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PwC әлемде 
PwC фирмалар желісі бизнес клиенттер бизнесінің құнын арттыруға бағытталған аудит қызметін, 
салық және консалтингтік қызметтерді ұсынады. Әлемнің 157 еліндегі 208 000-нан астам адам жаңа  
бағыттар әзірлеу және клиенттерге практикалық кеңестер беру үшін өздерінің идеяларын, тәжірибелері мен 
шешімдерін біріктіреді. Неғұрлым толығырақ ақпаратты мына сайттан қараңыз: www.pwc.com/kz. 

PwC Қазақстанда 
Қазіргі кезде PricewaterhouseCoopers Қазақстан қызметкерлері Астана мен Алматы қалаларында 400-ден 
астам адамды құрайды, ол  ұлттық және халықаралық клиенттердің адам қызығарлық тізіміне қызмет 
көрсетеді. Сонымен қатар, компания Орталық Азия өңірінде: Бакуде (Әзербайжан), Ереванда (Армения), 
Тбилисиде (Грузия), Бішкекте (Қырғызстан), Ташкентте (Өзбекстан), Ашхабадта (Түрікменстан) 
және Улан-Баторда (Монғолия) белсенді жұмыс істейді. Компаниямен бірге отын-энергетикалық 
сектор, қаржылық қызмет, тұтыну және өнеркәсіп тауарлары, телекоммуникация және қызмет секторларын 
қоса алғанда, экономиканың барлық салаларындағы клиенттерінің де саны өсті.  

PwC салалық басшылары өнеркәсіптің энергетикалық саласы әлемдік нарықтың басым саласы болып 
табылатынын мойындайды.   

PwC дүниежүзілік энергетикалық тобы энергетика саласындағы құрамы 300 серіктес пен 3,000 
маманнан тұратын дүниежүзілік желі арқылы энергетикалық нарықтың әрбір секторындағы қызметті жүзеге 
асыратын клиенттерге консультациялық қызмет көрсетуге маманданады.  Олар трансұлттық мұнай-газ және 
электр энергетикалық компанияларға қызмет көрсететін жетекші фирма болып табылады. Олардың өнімдері 
мен ресурстарын осы салаға шоғырланған біртұтас тәжірибеге біріктіру мейлінше жоғары сапалы қызмет 
көрсетуге барлық клиенттердің қызметіне қосымша құндылық енгізуге мүмкіндік береді.  PwC жергілікті 
клиенттер олардың білімі мен тәжірибесінің артықшылықтарын пайдалана алуы және оны өздерінің 
күнделікті қызметіне енгізе алуы үшін жергілікті жерлердегі жұмысқа әлемдік ресурстарды тартады.  

Клиенттер алдындағы PwC міндеті – олар жұмыс істейтін саланың проблемаларын және олар кездесетін 
қтындықтарды түсіну.  

Соңғы 20 жыл ішінде PwC Қазақстанның энергетикалық секторындағы аудиторлық және консультативтік 
қызметтің жетекші өнім берушісі болып табылады. PwC Қазақстанның ірі тау-кен және электр энергетикалық 
компанияларымен жұмыс істейді.  PwC кәсіби білімді, салалық ерекшеліктерді, озық халықаралық тәжірибе 
мен мәдени мәдени айырмашылықтарды түсінуді біріктіретін қызметтерді көрсетеді.  

Қазақстандағы PwC қызметкерлерінің мейлінше күрделі әрі техникалық тұрғыдан қиын жобалармен жұмыс 
жасауда тәжірибелері бар. Аталған жобалар жемісті жұмыс істеуде  – алынған білім энергетика саласындағы 
және басқа саладағы клиенттермен жұмыс жасау барысында пайдаланылады.  
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 PwC –дің энергетика саласында жұмыс істейтін 
компанияларға қызмет көрсету тәжірибесі 
Кәсіби қызмет көрсетуге салалық мамандану мамандарға энергетика секторындағы клиент- 
кәсіпорындардың бизнесті жүргізу ерекшеліктерін зерттеуге, сондай-ақ олардың осы компанияларда 
кездесетін проблемаларды егжей-тегжейлі зерттеуіне мүмкіндік береді, бұл аталған проблемаларды 
неғұрлым тиімді әрі жедел шешуге көмектеседі .   

