түрде сақтау;
  жабайы жануарларды тамақтандыруға және қармақ салуға тыйым салу;
  браконьерлікке және аң аулаудың кез келген түрлеріне тыйым салу;
  тозған жерді қалпына келтіру бойынша жұмыстар.

Биоалуандықты сақтау – бұл Компанияның табиғатты қорғау қызметінің бір бөлі-
гі. Атмосфералық ауаның күйін, жер асты (жер астындағы) және ағын сулардың 
бақылаудан, топырақты, өсімдікті және жануарлар әлеміне мониторинг жүргізу-
ден тұратын нысандар орналасқан ауданда қоршаған ортаның күйіне экологи-
ялық мониторинг өткізіледі (2018 жылға қаржыландыру сомасы ҚҚС қоспағанда 
58 180 мың теңгені құрады).

81

«Ембімұнайгаз» АҚ | Жылдық есеп



Тұрақты даму саласындағы қызмет жөніндегі есеп

Энергиялық тиімділік
«Ембімұнайгаз» АҚ энергоменеджмент жүйесі ISO 50001 халықаралық стандарт-
тарының талаптарына сәйкес әзірленген және энергоменеджмент жүйесін, құжат-
тандырылған процедураларды және нұсқаулықтарды басқарудан тұрады. Ком-
пания басшылығымен энергоменеджмент саласында саясат анықталды және 
бекітілді, энергоменеджмент саласында тиісті мақсаттар белгіленді, энергетика-
лық нәтижелілікті арттыру бойынша шаралар әзірленді.

ISO 50001 стандарты 2013 жылы Қазақстан Республикасының «Энергияны үнем-
деу және энергия тиімділігін арттыру туралы» Заңына сәйкес енгізілді.

Энергетикалық талдама аясында электроэнергия, табиғи және ілеспе мұнай газ, 
жеке қажеттіліктерге мұнай, отын (жанармай, дизелдік жанармай) сияқты тұтына-
тын энергоресурстар көлемі бағаланды. 

2018 жылдың маусымында өткізілген қадағалау аудитінің нәтижелері бойынша 
сертификацияланған органмен Қоғам қызметінің ISO 50001:2011 халықаралық 
стандартына сәйкес келетіндігі расталды.

2018 жылы энергетикалық тиімділіктің нақты негізгі көрсеткіші 0,053 ш.о.т/тн. 
(2017 жылы ұқсас көрсеткіш) құрады. 

Инновациялар
Компания ғылыми-зерттеу, зерттеу және қоршаған ортаны қорғау саласында 
басқа әзірлемелерді жүргізеді. Зиянды өнеркәсіптік заттарды және автокөлік та-
сталымдарын кәдеге жарату және залалсыздандыру әдістерін зерттеу өткізіледі, 
ластаушы заттарға мониторинг жүргізу және бақылау жүйелерін автоматтанды-
рылған өндірісті әзірлеу жүргізіледі, бұл Компанияның өндірістік нысандарының 
үлкен ұзақтығы күшінде айрықша өзекті, өндіріс қалдықтарын орналастыруды 
реттеу және нормаландыру және басқа шаралар өткізіледі.

Компания сонымен қатар кәсіпорын қызметкерлері мен өңір халқы арасында эко-
логиялық ағарту бойынша жұмыстарды жүргізеді және ҚОҚ саласында мамандар 
біліктілігін арттыруда жұмыс істейді.
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ЦИФРЛЫК 
ЕМБІМYНАЙГАЗ 

Wialon жерсеріктік мониторингтеудің жүзеге 
асырылған жүйесі мамандарға ағымды уақыт 
режимінде кешенді талдаманы және соңғы 
пайдаланушыларға арналған есептілікті қоса 
алғанда, көлікті мониторингтеуге мүмкіндік 
береді:

  Белгілі бір геоаймақтар шекарасынан шығу
  Жүру бойынша есеп беру
  Шапшаң режимді мониторингтеу
  ЖЖМ шығыны

ТАСЫМАЛДАУДЫ 
МОНИТОРИНГТЕУ

GPS
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ҚОСЫМША. 

ҚАРЖЫЛЫҚ  
ЕСЕП



«ЕМБІМҰНАЙГАЗ» АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМЫ

Қаржылық есеп
2018 жылғы 31 желтоқсанда аяқталған жылға арналған, тәуелсіз аудитордың есебімен қоса
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96 беттен бастап 123 бетке дейінгі есеп саясаты мен ескертпелер осы жеке қаржылық есептіліктің ажырамас бөлігі болып табылады.

ҚАРЖЫЛЫҚ ЖАҒДАЙ ТУРАЛЫ ЕСЕП

Мың теңгемен

Ескертпе

31 желтоқсанда

2018 жылғы 2017 жылғы

Активтер

Ұзақ мерзімді активтер

Негізгі қаражат 4 187.656.191 173.028.945

Материалдық емес активтер 5 20.686.194 15.045.692

Өзге қаржы активтер 6 38.005.431 32.258.446

Кейінге қалдырылған салық бойынша активтер 14 10.380.026 10.415.904

Ұзақ мерзімді активтер үшін алдын ала төлем 2.154.102 1.670.720

Ұзақ мерзімді активтер жиыны 258.881.944 232.419.707

Ағымдағы активтер

Тауар-материалдық қорлар 7 10.944.113 7.272.093

Табыс салығы бойынша алдын ала төлеу 3.968.337 772.876

Салықтар бойынша және өтеуге ҚҚС бойынша алдын ала 
төлеу 15.899.345 12.244.843

Төленген алдын ала төлем және келешектегі мерзімдердің 
шығындары 3.507.440 2.819.251

Сауда және өзге дебиторлық берешек 6 30.838.853 35.948.751

Өзге қаржы активтер 6 − 31.884.021

Ақшалай қаражат және оның баламалары 6 111.445.891 73.423.065

Ағымдағы активтер жиыны 176.603.979 164.364.900

АКТИВТЕР ЖИЫНЫ 435.485.923 396.784.607

КАПИТАЛ

Жарғы капиталы 8 162.399.820 162.399.820

Таратылмаған пайда 153.032.636 157.246.242

КАПИТАЛ ЖИЫНЫ 315.432.456 319.646.062

МІНДЕТТЕМЕЛЕР

Ұзақ мерзімді міндеттемелер

Тарихи міндеттемелер 9 5.806.806 1.807.468

Резервтер 10 24.151.252 23.530.091

«Ембімұнайгаз» акционерлік қоғамы
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Басқарма төрағасы

Жаксыбеков А.Е.

Басқарма төрағасының экономика және қаржы жөніндегі орынбасары

Тасмагамбетова Р.Н.

Бас бухгалтер

Махамбетов Н.Ж.

96 беттен бастап 123 бетке дейінгі есеп саясаты мен ескертпелер осы жеке қаржылық есептіліктің ажырамас бөлігі болып табылады.

Ескертпе

31 желтоқсанда

2018 жылғы 2017 жылғы

Ұзақ мерзімді міндеттемелер жиыны 29.958.058 25.337.559

Ағымдағы міндеттемелер

Тарихи міндеттемелер 9 1.573.568 2.623.489

Резервтер 10 36.329.095 8.413.484

Төлемге пайдалы қазбаларға салынатын салық және рента 
салығы 23.287.080 17.947.342

Сауда және өзге кредиторлық берешек 28.905.666 22.816.671

Ағымдағы міндеттемелер жиыны 90.095.409 51.800.986

МІНДЕТТЕМЕЛЕР ЖИЫНЫ 120.053.467 77.138.545

МІНДЕТТЕМЕЛЕР ЖӘНЕ КАПИТАЛ ЖИЫНЫ 435.485.923 396.784.607

Қаржылық есеп
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96 беттен бастап 123 бетке дейінгі есеп саясаты мен ескертпелер осы жеке қаржылық есептіліктің ажырамас бөлігі болып табылады.

ЖИЫНТЫҚ ТАБЫС ТУРАЛЫ ЕСЕП

Мың теңгемен

Ескертпе

31 желтоқсанда аяқталған жыл үшін

2018 жылғы 2017 жылғы

Табыс 11 433.436.224 309.746.803

Өзіндік құн 12 (137.184.051) (121.289.769)

Жалпы пайда 296.252.173 188.457.034

Сатылым бойынша шығындар жалпы және әкімшілік шығындар 13 (155.497.031) (102.991.446)

Жалпы және әкімшілік шығындар 14 (45.098.205) (11.140.231)

Барлау шығындары (2.742.279) (1.274.476)

Өтеуге ҚҚС бойынша резервті қалпына келтіру, таза − 2.518.795

Негізгі қаражаттың шығуынан болған залал (651.970) (1.463.005)

Қаржылық табыс 1.406.614 2.239.174

Қаржы шығындары (2.582.521) (1.778.313)

ағамдық айырмашылық, таза 21.868.468 980.842

Салық салуға дейінгі пайда 112.955.249 75.548.374

Табыс салығы бойынша шығындар 15 (29.566.260) (19.425.344)

Бір жылдық пайда 83.388.989 56.123.030

Актуарийлік шығын, салықтарды шегергеннен кейін 10 (1.758.050) (280.880)

Кейінгі мерзімдерде пайда немесе шығынның құрамына қайта 
жіктеуге жатпайтын өзге жиынтық шығын (1.758.050) (280.880)

Бір жылдық жиынтық табыс жиыны, салықтарды шегергеннен 
кейін 81.630.939 55.842.150

Басқарма төрағасы

Жаксыбеков А.Е.

Басқарма төрағасының экономика және қаржы жөніндегі орынбасары

Тасмагамбетова Р.Н.

Бас бухгалтер

Махамбетов Н.Ж.

Тасмагамбетова Р.Н.

Басқарма төрағасының экономика және қаржы жөніндегі орынбасары

«Ембімұнайгаз» акционерлік қоғамы
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96 беттен бастап 123 бетке дейінгі есеп саясаты мен ескертпелер осы жеке қаржылық есептіліктің ажырамас бөлігі болып табылады.

АҚШАЛАЙ ҚАРАЖАТТЫҢ ҚОЗҒАЛЫСЫ ТУРАЛЫ 
ЕСЕП

Мың теңгемен

Ескертпе

31 желтоқсанда аяқталған жыл үшін

2018 жылғы 2017 жылғы

Операциялық қызметтен түскен ақша ағыны

Салық салуға дейінгі пайда 112.955.249 75.548.374

Сенімсіз баптарды қосу/(алып тастау) үшін түзетулер

Тозу, таусылу және амортизация 21.734.163 20.034.822

Негізгі қаражаттың шығуынан болған залал 4 651.970 1.463.005

Бағамдық айырмашылықтан болған табыс (14.836.862) (1.501.616)

Өзге сенімсіз табыстар және шығындар 1.798.561 2.937.922

Өтеуге ҚҚС бойынша резервті қалпына келтіру, таза – (2.518.795)

Резервтегі өзгерістер 25.773.853 6.727.970

Плюс Қаржы шығындары 2.582.521 1.778.313

Минус Қаржы табысы (1.406.613) (2.239.174)

Айналымдық капиталдың түзетулері

Тауар-материалдық қорлардағы өзгерістер (3.771.519) (932.617)

Өтеуге салықтар және ҚҚС бойынша алдын ала төлемді өзгерту (3.654.502) (4.463.743)

Келешектегі мерзімдердің төленген алдын ала төлемдеріндегі 
және шығындарындағы өзгерістер (688.189) 2.796.111

Сауда және өзге дебиторлық берешектегі өзгерістер 5.109.898 (5.589.160)

Сауда және өзге кредиторлық берешектегі өзгерістер 3.591.308 1.296.039

Төленетін пайдалы қазбаларға салынатын салықтағы және 
рента салығындағы өзгерістер 5.129.738 12.876.841

Төленген табыс салығы (33.267.857) (15.278.611)

Операциялық қызметтен түскен ақшалай қаражаттың таза 
ағыны 121.701.719 92.935.681

Инвестициялық қызметтен түскен ақша ағыны

Негізгі құралдарды сатып алу (30.692.389) (27.158.204)

Материалдық емес активтерді сатып алу (7.139.258) (8.721.672)

Шұғыл депозиттерді алу 30.117.107 23.840.345

Алынған сыйақы 1.406.301 2.195.633

Инвестициялық қызметте пайдаланылған таза ақша 
ағындары (6.308.239) (9.843.898)

Қаржылық есеп
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АҚШАЛАЙ ҚАРАЖАТТЫҢ ҚОЗҒАЛЫСЫ ТУРАЛЫ 
ЕСЕП (жалғасы)

Мың теңгемен

96 беттен бастап 123 бетке дейінгі есеп саясаты мен ескертпелер осы жеке қаржылық есептіліктің ажырамас бөлігі болып табылады.

Ескертпе

31 желтоқсанда аяқталған жыл үшін

2018 жылғы 2017 жылғы

Қаржылық қызметтен түскен ақша ағыны

Компания акционеріне төленген дивидендтер 8 (85.844.545) (61.354.652)

Тарихи міндеттемелер бойынша төлемдер (2.564.224) (2.371.325)

Қаржылық қызметте пайдаланылған таза ақша ағындары (88.408.769) (63.725.977)

Ақшалай қаражат және оның баламаларының таза өзгерісі 26.984.711 19.365.806

Ақшалай қаражат және оның баламалары жылдың басында 73.423.065 51.900.431

Ақшалай қаражат және оның баламалары бойынша таза 
бағамдық айырма 11.038.115 2.156.828

Ақшалай қаражат және оның баламалары жылдың соңында 6 111.445.891 73.423.065

Басқарма төрағасы

Жаксыбеков А.Е.

Басқарма төрағасының экономика және қаржы жөніндегі орынбасары

Тасмагамбетова Р.Н.

Бас бухгалтер

Махамбетов Н.Ж.

Тасмагамбетова Р.Н.

Басқарма төрағасының экономика және қаржы жөніндегі орынбасары

«Ембімұнайгаз» акционерлік қоғамы
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96 беттен бастап 123 бетке дейінгі есеп саясаты мен ескертпелер осы жеке қаржылық есептіліктің ажырамас бөлігі болып табылады.

КАПИТАЛДАҒЫ ӨЗГЕРІСТЕР ТУРАЛЫ ЕСЕП

Мың теңгемен, егер өзге айтылмаса

Жарғылық
капитал Жиналған пайда Капитал жиыны

2016 жылғы 31 желтоқсанда 162.399.820 162.758.744 325.158.564

Жылдық пайда − 56.123.030 56.123.030

Өзге жиынтық табыс − (280.880) (280.880)

Жиынтық табыс жиыны − 55.842.150 55.842.150

Дивидендтер (8-ескертпе) − (61.354.652) (61.354.652)

2017 жылғы 31 желтоқсанда 162.399.820 157.246.242 319.646.062

Жылдық пайда − 83.388.989 83.388.989

Өзге жиынтық табыс − (1.758.050) (1.758.050)

Жиынтық табыс жиыны − 81.630.939 81.630.939

Дивидендтер (8-ескертпе) − (85.844.545) (85.844.545)

2018 жылғы 31 желтоқсанда 162.399.820 153.032.636 315.432.456

Басқарма төрағасы

Жаксыбеков А.Е.

