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4 ҚАЗАН 2018 ЖЫЛ

«ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ»
РЕСПУБЛИКАЛЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ
БАСҚАРМАСЫНЫҢ ҚАУЛЫСЫ
2018 жылғы 29 шілде №138 Астана қаласы
«Банк операцияларының жекелеген түрлерін
жүзеге асыратын ұйымдар есептілігінің тізбесін,
нысандарын, мерзімдерін және оларды табыс ету
қағидаларын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы
Ұлттық Банкі Басқармасының
2014 жылғы 24 қыркүйектегі № 178 қаулысына
өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы
(Жалғасы. Басы 187-нөмірде)
5066 Банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын
ұйымдардан алынған ұзақ мерзімді қарыздар бойынша сыйақы төлеуге
байланысты шығыстар
5068 Банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын
ұйымдардан алынған қарыздар бойынша мерзімі өткен берешек бойынша сыйақы төлеуге байланысты шығыстар
5069 Алынған заемдар бойынша дисконтты амортизациялау бойынша
шығыстар
5070 Басқа банктерге берілген қарыздар бойынша сыйлықақыны
амортизациялау бойынша шығыстар
5090 Сыйақы төлеуге байланысты басқа шығыстар
5091 Басқа банктермен жүргізілетін операциялар бойынша сыйақы төлеуге
байланысты басқа шығыстар
5095 Басқа банктерден алынған қарыздар бойынша комиссиялық сыйақы
5110 Овернайт қарыздары бойынша сыйақы төлеуге байланысты шығыстар
5111 Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің овернайт қарыздары бойынша
сыйақы төлеуге байланысты шығыстар
5112 Шетелдік орталық банктердің овернайт қарыздары бойынша сыйақы
төлеуге байланысты шығыстар
5113 Басқа банктердің овернайт қарыздары бойынша сыйақы төлеуге байланысты шығыстар
5120 Басқа банктердің салымдары бойынша сыйақы төлеуге байланысты
шығыстар
5121 Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің талап етілгенге дейінгі салымдары бойынша сыйақы төлеуге байланысты шығыстар
5122 Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің мерзімді салымдары бойынша
сыйақы төлеуге байланысты шығыстар
5123 Шетелдік орталық банктердің талап етілгенге дейінгі салымдары бойынша сыйақы төлеуге байланысты шығыстар
5124 Шетелдік орталық банктердің мерзімді салымдары бойынша сыйақы
төлеуге байланысты шығыстар
5125 Басқа банктердің талап етілгенге дейінгі салымдары бойынша сыйақы
төлеуге байланысты шығыстар
5126 Басқа банктердің қысқа мерзімді (бір айға дейінгі) салымдары бойынша
сыйақы төлеуге байланысты шығыстар
5127 Басқа банктердің қысқа мерзімді (бір жылға дейінгі) салымдары бойынша сыйақы төлеуге байланысты шығыстар
5128 Басқа банктердің ұзақ мерзімді салымдары бойынша сыйақы төлеуге
байланысты шығыстар
5129 Басқа банктерден тартылған салымдар бойынша мерзімі өткен берешек
бойынша сыйақы төлеуге байланысты шығыстар
5130 Басқа банктердің міндеттемелерін қамтамасыз ету болып табылатын
салым бойынша сыйақы төлеуге байланысты шығыстар
5133 Басқа банктердің шартты салымдары бойынша сыйақы төлеуге байланысты шығыстар
5134 Басқа банктерде орналастырылған мерзімді салымның құнын теріс
түзету түріндегі шығыстар
5135 Басқа банктерде орналастырылған шартты салымның құнын теріс
түзету түріндегі шығыстар
5136 Басқа банктерден тартылған мерзімді салымның құнын оң түзету
түріндегі шығыстар
5137 Басқа банктерден тартылған шартты салымның құнын оң түзету
түріндегі шығыстар
5138 Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкінен, шетелдік орталық банктерден жəне басқа банктерден тартылған салымдар бойынша дисконтты амортизациялау бойынша шығыстар
5140 Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкінде орналастырылған салымдар бойынша сыйлықақыны амортизациялау бойынша шығыстар
5141 Басқа банктерде орналастырылған салымдар бойынша сыйлықақыны
амортизациялау бойынша шығыстар
5150 Филиалдармен есеп айырысулар бойынша шығыстар
5151 Бас офиспен есеп айырысулар бойынша шығыстар
5152 Жергілікті филиалдармен есеп айырысулар бойынша шығыстар
5153 Шетелдік филиалдармен есеп айырысулар бойынша шығыстар
5200 Клиенттердің талаптары бойынша сыйақы төлеуге байланысты
шығыстар
5201 Мемлекеттік бюджеттің ақшасы бойынша сыйақы төлеуге байланысты
шығыстар
5203 Клиенттердің ағымдағы шоттары бойынша сыйақы төлеуге байланысты
шығыстар
5204 Сенімгерлік басқаруға қабылданған қаржы активтері бойынша сыйақы
төлеуге байланысты шығыстар
5211 Клиенттердің талап етілгенге дейінгі салымдары бойынша сыйақы
төлеуге байланысты шығыстар
5212 Клиенттердің аффинирленген бағалы металдардағы металл шоттары
бойынша сыйақы төлеуге байланысты шығыстар
5215 Клиенттердің қысқа мерзімді салымдары бойынша сыйақы төлеуге байланысты шығыстар
5216 Клиенттердің аффинирленген бағалы металдардағы мерзімді салымдары бойынша сыйақы төлеуге байланысты шығыстар
5217 Клиенттердің ұзақ мерзімді салымдары бойынша сыйақы төлеуге байланысты шығыстар
5219 Клиенттердің шартты салымдары бойынша сыйақы төлеуге байланысты
шығыстар
5222 Арнайы мақсаттағы еншілес ұйымдардың шоттары бойынша сыйақы
төлеуге байланысты шығыстар
5223 Клиенттердің міндеттемелерін қамтамасыз ету болып табылатын салым
бойынша сыйақы төлеуге байланысты шығыстар
5224 Клиенттердің талап етілгенге дейінгі салымдары бойынша мерзімі өткен
берешек бойынша сыйақы төлеуге байланысты шығыстар
5225 Клиенттермен жүргізілетін басқа да операциялар бойынша мерзімі өткен
берешек бойынша сыйақы төлеуге байланысты шығыстар
5226 Клиенттердің мерзімді салымдары бойынша мерзімі өткен берешек
бойынша сыйақы төлеуге байланысты шығыстар
5227 Алынған қаржы лизингі бойынша сыйақы төлеуге байланысты шығыстар
5228 Мерзімінде орындалмаған нұсқаулар бойынша сыйақы төлеуге
байланысты шығыстар
5229 Клиенттердiң мiндеттемелерiн қамтамасыз ету (кепілзат, кепілпұл)
ретiнде қабылданған ақша сомасына сыйақы төлеуге байланысты
шығыстар
5230 Қабылданған салымдар бойынша комиссиялық сыйақы
5232 Клиенттерге берілген қарыз құнын теріс түзету түріндегі шығыстар
5233 Клиенттерден тартылған мерзімді салымның құнын оң түзету түріндегі
шығыстар
5234 Клиенттерден тартылған шартты салымның құнын оң түзету түріндегі
шығыстар
5235 Есепке алынған вексельдер бойынша сыйлықақыны амортизациялау
бойынша шығыстар
5236 Клиенттерден тартылған салымдар бойынша дисконтты амортизациялау
бойынша шығыстар
5237 Əділ құны бойынша басқа жиынтық кіріс арқылы есепке алынатын қарыз
құнының өзгеруінен іске асырылған шығыстар
5240 Клиенттерге берілген қарыздар бойынша сыйлықақыны амортизациялау
бойынша шығыстар
5250 Бағалы қағаздармен «РЕПО» операциялары бойынша сыйақы төлеуге
байланысты шығыстар
5250 Бағалы қағаздармен «РЕПО» операциялары бойынша сыйақы төлеуге
байланысты шығыстар
5300 Бағалы қағаздар бойынша сыйақы төлеуге байланысты шығыстар
5301 Айналысқа шығарылған облигациялар бойынша сыйақы төлеуге байланысты шығыстар
5303 Айналысқа шығарылған басқа да бағалы қағаздар бойынша сыйақы
төлеуге байланысты шығыстар
5305 Əділ құны бойынша пайда немесе зиян арқылы есепке алынатын, сатып
алынған бағалы қағаздар бойынша сыйлықақыны амортизациялау бойынша шығыстар
5306 Əділ құны бойынша басқа жиынтық кіріс арқылы есепке алынатын бағалы
қағаздар бойынша сыйлықақыны амортизациялау бойынша шығыстар

5307 Айналысқа шығарылған бағалы қағаздар бойынша дисконтты амортизациялау бойынша шығыстар
5308 Амортизацияланған құны бойынша есепке алынатын бағалы қағаздар
бойынша сыйлықақыны амортизациялау бойынша шығыстар
5309 Амортизацияланған құны бойынша есепке алынатын басқа да қаржы
активтері бойынша сыйлықақыны амортизациялау бойынша шығыстар
5400 Реттелген борыш бойынша сыйақы төлеуге байланысты шығыстар
5401 Өтеу мерзімі бес жылдан аз, реттелген борыш бойынша сыйақы төлеуге
байланысты шығыстар
5402 Өтеу мерзімі бес жылдан астам, реттелген борыш бойынша сыйақы
төлеуге байланысты шығыстар
5403 Реттелген борыш бойынша дисконтты амортизациялау бойынша
шығыстар
5404 Айналысқа шығарылған реттелген облигациялар бойынша дисконтты
амортизациялау бойынша шығыстар
5406 Реттелген облигациялар бойынша сыйақы төлеуге байланысты шығыстар
5407 Мерзімсіз қаржы құралдары бойынша сыйақы төлеуге байланысты
шығыстар
5450 Қамтамасыз етуге қаражат бөлу
5451 Басқа банктерде орналастырылған салымдар бойынша резервтерге
(провизияларға) қаражат бөлу
5452 Басқа банктерге берілген қарыздар мен қаржы лизингі бойынша резервтерге (провизияларға) қаражат бөлу
5453 Банк қызметіне байланысты дебиторлық берешек бойынша резервтерге
(провизияларға) қаражат бөлу
5455 Клиенттерге берілген қарыздар мен қаржы лизингі бойынша резервтерге
(провизияларға) қаражат бөлу
5457 Есептелген жəне мерзімі өткен комиссиялық кірістер бойынша
шығындарды жабуға арналған резервтерге (провизияларға) қаражат бөлу
5459 Негізгі қызметпен байланысты емес дебиторлық берешек бойынша резервтерге (провизияларға) қаражат бөлу
5464 Бағалы қағаздар бойынша резервтерге (провизияларға) қаражат бөлу
5465 Шартты міндеттемелер бойынша резервтерге (провизияларға) қаражат
бөлу
5468 Бағалау міндеттемелерін құру бойынша қаражат бөлу
5469 Бағалы қағаздармен «кері РЕПО» операциялары бойынша шығындарды
жабуға резервтерге (провизияларға) арналған қаражат бөлу
5500 Дилинг операциялары бойынша шығыстар
5510 Бағалы қағаздарды сатып алу-сату бойынша шығыстар
5530 Шетел валютасын сатып алу-сату бойынша шығыстар
5540 Бағалы металдарды сатып алу-сату бойынша шығыстар
5560 Бағалы қағаздар бойынша форвард операцияларын қайта бағалаудан
болған іске асырылмаған шығыс
5570 Шетел валютасындағы форвард операцияларын қайта бағалаудан болған
іске асырылмаған шығыс
5580 Аффинирленген бағалы металдар бойынша форвард операцияларын
қайта бағалаудан болған іске асырылмаған шығыс
5590 Қаржылық фьючерстерді қайта бағалаудан болған іске асырылмаған
шығыс
5591 Опцион операцияларын қайта бағалаудан болған іске асырылмаған
шығыс
5593 Своп операцияларын қайта бағалаудан болған іске асырылмаған шығыс
5594 Басқа да туынды қаржы құралдарымен операцияларды қайта бағалаудан
болған іске асырылмаған шығыс
5600 Комиссиялық шығыстар
5601 Аударым операциялары бойынша алынған қызметтер бойынша
комиссиялық шығыстар
5602 Алынған агенттік қызметтер бойынша комиссиялық шығыстар
5603 Бағалы қағаздарды сатып алу-сату бойынша алынған қызметтер бойынша комиссиялық шығыстар
5604 Шетел валютасын сатып алу-сату бойынша алынған қызметтер бойынша
комиссиялық шығыстар
5605 Сенімгерлік операциялар бойынша алынған қызметтер бойынша
комиссиялық шығыстар
5606 Кепілдіктер бойынша алынған қызмет көрсетулер бойынша комиссиялық
шығыстар
5607 Клиенттердің банктік шоттарын ашу жəне жүргізу бойынша қызметтер
үшін комиссиялық шығыстар
5608 Басқа да комиссиялық шығыстар
5609 Бағалы қағаздар нарығындағы кəсіби қызмет бойынша комиссиялық
шығыстар
5610 Құжаттық есеп айырысу бойынша комиссиялық шығыстар
5611 Кассалық операциялар бойынша қызметтер үшін комиссиялық шығыстар
5700 Қайта бағалаудан болған шығыстар
5703 Шетел валютасын қайта бағалаудан болған шығыстар
5704 Аффинирленген бағалы металдарды қайта бағалаудан болған іске
асырылмаған шығыс
5705 Қарыздардың валюталық баламасын белгілей отырып, теңгедегі
қарыздарды қайта бағалаудан болған шығыс
5708 Салымдардың валюталық баламасын белгілей отырып, теңгедегі салымдарды қайта бағалаудан болған шығыс
5709 Əділ құны бойынша пайда немесе зиян арқылы есепке алынатын бағалы
қағаздардың құнының өзгеруінен іске асырылмаған шығыс
5710 Басқа да қайта бағалаудан болған іске асырылмаған шығыс
5711 Негізгі құрал-жабдықтардың құнсыздануынан болған шығыстар
5712 Материалдық емес активтердің құнсыздануынан болған шығыстар
5713 Басқа заңды тұлғалардың жарғылық капиталына салынған
инвестициялардың құнсыздануынан болған шығыстар
5714 Гудвилдің құнсыздануынан болған шығыстар
5715 Сатуға арналған ұзақ мерзімді активтердің құнсыздануынан болған
шығыстар
5720 Еңбекке ақы төлеу жəне міндетті аударымдар бойынша шығыстар
5721 Еңбекке ақы төлеу бойынша шығыстар
5722 Əлеуметтік аударымдар
5729 Басқа да төлемдер
5730 Қайта бағалаудан болған іске асырылған шығыстар
5732 Аффинирленген бағалы металдарды қайта бағалаудан болған іске
асырылған шығыстар
5733 Əділ құны бойынша пайда немесе зиян арқылы жəне басқа да жиынтық
кіріс арқылы есепке алынатын бағалы қағаздардың құнының өзгеруінен
болған іске асырылған шығыстар
5734 Басқа да қайта бағалаудан болған іске асырылған шығыстар
5740 Жалпы шаруашылық шығыстары
5741 Көлік шығыстары
5742 Əкімшілік шығыстар
5743 Инкассациялауға шығыстар
5744 Жөндеуге шығыстар
5745 Жарнамаға шығыстар
5746 Күзетке жəне дабылға шығыстар
5747 Өкілдік шығыстар
5748 Басқа да жалпы шаруашылық шығыстары
5749 Қызметтік іссапарларға шығыстар
5750 Аудит жəне консультациялық қызмет көрсетулер бойынша шығыстар
5752 Сақтандыру бойынша шығыстар
5753 Байланыс қызметі бойынша шығыстар
5754 «Қазақстанның депозиттерге кепілдік беру қоры» акционерлік қоғамына
жарналар түріндегі шығыстар
5760 Корпоративтік табыс салығын қоспағанда, салықтар жəне бюджетке
төленетін басқа міндетті төлемдер
5761 Қосылған құн салығы
5763 Əлеуметтік салық
5764 Жер салығы
5765 Заңды тұлғалардың мүлік салығы
5766 Көлік құралдары салығы
5767 Аукциондардан алынатын алым
5768 Басқа да салықтар жəне бюджетке төленетін міндетті төлемдер
5780 Амортизациялық аударымдар
5781 Үйлер жəне ғимараттар бойынша амортизациялық аударымдар
5782 Компьютерлік жабдық бойынша амортизациялық аударымдар
5783 Басқа да негізгі құралдар бойынша амортизациялық аударымдар
5784 Қаржы лизингі бойынша алынған негізгі құралдар бойынша
амортизациялық аударымдар
5785 Жалға беруге арналған негізгі құралдар бойынша амортизациялық аударымдар
5786 Жалға алынған үйлердің күрделі шығындары бойынша амортизациялық
аударымдар
5787 Көлік құралдары бойынша амортизациялық аударымдар
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5788 Материалдық емес активтер бойынша амортизациялық аударымдар
5850 Сатудан болған шығыстар
5851 Еншілес жəне қауымдасқан ұйымдардың акцияларын сатудан болған
шығыстар
5852 Негізгі құрал-жабдықтарды жəне материалдық емес активтерді сатудан
болған шығыстар
5853 Негізгі құрал-жабдықтарды жəне материалдық емес активтерді өтеусіз беруден болған шығыстар
5854 Қорларды сатудан болған шығыстар
5856 Басқа да инвестицияларды іске асырудан болған шығыстар
5857 Сатуға арналған ұзақ мерзімді активтерді іске асырудан болған шығыстар
5870 Заңды тұлғалардың жарғылық капиталға қатысу үлесінің өзгеруіне байланысты шығыстар
5871 Еншілес ұйымдардың жарғылық капиталында қатысу үлесінің өзгеруіне
байланысты шығыстар
5872 Қауымдасқан ұйымдардың жарғылық капиталында қатысу үлесінің
өзгеруіне байланысты шығыстар
5890 Туынды қаржы құралдарымен жүргізілген операциялар бойынша
шығыстар
5891 Фьючерс операциялары бойынша шығыстар
5892 Форвард операциялары бойынша шығыстар
5893 Опцион операциялары бойынша шығыстар
5895 Своп операциялары бойынша шығыстар
5896 Басқа да туынды қаржы құралдарымен операциялар бойынша шығыстар
5897 Туынды қаржы құралдары бойынша сыйақы төлеуге байланысты
шығыстар
5900 Тұрақсыздық айыбы (айыппұл, өсімпұл)
5900 Тұрақсыздық айыбы (айыппұл, өсімпұл)
5920 Басқа да шығыстар
5921 Банк қызметінен болатын басқа да шығыстар
5922 Негізгі емес қызметтен болатын басқа да шығыстар
5923 Жалдау бойынша шығыстар
5924 Акцепттерден болған шығыстар
5925 Алынған кепілдіктер бойынша шығыстар
5926 Артықшылықты акциялар бойынша шығыстар
5999 Корпоративтік табыс салығы
5999 Корпоративтік табыс салығы
6
ШАРТТЫ ЖƏНЕ ЫҚТИМАЛ ТАЛАПТАРЫ МЕН МІНДЕТТЕМЕЛЕРІ
6000 Аккредитивтер бойынша шоттар
6005 Шығарылған жабылмаған аккредитивтер бойынша ықтимал талаптар
6010 Расталған өтелмеген аккредитивтер бойынша ықтимал талаптар
6020 Шығарылған өтелген аккредитивтер бойынша ықтимал талаптар
6025 Расталған өтелген аккредитивтер бойынша ықтимал талаптар
6030 Бенефициар банктің өтелмеген аккредитивтер бойынша ықтимал талаптары
6040 Рамбурстаушы банктің эмитент банкке қоятын ықтимал талаптары
6040 Рамбурстаушы банктің эмитент банкке қоятын ықтимал талаптары
6050 Кепілдіктер бойынша шоттар
6055 Берілген немесе расталған кепілдіктер бойынша ықтимал талаптар
6075 Қабылданған кепілдіктер бойынша ықтимал талаптар
6080 Форфейтинг операциялары бойынша борышкерге қойылатын талаптар
6080 Форфейтинг операциялары бойынша борышкерге қойылатын талаптар
6100 Болашақта салымдар жəне қарыздар орналастыру бойынша шоттар
6105 Орналастырылатын салымдар бойынша болашақта қойылатын талаптар
6125 Болашақта берілетін, қайтарып алынбайтын қарыздар бойынша шартты
талаптар
6126 Болашақта берілетін, қайтарып алынатын қарыздар бойынша шартты талаптар
6130 Клиенттердің жылжымайтын салымдары бойынша шоттар
6130 Клиенттердің жылжымайтын салымдары
6150 Болашақта салымдар жəне қарыздар алу бойынша шоттар
6155 Болашақта салымдар алу бойынша шартты талаптар
6175 Болашақта қарыздар алу бойынша шартты талаптар
6177 Берілген қарыздар бойынша шартты талаптар
6180 Вексельдер бойынша ықтимал талаптар
6180 Вексельдер бойынша ықтимал талаптар
6200 Бағалы қағаздар сатып алу бойынша жəне өзге туынды қаржы құралдары
бойынша шоттар
6205 Бағалы қағаздар сатып алу бойынша шартты талаптар
6210 Фьючерс операциялары бойынша шартты талаптар
6225 Сатып алынған опцион операциялары - «колл/пут» бойынша шартты талаптар
6230 Болашақ сыйақы туралы сатып алынған келісім - қарсы шот
6240 Пайыздық своп
6300 Бағалы қағаздарды сату бойынша жəне өзге туынды қаржы құралдары
бойынша шоттар
6305 Бағалы қағаздарды сату бойынша шартты талаптар
6325 Сатылған опцион операциялары - «колл-пут» бойынша шартты талаптар
- контршот
6330 Болашақ сыйақы туралы іске асырылған келісім
6350 Басқа да туынды қаржы құралдары бойынша шартты талаптар
6400 Валюталық құндылықтарды сатып алу-сату бойынша шоттар
6405 Шетел валютасын сатып алу-сату бойынша шартты талаптар
6415 Афинирленген бағалы металдарды сатып алу-сату бойынша шартты талаптар
6500 Аккредитивтер бойынша шоттар
6505 Шығарылған жабылмаған аккредитивтер бойынша ықтимал
міндеттемелер
6510 Расталған өтелмеген аккредитивтер бойынша ықтимал міндеттемелер
6520 Шығарылған өтелмеген аккредитивтер бойынша ықтимал міндеттемелер
6525 Расталған өтелген аккредитивтер бойынша ықтимал міндеттемелер
6530 Бенефициар банктің өтелмеген аккредитивтер бойынша ықтимал
міндеттемелері
6540 Рамбурстау бойынша ықтимал міндеттемелер
6540 Рамбурстау бойынша ықтимал міндеттемелер
6550 Кепілдіктер бойынша шоттар
6555 Берілген немесе расталған кепілдіктер бойынша ықтимал міндеттемелер
6575 Қабылданған кепілдіктер бойынша талаптардың ықтимал азаюы
6580 Форфейтинг операциялары бойынша міндеттемелер
6580 Форфейтинг операциялары бойынша міндеттемелер
6600 Болашақта салымдар жəне қарыздар орналастыру бойынша шоттар
6605 Болашақта салымдар орналастыру бойынша шартты міндеттемелер
6625 Болашақта берілетін, қайтарып алынбайтын қарыздар бойынша шартты
міндеттемелер
6626 Болашақта берілетін, қайтарып алынатын қарыздар бойынша шартты
міндеттемелер
6630 Клиенттердің жылжымайтын салымдары бойынша міндеттемелер
6630 Клиенттердің жылжымайтын салымдары бойынша міндеттемелер
6650 Болашақта салымдар жəне қарыздар алу бойынша шоттар
6655 Алынатын салымдар бойынша болашақ міндеттемелер
6675 Алынатын қарыздар бойынша болашақ міндеттемелер
6677 Берілген қарыздар бойынша шартты міндеттемелер
6680 Вексельдер бойынша ықтимал міндеттемелер
6680 Вексельдер бойынша ықтимал міндеттемелер
6700 Бағалы қағаздар сатып алу бойынша жəне өзге туынды қаржы құралдары
бойынша шоттар
6705 Бағалы қағаздар сатып алу бойынша шартты міндеттемелер
6710 Фьючерс операциялары бойынша шартты міндеттемелер
6725 Сатып алынған опцион операциялары - «колл-пут» бойынша шартты
міндеттемелер - контршот
6730 Болашақ сыйақы туралы сатып алынған келісім
6740 Пайыздық своп
6800 Бағалы қағаздарды сату бойынша жəне өзге де туынды қаржы құралдары
бойынша шоттар
6805 Бағалы қағаздарды сату бойынша шартты міндеттемелер
6825 Сатылған опцион операциялары - «колл/пут» бойынша шартты
міндеттемелер
6830 Болашақ сыйақы туралы іске асырылған келісім - контршот
6850 Басқа да туынды қаржы құралдары бойынша шартты міндеттемелер
6900 Валюталық құндылықтарды сатып алу-сату бойынша шоттар
6905 Шетел валютасын сатып алу-сату бойынша шартты міндеттемелер
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6915 Аффинирленген бағалы металдарды сатып алу-сату бойынша шартты
міндеттемелер
6996 Басқа да активтермен мəмілелер бойынша позиция
6997 Бағалы қағаздармен мəмілелер бойынша позиция
6998 Аффинирленген бағалы металдармен мəмілелер бойынша позиция
6998_ Аффинирленген бағалы металдармен мəмілелер бойынша позиция
6999 Шетел валютасымен мəмілелер бойынша позиция
6999_ Шетел валютасымен мəмілелер бойынша позиция
7
МЕМОРАНДУМ ШОТТАРЫ
7100 Мемориалдық шоттар - активтер
7110 Жалға берілген үйлер, машиналар, жабдық, көлік жəне басқа құралдар
7115 Төлемді бөліп-бөліп төлеу арқылы өткізілетін негізгі құралдар
7150 Шетелдік операциялар бойынша инкассоға жіберілген құжаттар жəне
құндылықтар
7160 Міндеттемелерді қамтамасыз етуге (кепілге) берілген мүлік
7200 Мемориалдық шоттар – пассивтер
7220 Жалға алынған үйлер, машиналар, жабдық, көлік жəне басқа да құралдар
7240 Инкассоға қабылданған құжаттар жəне құндылықтар
7250 Клиенттің міндеттемелерін қамтамасыз етуге (кепілге) қабылданған мүлік
7300 Мемориалдық шоттар – басқалары
7303 Мерзімінде төленбеген төлем құжаттары
7320 Секьюритилендірілетін активтер
7321 Қазақстан Республикасының ұйымдарына шет мемлекеттер мен шетелдік
банктер ашқан кредит желілер
7330 Агенттік келісімдер негізінде қызмет көрсетілетін қарыздар
7331 Агенттік қарыздар бойынша есептелген сыйақы
7339 Əртүрлі құндылықтар мен құжаттар
7342 Есебіне жіберілген жəне берілген əртүрлі құндылықтар мен құжаттар
7345 Сақтаудағы бағалы металдар
7360 Клиенттердің акциялары мен басқа бағалы қағаздары
7363 Клиенттердің кастодиандық қызмет көрсетудегі активтері
7400 Ерікті жинақтаушы зейнетақы қорларының сақтауға қабылданған
зейнетақы активтері
7401 Қазақстан Республикасының қысқа мерзімді мемлекеттік бағалы
қағаздары
7403 Қазақстан Республикасының ұзақ мерзімді мемлекеттік бағалы қағаздары
7404 Қазақстан қор биржасының ресми тізіміне енгізілген мемлекеттік емес
эмиссиялық бағалы қағаздар
7405 Халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары
7406 Басқа банктердегі салымдар
7407 Басқа да зейнетақы активтері
7408 Зейнетақы активтері орналастырылған Қазақстан Республикасының
қысқа мерзімді мемлекеттік бағалы қағаздары бойынша есептелген
сыйақы (купон, дисконт/сыйлықақы)
7409 Зейнетақы активтері орналастырылған Қазақстан Республикасының ұзақ
мерзімді мемлекеттік бағалы қағаздары бойынша есептелген сыйақы (купон, дисконт/сыйлықақы)
7410 Қазақстан қор биржасының ресми тізіміне енгізілген, зейнетақы активтері
орналастырылған мемлекеттік емес эмиссиялық бағалы қағаздар бойынша есептелген сыйақы (купон, дисконт/сыйлықақы)
7411 Зейнетақы активтері орналастырылған халықаралық қаржы
ұйымдарының бағалы қағаздары бойынша есептелген сыйақы (купон,
дисконт/сыйлықақы)
7412 Зейнетақы активтері орналастырылған басқа банктердегі салымдар бойынша есептелген сыйақы
7413 Зейнетақы активтері орналастырылған басқа да қаржы активтері бойынша есептелген сыйақы
7414 Ерікті жинақтаушы зейнетақы қорларының зейнетақы активтері
орналастырылған бағалы қағаздармен операциялар бойынша
міндеттемелері
7416 Зейнетақы активтері орналастырылған бағалы қағаздармен «кері РЕПО»
операциялары
7500 Талап ету құқықтары сенімгерлік басқаруға қабылданған ипотекалық
қарыздар
7535 Талап ету құқықтары сенімгерлік басқаруға қабылданған ипотекалық
қарыздар
7536 Талап ету құқықтары сенімгерлік басқаруға қабылданған мерзімі өткен
ипотекалық қарыздар
7542 Талап ету құқықтары сенімгерлік басқаруға қабылданған ипотекалық
қарыздар бойынша есептелген сыйақы
7543 Талап ету құқықтары сенімгерлік басқаруға қабылданған ипотекалық
қарыздар бойынша тұрақсыздық айыбы (айыппұл, өсімпұл)
7544 Талап ету құқықтары сенімгерлік басқаруға қабылданған ипотекалық
қарыздар бойынша мерзімі өткен сыйақы
7600 Клиенттердің сенімгерлік (инвестициялық) басқарудағы активтері
7601 Ақша
7602 Аффинирленген бағалы металдар
7604 Орналастырылған салымдар
7610 Сыйақы
7611 Басқа да талаптар
7630 Сенімгерлік (инвестициялық) басқару операциялары бойынша
міндеттемелер
7631 Төленетін шоттар
7632 Басқа да міндеттемелер
7650 Капитал
7651 Капитал
7660 Сенімгерлік (инвестициялық) басқару операциялары бойынша кірістер
7661 Клиенттен активтердің түсуі
7662 Сыйақы түріндегі кірістер
7663 Активтерді сатып алу-сатудан түскен кірістер
7664 Активтерді əділ құны бойынша қайта бағалаудан болатын іске асырылған
кірістер
7665 Бағамдық айырма бойынша іске асырылған кірістер
7666 Активтерді əділ құны бойынша қайта бағалаудан болатын іске
асырылмаған кірістер
7667 Бағамдық айырма бойынша іске асырылмаған кірістер
7668 Басқа да кірістер
7680 Сенімгерлік (инвестициялық) басқару операциялары бойынша шығыстар
7681 Клиенттің активтерін алу
7682 Комиссиялық сыйақылар төлеу бойынша шығыстар
7683 Активтерді сатып алу-сатудан болған шығыстар
7684 Активтерді əділ құны бойынша қайта бағалаудан болатын іске асырылған
шығыстар
7685 Бағамдық айырма бойынша іске асырылған шығыстар
7686 Активтерді əділ құны бойынша қайта бағалаудан болатын іске
асырылмаған шығыстар
7687 Бағамдық айырма бойынша іске асырылмаған шығыстар
7688 Басқа да шығыстар
7700 Ерікті жинақтаушы зейнетақы қорларының зейнетақы активтерін
қоспағанда, кастодиандық сақтауға қабылдаған активтері
7701 Бағалы қағаздар
7702 Басқа банктердегі салымдар
7703 Аффинирленген бағалы металдар
7704 «Кері РЕПО» операциялары
7705 «РЕПО» операциялары
7706 Туынды қаржы құралдары
7707 Капиталға инвестициялар
7708 Үйлерге, машиналарға, жабдыққа, көлік жəне басқа негізгі құралдарға инвестициялар
7709 Басқа да активтер
7710 Дивидендтер
7711 Сыйақы
7712 Бағалы қағаздар бойынша алдыңғы ұстаушы есептеген сыйақы
7713 Басқа да талаптар
7800 Инвестициялық депозит туралы шарт бойынша активтер
7801 Банктің клиенттердің ақшасын есепке алу шоты
7802 Аффинирленген бағалы металдар
7803 Басқа банктердегі салымдар
7804 Ислам бағалы қағаздары
7805 Қатысу үлестері
7806 Сауда қызметін қаржыландыру операциялары бойынша талаптар
7807 Сыйақы
7808 Қорлар
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7809
7810
7811
7812
7813
7820
7830
7831
7832
7833
7834
7835
7850
7851
7860
7862
7863
7864
7865
7866
7867
7868
7869
7870
7871
7880
7881
7882
7883
7884
7886
7887
7888
7889
7890

