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РЕДАКЦИЯДАН:

Құрметті оқырмандар!
Қазақстан Ұлттық Банкі Сіздердің назарларыңызға «ҚҰБ Хабаршысы» журналының кезекті 2017 жылғы 1–31
тамыздағы № 8 шығарылымын ұсынып отыр.
«Басты оқиғалар» бөлімінде Ұлттық Банктің базалық мөлшерлемелері туралы, Қазақстан Республикасының
2017 жылғы 1-жартыжылдықтағы төлем балансын алдын ала бағалау туралы және Ескерткіш монеталарды
айналысқа шығару туралы ақпаратпен танысасыздар.
Сонымен бірге басылым беттерінен Қазақстан Ұлттық Банкі әзірлеген және Қазақстан Республикасының
Әділет министрлігінде тіркелген нормативтік құқықтық актілер туралы ақпаратты ала аласыздар.

МАЗМҰНЫ:
1.
2.
3.
4.
5.

6.

Басты оқиғалар ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������4
«Қазақстан Республикасының кейбір нормативтік құқықтық актілеріне бухгалтерлік есепті жүргізу
және қаржылық есептілік мәселелері бойынша өзгерістер енгізу туралы» Қазақстан Республикасы
Ұлттық Банкі Басқармасының 2016 жылғы 28 қарашадағы № 279 қаулысы������������������������������������������������������������9
«Эмиссиялық бағалы қағаздардың мемлекеттiк тiзiлiмiн жүргізу қағидаларын бекіту туралы»
Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2016 жылғы 28 қарашадағы № 282 қаулысы��� 94
«Жарияланған акцияларға ұлттық бiрдейлендiру нөмірін (ұлттық бiрдейлендiру нөмірлерін) беру
қағидаларын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2016 жылғы
28 қарашадағы № 283 қаулысы ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 103
«Delta Bank» акционерлік қоғамына банктік және өзге операцияларды жүргізуге және бағалы қағаздар
нарығында қызметті жүзеге асыруға берілген лицензияның қолданылуын депозиттерді қабылдау, жеке
және заңды тұлғалардың банк шоттарын ашу бөлігінде тоқтата тұру туралы» Қазақстан Республикасы
Ұлттық Банкі Басқармасының 2017 жылғы 31 шілдедегі № 152 қаулысы��������������������������������������������������������������� 110
«Сәлем» сақтандыру компаниясы» акционерлік қоғамы туралы» Қазақстан Республикасы Ұлттық
Банкі Басқармасының 2017 жылғы 31 шілдедегі № 158 қаулысы ������������������������������������������������������������������������������� 111
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БАСТЫ ОҚИҒАЛАР
Қазақстан Республикасының 2017 жылғы 1-жартыжылдықтағы төлем
балансын алдын ала бағалау туралы

2017 жылғы

тамыз

Алматы қ.

2017 жылғы бірінші жартыжылдықта ағымдағы шоттың тапшылығы алдын ала бағалау бойынша 30,5 %-ға
төмендеп, 2,6 млрд. АҚШ долларын құрады. Бұл ретте 2017 жылғы 2-тоқсанда тапшылық өткен тоқсанмен
салыстырғанда 16,2 %-ға (1,2 млрд. АҚШ долларына дейін) және өткен жылдың осындай кезеңімен
салыстырғанда 2 еседен аса қысқарды.
Мұнайдың әлемдік бағасының салыстырмалы түрде өсуі және «Қашаған» кен орнындағы өндірісті іске қосу,
бір жағынан, экспорттық кірістердің өсуін қамтамасыз етті, екінші жағынан, шетелдік тікелей инвесторлар
кірістерінің өсуіне ықпал етті. Brent сұрыпты мұнайдың әлемдік бағалары 2017 жылғы 1-жартыжылдықта орташа
алғанда бір баррель үшін 52,2 АҚШ долларын (2016 жылғы 1-жартыжылдықта орташа алғанда бір баррель үшін
40,2 АҚШ доллары) құрады. Сауда балансының оң сальдосы 2016 жылғы 1-жартыжылдықтағы 4,6 млрд. АҚШ
долларынан ағымдағы жылғы 1-жартыжылдықта 8,6 млрд. АҚШ долларына дейін екі есе дерлік ұлғайды.
Тауарлар экспорты 2016 жылғы 1-жартыжылдықтың көрсеткішімен салыстырғанда 36,2 %-ға немесе 6,2 млрд.
АҚШ долларына ұлғайып, 23,4 млрд. АҚШ доллары болды. Бұл ретте мұнай және газ конденсаты экспортының
құны 44,7 %-ға, ал қара және түсті металдар экспорты тиісінше 69,6 %-ға және 25,1 %-ға өсті.
Тауарлар импорты 2016 жылғы 1-жартыжылдықпен салыстырғанда 16,8 %-ға ұлғайып, 14,8 млрд. АҚШ доллары
болды. Негізгі тауар номенклатурасының барлық топтары бойынша өсім болды. Азық-түлікке жатпайтын тұтыну
тауарларын әкелу көбірек ұлғайды.
Шетелдік тікелей инвесторлардың кірістерін төлеу 2016 жылғы 1-жартыжылдықпен салыстырғанда 1,5 есеге
8,1 млрд. АҚШ долларына дейін өсті, ал жалпы алғанда инвестициялық кірістер балансының теріс сальдосы
2017 жылғы 1-жартыжылдықта 8,4 млрд. АҚШ долларын құрады. Шетелдік тікелей инвесторлар кірістерінің
50 %-нан астамын Қазақстандағы еншілес кәсіпорындарына қайта инвестициялады.
Қаржы шоты бойынша капиталдың таза әкелінуі (Ұлттық Банктің резервтік активтерімен операцияларды
қоспағанда) алдын ала бағалау бойынша 2,6 млрд. АҚШ долларын құрады.
Шетелдік тікелей инвестициялар бойынша капиталдың таза әкелінуі 4,1 млрд. АҚШ долларын құрады, бұл
негізінен қазақстандық кәсіпорындардағы кірістердің қайта инвестициялануымен және үлестес тұлғалардың
алдындағы фирмааралық берешектің өсуімен байланысты болды.
Портфельдік инвестициялар бойынша капиталдың таза әкелінуі 2,2 млрд. АҚШ долларын құрады, бұл
негізінен банктік емес ұйымдардың капиталдың халықаралық нарықтарында еурооблигациялар шығаруы
есебінен қамтамасыз етілді.
Басқа инвестициялар бойынша қаржы ресурстарының елден әкетілуі резиденттердің шетелдік шоттардағы
қысқа мерзімді активтерінің өсуіне және банктік емес ұйымдардың дебиторлық берешегінің ұлғаюына,
сондай-ақ банктердің және банктік емес ұйымдардың ұзақ мерзімді қарыздар бойынша міндеттемелерін
қысқартуына байланысты болды.
Резервтік активтер (ҚР Ұлттық қорының активтерін есептемегенде) 2017 жылғы маусымның соңындағы
жағдай бойынша 30,0 млрд. АҚШ долларына бағаланды, бұл қазақстандық тауарлар мен қызметтер импортын
8,7 ай қаржыландыруды қамтамасыз етеді.
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Ескерткіш монеталарды айналысқа шығару туралы
2017 жылғы 9 тамыз	

Алматы қ.

Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі 2017 жылғы 9 тамыздан бастап «proof» сапасымен номиналы 500
теңгелік «Шығыс күнтізбесі» монеталар сериясынан «Ит жылы» алтын және күміс ескерткіш монеталарын,
«proof» сапасымен номиналы 500 теңгелік «Банкноталардағы портреттер» монеталар сериясынан «Абылай хан»
алтын және күміс ескерткіш монеталарын және номиналы 100 теңгелік нейзильбер қоспасынан монеталарды
айналысқа шығарады.

«Ит жылы» монеталарының сипаттамасы

Монеталар он екі қырлы нысанда жасалған. Алтыннан және күмістен жасалған екі монетаның бет және сырт
жағындағы бейнелері бірдей.
Монеталардың бет жағында (аверсінде) орталық бөлігінде аспан әлеміндегі жұлдыздар картасында
жұлдыздар шоғырының мифологиялық символдары бейнеленген және монета дайындалған металды, оның
сынамы мен массасын (күмістен жасалған монетада – «Ag 925 31,1 gr», алтыннан жасалған монетада – «Au
999 7,78 gr») білдіретін жазу бейнеленген. Монетаны айналдыра жалпақ күңгірт жиек жүргізілген, оның
үстінде монетаның номиналын білдіретін «500 ТЕҢГЕ» деген ойып жазылған қаусырма бар, мемлекеттік тілде
«ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ», ағылшын тілінде «REPUBLIC OF KAZAKHSTAN» деген жазу және күннің
стильдендірілген бейнесі.
Монеталардың сырт жағында (реверсінде) орталық бөлікте шығыс күнтізбесі бойынша 2018 жылдың
символы – ит бейнеленген және Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің логотипі орналасқан. Монетаны
айналдыра жалпақ күңгірт жиек жүргізілген, оның үстіне «2018» ойып жазылған қаусырма бар, мемлекеттік
тілде «ШЫҒЫС КҮНТІЗБЕСІ», орыс тілінде «ВОСТОЧНЫЙ КАЛЕНДАРЬ» және ағылшын тілінде «ORIENTAL
CALENDAR» деген сөздер ойып жазылған. Күңгірт жиектің ішкі жағына шығыс күнтізбесінің қалған он бір
символы орналасқан.
Монеталардың бет және сырт жағындағы бейнелер мен жазулар бедерлі.
Қыры (гурты) тегіс, бедерсіз және жазусыз.
Монеталар:
1) 999 сынамды алтыннан жасалған, массасы – 7,78 грамм, сипатталған шеңберінің диаметрі – 21,87 мм,
дайындау сапасы – «proof», ең көп таралымы – 1 мың дана;
2) 925 сынамды күмістен жасалған, массасы – 31,1 грамм, сипатталған шеңберінің диаметрі – 38,61 мм,
дайындау сапасы – «proof», ең көп таралымы – 3 мың дана.
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«Абылай хан» ескерткіш монеталарының сипаттамасы

Алтыннан, күмістен және нейзильбер қоспасынан жасалған монеталардың бет және сырт жақтарындағы
бейнелер бірдей. «Рroof» сапалы алтын және күміс монеталардағы бейне жылтыр бетке салынған.
Монеталардың бет жағында (аверсінде) орталық бөлігінде Қазақстан Республикасының елтаңбасы
бейнеленген. Төменгі бөлігінде монетаның номиналын білдіретін, алтын және күміс монеталарда «500»,
нейзильбер қоспасынан жасалған монетада «100» деген сан және «ТЕҢГЕ» деген жазу бар. Сол және оң жақ
бөлігінде ұлттық ою-өрнек элементі бір деңгейде бейнеленген, айналдыра мемлекеттік тілде «ҚАЗАҚСТАН
РЕСПУБЛИКАСЫ» және орыс тілінде «РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН» деген жазу бар. Жоғарғы бөлікте
Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің логотипі орналасқан.
Монеталардың сырт жағында (реверсінде) орталық бөлігінде Абылай ханның портреті орналасқан
1993 жылғы үлгідегі 100 теңгелік банкноттың бет жағының бір бөлігі бейнеленген. Айналдыра мемлекеттік тілде
«АБЫЛАЙ ХАН» деген жазу, соғылған жылын білдіретін «2017» деген сан және банкноттан алынған графикалық
элементтер бар. Жоғарғы бөлігінде монета дайындалған металды, оның сынамын және массасын білдіретін жазу
(алтын монетада «Au 999 7,78 g», күміс монетада «Ag 925 31,1 g.») бар.
Монеталардың бет және сырт жағындағы бейнелер мен жазбалар бедерленген. Айналдыра шығыңқы жиек
жүргізілген.
Қыры (гурты) бедерлі.
Монеталар:
1) 999 сынамды алтыннан жасалған, массасы – 7,78 грамм, диаметрі – 21,87 мм, дайындау сапасы – «proof»,
ең көп таралымы – 1 мың дана;
2) 925 сынамды күмістен жасалған, массасы – 31,1 грамм, диаметрі – 38,61 мм, дайындау сапасы – «proof»,
ең көп таралымы – 3 мың дана;
3) нейзильбер қоспасынан жасалған, диаметрі – 31 мм, массасы – 11,17 грамм, таралымы – 10 мың дана.
Номиналы 500 теңгелік ескерткіш монеталар Қазақстан Республикасының бүкіл аумағында көрсетілген
құнымен төлемнің барлық түрлері бойынша, сондай-ақ шоттарға, салымдарға, аккредитивтерге есептеу үшін
және аударым жасау үшін қабылдануға міндетті, Қазақстан Республикасының барлық банктерінде шектеусіз
ұсақталады және айырбасталады.
«Ит жылы» ескерткіш күміс және алтын монеталары «Шығыс күнтізбесі» монеталар сериясын жалғастыратын
сегізінші монеталар жұбы болып табылады. 2018 жылғы 16 ақпаннан бастап шығыс күнтізбесі бойынша ит жылы
кіреді.
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Монеталардың дизайнында Алматы қаласының «Шығыс күнтізбесі» субұрқағының мүсіндік
композициясының бейнелері пайдаланылды. Авторлары: мүсінші – Қазақстанның еңбек сіңірген өнер
қайраткері, суретші-монументалист В. Твердохлебов А. Татариновпен және архитектор В. Кацевпен бірлескен
авторлықта.
Абылай ханның портреті 1993 жылғы үлгідегі 100 теңгелік банкноттың бет жағында бейнеленген болатын.
Қазіргі уақытта банкнот айналыстан алынған.
Ескерткіш монеталарды «Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің Қазақстан теңге сарайы» шаруашылық
жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорны дайындаған.
Монеталардың дизайны Қазақстан Республикасы Президентінің 2003 жылғы 25 қыркүйектегі № 1193
Жарлығымен бекітілген Қазақстан теңгесі – ұлттық валюта банкноттары мен монеталары дизайнының
тұжырымдамасына сәйкес әзірленген.
«Proof» сапасымен жасалған ескерткіш монеталар коллекциялық құны бойынша сатуға арналған. Олар
кәдесыйлық ораумен шығарылады және Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің мемлекеттік, орыс және
ағылшын тілдеріндегі нөмірлік сапа сертификатымен жабдықталған.
Нейзильбер қоспасынан жасалған ескерткіш монеталар жақсартылған сапамен дайындалған және сату үшін
арнайы полиграфиялық орауға салынған.
Монеталарды Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің барлық филиалдарында, ал алтын және күміс
монеталарды сондай-ақ «Монеталардың интернет-дүкені» www.nationalbank.kz ҚРҰБ сайтының Интернетдүкені арқылы сатып алуға болады.
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Базалық мөлшерлемені 10,25 %-ға дейін төмендету туралы
2017 жылғы 21 тамыз 

Алматы қ.

Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі базалық мөлшерлемені +/–11% дәлізбен 10,25 %-ға дейін
төмендетуге шешім қабылдады. Жылдық инфляция баяулап, нысаналы дәлізде тұр, ал оның төмендеу бағыты
Ұлттық Банктің болжамдық бағалауларына сәйкес келеді. Ақша-кредит талаптарының жұмсаруына инфляциялық
күтулердің тұрақты деңгейі, шикізат нарықтарындағы ахуалдың тұрақтануы, сол сияқты орта мерзімді кезеңдегі
инфляция деңгейінің одан әрі төмендеуі бойынша болжамдар себепші болды.
Бұл ретте Ұлттық Банк, сыртқы жағдайлардың қазіргі белгісіздігін және құбылмалылығын назарға ала отырып,
базалық мөлшерлемені қысқа мерзімді кезеңде одан әрі төмендету перспективаларына қатысты бағаны қайта
қарады.
Базалық мөлшерлеме бойынша шешім мынадай факторларды ескере отырып қабылданды.
2017 жылғы шілдеде жылдық инфляция, күтілгендей азық-түлік нарықтарында бағаның төмендеуінің
ықпалымен 7,1 %-ға дейін баяулады және нысаналы дәліздің ортасында тұр. Әлеуметтік маңызы бар тамақ
өнімдері бойынша да, сол сияқты азық-түлікке жатпайтын тауарлар мен қызметтер бойынша да баға
статистикасы осы кезеңдегі баға қозғалысының тарихи серпініне сәйкес келеді. Базалық инфляция жылдық
көрсетуде сондай-ақ төмендеуін жалғастыруда. Өткен жылдың төмен базасына байланысты ағымдағы жылдың
күзгі айларындағы жылдық инфляцияның күтілген уақытша шамалы өсуі ақша-кредит саясаты тарапынан түзету
шараларын қолдануды талап етпейді.
Халықтың инфляциялық күтулері орнықты болып қалуда. Инфляцияны бір жыл бұрын сандық бағалау
6,4 %-ды құрайды және нақты инфляция деңгейінен төмен, сондай-ақ 2018 жылға арналған нысаналы дәліз
шегінде қалып отыр.
Экономикалық белсенділік қалпына келуді жалғастыруда, ішкі тұтыну және инвестициялық сұраныс
серпінінде оң үрдістер сақталуда. Экономика жаңғырғанын сауда, халықты еңбекпен қамту бойынша және
сыртқы сұраныс көрсеткіштері бойынша деректер растайды. Сонымен бірге, нақты еңбекақының теріс серпіні
инфляциялық тәуекелдерді шектейді.
Халықты кредиттеудің біртіндеп өсуі тұтынушылық сұранысқа қолдау көрсетуде, алайда тұтынушылық
кредиттеудің бұдан әрі өсуі жеке тұлғаларға арналған пайыздық мөлшерлемелердің серпініне байланысты
болады, олар қазіргі кезде барынша жоғары деңгейде сақталуда.
Шикізат нарықтарындағы ахуалдың тұрақтанғаны, мұнай бағасын маусымдағы төмендеуден кейін шамамен
бір баррель үшін 50 доллар деңгейіне теңестіру байқалды. Сонымен қатар, сыртқы ая белгісіздіктің өсуімен
және тәуекелдердің күшеюімен сипатталады. Шілдеде астық, сүт өнімдері бағасының көтерілуі салдарынан
әлемдік азық-түлік бағалары индексінің ұлғаюы күткеннен де жоғары болғаны белгілі болды. Сыртқы қысымның
өсуі негізгі сауда әріптес елдердегі экономикалық жағдайлардың өзгеруінен туындады.
Ақша-кредит талаптары бейтарап болып қалуда. Нақты пайыздық мөлшерлеме деңгейі (яғни, инфляцияның
таргеттелетін деңгейіне түзетілген номиналдық мөлшерлемесі – 2018 жылға 5–7 %) экономикалық өсудің ұзақ
мерзімді әлеуетті қарқынымен салыстырылатын деңгейде тұр.
Базалық мөлшерлеме бойынша кезекті шешім 2017 жылғы 9 қазанда Астана уақыты бойынша сағат 17:00-де
жарияланатын болады.
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Нормативтік құқықтық актілерді
мемлекеттік тіркеу тізілімінде
№ 14738 тіркелген

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ҰЛТТЫҚ БАНКІ
БАСҚАРМАСЫНЫҢ ҚАУЛЫСЫ
Алматы қ.					

2016 жылғы 28 қараша 

№ 279

Қазақстан Республикасының кейбір нормативтік құқықтық
актілеріне бухгалтерлік есепті жүргізу және қаржылық есептілік
мәселелері бойынша өзгерістер енгізу туралы
«Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі туралы» 1995 жылғы 30 наурыздағы, «Бухгалтерлiк есеп пен
қаржылық есептiлiк туралы» 2007 жылғы 28 ақпандағы Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес Қазақстан
Республикасының бухгалтерлік есепті жүргізу және қаржылық есептілік мәселелері бойынша нормативтік
құқықтық актілерін жетілдіру мақсатында Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің Басқармасы ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:
1.

Осы қаулыға қосымшаға сәйкес Бухгалтерлік есепті жүргізу және қаржылық есептілік мәселелері
бойынша өзгерістер енгізілетін Қазақстан Республикасының кейбір нормативтік құқықтық актілерінің
тізбесі (бұдан әрі – Тізбе) бекітілсін.

2.

Бухгалтерлік есеп департаменті (Рахметова С.К.) Қазақстан Республикасының заңнамасында
белгіленген тәртіппен:
1) Заң департаментімен (Сәрсенова Н.В.) бірлесіп осы қаулыны Қазақстан Республикасының Әділет
министрлігінде мемлекеттік тіркеуді;
2) Осы қаулыны «Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінің Республикалық құқықтық ақпарат
орталығы» шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорнына Қазақстан
Республикасының Әділет министрлігінде мемлекеттік тіркелген күнінен бастап күнтізбелік он күн
ішінде Қазақстан Республикасы нормативтік құқықтық актілерінің мемлекеттік тізіліміне, Қазақстан
Республикасы нормативтік құқықтық актілерінің эталондық бақылау банкіне енгізуге жіберуді;
3) Осы қаулы ресми жарияланғаннан кейін оны Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің ресми
интернет-ресурсына орналастыруды қамтамасыз етсін.

3.

Қаржылық қызметтерді тұтынушылардың құқықтарын қорғау және сыртқы коммуникациялар
басқармасы (Терентьев А.Л.) осы қаулыны Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде
мемлекеттік тіркелгеннен кейін күнтізбелік он күн ішінде мерзімді баспасөз басылымдарында ресми
жариялауға жіберуді қамтамасыз етсін.

4.

Осы қаулының орындалуын бақылау Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Төрағасының
орынбасары Д.Т. Ғалиеваға жүктелсін.

5.

Осы қаулы алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа
енгізіледі.

«КЕЛІСІЛДІ»
Қазақстан Республикасының
Ұлттық экономика министрлігі
Статистика комитетінің Төрағасы
Н.С. Айдапкелов
2016 жылғы «
»
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Қазақстан Республикасы
Ұлттық Банкі Басқармасының
2016 жылғы 28 қарашадағы
№ 279 қаулысына
қосымша

Бухгалтерлік есепті жүргізу және қаржылық есептілік мәселелері
бойынша өзгерістер енгізілетін Қазақстан Республикасының кейбір
нормативтік құқықтық актілерінің тізбесі
1.

«Екінші деңгейдегі банктердің және «Қазақстан Даму Банкі» акционерлік қоғамының бухгалтерлік есепті
жүргізуі жөніндегі нұсқаулықты бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының
2007 жылғы 24 желтоқсандағы № 152 қаулысына (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу
тізілімінде № 5109 тіркелген) мынадай өзгерістер енгізілсін:
көрсетілген қаулымен бекітілген Екінші деңгейдегі банктердің және «Қазақстан Даму банкі»
акционерлік қоғамының бухгалтерлік есеп жүргізуі жөніндегі нұсқаулықта:
1-тарауда:
тақырыбы мынадай редакцияда жазылсын:
«1-тарау. Жалпы ережелер»;
1-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«1. Осы Екінші деңгейдегі банктердің және «Қазақстан Даму банкі» акционерлік қоғамының
бухгалтерлік есеп жүргізуі жөніндегі нұсқаулық (бұдан әрі – Нұсқаулық) «Қазақстан
Республикасының Ұлттық Банкі туралы» 1995 жылғы 30 наурыздағы, «Бухгалтерлік есеп
пен қаржылық есептілік туралы» 2007 жылғы 28 ақпандағы Қазақстан Республикасының
заңдарына, Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 6793 тіркелген
«Екінші деңгейдегі банктердегі, ипотекалық ұйымдардағы және «Қазақстан Даму Банкі»
акционерлік қоғамындағы бухгалтерлік есептің үлгі шот жоспарын бекіту туралы» Қазақстан
Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2011 жылғы 31 қаңтардағы № 3 қаулысына,
халықаралық қаржылық есептілік стандарттарына сәйкес әзірленді және екінші деңгейдегі
банктердің, «Қазақстан Даму Банкі» акционерлік қоғамының және бұдан бұрын еншілес банк
болған заңды тұлғаның (бұдан әрі – банктер) бухгалтерлік есеп жүргізуін нақтылайды.»;
2-тармақтың бірінші абзацы мынадай редакцияда жазылсын:
«2. Осы Нұсқаулықта 1994 жылғы 27 желтоқсандағы Қазақстан Республикасының Азаматтық
кодексiнде (Жалпы бөлім), 1999 жылғы 1 шілдедегі Қазақстан Республикасының Азаматтық
кодексінде (Ерекше бөлім), «Қазақстан Республикасындағы вексель айналысы туралы»
1997 жылғы 28 сәуірдегі Қазақстан Республикасының Заңында, Нормативтік құқықтық
актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 1015 тіркелген «Қазақстан Республикасының екiншi
деңгейдегi банктерінiң вексельдер есебiн жүргiзу ережесiн бекіту жөнінде» 1999 жылғы
15 қарашадағы № 396 және Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде
№ 13071 тіркелген «Екінші деңгейдегі банктердің және банк операцияларының жекелеген
түрлерін жүзеге асыратын ұйымдардың аударым және жай вексельдермен операциялар
жүргізуі қағидаларын бекіту туралы» 2015 жылғы 31 желтоқсандағы № 261 Қазақстан
Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының қаулыларында көзделген ұғымдар, сондай-ақ
мынадай ұғымдар пайдаланылады:»;
2-тараудың тақырыбы мынадай редакцияда жазылсын:
«2-тарау. Шетел валютасындағы және тазартылған бағалы металдардағы активтер мен
міндеттемелерді қайта бағалау жөніндегі операциялардың бухгалтерлік есебі»;
3-тараудың тақырыбы мынадай редакцияда жазылсын:
«3-тарау. Шетел валютасымен дилингтік операциялардың бухгалтерлік есебі»;
4-тараудың тақырыбы мынадай редакцияда жазылсын:
«4-тарау. Салым операцияларының бухгалтерлік есебі»;
5-тараудың тақырыбы мынадай редакцияда жазылсын:
«5-тарау. Қарыз операцияларының бухгалтерлік есебі»;
6-тараудың тақырыбы мынадай редакцияда жазылсын:
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«6-тарау. Бағалы қағаздармен операциялардың бухгалтерлік есебі»;
6–1-тараудың тақырыбы мынадай редакцияда жазылсын:
«6–1-тарау. Динамикалық резервтердің бухгалтерлік есебі»;
7-тараудың тақырыбы мынадай редакцияда жазылсын:
«7-тарау. РЕПО және кері РЕПО операцияларының бухгалтерлік есебі»;
8-тараудың тақырыбы мынадай редакцияда жазылсын:
«8-тарау. Тазартылған қымбат металдарды сатып алу және сату операцияларының бухгалтерлік
есебі»;
9-тараудың тақырыбы мынадай редакцияда жазылсын:
«9-тарау. Туынды қаржы құралдарымен операциялардың бухгалтерлік есебі»;
10-тараудың тақырыбы мынадай редакцияда жазылсын:
«10-тарау. Хеджирлеу операцияларының бухгалтерлік есебі»;
11-тараудың тақырыбы мынадай редакцияда жазылсын:
«11-тарау. Төлем карточкаларымен және жол чектерімен операциялардың бухгалтерлік есебі»;
12-тараудың тақырыбы мынадай редакцияда жазылсын:
«12-тарау. Банктік кепілдіктермен операциялардың бухгалтерлік есебі»;
12–1-тарауда:
тақырыбы мынадай редакцияда жазылсын:
«12–1-тарау. Вексельдермен операциялардың бухгалтерлік есебі»;
3-параграфтың тақырыбы мынадай редакцияда жазылсын:
«3-параграф. Домицильдендірілген вексельдерге ақы төлеу бойынша операцияларды есепке
алу»;
4-параграфтың тақырыбы мынадай редакцияда жазылсын:
«4-параграф. Вексельдерді инкассоға қабылдау бойынша операцияларды есепке алу»;
5-параграфтың тақырыбы мынадай редакцияда жазылсын:
«5-параграф. Вексельдерді авалирлеу бойынша операцияларды есепке алу»;
6-параграфтың тақырыбы мынадай редакцияда жазылсын:
«6-параграф. Вексельдерді делдалдық тәртіппен акцептеу бойынша операцияларды есепке алу».
2.