Бүкіл дүние жүзінде 2500-ден аса жылу және электр энергетикалық компаниялар біздің аудит бойынша 
клиенттеріміз болып табылады, олардың ішінде: 

PwC-дің энергетика саласындағы жаһандық аудиторлық клиенттер: 
• AGL Resources Inc. • Consolidated Edison Inc. • N.V. Nuon  

• Allegheny Energy, Inc. 
• Constellation Energy Group 

Inc. 
• National Fuel Gas 

Company 
• Ameren Corporation • DTE Energy Corporation • National Grid plc 
• American Water Works Company • E.ON AG • NSTAR 
• BG Group plc • Edison International • Pepco Holdings, Inc. 
• British Energy Plc • Enbridge Inc • Puget Energy, Inc. 
• Calpine Corporation • Energy Australia • RusHydro  
• Centrica plc • Exelon Corporation • RWE AG 
• China Power International 

Generation Company Limited • Federal Grid 
• Southern Union 

Company 

• CLP Holdings Limited 
• Huaneng Power International, 

Inc. 
• Southwest Gas 

Corporation 
• CMS Energy Corporation • Koc Holding A.S. • TECO Energy, Inc. 

Ірі, жаһандық корпорациялар нарығында жетекші орынға ие фирма ретінде PwC жаһандық 
шоттарды басқару, ресурстарды жұмылдыру және өзара жүйелі іс-қимылды қамтамасыз ету 
саласындағы неғұрлым кешенді және талап етуші клиенттердің артықшылығын түсінеді. PwC 
лидерлігі нарық үлесімен расталады: PwC «Үлкен Төрттіктің» кез келген басқа фирмасына қарағанда 
Fortune Global 500 компаниясының көпшілігінің аудитін жүргізеді.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

 



 

 PwC-дің Қазақстандағы тәжірибесі    
Төменде Қазақстандағы соңғы бірнеше жылдар бойында ҚЕХЖ бойынша дайындалған қаржылық 
есептілік аудиті бойынша қызмет көрсетілген және қазіргі кезде қызмет көрсетіліп жатқан электр 
энергетикасы саласындағы клиенттердің тізімі келтірілген.  

Компания Қызмет түрі Кезең 

«Самұрық-Энерго» АҚ Холдингтік компания. 2008 – 2010, 
2012 - 2015 жж. 

«Алатау Жарық 
Компаниясы» АҚ 

Алматы қаласы және Алматы облысы үшін электр 
энергиясын тасымалдау, желідегі электрді 
техникалық бөлу жөніндегі қызмет. 

2010,  
2012-2015 жж. 

«Алматы электр 
станциялары» АҚ 

Алматы қаласы мен Алматы облыстары үшін 
электр және жылу энергиясын өндіру. 

2010,  
2012-2015 жж. 

«Ақтобе ТЭЦ» Ақтөбе қалас үшін электр және жылу энергиясын 
табиғи газ негізінде өндіру. 2012-2015 жж. 

«АлматыЭнергосбыт» ЖШС Алматы қаласы және Алматы облысы аумағында 
электр энергиясын сатуды жүзеге асырады.   

2008 – 2010, 
2012 - 2015 жж. 

«Шардара ГЭС» АҚ Электр энергиясын өндіру. 2007 

«Мойнақ ГЭС» АҚ Шарын өзенінде су электр станциясын салу 
2008 
2012 - 2015 жж. 

«Маңғыстау электр тораптық 
бөлу компаниясы» АҚ 

Мұнай және басқа компаниялар үшін электр 
энергиясын тасымалдау, желідегі электрді 
техникалық тұрғыда бөлу жөніндегі қызмет, сондай-
ақ Маңғыстау облысындағы шалғай ауылдық 
аудандарға электр сату жөніндегі қызмет. 

2008 – 2010, 
2012 - 2015 жж. 

Болат Нұржанов 
атындағы Екібастұз 
ГРЭС-1 стансасы 

4000 МВт орнатылған қуаты бар , электр энергиясын 
бөлу және өткізу конденсациялық ЖЭС . Негізгі отын 
станциясы «Богатырь» және « Северный» болып 
табылады. 
 

2013-2015 жж. 

«Екібастұз ГРЭС-2 станциясы» 
АҚ  

«Богатырь» және «Северный» көмір кенішінде 
өндіріжылін көмір негізінде электр және жылу 
энергиясын өндіру.  

2005-2009 жж. 

«Еуроазиялық Энергетикалық 
Корпорация» АҚ 

«Восточный» көмір кенішінде ашық тәсілмен тас 
көмір өндіру және электр энергиясын өндіру.  2005 – 2015 жж. 

