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(Жалғасы 14-бетте) 

«ҚАЗАҚСТАН  РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ» 
РЕСПУБЛИКАЛЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ 

БАСҚАРМАСЫНЫҢ ҚАУЛЫСЫ

2018 жылғы 17 мамыр          №88           Алматы қаласы 

Қазақстан Республикасы 
Ұлттық Банкінің төлем ұйымдарына көрсететін мемлекеттік 

көрсетілетін қызметтер регламенттерін бекіту туралы

«Мемлекеттік көрсетілетін қызметтер туралы» 2013 жылғы 15 сəуірдегі Қазақстан 
Республикасының Заңы 10-бабының 2) тармақшасына сəйкес Қазақстан Республикасы 
Ұлттық Банкінің Басқармасы ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:

1. Мыналар:
1) осы қаулыға 1-қосымшаға сəйкес «Қазақстан Республика сының Ұлттық Банкінде 

есептік тіркеуден өткен төлем ұйым да рының тізіліміне енгізу» мемлекеттік көрсетілетін 
қызмет регламенті;

2) осы қаулыға 2-қосымшаға сəйкес «Төлем ұйымдарын ерікті түрде қайта 
ұйымдастыруды (біріктіруді, қосуды, бөлуді, бөліп шығаруды, қайта құруды) жүргізуге 
келісім беру» мемлекеттік көрсетілетін қызмет регламенті бекітілсін.

2. Ұйымдастыру жұм ысы жəне бақылау басқармасы (Итимгенов А.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 оның қазақ 
жəне орыс тілдеріндегі қағаз жəне электрондық түрдегі көшірмесін «Республикалық 
құқықтық ақпарат орталығы» шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық 
мемлекеттік кəсіпорнына Қазақстан Республикасы нормативтік құқықтық актілерінің 
эталондық бақылау банкінде ресми жариялау жəне оған енгізу үшін жіберуді;

3) осы қаулы ресми жарияланғаннан кейін оны Қазақстан Республикасы Ұлттық 
Банкінің ресми интернет-ресурсына орналастыруды;

4) осы қаулы мемлекеттік тіркелгеннен кейін он жұмы с күні ішінде Заң департаментіне 
осы қаулының осы тармағының 2), 3) тармақшаларында жəне 3-тармағында көзделген 
іс-шаралардың орындалуы туралы мəліметтерді ұсынуды қамтамасыз етсін.

3. Қаржылық қызметтерді тұтынушылардың құқықтарын қорғау жəне сыртқы комму-
никациялар басқармасы (Терентьев А.Л.) осы қаулы мемлекеттік тіркелгеннен кейін 
күнтізбелік он күн ішінде оның көшірмесін мерзімді баспасөз басылымдарында ресми 
жариялауға жіберуді қамтамасыз етсін.

4. Осы қаулының орындалуын бақылау Қазақстан Республика сының Ұлттық Банкі 
Төрағасының орынбасары Д.Т.Ғалиеваға жүктелсін.

5. Осы қаулы, осы қаулының 1-тармағының алғашқы ресми жарияланған күнінен 
кейін күнтізбелік жиырма бір күн өткен соң қолданысқа енгізілетін 1) тармақшасын 
қоспағанда, алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң 
қолданысқа енгізіледі. 

 
Ұлттық Банк Төрағасы Д.АҚЫШЕВ

Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2018 жылғы 17 
мамырдағы №88 қаулысына 1-қосымша

«Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкінде есептік тіркеуден өткен төлем 
ұйымдарының тізіліміне енгізу» мемлекеттік көрсетілетін қызмет регламенті

 
1-тарау. Жалпы ережелер

 
1. Көрсетілетін қызметті берушінің атауы: Қазақстан Респуб ликасы Ұлттық Банкі.
«Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкінде есептік тіркеуден өткен төлем 

ұйымдарының тізіліміне енгізу» мемлекеттік көрсетілетін қызметін (бұдан əрі – 
мемлекеттік көрсетілетін қызмет) Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі (бұдан əрі – 
көрсетілетін қызметті беруші) көрсетеді.

2. Мемлекеттік қызметті көрсету нысаны: қағаз түрінде.
3. Мемлекеттік қызмет көрсетудің нəтижесі: тіркеу нөмірін көрсете отырып, төлем 

ұйымының көрсетілетін қызметті беру шіде есептік тіркеуден өткені туралы хабарлама 
не (Норма тивтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 16583 тіркелген), 
Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Басқармасының «Қазақстан Республикасы 
Ұлттық Банкінің мемлекеттік көрсетілетін қызметтер стандарттарын бекіту туралы» 2018 
жылғы 11 қаңтарда № 3 қаулысымен бекітілген «Қазақстан Республикасының Ұлттық 
Банкінде есептік тіркеуден өткен төлем ұйымдарының тізіліміне енгізу» мемлекеттік 
көрсетілетін қызмет стандартының (бұдан əрі – стандарт) 10-тармағында көзделген 
негіздер бойынша мемлекеттік қызмет көрсетуден бас тарту туралы дəлелді жауап 
(бұдан əрі – бас тарту).

Мемлекеттік қызмет көрсетудің нəтижесін ұсыну нысаны: қағаз түрінде. 

2-тарау. Мемлекеттік қызмет көрсету процесіндегі көрсетілетін қызметті 
берушінің құрылымдық бөлімшелері (қызметкерлері) іс-қимылының тəртібін 

сипаттау

4. Мемлекеттік қызметті көрсету бойынша рəсімнің (іс-қимылдың) басталуына негіз: 
көрсетілетін қызметті алушының мемлекеттік көрсетілетін қызметті алу үшін стандарттың 
9-тар мағында көзделген құжаттарды ұсынуы.

5. Мемлекеттік қызмет көрсету процесінің құрамына кіретін əрбір рəсімнің (іс-
қимылдың) мазмұны, оны орындау ұзақтығы, сондай-ақ келесі рəсімді (іс-қимылды) 
орындауды бастауға негіз болатын мемлекеттік қызмет көрсету бойынша рəсімнің (іс-
қимылдың) нəтижесі:

1) көрсетілетін қызметті берушінің хат-хабарды қабылдауға жəне тіркеуге уəкілетті 
қызметкерінің көрсетілетін қызметті алушы ұсынған құжаттарды қабылдауы жəне тіркеуі, 
құжаттарды көрсетілетін қызметті берушінің басшылығының қарауына беруі – өтініш 
түскен күні;

2) көрсетілетін қызметті беруші басшылығының құжаттарды қарауы, бұрыштама қоюы 
– құжаттарды берген күні;

3) мемлекеттік қызметті көрсетуге жауапты бөлімше (бұдан əрі – жауапты бөлімше) 
басшысының құжаттарды қарауы, орындаушыны белгілеуі жəне оған құжаттарды 
орындауға беруі – құжаттарды көрсетілетін қызметті берушінің басшылығынан алған күні;

осы тармақтың 1), 2) жəне 3) тармақшаларында көрсетілген рəсімдер 2 (екі) жұмыс 
күні ішінде жүзеге асырылады;

4) ұсынылған құжаттардың толықтығын тексеру:
ұсынылған құжаттардың толық болмау фактісі белгіленген жағдайда, жауапты бөлімше 

орындаушысының өтінішті одан əрі қараудан дəлелді бас тартуды (бұдан əрі – өтінішті 
қараудан бас тарту) дайындауы, өтінішті қараудан бас тартуға көрсетілетін қызметті 
беруші басшылығының қол қоюы, өтінішті қараудан бас тартуды көрсетілетін қызметті 
алушыға беруі – 3 (үш) жұмыс күні ішінде;

ұсынылған құжаттардың толық болу фактісі белгіленген жағдайда орындаушының 
құжаттарды стандарттың талаптарына сəйкес келу мəніне қарауы, төлем ұйымының 
көрсетілетін қызметті берушіде есептік тіркеуден өткені туралы хабарламаның (бұдан əрі 
– хабарлама) не бас тартудың жобаларын дайындауы, құжаттарды жауапты бөлімшенің 
басшысына келісуге жіберуі – 7 (жеті) жұмыс күні ішінде;

5) жауапты бөлімшесі басшысының құжаттарды қарауы, келісуі жəне хабарламаға не 
бас тартуға қол қоюы – 2 (екі) жұмыс күні ішінде;

 6) жауапты бөлімше орындаушысының көрсетілетін қызметті алушыны төлем 
ұйымдарының тізіліміне енгізуі (хабарламаға қол қойылған кезде), көрсетілетін қызметті 
алушыға мемлекеттік көрсетілетін қызметті көрсету нəтижесін өтініш беру кезінде 
көрсетілген мекенжайға жіберуі – 1 (бір) жұмыс күні ішінде.

3-тарау. Мемлекеттік қызмет көрсету процесінде көрсетілетін қызмет 
берушінің құрылымдық бөлімшелерінің (қызметкерлерінің) өзара іс-қимыл 

тəртібін сипаттау

6. Мемлекеттік көрсетілетін қызмет процесіне қатысатын көрсетілетін қызметті 
берушінің құрылымдық бөлімшелерінің (қызметкерлерінің) тізбесі:

1) көрсетілетін қызметті берушінің хат-хабарды қабылдауға жəне тіркеуге уəкілетті 
жауапты қызметкері;

2) көрсетілетін қызметті берушінің басшылығы;
3) жауапты бөлімшенің басшысы;
4) жауапты бөлімшенің орындаушысы.
7. Əрбір рəсімнің (іс-қимылдың) ұзақтығын көрсете отырып рəсімдердің (іс-қимылдың) 

реттілігін сипаттау осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет регламентіне 1-қосымшаға 
сəйкес жазылған.

4-тарау. «Азаматтарға арналған үкімет» мемлекеттік корпорациясымен жəне 
(немесе) өзге мемлекеттік көрсетілетін қызметті берушілермен өзара іс-

қимыл тəртібін, сондай-ақ мемлекеттік қызмет көрсету процесінде ақпараттық 
жүйелерді пайдалану тəртібін сипаттау

8. «Азаматтарға арналған үкімет» мемлекеттік корпорациясына жəне (немесе) өзге 
мемлекеттік көрсетілетін қызметті берушілерге өтініш беру тəртібін сипаттау, көрсетілетін 
қызметті алушының сұратуын өңдеу ұзақтығы: өзара іс-əрекет жасамайды.

9. Мемлекеттік қызмет көрсетудің нəтижесін «Азаматтарға арналған үкімет» 
мемлекеттік корпорациясы алу процесін сипаттау, оның ұзақтығы: өзара іс-əрекет жа-
самайды.

10. «Электрондық үкімет» веб-порталы арқылы мемлекеттік қызмет көрсету кезінде 
өтініш беру тəртібін жəне көрсетілетін қызметті беруші мен көрсетілетін қызметті 
алушының рəсімдерінің (іс-қимылдарының) реттілігін сипаттау: пайдаланылмайды.

11. Мемлекеттік қызмет көрсету бизнес-процестерінің анық тамалығы осы мемлекеттік 
көрсетілетін қызмет регламентіне 2-қосымшада берілген.

«Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкінде есептік тіркеуден өткен төлем 
ұйымдарының тізіліміне енгізу» мемлекеттік көрсетілетін қызмет регламентіне 

1-қосымша

Əрбір рəсімнің (іс-қимылдың) ұзақтығын көрсете отырып, рəсімдердің 
(іс-қимылдардың) реттілігін сипаттау

Ескертпе:
*рəсімдер 2 (екі) жұмыс күні ішінде жүзеге асырылады

«Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкінде есептік тіркеуден өткен төлем 
ұйымдарының тізіліміне енгізу» мемлекеттік көрсетілетін қызмет регламентіне 

2-қосымша

Мемлекеттік қызмет көрсету бизнес-процестерінің анықтамалығы 

 Ескертпе: *рəсімдер 2 (екі) жұмыс күні ішінде жүзеге асырылады

Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 
2018 жылғы 17 мамырдағы №88 қаулысына 2-қосымша 

«Төлем ұйымдарын ерікті түрде қайта ұйымдастыруды (біріктіруді, қосуды, 
бөлуді, бөліп шығаруды, қайта құруды) жүргізуге келісім беру» мемлекеттік 

көрсетілетін қызмет регламенті
 

1-тарау. Жалпы ережелер
 
1. Көрсетілетін қызметті берушінің атауы: Қазақстан Респуб ликасы Ұлттық Банкі.
«Төлем ұйымдарын ерікті түрде қайта ұйымдастыруды (біріктіруді, қосуды, бөлуді, 

бөліп шығаруды, қайта құруды) жүргізуге келісім беру» мемлекеттік көрсетілетін қызметін 
(бұдан əрі – мемлекеттік көрсетілетін қызмет) Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі 
(бұдан əрі – көрсетілетін қызметті беруші) көрсетеді.

2. Мемлекеттік қызметті көрсету нысаны: қағаз түрінде.
3. Мемлекеттік қызмет көрсетудің нəтижесі: келісу нəтиже лері жөнінде қабылданған 

шешім туралы хабарлама не (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу 
тізілімінде № 16583 тіркелген), Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Басқармасының 
«Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің мемлекеттік көрсетілетін қызметтер стан-
дарттарын бекіту туралы» 2018 жылғы 11 қаңтарда № 3 қаулысымен бекітілген «Төлем 
ұйымдарын ерікті түрде қайта ұйымдастыруды (біріктіруді, қосуды, бөлуді, бөліп 
шығаруды, қайта құруды) жүргізуге келісім беру» мемлекеттік көрсетілетін қызмет 
стандартының (бұдан əрі – стандарт) 10-тармағында көзделген негіздер бойынша 
мемлекеттік қызмет көрсетуден бас тарту туралы дəлелді жауап (бұдан əрі – бас тарту).

Мемлекеттік қызмет көрсетудің нəтижесін ұсыну нысаны: қағаз түрінде. 

2-тарау. Мемлекеттік қызмет көрсету процесіндегі көрсетілетін қызметті 
берушінің құрылымдық бөлімшелері (қызметкерлері) іс-қимылының тəртібін 

сипаттау

4. Мемлекеттік қызметті көрсету бойынша рəсімнің (іс-қимылдың) басталуына негіз: 
көрсетілетін қызметті алушының мемлекеттік көрсетілетін қызметті алу үшін стандарттың 
9-тармағында көзделген құжаттарды ұсынуы.

5. Мемлекеттік қызмет көрсету процесінің құрамына кіретін əрбір рəсімнің (іс-
қимылдың) мазмұны, оны орындау ұзақтығы, сондай-ақ келесі рəсімді (іс-қимылды) 
орындауды бастауға негіз болатын мемлекеттік қызмет көрсету бойынша рəсімнің (іс-
қимылдың) нəтижесі:

1) көрсетілетін қызметті берушінің хат-хабарды қабылдауға жəне тіркеуге уəкілетті 
қызметкерінің көрсетілетін қызметті алушы ұсынған құжаттарды қабылдауы жəне тіркеуі, 
құжаттарды көрсетілетін қызметті берушінің басшылығының қарауына беруі – өтініш 
түскен күні;

2) көрсетілетін қызметті беруші басшылығының құжаттарды қарауы, бұрыштама қоюы 
– құжаттарды берген күні;

3) мемлекеттік қызметті көрсетуге жауапты бөлімше (бұдан əрі – жауапты бөлімше) 
басшысының құжаттарды қарауы, орындаушыны белгілеуі жəне оған құжаттарды 
орындауға беруі – құжаттарды көрсетілетін қызметті берушінің басшылығынан алған күні;

осы тармақтың 1), 2) жəне 3) тармақшаларында көрсетілген рəсімдер 2 (екі) жұмыс 
күні ішінде жүзеге асырылады;

4) ұсынылған құжаттардың толықтығын тексеру:
ұсынылған құжаттардың толық болмау фактісі белгіленген жағдайда, жауапты бөлімше 

орындаушысының өтінішті одан əрі қараудан дəлелді бас тартуды (бұдан əрі – өтінішті 
қараудан бас тарту) дайындауы, өтінішті қараудан бас тартуға көрсетілетін қызметті 
беруші басшылығының қол қоюы, өтінішті қараудан бас тартуды көрсетілетін қызметті 
алушыға беруі – 3 (үш) жұмыс күні ішінде;

ұсынылған құжаттардың толық болу фактісі белгіленген жағдайда орындаушының 
құжаттарды стандарттың талаптарына сəйкес келу мəніне қарауы, келісу нəтижелері 
жөнінде қабылданған шешім туралы хабарламаның (бұдан əрі – хабарлама) жобала-
рын дайындауы, құжаттарды жауапты бөлімшесінің басшысына келісуге жіберуі – 7 
(жеті) жұмыс күні ішінде;

5) жауапты бөлімшесі басшысының құжаттарды қарауы, келісуі жəне хабарламаға не 
бас тартуға қол қоюы – 2 (екі) жұмыс күні ішінде;

 6) жауапты бөлімше орындаушысының көрсетілетін қызметті алушыға мемлекеттік 
көрсетілетін қызметті көрсету нəтижесін өтініш беру кезінде көрсетілген мекенжайға 
жіберуі – 1 (бір) жұмыс күні ішінде.

3-тарау. Мемлекеттік қызмет көрсету процесінде көрсетілетін 
қызмет берушінің құрылымдық бөлімшелерінің (қызметкерлерінің) өзара іс-

қимыл тəртібін сипаттау

6. Мемлекеттік көрсетілетін қызмет процесіне қатысатын көрсетілетін қызметті 
берушінің құрылымдық бөлімшелерінің (қызметкерлерінің) тізбесі:

1) көрсетілетін қызметті берушінің хат-хабарды қабылдауға жəне тіркеуге уəкілетті 
жауапты қызметкері;

2) көрсетілетін қызметті берушінің басшылығы;
3) жауапты бөлімшенің басшысы;
4) жауапты бөлімшенің орындаушысы.
7. Əрбір рəсімнің (іс-қимылдың) ұзақтығын көрсете отырып рəсімдердің (іс-қимылдың) 

реттілігін сипаттау осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет регламентіне 1-қосымшаға 
сəйкес жазылған.

4-тарау. «Азаматтарға арналған үкімет» мемлекеттік корпорациясымен жəне 
(немесе) өзге мемлекеттік көрсетілетін қызметті берушілермен өзара іс-

қимыл тəртібін, сондай-ақ мемлекеттік қызмет көрсету процесінде ақпараттық 
жүйелерді пайдалану тəртібін сипаттау

8. «Азаматтарға арналған үкімет» мемлекеттік корпорациясына жəне (немесе) өзге 
мемлекеттік көрсетілетін қызметті берушілерге өтініш беру тəртібін сипаттау, көрсетілетін 
қызметті алушының сұратуын өңдеу ұзақтығы: өзара іс-əрекет жасамайды.

9. Мемлекеттік қызмет көрсетудің нəтижесін «Азаматтарға арналған үкімет» 
мемлекеттік корпорациясы алу процесін сипаттау, оның ұзақтығы: өзара іс-əрекет жа-
самайды.

10. «Электрондық үкімет» веб-порталы арқылы мемлекеттік қызмет көрсету кезінде 
өтініш беру тəртібін жəне көрсетілетін қызметті беруші мен көрсетілетін қызметті 
алушының рəсімдерінің (іс-қимылдарының) реттілігін сипаттау: пайдаланылмайды.

11. Мемлекеттік қызмет көрсету бизнес-процестерінің анықтамалығы осы мемлекеттік 
көрсетілетін қызмет регламентіне 2-қосымшада берілген.

«Төлем ұйымдарын ерікті түрде қайта ұйымдастыруды (біріктіруді, қосуды, 
бөлуді, бөліп шығаруды, қайта құруды) жүргізуге келісім беру» мемлекеттік 

көрсетілетін қызмет регламентіне 1-қосымша

Əрбір рəсімнің (іс-қимылдың) ұзақтығын көрсете отырып, рəсімдердің (іс-
қимылдардың) реттілігін сипаттау

Ескертпе: 
*рəсімдер 2 (екі) жұмыс күні ішінде жүзеге асырылады

«Төлем ұйымдарын ерікті түрде қайта ұйымдастыруды (біріктіруді, қосуды, 
бөлуді, бөліп шығаруды, қайта құруды) жүргізуге келісім беру» мемлекеттік 

көрсетілетін қызмет регламентіне 2-қосымша

Мемлекеттік қызмет көрсету бизнес-процестерінің анықтамалығы 

Ескертпе: *рəсімдер 2 (екі) жұмыс күні ішінде жүзеге асырылады 

Қаулы Қазақстан Республикасының Əділет министр лігінде 2018 жылғы             
18 мау сымда Нормативтік құқықтық кесімдерді мемлекеттік тіркеудің 
тізіліміне №17087 болып енгізілді.

«ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ҰЛТТЫҚ 
БАНКІ» РЕСПУБЛИКАЛЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК 
МЕКЕМЕСІ БАСҚАРМАСЫНЫҢ ҚАУЛЫСЫ

2018 жылғы 29 маусым          №132      Алматы қаласы

Қазақстан Республикасының кейбір 
нормативтік құқықтық актілеріне 

бухгалтерлік есепті жүргізу мәселелері 
бойынша өзгерістер енгізу туралы

«Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі туралы» 1995 
жылғы 30 наурыздағы, «Бухгалтерлік есеп пен қаржылық есептілік 
туралы» 2007 жылғы 28 ақпандағы жəне «Мемлекеттік статистика 
туралы» 2010 жылғы 19 наурыздағы Қазақстан Республикасының 
заңдарына сəйкес, қаржы ұйымдарының, арнайы қаржы 
компа ния ларының, ислам арнайы қаржы компанияларының, 
микроқаржы ұйымдарының қаржылық есептілікті ұсыну тəртібін 
жетілдіру мақсатында Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің 
Басқармасы ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:

1. «Бухгалтерлік есеп жүргізуді ұйымдастыру қағидаларын 
бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі 
Басқармасының 2012 жылғы 24 тамыздағы № 270 қаулысына 
(Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде 
№ 7978 болып тіркелген, 2012 жылғы 12 желтоқсанда «Егемен 
Қазақстан» газетінде № 818-823 (27894) жарияланған) мынадай 
өзгерістер енгізілсін:

көрсетілген қаулымен бекітілген Бухгалтерлік есеп жүргізуді 
ұйымдастыру қағидаларында:

45-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«45. Қолма-қол ақшаны қабылдау ұйымның басшысы (не оның 

орнындағы адам) белгілеген лауазымды тұлға (тұлғалар), кассир 
жəне қолма-қол ақшаны енгізген адам қол қойған кассалық кіріс 
ордері (бұдан əрі – кіріс ордері) бойынша жүргізіледі. Қолма-қол 
ақшаны енгізген адамға лауазымды тұлға жəне кассир қол қойған 
түбіртек (кіріс ордерінің жыртпалы бөлігі) беріледі.»;

55-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«55. Қолма-қол ақшамен есептеуді жүзеге асыру үшін ұйым 

əр касса үшін жеке касса кітабын жүргізеді. Кассалық кітаптар 
нөмірленеді жəне тігіледі. Касса кітабындағы парақтар саны ұйым 
(филиал, өкілдік) басшысының (не оның орнындағы адамның) 
жəне бас бухгалтерінің қолдарымен расталады.».