«Қазақстан Республикасы қаржы нарығының жекелеген субъектілеріне арналған бухгалтерлік есептің
үлгі шот жоспарын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2008 жылғы
22 қыркүйектегі № 79 қаулысына (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде
№ 5348 тіркелген, 2008 жылғы 12 желтоқсанда Қазақстан Республикасының орталық атқарушы және
өзге де орталық мемлекеттік органдарының актілер жинағында № 12 жарияланған) мынадай өзгерістер
енгізілсін:
көрсетілген қаулымен бекітілген Қазақстан Республикасы қаржы нарығының жекелеген
субъектілеріне арналған бухгалтерлік есептің үлгі шот жоспарында:
1-тарауда:
тақырыбы мынадай редакцияда жазылсын:
«1-тарау. Жалпы ережелер»;
1-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«1. Осы Қазақстан Республикасы қаржы нарығының жекелеген субъектілеріне арналған
бухгалтерлік есептің үлгі шот жоспары (бұдан әрі – Шоттар жоспары) «Бухгалтерлік есеп
пен қаржылық есептілік туралы» 2007 жылғы 28 ақпандағы Қазақстан Республикасының
Заңына сәйкес әзірленді және бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорының, ерікті жинақтаушы
зейнетақы қорларының (бұдан әрі – жинақтаушы зейнетақы қорлары), банк операцияларының
жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдардың (бұдан бұрын еншілес банк болған заңды
тұлғаны қоспағанда), сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдарының, сақтандыру брокерлерінің,
өзара сақтандыру қоғамдарының, арнайы қаржы компанияларының, исламдық арнайы
қаржы компанияларының, Қазақстан Республикасының бағалы қағаздар нарығының кәсіби
қатысушыларының және микроқаржы ұйымдарының (бұдан әрі – ұйымдар) қаржылық есептілік
элементтерін топтастыру және қаржылық есептілікті жасау үшін бухгалтерлік есеп шоттарында
құндық көрсеткішпен ағымдағы көрсетуге арналған.»;
2-тараудың тақырыбы мынадай редакцияда жазылсын:
«2-тарау. Шоттар»;
3-тарауда:
тақырыбы мынадай редакцияда жазылсын:
«3-тарау. Шоттардың сипаттамасы»;
1-параграфта:
3220-шоттың аты және сипаттамасы мынадай редакцияда жазылсын:
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«3220 «Зейнетақы аударымдары бойынша міндеттемелер» (пассивтік).
Мақсаты: «Азаматтарға арналған үкімет» мемлекеттік корпорациясы» коммерциялық емес акционерлік
қоғамына аударылуға тиісті зейнетақы аударымдары бойынша міндеттемелер сомаларын есепке алу.
Шоттың кредиті бойынша «Азаматтарға арналған үкімет» мемлекеттік корпорациясы» коммерциялық
емес акционерлік қоғамына аударылуға тиісті зейнетақы аударымдары бойынша міндеттемелер сомасы
жазылады.
Шоттың дебеті бойынша әлеуметтік сақтандыру бойынша есептелген міндеттемелер сомаларын оларды
«Азаматтарға арналған үкімет» мемлекеттік корпорациясы» коммерциялық емес акционерлік қоғамына
аудару кезінде және (немесе) есепті кезеңнің соңында реттеу кезінде есептен шығару жүргізіледі.».
3.

«Екінші деңгейдегі банктердегі, ипотекалық ұйымдардағы және «Қазақстан Даму Банкі» акционерлік
қоғамындағы бухгалтерлік есептің үлгі шот жоспарын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Ұлттық
Банкі Басқармасының 2011 жылғы 31 қаңтардағы № 3 қаулысына (Нормативтік құқықтық актілерді
мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 6793 тіркелген, 2011 жылғы 7 қазанда Қазақстан Республикасының
орталық атқарушы және өзге де орталық мемлекеттік органдарының актілер жинағында
№ 11 жарияланған) мынадай өзгерістер енгізілсін:
көрсетілген қаулымен бекітілген Екінші деңгейдегі банктердегі, ипотекалық ұйымдардағы және
«Қазақстан Даму Банкі» акционерлік қоғамындағы бухгалтерлік есептің үлгі шот жоспарында:
1-тарауда:
тақырыбы мынадай редакцияда жазылсын:
«1-тарау. Жалпы ережелер»;
1-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«1. Осы Екінші деңгейдегі банктердегі, ипотекалық ұйымдардағы, «Қазақстан Даму Банкі»
акционерлік қоғамындағы бухгалтерлік есептің үлгі шот жоспары (бұдан әрі – Шот жоспары)
«Бухгалтерлiк есеп пен қаржылық есептiлiк туралы» 2007 жылғы 28 ақпандағы Қазақстан
Республикасы Заңына сәйкес әзірленді және екінші деңгейдегі банктердің, ипотекалық
ұйымдардың, «Қазақстан Даму Банкі» акционерлік қоғамының және бұдан бұрын еншілес банк
болған заңды тұлғаның құндық көрінісіндегі қаржылық есептілік элементтерін топтастыруға
және ағымдағы көрсетуге арналған.».
2-тараудың тақырыбы мынадай редакцияда жазылсын:
«2-тарау. Шоттар»;
3-тарауда:
тақырыбы мынадай редакцияда жазылсын:
«3-тарау. Шоттардың сипаттамасы»;
1-параграфта:
5722-шоттың сипаттамасы мынадай редакцияда жазылсын:
«Шоттың мақсаты: «Мемлекеттік әлеуметтік сақтандыру қоры» акционерлік қоғамына және
«Әлеуметтік медициналық сақтандыру қоры» коммерциялық емес акционерлік қоғамына
аударылатын әлеуметтік аударымдар және міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыруға
аударымдар сомаларын есепке алу.
Шоттың дебеті бойынша әлеуметтік аударымдарды аударуға байланысты шығыстардың сомалары
жазылады.
Шоттың кредиті бойынша келтірілген шығыстардың сомаларын № 4999 баланстық шотқа есептен
шығару жазылады.».
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«Қаржы нарығының жекелеген субъектілерінің бухгалтерлік есепті жүргізуі жөніндегі нұсқаулықты
бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2011 жылғы 1 шілдедегі № 68
қаулысына (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 7121 тіркелген, 2011 жылғы
5 қазанда «Заң газеті» газетінде № 144 (1960) жарияланған) мынадай өзгерістер енгізілсін:
көрсетілген қаулымен бекітілген Қаржы нарығының жекелеген субъектілерінің бухгалтерлік есепті
жүргізуі жөніндегі нұсқаулықта:
1-тарауда:
тақырыбы мынадай редакцияда жазылсын:
«1-тарау. Жалпы ережелер»;
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2-тармақтың бірінші бөлігі мынадай редакцияда жазылсын:
«2. Осы Нұсқаулық (бұдан әрі – осы Нұсқаулық) бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорының,
ерікті жинақтаушы зейнетақы қорларының (бұдан әрі – жинақтаушы зейнетақы қорлары),
банк операцияларының жекелеген түрлерiн жүзеге асыратын ұйымдардың (бұдан бұрын
еншілес банк болған заңды тұлғаны қоспағанда), сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдарының,
исламдық сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдарының, өзара сақтандыру қоғамдарының,
сақтандыру брокерлерiнiң, бағалы қағаздар нарығының кәсiби қатысушыларының, арнайы
қаржы компанияларының және микроқаржы ұйымдарының (бұдан әрi – ұйым) меншiктi ақшаны
салымдарға, заемдарға, бағалы қағаздарға, туынды құралдарға, тазартылған қымбат металдарға,
шетел валютасына орналастыру операцияларының, хеджирлеу операцияларының, сондай-ақ
РЕПО және керi РЕПО операцияларының бухгалтерлiк есебін жүргiзуді нақтылайды.»;
2-тараудың тақырыбы мынадай редакцияда жазылсын:
«2-тарау. Осы Нұсқаулықта пайдаланылатын негізгі ұғымдар»;
3-тараудың тақырыбы мынадай редакцияда жазылсын:
«3-тарау. Бағалы қағаздармен операциялардың бухгалтерлік есебі»;
4-тараудың тақырыбы мынадай редакцияда жазылсын:
«4-тарау. РЕПО және кері РЕПО операцияларының бухгалтерлік есебі»;
5-тараудың тақырыбы мынадай редакцияда жазылсын:
«5-тарау. Тазартылған қымбат металдарды сатып алу-сату операцияларының бухгалтерлік есебі»;
6-тараудың тақырыбы мынадай редакцияда жазылсын:
«6-тарау. Шетел валютасымен операциялардың бухгалтерлік есебі»;
7-тараудың тақырыбы мынадай редакцияда жазылсын:
«7-тарау. Берілген қарыздардың бухгалтерлік есебі»;
8-тараудың тақырыбы мынадай редакцияда жазылсын:
«8-тарау. Салымдардың бухгалтерлік есебі»;
9-тараудың тақырыбы мынадай редакцияда жазылсын:
«9-тарау. Туынды құралдармен операциялардың бухгалтерлік есебі»;
10-тараудың тақырыбы мынадай редакцияда жазылсын:
«10-тарау. Хеджирлеудің бухгалтерлік есебі»;
11-тараудың тақырыбы мынадай редакцияда жазылсын:
«11-тарау. Зейнетақы активтерінен және зейнетақы активтері бойынша инвестициялық кірістен
комиссиялық сыйақыны есептеу операцияларының бухгалтерлік есебі».
5.

«Бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қоры және ерікті жинақтаушы зейнетақы қорлары жүзеге асыратын
зейнетақы активтерімен операциялардың бухгалтерлік есебін жүргізу жөніндегі нұсқаулықты бекіту
туралы» Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2011 жылғы 1 шілдедегі № 69 қаулысына
(Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 7118 тіркелген, 2011 жылғы 2
қарашада «Заң газеті» газетінде № 160 (1976) жарияланған) мынадай өзгерістер енгізілсін:
көрсетілген қаулымен бекітілген Бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қоры және ерікті жинақтаушы
зейнетақы қорлары жүзеге асыратын зейнетақы активтерімен операциялардың бухгалтерлік есебін
жүргізу жөніндегі нұсқаулықта:
1-тараудың тақырыбы мынадай редакцияда жазылсын:
«1-тарау. Жалпы ережелер»;
2-тараудың тақырыбы мынадай редакцияда жазылсын:
«2-тарау. Осы Нұсқаулықта қолданылатын негізгі ұғымдар»;
3-тарауда:
тақырыбы мынадай редакцияда жазылсын:
«3-тарау. Зейнетақы жарналарын алу және зейнетақы жинақтарын төлеу жөніндегі
операциялардың бухгалтерлік есебі»;
5-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«5. Бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қоры төлем құжаттары және алдыңғы жұмыс күні үшін
олардың пайдасына «Азаматтарға арналған үкімет» мемлекеттік корпорациясы» коммерциялық
емес акционерлік қоғамынан алынған міндетті зейнетақы жарналары, мiндеттi кәсіптік зейнетақы
жарналары мен өсімпұлдар аударылатын жеке тұлғалардың тізімдері негізінде мынадай
бухгалтерлік жазбаны жүзеге асырады:
Дт 1060 61 Ағымдағы шоттағы (инвестициялық шот) ақша қаражаты (зейнетақы активтері)
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Кт 3390 65 Жеке зейнетақы шоттарындағы зейнетақы жинақтары.»;
4-тараудың тақырыбы мынадай редакцияда жазылсын:
«4-тарау. Зейнетақы активтерiн бағалы қағаздарға орналастыру бойынша операциялардың
бухгалтерлiк есебi»;
5-тараудың тақырыбы мынадай редакцияда жазылсын:
«5-тарау. Зейнетақы активтерін салымдарға орналастыру бойынша операциялардың бухгалтерлік
есебі»;
6-тараудың тақырыбы мынадай редакцияда жазылсын:
«6-тарау. Сатып алынған борыштық және үлестік бағалы қағаздарды санаттар бойынша қайта
жіктеудің бухгалтерлік есебі»;
7-тараудың тақырыбы мынадай редакцияда жазылсын:
«7-тарау. Зейнетақы активтерін тазартылған қымбат металдарға орналастыру бойынша
операциялардың бухгалтерлік есебі»;
8-тараудың тақырыбы мынадай редакцияда жазылсын:
«8-тарау. Kepi РЕПО операцияларының бухгалтерлік есебі»;
9-тараудың тақырыбы мынадай редакцияда жазылсын:
«9-тарау. Туынды қаржы құралдарымен операциялардың бухгалтерлік есебі»;
10-тараудың тақырыбы мынадай редакцияда жазылсын:
«10-тарау. Инвестициялық кірісті және комиссиялық сыйақыларды қалыптастыру бойынша
операциялардың бухгалтерлік есебі»;
11-тараудың тақырыбы мынадай редакцияда жазылсын:
«11-тарау. Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің талаптарына сай келетін, инвестициялық
портфельді басқару жөнiндегi қызметтi шет мемлекеттің заңнамасына сәйкес жүзеге асыратын
шетелдік ұйымның сенімгерлік басқаруына берілген зейнетақы активтерінің бухгалтерлік есебі».

14

6.

«Қаржы ұйымдарының аудиторлық есебін жасау және оны Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіне
ұсыну мерзімі туралы» Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2012 жылғы 27 шілдедегі
№ 223 қаулысына (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 7903 тіркелген,
2012 жылғы 10 қазанда «Егемен Қазақстан» газетінде № 659–664 (27736) жарияланған) мынадай
өзгерістер енгізілсін:
кіріспесі мынадай редакцияда жазылсын:
«Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі туралы» 1995 жылғы 30 наурыздағы Қазақстан
Республикасының Заңына сәйкес және «Аудиторлық қызмет туралы» 1998 жылғы 20 қарашадағы
Қазақстан Республикасының Заңын іске асыру мақсатында Қазақстан Республикасы Ұлттық
Банкінің Басқармасы ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:»;
1-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«1. Аудиторлық ұйымдар «Аудиторлық қызмет туралы» 1998 жылғы 20 қарашадағы Қазақстан
Республикасының Заңы 5-бабының 2-тармағында көрсетілген қаржы ұйымдарының және
«Қазақстанның Даму Банкі» акционерлік қоғамының қаржылық есептілігі бойынша аудиторлық
есепті жасайды және оны есепті жылдан кейінгі жылғы 30 сәуірге дейінгі мерзімде Қазақстан
Республикасының Ұлттық Банкіне ұсынады.».

7.

«Қаржы ұйымдарының, арнайы қаржы компанияларының, ислам арнайы қаржы компанияларының,
микроқаржы ұйымдарының қаржылық есептiлiктi ұсынуы қағидаларын бекіту туралы» Қазақстан
Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2016 жылғы 28 қаңтардағы № 41 қаулысына (Нормативтік
құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 13504 тіркелген, 2016 жылғы 7 сәуірде «Қазақстан
Республикасы Әділет министрлігінің Республикалық құқықтық ақпарат орталығы» шаруашылық жүргізу
құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорнының «Әділет» ақпараттық-құқықтық жүйесінде
жарияланған) мынадай өзгерістер енгізілсін:
қаулыда:
кіріспесі мынадай редакцияда жазылсын:
«Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі туралы» 1995 жылғы 30 наурыздағы, «Бухгалтерлік
есеп пен қаржылық есептілік туралы» 2007 жылғы 28 ақпандағы Қазақстан Республикасының
заңдарына және «Мемлекеттік статистика туралы» 2010 жылғы 19 наурыздағы Қазақстан
Республикасы Заңының 16-бабы 3-тармағының 2) тармақшасына сәйкес, қаржы ұйымдарының,
арнайы қаржы компанияларының, ислам арнайы қаржы компанияларының, микроқаржы
ұйымдарының қаржылық есептілікті ұсыну тәртібін жетілдіру мақсатында Қазақстан
Республикасы Ұлттық Банкінің Басқармасы ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:»;

№8

2017 жылғы 1– 31 тамыз

көрсетілген қаулымен бекітілген Қаржы ұйымдарының, арнайы қаржы компанияларының, ислам
арнайы қаржы компанияларының, микроқаржы ұйымдарының қаржылық есептілікті ұсынуы
қағидаларында:
1-тарауда:
тақырыбы мынадай редакцияда жазылсын:
«1-тарау. Жалпы ережелер»;
7-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«7. Ұйым тоқсан сайынғы (ай сайынғы) қаржылық есептілікпен бірге Ұлттық Банкке электрондық
форматта бухгалтерлік баланстың «басқа активтер» және «басқа міндеттемелер» баптары
бойынша, сондай-ақ пайда мен зияндар туралы есептің «басқа кірістер» және «басқа шығыстар»
баптары бойынша шоттардың нақтылануы және талдамасы ашып көрсетілетін түсіндірме
жазбасын ұсынады.»;
2-тарауда:
тақырыбы мынадай редакцияда жазылсын:
«2-тарау. Жылдық қаржылық есептілікті ұсыну»;
8-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«8. Мынадай қаржы ұйымдары Ұлттық Банкке жыл сайын есепті жылдан кейінгі жылдың 30 сәуіріне
(қоса алғанда) дейінгі мерзімде жылдық қаржылық есептілікті, ал еншілес ұйымы (ұйымдары)
болған жағдайда – халықаралық қаржылық есептілік стандарттарына сәйкес жасалған және
Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерінде көзделген жағдайларда – аудиторлық ұйым
растаған жеке және шоғырландырылған жылдық қаржылық есептіліктерді қағаз тасымалдағышта
ұсынады:
1) екінші деңгейдегі банктер;
2) сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдары, исламдық сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдары
және сақтандыру брокерлері;
3) бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қоры;
4) ерікті жинақтаушы зейнетақы қорлары;
5) бағалы қағаздар нарығында брокерлік және дилерлік қызметті жүзеге асыратын ұйымдар;
6) тіркеуші;
7) инвестициялық портфельді басқарушылар;
8) бағалы қағаздар нарығында трансфер-агенттік қызметті жүзеге асыратын ұйымдар;
9) қызметінің айрықша түрі қолма-қол шетел валютасымен айырбастау операцияларын
ұйымдастыру болып табылатын заңды тұлғаларды және айрықша қызметі банкноттарды,
монеталар мен құндылықтарды инкассациялау болып табылатын заңды тұлғаларды қоспағанда,
банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдар, оның ішінде бұдан
бұрын еншілес банк болған заңды тұлға.»;
14-тармақ алып тасталсын;
3-тарауда:
тақырыбы мынадай редакцияда жазылсын:
«3-тарау. Ай сайынғы және тоқсан сайынғы қаржылық есептіліктерді ұсыну»;
16-тармақтың 2) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:
«2) бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қоры Қағидаларға 6, 7, 8 және 9-қосымшаларға сәйкес
нысандар бойынша: есепті айдан кейінгі айдың онынан кешіктірмей;»;
17-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«17. Ұлттық Банкке тоқсан сайынғы қаржылық есептілікті:
1) сақтандыру брокерлері Қағидаларға 4 және 5-қосымшаларға сәйкес нысандар бойынша есепті
тоқсаннан кейінгі айдың бесінші жұмыс күнінен кешіктірмей;
2) тіркеуші Қағидаларға 14 және 16-қосымшаларға сәйкес нысандар бойынша есепті тоқсаннан
кейінгі айдың бесінші жұмыс күнінен кешіктірмей;
3) банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдар (Ұлттық почта
операторын, қызметінің айрықша түрі қолма-қол шетел валютасымен айырбастау операцияларын
ұйымдастыру болып табылатын заңды тұлғаларды, айрықша қызметі банкноттарды, монеталар
мен құндылықтарды инкассациялау болып табылатын заңды тұлғаларды, ипотекалық ұйымдарды
және бұдан бұрын еншілес банк болған заңды тұлғаны қоспағанда,) Қағидаларға 14 және
16-қосымшаларға сәйкес нысандар бойынша есепті тоқсаннан кейінгі айдың жиырмасынан
кешіктірмей ұсынады.»;
Қағидаларға 1 – 16-қосымшалар осы Бухгалтерлік есепті жүргізу және қаржылық есептілік
мәселелері бойынша өзгерістер енгізілетін Қазақстан Республикасының кейбір нормативтік
құқықтық актілерінің тізбесіне 1 – 16-қосымшаларға сәйкес редакцияда жазылсын.
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Бухгалтерлік есепті жүргізу және
қаржылық есептілік мәселелері
бойынша өзгерістер енгізілетін
Қазақстан Республикасының
кейбір нормативтік құқықтық
актілерінің тізбесіне
1-қосымша
Қаржы ұйымдарының, арнайы қаржы
компанияларының, ислам арнайы
қаржы компанияларының, микроқаржы
ұйымдарының қаржылық есептілікті
ұсынуы қағидаларына
1-қосымша

Әкімшілік деректер жинауға арналған нысан
«Бөлінген активтер мен облигациялар
бойынша бухгалтерлік баланс»
Есепті кезең:

Индекс: Н1-АҚК
Кезеңділігі: жыл сайын
Ұсынатындар: арнайы қаржы компаниялары
Қайда ұсынылады: Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі
Ұсыну мерзімі: есепті жылдан кейінгі жылдың 30 сәуіріне дейін
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Нысан

Бөлінген активтер мен облигациялар бойынша бухгалтерлік баланс
(арнайы қаржы компаниясының толық атауы)

жылғы 31 желтоқсандағы жағдай бойынша

(мың теңгемен)

Баптың атауы

Жол коды

Есепті кезеңнің
соңында

Алдыңғы жылдың
соңында

1

2

3

4

Активтер
Бөлінген активтер

1

оның ішінде:
талап ету құқықтары

1.1

кастодиан банктің шоттарындағы бөлінген активтер

1.2

Екінші деңгейдегі банктердегі салымдар

2

Акциялар

3

Борыштық бағалы қағаздар

4

Туынды бағалы қағаздар

5

Басқа активтер

6

Активтердің жиынтығы

7

Міндеттемелер
Шығарылған облигациялар

8

Есептелген купон бойынша кредиторлық берешек

9

Басқа міндеттемелер

10

Міндеттемелердің жиынтығы

11

Бірінші басшы (ол болмаған кезеңде – оның орнындағы тұлға)
										 		
			
Тегі, аты, әкесінің аты (бар болса)			
қолы



күні

Бас бухгалтер
										 		
			
Тегі, аты, әкесінің аты (бар болса)			
қолы



күні

Орындаушы
										 		
			
Тегі, аты, әкесінің аты (бар болса)			
қолы
Орындаушының телефоны
Мөр орны (бар болса)

17

Қазақстан Ұлттық Банкінің Хабаршысы

«Бөлінген активтер мен облигациялар
бойынша бухгалтерлік баланс»
әкімшілік деректер жинауға
арналған нысанына
қосымша

«Бөлінген активтер мен облигациялар бойынша бухгалтерлік
баланс» әкімшілік деректер жинауға арналған нысанын толтыру
бойынша түсіндірме
1-тарау. Жалпы ережелер
1.

Осы түсіндірме «Бөлінген активтер мен облигациялар бойынша бухгалтерлік баланс» әкімшілік
деректер жинауға арналған нысанын (бұдан әрі – нысан) толтыру бойынша бірыңғай талаптарды
айқындайды.

2.

Нысан «Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі туралы» 1995 жылғы 30 наурыздағы Қазақстан
Республикасы Заңының 15-бабы екінші бөлігінің 65) тармақшасына сәйкес әзірленді.

3.

Арнайы қаржы компаниясы нысанды бөлінген активтер мен облигациялар бойынша есепті кезеңнің
соңындағы жағдай бойынша жыл сайын толтырады.

4.

Нысанды толтыру кезінде пайдаланылатын өлшем бірлігі мың теңгемен белгіленеді.
Бес жүз теңгеден кем сома нөлге дейiн дөңгелектенеді, ал бес жүз теңгеге тең және одан жоғары сома
мың теңгеге дейiн дөңгелектенеді.

5.

Толтырылған нысанға бірінші басшы (ол болмаған кезеңде – оның орнындағы тұлға), бас бухгалтер және
орындаушы қол қояды.

2-тарау. Нысанды толтыру

18

6.

3-бағанды толтыру кезінде есепті кезеңнің соңғы күнін қоса алғанда, есепті кезеңнің соңындағы
деректер көрсетіледі.

7.

4-бағанда алдыңғы есепті кезеңнің соңғы күнін қоса алғанда, алдыңғы есепті кезеңнің соңындағы
деректер көрсетіледі.

8.

1-11-жолдарда бас кітаптан немесе деректер базасынан алынған ақпарат негізіндегі, халықаралық
қаржылық есептілік стандарттарының талаптары ескеріле отырып топтастырылған деректер көрсетіледі.

№8

2017 жылғы 1– 31 тамыз

Бухгалтерлік есепті жүргізу және
қаржылық есептілік мәселелері
бойынша өзгерістер енгізілетін
Қазақстан Республикасының
кейбір нормативтік құқықтық
актілерінің тізбесіне
2-қосымша
Қаржы ұйымдарының, арнайы қаржы
компанияларының, ислам арнайы
қаржы компанияларының, микроқаржы
ұйымдарының қаржылық есептілікті
ұсынуы қағидаларына
2-қосымша

Әкімшілік деректер жинауға арналған нысан
«Бөлінген активтер бойынша бухгалтерлік баланс»
Есепті кезең:

жыл

Индекс: Н1-ИАҚК
Кезеңділігі: жыл сайын
Ұсынатындар: ислам арнайы қаржы компаниялары
Қайда ұсынылады: Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі
Ұсыну мерзімі: есепті жылдан кейінгі жылдың 30 сәуіріне дейін
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Қазақстан Ұлттық Банкінің Хабаршысы

Нысан

Бөлінген активтер бойынша бухгалтерлік баланс
(ислам арнайы қаржы компаниясының толық атауы)

жылғы 31 желтоқсандағы жағдай бойынша

(мың теңгемен)

Баптың атауы

Жол коды

Есепті кезеңнің
соңында

Алдыңғы
жылдың
соңында

1

2

3

4

Активтер
Екінші деңгейдегі банктердің шоттарындағы ақша

1

Екінші деңгейдегі банктердегі салымдар

2

Акциялар (қатысу үлестері)

3

Жалға берілген бөлінген активтер

4

Басқа да активтер

5

Активтердің жиынтығы

6

Міндеттемелер
Айналысқа шығарылған исламдық жалдау сертификаттары

7

Айналысқа шығарылған исламдық қатысу сертификаттары

8

Исламдық бағалы қағаздар бойынша кірісті төлеуге байланысты кредиторлық берешек

9

оның ішінде:
исламдық жалдау сертификаттары бойынша

9.1

исламдық қатысу сертификаттары бойынша

9.2

Комиссиялық сыйақылар бойынша кредиторлық берешек

10

Басқа да міндеттемелер

11

Міндеттемелердің жиынтығы

12

Бірінші басшы (ол болмаған кезеңде – оның орнындағы тұлға)
										 		
			
Тегі, аты, әкесінің аты (бар болса)			
қолы



күні

Бас бухгалтер
										 		
			
Тегі, аты, әкесінің аты (бар болса)			
қолы
Орындаушы
										 		
			
Тегі, аты, әкесінің аты (бар болса)
қолы
Орындаушының телефоны			
Мөр орны (бар болса)

20



күні

№8

2017 жылғы 1– 31 тамыз

«Бөлінген активтер бойынша
бухгалтерлік баланс»
әкімшілік деректер жинауға
арналған нысанына
қосымша

«Бөлінген активтер бойынша бухгалтерлік баланс» әкімшілік
деректер жинауға арналған нысанын толтыру бойынша түсіндірме
1-тарау. Жалпы ережелер
1.

Осы түсіндірме «Бөлінген активтер бойынша бухгалтерлік баланс» әкімшілік деректер жинауға
арналған нысанын (бұдан әрі – нысан) толтыру бойынша бірыңғай талаптарды айқындайды.

2.

Нысан «Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі туралы» 1995 жылғы 30 наурыздағы Қазақстан
Республикасы Заңының 15-бабы екінші бөлігінің 65) тармақшасына сәйкес әзірленді.

3.

Ислам арнайы қаржы компаниялары нысанды бөлінген активтер бойынша есепті кезеңнің соңындағы
жағдай бойынша жыл сайын толтырады.

4.

Нысанды толтыру кезінде пайдаланылатын өлшем бірлігі мың теңгемен белгіленеді. Бес жүз теңгеден
кем сома нөлге дейiн дөңгелектенеді, ал бес жүз теңгеге тең және одан жоғары сома мың теңгеге дейiн
дөңгелектенеді.

5.

Толтырылған нысанға бірінші басшы (ол болмаған кезеңде – оның орнындағы тұлға), бас бухгалтер және
орындаушы қол қояды.

2-тарау. Нысанды толтыру
6.

3-бағанды толтыру кезінде есепті кезеңнің соңғы күнін қоса алғанда, есепті кезеңнің соңындағы
деректер көрсетіледі.

7.

4-бағанда алдыңғы есепті кезеңнің соңғы күнін қоса алғанда, алдыңғы есепті кезеңнің соңындағы
деректер көрсетіледі.

8.