«Богатырь Көмір» ЖШС «Богатырь» және «Северный» көмір 
кеніштерінде ашық тәсілмен тас көмір өндіру. 

2008 – 2010, 
2012 - 2015 жж. 

«МАЭК -Казатомпром» 
ЖШС 
 

 
Электр энергиясын өндіру. 

2014-2015 жж. 

Алматы Су Холдинг Алматы қаласында суық суды тасымалдау, сату 
және ағынды суларды кәдеге жарату. 2010-2012 жж. 
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 Біздің басқа салалардағы клиенттеріміз: 

Компанияның атауы Қызмет көрсету мерзімі 

«Қазатомөнеркәсіп» АҚ 2 жыл 
«ТНК «Қазхром» ТҰҚ» АҚ  9 жыл 
«ССТКӨБ» АҚ 9 жыл 
«Жәйрем ТКБК» АҚ 9 жыл 
«Қазақстан алюминийі» АҚ 9 жыл 
«Қазақстан электролиз зауыты» АҚ 9 жыл 

Теңіз ШеврОйл 8 жыл 
Қарашығанақ Петролеум Оперэйтинг 15 жыл 
Аджип Қашаған Каспиан Оперэйтинг 12 жыл 
Каспий құбыр желісі консорциумы 7 жыл 
Қазақстан-Қытай құбыры 7 жыл 
GSM Қазақстан (Кселл) 13 жыл 
Филип Моррис 14 жыл 
 «Варваринск» АҚ 5 жыл 
«Нова-Цинк» ЖШС 6 жыл 
«Голд Ленд» ЖШС 4 жыл 
«Шұбаркөл Көмір» АҚ 6 жыл 
«Сарыарқа Energy» ЖШС 4 жыл 
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 PwC-дің IPO мәмілелерін қамтамасыз етудегі 
тәжірибесі 
 
PwC халықаралық капитал нарығындағы мәмілелерді 
қамтамасыз ету бойынша білікті мамандардың саны 
жағынан  ТМД елдеріндегі көшбасшылардың бірі болып 
табылады. Их команда при поддержке коллег из 
международной сети фирм PwC фирмасының 
халықаралық желісіндегі әріптестердің қолдауымен 
олардың командасы барлық халықаралық қор 
биржаларында мәмілелер дайындау мен оларды 
қамтамасыз ету қызметін ұсынады.  2005 жылдан 
бастап қазіргі кезге дейін  PwC капитал нарығындағы 
мәмілелерді қамтамасыз ету бөлімінің мамандары IPO-ға 
шығу және ТМД елдері компанияларының 
еурооблигациялар шығару мәселелері бойынша   90-нан 
астам мәміле өткізуге көмек көрсетті.   

Топ қолмен және ERP-жүйесімен жүзеге асырылатын бақылауды, IPO-диагностикасын өткізу 
мәселелері бойынша қызметтер, тартылған капиталды салықтық құрылымдау, мәміле бойынша 
түсімдерді пайдалану және салық салу мақсаттары үшін шығындарды шегеру, сондай-ақ жоғары 
басшылық пен Директорлар кеңесі үшін сыйақы беру бағдарламаларын әзірлеуді қоса алғанда, өзге 
қызметтермен қатар кепілгерлік хат дайындау, проформа түрінде есептілік дайындау бойынша 
консультациялық қызмет, басшылардың шешімдеріне және Проспектінің басқа секцияларына 
жасалатын талдауды дайындау, бухгалтерлік есеп жүргізу мәселелері, есепті кезеңді тез жабу 
әдістемесін қолдану бойынша консультациялық қызметтер, ішкі бақылау құралдарын әзірлеу және 
оңтайландыру саласындағы қызметтерді көрсетеді. 

Мамандарының кәсіби біліктілігінің жоғары болуы мен тәжірибесінің молдығы PwC-дің ТМД елдері 
кәсіпорындары үшін ІРО-ны өткізумен байланысты жобалардың саны бойыншаТМД нарығындағы жетекші 
компания екендігін айғақтайды.  Соңғы 6 жылда олар Қазақстан мен Ресейдің 30-дан астам клиенттеріне 
биржаға бағалы қағаздарды ойдағыдай орналастыруына көмектесті. Олардың арасында Қазақстан үшін 
Сentral Asia Metals және ENRC компаниялары, Ресей үшін «Сбербанк», «Уралкалий», «Новатэк», 
«Русагро», Global Ports және «Гидравликалық машиналар мен жүйелер» тобы бар.  

