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Тіркелген 
_________________ 
«___»______________________2012 жылы 
 
«Облигациялар шығарылымын уәкілетті органның  
мемлекеттік тіркеуден өткізуі,  нобайы  сипатталған  
облигацияларды  сатып алуға қатысты  инвесторларға  қандай 
да бір  ұсыныстарды  ұсынуды білдірмейді. Облигациялар 
шығарылымын  мемлекеттік тіркеуден өткізуді  жүзеге 
асырған  уәкілетті орган,  аталмыш құжаттағы  ақпараттың 
анықтығына  жауапты емес. Облигациялар шығарылымының  
ноубайы  тек Қазақстан Республикасы заңнамаларының 
талаптарына сәйкестілігі  қарастырылды.  Эмитенттің 
лауазымды тұлғалары,  аталмыш ноубайдағы ақпараттардың  
анықтығы үшін жауапта болады және онда берілген барлық 
ақпараттың анықтығы екендігін және  эмитентпен оның 
облигацияларына қатысты,  инвесторларды жаңсақтыққа 
ұшыратпайтынын қуаттайды» 

 
 
 
 
 
 

«Корпорация АПК-Инвест» жауапкершілігі шектеулі 

серіктестігінің 

(«Корпорация АПК-Инвест» ЖШС) 

екінші облигациялық бағдарлама шеңберінде 

облигациялардың төртінші шығарылым проспектісі 

 
 
 
 
 
 

Күні (Проспект  мәлiметтерi қай уақытқа көрсетiлген):  2012 жыл 31 мамыр 
 
Облигациялар түрі:                                купонды, қамтамасыз етілмеген 
 
Облигациялар саны:                 10 000 000 (Он миллион) дана 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
  

Астана қ., 2012 ж. 
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1. Аталған облигацияны шығару «Корпорация «АПК-Инвест» жауапкершілігі шектеулі 
серіктестігінің (әрі Эмитент) екінші облигациялық бағдарлама проспектісіне сәйкес жүзеге 
асырылады.   

 
2. Облигациялық бағдарлама туралы мәлімет: 

Екінші облигациялық бағдарлама 
проспектісінің мемлекеттік тіркеу мерзімі  

 

Қазақстан Республикасының Ұлтық Банкінің 
Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын 
реттеу мен бақылау комитетінде 2011 ж. 10 
мамырында тіркелді  

Ақша түріндегі екінші облигациялық 
бағдарлама шеңберінде жүзеге асырылатын 
шығарылым мөлшері 

50 000 000 000 (Елу миллиард) теңге  

Облигацияны шығарудың реттік нөмірі 4 (Төртінші) шығарылым 
Алдыңғы шығарылым туралы мәліметтер 

Ақшалай түрдегі бірінші облигациялық 
бағдарлама мөлшері 

20 000 000 000 (Жиырма миллиард) теңге 

1 (бірінші шығарылым) 
Шығарылымның уәкiлеттi органда 
тiркелген күнi 
 

07 наурыз 2008 ж., Қазақстан Республикасы 
Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын 
реттеу мен қадағалау агенттігінде тіркелген. 

Облигация саны 5 000 000 (Бес миллион) дана 
Номиналдық құн бойынша 
шығарылымның көлемi 

5 000 000 000 (Бес миллиард) теңге 

Орналастырылған облигациялардың саны 5 000 000 (Бес миллион) дана 

2 (екінші шығарылым) 
Шығарылымның уәкiлеттi органда 
тiркелген күнi 
 

02 сәуір 2008 ж., Қазақстан Республикасы 
Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын 
реттеу мен қадағалау агенттігінде тіркелген. 

Облигация саны 5 000 000 (Бес миллион) дана 
Номиналдық құн бойынша 
шығарылымның көлемi 

5 000 000 000 (Бес миллиард) теңге 

Орналастырылған облигациялардың саны 4 995 500 (Төрт миллион тоғыз жүз тоқсан бес 
мың бес жүз) дана 

3 (үшінші шығарылым) 
Шығарылымның уәкiлеттi органда 
тiркелген күнi 
 

07 мамыр 2008 ж., Қазақстан Республикасы 
Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын 
реттеу мен қадағалау агенттігінде тіркелген. 