Басқарма төрағасының экономика және қаржы жөніндегі орынбасары

Тасмагамбетова Р.Н.

Бас бухгалтер

Махамбетов Н.Ж.

Тасмагамбетова Р.Н.

Басқарма төрағасының экономика және қаржы жөніндегі орынбасары
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1. КОМПАНИЯ ТУРАЛЫ АҚПАРАТ ЖӘНЕ 
ҚЫЗМЕТТІҢ НЕГІЗГІ БАҒЫТТАРЫ

«Ембімұнайгаз» акционерлік қоғамы (бұдан әрі − «Компания») Қазақстан Республикасында «ҚазМұнайГаз» Барлау Өндіру» 
Акционерлік қоғамы (бұдан әрі  – «БӨ ҚМГ» немесе «Бас компания») Директорлар кеңесінің 2012 жылғы 31 қаңтардағы 
шешімімен 2012 жылғы 27 ақпанда құрылды.

Компания көмірсутегі шикізатын барлаумен, өндірумен, өңдеумен, қайта өңдеумен және экспортпен айналысады. Компания-
ның мұнай-газ қызметі Батыс Қазақстанның Атырау облысында орналасқан мұнай-газ активтерінде орындалады. Компания 
жер қойнауын пайдалану бойынша келесі келісімшарттар бойынша мұнай кен орындарын өндіруді орындайды: № 37 келісім-
шарт (Кеңбай кен орны), № 61 келісімшарт (Новобогатинск Оңтүстік Шығыс кен орны), № 211 келісімшарт (23 кен орны), № 413 
келісімшарт (15 кен орны); № 327 келісімшарт (Тайсоған блогы бойынша кен орны); № 992 келісімшарт (Новобогатинск Батыс 
кен орны); № 406 келісімшарт (Лиман кен орны); № 3577 келісімшарт (Қаратон-Сарықамыс кен орны). 2015 жылғы 25 ақпанда 
«Ембімұнайгаз»  АҚ және Энергетика министрлігі арасында келесі № келісімшарттарды ұзарту үшін қосымша келісімдерге 
қол қойылды: № 37 келісімшарт 2041 жылға дейін, № 61 келісімшарт 2048 жылға дейін, № 211 келісімшарт 2037 жылға дейін, 
№ 413 келісімшарт 2043 жылға дейін.

Компанияның жалғыз акционері «ҚМГ» БӨ» болып табылады. «ҚМГ» БӨ» негізгі акционері Қазақстанның мұнай-газ өнер-
кәсібінде мемлекеттік мүддесін қорғайтын «ҚазМұнайГаз» Ұлттық Компаниясы» АҚ («ҚМГ ҰК») болып табылады. «Самрұқ-
Қазына» ұлттық әл-ауқат қоры» АҚ (бұдан әрі − «Самрұқ-Қазына ҰӘҚ») ҚМГ ҰК 90 % мөлшеріне ие. «Самрұқ-Қазына ҰӘҚ» өз 
кезегінде Қазақстан Республикасының Үкіметіне (бұдан әрі − «Үкімет») толығымен тиесілі.

Осы Қаржылық есепке Компанияның атынан Басқарма төрағасы, Экономика және қаржы бойынша басқарма төрағасының 
Орынбасары және Бас бухгалтер 2019 жылғы 28 ақпанда қол қойды.

2. ЕСЕП САЯСАТЫНЫҢ МАҢЫЗДЫ АСПЕКТІЛЕРІНЕ 
ШОЛУ

Осы қаржылық есепті дайындау кезінде қолданылған есеп саясатының негізгі ережелері төменде келтірілген. Осы есеп сая-
саты рет ретімен барлық ұсынылған мерзім үшін қолданылды, егер басқа айтылмаса.

2.1. Дайындау негізі
Осы қаржылық есеп Халықаралық қаржылық есеп стандарттарына («ХҚЕС» сәйкес дайындалды). Қаржылық есеп қаржылық 
құралдардан басқа бастапқы құн бойынша есепке алу қағидасына қарап дайындалды. Осы қаржылық есеп теңгемен ұсы-
нылды, және барлық мәндер мыңға дейiн дөңгелектенді, егер басқа айтылмаса.

Қаржылық есепті ХҚЕС сәйкес дайындау маңызды есеп бағаларын пайдалануды талап етеді, сонымен қатар басшылықтан 
есеп саясатын пайдалану барысында жорамалдар бойынша пікір айтуды талап етеді. Күрделілік деңгейі жоғары немесе жора-
малды пайдаланудан, сонымен қатар бағалар мен болжамдарды пайдалану қаржылық есеп үшін маңызды болып табылатын 
салада пайдалану өрісі 3-ескертпеде айқындалған.

Валюталарды айырбастау бағамдары

Қазақстандық теңгенің АҚШ долларына 2018 жылғы 31 желтоқсанда және 2017 жылғы 31 желтоқсанда ресми бағамы 
384,20 және 332,33 теңгені сәйкесінше құрады. Сомаларды теңгеге, АҚШ долларына немесе өзге тұрақты валютаға кез келген 
қайта есептеу осындай сомалар теңгеге конверсияланған, келешекте аталған айырбастау бағамы немесе басқа айырбастау 
бағамы бойынша тұрақты валютаға айырбасталуы мүмкін немесе айырбасталады деген растау ретінде талқыланбауы тиіс.

«Ембімұнайгаз» акционерлік қоғамы
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Бухгалтерлік есеп және талдаудың қабылданған стандарттары

Жыл бойы Компания Компанияның қаржылық нәтижелеріне немесе қаржы жағдайына маңызды әсерін тигізбеген төмендегі 
жаңа және қайта қаралған ХҚЕС қабылдады:

  ХҚЕС 15    «Сатып алушылармен шарттар бойынша түсім»;
  ХҚЕС 9    «Қаржы құралдары: жіктеу және бағалау»;
  ҚР ХҚЕС 22 түсіндірмесі  «Шетелдік валютадағы операциялар және алдын ала төлем»;
  ХҚЕС 2    «Үлестік құралдар негізінде төлемдерді жіктеу және бағалау (түзетулер).

Компания ХҚЕС15 жүргізген талдауға негізделіп № келісімшарттар бойынша түсімді тану әдісі жаңа стандартты қолдануға 
байланысты өзгермейтін болады, және табыстар нақты шоттарға сәйкес ай сайынғы негізде көрсетіле береді.

ХҚЕС 9 қаржылық құралдарды есепке алудың барлық үш аспектісін: жіктеу және бағалауды, хеджирлеудің құнсыздануы 
мен есепке алынуын біріктіреді. Компания жаңа стандартты талап етілген 2018 жылдың 1 қаңтарына күшіне енген күннен 
бастап қолданып, салыстырмалы ақпаратты қайта есептемеді. ХҚЕС 9 барлық үш аспектісінің Компанияның 2018 жылдың 
31 желтоқсанындағы жағдай бойынша қаржылық ахуалына және Компанияның 2018 жылдың 31 желтоқсанында аяқталған 
он екі ай барысындағы жалпы табысы жөніндегі есебіне әсерінің егжей-тегжейлі бағалауы нәтижелері бойынша елеулі әсер 
анықталмады.

Шығарылған, бірақ күшіне әлі енбеген стандарттар

Төменде шығарылған, бірақ Компанияның қаржылық есебін шығару күнінен әлі күшіне енбеген, және Компанияның пікірі 
бойынша пайдаланудан кейін қызметті ашуға, қаржылық жағдайына немесе нәтижелеріне әсер ететін стандарттар мен тал-
даулар келтірілген. Компания осы стандарттар мен талдауларды олар күшіне енген күннен бастап (келесі күннен басталатын 
жылдық мерзімдер үшін күшіне енетін) қажет болса қолдануға ниетті:

  ХҚЕС 16 «Жалгерлік» (2019 жылғы 1 қаңтар);
  ХҚЕС 10 және БЕХС 28 «Қауымдасқан компаниялар және оның бірлескен кәсіпорындары немесе бірлескен кәсіпорын ара-

сында активтерді сату немесе табыстау» (Түзетулер) (Белгіленбеген уақытқа шегерілді);
  Талдау IFRIC 23 «Табыс салығын есептеу ережелеріне қатысты тұрақсыздық» (2019 жылғы 1 қаңтар);
  2015–2017 жылдардағы мерзім үшін ХҚЕС жетілдіру (2019 жылғы 1 қаңтар).

2.2. Шетелдік валютаны қайта есептеу
Қаржылық есеп Компанияның функционалдық валютасы болып табылатын қазақстандық теңгемен («теңге») ұсынылған. 
Шетелдік валютадағы операциялар бастапқы кезде операция жасалған күндегі бағам бойынша функционалдық валютамен 
есептеледі. Шетелдік валютада көрсетілген ақшалай активтер және міндеттемелер есеп күніндегі қолданыстағы функционал-
дық валютаның бағамы бойынша қайта есептеледі. Барлық бағамдық айырмалар пайда және шығынға кіреді.

2.3. Мұнай-газ кен орындарын барлау және өндіру бойынша 
шығындар
Барлауға лицензия сатып алу бойынша шығындар

Барлауға лицензия алу бойынша шығындар Материалдық емес активтерге капиталданады және барлаудың болжамды 
мерзімі бойы тік сызықты әдіс бойынша амортизацияланады. Әр нысан жыл сайын бұрғылау жұмыстары жоспарланғанын 
растауға қаралады. Егер нысан бойынша келешекте жұмыстар жоспарланбаған болса, лицензияны сатып алу шығындары-
ның қалған сальдосы шығысқа шығарылады. Экономикалық негізделген шығарылатын қорлар («дәлелденген қорлар» не-
месе «коммерциялық қорлар») анықталған кезде амортизация тоқталады, және қалған шығындар өзге материалдық емес 
активтер құрамында қорларды растауға дейін кен орнының кескінінде дәлелденген активтер ретінде танылады. Әзірленімді 
ішкі растау кезінде және барлық лицензиялар мен рұқсаттарды сәйкес бақылау органдарынан алған кезде сәйкес шығындар 
Негізгі қаражатқа (мұнай-газ активтері) ауыстырылады.

Қаржылық есеп
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2. ЕСЕП САЯСАТЫНЫҢ МАҢЫЗДЫ АСПЕКТІЛЕРІНЕ 
ШОЛУ (жалғасы)

2.3. Мұнай-газ кен орындарын барлау және өндіру бойынша 
шығындар (жалғасы)

Барлау шығындары

Геологиялық және геофизикалық шығындар осындай шығындар болған кезде шығысқа шығарылады. Барлау ұңғымаларына 
тікелей жататын шығындар материалдық емес активтердің (барлау және бағалау бойынша активтер) құрамына ұңғыманы 
бұрғылау аяқталғанға дейін және осындай бұрғылау нәтижелері бағаланғанға дейін капиталданады. Осындай шығындар ең-
бекақыдан, материалдардан, жанармайдан және электр энергиясынан, бұрғылау станоктарының құнынан және мердігерлер 
төлемдерінен тұрады. Егер көмірсутегі анықталмаса, онда барлау шығындары құрғақ ұңғыма бойынша шығындарға шыға-
рылады. Егер басқа ұңғымаларды бұрғылаудан (барлау немесе құрылымдық-іздестіру ұңғымалары) тұратын, бағалауға жа-
татын, коммерциялық игеру жеткілікті ықтималды көмірсутегі анықталған кезде осындай шығындар актив ретінде есептеле 
береді. Осы сияқты шығындар кем дегенде жылына бір рет анықтаудан игеруді жалғастыру немесе пайда алудың қандай да 
бір басқа әдісі туралы ниетті растау үшін техникалық, коммерциялық және басқарушылық тексеріске жатады. Егер осының 
барлығы орындалмаса, шығындар шығысқа шығарылады.

Мұнай және газ қорлары дәлелденгенде және өндіруді жалғастыру туралы шешім қабылданғанда, онда сәйкес шығындар 
негізгі қаражат (мұнай-газ активтер) құрамына ауыстырылады.

Игеру шығындары

Платформалар, құбыр өткізгіштер және игерілген ұңғымаларды бұрғылау сияқты инфрақұрылым нысандарының құрылысы, 
орнату және аяқтау шығындары мерзім шығындарында құрғақ ұңғымалар ретінде шығысқа шығарылатын көмірсутегінің 
жеткілікті коммерциялық мөлшері анықталмаған игерілген немесе шеңберленген ұңғымаларға жататын шығындардан басқа 
негізгі қаражат құрамына капиталданады.

2.4. Негізгі құрал
Негізгі құрал жиналған амортизация, таусылу және құнсыздануды шегергеннен кейін бастапқы құн бойынша көрсетіледі.

Активтердің бастапқы құны сатып алу бағасынан немесе құрылыс бағасынан, активті жұмыс күйге келтіруге тікелей қатысты 
кез келген шығындардан және қажет болғанда активті жою бойынша шығындарды бастапқы бағалаудан тұрады. Сатып алу 
немесе құрылыс бағасы активті ұсыну үшін ұсынылған сыйақының кез келген түрінің әділ құны және жиынтық төленген құн 
болып табылады.

Мұнай-газ активтері дәлелденген өңделген қорлар бойынша өндірістік әдісті қолданумен амортизацияланады. Пайдалы қы-
змет мерзімі кен орнының қалған қызмет мерзімінен қысқа кейбір мұнай-газ активтері пайдалы қызмет мерзімі барысында 
түзу сызықты әдіс бойынша амортизацияланады.

Қалған негізгі құралдар негізінен пайдалы қызметтің орташа мерзімі барысында түзу сызықты әдісті пайдалана отырып 
амортизацияланатын ғимараттар, машиналар және құрал-жабдықтар болып табылады.

Негізгі құралдардың болжамды пайдалы қызмет мерзімі жыл сайынғы негізде қаралып отырады және, қажет болса, мерзім-
дердегі өзгерістер кейінгі мерзімдерде түзетіледі.

Негізгі құралдардың ағымдағы құны ағымдағы құн өтелмейтін болып табылатындығын көрсететін қандай да бір оқиғалар 
немесе жағдайдағы өзгерістер болғанда құнсыздануға қайта қаралады.
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Негізгі құралдардың нысандары, соның ішінде коммерциялық көмірсутегі көлемін өндіруді тоқтатқан және жойылуға жоспар-
ланған немесе активті қолданудан келешек экономикалық пайда алу күтілмеген кезде өндіру ұңғымалары шыққан кезде 
актив ретінде есепке алынбайды. Активті тануды тоқтатудан туындаған кез келген табыс немесе шығын (нысанды сату және 
ағымдағы құннан түскен таза түсімдер арасындағы айырма ретінде есептелетін) осындай оқиға орын алған мерзімдегі жиын-
тық табыс туралы есепке кіреді.

