
«ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ Басқармасының  

ҚТКФ 2017-2020 жылдар бойынша жеке және шоғырландырылған жылдық 

қаржы есептіліктерін бекіту және  таза кірістерді бөлмеу  

туралы шешімдер 

 

 

2020 жыл 

«ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ Басқармасы «Қазақтеңізкөлікфлоты» ҰТКҚК» ЖШС  2020 

жыл бойынша жеке және шоғырландырылған жылдық қаржы есептіліктерін бекіту  

және 2020 жыл бойынша таза кірістерді бөлмеу туралы шешім қабылдады (2021 

жылғы 31 наурыздағы №10 хаттама, 11-мәселе).  

 

  

Анықтама үшін: 

«ҚазМұнайГаз» ҰТКҚК» ЖШС компаниялар тобынан «ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ 

пайдасына ақшалай ағын 2020 жылы «ҚазМұнайГаз» ҰТКҚК» ЖШС және «Altai 

Shipping Ltd» арасында,  «ҚазМұнайГаз» ҰТКҚК» ЖШС және «Alatau Shipping 

Ltd» арасында кредиттік келісімдер бойынша міндеттемелердің төлемін мерзімінен 

бұрын  берешекті ішінара өтеуді есепке ала отырып 10 миллион АҚШ доллары 

мөлшерінде жүргізу арқылы жүзеге асырылды. Осы төлемдер 2021 жылға 8,7 

миллион АҚШ доллары мөлшерінде жоспарланды.  

   

«ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ Жоспарлау жөніндегі комитетінің хаттамалық шешімімен 

(2021 жылғы12 наурыздағы №10 хаттама) 2021 жыл ішінде кемінде 500 мың АҚШ 

долларын «ҚазМұнайГаз» ҰТКҚК» ЖШС және «Altai Shipping Ltd» арасында 

кредиттік келісім бойынша мерзімінен бұрын ішінара негізгі берешекті өтеуге 

көздестіру ұсынылды, ол 2021 жылғы 09 сәуірде орындалды.  

 

2019 жыл 

«ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ Басқармасы «Қазақтеңізкөлікфлоты» ҰТКҚК» ЖШС  2019 

жыл бойынша жеке және шоғырландырылған жылдық қаржы есептіліктерін  бекіту 

және 2019 жыл бойынша таза кірістерді бөлмеу туралы шешім қабылдады (2020 

жылғы 31 наурыздағы №12 хаттама, 12-мәселе).  

  

Анықтама үшін: 

«ҚазМұнайГаз» ҰТКҚК» ЖШС компаниялар тобынан «ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ 

пайдасына ақшалай ағын 2019 жылы «ҚазМұнайГаз» ҰТКҚК» ЖШС және «Altai 

Shipping Ltd» арасында,  «ҚазМұнайГаз» ҰТКҚК» ЖШС және «Alatau Shipping 

Ltd» арасында кредиттік келісімдер бойынша міндеттемелердің төлемін ішінара 

берешекті мерзімінен бұрын  өтеуді есепке ала отырып 9,3 миллион АҚШ доллары 

мөлшерінде жүргізу арқылы жүзеге асырылды.  

  

2018 жыл 

«ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ Басқармасы «Қазақтеңізкөлікфлоты» ҰТКҚК» ЖШС  2018 

жыл бойынша жеке және шоғырландырылған жылдық қаржы есептіліктерін  бекіту 



және «ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ пайдасына 418 миллион теңге мөлшерінде 

дивиденттерді төлеу арқылы «Қазақтеңізкөлікфлоты» ҰТКҚК» ЖШС 2018 жыл 

бойынша таза кірістерін бөлу туралы шешім қабылдады (2019 жылғы 28 

наурыздағы №15 хаттама, 21-мәселе).  

  

Анықтама үшін: 

«ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ пайдасына дивиденттер 2019 жылғы сәуірде 418 миллион 

теңге мөлшерінде төленді. Төлемдер кестесіне сәйкес 2018 жылы «ҚазМұнайГаз» 

ҰТКҚК» ЖШС және «Altai Shipping Ltd» арасында,  «ҚазМұнайГаз» ҰТКҚК» 

ЖШС және «Alatau Shipping Ltd» арасында кредиттік келісімдер бойынша 

міндеттемелер 5,7 миллион АҚШ доллары мөлшерінде жүзеге асырылды.  

  

2017 жыл 

«ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ Басқармасы «Қазақтеңізкөлікфлоты» ҰТКҚК» ЖШС  2017 

жыл бойынша жеке және шоғырландырылған жылдық қаржы есептіліктерін бекіту  

туралы шешім (2018 жылғы 26 наурыздағы №10 хаттама, 18-мәселе) қабылдады.  

 

2017 жыл бойынша шығындарға ұшырауға байланысты «ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ 

пайдасына дивиденттер төлемдері жүзеге асырылмады.     

 

Төлемдер кестесіне сәйкес 2017 жылы «ҚазМұнайГаз» ҰТКҚК» ЖШС және «Altai 

Shipping Ltd» арасында,  «ҚазМұнайГаз» ҰТКҚК» ЖШС және «Alatau Shipping 

Ltd» арасында кредиттік келісімдер бойынша міндеттемелер 12,7 миллион АҚШ 

доллары мөлшерінде жүзеге асырылды.  
 

 

 

 

 

 