Облигация саны 10 000 000 (Он миллион) дана 
Номиналдық құн бойынша 
шығарылымның көлемi 

10 000 000 000 (Он миллиард) теңге 

Орналастырылған облигациялардың саны 9 998 524 (Тоғыз миллион тоғыз жүз тоқсан 
сегіз мың бес жүз жиырма төрт) дана.  

Екінші облигациялық бағдарлама  
Ақша түріндегі екінші облигациялық 
бағдарламаның мөлшері 

50 000 000 000 (Бес миллиард) теңге 

1 (бірінші шығарылым) 
Шығарылымның уәкiлеттi органда 
тiркелген күнi 
 

Қазақстан Республикасының Ұлтық Банкінің 
Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын 
реттеу мен бақылау комитетінде 2011 ж. 10 
мамырында тіркелді 

Облигация саны 10 000 000 (Он миллион) дана  
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Номиналдық құн бойынша 
шығарылымның көлемi 

10 000 000 000 (Он миллиард) теңге 

Орналастырылған облигациялардың саны 9 334 084 (Тоғыз миллион үш жүз отыз төрт 
мың сексен төрт) дана 

2 (екінші шығарылым) 
Шығарылымның уәкiлеттi органда 
тiркелген күнi 
 

Қазақстан Республикасының Ұлтық Банкінің 
Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын 
реттеу мен бақылау комитетінде 2011 ж. 20 
маусымында тіркелді 

Облигация саны 10 000 000 (Он миллион) дана  

Номиналдық құн бойынша 
шығарылымның көлемi 

10 000 000 000 (Он миллиард) теңге 

Орналастырылған облигациялардың саны 8 243 788 (Сегіз миллион екі жүз қырық үш 
мың жеті жүз сексен сегіз) дана  

3 (үшінші шығарылым) 
Шығарылымның уәкiлеттi органда 
тiркелген күнi 
 

Қазақстан Республикасының Ұлтық Банкінің 
Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын 
реттеу мен бақылау комитетінде 2011 ж. 21 
шілдесінде тіркелді 

Облигация саны 10 000 000 (Он миллион) дана  

Номиналдық құн бойынша 
шығарылымның көлемi 

10 000 000 000 (Он миллиард) теңге 

Орналастырылған облигациялардың саны 5 231 880 (Бес миллион екі жүз отыз бір мың 
сегіз жүз сексен) дана 

 
ұстаушы бұрын шығарылған облигациялардың әр түріне беретін құқықтар, оның ішінде 
шектеулерді (ковенант) бұзу кезінде іске асырылған және ұстаушылардың осы құқықтарды 
іске асыру тәртібі көрсетілген,  ұстаушылармен жасалған құнды қағаздарды сатып алу-сату 
шарттарында көзделген құқықтар.    
Бұрын шығарылған облигацияларды ұстаушыларға мынадай құқықтар берілген: 
 тиесілі облигациялардың атаулы құнын алу құқығы;   
 сыйақы алу құқығы;  
 өз талаптарын Қазақстан Республиаксының заңнамасында көзделген тәртіппен қанағаттандыру 

құқығы;   
 облигацияларды еркін сату және басқадай  иесіздендіру құқығы;  
 облигацияларға меншік құқығына туындайтын өзге де құқықтар.  
Шығарылған облигациялар ауқымында бұзушылық орын алған жоқ.  
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3. Шығару құрылымы: 

1 Облигациялар түрі Купонды облигациялар, қамтамасыз 
етілмеген 

2 Шығарылатын облигациялар саны 10 000 000 (Он миллион) дана 
Номиналдық бағасы бойынша 
облигация шығарудың жалпы көлемі 

10 000 000 000 (Он миллиард) теңге  

3 Бір облигацияның номиналды бағасы 1 000 (Бір мың) теңге 
4 Нұсқауы бар облигациялар бойынша сыйақы: 
 Облигациялар бойынша сыйақының 

мөлшері (купон мөлшері) 
Сыйақының тіркелген мөлшері номиналдық 
бағасынан жылына 10%. 

Сыйақыны төлеу басталатын мерзімі Облигацияның айналысқа түскен мерзімде 
басталады.   
Облигацияның айналысқа түсу мерзімі 
облигацияның «Қазақстан қор биржасы» АҚ 
арнайы тізіміне қосылған күнінен басталады.  