1-12-жолдарда бас кітаптан немесе деректер базасынан алынған ақпарат негізіндегі, халықаралық
қаржылық есептілік стандарттарының талаптары ескеріле отырып топтастырылған деректер көрсетіледі.
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Қазақстан Ұлттық Банкінің Хабаршысы

Бухгалтерлік есепті жүргізу және
қаржылық есептілік мәселелері
бойынша өзгерістер енгізілетін
Қазақстан Республикасының
кейбір нормативтік құқықтық
актілерінің тізбесіне
3-қосымша
Қаржы ұйымдарының, арнайы қаржы
компанияларының, ислам арнайы
қаржы компанияларының, микроқаржы
ұйымдарының қаржылық есептілікті
ұсынуы қағидаларына
3-қосымша

Әкімшілік деректер жинауға арналған нысан
«Бөлінген активтер бойынша пайда мен зияндар туралы есеп»
Есепті кезең:

жыл

Индекс: Н2-ИАҚК
Кезеңділігі: жыл сайын
Ұсынатындар: ислам арнайы қаржы компаниялары
Қайда ұсынылады: Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі
Ұсыну мерзімі: есепті жылдан кейінгі жылдың 30 сәуіріне дейін
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№8

2017 жылғы 1– 31 тамыз

Нысан

Бөлінген активтер бойынша пайда мен зияндар туралы есеп
(ислам арнайы қаржы компаниясының толық атауы)

жылғы 31 желтоқсандағы жағдай бойынша

(мың теңгемен)

Баптың атауы

Жол
коды

Есепті
жылда

Алдыңғы
жылда

1

2

3

4

Кірістер
Қаржылық жалдаудан түскен кірістер

1

Операциялық жалдаудан түскен кірістер

2

Инвестициялық жоба бойынша кірістер

3

оның ішінде:
акциялар бойынша дивидендтер түрінде

3.1

Басқа кірістер (түсімдер)

4

Кірістердің жиынтығы

5

Шығыстар
Исламдық бағалы қағаздар бойынша кірістерді төлеуге байланысты
шығыстар

6

оның ішінде:
исламдық жалдау сертификаттары бойынша

6.1

исламдық қатысу сертификаттары бойынша

6.2

Комиссиялық сыйақылар

7

Операциялық шығыстар

8

оның ішінде:
амортизациялық аударымдар және тозу

8.1

ағымдағы салықтар және бюджетке төленетін басқа да міндетті
төлемдер

8.2

Басқа да шығыстар

9

Шығыстардың жиынтығы

10

Резервтік қорды құрғанға дейінгі таза пайда

11

Резервтік қорды қалыптастыру (қалпына келтіру) бойынша шығыстар

12

Таза пайданың (зиянның) жиынтығы

13

23

Қазақстан Ұлттық Банкінің Хабаршысы

Бірінші басшы (ол болмаған кезеңде – оның орнындағы тұлға)
										 		
			
Тегі, аты, әкесінің аты (бар болса)			
қолы



күні

Бас бухгалтер
										 		
			
Тегі, аты, әкесінің аты (бар болса)			
қолы
Орындаушы
										 		
			
Тегі, аты, әкесінің аты (бар болса)			
қолы
Орындаушының телефоны
Мөр орны (бар болса)

24



күні

№8

2017 жылғы 1– 31 тамыз

«Бөлінген активтер бойынша
пайда мен зияндар туралы есеп»
әкімшілік деректер
жинауға арналған нысанына
қосымша

«Бөлінген активтер бойынша пайда мен зияндар туралы есеп»
әкімшілік деректер жинауға арналған нысанын толтыру
бойынша түсіндірме
1-тарау. Жалпы ережелер
1.

Осы түсіндірме «Бөлінген активтер бойынша пайда мен зияндар туралы есеп» әкімшілік деректер
жинауға арналған нысанын (бұдан әрі – нысан) толтыру бойынша бірыңғай талаптарды айқындайды.

2.

Нысан «Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі туралы» 1995 жылғы 30 наурыздағы Қазақстан
Республикасы Заңының 15-бабы екінші бөлігінің 65) тармақшасына сәйкес әзірленді.

3.

Ислам арнайы қаржы компаниялары нысанды бөлінген активтер бойынша есепті кезеңнің соңындағы
жағдай бойынша жыл сайын толтырады.

4.

Нысанды толтыру кезінде пайдаланылатын өлшем бірлігі мың теңгемен белгіленеді. Бес жүз теңгеден
кем сома нөлге дейiн дөңгелектенеді, ал бес жүз теңгеге тең және одан жоғары сома мың теңгеге дейiн
дөңгелектенеді.

5.

Толтырылған нысанға бірінші басшы (ол болмаған кезеңде – оның орнындағы тұлға), бас бухгалтер және
орындаушы қол қояды.

2-тарау. Нысанды толтыру
6.

3-бағанды толтыру кезінде есепті кезеңнің соңғы күнін қоса алғанда, есепті жылдағы деректер
көрсетіледі.

7.

4-бағанда алдыңғы кезеңдегі деректер көрсетіледі.

8.

1-13-жолдарда бас кітаптан немесе деректер базасынан алынған ақпарат негізіндегі, халықаралық
қаржылық есептілік стандарттарының талаптары ескеріле отырып топтастырылған деректер көрсетіледі.
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Қазақстан Ұлттық Банкінің Хабаршысы

Бухгалтерлік есепті жүргізу және
қаржылық есептілік мәселелері
бойынша өзгерістер енгізілетін
Қазақстан Республикасының
кейбір нормативтік құқықтық
актілерінің тізбесіне
4-қосымша
Қаржы ұйымдарының, арнайы қаржы
компанияларының, ислам арнайы
қаржы компанияларының, микроқаржы
ұйымдарының қаржылық есептілікті
ұсынуы қағидаларына
4-қосымша

Әкімшілік деректер жинауға арналған нысан
«Бухгалтерлік баланс»
Есепті кезең:

жылғы

,

Индекс: 1Н-СҰ, СБ
Кезеңділігі: ай сайын, тоқсан сайын
Ұсынатындар: сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдары, исламдық сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдары,
сақтандыру брокерлері
Қайда ұсынылады: Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі
Ұсыну мерзімдері:
1) ай сайын, есепті айдан кейінгі айдың бесінші жұмыс күнінен кешіктірмей – сақтандыру (қайта сақтандыру)
ұйымдары, исламдық сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдары;
2) тоқсан сайын, есепті тоқсаннан кейінгі айдың бесінші жұмыс күнінен кешіктірмей – сақтандыру
брокерлері.
Қаржылық есептілік түрі: жеке
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Нысан

Бухгалтерлік баланс
(сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының, исламдық сақтандыру
(қайта сақтандыру) ұйымының, сақтандыру брокерінің толық атауы)

жылғы «

»

жағдай бойынша

(мың теңгемен)
Баптың атауы

Жол коды

Есепті
кезеңнің
соңында

Алдыңғы
жылдың
соңында

1

2

3

4

Активтер
Ақшалай қаражат және ақша қаражатының баламалары

1

Орналастырылған салымдар (құнсыздануға арналған
резервтерді шегергенде)

2

Өзгерістері пайданың немесе зиянның құрамында көрсетілетін
әділ құн бойынша бағаланатын бағалы қағаздар

3

Сатуға арналған қолда бар бағалы қағаздар (құнсыздануға
арналған резервтерді шегергенде)

4

«Кері РЕПО» операциялары

5

Тазартылған бағалы металдар

6

Туынды қаржы құралдары

7

Еңбек сіңірілмеген сыйлықақылар бойынша қайта сақтандыру
активтері (құнсыздануға арналған резервтерді шегергенде)

8

Болған, бірақ мәлімделмеген зиян бойынша қайта сақтандыру
активтері (құнсыздануға арналған резервтерді шегергенде)

9

Өмірді сақтандыру (қайта сақтандыру) шарттары бойынша
болмаған зиян бойынша қайта сақтандыру активтері
(құнсыздануға арналған резервтерді шегергенде)

10

Аннуитет шарттары бойынша болмаған зиян бойынша қайта
сақтандыру активтері (құнсыздануға арналған резервтерді
шегергенде)

11

Мәлімделген, бірақ реттелмеген зиян бойынша қайта
сақтандыру активтері (құнсыздануға арналған резервтерді
шегергенде)

12

Сақтанушылардан (қайта сақтанушылардан) және
делдалдардан алынатын сақтандыру сыйақылары
(құнсыздануға арналған резервтерді шегергенде)

13

Қайта сақтандыру бойынша есептелген комиссиялық кірістер

14

Басқа дебиторлық берешек (құнсыздануға арналған
резервтерді шегергенде)

15

Сақтанушыларға берілген қарыздар (құнсыздануға арналған
резервтерді шегергенде)

16

Болашақ кезеңдердің шығыстары

17

27
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Баптың атауы

Жол коды

Есепті
кезеңнің
соңында

Алдыңғы
жылдың
соңында

1

2

3

4

Ағымдағы салық активі

18

Кейінге қалдырылған салық активі

19

Өтелгенге дейін ұсталатын бағалы қағаздар (құнсыздануға
арналған резервтерді шегергенде)

20

Басқа заңды тұлғалардың капиталына инвестициялар

21

Қорлар

22

Негізгі құрал-жабдықтар (нетто)

23

Инвестициялық мүлік

24

Сатуға арналған ұзақ мерзімді активтер

25

Материалдық емес активтер (нетто)

26

Басқа активтер

27

Активтердің жиынтығы

28

Міндеттемелер

28

Еңбек сіңірілмеген сыйлықақы резерві

29

Өмірді сақтандыру (қайта сақтандыру) шарттары бойынша
болмаған зиян резерві

30

Аннуитет шарттары бойынша болмаған зиян резерві

31

Болған, бірақ мәлімделмеген зиян резерві

32

Мәлімделген, бірақ реттелмеген зиян резерві

33

Алынған қарыздар

34

Қайта сақтандырушылармен есеп айырысулар

35

Сақтандыру (қайта сақтандыру) қызметі бойынша
делдалдармен есеп айырысулар

36

Акционерлермен дивидендтер бойынша есеп айырысулар

37

Сақтандыру (қайта сақтандыру) шарттары бойынша төленуге
тиіс шоттар

38

Басқа кредиторлық берешек

39

Бағалау міндеттемелері

40

«РЕПО» операциялары

41

Туынды қаржы құралдары

42

Шығарылған облигациялар

43

Болашақ кезеңдердің кірістері

44

Ағымдағы салық міндеттемесі

45

Кейінге қалдырылған салық міндеттемесі

46

Басқа міндеттемелер

47

Міндеттемелердің жиынтығы

48
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Баптың атауы

Жол коды

Есепті
кезеңнің
соңында

Алдыңғы
жылдың
соңында

1

2

3

4

Капитал
Жарғылық капитал (құрылтайшылардың жарналары)

49

Алынып қойылған капитал (құрылтайшылардың жарналары)

50

Резервтік капитал

51

Сыйлықақылар (қосымша төленген капитал)

52

Болжанбаған тәуекелдердің резерві

53

Тұрақтандыру резерві

54

Басқа резервтер

55

Бөлінбеген пайда (жабылмаған зиян)

56

оның ішінде:
алдыңғы жылдардың

56.1

есепті кезеңнің

56.2

Капиталдың жиынтығы

57

Капиталдың және міндеттемелердің жиынтығы

58

Бірінші басшы (ол болмаған кезеңде – оның орнындағы тұлға)
										 		
			
Тегі, аты, әкесінің аты (бар болса)			
қолы



күні

Бас бухгалтер
										 		
			
Тегі, аты, әкесінің аты (бар болса)			
қолы



күні

Орындаушы
										 		
			
Тегі, аты, әкесінің аты (бар болса)
қолы
Орындаушының телефоны
Мөр орны (бар болса)
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«Бухгалтерлік баланс»
әкімшілік деректер жинауға
арналған нысанына
қосымша

«Бухгалтерлік баланс» әкімшілік деректер жинауға
арналған нысанын толтыру бойынша түсіндірме
1-тарау. Жалпы ережелер
1.

Осы түсіндірме «Бухгалтерлік баланс» әкімшілік деректер жинауға арналған нысанын (бұдан әрі –
нысан) толтыру бойынша бірыңғай талаптарды айқындайды.

2.

Нысан «Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі туралы» 1995 жылғы 30 наурыздағы Қазақстан
Республикасы Заңының 15-бабы екінші бөлігінің 65) тармақшасына сәйкес әзірленді.

3.

Нысанды сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымы, исламдық сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымы есепті
кезеңнің соңындағы жағдай бойынша ай сайын және сақтандыру брокері тоқсан сайын толтырады.

4.

Нысанды толтыру кезінде пайдаланылатын өлшем бірлігі мың теңгемен белгіленеді. Бес жүз теңгеден
кем сома нөлге дейiн дөңгелектенеді, ал бес жүз теңгеге тең және одан жоғары сома мың теңгеге дейiн
дөңгелектенеді.

5.

Толтырылған нысанға бірінші басшы (ол болмаған кезеңде – оның орнындағы тұлға), бас бухгалтер және
орындаушы қол қояды.

2-тарау. Нысанды толтыру

30

6.

3-бағанды толтыру кезінде есепті кезеңнің соңғы күнін қоса алғанда, есепті кезеңнің соңындағы
деректер көрсетіледі.

7.

4-бағанда алдыңғы жылдың соңындағы деректер көрсетіледі.

8.

1 – 58-жолдарда бас кітаптан немесе деректер базасынан алынған ақпарат негізіндегі, халықаралық
қаржылық есептілік стандарттарының талаптары ескеріле отырып топтастырылған деректер көрсетіледі
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Бухгалтерлік есепті жүргізу және
қаржылық есептілік мәселелері
бойынша өзгерістер енгізілетін
Қазақстан Республикасының
кейбір нормативтік құқықтық
актілерінің тізбесіне
5-қосымша
Қаржы ұйымдарының, арнайы қаржы
компанияларының, ислам арнайы
қаржы компанияларының, микроқаржы
ұйымдарының қаржылық есептілікті
ұсынуы қағидаларына
5-қосымша

Әкімшілік деректер жинауға арналған нысан
«Пайда мен зияндар туралы есеп»
Есепті кезең:

жылғы

.

Индекс: Н2-СҰ, СБ
Кезеңділігі: ай сайын, тоқсан сайын
Ұсынатындар: сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдары, исламдық сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдары,
сақтандыру брокерлері
Қайда ұсынылады: Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі
Ұсыну мерзімдері:
1) ай сайын, есепті айдан кейінгі айдың бесінші жұмыс күнінен кешіктірмей – сақтандыру (қайта сақтандыру)
ұйымдары, исламдық сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдары;
2) тоқсан сайын, есепті тоқсаннан кейінгі айдың бесінші жұмыс күнінен кешіктірмей – сақтандыру
брокерлері.
Қаржылық есептілік түрі: жеке
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Нысан

Пайда мен зияндар туралы есеп
(сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының, исламдық сақтандыру
(қайта сақтандыру) ұйымының, сақтандыру брокерінің толық атауы)

жылғы «

»

жағдай бойынша

(мың теңгемен)
Баптың атауы

1

Жол Есепті Ағымдағы жылкоды кезең
дың басынан
үшін
бергі кезең
үшін (өспелі
жиынтығымен)
2

Кірістер
Сақтандыру қызметінен болған кірістер
Сақтандыру шарттары бойынша қабылданған сақтандыру сыйлықақылары

1

Қайта сақтандыру шарттары бойынша
қабылданған сақтандыру сыйлықақылары

2

Қайта сақтандыруға берілген сақтандыру
сыйлықақылары

3

Сақтандыру сыйлықақыларының таза
сомасы

4

Еңбек сіңірілмеген сыйлықақы
резервінің өзгеруі

5

Еңбек сіңірілмеген сыйлықақылар
бойынша қайта сақтандыру активтерінің
өзгеруі

6

Еңбек сіңірілген сақтандыру
сыйлықақыларының таза сомасы

7

Сақтандыру қызметі бойынша
комиссиялық сыйақы түріндегі кірістер

8

Сақтандыру қызметінен болған басқа
кірістер

9

Инвестициялық қызметтен болған
кірістер
Сыйақы алуға байланысты кірістер

10

оның ішінде:

32

бағалы қағаздар бойынша сыйақы (купон
немесе дисконт) түріндегі кірістер

10.1

орналастырылған салымдар бойынша
сыйақы түріндегі кірістер

10.2

қаржы активтерімен операциялар
бойынша кірістер (шығыстар) (нетто)

11

3

4

Алдыңғы
жылдың
осындай
кезеңі
үшін

Алдыңғы жылдың
басынан бергі
осындай кезең
үшін (өспелі жиынтығымен)

5

6

№8

Баптың атауы

1

Жол Есепті Ағымдағы жылкоды кезең
дың басынан
үшін
бергі кезең
үшін (өспелі
жиынтығымен)
2

3

4
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Алдыңғы
жылдың
осындай
кезеңі
үшін

Алдыңғы жылдың
басынан бергі
осындай кезең
үшін (өспелі жиынтығымен)

5

6

оның ішінде:
бағалы қағаздарды сатып алу-сатудан
болған кірістер (шығыстар) (нетто)

11.1

«РЕПО» операцияларынан болған
кірістер (шығыстар) (нетто)

11.2

тазартылған бағалы металдармен операциялардан болған кірістер (шығыстар)

11.3

туынды қаржы құралдарымен операциялардан болған кірістер (шығыстар)

11.4

Қайта бағалаудан болған кірістер
(шығыстар) (нетто):

12

оның ішінде:
өзгерістері пайданың немесе
зиянның құрамында көрсетілетін әділ
құн бойынша бағаланатын бағалы қағаздар құнының өзгеруінен болған кірістер
(шығыстар) (нетто)

12.1

сату үшін қолда бар бағалы қағаздар
құнының өзгеруінен болған кірістер
(шығыстар)

12.2

шетел валютасын қайта бағалаудан
болған кірістер (шығыстар) (нетто)

12.3

тазартылған бағалы металдарды қайта
бағалаудан болған кірістер (шығыстар)

12.4

туынды қаржы құралдарын қайта
бағалаудан болған кірістер (шығыстар)

12.5

Басқа заңды тұлғалардың капиталына
қатысудан болған кірістер

13

Инвестициялық қызметтен болған басқа
кірістер

14

Өзге қызметтен болған кірістер
Активтерді сатудан және активтерді алудан (беруден) болған кірістер (шығыстар)

15

Өзге қызметтен болған басқа кірістер

16

Басқа кірістер

17

Кірістердің жиынтығы

18

Шығыстар
Сақтандыру шарттары бойынша
сақтандыру төлемдерін жүзеге асыру
шығыстары

19
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Баптың атауы

1

Жол Есепті Ағымдағы жылкоды кезең
дың басынан
үшін
бергі кезең
үшін (өспелі
жиынтығымен)
2

Қайта сақтандыруға қабылданған
шарттар бойынша сақтандыру төлемдерін жүзеге асыру шығыстары

20

Қайта сақтандыруға берілген тәуекелдер
бойынша шығыстарды өтеу

21

Регрестік талап бойынша өтеу (нетто)

22

Сақтандыру төлемдерін жүзеге асыру
бойынша таза шығыстар

23

Сақтандыру зияндарын реттеу бойынша
шығыстар

24

Өмірді сақтандыру (қайта сақтандыру)
шарттары бойынша болмаған зияндар
резервінің өзгеруі

25

Өмірді сақтандыру (қайта сақтандыру)
шарттары бойынша болмаған зияндар
бойынша қайта сақтандыру активтерінің
өзгеруі

26

Аннуитет шарттары бойынша болмаған
зияндар резервінің өзгеруі

27

Аннуитет шарттары бойынша болмаған
зияндар бойынша қайта сақтандыру
активтерінің өзгеруі

28

Болған, бірақ мәлімделмеген зияндар
резервінің өзгеруі

29

Болған, бірақ мәлімделмеген зияндар
бойынша қайта сақтандыру активтерінің
өзгеруі

30

Мәлімделген, бірақ реттелмеген зияндар
резервінің өзгеруі

31

Мәлімделген, бірақ реттелмеген зияндар
бойынша қайта сақтандыру активтерінің
өзгеруі

32

Сақтандыру қызметі бойынша
комиссиялық сыйақы төлеу бойынша
шығыстар

33

Сақтандыру шартының бұзылуына
байланысты шығыстар (қайта сақтандыру)

34

Сыйақы төлеуге байланысты шығыстар

35

оның ішінде:
бағалы қағаздар бойынша сыйлықақы
түріндегі шығыстар

34

35.1

Құнсыздану бойынша резервтерге
арналған шығыстар

36

Құнсыздану бойынша резервтерді
қалпына келтіру

37

Құнсыздану бойынша резервтерге
арналған таза шығыстар

38

3

4

Алдыңғы
жылдың
осындай
кезеңі
үшін

Алдыңғы жылдың
басынан бергі
осындай кезең
үшін (өспелі жиынтығымен)

5

6

№8

Баптың атауы

1
Жалпы және әкімшілік шығыстар

Жол Есепті Ағымдағы жылкоды кезең
дың басынан
үшін
бергі кезең
үшін (өспелі
жиынтығымен)
2

3

4
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Алдыңғы
жылдың
осындай
кезеңі
үшін

Алдыңғы жылдың
басынан бергі
осындай кезең
үшін (өспелі жиынтығымен)

5

6

39

оның ішінде:
еңбекке ақы төлеу және іссапар
шығыстары

39.1

корпоративтік табыс салығын
қоспағанда, ағымдағы салықтар және
бюджетке төленетін басқа да міндетті
төлемдер

39.2

ағымдағы жалдау бойынша шығыстар

39.3

Амортизациялық ақша аударымдары
және тозу

40

Басқа шығыстар

41

Шығыстардың жиынтығы

42

Кезең ішіндегі пайда (зиян)

43

Тоқтатылған қызметтен болған пайда
(зиян)

44

Корпоративтік табыс салығын төлегенге
дейінгі таза пайда (зиян)

45

Корпоративтік табыс салығы

46

оның ішінде:
негізгі қызметтен

46.1

өзге қызметтен

46.2

Салықтарды төлегеннен кейінгі таза
пайда (зиян) жиынтығы

47

Бірінші басшы (ол болмаған кезеңде – оның орнындағы тұлға)
										 		
			
Тегі, аты, әкесінің аты (бар болса)			
қолы



күні

Бас бухгалтер
										 		
			
Тегі, аты, әкесінің аты (бар болса)			
қолы



күні

Орындаушы
										 		
			
Тегі, аты, әкесінің аты (бар болса)
қолы
Орындаушының телефоны
Мөр орны (бар болса)
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«Пайда мен зияндар туралы есеп»
әкімшілік деректер жинауға
арналған нысанына
қосымша

«Пайда мен зияндар туралы есеп» әкімшілік деректер жинауға
арналған нысанын толтыру бойынша түсіндірме
1-тарау. Жалпы ережелер
1.

Осы түсіндірме «Пайда мен зияндар туралы есеп» әкімшілік деректер жинауға арналған нысанын
(бұдан әрі – нысан) толтыру бойынша бірыңғай талаптарды айқындайды.

2.

Нысан «Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі туралы» 1995 жылғы 30 наурыздағы Қазақстан
Республикасы Заңының 15-бабы екінші бөлігінің 65) тармақшасына сәйкес әзірленді.

3.

Нысанды сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымы, исламдық сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымы есепті
кезеңнің соңындағы жағдай бойынша ай сайын және сақтандыру брокері тоқсан сайын толтырады.

4.

Нысанды толтыру кезінде пайдаланылатын өлшем бірлігі мың теңгемен белгіленеді. Бес жүз теңгеден
кем сома нөлге дейiн дөңгелектенеді, ал бес жүз теңгеге тең және одан жоғары сома мың теңгеге дейiн
дөңгелектенеді.

5.

Толтырылған нысанға бірінші басшы (ол болмаған кезеңде – оның орнындағы тұлға), бас бухгалтер және
орындаушы қол қояды.

2-тарау. Нысанды толтыру
6.

3-бағанды толтыру кезінде есепті кезеңнің соңғы күнін қоса алғанда, есепті кезеңдегі деректер
көрсетіледі.

7.

4-бағанда ағымдағы жылдың басынан бергі кезеңдегі деректер (өспелі жиынтығымен) көрсетіледі.

8.

5-бағанда алдыңғы жылдың осындай кезеңіндегі деректер көрсетіледі.

9.

6-бағанда алдыңғы жылдың басынан бергі осындай кезеңдегі деректер (өспелі жиынтығымен)
көрсетіледі.

10. 1-47-жолдарда бас кітаптан немесе деректер базасынан алынған ақпарат негізіндегі, халықаралық
қаржылық есептілік стандарттарының талаптары ескеріле отырып топтастырылған деректер көрсетіледі.
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Бухгалтерлік есепті жүргізу және
қаржылық есептілік мәселелері
бойынша өзгерістер енгізілетін
Қазақстан Республикасының
кейбір нормативтік құқықтық
актілерінің тізбесіне
6-қосымша
Қаржы ұйымдарының, арнайы қаржы
компанияларының, ислам арнайы
қаржы компанияларының, микроқаржы
ұйымдарының қаржылық есептілікті
ұсынуы қағидаларына
6-қосымша

Әкімшілік деректер жинауға арналған нысан
«Бухгалтерлік баланс»
Есепті кезең:

жылғы

,

Индекс: Н1-БжЕЖЗҚ
Кезеңділігі: ай сайын
Ұсынатындар: бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қоры, ерікті жинақтаушы зейнетақы қорлары
Қайда ұсынылады: Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі
Ұсыну мерзімдері:
1) бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қоры – есепті айдан кейінгі айдың жиырмасынан кешіктірмей;
2) ерікті жинақтаушы зейнетақы қоры – есепті айдан кейінгі айдың бесінші жұмыс күнінен кешіктірмей.
Қаржылық есептілік түрі: жеке
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Нысан

Бухгалтерлік баланс
(бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорының, ерікті
жинақтаушы зейнетақы қорының толық атауы)

жылғы «

»

жағдай бойынша
(мың теңгемен)

Баптың атауы

Жол
коды

Есепті кезеңнің
соңында

Алдыңғы жылдың соңында

1

2

3

4

Активтер
Ақшалай қаражат және ақша қаражатының баламалары

1

оның ішінде:
кассадағы қолма-қол ақша

1.1

банктердің және банк операцияларының жекелеген
түрлерін жүзеге асыратын ұйымдардың шоттарындағы ақша

1.2

Тазартылған бағалы металдар

2

Орналастырылған салымдар (құнсыздануға арналған
резервтерді шегергенде)

3

Өзгерістері пайданың немесе зиянның құрамында көрсетілетін
әділ құн бойынша бағаланатын бағалы қағаздар

4

Туынды қаржы құралдары

5

Сату үшін қолда бар бағалы қағаздар (құнсыздануға арналған
резервтерді шегергенде)

6

«Кері РЕПО» операциялары

7

Берілген аванстар

8

Болашақ кезеңдердің шығыстары

9

Комиссиялық сыйақылар

10

оның ішінде:

38

зейнетақы активтерінен

10.1

зейнетақы активтері бойынша инвестициялық кірістен
(зияннан)

10.2

Қорлар

11

Өтеуге дейін ұсталатын бағалы қағаздар (құнсыздануға
арналған резервтерді шегергенде)

12

Инвестициялық мүлік

13

Басқа заңды тұлғалардың капиталына инвестициялар

14

Дебиторлық берешек (құнсыздануға арналған резервтерді
шегергенде)

15

Сатуға арналған ұзақ мерзімді активтер (шығатын топтар)

16
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Баптың атауы

Жол
коды

Есепті кезеңнің
соңында

Алдыңғы жылдың соңында

1

2

3

4

Материалдық емес активтер (амортизацияны және
құнсызданудан болған зияндарды шегергенде)

17

Негізгі құрал-жабдықтар (амортизацияны және құнсызданудан
болған зияндарды шегергенде)

18

Кейінге қалдырылған салық талабы

19

Басқа дебиторлық берешек (құнсыздануға арналған
резервтерді шегергенде)

20

Салықтар және бюджетке төленетін басқа да міндетті
төлемдер бойынша бюджетке талаптар

21

Басқа активтер

22

Активтер жиынтығы

23

Міндеттемелер
Туынды қаржы құралдары

24

«РЕПО» операциялары

25

Алынған қарыздар

26

Кредиторлық берешек

27

Алынған аванстар

28

Резервтер

29

Акционерлермен акциялар бойынша есеп айырысулар
бойынша есептелген шығыстар

30

Қызметкерлермен есеп айырысулар бойынша есептелген
шығыстар

31

Болашақ кезеңдердің кірістері

32

Кейінге қалдырылған салық міндеттемесі

33

Салықтар және бюджетке төленетін басқа да міндетті
төлемдер бойынша бюджет алдындағы міндеттеме

34

Басқа міндеттемелер

35

Міндеттемелер жиынтығы

36

Меншікті капитал
Жарғылық капитал

37

оның ішінде:
жай акциялар

37.1

артықшылықты акциялар

37.2

Сыйлықақылар (қосымша төленген капитал)

38

Алынған капитал

39

Резервтік капитал

40

Басқа резервтер

41
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Баптың атауы

Жол
коды

Есепті кезеңнің
соңында

Алдыңғы жылдың соңында

1

2

3

4

Бөлінбеген пайда (жабылмаған зиян)

42

оның ішінде:
алдыңғы жылдардағы

42.1

есепті кезеңдегі

42.2

Капитал жиынтығы

43

Капитал мен міндеттемелер жиынтығы

44

Бірінші басшы (ол болмаған кезеңде – оның орнындағы тұлға)
										 		
				
Тегі, аты, әкесінің аты (бар болса)		
қолы



күні

Бас бухгалтер
										 		
				
Тегі, аты, әкесінің аты (бар болса)		
қолы
Орындаушы
										 		
				
Тегі, аты, әкесінің аты (бар болса)			
қолы
Орындаушының телефоны
Мөр орны (бар болса)

40
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«Бухгалтерлік баланс»
әкімшілік деректер жинауға
арналған нысанына
қосымша

«Бухгалтерлік баланс» әкімшілік деректер жинауға
арналған нысанын толтыру бойынша түсіндірме
1-тарау. Жалпы ережелер
1.

Осы түсіндірме «Бухгалтерлік баланс» әкімшілік деректер жинауға арналған нысанын (бұдан әрі –
нысан) толтыру бойынша бірыңғай талаптарды айқындайды.

2.

Нысан «Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі туралы» 1995 жылғы 30 наурыздағы Қазақстан
Республикасы Заңының 15-бабы екінші бөлігінің 65) тармақшасына сәйкес әзірленді.

3.

Бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қоры, ерікті жинақтаушы зейнетақы қорлары нысанды меншікті
активтері бойынша есепті кезеңнің соңындағы жағдай бойынша ай сайын толтырады.