2. «Қаржы ұйымдарының, арнайы қаржы компанияларының, ис-
лам арнайы қаржы компанияларының, микроқаржы ұйымдарының 
қаржылық есептiлiктi ұсынуы қағидаларын бекіту туралы» 
Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2016 
жылғы 28 қаңтардағы № 41 қаулысына (Нормативтік құқықтық 
актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 13504 болып тіркелген, 

«Əділет» ақпараттық-құқықтық жүйесінде 2016 жылғы 7 сəуірде 
жарияланған) мынадай өзгерістер енгізілсін:

көрсетілген қаулымен бекітілген Қаржы ұйымдарының, 
арнайы қаржы компанияларының, ислам арнайы қаржы 
компанияларының, микроқаржы ұйымдарының қаржылық 
есептiлiктi ұсынуы қағидаларында:

4-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«4. Қағаз тасымалдағыштағы қаржылық есептілікке бірінші 

басшы (ол болмаған кезеңде – оның орнындағы адам) жəне 
бас бухгалтер қол қояды жəне ол ұйымда сақталады. Қазақстан 
Республикасы Ұлттық Банкінің (бұдан əрі – Ұлттық Банк) жəне 
(немесе) Ұлттық Банктің аумақтық филиалының талап етуі бой-
ынша ұйым сұратуды алған күннен бастап екі жұмыс күнінен 
кешіктірмей түзетулері жəне өшірілген жерлері болмауға тиіс қағаз 
тасымалдағыштағы қаржылық есептілікті ұсынады.»;

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 жəне 16-қосымшалар 
осы қаулыға 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 жəне 
16-қосымшаларға сəйкес редакцияда жазылсын.

3. Бухгалтерлік есеп департаменті (Рахметова С.К.) 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 оның қазақ жəне орыс тілдеріндегі қағаз жəне 
электрондық түрдегі көшірмесін «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 ор-
наластыруды;

4) осы қаулы мемлекеттік тіркелгеннен кейін он жұмыс күні 
ішінде Заң департаментіне осы қаулының осы тармағының 2), 3) 
тармақшаларында жəне 4-тармағында көзделген іс-шаралардың 
орындалуы туралы мəліметтерді ұсынуды қамтамасыз етсін.

4. 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.

5. Осы қаулының орындалуын бақылау Қазақстан Респуб лика-
сының Ұлттық Банкі Төрағасының орынбасары Д.Т.Ғалиеваға 
жүктелсін.

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

Ұлттық Банк Төрағасы Д.АҚЫШЕВ 

«КЕЛІСІЛДІ»
Қазақстан Республикасы 
Ұлттық экономика министрлігінің 
Статистика комитетінің Төрағасы 
__________________ Н. Айдапкелов 
2018 жылғы «___» _____________ 

Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 
2018 жылғы 29 маусымдағы №132 қаулысына 1-қосымша 

Қаржы ұйымдарының, арнайы қаржы компанияларының, ислам 
арнайы қаржы компанияларының, микроқаржы ұйымдарының 

қаржылық есептiлiктi ұсынуы қағидаларына 1-қосымша 
 

Əкімшілік деректерді жинауға арналған 

«Бөлінген активтер мен облигациялар бойынша
бухгалтерлік баланс»

нысаны
Есепті кезең: _____ жыл

Индекс: Ф1-АҚК
Кезеңділігі: жыл сайын
Ұсынатындар: арнайы қаржы компаниялары
Қайда ұсынылады: Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі
Ұсыну мерзімі: есепті жылдан кейінгі жылдың 30 сəуіріне дейін

Нысан
___________________________________________________
           (арнайы қаржы компаниясының толық атауы)

_____ жылғы 31 желтоқсандағы жағдай бойынша

бөлінген активтер мен облигациялар бойынша бухгалтерлік 
балансы

 (мың теңгемен)

Баптың атауы Жол 
коды

Есепті 
кезеңнің 
соңында

Алдыңғы 
жылдың 
соңында

1 2 3 4
Активтер    
Бөлінген активтер 1   

оның ішінде:    
талап ету құқықтары 1.1   
кастодиан банктің шоттарын-
дағы бөлінген активтер

1.2   

Екінші деңгейдегі банктердегі 
салымдар

2   

Акциялар 3   
Борыштық бағалы қағаздар 4   
Туынды бағалы қағаздар 5   
Басқа да активтер 6   
Активтердің жиынтығы 7   
Міндеттемелер    
Шығарылған облигациялар 8   
Есептелген купон бойынша 
кредиторлық берешек

9   

Басқа да міндеттемелер 10   
Міндеттемелердің 
жиынтығы

11   

Бірінші басшы
(ол болмаған кезеңде - 
оның орнындағы адам) 
____________________ __________ ___________
Тегі, аты, əкесінің аты қолы  күні 
(ол болған кезде) 

Бас бухгалтер
___________________ ____________ ___________
Тегі, аты, əкесінің аты қолы  күні
(ол болған кезде)
 
Орындаушы
________________  _________________ 
Тегі, аты, əкесінің аты қолы 
(ол болған кезде)

Орындаушының 
телефоны  _____________________ 
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(Жалғасы. Басы 13-бетте) 

(Жалғасы 15-бетте) 

Əкімшілік деректерді жинауға арналған
«Бөлінген активтер мен облигациялар бойынша 

бухгалтерлік баланс» нысанына қосымша 

Əкімшілік деректерді жинауға арналған «Бөлінген активтер 
мен облигациялар бойынша бухгалтерлік баланс» 

нысанын толтыру бойынша түсіндірме
 

1-тарау. Жалпы ережелер 
 
1. Осы түсіндірме əкімшілік деректерді жинауға арналған 

«Бөлінген активтер мен облигациялар бойынша бухгалтерлік ба-
ланс» нысанын (бұдан əрі – нысан) толтыру бойынша бірыңғай 
талаптарды айқындайды.

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

3. Нысанды арнайы қаржы компаниясы есепті кезеңнің 
соңындағы жағдай бойынша бөлінген активтер мен облигациялар 
бойынша жыл сайын толтырады.

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

5. Толтырылған нысанға бірінші басшы (ол болмаған кезеңде 
- оның орнындағы адам), бас бухгалтер жəне орындаушы қол 
қояды. 

2-тарау. Нысанды толтыру 
 
6. 3-бағанды толтыру кезінде есепті кезеңнің соңғы күнін қоса 

алғанда, есепті кезеңнің соңындағы деректер көрсетіледі.
7. 4-бағанда алдыңғы есепті кезеңнің соңғы күнін қоса алғанда, 

алдыңғы есепті кезеңнің соңындағы деректер көрсетіледі.
8. 1 – 11-жолдарда бас кітаптан немесе дерекқордан алынған 

ақпарат негізіндегі, халықаралық қаржылық есептілік стандарт-
тарының талаптары ескеріле отырып топтастырылған деректер 
көрсетіледі.

Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 
2018 жылғы 29 маусымдағы №132 қаулысына 2-қосымша 

Қаржы ұйымдарының, арнайы қаржы компанияларының, 
ислам арнайы қаржы компанияларының, микроқаржы 

ұйымдарының қаржылық есептiлiктi ұсынуы қағидаларына 
2-қосымша

 
Əкімшілік деректерді жинауға арналған

«Бөлінген активтер бойынша бухгалтерлік баланс» нысаны

Есепті кезең: ____ жыл
 
Индекс: Ф1-ИАҚК
Кезеңділігі: жыл сайын
Ұсынатындар: ислам арнайы қаржы компаниялары
Қайда ұсынылады: Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі
Ұсыну мерзімі: есепті жылдан кейінгі жылдың 30 сəуіріне дейін

Нысан
___________________________________________________

(ислам арнайы қаржы компаниясының толық атауы)

_____ жылғы 31 желтоқсандағы жағдай бойынша

бөлінген активтер бойынша бухгалтерлік балансы

(мың теңгемен)
Баптың атауы Жол 

коды
Есепті 
кезеңнің 
соңында

Алдыңғы 
жылдың 
соңында

1 2 3 4
Активтер    
Екінші деңгейдегі банктердің 
шоттарындағы ақша

1   

Екінші деңгейдегі банктердегі 
салымдар

2   

Акциялар (қатысу үлестері) 3   
Жалға берілген бөлінген актив-
тер

4   

Басқа да активтер 5   
Активтердің жиынтығы 6   
     
Міндеттемелер    
Айналысқа шығарылған ислам-
дық жалдау сертификаттары

7   

Айналысқа шығарылған ислам-
дық қатысу сертификаттары

8   

Исламдық бағалы қағаздар бой-
ынша кірісті төлеуге байланысты 
кредиторлық берешек

9   

оның ішінде:    
исламдық жалдау сертификатта-
ры бойынша

9.1   

исламдық қатысу сертификатта-
ры бойынша

9.2   

Комиссиялық сыйақылар бойын-
ша кредиторлық берешек

10   

Басқа да міндеттемелер 11   
Міндеттемелердің жиынтығы 12   

Бірінші басшы
(ол болмаған кезеңде - 
оның орнындағы адам)
____________________ ___________ __________
Тегі, аты, əкесінің аты қолы  күні 
(ол болған кезде)

Бас бухгалтер
_____________________ ___________ __________ 
Тегі, аты, əкесінің аты қолы  күні 
(ол болған кезде)

Орындаушы
_____________________ ___________
Тегі, аты, əкесінің аты қолы 
(ол болған кезде)

Орындаушының телефоны_____________________

Əкімшілік деректерді жинауға арналған 
«Бөлінген активтер бойынша бухгалтерлік баланс» 

нысанына қосымша

Əкімшілік деректерді жинауға арналған «Бөлінген активтер 
бойынша бухгалтерлік баланс» нысанын толтыру 

бойынша түсіндірме
 

1-тарау. Жалпы ережелер
 
1. Осы түсіндірме əкімшілік деректерді жинауға арналған 

«Бөлінген активтер бойынша бухгалтерлік баланс» нысанын 
(бұдан əрі – нысан) толтыру бойынша бірыңғай талаптарды 
айқындайды.

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

3. Нысанды ислам арнайы қаржы компаниялары есепті 
кезеңнің соңындағы жағдай бойынша бөлінген активтер бойынша 
жыл сайын толтырады.

4. Нысанды толтыру кезінде пайдаланылатын өлшем бірлігі 
мың теңгемен белгіленеді.

Бес жүз теңгеден кем сома нөлге дейiн дөңгелектенеді, ал 
бес жүз теңгеге тең жəне одан жоғары сома мың теңгеге дейiн 
дөңгелектенеді.

5. Толтырылған нысанға бірінші басшы (ол болмаған кезеңде 
- оның орнындағы адам), бас бухгалтер жəне орындаушы қол 
қояды.

 
2-тарау. Нысанды толтыру 

 
6. 3-бағанды толтыру кезінде есепті кезеңнің соңғы күнін қоса 

алғанда, есепті кезеңнің соңындағы деректер көрсетіледі.
7. 4-бағанда алдыңғы есепті кезеңнің соңғы күнін қоса алғанда, 

алдыңғы есепті кезеңнің соңындағы деректер көрсетіледі.
8. 1 – 12-жолдарда бас кітаптан немесе дерекқордан 

алынған ақпарат негізінде гі, халықаралық қаржылық есептілік 
стандарттарының талаптары ескеріле отырып топтастырылған 
деректер көрсетіледі.

Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 
2018 жылғы 29 маусымдағы №132 қаулысына 3-қосымша

Қаржы ұйымдарының, арнайы қаржы компанияларының, ислам 
арнайы қаржы компанияларының, микроқаржы ұйымдарының 

қаржылық есептiлiктi ұсынуы қағидаларына 3-қосымша

Əкімшілік деректерді жинауға арналған 

«Бөлінген активтер бойынша пайда мен зиян туралы есеп»
нысаны

Есепті кезең: ____ жыл
 
Индекс: Ф1-ИАҚК
Кезеңділігі: жыл сайын
Ұсынатындар: ислам арнайы қаржы компаниялары
Қайда ұсынылады: Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі
Ұсыну мерзімі: есепті жылдан кейінгі жылдың 30 сəуіріне дейін

Нысан 
 __________________________________________________

 (ислам арнайы қаржы компаниясының толық атауы)

_____ жылғы 31 желтоқсандағы жағдай бойынша

бөлінген активтер бойынша пайда жəне зиян туралы есебі 
 

(мың теңгемен)
Баптың атауы Жол 

коды
Есепті 
кезеңнің 
соңында

Алдыңғы 
жылдың 
соңында

1 2 3 4
Кірістер    
Қаржылық жалдаудан түскен 
кірістер

1   

Операциялық жалдаудан түскен 
кірістер

2   

Инвестициялық жоба бойынша 
кірістер

3   

оның ішінде:    
акциялар бойынша дивидендтер 
түрінде

3.1   

Басқа да кірістер (түсімдер) 4   
Кірістердің жиынтығы 5   
    
Шығыстар    
Исламдық бағалы қағаздар бой-
ынша кірістерді төлеуге байла-
нысты шығыстар

6   

оның ішінде:    
исламдық жалдау сертификатта-
ры бойынша

6.1   

исламдық қатысу сертификатта-
ры бойынша

6.2   

Комиссиялық сыйақылар 7   
Операциялық шығыстар 8   
оның ішінде:    
амортизациялық аударымдар 
жəне тозу

8.1   

ағымдағы салықтар жəне бюд-
жетке төленетін басқа да 
міндетті төлемдер

8.2   

Басқа да шығыстар 9   
Шығыстардың жиынтығы 10   
   
Резервтік қорды құрғанға дейінгі 
таза пайда

11   

    
Резервтік қорды қалыптастыру 
(қалпына келтіру) шығыстары

12   

    
Таза пайданың (зиянның) 
жиынтығы

13   

 
Бірінші басшы
(ол болмаған кезеңде - 
оның орнындағы адам)
____________________ ___________ __________
Тегі, аты, əкесінің аты қолы  күні 
(ол болған кезде)

Бас бухгалтер
_____________________ ___________ __________ 
Тегі, аты, əкесінің аты қолы  күні 
(ол болған кезде)

Орындаушы
_____________________ ___________
Тегі, аты, əкесінің аты қолы 
(ол болған кезде)

Орындаушының телефоны_____________________ 

Əкімшілік деректерді жинауға арналған «Бөлінген активтер 
бойынша пайда мен зиян туралы есеп» нысанына қосымша

Əкімшілік деректерді жинауға арналған «Бөлінген активтер 
бойынша пайда мен зиян туралы есеп» нысанын толтыру 

бойынша түсіндірме

1-тарау. Жалпы ережелер
 
1. Осы түсіндірме əкімшілік деректерді жинауға арналған 

«Бөлінген активтер бойынша пайда мен зиян туралы есеп» ны-
санын (бұдан əрі – нысан) толтыру бойынша бірыңғай талаптар-
ды айқындайды.

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

3. Нысанды ислам арнайы қаржы компаниялары есепті 
кезеңнің соңындағы жағдай бойынша бөлінген активтер бойынша 
жыл сайын толтырады.

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

5. Толтырылған нысанға бірінші басшы (ол болмаған кезеңде - 
оның орнындағы адам), бас бухгалтер жəне орындаушы қол қояды.

 2-тарау. Нысанды толтыру
 
6. 3-бағанды толтыру кезінде есепті кезеңнің соңғы күнін қоса 

алғанда, есепті кезеңнің соңындағы деректер көрсетіледі.
7. 4-бағанда алдыңғы кезеңнің деректері көрсетіледі.
8. 1 – 13-жолдарда бас кітаптан немесе дерекқордан 

алынған ақпарат негізіндегі, халықаралық қаржылық есептілік 
стандарттарының талаптары ескеріле отырып топтастырылған 
деректер көрсетіледі.

Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 
2018 жылғы 29 маусымдағы №132 қаулысына 4-қосымша

Қаржы ұйымдарының, арнайы қаржы компанияларының, 
ислам арнайы қаржы компанияларының, микроқаржы 

ұйымдарының қаржылық есептiлiктi ұсынуы қағидаларына 
4-қосымша

Əкімшілік деректерді жинауға арналған

«Бухгалтерлік баланс» нысаны

Есепті кезең: ____ жылғы ____________
 
Индекс: Ф1-СҰ, СБ
Кезеңділігі: ай сайын, тоқсан сайын
Ұсынатындар: сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдары, 

исламдық сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдары, сақтандыру 
брокерлері

Қайда ұсынылады: Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі
Ұсыну мерзімдері:
1) ай сайын, есепті айдан кейінгі айдың бесінші жұмыс күнінен 

кешіктірмей – сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдары, 
исламдық сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдары;

2) тоқсан сайын, есепті тоқсаннан кейінгі айдың бесінші жұмыс 
күнінен кешіктірмей – сақтандыру брокерлері.

Қаржылық есептілік түрі: жеке
Нысан

 
___________________________________________________

(сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының, исламдық 
сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының, сақтандыру 

брокерінің толық атауы)

_____ жылғы «___» ____________ жағдай бойынша

бухгалтерлік балансы
 

(мың теңгемен)
Баптың атауы Жол 

коды
Есепті 
кезеңнің 
соңында

Алдыңғы 
жылдың 
соңында

1 2 3 4
Активтер    
Ақшалай қаражат жəне ақша 
қаражатының баламалары 

1   

Орналастырылған салым-
дар (құнсыздануға арналған 
резервтерді шегергенде)

2   

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

3   

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

4   

«Кері РЕПО» операциялары 5   
Тазартылған бағалы металдар 6   
Туынды қаржы құралдары 7   
Еңбек сіңірілмеген 
сыйлықақылар бойынша 
қайта сақтандыру активтері 
(құнсыздануға арналған 
резервтерді шегергенде)

8   

Болған, бірақ мəлімделмеген 
зиян бойынша қайта сақтандыру 
активтері (құнсыздануға арнал-
ған резервтерді шегергенде)

9   

Өмірді сақтандыру (қайта 
сақтандыру) шарттары бой-
ынша болмаған зиян бойын-
ша қайта сақтандыру активтері 
(құнсыздануға арналған 
резервтерді шегергенде)

10   

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

11   

Мəлімделген, бірақ реттелмеген 
зиян бойынша қайта сақтандыру 
активтері (құнсыздануға арнал-
ған резервтерді шегергенде)

12   

Сақтанушылардан (қайта сақта-
нушылардан) жəне делдал-
дардан алынатын сақтандыру 
сыйақылары (құнсыздануға ар-
налған резервтерді шегергенде)

13   

Қайта сақтандыру бойынша 
есептелген комиссиялық кірістер

14   

Басқа дебиторлық бере-
шек (құнсыздануға арналған 
резервтерді шегергенде)

15   

Сақтанушыларға берілген 
қарыздар (құнсыздануға арнал-
ған резервтерді шегергенде)

16   

Болашақ кезеңдердің 
шығыстары 

17   

Ағымдағы салық активі 18   
Кейінге қалдырылған салық 
активі

19   

Өтелгенге дейін ұсталатын 
баға лы қағаздар (құнсыздануға 
арналған резервтерді шегер-
генде)

20   

Басқа заңды тұлғалардың капи-
талына инвестициялар

21   

Қорлар 22   
Негізгі құрал-жабдықтар (нетто) 23   
Инвестициялық мүлік 24   
Сатуға арналған ұзақ мерзімді 
активтер

25   

Материалдық емес активтер 
(нетто)

26   

Басқа активтер 27   
Активтердің жиынтығы 28   
    
Міндеттемелер    
Еңбек сіңірілмеген сыйлықақы 
резерві

29   

Өмірді сақтандыру (қайта 
сақтандыру) шарттары бойынша 
болмаған зиян резерві

30   

Аннуитет шарттары бойынша 
болмаған зиян резерві

31   

Болған, бірақ мəлімделмеген 
зиян резерві

32   

Мəлімделген, бірақ реттелмеген 
зиян резерві

33   

Алынған қарыздар 34   
Қайта сақтандырушылармен 
есеп айырысулар

35   

Сақтандыру (қайта сақтандыру) 
қызметі бойынша делдалдармен 
есеп айырысулар

36   

Акционерлермен дивидендтер 
бойынша есеп айырысулар

37   

Сақтандыру (қайта сақтандыру) 
шарттары бойынша төленуге 
тиіс шоттар 

38   

Басқа кредиторлық берешек 39   
Бағалау міндеттемелері 40   
«РЕПО» операциялары 41   

Туынды қаржы құралдары 42   
Шығарылған облигациялар 43   
Болашақ кезеңдердің кірістері 44   
Ағымдағы салық міндеттемесі 45   
Кейінге қалдырылған салық 
міндеттемесі

46   

Басқа міндеттемелер 47   
Міндеттемелердің жиынтығы 48   
    
Капитал    
Жарғылық капитал (құрылтай-
шылардың жарналары)

49   

Алынған капитал (құрылтай-
шылардың жарналары)

50   

Резервтік капитал 51   
Сыйлықақылар (қосымша 
төленген капитал)

52   

Болжанбаған тəуекелдердің 
резерві

53   

Тұрақтандыру резерві 54   

Басқа резервтер 55   
Бөлінбеген пайда 
(жабылмаған зиян)

56   

оның ішінде:    
алдыңғы жылдардың 56.1   
есепті кезеңнің 56.2   
Капиталдың жиынтығы 57   
    
Капиталдың жəне 
міндеттемелердің жиынтығы

58   

 
Бірінші басшы
(ол болмаған кезеңде - 
оның орнындағы адам)
____________________ ___________ __________
Тегі, аты, əкесінің аты қолы  күні 
(ол болған кезде)

Бас бухгалтер
_____________________ ___________ __________ 
Тегі, аты, əкесінің аты қолы  күні 
(ол болған кезде)

Орындаушы
_____________________ ___________
Тегі, аты, əкесінің аты қолы 
(ол болған кезде)

Орындаушының телефоны_____________________
 

Əкімшілік деректерді жинауға арналған 
«Бухгалтерлік баланс» нысанына қосымша

Əкімшілік деректерді жинауға арналған «Бухгалтерлік 
баланс» нысанын толтыру бойынша түсіндірме

1-тарау. Жалпы ережелер
 
1. Осы түсіндірме əкімшілік деректерді жинауға арналған 

«Бухгалтерлік баланс» нысанын (бұдан əрі – нысан) толтыру 
бойынша бірыңғай талаптарды айқындайды.

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

3. Нысанды сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымы, исламдық 
сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымы есепті кезеңнің соңындағы 
жағдай бойынша ай сайын жəне сақтандыру брокері тоқсан сай-
ын толтырады.

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

5. Толтырылған нысанға бірінші басшы (ол болмаған кезеңде – 
оның орнындағы адам), бас бухгалтер жəне орындаушы қол қояды.

 
2-тарау. Нысанды толтыру 

 
6. 3-бағанды толтыру кезінде есепті кезеңнің соңғы күнін қоса 

алғанда, есепті кезеңнің соңындағы деректер көрсетіледі.
7. 4-бағанда алдыңғы жылдың соңындағы деректер көрсетіледі.
8. 1 – 58-жолдарда бас кітаптан немесе дерекқордан алын ған 

ақпарат негізіндегі, халықаралық қаржылық есептілік стандарт-
тарының талаптары ескеріле отырып топтастырылған деректер 
көрсетіледі.

Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 
2018 жылғы 29 маусымдағы №132 қаулысына 5-қосымша

Қаржы ұйымдарының, арнайы қаржы компанияларының, 
ислам арнайы қаржы компанияларының, микроқаржы 

ұйымдарының қаржылық есептілікті ұсынуы қағидаларына 
5-қосымша

Əкімшілік деректерді жинауға арналған 

«Пайда мен зиян туралы есеп» нысаны

Есепті кезең: ____ жылғы ____________ 

Индекс: Н2-СҰ, СБ 
Кезеңділігі: ай сайын, тоқсан сайын
Ұсынатындар: сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдары, 

исламдық сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдары, сақтандыру 
брокерлері 

Қайда ұсынылады: Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі
Ұсыну мерзімдері:
1) ай сайын, есепті айдан кейінгі айдың бесінші жұмыс күнінен 

кешіктірмей – сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдары, 
исламдық сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдары;

2) тоқсан сайын, есепті тоқсаннан кейінгі айдың бесінші жұмыс 
күнінен кешіктірмей – сақтандыру брокерлері.

