Қазақстан Республикасының
Ұлттық Банкі Басқармасының
2020 жылғы 21 қыркүйектегі № 107
қаулысына 5-қосымша

Әкімшілік деректерді жинауға арналған нысан
Қайда ұсынылады: Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіне.
Әкімшілік деректердің нысаны www.nationalbank.kz интернет-ресурсында
орналастырылған.
Инвестициялық қордың (клиенттердің) активтері бойынша кірістер мен
шығыстар туралы есеп
Әкімшілік деректер нысанның индексі: Н2-БСҰФИПБ.
Кезеңділігі: ай сайын/жыл сайын.
Есепті кезең: 20___жылғы «___»____________ жағдай бойынша
Ақпаратты ұсынатын тұлғалар тобы: «өмірді сақтандыру» саласында
лицензиясы бар және сақтанушының инвестицияларға қатысу талаптары
көзделетін сақтандыру шарттарын жасауды жүзеге асыратын Қазақстан
Республикасының бейрезидент-сақтандыру ұйымдарының филиалдары.
Ұсыну мерзімі:
есепті айдан кейінгі айдың 6 (алтыншы) жұмыс күнінен кешіктірмей ай
сайын;
есепті жылдан кейінгі жылғы 30 сәуірге (қоса алғанда) дейінгі мерзімде
жыл сайын.

(мың теңгемен)
Баптың атауы

Жол
коды

1
Кезең басындағы инвестициялық қордың таза
активтері
Клиент активтерінің түсімдері
Инвестициялық қордың бағалы қағаздарын
(пайларын) орналастырудан түсімдер
Орналастырылған салымдар бойынша сыйақы
түріндегі кірістер
Бағалы қағаздар бойынша сыйақы (купон және
(немесе) дисконт) түріндегі кірістер
оның ішінде:
Қазақстан Республикасының мемлекеттік бағалы
қағаздары бойынша
халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы
қағаздары бойынша
шетел эмитенттерінің мемлекеттік емес бағалы
қағаздары бойынша
шет мемлекеттердің бағалы қағаздары бойынша
Қазақстан Республикасы эмитенттерінің
мемлекеттік емес бағалы қағаздары бойынша
басқа да бағалы қағаздар бойынша
«Кері РЕПО» операциялары бойынша кірістер
Акциялар бойынша дивидендтер түріндегі
кірістер
Бағалы қағаздарды сатып алу-сатудан түскен
кірістер
Акционерлік қоғамдар болып табылмайтын
заңды тұлғалардың капиталына
инвестициялардан түскен кірістер
Қайта бағалаудан түскен кірістер
оның ішінде:
бағалы қағаздардың әділ құнының өзгеруінен
шетел валютасын қайта бағалаудан
қайта бағалаудан түскен басқа кірістер
Шетел валютасын сатып алу-сатудан түскен
кірістер
Мүлікті жалға бергеннен түскен кірістер
Басқа қаржы активтері бойынша сыйақы
түріндегі кірістер
Басқа да кірістер
Кірістер жиынтығы
Инвестициялық қордың сатып алынған бағалы
қағаздары (пайлары)
Инвестициялық қордың акциялары бойынша
төленген дивидендтар бойынша шығыстар
Клиенттің активтерін алу
Бағалы қағаздарды сатып алу-сатудан болған
шығыстар
Акционерлік қоғамдар болып табылмайтын
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5.1
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5.3
5.4
5.5
5.6
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Жылдың басынан
бастап есепті күн
аралығы кезеңі
үшін
3

