
мың. теңге

Көрсеткіштердің атауы Жол коды Есепті кезеңге Алдағы кезеңге

Түсім 010 169 043,00 182 070,00

Сатылған тауарлар мен қызметтердің өзіндік құны 011 120 553,00 115 911,00

Жалпы пайда (010 жол – 011 жол) 012 48 490,00 66 159,00

Сату бойынша шығыстар 013

Әкімшілік шығыстар 014 50 120,00 60 131,00

Операциялық пайда жиыны (залал) (+/- 012 жолдан 016 жолды қоса 

алғанда)
020 -1 630,00 6 028,00

Қаржылық кірістер 021

Қаржылық шығыстар 022

Үлестік қатысу әдісі бойынша есепке алынатын қауымдасқан ұйымдар мен 

бірлескен қызметтің пайдасындағы (залалындағы) ұйымның үлесі
023

Өзге кірістер 024 1 863,00 4 032,00

Өзге шығыстар 025 53,00 11,00

Салық салғанға дейінгі пайда (залал) (+/- 020-жолдан 025-жолды қоса 

алғанда)
100 180,00 10 049,00

Табыс салығы бойынша шығыстар (-) (кірістер (+)) 101 -402,00 -2 010,00

Салық салғаннан кейін жалғасатын қызметтен түсетін пайда (залал)  (100 

жол - 101 жол)
200 -222,00 8 039,00

Салық салғаннан кейін тоқтатылған қызметтен түсетін пайда (залал) 201

Мыналарға қатысты бір жылғы пайда: (200 жол + 201 жол): 300 -222,00 8 039,00

негізгі ұйымның меншік иелері

бақыламайтын меншік иелерінің үлесі

Өзге де жиынтық пайда (410 жолдан 420 жолды қоса алғанда сомасы): 400

өзге де жиынтық табыс арқылы әділ құнмен бағаланған борыш қаржылық 

құралдарды қайта бағалау
410

үлестік қатысу әдісі бойынша есепке алынатын қауымдасқан ұйымдар мен 

бірлескен қызметтің өзге де жиынтық табысындағы (залалындағы) үлесі
411

мерзімі кейінге қалдырылған табыс салығы мөлшерлемесін өзгеру әсері 412

Ақша ағындарын хеджирлеу 413

Шетелдік ұйымдарға инвестициялар бойынша бағамдық айырма 414

Шетелдік операцияларға таза инвестицияларды хеджирлеу 415

Өзге де жиынтық пайданың өзге де құрауыштары 416

Пайда (залал) құрамында кері сыныптау кезіндегі түзету 417

өзге де жиынтық табыс құрауыштарының салықтық әсері 418

Кейінгі кезеңдерде (табысқа салынатын салықты шегергендегі) кірістерге 

немесе шығыстарға қайта жіктелген өзге де жиынтық табыстың жиынтығы 

(410-жолдан бастап 418-жолды қоса алғанда сомасы)

420

негізгі құралдар мен материалдық емес активтерді қайта бағалау 431

үлестік қатысу әдісі бойынша есепке алынатын қауымдасқан ұйымдар мен 

бірлескен қызметтің өзге де жиынтық табысындағы (залалындағы) үлесі
432

Зейнетақы міндеттемелері бойынша актуарлық пайда (залал) 433

өзге де жиынтық табыс құрауыштарының салықтық әсері 434

өзге де жиынтық табыс арқылы әділ құнмен бағаланған үлестік қаржылық 

құралдарды қайта бағалау
435

Кейінгі кезеңдерде (табысқа салынатын салықты шегергенде) кірістерге 

немесе шығыстарға қайта жіктеуге жатпайтын өзге де жиынтық табыстың 

жиынтығы (431-жолдан бастап 435-жолды қоса алғандағы сомасы)

440

Жалпы жиынтық пайда (300 жол + 400 жол) 500 -222,00 8 039,00

Мыналарға тиесілі жалпы жиынтық пайда:

негізгі ұйымның меншік иелері

бақыламайтын меншік иелерінің үлесі

Акцияға арналған пайда: 600

Акцияға арналған базалық пайда:

жалғасатын қызметтен

тоқтатылған қызметтен

Акцияға арналған ажыратылған пайда:

жалғасатын қызметтен

тоқтатылған қызметтен
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