Қаржылық есептілік түрі: жеке
Нысан

___________________________________________________
(сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының, исламдық 
сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының, сақтандыру 

брокерінің толық атауы)

_____ жылғы «___» ____________ жағдай бойынша

пайда мен зиян туралы есебі

 (мың теңгемен)

Баптың атауы
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1 2 3 4 5 6
Кірістер
Сақтандыру қызме-
тінен болған кірістер
Сақтандыру шартта-
ры бойынша қабыл-
данған сақтандыру 
сыйлықақылары

1

Қайта сақтандыру 
шарттары бойын-
ша қабылданған 
сақ тандыру 
сыйлықақылары

2

Қайта сақтандыруға 
берілген сақтандыру 
сыйлықақылары

3

Сақтандыру сыйлық-
ақы ларының таза со-
масы

4

Еңбек сіңірілмеген 
сыйлықақы резервінің 
өзгеруі

5

Еңбек сіңірілмеген 
сыйлықақылар бойын-
ша қайта сақтандыру 
активтерінің өзгеруі

6

Еңбек сіңірілген сақ-
тан дыру сыйлық ақы-
ларының таза сомасы

7

Сақтандыру қызметі 
бойынша комиссия-
лық сыйақы түріндегі 
кірістер

8

Сақтандыру қызме-
тінен болған басқа 
кірістер

9

Инвестициялық 
қыз меттен болған 
кірістер
Сыйақы алуға байла-
нысты кірістер

10
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(Жалғасы. Басы 13-14-беттерде) 

(Жалғасы 16-бетте) 

оның ішінде:
бағалы қағаздар бо-
йынша сыйақы (ку-
пон немесе дисконт) 
түріндегі кірістер

10.1

орналастырылған 
салымдар бойын-
ша сыйақы түріндегі 
кірістер

10.2

қаржы активтерімен 
операциялар 
бо йынша кірістер 
(шығыстар) (нетто)

11

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

11.1

«РЕПО» операцияла-
рынан болған кірістер 
(шығыстар) (нетто)

11.2

тазартылған бағалы 
металдармен опе-
рациялардан болған 
кірістер (шығыстар)

11.3

туынды қаржы 
құралдарымен опе-
рациялардан болған 
кірістер (шығыстар)

11.4

Қайта бағалаудан 
болған кірістер 
(шығыстар) (нетто):

12

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

12.1

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

12.2

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

12.3

тазартылған бағалы 
металдарды қайта 
бағалаудан болған 
кірістер (шығыстар)

12.4

туынды қаржы 
құралдарын қайта 
бағалаудан болған 
кірістер (шығыстар)

12.5

Басқа заңды 
тұлғалардың капи-
талына қатысудан 
болған кірістер

13

Инвестициялық 
қызметтен болған 
басқа кірістер

14

Өзге қызметтен 
болған кірістер
Активтерді сатудан 
жəне активтерді алу-
дан (беруден) болған 
кірістер (шығыстар)

15

Өзге қызметтен 
болған басқа кірістер

16

Басқа кірістер 17
Кірістердің жиынтығы 18

Шығыстар
Сақтандыру шарт-
тары бойын-
ша сақтандыру 
төлемдерін жүзеге 
асыру шығыстары

19

Қайта сақтандыруға 
қабылданған шарттар 
бойынша сақтандыру 
төлемдерін жүзеге 
асыру шығыстары

20

Қайта сақтандыруға 
берілген тəуекелдер 
бойынша шығыстарды 
өтеу

21

Регрестік талап бо-
йынша өтеу (нетто)

22

Сақтандыру 
төлемдерін жүзеге 
асыру бойынша таза 
шығыстар

23

Сақтандыру зия-
нын реттеу бойынша 
шығыстар

24

Өмірді сақтандыру 
(қайта сақтандыру) 
шарттары бойын-
ша болмаған зиян 
резервінің өзгеруі

25

Өмірді сақтандыру 
(қайта сақтандыру) 
шарттары бойынша 
болмаған зиян бойын-
ша қайта сақтандыру 
активтерінің өзгеруі

26

Аннуитет шарттары 
бойынша болмаған 
зиян резервінің 
өзгеруі

27

Аннуитет шарттары 
бойынша болмаған 
зиян бойынша 
қайта сақтандыру 
активтерінің өзгеруі

28

Болған, бірақ 
мəлімделмеген зиян 
резервінің өзгеруі

29

Болған, бірақ 
мəлімделмеген 
зиян бойынша 
қайта сақтандыру 
активтерінің өзгеруі

30

Мəлімделген, бірақ 
реттелмеген зиян 
резервінің өзгеруі

31

Мəлімделген, 
бірақ реттелме-
ген зиян бойынша 
қайта сақтандыру 
активтерінің өзгеруі

32

Сақтандыру 
қызметі бойынша 
комиссиялық сыйақы 
төлеу бойынша 
шығыстар

33

Сақтандыру 
шартының бұзылуына 
байланысты 
шығыстар (қайта 
сақтандыру)

34

Сыйақы төлеуге бай-
ланысты шығыстар

35

оның ішінде:

бағалы қағаздар бой-
ынша сыйлықақы 
түріндегі шығыстар

35.1

Құнсыздану бойынша 
резервтерге арналған 
шығыстар

36

Құнсыздану бойынша 
резервтерді қалпына 
келтіру

37

Құнсыздану бойынша 
резервтерге арналған 
таза шығыстар

38

Жалпы жəне əкімшілік 
шығыстар

39

оның ішінде:
еңбекке ақы төлеу 
жəне іссапар 
шығыстары

39.1

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

39.2

ағымдағы жалдау 
бойынша шығыстар

39.3

Амортизациялық 
ақша аударымдары 
жəне тозу

40

Басқа шығыстар 41
Шығыстардың 
жиынтығы

42

Кезең ішіндегі пайда 
(зиян)

43

Тоқтатылған 
қызметтен болған 
пайда (зиян)

44

Корпоративтік табыс 
салығын төлегенге 
дейінгі таза пайда 
(зиян)

45

Корпоративтік табыс 
салығы

46

оның ішінде:
негізгі қызметтен 46.1
өзге қызметтен 46.2
Салықтарды төле-
геннен кейінгі 
таза пайда (зиян) 
жиынтығы

47

Бірінші басшы
(ол болмаған кезеңде - 
оның орнындағы адам)
____________________ ___________ __________
Тегі, аты, əкесінің аты қолы  күні 
(ол болған кезде)

Бас бухгалтер
_____________________ ___________ __________ 
Тегі, аты, əкесінің аты қолы  күні 
(ол болған кезде)

Орындаушы
_____________________ ___________
Тегі, аты, əкесінің аты қолы 
(ол болған кезде)

Орындаушының телефоны_____________________ 

Əкімшілік деректерді жинауға арналған 
«Пайда мен зиян туралы есеп» нысанына қосымша

Əкімшілік деректерді жинауға арналған «Пайда мен зиян 
туралы есеп» нысанын толтыру бойынша түсіндірме 

1-тарау. Жалпы ережелер 

1. Осы түсіндірме əкімшілік деректерді жинауға арналған 
«Пайда мен зиян туралы есеп» нысанын (бұдан əрі – нысан) 
толтыру бойынша бірыңғай талаптарды айқындайды.

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

3. Нысанды сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымы, исламдық 
сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымы есепті кезеңнің соңындағы 
жағдай бойынша ай сайын жəне сақтандыру брокері тоқсан сай-
ын толтырады.

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

5. Толтырылған нысанға бірінші басшы (ол болмаған кезеңде – 
оның орнындағы адам), бас бухгалтер жəне орындаушы қол қояды.

2-тарау. Нысанды толтыру

6. 3-бағанды толтыру кезінде есепті кезеңнің соңғы күнін қоса 
алғанда, есепті кезеңдегі деректер көрсетіледі.

7. 4-бағанда ағымдағы жылдың басынан бергі кезеңдегі дерек-
тер (өспелі жиынтығымен) көрсетіледі.

8. 5-бағанда алдыңғы жылдың осындай кезеңіндегі деректер 
көрсетіледі.

9. 6-бағанда алдыңғы жылдың басынан бергі осындай кезеңдегі 
деректер (өспелі жиынтығымен) көрсетіледі.

10. 1 – 47-жолдарда бас кітаптан немесе дерекқордан алынған 
ақпарат негізіндегі, халықаралық қаржылық есептілік стандарт-
тарының талаптары ескеріле отырып топтастырылған деректер 
көрсетіледі.

Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 
2018 жылғы 29 маусымдағы №132 қаулысына 6-қосымша

Қаржы ұйымдарының, арнайы қаржы компанияларының, 
ислам арнайы қаржы компанияларының, микроқаржы 

ұйымдарының қаржылық есептілікті ұсынуы қағидаларына 
6-қосымша 

Əкімшілік деректерді жинауға арналған 

«Бухгалтерлік баланс» нысаны

Есепті кезең: ____ жылғы __________

Индекс: Н1-БжЕЖЗҚ 
Кезеңділігі: ай сайын
Ұсынатындар: бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қоры, ерікті 

жинақтаушы зейнетақы қорлары 
Қайда ұсынылады: Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі
Ұсыну мерзімдері:
1) бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қоры – есепті айдан кейінгі 

айдың жиырмасынан кешіктірмей;
2) ерікті жинақтаушы зейнетақы қоры – есепті айдан кейінгі 

айдың бесінші жұмыс күнінен кешіктірмей.
Қаржылық есептілік түрі: жеке

Нысан 
___________________________________________________

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

_____ жылғы «___» ____________ жағдай бойынша

бухгалтерлік балансы
(мың теңгемен)

Баптың атауы Жол 
коды

Есепті 
кезеңнің 
соңында

Алдыңғы 
жылдың 
соңында

1 2 3 4
Активтер
Ақшалай қаражат жəне 
ақша қаражатының бала-
малары

1

оның ішінде:
кассадағы қолма-қол ақша 1.1
банктердің жəне банк 
операцияларының же-
келеген түрлерін жүзеге 
асыратын ұйымдардың 
шоттарындағы ақша

1.2

Тазартылған бағалы ме-
талдар

2

Орналастырылған салым-
дар (құнсыздануға арнал-
ған резервтерді шегер-
генде)

3

Өзгерістері пайданың не-
месе зиянның құрамында 
көрсетілетін əділ құн 
бойынша бағаланатын 
бағалы қағаздар

4

Туынды қаржы құралдары 5
Басқа да жиынтық кіріс 
бойынша əділ құн бо-
йынша есепке алынатын 
бағалы қағаздар

6

«Кері РЕПО» операция-
лары

7

«Кері РЕПО» операция-
лары

8

Берілген аванстар 9
Болашақ кезеңдердің 
шығыстары

10

Комиссиялық сыйақылар
оның ішінде: 10.1
зейнетақы активтерінен 10.2
зейнетақы активтері 
бойынша инвестициялық 
кірістен (зияннан)

11

Амортизациялық құны 
бойынша есепке алы-
натын бағалы қағаздар 
(құнсыздануға арналған 
резервтерді шегергенде)

12

Инвестициялық мүлік 13
Басқа заңды тұлғалардың 
капиталына инвестициялар

14

Дебиторлық берешек 
(құнсыздануға арналған 
резервтерді шегергенде)

15

Сатуға арналған ұзақ 
мерзімді активтер 
(шығатын топтар)

16

Материалдық емес актив-
тер (амортизацияны жəне 
құнсызданудан болған 
зиянды шегергенде)

17

Негізгі құрал-жабдықтар 
(амортизацияны жəне 
құнсызданудан болған 
зиянды шегергенде)

18

Кейінге қалдырылған 
салық талабы

19

Басқа да дебиторлық 
бере шек (құнсыздануға 
арналған резервтерді ше-
гергенде)

20

Салықтар жəне бюджет-
ке төленетін басқа да 
міндетті төлемдер бойын-
ша бюджетке талаптар

21

Басқа активтер 22
Активтер жиынтығы 23
Міндеттемелер
Туынды қаржы құралдары 24
«РЕПО» операциялары 25
Алынған қарыздар 26
Кредиторлық берешек 27
Алынған аванстар 28
Резервтер 29
Акционерлермен акциялар 
бойынша есеп айырысу-
лар бойынша есептелген 
шығыстар

30

Қызметкерлермен есеп 
айырысулар бойынша 
есептелген шығыстар

31

Болашақ кезеңдердің 
кірістері

32

Кейінге қалдырылған 
салық міндеттемесі

33

Салықтар жəне бюджет-
ке төленетін басқа да 
міндетті төлемдер 
бойынша бюджет 
алдындағы міндеттеме

34

Басқа міндеттемелер 35
Міндеттемелер жиынтығы 36
Меншікті капитал
Жарғылық капитал 37
оның ішінде:
жай акциялар 37.1
артықшылықты акциялар 37.2
Сыйлықақылар (қосымша 
төленген капитал)

38

Алынған капитал 39
Резервтік капитал 40
Басқа да резервтер 41
Бөлінбеген пайда 
(жабылмаған зиян)

42

оның ішінде:
алдыңғы жылдардағы 42.1
есепті кезеңдегі 42.2
Капитал жиынтығы 43
Капитал мен 
міндеттемелер жиынтығы

44

Бірінші басшы
(ол болмаған кезеңде - оның орнындағы адам)
____________________ ___________ __________
Тегі, аты, əкесінің аты қолы  күні 
(ол болған кезде)

Бас бухгалтер
_____________________ ___________ __________ 
Тегі, аты, əкесінің аты қолы  күні 
(ол болған кезде)

Орындаушы
_____________________ ___________
Тегі, аты, əкесінің аты қолы 
(ол болған кезде)

Орындаушының телефоны_____________________

Əкімшілік деректерді жинауға арналған
«Бухгалтерлік баланс» нысанына қосымша

Əкімшілік деректерді жинауға арналған «Бухгалтерлік ба-
ланс» нысанын толтыру бойынша түсіндірме

1-тарау. Жалпы ережелер

1. Осы түсіндірме əкімшілік деректерді жинауға арналған 
«Бухгалтерлік баланс» нысанын (бұдан əрі – нысан) толтыру 
бойынша бірыңғай талаптарды айқындайды.

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

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

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

5. Толтырылған нысанға бірінші басшы (ол болмаған кезеңде 
– оның орнындағы адам), бас бухгалтер жəне орындаушы қол 
қояды.

2-тарау. Нысанды толтыру

6. 3-бағанды толтыру кезінде есепті кезеңнің соңғы күнін қоса 
алғанда, есепті кезеңнің соңындағы деректер көрсетіледі.

7. 4-бағанда алдыңғы жылдың соңындағы деректер көрсетіледі.
8. 1 – 44-жолдарда бас кітаптан немесе дерекқордан алынған 

ақпарат негізіндегі, халықаралық қаржылық есептілік стандарт-
тарының талаптары ескеріле отырып топтастырылған деректер 
көрсетіледі.

Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 
2018 жылғы 29 маусымдағы №132 қаулысына

Қаржы ұйымдарының, арнайы қаржы компанияларының, 
ислам арнайы қаржы компанияларының, микроқаржы 

ұйымдарының қаржылық есептілікті ұсынуы қағидаларына 
7-қосымша 

Əкімшілік деректерді жинауға арналған

«Пайда мен зиян туралы есеп» нысаны

Есепті кезең: ____ жылғы _________

Индекс: Н2-БжЕЖЗҚ
Кезеңділігі: ай сайын
Ұсынатындар: бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қоры, ерікті 

жинақтаушы зейнетақы қорлары
Қайда ұсынылады: Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі
Ұсыну мерзімдері:
1) бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қоры – есепті айдан кейінгі 

айдың жиырмасынан кешіктірмей;
2) ерікті жинақтаушы зейнетақы қоры – есепті айдан кейінгі 

айдың бесінші жұмыс күнінен кешіктірмей.
Қаржылық есептілік түрі: жеке

Нысан
__________________________________________________

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

_____ жылғы «___» ____________ жағдай бойынша

пайда мен зиян туралы есебі

 (мың теңгемен)

Баптың атауы
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1 2 3 4 5 6
Комиссиялық сыйақылар 1
оның ішінде:
зейнетақы активтерінен 1.1
зейнетақы активтері бо-
йынша инвестициялық 
кірістен (зияннан) 

1.2

Ағымдағы шоттар мен 
орналастырылған салым-
дар бойынша сыйақы 
түріндегі кірістер

2

Сатып алынған бағалы 
қағаздар бойынша сыйақы 
(купон жəне (немесе) дис-
конт) түріндегі кірістер

3

Бағалы қағаздарды са-
тып алу-сатудан болған 
кірістер (шығыстар) (нетто)

4

Өзгерістері пайданың не-
месе зиянның құрамында 
көрсетілетін əділ құн 
бойынша бағаланатын 
бағалы қағаздар құнының 
өзгеруінен болған кірістер 
(шығыстар)

5

«Кері РЕПО» операцияла-
ры бойынша кірістер

6

Тазартылған бағалы ме-
талдармен операция-
лардан болған кірістер 
(шығыстар)

7

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

8

Қаржылық емес активтерді 
сатудан жəне активтерді 
алудан болған кірістер

9

Басқа да кірістер 10
Кірістер жиынтығы 11

Комиссиялық шығыстар 12
оның ішінде:
инвестициялық портфельді 
басқарушыларға 
сыйақылар

12.1

кастодиан банктерге 
сыйақылар

12.2

Сатып алынған бағалы 
қағаздар бойынша сыйақы 
(сыйлықақы) түріндегі 
шығыстар

13

«РЕПО» операциялары 
бойынша шығыстар

14

Алынған қарыздар мен 
қаржылық жалдау бой-
ынша сыйақы түріндегі 
шығыстар

15

Жалпы əкімшілік шығыстар 16
оның ішінде:
еңбекке ақы төлеу жəне 
іссапар шығыстары

16.1

амортизациялық аударым-
дар жəне тозу

16.2

ағымдағы жалдау бойын-
ша шығыстар

16.3

салықтарды жəне бюд-
жетке төленетін басқа 
да міндетті төлемдерді 
төлеу бойынша шығыстар 
(корпоративтік табыс 
салығынан басқа)

16.4

басқа əкімшілік шығыстар 16.5
Қаржылық емес активтерді 
сатудан жəне активтерді 
беруден болған шығыстар

17

Басқа да шығыстар 18
Шығыстар жиынтығы 19

Резервтерге (провизия-
ларға) аударылғанға 
дейінгі пайда (зиян)

20
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(Жалғасы. Басы 13-15-беттерде) 

(Жалғасы 17-бетте) 

Активтер бойынша 
ықтимал залалға арналған 
резервтер (резервтерді 
қалпына келтіру)

21

Басқа заңды тұлғалардың 
капиталына қатысудан 
болған кіріс

22

Кезеңдегі пайда (зиян) 23

Салық салынғанға дейінгі 
пайда (зиян)

24

Корпоративтік табыс 
салығы

25

Салық салынғаннан кейінгі 
таза пайда (зиян)

26

Тоқтатылған қызметтен 
болған пайда (зиян)

27

Кезең ішіндегі таза пайда 
(зиян) жиынтығы

28

Бірінші басшы
(ол болмаған кезеңде - 
оның орнындағы адам)
____________________ ___________ __________
Тегі, аты, əкесінің аты қолы  күні 
(ол болған кезде)

Бас бухгалтер
_____________________ ___________ __________ 
Тегі, аты, əкесінің аты қолы  күні 
(ол болған кезде)

Орындаушы
_____________________ ___________
Тегі, аты, əкесінің аты қолы 
(ол болған кезде)

Орындаушының телефоны_____________________

Əкімшілік деректерді жинауға арналған
«Пайда мен зиян туралы есеп» нысанына қосымша

Əкімшілік деректерді жинауға арналған «Пайда мен зиян 
туралы есеп» нысанын толтыру бойынша түсіндірме

1-тарау. Жалпы ережелер

1. Осы түсіндірме əкімшілік деректерді жинауға арналған 
«Пайда мен зиян туралы есеп» нысанын (бұдан əрі – нысан) 
толтыру бойынша бірыңғай талаптарды айқындайды.

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

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

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

5.Толтырылған нысанға бірінші басшы (ол болмаған кезеңде – 
оның орнындағы адам), бас бухгалтер жəне орындаушы қол қояды.

2-тарау. Нысанды толтыру

6. 3-бағанды толтыру кезінде есепті кезеңнің соңғы күнін қоса 
алғанда, есепті кезеңдегі деректер көрсетіледі.

7. 4-бағанда ағымдағы жылдың басынан бергі кезеңдегі дерек-
тер (өспелі жиынтығымен) көрсетіледі.

8. 5-бағанда алдыңғы жылдың осындай кезеңіндегі деректер 
көрсетіледі.

9. 6-бағанда алдыңғы жылдың басынан бергі ұқсас кезеңіндегі 
деректер (өспелі жиынтығымен) көрсетіледі.

10. 1 – 28-жолдарда бас кітаптан немесе дерекқордан 
алынған ақпарат негізіндегі, халықаралық қаржылық есептілік 
стандарттарының талаптары ескеріле отырып топтастырылған 
деректер көрсетіледі.

Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 
2018 жылғы 29 маусымдағы №132 қаулысына 8-қосымша

 
Қаржы ұйымдарының, арнайы қаржы компанияларының, 

ислам арнайы қаржы компанияларының, микроқаржы 
ұйымдарының қаржылық есептілікті ұсынуы қағидаларына 

8-қосымша 

Əкімшілік деректерді жинауға арналған 

«Зейнетақы активтері бойынша бухгалтерлік баланс» нысаны

Есепті кезең: ____ жылғы _________

Индекс: Н1ЗейнАктив-БжЕЖЗҚ
Кезеңділігі: ай сайын
Ұсынатындар: бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қоры, ерікті 

жинақтаушы зейнетақы қорлары
Қайда ұсынылады: Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі
Ұсыну мерзімдері:
1) бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қоры – есепті айдан кейінгі 

айдың жиырмасынан кешіктірмей;
2) ерікті жинақтаушы зейнетақы қоры – есепті айдан кейінгі 

айдың бесінші жұмыс күнінен кешіктірмей.

