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What is indexation? 

 Fee Indexation means recalculating the base fee to reflect the fluctuations in the GBP USD Tenge exchange rates. Base fees were 

published before 1 st May 2021, where Tenge rate to GBP was indicated 580, USD 418 Thus, to calculate the payable sum at any 

date, a Client divides the sum of current exchange GBP and USD rate by the sum of 580 + 418. Then multiplies the answer by the 

published Tenge fee. For example: published fee is 3,000,000 Tenge. Current GBP rate is 585 T/£, Current USD rate is 420 T/$, so 

the indexed fee equals: KZT 3,000,000 * (585+420)/ (580+418) = KZT 3,000,000 * (1.007) = KZT 3,021,000  

Why does Haileybury use indexation? 

 Haileybury Almaty is a non-for-profit company, which means that no profit is distributed to any parties: any margin remains in 

school to allow the school to grow and improve its facilities. Most of our costs are linked to GBP and USD and the School must be 

financially sustainable to not only cater for the existing and new pupils, but also be able to reinvest to remain competitive on the 

market.  

Индекстеу дегеніміз не?  

Төлемді индекстеу фунт және долларға қатысты теңгенің айырбас бағасының тербелісін көрсету үшін базалық төлемді 

қайта есептеуді білдіреді. Соңғы рет базалық алымдар 2021 жылдың 1 мамырында жарияланды. Ол кездегі айырбас 

бағамы бойынша 1 фунт 580 теңге, ал 1 доллар 418 теңге құрады. Осылайша, төленетін ақыны кез келген күнге есептеуге 

болады. Ол үшін тұтынушы/клиент ағымдағы фунт+ доллар айырбас бағамын 585 + 420 бөледі, содан кейін жарияланған 

теңгеге жауапты көбейтеді. Мысалы: жарияланған төлем 3 000 000 теңгені құрайды. Ағымдағы Фунт стерлинг бағасы 585 Т, 

ал доллар – 420 Т, сондықтан индекстеу төлем келесідей есептеледі: 3,000,000 ТЕҢГЕ * (585+420)/(580+418) = 3,000,000 

ТЕҢГЕ * (1.007) = KZT 3,021,000 ТЕҢГЕ 

Haileybury индекстеуді не үшін пайдаланады? 

 Haileybury Almaty мектебі коммерциялық емес компания болғандықтан, пайда тараптар арасында бөлінбейді: - кез 

келген пайда мектепті жақсартуға бағытталып, оны дамытуға негізделеді; - біздің шығындардың көп бөлігі GBP және USD-

ға байланысты және мектеп тек қазіргі және жаңа оқушыларға қызмет көрсету үшін ғана емес, қаржылай тұрақты әрі 

бәсекеге қабілетті болуы керек.  

 Что такое индексация?  

Индексация оплаты означает перерасчет базовой платы для отражения колебаний обменного курса тенге по отношению к 

фунту и доллару. Текущая базовая плата опубликована до 1 мая 2021 года, где курс тенге к фунту указан 580, а к доллару 

418.  Таким образом, для расчета суммы к оплате на любую дату Клиент делит текущий обменный курс фунта + доллара на 

580 + 418, а затем умножает полученную цифру на опубликованную сумму в тенге. Например: опубликованная сумма 

оплаты за обучение составляет 3 000 000 тенге. Текущий курс фунта к тенге составляет 585, доллара к тенге 420, поэтому 

индексированная оплата будет равна: KZT 3,000,000 * (585+420)/(580+418)= KZT 3,000,000 * (1.007) = KZT 3,021,000 

Почему Haileybury использует индексацию?  

Школа Haileybury Almaty является некоммерческой организацией. Это означает, что прибыль не распределяется между 

сторонами. Оставшиеся средства остаются в школе для ее развития и дальнейшего улучшения. Большая часть наших 

расходов зависит от британского фунта и доллара. Финансовое положение школы должно быть стабильным, чтобы не только 

работать с текущими и новыми учениками, но и иметь возможность реинвестировать, оставаясь конкурентоспособной на 

рынке. 


