
ЖИЫНТЫҚ КІРІС ТУРАЛЫ ЕСЕП
Мың теңгемен

Ескерт.

31 желтоқсанда аяқталған жыл үшін

2019 жылғы
2018 жыл (қайта 

есептелгені)*

Сатып алушылармен жасалған шарттар бойынша түсім 11 450.944.713 432.249.743

Сатудың өзіндік құны 12 (150.630.785) (136.477.846)

Жалпы пайда 300.313.928 295.771.897

Өткізу шығыстары 13 (154.561.625) (155.497.031)

Жалпы және әкімшілік шығыстар 14 14.412.821 (45.098.205)

Геологиялық барлау шығыстары және құрғақ ұңғымаларды 
есептен шығару 15 (23.245.088) (2.742.279)

Өтелуге жататын ҚҚСтың құнсыздануы (2.943.871) −

Операциялық пайда 133.976.165 92.434.382

Қаржылық кіріс 1.453.496 1.406.614

Қаржылық шығындар (3.471.137) (3.288.726)

Бағамдық айырма, нетто (1.101.952) 21.868.468

Басқа да кіріс 1.624.024 1.186.481

Басқа да зиян (734.859) (651.970)

Салық салынғанға дейінгі пайда 131.745.737 112.955.249

Табыс салығы бойынша шығыстар 16 (30.344.706) (29.566.260)

Бір жылғы пайда 101.401.031 83.388.989

Басқа да жиынтық зиян
Келесі кезеңдерде пайданың немесе зиянның құрамына қайта 
сыныптауға жатпайтын басқа да жиынтық зиян сомалары (салықтарды 
шегере отырып)

Белгіленген төлемдері бар зейнетақы бағдарламалары 
бойынша қайта бағалаудан болған зиян 10 (2.254.491) (1.758.050)

Келесі кезеңдерде пайданың немесе зиянның құрамына 
қайта сыныптауға жататын басқа да жиынтық зиян (2.254.491) (1.758.050)

Салықтарды шегере отырып, бір жылғы жиынтық кірістің 
жиыны 99.146.540 81.630.939

* Осы бағандарда келтірілген кейбір сомалар 2018 жылғы қаржылық есептілікпен үйлеспейді, өйткені жасалған түзетулерді көрсетеді, олар 
туралы толық ақпарат 2  қосымшада келтірілген.

Басқарма төрағасының экономика және қаржы жөніндегі орынбасары

Р.Н. Тасмагамбетова

Бас бухгалтер

Н.Ж. Махамбетов

117 – 160 бет аралығындағы есеп саясаты мен  ескертпелер осы қаржылық есептіліктің ажырамас бөлігі болып табылады.
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АҚША ҚАРАЖАТЫНЫҢ ҚОЗҒАЛЫСЫ ТУРАЛЫ ЕСЕП
Мың теңгемен

Ескерт.

31 желтоқсанда аяқталған жыл үшін

2019 жылғы 2018 жылғы

Операциялық қызмет

Салық салынғанға дейінгі пайда 131.745.737 112.955.249

Салық салынғанға дейінгі пайданы таза ақша 
ағындарымен салыстыруға арналған түзетулер

Амортизация және құнсыздану 27.245.663 21.734.163

Негізгі құралдардың және барлау активтерінің шығуынан 
болатын залал 4,5 984.628 651.970

Таза бағамдық айырмалар (1.335.948) (14.836.862)

Басқа да кірістер мен шығыстар (2.211.221) 1.798.561

Резервтердегі өзгеріс (20.094.965) 25.773.853

Қаржылық шығындар 3.471.137 2.582.521

Қаржылық кіріс (1.453.496) (1.406.613)

Айналым капиталына түзетулер

Тауарматериалдық қорлардың өсуі 1.569.233 (3.771.519)

Салықтар бойынша алдын ала төлемді және өтелуге ҚҚС 
ұлғайту (17.989.843) (3.654.502)

Төленген аванстарды және келешек кезеңдердің 
шығыстарын азайту 382.600 (688.189)

Сауда дебиторлық берешектің өсуі (11.575.030) 5.109.898

Сауда және өзге де кредиторлық берешектің азаюы (1.954.531) 3.591.308

Пайдалы қазбаларды өндіруге салынатын салықтың және 
төленуге жататын ренталық салықтың өсуі 2.766.320 5.129.738

Төленген табыс салығы (26.855.034) (33.267.857)

Операциялық қызметтен түскен ақша қаражатының таза 
ағымдары 84.695.250 121.701.719

Инвестициялық қызмет

Негізгі құралдарды сатып алу (39.784.005) (30.692.389)

Материалдық емес активтерді сатып алу (468.548) (7.139.258)

Мерзімді депозиттерді алу/(орналастыру) (953.191) 30.117.107

Алынған сыйақы 1.453.308 1.406.301

Инвестициялық қызметте пайдаланылған таза ақша 
ағындары (39.752.436) (6.308.239)

117 – 160 бет аралығындағы есеп саясаты мен  ескертпелер осы қаржылық есептіліктің ажырамас бөлігі болып табылады.
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Ескерт.

31 желтоқсанда аяқталған жыл үшін

2019 жылғы 2018 жылғы

Қаржылық қызмет

Акционерлерге төленген дивидендтер 8 (117.401.771) (85.844.545)

Тарихи міндеттемелерді төлеу (1.279.059) (2.564.224)

Қаржылық қызметте пайдаланылған таза ақша ағындары (118.680.830) (88.408.769)

Ақша қаражаты мен оның баламаларының таза өзгеруі (73.738.016) 26.984.711

1 қаңтарға ақша қаражаты мен оның баламалары 111.445.891 73.423.065

Таза бағамдық айырма 1.481.083 11.038.115

31 желтоқсанға ақша қаражаты мен оның баламалары 6 39.188.958 111.445.891

Басқарма төрағасының экономика және қаржы жөніндегі орынбасары

Р.Н. Тасмагамбетова

Бас бухгалтер

Н.Ж. Махамбетов

117 – 160 бет аралығындағы есеп саясаты мен  ескертпелер осы қаржылық есептіліктің ажырамас бөлігі болып табылады.
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