Қазақстан Республикасының
Қаржы нарығын реттеу
және дамыту
Агенттігінің Басқармасының
2020 жылғы 24 тамыздағы
№ 74 қаулысына
2-қосымша
Әкімшілік деректерді жинауға арналған нысан
Қайда ұсынылады: қаржы нарығы мен қаржы ұйымдарын реттеу, бақылау және қадағалау
жөніндегі уәкілетті органға
Әкімшілік деректердің нысаны www.fіnreg.kz интернет-ресурсына орналастырылды.
Банк активтерінің жай-күйі туралы есеп
Әкімшілік деректер нысанының индексі : F2-ВА
Кезеңділігі: ай сайын
Есепті кезең: 20__ жылғы "______" "________________" жағдай бойынша
Ақпарат ұсынатын тұлғалар тобы: банктердің уақытша әкімшіліктері
(уақытша әкімшілері)
Ұсыну мерзімі:
уақытша әкімшілікте (уақытша әкімшіде) банктің филиалдары және (немесе)
өкілдіктері тұрған жерде орналасқан бөлімшелер болмаған кезде, - есепті айдан кейінгі
айдың алтыншы күнінен кешіктірмей, банктің филиалдары және (немесе) өкілдіктері
тұрған жерде орналасқан бөлімшелер болған кезде, - есепті айдан кейінгі айдың сегізінші
күнінен кешіктірмей.
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Бағалы қағаздар
бойынша
есептелген
сыйақы
Салымдар, оның
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Есептелген
сыйақы
Берілген
қарыздар, оның
ішінде:
Заңды
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Стандартты
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Негізгі борыш
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сыйақы

7.2 жеке тұлғаларға:
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Стандартты
Күмәнді
Үмітсіз
Негізгі борыш

Есептелген
сыйақы
Қазақстан
Республикасыны
8.
ң
Ұлттық
Банкіне талаптар
Клиенттерге
9. талаптар, оның
ішінде:

9.1 заңды тұлғаларға
9.2 жеке тұлғаларға
Капиталға
инвестициялар
10.
және реттелген
борыш
Тауар11. материалдық
қорлар
Негізгі
құралжабдықтары
және
12.
материалдық
емес
активтер,
оның ішінде:
Салынып жатқан
(орнатылатын)
12.1
негізгі
құралжабдықтар
Жер, үйлер және
12.2
ғимараттар
Компьютер
12.3
жабдығы
12.4 Көлік құралдары
Басқа
негізгі
құрал-жабдықтар
Материалдық
12.6
емес активтер
12.5

4

Қаржы лизингіне
қабылданған
12.7
негізгі
құралжабдықтар
Жалға тапсыруға
12.8 арналған негізгі
құрал-жабдықтар
Жалға алынған
12.9 үйлер бойынша
күрделі шығын
Басқа
да
13.
активтер
Активтер жиынтығы:
Резервтер
(провизиялар)
Теріс түзету шоты
Есептелген
амортизация
Атауы ____________________________________________________________
Мекенжайы _______________________________________________________
Телефоны ________________________________________________________
Электрондық пошта мекенжайы _____________________________________
Орындаушы _________________________________ ___________________
тегі, аты және әкесінің аты (ол бар болса)
телефоны
Бас бухгалтер немесе есепке қол қоюға уәкілеттік берілген адам
____________________________________________ ____________________
тегі, аты және әкесінің аты (ол бар болса)
қолы, телефоны
Басшы немесе есепке қол қоюға уәкілеттік берілген адам
____________________________________________ ____________________
тегі, аты және әкесінің аты (ол бар болса)
қолы, телефоны
Күні 20__ жылғы "____" ______________
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Банк активтерінің жай-күйі
туралы есеп нысанына
қосымша
Әкімшілік деректерді жинауға арналған нысанды толтыру бойынша түсіндірме
Банк активтерінің жай-күйі туралы есеп
(индекс: F2-ВА, Кезеңділігі: ай сайын)
1-тарау. Жалпы ережелер
1. Осы әкімшілік деректерді жинауға арналған нысанды толтыру бойынша
түсіндірме (бұдан әрі – Түсіндірме) "Банк активтерінің жай-күйі туралы есеп" әкімшілік
деректерді жинауға арналған нысанды (бұдан әрі – Нысан) толтыру бойынша бірыңғай
талаптарды айқындайды.
2. Нысан "Қазақстан Республикасындағы банктер және банк қызметі туралы" 1995
жылғы 31 тамыздағы Қазақстан Республикасы Заңының 48-1-бабының 2-тармағына сәйкес
әзірленді.
3. Уақытша әкімшілік (уақытша әкімші) нысанды есепті кезеңнің соңындағы жағдай
бойынша ай сайын жасайды. Нысанда деректер мың теңгемен толтырылады. 500 (бес жүз)
теңгеден аз сома 0 (нөлге) дейін дөңгелектенеді, ал 500 (бес жүз) теңгеге тең және одан
жоғары сома 1000 (мың) теңгеге дейін дөңгелектенеді.
4. Нысанға уақытша әкімшіліктің (уақытша әкімшінің) басшысы, бас бухгалтер
немесе есепке қол қоюға уәкілетті адамдар және орындаушы қол қояды.
2-тарау. Нысанды толтыру бойынша түсіндірме
5. 4, 5, 6-бағандардың 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13-жолдары уақытша
әкімшілікті (уақытша әкімшіні) тағайындау күніне, алдыңғы есепті күнге, есепті күнге
бухгалтерлік баланстың тиісті баптарына тең.
6. 4-бағанда Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде №
15175 тіркелген, "Эмитенттерге және олардың қор биржасында айналысқа жіберілетін
(жіберілген) бағалы қағаздарына, сондай-ақ қор биржасы тізімінің жекелеген санаттарына
қойылатын талаптарды бекіту және Қазақстан Республикасының кейбір нормативтік
құқықтық актілеріне бағалы қағаздар нарығын реттеу мәселелері бойынша өзгерістер
енгізу туралы" Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2017 жылғы 27
тамыздағы № 54 қаулысына сәйкес "Қазақстан қор биржасы" акционерлік қоғамының
(бұдан әрі – қор биржасы) ресми тізімінің "акциялар" секторының екінші деңгейдегі
банктің акцияларының санаты көрсетіледі.