4.

Нысанды толтыру кезінде пайдаланылатын өлшем бірлігі мың теңгемен белгіленеді. Бес жүз теңгеден
кем сома нөлге дейiн дөңгелектенеді, ал бес жүз теңгеге тең және одан жоғары сома мың теңгеге дейiн
дөңгелектенеді.

5.

Толтырылған нысанға бірінші басшы (ол болмаған кезеңде – оның орнындағы тұлға), бас бухгалтер және
орындаушы қол қояды.

2-тарау. Нысанды толтыру
6.

3-бағанды толтыру кезінде есепті кезеңнің соңғы күнін қоса алғанда, есепті кезеңнің соңындағы
деректер көрсетіледі.

7.

4-бағанда алдыңғы жылдың соңындағы деректер көрсетіледі.

8.

1-44-жолдарда бас кітаптан немесе деректер базасынан алынған ақпарат негізіндегі, халықаралық
қаржылық есептілік стандарттарының талаптары ескеріле отырып топтастырылған деректер көрсетіледі.
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Бухгалтерлік есепті жүргізу және
қаржылық есептілік мәселелері
бойынша өзгерістер енгізілетін
Қазақстан Республикасының
кейбір нормативтік құқықтық
актілерінің тізбесіне
7-қосымша
Қаржы ұйымдарының, арнайы қаржы
компанияларының, ислам арнайы
қаржы компанияларының,
микроқаржы ұйымдарының
қаржылық есептілікті ұсынуы
қағидаларына
7-қосымша

Әкімшілік деректер жинауға арналған нысан
«Пайда мен зияндар туралы есеп»
Есепті кезең:

жылғы

,

Индекс: Н2-БжЕЖЗҚ
Кезеңділігі: ай сайын
Ұсынатындар: бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қоры, ерікті жинақтаушы зейнетақы қорлары
Қайда ұсынылады: Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі
Ұсыну мерзімдері:
1) бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қоры – есепті айдан кейінгі айдың жиырмасынан кешіктірмей;
2) ерікті жинақтаушы зейнетақы қоры – есепті айдан кейінгі айдың бесінші жұмыс күнінен кешіктірмей.
Қаржылық есептілік түрі: жеке
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Нысан

Пайда мен зияндар туралы есеп
(бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорының, ерікті жинақтаушы зейнетақы
қорының толық атауы)

жылғы «

»

жағдай бойынша

(мың теңгемен)
Баптың атауы

Жол
коды

Есепті
кезеңде

Ағымдағы жылдың басынан
бергі кезеңде
(өспелі жиынтығымен)

Алдыңғы
жылдың
осындай
кезеңінде

Алдыңғы жылдың
басынан бергі
осындай кезеңде
(өспелі жиынтығымен)

1

2

3

4

5

6

Комиссиялық сыйақылар

1

оның ішінде:
зейнетақы активтерінен

1.1

зейнетақы активтері бойынша
инвестициялық кірістен
(зияннан)

1.2

Ағымдағы шоттар мен
орналастырылған салымдар
бойынша сыйақы түріндегі кірістер

2

Сатып алынған бағалы қағаздар
бойынша сыйақы (купон және
(немесе) дисконт) түріндегі
кірістер

3

Бағалы қағаздарды сатып алусатудан болған кірістер (шығыстар)
(нетто)

4

Өзгерістері пайданың немесе
зиянның құрамында көрсетілетін
әділ құн бойынша бағаланатын
бағалы қағаздар құнының
өзгеруінен болған кірістер
(шығыстар)

5

«Кері РЕПО» операциялары
бойынша кірістер

6

Тазартылған бағалы металдармен
операциялардан болған кірістер
(шығыстар)

7

Шетел валютасын қайта
бағалаудан болған кірістер
(шығыстар) (нетто)

8

Қаржылық емес активтерді
сатудан және активтерді алудан
болған кірістер

9

Басқа кірістер

10
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Баптың атауы

Жол
коды

Есепті
кезеңде

Ағымдағы жылдың басынан
бергі кезеңде
(өспелі жиынтығымен)

Алдыңғы
жылдың
осындай
кезеңінде

Алдыңғы жылдың
басынан бергі
осындай кезеңде
(өспелі жиынтығымен)

1

2

3

4

5

6

Кірістер жиынтығы

11

Комиссиялық шығыстар

12

оның ішінде:
инвестициялық портфельді
басқарушыларға сыйақылар

12.1

кастодиан банктерге
сыйақылар

12.2

Сатып алынған бағалы қағаздар
бойынша сыйақы (сыйлықақы)
түріндегі шығыстар

13

«РЕПО» операциялары бойынша
шығыстар

14

Алынған қарыздар мен қаржылық
жалдау бойынша сыйақы түріндегі
шығыстар

15

Жалпы әкімшілік шығыстар

16

оның ішінде:
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еңбекке ақы төлеу және
іссапар шығыстары

16.1

амортизациялық аударымдар
және тозу

16.2

ағымдағы жалдау бойынша
шығыстар

16.3

салықтарды және бюджетке
төленетін басқа да міндетті
төлемдерді төлеу бойынша
шығыстар (корпоративтік табыс
салығынан басқа)

16.4

басқа әкімшілік шығыстар

16.5

Қаржылық емес активтерді
сатудан және активтерді беруден
болған шығыстар

17

Басқа шығыстар

18

Шығыстар жиынтығы

19

Резервтерге (провизияларға)
аударылғанға дейінгі пайда (зиян)

20

Активтер бойынша ықтимал
залалға арналған резервтер
(резервтерді қалпына келтіру)

21
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Баптың атауы

Жол
коды

Есепті
кезеңде

Ағымдағы жылдың басынан
бергі кезеңде
(өспелі жиынтығымен)

Алдыңғы
жылдың
осындай
кезеңінде

Алдыңғы жылдың
басынан бергі
осындай кезеңде
(өспелі жиынтығымен)

1

2

3

4

5

6

Басқа заңды тұлғалардың
капиталына қатысудан болған кіріс

22

Кезеңдегі пайда (зиян)

23

Салық салынғанға дейінгі пайда
(зиян)

24

Корпоративтік табыс салығы

25

Салық салынғаннан кейінгі таза
пайда (зиян)

26

Тоқтатылған қызметтен болған
пайда (зиян)

27

Кезең ішіндегі таза пайда (зиян)
жиынтығы

28

Бірінші басшы (ол болмаған кезеңде – оның орнындағы тұлға)
										 		
			
Тегі, аты, әкесінің аты (бар болса)		
қолы



күні

Бас бухгалтер
										 		
			
Тегі, аты, әкесінің аты (бар болса)			
қолы



күні

Орындаушы
										 		
			
Тегі, аты, әкесінің аты (бар болса)			
қолы
Орындаушының телефоны
Мөр орны (бар болса)
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«Пайда мен зияндар туралы есеп»
әкімшілік деректер жинауға
арналған нысанына
қосымша

«Пайда мен зияндар туралы есеп» әкімшілік деректер жинауға
арналған нысанын толтыру бойынша түсіндірме
1-тарау. Жалпы ережелер
1.

Осы түсіндірме «Пайда мен зияндар туралы есеп» әкімшілік деректер жинауға арналған нысанын
(бұдан әрі – нысан) толтыру бойынша бірыңғай талаптарды айқындайды.

2.

Нысан «Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі туралы» 1995 жылғы 30 наурыздағы Қазақстан
Республикасы Заңының 15-бабы екінші бөлігінің 65) тармақшасына сәйкес әзірленді.

3.

Бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қоры, ерікті жинақтаушы зейнетақы қорлары нысанды меншікті
қаражаты бойынша есепті кезеңнің соңындағы жағдай бойынша ай сайын толтырады.

4.

Нысанды толтыру кезінде пайдаланылатын өлшем бірлігі мың теңгемен белгіленеді. Бес жүз теңгеден
кем сома нөлге дейiн дөңгелектенеді, ал бес жүз теңгеге тең және одан жоғары сома мың теңгеге дейiн
дөңгелектенеді.

5.

Толтырылған нысанға бірінші басшы (ол болмаған кезеңде – оның орнындағы тұлға), бас бухгалтер және
орындаушы қол қояды.

2-тарау. Нысанды толтыру
6.

3-бағанды толтыру кезінде есепті кезеңнің соңғы күнін қоса алғанда, есепті кезеңдегі деректер
көрсетіледі.

7.

4-бағанда ағымдағы жылдың басынан бергі кезеңдегі деректер (өспелі жиынтығымен) көрсетіледі.

8.

5-бағанда алдыңғы жылдың осындай кезеңіндегі деректер көрсетіледі.

9.

6-бағанда алдыңғы жылдың басынан бергі ұқсас кезеңіндегі деректер (өспелі жиынтығымен) көрсетіледі.

10. 1-28-жолдарда бас кітаптан немесе деректер базасынан алынған ақпарат негізіндегі, халықаралық
қаржылық есептілік стандарттарының талаптары ескеріле отырып топтастырылған деректер көрсетіледі.
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Бухгалтерлік есепті жүргізу және
қаржылық есептілік мәселелері
бойынша өзгерістер енгізілетін
Қазақстан Республикасының
кейбір нормативтік құқықтық
актілерінің тізбесіне
8-қосымша
Қаржы ұйымдарының, арнайы қаржы
компанияларының, ислам арнайы
қаржы компанияларының, микроқаржы
ұйымдарының қаржылық есептілікті
ұсынуы қағидаларына
8-қосымша

Әкімшілік деректер жинауға арналған нысан
«Зейнетақы активтері бойынша бухгалтерлік баланс»
Есепті кезең:

жылғы

,

Индекс: Н1ЗейнАктив-БжЕЖЗҚ
Кезеңділігі: ай сайын
Ұсынатындар: бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қоры, ерікті жинақтаушы зейнетақы қорлары
Қайда ұсынылады: Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі
Ұсыну мерзімдері:
1) бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қоры – есепті айдан кейінгі айдың жиырмасынан кешіктірмей;
2) ерікті жинақтаушы зейнетақы қоры – есепті айдан кейінгі айдың бесінші жұмыс күнінен кешіктірмей.
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Нысан

Зейнетақы активтері бойынша бухгалтерлік баланс
(бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорының, ерікті
жинақтаушы зейнетақы қорының толық атауы)

жылғы «

»

жағдай бойынша
(мың теңгемен)

Баптың атауы

Жол
коды

Есепті
кезеңнің
соңында

Алдыңғы
жылдың
соңында

1

2

3

4

Активтер
Ақшалай қаражат және ақша қаражатының баламалары

1

Тазартылған бағалы металдар

2

Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіндегі және екінші деңгейдегі
банктердегі салымдар (құнсыздануға арналған резервтерді шегергенде)

3

Әділ құны бойынша бағаланатын бағалы қағаздар

4

«Кері РЕПО» операциялары бойынша талаптар

5

Туынды қаржы құралдары

6

Сыртқы басқарудағы активтер

7

Дебиторлық берешек

8

Амортизациялық құны бойынша бағаланатын бағалы қағаздар
(құнсыздануға арналған резервтерді шегергенде)

9

Басқа активтер

10

Активтер жиынтығы

11

Міндеттемелер
Алушылардың зейнетақы төлемдері бойынша талаптары

12

Комиссиялық сыйақылар бойынша кредиторлық берешек

13

оның ішінде:
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зейнетақы активтерінен

13.1

инвестициялық кірістен (зияннан)

13.2

Зейнетақы төлемдерінен алынатын жеке табыс салығы бойынша
кредиторлық берешек

14

Туынды қаржы құралдары

15

Басқа міндеттемелер

16

Міндеттемелер жиынтығы

17

Таза активтер жиынтығы

18
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Бірінші басшы (ол болмаған кезеңде – оның орнындағы тұлға)
										 		
			
Тегі, аты, әкесінің аты (бар болса)			
қолы



күні

Бас бухгалтер
										 		
			
Тегі, аты, әкесінің аты (бар болса)			
қолы



күні

Орындаушы
										 		
			
Тегі, аты, әкесінің аты (бар болса)			
қолы
Орындаушының телефоны
Мөр орны (бар болса)

49

Қазақстан Ұлттық Банкінің Хабаршысы

«Зейнетақы активтері бойынша
бухгалтерлік баланс»
әкімшілік деректер жинауға
арналған нысанына
қосымша

«Зейнетақы активтері бойынша бухгалтерлік баланс»
әкімшілік деректер жинауға арналған нысанын
толтыру бойынша түсіндірме
1-тарау. Жалпы ережелер
1.

Осы түсіндірме «Зейнетақы активтері бойынша бухгалтерлік баланс» әкімшілік деректер жинауға
арналған нысанын (бұдан әрі – нысан) толтыру бойынша бірыңғай талаптарды айқындайды.

2.

Нысан «Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі туралы» 1995 жылғы 30 наурыздағы Қазақстан
Республикасы Заңының 15-бабы екінші бөлігінің 65) тармақшасына сәйкес әзірленді.

3.

Бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қоры, ерікті жинақтаушы зейнетақы қорлары нысанды зейнетақы
активтері бойынша есепті кезеңнің соңындағы жағдай бойынша ай сайын толтырады.

4.

Нысанды толтыру кезінде пайдаланылатын өлшем бірлігі мың теңгемен белгіленеді. Бес жүз теңгеден
кем сома нөлге дейiн дөңгелектенеді, ал бес жүз теңгеге тең және одан жоғары сома мың теңгеге дейiн
дөңгелектенеді.

5.

Толтырылған нысанға бірінші басшы (ол болмаған кезеңде – оның орнындағы тұлға), бас бухгалтер және
орындаушы қол қояды.

2-тарау. Нысанды толтыру
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6.

3-бағанды толтыру кезінде есепті кезеңнің соңғы күнін қоса алғанда, есепті кезеңнің соңындағы
деректер көрсетіледі.

7.

4-бағанда алдыңғы жылдың соңындағы деректер көрсетіледі.

8.

1 – 18-жолдарда бас кітаптан немесе деректер базасынан алынған ақпарат негізіндегі, «Зейнетақы
активтері бойынша операциялар туралы ақпаратты есепке алу және жария ету» қаржылық есептілік
стандартын бекіту туралы» Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Басқармасының 2013 жылғы 26
шілдедегі № 195 қаулысының (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 8765
тіркелген) талаптары ескеріле отырып топтастырылған деректер көрсетіледі.
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Бухгалтерлік есепті жүргізу және
қаржылық есептілік мәселелері
бойынша өзгерістер енгізілетін
Қазақстан Республикасының
кейбір нормативтік құқықтық
актілерінің тізбесіне
9-қосымша
Қаржы ұйымдарының, арнайы қаржы
компанияларының, ислам арнайы
қаржы компанияларының, микроқаржы
ұйымдарының қаржылық есептілікті
ұсынуы қағидаларына
9-қосымша

Әкімшілік деректер жинауға арналған нысан
Зейнетақы активтері бойынша пайда мен зияндар туралы есеп
Есепті кезең:

жылғы

,

Индекс: Н2ЗейнетАктив-БжәнеЕЖЗҚ
Кезеңділігі: ай сайын
Ұсынатындар: бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қоры, ерікті жинақтаушы зейнетақы қорлары
Қайда ұсынылады: Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі
Ұсыну мерзімдері:
1) бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қоры – есепті айдан кейінгі айдың жиырмасынан кешіктірмей;
2) ерікті жинақтаушы зейнетақы қоры – есепті айдан кейінгі айдың бесінші жұмыс күнінен кешіктірмей.
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Нысан

Зейнетақы активтері бойынша пайда мен зияндар туралы есеп
(бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорының, ерікті жинақтаушы зейнетақы
қорының толық атауы)

жылғы «

»

жағдай бойынша

(мың теңгемен)
Баптың атауы

Жол
коды

Ағымдағы жылдың басынан бергі
кезеңде (өспелі
жиынтығымен)

Алдыңғы жылдың басынан
бергі осындай кезеңде
(өспелі жиынтығымен)

1

2

3

4

Кезең басындағы таза зейнетақы активтері

1

Зейнетақы жарналары

2

оның ішінде:
міндетті

2.1

ерікті

2.2

ерікті кәсіптік

2.3

Басқа жинақтаушы зейнетақы қорларынан
келіп түскен зейнетақы жинақтары

3

Орналастырылған салымдар бойынша сыйақы
түріндегі кірістер

4

Бағалы қағаздар бойынша сыйақы (купон
немесе дисконт) түріндегі кірістер

5

«Кері РЕПО» операциялары бойынша
кірістер

6

Акциялар бойынша дивидендтер түріндегі
кірістер

7

Бағалы қағаздарды сатып алу-сатудан болған
кіріс (шығыс) (нетто)

8

Қайта бағалаудан болған кірістер (шығыстар)
(нетто)

9

оның ішінде:
әділ құны бойынша бағаланатын бағалы
қағаздардың әділ құнының өзгеруінен

9.1

шетел валютасын қайта бағалаудан

9.2

басқа активтерді қайта бағалаудан

9.3

Сыртқы басқарудағы активтер бойынша
кірістер (шығыстар)

10

Басқа қаржылық активтер бойынша сыйақы
түріндегі кірістер

11

Өсімпұл және айыппұлдар түріндегі кірістер

12

оның ішінде:
52

№8

2017 жылғы 1– 31 тамыз

Баптың атауы

Жол
коды

Ағымдағы жылдың басынан бергі
кезеңде (өспелі
жиынтығымен)

Алдыңғы жылдың басынан
бергі осындай кезеңде
(өспелі жиынтығымен)

1

2

3

4

міндетті зейнетақы жарналарын уақтылы
аудармағаны үшін

12.1

міндетті кәсіптік зейнетақы жарналарын
уақтылы аудармағаны үшін

12.2

зейнетақы жинақтарын аударуды уақтылы
жүзеге асырмағаны үшін

12.3

зейнетақы активтерін тиісінше
басқармағаны үшін

12.4

Инвестициялық қызметтен болған басқа
кірістер

13

Басқа түсімдер

14

Кірістер жиынтығы

15

Төленген немесе төленуге тиіс зейнетақылар

16

оның ішінде:
жасы бойынша

16.1

жерлеуге

16.2

мүгедектігі бойынша

16.3

Қазақстан Республикасынан тыс жерге
тұрақты тұруға кетуі бойынша

16.4

мұрагерлерге

16.5

еңбек сіңірген жылдар бойынша

16.6

сақтандыру ұйымдарына

16.7

басқа

16.8

Төлем көзінен жеке табыс салығы

17

Жинақтаушы зейнетақы қорына тиесілі
комиссиялық сыйақы

18

оның ішінде:
зейнетақы активтерінен

18.1

орналастырылған зейнетақы активтері
бойынша инвестициялық кірістен
(зияннан)

18.2

Бірынғай және ерікті жинақтаушы зейнетақы
қорларына зейнетақы жинақтарын аудару

19

Инвестициялық кірістен болған басқа
шығыстар

20

Басқа шығыстар

21

Шығыстар жиынтығы

22
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Баптың атауы

Жол
коды

Ағымдағы жылдың басынан бергі
кезеңде (өспелі
жиынтығымен)

Алдыңғы жылдың басынан
бергі осындай кезеңде
(өспелі жиынтығымен)

1

2

3

4

Анықталмаған сомалар (қате аударылған)

23

Анықталмаған сомаларды қайтару

24

Кезең соңындағы таза активтер

25

Таза зейнетақы активтеріндегі өзгерістер

26

Бірінші басшы (ол болмаған кезеңде – оның орнындағы тұлға)
										 		
			
Тегі, аты, әкесінің аты (бар болса)			
қолы



күні

Бас бухгалтер
										 		
			
Тегі, аты, әкесінің аты (бар болса)			
қолы
Орындаушы
										 		
			
Тегі, аты, әкесінің аты (бар болса)			
қолы
Орындаушының телефоны
Мөр орны (бар болса)

54



күні

№8

2017 жылғы 1– 31 тамыз

«Зейнетақы активтері бойынша
пайда мен зияндар туралы есеп»
әкімшілік деректер жинауға
арналған нысанына
қосымша

«Зейнетақы активтері бойынша пайда мен зияндар туралы есеп»
әкімшілік деректер жинауға арналған нысанын толтыру
бойынша түсіндірме
1-тарау. Жалпы ережелер
1.

Осы түсіндірме «Зейнетақы активтері бойынша пайда мен зияндар туралы есеп» әкімшілік деректер
жинауға арналған нысанын (бұдан әрі – нысан) толтыру бойынша бірыңғай талаптарды айқындайды.

2.

Нысан «Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі туралы» 1995 жылғы 30 наурыздағы Қазақстан
Республикасы Заңының 15-бабы екінші бөлігінің 65) тармақшасына сәйкес әзірленді.

3.

Бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қоры, ерікті жинақтаушы зейнетақы қорлары нысанды зейнетақы
активтері бойынша есепті кезеңнің соңындағы жағдай бойынша ай сайын толтырады.

4.

Нысанды толтыру кезінде пайдаланылатын өлшем бірлігі мың теңгемен белгіленеді. Бес жүз теңгеден
кем сома нөлге дейiн дөңгелектенеді, ал бес жүз теңгеге тең және одан жоғары сома мың теңгеге дейiн
дөңгелектенеді.

5.

Толтырылған нысанға бірінші басшы (ол болмаған кезеңде – оның орнындағы тұлға), бас бухгалтер және
орындаушы қол қояды.

2-тарау. Нысанды толтыру
6.

3-бағанды толтыру кезінде ескертпелер көрсетіледі.

7.

3-бағанда ағымдағы жылдың басынан бергі кезеңдегі деректер көрсетіледі (өспелі жиынтығымен).

8.

4-бағанда алдыңғы жылдың басынан бергі осындай кезеңдегі деректер көрсетіледі (өспелі
жиынтығымен).

9.

1-26-жолдарда бас кітаптан немесе деректер базасынан алынған ақпарат негізіндегі, «Зейнетақы
активтері бойынша операциялар туралы ақпаратты есепке алу және жария ету» қаржылық есептілік
стандартын бекіту туралы» Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Басқармасының 2013 жылғы 26
шілдедегі № 195 қаулысының (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 8765
тіркелген) талаптары ескеріле отырып топтастырылған деректер көрсетіледі.
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Бухгалтерлік есепті жүргізу және
қаржылық есептілік мәселелері
бойынша өзгерістер енгізілетін
Қазақстан Республикасының
кейбір нормативтік құқықтық
актілерінің тізбесіне
10-қосымша
Қаржы ұйымдарының, арнайы қаржы
компанияларының, ислам арнайы
қаржы компанияларының, икроқаржы
ұйымдарының қаржылық есептілікті
ұсынуы қағидаларына
10-қосымша

Әкімшілік деректер жинауға арналған нысан
«Бухгалтерлік баланс»
Есепті кезең:

жылғы

,

Индекс: Н1-БДжәнеИПБ
Кезеңділігі: ай сайын
Ұсынатындар: бағалы қағаздар нарығында брокерлік және дилерлік қызметті жүзеге асыратын ұйымдар,
инвестициялық портфельді басқарушылар
Қайда ұсынылады: Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі
Ұсыну мерзімі: есепті айдан кейінгі айдың бесінші жұмыс күнінен кешіктірмей
Қаржылық есептілік түрі: жеке
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Нысан

Бухгалтерлік баланс
(ұйымның толық атауы)

жылғы «

»

жағдай бойынша

(мың теңгемен)

Баптың атауы

Жол
коды

Есепті
кезеңнің
соңында

Алдыңғы
жылдың
соңында

1

2

3

4

Активтер
Ақшалай қаражат және ақша қаражатының баламалары

1

оның ішінде:
кассадағы қолма-қол ақша

1.1

банктердің және банк операцияларының жекелеген түрлерін
жүзеге асыратын ұйымдардың шоттарындағы ақша

1.2

Тазартылған бағалы металдар

2

Орналастырылған салымдар (құнсыздануға арналған резервтерді
шегергенде)

3

оның ішінде:
есептелген, бірақ алынбаған сыйақы түріндегі кірістер
«Кері РЕПО» операциясы

3.1
4

оның ішінде:
есептелген, бірақ алынбаған сыйақы түріндегі кірістер
Өзгерістері пайданың немесе зиянның құрамында көрсетілетін
әділ құн бойынша бағаланатын бағалы қағаздар

4.1
5

оның ішінде:
есептелген, бірақ алынбаған сыйақы түріндегі кірістер

5.1

Сату үшін қолда бар бағалы қағаздар (құнсыздануға арналған
резервтерді шегергенде)

6

оның ішінде:
есептелген, бірақ алынбаған сыйақы түріндегі кірістер
Өтелгенге дейін ұсталатын бағалы қағаздар (құнсыздануға арналған
резервтерді шегергенде)

6.1
7

оның ішінде:
есептелген, бірақ алынбаған сыйақы түріндегі кірістер

7.1

Инвестициялық мүлік

8

Басқа заңды тұлғалардың капиталына инвестициялар және
реттелген борыш

9

Қорлар

10

Сатуға арналған ұзақ мерзімді активтер (шығарылатын топтар)

11
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Баптың атауы

Жол
коды

Есепті
кезеңнің
соңында

Алдыңғы
жылдың
соңында

1

2

3

4

Негізгі құрал-жабдықтар (амортизацияны және құнсызданудан
болған зияндарды шегергенде)

12

Материалдық емес активтер (амортизацияны және құнсызданудан
болған зияндарды шегергенде)

13

Дебиторлық берешек

14

Алуға есептелген комиссиялық сыйақылар

15

оның ішінде:
кеңес беру қызметтерінен, оның ішінде:

15.1

үлестес тұлғаларға

15.1.1

басқа клиенттерге

15.1.2

облигацияларды ұстаушылар өкілінің қызметтерінен

15.2

андеррайтер қызметтерінен

15.3

брокерлық қызметтерден

15.4

активтерді басқарудан

15.5

маркет-мейкер қызметтерінен

15.6

зейнетақы активтерінен

15.7

зейнетақы активтері бойынша инвестициялық кірістен
(зияннан)

15.8

басқалар

15.9

Туынды қаржы құралдары

16

оның ішінде:
фьючерс мәмілесі бойынша талаптар

16.1

форвард мәмілесі бойынша талаптар

16.2

опцион мәмілесі бойынша талаптар

16.3

своп мәмілесі бойынша талаптар

16.4

Ағымдағы салық талабы

17

Кейінге қалдырылған салық талабы

18

Берілген аванстар және алдын ала төлемдер

19

Басқа активтер

20

Активтер жиынтығы

21

Міндеттемелер
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«РЕПО» операциясы

22

Шығарылған борыштық бағалы қағаздар

23

Алынған қарыздар

24

Реттелген борыш

25

Резервтер

26
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Баптың атауы

Жол
коды

Есепті
кезеңнің
соңында

Алдыңғы
жылдың
соңында

1

2

3

4

Акционерлермен есеп айырысулар (дивидендтер бойынша)

27

Кредиторлық берешек

28

Төлеуге есептелген комиссиялық шығыстар

29

оның ішінде:
аударым операциялары бойынша

29.1

клиринг операциялары бойынша

29.2

кассалық операциялары бойынша

29.3

сейфтік операциялар бойынша

29.4

банкноттарды, монеталар мен құндылықтарды инкассациялау
бойынша

29.5

сенімгерлік операциялары бойынша

29.6

қор биржасының қызметтері бойынша

29.7

кастодиандық қызмет көрсету бойынша

29.8

брокерлік қызметтер бойынша

29.9

орталық депозитарий қызметтері бойынша

29.10

бірынғай тіркеушісі қызметтері бойынша

29.11

бағалы қағаздар нарығының басқа кәсіби қатысушыларының
қызметтері бойынша

29.12

Туынды қаржы құралдары

30

оның ішінде:
фьючерс мәмілесі бойынша міндеттемелер

30.1

форвард мәмілесі бойынша міндеттемелер

30.2

опцион мәмілесі бойынша міндеттемелер

30.3

своп мәмілесі бойынша міндеттемелер

30.4

Ағымдағы салық міндеттемесі

31

Кейінге қалдырылған салық міндеттемесі

32

Алынған аванстар

33

Қызметкерлерге сыйақылар бойынша міндеттемелер

34

Басқа міндеттемелер

35

Міндеттемелер жиынтығы

36

Меншікті капитал
Жарғылық капитал

37

оның ішінде:
жай акциялар

37.1

артықшылықты акциялар

37.2
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Баптың атауы

Жол
коды

Есепті
кезеңнің
соңында

Алдыңғы
жылдың
соңында

1

2

3

4

Сыйлықақылар (қосымша төленген капитал)

38

Алынған капитал

39

Резервтік капитал

40

оның ішінде:
сату үшін қолда бар бағалы қағаздары қайта бағалау резервтері

40.1

негізгі құрал-жабдықтарды қайта бағалауға резерв

40.2

Басқа резервтер

41

Бөлінбеген пайда (жабылмаған зиян)

42

оның ішінде:
алдыңғы жылдардың

42.1

есепті кезеңнің

42.2

Капитал жиынтығы

43

Капитал мен міндеттемелердің жиынтығы (36-жол+43-жол)

44

Бірінші басшы (ол болмаған кезеңде – оның орнындағы тұлға)
										 		
			
Тегі, аты, әкесінің аты (бар болса)			
қолы



күні

Бас бухгалтер
										 		
			
Тегі, аты, әкесінің аты (бар болса)			
қолы
Орындаушы
										 		
			
Тегі, аты, әкесінің аты (бар болса)			
қолы
Орындаушының телефоны
Мөр орны (бар болса)

60
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«Бухгалтерлік баланс»
әкімшілік деректер жинауға
арналған нысанына
қосымша

«Бухгалтерлік баланс» әкімшілік деректер жинауға
арналған нысанын толтыру бойынша түсіндірме
1-тарау. Жалпы ережелер
1.