2.5. Қаржылық емес активтердің құнсыздануы
Компания активтерді немесе активтер тобын жағдайлардағы оқиғалар немесе өзгерістер активтің ағымдағы құны өтелмейді 
деп көрсеткен жағдайларда құнсыздануға бағалайды.

Жеке активтер бағалау мақсатында активтердің басқа топтарымен өндірілетін ақшалай ағындардан негізінен тәуелсіз салы-
стырмалы ақша ағындары бар ең төменгі деңгейде топталады. Құнсызданудың осындай көрсеткіштері бар болған жағдайда 
немесе активтер тобын жыл сайын құнсыздануға тестілеу талап етілген жағдайда Компания активтің өтелетін құнына баға-
лау жасайды. Активтер тобының өтелетін құны оны сату және оны қолдану құнын шегеруден кейінгі ең үлкен әділ құн болып 
табылады. Активтер тобының ағымдағы құны оның өтелетін құнынан асқан жағдайда активтер тобы құнсыздануға жатады 
және өтелетін құнға дейін шығысқа шығару орындалады. Қолдану құнын бағалау кезінде күтілетін ақшалай ағындар активтер 
тобына тән тәуекелдерге түзетіледі және ақшаның уақытша құнын ағымдағы нарықтық бағалауды көрсететін салық салуға 
дейінгі дисконттау мөлшерлемесін қолданумен дисконтталады.

Әр есептік күнге бұрын танылған құнсыздану шығындары енді жоқ немесе азайғандығын көрсететін қандай да бір индикатор-
лар бар екендігіне қатысты бағалау орындалады. Егер осындай индикаторлар бар болса онда өтелетін құн бағаланады. Бұрын 
құнсыздану бойынша танылған шығын құнсыздануға соңғы шығынды тану кезінен бастап активтің өтелетін құнын анықтау 
үшін қолданылған бағаларда өзгеріс болған жағдайда түзетпе жасалады. Мұндай жағдайда активтің ағымдағы құны оның 
өтелетін құнына дейін артады. Артқан құн алдыңғы мерзімдерде құнсыздану бойынша шығын танылмаған жағдайда тозу 
немесе амортизацияны шегеруден кейін анықталған ағымдағы құннан аса алмайды. Мұндай түзетпе жиынтық табыс туралы 
есепте танылады. Түзетпе жасаудан кейін амортизация бойынша шығындар кейінгі мерзімдерде пайдалы қызметтің қалған 
мерзімінде жүйелі түрде қалдық құнды шегеруден кейін қайта қаралған ағымдағы активтің құнын тарату үшін түзетіледі.

2.6. Материалдық емес активтер
Материалдық емес активтер жиналған амортизацияны және құнсызданудан жиналған шығындарды шегеруден кейін құн бой-
ынша ескеріледі. Материалдық емес активтер барлау мен бағалаудың капиталдандырылған шығындарынан және негізінен 
компьютерлік бағдарламалық жасақтамадан тұратын өзге материалдық емес активтерден тұрады. Бизнестен жеке алынған 
материалдық емес активтер бастапқы кезде сатып алу құны бойынша бағаланады. Бастапқы құн – бұл жиынтық төленген 
сома және активті сатып алу үшін ұсынылған кез келген сыйақының әділ құны. Компьютерлік бағдарламалық жасақтаманың 
пайдалық қызмет мерзімі 3 жылдан 7 жылға дейін құрайды және осы мерзім ішінде сызықты негізде амортизацияланады.

Материалдық емес активтердің ағымдағы құны жағдайлардағы оқиғалар немесе өзгерістер ағымдағы құн өтелмейтінін көр-
сеткен жағдайда құнсыздануға талданады.

2.7. Қаржылық активтер
Бастапқы мойындау және бағалау

Қаржылық активтер бастапқы мойындау барысында кейіннен амортизацияланған құны, өзге жалпы табыс (ӨЖТ) арқылы 
әділ құны және пайда немесе шығын арқылы әділ құны бойынша бағаланатын ретінде жіктеледі.

Қаржылық активтерді бастапқы мойындау барысында жіктеу шартпен көзделген қаржылық актив бойынша көзделген ақ-
шалай ағындар мен Компания сол активтерді басқару үшін пайдаланатын бизнес-модель сипаттамаларына байланысты 
болады. Құрамында қаржыландырудың елеулі құрамдасы жоқ немесе өзіне қатысты Компания тәжірибелік сипатын қара-
пайымдануды қолданған саудалық дебиторлық берешектен өзге жағдайларда Компания қаржылық активтерді бастапқыда 
пайда немесе шығын арқылы әділ құны бойынша бағаланбайтын қаржылық активтер жағдайында мәміле бойынша шыға-

Қаржылық есеп
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2. ЕСЕП САЯСАТЫНЫҢ МАҢЫЗДЫ АСПЕКТІЛЕРІНЕ 
ШОЛУ (жалғасы)

2.7. Қаржылық активтер (жалғасы)

сындар сомасына көбейтілген әділ құны бойынша бағалайды. Құрамында қаржыландырудың елеулі құрамдасы жоқ немесе 
өзіне қатысты Компания тәжірибелік сипатын қарапайымдануды қолданған саудалық дебиторлық берешек ХҚЕС (IFRS) 15 
сәйкес анықталатын мәміле құны бойынша бағаланады.

Қаржылық активті амортизациялық құны немесе өзге жалпы табыс арқылы әділ құны бойынша жіктеу мүмкіндігіне ие болу 
үшін ол активтің шарттық шарттары негізгі қарыздың өтелмеген бөлігіне «негізгі қарыз сомасы мен пайыздар есебіне ай-
рықша төлемдер» болып табылатын ақшалай ағындардың алынуын шарттаулары тиіс. Ондай бағалау SPPI-тест деп аталады 
және әр құрал деңгейінде жүзеге асырылады.

Компания активтерді басқару үшін пайдаланатын бизнес-модель Компания ақша ағындарын қалыптастыру мақсаттарын-
да өзінің қаржылық активтерін басқаратын әдісті сипаттайды. Бизнес-модель ақша ағындарының шартпен көзделген ақша 
ағындарын алу, қаржылық активтерді сату немесе екеуінің де салдары болу-болмауын анықтайды.

Қаржылық активтерді сатып алу немесе сатудың активтерді заңдармен немесе нақты нарықта қабылданған ережелерге сәй-
кес (стандартты шарттармен сату) белгіленетін мерзімдерде жеткізуді қажет ететін барлық операциялары мәмілені жасасу 
күнінде, әғни, Компания активтерді сатып алу немесе сату міндеттемелерін жүктенетін күні мойындалады.

Кейіннен бағалау
Кейіннен бағалау мақсаттарында қаржылық активтер екі санат бойынша жіктеледі:

  амортизациялық құны бойынша бағаланатын қаржылық активтер (қарыз құралдары);
  пайда немесе шығын арқылы әділ құны бойынша бағаланатын қаржылық активтер.

Амортизациялық құны бойынша бағаланатын қаржылық активтер (қарыз құралдары)

Бұл санат Компания үшін ең орынды болып табылады. Компания қаржылық активтерді келесі екә шарт орындалған жағдай-
да амортизациялық құны бойынша бағалайды:

  қаржылық актив мақсаты болып шартпен көзделген ақша ағындарын алу үшін қаржылық активтерді ұстап қалу табыла-
тын бизнес-модель аясында ұсталады; және

  қаржылық активтің шарттық талаптары белгіленген күндері негізгі қарыз сомасы мен негізгі қарыз сомасы бойынша 
пайыздар есебіне айрықша төлемдер болып табылатын ақша қаражаттарын алуды шарттайды.

Амортизациялық құны бойынша бағаланатын қаржылық активтер кейіннен тиімді пайыздық мөлшерлеме әдісін пайдала-
на отырып бағаланады және оларға құнсыздануға қатысты талаптар қойылады. Пайдалар немесе шығындар активті, оның 
түрленуін немесе құнсыздануын мойындау тоқтатылған жағдайда пайданың немесе шығынның құрамында мойындалады.

Амортизациялық құны бойынша бағаланатын қаржылық активтердің санатына Компания саудалық дебиторлық берешекті 
және айналымнан тыс өзге қаржылық активтердің құрамына жатқызылған қауымдасқан ұйымға берілген қарызды және 
директорлар кеңесінің мүшесіне берілген қарызды жатқызады.

Пайда немесе шығын арқылы әділ құны бойынша бағаланатын қаржылық активтер

Пайда немесе шығын арқылы әділ құны бойынша бағаланатын қаржылық активтер санатының құрамына саудаға арналған 
қаржылық активтер, бастапқы мойындау барысында Компания ұйғарымы бойынша пайда немесе шығын арқылы әділ құны 
бойынша бағаланатын қаржылық активтер ретінде жіктелген қаржылық активтер немесе міндетті тәртіпте әділ құны бойын-
ша бағаланатын қаржылық активтер кіреді. Қаржылық активтер жуық арада сату мақсатымен сатылып алынған жағдайда 
саудаға арналған ретінде жіктеледі. Өндірістік құралдар да, соның ішінде жеке кірістірілген өндірістік құралдар, Компанияның 
ұйғарымы бойынша хеджирлеудің тиімді құралдары ретінде анықталған жағдайлардан өзге жағдайларда саудаға арналған 

«Ембімұнайгаз» акционерлік қоғамы

ҚАРЖЫЛЫҚ ЕСЕПКЕ ЕСКЕРТПЕЛЕР (жалғасы)
Мың теңгемен, егер өзге айтылмаса   
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ретінде жіктеледі. Өздері бойынша ақша ағындары негізгі қарыз және пайыздар есебіне айрықша төлем болып табылмайтын 
қаржылық активтер пайдаланылатын бизнес-моделіне тәуелсіз түрде пайда немесе шығын арқылы әділ құны бойынша жік-
теледі және бағаланады. Қарыз құралдарын жоғарыда сипатталғандай амортизациялық құны бойынша немесе өзге жалпы 
табыс арқылы әділ құны бойынша бағаланатын ретінде жіктеу критерийлеріне қарамастан, ондай жіктеу есептік сәйкессіздік-
ті жоққа шығаратын немесе елеулі түрде төмендететін жағдайларда Компания бастапқы мойындау барысында қарыз құрал-
дарын өзінің ұйғарымы бойынша қарыз құралдарын пайда немесе шығын арқылы әділ құны бойынша бағаланатын ретінде 
жіктей алады.

Пайда немесе шығын арқылы әділ құны бойынша бағаланатын қаржылық активтер қаржылық ахуал жөніндегі есепте әділ 
құны бойынша есепке алынады, ал олардың әділ құнының таза өзгерістері пайдалар немесе шығындар жөніндегі есепте есеп-
ке алынады.

Мойындауды тоқтату
Қаржылық актив (немесе, пайдаланылған жағдайларда – қаржылық активтің бір бөлігі немесе ұқсас қаржылық активтер 
тобының бір бөлігі) келесі жағдайларда қаржылық ахуал жөніндегі есепте мойындалуын тоқтатады:

  активтен ақшалай ағындарды алу құқығының мерзімі аяқталса;
  Компания активтен ақшалай ағындарды алу құқығын берсе немесе алынатын ақшалай ағындарды «транзиттік» келісім 

бойынша үшінші тарапқа толық көлемде және елеулі кешіктірусіз төлеу міндеттемесін қабылдап алса; және не (a) Компа-
ния актив бойынша барлық дерлік тәуекелдер мен пайдаларды табыстаса, немесе (б) Компания актив бойынша барлық 
дерлік тәуекелдер мен пайдаларды табыстамаса, бірақ, сонымен қатар, сақтап қалмай, сол активті басқаруды табыстаса.

Компания актив бойынша пайдаларды алу құқығын табыстаса немесе транзиттік келісім жасасса, ол өзінің жекеменшік 
құқығымен байланысты тәуекелдер мен пайдаларды сақтап қалу-қалмауын, және сақтап қалу жағдайында – қандай көлем-
де екендігін бағалайды. Компания актив бойынша барлық дерлік тәуекелдер мен пайдаларды табыстамаса, бірақ, сонымен 
қатар, сақтап қалмаса және активті басқаруды табыстамаса, Компания табысталған активті өзінің соған қатысу дәрежесінде 
мойындауын жалғастырады. Бұл жағдайда да Компания сәйкес міндеттемені мойындайды. Табысталған актив және сәйкес 
міндеттеме Компания сақтап қалған құқықтар мен міндеттемелерді бейнелейтін негізде бағаланады.

Табысталған актив бойынша кепілдік пішініне енетін жалғасқан қатысу келесі мәндердің ең азы бойынша бағаланады: ак-
тивтің бастапқы теңгерімдік құны немесе өзін төлеу Компаниядан талап етілуі мүмкін өтеудің максималды сомасы.

Қаржылық активтердің құнсыздануы
Компания күтілетін кредиттік шығындарға (ККШ) арналған бағалау резервін пайда немесе шығын арқылы әділ құны бойын-
ша бағаланбайтын барлық қарыз құралдарына қатысты мойындайды. ККШ шартқа байланысты тиесілі ақша ағындары мен 
Компания алуға ниетті барлық ақша ағындарының арасындағы бастапқы тиімді пайыздық мөлшерлемені немесе оның ша-
малы мәнін пайдалана отырып дисконтталған айырмашылығы негізінде есептеледі. Күтілетін ақша ағындарының құрамына 
ұсталып отырған қамтамасыз етуді сатудан немесе шарттық талаптардың ажырамас бөліктері болып табылатын кредиттік 
сапаны арттырудың өзгедей тетіктерінен келіп түскен ақша ағындары кіреді.

ККШ екі кезең барысында мойындалады. Өздері бойынша бастапқы мойындау мезетінен бастап кредиттік тәуекел елеулі 
өспеген қаржылық құралдар жағдайларында келесі 12 ай барысында туындауы мүмкін дефолттар салдарынан туындауы 
мүмкін кредиттік шығындарға (12 айлық күтілетін кредиттік шығындарға) қатысты бағалау резерві құрылады. Өздері бойын-
ша бастапқы мойындау мезетінен бастап кредиттік тәуекел елеулі өскен қаржылық құралдар үшін дефолттардың туындау 
мерзімдеріне (бүкіл мерзім барысындағы күтілетін кредиттік шығындарға) тәуелсіз түрде сол қаржылық құралдың әрекет 
етуінің қалған мерзімі барысында күтілетін кредиттік шығындарға арналған бағалау резерві құрылады.

Саудалық дебиторлық берешекке және шарт бойынша активтерге қатысты Компания ККШ есептеу барысында қарапай-
ымдандырылған әдісті қолданады. Яғни, Компания кредиттік тәуекелді қадағаламай, оның орнына әр есепті күні бүкіл мерзім 
барысындағы күтілетін кредиттік шығындарға тең сомадағы шығындар бойынша бағалау резервін мойындайды. Компа-
ния бағалау резервтерінің матрицасын қарыз алушыларға және жалпы экономикалық шарттарға тән болжамдық фактор-
ларды есепке алу жолымен түзетілген өзінің кредиттік шығындардың туындау бойынша өткен тәжірибесіне сүйене отырып 
пайдаланды.

