АКТИВТІҢ ПАСПОРТЫ: АО «АЛАТАУ ЖАРЫК
КОМПАНИЯСЫ»
Қаржылық емес көрсеткіштер
Мемлекеттік және орыс тілдеріндегі
толық және қысқартылған атауы

«Алатау Жарык Компаниясы» Акционерлык қоғамы
(АҚ), Акционерное общество (АО) «Алатау Жарык
Компаниясы»

Нысан туралы ақпарат

Компания қалаға электр қуатымен қамтамасыз етеді
Алматы және Алматы облыстарының 9 ауданы. Бүгінгі
күнге дейін 2,5 миллионнан астам адам ALC-тің EHL-ін
пайдаланады, қазіргі уақытта Компанияның балансы:
электр беру желілері
220/110/35 / 10-6 / 0,4 кВ жалпы ұзындығы 29,225,4 км;
Трансформаторлары бар 209 қосалқы станция
қуаты 6,946,5 МВт; 6-105 кВ кернеуі бар 6 995 ТП. 20072014 жылдар аралығындағы кезеңде
Алматы қаласы әкімдігінің қолдауымен «АЖК» АҚ
Алматы қаласында 30-дан астам қосалқы станция
салынды және қайта құрылды. Өндірістің жалпы өсімі
3000 МВА-тан асты. Алматы айналасындағы 220 кВ
электр желісінің құрылысы аяқталды. «Бесағаш» ҚС 220
кВ-тық электр жеткізу желісі бар қуаттылығы 500 МВА
құрастырылған
«Бесағаш-Ерменсай-АТПP-3». «АЖК» АҚ желілері
арқылы электр энергиясын беру және бөлу
қызметтерінің негізгі тұтынушысы ЖШС
«AlmatyEnergoSbyt» (электр энергиясын жеткізудің
жалпы көлемінің 95% -на жуық), электр энергиясын
жеткізушіге кепілдік беретін электр тарату компаниясы.

Негізгі қатысушылар және олардың үлестері

"Самұрық-Энерго" АҚ – 100%

Жасалған күні. Активтердің қатысушыларын құру
және енгізу тарихы.

05.08.1996

БИН

960 840 000 483

Заңды мекен-жайы

Қазақстан Республикасы, Алматы қ., Манас көшесі, 24Б

Нақты мекен-жайы

Қазақстан Республикасы, Алматы қ., Манас көшесі, 24Б

Негізгі қызмет түрлері

Алматы және Алматы облыстарында электр
энергиясын беру және тарату

Өнімнің негізгі түрлері
Кәсіпорынның негізгі өнім түрлері бойынша
жобалық қуаттылығы

Қызмет көрсету аймағы - 105,4 мың км²; электр
желілерінің ұзындығы - 29,225 км; өндірістік
қуаттылығы - 3,069 млн кВт / сағат;
тұтынушылардың саны - 480 мың адам, 5 заңды
тұлға; АЖК тұрады: 15 RES, 211 PS, 6 989
трансформаторлық қосалқы станциялар.

ӘБҚ Саны (әкімшілік-басқару персоналы)

212 адам

ӨП саны (өндірістік персонал)

3 667 адам

Қаржылық көрсеткіштер
Активтердің рентабельділігі (ROA)

3%

Меншікті капиталдың рентабельділігі (ROE)

6%

Активтер

114,03 млрд тг

Жарғылық капитал

74 млрд тг

Міндеттемелер

42,74 млрд тг

Меншікті капитал

71,28 млрд тг

EBIT

6,3 млрд тг

EBITDA

11,65 млрд тг

EBT

4,87 млрд тг

Таза пайда/шығын

3,72 млрд тг

"Самұрық-Қазына" АҚ компаниялар тобына
кіретін компаниялармен жасалатын шарттар
саны және олар бойынша кірістер»

кірістер 31,36 млрд тг

Бағалау құны
Бағалау туралы есептің күні
Бағалауды жүргізген компанияның атауы