Үйлер, машиналар, жабдық, көлік жəне басқа да құралдар
Салынып (орнатылып) жатқан негізгі құралдар
Лизингке (жалға) берілген активтер бойынша талаптар
Жалдау бойынша есептелген кірістер
Шығындарды өтеуге резервтер (провизиялар)
Басқа да талаптар
Инвестициялық депозит туралы шарт бойынша міндеттемелер
Инвестициялық депозиттер бойынша міндеттемелер
Болашақ кезеңдер кірістер
Инвестициялық депозиттер бойынша есептелген шығыстар
Инвестициялық депозиттерді басқарғаны үшін сыйақы
Басқа да міндеттемелер
Капитал
Капитал
Инвестициялық депозит туралы шарт бойынша кірістер
Сыйақы түріндегі кірістер
Активтерді сатып алу-сатудан түскен кірістер
Заңды тұлғаның жарғылық капиталына қатысудан түскен кірістер
Дисконт амортизациясы бойынша кірістер
Резервтерді (провизияларды) қалыпқа келтіруден түскен кірістер
Бағамдық айырма бойынша кірістер
Активтерді əділ құны бойынша қайта бағалаудан түскен кірістер
Лизинг (жалдау) төлемдері түріндегі кірістер
Сауда қызметін қаржыландыру операциялары бойынша кірістер
Басқа да кірістер
Инвестициялық депозит туралы шарт бойынша шығыстар
Инвестициялық депозиттер бойынша сыйақы төлеумен байланысты
шығыстар
Комиссиялық сыйақы төлеу бойынша шығыстар
Активтерді сатып алу-сатудан болған шығыстар
Сыйақы амортизациясы бойынша шығыстар
Бағамдық айырма бойынша шығыстар
Активтерді əділ құны бойынша қайта бағалаудан болған шығыстар
Негізгі құрал-жабдықтар бойынша амортизациялық аударымдар
Активтердің құнсыздануынан болатын зиян
Басқа да шығыстар

Бірінші басшы немесе ол есепке қол қоюға уəкілеттік берген адам
_______________________________________________________ __________
тегі, аты, əкесінің аты (ол бар болса)
қолы
Бас бухгалтер немесе ол есепке қол қоюға уəкілеттік берген адам
_______________________________________________________ _________
тегі, аты, əкесінің аты (ол бар болса)
қолы
Орындаушы
____________________________________________________ ____________
тегі, аты, əкесінің аты (ол бар болса)
қолы
телефон нөмірі:_________________________
Есепке қол қойылған күн 20 жылғы «___» _________
Ескертпе: əкімшілік деректерді жинауға арналған нысанды толтыру бойынша
түсіндірме осы нысанға қосымшада келтірілген.
Баланстық жəне баланстан тыс шоттардағы
қалдықтар туралы есеп нысанына қосымша
Əкімшілік деректерді жинауға арналған нысанды толтыру бойынша
түсіндірме
Баланстық жəне баланстан тыс шоттардағы қалдықтар туралы есеп
1-тарау. Жалпы ережелер
1. Осы түсіндірме (бұдан əрі – Түсіндірме) «Баланстық жəне баланстан тыс
шоттардағы қалдықтар туралы есеп» əкімшілік деректерді жинауға арналған нысанын (бұдан əрі – Нысан) толтыру бойынша бірыңғай талаптарды айқындайды.
2. Нысан «Қаржы нарығы мен қаржы ұйымдарын мемлекеттік реттеу, бақылау
жəне қадағалау туралы» 2003 жылғы 4 шілдедегі Қазақстан Республикасы Заңының
9-бабы 1-тармағының 6) тармақшасына сəйкес əзірленді.
3. Нысанды ипотекалық ұйымдар ай сайын жасайды.
4. Нысан есепті кезеңнің соңындағы жағдай бойынша жасалады. Нысандағы
деректер мың теңгемен толтырылады. Бес жүз теңгеден аз сома нөлге дейін
дөңгелектенеді, ал бес жүз теңгеге тең жəне одан жоғары сома мың теңгеге дейін
дөңгелектенеді.
5. Нысанға бірінші басшы, бас бухгалтер немесе есепке қол қоюға уəкілетті
тұлғалар жəне орындаушы қол қояды.
2-тарау. Нысанды толтыру бойынша түсіндірме
6. Нысан ипотекалық ұйымның активтер, міндеттемелер, капитал, кірістер,
шығыстар бойынша баланстық шоттарының жəне шартты жəне ықтимал талаптар
жəне міндеттемелер, меморандум шоттары бойынша баланстық жəне баланстан
тыс баптардың құрылымын ашып көрсетеді.
7. Нысан ипотекалық ұйымның жүзеге асыратын қызметіне байланысты жасалады.
8. Нысанда шоттар топтары ашып көрсетіледі жəне «Екінші деңгейдегі
банктердегі, ипотекалық ұйымдардағы жəне «Қазақстан Даму Банкі» акционерлік
қоғамындағы бухгалтерлік есептің үлгі шот жоспарын бекіту туралы» Қазақстан
Республикасының Ұлттық Банкі Басқармасының 2011 жылғы 31 қаңтардағы № 3
қаулысына (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 6793
болып тіркелген) сəйкес шоттар бойынша сомалар көрсетіледі.
9. Мəліметтер болмаған жағдайда Нысан нөлдік қалдықпен ұсынылады.
Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Басқармасының
2018 жылғы 29 маусымдағы №138 қаулысына 13-қосымша
Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Басқармасының
2014 жылғы 24 қыркүйектегі №178 қаулысына 12-қосымша
Банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдардың
есептілікті ұсыну қағидалары
Осы Банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдардың
есептілікті ұсыну қағидалары «Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі туралы»
1995 жылғы 30 наурыздағы, «Қаржы нарығы мен қаржы ұйымдарын мемлекеттік реттеу, бақылау жəне қадағалау туралы» 2003 жылғы 4 шілдедегі жəне «Мемлекеттік
статистика туралы» 2010 жылғы 19 наурыздағы Қазақстан Республикасының
заңдарына сəйкес əзірленді жəне банк операцияларының жекелеген түрлерін
жүзеге асыратын ұйымдардың Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіне (бұдан
əрі – уəкілетті орган) есептілікті ұсыну тəртібін айқындайды.
1. Қызметінің айрықша түрі қолма-қол шетел валютасымен айырбастау операцияларын ұйымдастыру болып табылатын заңды тұлғаларды қоспағанда, банк
операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдар есептілікті
уəкілетті органға автоматтандырылған ақпараттық шағын жүйе арқылы электрондық
форматта ұсынады.
Уəкілетті органның қателерді (нысан ішілік жəне нысан аралық бақылау) анықтауы
есептілікті банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымға
қайтару үшін негіз болып табылады.
2. Есепті күнгі жағдай бойынша қағаз тасымалдағыштағы есептілікке бірінші
басшы, бас бухгалтер немесе есепке қол қоюға уəкілетті тұлғалар қол қояды жəне
банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымда сақталады.
3. Есептіліктегі деректердің толықтығы мен дəйектілігі, сондай-ақ электрондық
форматта берілетін деректердің қағаз тасымалдағыштағы деректермен сəйкестігін
бірінші басшы, бас бухгалтер немесе есепке қол қоюға уəкілетті тұлғалар
қамтамасыз етеді.
4. Есептілік жасау мақсатында активтер мен шетел валютасындағы
міндеттемелер (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде
№ 8378 болып тіркелген) Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының
2013 жылғы 25 қаңтардағы № 15 қаулысының 1-тармағында жəне Қазақстан
Республикасы Қаржы министрлігінің «Валюталарды айырбастаудың нарықтық
бағамын белгілеу жəне қолдану тəртібін белгілеу туралы» 2013 жылғы 22 ақпандағы
№ 99 бұйрығында көзделген тəртіппен белгіленген валюталарды айырбастаудың
нарықтық бағамы бойынша қайта есептеліп көрсетіледі.
Қаулы Қазақстан Республикасының Əділет министрлігінде 2018 жылғы
14 қыркүйекте Нормативтік құқықтық кесімдерді мемлекеттік тіркеудің
тізіліміне №17369 болып енгізілді.

«ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ»
РЕСПУБЛИКАЛЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ
БАСҚАРМАСЫНЫҢ ҚАУЛЫСЫ
2018 жылғы 30 шілде