Қаржылық есеп
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2. ЕСЕП САЯСАТЫНЫҢ МАҢЫЗДЫ АСПЕКТІЛЕРІНЕ 
ШОЛУ (жалғасы)

2.7. Қаржылық активтер (жалғасы)

Компания шартпен көзделген төлемдер 90 күнге кешіктірілген жағдайда қаржылық актив бойынша дефолт орын алды деп 
есептейді. Дегенмен, кейбір жағдайларда ішкі немесе сыртқы ақпарат Компания Компаниямен ұсталатын кредиттік сапаны 
арттыру механизмдерін ескермегенде шартпен көзделген қалған төлемдердің толық сомасын Компанияның екі талай екен-
дігіне көрсеткен жағдайларда да қаржылық актив бойынша дефолт орын алды деген тұжырымға келуі мүмкін. Қаржылық 
актив Компанияда шартпен көзделген ақша ағындарының өтелуіне қатысты негізді үміті болмаған жағдайларда есептен 
шығарылады.

2.8. Тауар-материалдық қорлар
Тауар-материалдық қорлар екі шаманың ең азымен ескеріледі: әр қойма және сатудың таза құны бойынша жеке ФИФО әдісі 
бойынша өзіндік құн. Құн әдеттегі қызметте әр затты орнына жеткізуге және оны ағымдағы күйіне келтіруге байланысты 
жұмсалған барлық шығындардан тұрады. Шикі мұнайдың құны өндірудің құны, соның ішінде тозу шығындарының сәйкес 
бөлігі, таусылуы және амортизация және өндірістің орташа көлемі негізінде жүкқұжатар болып табылады.

Мұнайды сатудың таза құны болжамды бағаға, осындай сатуға байланысты шығындарды шегеруден кейінгі сатуға не-
гізделеді. Материалдар мен қорлар әдеттегі қызмет барысында өтелетін күтілетін сомадан аспайтын құн бойынша есепке 
алынады.

2.9. Қосымша құн салығы (ҚҚС)
Салық органдары сату және сатып алу бойынша ҚҚС таза негізде есепке алуды жасауға мүмкіндік береді. Өтеуге ҚҚС ішкі 
нарықтағы сатылымдар бойынша ҚҚС шегеруден кейінгі ішкі нарықтағы сатып алулар бойынша ҚҚС болып табылады. Экс-
портқа салық сатылымдар нөлдік мөлшерлеме бойынша салынады. Алайда ҚҚС есепке алу өтеуге ҚҚС растау үшін салық 
органдарымен жүргізілген салық тексеріс нәтижелері негізінде ғана жасалады.

Егер ақшаның уақытша құн әсері маңызды болып табылса, ұзақ мерзімді өтеу ҚҚС сәйкес жағдайларда осы активке тән тәу-
екелдерді көрсететін тәуекелсіз мөлшерлеме көмегімен дисконтталады.

2.10. Ақшалай қаражат және оның баламалары
Ақшалай қаражат және оның баламалары банктік салымдардағы қаражаттан, кассадағы қолма қол ақшадан, бастапқы өтеу 
мерзімі үш айдан аспайтын өзге қысқа мерзімді өтімділігі жоғары инвестициялардан тұрады.

2.11. Жарғы капиталы
Жарғы капиталы

Қарапайым акциялар және дивидендтер эмитенттің қарауымен төленетін өтелмейтін артықшылыққа ие болған акциялар 
капитал ретінде жіктеледі. Жаңа акцияларды шығаруға тікелей байланысты үшінші тарапқа қызмет үшін төленетін төлем 
шығындары осы эмиссия нәтижесінде алынған капиталды азайту ретінде көрсетіледі.

«Ембімұнайгаз» акционерлік қоғамы

ҚАРЖЫЛЫҚ ЕСЕПКЕ ЕСКЕРТПЕЛЕР (жалғасы)
Мың теңгемен, егер өзге айтылмаса   
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Дивидендтер

Дивидендтер міндеттемелер ретінде қаралады және капитал сомасынан тек, егер олар есеп беру күнін қоса есептеген күнге 
дейін жарияланған жағдайда ғана шегеріледі. Дивидендтер туралы ақпарат егер олар есеп беру күніне дейін ұсынылса, сон-
дай-ақ есеп беру күнінен кейін, бірақ қаржылық есеппен шығаруға бекітілген күнге дейін ұсынылған немесе жарияланған 
жағдайда ашылады.

2.12. Сауда кредиторлық берешек
Сауда кредиторлық берешек бастапқы кезде әділ құн бойынша көрсетіледі және кейін тиімді пайыздық мөлшерлеме әдісін 
қолданумен амортизацияланған құн бойынша бағаланады.

2.13. Резервтер
Резервтер Компанияда өткен оқиға нәтижесінде туындаған ағымдағы міндеттеме (заңды немесе тәжірибеден туындайтын), 
осы міндеттемені өтеу үшін қажет болатын экономикалық пайда кері ағыны ықтималды болса, және осындай міндеттеме 
сомасының сенімді бағасы болса танылады.

Егер Компания резервтің барлығын немесе бір ғана бөлігін өтеуді алуды болжаса, мысалы, сақтандыру шарты бойынша, өтеу 
жеке актив ретінде танылады, бірақ өтеуді алу күмәнді болмаған жағдайда. Резервке жататын шығын өтеуді шегеруден кейін 
жиынтық табыс туралы есепте көрсетіледі.

Егер ақшаның уақытша құнының әсері маңызды болса, резервтер салық салуға дейін ағымдағы мөлшерлеме бойынша дис-
контталады, осылайша қолданылған жағдайда, тәуекелдер нақты міндеттемелерге тән болады. Егер дисконттау қолданылса, 
онда уақыт өткен соң резервті арттыру қаржыландыру шығындары ретінде танылады.

2.14. Қызметкерлерге берілетін сыйақы
Компания қызметкерлердің есептелген еңбекақысынан 10 % сәйкес зейнетақы қорларына зейнетақы жарналары ретін-
де ұстап қалады. Зейнетақы жарналарының мөлшері 2018 жылы айына 212.500 теңге сомасымен шектелген (2017: айына 
183.443 теңге). Қолданыстағы қазақстандық заңнамаға сәйкес қызметкерлер өздерінің зейнетақымен қамтылуы үшін өздері 
жауапкершілік артады. 2014 жылғы 1 қаңтардан бастап Компания сол сияқты өз қызметкерлерінің көпшілік табысынан олар-
дың зейнетақы жарналарына 5 % мөлшерінде міндетті кәсіби зейнетақы жарналарын аударуға міндетті.

Қызметкерлерге берілетін ұзақ мерзімді сыйақылар

Компания қызметкерлері мен Компания арасында жасалған Ұжымдық шарттарға және өзге құжаттарға сәйкес зейнетке 
шыққанға дейін және шыққаннан кейін ұзақ мерзімді сыйақылар ұсынады. Ұжымдық шарт және өзге құжаттар, атап айтқан-
да, зейнетке шығу, зейнетке мерзімінен бұрын шығу, қызметкерге еңбекке қабілетсіз болған жағдайда материалдық көмек 
көрсету, мерейтой және қаза жағдайында төленетін бір жолғы жәрдемақы төлеуді қарастырады. Жәрдемақы алу құқығы 
әдетте қызметкер зейнетке шыққанға дейін жұмысты жалғастыру қажеттілігімен негізделеді.

Бір жолғы жәрдемақы және зейнетке мерзімінен бұрын шығу бойынша жәрдемақы бойынша күтілетін шығындарды есеп-
теу еңбек қызметі аяқталысымен белгіленген төлемдерімен бірге зейнеттік жоспарлар есебінде қолданылатын әдістеме 
бойынша қызметкердің еңбек қызметі кезінде орындалады. Жыл бойы туындайтын актуарийлік пайда мен шығындар өзге 
жиынтық табыс құрамында көрсетіледі. Бұл мақсатта актуарийлік пайда және шығындар актуарийлік ұсыныстардағы өзгері-
стердің әсері ретінде, сол сияқты актуарийлік ұсыныстар мен нақты мәліметтер арасындағы айырмашылықтарға байланы-
сты өткен тәжірибенің әсерінен тұрады. Өзге өзгерістер ағымдағы мерзімде танылады, соның ішінде ағымдағы қызметтердің 
құны, өткен қызметтердің құны және кадрлық қысқарту немесе жасалған есептердің әсері.

Зейнетақы міндеттемелерінің есебінде қолданылған ең маңызды болжамдар, – бұл дисконт және өлім-жітім болжамының 
мөлшерлемесі. Дисконт мөлшерлемесі келешектегі міндеттемелердің таза келтірілген құнын анықтау үшін қолданылады 
және әр жыл сайын осындай міндеттемелер бойынша дисконттың амортизациясы жиынтық табыс туралы есепте қаржылан-
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дыру шығындары ретінде көрсетіледі. Өлім-жітім туралы болжам міндеттемелердің келтірілген таза құнын алу үшін дисконт-
талатын сыйақы төлемдерінің келешектегі төлемдерін болжау үшін қолданылады.

Қызметкерлерге төленетін, бір жолғы демалыс жәрдемақылардан басқа сыйақылар қызметкерлерге төленетін өзге сыйақы-
лар ретінде қарастырылады. Осы сыйақылар бойынша күтілетін шығындарды есептеу қызметкердің еңбек қызметі кезінде 
белгіленген төлемдермен зейнетақы жоспарын есептеген кезде қолданылатын әдістеме бойынша орындалады.

Осындай міндеттемелер жыл сайынғы негізде тәуелсіз білікті актуарийлермен бағаланады.

2.15. Табыстарды мойындау
Компания фрахт құнына, сақтандыру және сапа үстемелеріне түзетілген Platt’s баға беруі бойынша қысқа мерзімді шарттар, 
бағалар бойынша шикі мұнайды сатады. Меншік құқығының ауысуы орындалады, және кіріс әдетте шикі мұнай физикалық 
кеме бортына тиелгенде немесе кемеден түсірілген кезде, құбыр өткізгішке түскенде немесе келісімшартта келісілген ереже-
лерге байланысты жеткізудің бастапқы механизміне түскен кезде танылады.

Компанияның келісімшарттарында шикі мұнайды сатуға белгілі уақыт мерзімінде жеткізілуі тиіс шикі мұнайдың максималды 
мөлшері көрсетіледі. Түсірілген, бірақ сатып алушыға әлі жетпеген шикі мұнай қаржылық жағдай туралы есепте тауар-матери-
алдық қорлар ретінде есепке алынады.

2.16. Табыс салықтары
Ағымдағы табыс салығы бойынша шығындар ағымдағы табыс салығынан, үстеме пайдаға салынатын салықтан және кейінге 
қалдырылған табыс салығынан тұрады.

Ағымдағы және алдыңғы мерзім үшін пайдаға салынатын ағымдағы салық бойынша активтер және міндеттемелер салық 
органдарынан өтеуге немесе салық органдарынан төлеуге болжанған сома бойынша бағаланады. Осы соманы есептеу үшін 
қолданылатын салық мөлшерлемесі және салық заңнамасы, бұл Компания өз қызметін орындайтын және салық салынатын 
кіріс алатын елдерде есептік күнде қабылданған немесе қабылданатын мөлшерлемелер және заңнама.

Үстеме пайдаға салынатын салық («ҮПС») табыс салығы ретінде қарастырылады және табыс салығы бойынша шығындар-
дың бір бөлігін құрайды. 2009 жылғы 1 қаңтарда күшіне енген қолданыстағы салық заңнамасына сәйкес Компания жылдық 
жиынтық табысқа жер қойнауын пайдалануға әр жеке келісімшарт бойынша бір жылғы шегерімге қатысы негізінде айны-
малы мөлшерлемелер бойынша жер қойнауын пайдалануға әр жеке келісімшартқа қатысты ҮПС есептейді және төлейді. 
Жылдық жиынтық табыстың ҮПС қолдануды бастайтын әр салық жылындағы шегерімдерге қатысы 1,25:1 құрайды. ҮПС 
мөлшерлемелері әр келісімшартқа қатысты жер қойнауын пайдалануға жасалған әр келісімшарттың 25 % шегерісінен жоғары 
салық салынатын табыстың бөлігіне қолданылады (Корпоративтік Табыс 1,25 Салығын шегергеннен кейін және рұқсат етіл-
ген түзетулерден кейінгі салық салынатын табыс салығы).

Кейінге қалдырылған салық бойынша активтер мен міндеттемелер барлық уақытша айырмашылықтарға қатысты міндет-
темелердің баланстық әдісін қолданумен есептеледі. Кейінге қалдырылған салықтар компаниялардың бірлестігі болып та-
былмайтын және оны жасау кезінде бухгалтерлік табысқа немесе салық табысына және шығынына әсер етпейтін келісім 
бойынша гудвиллді, активті немесе міндеттемені бастапқы тану нәтижесінде кейінге қалдырылған табыс салығынан басқа 
қаржылық есептілікте активтер мен міндеттемелердің салықтық базасы және олардың баланстық сомасы арасындағы бар-
лық уақытша айырмашылықтар бойынша анықталады.

2. ЕСЕП САЯСАТЫНЫҢ МАҢЫЗДЫ АСПЕКТІЛЕРІНЕ 
ШОЛУ (жалғасы)

2.14. Қызметкерлерге берілетін сыйақы (жалғасы)

«Ембімұнайгаз» акционерлік қоғамы

ҚАРЖЫЛЫҚ ЕСЕПКЕ ЕСКЕРТПЕЛЕР (жалғасы)
Мың теңгемен, егер өзге айтылмаса   
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Кейінге қалдырылған салық бойынша активтер шегерілетін уақытша айырмалар сомасына азайтылатын, салық салынатын 
пайданы алудың айтарлықтай ықтималдығы болатын деңгейде танылады. Кейінге қалдырылған салық активтер және мін-
деттемелер есептік күнде қолданысқа енгізілген немесе нақты заңдастырылған салық мөлшерлемесі негізінде активті сату 
немесе міндеттемені өтеу мерзімінде қолданылуы күтілетін салық мөлшерлемелері бойынша есептеледі.

3. МАҢЫЗДЫ ЕСЕП БАҒАЛАРЫ ЖӘНЕ 
ПАЙЫМДАМАЛАР

ХҚЕС сәйкес қаржылық есептілікті дайындау басшылықтан қаржылық есептілікті дайындау күнінде есептілікте көрсетілген 
активтерге, міндеттемелерге және шартты активтер мен міндеттемелерге әсер ететін, сонымен қатар есептік мерзім үшін 
есептілікте көрсетілген активтерге, міндеттемелерге, табысқа, шығынға және шартты активтер мен міндеттемелерге әсер 
ететін бағалар мен болжамдарды қолдануды талап етеді. Маңызды бағалар төменде келтірілген:

Мұнай және газ қоры
Мұнай және газ қорлары Компанияның есептерінде тозу, таусылу және амортизация бойынша маңызды фактор болып та-
былады. Компания өзінің мұнай және газ қорын Қоғамдағы мұнай-газ инженерлерінің әдістемесіне сәйкес бағалайды. 
Қоғамдағы мұнай-газ инженерлерінің әдістемесіне сәйкес қорларды бағалау кезінде аналитиктердің болжамды бағалары 
қолданылады. Дәлелденген қорларды бағалау үшін жоспарлы бағаларды қолдану жылдың соңында спот бағаларын қолда-
нуға тән тұрақсыздықтың әсерін жояды.