Сыйақыны төлеу кезеңі және оны 
төлеу мерзімі.  
 

Сыйлықақы төлеу облигациялар айналымға 
түскен кезден бастап облигациялардың өтеуi 
мерзіміне дейін жылына 2 (екі) рет әрбір 6 
(алты) ай сайын теңгемен төленеді. 

 Сыйақыны төлеудің тәртібі мен 
шарттары (купонның) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Сыйақы төлеу теңгемен, яғни 
облигацияларды ұстаушылардың ағымдағы 
банктік есебіне ақша аудару жолымен жүзеге 
асырылады, олар бұл төлемдер жүзеге 
асырылатын кезеңнің соңғы күнінен бастап 
10 жұмыс күн ішінде  төленеді. 
Облигациялар бойынша сыйақыны алу 
құқығы  төлемдер жүзеге асырылатын 
кезеңнің соңғы күніне алынған облигациялар 
ұстаушылар тізіліміне енген тұлғалардың 
құқығы бар.  
Купондық сыйақы төлеу күнінің 
номиналдық және жартыжылдық купон 
сыйақы купон мөлшерінің туындысы болып 
саналады.  Үтірден кейінгі белгі саны және 
айландыру  методы  «Қазақстан қор 
биржасы» АҚ ішкі құжаттарымен 
белгіленеді.  
Егер облигацияларды ұстаушы тұрақты 
мекемесі бар Қазақстан Республикасының 
резиденті болмаған жағдайда, купондық 
сыйақы төлеу мен негізгі қарыз, Қазақстан 
Республикасының аумағында банктік 
есепшоты бар болған жағдайда, қазақстан 
теңгесімен жүзеге асырылады. Сыйақы 
сомасы мен негізгі қарыз сомасына қатысты, 
инвестордан тиісті сұрауға жауап алынған 
кезде, банк тағайындаған бағам бойынша 
теңгені басқа валютаға ауыстыру мүмкіндігі 
қарастырылған. Ақшаны ауыстыру 
облигацияның иесі есебінен жүзеге 
асырылады. 
Сыйақының соңғы төлемі, облигацияларды 
өтеумен бір уақытта теңгемен жүзеге 
асырылады. Барлық төлемдер (сыйақыны 
төлеу мен негізгі қарыз сомасы)   ақшасыз 
есеп айырысуын Эмимент арқылы жүзеге 
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асырады. 

Сыйлықақы төлеуді есептеу үшiн 
қолданылатын уақыт аралығы 
 

Сыйлықақы төлеу (купон) Эмитенттің 
базалық уақытты есептеуімен жүргізіледі 
360/30 (жылына 360 күн/айына 30 күн)  

Индекстелген облигацияларды 
шығарғандағы есеп айырысу тәртiбі 

Облигациялар индекстелген болып 
табылмайды. 

Егер сыйлықақы беру мөлшерi 
бекiтiлген болып табылмаса, оның 
мөлшерiн анықтау ретi көрсетiледi 

Облигациялар бойынша сыйлықақы беру 
мөлшері бекітілген. 

5 Облигациялардың айналуы мен оны өтеу туралы мәліметтер: 
Облигацияның айналысқа түскен 
мерзімде 

Облигациялардың айналысқа түсу мерзімі 
«Қазақстан қор биржасы» АҚ арнайы сауда 
алаңындағы облигациялардың бірінші 
саудасы өтетін  мерзімі болып табылады. 

Айналу мерзімі Облигаций айналысқа түсу мерзімінен 
басталады 5 (бес) жыл 

Облигацияны өтеу шарттары Облигацияларды өтеу соңғы купонды 
төлеумен бір уақытта номиналдық құны 
бойынша жүзеге асырылады. 
Облигацилардың номиналдық бағасы мен 
облигация бойынша соңғы купонды төлеу  
төлемдер жүзеге асырылатын кезеңнің соңғы 
күнінен бастап 10 жұмыс күн ішінде  
төленеді. 

Облигацияны өтеу мерзімі Облигацияларды өтеу айналысқа түсу 
мерзімінен бастап 5 (Бес) жыл мерзімі 
өткеннен кейін өтеледі. 