№162

Алматы қаласы

Қазақстан Республикасының бағалы қағаздар
нарығында инвестициялық портфельді басқаруды,
брокерлік және (немесе) дилерлік қызметті жүзеге
асыратын ұйымдар есептілігінің тізбесін, нысандарын,
мерзімдерін және оларды табыс ету қағидаларын
бекіту туралы
«Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі туралы» 1995 жылғы 30
наурыздағы, «Бағалы қағаздар рыногы туралы» 2003 жылғы 2 шілдедегі,
«Қаржы нарығы мен қаржы ұйымдарын мемлекеттiк реттеу, бақылау жəне
қадағалау туралы» 2003 жылғы 4 шілдедегі жəне «Мемлекеттік статистика
туралы» 2010 жылғы 19 наурыздағы Қазақстан Республикасының заңдарына
сəйкес Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің Басқармасы ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:
1. Мыналар:
1) осы қаулыға 1-қосымшаға сəйкес Қазақстан Республикасының бағалы
қағаздар нарығында инвестициялық портфельді басқаруды, брокерлік жəне
(немесе) дилерлік қызметті жүзеге асыратын ұйымдар есептілігінің тізбесі;
2) осы қаулыға 2-қосымшаға сəйкес меншікті активтер есебінен сатып
алынған бағалы қағаздар туралы есеп нысаны;
3) осы қаулыға 3-қосымшаға сəйкес меншікті активтер есебінен жасалған
кері репо жəне репо операциялары туралы есеп нысаны;
4) осы қаулыға 4-қосымшаға сəйкес екінші деңгейдегі банктердегі жəне
банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдардағы
ағымдағы шоттарда меншікті активтер есебінен орналастырылған салымдар
мен ақша туралы есеп нысаны;
5) осы қаулыға 5-қосымшаға сəйкес меншікті активтер есебінен басқа заңды
тұлғалардың капиталына инвестициялар туралы есеп нысаны;
6) осы қаулыға 6-қосымшаға сəйкес меншікті активтер мен клиенттердің
активтері құрамында есепке алынатын берілген қарыздар мен дебиторлық
берешек туралы есеп нысаны;
7) осы қаулыға 7-қосымшаға сəйкес инвестициялық қорлар жөніндегі есеп
нысаны;
8) осы қаулыға 8-қосымшаға сəйкес клиенттердің активтері есебінен сатып
алынған инвестициялық портфельдің құрылымы туралы есеп нысаны;
9) осы қаулыға 9-қосымшаға сəйкес инвестициялық қордың өзге мүлігінің
құрылымы туралы есеп нысаны;
10) осы қаулыға 10-қосымшаға сəйкес акционерлік қоғамдар болып табылмайтын заңды тұлғалардың капиталына инвестициялық қордың жəне басқа
да клиенттердің инвестициялары туралы есеп нысаны;
11) осы қаулыға 11-қосымшаға сəйкес зейнетақы активтерінің құны туралы
есеп нысаны;
12) осы қаулыға 12-қосымшаға сəйкес зейнетақы активтерінің инвестициялық
портфелінің құрылымы туралы есеп нысаны;
13) осы қаулыға 13-қосымшаға сəйкес зейнетақы жинақтарының көлемі
жəне ерікті зейнетақы жарналары салымшыларының/алушыларының саны
туралы есеп нысаны;
14) осы қаулыға 14-қосымшаға сəйкес зейнетақы төлемдері туралы есеп
нысаны;
15) осы қаулыға 15-қосымшаға сəйкес клиенттердің активтерін инвестициялау бойынша жасалған мəмілелер туралы есеп нысаны;
16) осы қаулыға 16-қосымшаға сəйкес меншікті активтерді инвестициялау
бойынша жасалған мəмілелер туралы есеп нысаны;
17) осы қаулыға 17-қосымшаға сəйкес клиенттердің активтерін жəне меншікті
активтерді туынды қаржы құралдарына инвестициялау бойынша жасалған
мəмілелер туралы есеп нысаны;
18) осы қаулыға 18-қосымшаға сəйкес клиенттердің активтерін жəне меншікті
активтерді инвестициялау бойынша үлестес тұлғалармен жасалған мəмілелер
туралы есеп нысаны;
19) осы қаулыға 19-қосымшаға сəйкес Қазақстан Республикасының
ұйымдастырылмаған бағалы қағаздар нарығында жасалған (тіркелген) қаржы
құралдарымен мəмілелер (операциялар) туралы есеп нысаны;
20) осы қаулыға 20-қосымшаға сəйкес Қазақстан Республикасының бағалы
қағаздар нарығында брокерлік жəне (немесе) дилерлік қызметті жүзеге асыру
лицензиясына ие ұйым туралы мəліметтер нысаны;
21) осы қаулыға 21-қосымшаға сəйкес бағалы қағаздардың халықаралық
(шетелдік) нарықтарында қаржы құралдарымен жасалған мəмілелер туралы
есеп нысаны;
22) осы қаулыға 22-қосымшаға сəйкес туынды қаржы құралдарымен
мəмілелер туралы есеп нысаны;
23) осы қаулыға 23-қосымшаға сəйкес үлестес тұлғалармен жасалған
мəмілелер туралы есеп нысаны;
24) осы қаулыға 24-қосымшаға сəйкес брокердің шоттарындағы ақша
қалдықтары туралы есеп нысаны;
25) осы қаулыға 25-қосымшаға сəйкес брокердің жəне (немесе) дилердің
қызмет көрсетуі туралы есеп нысаны;
26) осы қаулыға 26-қосымшаға сəйкес номиналды ұстаудағы бағалы қағаздар
туралы есеп нысаны;
27) осы қаулыға 27-қосымшаға сəйкес шет мемлекеттің заңнамасына сəйкес
шығарылған, номиналды ұстаудағы бағалы қағаздар туралы есеп нысаны;
28) осы қаулыға 28-қосымшаға сəйкес Қазақстан Республикасының бағалы
қағаздар нарығында инвестициялық портфельді басқаруды, брокерлік жəне
(немесе) дилерлік қызметті жүзеге асыратын ұйымдардың есептілікті табыс
ету қағидалары бекітілсін.
2. Инвестициялық портфельді басқаруды, брокерлік жəне (немесе) дилерлік
қызметті жүзеге асыратын ұйымдар осы қаулыға 2, 3, 4, 5, 6-қосымшаларға
сəйкес есептілікті Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіне (бұдан əрі –
уəкілетті орган) электрондық форматта, ай сайын, есепті айдан кейінгі айдың
бесінші жұмыс күнінен кешіктірмей ұсынады.
Инвестициялық портфельді басқаруды жүзеге асыратын ұйымдар
(бұдан əрі – инвестициялық портфельді басқарушы) осы тармақтың бірінші
бөлігінде көзделген есептілікке қосымша осы қаулыға 7, 8, 9, 10, 15, 16, 17,
18-қосымшаларға сəйкес есептілікті уəкілетті органға электрондық форматта, ай сайын, есепті айдан кейінгі айдың бесінші жұмыс күнінен кешіктірмей
ұсынады.
Ерікті зейнетақы жарналарын тарту құқығымен инвестициялық портфельді
басқарушылар (бұдан əрі – ерікті жинақтаушы зейнетақы қоры) осы қаулыға 11,
12, 13, 14-қосымшаларға сəйкес есептілікті уəкілетті органға электрондық форматта, ай сайын, есепті айдан кейінгі айдың бесінші жұмыс күнінен кешіктірмей
қосымша ұсынады.
Ерікті жинақтаушы зейнетақы қоры уəкілетті органмен жасалған активтерді
инвестициялық басқару шартына сəйкес бірыңғай жинақтаушы зейнетақы
қорының зейнетақы активтерін басқарған жағдайда, ерікті жинақтаушы
зейнетақы қоры 11, 12, 13, 14-қосымшаларға сəйкес есептілікті бірыңғай
жинақтаушы зейнетақы қорының активтері жəне басқарудағы зейнетақы
активтері бойынша жеке-жеке ұсынады.
Брокерлік жəне (немесе) дилерлік қызметті жүзеге асыратын ұйымдар (бұдан
əрі – брокерлер жəне (немесе) дилерлер) осы тармақтың бірінші бөлігінде
көзделген есептілікке қосымша осы қаулыға 19, 21 жəне 24-қосымшаларға
сəйкес есептілікті уəкілетті органға электрондық форматта, ай сайын, есепті
айдан кейінгі айдың бесінші жұмыс күнінен кешіктірмей ұсынады.
Брокерлер жəне (немесе) дилерлер осы қаулыға 20, 22, 23, 25, 26 жəне
27-қосымшаларға сəйкес есептілікті уəкілетті органға электрондық форматта, тоқсан сайын, есепті тоқсаннан кейінгі айдың соңғы күнінен кешіктірмей
қосымша ұсынады.
Брокерлік жəне (немесе) дилерлік қызметті жүзеге асыру лицензиясына ие
ерікті жинақтаушы зейнетақы қоры уəкілетті органға осы қаулыға 22, 23, 24,
25, 26, 27-қосымшаларға сəйкес есептілікті ұсынбайды.
Брокерлік жəне (немесе) дилерлік қызметті жүзеге асыру лицензияларына ие екінші деңгейдегі банктер уəкілетті органға осы қаулыға 2, 3, 4, 5, 6,
23-қосымшаларға сəйкес есептілікті ұсынбайды.
Брокерлік жəне (немесе) дилерлік қызметті жүзеге асыру лицензиясына ие
Ұлттық почта операторы уəкілетті органға осы қаулыға 2, 3, 4, 5-қосымшаларға
сəйкес есептілікті ұсынбайды.
Клиенттердің шоттарын жүргізу құқығы жоқ брокерлер жəне (немесе) дилерлер осы қаулыға 26 жəне 27-қосымшаларға сəйкес есептілікті уəкілетті
органға ұсынбайды.
Инвестициялық портфельді басқарушылар осы қаулыға 7, 8, 9, 10, 15, 16, 17
жəне 18-қосымшаларда белгіленген нысандарды толтыру кезінде сенімгерлік
басқаруға берілген уəкілетті органның алтынвалюта активтерін жəне Қазақстан
Республикасы Ұлттық қорының активтерін көрсетпейді.
3. Мына:
1) «Инвестициялық портфельді басқаруды, брокерлік жəне (немесе) дилерлік
қызметті жүзеге асыратын ұйымдар есептілігінің тізбесін, нысандарын,
ұсыну мерзімдері мен қағидаларын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы
Ұлттық Банкі Басқармасының 2013 жылғы 27 тамыздағы № 230 қаулысының
(Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 8857 болып
тіркелген, «Егемен Қазақстан» газетінде 2014 жылғы 5 сəуірде № 66 (28290)
жарияланған);
2) Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2018 жылғы 29
қаңтардағы № 5 қаулысымен (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік
тіркеу тізілімінде № 16498 болып тіркелген, 2018 жылғы 19 наурызда Қазақстан
Республикасы нормативтік құқықтық актілерінің эталондық бақылау банкінде
жарияланған) бекітілген Бағалы қағаздар нарығына кəсіби қатысушылардың
есептілікті ұсыну мəселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізілетін
(Жалғасы 15-бетте)
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Қазақстан Республикасының бағалы қағаздар нарығында инвестициялық
портфельді басқаруды, брокерлік жəне (немесе) дилерлік қызметті жүзеге
асыратын ұйымдардың есептілігінде мыналар қамтылады:
1) меншікті активтер есебінен сатып алынған бағалы қағаздар туралы есеп;
2) меншікті активтер есебінен жасалған кері репо жəне репо операциялары
туралы есеп;
3) екінші деңгейдегі банктердегі жəне банк операцияларының жекелеген
түрлерін жүзеге асыратын ұйымдардағы ағымдағы шоттарда меншікті активтер есебінен орналастырылған салымдар мен ақша туралы есеп;
4) меншікті активтер есебінен басқа заңды тұлғалардың капиталына инвестициялар туралы есеп;
5) меншікті активтер мен клиенттердің активтері құрамында есепке алынатын берілген қарыздар мен дебиторлық берешек туралы есеп;
6) инвестициялық қорлар жөніндегі есеп;
7) клиенттердің активтері есебінен сатып алынған инвестициялық
портфельдің құрылымы туралы есеп;
8) инвестициялық қордың өзге мүлігінің құрылымы туралы есеп;
9) акционерлік қоғамдар болып табылмайтын заңды тұлғалардың капиталына инвестициялық қордың жəне басқа да клиенттердің инвестициялары
туралы есеп;
10) зейнетақы активтерінің құны туралы есеп;
11) зейнетақы активтерінің инвестициялық портфелінің құрылымы туралы
есеп;
12) зейнетақы жинақтарының көлемі жəне ерікті зейнетақы жарналары
салымшыларының/алушыларының саны туралы есеп;
13) зейнетақы төлемдері туралы есеп;
14) клиенттердің активтерін инвестициялау бойынша жасалған мəмілелер
туралы есеп;
15) меншікті активтерді инвестициялау бойынша жасалған мəмілелер туралы есеп;
16) клиенттердің активтерін жəне меншікті активтерді туынды қаржы
құралдарына инвестициялау бойынша жасалған мəмілелер туралы есеп;
17) клиенттердің активтерін жəне меншікті активтерді инвестициялау бойынша үлестес тұлғалармен жасалған мəмілелер туралы есеп;
18) Қазақстан Республикасының ұйымдастырылмаған бағалы қағаздар
нарығында жасалған (тіркелген) қаржы құралдарымен мəмілелер (операциялар) туралы есеп;
19) Қазақстан Республикасының бағалы қағаздар нарығында брокерлік
жəне (немесе) дилерлік қызметті жүзеге асыру лицензиясына ие ұйым туралы мəліметтер;
20) бағалы қағаздардың халықаралық (шетелдік) нарықтарында қаржы
құралдарымен жасалған мəмілелер туралы есеп;
21) туынды қаржы құралдарымен мəмілелер туралы есеп;
22) үлестес тұлғалармен жасалған мəмілелер туралы есеп;
23) брокердің шоттарындағы ақша қалдықтары туралы есеп;
24) брокердің жəне (немесе) дилердің қызмет көрсетуі туралы есеп;
25) номиналды ұстаудағы бағалы қағаздар туралы есеп;
26) шет мемлекеттің заңнамасына сəйкес шығарылған, номиналды ұстаудағы бағалы қағаздар туралы есеп.
Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының
2018 жылғы 30 шілдедегі №162 қаулысына 2-қосымша
Əкімшілік деректерді жинауға арналған нысан
Меншікті активтер есебінен сатып алынған бағалы қағаздар
туралы есеп
Есепті кезең: 20__ жылғы «___»________
Индекс: 1- RCB_CBSA
Кезеңділігі: ай сайын
Ұсынады: инвестициялық портфельді басқарушылар; брокерлер жəне (немесе) дилерлер
Нысан қайда ұсынылады: Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі
Ұсыну мерзімі: есепті айдан кейінгі айдың бесінші жұмыс күнінен кешіктірмей,
ай сайын
_____________________________________________________
(Ұйымның атауы)

Нысан

1.1.
…
2
2.1.

Қазақстан Республикасы
ұйымдарының мемлекеттік емес
эмиссиялық бағалы қағаздары
екiншi деңгейдегі банктердің
бағалы қағаздары

2.1.1.
…
2.2. екiншi деңгейдегі банктерді
қоспағанда, заңды тұлғалардың
бағалы қағаздары
2.2.1.
…
3
Шет мемлекеттердің бағалы
қағаздары
3.1.

Сəйкестендіру нөмірі

3

4

5

Бағалы қағаздар саны
оның ішінде ауыртпалық
салынған бағалы қағаздар
барлығы

Эмитент елі

2
Қазақстан Республикасының
мемлекеттік бағалы қағаздары

Бағалы қағаз түрі

(мың теңгемен)

1
1

Пайлар

Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының
2018 жылғы 30 шілдедегі №162 қаулысына 3-қосымша

Жиынтығы

Əкімшілік деректерді жинауға арналған нысан

кестенің жалғасы:
Бағалы Бір бағалы
Кезеңі
қағазды
қағазды
есепке
өтеу
сатып алу сатып алу қойылған күні
валютасы
бағасы
күні
9
10
11
12
…

Бағалы
Номиналдық құны
қағаздарды са- валютасы бір бағалы
тып алу құны
қағаздың
құны
13
14
15

6

ауыртпалық оның ішінде
салынған
репоға
бағалы
берілген
қағаздар,
бағалы
барлығы
қағаздар
7

8

Меншікті активтер есебінен жасалған кері репо жəне репо
операциялары туралы есеп
Есепті кезең: 20__ жылғы «___»________
Индекс: 2 - RCB_REPO_SA
Кезеңділігі: ай сайын

кестенің жалғасы:
Бағалы қағаздардың баланстық құны
дисконт / есеп- оң/теріс
ауыртпалық
оның ішінде
сыйлық- телген түзету
салынған
репоға
ақы
сыйақы
бағалы
берілген
қағаздар,
бағалы
барлығы
қағаздар
16
17
18
19
20
21
…

Анықтама үшін:
қалыптастырылған резервтер (провизиялар)
22

Ұсынады: инвестициялық портфельді басқарушылар; брокерлер жəне (немесе) дилерлер
Нысан қайда ұсынылады: Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі
Ұсыну мерзімі: есепті айдан кейінгі айдың бесінші жұмыс күнінен кешіктірмей,
ай сайын
Нысан
________________________________________________
(Ұйымның атауы)
(мың теңгемен)

кестенің жалғасы:
Есепке алу
санаты
23
…

Рейтинг
есепке қойылған күні
24

есепті күні
25

Портфельдегі ағымдық
купондық мөлшерлеме
26

р/с
№

Эмитенттің атауы

Бiрiншi басшы немесе ол есепке қол қоюға уəкілеттік берген адам
___________________________________________ ____________
тегі, аты, əкесінің аты (ол бар болса)
қолы
Бас бухгалтер немесе ол есепке қол қоюға уəкілеттік берген адам
___________________________________________ ____________
тегі, аты, əкесінің аты (ол бар болса)
қолы
Орындаушы ___________________________________ ____________
тегі, аты, əкесінің аты (ол бар болса)
қолы
Телефон нөмірі:_________________________
Есепке қол қойылған күн 20___ жылғы «____» __________
Ескертпе: əкімшілік деректерді жинауға арналған нысанды толтыру бойынша түсіндірме осы нысанға қосымшада келтірілген.
Меншікті активтер есебінен сатып алынған
бағалы қағаздар туралы есеп нысанына қосымша
Əкімшілік деректерді жинауға арналған нысанды толтыру бойынша
түсіндірме
Меншікті активтер есебінен сатып алынған бағалы қағаздар
туралы есеп
1-тарау. Жалпы ережелер
1. Осы түсіндірме (бұдан əрі – Түсіндірме) «Меншікті активтер есебінен
сатып алынған бағалы қағаздар туралы есеп» əкімшілік деректерді жинауға
арналған нысанды (бұдан əрі – Нысан) толтыру бойынша бірыңғай талаптарды айқындайды.
2. Нысан «Қаржы нарығы мен қаржы ұйымдарын мемлекеттік реттеу, бақылау
жəне қадағалау туралы» 2003 жылғы 4 шілдедегі Қазақстан Республикасы
Заңының 9-бабы 1-тармағының 6) тармақшасына сəйкес əзірленді.
3. Нысанды инвестициялық портфельді басқарушы, брокер жəне (немесе) дилер есепті кезеңнің соңындағы жағдай бойынша ай сайын жасайды.
Нысандағы деректер мың теңгемен толтырылады. 500 (бес жүз) теңгеден аз
сома 0 (нөлге) дейін дөңгелектенеді, ал 500 (бес жүз) теңгеге тең жəне одан
жоғары сома 1000 (мың) теңгеге дейін дөңгелектенеді.
4. Нысанға бірінші басшы, бас бухгалтер немесе есепке қол қоюға уəкілеттік
берілген адамдар жəне орындаушы қол қояды.
2-тарау. Нысанды толтыру бойынша түсіндірме
5. 2 жəне 3-бағандарда бағалы қағаз эмитентінің атауы жəне оның
резиденттік елі көрсетіледі.
6. 4-бағанда типі көрсетіле отырып, сатып алынған бағалы қағаз түрі
көрсетіледі.
7. 5-бағанда бағалы қағаздың сəйкестендіру нөмірі, эмитенттің айналыс
мерзімі аяқталған жəне эмитент оларды өтеу міндеттемелерін орындамаған
эмиссиялық бағалы қағаздар бойынша міндеттемелері жөніндегі талап ету
құқықтарына қатысты – талап ету құқықтарының сəйкестендіргіші көрсетіледі.
8. 6-бағанда данамен сатып алынған бағалы қағаздардың саны данамен
көрсетіледі. Борыштық бағалы қағаздар шығарылым валютасында номиналдық
құны бойынша көрсетіледі.
9. 7-бағанда есепті күнге ауыртпалық салынған бағалы қағаздардың саны
көрсетіледі.
10. 8-бағанда есепті күні репоға берілген, ауыртпалық салынған бағалы
қағаздардың саны көрсетіледі.
11. 9 жəне 14-бағандарда валюта кодтары «Валюталар мен қорларды
көрсетуге арналған кодтар» ҚР ҰЖ 07 ISO 4217-2012 Қазақстан Республикасының
ұлттық жіктеушісіне сəйкес көрсетіледі.
12. 10-бағанда мəміленің теңгемен жүзеге асырылғанын растайтын бастапқы
құжатта (биржалық куəлік, брокердің жəне (немесе) дилердің есебі, ақпарат
берудің жəне төлемдер жасаудың халықаралық банкаралық жүйесі (SWIFT)
бойынша алынған растау) жазылған баға үтірден кейін төрт таңбаға дейінгі
дəлдікпен көрсетіледі. Борыштық бағалы қағаздардың бағасы жинақталған
сыйақыны ескере отырып, үтірден кейінгі төрт таңбаға дейінгі дəлдікпен коминалды құнға қатысты пайызбен көрсетіледі. Бағалы қағазды (борыштық бағалы
қағаздарды қоспағанда) сатып алу шетел валютасымен төленген жағдайда
осы сома мəміле жасасқан күні қалыптасқан валюта айырбастаудың нарықтық
бағамы бойынша көрсетіледі.
13. 11-бағанда бухгалтерлік есепте бастапқы танылу күні көрсетіледі.
14. 12-бағанда борыштық бағалы қағаздарды өтеу күні көрсетіледі.
15. 13-бағанда агенттерге, консультанттарға, брокерлерге (дилерлерге)
төленген сыйақыны жəне комиссияны қосқанда, тікелей сатып алуға байланысты шығыстарды, қор биржаларының алымдарын, сондай-ақ аударым
бойынша банк қызметтерін қосқанда, сатып алушының сатушыға төлеген
пайызының (мұндай бар болса) шамасына азайтылған бағалы қағаздардың
сатып алу құны көрсетіледі.
16. 14 жəне 15-бағандар борыштық бағалы қағаздар бойынша толтырылады. 15-бағанда облигацияны шығару кезінде айқындалған, купондық облигация бойынша пайыздармен көрінетін сыйақы есептелетін облигация құнының
ақшалай көрінісі, сондай-ақ облигацияны ұстаушыға оны өтеу кезінде төленуге
тиіс сома көрсетіледі. Сомасы шығарылым валютасымен көрсетіледі.
17. 16-бағанда бағалы қағаздардың бухгалтерлік есепте берілген құны
көрсетіледі.
18. 17-бағанда дисконттың (алу белгісімен) немесе сыйлықақының (абсолюттік көрінісінде) амортизацияланбаған бөлігі көрсетіледі.
19. 18-бағанда есептелген, бірақ алынбаған сыйақы көрсетіледі, осы бағанды
толтыру кезінде борыштық бағалы қағаздар бойынша купон көрсетіледі, акциялар бойынша дивидендтер көрсетіледі.
20. 19-бағанда оң немесе теріс түзету көрсетіледі.
21. 20-бағанда ауыртпалық салынған бағалы қағаздардың бухгалтерлік
есепте берілген құны көрсетіледі.
22. 21-бағанда репо шарттарымен ауыртпалық салынған бағалы қағаздардың
бухгалтерлік есепте берілген құны көрсетіледі.
23. 22-бағанда қаржылық есептіліктің халықаралық стандарттарына сəйкес
қалыптастырылған резервтер (провизиялар) мөлшері көрсетіледі. Резервтер
(провизиялар) мөлшері абсолютті шамада көрсетіледі.
24. 23-бағанда бағалы қағаздың «басқа да жиынтық кіріс арқылы əділ құны
бойынша есептелетін», «пайда немесе зиян арқылы əділ құны бойынша есептелетін» немесе «амортизацияланған құны бойынша есептелетін» санаты
көрсетіледі.
25. 24 жəне 25-бағандарды толтыру кезінде «Болу қажеттілігі қаржы
ұйымдарының қызметін реттейтін Қазақстан Республикасының заңнамасына
сəйкес талап етілетін заңды тұлғалар жəне елдер үшін ең аз рейтингіні, осы
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1.1.
1.1.1.
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1.2.1.
2
2.1.
2.1.1.
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2.2.1.