Басшылық сол сияқты басшылықпен өнімді шығаруды және сатуды жоспарлау және инвестициялық шешімдерді қабылдау 
үшін қолданылатын ұзақ мерзімді жоспарлы бағалар бойынша болжамдар өндіру бойынша қызметтің ұзақ мерзімді сипаты-
на көбірек сәйкес келеді және мұнай және газ қорларын бағалау үшін қолайлы негіз болып табылады.

Қорлардың барлық бағалары тұрлаусыздықтың кейбір деңгейін шамалайды. Тұрлаусыздық негізінен осындай мәліметтерді 
бағалау және салыстыру кезінде қолжетімді болған сенімді геологиялық және инженерлік мәліметтер көлеміне байланысты.

Тұрлаусыздықтың салыстырмалы деңгейі қорларды екі негізгі санаттың біріне жатқызу арқылы айқындалуы мүмкін: дәлел-
денген немесе дәлелденбеген қорлар. Дәлелденбеген қорлармен салыстырғанда дәлелденген қорларды шығаруда үлкен ай-
қындық бар және дәлелденген қорлар бұдан әрі оларды шығарып алы мүмкіндігіне қатысты прогрессивті өсетін тұрлаусыз-
дықты белгілеу үшін өңделген және өңделмеген қорларға бөлінуі мүмкін.

Жыл сайын бағалар талданады және түзетіледі. Түзетулер қолдағы геологиялық мәліметтерді, кәсіптік параметрлерді неме-
се өндіру туралы мәліметтерді бағалау немесе қайта бағалау, жаңа мәліметтердің болуынан; немесе бағалар бойынша бол-
жамдағы өзгерістер салдарынан туындайды. Қорлардың бағасы сол сияқты пласт өндірісіндегі өзгерістерді немесе өндіру 
бағдарламасындағы өзгерістерді, беруді арттыру үшін жобалардың әрекеттері салдарынан қайта қаралуы мүмкін. Дәлелден-
ген өндірілген қорлар тозуды, таусылу және амортизацияны есептеу үшін орындалған жұмыс көлеміне пропорционал аморти-
зация мөлшерлемелерін есептеу үшін қолданылады.

Компания дәлелденген қорларға бекітілген лицензиялық мерзім ішінде шығарылады деп күтілетін көлемдерді ғана қосты. 
Бүл ұзарту бойынша процедура нәтижесіне қатысты тұрлаусыздықпен туындаған, өйткені лицензияларды ұзарту ақырында 
Үкіметтің қарауымен орындалады. Компанияның лицензиялық мерзімдерін арттыру және көрсетілген қорлар мөлшеріндегі 
сәйкес арттыру әдетте тозу, таусылу және амортизация бойынша төменгі шығынға келтіреді және табысқа маңызды әсер етуі 
мүмкін және құнсыздануды қалпына келтіру индикаторы болуы мүмкін. Дәлелденген өңделген қорлардағы төмендеу тозу, 
таусылу және амортизацияға (өндірудің тұрақты деңгейі кезінде) жарналарын арттыруға, табыстың төмендеуіне, сонымен қа-
тар мүліктің баланстық құнының тікелей төмендеуіне келтіруі мүмкін. Пайдаланылатын кен орындарының салыстырмалы аз 
мөлшерінде алдыңғы жылмен салыстырғанда қорларды бағалаудағы кез келген өзгерістер тозу, таусылу және амортизация 
жарналарына маңызды әсерін тигізуі мүмкін.

Қаржылық есеп
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Активтердің шығуы бойынша міндеттемелер
№ келісімшартта анықталған ережелер бойынша, заңнамаға және нормативтік-құқықтық актілерге сәйкес Компания әр кен 
орнындағы негізгі құралдарды бөлшектеу және жою және жер телімдерін қалпына келтіру бойынша заңды міндеттемелерді 
артады. Атап айтқанда, Компанияның міндеттемелеріне барлық өндірілмейтін ұңғымаларды біртіндеп жабу және қызметі 
тоқтатқаннан кейінгі, келісімшартты аймақтағы құбыр өткізгіштердің, ғимараттардың бөлшектеуін және топырақ құнарлығын 
қалпына келтіру сияқты әрекеттер жатады. Лицензияның әрекет ету мерзімі Компанияның қалауымен ұзартылуы мүмкін, 
ақырғы жабу бойынша міндеттемелерді өтеудің есептік мерзімі әр лицензиялық мерзім аяқталған күн болып табылады деп 
шамаланады.

Егер активтерді жою бойынша міндеттемелер кен орнын пайдалануды экономикалық негізбен аяқтау өткеннен кейін өтелуі 
тиіс болса, онда көрсетілген міндеттеме жабылған кезде ұңғымаларды жою бойынша барлық шығындарды және ақырғы 
шығындарды қосу салдарынан өсер еді. Компанияның ұңғымаларды жою және ақырғы жабу бойынша шығындарын қаржы-
ландыру міндеттемелерінің көлемі тиісті келісімшарттар талаптары мен қолданыстағы заңнамаға байланысты болады.

Келісімшарт та, заңнама да лицензиялық мерзім соңында ақырғы жою және ақырғы жабу бойынша осындай шығындарды 
қаржыландыру бойынша белгілі міндеттемені болжамаған жағдайда міндеттемелер мақұлданбайды. Осындай шешімді қа-
былдау қандай да бір тұрлаусыздыққа және маңызды пайымдауларға сүйене отырып орындалады. Басшылықтың осындай 
міндеттемелердің болуы не болмауына қатысты бағалары Үкіметтің саясаты мен тәжірибесіндегі немесе жергілікті салалық 
тәжірибесіндегі өзгерістермен бірге өзгеруі мүмкін. Компания активтердің әр жеке келісімшарт бойынша шығу міндеттеме-
лерін есептейді.

Міндеттеменің сомасы қазақстандық нарыққа тән тәуекелдерге түзетілген, экономикасы ауыспалы елдерге мемлекеттік қа-
рыз бойынша орташа ұзақ мерзімді тәуекелсіз пайыздық мөлшерлемелерді қолданумен дисконтталған және күтілетін инфля-
ция деңгейіне түзетілген міндеттемелерді өтеу үшін қажет болады деп күтілетін бағаланған шығындардың ағымдағы құны 
болып табылады. Компания келсімшарттық аумақта әр есептік күні қалпына келтіру бойынша міндеттемені қайта қарайды 
және «Негізгі құралдардың нысанын қолданыстан шығару бойынша, олар тұрған жер теліміндегі табиғи ресурстарды қалпы-
на келтіру бойынша міндеттемелердегі және ұқсас өзге міндеттемелердегі өзгерістер» Түсіндіруге 1 сәйкес ең жақсы бағаны 
көрсету үшін түзетіледі.

Жабуға келешектегі шығындарды бағалау кезінде басшылық жасаған маңызды бағалар мен пайымдаулар қолданылды. 
Осындай міндеттемелердің басым бөлігі алдағы болашақтың еншісінде және заңнама талаптарындағы түсініксіздіктен басқа, 
Компанияның бағаларына активтерді жою технологиясындағы шығындардағы және салалық тәжірибедегі өзгерістер әсер 
етуі мүмкін. Шамамен 34,23 % және 28,65 % қор, 2018 және 2017 жылғы 31 желтоқсанда ақырғы жабу бойынша шығындарға 
жатады. Компания ағымдағы жылдың бағаларын және инфляцияның ұзақ мерзімді деңгейінің орташа мәнін қолданып, ұңғы-
маларды келешекте жою құнын бағалайды. 2018 жылғы 31 желтоқсанда міндеттеменің баланстық құнын анықтау үшін қол-
данылған ұзақ мерзімді инфляция және дисконттау мөлшерлемелері сәйкесінше 5,0 % және 10 % құрады (2017: 5,0 % және 
10 %). Активтердің шығуы бойынша міндеттемелердегі өзгерістер 10-ескертпеде көрсетілген.

Экологиялық оңалту
Компания сол сияқты экологиялық оңалтуға резервтерді қалыптастыру бойынша бағалар жасайды және пайымдаулар 
шығарады. Қоршаған ортаны қорғауға жұмсалған шығындар олардың келешектегі экономикалық тиімділігіне байланысты 
шығындарға жатады. Өткен қызметтен туындаған қазіргі күйге жататын шығыстар, және келешекте экономикалық пайдасы 
жоқтары шығындарға жатады.

Міндеттемелер оңалту бойынша шығындар және күтілетін жоспарлар туралы ағымдағы ақпарат негізінде анықталады және 
қажетті процедуралар мерзімдеріне қатысты басшылықтың болжамына қарай дисконтты негізде ескеріледі. Компанияның 
экологиялық оңалту резерві Компания қолданыстағы қазақстандық нормативтік базаның талаптарын сақтау үшін қажетті 
күтілетін шығындардың тәуелсіз бағаларына негізделген басшылықтың ең жақсы бағалары болып табылады.

Экологиялық оңалтуға қатысты қосымша тұрлаусыздықтар 19-ескертпеде көрсетілген. Экологиялық оңалтуға міндеттеме-
лер бойынша резервтегі өзгерістер 10-ескертпеде көрсетілген.

3. МАҢЫЗДЫ ЕСЕП БАҒАЛАРЫ ЖӘНЕ 
ПАЙЫМДАМАЛАР (жалғасы)
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Салық салу
Кейінге қалдырылған салық корпоративтік табыс салығына («КТС») қатысты, сол сияқты үстеме табыс салығына («ҮТС») 
қатысты кейінге қалдырылған салық ретінде есептеледі. Кейінге қалдырылған КТС және ҮТС күтілетін мөлшерлемелер бой-
ынша жер қойнауын пайдалануға жасалған № келісімшарттарға байланған активтер мен міндеттемелердің уақытша айырма-
ларына есептеледі.

Кейінге қалдырылған КТС және ҮТС 15-ескертпеде көрсетілген салық кодексімен қабылданған салық заңнамасының ереже-
лері бойынша есептеледі. Салық салумен байланысты кейінгі тұрақсыздықтар 19-ескертпеде көрсетілген.

Қызметкерлерге төленетін сыйақылар
Зейнетке шығуға дейін және шыққаннан кейін қызметкерлерге төленетін ұзақ мерзімді сыйақылардың құны және келтірілген 
міндеттемелердің құны актуарийлік әдісті қолданумен белгіленеді. Актуарийлік әдіс келешектегі нақты нәтижелерден ерек-
шеленетін түрлі болжамдарды қолдануды болжайды. Актуарийлік әдіс дисконттау мөлшерлемелері туралы болжамдардан, 
келешектегі еңбекақы өсуінен, өлім-жітім деңгейінен және келешектегі қызметкерлердің сыйақыларын өсіруден тұрады.

Негізгі болжамдарды бағалау күрделігіне және қызметкерлерге еңбек қызметі аяқталғаннан кейін төленетін сыйақылар бой-
ынша ұзақ мерзімді сипаттағы міндеттемелерге қарай ұқсас міндеттемелер осындай болжамдардың өзгерісіне өте сезімтал. 
Барлық болжамдар әр есептік күнде қайта қаралады.

Өлім-жітім деңгейі ашық рұқсаттағы өлім-жітім кестелеріне негізделеді. Еңбекақыны келешекте арттыру күтілетін келешектегі 
инфляция қарқындарына негізделеді.

Қызметкерлерге 2018 және 2017 жылғы 31 желтоқсанда төленетін сыйақылар бойынша міндеттемелерді бағалау үшін қолда-
нылған негізгі актуарийлік болжамдар келесі түрде көрсетілген:

Пайыздық көрінісі 2018 жыл 2017 жыл

Дисконттау мөлшерлемесі 10,00 % 10,00 %

Инфляция мөлшерлемесі 5,00 % 5,00 %

Ұзақ мерзімді жыл сайынғы төлемдердің келешектегі артуы 6,00 % 7,00 %

Еңбекақының келешектегі артуы 6,00 % 7,00 %

Еңбек қызметі аяқталған кезде қызметкерлерге төленетін сыйақылар бойынша міндеттеменің орташа ұзақтығы 2018 және 
2017 жылдарда 31 желтоқсанда сәйкесінше 7,44 жыл және 7,5 жылды құрады.

Еңбек қызметі аяқталған кезде қызметкерлерге төленетін сыйақылар бойынша міндеттемелердің 2018 жылғы 31 желтоқсан-
да жағдай бойынша маңызды болжамдардың өзгерісіне сезімталдығын талдау келесі түрде келтірілген:

Азаюы Артуы

Дисконттау мөлшерлемесі –0,5 % +0,5 %
393.464 (368.907)

Сыйақыны арттыру мөлшерлемесі –0,5 % +0,5 %

(385.902) 408.843

Қаржылық есеп
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4. НЕГІЗГІ ҚАРАЖАТ

Мұнай-газ 
активтері

Өзге
активтер

Аяқталмаған 
күрделі құрылыс Жиыны

2017 жылдың 1 қаңтарындағы 
қалдықты құны 113.516.173 11.751.953 38.742.744 164.010.870

Түсімдер 115.965 153.230 27.396.457 27.665.652

Шығарылуы (933.927) (22.373) (515.417) (1.471.717)
Аяқталмаған күрделі құрылыстан 
ауыстыру 17.501.973 2.868.460 (20.370.433) −
Ішкі ауыстыру 85.364 (145.914) 60.550 −
Тозу (15.583.064) (1.592.796) − (17.175.860)
2017 жылғы 31 желтоқсандағы 
қалдық құн 114.702.484 13.012.560 45.313.901 173.028.945

Түсімдер 31.665 108.950 31.986.229 32.126.844
Актив шыққан кезде міндеттемені 
бағалаудағы өзгерістер (22.004) − − (22.004)

Шығарылуы (349.436) (31.996) (364.343) (745.775)
Аяқталмаған күрделі құрылыстан 
ауыстырулар 24.696.346 3.412.018 (28.108.364) −

Материалды емес активтерден 
ауыстырулар 3.084.491 − − 3.084.491

Ішкі ауыстыру (34.568) 37.008 (2.440) −
Тозу (17.812.536) (2.003.774) – (19.816.310)
2018 жылғы 31 желтоқсандағы 
қалдық құн 124.296.442 14.534.766 48.824.983 187.656.191

2017 жылғы 31 желтоқсанда

Бастапқы құны 213.877.249 19.755.851 46.180.681 279.813.781

Жиналған тозу (99.061.852) (6.701.312) − (105.763.164)
Жиналған құнсыздану (112.913) (41.979) (866.780) (1.021.672)
Қалдық құн 114.702.484 13.012.560 45.313.901 173.028.945