Облигация бойынша міндеттерді 
орындау орны 

Қазақстан Республикасы, 010000, Астана қ., 
Отырар көшесі, 4/3 үй, 15 кеңсе. 

 Облигацияларды өтеу тәсілі Облигациялапр бойынша негізгі қарыз және 
соңғы купон төлемдер сомасын өтеу 
тізілімдер жүйесінде тіркеуші тіркеген 
облигация ұстаушыларының ағымдағы 
банктік есепшотына ақша аудару жолымен 
жүзеге асырылады. 

6 Облигациялар бойынша қамтамасыз 
ету 

Аталған облигациялар қамтамасыз етілмеген 
болып шығарылады. 

7 Облигацияны ұстаушының өкілі 
туралы мәлімет 

 «Асыл-Инвест» Акционерлік қоғамы 
(Алматы қ-сы, Байтұрсынова к-сі, 132Б, 2 
қабат, тел.:  +7 (727) 300-43-00). 
Облигацияларды ұстаушылар өкілінің 
қызметін көрсету жөніндегі Келісім-шарт 
№2  08.06.2012 ж. 

8 Тіркеуші туралы мәлімет Облигация ұстанушының тізілімін 
қалыптастыру, жүргізу және сақтау "Бағалы 
қағаздардың бірынғай тіркеушісі" 
акционерлік қоғамымен жүргізіледі, 
орналасқан орны: заңды мекенжай: 050000, 
Алматы қаласы, Айтеке би көшесі 67; нақты 
мекенжай: 050012, Алматы қаласы, Қарасай 
батыр көшесі 89 үй,  тел. +7 (727) 272-69-
40, 272-69-90. Бағалы қағаздар 
ұстаушыларының тiзiлiмдер жүйесiн жүргiзу 
бойынша Келісім-шарт №00021-АО/Т 2012 
ж . 18 маусым. 

9 Облигацияларды орналастыруға «Алиби Секьюритиз» Акционерлік қоғамы 
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қатысатын ұйымдар туралы мәлімет 
 
 

(Алматы қаласы, Әл-Фараби даңғылы, 97-үй, 
№ч/1; тел: +7 (727) 315-47-25, 315-49-18, 
315-47-31), «Қазақстан қор биржасы» АҚ-
ның мүшесі болып табылады және Қазақстан 
Республикасы Қаржы нарығын және қаржы 
ұйымдарын реттеу мен қадағалау 
агенттігімен 2007 жылы 20 ақпанда берілген 
№ 041201413 номиналды ұстаушы ретінде 
бағалы қағаздар рыногында клиенттердің 
шоттарын жүргізуге құқығымен брокерлік 
және дилерлік қызметпен айналысуға 
берілген мемлекеттік лицензиясы және 
Эмитентпен жасалған келiсiм шарты 
негізінде жұмыс істейді. Қаржылық қызмет 
көрсету келісім шарты №131-ФК-001  06 
сәуір 2011ж. 
Облигацияларды орналастыру сонымен 
қатар Эмитенттің өзімен және/немесе керек 
болған жағдайда, Қазақстан 
Республикасының қолданыстағы 
заңнамасына сәйкес осы қызметпен 
айналысатын тиісті өкілеттігі бар  
андерайтерлерді жалдауға құқығы бар. 

10 Төлем агенті туралы мәлімет Төлем агенттігінің қарастырылмаған 
11 Ұстаушыға облигация беретін 

құқықтар  
 

  осы облигацияны шығару ноубайы 
қаралған мерзімде облигацияның номиналды 
құнын алу құқығы;  
 осы облигацияны шығару ноубайы 
қаралған мерзімде сыйақы алу құқығы; 
 Қазақстан Республикасының 
заңнамасында қаралған тәртіпте және 
жағдайда  өз талаптарын қанағаттандыруға 
құқығы; 
 облигациялармен өкімдік ету құқығы 
мен иеліктен шығару құқығы; 
 облигацияға меншік құқығынан 
туындайтын өзге де құқығы.  

11-1 Эмитенттің облигациялары бойынша 
дефолт жариялануы туындауы 
мүмкін оқиғалар 
 
 

Эмитенттің облигациялары бойынша дефолт 
кезеңнің соңғы күнінен кейінгі күннен 
бастап 10 күн ішінде облигациялар бойынша  
купондық сыйақы және/немесе негізгі 
борыш төленбеген немесе толықтай 
төленбеген жағдайда туындайды. 