2
Кері репо
операциялары
Тура тəсіл

Номиналдық құн
валютасы

Қазақстан Республикасының бағалы қағаздар нарығында
инвестициялық портфельді басқаруды, брокерлік жəне (немесе)
дилерлік қызметті жүзеге асыратын ұйымдар есептілігінің тізбесі

Эмитенттің атауы

5.1.
…
6
6.1.
…
7

Бағалы қағаздар
саны

Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының
2018 жылғы 30 шілдедегі №162 қаулысына 1-қосымша

р/с
№

Халықаралық қаржы
ұйымдарының бағалы қағаздары

барлығы

«КЕЛІСІЛДІ»
Қазақстан Республикасының
Ұлттық экономика министрлігі
Статистика комитетінің Төрағасы
_____________________ Н. Айдапкелов
2018 жылғы 12 қыркүйек

4.1.
…
5

Сəйкестендіру
нөмірі

Ұлттық Банк Төрағасы Д.АҚЫШЕВ

рейтингіні беретін рейтингілік агенттіктер тізбесін белгілеу туралы» Қазақстан
Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2012 жылғы 24 желтоқсандағы №
385 қаулысының (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде
№ 8318 болып тіркелген) 3-тармағында көрсетілген рейтингілік агенттіктердің
бірі берген облигациялар бойынша бағалы қағаздың рейтингі, акциялар бойынша эмитенттің рейтингі, мемлекеттік бағалы қағаздар бойынша ел рейтингі
көрсетіледі. Рейтингі болмаған кезде 24 жəне 25-бағандарда «рейтингі жоқ»
деп көрсетіледі. Бұл бағандар Қазақстан Республикасының мемлекеттік бағалы
қағаздары бойынша толтырылмайды.
26. 26-бағанда Нысанды ұсыну күні борыштық қаржы құралдары бойынша
купондық мөлшерлеме көрсетіледі.
27. Мəліметтер болмаған жағдайда, Нысан нөлдік қалдықтармен ұсынылады.

Қазақстан Республикасының
бейрезидент эмитенттерінің
мемлекеттік емес бағалы
қағаздары

Бағалы қағаз түрі

Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық актілерінің тізбесі
1-тармағының күші жойылды деп танылсын.
4. Зерттеулер жəне статистика департаменті (Тутушкин В.А.) Қазақстан
Республикасының заңнамасында белгіленген тəртіппен:
1) Заң департаментімен (Сəрсенова Н.В.) бірлесіп осы қаулыны Қазақстан
Республикасының Əділет министрлігінде мемлекеттік тіркеуді;
2) осы қаулы мемлекеттік тіркелген күннен бастап күнтізбелік он күн ішінде
оны қазақ жəне орыс тілдерінде «Республикалық құқықтық ақпарат орталығы»
шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кəсіпорнына
ресми жариялау жəне Қазақстан Республикасы нормативтік құқықтық
актілерінің эталондық бақылау банкіне енгізу үшін жіберуді;
3) осы қаулыны ресми жарияланғаннан кейін Қазақстан Республикасы Ұлттық
Банкінің ресми интернет-ресурсына орналастыруды;
4) осы қаулы мемлекеттік тіркелгеннен кейін он жұмыс күні ішінде Заң
департаментіне осы қаулының осы тармағының 2), 3) тармақшаларында жəне
3-тармағында көзделген іс-шаралардың орындалуы туралы мəліметтерді
ұсынуды қамтамасыз етсін.
5. Қаржылық қызметтерді тұтынушылардың құқықтарын қорғау жəне сыртқы
коммуникациялар басқармасы (Терентьев А.Л.) осы қаулы мемлекеттік
тіркелгеннен кейін күнтізбелік он күн ішінде оның көшірмесін мерзімді баспасөз
басылымдарында ресми жариялауға жіберуді қамтамасыз етсін.
6. Осы қаулының орындалуын бақылау Қазақстан Республикасының Ұлттық
Банкі Төрағасының орынбасары Ж.Б. Құрмановқа жүктелсін.
7. Осы қаулы алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн
өткен соң қолданысқа енгізіледі.

…
4

Эмитент елі

(Жалғасы. Басы 14-бетте)

15

3

4

5

6

7

Кезең
Операция Операция
ашылған жабылған
күн
күн

8

9

Автоматты тəсіл
Репо операциялары
Тура тəсіл
Автоматты тəсіл

кестенің жалғасы:
Операция Сыйақы Баланс- Анықтама үшін:
Рейтинг
мерзімі мөлшертық
қалыптаскүнмен
лемесі
құны
тырылған
мəміле есепті
резервтер
жасалкүні
(провизиялар) ған күні
10
11
12
13
14
15
…

Қор биржасы
тізімінің санаты
мəміле есепті
жасалкүні
ған күні
16
17

Бiрiншi басшы немесе ол есепке қол қоюға уəкілеттік берген адам
___________________________________________ ____________
тегі, аты, əкесінің аты (ол бар болса)
қолы
Бас бухгалтер немесе ол есепке қол қоюға уəкілеттік берген адам
___________________________________________ ____________
тегі, аты, əкесінің аты (ол бар болса)
қолы
Орындаушы ___________________________________ ____________
тегі, аты, əкесінің аты (ол бар болса)
қолы
Телефон нөмірі:_________________________
Есепке қол қойылған күн 20___ жылғы «____» __________
Ескертпе: əкімшілік деректерді жинауға арналған нысанды толтыру бойынша түсіндірме осы нысанға қосымшада келтірілген.
Меншікті активтер есебінен жасалған кері репо жəне
репо операциялары туралы есеп нысанына қосымша
Əкімшілік деректерді жинауға арналған нысанды толтыру бойынша
түсіндірме
Меншікті активтер есебінен жасалған кері репо жəне репо
операциялары туралы есеп
1-тарау. Жалпы ережелер
1. Осы түсіндірме (бұдан əрі – Түсіндірме) «Меншікті активтер есебінен
жасалған кері репо жəне репо операциялары туралы есеп» əкімшілік деректерді
жинауға арналған нысанды (бұдан əрі – Нысан) толтыру бойынша бірыңғай
талаптарды айқындайды.
2. Нысан «Қаржы нарығы мен қаржы ұйымдарын мемлекеттік реттеу, бақылау
жəне қадағалау туралы» 2003 жылғы 4 шілдедегі Қазақстан Республикасы
Заңының 9-бабы 1-тармағының 6) тармақшасына сəйкес əзірленді.
3. Нысанды инвестициялық портфельді басқарушы, брокер жəне (немесе) дилер есепті кезеңнің соңындағы жағдай бойынша ай сайын жасайды.
Нысандағы деректер мың теңгемен толтырылады. 500 (бес жүз) теңгеден аз
сома 0 (нөлге) дейін дөңгелектенеді, ал 500 (бес жүз) теңгеге тең жəне одан
жоғары сома 1000 (мың) теңгеге дейін дөңгелектенеді.
4. Нысанға бірінші басшы, бас бухгалтер немесе есепке қол қоюға уəкілеттік
берілген адамдар жəне орындаушы қол қояды.
2-тарау. Нысанды толтыру бойынша түсіндірме
5. 4-бағанда типі көрсетіле отырып, берілген жəне (немесе) сатып алынған
кері репо жəне (немесе) репо операциялары бойынша бағалы қағаз түрі
көрсетіледі.
6. 6-бағанда кері репо жəне (немесе) репо операциялары бойынша берілген
жəне (немесе) сатып алынған бағалы қағаздардың саны көрсетіледі.
7. 7-бағанда валюталардың кодтары «Валюталар мен қорларды көрсетуге
арналған кодтар» ҚР ҰЖ 07 ISO 4217-2012 Қазақстан Республикасының
мемлекеттік жіктеушісіне сəйкес көрсетіледі.
8. 14 жəне 15-бағандарды толтыру кезінде «Болу қажеттілігі қаржы
ұйымдарының қызметін реттейтін Қазақстан Республикасының заңнамасына
сəйкес талап етілетін заңды тұлғалар жəне елдер үшін ең аз рейтингіні, осы
рейтингіні беретін рейтингілік агенттіктер тізбесін белгілеу туралы» Қазақстан
Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2012 жылғы 24 желтоқсандағы №
385 қаулысының (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде
№ 8318 болып тіркелген) 3-тармағында көрсетілген рейтингілік агенттіктердің
бірі берген облигациялар бойынша бағалы қағаздың рейтингі, акциялар бойынша эмитенттің рейтингі, мемлекеттік бағалы қағаздар бойынша ел рейтингі
көрсетіледі. Рейтингі болмаған кезде 14 жəне 15-бағандарда «рейтингі жоқ»
деп көрсетіледі. Бұл бағандар Қазақстан Республикасының мемлекеттік бағалы
қағаздары бойынша толтырылмайды.
9. 16 жəне 17-бағандарда Қазақстан Республикасының қор биржасының
ресми тізіміне сəйкес Қазақстан Республикасы резиденттерінің бағалы
қағаздарының санаты көрсетіледі. Қазақстан Республикасының қор биржасы
ресми тізімінің санаты болмаған кезде 16 жəне 17-бағандарда «листингі жоқ»
деп көрсетіледі. Бұл бағандар Қазақстан Республикасы бейрезиденттерінің
бағалы қағаздары мен Қазақстан Республикасының мемлекеттік бағалы
қағаздары бойынша толтырылмайды.
10. Мəліметтер болмаған жағдайда Нысан нөлдік қалдықтармен ұсынылады.
(Жалғасы 16-бетте)

RESMI

16
(Жалғасы. Басы 14-15-беттерде)

Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының
2018 жылғы 30 шілдедегі №162 қаулысына 4-қосымша
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10. Кесте салымдар мен ақша сомасы көрсетіле отырып жəне əрбір валюта, екінші деңгейдегі банк жəне банк операцияларының жекелеген түрлерін
жүзеге асыратын ұйым бойынша жеке-жеке толтырылады.
11. Мəліметтер болмаған жағдайда Нысан нөлдік қалдықтармен ұсынылады.

Əкімшілік деректерді жинауға арналған нысан
Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының
2018 жылғы 30 шілдедегі №162 қаулысына 5-қосымша

Екінші деңгейдегі банктердегі жəне банк операцияларының жекелеген
түрлерін жүзеге асыратын ұйымдардағы ағымдағы шоттарда меншікті
активтер есебінен орналастырылған салымдар мен ақша туралы есеп
Есепті кезең: 20__ жылғы «___»________

Əкімшілік деректерді жинауға арналған нысан
Меншікті активтер есебінен басқа заңды тұлғалардың капиталына инвестициялар туралы есеп

Индекс: 3- RCB_Vklady_SA

Есепті кезең: 20__ жылғы «___»________

Кезеңділігі: ай сайын

Нысан қайда ұсынылады: Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі
Ұсыну мерзімі: есепті айдан кейінгі айдың бесінші жұмыс күнінен кешіктірмей,
ай сайын

1

1.1.
…
2
2.1.
…
3
3.1.
…
4
4.1.
…
5.

5.1.
…
6

Банктің атауы
салым орналас- есепті
тырылған күні
күні
3
4

2
Екінші деңгейдегі
банктердің шоттарындағы ақша

5

Банктік салым шартының
жасалған күні
мен нөмірі
күні

нөмірі

Салым мерзімі
(күнмен)

Рейтингі

р/с
№

1.

Салым валютасы

Нысан
______________________________________________________
(Ұйымның атауы)
(мың теңгемен)

6

7

8

Кезеңділігі: ай сайын
Ұсынады: инвестициялық портфельді басқарушылар; брокерлер жəне (немесе) дилерлер

Ұсыну мерзімі: есепті айдан кейінгі айдың бесінші жұмыс күнінен кешіктірмей,
ай сайын

(мың теңгемен)
Заңды
№ тұлғаның
атауы
2

Сатып
алу
құны

Баланстық құны
Жарғылық
Сатып
оның ішінде капиталдағы алынған
Барлығы есептелген үлес (%-бен)
күні
дивидендтер

3

4

5

6

Орындаушы ___________________________________ ____________
тегі, аты, əкесінің аты (ол бар болса)
қолы
Телефон нөмірі:_________________________

9
…

Ескертпе: əкімшілік деректерді жинауға арналған нысанды толтыру бойынша түсіндірме осы нысанға қосымшада келтірілген.
Меншікті активтер мен клиенттердің активтері
құрамында есепке алынатын берілген қарыздар мен
дебиторлық берешек туралы есеп нысанына қосымша
Əкімшілік деректерді жинауға арналған нысанды толтыру бойынша
түсіндірме

1. Осы түсіндірме (бұдан əрі – Түсіндірме) «Меншікті активтер мен
клиенттердің активтері құрамында есепке алынатын берілген қарыздар мен
дебиторлық берешек туралы есеп» əкімшілік деректерді жинауға арналған
нысанды (бұдан əрі – Нысан) толтыру бойынша бірыңғай талаптарды
айқындайды.
2. Нысан «Қаржы нарығы мен қаржы ұйымдарын мемлекеттік реттеу, бақылау
жəне қадағалау туралы» 2003 жылғы 4 шілдедегі Қазақстан Республикасы
Заңының 9-бабы 1-тармағының 6) тармақшасына сəйкес əзірленді.
3. Нысанды инвестициялық портфельді басқарушы, брокер жəне (немесе) дилер есепті кезеңнің соңындағы жағдай бойынша ай сайын жасайды.
Нысандағы деректер мың теңгемен толтырылады. 500 (бес жүз) теңгеден аз
сома 0 (нөлге) дейін дөңгелектенеді, ал 500 (бес жүз) теңгеге тең жəне одан
жоғары сома 1000 (мың) теңгеге дейін дөңгелектенеді.
4. Нысанға бірінші басшы, бас бухгалтер немесе есепке қол қоюға уəкілеттік
берілген адамдар жəне орындаушы қол қояды.
2-тарау. Нысанды толтыру бойынша түсіндірме

Ескертпе: əкімшілік деректерді жинауға арналған нысанды толтыру бойынша түсіндірме осы нысанға қосымшада келтірілген.

Əкімшілік деректерді жинауға арналған нысанды толтыру бойынша
түсіндірме

теңгемен

шетел
валютасымен
11

Баланстық құны
барлығы

12

Анықтама
үшін:
оның ішінде қалыптастырылған
салым
резервтер
бойынша
есептелген (провизиялар)
сыйақы
13
14

Меншікті активтер есебінен басқа заңды тұлғалардың капиталына
инвестициялар туралы есеп

Ескертпе

Салым бойынша
негізгі борыш сомасы

10

Орындаушы ___________________________________ ____________
тегі, аты, əкесінің аты (ол бар болса)
қолы
Телефон нөмірі:_________________________

Есепке қол қойылған күн 20___ жылғы «____» __________

Меншікті активтер есебінен басқа заңды тұлғалардың капиталына
инвестициялар туралы есеп нысанына қосымша

Салым бойынша сыйақы
мөлшерлемесі
(жылдық пайыздармен)

Бiрiншi басшы немесе ол есепке қол қоюға уəкілеттік берген адам
___________________________________________ ____________
тегі, аты, əкесінің аты (ол бар болса)
қолы

1-тарау. Жалпы ережелер

Бас бухгалтер немесе ол есепке қол қоюға уəкілеттік берген адам
___________________________________________ ____________
тегі, аты, əкесінің аты (ол бар болса)
қолы

кестенің жалғасы:

15

Бiрiншi басшы немесе ол есепке қол қоюға уəкілеттік берген адам
___________________________________________ ____________
тегі, аты, əкесінің аты (ол бар болса)
қолы
Бас бухгалтер немесе ол есепке қол қоюға уəкілеттік берген адам
___________________________________________ ____________
тегі, аты, əкесінің аты (ол бар болса)
қолы
Орындаушы ___________________________________ ____________
тегі, аты, əкесінің аты (ол бар болса)
қолы

1-тарау. Жалпы ережелер
1. Осы түсіндірме (бұдан əрі – Түсіндірме) «Меншікті активтер есебінен
басқа заңды тұлғалардың капиталына инвестициялар туралы есеп» əкімшілік
деректерді жинауға арналған нысанды (бұдан əрі – Нысан) толтыру бойынша
бірыңғай талаптарды айқындайды.
2. Нысан «Қаржы нарығы мен қаржы ұйымдарын мемлекеттік реттеу, бақылау
жəне қадағалау туралы» 2003 жылғы 4 шілдедегі Қазақстан Республикасы
Заңының 9-бабы 1-тармағының 6) тармақшасына сəйкес əзірленді.
3. Нысанды инвестициялық портфельді басқарушы, брокер жəне (немесе) дилер есепті кезеңнің соңындағы жағдай бойынша ай сайын жасайды.
Нысандағы деректер мың теңгемен толтырылады. 500 (бес жүз) теңгеден аз
сома 0 (нөлге) дейін дөңгелектенеді, ал 500 (бес жүз) теңгеге тең жəне одан
жоғары сома 1000 (мың) теңгеге дейін дөңгелектенеді.
4. Нысанға бірінші басшы, бас бухгалтер немесе есепке қол қоюға уəкілеттік
берілген адамдар жəне орындаушы қол қояды.
2-тарау. Нысанды толтыру бойынша түсіндірме

Телефон нөмірі:_________________________
Есепке қол қойылған күн 20___ жылғы «____» __________
Ескертпе: əкімшілік деректерді жинауға арналған нысанды толтыру бойынша түсіндірме осы нысанға қосымшада келтірілген.
Екінші деңгейдегі банктердегі жəне банк операцияларының
жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдардағы ағымдағы шоттарда меншікті активтер есебінен орналастырылған салымдар мен ақша
туралы есеп нысанына қосымша

5. Нысанда ұйымның қауымдасқан ұйымдардың, сондай-ақ басқа заңды
тұлғалардың капиталына инвестицияларының мөлшері туралы мəліметтер
көрсетіледі.
6. Нысанның барлық деректері ұйым капиталына қатысатын заңды тұлға
қызметінің сипаты бойынша ұсынылады.
7. 4-бағанда заңды тұлғалардың капиталына инвестициялардың бухгалтерлік
есепте көрсетілген баланстық құны көрсетіледі.
8. 5-бағанда заңды тұлғалардың капиталына инвестициялар бойынша есептелген дивиденттер сомасы көрсетіледі.
9. 7-бағанда бухгалтерлік есепте бастапқы танылған күні көрсетіледі.
10. Мəліметтер болмаған жағдайда Нысан нөлдік қалдықтармен ұсынылады.
Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының
2018 жылғы 30 шілдедегі №162 қаулысына 6-қосымша

Екінші деңгейдегі банктердегі жəне банк операцияларының жекелеген
түрлерін жүзеге асыратын ұйымдардағы ағымдағы шоттарда меншікті
активтер есебінен орналастырылған салымдар мен ақша туралы есеп

Əкімшілік деректерді жинауға арналған нысан

1-тарау. Жалпы ережелер

Меншікті активтер мен клиенттердің активтері құрамында есепке
алынатын берілген қарыздар мен дебиторлық берешек туралы есеп

Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының
2018 жылғы 30 шілдедегі №162 қаулысына 7-қосымша
Əкімшілік деректерді жинауға арналған нысан
Инвестициялық қорлар жөніндегі есеп
Есепті кезең: 20__ жылғы «___»________
Индекс: 5 - RCB_IF

Ұсынады: инвестициялық портфельді басқарушылар
Нысан қайда ұсынылады: Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі
Ұсыну мерзімі: есепті айдан кейінгі айдың бесінші жұмыс күнінен кешіктірмей,
ай сайын

Есепті кезең: 20__ жылғы «___»________

___________________________________________________
(Ұйымның атауы)

Индекс: 27 - RCB_ DZ

Ұсынады: брокерлер жəне (немесе) дилерлер, инвестициялық портфельді
басқарушылар
Нысан қайда ұсынылады: Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі
Ұсыну мерзімі: есепті айдан кейінгі айдың бесінші жұмыс күнінен кешіктірмей,
ай сайын
__________________________________________________
(Ұйымның атауы)

Нысан

1
1.
1.1.
…
2.
2.1.
…
3.
3.1.
…

Беру
Клиенттің атауы
Контрагенттің
(туын(меншікті активтер) / та- (дебитордың)
дау)
лап ету түрі
атауы
күні
2
Меншікті активтер бойынша барлығы

Инвестициялық
қорлардың активтері
бойынша барлығы

Басқа да клиенттердің
активтері бойынша
барлығы

3

4

Өтеу
(жабу)
күні
5

Валютасы

(мың теңгемен)

№

Нысан

(мың теңгемен)

Кезеңділігі: ай сайын

2-тарау. Нысанды толтыру бойынша түсіндірме
5. 3 жəне 4-бағандарды толтыру кезінде «Болу қажеттілігі қаржы ұйымдарының қызметін реттейтін Қазақстан Республикасының заңнамасына сəйкес талап
етілетін заңды тұлғалар жəне елдер үшін ең аз рейтингіні, осы рейтингіні беретін
рейтингілік агенттіктер тізбесін белгілеу туралы» Қазақстан Республикасы
Ұлттық Банкі Басқармасының 2012 жылғы 24 желтоқсандағы № 385
қаулысының (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде №
8318 болып тіркелген) 3-тармағында көрсетілген рейтингілік агенттіктердің бірі
берген екінші деңгейдегі банктің рейтингі көрсетіледі. Рейтингі болмаған кезде
3 жəне 4-бағандарда «рейтингі жоқ» деп көрсетіледі. Бұл бағандар Қазақстан
Республикасының Ұлттық Банкіндегі салымдар бойынша толтырылмайды.
6. 5-бағанда валюталардың кодтары «Валюталар мен қорларды көрсетуге
арналған кодтар» ҚР ҰЖ 07 ISO 4217-2012 Қазақстан Республикасының
мемлекеттік жіктеушісіне сəйкес көрсетіледі.
7. 8-бағанда банктік салым шарты бойынша салымның мерзімі көрсетіледі,
салым мерзімі ұзартылған жағдайда ұзартылған мерзімі ескеріліп көрсетіледі.
8. 10 жəне 11-бағандарда меншікті активтерді Қазақстан Республикасының
Ұлттық Банкінде, екінші деңгейдегі банктерде жəне банк операцияларының
жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдарда орналастыру сомасы
көрсетіледі. Активтер шетел валютасындағы салымға орналастырылған
жағдайда баламасы ұлттық валюта – теңгемен 10-бағанда бір мезгілде
көрсетіле отырып, 11-баған толтырылады, активтер ұлттық валюта – теңгедегі
салымға орналастырылған жағдайда 10-баған толтырылады.
9. Егер салымға меншік құқығын шектеулер болса, онда 15-бағанда «иə»
деген сөз қойылады.