Нысан
___________________________________________________

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

_____ жылғы «___» ____________ жағдай бойынша

зейнетақы активтері бойынша бухгалтерлік балансы

 (мың теңгемен)
Баптың атауы Жол 

коды
Есепті 
кезеңнің 
соңында

Алдыңғы 
жылдың 
соңында

1 2 3 4
Активтер
Ақшалай қаражат жəне ақша 
қаражатының баламалары

1

Тазартылған бағалы металдар 2
Қазақстан Республикасының 
Ұлттық Банкіндегі жəне екінші 
деңгейдегі банктердегі салым-
дар (құнсыздануға арналған 
резервтерді шегергенде)

3

Əділ құны бойынша 
бағаланатын бағалы қағаздар

4

«Кері РЕПО» операциялары 
бойынша талаптар

5

Туынды қаржы құралдары 6
Сыртқы басқарудағы активтер 7
Дебиторлық берешек 8
Амортизациялық құны бой-
ынша бағаланатын бағалы 
қағаздар (құнсыздануға арнал-
ған резервтерді шегергенде)

9

Басқа да активтер 10
Активтер жиынтығы 11

Міндеттемелер
Алушылардың зейнетақы 
төлемдері бойынша талаптары

12

Комиссиялық сыйақылар бой-
ынша кредиторлық берешек

13

оның ішінде:
зейнетақы активтерінен 13.1
инвестициялық кірістен 
(зияннан)

13.2

Зейнетақы төлемдерінен алы-
натын жеке табыс салығы бо-
йынша кредиторлық берешек

14

Туынды қаржы құралдары 15
Басқа міндеттемелер 16
Міндеттемелер жиынтығы 17

Таза активтер жиынтығы 18

Бірінші басшы
(ол болмаған кезеңде - 
оның орнындағы адам)
____________________ ___________ __________
Тегі, аты, əкесінің аты қолы  күні 
(ол болған кезде)

Бас бухгалтер
_____________________ ___________ __________ 
Тегі, аты, əкесінің аты қолы  күні 
(ол болған кезде)

Орындаушы
_____________________ ___________
Тегі, аты, əкесінің аты қолы 
(ол болған кезде)

Орындаушының телефоны_____________________

Əкімшілік деректерді жинауға арналған 
«Зейнетақы активтері бойынша бухгалтерлік баланс» 

нысанына қосымша

Əкімшілік деректерді жинауға арналған «Зейнетақы 
активтері бойынша бухгалтерлік баланс» нысанын 

толтыру бойынша түсіндірме

1-тарау. Жалпы ережелер

1. Осы түсіндірме əкімшілік деректерді жинауға арналған 
«Зейнетақы активтері бойынша бухгалтерлік баланс» нысанын 
(бұдан əрі – нысан) толтыру бойынша бірыңғай талаптарды 
айқындайды.

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

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

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

5.Толтырылған нысанға бірінші басшы (ол болмаған кезеңде – 
оның орнындағы адам), бас бухгалтер жəне орындаушы қол қояды.

2-тарау. Нысанды толтыру

6. 3-бағанды толтыру кезінде есепті кезеңнің соңғы күнін қоса 
алғанда, есепті кезеңнің соңындағы деректер көрсетіледі.

7. 4-бағанда алдыңғы жылдың соңындағы деректер көрсетіледі.
8. 1 – 18-жолдарда бас кітаптан немесе дерекқордан алынған 

ақпарат негізіндегі, «Зейнетақы активтері бойынша операциялар 
туралы ақпаратты есепке алу жəне жария ету» қаржылық есептілік 
стандартын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі 
Басқармасының 2013 жылғы 26 шілдедегі № 195 қаулысының 
(Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде 
№ 8765 тіркелген) талаптары ескеріле отырып топтастырылған 
деректер көрсетіледі.

Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 
2018 жылғы 29 маусымдағы №132 қаулысына 9-қосымша

 
Қаржы ұйымдарының, арнайы қаржы компанияларының, 

ислам арнайы қаржы компанияларының, микроқаржы 
ұйымдарының қаржылық есептілікті ұсынуы қағидаларына 

9-қосымша 

Əкімшілік деректерді жинауға арналған

«Зейнетақы активтері бойынша пайда мен зиян туралы есеп» 
нысаны

Есепті кезең: ____ жылғы _________

Индекс: Н2ЗейнетАктив-БжəнеЕЖЗҚ
Кезеңділігі: ай сайын
Ұсынатындар: бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қоры, ерікті 

жинақтаушы зейнетақы қорлары
Қайда ұсынылады: Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі
Ұсыну мерзімдері:
1) бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қоры – есепті айдан кейінгі 

айдың жиырмасынан кешіктірмей;
2) ерікті жинақтаушы зейнетақы қоры – есепті айдан кейінгі 

айдың бесінші жұмыс күнінен кешіктірмей.

Нысан
__________________________________________________

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

_____ жылғы «___» ____________ жағдай бойынша

зейнетақы активтері бойынша пайда мен зиян туралы есебі

 (мың теңгемен)

Баптың атауы Жол 
коды

Ағымдағы 
жылдың 
басы-

нан бергі 
кезеңде 
(өспелі 
жиынты-
ғымен)

Алдыңғы 
жылдың ба-
сынан бергі 
осындай 
кезеңде 
(өспелі 
жиын-

тығымен)
1 2 3 4

Кезең басындағы таза 
зейнетақы активтері

1

Зейнетақы жарналары 2
оның ішінде:
міндетті 2.1
ерікті кəсіптік 2.2
ерікті 2.3
Басқа жинақтаушы 
зейнет ақы қорларынан 
келіп түскен зейнетақы 
жинақтары

3

Орналастырылған са-
лымдар бойынша сыйақы 
түріндегі кірістер

4

Бағалы қағаздар бойынша 
сыйақы (купон немесе дис-
конт) түріндегі кірістер

5

«Кері РЕПО» операцияла-
ры бойынша кірістер

6

Акциялар бойынша диви-
дендтер түріндегі кірістер

7

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

8

Қайта бағалаудан болған 
кірістер (шығыстар) (нетто)

9

оның ішінде:
əділ құны бойынша баға-
ланатын бағалы қағаздар-
дың əділ құнының 
өзгеруінен

9.1

шетел валютасын қайта 
бағалаудан

9.2

басқа активтерді қайта 
бағалаудан

9.3

Сыртқы басқарудағы ак-
тивтер бойынша кірістер 
(шығыстар) 

10

Басқа қаржылық активтер 
бойынша сыйақы түріндегі 
кірістер

11

Өсімпұл жəне айыппұлдар 
түріндегі кірістер

12

оның ішінде:
міндетті зейнетақы 
жарналарын уақтылы 
аудармағаны үшін

12.1

міндетті кəсіптік зейнетақы 
жарналарын уақтылы 
аудармағаны үшін

12.2

зейнетақы жинақтарын ау-
даруды уақтылы жүзеге 
асырмағаны үшін

12.3

зейнетақы активтерін 
тиісінше басқармағаны үшін

12.4

Инвестициялық қызметтен 
болған басқа кірістер

13

Басқа түсімдер 14
Кірістер жиынтығы 15

Төленген немесе төленуге 
тиіс зейнетақылар

16

оның ішінде:
жасы бойынша 16.1
жерлеуге 16.2
мүгедектігі бойынша 16.3
Қазақстан Республика-
сынан тыс жерге тұрақты 
тұруға кетуі бойынша 

16.4

мұрагерлерге 16.5
еңбек сіңірген жылдар 
бойынша

16.6

сақтандыру ұйымдарына 16.7
басқа 16.8
Төлем көзінен жеке табыс 
салығы

17

Жинақтаушы зейнетақы 
қорына тиесілі комиссиялық 
сыйақы

18

оның ішінде:
зейнетақы активтерінен 18.1
орналастырылған зейнет-
ақы активтері бойынша 
инвестициялық кірістен 
(зияннан)

18.2

Бірынғай жəне ерікті 
жинақтаушы зейнетақы 
қорларына зейнетақы 
жинақтарын аудару

19

Инвестициялық кірістен 
болған басқа шығыстар

20

Басқа да шығыстар 21
Шығыстар жиынтығы 22

Анықталмаған сомалар 
(қате аударылған)

23

Анықталмаған сомаларды 
қайтару

24

Кезең соңындағы таза ак-
тивтер

25

Таза зейнетақы 
активтеріндегі өзгерістер

26

Бірінші басшы
(ол болмаған кезеңде - 
оның орнындағы адам)
____________________ ___________ __________
Тегі, аты, əкесінің аты қолы  күні 
(ол болған кезде)

Бас бухгалтер
_____________________ ___________ __________ 
Тегі, аты, əкесінің аты қолы  күні 
(ол болған кезде)

Орындаушы
_____________________ ___________
Тегі, аты, əкесінің аты қолы 
(ол болған кезде)

Орындаушының телефоны_____________________

Əкімшілік деректерді жинауға арналған 
«Зейнетақы активтері бойынша пайда мен зиян туралы 

есеп» нысанына қосымша

Əкімшілік деректерді жинауға арналған «Зейнетақы 
активтері бойынша пайда мен зиян туралы есеп» нысанын 

толтыру бойынша түсіндірме

1-тарау. Жалпы ережелер

1. Осы түсіндірме əкімшілік деректерді жинауға арналған 
«Зейнетақы активтері бойынша пайда мен зиян туралы есеп» 
нысанын (бұдан əрі – нысан) толтыру бойынша бірыңғай талап-
тарды айқындайды.

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

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

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

5.Толтырылған нысанға бірінші басшы (ол болмаған кезеңде – 
оның орнындағы адам), бас бухгалтер жəне орындаушы қол қояды.

2-тарау. Нысанды толтыру

6. 3-бағанды толтыру кезінде ескертпелер көрсетіледі.
7. 3-бағанда ағымдағы жылдың басынан бергі кезеңдегі дерек-

тер көрсетіледі (өспелі жиынтығымен).
8. 4-бағанда алдыңғы жылдың басынан бергі осындай кезеңдегі 

деректер көрсетіледі (өспелі жиынтығымен).
9. 1 – 26-жолдарда бас кітаптан немесе дерекқордан алынған 

ақпарат негізіндегі, «Зейнетақы активтері бойынша операциялар 
туралы ақпаратты есепке алу жəне жария ету» қаржылық есептілік 
стандартын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі 
Басқармасының 2013 жылғы 26 шілдедегі № 195 қаулысының 
(Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде 
№ 8765 тіркелген) талаптары ескеріле отырып топтастырылған 
деректер көрсетіледі.

Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 
2018 жылғы 29 маусымдағы №132 қаулысына 10-қосымша

Қаржы ұйымдарының, арнайы қаржы компанияларының, 
ислам арнайы қаржы компанияларының, микроқаржы 

ұйымдарының қаржылық есептілікті ұсынуы қағидаларына 
10-қосымша

 
Əкімшілік деректер жинауға арналған 

«Бухгалтерлік баланс» нысаны 

Есепті кезең: ____ жылғы ____________
 
Индекс: 1Н-БДжəнеИПБ
Кезеңділігі: ай сайын
Ұсынатындар: бағалы қағаздар нарығында брокерлік жəне 

дилерлік қызметті жүзеге асыратын ұйымдар, инвестициялық 
портфельді басқарушылар

Қайда ұсынылады: Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі
Ұсыну мерзімдері: есепті айдан кейінгі айдың бесінші жұмыс 

күнінен кешіктірмей
Қаржылық есептілік түрі: жеке

Нысан
 __________________________________________________

ұйымының толық атауы)

_____ жылғы «___» ____________ жағдай бойынша 

бухгалтерлік балансы
(мың теңгемен)

Баптың атауы Жол 
коды

Есепті 
кезеңнің 
соңында

Алдыңғы 
жылдың 
соңында

1 2 3 4
Активтер
Ақшалай қаражат жəне ақша 
қаражатының баламалары

1

оның ішінде:
кассадағы қолма-қол ақша 1.1
банктердің жəне банк опера-
цияларының жекелеген түрлерін 
жүзеге асыратын ұйымдардың 
шоттарындағы ақша

1.2

Тазартылған бағалы металдар 2
Орналастырылған салым-
дар (құнсыздануға арналған 
резервтерді шегергенде)

3

оның ішінде:
есептелген, бірақ сыйақы 
түрінде алынбаған кірістер

3.1

«Кері РЕПО» операциясы 4
оның ішінде:
есептелген, бірақ сыйақы 
түрінде алынбаған кірістер

4.1

Өзгерістері пайданың немесе 
зиянның құрамында көрсетілетін 
əділ құны бойынша бағаланатын 
бағалы қағаздар

5

оның ішінде:
есептелген, бірақ сыйақы 
түрінде алынбаған кірістер

5.1

Басқа да жиынтық кіріс арқылы 
əділ құны бойынша есептелетін 
бағалы қағаздар

6

оның ішінде:
есептелген, бірақ сыйақы 
түрінде алынбаған кірістер

6.1

Амортизацияланған құны 
бойын ша есепке алынатын 
баға лы қағаздар (құнсыздануға 
арнал ған резервтерді шегер-
генде)

7

оның ішінде:
есептелген, бірақ сыйақы 
түрінде алынбаған кірістер

7.1

Инвестициялық мүлік 8
Басқа заңды тұлғалардың ка-
питалына инвестициялар жəне 
реттелген борыш

9

Қорлар 10
Сатуға арналған ұзақ мерзімді 
активтер (шығатын топтар)

11

Негізгі құрал-жабдықтар (амор-
тизацияны жəне құнсызданудан 
болған зиянды шегергенде)

12

Материалдық емес активтер 
(амортизацияны жəне құнсыз-
данудан болған зиянды шегер-
генде)

13

Дебиторлық берешек 14
Алуға есептелген комиссиялық 
сыйақылар 

15

оның ішінде:
консалтингтік қызметтерден, 
оның ішінде:

15.1

үлестес тұлғаларға 15.1.1
басқа клиенттерге 15.1.2
облигацияларды ұстаушылар 
өкілінің қызметтерінен

15.2

андеррайтер қызметтерінен 15.3
брокерлік қызметтерден 15.4
активтерді басқарудан 15.5
маркет-мейкер қызметтерінен 15.6
зейнетақы активтерінен 15.7
зейнетақы активтері бойынша 
инвестициялық кірістен 
(зияннан)

15.8

басқа да 15.9
Туынды қаржы құралдары 16
оның ішінде:
фьючерс мəмілесі бойынша та-
лаптар

16.1

форвард мəмілесі бойынша та-
лаптар

16.2

опцион мəмілесі бойынша та-
лаптар

16.3

своп мəмілесі бойынша талап-
тар

16.4

Ағымдағы салық талабы 17
Кейінге қалдырылған салық та-
лабы

18

Берілген аванстар жəне алдын 
ала төлемдер

19

Басқа да активтер 20
Активтер жиынтығы 21
Міндеттемелер
«ΡΕΠΟ» операциясы 22
Шығарылған борыштық бағалы 
қағаздар

23

Алынған қарыздар 24
Реттелген борыш 25
Резервтер 26
Акционерлермен есеп айырысу-
лар (дивидендтер бойынша)

27

Кредиторлық берешек 28
Төлеуге есептелген 
комиссиялық шығыстар

29

оның ішінде:
аударым операциялары 
бойынша

29.1

клиринг операциялары бойынша 29.2
кассалық операциялары 
бойынша

29.3

сейфтік операциялар бойынша 29.4
банкноттарды, монеталар мен 
құндылықтарды инкассациялау 
бойынша

29.5

сенімгерлік операциялар 
бойынша

29.6

қор биржасының қызметтері 
бойынша

29.7

кастодиандық қызмет көрсету 
бойынша

29.8

брокерлік қызметтер бойынша 29.9
орталық депозитарий 
қызметтері бойынша

29.10

бірынғай тіркеуші қызметтері 
бойынша

29.11
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(Жалғасы 18-бетте) 

(Жалғасы. Басы 13-16-беттерде) 

бағалы қағаздар нарығы ның өзге 
де кəсіби қатысушы ларының 
қызметтері бойынша

29.12

Туынды қаржы құралдары 30
оның ішінде:
фьючерс мəмілесі бойынша 
міндеттемелер

30.1

форвард мəмілесі бойынша 
міндеттемелер

30.2

опцион мəмілесі бойынша 
міндеттемелер

30.3

своп мəмілесі бойынша 
міндеттемелер

30.4

Ағымдағы салық міндеттемесі 31
Кейінге қалдырылған салық 
міндеттемесі

32

Алынған аванстар 33
Қызметкерлерге сыйақылар бой-
ынша міндеттемелер

34

Басқа да міндеттемелер 35
Міндеттемелер жиынтығы 36
Меншікті капитал
Жарғылық капитал 37
оның ішінде:
жай акциялар 37.1
артықшылықты акциялар 37.2
Сыйлықақылар (қосымша 
төленген капитал)

38

Алынған капитал 39
Резервтік капитал 40
оның ішінде:
басқа да жиынтық кіріс арқылы 
əділ құны есепке алынған 
бағалы қағаздарды қайта 
бағалау резервтері

40.1

негізгі құрал-жабдықтарды қайта 
бағалауға арналған резерв

40.2

басқа да жиынтық кіріс арқылы 
əділ құны бойынша есепке 
алынған қарыздардың құнын 
қайта бағалау резервтері

40.3

Басқа да резервтер 41
Бөлінбеген пайда (жабылмаған 
зиян)

42

оның ішінде:
алдыңғы жылдардың 42.1
есепті кезеңнің 42.2
Капитал жиынтығы 43
Капитал мен міндеттемелердің 
жиынтығы (36-жол+43-жол)

44

Бірінші басшы
(ол болмаған кезеңде - 
оның орнындағы адам)
____________________ ___________ __________
Тегі, аты, əкесінің аты қолы  күні 
(ол болған кезде)

Бас бухгалтер
_____________________ ___________ __________ 
Тегі, аты, əкесінің аты қолы  күні 
(ол болған кезде)

Орындаушы
_____________________ ___________
Тегі, аты, əкесінің аты қолы 
(ол болған кезде)

Орындаушының телефоны_____________________

Əкімшілік деректерді жинауға арналған
«Бухгалтерлік баланс» нысанына қосымша 

Əкімшілік деректерді жинауға арналған «Бухгалтерлік ба-
ланс» нысанын толтыру бойынша түсіндірме

1-тарау. Жалпы ережелер
 
1. Осы түсіндірме əкімшілік деректерді жинауға арналған 

«Бухгалтерлік баланс» нысанын (бұдан əрі – нысан) толтыру 
бойынша бірыңғай талаптарды айқындайды.

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

3. Нысанды бағалы қағаздар нарығында брокерлік жəне 
дилерлік қызметті жүзеге асыратын ұйымдар, инвестициялық 
портфельді басқарушылар есепті кезеңнің соңындағы жағдай 
бойынша ай сайын толтырады. 

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

5. Толтырылған нысанға бірінші басшы (ол болмаған кезеңде – 
оның орнындағы адам), бас бухгалтер жəне орындаушы қол қояды.

 
 2-тарау. Нысанды толтыру 

 
6. 3-бағанды толтыру кезінде есепті кезеңнің соңғы күнін қоса 

алғанда, есепті кезеңнің соңындағы деректер көрсетіледі.
7. 4-бағанда алдыңғы жылдың соңындағы деректер көрсетіледі.
8. 1 – 44-жолдарда бас кітаптан немесе дерекқордан алынған 

ақпарат негізіндегі, халықаралық қаржылық есептілік стандарт-
тарының талаптары ескеріле отырып топтастырылған деректер 
көрсетіледі.

9. 15.8 жəне 15.9-жолдарды инвестициялық портфельді 
басқарушылар ғана толтырады.

Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 
2018 жылғы 29 маусымдағы №132 қаулысына 11-қосымша

Қаржы ұйымдарының, арнайы қаржыкомпанияларының, 
ислам арнайы қаржы компанияларының, микроқаржы 

ұйымдарының қаржылық есептілікті ұсынуы қағидаларына 
11-қосымша 

Əкімшілік деректерді жинауға арналған
«Пайда мен зиян туралы есеп» нысаны 
Есепті кезең: ____ жылғы ____________

 Индекс: 2Н-БДжəнеИПБ
Кезеңділігі: ай сайын
Ұсынатындар: бағалы қағаздар нарығында брокерлік жəне 

дилерлік қызметті жүзеге асыратын ұйымдар, инвестициялық 
портфельді басқарушылар

Қайда ұсынылады: Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі
Ұсыну мерзімдері: есепті айдан кейінгі айдың бесінші жұмыс 

күнінен кешіктірмей
Қаржылық есептілік түрі: жеке

Нысан
 ________________________________________

(ұйымның толық атауы)

_____ жылғы «___» ____________ жағдай бойынша

пайда мен зиян туралы есебі
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1 2 3 4 5 6
Сыйақы алуға байла-
нысты кірістер

1

оның ішінде:

корреспонденттік жəне 
ағымдағы шоттар бой-
ынша

1.1

орналастырылған са-
лымдар бойынша

1.2

сатып алынған бағалы 
қағаздар бойынша

1.3

оның ішінде:
басқа да жиынтық кіріс 
арқылы əділ құны бой-
ынша есепке алынған 
бағалы қағаздар бой-
ынша

1.3.1

оның ішінде:
басқа да жиынтық кіріс 
арқылы əділ құны бой-
ынша есепке алынған 
бағалы қағаздар 
порфеліндегі акциялар 
бойынша дивидендтер 
түріндегі кірістер

1.3.1.1

басқа да жиынтық кіріс 
арқылы əділ құны бой-
ынша есепке алынған 
бағалы қағаздар бой-
ынша дисконт аморти-
зациясына байланысты 
кірістер

1.3.1.2

өзгерістері пайданың 
немесе зиянның 
құрамында көрсетілетін 
əділ құны бойынша 
бағаланатын бағалы 
қағаздар бойынша

1.3.2

оның ішінде:
өзгерістері пайданың 
немесе зиянның 
құрамында көрсетілетін 
əділ құны бойынша 
бағаланатын бағалы 
қағаздар портфеліндегі 
акциялар бойынша ди-
видендтер түріндегі 
кірістер

1.3.2.1

əділ құны бойынша 
бағаланатын бағалы 
қағаздар бойынша дис-
конт амортизациясына 
байланысты кірістер

1.3.2.2

амортизацияланған 
құны бойынша есеп-
ке алынатын бағалы 
қағаздар (құнсыздануға 
арналған резервтерді 
шегергенде) бойынша

1.3.3

оның ішінде:
амортизацияланған 
құны бойынша есеп-
ке алынатын бағалы 
қағаздар бойынша дис-
конт амортизациясына 
байланысты кірістер

1.3.3.1

«кері РЕПО» операция-
лары бойынша

1.4

сыйақы алуға байланы-
сты басқа да кірістер

1.5

Комиссиялық 
сыйақылар

2

оның ішінде:
консалтингтік 
қызметтерден

2.1

оның ішінде:
үлестес тұлғаларға 2.1.1
басқа да клиенттерге 2.1.2
облигацияларды 
ұстаушылар өкілінің 
қызметтерінен

2.2

андеррайтер 
қызметтерінен

2.3

активтерді басқарудан 2.4
брокерлік 
қызметтерден

2.5

маркет-мейкер 
қызметтерінен

2.6

басқа да қызметтерден 2.7
зейнетақы активтерінен 2.8
зейнетақы 
активтері бойынша 
инвестициялық кірістен 
(зияннан)

2.9

Қаржы активтерін са-
тып алу-сатудан түскен 
кірістер

3

Өзгерістері пай-
да немесе зиянның 
құрамында көрсетілетін 
əділ құны бойынша 
бағаланатын қаржы 
активтері құнының 
өзгеруінен түскен 
кірістер

4

Шетел валютасымен 
операциялардан түскен 
кірістер

5

Шетел валютасын 
қайта бағалаудан 
түскен кірістер

6

Заңды тұлғалардың 
капиталына қатысуға 
байланысты кірістер

7

Активтерді сатудан 
түскен кірістер

8

Тазартылған бағалы 
металдармен операци-
ялардан түскен кірістер

9

Туынды қаржы 
құралдарымен опе-
рациялардан түскен 
кірістер

10

оның ішінде:
фьючерс мəмілелері 
бойынша

10.1

форвард мəмілелері 
бойынша

10.2

опцион мəмілелері 
бойынша

10.3

своп мəмілелері бой-
ынша

10.4

Бағалы қағаздар, са-
лымдар, дебиторлық 
берешек жəне шарт-
ты міндеттемелер 
бойынша резервтерді 
қалпына келтіруден 
түскен кірістер