Эмитент облигация ұстаушыларға осы 
Проспектінің ережелеріне сәйкес төлеуге 
міндетті кез-келген соманы төлемеген 
жағдайда, Эмитент  облигация ұстаушыларға 
кешіктірілген әр бір күн үшін   ақша 
міндеттемесінің немесе оның бөлігі 
орындалатын  күні Қазақстан 
Республикасының Ұлттық Банкі белгілеген   
ресми қайта қаржыландыру ставкасына 
сәйкес есептелетін өсімпұл төлеуге міндетті 
(яғни, келесi  төлеу одан кейінгі мерзiмнің ар 
жағында соңғы күнi iске асатын). 

Эмитент дефолт туындаған жағдайда 
облигация ұстаушылардың назарына 
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дефолттың туындау фактісі жөніндегі 
ақпаратты «Қазақстандық қор биржасы» АҚ-
ға  облигациялардың параметрі, купондық 
сыйақы төленуі тиісті күн, орындалмаған 
міндеттеменің көлемі, міндеттеменің 
орындалмау себебі көрсетілген, облигация 
ұстаушылардың өз талаптарын 
қанағаттандыру жөніндегі  ықтимал іс-
қимылдары, сондай-ақ Эмитент өз 
міндеттемелерін орындау үшін қолданатын 
іс-шаралар мен Эмитент облигацияны 
ұстаушылармен өз міндеттемелері бойынша 
есеп айырысуды жоспарлап отырған күні 
атап өтілген ресми хатты бағалы қағаздар 
шығарылым  проспектісінде  көрсетілген  
купондық сыйақы   төленетін  күнге  дейін  
үш  жұмыс  күнінен кешіктірмей  жолдау 
арқылы облигация ұстаушылардың назарына 
жеткізуге міндетті.  Облигациялар бойынша 
дефолт туындаған жағдайда, Эмитент 
дефолтты  туындатқан себептерді жою және 
облигация ұстаушылардың құқықтарын 
қамтамасыз ету үшін барлық күш-жігерін 
жұмсайды.  

12 Мерзімінен бұрын өтеу (егер осы 
құқық Эмитенттің органының 
облигация шығару шешімімен 
ескерілген болса) 

Қарастырылмаған 

12-1 Эмитенттің облигация 
ұстаушыларды өз қызметі мен 
қаржылық жай-күйі жөнінде 
хабардар ету тәртібі. 

Эмитенттің қызметі мен қаржылық жай-күйі 
жөніндегі ақпарат «Қазақстандық қор 
биржасы» АҚ-дың www.kase.kz 
ресмисайтында орналастырылатын болады. 
Облигация ұстаушылары Эмитенттен осы 
ақпаратты жазбаша хат жолдау арқылы 
сұратуға құқылы.  Эмитент сауалды алған 
күннен бастап 10 күнтізбелік күн ішінде 
жазбаша түрде ақпарат беруге міндетті.   

13 Облигацияны орналастырудан түскен 
ақшаны пайдалану 
 

Облигацияларды орналастырудан алынған 
құралдар толық көлемде  Эмитенттің  жалпы  
корпоративтік мақсаттарына жіберіледі, 
соның ішінде ағымдағы қарыздарын қайта 
қаржыландыру, сондай-ақ сауда қызметін 
жүзеге асыруға арналған айналым 
қаражатын (ауыл шаруашылығы өнімімен 
жасалатын сауда операцияларына) 
толықтыру үшін.                         
Келешекте алынатын ақша құралдарын 
жоспарланған үлестірулерге  әсер ететін  
өзгерістер  туындаған  жағдайларда Эмитент   
облигациялар шығарылым проспектісіне 
Қазақстан Республикасының заңнамасына 
сәйкес керекті  өзгерістерді енгізеді.   

3-1 Эмитенттің сыйақы төлеудің әр 
кезеңінде облигация өтелетін сәтке 
дейін сыйақы төлеу мен негізгі 
борыштың сомасын төлеу үшін 
қажетті ақшалай қаражатының 
көздері мен ағындарының болжамы. 