5. Нысанда брокердің жəне (немесе) дилердің жəне (немесе) инвестициялық
портфельді басқарушының меншікті активтері жəне инвестициялық портфельді
басқарушы клиенттерінің активтері құрамында есепке алынатын берілген
қарыздар мен дебиторлық берешек туралы мəліметтер, оның ішінде беру
шарттары бойынша талап ету құқықтары көрсетіледі.
Бағалы қағаздар нарығында кəсіби қызметті жүзеге асыру шеңберінде
брокерлік жəне (немесе) дилерлік жəне (немесе) инвестициялық портфельді
басқарушының қызметтерін көрсетуге, сондай-ақ əкімшілік-шаруашылық
қызметпен байланысты дебиторлық берешек сомасы жинақталған түрде
беріледі. Бағалы қағаздар нарығында кəсіби қызметті жүзеге асыру шеңберінде
брокерлік жəне (немесе) дилерлік жəне (немесе) инвестициялық портфельді
басқарушының қызметтерін көрсетуге, сондай-ақ əкімшілік-шаруашылық
қызметпен байланысты дебиторлық берешекке қатысты 3, 4, 5, 6, 7 жəне
11-бағандар толтырылмайды.
6. 3-бағанда шарт бойынша контрагенттің (дебитордың) атауы көрсетіледі.
7. 4-бағанда шартқа сəйкес қарыз беру күні немесе дебиторлық берешек
туындаған күн (беру шарттары бойынша талап ету құқықтары) көрсетіледі.
8. 5-бағанда шартқа сəйкес қарызды өтеу күні немесе дебиторлық берешек
бойынша міндеттемелерді орындау күні көрсетіледі.
9. 6-бағанда қарыз немесе дебиторлық берешек валютасы көрсетіледі.
10. 8-9-бағандарда болуына қарай есептелген сыйақы көрсетіле отырып,
талап етудің ағымдағы құны көрсетіледі.
11. 10-бағанда болған жағдайда актив бойынша резервтер (провизиялар)
сомасы көрсетіледі.
12. 11-бағанда қарыз берілген немесе дебиторлық берешек туындаған
бастапқы есепке алу құжаты (қарыз беру шарты, талап ету құқықтарын беру
шарты жəне басқалары) көрсетіледі.
13. Мəліметтер болмаған жағдайда Нысан нөлдік қалдықтармен ұсынылады.

Кезеңділігі: ай сайын

Əкімшілік деректерді жинауға арналған нысанды толтыру бойынша
түсіндірме

1. Осы түсіндірме (бұдан əрі – Түсіндірме) «Екінші деңгейдегі банктердегі жəне
банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдардағы
ағымдағы шоттарда меншікті активтер есебінен орналастырылған салымдар
мен ақша туралы есеп» əкімшілік деректерді жинауға арналған нысанды (бұдан
əрі – Нысан) толтыру бойынша бірыңғай талаптарды айқындайды.
2. Нысан «Қаржы нарығы мен қаржы ұйымдарын мемлекеттік реттеу, бақылау
жəне қадағалау туралы» 2003 жылғы 4 шілдедегі Қазақстан Республикасы
Заңының 9-бабы 1-тармағының 6) тармақшасына сəйкес əзірленді.
3. Нысанды инвестициялық портфельді басқарушы, брокер жəне (немесе) дилер есепті кезеңнің соңындағы жағдай бойынша ай сайын жасайды.
Нысандағы деректер мың теңгемен толтырылады. 500 (бес жүз) теңгеден аз
сома 0 (нөлге) дейін дөңгелектенеді, ал 500 (бес жүз) теңгеге тең жəне одан
жоғары сома 1000 (мың) теңгеге дейін дөңгелектенеді.
4. Нысанға бірінші басшы, бас бухгалтер немесе есепке қол қоюға уəкілеттік
берілген адамдар жəне орындаушы қол қояды.

11

8

7

Бiрiншi басшы немесе ол есепке қол қоюға уəкілеттік берген адам
___________________________________________ ____________
тегі, аты, əкесінің аты (ол бар болса)
қолы

Барлығы

10

Меншікті активтер мен клиенттердің активтері құрамында есепке
алынатын берілген қарыздар мен дебиторлық берешек туралы есеп

…

Банк операцияларының жекелеген түрлерін
жүзеге асыратын ұйымдардың
шоттарындағы
ақша

9

…

Нысан
__________________________________________________________
(Ұйымның атауы)

2

Шартты салымдар

8

Мəміле
негіздемесі

Есепке қол қойылған күн 20___ жылғы «____» __________

Нысан қайда ұсынылады: Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі

1

Мерзімді
салымдар

оның ішінде есептелген сыйақы

Бас бухгалтер немесе ол есепке қол қоюға уəкілеттік берген адам
___________________________________________ ____________
тегі, аты, əкесінің аты (ол бар болса)
қолы

Индекс: 4 - RCB_IKDU

1

Талап етуге дейінгі
салымдар

барлығы
(теңгемен)

Анықтама үшін:
қалыптастырылған резервтер
(провизиялар)

Ескертпе

Ұсынады: инвестициялық портфельді басқарушылар; брокерлер жəне (немесе) дилерлер

кестенің жалғасы:
Есепті күні талап етудің ағымдағы
құны

6

Сыйақы
мөлшерлемесі
7

Инвестициялық
қордың
атауы

Айналыстағы
пайлар
(акциялар)
саны

1

2

Пайдың есептеу құны
(инвестициялық пай қоры үшін)
есепті кезеңнің
басында

есепті кезеңнің
соңында

3

4

Пай кірістілігі
(инвестициялық
пай қоры үшін),
жылдық %-бен
5

кестенің жалғасы:
Акциялар құны
(акционерлік
инвестициялық
қор үшін)
6

Заңды тұлғалар
пайшыларының
саны
(инвестициялық
пай қоры үшін)
7

Жеке тұлғалар
Кастодиан- Ескертпе
пайшыларының
банктің
саны
атауы
(инвестициялық пай
қоры үшін)
8
9
10

Бiрiншi басшы немесе ол есепке қол қоюға уəкілеттік берген адам
___________________________________________ ____________
тегі, аты, əкесінің аты (ол бар болса)
қолы
Бас бухгалтер немесе ол есепке қол қоюға уəкілеттік берген адам
___________________________________________ ____________
тегі, аты, əкесінің аты (ол бар болса)
қолы
Орындаушы ___________________________________ ____________
тегі, аты, əкесінің аты (ол бар болса)
қолы
Телефон нөмірі:_________________________
Есепке қол қойылған күн 20___ жылғы «____» __________
Ескертпе: əкімшілік деректерді жинауға арналған нысанды толтыру бойынша түсіндірме осы нысанға қосымшада келтірілген.
(Жалғасы 17-бетте)

RESMI

4 ҚАЗАН 2018 ЖЫЛ

(Жалғасы. Басы 14-16-беттерде)

3-кесте. Екінші деңгейдегі банктердегі салымдар

Əкімшілік деректерді жинауға арналған нысанды
толтыру бойынша түсіндірме

р/с
№

Банктің рейтингі

Клиенттің /
банктің атауы

Инвестициялық қорлар жөніндегі есеп
1
1.

1-тарау. Жалпы ережелер
1. Осы түсіндірме (бұдан əрі – Түсіндірме) «Инвестициялық қорлар жөніндегі
есеп» əкімшілік деректерді жинауға арналған нысанды (бұдан əрі – Нысан)
толтыру бойынша бірыңғай талаптарды айқындайды.
2. Нысан «Қаржы нарығы мен қаржы ұйымдарын мемлекеттік реттеу, бақылау
жəне қадағалау туралы» 2003 жылғы 4 шілдедегі Қазақстан Республикасы
Заңының 9-бабы 1-тармағының 6) тармақшасына сəйкес əзірленді.
3. Нысанды инвестициялық портфельді басқарушы ай сайын жасайды жəне
есепті кезеңнің соңындағы жағдай бойынша толтырылады. Нысандағы деректер мың теңгемен толтырылады.
4. Нысанға бірінші басшы, бас бухгалтер немесе есепке қол қоюға уəкілеттік
берілген адамдар жəне орындаушы қол қояды.

Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының
2018 жылғы 30 шілдедегі №162 қаулысына 8-қосымша
Əкімшілік деректерді жинауға арналған нысан
Клиенттердің активтері есебінен сатып алынған инвестициялық
портфельдің құрылымы туралы есеп
Есепті кезең: 20 __ жылғы «___» ________

Кезеңділігі: ай сайын

Ұсыну мерзімі: есепті айдан кейінгі айдың бесінші жұмыс күнінен кешіктірмей,
ай сайын
_____________________________________________________
(Ұйымның атауы)

Нысан

Эмитенттің елі

Бағалы қағаз
түрi

Сəйкестендіру
нөмірі

барлығы

(мың теңгемен)

3

4

5

6

Бағалы қағаздардың саны (дана)
оның ішінде ауыртпалық салынған
бағалы қағаздар
ауыртпалық
оның ішінде
салынған бағалы репоға берілген
қағаздар, барлығы бағалы қағаздар
7
8

Барлық басқа
да клиенттер бойынша
жиынтығы

2.1.
…

Барлық басқа да
клиенттер бойынша жиынтығы

2.1.
…
Барлығы:

Сыйақы
Сыйақы
төлеу кезеңі мөлшерлемесі
(жылдық пайыздармен)
кезең- күні
ділігі
9
…

10

номиналды

тиімді

11

12

Салым бойынша
негізгі борыш сомасы

Баланстық құны

барлығы шетел барлығы
оның
(теңгемен) валюішінде
тасыесептелген
мен
сыйақы
13
14
15
16

17

Бiрiншi басшы немесе ол есепке қол қоюға уəкілеттік берген адам
___________________________________________ ____________
тегі, аты, əкесінің аты (ол бар болса)
қолы
Бас бухгалтер немесе ол есепке қол қоюға уəкілеттік берген адам
___________________________________________ ____________
тегі, аты, əкесінің аты (ол бар болса)
қолы

Клиенттердің активтері есебінен сатып алынған инвестициялық
портфельдің құрылымы туралы есеп нысанына қосымша

Клиенттердің активтері есебінен сатып алынған инвестициялық
портфельдің құрылымы туралы есеп
1-тарау. Жалпы ережелер
1. Осы түсіндірме (бұдан əрі – Түсіндірме) «Клиенттердің активтері есебінен
сатып алынған инвестициялық портфельдің құрылымы туралы есеп» əкімшілік
деректерді жинауға арналған нысанды (бұдан əрі – Нысан) толтыру бойынша
бірыңғай талаптарды айқындайды.
2. Нысан «Қаржы нарығы мен қаржы ұйымдарын мемлекеттік реттеу, бақылау
жəне қадағалау туралы» 2003 жылғы 4 шілдедегі Қазақстан Республикасы
Заңының 9-бабы 1-тармағының 6) тармақшасына сəйкес əзірленген.
3. Инвестициялық портфельді басқарушы Нысанды ай сайын жасайды жəне
есепті кезеңнің соңындағы жағдай бойынша толтырады. Нысандағы деректер
мың теңгемен толтырылады. 500 (бес жүз) теңгеден аз сома 0 (нөлге) дейін
дөңгелектенеді, ал 500 (бес жүз) теңгеге тең жəне одан жоғары сома 1000
(мың) теңгеге дейін дөңгелектенеді.
4. Нысанға бірінші басшы, бас бухгалтер немесе есепке қол қоюға уəкілетті
адамдар мен орындаушы қол қояды.

растайтын бастапқы құжатта көрсетілген үтірден кейін төрт таңбаға дейінгі
дəлдікпен бағасы көрсетіледі. Сатып алынған бағалы қағазға шетел валютасымен ақы төленген жағдайда, баламасы ұлттық валюта - теңгемен 9 жəне
11-бағандарда бір мезгілде көрсетіле отырып, 10 жəне 12-бағандар толтырылады, сатып алынған бағалы қағазға ұлттық валюта - теңгемен ақы төленген
жағдайда, 9 жəне 11-бағандар толтырылады;
5) 15-бағанда бухгалтерлік есепте берілген құны көрсетіледі;
6) 17 жəне 18-бағандарды толтыру кезінде «Болу қажеттілігі қаржы
ұйымдарының қызметін реттейтін Қазақстан Республикасының заңнамасына
сəйкес талап етілетін заңды тұлғалар жəне елдер үшін ең төменгі рейтингіні, осы
рейтингіні беретін рейтингілік агенттіктер тізбесін белгілеу туралы» Қазақстан
Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2012 жылғы 24 желтоқсандағы №
385 қаулысының (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде
№ 8318 болып тіркелген) 3-тармағында көрсетілген рейтингтік агенттіктердің
бірі берген облигациялар бойынша бағалы қағаздың рейтингі, эмитенттің акциялар бойынша рейтингі, мемлекеттік бағалы қағаздар бойынша ел рейтингі
көрсетіледі. Рейтингі болмаған кезде 17 жəне 18-бағандарда «рейтингі жоқ»
деп көрсетіледі. Бұл бағандар Қазақстан Республикасының мемлекеттік бағалы
қағаздары бойынша толтырылмайды. 17-бағанда бухгалтерлік есепте бастапқы
танылған күніндегі рейтингі көрсетіледі;
7) 19 жəне 20-бағандарда Қазақстан Республикасының қор биржасының
ресми тізіміне сəйкес Қазақстан Республикасының резиденттері бағалы
қағаздарының санаты көрсетіледі. Қазақстан Республикасының қор биржасы
ресми тізімінің санаты болмаған кезде 19 жəне 20-бағандарда «листингі жоқ»
деп көрсетіледі. Бұл бағандар Қазақстан Республикасының бейрезиденттерінің
бағалы қағаздары мен Қазақстан Республикасының мемлекеттік бағалы
қағаздары бойынша толтырылмайды. 19-бағанда бухгалтерлік есепте бастапқы
танылған күніндегі қор биржасы тізімінің санаты көрсетіледі;
8) кестеде зейнетақы активтері есебінен «кері репо» операциялары бойынша сатып алынған бағалы қағаздар көрсетілмейді.
8. 3-кесте бойынша:
1) 2-бағанда инвестициялық портфельді басқарушының немесе банк
клиентінің тегі, аты жəне əкесінің аты (ол бар болса) немесе атауы көрсетіледі;
2) 3 жəне 4-бағандарды толтыру кезінде «Болу қажеттілігі қаржы
ұйымдарының қызметін реттейтін Қазақстан Республикасының заңнамасына
сəйкес талап етілетін заңды тұлғалар жəне елдер үшін ең төменгі рейтингіні, осы
рейтингіні беретін рейтингілік агенттіктер тізбесін белгілеу туралы» Қазақстан
Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2012 жылғы 24 желтоқсандағы №
385 қаулысының (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде
№ 8318 болып тіркелген) 3-тармағында көрсетілген рейтингтік агенттіктердің
бірі берген екінші деңгейдегі банктің рейтингі көрсетіледі. Рейтингі болмаған
кезде 3 жəне 4-бағандарда «рейтингі жоқ» деп көрсетіледі. Бұл бағандар
Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіндегі салымдар бойынша толтырылмайды;
3) 5-бағанда валюта кодтары «Валюталар мен қорларды көрсетуге арналған
кодтар» ҚР ҰС 07 ISO 4217-2012 Қазақстан Республикасының мемлекеттік
жіктеушісіне сəйкес көрсетіледі;
4) 8-бағанда банктік салым шарты бойынша салымның мерзімі көрсетіледі,
салым мерзімі ұзартылған жағдайда, ұзартылған мерзімі ескеріліп көрсетіледі;
5) 9 жəне 10-бағандарда жинақталған сыйақыны төлеу күні мен кезеңділігі
банктік салым шартының талаптарына сəйкес көрсетіледі;
6) 13 жəне 14-бағандарда клиенттердің активтерін Қазақстан
Республикасының Ұлттық Банкіндегі жəне екінші деңгейдегі банктердегі
салымға орналастыру сомасы көрсетіледі. Зейнетақы активтері шетел
валютасындағы салымға орналастырылған жағдайда, баламасы ұлттық валюта - теңгемен 13-бағанда бір мезгілде көрсетіле отырып, 14-баған толтырылады, зейнетақы активтері ұлттық валюта - теңгемен салымға орналастырылған
жағдайда, 13-баған толтырылады;
7) 15-бағанда бухгалтерлік есепте жазылған құн көрсетіледі;
8) кесте əрбір банк бойынша жəне салымның əрбір валютасы бойынша жеке-жеке салымдар сомасы көрсетіле отырып толтырылады;
9) кестеде зейнетақы активтері есебінен орналастырылған салымдар
көрсетілмейді.
9. Мəліметтер болмаған жағдайда, Нысан нөлдік қалдықтармен ұсынылады.
Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының
2018 жылғы 30 шілдедегі №162 қаулысына 9-қосымша
Əкімшілік деректерді жинауға арналған нысан
Инвестициялық қордың өзге мүлігінің құрылымы туралы есеп
Есепті кезең: 20 __ жылғы «___» ________
Индекс: 7-RCB_PROPERTY
Кезеңділігі: ай сайын
Ұсынады: инвестициялық портфельді басқарушылар

2-тарау. Нысанды толтыру бойынша түсіндірме
Барлығы:

кестенің жалғасы:
Номиналды құны
валюбір бағалы
тасы қағаздың құны
9
…

Төлем
Бір бағалы
валю- қағаз үшін сатасы тып алу құны

10

11

Кезеңі

Бағалы
қағаздың
есепке
өтелген сатып алу
қойылған күн
күн
құны
13
14
15

12

кестенің жалғасы:
Бағалы қағаздардың баланстық құны
Барлығы
барлығы
(теңгемен)

оның ішінде
есептелген
сыйақы

16
…

17

оның ішінде ауыртпалық салынған
бағалы қағаздар
ауыртпалық
оның ішінде
салынған бағалы
репоға берілген
қағаздар, барлығы бағалы қағаздар
18

Анықтама
үшін:
қалыптастырылған резервтер (провизиялар)
20

19

кестенің жалғасы:
Рейтингі
есепке
есепті күні
қойылған күні
21
22
…

Қор биржасы тізімінің санаты
есепке қойылған есепті күні
күні
23
24

Портфельдегі
ағымдағы купондық
мөлшерлеме
25

Клиенттің /
эмитенттің атауы

Бағалы қағаз түрi

Сəйкестендіру нөмірі

Бағалы қағаздардың
саны (дана)

Номиналды құн валютасы

Мəміле валютасы

1

2

3

4

5

6

7

8

1.

Бір бағалы қағаз
үшін ашу бағасы
барлығы
(теңгемен)

Р/с
№

Эмитенттің елі

2-кесте. Клиенттердің активтері есебінен кері репо операциялары бойынша
сатып алынған бағалы қағаздар
(мың теңгемен)

номиналды
құнының
валютасымен

9

10

Инвестициялық
қорлар бойынша
жиынтығы

1.1.
…
2.

Барлық басқа да
клиенттер бойынша жиынтығы

2.1.
…
Барлығы:

кестенің жалғасы:

12

13

14

есепті күні

11

есепке
қойылған күні

Операция
жабылған
күн

есепті күні

Операция
ашылған
күн

Қор биржасы тізімінің
санаты

есепке
қойылған күні

номиналды
құнының валютасы мен

Рейтингі

Операция бойынша
кірістілік мөлшерлемесі

барлығы
(теңгемен)

Кезеңі

Бағалы қағаздардың
баланстық құны

Бір бағалы қағаз
үшін жабу бағасы

…

8

Əкімшілік деректерді жинауға арналған нысанды толтыру бойынша
түсіндірме

1-кесте. Клиенттердің активтері есебінен сатып алынған бағалы қағаздар

1.1.
…
2.

7

Ескертпе: əкімшілік деректерді жинауға арналған нысанды толтыру бойынша түсіндірме осы нысанға қосымшада келтірілген.

Нысан қайда ұсынылады: Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі

2
Инвестициялық
қорлар бойынша жиынтығы

6

Есепке қол қойылған күн 20___ жылғы «____» __________

Ұсынады: инвестициялық портфельді басқарушылар

1

нөмірі

Орындаушы ___________________________________ ____________
тегі, аты, əкесінің аты (ол бар болса)
қолы
Телефон нөмірі:_________________________

Индекс: 6 - RCB_СП_client

1.

күні

Анықтама үшін:
қалыптастырылған
резервтер (провизиялар)

5. 5-баған формула (Р1/Р2-1)/N х 365 күн х 100) бойынша толтырылады,
мұнда:
P1 - есепті кезеңнің соңындағы пайдың есептеу құны (4-баған);
P2 - есепті кезеңнің басындағы пайдың есептеу құны (3-баған);
N - есепті кезеңдегі күндер саны.
6. 3, 4, 5 жəне 6-бағандар үтірден кейін төрт таңбамен көрсетіледі.
7. Мəліметтер болмаған жағдайда Нысан нөлдік қалдықтармен ұсынылады.

Клиенттің/
эмитенттің
атауы

1.1.
…
2.