11

Басқа да кірістер 12
Кірістер жиынтығы 
(1- 12-жолдар сомасы)

13

Сыйақы төлеуге байла-
нысты шығыстар

14

оның ішінде:
алынған қарыздар 
бойынша

14.1

шығарылған бағалы 
қағаздар бойынша

14.2

«РЕПО» операциялары 
бойынша

14.3

сыйақы төлеуге 
байланысты басқа да 
шығыстар

14.4

Комиссиялық 
шығыстар

15

оның ішінде:
басқарушы агентке 15.1
кастодиандық қызмет 
көрсету үшін

15.2

қор биржасының 
қызметтері үшін

15.3

тіркеушінің қызметтері 
үшін

15.4

брокерлік қызметтер 
үшін

15.5

басқа да қызметтер 
үшін

15.6

Сыйақы төлеуге байла-
нысты емес қызметтен 
болған шығыстар

16

оның ішінде:
аударым операцияла-
рынан

16.1

клиринг операцияла-
рынан

16.2

кассалық операция-
лардан

16.3

сейфтік операциялар-
дан

16.4

инкассациядан 16.5
Қаржы активтерін 
сатып алу-сатудан 
болған шығыстар

17

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

18

Шетел валютасы-
мен операциялардан 
болған шығыстар

19

Шетел валютасын 
қайта бағалаудан 
болған шығыстар

20

Заңды тұлғалардың 
капиталына қатысуға 
байланысты шығыстар

21

Активтерді сатудан не-
месе өтеусіз беруден 
болған шығыстар

22

Тазартылған бағалы 
металдармен опе-
рациялардан болған 
шығыстар

23

Туынды қаржы құрал-
дарымен операциялар-
дан болған шығыстар

24

оның ішінде:
фьючерс мəмілелері 
бойынша

24.1

форвард мəмілелері 
бойынша

24.2

опцион мəмілелері 
бойынша

24.3

своп мəмілелері бой-
ынша

24.4

Бағалы қағаздар, 
орналастырылған са-
лымдар, дебиторлық 
берешек жəне шартты 
міндеттемелер бойын-
ша резервтер құрудан 
болған шығыстар

25

Операциялық 
шығыстар

26

оның ішінде:
еңбекке ақы төлеу 
жəне іссапар 
шығыстары

26.1

көлік шығыстары 26.2
жалпы шаруашылық 
жəне əкімшілік 
шығыстар

26.3

амортизациялық ауда-
рымдар

26.4

корпоративтік табыс 
салығын қоспағанда, 
салықтарды жəне бюд-
жетке төленетін басқа 
міндетті төлемдерді 
төлеу бойынша 
шығыстар

26.5

тұрақсыздық айыбы 
(айыппұл, өсімпұл)

26.6

Басқа да шығыстар 27
Шығыстар жиынтығы 
(14-27-жолдар сомасы)

28

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

29

Корпоративтік табыс 
салығы

30

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

31

Тоқтатылған қызметтен 
түскен пайда ( болған 
зиян)

32

Кезең ішіндегі таза пай-
да (зиян) жиынтығы 
(31-жол +/- 32-жол)

33

Бірінші басшы
(ол болмаған кезеңде - 
оның орнындағы адам)
____________________ ___________ __________
Тегі, аты, əкесінің аты қолы  күні 
(ол болған кезде)

Бас бухгалтер
_____________________ ___________ __________ 
Тегі, аты, əкесінің аты қолы  күні 
(ол болған кезде)

Орындаушы
_____________________ ___________
Тегі, аты, əкесінің аты қолы 
(ол болған кезде)

Орындаушының телефоны_____________________

Əкімшілік деректерді жинауға арналған
«Пайда мен зиян туралы есеп» нысанына қосымша 

Əкімшілік деректерді жинауға арналған «Пайда мен зиян 
туралы есеп» нысанын толтыру бойынша түсіндірме

1-тарау. Жалпы ережелер
 
1. Осы түсіндірме əкімшілік деректерді жинауға арналған 

«Пайда мен зиян туралы есеп» нысанын (бұдан əрі – нысан) 
толтыру бойынша бірыңғай талаптарды айқындайды.

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

3. Нысанды бағалы қағаздар нарығында брокерлік жəне 
дилерлік қызметті жүзеге асыратын ұйымдар, инвестициялық 
портфельді басқарушылар есепті кезеңнің соңындағы жағдай 
бойынша ай сайын толтырады.

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

5. Толтырылған нысанға бірінші басшы (ол болмаған кезеңде – 
оның орнындағы адам), бас бухгалтер жəне орындаушы қол қояды.

 
2-тарау. Нысанды толтыру

 
6. 3-бағанды толтыру кезінде есепті кезеңнің соңғы күнін қоса 

алғанда, есепті кезеңнің деректері көрсетіледі.
7. 4-бағанда ағымдағы жыл басынан басталатын кезеңдегі 

деректер (өспелі жиынтығымен) көрсетіледі.
8. 5-бағанда алдыңғы жылдың осындай кезеңіндегі деректер 

көрсетіледі.
9. 6-бағанда алдыңғы жылдың басынан бастап осындай 

кезеңіндегі деректер (өспелі жиынтығымен) көрсетіледі.
10. 1 – 33-жолдарда бас кітаптан немесе дерекқордан 

алынған ақпарат негізіндегі, халықаралық қаржылық есептілік 
стандарттарының талаптары ескеріле отырып топтастырылған 
деректер көрсетіледі.

11. 2.8 жəне 2.9-жолдарды инвестициялық портфельді 
басқарушылар ғана толтырады.

Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 
2018 жылғы 29 маусымдағы №132 қаулысына 12-қосымша

Қаржы ұйымдарының, арнайы қаржы компанияларының, 
ислам арнайы қаржы компанияларының, икроқаржы 

ұйымдарының қаржылық есептілікті ұсынуы қағидаларына 
12-қосымша

 
Əкімшілік деректер жинауға арналған 

«Инвестициялық қордың (басқа клиенттердің) активтері 
бойынша бухгалтерлік баланс» нысаны

 
Есепті кезең: _____ жылғы ____________

 
Индекс: Н1-ИПБ
Кезеңділігі: ай сайын
Ұсынатындар: инвестициялық портфельді басқарушылар
Қайда ұсынылады: Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі
Ұсыну мерзімі: есепті айдан кейінгі айдың бесінші жұмыс 

күнінен кешіктірмей
Қаржылық есептілік түрі: жеке

Нысан
 __________________________________________________
(инвестициялық портфельді басқарушының толық атауы)

____________________________________________________
______

(инвестициялық қордың толық атауы)

_____ жылғы «___» ____________ жағдай бойынша

инвестициялық қордың (басқа клиенттердің) активтері 
бойынша бухгалтерлік балансы

 (мың теңгемен)

Баптың атауы Жол 
коды

Есепті 
кезеңнің 

соңындағы

Есепті 
кезеңнің 
басындағы

1 2 3 4
Активтер    
Ақшалай қаражат жəне 
ақша қаражатының бала-
малары

1   

Тазартылған бағалы ме-
талдар

2

Банктердегі салымдар 3   
Бағалы қағаздар 4   
оның ішінде:    
Қазақстан Республика-
сының мемлекеттік бағалы 
қағаздары

4.1   

халықаралық қаржы ұйым-
дарының бағалы қағаздары

4.2   

шетел эмитенттерінің 
мемлекеттік емес бағалы 
қағаздары

4.3   

шет мемлекеттердің бағалы 
қағаздары

4.4   

Қазақстан Республикасы 
эмитенттерінің мемлекеттік 
емес бағалы қағаздары

4.5   

басқа бағалы қағаздар 4.6   
Депозитарлық қолхаттар 5   
Инвестициялық пай 
қорларының пайлары

6   

Акционерлік қоғамдар бо-
лып табылмайтын заңды 
тұлғалардың капиталына 
инвестициялар

7   

«Кері РЕПО» операцияла-
ры бойынша талаптар

8   

Дебиторлық берешек 9   
Туынды қаржы құралдары 10   
Материалдық емес актив-
тер

11

Негізгі құрал-жабдықтар 12
оның ішінде:    
жер телімдері 12.1   
үйлер мен ғимараттар 12.2   
салынып жатқан жəне қайта 
құрылатын жылжымайтын 
мүлік объектілері

12.3   

Басқа негізгі құрал-
жабдықтар

12.4   

Басқа активтер 13
Активтер жиынтығы 14   
Міндеттемелер    
Инвестициялық қордың ба-
ғалы қағаздарын сатып алу

15   

Төленуге тиіс дивидендтер 16   
Алынған қарыздар 17
Туынды қаржы құралдары 18
Кредиторлық берешек 19   
«РЕПО» операциялары 
бойынша міндеттемелер

20   

Басқа міндеттемелер 21   
Міндеттемелер жиынтығы 22   
Таза активтер жиынтығы 23

 
Бірінші басшы
(ол болмаған кезеңде - 
оның орнындағы адам)
____________________ ___________ __________
Тегі, аты, əкесінің аты қолы  күні 
(ол болған кезде)

Бас бухгалтер
_____________________ ___________ __________ 
Тегі, аты, əкесінің аты қолы  күні 
(ол болған кезде)

Орындаушы
_____________________ ___________
Тегі, аты, əкесінің аты қолы 
(ол болған кезде)

Орындаушының телефоны_____________________
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(Соңы 19-бетте) 

(Жалғасы. Басы 13-17-беттерде) 

Əкімшілік деректер жинауға арналған 
«Инвестициялық қордың (басқа клиенттердің) активтері 

бойынша бухгалтерлік баланс» нысанына қосымша
 
Əкімшілік деректер жинауға арналған «Инвестициялық 

қордың (басқа клиенттердің) активтері бойынша 
бухгалтерлік балансы» нысанын толтыру бойынша 

түсіндірме

1-тарау. Жалпы ережелер
 
1. Осы түсіндірме əкімшілік деректер жинауға арналған 

«Инвестициялық қордың (басқа клиенттердің) активтері бойын-
ша бухгалтерлік балансы»  нысанын (бұдан əрі - нысан) толтыру 
бойынша бірыңғай талаптарды айқындайды.

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

3. Нысанды инвестициялық портфельді басқарушы есепті 
кезеңнің соңындағы жағдай бойынша ай сайын толтырады.

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

5. Толтырылған нысанға бірінші басшы (ол болмаған кезеңде - 
оның орнындағы адам), бас бухгалтер жəне орындаушы қол қояды.

 
2-тарау. Нысанды толтыру

 
6. 3-бағанды толтыру кезінде ескертулер көрсетіледі.
7. 4-бағанда есепті кезеңнің соңғы күнін қоса алғанда, есепті 

кезең соңындағы деректер көрсетіледі.
8. 5-бағанда есепті кезең басындағы деректер көрсетіледі.
9. 1 – 23-жолдарда бас кітаптан немесе дерекқордан алынған 

ақпарат негізіндегі, халықара  лық қаржылық есептілік стандарт-
тарының талаптары ескеріле отырып топтастырылған деректер 
көрсетіледі.

Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 
2018 жылғы 29 маусымдағы №132 қаулысына 13-қосымша 

Қаржы ұйымдарының, арнайы қаржы компанияларының, 
ислам арнайы қаржы компанияларының, микроқаржы 

ұйымдарының қаржылық есептілікті ұсынуы қағидаларына 
13-қосымша

 
Əкімшілік деректер жинауға арналған «Инвестициялық қордың 

(басқа клиенттердің) активтері бойынша пайда мен зиян 
туралы есебі» нысаны

 
Есепті кезең: _____ жылғы ____________

 
Индекс: Н2-ИПБ
Кезеңділігі: ай сайын
Ұсынатындар: инвестициялық портфельді басқарушылар
Қайда ұсынылады: Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі
Ұсыну мерзімі: есепті айдан кейінгі айдың бесінші жұмыс 

күнінен кешіктірмей
Қаржылық есептілік түрі: жеке

Нысан
 __________________________________________________
 (инвестициялық портфельді басқарушының толық атауы)

__________________________________________________
(инвестициялық қордың, басқа клиенттің толық атауы)

_____ жылғы «___» ____________ жағдай бойынша

инвестициялық қордың (басқа клиенттердің) активтері 
бойынша пайда мен зияны туралы есебі

 
(мың теңгемен)

Баптың атауы

Жол 
коды

Жыл басы-
нан бастап 
есепті күнге 

дейінгі 
кезеңде

Есепті 
кезең-
де

1 2 3 4
Кезең басындағы инвестиция-
лық қордың таза активтері

1

Клиент активтерінің түсімдері 2
Инвестициялық қордың бағалы 
қағаздарын (пайларын) орнала-
стырудан түсімдер

3

Орналастырылған салымдар 
бойынша сыйақы түріндегі 
кірістер

4

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

5

оның ішінде:
Қазақстан Республикасының 
мемлекеттік бағалы қағаздары 
бойынша

5.1

халықаралық қаржы ұйымда-
рының бағалы қағаздары бой-
ынша

5.2

шетел эмитенттерінің мемле-
кеттік емес бағалы қағаздары 
бойынша

5.3

шет мемлекеттердің бағалы 
қағаздары бойынша

5.4

Қазақстан Республикасы эми-
тенттерінің мемлекеттік емес 
бағалы қағаздары бойынша

5.5

басқа бағалы қағаздар бойынша 5.6
«Кері РЕПО» операциялары 
бойынша кірістер

6

Акциялар бойынша дивиденд-
тер түріндегі кірістер

7

Бағалы қағаздарды сатып алу-
сатудан түскен кірістер

8

Акционерлік қоғамдар болып та-
былмайтын заңды тұлғалардың 
капиталына инвестициялардан 
түскен кірістер

9

Қайта бағалаудан түскен 
кірістер

10

оның ішінде:  
бағалы қағаздардың əділ 
құнының өзгеруінен

10.1

шетел валютасын қайта 
бағалаудан

10.2

қайта бағалаудан түскен басқа 
кірістер

10.3

Шетел валютасын сатып алу-
сатудан түскен кірістер

11

Басқа қаржы активтері бойынша 
сыйақы түріндегі кірістер

12

Басқа кірістер 13
Кірістер жиынтығы 14
Инвестициялық қордың сатып 
алынған бағалы қағаздары (пай-
лары)

15

Инвестициялық қордың акция-
лары бойынша төленген диви-
дендтер бойынша шығыстар

16

Клиент активтерін алып қою 17
Бағалы қағаздарды сатып алу-
сатудан болған шығыстар

18

Акционерлік қоғамдар болып та-
былмайтын заңды тұлғалардың 
капиталына инвестициялардан 
болған шығыстар

19

Қайта бағалаудан болған 
шығыстар

20

оның ішінде:
бағалы қағаздардың əділ 
құнының өзгеруінен

20.1

шетел валютасын қайта 
бағалаудан

20.2

қайта бағалаудан болған басқа 
шығыстар

20.3

Шетел валютасын сатып алу-
сатудан болған шығыстар

21

Комиссиялық шығыстар 22
оның ішінде:
инвестициялық портфельді 
басқарушыға

22.1

брокерге жəне дилерге 22.2
кастодианға жəне тіркеушіге 22.3
басқа тұлғаларға 22.4
Басқа шығыстар 23
Шығыстардың жиынтығы 24
  
Анықталмаған (қате 
аударылған) сомалар

25

Анықталмаған (қате аударыл-
ған) сомаларды қайтару

26

Кезең соңындағы таза активтер 27
Таза активтердегі өзгерістер 28

 
Бірінші басшы
(ол болмаған кезеңде - 
оның орнындағы адам)
____________________ ___________ __________
Тегі, аты, əкесінің аты қолы  күні 
(ол болған кезде)

Бас бухгалтер
_____________________ ___________ __________ 
Тегі, аты, əкесінің аты қолы  күні 
(ол болған кезде)

Орындаушы
_____________________ ___________
Тегі, аты, əкесінің аты қолы 
(ол болған кезде)

Орындаушының телефоны_____________________

Əкімшілік деректер жинауға арналған 
«Инвестициялық қордың (басқа клиенттердің) активтері 

бойынша пайда мен зиян туралы есебі» нысанына қосымша
 
Əкімшілік деректер жинауға арналған «Инвестициялық 

қордың (басқа клиенттердің) активтері бойынша пайда мен 
зиян туралы есебі» нысанын толтыру бойынша түсіндірме

1-тарау. Жалпы ережелер
 
1. Осы түсіндірме əкімшілік деректер жинауға арналған 

«Инвестициялық қордың (басқа клиенттердің) активтері бойын-
ша пайда мен зиян туралы есебі» нысанын (бұдан əрі – нысан) 
толтыру бойынша бірыңғай талаптарды айқындайды.

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

3. Нысанды инвестициялық портфельді басқарушы есепті 
кезеңнің соңындағы жағдай бойынша ай сайын толтырады.

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

5. Толтырылған нысанға бірінші басшы (ол болмаған кезеңде - 
оның орнындағы адам), бас бухгалтер жəне орындаушы қол қояды.

 
2-тарау. Нысанды толтыру

 
6. 3-бағанды толтыру кезінде ескертулер көрсетіледі.
7. 4-бағанда есепті кезеңнің соңғы күнін қоса алғанда, жыл ба-

сынан бастап есепті күнге дейінгі кезеңдегі деректер көрсетіледі.
8. 5-бағанда есепті кезеңнің соңғы күнін қоса алғанда, есепті 

кезеңдегі деректер көрсетіледі.
9. 1 – 28-жолдарда бас кітаптан немесе дерекқордан алын ған 

ақпарат негізіндегі, халықаралық қаржылық есептілік стандарт-
тарының талаптары ескеріле отырып топтастырылған деректер 
көрсетіледі.

10. 1-жол бойынша 3-бағанда тиісті жылдың 1 қаңтарындағы  
жағдай бойынша деректер көрсетіледі, 4-бағанда əр есепті айдың 
біріндегі жағдай бойынша деректер көрсетіледі.

Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 
2018 жылғы 29 маусымдағы №132 қаулысына 14-қосымша 

Қаржы ұйымдарының, арнайы қаржы компанияларының, 
ислам арнайы қаржы компанияларының, микроқаржы 

ұйымдарының қаржылық есептілікті ұсынуы қағидаларына 
14-қосымша

 
Əкімшілік деректер жинауға арналған

«Бухгалтерлік баланс» нысаны

Есепті кезең: _____ жылғы ____________
 
Индекс: 1Н- БҚН жəне МҚҰ
Кезеңділігі: ай сайын, тоқсан сайын
Ұсынатындар: Ұлттық пошта операторы, тіркеуші, банк 

операция ларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдар 
(ипотекалық ұйымдарды, қызметінің айрықша түрі қолма-қол 
шетел валю тасымен айырбастау операцияларын ұйымдастыру 
болып табылатын заңды тұлғаларды, айрықша қызметі банк-
ноттарды, монеталар мен құндылықтарды инкассациялау бо-
лып табылатын заңды тұлғаларды жəне бұдан бұрын еншілес 
банк болған заңды тұлғаны қоспағанда), микроқаржы ұйымдары

Қайда ұсынылады: Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі, 
Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің аумақтық филиалы

Ұсыну мерзімдері:
1) ай сайын, есепті айдан кейінгі айдың жиырма бесінен 

кешіктірмей, – Ұлттық пошта операторы
2) тоқсан сайын:
есепті тоқсаннан кейінгі айдың бесінші жұмыс күнінен кешік-

тірмей, – тіркеуші;
есепті тоқсаннан кейінгі айдың жиырмасынан кешіктірмей – 

банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын 
ұйымдар (Ұлттық пошта операторын, қызметінің айрықша түрі 
қолма-қол шетел валютасымен айырбастау операцияларын 
ұйымдастыру болып табылатын заңды тұлғаларды, айрықша 
қызметі банкноттарды, монеталар мен құндылықтарды инкас-
сациялау болып табылатын заңды тұлғаларды, ипотекалық 
ұйымдарды жəне бұдан бұрын еншілес банк болған заңды 
тұлғаны қоспағанда);

есепті тоқсаннан кейінгі айдың жиырмасынан кешіктірмей – 
микроқаржы ұйымдары.

Қаржылық есептілік түрі: жеке
Нысан

 ________________________________________
(ұйымның толық атауы)

_____ жылғы «___» ____________ жағдай бойынша

бухгалтерлік балансы
 

(мың теңгемен)
Баптың атауы Жол 

коды
Есепті 
кезеңнің 
соңындағы

Алдыңғы 
жылдың 

соңындағы

1 2 3 4

Активтер    
Ақшалай қаражат жəне ақша 
қаражатының баламалары

1   

оның ішінде:    
кассадағы қолма-қол ақша 1.1.   
банктердің жəне банк 
операцияларының же-
келеген түрлерін жүзеге 
асыратын ұйымдардың 
шоттарындағы ақша

1.2.   

Өзгерістері пайданың не-
месе зиянның құрамында 
көрсетілетін əділ құны бой-
ынша бағаланатын бағалы 
қағаздар

2   

Өзге жиынтық кіріс арқылы 
əділ құны бойынша 
ескерілетін бағалы қағаздар 

3

Амортизацияланған құны 
бойынша ескерілетін бағалы 
қағаздар (құнсыздануға 
арналған резервтерді ше-
гергенде)

4

Туынды қаржы құралдары 5   
Дебиторлық берешек 6   
Комиссиялық сыйақылар 7   
«Кері РЕПО» операциясы 8   
Орналастырылған салым-
дар (құнсыздануға арналған 
резервтерді шегергенде)

9   

Берілген қаржылық жал-
дау (құнсыздануға арналған 
резервтерді шегергенде)

10   

Берілген қарыздар (микро-
кредиттер) (құнсыздануға 
арналған резервтерді ше-
гергенде)

11   

Инвестициялық мүлік 12
Басқа заңды тұлғалардың 
капиталына инвестициялар 
жəне реттелген борыш

13   

Қорлар 14   
Сатуға арналған ұзақ 
мерзімді активтер (шыға-
рылатын топтар)

15   

Материалдық емес актив-
тер (амортизацияны жəне 
құнсызданудан болған зиян-
ды шегергенде)

16   

Негізгі құрал-жабдықтар 
(амортизацияны жəне 
құнсызданудан болған зиян-
ды шегергенде)

17   

Ағымдағы салық талабы 18   
Кейінге қалдырылған салық 
талабы

19   

Басқа активтер 20   
Активтердің жиынтығы 21   
Міндеттемелер    
Тартылған салымдар 22   
Туынды қаржы құралдары 23   
Шығарылған борыштық 
бағалы қағаздар

24   

«РЕПО» операциясы 25   
Алынған қарыздар 26   
Кредиторлық берешек 27   
Резервтер 28   
Акционерлермен акциялар 
бойынша есеп айырысу-
лар бойынша есептелген 
шығыстар

29   

Реттелген борыш 30   
Ағымдағы салық 
міндеттемесі

31   

Кейінге қалдырылған салық 
міндеттемесі

32   

Басқа міндеттемелер 33   
Міндеттемелердің жиынтығы 34   
    
Меншікті капитал    
Жарғылық капитал 35   
оның ішінде:    
жай акциялар 35.1   
артықшылық берілген ак-
циялар

35.2   

Сыйлықақылар (қосымша 
төленген капитал)

36   

Алынған капитал 37   
Резервтік капитал 38   
Басқа резервтер 39   
Бөлінбеген пайда 
(жабылмаған зиян):

40   

оның ішінде:    
өткен жылдардың 40.1   
есепті кезеңнің 40.2   
Капиталдың жиынтығы 41   

Капитал мен міндеттеме-
лердің жиынтығы
(34-жол+41-жол)

42   

 
Бірінші басшы
(ол болмаған кезеңде - 
оның орнындағы адам)
____________________ ___________ __________
Тегі, аты, əкесінің аты қолы  күні 
(ол болған кезде)

Бас бухгалтер
_____________________ ___________ __________ 
Тегі, аты, əкесінің аты қолы  күні 
(ол болған кезде)

Орындаушы
_____________________ ___________
Тегі, аты, əкесінің аты қолы 
(ол болған кезде)

Орындаушының телефоны_____________________

Əкімшілік деректер жинауға арналған 
«Бухгалтерлік баланс» нысанына қосымша

 Əкімшілік деректер жинауға арналған «Бухгалтерлік 
баланс» нысанын толтыру бойынша түсіндірме

1-тарау. Жалпы ережелер
 
1. Осы түсіндірме əкімшілік деректер жинауға арналған 

«Бухгал терлік баланс» нысанын (бұдан əрі – нысан) толтыру 
бойынша бірыңғай талаптарды  айқындайды.