2018 жылғы 31 желтоқсанда

Бастапқы құны 240.110.278 22.929.964 49.496.828 312.537.070
Жиналған тозу (115.699.798) (8.353.219) – (124.053.017)
Жиналған құнсыздану (114.038) (41.979) (671.845) (827.862)
Қалдық құн 124.296.442 14.534.766 48.824.983 187.656.191

«Ембімұнайгаз» акционерлік қоғамы
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5. МАТЕРИАЛДЫҚ ЕМЕС АКТИВТЕР

Барлау және 
бағалау бойынша 

активтер

Өзге 
материалдық 

емес активтер Жиыны

2017 жылдың 1 қаңтарындағы қалдықты құны 7.695.828 768.030 8.463.858

Түсімдер 9.759.167 701.394 10.460.561

Шығару (426.775) (202) (426.977)

Амортизациялық жарналар (2.573.406) (285.557) (2.858.963)

Құнсыздану (592.787) − (592.787)

2017 жылғы 31 желтоқсандағы қалдық құн 13.862.027 1.183.665 15.045.692

Түсімдер 11.646.848 542.528 12.189.376

Негізгі құралдарға ауыстыру (3.084.491) − (3.084.491)

Шығару (482.482) − (482.482)

Амортизациялық жарналар (1.575.519) (342.334) (1.917.853)

Құнсыздану (1.064.048) − (1.064.048)

2018 жылғы 31 желтоқсандағы қалдық құн 19.302.335 1.383.859 20.686.194

2017 жылғы 31 желтоқсанда

Бастапқы құны 28.024.241 2.271.572 30.295.813

Жиналған амортизация (13.569.427) (1.087.907) (14.657.334)

Жиналған құнсыздану (592.787) − (592.787)

Қалдық құн 13.862.027 1.183.665 15.045.692

2018 жылғы 31 желтоқсанда

Бастапқы құны 35.511.285 2.813.782 38.325.067

Жиналған амортизация (15.144.902) (1.429.923) (16.574.825)

Жиналған құнсыздану (1.064.048) − (1.064.048)

Қалдық құн 19.302.335 1.383.859 20.686.194

Қаржылық есеп
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6. ҚАРЖЫЛЫҚ АКТИВТЕР

Сауда және өзге дебиторлық берешек
2018 жыл 2017 жыл

Сауда дебиторлық берешек 30.846.793 35.927.951

Өзге 42.015 20.800

Дебиторлық берешек бойынша күтілетін кредиттік шығындар бойынша резерв (49.955) −

30.838.853 35.948.751
2018 жылғы 31 желтоқсандағы жағдай бойынша Компанияның сауда дебиторлық берешегі ҚМГ ҰК еншілес ұйымы болып 
табылатын KazMunayGas Trading AG («KMG Trading») шикі мұнайды сатудан түскен 26.839.255 мың теңге (2017: 31.400.070 мың 
теңге) сомасындағы берешектен тұрады.

2018 жылғы 31 желтоқсанда Компанияның сауда дебиторлық берешегі 87 % мөлшерге АҚШ долларымен көрсетілген 
(2017: 85 %).

Өтеу мерзімдері бойынша 31 желтоқсандағы сауда және өзге дебиторлық берешек талдауы төмендегіше қөрсетілген:

2018 жыл 2017 жыл

Ағымдағы бөлік 30.797.201 35.927.079

0 күннен 30 күнге дейін кешіктіру 14.943 6.596

30 күннен 90 күнге дейін кешіктіру − 2.011
90 және одан артық күнге дейін кешіктіру 26.709 13.065

30.838.853 35.948.751

Ақшалай қаражат және оның баламалары
2018 жыл 2017 жыл

АҚШ долларында көрсетілген банктегі қаражат және кассадағы қолма қол ақша 110.538.211 437.796

Теңгемен көрсетілген банктегі шұғыл салымдар 897.986 2.231.401

Теңгемен көрсетілген банктегі қаражат және кассадағы қолма қол ақша 9.694 48.500

АҚШ долларында көрсетілген банктегі шұғыл салымдар − 70.705.170

Еуромен көрсетілген банктегі қаражат және кассадағы қолма қол ақша − 198
111.445.891 73.423.065

Банктерде ақшалай қаражат бойынша депозиттер бойынша күнделікті банктік мөлшерлемелерге байланысты сыйақы мөл-
шерлемесі белгіленген. Банктік депозиттер Компанияның жойылатын активтерге қажеттілігіне байланысты түрлі мерзімдер-
ге (бір айдан бастап үш айға дейін) орналастырылады.

2018 жылғы 31 желтоқсанда өлшенген орташа мөлшерлеме теңгемен 7,0 % құрады (2016: 7,9 %). 2018 жылдың 31 желтоқса-
нында АҚШ долларындағы мерзімді салымдар болған жоқ (2017: 0,1 %).
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Өзге қаржылық активтер
2018 жыл 2017 жыл

АҚШ долларымен көрсетілген өтеуге дейін ұсталатын ұзақ мерзімді салымдар 37.652.551 32.258.446

Өтеуге дейін ұсталып қалынатын, теңгеде көрсетілетін ұзақ мерзімді салымдар 645.889 −

Өтеуге дейін ұсталып қалынатын салымдар бойынша күтілетін кредиттік 
шығындар бойынша резерв (293.009) −

Ұзақ мерзімді қаржылық активтердің жиыны 38.005.431 32.258.446

АҚШ долларымен көрсетілген шұғыл салымдар − 31.884.021

Ағымдағы қаржылық активтердің жиыны − 31.884.021

38.005.431 64.142.467

Ұзақ мерзімді қаржылық активтер әр келісімшарттың әрекет ету мерзімі аяқталғанға дейін әр келісімшарт бойынша жеке жер 
қойнауын пайдалануға жасалған келсімішартқа сәйкес ашылған тарату қоры бойынша салымдарды құрайды. 2018 жылғы 
31 желтоқсанда осы сыйақылар бойынша орташа өлшенген сыйақы мөлшерлемесі 1,04 % құрады (2017: 1,5 %).

7. ТАУАР-МАТЕРИАЛДЫҚ ҚОРЛАР

2018 жыл 2017 жыл

Шикі мұнай 7.668.997 5.328.344

Материалдар 3.275.116 1.943.749

10.944.113 7.272.093

2018 жылғы 31 желтоқсанда Компанияның 118.817 тонна шикі мұнайы қоймаларда және транзитте болды (2017 жылы:  
112.441 тонна).

8. КАПИТАЛ

Шығаруға рұқсат етілген акциялар
Шығаруға жарияланған акциялардың жалпы мөлшері 2018 және 2017 жылғы 31 желтоқсанда толық Бас компанияға тиесілі 
біреуінің номиналды құны 5 мың теңге 32.479.964 құрады. (2017: 32.479.964 біреуінің номиналды құны 5 мың теңге).

Дивидендтер
Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес дивидендтер Компанияның капиталы теріс болса немесе дивидендтерді 
төлеу теріс капиталға келтірсе жарияланбайды. 2018 жылғы Компания дивидендтерді жариялайды және Бас компанияға 
85.844.545 мың теңге мөлшерінде немесе бір акция үшін 2.643 теңге мөлшерінде төлейді (2017: 61.354.652 мың теңге немесе 
бір акция үшін 1.889 теңге).

Қаржылық есеп
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9. ТАРИХИ МІНДЕТТЕМЕЛЕР

АҚШ долларымен көрсетілген және Компания белгілі лицензияларды сатып алғанға дейін Үкіметтің жасаған тарихи 
шығындарын өтеу бойынша міндеттемелер болып табылатын тарихи міндеттемелер: келісімшарт № 211  − 23 кен орында-
ры, № келісімшарт № 327 – Тайсоған блогы бойынша кен орны, келісімшарт № 406 − Лиман кен орны, келісімшарт № 3577 – 
Қаратон-Сарқамыс блогы бойынша кен орны, келісімшарт № 992 – Батыс Новобогатинское кен орны. Тарихи міндеттемелер 
бойынша төлемдер 2033 жылға дейін жасалады, Компания осы міндеттемелерді 10 % мөлшерлеме бойынша дисконттады 
және оларды амортизациялық құн бойынша есепке алады.

10. РЕЗЕРВТЕР

Экологиялық 
міндеттеме

Қоршаған 
ортаға 

эмиссия 
бойынша 

резерв

Салықтар 
бойынша 

резервтер

Активтің 
шығуы 

бойынша 
міндеттеме

Қызмет-
керлерге 

сыйақы төлеу 
бойынша 

міндеттеме Жиыны

2017 жылдың 1 қаңтарында 280.281 − 5.693.365 10.606.572 7.237.393 23.817.611
Қосымша резервтер 6.270.054 − − 1.655.103 277.046 8.202.203
Дисконттың амортизациясы 142.738 − − 1.099.223 683.369 1.925.330
Бағалардағы өзгерістер − − − (1.254.723) 296.012 (958.711)
Жыл бойы қолдану − − − (235.434) (807.424) (1.042.858)
2017 жылғы 31 желтоқсанда 6.693.073 − 5.693.365 11.870.741 7.686.396 31.943.575

Ағымдағы бөлік 1.289.015 − 5.693.365 585.265 845.839 8.413.484
Ұзақ мерзімді бөлік 5.404.058 − − 11.285.476 6.840.557 23.530.091
2017 жылғы 31 желтоқсанда 6.693.073 − 5.693.365 11.870.741 7.686.396 31.943.575

Қосымша резервтер − 34.212.260 2.541.741 316.037 1.281.712 38.351.750
Пайдаланылмаған сомаларды 
сторндау − − (1.340.391) − − (1.340.391)
Дисконттың амортизациясы 669.307 − − 1.187.074  706.205  2.562.586
Бағалардағы өзгерістер (109.116) − − (1.540.967) 1.463.628 (186.455)
Жыл бойы қолдану (1.226.239) (8.142.619) − (233.167) (1.248.693) (10.850.718)
2018 жылғы 31 желтоқсанда 6.027.025 26.069.641 6.894.715 11.599.718 9.889.248 60.480.347

Ағымдағы бөлік 1.499.705 26.069.641 6.894.715 991.200 873.834 36.329.095
Ұзақ мерзімді бөлік 4.527.320 − − 10.608.518 9.015.414 24.151.252
2018 жылғы 31 желтоқсанда 6.027.025 26.069.641 6.894.715 11.599.718 9.889.248 60.480.347

Қоршаған ортаға эмиссия бойынша резерв
Қоршаған ортаға эмиссия бойынша резерв екі жоспардан тыс тексеру нәтижелері бойынша экологиялық заңнаманы бұзу 
үшін салынған айыппұлдар мен шығындарға қатысты мойындалған (Ескерту 19).
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Экологиялық міндеттеме
2017 жылы Компания 6.270.054 мың теңге сомадағы мұнай кен орындарындағы тарихи ластануларға жататын қосымша эко-
логиялық міндеттемені таныды. Резервтің сомасы 10 % дисконттау мөлшерлемесімен және 2023 жылға дейінгі мерзіммен 
9.067.122 мың теңге мөлшеріндегі болжамды келешек шығындардың келтірілген құнымен ұсынылған.

Қызметкерлерге төленетін сыйақылар
Компания қызметкерлерге әлеуметтік төлемдер жасауға ұжымдық шарт жасасты. Қызметкерлерге төлемдер қызметкер-
лерге төленетін өзге ұзақ мерзімді төлемдер ретінде қаралады. Бұл төлемдерді алу құқығы әдетте қорытынды минималды 
жұмыс өтіліне байланысты. Бұл төлемдердің күтілетін құны жұмыс өтілі барысында өзі белгіленген төлемді жоспар үшін пай-
даланылатынға ұқсас есептік әдістемені қолдана отырып есептеледі. Осы сыйақылар қамтылмаған.

2018 және 2017 жылдар барысындағы төлемдері белгіленген жоспар бойынша міндеттемелердегі өзгерістер келесідей 
көрініске ие:

2018 жыл 2017 жыл

Жыл басындағы төлемдері белгіленген жоспар бойынша міндеттемелердің ағымды 
құны 7.686.396 7.237.393

Ағымдағы қызметтердің құны 202.650 277.046

Пайыздарды өтеу шығындары 706.205 683.369

Актуарийлік (пайдалар)/ шығындар − табыс және шығындарға танылған (294.422) 15.132

Актуарийлік шығындар − өзге жиынтық табыста танылған 1.758.050 280.880

Төленген сыйақылар (1.248.693) (807.424)

Бұрынғы қызметтердің құны 1.079.062 −

Жылдың соңындағы сыйақы бойынша белгілі міндеттемелердің келтірілген құны 9.889.248 7.686.396

Минус: сыйақы бойынша белгілі міндеттемелердің келтірілген құнының ұзақ мерзімді 
бөлігі 873.834 845.839

Белгіленген төлемдері бар жәрдемақыларды төлеу бойынша міндеттемелердің 
келтірілген құнының ұзақ мерзімді бөлігі 9.015.414 6.840.557

Жиынтық табыс туралы есепте танылған сомалар төмендегідей көрсетілген:

2018 жыл 2017 жыл

Жылдың соңындағы белгіленген төлемдері бар жәрдемақыларды төлеу 
бойынша міндеттемелердің келтірілген құны 9.889.248 7.686.396

Таза міндеттемелер 9.889.248 7.686.396

Ағымдағы қызметтердің құны 202.651 277.046

Пайыздарды өтеу шығындары 706.205 683.369

Актуарийлік (пайдалар)/ шығындр (294.423) 15.132

Бұрынғы қызметтердің құны 1.079.062 −

Ағымдағы жылда танылған шығындар 1.693.495 975.547

Өткен жылдардағы қызметтердің және ағымдағы қызметтердің құны өндірістік шығындар, жалпы және әкімшілік шығындар 
құрамындағы жиынтық табыс туарлы есепке кіреді.