5

Банктік салым
шартының
жасалған күні
мен нөмірі

кестенің жалғасы:

2-тарау. Нысанды толтыру бойынша түсіндірме

Р/с
№

2
Инвестициялық
қорлар бойынша
жиынтығы

салым орналас- есепті
тырылған күні
күні
3
4

Салым
валютасы

Салым мерзімі
(күнмен)

Инвестициялық қорлар жөніндегі есеп нысанына қосымша

(мың теңгемен)

15

16

17

18

19

20

5. Нысан əрбір инвестициялық қор бойынша жəне инвестициялық қор болып
табылмайтын барлық клиенттер бойынша толтырылады.
6. 1-кесте бойынша:
1) 2-бағанда инвестициялық портфельді басқарушы клиентінің жəне
бағалы қағаз эмитентінің тегі, аты, əкесінің аты (ол бар болса) немесе атауы
көрсетіледі;
2) 4-бағанда типі көрсетіле отырып, сатып алынған бағалы қағаз түрі
көрсетіледі;
3) 6-бағанда сатып алынған бағалы қағаздардың саны данамен көрсетіледі.
Борыштық бағалы қағаздар шығарылым валютасында номиналдық құны бойынша көрсетіледі;
4) 9 жəне 11-бағандарда валюта кодтары «Валюталар мен қорларды көрсетуге
арналған кодтар» ҚР ҰЖ 07 ISO 4217-2012 Қазақстан Республикасының
мемлекеттік жіктеушісіне сəйкес көрсетіледі;
5) 10-баған борыштық бағалы қағаздар бойынша толтырылады;
6) 12-бағанда мəміленің жүзеге асырылуын растайтын бастапқы құжатта
(биржалық куəлік, брокердің жəне (немесе) дилердің есебі, ақпарат аудару
мен төлемдер жасаудың халықаралық банкаралық жүйесі (SWIFT) бойынша
алынған растау) жазылған баға үтірден кейін төрт таңбаға дейінгі дəлдікпен
көрсетіледі. Борыштық бағалы қағаздардың бағасы жинақталған сыйақыны
ескере отырып, үтірден кейінгі төрт таңбаға дейінгі дəлдікпен коминалды құнға
қатысты пайызбен көрсетіледі. Бағалы қағазды (борыштық бағалы қағаздарды
қоспағанда) сатып алу шетел валютасымен төленген жағдайда осы сома
мəміле жасасқан күні қалыптасқан валюта айырбастаудың нарықтық бағамы
бойынша көрсетіледі;
7) 13-бағанда бухгалтерлік есепте бастапқы танылған күні көрсетіледі;
8) 14-бағанда борыштық бағалы қағаздарды өтеу мерзімі көрсетіледі;
9) 15-бағанда агенттерге, консультанттарға, брокерлерге (дилерлерге)
төленген сыйақылар мен комиссияларды, қор биржаларының алымдарын,
сондай-ақ аудару бойынша жəне сатып алушы сатушыға төлеген пайызға
азайтылған (мұндай бар болса) банк қызметтерін қоса алғанда, сатып алумен
тікелей байланысты шығыстарды қоса алғанда, қаржы құралдарының сатып
алу құны көрсетіледі;
10) 16-бағанда бухгалтерлік есепте көрсетілген бағалы қағаздар құны
көрсетіледі;
11) 20-бағанда бухгалтерлік есепте көрсетілген, қалыптастырылған
резервтердің (провизиялардың) сомасы көрсетіледі;
12) 21 жəне 22-бағандарды толтыру кезінде «Болу қажеттілігі қаржы
ұйымдарының қызметін реттейтін Қазақстан Республикасының заңнамасына
сəйкес талап етілетін заңды тұлғалар жəне елдер үшін ең төменгі рейтингіні, осы
рейтингіні беретін рейтингілік агенттіктер тізбесін белгілеу туралы» Қазақстан
Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2012 жылғы 24 желтоқсандағы №
385 қаулысының (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде
№ 8318 болып тіркелген) 3-тармағында көрсетілген рейтингтік агенттіктердің
бірі берген облигациялар бойынша бағалы қағаздың рейтингі, эмитенттің акциялар бойынша рейтингі, мемлекеттік бағалы қағаздар бойынша ел рейтингі
көрсетіледі. Рейтингі болмаған кезде 21 жəне 22-бағандарда «рейтингі жоқ»
деп көрсетіледі. Бұл бағандар Қазақстан Республикасының мемлекеттік бағалы
қағаздары бойынша толтырылмайды. 21-бағанда бухгалтерлік есепте бастапқы
танылған күніндегі рейтингі көрсетіледі;
13) 23 жəне 24-бағандарда Қазақстан Республикасының қор биржасының
ресми тізіміне сəйкес Қазақстан Республикасының резиденттерінің бағалы
қағаздарының санаты көрсетіледі. Қазақстан Республикасының қор биржасы
ресми тізімінің санаты болмаған кезде 23 жəне 24-бағандарда «листингі жоқ»
деп көрсетіледі. Бұл бағандар Қазақстан Республикасының бейрезиденттерінің
бағалы қағаздары мен Қазақстан Республикасының мемлекеттік бағалы
қағаздары бойынша толтырылмайды. 23-бағанда бухгалтерлік есепте бастапқы
танылған күніндегі қор биржасы тізімінің санаты көрсетіледі;
14) 25-бағанда Нысанды беру күніндегі борыштық қаржы құралдары бойынша купондық мөлшерлеме көрсетіледі;
15) кестеде зейнетақы активтері есебінен сатып алынған бағалы қағаздар
көрсетілмейді.
7. 2-кесте бойынша:
1) 2-бағанда инвестициялық портфельді басқарушы клиентінің немесе
бағалы қағаз эмитентінің тегі, аты жəне əкесінің аты (ол бар болса) немесе
атауы көрсетіледі;
2) 4-бағанда «кері репо» операциялары бойынша сатып алынған бағалы
қағаздың түрі типін көрсете отырып көрсетіледі;
3) 7 жəне 8-бағандарда валюта кодтары «Валюталар мен қорларды көрсетуге
арналған кодтар» ҚР ҰЖ 07 ISO 4217-2012 Қазақстан Республикасының
мемлекеттік жіктеушісіне сəйкес көрсетіледі;
4) 9 жəне 10-бағандарда «кері репо» операциясының жүзеге асырылуын
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Нысан қайда ұсынылады: Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі
Ұсыну мерзімі: есепті айдан кейінгі айдың бесінші жұмыс күнінен кешіктірмей,
ай сайын
Нысан
__________________________________________________
(Ұйымның атауы)
(мың теңгемен)
Р/с
№

Инвестициялық
қордың атауы

Мүліктің атауы

Сатып
алу
құны

Баланстық Есепке
құны
қою
күні

1

2

3

4

5

1.

х

Жер телімдері

х

Үйлер мен
ғимараттар

х

Басқа да негізгі
құралдар

6

Ескертпе

7

1.1.
…
2
2.1.
…
3.
3.1.
…
Всего

Бiрiншi басшы немесе ол есепке қол қоюға уəкілеттік берген адам
___________________________________________ ____________
тегі, аты, əкесінің аты (ол бар болса)
қолы
Бас бухгалтер немесе ол есепке қол қоюға уəкілеттік берген адам
___________________________________________ ____________
тегі, аты, əкесінің аты (ол бар болса)
қолы
Орындаушы ___________________________________ ____________
тегі, аты, əкесінің аты (ол бар болса)
қолы
Телефон нөмірі:_________________________
Есепке қол қойылған күн 20___ жылғы «____» __________
Ескертпе: əкімшілік деректерді жинауға арналған нысанды толтыру бойынша түсіндірме осы нысанға қосымшада келтірілген.
Инвестициялық қордың өзге мүлігінің құрылымы
туралы есеп нысанына қосымша
Əкімшілік деректерді жинауға арналған нысанды толтыру бойынша
түсіндірме
Инвестициялық қордың өзге мүлігінің құрылымы туралы есеп
1-тарау. Жалпы ережелер
1. Осы түсіндірме (бұдан əрі – Түсіндірме) «Инвестициялық қордың өзге
мүлігінің құрылымы туралы есеп» əкімшілік деректерді жинауға арналған нысанды (бұдан əрі – Нысан) толтыру бойынша бірыңғай талаптарды айқындайды.
2. Нысан «Қаржы нарығы мен қаржы ұйымдарын мемлекеттік реттеу, бақылау
жəне қадағалау туралы» 2003 жылғы 4 шілдедегі Қазақстан Республикасы
Заңының 9-бабы 1-тармағының 6) тармақшасына сəйкес əзірленді.
3. Инвестициялық портфельді басқарушы Нысанды ай сайын жасайды жəне
есепті кезеңнің соңындағы жағдай бойынша толтырады. Нысандағы деректер
мың теңгемен толтырылады. 500 (бес жүз) теңгеден аз сома 0 (нөлге) дейін
дөңгелектенеді, ал 500 (бес жүз) теңгеге тең жəне одан жоғары сома 1000
(мың) теңгеге дейін дөңгелектенеді.
4. Нысанға бірінші басшы, бас бухгалтер немесе есепке қол қоюға уəкілетті
адамдар мен орындаушы қол қояды.
(Жалғасы 18-бетте)

RESMI

1.1.
...
2.

Барлық басқа да клиенттер бойынша жиынтығы

2.1.
...
Барлығы:

Бiрiншi басшы немесе ол есепке қол қоюға уəкілеттік берген адам
___________________________________________ ____________
тегі, аты, əкесінің аты (ол бар болса)
қолы
Бас бухгалтер немесе ол есепке қол қоюға уəкілеттік берген адам
___________________________________________ ____________
тегі, аты, əкесінің аты (ол бар болса)
қолы
Орындаушы ___________________________________ ____________
тегі, аты, əкесінің аты (ол бар болса)
қолы
Телефон нөмірі:_________________________
Есепке қол қойылған күн 20___ жылғы «____» __________
Ескертпе: əкімшілік деректерді жинауға арналған нысанды толтыру бойынша түсіндірме осы нысанға қосымшада келтірілген.
Акционерлік қоғамдар болып табылмайтын заңды тұлғалардың
капиталына инвестициялық қордың жəне басқа да клиенттердің
инвестициялары туралы есеп нысанына қосымша
Əкімшілік деректерді жинауға арналған нысанды толтыру
бойынша түсіндірме
Акционерлік қоғамдар болып табылмайтын заңды тұлғалардың
капиталына инвестициялық қордың жəне басқа да клиенттердің
инвестициялары туралы есеп
1-тарау. Жалпы ережелер
1. Осы түсіндірме (бұдан əрі – Түсіндірме) «Акционерлік қоғамдар болып
табылмайтын заңды тұлғалардың капиталына инвестициялық қордың жəне
басқа да клиенттердің инвестициялары туралы есеп» əкімшілік деректерді
жинауға арналған нысанды (бұдан əрі – Нысан) толтыру бойынша бірыңғай
талаптарды айқындайды.
2. Нысан «Қаржы нарығы мен қаржы ұйымдарын мемлекеттік реттеу, бақылау
жəне қадағалау туралы» 2003 жылғы 4 шілдедегі Қазақстан Республикасы
Заңының 9-бабы 1-тармағының 6) тармақшасына сəйкес əзірленді.
3. Инвестициялық портфельді басқарушы Нысанды ай сайын жасайды жəне
есепті кезеңнің соңындағы жағдай бойынша толтырады. Нысандағы деректер
мың теңгемен толтырылады. 500 (бес жүз) теңгеден аз сома 0 (нөлге) дейін
дөңгелектенеді, ал 500 (бес жүз) теңгеге тең жəне одан жоғары сома 1000
(мың) теңгеге дейін дөңгелектенеді.
4. Нысанға бірінші басшы, бас бухгалтер немесе есепке қол қоюға уəкілетті
адамдар мен орындаушы қол қояды.
2-тарау . Нысанды толтыру бойынша түсіндірме
5. 2-бағанда инвестициялық портфельді басқарушының клиенті болып табылатын жеке тұлғаның тегі, аты, əкесінің аты (ол бар болса), инвестициалық
қордың немесе заңды тұлғаның атауы көрсетіледі.
6. 4-бағанда акциялардың сатып алу күніндегі сатып алу құны көрсетіледі.
7. 6-бағанда бухгалтерлік есепте көрсетілген инвестициялар құны көрсетіледі.
8. Нысан əрбір клиент бойынша толтырылады.
9. Мəліметтер болмаған жағдайда, Нысан нөлдік қалдықпен ұсынылады.

Бiрiншi басшы немесе ол есепке қол қоюға уəкілеттік берген адам
___________________________________________ ____________
тегі, аты, əкесінің аты (ол бар болса)
қолы

Орындаушы ___________________________________ ____________
тегі, аты, əкесінің аты (ол бар болса)
қолы
Телефон нөмірі:_________________________

Əкімшілік деректерді жинауға арналған нысан
Зейнетақы активтерінің құны туралы есеп
Есепті кезең: 20 __ жылғы «___» ________
Индекс: 9-RCB_PA
Кезеңділік: ай сайын

Нысан қайда ұсынылады: Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі
Ұсыну мерзімі: есепті айдан кейінгі айдың бесінші жұмыс күнінен кешіктірмей,
ай сайын
Нысан
__________________________________________________
(Ұйымның атауы)
(теңгемен)
Р/с
№

Көрсеткіш

күні, айы,
жылы

…

күні, айы,
жылы

1.

2.

3.

…

…

1.

Инвестициялық шоттардағы күн басталғандағы
қалдық, оның ішінде:

1.1

теңгемен

1.2

шетел валюталарында

1

Ескертпе: əкімшілік деректерді жинауға арналған нысанды толтыру бойынша түсіндірме осы нысанға қосымшада келтірілген.
Зейнетақы активтерінің құны туралы есеп нысанына қосымша
Əкімшілік деректерді жинауға арналған нысанды толтыру бойынша
түсіндірме

3

4

5

6

2
Қазақстан Республикасының мемлекеттік
бағалы қағаздары

1.1.
…
2

x
x
Қазақстан Республикасы ұйымдарының
мемлекеттік емес эмиссиялық бағалы
қағаздары
екінші деңгейдегі банктердің бағалы
қағаздары

2.1.
2.1.1.
…
2.2.

екінші деңгейдегі банктерді қоспағанда,
заңды тұлғалардың бағалы қағаздары

2.2.1.
…
3.
3.1.
…
4.

Шет мемлекеттердің бағалы қағаздары
x
x
Қазақстан Республикасының бейрезидент эмитенттерінің мемлекеттік бағалы
қағаздары

4.1.
…
5.

x
x
Халықаралық қаржы ұйымдарының
бағалы қағаздары

5.1.
…
6
6.1.
…
7

x
x
Пайлар

Жиынтығы:

х

кестенің жалғасы:
Бағалы
қағаздардың
саны (дана)

Номиналдық
құны
бір бағалы
қағаздың
құны

7
…

8

9

10

Бір бағалы қағазды
сатып алу бағасы
барлығы номиналды құнның
валютасымен
11
12

Кезең
есепке өтеу
алған күні
күн
13

14

Бағалы қағаздардың ағымдағы құны
Барлығы

16
…

17

18

Рейтинг

Қор биржасы
тізімінің санаты

Анықтама
үшін:
қалыптасқан
резервтер
(провизиялар)

19

20

21

22

23

24

5. Нысан есепті айдың əрбір күні үшін толтырылады. «Жылы, күні, айы»
көрсеткіштер бойынша ақпарат «кк.аа.жжжж» форматында көрсетіледі.
6. Нысан теңгемен толтырылады. 1.2, 2.2, 3.2, 4.2, 5.2 жəне 6.2-жолдарда
теңгеге балама сомалары көрсетіледі.
7. 6-жолда көрсетілген есепті айдың соңындағы басқа да активтердің тізбесі
Нысанның ескертпесінде көрсетіледі.
8. 8-жолды толтырған кезде нақты шығындар бойынша бағаланатын қаржы
құралдары бойынша мəліметтер көрсетіледі. Мəміле жасау (қаржы құралдарын
сатып алуға тікелей байланысты) кезінде келтірілген шығындар, оның ішінде
агенттерге, консультанттарға, брокерлерге (дилерлерге) төленген сыйақылар
мен комиссиялық сыйақылар, қор биржаларының алымдары, сондай-ақ аударым бойынша банк шығыстары осы қаржы құралдарының құнына қосылады.
Қаржы құралдарының құнына сатып алу сəтіне дейінгі кезеңде есептелген
сыйақылар (осындай бар болса) да кіреді.
9. 9-жолды толтырған кезде нақты сату немесе өтеу құны бойынша сатылған
немесе өтелген қаржы құралдары туралы мəліметтер көрсетіледі.
10. 10-жол бойынша мəліметтер Зейнетақы активтерінің инвестициялық
портфельінің құрылымы туралы есептің деректеріне сəйкес көрсетіледі.
11. 11.5-жолды толтырған кезде резервтер (провизиялар) оны жасау күнінің
соңына айына бір рет көрсетіледі.

25

2-кесте. «Кері репо» операциялары бойынша сатып алынған бағалы қағаздар

Зейнетақы активтерінің құны туралы есеп

1. Осы түсіндірме (бұдан əрі – Түсіндірме) «Зейнетақы активтерінің құны
туралы есеп» əкімшілік деректерді жинауға арналған нысанды (бұдан əрі –
Нысан) толтыру бойынша бірыңғай талаптарды айқындайды.
2. Нысан «Қаржы нарығы мен қаржы ұйымдарын мемлекеттік реттеу, бақылау
жəне қадағалау туралы» 2003 жылғы 4 шілдедегі Қазақстан Республикасы
Заңының 9-бабы 1-тармағының 6) тармақшасына сəйкес əзірленді.
3. Нысанды ерікті зейнетақы қоры ай сайын жасайды жəне есепті кезеңге
толтырады. Нысан теңгемен беріледі.
4. Нысанға бірінші басшы, бас бухгалтер немесе есепке қол қоюға уəкілетті
адамдар мен орындаушы қол қояды.

15

кестенің жалғасы:

Есепке қол қойылған күн 20___ жылғы «____» __________

2-тарау. Нысанды толтыру бойынша түсіндірме

Ұсынады: ерікті жинақтаушы зейнетақы қоры

Эмитенттің атауы

1

Бас бухгалтер немесе ол есепке қол қоюға уəкілеттік берген адам
___________________________________________ ____________
тегі, аты, əкесінің аты (ол бар болса)
қолы

1-тарау. Жалпы ережелер
Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының
2018 жылғы 30 шілдедегі №162 қаулысына 11-қосымша

р/с
№

Сəйкестендіру
нөмірі

9

(теңгемен)
р/с
№

Эмитенттің
атауы

1

2

Еми- Бағалы СəйкесБағалы
Номиналды Мəміле
тенттің қағаз тендіру
қағаздар
құн валю- валю-таелі
түрі
нөмірі саны (дана)
тасы
сы
3
4
5
6
7
8

Жиынтығы:

кестенің жалғасы:
Бір бағалы
қағаздың ашылу
бағасы

Бір бағалы қағаздың
жабылу бағасы

барбарноминалды
номиналды
лығы
лығы
құн валюқұн валюта(теңге
(теңге
тасымен
сымен
мен)
мен)
9
…

10

11

12

Операцияларды
ашу күні

Операцияларды
жабу күні

13

14

15

16

Кезең

3-кесте. Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіндегі жəне екінші
деңгейдегі банктердегі салымдар
(теңгемен)

салымды
орналастыру күніне
3

4

5

Банк рейтингі
р/с
№

1

Банктің
атауы

2

Банктік салым шарты жасалған күн
жəне оның нөмірі
күні

нөмірі

6

7

Жиынтығы:

(Жалғасы 19-бетте)

Сыйақы
төлеу
кезеңі
күні

8

Бағалы
қағазды сатып
алу құны

7

Портфельдегі ағымдағы
купондық мөлшерлеме

Ескертпе

6

Операция бойынша кірістілік
мөлешерлемесі

Меншік құқығын
тіркеу күні

5

(теңгемен)
Бағалы қағаз
түрі

Эмитенттің
жарғылық
капиталындағы
үлесі (%)

4

1-кесте. Зейнетақы активтерінің есебінен сатып алынған бағалы қағаздар

есепті күні

Баланстық құны
(мың теңгемен)

3

2
Инвестициялық қорлар
бойынша жиынтығы

Нысан

__________________________________________________
(Ұйымның атауы)

кезеңділігі

Төлеу күні

1
1.

Инвестициялық
портфельді басқарушы
клиентінің атауы

Сатып алу құны
(мың теңгемен)

Р/с
№

Эмитенттің
атауы

__________________________________________________
(Ұйымның атауы)
(мың теңгемен)

Ұсыну мерзімі: есепті айдан кейінгі айдың бесінші жұмыс күнінен кешіктірмей,
ай сайын

Бағалы
қағаздардың
ағымдағы құны

Нысан

Нысан қайда ұсынылады: Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі

Эмитенттің елі

Ұсыну мерзімі: есепті айдан кейінгі айдың бесінші жұмыс күнінен кешіктірмей,
ай сайын

Ұсынады: ерікті жинақтаушы зейнетақы қоры

Салым мерзімі
(күндермен)

Нысан қайда ұсынылады: Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі

Кезеңділігі: ай сайын

есепке алынған күні

Ұсынады: инвестициялық портфельді басқарушылар

Индекс: 10-RCB_SPPA

Экономикалық
қызмет түрі

Кезеңділігі: ай сайын

Есепті кезең: 20 __ жылғы «___» ________

есепті күні

Индекс: 8-RCB_IKDU_client

Зейнетақы активтерінің инвестициялық портфелінің құрылымы
туралы есеп

есепке алынған күні

Есепті кезең: 20 __ жылғы «___» ________

Əкімшілік деректерді жинауға арналған нысан

Бағалы қағаздар санаты

Акционерлік қоғамдар болып табылмайтын заңды тұлғалардың
капиталына инвестициялық қордың жəне басқа да клиенттердің
инвестициялары туралы есеп

Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының
2018 жылғы 30 шілдедегі №162 қаулысына 12-қосымша

Салым валютасы

Əкімшілік деректерді жинауға арналған нысан

Төлем валютасы

Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының
2018 жылғы 30 шілдедегі №162 қаулысына 10-қосымша

есепті
күнде

5. 3-бағанда өзге мүліктің атауы мен оның орналасқан жері көрсетіледі.
6. 4-бағанда нақты шығындар бойынша бағаланатын мəліметтер көрсетіледі.
Мəміле жасалған кезде келтірілген шығындар (өзге мүлікті сатып алуға тікелей
байланысты), оның ішінде агенттерге, жеткізушілерге төленген сыйақылар мен
комиссиялық сыйақылар, сондай-ақ ақша аудару бойынша банк шығыстары
осы мүліктің құнына кіргізіледі. Осы күнгі өзге мүліктің құнына сатып алған кезге
дейінгі кезеңде есептелген сыйақы енгізіледі (мұндай болса).
7. 5-бағанда бухгалтерлік есепте көрсетілген мүліктің құны көрсетіледі.
8. Мəліметтер болмаған жағдайда, Нысан нөлдік қалдықтармен ұсынылады.

12. 11.6-жолды толтырған кезде алынған кірістер көздерінің тізбесі жəне
зейнетақы активтерінің құнына енгізілген келтірілген шығыстар туралы
мəліметтер қоса беріледі.
13. 13 жəне 15-жолдарда ерікті жинақтаушы зейнетақы қорының комиссиялық
сыйақы сомасы көрсетіледі.
14. 14 жəне 16-жолдарды толтырған кезде комиссиялық сыйақы бойынша берешек қалдығы есепті кезең аяғындағы деректерді ескере отырып, өсу
жиынтығымен есепке алынады.
15. 17.2 жəне 18.2-жолдарды толтырған кезде зейнетақы қаражаттарының
бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорына, басқа ерікті жинақтаушы зейнетақы
қорына, сақтандыру ұйымдарына аударым сомалары, алушыларға жəне
басқа тұлғаларға төленген сомалар, зейнетақы төлемдерінен табыс салығы
сомасы көрсетіледі.
16. 17.3 жəне 18.3-жолдарды толтырған кезде зейнетақы активтерінің құнына
қосылған міндеттемелер тізбесі қоса беріледі.
17. Мəліметтер болмаған жағдайда, Нысан нөлдік қалдықпен ұсынылады.