Осы түсіндірме «Бухгалтерлік баланс» әкімшілік деректер жинауға арналған нысанын (бұдан әрі –
нысан) толтыру бойынша бірыңғай талаптарды айқындайды.

2.

Нысан «Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі туралы» 1995 жылғы 30 наурыздағы Қазақстан
Республикасы Заңының 15-бабы екінші бөлігінің 65) тармақшасына сәйкес әзірленді.

3.

Бағалы қағаздар нарығында брокерлік және дилерлік қызметті жүзеге асыратын ұйым, инвестициялық
портфельді басқарушы нысанды есепті кезеңнің соңындағы жағдай бойынша ай сайын толтырады.

4.

Нысанды толтыру кезінде пайдаланылатын өлшем бірлігі мың теңгемен белгіленеді. Бес жүз теңгеден
кем сома нөлге дейiн дөңгелектенеді, ал бес жүз теңгеге тең және одан жоғары сома мың теңгеге дейiн
дөңгелектенеді.

5.

Толтырылған нысанға бірінші басшы (ол болмаған кезеңде – оның орнындағы тұлға), бас бухгалтер және
орындаушы қол қояды.

2-тарау. Нысанды толтыру
6.

3-бағанды толтыру кезінде есепті кезеңнің соңғы күнін қоса алғанда, есепті кезеңнің соңындағы
деректер көрсетіледі.

7.

4-бағанда алдыңғы жылдың соңындағы деректер көрсетіледі.

8.

1-44-жолдарда бас кітаптан немесе деректер базасынан алынған ақпарат негізіндегі, халықаралық
қаржылық есептілік стандарттарының талаптары ескеріле отырып топтастырылған деректер
көрсетіледі.

9.

15.8 және 15.9-жолдарды инвестициялық портфельді басқарушылар ғана толтырады.
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Бухгалтерлік есепті жүргізу және
қаржылық есептілік мәселелері
бойынша өзгерістер енгізілетін
Қазақстан Республикасының
кейбір нормативтік құқықтық
актілерінің тізбесіне
11-қосымша
Қаржы ұйымдарының, арнайы қаржы
компанияларының, ислам арнайы
қаржы компанияларының, микроқаржы
ұйымдарының қаржылық есептілікті
ұсынуы қағидаларына
11-қосымша

Әкімшілік деректер жинауға арналған нысан
«Пайда мен зияндар туралы есеп»
Есепті кезең:

жылғы

,

Индекс: 2Н-БД және ИПБ
Кезеңділігі: ай сайын
Ұсынатындар: бағалы қағаздар нарығында брокерлік және дилерлік қызметті жүзеге асыратын ұйымдар,
инвестициялық портфельді басқарушылар
Қайда ұсынылады: Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі
Ұсыну мерзімі: есепті айдан кейінгі айдың бесінші жұмыс күнінен кешіктірмей
Қаржылық есептілік түрі: жеке
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Нысан

Пайда мен зияндар туралы есеп
(ұйымның толық атауы)

жылғы «

»

жағдай бойынша

(мың теңгемен)

Баптың атауы

Жол
коды

Есепті
кезеңде

Ағымдағы
жылдың
басынан бергі
кезеңде (өспелі
жиынтығымен)

Алдыңғы
жылдың
осындай
кезеңінде

Алдыңғы жылдың басынан
бергі осындай
кезеңінде (өспелі
жиынтығымен)

1

2

3

4

5

6

Сыйақы алуға байланысты кірістер

1

оның ішінде:
корреспонденттік және ағымдағы
шоттар бойынша

1.1

орналастырылған салымдар бойынша

1.2

сатып алынған бағалы қағаздар
бойынша

1.3

оның ішінде:
сату үшін қолда бар бағалы қағаздар
(құнсыздануға арналған резервтерді
шегергенде) бойынша

1.3.1

оның ішінде:
сату үшін қолда бар бағалы қағаздар
портфеліндегі акциялар бойынша
дивидендтер түріндегі кірістер

1.3.1.1

сату үшін қолда бар бағалы қағаздар
бойынша дисконт амортизациясына
байланысты кірістер

1.3.1.2

өзгерістері пайданың немесе
зиянның құрамында көрсетілетін
әділ құн бойынша бағаланатын
бағалы қағаздар бойынша

1.3.2

оның ішінде:
өзгерістері пайданың немесе
зиянның құрамында көрсетілетін
әділ құн бойынша бағаланатын
бағалы қағаздар
портфеліндегі акциялар бойынша
дивидендтер түріндегі кірістер

1.3.2.1

әділ құн бойынша бағаланатын
бағалы қағаздар бойынша дисконт
амортизациясына байланысты
кірістер

1.3.2.2

өтеуге дейін ұсталатын бағалы
қағаздар (құнсыздануға арналған
резервтерді шегергенде) бойынша

1.3.3
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Баптың атауы

Жол
коды

Есепті
кезеңде

Ағымдағы
жылдың
басынан бергі
кезеңде (өспелі
жиынтығымен)

Алдыңғы
жылдың
осындай
кезеңінде

Алдыңғы жылдың басынан
бергі осындай
кезеңінде (өспелі
жиынтығымен)

1

2

3

4

5

6

оның ішінде:
өтеуге дейін ұсталатын бағалы
қағаздар бойынша дисконт
амортизациясына байланысты
кірістер

1.3.3.1

«кері РЕПО» операциялары
бойынша

1.4

сыйақы алуға байланысты басқа
кірістер

1.5

Комиссиялық сыйақылар

2

оның ішінде:
кеңес беру қызметтерінен

2.1

оның ішінде:

64

үлестес тұлғаларға

2.1.1

басқа клиенттерге

2.1.2

облигацияларды ұстаушылар өкілінің
қызметтерінен

2.2

андеррайтер қызметтерінен

2.3

активтерді басқарудан

2.4

брокерлік қызметтерден

2.5

маркет-мейкер қызметтерінен

2.6

басқа қызметтерден

2.7

зейнетақы активтерінен

2.8

зейнетақы активтері бойынша
инвестициялық кірістен (зияннан)

2.9

Қаржы активтерін сатып алу-сатудан
түскен кірістер

3

Өзгерістері пайда немесе шығынның
құрамында көрсетілетін әділ құны
бойынша бағаланатын қаржы активтері
құнының өзгеруінен түскен кірістер

4

Шетел валютасымен операциялардан
түскен кірістер

5

Шетел валютасын қайта бағалаудан
түскен кірістер

6

Заңды тұлғалардың капиталына қатысуға байланысты кірістер

7

Активтерді сатудан түскен кірістер

8

Тазартылған бағалы металдармен операциялардан түскен кірістер

9
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Баптың атауы

Жол
коды

Есепті
кезеңде

Ағымдағы
жылдың
басынан бергі
кезеңде (өспелі
жиынтығымен)

Алдыңғы
жылдың
осындай
кезеңінде

Алдыңғы жылдың басынан
бергі осындай
кезеңінде (өспелі
жиынтығымен)

1

2

3

4

5

6

Туынды қаржы құралдарымен операциялардан түскен кірістер

10

оның ішінде:
фьючерс мәмілелері бойынша

10.1

форвард мәмілелері бойынша

10.2

опцион мәмілелері бойынша

10.3

своп мәмілелері бойынша

10.4

Бағалы қағаздар, салымдар, дебиторлық
берешек және шартты міндеттемелер
бойынша резервтерді қалпына
келтіруден түскен кірістер

11

Басқа кірістер

12

Кірістер жиынтығы (1-12-жолдар
сомасы)

13

Сыйақы төлеуге байланысты шығыстар

14

оның ішінде:
алынған қарыздар бойынша

14.1

шығарылған бағалы қағаздар
бойынша

14.2

«РЕПО» операциялары бойынша

14.3

сыйақы төлеуге байланысты басқа
шығыстар

14.4

Комиссиялық шығыстар

15

оның ішінде:
басқарушы агентке

15.1

кастодиандық қызмет көрсету үшін

15.2

қор биржасының қызметтері үшін

15.3

тіркеушінің қызметтері үшін

15.4

брокерлік қызметтер үшін

15.5

басқа қызметтер үшін

15.6

Сыйақы төлеуге байланысты емес
қызметтен болған шығыстар

16

оның ішінде:
аударым операцияларынан

16.1

клиринг операцияларынан

16.2

кассалық операциялардан

16.3
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Баптың атауы

Жол
коды

Есепті
кезеңде

Ағымдағы
жылдың
басынан бергі
кезеңде (өспелі
жиынтығымен)

Алдыңғы
жылдың
осындай
кезеңінде

Алдыңғы жылдың басынан
бергі осындай
кезеңінде (өспелі
жиынтығымен)

1

2

3

4

5

6

сейфтік операциялардан

16.4

инкассациядан

16.5

Қаржы активтерін сатып алу-сатудан
болған шығыстар

17

Өзгерістері пайданың немесе зиянның
құрамында көрсетілетін әділ құны
бойынша бағаланатын қаржы активтері
құнының өзгеруінен болған шығыстар

18

Шетел валютасымен операциялардан
болған шығыстар

19

Шетел валютасын қайта бағалаудан
болған шығыстар

20

Заңды тұлғалардың капиталына
қатысуға байланысты шығыстар

21

Активтерді сатудан немесе өтеусіз
беруден болған шығыстар

22

Тазартылған бағалы металдармен
операциялардан болған шығыстар

23

Туынды қаржы құралдарымен
операциялардан болған шығыстар

24

оның ішінде:
фьючерс мәмілелері бойынша

24.1

форвард мәмілелері бойынша

24.2

опцион мәмілелері бойынша

24.3

своп мәмілелері бойынша

24.4

Бағалы қағаздар, орналастырылған
салымдар, дебиторлық берешек және
шартты міндеттемелер бойынша
резервтер құрудан болған шығыстар

25

Операциялық шығыстар

26

оның ішінде:
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еңбекке ақы төлеу және іссапар
шығыстары

26.1

көлік шығыстары

26.2

жалпы шаруашылық және әкімшілік
шығыстар

26.3

амортизациялық аударымдар

26.4

корпоративтік табыс салығын
қоспағанда, салықтарды және
бюджетке төленетін басқа да
міндетті төлемдерді төлеу бойынша
шығыстар

26.5
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Баптың атауы

Жол
коды

Есепті
кезеңде

Ағымдағы
жылдың
басынан бергі
кезеңде (өспелі
жиынтығымен)

Алдыңғы
жылдың
осындай
кезеңінде

Алдыңғы жылдың басынан
бергі осындай
кезеңінде (өспелі
жиынтығымен)

1

2

3

4

5

6

тұрақсыздық айыбы (айыппұл,
өсімпұл)

26.6

Басқа шығыстар

27

Шығыстар жиынтығы (14–27-жолдар
сомасы)

28

Корпоративтік табыс салығын төлегенге
дейінгі таза пайда (зиян) (13-жол–28жол)

29

Корпоративтік табыс салығы

30

Корпоративтік табыс салығын төлегеннен кейінгі таза пайда (зиян) (29-жол –
30-жол)

31

Тоқтатылған қызметтен пайда (зиян)

32

Кезең ішіндегі таза пайда (зиян) жиынтығы (31-жол +/ – 32-жол )

33

Бірінші басшы (ол болмаған кезеңде – оның орнындағы тұлға)
										 		
			
Тегі, аты, әкесінің аты (бар болса)			
қолы



күні

Бас бухгалтер
										 		
			
Тегі, аты, әкесінің аты (бар болса)			
қолы



күні

Орындаушы
										 		
			
Тегі, аты, әкесінің аты (бар болса)			
қолы
Орындаушының телефоны
Мөр орны (бар болса)
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«Пайда мен зияндар туралы есеп»
әкімшілік деректер жинауға
арналған нысанына
қосымша

«Пайда мен зияндар туралы есеп» әкімшілік деректер жинауға
арналған нысанын толтыру бойынша түсіндірме
1-тарау. Жалпы ережелер
1.

Осы түсіндірме «Пайда мен зияндар туралы есеп» әкімшілік деректер жинауға арналған нысанын
(бұдан әрі – нысан) толтыру бойынша бірыңғай талаптарды айқындайды.

2.

Нысан «Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі туралы» 1995 жылғы 30 наурыздағы Қазақстан
Республикасы Заңының 15-бабы екінші бөлігінің 65) тармақшасына сәйкес әзірленді.

3.

Бағалы қағаздар нарығында брокерлік және дилерлік қызметті жүзеге асыратын ұйым, инвестициялық
портфельді басқарушы нысанды есепті кезеңнің соңындағы жағдай бойынша ай сайын толтырады.

4.

Нысанды толтыру кезінде пайдаланылатын өлшем бірлігі мың теңгемен белгіленеді. Бес жүз теңгеден
кем сома нөлге дейiн дөңгелектенеді, ал бес жүз теңгеге тең және одан жоғары сома мың теңгеге дейiн
дөңгелектенеді.

5.

Толтырылған нысанға бірінші басшы (ол болмаған кезеңде – оның орнындағы тұлға), бас бухгалтер және
орындаушы қол қояды.

2-тарау. Нысанды толтыру
6.

3-бағанды толтыру кезінде есепті кезеңнің соңғы күнін қоса алғанда, есепті кезеңдегі деректер
көрсетіледі.

7.

4-бағанда ағымдағы жыл басынан бергі кезеңдегі деректер (өспелі жиынтығымен) көрсетіледі.

8.

5-бағанда алдыңғы жылдың осындай кезеңіндегі деректер көрсетіледі.

9.

6-бағанда алдыңғы жылдың басынан бергі осындай кезеңіндегі деректер (өспелі жиынтығымен)
көрсетіледі.

10. 1-33-жолдарда бас кітаптан немесе деректер базасынан алынған ақпарат негізіндегі, халықаралық
қаржылық есептілік стандарттарының талаптары ескеріле отырып топтастырылған деректер көрсетіледі.
11.
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Бухгалтерлік есепті жүргізу және
қаржылық есептілік мәселелері
бойынша өзгерістер енгізілетін
Қазақстан Республикасының
кейбір нормативтік құқықтық
актілерінің тізбесіне
12-қосымша
Қаржы ұйымдарының, арнайы қаржы
компанияларының, ислам арнайы
қаржы компанияларының, микроқаржы
ұйымдарының қаржылық есептілікті
ұсынуы қағидаларына
12-қосымша

Әкімшілік деректер жинауға арналған нысан
«Инвестициялық қордың (басқа клиенттердің) активтері
бойынша бухгалтерлік баланс»
Есепті кезең:

жылғы

,

Индекс: Н1-ИПБ
Кезеңділігі: ай сайын
Ұсынатындар: инвестициялық портфельді басқарушылар
Қайда ұсынылады: Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі
Ұсыну мерзімі: есепті айдан кейінгі айдың бесінші жұмыс күнінен кешіктірмей
Қаржылық есептілік түрі: жеке
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Нысан

Инвестициялық қордың (басқа клиенттердің)
активтері бойынша бухгалтерлік баланс
(инвестициялық портфельді басқарушының толық атауы)
(инвестициялық қордың толық атауы)

жылғы «

»

жағдай бойынша
(мың теңгемен)

Баптың атауы

Жол коды

Есепті
кезеңнің
соңында

Есепті
кезеңнің
басында

1

2

3

4

Активтер
Ақшалай қаражат және ақша қаражатының баламалары

1

Тазартылған бағалы металдар

2

Банктердегі салымдар

3

Бағалы қағаздар

4

оның ішінде:
Қазақстан Республикасының мемлекеттік бағалы қағаздары

4.1

халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары

4.2

шетел эмитенттерінің мемлекеттік емес бағалы қағаздары

4.3

шет мемлекеттердің бағалы қағаздары

4.4

Қазақстан Республикасы эмитенттерінің мемлекеттік емес
бағалы қағаздары

4.5

басқа бағалы қағаздар

4.6

Депозитарлық қолхаттар

5

Инвестициялық пай қорларының пайлары

6

Акционерлік қоғамдар болып табылмайтын заңды тұлғалардың
капиталына инвестициялар

7

«кері РЕПО» операциялары бойынша талаптар

8

Дебиторлық берешек

9

Туынды қаржы құралдары

10

Материалдық емес активтер

11

Негізгі құрал-жабдықтар

12

оның ішінде:
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жер телімдері

12.1

үйлер мен ғимараттар

12.2
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Баптың атауы

Жол коды

Есепті
кезеңнің
соңында

Есепті
кезеңнің
басында

1

2

3

4

салынып жатқан және қайта құрылатын жылжымайтын мүлік
объектілері
Басқа негізгі құрал-жабдықтар

12.3
12.4

Басқа активтер

13

Активтер жиынтығы

14

Міндеттемелер
Инвестициялық қордың бағалы қағаздарын сатып алу

15

Төленуге тиіс дивидендтер

16

Алынған қарыздар

17

Туынды қаржы құралдары

18

Кредиторлық берешек

19

«РЕПО» операциялары бойынша міндеттемелер

20

Басқа міндеттемелер

21

Міндеттемелер жиынтығы

22

Таза активтер жиынтығы

23

Бірінші басшы (ол болмаған кезеңде – оның орнындағы тұлға)
										 		
			
Тегі, аты, әкесінің аты (бар болса)			
қолы



күні

Бас бухгалтер
										 		
			
Тегі, аты, әкесінің аты (бар болса)			
қолы



күні

Орындаушы
										 		
			
Тегі, аты, әкесінің аты (бар болса)			
қолы
Орындаушының телефоны			
Мөр орны (бар болса)
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Инвестициялық қордың (басқа
клиенттердің) активтері бойынша
бухгалтерлік баланс»
әкімшілік деректер жинауға
арналған нысанына
қосымша

«Инвестициялық қордың (басқа клиенттердің) активтері
бойынша бухгалтерлік баланс» әкімшілік деректер жинауға
арналған нысанын толтыру бойынша түсіндірме
1-тарау. Жалпы ережелер
1.

Осы түсіндірме «Инвестициялық қордың (басқа клиенттердің) активтері бойынша бухгалтерлік
баланс» әкімшілік деректер жинауға арналған нысанын (бұдан әрі – нысан) толтыру бойынша бірыңғай
талаптарды айқындайды.

2.

Нысан «Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі туралы» 1995 жылғы 30 наурыздағы Қазақстан
Республикасы Заңының 15-бабы екінші бөлігінің 65) тармақшасына сәйкес әзірленді.

3.

Инвестициялық портфельді басқарушы нысанды есепті кезеңнің соңындағы жағдай бойынша ай сайын
толтырады.

4.

Нысанды толтыру кезінде пайдаланылатын өлшем бірлігі мың теңгемен белгіленеді. Бес жүз теңгеден
кем сома нөлге дейiн дөңгелектенеді, ал бес жүз теңгеге тең және одан жоғары сома мың теңгеге дейiн
дөңгелектенеді.

5.

Толтырылған нысанға бірінші басшы (ол болмаған кезеңде – оның орнындағы тұлға), бас бухгалтер және
орындаушы қол қояды.

2-тарау. Нысанды толтыру
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6.

3-бағанды толтырылу кезінде ескертулер көрсетіледі.

7.

4-бағанда есепті кезеңнің соңғы күнін қоса алғанда, есепті кезең соңындағы деректер көрсетіледі.

8.

5-бағанда есепті кезең басындағы деректер көрсетіледі.

9.

1 – 23-жолдарда бас кітаптан немесе деректер базасынан алынған ақпарат негізіндегі, халықаралық
қаржылық есептілік стандарттарының талаптары ескеріле отырып топтастырылған деректер
көрсетіледі.
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Бухгалтерлік есепті жүргізу және
қаржылық есептілік мәселелері
бойынша өзгерістер енгізілетін
Қазақстан Республикасының
кейбір нормативтік құқықтық
актілерінің тізбесіне
13-қосымша
Қаржы ұйымдарының, арнайы қаржы
компанияларының, ислам арнайы
қаржы компанияларының, микроқаржы
ұйымдарының қаржылық есептілікті
ұсынуы қағидаларына
13-қосымша

Әкімшілік деректер жинауға арналған нысан
«Инвестициялық қордың (басқа клиенттердің)
активтері бойынша пайда мен зияндар туралы есеп»
Есепті кезең:

жылғы

,

Индекс: Н2-ИПБ
Кезеңділігі: ай сайын
Ұсынатындар: инвестициялық портфельді басқарушылар
Қайда ұсынылады: Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі
Ұсыну мерзімі: есепті айдан кейінгі айдың бесінші жұмыс күнінен кешіктірмей
Қаржылық есептілік түрі: жеке
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Нысан

Инвестициялық қордың (басқа клиенттердің) активтері бойынша
пайда мен зияндар туралы есеп
(инвестициялық портфельді басқарушының толық атауы)
(инвестициялық қордың, басқа клиенттің толық атауы)

жылғы «

»

жағдай бойынша

(мың теңгемен)
Баптың атауы
1

Жол
Жыл басынан
Есепті
коды бастап есепті күнге кезеңде
дейінгі кезеңде
2

Кезең басындағы инвестициялық қордың таза активтері

1

Клиент активтерінің түсімдері

2

Инвестициялық қордың бағалы қағаздарын (пайларын)
орналастырудан түсімдер

3

Орналастырылған салымдар бойынша сыйақы түріндегі кірістер

4

Бағалы қағаздар бойынша сыйақы (купон және (немесе) дисконт)
түріндегі кірістер

5

оның ішінде:
Қазақстан Республикасының мемлекеттік бағалы қағаздары
бойынша

5.1

халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары бойынша

5.2

шетел эмитенттерінің мемлекеттік емес бағалы қағаздары бойынша

5.3

шет мемлекеттердің бағалы қағаздары бойынша

5.4

Қазақстан Республикасы эмитенттерінің мемлекеттік емес бағалы
қағаздары бойынша

5.5

басқа бағалы қағаздар бойынша

5.6

«Кері РЕПО» операциялары бойынша кірістер

6

Акциялар бойынша дивидендтер түріндегі кірістер

7

Бағалы қағаздарды сатып алу-сатудан түскен кірістер

8

Акционерлік қоғамдар болып табылмайтын заңды тұлғалардың
капиталына инвестициялардан түскен кірістер

9

Қайта бағалаудан түскен кірістер

10

оның ішінде:
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бағалы қағаздардың әділ құнының өзгеруінен

10.1

шетел валютасын қайта бағалаудан

10.2

қайта бағалаудан түскен басқа кірістер

10.3

Шетел валютасыны сатып алу-сатудан түскен кірістер

11

Басқа қаржы активтері бойынша сыйақы түріндегі кірістер

12

Басқа кірістер

13

Кірістер жиынтығы

14

3

4

№8

Баптың атауы
1

2017 жылғы 1– 31 тамыз

Жол
Жыл басынан
Есепті
коды бастап есепті күнге кезеңде
дейінгі кезеңде
2

Инвестициялық қордың сатып алынған бағалы қағаздары (пайлары)

15

Инвестициялық қордың акциялары бойынша төленген дивидендтер
бойынша шығыстар

16

Клиент активтерін алып қою

17

Бағалы қағаздарды сатып алу-сатудан болған шығыстар

18

Акционерлік қоғамдар болып табылмайтын заңды тұлғалардың
капиталына инвестициялардан болған шығыстар

19

Қайта бағалаудан болған шығыстар

20

3

4

оның ішінде:
бағалы қағаздардың әділ құнының өзгеруінен

20.1

шетел валютасын қайта бағалаудан

20.2

қайта бағалаудан болған басқа шығыстар

20.3

Шетел валютасын сатып алу-сатудан болған шығыстар

21

Комиссиялық сыйақылар

22

оның ішінде:
инвестициялық портфельді басқарушыға

22.1

брокерге және дилерге

22.2

кастодианға және тіркеушіге

22.3

басқа тұлғаларға

22.4

Басқа шығыстар

23

Шығыстар жиынтығы

24

Анықталмаған (қате аударылған) сомалар

25

Анықталмаған (қате аударылған) сомаларды қайтару

26

Кезең соңындағы таза активтер

27

Таза активтердегі өзгерістер

28

Бірінші басшы (ол болмаған кезеңде – оның орнындағы тұлға)
										 		

			
Тегі, аты, әкесінің аты (бар болса)			
қолы
күні
Бас бухгалтер
										 		

			
Тегі, аты, әкесінің аты (бар болса)			
қолы
күні
Орындаушы
										 		
			
Тегі, аты, әкесінің аты (бар болса)			
қолы
Орындаушының телефоны			
Мөр орны (бар болса)
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«Инвестициялық қордың (басқа
клиенттердің) активтері бойынша пайда
мен зияндар туралы есеп»
әкімшілік деректер жинауға арналған нысанына
қосымша

«Инвестициялық қордың (басқа клиенттердің) активтері
бойынша пайда мен зияндар туралы есеп» әкімшілік деректер
жинауға арналған нысанын толтыру бойынша түсіндірме
1-тарау. Жалпы ережелер
1.

Осы түсіндірме «Инвестициялық қордың (басқа клиенттердің) активтері бойынша пайда мен зияндар
туралы есеп» әкімшілік деректер жинауға арналған нысанын (бұдан әрі – нысан) толтыру бойынша
бірыңғай талаптарды айқындайды.

2.

Нысан «Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі туралы» 1995 жылғы 30 наурыздағы Қазақстан
Республикасы Заңының 15-бабы екінші бөлігінің 65) тармақшасына сәйкес әзірленді.

3.

Инвестициялық портфельді басқарушы нысанды есепті кезеңнің соңындағы жағдай бойынша ай сайын
толтырады.

4.

Нысанды толтыру кезінде пайдаланылатын өлшем бірлігі мың теңгемен белгіленеді. Бес жүз теңгеден
кем сома нөлге дейiн дөңгелектенеді, ал бес жүз теңгеге тең және одан жоғары сома мың теңгеге дейiн
дөңгелектенеді.

5.

Толтырылған нысанға бірінші басшы (ол болмаған кезеңде – оның орнындағы тұлға), бас бухгалтер және
орындаушы қол қояды.

2-тарау. Нысанды толтыру
6.

3-бағанды толтыру кезінде ескертулер көрсетіледі.

7.

4-бағанда есепті кезеңнің соңғы күнін қоса алғанда, жыл басынан бастап есепті күнге дейінгі кезеңдегі
деректер көрсетіледі.

8.

5-бағанда есепті кезеңнің соңғы күнін қоса алғанда, есепті кезеңдегі деректер көрсетіледі.

9.

1-28-жолдарда бас кітаптан немесе деректер базасынан алынған ақпарат негізіндегі, халықаралық
қаржылық есептілік стандарттарының талаптары ескеріле отырып топтастырылған деректер
көрсетіледі.

10. 1-жол бойынша 3-бағанда тиісті жылдың 1 қаңтарындағы жағдай бойынша деректер көрсетіледі,
4-бағанда әр есепті айдың біріндегі жағдай бойынша деректер көрсетіледі.
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Бухгалтерлік есепті жүргізу және
қаржылық есептілік мәселелері
бойынша өзгерістер енгізілетін
Қазақстан Республикасының
кейбір нормативтік құқықтық
актілерінің тізбесіне
14-қосымша
Қаржы ұйымдарының, арнайы қаржы
компанияларының, ислам арнайы қаржы
компанияларының, микроқаржы
ұйымдарының қаржылық есептілікті
ұсынуы қағидаларына
14-қосымша

Әкімшілік деректер жинауға арналған нысан
«Бухгалтерлік баланс»
Есепті кезең:

жылғы

,

Индекс: 1Н – БҚН және МҚҰ
Кезеңділігі: ай сайын, тоқсан сайын
Ұсынатындар: Ұлттық почта операторы, тіркеуші, банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге
асыратын ұйымдар (ипотекалық ұйымдарды, қызметінің айрықша түрі қолма-қол шетел валютасымен айырбастау
операцияларын ұйымдастыру болып табылатын заңды тұлғаларды, айрықша қызметі банкноттарды, монеталар
мен құндылықтарды инкассациялау болып табылатын заңды тұлғаларды және бұдан бұрын еншілес банк болған
заңды тұлғаны қоспағанда), микроқаржы ұйымдары
Қайда ұсынылады: Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі, Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің
аумақтық филиалы
Ұсыну мерзімдері:
1) Ұлттық почта операторы – ай сайын, есепті айдан кейінгі айдың жиырма бесінен кешіктірмей;
2) тоқсан сайын:
есепті тоқсаннан кейінгі айдың бесінші жұмыс күнінен кешіктірмей – тіркеуші;
есепті тоқсаннан кейінгі айдың жиырмасынан кешіктірмей – банк операцияларының жекелеген
түрлерін жүзеге асыратын ұйымдар (Ұлттық почта операторын, қызметінің айрықша түрі қолма-қол
шетел валютасымен айырбастау операцияларын ұйымдастыру болып табылатын заңды тұлғаларды,
айрықша қызметі банкноттарды, монеталар мен құндылықтарды инкассациялау болып табылатын
заңды тұлғаларды, ипотекалық ұйымдарды және бұдан бұрын еншілес банк болған заңды тұлғаны
қоспағанда);
есепті тоқсаннан кейінгі айдың жиырмасынан кешіктірмей – микроқаржы ұйымдары.
Қаржылық есептілік түрі: жеке
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Нысан

Бухгалтерлік баланс
(ұйымның толық атауы)

жылғы «

»

жағдай бойынша
(мың теңгемен)

Баптың атауы

Жол
коды

1

2

Активтер
Ақшалай қаражат және ақша қаражатының баламалары

1

оның ішінде:

78

кассадағы қолма-қол ақша

1.1.