Облигация шығару проспектісіне  № 1 
қосымша.  
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3-2 Эмитентпен қабылданған шектеулер 
(ковенанттар) 
(егер бұл Эмитенттің органының 
облигация шығару шешімімен 
ескерілген болса)  

Эмитент ағымында облигацияларының 
айналу мерзiмiнде, Облигациялар 
шығарылым проспектісінде қойылған келесi 
шарттарды сақтауға мiндеттенеді:   

1) эмитент активтерінің құрамына кіретін 
мүлікті иеліктен шығару күні эмитент 
активтерінің жалпы құнының жиырма бес 
пайызынан асатын сомаға иеліктен 
шығармауға; 

2) эмитент облигацияларының 
шығарылымына байланысты емес 
міндеттемелерді облигациялар 
шығарылымын мемлекеттік тіркеу күніне 
аталған эмитент активтерінің жалпы 
құнының он пайызынан астамын орындамау 
фактілеріне жол бермеуге; 

3) эмитенттің құрылтай құжаттарына 
эмитент қызметінің негізгі түрлерін 
өзгертуді көздейтін өзгерістер енгізбеуге; 

4) ұйымдық-құқықтық нысанын өзгертпеуге; 

5) Эмитентiң және «Қазақстан қор биржасы» 
АҚ арасында жасалған Листинг келiсiм 
шартында қойылған жылдық және аралық 
қаржылық есептерін берудiң мерзiмдерiн 
бұзушылыққа жол бермеуге; 

6) Эмитентiң және «Қазақстан қор биржасы» 
АҚ арасында жасалған Листинг келiсiм 
шартында қойылған жылдық аудиторлық 
қаржылық есептерін берудiң мерзiмдерiн 
бұзушылыққа жол бермеуге; 

Эмитент 1),2),3),4) тармақта көзделген 
шарттарды бұзған жағдайда, жиналған 
сыйақыны ескере отырып, Эмитент 
облигацияларды ұстаушылардың талаптары 
бойынша облигациялардың номиналды 
құнына сәйкес келетін бағамен 
облигацияларды сатып алуға міндетті. 

Эмитент 5) және 6) тармақта көзделген 
шарттарды бұзған жағдайда және оларды 
ағымдағы 60 күн аралығында 
орындамағанда, Эмитент облигацияларды 
ұстаушылардың талаптары бойынша 
жиналған сыйақыны ескере отырып, эмитент 
орналастырылған облигацияларды олардың 
номиналды құнына сәйкес келетін бағамен 
сатып алуға міндетті.  

3-3 «Бағалы қағаздар рыногы туралы» 
Заңның 18-4 бабында ескертілген 
жағдайларда облигацияларды қайта 
сатып алу   

«Бағалы қағаздар рыногы туралы» Заңның 
18-4 бабында ескертілген жағдайлар 
болғанда Эмитент жиналған сыйақыны 
ескере отырып, орналастырылған 
облигацияларды олардың номиналды 
құнына сәйкес келетін бағамен не қай 
шамасы үлкен болып табылатындығына 
қарай облигациялардың әділетті нарықтық 
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№1-қосымша 
3-1 Эмитенттің сыйақы төлеудің әр кезеңінде облигация өтелетін сәтке дейін сыйақы төлеу мен негізгі борыштың сомасын төлеу үшін қажетті ақшалай 
қаражатының көздері мен ағындарының  
болжамы. (мың теңге ) 

        