Қаржылық есеп
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11. КІРІСТЕР

2018 жыл 2017 жыл

Экспорт

Шикі мұнай 405.660.182 289.233.248

Ішкі нарық

Шикі мұнай 26.100.568 18.190.852

Газды қайта өңдеу өнімдері 193.732 16.374

Өзге сатылымдар мен қызметтер 1.481.742 2.306.329

433.436.224 309.746.803

2018 жыл 2017 жыл

Географиялық нарық

Қазақстан 27.776.042 20.513.555

Швейцария 405.660.182 289.233.248

433.436.224 309.746.803

12. ӨЗІНДІК ҚҰН

Ескертпе 2018 жыл 2017 жыл

Қызметкерлерге төленетін сыйақылар 48.321.372 45.473.564

Пайдалы қазбаларды өндіруге салынатын салық 38.382.677 27.544.373

Тозу, таусылу және амортизация 19.583.791 16.987.216

Жөндеу және қызмет көрсету бойынша қызметтер 14.307.636 10.622.288

Салықтар, табыс салығынан өзге 4.519.290 2.073.306

Материалдар және қор 3.726.813 3.392.720

Электр энергиясы 2.992.286 2.705.124

Көліктік шығындар 2.722.610 1.809.989

Экологиялық міндеттеме бойынша резервтегі өзгеріс 10 (109.116) 6.270.054

Капиталданған активтің сомасынан артатын активтің шығуы бойынша 
міндеттемелерді азайту (821.187) (777.583)

Басқа шығындар 5.898.532 5.858.327

139.524.704 121.959.378

Мұнай қалдықтарының өзгеруі (2.340.653) (669.609)

137.184.051 121.289.769

Ілеспе газды қайта өңдеу бойынша өндірістік шығындар 2018 жылы 3.987.608 мың теңгені құрайды (2017: 2.023.563 мың 
теңге).
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13. САТЫЛЫМ БОЙЫНША ШЫҒЫНДАР

2018 жыл 2017 жыл

Рента салығы 63.900.063 32.583.583

Экспорттық кедендік баж салығы 53.889.693 36.585.787

Көлік шығындары 37.489.248 33.607.657

Сатылым бойынша агентт гонорар 218.027 214.419

155.497.031 102.991.446

14. ЖАЛПЫ ЖӘНЕ ӘКІМШІЛІК ШЫҒЫНДАР

2018 жыл 2017 жыл

Айыппұл және өсімақылар 35.456.878 47.203

Қызметкерлерге төленетін сыйақылар 4.900.339 4.017.880

Тозу, таусылу және амортизация 2.150.372 3.047.606

Жөндеу және қызмет көрсету бойынша шығындар 485.349 432.007

Көлік шығындары 445.139 299.394

Салықтар, табыс салығынан өзге 292.128 207.647

Демеушілік 206.954 323.896

Кеңес беру және аудиторлық қызметтер 130.646 105.677

Күмәнді дебиторлық берешек бойынша резервке түзетпе есептеу/жасау 33.338 (144.342)

Басқа шығындар 997.062 2.803.263

45.098.205 11.140.231

15. ТАБЫС САЛЫҒЫ

31 желтоқсанда аяқталған жылдар үшін табыс салығы бойынша шығындар төмендегідей етіп көрсетілген:

2018 жыл 2017 жыл

Ағымдағы корпоративтік табыс салығы 33.793.029 19.932.851

Корпоративтік табыс салығын түзету (204.009) (178.232)

Үстеме табысқа салынатын ағымдағы салық − 3.202.977

Асырма табыс салығына түзету (4.058.638) 8.036

Қаржылық есеп
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15. ТАБЫС САЛЫҒЫ (жалғасы)

2018 жыл 2017 жыл

Ағымдағы табыс салығы 29.530.382 22.965.632

Кейінге қалдырылған корпоративтік табыс салығы бойынша үнем (1.449.917) (2.266.373)

Кейінге қалдырылған асырма табыс салығы бойынша шығын/ (үнем) 1.485.795 (1.273.915)

Кейінге қалдырылған табыс салығы 35.878 (3.540.288)

Табыс салығы бойынша шығын 29.566.260 19.425.344

2018 жылы, ҚР Салық Кодексінің 758-бабының 2-тармағына сәйкес 2017 жыл бойынша АТС есептеу мақсаттарында Компа-
ния 2009 жылдың 1 қаңтарынан бастап 2018 жылдың 1 қаңтарына дейінгі асырма табыс салығын есептеу мақсаттарында 
шегерілуге жатқызылуы тиіс, бірақ шегерулерге шығарылмаған жинақталған капиталды шығындар сомасын бірден шегеруді 
жүзеге асырды.

Келесі кестеде Қазақстандағы Компанияның салық салуға дейінгі пайдасына тиімді салық мөлшерлемесімен табыс салығы-
ның мөлшерлемесін тексеру келтірілген.

2018 жыл 2017 жыл

Салық салуға дейінгі пайда 112.955.249 75.548.374

Табыс салығы бойынша шығындар 29.566.260 19.425.344

Тиімді салық мөлшерлемесі 26 % 26 %

Табыс салығы бойынша ресми мөлшерлеме бойынша шығындар 22.591.050 15.109.675

Төлем көзінен алынатын салық 210.776 −

Үстеме табысқа салынатын салық − 3.202.977

Өткен жылдар бойынша асырма табыс салығын түзету (3.202.977) −

Өткен жылдар бойынша кейінге қалдырылған асырма табыс салығын түзету 1.485.795 −

Өткен жылдар бойынша корпоративтік табыс салығын түзету (306.758) (170.196)

Өтеуге ҚҚС құнсыздануы 144.562 (532.627)

Шегеруге шығарылмаған шығындар 9.396.724 1.815.515

Корпоративтік табыс салығы бойынша резервті есептеу 102.749 −

Асырма табыс салығын салығы бойынша резервті сторндау (855.661) −

Табыс салығы бойынша шығын 29.566.260 19.425.344

КТС және ҮТС жататын кейінге қалдырылған салық бойынша активтердегі өзгерістер келесі түрде келтірілген:

Негізгі қаражат және 
материалдық емес активтер Резервтер Салықтар Басқасы Жиыны

2017 жылдың 1 қаңтарында (727.061) 4.982.983 1.768.597 851.097 6.875.616

Пайда және шығын құрамында 
танылған (1.440.642) 1.904.444 2.267.774 808.712 3.540.288
2017 жылғы 31 желтоқсанда (2.167.703) 6.887.427 4.036.371 1.659.809 10.415.904

Пайда және шығын құрамында 
танылған (1.911.118) (225.575) 621.026 1.479.789 (35.878)

2018 жылғы 31 желтоқсанда (4.078.821) 6.661.852 4.657.397 3.139.598 10.380.026
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16. БАЙЛАНЫСҚАН ТАРАПТАРМЕН КЕЛІСІМДЕР

«Жалпы бақылаудағы ұйымдар» санаты Бас компанияның және «ҚМГ» ҰК» бақылаушы ұйымдардан тұрады. «Басқа байланы-
сты тараптар» санаты «Самұрық-Қазына» ҰӘҚ бақыланатын ұйымдардан тұрады. 2017 және 2018 жылдың 31 желтоқсанда-
рында аяқталған жыл бойынша байланысты тараптармен жүзеге асырылған сатулар мен сатып алулар келесідей көрініске 
ие:

2018 жыл 2017 жыл

Тауарлар мен қызметтерді сату

Жалпы бақылаудағы ұйымдар 418.891.104 294.852.127

ҚМГ ҰК жүзеге асырылған операциялар 14.402.922 −

Бас Компания 11.697.646 18.184.466

Сатылған мұнай сапасының банкі бойынша шығындары (Бас компания) 
компания) (7.424.663) (5.475.637)

Өзге байланысқан тараптар 34.727 13.163

Тауарлар мен қызметтерді сатып алу

Жалпы бақылаудағы ұйымдар 17.396.986 19.161.798

Бас Компания 5.311.068 16.323.595

Өзге байланысқан тараптар 1.859.124 1.174.485

Еңбекақы және өзгедей қысқа мерзімді төлемдер

Директорлар Кеңесінің мүшелері 54.219 52.904

Саны 3 3

Басқарма мүшелері 221.277 227.602

Саны 8 8

Сауда және өзге дебиторлық берешек

Жалпы бақылаудағы ұйымдар 29.927.445 34.670.288

Бас Компания 3.935.086 4.495.609

Өзге байланысқан тараптар 122.041 8.096

Сауда кредиторлық берешек

Жалпы бақылаудағы ұйымдар 2.100.522 2.911.805

Бас Компания 1.371.427 2.053.981

Өзге байланысқан тараптар 772.698 245.728

Сатылымдар және дебиторлық берешек
Байланысқан тараптарға сатылымдар негізінен «ҚМГ» ҰК» тобының кәсіпорындарына негізінен шикі мұнайды экспорттық 
және ішкі сатылымдар болып табылады. Байланысқан тараптарға экспорттық сату 2018 жылғы 2.357.044 тонна шикі мұнай-
ды құрады (2017: 2.318.046 тонна). Фрахт, трейдер айырмасы және сапа айырмасына үстемелер құнына түзетілген Platt’s сіл-
теме жасаумен анықталған шикі мұнайды сату бағалары. Осындай экспортқа сату бойынша бір тоннаның орташа бағасы 
шамамен 2018 жылы 175.255 теңгені құрады (2017: 127.095 теңге).

Қаржылық есеп
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Сонымен қатар Компания шикі мұнайды ішкі нарыққа ҚМГ ҰК ақырғы бақылаушы акционері болып табылатын Қазақстан 
Үкіметінің қаулысына сәйкес жеткізеді. Осындай ішкі нарыққа жеткізілімдер 2018 жылғы өндірілген шикі мұнайдан 492.369 тон-
наны құрады (2017: 479.064 тонна). Ішкі нарықта сату бағалары ҚМГ ҰК жасалған келісіммен анықталады. 2018 жылы ішкі 
нарыққа жеткізген мұнай үшін Компания бір тонна үшін орта есеппен шамамен 53.010 теңге алды. (2017 жылы 37.972 теңге).

Сатып алу және кредиторлық берешек
ҚМГ БӨ Компанияның шикі мұнайды экспортқа сату бойынша агенті болып табылады. Аталық компанияның шикі мұнайды 
сату үшін агенттік сыйлықақысы 2018 жылы 218.027 мың теңгені құрады. (2017: 214.419 мың теңге). Каспий Құбыр Консор-
циумымен көрсетілген тасымалдау қызметтері Аталық компаниямен 10.488.635 мың теңге (2017: 9.758.677 мың теңге) мөл-
шерінде өтелді.

17. МАҚСАТТАР ЖӘНЕ ҚАРЖЫЛЫҚ ТӘУЕКЕЛДЕРДІ 
БАСҚАРУ САЯСАТЫ

Компания қарыздар, сауда және өзге кредиторлық берешек сияқты түрлі қаржылық міндеттемелерге ие. Компания дебитор-
лық берешек, қысқа мерзімді және ұзақ мерзімді депозиттер және ақшалай қаражат және оның баламалары сияқты түрлі 
қаржылық активтерге ие.

Компания валюталық тәуекелге, кредит тәуекеліне, өтімділік тәуекеліне және шикізат тауарлары бағаларының өзгеру тәуе-
келіне шалдыққыш болып табылады. 

Валюталық тәуекел
Компанияның шетелдік валютаның айырбастау бағамының өзгеріс тәуекеліне ұшырағыштығы ең алдымен Компанияның 
барлық шығындар теңгемен деноминацияланғанда, АҚШ долларында деноминацияланған сатылымның негізгі бөлігі ретінде 
операциялық қызметке, сонымен қатар шетелдік валютада деноминацияланған инвестицияларға жатады.

Төмендегі кестеде Компанияның салық салуға дейінгі пайдасының сезімталдығы (ақшалай активтер мен міндеттемелердің 
әділ құнындағы өзгерістер салдарынан) ықтималдығы барлық өзге параметрлердің өзгеріссіздік шартымен негізді болжауға 
болатын АҚШ долларының айырбастау бағамындағы жеткілікті мүмкін өзгерістерге (монетарлық активтер мен міндеттеме-
лердің әділ құнындағы өзгерістер салдарынан) талдап көрсетілген.

Теңгенің АҚШ долларына 
бағамының артуы/азаюы

Салық салуға дейінгі 
пайдаға әсері

2018 жыл

АҚШ доллары +14,00 % 23.470.950

АҚШ доллары –10,00 % (16.764.964)

2017 жыл

АҚШ доллары +10,00 % 16.599.170

АҚШ доллары –10,00 % (16.599.170)

16. БАЙЛАНЫСҚАН ТАРАПТАРМЕН КЕЛІСІМДЕР (жалғасы)

Сатылымдар және дебиторлық берешек (жалғасы)

«Ембімұнайгаз» акционерлік қоғамы
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Кредиттік тәуекел
Компания оның дебиторлық берешегіне байланысты кредиттік тәуекелге ұшыраған. Сатылымдардың басым бөлігін Компа-
ния ҚМГ ҰК үлестес кәсіпорнына жасайды, және Компания оған қатысты дебиторлық берешек бойынша маңызды тәуекел 
шоғырланымына ие (6, 16 ескертпе). Дебиторлық берешектің қосымша шағын үлесі біртектес топтарға бөлінген және жиын-
тық түрінде құнсыздану құралы ретінде тұрақты бағаланып отырады, соның нәтижесінде Компанияның үмітсіз берешегі бой-
ынша тәуекелі мардымсыз болып қалады.

Компания сол сияқты өзінің инвестициялық қызметін орындау нәтижесінде кредиттік тәуекелге ұшырағыш. Компания, негізі-
нен, салымдарды қазақстандық банктерде орналастырады. Қаржылық мекемелердегі шоттарда жатқан қалдықтарға бай-
ланысты кредиттік тәуекел Компанияның қазынашылық департаментімен Бас компанияның ақшалай қаражатын басқару 
саясатына сәйкес бақыланады. Компанияның қаржылық мекемелердегі дефолттан туындайтын кредиттік тәуекелге макси-
малды сезімталдық мөлшері осы қаржылық активтердің баланстық құнына тең.

Келесі кестеде, басқа көрсетілмесе, «Standard and Poor’s» кредиттік рейтинг белгілері қолданылатын есептік күндегі банктер-
дегі қаржылық активтер сальдосы көрсетілген.

Банктер Кен орны

Рейтинг1

31 желтоқсан 
2018 жылғы

31 желтоқсан 
2017 жылғы 2018 жыл 2017 жыл

«Халық банкі» АҚ Қазақстан BB (тұрақты) BB (теріс) 149.038.765 103.369.357

«АТФ Банк» (Fitch) АҚ Қазақстан B (теріс) B (теріс) 412.557 369.616

«Qazkom» АҚ Қазақстан қолданылмайды B+ (оң) − 33.503.349
149.451.322 137.242.322

1 Дереккөз: банктердің және рейтингтік агенттіктердің сәйкес жылдағы 31 желтоқсандағы жағдай бойынша ресми сайттары.

Тарату тәуекелі
Компания ағымдағы таратушылық құралын қолдана отырып таратушылық тәуекелін бақылайды. Осы құралдың көмегімен 
қаржылық инвестициялармен және қаржылық активтермен байланысты төлемдердің мерзімдері, сонымен қатар болжамды 
операциялық қызметтен түскен ағқша ағыны талданады (мысалы, дебиторлық берешек, басқа қаржылық активтер).

Компанияның мақсатына жергілікті банктерде қысқа мерзімді және ұзақ мерзімді салымдарды қолдану арқылы қаржылан-
дыру үздіксіздігі мен икемділігі арасындағы балансты қолдау болып табылады.

