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2017 жылдың 31 желтоқсанында аяқталған жыл іші пайда немесе залал туралы есеп
(мың қазақстандық теңгемен)

Ескерту

2017 ж.

2016 ж.

5

234,125,870

201,848,997

Пайда және басқа табыстар
Жолаушылар тасымалы
Жүк және пошта

5

6,411,243

5,366,615

Өзге табыстар

5

6,915,984

5,270,350

Кері жалдаумен жүзеге асырылған сату операциялары бойынша табыс

5

Барлық пайда және басқа табыстар

2,763,786
250,216,883

212,485,962

Операциялық шығыстар
Жанармай

(59,826,835)

(44,712,103)

6

(33,631,403)

(30,763,207)

Жолаушыларға қызмет көрсету

6

(28,243,092)

(23,885,702)

Қызметкерлер жөніндегі шығыстар

6

(23,179,432)

(22,150,166)

Әуежайлық қызмет көрсету және навигация

Инженерлік-техникалық қызмет көрсету

6

(22,550,423)

(20,754,766)

Әуе кемелердің операциялық лизингі бойынша шығыстар

6

(20,020,648)

(19,984,547)

Сату жөніндегі шығыстар

6

(13,190,215)

(10,346,267)

Экипажға байланысты шығыстар

6

(9,861,592)

(9,505,480)

Тозу және амортизация

11

(8,804,819)

(9,812,651)

Мүлік жалдау жөніндегі шығыстар

(1,639,393)

(1,463,427)

Консультациялық, заңды және кәсіби қызметтер

(1,368,378)

(919,742)

(1,261,460)

(1,502,446)

(1,184,274)

(1,123,301)

(783,391)

(32,272)

Сақтандыру

6

Ақпараттық технологиялар
Табыс салығынан басқа салықтар
Өзгелер
Барлық операциялық шығыстар
Операциялық пайда
Қаржылық кірістер

7

Қаржылық шығыстар

7

(4,050,215)

(2,567,589)

(229,595,570)

(199,523,666)

20,621,313

12,962,296

2,377,603

2,643,353

(3,624,325)

(22,607,652)

Бағам айырмашылығынан алынған залал, таза мөлшерде

(3,380,448)

(3,916,339)

Салық салуға дейінгі пайда/(залал)

15,994,143

(10,918,342)

Табыс салығы бойынша шығыстар

8

Жыл ішіндегі таза пайда/(залал)
Акцияға келетін негізгі және тоғытылған пайда/(залал) (теңгемен)

19

(3,175,793)

(1,915,629)

12,818,350

(12,833,971)

754,021

(754,939)

Компания Басшылығының атынан:

Питер Фостер
Президент
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Алматы қ., Қазақстан Республикасы

Азамат Оспанов
Қаржылық есептілік жөніндегі вице-президент, Бас бухгалтер

11-57-шы беттердегі ескертулер осы қаржы есептілігінің ажырамас бөлігі болып табылады. Тәуелсіз аудиторлардың есебі 2-4 беттерде келтірілген.

Компания
жөнінде

Стратегиялық
есеп

Басшылық
есебі

Қаржылық
есептілік
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2017 жылдың 31 желтоқсанында аяқталған жыл іші басқа жиынтық табыс туралы есеп
(мың қазақстандық теңгемен)

Ескерту

2017 ж.

2016 ж.

12,818,350

(12,833,971)

Ақша ағымдарын хеджирлеу құралдары бойынша нәтиже

384,229

1,340,620

Ақша ағымдарын хеджирлеу бойынша нәтиженің кейінге қалдырылған
салығы

(76,846)

(268,124)

Жыл іші таза пайда/(залал)
Салық шегерісінен кейін, келесі кезеңдерде пайда немесе залал құрамына қайта топтастыру мүмкіндігіне ие басқа жиынтық табыс/(шығыс):

Ақша ағымдарын хеджирлеу құралдары бойынша іске асырылған шығын

24

3,355,090

3,663,089

Ақша ағымдарын хеджирлеу құралдары бойынша іске асырылған шығын
бойынша кейінге қалдырылған салық

24

(671,018)

(732,618)

Жыл іші басқа жиынтық табыс, табыс салығының шегерісінен
кейін
Жыл іші жалпы жиынтық пайда/(залал)

2,991,455

4,002,967

15,809,805

(8,831,004)

11-57-шы беттердегі ескертулер осы қаржы есептілігінің ажырамас бөлігі болып табылады. Тәуелсіз аудиторлардың есебі 2-4 беттерде келтірілген.
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2017 жылдың 31 желтоқсанындағы қаржылық жағдай туралы есеп
(мың қазақстандық теңгемен)

Ескерту

31 желтоқсан 2017 ж.

31 желтоқсан 2016 ж.