Энергетикалық сектор 

Олардың Капитал нарығындағы мәмілелерді қамтамасыз ету жөніндегі тобының мамандары 
салалық терең білімге және энергетикалық нарыққа ENRC (IPO, Қазақстан), Exillon Energy (IPO, 
Қазақстан, Ресей) «РусГидро», ОГК-3, ОГК-5 (IPO, Ресей), СНПС-Ақтөбемұнайгаз (EMTN 
Еурооблигайиялар бағдарламасы, Қазақстан), Газпром, Новатек, Транснефть (еуробондтар, Ресей) 
секілді ірі қатысушыларының бағалы қағаздарды орналастыру бойынша ТМД энергетикалық 
секторы компанияларымен мол жұмыс тәжірибеге ие.  

Төменде ТМД елдеріндегі PwC-дің IPO-ға дайындау және ТМД елдері компанияларының еуробондтарын 
шығару бойынша  кейбір жобаларының тізімі келтіріледі.  

PwC-дің Қазақстандық офисінде орналасқан капитал нарығындағы мәмілелерді қамтамасыз ету жөніндегі 
мамандар әлемнің 27 еліндегі 480 серіктестен, оның ішінде Лондонда, Мәскеуде және Варшавада жұмыс 
істейтін 130-дан астам маманнан  тұратын PwC – дің капитал нарығындағы мәмілелерді қамтамасыз ету 
жөніндегі жаһандық тобының ажыратылмас бөлігі болып табылады.  
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 ІРО-ны дайындау және өткізу бойынша біз алуан түрлі консультациялық қызмет 
көрсеткен  PwC аудиторлық клиенттері 

Эмитент  Ел Жыл Қор биржасы Қаражат тартылды,  АҚШ  млн долл.  

ҚазТрансОйл  Қазақстан 2012 КАСЕ/Халықтық 
IPO 188 

Кселл (үдерісте)  Қазақстан 2012 KASE/LSE 525 

БЭЖ федералды 
желілік компаниясы Ресей 2011 Лондон ҚБ Техникалық листинг 

Central Asia Metals  Қазақстан 2010 Лондон ҚБ (АИР) 60 

Протек  Ресей 2010 РТС, ММВБ 400 

Exillon Energy  Ресей 2009 Лондон ҚБ 100 

РусГидро  Ресей 2009 Лондон ҚБ Техникалық листинг 

Акрон  Ресей 2008 Лондон ҚБ 3 

ENRC  Қазақстан 2007 Лондон ҚБ (АИР) 3,037 

ОГК-3  Ресей 2007 РТС 3 100 

Энел ОГК-5  Ресей 2006 ММВБ, РТС 459 

Челябинск мырыш 
зауыты  Ресей 2006 Лондон ҚБ 281 

RGI International  Ресей 2006 Лондон ҚБ (АИР) 192 

Urals Energy   Ресей 2005 Лондон ҚБ (АИР) 132 

СеверстальАвто 
(SOLLERS)  Ресей 2005 ММВБ, РТС 135 

НЛМК  Ресей 2005 Лондон ҚБ 609 

Новатэк  Ресей 2005 Лондон ҚБ 878 

Zirax  Ресей 2005 Лондон ҚБ (АИР) 14 

 
ТМД аумағында еурооблигацияларды орналастыру бойынша PwC қызметі* 
* Reg  S және/немесе 144A талабы бойынша 
 
Эмитент  Ел  Жыл  Қор биржасы  

Самұрық-Энерго  Қазақстан  2012  Ирландия ҚБ  

Газпром Нефть  Ресей  2012  Ирландия ҚБ  

Газпром  Ресей  2012  Ирландия ҚБ  

НЛМК Ресей  2012  Ирландия ҚБ  

Кокс  Ресей  2011  Ирландия ҚБ  

Новатек  Ресей  2011  Ирландия ҚБ  

Метинвесть  Украина  2011  Ирландия ҚБ  

Газпром  Ресей  2010  Ирландия ҚБ  

РусГидро  Ресей  2010  Лондон ҚБ 

Азовсталь  Украина  2006  Лондон ҚБ 
Aлроса  Ресей  2005  Люксембург ҚБ 
НКНК  Ресей  2005  Ирландия ҚБ  

СНПС-Ақтөбемұнайгаз  Қазақстан  2004  Лондон ҚБ 
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