валюта

2-тарау. Нысанды толтыру бойынша түсіндірме

Инвестициялық шоттарға күн соңында түскен
ақша, оның ішінде:
2.1 теңгемен
2.2 шетел валюталарында
3.
Инвестициялық шоттардан күн аяқталғанда
шығарылған ақша, оның ішінде:
3.1 теңгемен
3.2 шетел валюталарында
4.
Инвестициялық шоттарда күн аяқталғандағы
қалдық ((1)+(2)-(3)), оның ішінде:
4.1 теңгемен
4.2 шетел валюталарында
5.
Басқа да активтердің күн басталғандағы құны,
оның ішінде:
5.1 теңгемен
5.2 шетел валюталарында
6.
Басқа да активтердің күн аяқталғандағы құны,
оның ішінде:
6.1 теңгемен
6.2 шетел валюталарында
7.
Қаржылық инвестициялардың күн
басталғандағы барлық құны, оның ішінде:
7.1 туынды қаржы құралдары
8.
Күн соңында түскен қаржы құралдары
9.
Күн аяқталғанда шығарылған қаржы құралдары
10. Күн соңындағы қаржылық инвестициялардың
барлық құны ((7)+(8)-(9)+(11)-(11.4.1.)), оның
ішінде
10.1 туынды қаржы құралдары
11. Күн соңында есептелген инвестициялық кіріс
(шығыс), оның ішінде:
11.1 қаржы құралдары бойынша сыйақы алуға байланысты кірістер (шығыстар)
11.2 əділ құны бойынша бағаланатын бағалы
қағаздардың құны өзгеруінен түсетін кірістер
(шығыстар)
11.3 басқа да активтердің өзгеруінен кірістер
(шығыстар)
11.4 шетел валютасын қайта бағалаудан кірістер
(шығыстар), оның ішінде:
11.4.1 инвестициялық шоттағы ақшаны жəне
басқа активтерді қайта бағалаудан кірістер
(шығыстар)
11.4.2 қаржылық инвестицияларды қайта бағалаудан
кірістер (шығыстар)
11.5 бағалы қағаздардың құнсыздануынан болатын
ықтимал шығыстарды жабу үшін резервтерді
(провизияларды) қалпына келтірумен (қалыптастырумен) байланысты кірістер (шығыстар)
11.6 басқа да кірістер (шығыстар)
12. Күн соңындағы зейнетақы активтерінің
ағымдағы құнының жиынтығы ((4)+(6)+(10))
13. Күн соңындағы зейнетақы активтерінен
комиссиялық сыйақы, оның ішінде:
13.1 есептелген
13.2 төленген
14. Зейнетақы активтерінен комиссиялық сыйақы
бойынша берешек қалдығы
15. Инвестициялық кірістен күн аяқталғандағы
комиссиялық сыйақы, оның ішінде:
15.1 есептелген
15.2 төленген
16. Инвестициялық кірістен күн аяқталғандағы
комиссиялық сыйақы, оның ішінде:
17. Зейнетақы активтеріне жатқызылатын есептелген зейнетақы міндеттемелері, күн аяқталғанда,
оның ішінде:
17.1 қате (жаңылыс есептелген) сомалар
17.2 төлемдер мен аударымдар
17.3 өзгелері
18. Ерікті жинақтаушы зейнетақы қоры орындаған,
зейнетақы активтеріне жатқызылатын
зейнетақы міндеттемелері, күн соңында:
18.1 инвестициялық шоттан қате (жаңылыс есептелген) сомалар
18.2 төлемдер мен аударымдар
18.3 өзгелері
19. Күн соңындағы зейнетақы міндеттемелерінің
қалдығы
20. Зейнетақы активтері бойынша күн соңындағы
міндеттемелер жиынтығы ((15)+(17)+(19)):
21. Күн соңындағы «таза» зейнетақы активтері
құнының жиынтығы ((12)-(20))

оның ішінде
есептелген сыйақы,
теңгемен

2.

номиналды құн
валютасы мен

(Жалғасы. Басы 14-17-беттерде)
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барлығы
(теңгемен)
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9
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(Жалғасы. Басы 14-18-беттерде)

номиналды

тиімді

11
…

Салым бойынша
негізгі борыштың сомасы
барлығы
(теңгемен)

12

Ағымдағы құны

шетел
валютасымен

барлығы
(теңгемен)

Сыйақы мөлшерлемесі (жылдық пайызбен)

14

15

13

Анықтама үшін:
қалыптастырылған
резервтер
(провизиялар)

кестенің жалғасы:

оның ішінде, есептелген сыйақы
шетел ватеңгемен лютасымен
16
17

18

4-кесте. Аффинирленген бағалы металдар
АффинирТроя
ленген
унцияла№
бағалы
рының
металдың
саны
атауы
1

2

Төлем
валютасы

3

4

(теңгемен)

Бір троя унЖиынтық сациясын сатып
тып алу құны
алу бағасы
ваватеңгетеңгелюталютамен
мен
мен
мен
5
6
7
8

Ағымдағы
құны
теңгемен
9

валютамен
10

Жиынтығы:

1
1
1.1
1.1.1
1.1.n
2

2
Туынды қаржы
құралдары бойынша
шартты талаптар

3

4

Сəйкестендіру
нөмірі

Туынды қаржы құралы
түрінің атауы

Валюта

№

Базалық актив

5-кесте. Шартты талаптар (міндеттемелер)

(теңгемен)
Туынды құралмен
операцияны
Есепті
жүзеге асыру
күнгі
күніндегі талаптар ағымдағы
(міндеттемелер)
құны
сомасы

5

6

7

Туынды қаржы
құралдары бойынша
шартты міндеттемелер

2.1
2.1.1
2.1.n

Бiрiншi басшы немесе ол есепке қол қоюға уəкілеттік берген адам
___________________________________________ ____________
тегі, аты, əкесінің аты (ол бар болса)
қолы
Бас бухгалтер немесе ол есепке қол қоюға уəкілеттік берген адам
___________________________________________ ____________
тегі, аты, əкесінің аты (ол бар болса)
қолы
Орындаушы ___________________________________ ____________
тегі, аты, əкесінің аты (ол бар болса)
қолы
Телефон нөмірі:_________________________
Есепке қол қойылған күн 20___ жылғы «____» __________
Ескертпе: əкімшілік деректерді жинауға арналған нысанды толтыру бойынша түсіндірме осы нысанға қосымшада келтірілген.
Зейнетақы активтерінің инвестициялық портфелінің құрылымы
туралы есеп нысанына қосымша
Əкімшілік деректерді жинауға арналған нысанды толтыру бойынша
түсіндірме
Зейнетақы активтерінің инвестициялық портфелінің құрылымы
туралы есеп
1-тарау. Жалпы ережелер
1. Осы түсіндірме (бұдан əрі – Түсіндірме) «Зейнетақы активтерінің
инвестициялық портфелінің құрылымы туралы есеп» əкімшілік деректерді
жинауға арналған нысанды (бұдан əрі – Нысан) толтыру бойынша бірыңғай
талаптарды айқындайды.
2. Нысан «Қаржы нарығы мен қаржы ұйымдарын мемлекеттік реттеу, бақылау
жəне қадағалау туралы» 2003 жылғы 4 шілдедегі Қазақстан Республикасы
Заңының 9-бабы 1-тармағының 6) тармақшасына сəйкес əзірленді.
3. Нысанды ерікті зейнетақы қоры ай сайын жасайды жəне есепті кезеңнің
соңындағы жағдай бойынша толтырады. Нысандағы деректер теңгемен толтырылады.
4. Нысанға бірінші басшы, бас бухгалтер немесе есепке қол қоюға уəкілетті
адамдар мен орындаушы қол қояды.
2-тарау. Нысанды толтыру бойынша түсіндірме
5. 1-кесте бойынша:
1) Кестеде бағалы қағаздар жəне эмиссиялық бағалы қағаздар бойынша
эмитенттің міндеттемелері бойынша талап ету құқығы бойынша деректер
көрсетіледі;
2) 3-бағанда экономикалық қызмет түрі ҚР МС 03-2007 экономикалық
қызмет түрлерінің ортақ жіктеушісіне сəйкес көрсетіледі. Осы баған Қазақстан
Республикасы резидент эмитенттерінің мемлекеттік емес бағалы қағаздары
бойынша толтырылады;
3) 5-бағанда сатып алынған бағалы қағаздардың түрі, оның типін көрсете
отырып беріледі;
4) 6-бағанда бағалы қағаздың сəйкестендіру нөмірі көрсетіледі;
5) 7-бағанда сатып алынған бағалы қағаздардың саны данамен көрсетіледі.
Борыштық бағалы қағаздар шығарылым валютасында номиналдық құны бойынша көрсетіледі;
6) 8 жəне 10-бағандарда валюта кодтары «Валюталарды жəне қорларды
белгілеуге арналған кодтар» ҚР ҰЖ 07 ISO 4217-2012 Қазақстан Республикасының мемлекеттік жіктеушісіне сəйкес көрсетіледі.
7) 9-бағанда купондық облигация бойынша пайызбен көрсетілген сыйақы
есептелетін облигациялар бойынша оны шығару кезінде айқындалатын
облигацияның ақшалай көрсеткіші, сондай-ақ оны өтеу кезінде облигацияны
ұстаушыға төленуі тиіс сома көрсетіледі. Сома шығарылым валютасында
көрсетіледі;
8) 11 жəне 12-бағандарда мəміленің жасалғандығы расталатын бастапқы
құжатта (биржалық куəлік, брокердің жəне (немесе) дилердің есебі, ақпаратты
аудару жəне төлемдері жасаудың халықаралық банкаралық жүйе бойынша
(SWIFT) алынған растама) жазылған баға үтірден кейін төрт таңбаға дейінгі
дəлдікпен көрсетіледі. Сатып алынған бағалы қағазға шетел валютасымен
төлем жасалған жағдайда, баламасы ұлттық валюта - теңгемен 12-бағанда
бір мезгілде көрсетіле отырып, 11-баған толтырылады. 11-бағанда борыштық
бағалы қағаздардың бағасы жинақталған сыйақыны ескере отырып, үтірден
кейін төрт таңбаға дейінгі дəлдікпен номиналдық құнына қатысты пайызбен
көрсетіледі;
9) 13-бағанда бухгалтерлік бастапқы танылған күн көрсетіледі;
10) 14-бағанда борыштық бағалы қағаздарды өтеу мерзімі көрсетіледі;
11) 15-бағанда бағалы қағаздың тікелей сатып алуға қатысты шығыстарын
қоса алғандағы, агенттерге, консультанттарға, брокерлерге (дилерлерге)
төленген сыйақылар мен комиссиялық сыйақыларды, қор биржаларының
алымдарын, сондай-ақ аударым бойынша жəне сатып алушы сатушыға төлеген
пайыздың шамасына азайтылған банк қызметтерін қоса алғандағы сатып алу
құны (осындай бар болса) көрсетіледі;
12) 16-бағанда бағалы қағаздардың бухгалтерлік есепте көрсетілген
ағымдағы құны көрсетіледі;
13) 20-бағанда «əділ құн бойынша бағаланатын», «амортизацияланған құны
бойынша бағаланатын» бағалы қағаздың санаты көрсетіледі;
14) 21 жəне 22-бағандарды толтырған кезде «Болу қажеттілігі қаржы
ұйымдарының қызметін реттейтін Қазақстан Республикасының заңнамасына
сəйкес талап етілетін заңды тұлғалар жəне елдер үшін ең төменгі рейтингіні, осы
рейтингіні беретін рейтингілік агенттіктер тізбесін белгілеу туралы» Қазақстан
Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2012 жылғы 24 желтоқсандағы №
385 қаулысының (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде
№ 8318 болып тіркелген) (бұдан əрі № 385 қаулы) 3-тармағында көрсетілген
рейтингтік агенттіктердің бірі берген бағалы қағаздың облигациялар бойынша рейтингі, эмитенттің акциялар бойынша рейтингі, мемлекеттің бағалы

қағаздар бойынша елдің рейтингі көрсетіледі. Рейтинг болмаған кезде 21
жəне 22-бағандарда «рейтинг жоқ» деп көрсетіледі. Бұл бағандар Қазақстан
Республикасының мемлекеттік бағалы қағаздары бойынша толтырылмайды.
21-бағанда бухгалтерлік есепте бастапқы танылған күндегі рейтинг көрсетіледі;
15) 23 жəне 24-бағандарда Қазақстан Республикасы қор биржасының ресми
тізіміне сəйкес Қазақстан Республикасы резиденттерінің бағалы қағаздарының
санаты көрсетіледі. Қазақстан Республикасы қор биржасының санаты болмаған
кезде 23 жəне 24-бағандарда «листинг жоқ» деп көрсетіледі. Бұл бағандар
Қазақстан Республикасының бейрезиденттерінің бағалы қағаздары жəне
Қазақстан Республикасының мемлекеттік бағалы қағаздары бойынша толтырылмайды. 23-бағанда бухгалтерлік есепте бастапқы танылған күндегі қор
биржасы тізімінің санаты көрсетіледі;
16) 25-бағанда Нысанды ұсыну күніндегі борыштық бағалы қағаздар бойынша купондық мөлшерлеме көрсетіледі.
6. 2-кесте бойынша:
1) 4-бағанда репо операциялары бойынша сатып алынған бағалы
қағаздардың түрі, оның типін көрсетіле отырып, беріледі;
2) 7 жəне 8-бағандарда валюта кодтары «Валюталарды жəне қорларды
белгілеуге арналған кодтар» ҚР ҰЖ 07 ISO 4217-2012 Қазақстан
Республикасының ұлттық жіктеуішісіне сəйкес көрсетіледі;
3) 9 жəне 10-бағандарда кері репо операциясының жүзеге асырылуын
растайтын, бастапқы құжатта көрсетілген үтірден кейін төрт таңбаға дейінгі
дəлдікпен бағасы көрсетіледі. Сатып алынған бағалы қағазға шетел валютасымен ақы төленген жағдайда, баламасы ұлттық валюта - теңгемен 9 жəне
11-бағандарда бір мезгілде көрсетіле отырып, 10 жəне 12-бағандар толтырылады, сатып алынған бағалы қағазға ұлттық валюта - теңгемен ақы төленген
жағдайда, 9 жəне 11-бағандар толтырылады;
4) 15-бағанда бухгалтерлік есепте көрсетілген ағымдағы құн көрсетіледі.
7. 3-кесте бойынша:
1) 3 жəне 4-бағандарды толтырған кезде № 385 қаулының 3-тармағында
көрсетілген рейтингтік агенттіктердің бірі берген рейтинг көрсетіледі. Рейтинг
болмаған кезде 3 жəне 4-бағандарда «рейтинг жоқ» деп көрсетіледі. Бұл
бағандар Ұлттық Банктегі салымдар бойынша толтырылмайды;
2) 5-бағанда валюта кодтары «Валюталарды жəне қорларды белгілеуге
арналған кодтар» ҚР ҰЖ 07 ISO 4217-2012 Қазақстан Республикасының ұлттық
жіктеуішісіне сəйкес көрсетіледі;
3) 8-бағанда банктік салым шарты бойынша салым мерзімі көрсетіледі,
салым мерзімі ұзартылған кезде мерзім мерзімін ұзартуды ескере отырып
көрсетіледі;
4) 9 жəне 10-бағандарда жинақталған сыйақыны төлеу күні мен кезеңділігі
банктік салым шартының талаптарына сəйкес көрсетіледі;
5) 13 жəне 14-бағандарда зейнетақы активтерін Қазақстан Республикасының
Ұлттық Банкіндегі жəне екінші деңгейдегі банктердегі салымдарға орналастыру сомасы көрсетіледі. Зейнетақы активтерін салымға шетел валютасымен
орналастырған жағдайда, баламасы ұлттық валюта - теңгемен 13-бағанда
бірмезгілде көрсетіле отырып, 14-баған толтырылады, зейнетақы активтерін
салымға ұлттық валюта – теңгемен орналастырған жағдайда, 13-баған толтырылады;
6) 15-бағанда бухгалтерлік есепте көрсетілген салымдардың құны көрсетіледі;
7) 18-бағанда бухгалтерлік есепте көрсетілген резервтердің (провизиялардың)
сомасы көрсетіледі;
8) кесте салым сомасын əрбір банк бойынша жəне əрбір салым валютасы
бойынша жеке көрсете отырып толтырылады.
8. 4-кесте бойынша:
1) 4-бағанда валюта кодтары «Валюталарды жəне қорларды белгілеуге
арналған кодтар» ҚР ҰС 07 ISO 4217-2012 Қазақстан Республикасының
мемлекеттік жіктемесіне сəйкес көрсетіледі;
2) 5 жəне 7-бағандарда сатып алу бағасы мəмілені жасау күнінде
қалыптасқан валюта айырбастаудың нарықтық бағамы бойынша көрсетіледі,
10-бағанда сома есепті күнде қалыптасқан валюта айырбастаудың нарықтық
бағамы бойынша көрсетіледі. Аффинирленген бағалы металдарды ұлттық
валюта - теңгемен сатып алған жағдайда 5, 7 жəне 9-бағандар толтырылады.
3) 9-бағанда бухгалтерлік есепте көрсетілген ағымдағы құны көрсетіледі.
9. 5-кесте бойынша:
1) 3-бағанда туынды қаржы құралының базалық активі (бағалы қағаздың
жəне оның эмитентінің атауы, валютасы, сыйақы мөлшерлемесі, тауар жəне
басқа да базалық активтер) көрсетіледі;
2) 4-бағанда мəміле валютасы көрсетіледі. Валюта коды «Валюталарды
жəне қорларды белгілеуге арналған кодтар» ҚР ҰС 07 ISO 4217-2012 Қазақстан
Республикасының мемлекеттік жіктемесіне сəйкес көрсетіледі;
3) 5-баған егер бағалы қағаз туынды қаржы құралының базалық активі болып табылған жағдайда толтырылады;
4) 6-бағанда «Бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қоры жəне ерікті жинақтаушы
зейнетақы қорлары жүзеге асыратын зейнетақы активтерімен операциялардың
бухгалтерлік есебін жүргізу жөніндегі нұсқаулықты бекіту туралы» Қазақстан
Республикасының Ұлттық Банкі Басқармасының 2011 жылғы 1 шілдедегі №69
қаулысының (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде
№ 7118 болып тіркелген) талаптарына сəйкес туынды қаржы құралдарымен
операцияларды жүргізу кезінде қалыптастырылатын шартты талаптар мен
міндеттемелердің сомасы көрсетіледі;
5) 7-бағанда туынды қаржы құралының нарық құны (орнында болу құны)
көрсетіледі, ол мынадай болады:
сатып алу мəмілелері бойынша – туынды қаржы құралының ағымдағы нарық
құнының осы туынды қаржы құралының номиналды келісімшарт құнынан
асып түсу шамасы (шартты талаптар), туынды қаржы құралының номиналды
келісімшарт құнының осы туынды қаржы құралының ағымдағы нарық құнынан
асып түсу шамасы (шартты міндеттемелер);
сату мəмілелері бойынша – туынды қаржы құралының номиналды
келісімшарт құнының осы туынды қаржы құралының ағымдағы нарық құнынан
асып түсу шамасы (шартты талаптар), туынды қаржы құралының ағымдағы
нарық құнының осы туынды қаржы құралының номиналды келісімшарт құнынан
асып түсу шамасы (шартты міндеттемелер).
10. Мəліметтер жоқ болған жағдайда, Нысан нөлдік қалдықпен ұсынылады.
Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының
2018 жылғы 30 шілдедегі №162 қаулысына 13-қосымша
Əкімшілік деректерді жинауға арналған нысан
Зейнетақы жанақтарының көлемдері жəне ерікті зейнетақы жарналары
салымшыларының/алушыларының саны туралы есеп
Есепті кезең: 20 __ жылғы «___» ________
Индекс: 12-RCB_DPV
Кезеңділігі: ай сайын

Нысан қайда ұсынылады: Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі
Ұсыну мерзімі: есепті айдан кейінгі айдың бесінші жұмыс күнінен кешіктірмей,
ай сайын
__________________________________________________
(Ұйымның атауы)

Нысан

(мың теңгемен)

1
20 жасқа дейін
21 жас

36 жас
37 жас
38 жас
39 жас
40 жас
41 жас
42 жас
43 жас
44 жас
45 жас
46 жас
47 жас
48 жас
49 жас
50 жас
51 жас
52 жас
53 жас
54 жас
55 жас
56 жас
57 жас
58 жас
59 жас
60 жас
61 жас
62 жас
63 жас
64 жас
65 жас
66 жас
67 жас
68 жас
69 жас
70 жас
71 жас
72 жас
73 жас
74 жас
75 жас
76 жас
77 жас
78 жас
79 жас
80 жас
81 жас жəне одан астам
Жиынтығы

Ескертпе_____________________________________________________
Бiрiншi басшы немесе ол есепке қол қоюға уəкілеттік берген адам
___________________________________________ ____________
тегі, аты, əкесінің аты (ол бар болса)
қолы
Бас бухгалтер немесе ол есепке қол қоюға уəкілеттік берген адам
___________________________________________ ____________
тегі, аты, əкесінің аты (ол бар болса)
қолы
Орындаушы ___________________________________ ____________
тегі, аты, əкесінің аты (ол бар болса)
қолы
Телефон нөмірі:_________________________
Есепке қол қойылған күн 20___ жылғы «____» __________
Ескертпе: əкімшілік деректерді жинауға арналған нысанды толтыру бойынша түсіндірме осы нысанға қосымшада келтірілген.
Зейнетақы жинақтарының көлемдері жəне ерікті зейнетақы жарналары
салымшыларының/алушыларының саны туралы есеп нысанына қосымша
Əкімшілік деректерді жинауға арналған нысанды толтыру бойынша
түсіндірме
Зейнетақы жанақтарының көлемдері жəне ерікті зейнетақы жарналары
салымшыларының/алушыларының саны туралы есеп
1-тарау. Жалпы ережелер
1. Осы түсіндірме (бұдан əрі - Түсіндірме) «Зейнетақы жинақтарының
көлемдері жəне ерікті зейнетақы жарналары салымшыларының/алушыларының
саны туралы есеп» əкімшілік деректерді жинауға арналған нысанды (бұдан əрі
- Нысан) толтыру бойынша бірыңғай талаптарды айқындайды.
2. Нысан «Қаржы нарығы мен қаржы ұйымдарын мемлекеттік реттеу, бақылау
жəне қадағалау туралы» 2003 жылғы 4 шілдедегі Қазақстан Республикасы
Заңының 9-бабы 1-тармағының 6) тармақшасына сəйкес əзірленді.
3. Нысанды ерікті жинақтаушы зейнетақы қоры ай сайын жасайды жəне
есепті кезеңнің соңындағы жағдай бойынша толтырады. Нысандағы деректер мың теңгемен беріледі. 500 (бес жүз) теңгеден аз сома 0 (нөлге) дейін
дөңгелектенеді, ал 500 (бес) жүз теңгеге тең жəне одан жоғары сома 1000
(мың) теңгеге дейін дөңгелектенеді.
4. Нысанға бірінші басшы, бас бухгалтер немесе есепке қол қоюға уəкілеттік
берілген адамдар жəне орындаушы қол қояды.
2-тарау. Нысанды толтыру бойынша түсіндірме

Ұсынады: ерікті жинақтаушы зейнетақы қоры

Салымшылардың/
алушылардың жасы

19

Ерлер

5. Нысанды толтыру кезінде зейнетақы жинақтары жоқ салымшылардың/
алушылардың жеке сəйкестендіру нөмірімен жеке зейнетақы шоттардың
саны бойынша, сондай-ақ жеке сəйкестендіру нөмірі жоқ (оның ішінде
зейнетақы жинақтары сомасымен) жеке зейнетақы шоттарының саны бойынша мəліметтер болған жағдайда олар бойынша мəліметтер Нысанның
ескертпесінде көрсетіледі.
6. 2 жəне 4-бағандарда салымшы/алушы жасына қарай бөлініп, зейнетақымен
қамсыздандыру шартын жасаған ерлер жəне əйелдер (тиісінше бағандарда)
бөлек салымшылар/алушылар саны көрсетіледі. Зейнетақы жинақтары сомасы олар бойынша тиісінше 3 жəне 5-бағандарда көрсетіледі.
7. Мəліметтер болмаған жағдайда Нысан нөлдік қалдықтармен беріледі.