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

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

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

5. Толтырылған нысанға бірінші басшы (ол болмаған кезеңде - 
оның орнындағы адам), бас бухгалтер жəне орындаушы қол қояды.

 
2-тарау. Нысанды толтыру

 
6. 3-бағанды толтыру кезінде есепті кезеңнің соңғы күнін қоса 

алғанда, есепті кезеңнің соңындағы деректер көрсетіледі.
7. 4-бағанда алдыңғы жылдың соңындағы деректер көрсетіледі.
8. 1 – 42-жолдарда бас кітаптан немесе дерекқордан 

алынған ақпарат негізіндегі, халықаралық қаржылық есептілік 
стандарттарының талаптары ескеріле отырып топтастырылған 
деректер көрсетіледі.

9. 22, 24, 29, 35.1 жəне 35.2-жолдарды тиісті қызметті жүзеге 
асыру кезінде акционерлік қоғамдар ғана толтырады.

Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 
2018 жылғы 29 маусымдағы №132 қаулысына 15-қосымша

Қаржы ұйымдарының, арнайы қаржы компанияларының, 
ислам арнайы қаржы компанияларының, микроқаржы 

ұйымдарының қаржылық есептілікті ұсынуы қағидаларына 
15-қосымша 

Əкімшілік деректерді жинауға арналған

«Пайда мен зиян туралы есеп» нысаны

Есепті кезең: ____ жылғы ____________ 

Индекс: Н2-Ұлттық пошта
Кезеңділігі: ай сайын
Ұсынатындар: Ұлттық пошта операторы
Қайда ұсынылады: Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі, 

Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің аумақтық филиалы
Ұсыну мерзімі: есепті айдан кейінгі айдың жиырма бесінен 

кешіктірмей
Қаржылық есептілік түрі: жеке

Нысан
___________________________________________________

(ұлттық пошта операторының толық атауы)

_____ жылғы «___» ____________ жағдай бойынша
 

пайда мен зиян туралы есебі
(мың теңгемен)

Баптың атауы
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1 2 3 4 5 6
Дайын өнімді (жұмыстарды, 
қызметтерді) сатудан түскен кіріс

1     

Сатылған дайын өнімнің 
(жұмыстардың, қызметтердің) 
өзіндік құны

2     

оның ішінде:      
Материалдарға жұмсалған 
шығыстар

2.1     

еңбекке ақы төлеу жəне іссапар 
шығыстары

2.2     

Жалпы пайда (1-жол - 2-жол) 3     
Қаржылық қызметке байланысты 
кірістер

     

Сыйақы алуға байланысты 
кірістер

4     

оның ішінде:      
корреспонденттік жəне ағымдағы 
шоттар бойынша

4.1     

орналастырылған салымдар 
бойынша

4.2     

берілген қарыздар бойынша 4.3     
берілген қаржылық жалдау 
бойынша

4.4     

сатып алынған бағалы қағаздар 
бойынша

4.5     

«кері РЕПО» операциялары 
бойынша

4.6     

сыйақы алуға байланысты басқа 
кірістер

4.7     

Сыйақыны алуға байланысты 
емес кірістер

5     

оның ішінде:      
аударма операцияларын жүзеге 
асырудан түскен кірістер

5.1     

клиринг операцияларын жүзеге 
асырудан түскен кірістер

5.2     

кассалық операцияларды жүзеге 
асырудан түскен кірістер

5.3     

инкассацияны жүзеге асырудан 
түскен кірістер 

5.4     

қаржылық қызметпен байланыс-
ты басқа кірістер

6     

Қаржы активтері бойынша 
кірістер (шығыстар) (нетто)

7     

оның ішінде:      
қаржы активтерін сатып алу-са-
тудан түскен кірістер (шығыстар) 
(нетто)

7.1     

əділ құны бойынша бағаланатын 
қаржы активтері құнының 
өзгеруінен түскен кірістер 
(шығыстар) (нетто)

7.2     

шетел валютасын қайта 
бағалау дан түскен кірістер 
(шығыстар) (нетто)

8     

қаржылық қызметпен байланы-
сты емес басқа кірістер

9     

басқа заңды тұлғалардың 
капита лына қатысудан түскен 
кірістер

10     

активтерді сатудан (есептен 
шығарудан) түскен кірістер

11     

Басқа кірістер 12     
кірістер жиынтығы (3-12-жолдар 
сомасы)

13     

дайын өнімді (жұмыстарды, 
қызметтерді) сатумен байланы-
сты шығыстар

14     

Операциялық шығыстар 15     
оның ішінде:      
еңбекке ақы төлеу жəне іссапар 
шығыстары

15.1     

амортизациялық аударымдар 15.2     
салықтарды жəне бюджетке 
басқа да міндетті төлемдерді 
(корпоративтік табыс салығынан 
басқа) төлеу бойынша шығыстар

15.3     

қаржылық қызметпен байланыс-
ты шығыстар

16     

Сыйақы төлеуге байланысты 
шығыстар

17     

оның ішінде:      
тартылған салымдар бойынша 17.1     
алынған қарыздар бойынша 17.2     
алынған қаржылық жалдау бой-
ынша

17.3     

шығарылған бағалы қағаздар 
бойынша

17.4     

«РЕПО» операциялары 
бойынша

17.5     

сыйақы төлеуге байланысты 
басқа шығыстар

17.6     

Сыйақы төлеуге байланысты 
емес қаржылық қызмет бойынша 
шығыстар

18     

оның ішінде:      
аударма операцияларын жүзеге 
асырудан болған шығыстар

18.1     

клиринг операцияларын жүзеге 
асырудан болған шығыстар

18.2     
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(Соңы 20-бетте) 

(Соңы. Басы 13-18-беттерде) 

кассалық операцияларды жүзеге 
асырудан шығыстар

18.3     

инкассацияны жүзеге асырудан 
болған шығыстар

18.4     

басқа шығыстар 19     
шығыстар жиынтығы (14- 
19-жолдар сомасы)

20     

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

21     

 корпоративтік табыс салығы 22     
корпоративтік табыс салығын 
төлегеннен кейінгі таза пайда 
(зиян) (21-жол-20-жол)

23     

 тоқтатылған қызметтен түскен 
пайда (зиян) 

24     

кезеңдегі таза пайда (шығын) 
жиынтығы (23-жол +/-24-жол)

25     

Бірінші басшы
(ол болмаған кезеңде - 
оның орнындағы адам)
____________________ ___________ __________
Тегі, аты, əкесінің аты қолы  күні 
(ол болған кезде)

Бас бухгалтер
_____________________ ___________ __________ 
Тегі, аты, əкесінің аты қолы  күні 
(ол болған кезде)

Орындаушы
_____________________ ___________
Тегі, аты, əкесінің аты қолы 
(ол болған кезде)

Орындаушының телефоны_____________________

Əкімшілік деректерді жинауға арналған 
«Пайда мен зиян туралы есеп» нысанына қосымша

Əкімшілік деректерді жинауға арналған «Пайда мен зиян 
туралы есеп» нысанын толтыру бойынша түсіндірме

 
1. Осы түсіндірме əкімшілік деректерді жинауға арналған 

«Пайда мен зиян туралы есеп» нысанын (бұдан əрі – нысан) 
толтыру бойынша бірыңғай талаптарды айқындайды.

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

3. Нысанды Ұлттық пошта операторы есепті кезеңнің соңын-
дағы жағдай бойынша ай сайын толтырады.

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

5. Толтырылған нысанға бірінші басшы (ол болмаған кезеңде – 
оның орнындағы адам), бас бухгалтер жəне орындаушы қол қояды.

2. Нысанды толтыру
6. 3-бағанды толтыру кезінде есепті кезеңнің соңғы күнін қоса 

алғанда, есепті кезеңдегі деректер көрсетіледі.
7. 4-бағанда ағымдағы жыл басынан бергі кезеңдегі деректер 

(өспелі жиынтығымен) көрсетіледі.
8. 5-бағанда алдыңғы жылдың осындай кезеңіндегі деректер 

көрсетіледі.
9. 6-бағанда алдыңғы жылдың басынан бергі осындай кезеңдегі 

деректер (өспелі жиынтығымен) көрсетіледі.
10. 1 – 25-жолдарда бас кітаптан немесе дерекқордан алынған 

ақпарат негізіндегі, халықаралық қаржылық есептілік стандарт-
тарының талаптары ескеріле отырып топтастырылған деректер 
көрсетіледі.

Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 
2018 жылғы 29 маусымдағы №132 қаулысына 16-қосымша

Қаржы ұйымдарының, арнайы қаржы компанияларының, 
ислам арнайы қаржы компанияларының, микроқаржы 

ұйымдарының қаржылық есептілікті ұсынуы қағидаларына 
16-қосымша 

 
Əкімшілік деректерді жинауға арналған 

«Пайда мен зиян туралы есеп» нысаны

Есепті кезең: ____ жылғы ____________ 

Индекс: Н2-БҚНжМҚҰ
Кезеңділігі: тоқсан сайын
Ұсынатындар: тіркеуші, банк операцияларының жекелеген 

түрлерін жүзеге асыратын ұйымдар (Ұлттық пошта операторын, 
ипотекалық ұйымдарды, қызметінің айрықша түрі қолма-қол 
шетел валютасымен айырбастау операцияларын ұйымдастыру 
болып табылатын заңды тұлғаларды, айрықша қызметі банк-
ноттарды, монеталар мен құндылықтарды инкассациялау бо-
лып табылатын заңды тұлғаларды жəне бұдан бұрын еншілес 
банк болған заңды тұлғаны қоспағанда), микроқаржы ұйымдары

Қайда ұсынылады: Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі, 
Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің аумақтық филиалы

Ұсыну мерзімдері:
1) есепті тоқсаннан кейінгі айдың бесінші жұмыс күнінен 

кешіктірмей – тіркеуші;
2) есепті тоқсаннан кейінгі айдың жиырмасынан кешіктірмей – банк 

операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдар 
(Ұлттық пошта операторын, ипотекалық ұйымдарды, қызметінің 
айрықша түрі қолма-қол шетел валютасымен айырбастау опе-
рацияларын ұйымдастыру болып табылатын заңды тұлғаларды, 
айрықша қызметі банкноттарды, монеталар мен құндылықтарды 
инкассациялау болып табылатын заңды тұлғаларды жəне бұдан 
бұрын еншілес банк болған заңды тұлғаны қоспағанда);

3) есепті тоқсаннан кейінгі айдың жиырмасынан кешіктірмей – 
микроқаржы ұйымдары.

Қаржылық есептілік түрі: жеке
Нысан

___________________________________________________
(ұйымның толық атауы)

_____ жылғы «___» ____________ жағдай бойынша 

пайда мен зиян туралы есебі
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1 2 3 4 5 6
Сыйақы алуға байланы-
сты кірістер

1

оның ішінде:
корреспонденттік жəне 
ағымдағы шоттар 
бойынша

1.1

орналастырылған салым-
дар бойынша

1.2

берілген қарыздар (ми-
крокредиттер) бойынша

1.3

берілген қаржылық жал-
дау бойынша

1.4

сатып алынған бағалы 
қағаздар бойынша

1.5

«кері РЕПО» операцияла-
ры бойынша

1.6

сыйақы алуға байланы-
сты басқа кірістер

1.7

комиссиялық сыйақылар 2

Сыйақы алуға байланыс-
ты емес банктік жəне өзге 
де қызметті жүзеге асыру-
дан түскен кірістер

3

оның ішінде:
аударма операцияларын 
жүзеге асырудан түскен 
кірістер

3.1

клиринг операцияларын 
жүзеге асырудан түскен 
кірістер

3.2

кассалық операцияларды 
жүзеге асырудан түскен 
кірістер

3.3

сейфтік операцияларды 
жүзеге асырудан түскен 
кірістер

3.4

инкассациядан түскен 
кірістер

3.5

сыйақы алуға байланы-
сты емес банктік жəне 
өзге де қызметтен түскен 
басқа кірістер

3.6

қаржы активтері бойын-
ша кірістер (шығыстар) 
(нетто)

4

оның ішінде:
қаржы активтерін сатып 
алу-сатудан болған кіріс-
тер (шығыстар) (нетто)

4.1

өзгерістері пайда неме-
се шығынның құрамында 
көрсетілетін əділ құны 
бойынша бағаланатын 
қаржы активтері құнының 
өзгеруінен түскен кірістер 
(шығыстар) (нетто)

4.2

шетел валютасын қайта 
бағалаудан түскен кіріс-
тер (шығыстар) (нетто)

5

операциялар бойынша 
ықтимал шығындарға 
арналған резервтерді 
қалпына келтіруден 
түскен кірістер

6

акциялар бойынша диви-
дендтер түріндегі кірістер

7

басқа заңды тұлғалардың 
капиталына қатысуға бай-
ланысты кірістер

8

активтерді сатудан түскен 
кірістер

9

басқа кірістер 10
кірістер жиынтығы 
(1- 10-жолдар сомасы)

11

Сыйақы төлеуге байланы-
сты шығыстар

12

оның ішінде:
тартылған салымдар 
бойынша

12.1

алынған қарыздар 
бойынша

12.2

алынған қаржылық 
жалдау бойынша 

12.3

шығарылған бағалы 
қағаздар бойынша

12.4

«РЕПО» операциялары 
бойынша

12.5

сыйақы төлеуге байла-
ныс ты басқа шығыстар

12.6

Комиссиялық шығыстар 13
оның ішінде:
басқарушы агентке 
сыйақы

13.1

кастодиандық қызмет 
көрсету үшін сыйақы

13.2

Сыйақы төлеуге байла-
нысты емес банктік жəне 
өзге де қызмет бойынша 
шығыстар

14

оның ішінде:
аударма операцияларын 
жүзеге асырудан болған 
шығыстар 

14.1

клиринг операцияларын 
жүзеге асырудан болған 
шығыстар

14.2

кассалық операцияларды 
жүзеге асырудан болған 
шығыстар

14.3

сейфтік операцияларды 
жүзеге асырудан болған 
шығыстар

14.4

инкассацияны жүзеге асы-
рудан болған шығыстар

14.5

операциялар бойынша 
ықтимал шығындарға 
арналған резервтерді 
құру бойынша шығыстар

15

Операциялық шығыстар 16
оның ішінде:
еңбекке ақы төлеу жəне 
іссапар шығыстары

16.1

амортизациялық ауда-
рымдар

16.2

материалдарға арналған 
шығыстар

16.3

корпоративтік табыс 
салығын қоспағанда, 
салықтарды жəне бюд-
жетке төленетін басқа да 
міндетті төлемдерді төлеу 
бойынша шығыстар

16.4

активтерді сатудан неме-
се өтеусіз беруден болған 
шығыстар

17

басқа шығыстар 18
шығыстар жиынтығы 
(12-18 жолдар сомасы)

19

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

20

 
корпоративтік табыс 
салығы

21

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

22

тоқтатылған қызметтен 
түскен пайда (зиян)

23

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

24

Бірінші басшы
(ол болмаған кезеңде - 
оның орнындағы адам)
____________________ ___________ __________
Тегі, аты, əкесінің аты қолы  күні 
(ол болған кезде)

Бас бухгалтер
_____________________ ___________ __________ 
Тегі, аты, əкесінің аты қолы  күні 
(ол болған кезде)

Орындаушы
_____________________ ___________
Тегі, аты, əкесінің аты қолы 
(ол болған кезде)

Орындаушының телефоны_____________________

Əкімшілік деректерді жинауға арналған
«Пайда мен зиян туралы есеп» нысанына қосымша

Əкімшілік деректерді жинауға арналған «Пайда мен зиян 
туралы есеп» нысанын толтыру бойынша түсіндірме

1-тарау. Жалпы ережелер

1. Осы түсіндірме əкімшілік деректерді жинауға арналған 
«Пайда мен зиян туралы есеп» нысанын (бұдан əрі – нысан) 
толтыру бойынша бірыңғай талаптарды айқындайды.

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

3. Нысанды тіркеуші, банк операцияларының жекелеген 
түрлерін жүзеге асыратын ұйым (Ұлттық пошта операторын, 
ипотекалық ұйымдарды, қызметінің айрықша түрі қолма-қол 
шетел валютасымен айырбастау операцияларын ұйымдастыру 
болып табылатын заңды тұлғаларды, айрықша қызметі банкнот-
тарды, монеталар мен құндылықтарды инкассациялау болып 
табылатын заңды тұлғаларды жəне бұдан бұрын еншілес банк 
болған заңды тұлғаны қоспағанда), микроқаржы ұйымы есепті 
кезеңнің соңындағы жағдай бойынша тоқсан сайын толтырады.

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

5. Толтырылған нысанға бірінші басшы (ол болмаған кезеңде – 
оның орнындағы адам), бас бухгалтер жəне орындаушы қол қояды.

2-тарау. Нысанды толтыру

6. 3-бағанды толтыру кезінде есепті кезеңнің соңғы күнін қоса 
алғанда, есепті кезеңдегі деректер көрсетіледі

7. 4-бағанда ағымдағы жыл басынан бергі кезеңдегі деректер 
(өспелі жиынтығымен) көрсетіледі.

8. 5-бағанда алдыңғы жылдың осындай кезеңіндегі деректер 
көрсетіледі.

9. 6-бағанда алдыңғы жылдың басынан бергі осындай кезеңдегі 
деректер (өспелі жиынтығымен) көрсетіледі.

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

11. 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 13.1, 13.2, 14.1, 14.2, 14.3, 14.4 жəне 
14.5-жолдар тиісті қызметті жүзеге асыру кезінде толтырылады.

12. 12.1 жəне 12.4-жолдарды тиісті қызметті жүзеге асыру 
кезінде акционерлік қоғамдар ғана толтырады. 

Қаулы Қазақстан Республикасының Əділет министр-
лігінде 2018 жылғы 6 тамызда Нормативтік құқықтық 
кесімдерді мемлекеттік тіркеудің тізіліміне №17273 бо-
лып енгізілді.

«ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ҰЛТТЫҚ 
БАНКІ» РЕСПУБЛИКАЛЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК 
МЕКЕМЕСІ БАСҚАРМАСЫНЫҢ ҚАУЛЫСЫ

2018 жылғы 29 маусым         № 139       Алматы қаласы

Екінші деңгейдегі банктердің, Қазақстанның 
Даму Банкінің және ипотекалық ұйымдардың 
Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіне 

қаржы секторына шолуды қалыптастыруға 
арналған мәліметтерді ұсынуы жөніндегі 

нұсқаулықты бекіту туралы

«Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі туралы» 1995 
жылғы 30 наурыздағы Қазақстан Республикасы Заңының 15-
бабы екінші бөлігінің 69) тармақшасына, «Мемлекеттік статисти-
ка туралы» 2010 жылғы 19 наурыздағы Қазақстан Республикасы 
Заңының 16-бабы 3-тармағының 2) тармақшасына сəйкес 
жəне Қазақстан Республикасының қаржы секторының шолуын 
қалыптастыру мақсатында Қазақстан Республикасы Ұлттық 
Банкінің Басқармасы ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:

1. Қоса беріліп отырған Екінші деңгейдегі банктердің, 
Қазақстанның Даму Банкінің жəне ипотекалық ұйымдардың 
Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіне қаржы секторына 
шолуды қалыптастыруға арналған мəліметтерді ұсынуы жөніндегі 
нұсқаулық бекітілсін.

2. «Екінші деңгейдегі банктердің, Қазақстанның Даму Банкінің 
жəне ипотекалық ұйымдардың Қазақстан Республикасының 
Ұлттық Банкіне қаржы секторына шолуды қалыптастыруға 
арналған мəліметтерді ұсынуы жөніндегі нұсқаулықты бекіту 
туралы» Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 
2016 жылғы 26 желтоқсандағы № 316 қаулысының (Нормативтік 
құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 14804 бо-
лып тіркелген, «Қазақстан Республикасы нормативтік құқықтық 
актілерінің электрондық түріндегі эталондық бақылау банкі» 2017 
жылғы 2 наурызда жарияланған) күші жойылды деп танылсын.

3. 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 оның қазақ жəне орыс тілдеріндегі қағаз жəне 
электрондық түрдегі көшірмесін «Республикалық құқықтық ақпарат 
орталығы» шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық 
мемлекеттік кəсіпорнына Қазақстан Республикасы нормативтік 
құқықтық актілерінің эталондық бақылау банкінде ресми жария-
лау жəне енгізу үшін жіберуді;

3) осы қаулыны ресми жарияланғаннан кейін Қазақстан 
Республикасы Ұлттық Банкінің ресми интернет-ресурсына ор-
наластыруды;

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.

4. 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.

5. Осы қаулының орындалуын бақылау Қазақстан Республика-
сының Ұлттық Банкі Төрағасының орынбасары Ж.Б. Құрмановқа 
жүктелсін.

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

Ұлттық Банк Төрағасы Д.АҚЫШЕВ

«КЕЛІСІЛДІ»
Қазақстан Республикасы 
Ұлттық экономика министрлігінің
Статистика комитетінің төрағасы 
________________ Н. Айдапкелов
2018 жылғы 23 шілде

Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 
2018 жылғы 29 маусымдағы №139 қаулысымен бекітілді

Екінші деңгейдегі банктердің, Қазақстанның Даму 
Банкінің жəне ипотекалық ұйымдардың Қазақстан 

Республикасының Ұлттық Банкіне қаржы секторына 
шолуды қалыптастыруға арналған мəліметтерді ұсынуы 

жөніндегі нұсқаулық

1-тарау. Жалпы ережелер

1. Екінші деңгейдегі банктердің, Қазақстанның Даму Банкінің 
жəне ипотекалық ұйымдардың Қазақстан Республикасының 
Ұлттық Банкіне қаржы секторына шолуды қалыптастыруға 
арналған мəліметтерді ұсынуы жөніндегі нұсқаулық (бұдан əрі – 
Нұсқаулық) «Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі туралы» 
1995 жылғы 30 наурыздағы Қазақстан Республикасы Заңының 
15-бабы екінші бөлігінің 69) тармақшасына сəйкес əзірленді жəне 
екінші деңгейдегі банктердің, Қазақстанның Даму Банкінің жəне 
ипотекалық ұйымдардың Қазақстан Республикасының Ұлттық 
Банкіне (бұдан əрі – Ұлттық Банк) қаржы секторының шолуын 

қалыптастыру үшін мəліметтерді (бұдан əрі – мəліметтер) ұсыну 
тəртібін нақтылайды.

2. Мəліметтер Нұсқаулыққа сəйкес бухгалтерлік есеп деректе-
рінің негізінде жасалады.