банктердің және банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге
асыратын ұйымдардың шоттарындағы ақша

1.2.

Өзгерістері пайданың немесе зиянның құрамында көрсетілетін әділ құн
бойынша бағаланатын бағалы қағаздар

2

Сату үшін қолда бар бағалы қағаздар (құнсыздануға арналған резервтерді
шегергенде)

3

Өтеуге дейін ұсталатын бағалы қағаздар (құнсыздануға арналған резервтерді
шегергенде)

4

Туынды қаржы құралдары

5

Дебиторлық берешек

6

Комиссиялық сыйақылар

7

«Кері РЕПО» операциясы

8

Орналастырылған салымдар (құнсыздануға арналған резервтерді шегергенде)

9

Берілген қаржылық жалдау (құнсыздануға арналған резервтерді шегергенде)

10

Берілген қарыздар (микрокредиттер) (құнсыздануға арналған резервтерді
шегергенде)

11

Инвестициялық мүлік

12

Басқа заңды тұлғалардың капиталына инвестициялар және реттелген борыш

13

Қорлар

14

Сатуға арналған ұзақмерзімді активтер (шығарылатын топтар)

15

Материалдық емес активтер (амортизацияны және құнсызданудан болған
зияндарды шегергенде)

16

Негізгі құрал-жабдықтар (амортизацияны және құнсызданудан болған
зияндарды шегергенде)

17

Ағымдағы салық талабы

18

Кейінге қалдырылған салық талабы

19

Басқа активтер

20

Есепті Алдыңғы
кезеңнің жылдың
соңында соңында
3
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Баптың атауы

Жол
коды

1

2

Активтердің жиынтығы

Есепті Алдыңғы
кезеңнің жылдың
соңында соңында
3

4

21

Міндеттемелер
Тартылған салымдар

22

Туынды қаржы құралдары

23

Шығарылған борыштық бағалы қағаздар

24

«РЕПО» операциясы

25

Алынған қарыздар

26

Кредиторлық берешек

27

Резервтер

28

Акционерлермен акциялар бойынша есеп айырысулар бойынша есептелген
шығыстар

29

Реттелген борыш

30

Ағымдағы салық міндеттемесі

31

Кейінге қалдырылған салық міндеттемесі

32

Басқа міндеттемелер

33

Міндеттемелердің жиынтығы

34

Меншікті капитал
Жарғылық капитал

35

оның ішінде:
жай акциялар

35.1

артықшылықты акциялар

35.2

Сыйлықақылар (қосымша төленген капитал)

36

Алынған капитал

37

Резервтік капитал

38

Басқа резервтер

39

Бөлінбеген пайда (жабылмаған зиян):

40

оның ішінде:
өткен жылдардың

40.1

есепті кезеңнің

40.2

Капиталдың жиынтығы

41

Капитал мен міндеттемелердің жиынтығы
(34-жол+41-жол)

42
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Бірінші басшы (ол болмаған кезеңде – оның орнындағы тұлға)
										 		
			
Тегі, аты, әкесінің аты (бар болса)			
қолы



күні

Бас бухгалтер
										 		
			
Тегі, аты, әкесінің аты (бар болса)			
қолы
Орындаушы
										 		
			
Тегі, аты, әкесінің аты (бар болса)			
қолы
Орындаушының телефоны			
Мөр орны (бар болса)
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«Бухгалтерлік баланс»
әкімшілік деректер жинауға
арналған нысанына
қосымша

«Бухгалтерлік баланс» әкімшілік деректер жинауға
арналған нысанын толтыру бойынша түсіндірме
1-тарау. Жалпы ережелер
1.

Осы түсіндірме «Бухгалтерлік баланс» әкімшілік деректер жинауға арналған нысанын (бұдан әрі –
нысан) толтыру бойынша бірыңғай талаптарды айқындайды.

2.

Нысан «Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі туралы» 1995 жылғы 30 наурыздағы Қазақстан
Республикасы Заңының 15-бабы екінші бөлігінің 65) тармақшасына сәйкес әзірленді.

3.

Нысанды Ұлттық почта операторы ай сайын және тіркеуші, банк операцияларының жекелеген түрлерін
жүзеге асыратын ұйым (Ұлттық почта операторын, ипотекалық ұйымдарды, қызметінің айрықша түрі
қолма-қол шетел валютасымен айырбастау операцияларын ұйымдастыру болып табылатын заңды
тұлғаларды, айрықша қызметі банкноттарды, монеталар мен құндылықтарды инкассациялау болып
табылатын заңды тұлғаларды және бұдан бұрын еншілес банк болған заңды тұлғаны қоспағанда),
микроқаржы ұйымы тоқсан сайын есепті кезең соңындағы жағдай бойынша толтырылады.

4.

Нысанды толтыру кезінде пайдаланылатын өлшем бірлігі мың теңгемен белгіленеді. Бес жүз теңгеден
кем сома нөлге дейiн дөңгелектенеді, ал бес жүз теңгеге тең және одан жоғары сома мың теңгеге дейiн
дөңгелектенеді.

5.

Толтырылған нысанға бірінші басшы (ол болмаған кезеңде – оның орнындағы тұлға), бас бухгалтер және
орындаушы қол қояды.

2-тарау. Нысанды толтыру
6.

3-бағанды толтыру кезінде есепті кезеңнің соңғы күнін қоса алғанда, есепті кезеңнің соңындағы
деректер көрсетіледі.

7.

4-бағанда алдыңғы жылдың соңындағы деректер көрсетіледі.

8.

1-42-жолдарда бас кітаптан немесе деректер базасынан алынған ақпарат негізіндегі, халықаралық
қаржылық есептілік стандарттарының талаптары ескеріле отырып топтастырылған деректер көрсетіледі.

9.

22, 24, 29, 35.1 және 35.2-жолдарды тиісті қызметті жүзеге асыру кезінде акционерлік қоғамдар ғана
толтырады.
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Бухгалтерлік есепті жүргізу және
қаржылық есептілік мәселелері
бойынша өзгерістер енгізілетін
Қазақстан Республикасының
кейбір нормативтік құқықтық
актілерінің тізбесіне
15-қосымша
Қаржы ұйымдарының, арнайы қаржы
компанияларының, ислам арнайы
қаржы компанияларының, микроқаржы
ұйымдарының қаржылық есептілікті
ұсынуы қағидаларына
15-қосымша

Әкімшілік деректер жинауға арналған нысан
«Пайда мен зияндар туралы есеп»
Есепті кезең:

жылғы

,

Индекс: Н2-Ұлттық почта
Кезеңділігі: ай сайын
Ұсынатындар: Ұлттық почта операторы
Қайда ұсынылады: Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі, Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің
аумақтық филиалы
Ұсыну мерзімі: есепті айдан кейінгі айдың жиырма бесінен кешіктірмей
Қаржылық есептілік түрі: жеке
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Нысан

Пайда мен зияндар туралы есеп
(Ұлттық почта операторының толық атауы)

жылғы «

»

жағдай бойынша
(мың теңгемен)

Баптың атауы

Жол
коды

Есепті
кезеңде

Ағымдағы жылдың басынан
бергі кезеңде
(өспелі жиынтығымен)

Алдыңғы
жылдың
осындай
кезеңінде

Алдыңғы жылдың
басынан бергі
осындай кезеңде
(өспелі жиынтығымен)

1

2

3

4

5

6

Дайын өнімді (жұмыстарды,
қызметтерді) сатудан кіріс

1

Дайын өнімнің (жұмыстардың,
қызметтердің) өзіндік құны

2

оның ішінде:
материалдарға шығыстар

2.1

еңбекке ақы төлеу және іссапар
шығыстары

2.2

Жалпы пайда (1-жол – 2-жол)

3

Қаржылық қызметке байланысты
кірістер
Сыйақы алуға байланысты кірістер

4

оның ішінде:
корреспонденттік және
ағымдағы шоттар бойынша

4.1

орналастырылған салымдар
бойынша

4.2

берілген қарыздар бойынша

4.3

берілген қаржылық жалдау
бойынша

4.4

сатып алынған бағалы қағаздар
бойынша

4.5

«кері РЕПО» операциялары
бойынша

4.6

сыйақы алуға байланысты басқа
кірістер

4.7

Сыйақыны алуға байланысты емес
кірістер

5

оның ішінде:
аударым операцияларын жүзеге
асырудан кірістер

5.1
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Баптың атауы

Жол
коды

Есепті
кезеңде

Ағымдағы жылдың басынан
бергі кезеңде
(өспелі жиынтығымен)

Алдыңғы
жылдың
осындай
кезеңінде

Алдыңғы жылдың
басынан бергі
осындай кезеңде
(өспелі жиынтығымен)

1

2

3

4

5

6

клиринг операцияларын жүзеге
асырудан кірістер

5.2

кассалық операцияларды жүзеге
асырудан кірістер

5.3

инкассацияны жүзеге асырудан
кірістер

5.4

Қаржылық қызметпен байланысты
басқа кірістер

6

Қаржы активтері бойынша кірістер
(шығыстар) (нетто)

7

оның ішінде:
қаржы активтерін сатып
алу-сатудан кірістер (шығыстар)
(нетто)

7.1

әділ құны бойынша бағаланатын
қаржы активтері құнының
өзгеруінен болған кірістер
(шығыстар) (нетто)

7.2

Шетел валютасын қайта бағалаудан
болған кірістер (шығыстар) (нетто)

8

Қаржы қызметімен байланысты
емес басқа кірістер

9

Басқа заңды тұлғалардың
капиталына қатысудан болған
кірістер

10

Активтерді сатудан (есептен
шығарудан) болған кірістер

11

Басқа кірістер

12

Кірістер жиынтығы (3–12-жолдар
сомасы)

13

Дайын өнімді (жұмыстарды,
қызметтерді) сатумен байланысты
шығыстар

14

Операциялық шығыстар

15

оның ішінде:
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еңбекке ақы төлеу және іссапар
шығыстары

15.1

амортизациялық аударымдар

15.2

салықтарды және бюджетке
басқа да міндетті төлемдерді
(корпоративтік табыс салығынан
басқа) төлеу бойынша шығыстар

15.3
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Баптың атауы

Жол
коды

Есепті
кезеңде

Ағымдағы жылдың басынан
бергі кезеңде
(өспелі жиынтығымен)

Алдыңғы
жылдың
осындай
кезеңінде

Алдыңғы жылдың
басынан бергі
осындай кезеңде
(өспелі жиынтығымен)

1

2

3

4

5

6

Қаржылық қызметпен байланысты
шығыстар

16

Сыйақы төлеуге байланысты
шығыстар

17

оның ішінде:
тартылған салымдар бойынша

17.1

алынған қарыздар бойынша

17.2

алынған қаржылық жалдау
бойынша

17.3

шығарылған бағалы қағаздар
бойынша

17.4

«РЕПО» операциялары
бойынша

17.5

сыйақы төлеуге байланысты
басқа шығыстар

17.6

Сыйақы төлеуге байланысты
емес қаржылық қызмет бойынша
шығыстар

18

оның ішінде:
аударым операцияларын жүзеге
асырудан болған шығыстар

18.1

клиринг операцияларын жүзеге
асырудан болған шығыстар

18.2

кассалық операцияларды жүзеге
асырудан шығыстар

18.3

инкассацияны жүзеге асырудан
болған шығыстар

18.4

Басқа шығыстар

19

Шығыстар жиынтығы (14 –
19-жолдар сомасы)

20

Корпоративтік табыс салығын
төлегенге дейінгі таза пайда (зиян)
(13-жол–20-жол)

21

Корпоративтік табыс салығы

22

Корпоративтік табыс салығын
төлегеннен кейін таза пайда (зиян)
(21-жол–22-жол)

23
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Баптың атауы

Жол
коды

Есепті
кезеңде

Ағымдағы жылдың басынан
бергі кезеңде
(өспелі жиынтығымен)

Алдыңғы
жылдың
осындай
кезеңінде

Алдыңғы жылдың
басынан бергі
осындай кезеңде
(өспелі жиынтығымен)

1

2

3

4

5

6

Тоқтатылған қызметтен пайда
(зиян)

24

Кезеңдегі таза пайда (зиян)
жиынтығы (23-жол +/ – 24-жол)

25

Бірінші басшы (ол болмаған кезеңде – оның орнындағы тұлға)
										 		
			
Тегі, аты, әкесінің аты (бар болса)			
қолы



күні

Бас бухгалтер
										 		
			
Тегі, аты, әкесінің аты (бар болса)			
қолы
Орындаушы
										 		
			
Тегі, аты, әкесінің аты (бар болса)			
қолы
Орындаушының телефоны			
Мөр орны (бар болса)
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«Пайда мен зияндар туралы есеп»
әкімшілік деректер жинауға
арналған нысанына
қосымша

«Пайда мен зияндар туралы есеп» әкімшілік деректер жинауға
арналған нысанын толтыру бойынша түсіндірме
1.

Осы түсіндірме «Пайда мен зияндар туралы есеп» әкімшілік деректер жинауға арналған нысанын
(бұдан әрі – нысан) толтыру бойынша бірыңғай талаптарды айқындайды.

2.

Нысан «Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі туралы» 1995 жылғы 30 наурыздағы Қазақстан
Республикасы Заңының 15-бабы екінші бөлігінің 65) тармақшасына сәйкес әзірленді.

3.

Ұлттық почта операторы нысанды есепті кезең соңындағы жағдай бойынша ай сайын толтырады.

4.

Нысанды толтыру кезінде пайдаланылатын өлшем бірлігі мың теңгемен белгіленеді. Бес жүз теңгеден
кем сома нөлге дейiн дөңгелектенеді, ал бес жүз теңгеге тең және одан жоғары сома мың теңгеге дейiн
дөңгелектенеді.

5.

Толтырылған нысанға бірінші басшы (ол болмаған кезеңде – оның орнындағы тұлға), бас бухгалтер және
орындаушы қол қояды.

2. Нысанды толтыру
6.

3-бағанды толтыру кезінде есепті кезеңнің соңғы күнін қоса алғанда, есепті кезеңдегі деректер
көрсетіледі.

7.

4-бағанда ағымдағы жыл басынан бергі кезеңдегі деректер (өспелі жиынтығымен) көрсетіледі.

8.

5-бағанда алдыңғы жылдың осындай кезеңіндегі деректер көрсетіледі.

9.

6-бағанда алдыңғы жылдың басынан бергі осындай кезеңдегі деректер (өспелі жиынтығымен)
көрсетіледі.

10. 1-25-жолдарда бас кітаптан немесе деректер базасынан алынған ақпарат негізіндегі, халықаралық
қаржылық есептілік стандарттарының талаптары ескеріле отырып топтастырылған деректер көрсетіледі.
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Бухгалтерлік есепті жүргізу және
қаржылық есептілік мәселелері
бойынша өзгерістер енгізілетін
Қазақстан Республикасының
кейбір нормативтік құқықтық
актілерінің тізбесіне
16-қосымша
Қаржы ұйымдарының, арнайы қаржы
компанияларының, ислам арнайы
қаржы компанияларының, микроқаржы
ұйымдарының қаржылық есептілікті
ұсынуы қағидаларына
16-қосымша

Әкімшілік деректер жинауға арналған нысан
«Пайда мен зияндар туралы есеп»
Есепті кезең:

жылғы

Индекс: Н2-БҚН және МҚҰ
Кезеңділігі: тоқсан сайын
Ұсынатындар: тіркеуші, банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдар (Ұлттық
почта операторын, ипотекалық ұйымдарды, қызметінің айрықша түрі қолма-қол шетел валютасымен айырбастау
операцияларын ұйымдастыру болып табылатын заңды тұлғаларды, айрықша қызметі банкноттарды, монеталар
мен құндылықтарды инкассациялау болып табылатын заңды тұлғаларды және бұдан бұрын еншілес банк болған
заңды тұлғаны қоспағанда), микроқаржы ұйымдары
Қайда ұсынылады: Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі, Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің
аумақтық филиалы
Ұсыну мерзімдері:
1) есепті тоқсаннан кейінгі айдың бесінші жұмыс күнінен кешіктірмей – тіркеуші;
2) есепті тоқсаннан кейінгі айдың жиырмасынан кешіктірмей – банк операцияларының жекелеген түрлерін
жүзеге асыратын ұйымдар (Ұлттық почта операторын, ипотекалық ұйымдарды, қызметінің айрықша
түрі қолма-қол шетел валютасымен айырбастау операцияларын ұйымдастыру болып табылатын заңды
тұлғаларды, айрықша қызметі банкноттарды, монеталар мен құндылықтарды инкассациялау болып
табылатын заңды тұлғаларды және бұдан бұрын еншілес банк болған заңды тұлғаны қоспағанда);
3) есепті тоқсаннан кейінгі айдың жиырмасынан кешіктірмей – микроқаржы ұйымдары.
Қаржылық есептілік түрі: жеке
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Нысан

Пайда мен зияндар туралы есеп
(ұйымның толық атауы)

жылғы «

»

жағдай бойынша
(мың теңгемен)

Баптың атауы

1
Сыйақы алуға байланысты
кірістер

Жол Есепті
коды кезеңде

2

3

Ағымдағы жылдың басынан бергі
кезеңде (өспелі
жиынтығымен)

Алдыңғы
жылдың
осындай
кезеңінде

Алдыңғы жылдың
басынан бергі осындай кезеңде (өспелі
жиынтығымен)

4

5

6

1

оның ішінде:
корреспонденттік және
ағымдағы шоттар бойынша

1.1

орналастырылған салымдар
бойынша

1.2

берілген қарыздар
(микрокредиттер) бойынша

1.3

берілген қаржылық жалдау
бойынша

1.4

сатып алынған бағалы
қағаздар бойынша

1.5

«кері РЕПО»
операциялары бойынша

1.6

сыйақы алуға байланысты
басқа кірістер

1.7

Комиссиялық сыйақылар

2

Сыйақы алуға байланысты
емес банктік және өзге де
қызметті жүзеге асырудан
түскен кірістер

3

оның ішінде:
аударым операцияларын
жүзеге асырудан түскен
кірістер

3.1

клиринг операцияларын
жүзеге асырудан түскен
кірістер

3.2

кассалық операцияларды
жүзеге асырудан түскен
кірістер

3.3

сейфтік операцияларды
жүзеге асырудан түскен
кірістер

3.4
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Баптың атауы

1

Жол Есепті
коды кезеңде

2

3

инкассациядан түскен
кірістер

3.5

сыйақы алуға байланысты
емес банктік және өзге де
қызметті жүзеге асырудан
түскен басқа кірістер

3.6

Қаржы активтері бойынша
кірістер (шығыстар) (нетто)

4

оның ішінде:
Қаржы активтерін сатып
алу-сатудан болған кірістер
(шығыстар) (нетто)

4.1

Өзгерістері пайда немесе
шығынның құрамында
көрсетілетін әділ құны
бойынша бағаланатын қаржы
активтері құнының өзгеруінен
болған кірістер (шығыстар)
(нетто)

4.2

Шетел валютасын қайта
бағалаудан болған кірістер
(шығыстар) (нетто)

5

Операциялар бойынша
ықтимал шығындарға
арналған резервтерді қалпына
келтіруден болған кірістер

6

Акциялар бойынша
дивидендтер түріндегі
кірістер

7

Басқа заңды тұлғалардың
капиталына қатысуға
байланысты кірістер

8

Активтерді сатудан түскен
кірістер

9

Басқа кірістер

10

Кірістер жиынтығы
(1-10-жолдар сомасы)

11

Сыйақы төлеуге байланысты
шығыстар

12

оның ішінде:
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тартылған салымдар
бойынша

12.1

алынған қарыздар бойынша

12.2

алынған қаржылық жалдау
бойынша

12.3

Ағымдағы жылдың басынан бергі
кезеңде (өспелі
жиынтығымен)

Алдыңғы
жылдың
осындай
кезеңінде

Алдыңғы жылдың
басынан бергі осындай кезеңде (өспелі
жиынтығымен)

4

5

6

№8

Баптың атауы

1

Жол Есепті
коды кезеңде

2

3

шығарылған бағалы
қағаздар бойынша

12.4

«РЕПО» операциялары
бойынша

12.5

сыйақы төлеуге
байланысты басқа
шығыстар

12.6

Комиссиялық шығыстар

2017 жылғы 1– 31 тамыз

Ағымдағы жылдың басынан бергі
кезеңде (өспелі
жиынтығымен)

Алдыңғы
жылдың
осындай
кезеңінде

Алдыңғы жылдың
басынан бергі осындай кезеңде (өспелі
жиынтығымен)

4

5

6

13

оның ішінде:
басқарушы агентке сыйақы

13.1

кастодиандық қызмет
көрсету үшін сыйақы

13.2

Сыйақы төлеуге байланысты
емес банктік және өзге де
қызмет бойынша шығыстар

14

оның ішінде:
аударым операцияларын
жүзеге асырудан болған
шығыстар

14.1

клиринг операцияларын
жүзеге асырудан болған
шығыстар

14.2

кассалық операцияларды
жүзеге асырудан болған
шығыстар

14.3

сейфтік операцияларды
жүзеге асырудан болған
шығыстар

14.4

инкассацияны жүзеге
асырудан болған шығыстар

14.5

Операциялар бойынша
ықтимал шығындарға арналған
резервтерді құру бойынша
шығыстар

15

Операциялық шығыстар

16

оның ішінде:
еңбекке ақы төлеу және
іссапар шығыстары

16.1

амортизациялық
аударымдар

16.2

материалдарға арналған
шығыстар

16.3
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Баптың атауы

1
корпоративтік табыс
салығын қоспағанда,
салықтарды және
бюджетке төленетін басқа
да міндетті төлемдерді
төлеу бойынша шығыстар

Жол Есепті
коды кезеңде

2

3

Ағымдағы жылдың басынан бергі
кезеңде (өспелі
жиынтығымен)

Алдыңғы
жылдың
осындай
кезеңінде

Алдыңғы жылдың
басынан бергі осындай кезеңде (өспелі
жиынтығымен)

4

5

6

16.4

Активтерді сатудан немесе
өтеусіз беруден болған
шығыстар

17

Басқа шығыстар

18

Шығыстар жиынтығы
(12–18 жолдар сомасы)

19

Корпоративтік табыс салығын
төлегенге дейінгі таза пайда
(зиян) (11-жол–19-жол)

20

Корпоративтік табыс салығы

21

Корпоративтік табыс салығын
төлегеннен кейінгі таза пайда
(зиян) (20-жол – 21-жол)

22

Тоқтатылған қызметтен болған
пайда (зиян)

23

Кезең ішіндегі таза пайда
(зиян) жиынтығы (22-жол +/ –
23-жол)

24

Бірінші басшы (ол болмаған кезеңде – оның орнындағы тұлға)
										 		
			
Тегі, аты, әкесінің аты (бар болса)			
қолы



күні

Бас бухгалтер
										 		
			
Тегі, аты, әкесінің аты (бар болса)			
қолы
Орындаушы
										 		
			
Тегі, аты, әкесінің аты (бар болса)			
қолы
Орындаушының телефоны			
Мөр орны (бар болса)
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«Пайда мен зияндар туралы есеп»
әкімшілік деректер жинауға
арналған нысанына
қосымша

«Пайда мен зияндар туралы есеп» әкімшілік деректер
жинауға арналған нысанын толтыру бойынша түсіндірме
1-тарау. Жалпы ережелер
1.

Осы түсіндірме «Пайда мен зияндар туралы есеп» әкімшілік деректер жинауға арналған нысанын
(бұдан әрі – нысан) толтыру бойынша бірыңғай талаптарды айқындайды.

2.

Нысан «Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі туралы» 1995 жылғы 30 наурыздағы Қазақстан
Республикасы Заңының 15-бабы екінші бөлігінің 65) тармақшасына сәйкес әзірленді.

3.

Тіркеуші, банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйым (Ұлттық почта
операторын, ипотекалық ұйымдарды, қызметінің айрықша түрі қолма-қол шетел валютасымен
айырбастау операцияларын ұйымдастыру болып табылатын заңды тұлғаларды, айрықша қызметі
банкноттарды, монеталар мен құндылықтарды инкассациялау болып табылатын заңды тұлғаларды және
бұдан бұрын еншілес банк болған заңды тұлғаны қоспағанда), микроқаржы ұйымы нысанды есепті кезең
соңындағы жағдай бойынша тоқсан сайын толтырады.

4.

Нысанды толтыру кезінде пайдаланылатын өлшем бірлігі мың теңгемен белгіленеді. Бес жүз теңгеден
кем сома нөлге дейiн дөңгелектенеді, ал бес жүз теңгеге тең және одан жоғары сома мың теңгеге дейiн
дөңгелектенеді.

5.

Толтырылған нысанға бірінші басшы (ол болмаған кезеңде – оның орнындағы тұлға), бас бухгалтер және
орындаушы қол қояды.

2-тарау. Нысанды толтыру
6.

3-бағанды толтыру кезінде есепті кезеңнің соңғы күнін қоса алғанда, есепті кезеңдегі деректер
көрсетіледі.

7.

4-бағанда ағымдағы жылдың басынан бергі кезеңдегі деректер (өспелі жиынтығымен) көрсетіледі.

8.

5-бағанда алдыңғы жылдың осындай кезеңіндегі деректер көрсетіледі.

9.

6-бағанда алдыңғы жылдың басынан бергі осындай кезеңдегі деректер (өспелі жиынтығымен)
көрсетіледі.

10. 1-24-жолдарда бас кітаптан немесе деректер базасынан алынған ақпарат негізіндегі, халықаралық
қаржылық есептілік стандарттарының талаптары ескеріле отырып топтастырылған деректер көрсетіледі.
11.

3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 13.1, 13.2, 14.1, 14.2, 14.3, 14.4 және 14.5-жолдар тиісті қызметті жүзеге асыру кезінде
толтырылады.

12. 12.1 және 12.4-жолдарды тиісті қызметті жүзеге асыру кезінде акционерлік қоғамдар ғана толтырады.
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Нормативтік құқықтық актілерді
мемлекеттік тіркеу тізілімінде
№ 14671 тіркелген

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ҰЛТТЫҚ БАНКІ
БАСҚАРМАСЫНЫҢ ҚАУЛЫСЫ
Алматы қ.					

2016 жылғы 28 қараша 

№ 282

Эмиссиялық бағалы қағаздардың мемлекеттiк тiзiлiмiн
жүргізу қағидаларын бекіту туралы

«Бағалы қағаздар рыногы туралы» 2003 жылғы 2 шілдедегі Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес
Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің Басқармасы ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:
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1.

Қоса беріліп отырған Эмиссиялық бағалы қағаздардың мемлекеттік тізілімін жүргізу қағидалары
бекітілсін.

2.

Осы қаулыға қосымшаға сәйкес тізбе бойынша Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық
актілерінің, сондай-ақ Қазақстан Республикасының кейбір нормативтік құқықтық актілерінің
құрылымдық элементтерінің күші жойылды деп танылсын.

3.

Бағалы қағаздар нарығы департаменті (Хаджиева М.Ж.) Қазақстан Республикасының заңнамасында
белгіленген тәртіппен:
1) Заң департаментімен (Сәрсенова Н.В.) бірлесіп осы қаулыны Қазақстан Республикасының Әділет
министрлігінде мемлекеттік тіркеуді;
2) осы қаулыны «Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінің Республикалық құқықтық ақпарат
орталығы» шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорнынаоны
Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде мемлекеттік тіркелген күннен бастап
күнтізбелік он күн ішінде Қазақстан Республикасы нормативтік құқықтық актілерінің мемлекеттік
тізіліміне, Қазақстан Республикасы нормативтік құқықтық актілерінің эталондық бақылау банкіне
енгізуге жіберуді;
3) осы қаулы ресми жарияланғаннан кейін оны Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің ресми
интернет-ресурсына орналастыруды қамтамасыз етсін.

4.

Қаржылық қызметтерді тұтынушылардың құқықтарын қорғау және сыртқы коммуникациялар
басқармасы (Терентьев А.Л.) осы қаулыны Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде
мемлекеттік тіркелгеннен кейін күнтізбелік он күн ішінде мерзімді баспасөз басылымдарында ресми
жариялауға жіберуді қамтамасыз етсін.

5.

Осы қаулының орындалуын бақылау Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Төрағасының
орынбасары О.А. Смоляковқа жүктелсін.

6.

Осы қаулы алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа
енгізіледі.
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Қазақстан Республикасы
Ұлттық Банкі Басқармасының
2016 жылғы 28 қарашадағы
№ 282 қаулысымен
бекітілген

Эмиссиялық бағалы қағаздардың мемлекеттік
тізілімін жүргізу қағидалары
1.

Осы Эмиссиялық бағалы қағаздардың мемлекеттік тізілімін жүргізу қағидалары (бұдан әрі – Қағидалар)
«Бағалы қағаздар рыногы туралы» 2003 жылғы 2 шілдедегі Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес
әзірленді және Эмиссиялық бағалы қағаздардың мемлекеттік тізілімін (бұдан әрі – Мемлекеттік тізілім)
жүргізу талаптары мен тәртібін анықтайды.