Есепті
кезең
үшін
4

заңды тұлғалардың капиталына
инвестициялардан болған шығыстар
Қайта бағалаудан болған шығыстар
оның ішінде:
бағалы қағаздардың әділ құнының өзгеруінен
шетел валютасын қайта бағалаудан
қайта бағалаудан басқа да шығыстар
Шетел валютасын сатып алу-сатудан болған
шығыстар
Комиссиялық шығыстар
оның ішінде:
инвестициялық портфельді басқарушыға
брокерге және дилерге
кастодианға және орталық депозитарийге
басқа да адамдарға
Басқа да шығыстар
Шығыстар жиынтығы
Анықталмаған (қате аударылған) сомалар
Анықталмаған (қате) аударылған сомаларды
қайтару
Кезең соңындағы таза активтер
Таза активтердегі өзгерістер
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Атауы ___________________________________
Мекенжайы_________________
_________________________________________
___________________________
Телефоны ______________________________________________________
Электрондық пошта мекенжайы __________________________________
Орындаушы ___________________________________

____________________

тегі, аты, әкесінің аты (ол бар болса)
Бас бухгалтер __________________________________

қолы, телефоны
__________
__________

тегі, аты, әкесінің аты (ол бар болса)
Басшы немесе оның міндетін атқарушы адам
_______________________________________________
тегі, аты, әкесінің аты (ол бар болса)

қолы

күні

____________________
қолы

«Инвестициялық қордың
(клиенттердің) активтері бойынша есеп»
әкімшілік деректерді
жинауға арналған нысанға
қосымша
Әкімшілік деректерді жинауға арналған
нысанды толтыру бойынша түсіндірме
«Инвестициялық қордың (клиенттердің) активтері бойынша кірістер мен
шығыстар туралы есеп»
(индексі – Н2-БСҰФИПБ, кезеңділігі: ай сайын/жыл сайын)
1-тарау. Жалпы ережелер
1. Осы түсіндірме «Инвестициялық қордың (клиенттердің) активтері
бойынша кірістер мен шығыстар туралы есеп» әкімшілік деректерді жинауға
арналған нысанды (бұдан әрі – нысан) толтыру бойынша бірыңғай талаптарды
айқындайды.
2. Нысан «Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі туралы» 1995
жылғы 30 наурыздағы Қазақстан Республикасы Заңының 15-бабы екінші
бөлігінің 65) тармақшасына сәйкес әзірленді.
3. «Өмірді сақтандыру» саласында лицензиясы бар және сақтанушының
инвестицияларға қатысу талаптары көзделетін сақтандыру шарттарын жасауды
жүзеге асыратын Қазақстан Республикасының бейрезидент-сақтандыру
ұйымдарының филиалы нысанды әрбір клиент бөлігінде есепті кезеңнің
соңындағы жағдай бойынша ай сайын және жыл сайын толтырады.
4. Нысанды толтыру кезінде пайдаланылатын өлшем бірлігі 1000 (мың)
теңгемен белгіленеді. 500 (бес жүз) теңгеден кем сома 0 (нөлге) дейiн
дөңгелектенеді, ал 500 (бес жүз) теңгеге тең және одан жоғары сома 1000 (мың)
теңгеге дейiн дөңгелектенеді.
5. Толтырылған нысанға басшы немесе оның міндетін атқарушы адам, бас
бухгалтер және орындаушы қол қояды.
2-тарау. Нысанды толтыру
6. 3-бағанда есепті кезеңнің соңғы күнін қоса алғанда, жылдың басынан
бастап есепті күн аралығы кезеңіндегі деректер көрсетіледі.
7. 4-бағанда есепті кезеңнің соңғы күнін қоса алғанда, есепті кезеңдегі
деректер көрсетіледі.
8. 1 - 29-жолдарда бас кітаптан немесе деректер базасынан алынған
ақпарат негізінде халықаралық қаржылық есептілік стандарттарының
талаптары ескеріле отырып топтастырылған деректер көрсетіледі.

9. 1-жол бойынша:
3-бағанда тиісті жылғы 1 қаңтардағы жағдай бойынша деректер
көрсетіледі;
4-бағанда әрбір есепті кезеңнің бірінші күніндегі жағдай бойынша
деректер көрсетіледі.