3. Нұсқаулықта мынадай ұғымдар пайдаланылады:
1) арнайы мақсаттағы еншілес ұйымдар – халықаралық капитал 

нарықтарында қаражат тарту мақсатында қазақстандық компа-
ниялар шет елдерде құратын еншілес ұйымдар;

2) институционалдық бірліктер – активтерге иелік ететін, 
өздеріне міндеттемелер қабылдайтын, шаруашылық қызметпен 
жəне басқа институционалдық бірліктермен операциялармен 
айналысатын шаруашылық бірліктер;

3) халықаралық банкаралық үзіліссіз байланысқан есеп айыры-
сулар жүйесі (бұдан əрі – CLS халықаралық банкаралық жүйесі) 
- валюталық операциялар бойынша есеп айырысуға мамандана-
тын төлем жүйесі, оның көмегімен ірі əлем банктері халықаралық 
валюта нарығында нақты уақыт режимінде сауда жасайды жəне 
ол валюталық операциялар бойынша есеп айырысулар кезінде 
кредиттік тəуекелді болдырмауға мүмкіндік береді;

4) экономика секторы – айналысатын негізгі қызмет түрі бірдей 
институционалдық бірліктерді біріктіретін экономиканың негізгі 
бөлімшесі.

4. «Банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыра-
тын ұйым» деген ұғым «Қазақстан Республикасындағы банк тер 
жəне банк қызметі туралы» 1995 жылғы 31 тамыздағы Қазақстан 
Республикасының Заңында айқындалған мəнінде пайдаланы-
лады.

5. «Резидент» жəне «бейрезидент» деген ұғымдар «Валюталық 
реттеу жəне валюталық бақылау туралы» 2005 жылғы 13 
маусымдағы Қазақстан Республикасының Заңында айқындалған 
мəндерінде пайдаланылады.

2-тарау. Мəліметтерді жасау тəртібі

6. Қаржы секторының шолуын қалыптастыруға арналған 
көрсеткіштер бойынша мəліметтер Нұсқаулыққа 1-қосымшада 
белгіленген нысан бойынша жасалады.

Шетелдік  компаниялардың  филиалдарымен  жəне 
өкілдіктерімен операциялар бойынша мəліметтер Нұсқаулыққа 
2-қосымшада белгіленген нысан бойынша жасалады.

7. Мəліметтер теңгемен жасалады.
8. Нұсқаулыққа 1 жəне 2-қосымшалардағы мəліметтер 

Норма тивтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде 
№ 6793 болып тіркелген «Екінші деңгейдегі банктердегі, ипоте-
калық ұйымдардағы жəне «Қазақстан Даму Банкі» акцио нер-
лік қоғамындағы бухгалтерлік есеп шоттарының үлгі жоспа-
рын бекіту туралы» Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі 
Басқармасының 2011 жылғы 31 қаңтардағы № 3 қаулысымен 
бекітілген Екінші деңгейдегі банктердегі, ипотекалық ұйымдардағы 
жəне «Қазақстан Даму Банкі» акционерлік қоғамындағы 
бухгалтерлік есеп шоттарының үлгі жоспарының 2-тарауы 1, 2 
жəне 3-параграфтарының шоттары (бұдан əрі – шот) бойын-
ша жасалады, олар одан əрі Нұсқаулыққа 3-қосымшаға сəйкес 
резиденттік белгілері, экономика секторы жəне валюталар түрі 
бойынша нақтыланады.

Нұсқаулыққа 1 жəне 2-қосымшалардағы көрсеткіштер құры-
лымы АААА XYZ түріндегі цифрлық символдар жүйесін білдіреді, 
мұндағы:

АААА – шоттың нөмірі;
X – резиденттік белгісі (резиденттік белгісінің берілген кодтары 

Нұсқаулықтың 9-тармағында келтірілген);
Y – экономика секторының белгісі (экономика секторларының 

берілген кодтары мен сипаты Нұсқаулықтың 10, 11, 12, 13, 14, 
15, 16, 17 жəне 18-тармақтарында келтірілген);

Z – валюта түрінің белгісі (валюта түрлерінің берілген кодтары 
Нұсқаулықтың 19-тармағында келтірілген).

9. X символы бойынша мынадай берілген кодтарға сəйкес 
резиденттік белгісі көрсетіледі:

«1» коды – Қазақстан Республикасының резиденті;
«2» коды – Қазақстан Республикасының бейрезиденті.
10. Y символы бойынша мынадай берілген кодтарға сəйкес 

экономиканың мынадай секторлары көрсетіледі:
1) мемлекеттік басқару органдары секторы: 
«1» коды – Орталық Үкімет; 
«2» коды – өңірлік жəне жергілікті басқару органдары;
2) қаржы ұйымдары секторы:
«3» коды – Орталық (ұлттық) банктер; 
«4» коды – басқа депозиттік ұйымдар; 
«5» коды – басқа қаржы ұйымдары;
3) қаржылық емес ұйымдар секторы:
«6» коды – мемлекеттік қаржылық емес ұйымдар; 
«7» коды – мемлекеттік емес қаржылық емес ұйымдар;
4) үй шаруашылықтарына қызмет көрсететін коммерциялық 

емес ұйымдар секторы: 
«8» коды – үй шаруашылықтарына қызмет көрсететін 

коммерциялық емес ұйымдар;
5) үй шаруашылықтары секторы:
«9» коды – үй шаруашылықтары.
11. Əрбір жеке институционалдық бірлік өзінің негізгі қызметінің 

түріне сəйкес экономиканың тұтастай бір секторына жатады. 
Институционалдық бірліктерді жіктеу қағидаты олар жүзеге асы-
ратын негізгі қызмет түріне сəйкес оларды экономика секторлары 
бойынша бөлу болып табылады. 

Əрбір сектордың оны басқа секторлардан өзгеше ететін 
экономикалық сипаттары болады.

12. Мемлекеттік басқару органдары секторына ел аумағында 
орналасқан басқа институционалдық бірліктерге қолданылатын 
заң шығарушылық, сот немесе атқарушылық билігі бар 
институционалдық бірліктер кіреді. Мемлекеттік басқару 
органдарының негізгі функциялары: тұтастай қоғамды жəне 
жеке үй шаруашылықтарын тауарлармен жəне көрсетілетін 
қызметтермен қамтамасыз ету жауапкершілігі; бұл үшін қажетті 
қаржы қаражатын салық салу арқылы немесе басқа кірістер 
есебінен жұмылдыру; трансферттер арқылы кірістерді мен 
байлықты қайта бөлу жəне нарықтық емес өндірісті жүзеге асыру 
болып табылады. Бұл секторға Орталық Үкімет («1» коды), өңірлік 
жəне жергілікті басқару органдары («2» коды) кіреді.

«1» кодына министрліктер, республикалық бюджет қаражатынан 
қаржыландырылатын ведомстволар жəне агенттіктер, ғылыми-
зерттеу институттары, Қазақстан Республикасы Үкіметінің 
агенттері – институционалдық бірліктер, мемлекеттік басқару 
органдардың бақылауындағы жəне республикалық бюд-
жет қаражатынан қаржыландырылатын қорлар, сондай-ақ 
мемлекеттің бақылауындағы жəне нарықтық өндіріспен айналы-
спайтын басқа ұйымдар жатады.

«2» кодына облыс, қала жəне аудан деңгейінде басқару функ-
цияларын жүзеге асыратын институционалдық бірліктер жəне 
өңірлік (жергілікті) бюджеттер қаражатынан қаржыландырылатын 
ұйымдар жатады. 

13. Қаржы ұйымдары секторына негізгі функциялары қаржылық 
делдалдық немесе қаржылық делдалдыққа тығыз байланысты 
қосалқы қаржы қызметі болып табылатын институционалдық 
бірліктер кіреді. Бұл секторға Орталық (ұлттық) банктер ( «3» 
коды), басқа да депозиттік ұйымдар («4» коды), басқа қаржы 
ұйымдары («5» коды) кіреді.

«3» кодына қаржы жүйесінің негізгі аспектілерін бақылауды 
жүзеге асыратын институционалдық  бірліктер кіреді, олардың 
негізгі қызмет түрлері ұлттық валюталардың эмиссиясы, халық-
аралық резервтерді басқару, Халықаралық валюта қорымен жəне 
басқа да халықаралық қаржы ұйымдарымен операцияларды 
жүзеге асыру, басқа депозиттік корпорацияларға кредит беру 
болып табылады.

«4» кодына негiзгi қызмет түрi қаржылық делдалдық болып 
табылатын жəне мiндеттемелерiнің депозиттердiң немесе 
сол сияқтылардың (ауқымды ақшаның ұлттық анықтамасына 
кiретiн депозиттердiң жақын алмастырушылары) нысаны бар 
институционалдық бiрлiктер кіреді. Осы топқа банктер, оның 
ішінде исламдық қаржыландыруды жүзеге асыратын банктер 
жатады.

«5» кодына түрлi делдалдық не қосалқы қаржылық қызметтерді 
жүзеге асыратын немесе қызметi қаржылық делдалдықпен тығыз 
байланысты болатын, бiрақ өздерi делдалдардың қызметiн 
атқармайтын осы сектордың қалған барлық институционалдық 
бiрлiктері жатады. Бұл топқа кредиттік серіктестіктер, микроқаржы 
ұйымдары, сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдары, жинақ-
таушы зейнетақы қорлары, ломбардтар, айырбастау пункттері, 
ипотекалық компаниялар, брокерлік жəне дилерлік компани-
ялар, арнайы мақсаттағы еншілес ұйымдар, инвестициялық 
қорлар, қаржылық лизингтік компаниялар, факторингтік компа-
ниялар, сондай-ақ валюталық жəне қор биржалары, сақтандыру 
брокерлері, кепілдік беру қорлары жəне басқа да қаржы ұйымдары 
сияқты көптеген түрлі қаржы ұйымдары жатады.

14. Қаржылық емес ұйымдар секторына негiзгi қызмет түрi ба-
сым түрде нарық тауарларының жəне қаржылық емес қызметтiң 
өндiрiсi болып табылатын институционалдық бiрлiктер кіреді. Осы 
секторға мемлекеттік қаржылық емес ұйымдар («6» коды) жəне 
мемлекеттік емес қаржылық емес ұйымдар («7» коды) жатады.

«6» кодына басым түрде нарықтық өндіріспен айналыса-
тын жəне мемлекеттік басқару органдарының бақылауындағы 
институционалдық бiрлiктер кіреді. 

Мемлекеттік басқару органдарының бақылауы:
дауыс беретін акциялардың бақылау пакетін сатып алу неме-

се акционерлер дауыстарының жартысынан көбін бақылаудың 
нысандарын белгілеу арқылы;

мемлекеттік басқару органдарына ұйымның саясатын айқын-
дау немесе оның директорларын тағайындау құқығын беретін 
заңнаманы, жарлықты немесе нормативтік құқықтық актіні қабыл-
дау нəтижесінде жүзеге асырылады.

Осы шағын топқа мемлекеттік басқару органдары бақылайтын 
жəне қаржыландыратын коммерциялық емес ұйымдар кірмейді, 
себебі олар мемлекеттік басқару органдары секторына жатады.
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«7» кодына басым түрде нарықтық өндіріспен жəне (не-
месе) қаржылық емес нарықтық қызметтермен айналысатын 
жəне мемлекеттік басқару органдары бақыламайтын институ-
ционалдық бірліктер кіреді. 

15. Үй шаруашылықтарына қызмет көрсететін коммерциялық 
емес ұйымдар секторы («8» коды) тауарларды немесе қызмет-
терді өндіретін, бірақ осындай ұйымдарды бақылайтын институ-
ционалдық бірліктерге кіріс немесе өзге қаржылық игіліктерді 
əкелмейтін институционалдық бірліктерді қамтиды жəне оған 
мынадай: 

1) қауымдастықтары осы қауымдастықтардың мүшелерін 
тауарлармен немесе қызметтермен қамтамасыз ету үшін 
тұлғалар құратын институционалдық бірліктер кіреді. Осындай 
қызметтер əдетте тегін көрсетіледі немесе жүйелі мүшелік жар-
налар есебінен қаржыландырылады. Оларға саяси партиялар, 
кəсіподақтар, діни бірлестіктер, қоғамдық, мəдени, ойын-сауық 
жəне спорт клубтары жəне басқалар жатады; 

2) қызметінің негізгі түрі қайырымдылық көмек көрсету болып 
табылатын институционалдық бірліктер кіреді. Оларға қоғам 
мүшелерінің мүдделеріне қызмет көрсету үшін қайырымдылық 
мақсаттарда құрылатын қайырымдылық ұйымдары мен зар-
дап шеккен немесе мұқтаж адамдарға көмек көрсету жөніндегі 
агенттіктер жатады. Үй шаруашылықтарына қызмет көрсететін 
осы коммерциялық емес ұйымдар мұқтаж үй шаруашылықтарына 
нарықтық емес негізде тауарлар ұсынумен немесе қызмет 
көрсетумен айналысады. Үй шаруашылықтарына қызмет 
көрсететін осындай коммерциялық емес ұйымдардың қаражаты 
жұртшылықтан, мемлекеттік басқару органдарынан ақшалай не-
месе заттай нысанда келіп түсетін қайырмалдықтардың жəне бей-
резиденттерден түсетін трансферттердің есебінен қалыптасады. 

16. Үй шаруашылықтары секторы («9» коды) жеке тұлғалардан, 
сондай-ақ бірге тұратын, өз табыстары мен мүлкiн бiрiктiретiн 
(толық немесе iшiнара) жəне тауарлар мен қызметтердің белгiлi 
бір түрлерін (тұрғын үйді, тамақ өнiмдерiн жəне басқаларды) 
бiрлесiп тұтынатын жеке тұлғалардың шағын топтарынан (отба-
сылардан) құралған институционалдық бiрлiктерден тұрады. Бұл 
топқа, сондай-ақ заңды тұлға құрмастан кəсiпкерлiк қызметпен 
айналысатын жеке тұлғалар жатқызылады.

17. Халықаралық ұйымдар мүше мемлекеттердің арасындағы 
саяси келісімнің негізінде құрылады. Осындай келісімнің 
халықаралық шарт мəртебесі болады. Халықаралық ұйымдарды 
құру мақсаты осы ұйымдар мүшелерінің ұжымдық тұтынуы үшін 
нарықтық емес қызметтер көрсету жəне (немесе) қаржылық 
делдалдықты жүзеге асыру не əртүрлі елдердің кредиторлары 
мен қарыз алушыларының арасында қаржылық ресурстарды 
қайта бөлу болып табылады. Халықаралық ұйымдарға белгілі 
артықшылықтар мен жеңілдіктер беріледі. Осындай ұйымдарға 
олар аумағында орналасқан елдің заңнамасы қолданылмайды. 
Осындай ұйымдар олар аумағында орналасқан елді немесе 
олардың қызметі таралатын елді қоса алғанда қандай да бір 
елдің резиденттері болып саналмайды.

Қаржылық қызметпен айналысатын халықаралық ұйымдар 
экономиканың «Орталық (ұлттық) банктер» секторында есепке 
алынады. Барлық басқа халықаралық ұйымдар экономиканың 
«Орталық Үкімет» секторында есепке алынады.

18. Холдинг компаниялар немесе бас офистер – еншілес 
кəсіпорындардың топтарын бақылайтын компаниялар, олардың 
негізгі қызметі осындай топтарға иелік етуді немесе олардың 
қызметін басқаруды білдіреді. Холдинг компаниялар немесе бас 
офистер жүзеге асыратын қызметіне байланысты қаржылық не-
месе қаржылық емес ұйымдарға жатқызылады.

Бірліктердің холдинг компаниялар деп жиі аталатын екі түрі 
болады. Бірінші түрі – бас офис, ол еншілес кəсіпорындарды 
басқарушылық бақылаудың барлық аспектісін жүзеге асырады. 
Осы шағын топқа компаниялардың немесе кəсіпорындардың басқа 
бөлімшелерін қадағалау жəне оларды басқару, кəсіпорындардың 
олармен байланысты ағымдағы қызметін жедел бақылау жəне 
басқару кіреді. Еншілес ұйымдардың барлығы немесе көпшілігі 
қаржылық емес болып табылса, онда осы бас офис қаржылық 
емес корпорациялар секторына («6» коды) жатқызылады, егер 
қаржылық болып табылса, онда тиісінше қаржылық корпораци-
ялар секторына («5» коды) жатқызылады.

Екінші түрге еншілес корпорациялардың активтеріне иелік 
ететін, бірақ басқа компанияларға əкімшілік немесе өзге де 
басқаруды жүзеге асырмайтын холдинг компаниялар жатады. 
Олардың негізгі қызметі үлестік қатысуы бар кəсіпорындарға 
басқа қызметтер көрсетпей-ақ, осындай компаниялар тобына 
иелік ету болып табылады. Егер осы компанияларда қаржылық 
қызмет басым болса не олар бақылайтын корпорациялардың 
қарапайым көпшілігі қаржылық корпорациялар болып табылса, 
онда мұндай бірліктер қаржылық корпорациялар секторына («5» 
коды) жатқызылады.

19. Z символы бойынша төмендегі белгіленген кодқа сəйкес 
валюта түрі көрсетіледі:

«1» коды – Қазақстан теңгесі, Қазақстан Республикасының 
ұлттық валютасы (бұдан əрі – теңге);

«2» коды – еркін айырбасталатын валюта (бұдан əрі – ЕАВ);
«3» коды – басқа валюта түрлері (бұдан əрі – БВТ);
ЕАВ тобына CLS халықаралық банкаралық жүйесінде есеп 

айырысуларға қабылданған жəне осы валютадағы төлемдер 
бойынша шектеулер болмайтын шетел валютасының түрлері 
жатады. Осы топқа мыналар кіреді:

Австралия доллары (AUD)
АҚШ доллары (USD)
Біріккен Корольдіктің фунт стерлингтері (GBP)
Венгрия форинті (HUF)
Гонконг доллары (HKD)
Дат кронасы (DKK)
Еуро (EUR)
Жаңа Зеландия доллары (NZD)
Жаңа Израиль шекелі (ILS)
Жапон йенасы (JPY)
Канада доллары (CAD)
Корей Республикасының вонасы (KRW)
Қытай юані (CNY)
Мексика песосы (MXN)
Норвегия кронасы (NOK)
Оңтүстік Африка рэнді (ZAR)
Сингапур доллары (SGD)
Швед кронасы (SEK)
Швейцария франкі (CHF);
БВТ тобына теңгені жəне ЕАВ тобының валюталарын 

қоспағанда, барлық басқа да валюталар кіреді. 
20. X, Y жəне Z символдарындағы нөлмен белгілеу осы пози-

ция бойынша нақтылаудың жоқтығын білдіреді.
21. X жəне Y символдары бойынша активтерді нақтылау 

резиденттік жəне дебитор (эмитент) экономикасы секторы бой-
ынша, сол позициялар бойынша міндеттемелерді нақтылау 
– резиденттік жəне кредитор экономикасы секторы бойынша 
жүргізіледі. 

22. Нұсқаулыққа 1 жəне 2-қосымшаларда мерзімдері бойынша 
активтер мен міндеттемелерді мынадай сыныптау қабылданды:

1) қысқа мерзімді – қоса алғанда бір жылға дейін;
2) ұзақ мерзімді – бір жылдан асатын.

3-тарау. Мəліметтерді ұсыну тəртібі

23. Екінші деңгейдегі банктер, Қазақстанның Даму Банкі жəне 
ипотекалық ұйымдар Ұлттық Банкке мəліметтерді Ұлттық Банктің 
автоматтандырылған ақпараттық жүйесі арқылы электрондық 
түрде береді. 

24. Нұсқаулыққа 1-қосымшада белгіленген нысан бойынша 
мəліметтерді күн сайынғы жəне ай сайынғы негізде: 

1) екінші деңгейдегі банктер:
күн сайынғы мəліметтерді – есепті күннен кейінгі 3 (үш) жұмыс 

күннен кешіктірмей (ай сайынғы мəліметтермен бірмезгілде 
берілетін айдың бастапқы есепті күндері үшін мəліметтерді 
қоспағанда);

ай сайынғы мəліметтерді – есепті айдың соңғы күнінен кейінгі 
7 (жеті) жұмыс күнінен кешіктірмей;

2) Қазақстанның Даму Банкі ай сайынғы мəліметтерді – есепті 
айдың соңғы күнінен кейінгі 7 (жеті) жұмыс күнінен кешіктірмей;

3) ипотекалық ұйымдар ай сайынғы мəліметтерді – есепті 
айдың соңғы күнінен кейінгі 10 (он) жұмыс күнінен кешіктірмей 
береді.

Мəліметтер болмаған жағдайда нысан нөлдік қалдықтарымен 
беріледі.

25. Нұсқаулыққа 2-қосымшада белгіленген нысан бойынша 
мəліметтерді ай сайын айдың соңғы жұмыс күніндегі жағдай 
бойынша: 

1) екінші деңгейдегі банктер, Қазақстанның Даму Банкі есепті 
айдың соңғы күнінен кейінгі 7 (жеті) жұмыс күнінен кешіктірмей;

2) ипотекалық ұйымдар есепті айдың соңғы күнінен кейінгі 10 
(он) жұмыс күнінен кешіктірмей береді.

Мəліметтер болмаған жағдайда нысан берілмейді. 

Екінші деңгейдегі банктердің, Қазақстанның Даму Банкінің 
жəне ипотекалық ұйымдардың Қазақстан Республикасының 
Ұлттық Банкіне қаржы секторына шолуды қалыптастыруға 

арналған мəліметтерді ұсынуы жөніндегі нұсқаулыққа 
1-қосымша

Əкімшілік деректерді жинауға арналған нысан

Қаржы секторының шолуын қалыптастыруға арналған 
көрсеткіштер бойынша мəліметтер 

Есепті кезең: 20__ жылғы «___» «_________________» 

Индекс: 700-Н(Д)

Мерзімділігі: күн сайын, ай сайын
Ұсынатындар: екінші деңгейдегі банктер, Қазақстанның Даму 

Банкі, ипотекалық ұйымдар
Нысан қайда ұсынылады: Қазақстан Республикасының Ұлттық 

Банкі
Ұсыну мерзімдері:
1) екінші деңгейдегі банктер:
күн сайынғы мəліметтерді – есепті күннен кейінгі 3 (үш) жұмыс 

күнінен кешіктірмей (ай сайынғы мəліметтермен бір мезгілде 
берілетін айдың бастапқы есепті күндері үшін мəліметтерді 
қоспағанда);

ай сайынғы мəліметтерді – есепті айдың соңғы күнінен кейінгі 
7 (жеті) жұмыс күнінен кешіктірмей;

2) Қазақстанның Даму Банкі ай сайынғы мəліметтерді – есепті 
айдың соңғы күнінен кейінгі 7 (жеті) жұмыс күнінен кешіктірмей;

3) ипотекалық ұйымдар ай сайынғы мəліметтерді – есепті 
айдың соңғы күнінен кейінгі айдың 10 (он) жұмыс күнінен 
кешіктірмей ұсынады.

Мəліметтер болмаған жағдайда нысан нөлдік қалдықтармен 
ұсынылады. 