Келесі кестеде Компанияның 2018 және 2017 жылғы 31 желтоқсандағы жағдай бойынша шарттық дисконтталмаған төлем-
дер негізінде қаржылық міндеттемелерді өтеу мерзімдері бойынша ақпарат ұсынылған:

2018 жылғы 
31 желтоқсанда

талап еткен-
ге дейін 3 айдан кем 3–12 ай 1 жыл 5 жыл

5 жылдан 
артық Жиыны

Тарихи міндеттемелер − 796.317 589.023 2.511.819 9.762.312 13.659.471

Сауда және өзге 
кредиторлық берешек 28.905.666 − − − − 28.905.666

28.905.666 796.317 589.023 2.511.819 9.762.312 42.565.137

Қаржылық есеп

119



17. МАҚСАТТАР ЖӘНЕ ҚАРЖЫЛЫҚ ТӘУЕКЕЛДЕРДІ 
БАСҚАРУ САЯСАТЫ (жалғасы)

Тарату тәуекелі (жалғасы)

2017 жылғы 
31 желтоқсанда

талап 
еткенге дейін 3 айдан кем 3–12 ай 1 жыл 5 жыл

5 жылдан 
артық Жиыны

Тарихи міндеттемелер − 638.576 1.915.728 1.809.939 1.008.339 5.372.582
Сауда және өзге 
кредиторлық берешек 22.816.671 − − − − 22.816.671

22.816.671 638.576 1.915.728 1.809.939 1.008.339 28.189.253

Шикізат тауарларына бағалардың өзгеру тәуекелі
Компания халықаралық нарықта АҚШ долларымен түзетілетін шикі мұнай бағасындағы өзгерістер тәуекеліне ұшырағыш. 
Компания келешекте шикі мұнайға бағалардың түрлі деңгейлеріне қатысты сезімталдықты талдаумен қоса жыл сайынғы 
бюджеттер мен мерзімдік болжамдарды дайындайды.

Капиталды басқару
Капитал Компанияның бүкіл жеке капиталын қамтиды. Компанияның капиталды басқаруға қатысты негізгі мақсаты болып 
тұрақты төлем қабілеттігін және капиталдың Компания қызметін жүзеге асыру және стратегиялық мақсаттарға жету үшін 
жеткіліктігін қамтамасыз ету табылады.

2018 жылдың 31 желтоқсанында Компанияның қаржылық жағдайы тұрақты болып, капиталдың консервативті құрылымына 
ие болды. Болашақта Компания капитал құрылымын қолдап отыруды көздеуде, бұл оған икемдік беріп, туындауына орай өсу 
мүмкіндіктерін пайдалану мүмкіндігін қамтамасыз етеді.

Компания капитал құрылымын басқарады және оны экономикалық жағдайлардың өзгеруіне орай өзгертіп отырады. Капи-
тал құрылымын сақтап қалу және өзгерту мақсатымен Компания дивидендтерді төлеу мөлшерлерін реттеп, капиталды ак-
ционерлерге қайтара алады және жаңа акцияларды шығара алады. 2018 және 2017 жылдың 31 желтоқсанында аяқталған 
жылдар барысында капиталды басқару мақсаттарына, саясатына және процедураларына өзгертулер енгізілмеді.

18. ҚАРЖЫЛЫҚ ҚҰРАЛДАР

Қысқа мерзімді сауда дебиторлық берешек, сауда кредиторлық берешек, тарихи міндеттемелер сияқты қаржылық құралдар-
дың әділ құны шамамен олардың баланстық құнына тең.

2018 және 2017 жылдың 31 желтоқсанында Компанияның 1 немесе 2 деңгейлі қаржылық құралдар ретінде жіктелген 
қаржылық құралдары болмады.

2018 және 2017 жылдың 31 желтоқсанында аяқталған жылдар барысында қаржылық құралдарының әділ құнының 1, 2 және 
үшінші деңгейлері арасында ауысулар болмады.

«Ембімұнайгаз» акционерлік қоғамы
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19. ШАРТТЫҚ ЖӘНЕ ШАРТТЫ МІНДЕТТЕМЕЛЕР

Саяси және экономикалық жағдайлар
Қазақстанда экономикалық реформалар және нарықтық экономика талаптарына сәйкес келетін құқықтық, салықтық және 
әкімшілік инфрақұрылымның дамуы жалғасып жатыр. Қазақстандық экономиканың тұрақтылығы көбінесе осы реформа-
лардың барысына, сонымен қатар үкіметтің экономика, қаржылық және ақшалай-кредиттік саясат саласындағы қабылдана-
тын шаралардың тиімділігіне байланысты.

Ішкі нарыққа жеткізу бойынша міндеттемелер
Қазақстандық үкімет мұнай өндіретін компанияларды өндірілген шикі мұнайдың бір бөлігін жергілікті энергетикалық қажет-
тіліктерді қанағаттандыру үшін ішкі нарыққа жеткізуді міндеттейді.

2016 жылдың 1 сәуірінен бастап Компания шикі затты «ҚазМұнайГаз Өңдеу Маркетинг» АҚ сатуды тоқтатып, мұнайды Ата-
лық компанияға сатты. 2018 жылдың 1 шілдесінен Компания шикі мұнайды ҚМГ ҰК мұнайды сатып алу жөніндегі шарттар 
негізінде сата бастады.

Үкімет шикі мұнайдың Компаниямен қазіргі мезетте жеткізетін көлемнен асатын қосымша көлемін жеткізуге міндеттейтін 
жағдайларда ондай жеткізулер нарықтық бағалар бойынша жеткізулер алдында басым болып табылады және шикі затты 
экспортқа сатқанмен салыстырғанда азырақ табыс қалыптастыратын болады, бұл өз кезегінде Компания қызметіне, пер-
спективаларына, қаржылық ахуалына және қызмет нәтижелеріне елеулі әрі теріс әсер етуі мүмкін.

Салық салу
Қазақстан Республикасының салық заңнамасы және нормативтік базасы тұрақты өзгерістерге тап болады. Жергілікті, өңір-
лік және республикалық салық органдарының пікірлері арасында, соның ішінде ХҚЕС пайдаға, шығындарға және қаржылық 
есептіліктің өзгедей баптарына қатысты әдістер бойынша пікірлеріндегі қайшылықтардың орын алулары сирек емес. Қа-
зақстандық салық заңнамасының анықталған және расталған бұзушылықтар үшін қолданыстағы айыппұлдар және өсім 
ақылар режимі қатаңдықпен ерекшеленеді. Қазақстандық салық салу жүйесіне тән тұрлаусыздыққа орай салықтардың, ай-
ыппұл санкцияларының және өсімақылардың әлеуетті сомасы, егер ондайлар бар болса осы уақытқа дейін және 2018 жылғы 
31 желтоқсанда есептелген шығындарға жататын сомадан асуы мүмкін.

Компанияның басшылығы оның салық заңнамасының талдауы орынды болып табылады және Компания салық ұстанымы-
на қатысты рұқсат етілген негіздерге ие деп санайды.

Өтелетін ҚҚС
2018 жылдың қарашасында, Атырау облысы бойынша Салық органымен тексеру актісіне сәйкес Компанияға бюджет-
тен 2017 жыл бойынша қалыптасып қалған 2.221.343 мың теңге мөлшеріндегі ҚҚС сомасынан асыру қайтарылған  
(2017: 8.261.185 мың теңге).

2018 жылдың 31 желтоқсанындағы өтеуге жататын ҚҚС бойынша резерв қалдығы 5.039.434 мың теңгені құрайды  
(2017: 5.038.963 мың теңгені).

Қаржылық есеп
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19. ШАРТТЫҚ ЖӘНЕ ШАРТТЫ МІНДЕТТЕМЕЛЕР (жалғасы)

Экологиялық міндеттемелер
Қоршаған ортаны қорғау бойынша Қазақстандағы заңнама даму үстінде және үнемі өзгерістерге тап болып отырады. Қа-
зақстан Республикасының қоршаған ортаны қорғау саласындағы бұзушылық үшін айыппұлдары маңызды болуы мүмкін. 
10-ескертпеде ашылған сомалардан басқа басшылық Компанияның қаржылық жағдайына, операциялық нәтижелеріне және 
ақшалай қаражаттың қозғалысына айтарлықтай және негативті әсер етуі мүмкін ықтималды экологиялық міндеттемелер 
жоқ деп есептейді.

Экологиялық тексеру

2018 жылдың 23 шілдесінде «Ембімұнайгаз» АҚ Атырау облысының экология Департаментінің 2018 жылдың сәуір-шілде ай-
лары аралығында өткізілген жоспардан тыс экологиялық тексеру нәтижесінде анықталған экологиялық заңнаманы бұзу 
үшін 8.908.222 мың теңге айыппұлын төлеу жөніндегі қаулысын алды. Бұл айыппұл 2017 жылдың 1 қарашасынан бастап 
2018 жылдың 12 маусымына дейінгі кезең барысында газды өртеу нәтижесінде белгіленген нормалардан асатын зиянды 
заттар тасталымдармен байланысты. 2018 жылдың 17 қыркүйегінде Атырау облыстық соты айыппұл мөлшерін 6.681.703 
мың теңгеге дейін азайту жөніндегі қарар қабылдады. 2018 жылдың 19 қазанында Компания бұл айыппұлды мемлекеттік 
бюджетке толық көлемде төледі.

Оған қоса, аталған факті бойынша 2018 жылдың 24 қыркүйегінде Атырау облысы бойынша экология Департаменті 
«Ембімұнайгаз» АҚ қоршаған ортаға келтірілген 7.835.414 мың теңге сомасындағы зиянды өтеу жөніндегі нұсқама шығарды. 
2019 жылдың 30 қаңтарында Атырау облысының мамандандырылған ауданаралық экономикалық соты Атырау облысы бой-
ынша экология Департаментінің қоршаған ортаға келтірілген 7.835.414 мың теңге сомасындағы зиянды өтеу жөніндегі талап 
арызын қанағаттандыру жөніндегі қарар шығарды.

2018 жылдың 18 қазанында «Ембімұнайгаз» АҚ Атырау облысының экология Департаментінің 2018 жылдың 12 маусымынан 
2018 жылдың 10 қазанына дейінгі кезеңде өткізілген екінші жоспардан тыс экологиялық тексеру нәтижесінде анықталған 
экологиялық заңнаманы бұзу үшін 6.861.703 мың теңге айыппұлын төлеу жөніндегі қаулысын алды және 2018 жылдың 
26 қазанында Атырау облысы бойынша экология Департаментімен «Ембімұнайгаз» АҚ қайталама тексеру нәтижелері бойын-
ша аталған кезең барысында келтірілген 6.032.506 мың теңге сомасындағы зиянды өтеу жөніндегі нұсқамасын берілді.

2018 жылдың желтоқсан айында «Ембімұнайгаз» АҚ ілеспе газды өңдеу бойынша қондырғының іске қосу-оңдау жұмыста-
рын аяқтап, пайдалануға енгізді. Осыған байланысты «Ембімұнайгаз» АҚ басшылығы болашақта газды өртеуге қатысты эко-
логиялық заңнаманы бұзылуларын күтпейді.

Екі жоспардан тыс тексеру нәтижелері бойынша Компания 27.428.376 мың теңге сомасындағы резервті есептеді. 
Сонымен қатар, 2018 жылдың қазан-желтоқсан айылары бойынша күтілетін әкімшілік айыппұлдар мен экологиялық зиянға 
6.783.884 мың теңге резерв есептелген (Ескерту 10). Қазіргі мезетте Компания айыппұл мен экологиялық зиянды даулау бой-
ынша наразылық-талап арызын дайындау жұмыстарын өткізуде.

Мұнай кен орындарына берілетін лицензиялар
Компания мемлекеттік органдар тарапынан лицензиялар мен жер қойнауын пайдалануға жасалған келсімшарттарды орын-
дауға қатысты мерзімдік тексерістер нысаны болып табылады. Басшылық осындай тексерістер барысында анықталған 
мәселелерді шешу үшін қажетті түзету шараларын келісу бойынша мемлекеттік органдармен бірге жұмыс істейді. Лицензия-
да аталған ережелерді орындамау айыппұлға, өсімақыға, шектеуге, лицензияны тоқтатуға немесе шақыртуға апаруы мүмкін.

Компания басшылығы  келісімшарттар немесе лицензиялар ережелерін сақтамауға қатысты кез келген мәселелер келіссөз-
дер арқылы немесе түзету шаралары арқылы шешіледі және Компанияның қаржылық жағдайына, операциялық нәтижелері-
не және ақшалай қаражаттың қозғалысына айтарлықтай әсер етпейді деп есептейді.

Компанияның Атырау облыстық әкімшілікке тиесілі мұнай және газ кен орындары жерде орналасқан. Лицензиялар Қа-
зақстан Республикасының Мұнай және Газ министрлігімен берілген, және Компания пайдалы қазбалары өндіруге салынатын 
салықты және осы кен орындарындағы мұнай және газды барлау және өндірісті орындау үшін үстеме табысқа салынатын 
салық төлейді.

«Ембімұнайгаз» акционерлік қоғамы

ҚАРЖЫЛЫҚ ЕСЕПКЕ ЕСКЕРТПЕЛЕР (жалғасы)
Мың теңгемен, егер өзге айтылмаса   
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Компанияның негізгі лицензиялары және олардың әрекет ету мерзімдерінің тоқтау күндері төмендегі кестеде келтірілген:

Кен орны Келісімшарт Әрекет ету мерзімінің аяқталуы

Кенбай № 37 2041

Оңтүстік Шығыс Новобогатинск № 61 2048

23 кен орны № 211 2037

15 кен орны № 413 2043

Тайсойған № 327 2035

Батыс Новобогатинск № 992 2027

Лиман № 406 2033

Қаратон-Сарықамыс № 3577 2020

Мұнай кен орындарына берілген лицензиялар бойынша шарттық міндеттемелер

Жыл Капиталдық шығындар Операциялық шығындар

2019 55.268.060 2.781.528

2020 1.160.466 2.782.948

2021 1.095.018 1.282.964

2022-2048 1.095.018 1.580.085

58.618.562 8.427.525

Қаржылық есеп
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БАЙЛАНЫС АҚПАРАТЫ

Мекенжайы: 
«Ембімұнайгаз» акционерлік қоғамы

Қазақстан Республикасы, 060002, Атырау қ., Уалиханов к–сі., 1.
Телефон: +7 (7122) 32-29-24

Факс: +7 (7122) 35-41-34
www.embamunaigas.kz

Қоғаммен байланысу қызметі
Сулейменова Лаура Женисовна
Каражанова Галия Аманбаевна

Тел.: +7 (7122) 99-34-77, 99-34-21, 35-50-56, 99-32-09
E–mail: L.Suleimenova@emg.kmgep.kz

Корпоративтік хатшы
Унаев Дастан Мустахимұлы

Тел.: +7 (7122) 993-240
E-mail: D.Unaev@emg.kmgep.kz

Құжаттамалық қамтамасыз ету тобы
Тел.: +7 (7122) 99-31-35, 99-32-93

Факс: +7 (7122) 35-41-27
E-mail: info@emg.kmgep.kz

Сатып алулар және жергілікті қамту департаменті
Тел: +7 (7122) 99-34-42

Материалдық – техникалық жабдықтау департаменті
Тел.: +7 (7122) 76-47-78

Әлеуметтік саясат департаменті
Тел.: +7 (7122) 35-49-04
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