2.

Мемлекеттік тізілімді жүргізу электрондық нысанда жүзеге асырылады.

3.

Эмиссиялық бағалы қағаздар шығаруды, эмиссиялық бағалы қағаздар шығару проспектілеріне
өзгерістер мен толықтыруларды мемлекеттік тіркеу, эмиссиялық бағалы қағаздарды орналастыру
(өтеу) қорытындылары туралы есептерді, акцияларды орналастыру қорытындылары туралы есептерге
өзгерістер мен толықтыруларды қарау және бекіту, эмиссиялық бағалы қағаздар шығарылымын жою
және олардың эмитенттері, шет мемлекеттің аумағында эмиссиялық бағалы қағаздар шығаруға және
(немесе) орналастыруға рұқсаттар беру туралы мәліметтерді (бұдан әрі – Мәліметтер) қаржы нарығы мен
қаржы ұйымдарын реттеуді, бақылауды және қадағалауды жүзеге асыратын уәкілетті орган (бұдан әрі –
уәкілетті орган) эмиссиялық бағалы қағаздар шығару, эмиссиялық бағалы қағаздар шығару проспектісіне
өзгерістер мен толықтырулар мемлекеттік тіркелген, эмиссиялық бағалы қағаздарды орналастыру (өтеу)
қорытындылары туралы есеп, акцияларды орналастыру қорытындылары туралы есепке өзгерістер мен
толықтырулар қаралған және бекітілген, эмиссиялық бағалы қағаздар шығарылымы жойылған, шет
мемлекеттің аумағында эмиссиялық бағалы қағаздар шығаруға және (немесе) орналастыруға рұқсат
берілгенкүннен бастап 3 (үш) жұмыс күнінен кешіктірмей Мемлекеттік тізілімге енгізеді.

4.

Мәліметтер Мемлекеттік тізілімге:
1) бағалы қағаздар эмитенттері бағалы қағаздар нарығы туралы Қазақстан Республикасы заңнамасының
талаптарына сәйкес эмиссиялық бағалы қағаздар шығаруды, эмиссиялық бағалы қағаздар шығару
проспектісіне өзгерістер мен толықтыруларды мемлекеттік тіркеуге, эмиссиялық бағалы қағаздар
шығарылымын орналастыру (өтеу) қорытындылары туралы есепті, акцияларды орналастыру
қорытындылары туралы есепке өзгерістер мен толықтыруларды қарауға және бекітуге, эмиссиялық
бағалы қағаздар шығарылымын жоюға, шет мемлекеттің аумағында эмиссиялық бағалы қағаздар
шығаруға және (немесе) орналастыруға рұқсат алуғатабыс еткен құжаттардағы деректердің;
2) уәкілетті органның эмиссиялық бағалы қағаздар шығаруды, эмиссиялық бағалы қағаздар шығару
проспектісіне өзгерістер мен толықтыруларды мемлекеттік тіркеу, эмиссиялық бағалы қағаздарды
орналастыру (өтеу) қорытындылары туралы есепті, акцияларды орналастыру қорытындылары туралы
есепке өзгерістер мен толықтыруларды бекіту, эмиссиялық бағалы қағаздар шығарылымын жою, шет
мемлекеттің аумағында эмиссиялық бағалы қағаздар шығаруға және (немесе) орналастыруға рұқсат
беру туралы шешімінің;
3) уәкілетті органның мемлекеттік емес эмиссиялық бағалы қағаздарды және туынды бағалы қағаздарды
орналастыруды және айналысын тоқта тұр және қайта жаңарту туралы шешімінің;
4) уәкілетті органның сот не сот орындаушылары жарияланған акциялар шығаруды мемлекеттік
тіркеуді жарамсыз деп тану немесе акционерлік қоғамын мәжбүрлеп тарату туралы заң күшіне енген
сот шешімін берген жағдайда акциялар шығарылымын жою туралы шешімінің;
5) уәкілетті органның акционерлік қоғамдардың акциялары шығарылымын жою туралы шешімінің,
Бизнес-сәйкестендіру нөмірлерінің ұлттық тізіліміндегі тарату немесе қайта ұйымдастыру (басқа
заңды тұлғаның осы акционерлік қоғамына біріктіру немесе осы акционерлік қоғамнан жаңа
акционерлік қоғамды бөліп шығару жағдайларды қоспағанда) туралы мәліметтердің;
6) уәкілетті органның Бизнес-сәйкестендіру нөмірлерінің ұлттық тізіліміндетаратылуы қамтылған
эмитенттің облигациялар шығарылымын жою туралы шешімінің;
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7) мемлекеттік емес эмиссиялық бағалы қағаздар және туынды бағалы қағаздар шығаруды мемлекеттік
тіркеуді жарамсыз деп тану туралы сот шешімінің негізінде енгізіледі.
5. Мемлекеттік тізілім:
1) акциялар тізілімінен;
2) облигациялар тізілімінен;
3) пайлар тізілімінен;
4) қазақстандық депозитарийлiк қолхаттар тізілімінен;
5) ислам бағалы қағаздарытізілімінен;
6) мемлекеттік эмиссиялық бағалы қағаздарға берілген ұлттық сәйкестендiру нөмiрлерiнің
журналынан;
7) шет мемлекеттің аумағында Қазақстан Республикасының резиденттері ұйымдардың эмиссиялық
бағалы қағаздарын шығаруға және (немесе) орналастыруға берілген рұқсаттар журналынан тұрады.
6.

Акциялар шығаруды мемлекеттік тіркеу кезінде акциялар тізіліміне мынадай мәліметтер енгізіледі:
1) эмитенттің атауы;
2) эмитенттің ұйымдық-құқықтық нысаны;
3) эмитенттің мәртебесі (қаржы агенттігі);
4) эмитенттің бизнес-сәйкестендіру нөмірі;
5) эмитент қызметінің түрі;
6) «Шетелдің қатысуынсыз» немесе «Шетелдің қатысуымен» жазбаларының біреуі көрсетілген
Қазақстан Республикасының резидент еместерінің эмитенттің жарғылық капиталына қатысуы;
7) «Мемлекеттің үлесі жоқ», «Мемлекеттің үлесі бар» жазбаларының біреуі көрсетілген эмитенттің
жарғылық капиталында мемлекеттік үлестің болуы;
8) «Иә» немесе «Жоқ» жазбаларының біреуін көрсете отырып, ұйымның коммерциялық немесе
коммерциялық емес нысаны туралы ақпаратты ұсыну;
9) эмитенттің мекенжайы (Бизнес-сәйкестендіру нөмірлерінің ұлттық тізіліміне енгізілген);
10) эмитенттің байланыс телефондарының, факстың нөмірлері және электрондық поштасының
мекенжайы;
11) «жаңадан құрылған», «біріктіру»,«бөлініп шығу», «қайта құру», «бірігу», «бөліну» немесе «басқасы»
жазбаларының біреуікөрсетілген эмитенттің құрылу тарихы;
12) заңды тұлғаны мемлекеттік тіркеуді (қайта тіркеуді) жүзеге асырған мемлекеттік органның атауы;
13) эмитенттің мемлекеттік тіркелген (қайта тіркелген) күні («кк.аа.жж.» форматында);
14) эмитентті мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) нөмірі;
15) акциялар шығарудымемлекеттік тіркеу күні («жж.кк.аа.» форматында);
16) жарғылық капиталдың мөлшері;
17) «акциялардың басқа түріне ауыстыру мүмкіндігісіз жай акциялар», «акциялардың басқа түріне
ауыстыру мүмкіндігімен жай акциялар», «акциялардың басқа түріне ауыстыру мүмкіндігісіз
артықшылықты акциялар», «акциялардың басқа түріне ауыстыру мүмкіндігімен артықшылықты
акциялар» жазбаларының бiреуi көрсетiлген акциялардың түрi;
18) акционерлік қоғам құрылтайшыларының арасында орналастырылатын акциялардың номиналды
құны;
19) жарияланған акциялардың түрлері бойынша саны;
20) артықшылықты акциялар бойынша кепілдік берілген дивидендттің мөлшері;
21) акциялардың түрлері бойынша ұлттық сәйкестендiру нөмiрi;
22) эмитенттің лауазымды тұлғалары туралы мәліметтер;
23) төлем агентінің атауы (бар болса);
24) тіркеушінің атауы;
25) эмитенттің қаржылық есептілігі аудитін жүзеге асырған аудиторлық ұйымның атауы;
26) акциялар орналастырудың есепті кезеңінің басталған күні («жж.кк.аа.» форматында);
27) «Орналастырылатын», «Толық орналастырылған», «Орналастыру тоқтатылған» жазбаларының
біреуі көрсетілетін эмиссиялық бағалы қағаздарды орналастыру жағдайы;
28)эмиссиялық бағалы қағаздар шығару және оның эмитенті бойынша ескерту (бар болса).
Акциялар шығару проспектісіне өзгерістер мен толықтыруларды тіркеу кезінде мұндай мәліметтер
акциялар шығару проспектісіне өзгерістер мен толықтырулар тіркелген күнін көрсете отырып,
енгізілген өзгерістер мен толықтыруларға байланысты акциялар тізіліміне енгізіледі.

96

№8

7.
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Акцияларды орналастыру қорытындылары туралы есепті қарау және бекіту кезінде акциялар тізіліміне
мынадай мәліметтер енгізіледі:
1) акциялар орналастырудың есепті кезеңінің басталған күні («кк.аа.жж.» форматында);
2) акциялар орналастырудың есепті кезеңінің аяқталған күні («жж.кк.аа.» форматында);
3) акцияларды орналастыру қорытындылары туралы есепті бекітуге ұсыну күні («жж.кк.аа.»
форматында);
4) акцияларды орналастыру қорытындылары туралы есептің бекітілген күні («жж.кк.аа.» форматында);
5) акцияларды түрлері бойынша орналастырудың есепті кезеңінің аяқталған күні орналастырылған
акциялар саны;
6) эмитенттің дауыс беретін акцияларының жалпы санына оларға тиесілі дауыс беретін акциялардың
пайыздық арақатынасын көрсете отырып, ірі акционерлер.

8. Акцияларды орналастыру қорытындылары туралы есепке өзгерістер мен толықтырулар енгізу кезінде
акциялар тізілімінде мынадай мәліметтер енгізіледі:
1) акцияларды орналастыру қорытындылары туралы есепке өзгерістер мен толықтырулар енгізілген
күні;
2) орналастырылған акциялардың (қоғам сатып алған акцияларды шегергенде) жалпы санынан он
немесе одан көп пайызға ие акционерлер;
3) акциялар туралы мәліметтер:
жай және артықшылықты акциялардың санын көрсете отырып, жарияланған акциялардың жалпы
саны;
ұлғаюға тиіс орналастырылған акциялардың саны (қоғам сатып алған акцияларды шегергенде),
олардың санын ұлғайту тәртібі;
айырбасталуға тиіс акциялардың саны және айырбасталуға тиіс емес акциялардың саны,
орналастырылған акцияларды айырбастау тәртібі.
9.

Акциялар шығарылымын жою кезінде акциялар тізіліміне мынадай мәліметтер енгізіледі:
1) акциялар шығарылымын жоюға құжаттарды ұсыну күні («жж.кк.аа.» форматында);
2) құжаттардың түпнұсқаларын қайтару күні («жж.кк.аа.» форматында);
3) акциялар шығарылымын жою күні («жж.кк.аа.» форматында);
4) акциялар жойылған сома;
5) жойылған акциялардың саны;
6) акциялар шығарылымын жою себебі;
7) эмиссиялық бағалы қағаздар шығарылымын жоюға ескерту (бар болса).

10. Облигациялар шығаруды мемлекеттік тіркеу кезінде акциялар тізіліміне мынадай мәліметтер енгізіледі:
1) эмитенттің атауы;
2) эмитенттің ұйымдық-құқықтық нысаны;
3) эмитенттің мәртебесі (қаржы агенттігі);
4) эмитенттің бизнес-сәйкестендіру нөмірі;
5) эмитент қызметінің түрі;
6) «Шетелдің қатысуынсыз» немесе «Шетелдің қатысуымен» жазбаларының біреуі көрсетілген
Қазақстан Республикасының резидент еместерінің эмитенттің жарғылық капиталына қатысуы;
7) «Мемлекеттің үлесі жоқ», «Мемлекеттің үлесі бар» жазбаларының біреуі көрсетілген эмитенттің
жарғылық капиталында мемлекеттік үлестің болуы;
8) эмитенттің мекенжайы (Бизнес-сәйкестендіру нөмірлерінің ұлттық тізіліміне енгізілген);
9) эмитенттің байланыс телефондарының, факстың нөмірлері және электрондық поштасының
мекенжайы;
10) «жаңадан құрылған», «қосылу»,«бөлініп шығу», «қайта құру», «бірігу», «бөліну» немесе «басқасы»
жазбаларының біреуікөрсетілген эмитенттің құрылу тарихы;
11) заңды тұлғаны мемлекеттік тіркеуді (қайта тіркеуді) жүзеге асырған мемлекеттік органның атауы;
12) эмитенттің мемлекеттік тіркелген (қайта тіркелген) күні («жж.кк.аа.» форматында);
13) эмитентті мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) нөмірі;
14) эмиссиялық бағалы қағаздар шығаруды тіркеу күні («жж.кк.аа.» форматында);
15) эмитенттің лауазымды тұлғалары туралы мәліметтер;
16) облигациялар ұстаушылар өкілінің атауы;
17) төлем агентінің атауы (бар болса);
18) тіркеушінің атауы;
19) эмитенттің қаржылық есептілігі аудитін жүзеге асырған аудиторлық ұйымның атауы;
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20) «Орналастырылатын», «Толық орналастырылған», «Орналастыру тоқтатылған» жазбаларының
біреуікөрсетілген эмиссиялық бағалы қағаздарды орналастыру жағдайы;
21) «агенттiк облигациялар», «қамтамасыз етілмеген дисконттық облигациялар», «дисконттық
индекстелген облигациялар», «қамтамасыз етілгендисконттық облигациялар», «инфрақұрылымдық
облигациялар», «ипотекалық облигациялар», «купондық индекстелген облигациялар», «қамтамасыз
етілмеген купондық облигациялар», «қамтамасыз етілген купондық облигациялар», «реттелген
дисконттық облигациялар» және «реттелген купондық облигациялар» жазбаларының бiреуi
көрсетiлген облигациялардың түрi;
22) облигациялардың номиналды құны;
23) облигациялардың саны;
24) облигациялар шығарылымының көлемі;
25) облигациялар айналысының мерзімі;
26) облигациялардың ұлттық сәйкестендiру нөмiрi;
27) «Құжатсыздандырылған» немесе «Құжаттандырылған» жазбаларының бiреуi көрсетiлген
облигацияларды шығару нысаны;
28)облигациялар бойынша купондық сыйақының мөлшері;
29) «айырбасталмайтын», «айырбасталатын» және «деректері жоқ» жазбаларының біреуін көрсете
отырып, облигацияларды айырбастау мүмкіндігі;
30)«көзделген» және «көзделмеген» жазбаларының біреуін көрсете отырып, облигацияларды
мерзімінен бұрын өтеу мүмкіндігі туралы мәліметтер;
31) «көзделген» және «көзделмеген» жазбаларының біреуін көрсете отырып, облигацияларды сатып
алу мүмкіндігі туралы мәліметтер;
32) басталуынан облигациялар бойынша дефолт жариялануы мүмкін оқиғалар;
33) эмиссиялық бағалы қағаздар шығару және оның эмитенті бойынша ескерту (бар болса).
Облигациялар шығару проспектісіне өзгерістер мен толықтыруларды тіркеу кезінде мұндай мәліметтер
облигациялар шығару проспектісіне өзгерістер мен толықтырулар тіркелген күнін көрсете отырып,
енгізілген өзгерістер мен толықтыруларға байланысты облигациялар тізіліміне енгізіледі.
11.

Облигацияларды орналастыру қорытындылары туралы есепті қарау және бекіту кезінде облигациялар
тізіліміне мынадай мәліметтер енгізіледі:
1) облигацияларды орналастыру қорытындылары туралы есепті бекітуге ұсыну күні («жж.кк.аа.»
форматында);
2) облигацияларды орналастыру қорытындылары туралы есептің бекітілген күні («жж.кк.аа.»
форматында);
3) облигациялар орналастырудың есепті кезеңінің басталған күні («жж.кк.аа.» форматында);
4) акциялар орналастырудың есепті кезеңінің аяқталған күні («жж.кк.аа.» форматында);
5) есепті кезеңде орналастырылған облигациялардың саны;
6) облигациялар орналастырудың басталған күнінен бастап орналастырылған облигациялардың саны;
7) есепті кезеңде тартылған қаражат көлемі;
8) есепті кезең аяқталған күні сатып алынған облигациялар саны;
9) облигациялар орналастыруды өткізу орны (ұйымдастырылған немесе ұйымдастырылмаған).

12. Облигацияларды өтеу қорытындылары туралы есепті қарау және бекіту кезінде облигациялар тізіліміне
мынадай мәліметтер енгізіледі:
1) облигацияларды өтеу қорытындылары туралы есепті бекітуге ұсыну күні («жж.кк.аа.» форматында);
2) облигацияларды өтеу қорытындылары туралы есептің бекітілген күні («жж.кк.аа.» форматында);
3) облигацияларды өтеу күні;
4) облигацияларды өтеу көлемі.
13. Облигациялар шығарылымын жою кезінде облигациялар тізіліміне мынадай мәліметтер енгізіледі:
1) облигациялар шығарылымын жоюға құжаттарды ұсыну күні («жж.кк.аа.» форматында);
2) құжаттардың түпнұсқаларын қайтару күні («жж.кк.аа.» форматында);
3) облигациялар шығарылымын жою күні («жж.кк.аа.» форматында);
4) облигациялар шығарылымын жою себебі;
5) облигациялар шығарылымын жоюға ескерту (бар болса).
14. Пайлар шығаруды мемлекеттік тіркеу кезінде пайлар тізіліміне мынадай мәліметтер енгізіледі:
1) эмиссиялық бағалы қағаздар шығаруды тіркеу күні («жж.кк.аа.» форматында);
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2)
3)
4)
5)

инвестициялық пай қорының атауы;
инвестициялық пай қорының түрі;
басқарушы компанияның атауы;
басқарушы компанияның мекенжайы (Бизнес-сәйкестендіру нөмірлерінің ұлттық тізіліміне
енгізілген);
6) басқарушы компанияның бизнес-сәйкестендіру нөмірі;
7) «иә» немесе «жоқ» жазбаларының біреуін көрсете отырып, пайлар айналысы мерзімінің болуы
туралы мәліметтер;
8) пайлар айналысының мерзімі (бар болса);
9) бастапқы орналастырылатын пайлардың номиналды құны;
10) тіркеушінің атауы;
11) кастодианның атауы;
12) эмиссиялық бағалы қағаздар шығару және оның эмитенті бойынша ескерту (бар болса).
Пайлар шығару қағидаларына өзгерістер мен толықтыруларды келісу кезінде мұндай мәліметтер
пайлар шығару қағидаларына өзгерістер мен толықтырулар келісілген күнін көрсете отырып, енгізілген
өзгерістер мен толықтыруларға байланысты пайлар тізіліміне енгізіледі.
15. Пайларды орналастыру қорытындылары туралы есепті қарау және бекіту кезінде пайлар тізіліміне
мынадай мәліметтер енгізіледі:
1) пайларды орналастыру қорытындылары туралы есептің бекітілген күні («жж.кк.аа.» форматында);
2) пайлар орналастырудың есепті кезеңінің басталған күні («жж.кк.аа.» форматында);
3) пайлар орналастырудың есепті кезеңінің аяқталған күні («жж.кк.аа.» форматында);
4) пайларды орналастыру қорытындылары туралы есепті ұсыну күні («жж.кк.аа.» форматында);
5) орналастырылған пайлардың жалпы санында пайлардың меншік иелерінің әрбір санатына тиесілі
үлесті көрсете отырып, пайлардыңменшік иелерінің санаттары бойынша пайлардың меншік иелері
туралы мәліметтер;
6) пайлар орналастырудың аяқталған күні инвестициялық пай қорының таза активтерінің құны.
16. Инвестициялық пай қорының жұмыс істеуін тоқтату туралы ақпаратты назарға алу кезінде пайлар
тізіліміне мынадай мәліметтер енгізіледі:
1) инвестициялық пай қорының жұмыс істеуін тоқтату туралы шешім қабылданған күні («жж.кк.аа.»
форматында);
2) инвестициялық пай қорының жұмыс істеуін тоқтату туралы ақпаратты назарға алу күні («жж.кк.аа.»
форматында).
17. Қазақстандық депозитарийлiк қолхаттар шығаруды мемлекеттік тіркеу кезінде қазақстандық
депозитарийлiк қолхаттар тізіліміне мынадай мәліметтер енгізіледі:
1) эмитенттің атауы;
2) эмитенттің ұйымдық-құқықтық нысаны;
3) эмитенттің мекенжайы (Бизнес-сәйкестендіру нөмірлерінің ұлттық тізіліміне енгізілген);
4) эмитенттің байланыс телефондарының, факстың нөмірлері және электрондық поштасының
мекенжайы;
5) заңды тұлғаны мемлекеттік тіркеуді (қайта тіркеуді) жүзеге асырған мемлекеттік органның атауы;
6) эмитенттің мемлекеттік тіркелген (қайта тіркелген) күні («жж.кк.аа.» форматында);
7) эмитентті мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) нөмірі;
8) эмитенттің лауазымды тұлғалары туралы мәліметтер;
9) қазақстандық депозитарийлiк қолхаттар саны;
10) бір қазақстандық депозитарийлiк қолхатқа келетін бағалы қағаздардың саны;
11) қазақстандық депозитарийлiк қолхатты орналастыру бағасы;
12) қазақстандық депозитарийлiк қолхаттың айналыс мерзімі;
13) қазақстандық депозитарийлiк қолхаттардың негізгі активі болып табылатын эмиссиялық бағалы
қағаздар эмитентінің атауы;
14) қазақстандық депозитарийлiк қолхаттардың негізгі активі болып табылатын эмиссиялық бағалы
қағаздар эмитентінің орналасқан елі;
15) қазақстандық депозитарийлiк қолхаттардың негізгі активі болып табылатын эмиссиялық бағалы
қағаздар эмитентінің орналасқан жері;
16) қазақстандық депозитарийлiк қолхаттардың негізгі активі болып табылатын эмиссиялық бағалы
қағаздар эмитентінің ұйымдық-құқықтық нысаны;
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17) қазақстандық депозитарийлiк қолхаттардың негізгі активі болып табылатын эмиссиялық бағалы
қағаздар эмитенті қызметінің түрі;
18) қазақстандық депозитарийлiк қолхаттардың негізгі активі болып табылатын бағалы қағаздардың
түрі, типі, санаты, сәйкестендіру нөмірі;
19) қазақстандық депозитарийлiк қолхаттардың негізгі активі болып табылатын эмиссиялық бағалы
қағаздардың айналыс мерзімі;
20) қазақстандық депозитарийлiк қолхаттардың негізгі активі болып табылатын эмиссиялық бағалы
қағаздарды есепке алуды және олар бойынша құқықты растауын жүзеге асыратын Қазақстан
Республикасының резидентi емесұйымның атауы;
21) листинг санатын көрсете отырып, қазақстандық депозитарийлiк қолхаттардың негізгі активі
болып табылатын эмиссиялық бағалы қағаздардың листингі жүргізілген сауда-саттықты
ұйымдастырушының атауы;
22) андеррайтердің атауы;
23) эмиссиялық бағалы қағаздар шығару және олардың эмитенті бойынша ескерту (бар болса).
18. Қазақстандық депозитарийлiк қолхаттарды орналастыру қорытындылары туралы есепті қарау кезінде
қазақстандық депозитарийлiк қолхаттар тізіліміне мынадай мәліметтер енгізіледі:
1) қазақстандық депозитарийлiк қолхаттарды орналастыру қорытындылары туралы есепті қарау үшін
ұсыну күні («жж.кк.аа.» форматында);
2) қазақстандық депозитарийлiк қолхаттарды орналастыру қорытындылары туралы есепті қарау күні
(«жж.кк.аа.» форматында);
3) қазақстандық депозитарийлiк қолхаттар орналастырудың есепті кезеңінің басталған күні
(«жж.кк.аа.» форматында);
4) қазақстандық депозитарийлiк қолхаттар орналастырудың есепті кезеңінің аяқталған күні
(«жж.кк.аа.» форматында);
5) қазақстандық депозитарийлiк қолхаттар орналастырудың есепті кезеңінің аяқталған күні
орналастырылған қазақстандық депозитарийлiк қолхаттардың саны;
6) қазақстандық депозитарийлiк қолхаттар ұстаушылардың саны.
19. Қазақстандық депозитарийлiк қолхаттардыөтеу қорытындылары туралы есепті қарау кезінде
қазақстандық депозитарийлiк қолхаттар тізіліміне мынадай мәліметтер енгізіледі:
1) қазақстандық депозитарийлiк қолхаттарды өтеу қорытындылары туралы есепті қарауға ұсыну күні
(«жж.кк.аа.» форматында);
2) қазақстандық депозитарийлiк қолхаттарды өтеудің аяқталған күні (есепті күн) («жж.кк.аа.»
форматында);
3) қазақстандық депозитарийлiк қолхаттарды өтеу қорытындылары туралы есепті қарау күні
(«жж.кк.аа.» форматында).
20. Ислам бағалы қағаздарын шығаруды мемлекеттік тіркеу кезінде ислам бағалы қағаздары тізіліміне
мынадай мәліметтер енгізіледі:
1) эмитенттің және оригинатордың атауы;
2) эмитенттің және оригинатордың ұйымдық-құқықтық нысаны;
3) эмитенттің бизнес-сәйкестендіру нөмірі;
4) эмитент және оригинатор қызметінің түрі;
5) эмитенттің және оригинатордың мекенжайы (Бизнес-сәйкестендіру нөмірлерінің ұлттық тізіліміне
енгізілген);
6) эмитенттің және оригинатордың байланыс телефондарының, факстың нөмірлері және электрондық
поштасының мекенжайы;
7) эмитентті және оригинаторды мемлекеттік тіркеуді (қайта тіркеуді) жүзеге асырған мемлекеттік
органның атауы;
8) эмитенттің және оригинатордың мемлекеттік тіркелген (қайта тіркелген) күні («жж.кк.аа.»
форматында);
9) эмитентті және оригинаторды мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) нөмірі;
10) ислам бағалы қағаздарын шығаруды мемлекеттік тіркеу күні («жж.кк.аа.» форматында);
11) эмитенттің лауазымды тұлғалары туралы мәліметтер;
12) ислам бағалы қағаздарын ұстаушы өкілінің атауы;
13) төлем агентінің атауы (бар болса);
14) тіркеушінің атауы;
15) эмитенттің қаржылық есептілігі аудитін жүзеге асырған аудиторлық ұйымның атауы;
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16) «исламдық жалдау сертификаттары» немесе «исламдық қатысу сертификаттары» жазбаларының
біреуікөрсетілетін ислам бағалы қағаздарының түрі;
17) ислам бағалы қағаздарының номиналды құны (бар болса);
18) ислам бағалы қағаздары шығарылымының көлемі;
19) ислам бағалы қағаздарының айналыс мерзімі;
20) ислам бағалы қағаздары бойынша кіріс мөлшері;
21) ислам бағалы қағаздары бойынша кіріс төлеу кезеңділігі;
22) ислам бағалы қағаздарын өтеу туралы мәліметтер;
23) эмиссиялық бағалы қағаздар шығару және олардың эмитенті бойынша ескерту (бар болса).
21. Ислам бағалы қағаздарын орналастыру қорытындылары туралы есепті қарау және бекіту кезінде ислам
бағалы қағаздары тізіліміне мынадай мәліметтер енгізіледі:
1) ислам бағалы қағаздарын орналастыру қорытындылары туралы есептің бекітілген күні («жж.кк.аа.»
форматында);
2) ислам бағалы қағаздарын орналастырудың есепті кезеңі басталған күні («жж.кк.аа.» форматында);
3) ислам бағалы қағаздарын орналастырудың есепті кезеңі аяқталған күні («жж.кк.аа.» форматында);
4) ислам бағалы қағаздарын орналастыру қорытындылары туралы есепті ұсыну күні («жж.кк.аа.»
форматында);
5) эмиссиялық бағалы қағаздарын орналастыру қорытындылары туралы есептің бекітілген күні
орналастырылған ислам бағалы қағаздарының саны.
22. Ислам бағалы қағаздарын өтеу қорытындылары туралы есепті қарау және бекіту кезінде ислам бағалы
қағаздары тізіліміне мынадай мәліметтер енгізіледі:
1) ислам бағалы қағаздарын өтеу қорытындылары туралы есепті бекіту үшін ұсыну күні («жж.кк.аа.»
форматында);
2) ислам бағалы қағаздарын өтеу қорытындылары туралы есептің бекітілген күні («жж.кк.аа.»
форматында).
23. Ислам бағалы қағаздары шығарылымын жою кезінде ислам бағалы қағаздары тізіліміне мынадай
мәліметтер енгізіледі:
1) ислам бағалы қағаздары шығарылымын жоюға құжаттарды ұсыну күні («жж.кк.аа.» форматында);
2) құжаттардың түпнұсқаларын қайтару күні («жж.кк.аа.» форматында);
3) ислам бағалы қағаздары шығарылымын жою күні («жж.кк.аа.» форматында);
4) құжаттардың түпнұсқаларын қайтару күні («жж.кк.аа.» форматында);
5) ислам бағалы қағаздары шығарылымын жою себебі;
6) ислам бағалы қағаздары шығарылымын жоюға ескерту (бар болса).
24. Мемлекеттік эмиссиялық бағалы қағаздарға берілген ұлттық сәйкестендiру нөмiрлерiнің журналына
мынадай мәліметтер енгізіледі:
1) эмитенттің атауы;
2) мемлекеттік бағалы қағаздың түрі;
3) шығарылым валютасы;
4) мемлекеттік бағалы қағаздың айналыс мерзімі;
5) мемлекеттік бағалы қағаздар шығарылымының реттік нөмірі;
6) мемлекеттік бағалы қағаздарды орналастырудың болжанған күні;
7) орналастыру көлемі;
8) мемлекеттік бағалы қағаздарды өтеу күні.
25. Шет мемлекеттің аумағында Қазақстан Республикасының резиденттері емес ұйымдардың эмиссиялық
бағалы қағаздарын шығаруға және (немесе) орналастыруға берілген рұқсаттар журналына мынадай
мәліметтер енгізіледі:
1) эмитенттің атауы;
2) аумағында эмиссиялық бағалы қағаздарды шығару және (немесе) орналастыру жүзеге асырылатын
мемлекеттің (мемлекеттердің) атауы;
3) эмиссиялық бағалы қағаздың түрі;
4) эмиссиялық бағалы қағаздардың саны;
5) эмиссиялық бағалы қағаздың номиналды құны;
6) шет мемлекеттің аумағында Қазақстан Республикасының резиденттері ұйымдардың эмиссиялық
бағалы қағаздарын шығаруға және (немесе) орналастыруға рұқсаттар беру күні.
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Қазақстан Республикасы
Ұлттық Банкі Басқармасының
2016 жылғы 28 қарашадағы
№ 282 қаулысына
қосымша

Күші жойылды деп танылатын Қазақстан Республикасының
нормативтік құқықтық актілерінің, сондай-ақ Қазақстан
Республикасының кейбір нормативтік құқықтық актілерінің
құрылымдық элементтерінің тізбесі
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1.