Активтер
Ұзақ мерзімді активтер
9

86,988,810

90,394,888

Материалдық емес активтер

Жылжымайтын мүлік, ғимараттар мен жабдықтар

10

976,558

1,048,988

Ұзақ мерзімді активтер үшін алғытөлемдер

14

2,687,174

3,037,643

Кепілдікті салымдар

12

6,525,659

5,132,812

Саудалық және өзге дебиторлық берешек

15

1,303,990

2,057,574

98,482,191

101,671,905

Ағымдағы активтер
Тауарлы-материалдық босалқы қорлар

13

12,832,135

13,760,924

Берілген алғытөлемдер

14

9,767,208

7,523,981

245,220

261,039

Саудалық және өзге дебиторлық берешек

15

8,479,909

7,349,333

Өзге салықтар бойынша алдын-ала төлем

16

6,010,537

5,434,608

Табыс салығы бойынша алдын-ала төлем

Кепілдікті салымдар

12

11,589,839

11,646,414

Банктердегі депозиттер

17

1,570

33,187,073

Ақша қаражаттары және банк есепшоттарындағы қалдықтар

18

Активтер жиыны

49,245,150

9,994,243

98,171,568

89,157,615

196,653,759

190,829,520

2,501,550

2,501,550

48,996

48,996

(23,749,821)

(26,741,276)

50,033,094

37,214,744

28,833,819

13,024,014

Меншікті капитал мен міндеттемелер
Меншікті капитал
Жарғылық капитал

19

Қосымша төленген капитал
Хеджирлеу құралдары бойынша резерв, салық шегерісінен кейін

24

Бөлінбеген пайда
Меншікті капитал жиыны
Ұзақ мерзімді міндеттемелер
Несиелер

23

3,495,775

4,013,668

Қаржылық лизинг бойынша міндеттемелер

24

93,317,211

111,818,460

Кейінге қалдырылған салық міндеттемелері

8

3,662,874

2,213,122

Әуе кемелеріне техникалық қызмет көрсетуге резерв

21

20,109,275

12,850,065

120,585,135

130,895,315

Ағымдағы міндеттемелер
Несиелер

23

541,863

543,603

Қаржылық лизинг бойынша міндеттемелер

24

13,268,515

13,748,610

Болашақ кезеңдердің табыстары

20

16,095,939

12,741,811

Әуе кемелеріне техникалық қызмет көрсетуге резерв

21

4,406,580

6,746,834

Саудалық және өзге кредиторлық берешек

22

12,921,908

13,129,333

47,234,805

46,910,191

Міндеттемелер жиыны

167,819,940

177,805,506

Меншікті капитал мен міндеттемелер жиыны

196,653,759

190,829,520

11-57-шы беттердегі ескертулер осы қаржы есептілігінің ажырамас бөлігі болып табылады. Тәуелсіз аудиторлардың есебі 2-4 беттерде келтірілген.

Компания
жөнінде

Стратегиялық
есеп

Басшылық
есебі

Корпоративтік
басқару

Қаржылық
есептілік

2017 жылдың 31 желтоқсанында аяқталған жыл іші меншікті капиталдағы өзгерістер туралы есеп
(мың қазақстандық теңгемен)

Ескерту

2016 жылдың 1 қаңтарында

Жарғылық
капитал

Қосымша
төленген
капитал

Хеджирлеу
құралдары
бойынша
резерв

Бөлінбеген
пайда

2,501,550

48,996

(30,744,243)

Меншікті капитал жиыны

55,230,054

27,036,357

Жыл ішіндегі шығын

(12,833,971)

(12,833,971)

Ақша ағымдарын хеджирлеу құралдары,
салық шегерісінен кейін

(12,833,971)

(12,833,971)

Жанармай хеджирлеу құралдары, салық
шегерісінен кейін
Жанармай хеджирлеу құралдардан іске
асырылған залал, салық шегерісінен
кейін

1,072,496

24

2,930,471

Жыл ішіндегі жалпы жиынтық залал
Жарияланған дивидендтер

2,501,550

48,996

(12,833,971)
(5,181,339)

(5,181,339)

(26,741,276)

37,214,744

13,024,014

12,818,350

12,818,350

Жыл ішіндегі таза пайда
Ақша ағымдарын хеджирлеу құралдары,
салық шегерісінен кейін
Ақша ағымдарын хеджирлеу құралдары
бойынша іске асырылған залал, салық
шегерісінен кейін

24

Жыл ішіндегі жалпы жиынтық пайда
2017 жылдың 31 желтоқсанында

2,501,550

48,996

2,930,471

4,002,967
19

2016 жылдың 31 желтоқсанында

1,072,496

(8,831,004)

307,383

307,383

2,684,072

2,684,072

2,991,455

12,818,350

15,809,805

(23,749,821)

50,033,094

28,833,819

11-57-шы беттердегі ескертулер осы қаржы есептілігінің ажырамас бөлігі болып табылады. Тәуелсіз аудиторлардың есебі 2-4 беттерде келтірілген.
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2017 жылдың 31 желтоқсанында аяқталған жыл іші ақша қаражаттарының қозғалысы туралы есеп
(мың қазақстандық теңгемен)

Ескерту

2017 ж.