 2011 ж. 2012 ж. 2013 ж. 2014 ж. 2015 ж. 2016 ж. 2017 ж. 
Операциялық қызмет        
        1. Барлығы, түскен ақша қаражаты: 130 122 790 151 883 980 179 671 147 189 604 683 197 452 187 204 203 664 209 660 775 
соның ішінде:        
тауарларды іске асыру 69 485 711 108 954 860 134 398 959 143 261 035 150 760 562 157 211 733 162 424 811 
алынған аванстар  59 632 815 40 000 000 40 000 000 40 000 000 40 000 000 40 000 000 40 000 000 
Дивидендтер 1 004 264 6 575 0 0 0 0 0 
Басқа да түсімдер  0 2 922 545 5 272 189 6 343 648 6 691 625 6 991 932 7 235 964 
2. Барлығы, кеткен ақша қаражаты: 47 604 714 112 022 075 127 584 290 133 619 694 139 467 626 144 723 421 149 127 580 
соның ішінде:        
жабдықтаушылар төлемі   14 587 289 79 277 484 97 395 943 103 696 572 109 370 253 114 263 248 118 235 238 
берілген аванстар 24 429 110 25 000 000 25 000 000 25 000 000 25 000 000 25 000 000 25 000 000 
жалақы бойынша төлемдер 265 653 276 279 285 949 294 527 301 891 307 928 312 547 
заемдер бойынша сыйлықақы төлеу 7 277 499 4 012 426 1 303 967 502 125 307 880 240 580 85 109 
корпоративтік табыс салығы  999 162 3 455 886 3 598 431 4 126 469 4 487 602 4 911 665 5 494 685 
басқа да төлемдер 46 001 0 0 0 0 0 0 
3. Операциялық қызметтің  қаржыларының таза  
сомасы 82 518 076 39 861 905 52 086 858 55 984 989 57 984 561 59 480 243 60 533 195 

        
Инвестициялық қызмет               

        
1. Барлығы, түскен ақша қаражаты: 3 166 105 58 000 000 0 0 0 0 0 
соның ішінде:        
ұйымның үлестiк құралдарын iске асыруы 280 775 0 0 0 0 0 0 
Қаржылық инвестициялар 2 885 330 0 0 0 0 0 0 
Басқа да түсімдер 0 58 000 000 0 0 0 0 0 
2. Барлығы, кеткен ақша қаражаты: 71 793 366 165 000 165 000 165 000 165 000 165 000 165 000 
соның ішінде:        
НҚ сатып алу 3 007 366 150 000 150 000 150 000 150 000 150 000 150 000 
МЕА сатып алу 0 15 000 15 000 15 000 15 000 15 000 15 000 
басқа ұйымдардың борышты құралдарын алуы 8 714 863 0 0 0 0 0 0 
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басқа ұйымдардың қаржы құралдарын алуы 2 071 137 0 0 0 0 0 0 
Басқа да инвестициялар 58 000 000 0 0 0 0 0 0 
3. Инвестициялық қызметтің қаржыларының таза 
сомасы -68 627 261 57 835 000 -165 000 -165 000 -165 000 -165 000 -165 000 

        
Қаржылық қызмет        

        
1. Барлығы, түскен ақша қаражаты: 150 054 961 59 801 070 10 000 000 0 0 0 0 
соның ішінде:         
облигациялардың ж/е басқа да бағалы қағаздардың 
эмиссиясы 12 203 591 990 557 0 0 0 0 0 
2-ші облигациялық бағдарламаның  4-ші және 5-ші 
облигациялар шығарылымдарының эмиссиясы 0 10 000 000 10 000 000 0 0 0 0 
Зайымдарды алу 137 851 370 48 810 513 0 0 0 0 0 
2. Барлығы, кеткен ақша қаражаты: 163 631 348 74 888 516 35 582 598 7 869 922 4 188 480 16 143 818 21 630 271 
соның ішінде:        
Зайымдарды өтеу  144 899 862 72 979 923 33 163 769 5 470 339 1 788 897 1 124 716 1 124 716 
бағалы қағаздарды ұайта сатып алу 17 120 637 0 0 0 0 13 320 949 0 
4-ші және 5-ші облигациялар шығарылымдарын қайта 
сатып алу  0 0 0 0 0 0 20 000 000 
погашение купона 1 610 849 1 400 259 1 404 940 1 385 694 1 385 694 681 487 0 
4-ші және 5-ші облигациялар шығарылымдарының 
купонын өтеу 0 508 333 1 013 889 1 013 889 1 013 889 1 016 667 505 556 
3. Қаржылық қызметттің қаржыларының таза 
сомасы -13 576 387 -15 087 446 -25 582 598 -7 869 922 -4 188 480 -16 143 818 -21 630 271 

        
Ақша қозғалысының нәтижесі  314 428 82 609 459 26 339 259 47 950 067 53 631 081 43 171 425 38 737 924 
кезең басына ақша қаражаты 164 682 479 110 83 088 569 109 427 828 157 377 895 211 008 976 254 180 401 
кезең соңына ақша қаражаты 479 110 83 088 569 109 427 828 157 377 895 211 008 976 254 180 401 292 918 325 

 

 

 