«Эмиссиялық бағалы қағаздардың мемлекеттік тізілімін жүргізу ережесін бекіту туралы» Қазақстан
Республикасының Ұлттық Банкі Басқармасының 2003 жылғы 27 қазандағы № 382 қаулысы (Нормативтік
құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 2574 тіркелген, 2004 жылғы Қазақстан
Республикасы орталық атқарушы және өзге де мемлекеттік органдарының нормативтік құқықтық
актілер Бюллетенінде, № 1–4, 908-құжат жарияланған).

2.

«Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкi Басқармасының «Эмиссиялық бағалы қағаздардың
мемлекеттiк тiзiлiмiн жүргiзу ережесiн бекiту туралы» 2003 жылғы 27 қазандағы № 382 қаулысына
толықтырулар мен өзгерiстер енгiзу туралы» Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын және қаржы
ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының 2006 жылғы 25 наурыздағы № 76 қаулысы
(Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 4198 тіркелген).

3.

«Қазақстан Республикасының кейбір нормативтік құқықтық актілеріне сәйкестендіру нөмірлері
бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын
және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының 2007 жылғы 28 мамырдағы
№ 155 қаулысымен (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 4803 тіркелген,
2007 жылғы Қазақстан Республикасының орталық атқарушы және өзге де орталық мемлекеттік
органдарының актілер жинағында жарияланған) бекітілген Қазақстан Республикасының кейбір
нормативтік құқықтық актілеріне сәйкестендіру нөмірлері бойынша енгізілетін өзгерістер мен
толықтырулар тізбесінің 5-тармағы.

4.

«Қазақстан Республикасының кейбiр нормативтiк құқықтық актiлерiне сәйкестендiру нөмiрлерi
бойынша өзгерiстер мен толықтырулар енгiзу туралы» Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын
және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының 2010 жылғы 29 наурыздағы
№ 50 қаулысымен (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 6219 тіркелген,
2010 жылғы 26 тамыздағы Қазақстан Республикасы орталық атқарушы және өзге де орталық мемлекеттік
органдарының актілер жинағында, № 14 жарияланған) бекітілген Қазақстан Республикасының кейбiр
нормативтiк құқықтық актiлерiне сәйкестендiру нөмiрлерi бойынша енгiзiлетiнөзгерiстер мен
толықтырулар тiзбесiнің 3-тармағы.

№8

2017 жылғы 1– 31 тамыз

Нормативтік құқықтық актілерді
мемлекеттік тіркеу тізілімінде
№ 14670 тіркелген

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ҰЛТТЫҚ БАНКІ
БАСҚАРМАСЫНЫҢ ҚАУЛЫСЫ
Алматы қ.					

2016 жылғы 28 қараша 

№ 283

Жарияланған акцияларға ұлттық бiрдейлендiру нөмірін
(ұлттық бiрдейлендiру нөмірлерін)
беру қағидаларын бекіту туралы
«Бағалы қағаздар рыногы туралы» 2003 жылғы 2 шілдедегі Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес
Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің Басқармасы ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:
1.

Қоса беріліп отырған Жарияланған акцияларға ұлттық бiрдейлендiру нөмірін (ұлттық бiрдейлендiру
нөмірлерін) беру қағидалары бекітілсін.

2.

«Жарияланған акцияларға ұлттық бiрдейлендiру нөмірін (ұлттық бiрдейлендiру нөмірлерін) беру
ережесін бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен
қадағалау агенттігі Басқармасының 2008 жылғы 29 қазандағы № 157 қаулысының (Нормативтік құқықтық
актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 5394 тіркелген) күші жойылды деп танылсын.

3.

Бағалы қағаздар нарығы департаменті (Хаджиева М.Ж.) Қазақстан Республикасының заңнамасында
белгіленген тәртіппен:
1) Заң департаментімен (Сәрсенова Н.В.) бірлесіп осы қаулыны Қазақстан Республикасының Әділет
министрлігінде мемлекеттік тіркеуді;
2) осы қаулыны «Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінің Республикалық құқықтық ақпарат
орталығы» шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорнына Қазақстан
Республикасының Әділет министрлігінде мемлекеттік тіркелген күнінен бастап күнтізбелік он күн
ішінде Қазақстан Республикасы нормативтік құқықтық актілерінің мемлекеттік тізіліміне, Қазақстан
Республикасы нормативтік құқықтық актілерінің эталондық бақылау банкіне енгізуге жіберуді;
3) осы қаулы ресми жарияланғаннан кейін оны Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің ресми
интернет-ресурсына орналастыруды қамтамасыз етсін.

4.

Қаржылық қызметтерді тұтынушылардың құқықтарын қорғау және сыртқы коммуникациялар
басқармасы (Терентьев А.Л.) осы қаулыны Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде
мемлекеттік тіркелгеннен кейін күнтізбелік он күн ішінде мерзімді баспасөз басылымдарында ресми
жариялауға жіберуді қамтамасыз етсін.

5.

Осы қаулының орындалуын бақылау Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Төрағасының
орынбасары О. А. Смоляковқа жүктелсін.

6.

Осы қаулы алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа
енгізіледі.
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Қазақстан Республикасы
Ұлттық Банкі Басқармасының
2016 жылғы 28 қарашадағы
№ 283 қаулысымен
бекітілген

Жарияланған акцияларға ұлттық бiрдейлендiру нөмірін
(ұлттық бiрдейлендiру нөмірлерін) беру қағидалары
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1.

Осы Жарияланған акцияларға ұлттық бiрдейлендiру нөмірін (ұлттық бiрдейлендiру нөмірлерін) беру
қағидалары (бұдан әрі − Қағидалар) «Бағалы қағаздар рыногы туралы» 2003 жылғы 2 шілдедегі Қазақстан
Республикасының Заңына сәйкес әзірленді және қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын мемлекеттік
реттеуді, бақылауды және қадағалауды жүзеге асыратын уәкілетті органның (бұдан әрі – уәкілетті
орган) жарияланған акцияларға ұлттық бiрдейлендiру нөмірін (ұлттық бiрдейлендiру нөмірлерін) беру
тәртібін анықтайды.

2.

Уәкілетті орган жарияланған акцияларға ұлттық бiрдейлендiру нөмірін (ұлттық бiрдейлендiру
нөмірлерін) беруді Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 13599 тіркелген
«Жарияланған акциялар шығаруды мемлекеттік тіркеу, акцияларды орналастыру қорытындылары
туралы есептерді қарау, сондай-ақ жарияланған акциялар шығарылымын жою қағидаларын, Жарияланған
акциялар шығару проспектісін жасау және ресімдеу қағидаларын, жарияланған акциялар шығару
проспектісінің құрылымын, Акцияларды орналастыру қорытындылары туралы есепке қойылатын
талаптарды бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2016 жылғы
29 ақпандағы № 76 қаулысымен бекітілген Жарияланған акциялар шығаруды мемлекеттік тіркеу,
акцияларды орналастыру қорытындылары туралы есептерді қарау, сондай-ақ жарияланған акциялар
шығарылымын жою қағидаларының (бұдан әрі – № 76 қағидалар) 3 және 4-тармақтарында көзделген
құжаттардың негізінде Қағидаларға 1-қосымшаға сәйкес жүргізеді.

3.

№ 76 қағидалардың 3 және 4-тармақтарында көрсетілген құжаттарды алғаннан кейін уәкілетті орган
олардың толықтығын және Қазақстан Республикасының бағалы қағаздар рыногы туралы заңнамасының
талаптарына сәйкестігін тексереді.

4.

Қағидалардың 3-тармағында көрсетілген құжаттар сәйкес келген жағдайда уәкілетті орган:
1) Қағидаларға 1-қосымшаға сәйкес жарияланған акцияларға ұлттық бiрдейлендiру нөмірін (ұлттық
бiрдейлендiру нөмірлерін) беруді жүзеге асырады;
2) жарияланған акциялар шығарылымының айналымындағы ұқсас ұлттық бiрдейлендiру нөмірлерінің
болмауын тексереді.

5.

Жарияланған акцияларға ұлттық бiрдейлендiру нөмірін (ұлттық бiрдейлендiру нөмірлерін) беру
мысалы Қағидаларға 2-қосымшада көрсетілген.

6.

Ұлттық бiрдейлендiру нөмірін (ұлттық бiрдейлендiру нөмірлерін) құру кезінде әріптік символдарды
санға ауыстыру Қағидаларға 3-қосымшаға сәйкес әріптік символдарды сандарға ауыстыру кестесіне сай
жүзеге асырылады.

7.

Уәкілетті орган жарияланған акциялар шығаруды мемлекеттік тіркеуді акцияларға ұлттық
бiрдейлендiру нөмірін (ұлттық бiрдейлендiру нөмірлерін) беру және акционерлік қоғамға
жарияланған акциялар шығаруды мемлекеттік тіркеу туралы куәлік беру (жіберу) арқылы жүзеге
асырады.
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Жарияланған акцияларға ұлттық
бiрдейлендiру нөмірін (ұлттық
бiрдейлендiру
нөмірлерін) беру қағидаларына
1-қосымша

Жарияланған акциялардың ұлттық бiрдейлендiру нөмірін
(ұлттық бiрдейлендiру нөмірлерін) құру
1.

Жарияланған акциялардың ұлттық бiрдейлендiру нөмірін (ұлттық бiрдейлендiру нөмірлерін) (бұдан
әрі – ҰБН) құру үшін араб цифрлары және латын әліпбиінің жазба (бас) әріптерін («І» және «О»
әріптерінен басқа) пайдаланылады.

2.

ҰБН тыныс белгісімен бөлінбеген, тізбектелген он екі символ (солдан оңға санаумен) қамтылады және
мынадай үш бөліктен тұрады:
1) ҰБН бірінші және екінші позицияларында орналасқан символдар эмитент елінің екі әріпті кодын
белгілейді (Қазақстан Республикасы үшін «КZ» коды пайдаланылады);
2) ҰБН үшінші, төртінші, бесінші, алтыншы, жетінші, сегізінші, тоғызыншы, оныншы және он бірінші
позицияларында орналасқан символдар осы қосымшаның 3, 4, 5, 6, 7 және 8-тармақтарына сәйкес
жасалатын негізгі нөмір болып табылады;
3) ҰБН он екінші позициясында орналасқан символ осы қосымшаның 8-тармағына сәйкес есептелетін
бақылау цифры болып табылады.

3.

ҰБН үшінші позициясында орналасқан символ мемлекеттік емес бағалы қағаздардың түрін белгілейді
(акциялар үшін «1» символы пайдаланылады).

4.

Төртінші позицияда орналасқан символ акциялар түрін белгілейді:
1) «Р» символы – артықшылықты акциялар;
2) «С» символы – жай акциялар.

5.

Бесінші, алтыншы, жетінші және сегізінші позицияларында орналасқан символдар Эмиссиялық бағалы
қағаздардың мемлекеттік тізіліміне енгізу кезінде берілген жарияланған акциялар шығару нөмірінің
тиісінше екінші, үшінші, төртінші және бесінші позициясын белгілейді.

6.

Жай акцияларға ҰБН берілген жағдайда, тоғызыншы және оныншы позицияларда «00» символы,
акциялардың басқа түріне ауыстыру мүмкіндігісіз артықшылықты акцияларға–«01» символы,
акциялардың басқа түріне ауыстыру мүмкіндігімен артықшылықты акцияларға–«02» символы
көрсетіледі.
Акциялардың басқа түріне ауыстыру мүмкіндігімен артықшылықты акциялар ретінде шығарылатын,
артықшылықты акциялардың эмитент шығаратын көлемінің шегіндегі белгілі бір бөлігіне ҰБН беру,
тоғызыншы және оныншы позицияларында «02» символдарының көрсету арқылы артықшылықты
акцияларды эмитент шығаратын барлық көлемінен жеке жүргізіледі.

7.

Он бірінші позицияда «1» символы көрсетіледі.

8.

Бақылау цифры мынадай болып есептеледі:
1) 1-қадам: осы қосымшаның 2-тармағының 1) және 2) тармақшасына және 3, 4, 5, 6 және 7-тармақтарына
сәйкес бастапқы он бір позициялар толтырылады;
2) 2-қадам: ҰБН позицияларында орналасқан әріптік символдар Қағидаларға 3-қосымшаға сәйкес
әріптік символдарды сандарға ауыстыру кестесіне сай сандармен ауыстырылады;
3) 3-қадам: құрылған сан қатарынан алынған (оның оң жақ шетінен бастап) әрбір цифр коэффициенке
көбейтіледі: «2» – ҰБН тақ позицияларындағы цифрлар үшін немесе «1» – ҰБН жұп
позицияларындағы цифрлар үшін;
4) 4-қадам: 3-қадамды орындау нәтижесінде алынған қатардың цифрлары қосылады;
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5) 5-қадам: егер 4-қадамды орындау нәтижесінде алынған сома «0-мен» аяқталса, онда бақылау цифры
«0» болып табылады. Керісінше жағдайда, 4-қадамды орындау нәтижесінде алынған соманы осы
сомадан асатын және он еседен төмен болып табылатын саннан алып тастау нәтижесі бақылау
цифры болып табылады.
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Жарияланған акцияларға ұлттық
бiрдейлендiру нөмірін (ұлттық
бiрдейлендiру
нөмірлерін) беру қағидаларына
2-қосымша

Жарияланған акцияларға ұлттық бiрдейлендiру нөмірін
(ұлттық бiрдейлендiру нөмірлерін) берудің мысалы
Берілді (мысалдың шарттары):
Акционерлік қоғам жай акциялар шығаруды жүзеге асырады. Осы жарияланған акциялар шығарылымы
Эмиссиялық бағалы қағаздардың мемлекеттік тізіліміне А3261 нөмірімен енгізілді.

1-қадам:
ҰБН позицияларының нөмірі Символдар

Түсініктеме

1–2

KZ

Эмитенттің елін белгілеу (Қағидаларға 1-қосымшаның
2-тармағының 1) тармақшасы)

3

1

Мемлекеттік емес бағалы қағаздардың түрін белгілеу:
акцияларға «1» символы сәйкес келеді (Қағидаларға
1-қосымшаның 3-тармағы)

4

С

Акциялардың түрін белгілеу: жай акцияларға «С» символы
сәйкес келеді (Қағидаларға 1-қосымшаның 4-тармағының 2)
тармақшасы)

5–8

3261

Эмиссиялық бағалы қағаздардың мемлекеттік тізіліміне
енгізген кезде акциялар шығарылымының нөмірін белгілеу:
шығарылым Эмиссиялық бағалы қағаздардың мемлекеттік
тізіліміне А3261 нөмірімен енгізілген, оған «3261» символы
сәйкес келеді (Қағидаларға 1-қосымшаның 5-тармағы)

9–10

00

«00» символдары көрсетіледі (Қағидаларға 1-қосымшаның
6-тармағы)

11

1

1 символы көрсетіледі (Қағидаларға 1-қосымшаның 7-тармағы)

Нәтижесінде осы шығарылым акцияларының ҰБН (он екінші позицияда бақылау цифрынсыз) мынадай
көрініс алады:
К

Z

1

с

3

2

6

1

0

0

1

2-қадам:
Қағидаларға 3-қосымшаға сәйкес әріптік символдарды сандарға ауыстыру кестесіне сай әріптік символдарды
сандармен ауыстыру
1

9

3

3

1

1

2

3

2

6

1

0

0

1
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3-қадам:
Құрылған сандық қатардағы цифрларды (оның оң жақ шетінен бастап) коэффициентке көбейту: «2» – ҰБН
тақ позицияларындағы цифрлар үшін немесе «1» – ҰБН жұп позицияларындағы цифрлар үшін: сандық қатар
(3-қадамды орындау нәтижесі):
1
9
3
3
көбейту коэффициенттері:

1

1

2

3

2

6

1

0

0

1

1
2
1
көбейту нәтижесі:

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

2

6

1

1

8

2
3

6

1

2

2

1

2

1

0

0

2

4-қадам:
3-қадамды орындаудың нәтижесінде алынған қатардың цифрларын қосу:
1 + 1 + 8 + 3 + 6 + 1 + 2 + 2 + 6 + 2 + 1 + 2 + 1 + 0 + 0 + 2 = 38

5-қадам:
4-қадамды орындау нәтижесінде алынған сома «0-мен» аяқталмағандықтан, осы сомадан асатын және он
еседен төмен болатын сан анықталады. 38 сомасы үшін осындай сан 40 болып табылады. Тиісінше, бақылау
цифры 2-ге тең (40–38).
Осы шығарылым акцияларының толық ҰБН мынаған тең:
К
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Z

1

С

3

2

6

1

0

0

1

2
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Жарияланған акцияларға ұлттық
бiрдейлендiру нөмірін (ұлттық
бiрдейлендiру
нөмірлерін) беру қағидаларына
3-қосымша
Әріптік символдарды сандарға ауыстыру кестесі
А

10

F

15

L

20

R

25

W

30

В

11

G

16

М

21

S

26

X

31

С

12

Н

17

N

22

Т

27

Y

32

D

13

J

18

Р

23

U

28

Z

33

Е

14

К

19

Q

24

V

29
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ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ҰЛТТЫҚ БАНКІ
БАСҚАРМАСЫНЫҢ ҚАУЛЫСЫ
Алматы қ. 					

2017 жылғы 31 шілде 

№ 152

«Delta Bank» акционерлік қоғамына банктік және өзге
операцияларды жүргізуге және бағалы қағаздар нарығында қызметті
жүзеге асыруға берілген лицензияның қолданылуын депозиттерді
қабылдау, жеке және заңды тұлғалардың банк шоттарын ашу
бөлігінде тоқтата тұру туралы
Банктерді қадағалау департаментінің ұсынысын қарап, «Қазақстан Республикасындағы банктер және
банк қызметі туралы» Қазақстан Республикасы Заңы 47-бабының 2-тармағы б) тармақшасының, 48-бабының
1-тармағы в), г) тармақшаларының және Қазақстан Республикасы Президентінің 2003 жылғы 31 желтоқсандағы
№ 1271 Жарлығымен бекітілген Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі (бұдан әрі – Ұлттық Банк) туралы
ереженің 23-тармағы 31) тармақшасының негізінде Ұлттық Банк Басқармасы ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:
1.

Мыналарды:
– төлем және аударым операциялары бойынша шарттық міндеттемелерді тиісінше орындамау;
– пруденциялық нормативтерді бұзу түрінде көрінген Қазақстан Республикасының заңнамасын үнемі
(қатарынан күнтізбелік он екі ай ішінде үш және одан көп рет) бұзғаны үшін «Delta Bank» акционерлік
қоғамына (бұдан әрі – Банк) банктік және өзге де операцияларды жүргізуге және бағалы қағаздар
нарығында қызметті жүзеге асыруға 2007 жылғы 24 қазанда берілген № 213 лицензияның (бұдан
әрі – Лицензия) қолданылуы депозиттерді қабылдау, жеке және заңды тұлғалардың банк шоттарын
ашу бөлігінде қоса алғанда 2017 жылғы 1 қарашаға дейін тоқтатыла тұрсын.
Лицензияның депозиттерді қабылдау, жеке және заңды тұлғалардың банк шоттарын ашу бөлігінде
қолданылуы 2017 жылғы 4 тамыздан бастап тоқтатыла тұрған деп саналады.

2

2.

Банкке:
1) Лицензияның қолданылуы тоқтатыла тұрған мерзім аяқталғанға дейін депозиттерді қабылдау, жеке
және заңды тұлғалардың банк шоттарын ашу бөлігінде ұлттық және шетел валютасында банктік
операциялар жүргізуге тыйым салынады;
2) 2017 жылғы 30 қазаннан кешіктірмей Ұлттық Банкті анықталған бұзушылықтарды жою жөнінде Банк
жүргізген іс-шаралар туралы хабардар етсін.

3.

Банктерді қадағалау департаменті (Қизатов О.Т.):
1) Лицензияның қолданылуының тоқтатыла тұруына байланысты Банк қызметіне бақылау белгілесін;
2) осы қаулының көшірмесін:
орындау үшін Банкке;
назарға алу үшін «Қазақстанның депозиттерге кепілдік беру қоры» акционерлік қоғамына
жіберсін;
3) қабылданған шешім туралы ақпаратты Ұлттық Банктің интернет-ресурсына орналастырсын.

4.

Қаржылық қызметтерді тұтынушылардың құқықтарын қорғау және сыртқы коммуникациялар
басқармасы (Терентьев А.Л.) Банктерді қадағалау департаментінен жариялауға өтінім алғаннан кейін
осы қаулыны Ұлттық Банктің ресми басылымдарында жариялауға шаралар қабылдасын.

5.

Осы қаулының орындалуын бақылау Ұлттық Банк Төрағасының орынбасары О.А. Смоляковқа жүктелсін.

6.

Осы қаулы2 2017 жылғы 4 тамыздан бастап күшіне енеді.

«Delta Bank» акционерлік қоғамына банктік және өзге операцияларды жүргізуге және бағалы қағаздар нарығында қызметті жүзеге асыруға берілген лицензияның қолданылуын депозиттерді қабылдау, жеке және заңды тұлғалардың банк шоттарын ашу бөлігінде тоқтата тұру туралы.
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«Сәлем» сақтандыру компаниясы» акционерлік қоғамы туралы
Банктік емес қаржы ұйымдарын реттеу департаментінің ұсынысын қарап, «Сақтандыру қызметі туралы»
Қазақстан Республикасы Заңының (бұдан әрі – Заң) 43-бабының 16) тармақшасын, 53–3-бабы 2-тармағының 2)
тармақшасын, 54-бабы 1-тармағының 1), 2), 2–1), 7), 11) және 14) тармақшаларын және Қазақстан Республикасы
Президентінің 2003 жылғы 31 желтоқсандағы № 1271 Жарлығымен бекітілген Қазақстан Республикасының
Ұлттық Банкі туралы ереженің 23-тармағының 31) тармақшасын басшылыққа ала отырып, Қазақстан
Республикасы Ұлттық Банкінің Басқармасы ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:
1.

Мыналардан:
– уәкілетті орган қолданған шектеулі ықпал ету шараларының талаптарын орындамаудан;
– Қазақстан Республикасының заңнамасында белгiленген пруденциялық нормативтердiң талаптарын
сақтамаудан;
– сақтандыру сыйлықақысының негізделмеген мөлшерін қолданудан, сақтандырудың міндетті
түрлерін жүргізудің талаптары мен тәртібінен туындайтын міндеттерді орындамаудан немесе
тиісінше орындамаудан көрінетін сақтандырудың міндетті түрлерін реттейтін Қазақстан
Республикасының заңнамалық актілерін бұзу фактісі анықталудан;
– бухгалтерлік есепте сақтандыру (қайта сақтандыру) жөніндегі қаржы операцияларын тиісінше
көрсетпеумен, сондай-ақ есепке алудың өзге міндетті нысандарын жүргізуге байланысты заңнаманы
бұзу фактісі анықталудан;
– Қазақстан Республикасының қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға)
және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл туралы заңнамасында көзделген талаптарды
жүйелі түрде (қатарынан күнтізбелік он екі ай ішінде үш және одан да көп рет) бұзудан;
– сақтандыру агенті Заңның және Қазақстан Республикасының сақтандырудың міндетті түрлері
бойынша заңнамалық актілерінің талаптарын сақтамаудан көрінген бұзушылықтар үшін «Сәлем»
сақтандыру компаниясы» акционерлік қоғамына (бұдан әрі – «Сәлем» СК» АҚ) сақтандырудың
ерікті нысандағы түрлері бойынша «жалпы сақтандыру» саласында (қайта сақтандыру қызметін қоса
алғанда) сақтандыру (қайта сақтандыру) қызметін жүзеге асыру құқығына берілген 2016 жылғы 8
тамыздағы № 2.1.54 лицензияның (бұдан әрі – Лицензия) қолданылуы 3 (үш) ай мерзімге тоқтатыла
тұрсын.

Лицензияның сақтандырудың ерікті нысандағы түрлері бойынша қолданылуы осы қаулы «Сәлем» СК» АҚ-қа
жіберілген күннен бастап тоқтатыла тұрған болып есептеледі.
2.

«Сәлем» СК» АҚ-қа Лицензияның қолданылуын тоқтата тұру мерзімі аяқталғанға дейін қолданыстағы
сақтандыру (қайта сақтандыру) шарттарын ұзартуды және сақтандыру сыйлықақыларын, сақтандыру
(қайта сақтандыру) ұйымы жауапкершілігінің көлемін ұлғайту көзделетін оларды өзгертуді қоса алғанда,
жаңа сақтандыру (қайта сақтандыру) шарттарын жасасуға, сондай-ақ сақтандырудың ерікті нысандағы
түрлері бойынша сақтандыру агенті ретінде сақтандыру делдалдығын жүзеге асыруға тыйым салынады.
Бұрын жасалған сақтандыру (қайта сақтандыру) шарттары бойынша «Сәлем» СК» АҚ өзіне қабылдаған
міндеттемелерді орындауға міндетті.

3.

Банктік емес қаржы ұйымдарын реттеу департаменті (Құрманов Ж.Б.):
1) осы қаулыны «Сәлем» СК» АҚ-қа орындау үшін жіберсін;
2) қабылданған шешім туралы ақпаратты Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің интернет-ресурсына
орналастырсын.
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Қазақстан Ұлттық Банкінің Хабаршысы
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4.

Қаржылық қызметтерді тұтынушылардың құқықтарын қорғау және сыртқы коммуникациялар
басқармасы (Терентьев А.Л.) Банктік емес қаржы ұйымдарын реттеу департаментінен жариялауға
өтінімді алғаннан кейін осы қаулыны Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің ресми басылымдарында
жариялау шараларын қабылдасын.

5.

Осы қаулы қабылданған күнінен бастап күшіне енеді.

6.

Осы қаулының3 орындалуын бақылау Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Төрағасының
орынбасары О. А. Смоляковқа жүктелсін.

«Сәлем» сақтандыру компаниясы» акционерлік қоғамы туралы.
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ПОЗНАКОМЬТЕСЬ С ВОЗМОЖНОСТЯМИ Е-KZT
Е-KZT – это электронная платежная система, которая позволяет
оплачивать товары и услуги в сети интернет, переводить деньги, надежно
хранить всю информацию о поступлениях и платежах.
Оплата комунальных услуг, телефонии, телевидения, он-лайн игр,
скидочных купонов и сертификатов, интернет и хостинга,
а также многого другого доступна на портале www.e-kzt.kz

Отличительной особенностью «е-kzt» является простота в использовании,
минимальный тариф и удобный интерфейс.
Оплата при помощи электронных денег происходит моментально,
а открытие и пополнение электронного кошелька
занимает считанные минуты в режиме он-лайн без
необходимости заполнения бланков с персональной информацией.

вы можете задать интересующие Вас вопросы на форуме

HTTPS:/ / WWW.EKZT.KZ/FEEDBACK