Нысан
__________________________________________________

(екінші деңгейдегі банктің, Қазақстанның Даму Банкінің немесе 
ипотекалық ұйымның толық атауы)

_______________жағдай бойынша
(мың теңге)

Шот нөмірі Нақтылау Шоттың атауы (резиденттігі, 
экономика секторы, валюта 

түрі)

Сома

АААА XYZ
1 000 Активтер …
… … … …
2 000 Міндеттемелер …
… … … …
3 000 Меншікті капитал …
… … … …

Бірінші басшы немесе ол қол қоюға уəкілеттік берген адам 
________________________________________  __________
тегі, аты, əкесінің аты (бар болса)   қолы 

Бас бухгалтер немесе қол қоюға уəкілетті адам 
________________________________________  __________
тегі, аты, əкесінің аты (бар болса)   қолы 

Орындаушы ______________________________  _________
           тегі, аты, əкесінің аты (бар болса)         қолы 

Телефон нөмірі: _______________________

Қол қойылған күн 20___жылғы «___»__________

Ескерту: əкімшілік деректерді жинауға арналған нысанды тол-
тыру бойынша түсіндірме осы нысанға қосымшада көрсетілген

Қаржы секторының шолуын қалыптастыруға арналған 
көрсеткіштер бойынша мəліметтер нысанына қосымша 

Əкімшілік деректерді жинауға арналған нысанды толтыру 
бойынша түсіндірме 

Қаржы секторының шолуын қалыптастыруға арналған 
көрсеткіштер бойынша мəліметтер

1-тарау. Жалпы ережелер

1. Осы түсіндірме «Қаржы секторының шолуын қалыптастыруға 
арналған көрсеткіштер бойынша мəліметтер» əкімшілік 
деректерін жинауға арналған нысанды (бұдан əрі – Нысан) тол-
тыру бойынша бірыңғай талаптарды айқындайды.

2. Нысан «Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі туралы» 
1995 жылғы 30 наурыздағы Қазақстан Республикасы Заңының 
15-бабы екінші бөлігінің 69) тармақшасына сəйкес əзірленді.

3. Нысанды екінші деңгейдегі банктер күн сайын жəне ай 
сайын, Қазақстанның Даму Банкі жəне ипотекалық ұйымдар ай 
сайын жасайды. Нысан есепті кезең соңындағы жағдай бойын-
ша жасалады. 

4. Нысанда сома мың теңгемен көрсетіледі. Бес жүз теңгеден 
аз сома нөлге дейін дөңгелектенеді, ал бес жүз теңгеге тең жəне 
одан көп сома мың теңгеге дейін дөңгелектенеді

5. Нысанға бірінші басшы, бас бухгалтер немесе қол қоюға 
уəкілетті адамдар жəне орындаушы қол қояды.

2-тарау. Нысанды толтыру бойынша түсіндірме

6. Нысанда мынадай баланстық тепе-теңдік сақталады:
Активтер сомасы (1 000 жол) = Міндеттемелер сомасы (2 000 

жол) + Меншікті капитал сомасы (3 000 жол).
7. 1011, 1012, 1601, 1602, 1610, 1651-1699, 1854, 1857, 1873, 

1874, 2854, 2857, 2861, 2872, 2873, 3001-3027, 3101, 3200, 3400, 
3510, 3540, 3580, 3589, 3599 шоттары бойынша «000» нақтылау 
ретінде көрсетіледі.

8. 1013, 1727, 2016, 2126, 2212, 2216, 2708, 2717 шоттары бой-
ынша валюта коды бойынша «0» нақтылау көрсетіледі. 

9. 1811-1827, 1831-1845, 1871, 1880, 2041-2048, 2231, 2704, 
2811-2820, 2831-2839, 2871, 2874, 2880, 3561-3564 шоттары 
бойынша экономика секторы бойынша «0» нақтылау көрсетіледі.

10.  1007, 1009, 1603, 1604 шоттары бойынша 100 (рези-
денттер) нақтылау кодымен Қазақстан Республикасының Ұлттық 
Банкі шығарған ұлттық валютадағы коллекциялық монеталар 
жəне бағалы металдардан жасалған монеталар, 200 (резидент-
тер) нақтылау кодымен бағалы металдардан жасалған монеталар 
жəне резидент емес эмитенттердің коллекциялық монеталары 
көрінеді. 

11. 1405, 1406, 1425, 1752, 1864 шоттары бойынша вексел 
берушінің экономика секторы көрсетіледі.

12. 1201, 1202, 1205, 1206, 1208, 1209, 1452, 1453, 1454, 1456, 
1457, 1459, 1481, 1482, 1483, 1485, 1486, 1491, 1492, 1494, 1495, 
1744, 1745, 1746, 1750, 1757 шоттары бойынша эмитенттің 
резиденттігі мен экономика секторы көрсетіледі.

13. 2301, 2303, 2306, 2401, 2402, 2405, 2406 шоттары бойынша 
бағалы қағазды ұстаушының резиденттігі мен экономика секто-
рын дұрыс анықтауға мүмкіндік болмаған жағдайда номиналды 
ұстаушының (сенім білдірілген меншік иесінің) резиденттігі мен 
экономика секторы көрсетіледі. 

14. Егер банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге 
асыратын ұйымдарға не «Қазпочта» акционерлік қоғамына екінші 
деңгейдегі банктер мен ипотекалық ұйымдардың салымдарын ор-
наластыру бойынша операция орын алған болса, бұл операция 
тиісті экономика секторы көрсетіле отырып, 1250 «Басқа банктерге 
орналастырылған салымдар» топтарының шоттарында көрінеді. 

Екінші деңгейдегі банктердің, Қазақстанның Даму Банкінің 
жəне ипотекалық ұйымдардың Қазақстан Республикасының 
Ұлттық Банкіне қаржы секторына шолуды қалыптастыруға 

арналған мəліметтерді ұсынуы жөніндегі нұсқаулыққа 
2-қосымша

Əкімшілік деректерді жинауға арналған нысан

Шетелдік компаниялардың филиалдары жəне өкілдіктерімен 
операциялар бойынша мəліметтер 

Есепті кезең: 20__ жылғы «___» «_________________» жағдай 
бойынша

Индекс: 700(ДФ)
Мерзімділігі: ай сайын
Кім ұсынады: екінші деңгейдегі банктер, Қазақстанның Даму 

Банкі, ипотекалық ұйымдар, 
Нысан қайда ұсынылады: Қазақстан Республикасының Ұлттық 

Банкі
Ұсыну мерзімдері:
1) екінші деңгейдегі банктер, Қазақстанның Даму Банкі есепті 

айдың соңғы күнінен кейінгі 7 (жеті) жұмыс күнінен кешіктірмей; 
2) ипотекалық ұйымдар есепті айдан кейінгі айдың соңғы 

күнінен кейінгі 10 (он) жұмыс күнінен кешіктірмей ұсынады.
Мəліметтер болмаған жағдайда нысан ұсынылмайды. 

Нысан
__________________________________________________

(екінші деңгейдегі банктің, Қазақстанның Даму Банкінің немесе 
ипотекалық ұйымның толық атауы)

_______________ жағдай бойынша

(мың.теңге)
Шот
нөмірі

Шоттың атауы Сома

1401 Клиенттерге берілген овердрафт қарыздары
1403 Клиенттердің кредит карточкалары бойынша 

шоттар
1405 Клиенттердің есепке алынған вексельдері
1406 Клиенттердің есепке алынған вексельдері 

бойынша бұрынғы вексель ұстаушылар есеп-
теген сыйақы

1407 Клиенттерге факторинг
1409 Клиенттердің факторинг бойынша мерзімі 

өткен берешегі
1411 Клиенттерге берілген қысқа мерзімді 

қарыздар 

1417 Клиенттерге берілген ұзақ мерзімді қарыздар 
1420 Клиенттерге берілетін қаржы лизингі
1421 Клиенттердің қаржы лизингі бойынша мерзімі 

өткен берешегі
1422 Клиенттерге форфейтинг
1423 Клиенттердің форфейтинг бойынша мерзімі 

өткен берешегі
1424 Клиенттердің қарыздар бойынша мерзімі 

өткен берешегі
1425 Клиенттердің наразылық білдірілген 

вексельдері
1426 Клиентке сауда қызметін қаржыландыру опе-

рациялары бойынша қойылатын талаптар
1427 Сауда қызметін қаржыландыру операцияла-

ры бойынша мерзімі өткен берешек
1428 Клиенттерге берілген қарыздар мен қаржы 

лизингі бойынша резервтер (провизиялар)
1429 Клиенттерге берілген басқа да қарыздар
1434 Клиенттерге берілген қарыздар бойынша дис-

конт
1435 Клиенттерге берілген қарыздар бойынша 

сыйлықақы
1445 Сенімгерлік басқаруға берілген қаржылық ак-

тивтер
1461 Бағалы қағаздармен кері репо операциялары
1462 Бағалы қағаздармен кері репо операциялары 

бойынша мерзімі өткен берешек 
1552 Клиенттермен есеп айырысулар 
1740 Клиенттерге берілген қарыздар мен қаржы 

лизингі бойынша есептелген кірістер
1741 Клиенттерге берілген қарыздар мен қаржы 

лизингі бойынша мерзімі өткен сыйақы
1748 Бағалы қағаздармен кері репо операциялары 

бойынша есептелген кірістер
1749 Басқа да мерзімі өткен сыйақы
1752 Туынды қаржы құралдарымен операциялар 

бойынша есептелген кірістер
1753 Туынды қаржы құралдарымен операциялар 

бойынша есептелген кірістер
1755 Сенімгерлік басқаруға берілген қаржылық ак-

тивтер бойынша есептелген кірістер
1756 Басқа да операциялар бойынша есептелген 

кірістер
1772 Жалдау талаптарындағы инвестициялық 

қызмет бойынша мерзімі өткен берешек
1792 Алынған қарыздар мен салымдар бойынша 

сыйақыны алдын ала төлеу
1799 Басқа да алдын ала төлемдер
1853 Акционерлермен есеп айырысулар (диви-

дендтер бойынша)
2203 Заңды тұлғалардың ағымдағы шоттары
2210 Сенімгерлік басқаруға қабылданған қаржылық 

активтер
2211 Заңды тұлғалардың талап еткенге дейінгі са-

лымдары
2212 Клиенттердің тазартылған қымбат металдағы 

металл шоттары
2215 Заңды тұлғалардың қысқа мерзімді салымдары
2216 Клиенттердің тазартылған қымбат 

металдардағы мерзімді салымдары
2217 Заңды тұлғалардың ұзақ мерзімді салымдары
2219 Заңды тұлғалардың шартты салымдары
2223 Заңды тұлғалардың міндеттемелерін 

қамтамасыз ету болып табылатын салым
2224 Клиенттердің талап етілгенге дейінгі салым-

дары бойынша мерзімі өткен берешек
2225 Клиенттермен жасалған басқа да операция-

лар бойынша мерзімі өткен берешек
2226 Клиенттердің мерзімді салымдары бойынша 

мерзімі өткен берешек
2227 Алынған қаржы лизингі
2228 Мерзімінде орындалмаған нұсқаулар
2230 Алынған қаржы лизингі бойынша мерзімі 

өткен берешек
2232 Клиенттердің шартты салымдары бойынша 

мерзімі өткен берешек
2237 Қазақстан Республикасының валюталық 

заңнамасына сəйкес жөнелтушінің 
нұсқауларын сақтау шоты

2238 Клиенттерден тартылған салымдар бойынша 
сыйлықақы

2239 Клиенттерден тартылған салымдар бойынша 
дисконт

2240 Клиенттердің міндеттемелерін қамтамасыз 
ету (кепілзат, кепілпұл) ретінде қабылданған 
ақшаны сақтау шоты

2245 Инвестициялық депозиттер 
2255 Бағалы қағаздармен репо операциялары 
2451 Мерзімсіз қаржы құралдары 
2552 Клиенттермен есеп айырысулар 
2707 Клиенттердің міндеттемелерін қамтамасыз 

ету (кепілзат, кепілпұл) ретінде қабылданған 
ақша сомасына сыйақы төлеумен байланы-
сты есептелген шығыстар 

2717 Клиенттердің тазартылған қымбат металдағы 
металл шоттары бойынша есептелген 
шығыстары 

2718 Клиенттердің ағымдағы шоттары бойынша 
есептелген шығыстар 

2719 Клиенттердің шартты салымдары бойынша 
есептелген шығыстар 

2720 Клиенттердің талап етілгенге дейінгі салым-
дары бойынша есептелген шығыстар 

2721 Клиенттердің мерзімді салымдары бойынша 
есептелген шығыстар 

2723 Клиенттердің міндеттемелерін қамтамасыз 
ету болып табылатын салымдар бойынша 
есептелген шығыстар 

2725 Бағалы қағаздармен репо операциялары бой-
ынша есептелген шығыстар

2731 Басқа да операциялар бойынша есептелген 
шығыстар

2741 Алынған қарыздар мен қаржы лизингі бойын-
ша мерзімі өткен сыйақы

2742 Талап етілгенге дейінгі салымдар бойынша 
мерзімі өткен сыйақы

2743 Мерзімді салымдар бойынша мерзімі өткен 
сыйақы

2745 Алынған қаржы лизингі бойынша есептелген 
шығыстар

2746 Шартты салымдар бойынша мерзімі өткен 
сыйақы

2747 Басқа банктердің жəне клиенттердің міндет-
темелерін қамтамасыз ету болып табылатын 
салым бойынша мерзімі өткен сыйақы

2748 Ағымдағы шоттар бойынша мерзімі өткен 
сыйақы

2749 Басқа да мерзімі өткен сыйақы
2755 Сенімгерлік басқаруға қабылданған қаржылық 

активтер бойынша есептелген шығыстар
2757 Мерзімсіз қаржы құралдары бойынша есеп-

телген шығыстар

Бірінші басшы немесе ол қол қоюға уəкілеттік берген адам 
_________________________________________  _________
тегі, аты, əкесінің аты (бар болса)   қолы 

Бас бухгалтер немесе қол қоюға уəкілетті адам 
_________________________________________  _________
тегі, аты, əкесінің аты (бар болса)   қолы 
Орындаушы ______________________________   _________
                        тегі, аты, əкесінің аты (бар болса)       қолы 

Телефон нөмірі: _______________________

Қол қойылған күн 20___жылғы «___»__________

Ескерту: əкімшілік деректерді жинауға арналған нысанды тол-
тыру бойынша түсіндірме осы нысанға қосымшада көрсетілген

Шетелдік компаниялардың филиалдарымен 
жəне өкілдіктерімен операциялар бойынша мəліметтер 

нысанына қосымша 

Əкімшілік деректерді жинауға арналған нысанды толтыру 
бойынша түсіндірме 

Шетелдік компаниялардың филиалдары жəне 
өкілдіктерімен операциялар бойынша мəліметтер 

1-тарау. Жалпы ережелер

1. Осы түсіндірме (бұдан əрі – Түсіндірме) «Шетелдік компания-
лардың филиалдары жəне өкілдіктерімен операциялар бойын-
ша мəліметтер» нысанын (бұдан əрі – Нысан) толтыру бойынша 
бірыңғай талаптарды айқындайды.

2. Нысан «Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі туралы» 
1995 жылғы 30 наурыздағы Қазақстан Республикасы Заңының 
15-бабы екінші бөлігінің 69) тармақшасына сəйкес əзірленді.

3. Нысанды екінші деңгейдегі банктер, Қазақстанның Даму 

Банкі жəне ипотекалық ұйымдар ай сайын жасайды. Нысан айдың 
соңғы жұмыс күніндегі жағдай бойынша жасалады. 

4. Нысандағы сома мың теңгемен көрсетіледі. Бес жүз теңгеден 
аз сома нөлге дейін дөңгелектенеді, ал бес жүз теңгеге тең жəне 
одан көп сома мың теңгеге дейін дөңгелектенеді.

5. Нысанға бірінші басшы, бас бухгалтер немесе есепке қол 
қоюға уəкілеттілік берілген адам жəне орындаушы қол қояды.

2-тарау. Нысанды толтыру бойынша Түсіндірме

6. Нысанда Қазақстан Республикасының аумағында қызметін 
жүзеге асыратын жəне бейрезиденттерге жататын шетелдік 
компаниялардың филиалдары жəне өкілдіктерімен жасалған 
операциялар бойынша ғана мəліметтер ұсынылады.

Мəліметтер мынадай экономика секторлары бойынша 
нақтылаумен ұсынылады:

1) басқа қаржы ұйымдары – «5» коды;
2) мемлекеттік қаржылық емес ұйымдар – «6» коды;
3) мемлекеттік емес қаржылық емес ұйымдар – «7» коды;
4) үй шаруашылықтарына қызмет көрсететін коммерциялық 

емес ұйымдар – «8» коды.
Қазақстан Республикасының аумағында қызметін жүзеге асы-

ратын шетелдік компаниялар филиалдарының жəне өкілдіктерінің 
экономика секторлары олардың бас компанияларының экономика 
секторларына сəйкес келеді.

Екінші деңгейдегі банктердің, Қазақстанның Даму Банкінің 
жəне ипотекалық ұйымдардың Қазақстан Республикасының 
Ұлттық Банкіне қаржы секторына шолуды қалыптастыруға 

арналған мəліметтерді ұсынуы жөніндегі нұсқаулыққа 
3-қосымша

Нақтылау Нақтылауды ашып жазу (резиденттілігі, экономика 
секторы, валюта түрі)XYZ

000
100 (резидент)
101 (резидент, теңге)
102 (резидент, ЕАВ)
103 (резидент, БВТ)
110 (резидент, Қазақстан Республикасының Үкіметі )
111 (резидент, Қазақстан Республикасының Үкіметі , 

теңге)
112 (резидент, Қазақстан Республикасының Үкіметі , 

ЕАВ)
113 (резидент, Қазақстан Республикасының Үкіметі , 

БВТ)
120 (резидент, өңірлік жəне жергілікті басқару орган-

дары)
121 (резидент, өңірлік жəне жергілікті басқару орган-

дары, теңге)
122 (резидент, өңірлік жəне жергілікті басқару орган-

дары, ЕАВ)
123 (резидент, өңірлік жəне жергілікті басқару орган-

дары, БВТ)
130 (резидент, Қазақстан Республикасының Ұлттық 

Банкі)
131 (резидент, Қазақстан Республикасының Ұлттық 

Банкі, теңге)
132 (резидент, Қазақстан Республикасының Ұлттық 

Банкі, ЕАВ)
133 (резидент, Қазақстан Республикасының Ұлттық 

Банкі, БВТ)
140 (резидент, екінші деңгейдегі банктер)
141 (резидент, екінші деңгейдегі банктер, теңге)
142 (резидент, екінші деңгейдегі банктер, ЕАВ)
143 (резидент, екінші деңгейдегі банктер, БВТ)
150 (резидент, қаржы ұйымдары)
151 (резидент, қаржы ұйымдары, теңге)
152 (резидент, қаржы ұйымдары, ЕАВ)
153 (резидент, қаржы ұйымдары, БВТ)
160 (резидент, мемлекеттік қаржылық емес ұйымдар)
161 (резидент, мемлекеттік қаржылық емес ұйымдар, 

теңге)
162 (резидент, мемлекеттік қаржылық емес ұйымдар, 

ЕАВ)
163 (резидент, мемлекеттік қаржылық емес ұйымдар, 

БВТ)
170 (резидент, мемлекеттік емес қаржылық емес 

ұйымдар)
171 (резидент, мемлекеттік қаржылық емес ұйымдар, 

теңге)
172 (резидент, мемлекеттік қаржылық емес ұйымдар, 

ЕАВ)
173 (резидент, мемлекеттік қаржылық емес ұйымдар, 

БВТ)
180 (резидент, үй шаруашылықтарына қызмет 

көрсететін коммерциялық емес ұйымдар)
181 (резидент, үй шаруашылықтарына қызмет 

көрсететін коммерциялық емес ұйымдар, теңге)
182 (резидент, үй шаруашылықтарына қызмет 

көрсететін коммерциялық емес ұйымдар, ЕАВ)
183 (резидент, үй шаруашылықтарына қызмет 

көрсететін коммерциялық емес ұйымдар, БВТ)
190 (резидент, үй шаруашылықтары)
191 (резидент, үй шаруашылықтары, теңге)
192 (резидент, үй шаруашылықтары, ЕАВ)
193 (резидент, үй шаруашылықтары, БВТ)
200 (бейрезидент)
201 (бейрезидент, теңге)
202 (бейрезидент, ЕАВ)
203 (бейрезидент, БВТ)
210 (бейрезидент, Шет мемлекеттің Орталық Үкіметі)
211 (бейрезидент, Шет мемлекеттің Орталық Үкіметі, 

теңге)
212 (бейрезидент, Шет мемлекеттің Орталық Үкіметі, 

ЕАВ)
213 (бейрезидент, шет мемлекеттің Орталық Үкіметі, 

БВТ)
220 (бейрезидент, өңірлік жəне жергілікті басқару ор-

гандары )
221 (бейрезидент, өңірлік жəне жергілікті басқару ор-

гандары, теңге)
222 (бейрезидент, өңірлік жəне жергілікті басқару ор-

гандары, ЕАВ)
223 (бейрезидент, өңірлік жəне жергілікті басқару ор-

гандары, БВТ)
230 (бейрезидент, шетелдік Орталық банктер )
231 (бейрезидент, шетелдік Орталық банктер , теңге)
232 (бейрезидент, шетелдік Орталық банктер , ЕАВ)
233 (бейрезидент, шетелдік Орталық банктер , БВТ)
240 (бейрезидент, шетелдік банктер )
241 (бейрезидент, шетелдік банктер, теңге)
242 (бейрезидент, шетелдік банктер, ЕАВ)
243 (бейрезидент, шетелдік банктер, БВТ)
250 (бейрезидент, қаржы ұйымдары)
251 (бейрезидент, қаржы ұйымдары, теңге)
252 (бейрезидент, қаржы ұйымдары, ЕАВ)
253 (бейрезидент, қаржы ұйымдары, БВТ)
260 (бейрезидент, мемлекеттік қаржылық емес 

ұйымдар)
261 (бейрезидент, мемлекеттік қаржылық емес 

ұйымдар, теңге)
262 (бейрезидент, мемлекеттік қаржылық емес 

ұйымдар, ЕАВ)
263 (бейрезидент, мемлекеттік қаржылық емес 

ұйымдар, БВТ)
270 (бейрезидент, мемлекеттік емес қаржылық емес 

ұйымдар)
271 (бейрезидент, мемлекеттік емес қаржылық емес 

ұйымдар, теңге)
272 (бейрезидент, мемлекеттік емес қаржылық емес 

ұйымдар, ЕАВ)
273 (бейрезидент, мемлекеттік емес қаржылық емес 

ұйымдар, БВТ)
280 (бейрезидент, үй шаруашылықтарына қызмет 

көрсететін коммерциялық емес ұйымдар)
281 (бейрезидент, үй шаруашылықтарына қызмет 

көрсететін коммерциялық емес ұйымдар, теңге)
282 (бейрезидент, үй шаруашылықтарына қызмет 

көрсететін коммерциялық емес ұйымдар, ЕАВ)
283 (бейрезидент, үй шаруашылықтарына қызмет 

көрсететін коммерциялық емес ұйымдар, БВТ)
290 (бейрезидент, үй шаруашылықтары)
291 (бейрезидент, үй шаруашылықтары, теңге)
292 (бейрезидент, үй шаруашылықтары, ЕАВ)
293 (бейрезидент, үй шаруашылықтары, БВТ)

Қаулы Қазақстан Республикасының Əділет министр-
лігінде 2018 жылғы 6 тамызда Нормативтік құқықтық 
кесімдерді мемлекеттік тіркеудің тізіліміне №17274 бо-
лып енгізілді.