2016 ж.

15,994,143

(10,918,342)

8,804,819

9,812,651

Операциялық қызмет
Салық салуға дейінгі пайда/(залал)
Түзетулер:
Жылжымайтын мүлік, ғимараттар мен жабдықтар тозуы мен материалдық
емес активтердің амортизациясы

11

Жылжымайтын мүлік, ғимараттар мен жабдықтардың шығуынан түскен
табыстар
Алғытөлемдер мен саудалық және өзге дебиторлық берешек құнсыздануы үшін резервтердің (қалпыну келуі)/есептелуі
Өтімді емес тауарлы-материалдық босалқы қорларды есептен шығару

(2,958,230)
14, 15

(1,565,775)

17,930,541

13

4,384

39,306

Қолданылмаған демалыс бойынша резервтің есептелуі
Әуе кемелеріне техникалық қызмет көрсету резервінің есептелуі
Жолаушыларды ынталандыру бағдарламасы бойынша резертің есептелуі
Бағам айырмасынан шеккен залал, таза

70,382

(122,794)

6,412,776

6,054,442

1,187,399

82,564

3,380,448

3,916,339

Қаржылық табыстар, құнсыздануды есептемегенде

7

(830,263)

(2,613,470)

Қаржылық шығыстар, құнсыздануды есептемегенде

7

3,624,325

4,364,490

34,124,408

28,545,727

1,221,945

(541,398)

Айналым капиталындағы өзгерістерге дейін операциялық қызметтен түскен ақша қаражаттары
Саудалық және өзге дебиторлық берешектердің өзгеруі
Берілген алғытөлемдердің өзгеруі
Тауарлы-материалдық босалқы қорлардың өзгеруі

(2,667,608)

(4,562,971)

924,405

(2,920,734)

Пайда немесе залал арқылы әділ құны бойынша көрсетілетін қаржы активтері мен міндеттемелерінің және хеджирлеу құралдарының өзгеруі
Саудалық және өзге кредиторлық берешектің және өзге ағымдағы міндеттемелердің өзгеруі
Болашақ кезеңдер табыстарының өзгеруі

(128,350)
(2,302,194)

(1,509,650)

2,166,729

1,498,966

Операциялық қызметтен түскен ақша қаражаттары

33,467,685

20,381,590

Төленген табыс салығы

(2,458,086)

(4,094)

Алынған сыйақы
Операциялық қызметтен түскен таза ақша қаражаттары

1,032,502

2,019,402

32,042,101

22,396,898

(9,074,454)

(9,335,336)

Инвестициялық қызмет
Жылжымайтын мүлік, ғимараттар мен жабдықтарды сатып алу
Жылжымайтын мүлік, ғимараттар мен жабдықтарды сатудан түсім

2,298,262

398,419

(222,111)

(1,066,476)

Мерзімдік банктік және кепілдік депозиттерін орналастыру

(6,735,869)

(120,678,493)

Мерзімдік банк және кепілдік депозиттерін өтеу

37,099,566

118,110,520

23,365,394

(12,571,366)

Материалдық емес активтерді сатып алу

Инвестициялық қызметтен алынған/(пайдаланылған) таза ақша
қаражаттары

11-57-шы беттердегі ескертулер осы қаржы есептілігінің ажырамас бөлігі болып табылады. Тәуелсіз аудиторлардың есебі 2-4 беттерде келтірілген.

Компания
жөнінде

Стратегиялық
есеп

Басшылық
есебі

Қаржылық
есептілік

Корпоративтік
басқару

2017 жылдың 31 желтоқсанында аяқталған жыл іші ақша қаражаттарының қозғалысы туралы есеп (жалғасы)
(мың қазақстандық теңгемен)

Ескерту

2017 ж.

2016 ж.

(13,073,475)

(13,433,591)

(4,077,286)

(4,258,912)

Қаржылық қызмет
Қаржылық жалдау бойынша төлемдер
Төленген сыйақы
Несиелерді алу

4,661,033

Несиелерді төлеу
Дивидендтер бойынша төлемдер

(517,893)
19

Қаржылық қызметте пайдаланылған таза ақша қаражаттары
Ақша қаражаттарының және олардың баламаларының таза ұлғаюы/(азаюы)
Шетелдік валютада ұсталатын ақша қаражаттарына айырбас бағамдары
өзгерістерінің әсері

(129,473)
(5,181,339)

(17,668,654)

(18,342,282)

37,738,841

(8,516,750)

1,512,066

698,670

Жыл басындағы ақша қаражаттары және олардың баламалары

18

9,994,243

17,812,323

Жыл соңындағы ақша қаражаттары және олардың баламалары

18

49,245,150

9,994,243

11-57-шы беттердегі ескертулер осы қаржы есептілігінің ажырамас бөлігі болып табылады. Тәуелсіз аудиторлардың есебі 2-4 беттерде келтірілген.
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