Əйелдер

Саны (адам)

Сомасы

Саны (адам)

Сомасы

2

3

4

5

Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Басқармасының
2018 жылғы 30 шілдедегі №162 қаулысына 14-қосымша
Əкімшілік деректерді жинауға арналған нысан

22 жас

Зейнетақы төлемдері туралы есеп

23 жас

Есепті кезең: 20 __ жылғы «___» ________

24 жас
25 жас
26 жас
27 жас
28 жас
29 жас
30 жас
31 жас
32 жас
33 жас
34 жас
35 жас

Индекс: 13-RCB_ Vyplaty
Кезеңділігі: ай сайын
Ұсынады: ерікті жинақтаушы зейнетақы қоры
Нысан қайда ұсынылады: Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі
Ұсыну мерзімі: есепті айдан кейінгі айдың бесінші жұмыс күнінен кешіктірмей,
ай сайын
Нысан
__________________________________________________________
(Ұйымның атауы)
(Жалғасы 20-бетте)

RESMI

20
(Жалғасы. Басы 14-19-беттерде)

кестенің жалғасы:
(мың теңгемен)

Символы

2
100

Зейнетақы жинақтарын
сақтандыру ұйымына аудару

400

ерікті зейнетақы жарналары:
жасы бойынша
мүгедектік бойынша

600
601
602

Басқа да зейнетақы төлемдері

700

Барлығы

1000

18

19

Мəміле жасаған
күн

Есепті
күн

21

22

20

…

2-кесте. Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіндегі жəне екінші
деңгейдегі банктердегі салымдар

304
305
306

№

Клиенттің атауы

Ақша аударылған күн

Банктің
атауы

Салым бойынша
операциялар

Операция
сомасы

1

2

3

4

5

6

1

Зейнетақы активтері
бойынша барлығы

1.1.
…
2

Инвестициялық
қорлардың активтері
бойынша барлығы

2.1.

9) 19-бағанда мəмілені орындауға байланысты шығыстар шегерілген мəміле
көлемі үтірден кейін екі таңбаға дейінгі дəлдікпен көрсетіледі;
10) 20, 21 жəне 22-бағандар халықаралық (шетелдік) бағалы қағаздар
нарығында жасалған мəмілелер бойынша толтырылады.
6. 2-кесте бойынша:
1) 3-бағанда салым салынған жағдайда клиенттің банк шотынан Қазақстан
Республикасының Ұлттық Банкіндегі немесе екінші деңгейдегі банктердегі банк
шотына ақша аударылған күні не мерзімінен бұрын қайтарып алу күні немесе
шарт бұзылған жағдайда ақшаның клиенттің банк шотына қайтарылған күні
көрсетіледі;
2) 5-бағанда салым бойынша операциялар (салымға ақша салу, салым бойынша сыйақы төлеу, салымды мерзімінен бұрын қайтарып алу немесе банктік
салым шартының мерзімі аяқталғаннан соң салымды қайтару) көрсетіледі);
3) 11-бағанда есептелген сыйақы сомасы үтірден кейін екі таңбаға дейінгі
дəлдікпен көрсетіледі.
7. 3-кесте бойынша:
1) 3-бағанда мəміле жасаған күн көрсетіледі (trade date);
2) 6-бағанда мəміле түрі (сатып алу, сату) көрсетіледі;
3) 7-бағанда металл шот түрлерін (аллокирленген металл шот жəне аллокирленбеген металл шот) көрсете отырып, аффинирленген бағалы металл
түрлерінің атауы көрсетіледі;
4) 9-бағанда валюта кодтары «Валюталарды жəне қорларды белгілеуге
арналған кодтар» ҚР ҰЖ 07 ISO 4217-2012 Қазақстан Республикасының ұлттық
жіктеушісіне сəйкес көрсетіледі;
5) 11-бағанда сомасы үтірден кейін екі таңбаға дейінгі дəлдікпен көрсетіледі.
8. Мəліметтер болмаған жағдайда Нысан нөлдік қалдықтармен беріледі.

…
3

Басқа да клиенттер
бойынша барлығы

Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Басқармасының
2018 жылғы 30 шілдедегі №162 қаулысына 16-қосымша

3.1.

Əкімшілік деректерді жинауға арналған нысан

…

Бiрiншi басшы немесе ол есепке қол қоюға уəкілеттік берген адам
___________________________________________ ____________
тегі, аты, əкесінің аты (ол бар болса)
қолы

4

Меншікті активтерді инвестициялау бойынша жасалған мəмілелер
туралы есеп

Жиынтығы

кестенің жалғасы:
Банк салымын жасау күні мен нөмірі

Бас бухгалтер немесе ол есепке қол қоюға уəкілеттік берген адам
___________________________________________ ____________
тегі, аты, əкесінің аты (ол бар болса)
қолы

Салым мерзімі Сыйақы ставкасы
(күнмен)
(жылдық пайызбен)

7

11

№

Клиенттің атауы

Қызметке ақы
төлеу

Мəміле түрі

Аффинирленген
бағалы металл
түрі

Мəміленің көлемі
(бірлік)

Төлем валютасы

Біреуінің сатып
алу бағасы

Мəміле сомасы

3-кесте. Клиенттердің активтері есебінен сатып алынған аффинирленген
бағалы металдар

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1

Зейнетақы
активтері бойынша барлығы

Зейнетақы төлемдері туралы есеп

Есепті кезең: 20 __ жылғы __________
Индекс: 15- RCB_DEALINGS_SA
Кезеңділігі: ай сайын

...

Зейнетақы төлемдері туралы есеп нысанына қосымша
Əкімшілік деректерді жинауға арналған нысанды толтыру бойынша
түсіндірме

10

9

Контр-əріптестің
атауы

Ескертпе: əкімшілік деректерді жинауға арналған нысанды толтыру бойынша түсіндірме осы нысанға қосымшада келтірілген.

Салым
сомасы

Мəміле жасалған
күн

Орындаушы ___________________________________ ____________
тегі, аты, əкесінің аты (ол бар болса)
қолы
Телефон нөмірі:_________________________
Есепке қол қойылған күн 20___ жылғы «____» __________

8

Салым валютасы

Ұсынады: инвестициялық портфельді басқарушылар
Нысан қайда ұсынылады: Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі
Ұсыну мерзімі: есепті айдан кейінгі айдың бесінші жұмыс күнінен кешіктірмей,
ай сайын
Нысан
______________________________________________________
(Ұйымның атауы)
1-кесте. Меншікті активтер есебінен сатып алынған бағалы қағаздар
(теңгемен)
№

1.1.

1-тарау. Жалпы ережелер

…

…
3

Индекс: 14-RCB_DEALINGS_client

…
4

9

Бiрiншi басшы немесе ол есепке қол қоюға уəкілеттік берген адам
___________________________________________ ____________
тегі, аты, əкесінің аты (ол бар болса)
қолы

____________________________________________________
(Ұйымның атауы)

Нысан

1-кесте. Клиенттердің активтері есебінен сатып алынған бағалы қағаздар

1
1
1.1.
…
2

2.1.
…
3

3.1.
…
4

Клиенттің
атауы
2
Зейнетақы
активтері бойынша барлығы

Мəміле
бойынша
есеп айырысу күні

3

4

Нарығы

№

Мəміле
жасалған күн

Мəміле түрі

(теңгемен)
Брокер
жəне (немесе)
дилердің
атауы
5

6

7

Бағалы
қағаздың түрі
жəне оның
эмитентінің
атауы
8

Инвестициялық
қорлар активтері
бойынша
барлығы

Басқа да клиенттер бойынша
барлығы

Жиынтығы

Бір бағалы
қағаздың
номиналды
құны

Бағалы
қағаздар
саны

Төлем валютасы

9
…

Номиналды
құн валютасы

Сəйкестендіру нөмірі

кестенің жалғасы:
Бір бағалы
қағазды
сатып
алу (сату)
бағасы

10

11

12

13

14

Мəміле
жасаған күні
бір бағалы
қағаздың
ең төмен
бағасы
15

Мəміле
жасаған күні
бір бағалы
қағаздың
ең жоғары
бағасы
16

8

11

Бір бағалы
қағазды
сатып
алу (сату)
бағасы

12

13

Мəміле
Мəміле
жасаған
жасаған
күні бір
күні бір
бағалы
бағалы
қағаздың қағаздың
ең төмен ең жоғары
бағасы
бағасы
14
15

кестенің жалғасы:
Бағалы қағаздар бойынша
кірістілігі (пайызбен)

Мəміле
көлемі

Контрəріптестің
атауы

16

17

18

Орындаушы ___________________________________ ____________
тегі, аты, əкесінің аты (ол бар болса)
қолы
Телефон нөмірі:_________________________

2-кесте. Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіндегі жəне екінші
деңгейдегі банктердегі салымдар
(теңгемен)

Ескертпе: əкімшілік деректерді жинауға арналған нысанды толтыру бойынша түсіндірме осы нысанға қосымшада келтірілген.

№

Клиенттердің активтерін инвестициялау бойынша жасалған
мəмілелер туралы есеп нысанына қосымша

1

2

3

4

5

Есепке қол қойылған күн 20___ жылғы «____» __________

2-тарау. Нысанды толтыру бойынша түсіндірме
5. 1-кесте бойынша:
1) 6-бағанда мəміле түрі көрсетіледі (купонды сатып алу, сату, өтеу, дивидендтер төлеу, кері репо операциясы - ашу (жабу) жəне басқалары);
2) 7-бағанда сауда жүйесінде мəміле жасалған сауда-саттықты ұйымдастырушы не мəміле ұйымдастырылмаған нарықта жасалғаны көрсетіледі;
3) 8-бағанда эмитенттің атауы мен бағалы қағаздардың түрі көрсетіледі.
Мəміле халықаралық нарықта жасалған жағдайда REUTER жіктелуі бойынша
сауда кодтары қолданылады;
4) 10 жəне 13-бағандарда валюта кодтары «Валюталарды жəне қорларды
белгілеуге арналған кодтар» ҚР ҰЖ 07 ISO 4217-2012 Қазақстан Республикасының ұлттық жіктеушісіне сəйкес көрсетіледі;
5) 12-бағанда бағалы қағаздардың саны данамен көрсетіледі. Борыштық
бағалы қағаздар шығарылым валютасында номиналдық құны бойынша
көрсетіледі;
6) 14-бағанда мəміленің теңгемен жүзеге асырылғанын растайтын бастапқы
құжатта (биржалық куəлік, брокер жəне (немесе) дилердің есебі, ақпарат аудару жəне төлем жүргізудің халықаралық банкаралық жүйесі (SWIFT) бойынша
алынған растама) жазылған баға үтірден кейін төрт таңбаға дейінгі дəлдікпен
көрсетіледі. Борыштық бағалы қағаздардың бағасы жинақталған сыйақыны
ескере отырып, үтірден кейінгі төрт таңбаға дейінгі дəлдікпен коминалды
құнға қатысты пайызбен көрсетіледі. Мəміле (борыштық бағалы қағаздармен
мəмілелерді қоспағанда) бойынша есеп айырысу шетел валютасымен төленген
жағдайда осы сома мəміле бойынша есеп айырысқан күні қалыптасқан валюта
айырбастаудың нарықтық бағамы бойынша көрсетіледі;
7) 15 жəне 16-бағандарда Bloomberg не REUTER ақпараттық-талдау
жүйелерінің деректері бойынша номиналды құнының валютасында осы қаржы
құралы айналыста болған халықаралық (шетелдік) қор биржаларында жасалған
акцияларды (депозитарлық қолхаттарды) сатып алу (сату) мəмілелері бойынша бағалар көрсетіледі;
8) 18-бағанда бағалы қағаздар бойынша кірістілігі (облигациямен жасалған
мəміле бойынша - иеліктен шығару не сатып алу нəтижесінде болған кірістілік,
репо жəне «кері репо» операциялары бойынша - репо мəмілесін жасау
нəтижесінде болған кірістілік) жылдық пайызбен көрсетіледі;

Банктік саСыйақы
лым шартын Салым
мөлшерлемесі
жасаған күні мерзімі
(жылдық паймен оның
(күнмен)
ызбен)
нөмірі
6

7

9

10

8

3-кесте. Меншікті активтер есебінен сатып алынған аффинирленген бағалы
металдар
(теңгемен)

№

Қызметке ақы
төлеу

Мəміле түрі

Аффинирленген
бағалы металл
түрі

Мəміленің көлемі
(бірлік)

Төлем валютасы

Біреуінің сатып
алу бағасы

Мəміле сомасы

1. Осы түсіндірме (бұдан əрі – Түсіндірме) «Клиенттердің активтерін инвестициялау бойынша жасалған мəмілелер туралы есеп» əкімшілік деректер
жинауға арналған нысанды (бұдан əрі – Нысан) толтыру бойынша бірыңғай
талаптарды айқындайды.
2. Нысан «Қаржы нарығы мен қаржы ұйымдарын мемлекеттік реттеу, бақылау
жəне қадағалау туралы» 2003 жылғы 4 шілдедегі Қазақстан Республикасы
Заңының 9-бабы 1-тармағының 6) тармақшасына сəйкес əзірленді.
3. Нысанды инвестициялық портфельді басқарушы ай сайын жасайды.
Нысандағы деректер теңгемен толтырылады.
4. Нысанға бірінші басшы, бас бухгалтер немесе есепке қол қоюға уəкілеттік
берілген адамдар жəне орындаушы қол қояды.

Контрəріптестің рейтингі
Мəміле жасаған Есепті күнге
күнге
19
20

Контрəріптестің
атауы

Ұсыну мерзімі: есепті айдан кейінгі айдың бесінші жұмыс күнінен кешіктірмей,
ай сайын

7

Мəміле жасалған
күн

Нысан қайда ұсынылады: Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі

10

Бас бухгалтер немесе ол есепке қол қоюға уəкілеттік берген адам
___________________________________________ ____________
тегі, аты, əкесінің аты (ол бар болса)
қолы

1-тарау. Жалпы ережелер

Ұсынады: инвестициялық портфельді басқарушылар

Бағалы қағаздың Сəйкестүрі жəне оның
тендіру
эмитентінің атауы нөмірі

Жиынтығы

Клиенттердің активтерін инвестициялау бойынша жасалған мəмілелер
туралы есеп

Кезеңділігі: ай сайын

6

3.1.

Əкімшілік деректерді жинауға арналған нысанды толтыру бойынша
түсіндірме

Есепті кезең: 20 __ жылғы __________

5

Бір бағалы
Бағалы
Төлем
қағаздың
қағаздар валютаноминалды
саны
сы
құны

Номиналды
құн валютасы

Басқа да клиенттер бойынша
барлығы

Əкімшілік деректерді жинауға арналған нысан
Клиенттердің активтерін инвестициялау бойынша жасалған мəмілелер
туралы есеп

Брокер
жəне (немесе) дилер атауы
4

кестенің жалғасы:

2.1.

Операция сомасы

Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Басқармасының
2018 жылғы 30 шілдедегі №162 қаулысына 15-қосымша

1

Салым бойынша
операциялар

5. 3-бағанда шоттарынан жылдың басынан бергі кезеңде төлем жүргізілген
салымшылардың/алушылардың саны (жинақталған қорытындымен)
көрсетіледі.
6. 4-бағанда жылдың басынан бергі кезеңде төлем жүргізілген салымшылардың/алушылардың саны (жинақталған қорытындымен) көрсетіледі. Төлем
саны бойынша ақпарат салымшыларға/алушыларға жүргізілген төлем (транзакцияны) негізге ала отырып көрсетіледі.
7. 5-бағанда жылдың басынан бергі кезеңдегі төлем сомасы (жинақталған
қорытындымен) көрсетіледі.
8. Мəліметтер болмаған жағдайда Нысан нөлдік қалдықтармен беріледі.

Инвестиция
лық қорлардың
активтері бойынша барлығы

Банктің атауы

2-тарау. Нысанды толтыру бойынша түсіндірме

2

Ақша аударылған
күні

1. Осы түсіндірме (бұдан əрі – Түсіндірме) «Зейнетақы төлемдері туралы
есеп» əкімшілік деректерді жинауға арналған нысанды (бұдан əрі – Нысан)
толтыру бойынша бірыңғай талаптарды айқындайды.
2. Нысан «Қаржы нарығы мен қаржы ұйымдарын мемлекеттік реттеу, бақылау
жəне қадағалау туралы» 2003 жылғы 4 шілдедегі Қазақстан Республикасы
Заңының 9-бабы 1-тармағының 6) тармақшасына сəйкес əзірленді.
3. Нысанды ерікті жинақтаушы зейнетақы қоры ай сайын жасайды жəне
есепті кезеңнің соңындағы жағдай бойынша толтырады. Нысандағы деректер мың теңгемен беріледі. 500 (бес) жүз теңгеден аз сома 0 (нөлге) дейін
дөңгелектенеді, ал 500 (бес) жүз теңгеге тең жəне одан жоғары сома 1000
(мың) теңгеге дейін дөңгелектенеді.
4. Нысанға бірінші басшы, бас бухгалтер немесе есепке қол қоюға уəкілеттік
берілген адамдар жəне орындаушы қол қояды.

Мəміле
Мəміле
жасалған бойынша
күн
есеп айырысу күні
2
3

Салым сомасы

300
301
302
303

17

Контрəріптестің рейтингі

Салым валютасы

ерікті зейнетақы жарналары:
елу жасқа келген кезде
мүгедектік бойынша
Қазақстан Республикасынан
тысқары шуына байланысты
мұрагерлерге
жерлеуге
басқа тұлғаларға

Бағалы
Мəміле
Контрқағаздар бой- көлемі əріптестің
ынша кірістілігі
атауы
(пайызбен)

Нарығы

1
Зейнетақы жинақтары төлемдері

Ағымдағы жылдың басынан бері
кезең үшін
салымшылар/
төлем сомаалушылар саны
саны
сы
3
4
5

Мəміле жасалған
күні бір бағалы
қағаздың
нарықтық бағасы

Мəміле
түрі

Баптардың атауы

4 ҚАЗАН 2018 ЖЫЛ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Бiрiншi басшы немесе ол есепке қол қоюға уəкілеттік берген адам
___________________________________________ ____________
тегі, аты, əкесінің аты (ол бар болса)
қолы
Бас бухгалтер немесе ол есепке қол қоюға уəкілеттік берген адам
___________________________________________ ____________
тегі, аты, əкесінің аты (ол бар болса)
қолы
Орындаушы ___________________________________ ____________
тегі, аты, əкесінің аты (ол бар болса)
қолы
Телефон нөмірі:_________________________
Есепке қол қойылған күн 20___ жылғы «____» __________
Ескертпе: əкімшілік деректерді жинауға арналған нысанды толтыру бойынша түсіндірме осы нысанға қосымшада келтірілген.
Меншікті активтерді инвестициялау жөнінде жасалған мəмілелер
туралы есеп нысанына қосымша
Əкімшілік деректерді жинауға арналған нысанды толтыр
бойынша түсіндірме
Меншікті активтерді инвестициялау жөнінде жасалған
мəмілелер туралы есеп
1-тарау. Жалпы ережелер
1. Осы түсіндірме (бұдан əрі – Түсіндірме) «Меншікті активтерді инвестициялау жөнінде жасалған мəмілелер туралы есеп» əкімшілік деректерді жинауға
арналған нысанды (бұдан əрі – Нысан) толтыру бойынша бірыңғай талаптарды айқындайды.
2. Нысан «Қаржы нарығы мен қаржы ұйымдарын мемлекеттік реттеу,
бақылау жəне қадағалау туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 4
шілдедегі Заңының 9-бабы 1-тармағының 6) тармақшасына сəйкес əзірленді.
3. Нысанды инвестициялық портфельді басқарушы ай сайын жасайды.
Нысандағы деректер теңгемен толтырылады.
4. Нысанға бірінші басшы, бас бухгалтер немесе есепке қол қоюға уəкілеттік
берілген тұлғалар жəне орындаушы қол қояды.
(Жалғасы бар)

