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Меншікті активтер есебінен сатып алынған бағалы қағаздар туралы есеп
Әкімшілік деректер нысанының индексі: 1- RCB_CBSA
Кезеңділігі: ай сайын
Есепті кезең: 20__ жылғы "______" ____________ жағдай бойынша
Ұсынатын тұлғалар тобы: инвестициялық портфельді басқарушылар; брокерлер және
(немесе) дилерлер; сауда-саттықты ұйымдастырушы
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Нысан
"Меншікті активтер есебінен сатып алынған бағалы қағаздар" кестесі
(мың теңгемен)
Бағалы қағаздар саны
оның ішінде
ауыртпалық салынған
бағалы қағаздар
Бағалы
Эмитент
Сәйкестендіру
оның
р/с № Эмитенттің атауы
қағаз
ауыртпалық
елі
нөмірі
барлығы
ішінде
түрі
салынған
репоға
бағалы
берілген
қағаздар,
бағалы
барлығы
қағаздар
1
2
3
4
5
6
7
8
Қазақстан
Республикасының
1
мемлекеттік
бағалы қағаздары
1.1.
…
Қазақстан
Республикасы
ұйымдарының
2
мемлекеттік емес
эмиссиялық
бағалы қағаздары
екiншi деңгейдегі
2.1. банктердің бағалы
қағаздары
2.1.1.
…
екiншi деңгейдегі
банктерді
2.2. қоспағанда, заңды
тұлғалардың
бағалы қағаздары
2.2.1.
…
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Шет
мемлекеттердің
бағалы қағаздары

3.1.
…
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Қазақстан
Республикасының
бейрезидент
эмитенттерінің
мемлекеттік емес
бағалы қағаздары

4.1.
…
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Халықаралық
қаржы
ұйымдарының
бағалы қағаздары

5.1.
…
6

Пайлар

6.1.
…
7

Жиынтығы

кестенің жалғасы:
Бағалы
қағазды
сатып алу
валютасы
9
…

Бір бағалы
қағазды
сатып алу
бағасы
10

Кезеңі
Бағалы
қағаздарды
есепке
қойылған өтеу күні сатып алу
құны
күні
11
12
13

Номиналдық құны
бір бағалы
валютасы
қағаздың
құны
14
15
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кестенің жалғасы:
Бағалы қағаздардың баланстық құны
оның
ауыртпалық
ішінде
Анықтама үшін:
салынған
дисконт/ есептелген оң/теріс
репоға қалыптастырылған
барлығы
бағалы
сыйлықақы сыйақы
түзету
берілген
резервтер
қағаздар,
бағалы
(провизиялар)
барлығы
қағаздар
16
17
18
19
20
21
22
…
кестенің жалғасы:
Есепке алу санаты
23

Рейтингі
есепке қойылған күні
есепті күні
24
25

Портфельдегі ағымдық
купондық мөлшерлеме
26

…

Атауы ______________________ Мекенжайы ________________________
Телефоны ___________________________
Электрондық пошта мекенжайы _____________________________________
Орындаушы ___________________________ ____________________
тегі, аты, әкесінің аты (бар болса)
қолы, телефоны
Бас бухгалтер немесе есепке қол қоюға уәкілетті тұлға
_________________________________ ____________________
тегі, аты, әкесінің аты (бар болса)
қолы, телефоны
Басшы немесе ол есепке қол қоюға уәкілеттік берген тұлға
_____________________________________ ____________________
тегі, аты, әкесінің аты (бар болса)
қолы, телефоны
Күні 20__ жылғы "____" ______________
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Меншікті активтер есебінен
сатып алынған бағалы қағаздар
туралы есептің нысанына
қосымша
Әкімшілік деректер нысанын толтыру бойынша түсіндірме
"Меншікті активтер есебінен сатып алынған бағалы қағаздар туралы есеп"
(индекс: 1- RCB_CBSA, кезеңділігі: ай сайын)
1-тарау. Жалпы ережелер
1. Осы түсіндірме (бұдан әрі – Түсіндірме) "Меншікті активтер есебінен сатып
алынған бағалы қағаздар туралы есеп" әкімшілік деректерді жинауға арналған нысанын
(бұдан әрі – нысан) толтыру бойынша бірыңғай талаптарды айқындайды.
2. Нысан "Бағалы қағаздар рыногы туралы" 2003 жылғы 2 шілдедегі Қазақстан
Республикасы Заңының 3-бабына сәйкес әзірленді.
3. Нысанды инвестициялық портфельді басқарушы, брокер және (немесе) дилер,
сауда-саттықты ұйымдастырушы есепті кезеңнің соңындағы жағдай бойынша ай сайын
жасайды. Нысандағы деректер мың теңгемен толтырылады. 500 (бес жүз) теңгеден кем
сома 0 (нөлге) дейін дөңгелектенеді, ал 500 (бес жүз) теңгеге тең және одан жоғары сома
1000 (мың) теңгеге дейін дөңгелектенеді.
4. Нысанға бірінші басшы, бас бухгалтер немесе есепке қол қоюға уәкілеттік
берілген тұлғалар және орындаушы қол қояды.
2-тарау. Нысанды толтыру бойынша түсіндірме
5. 2 және 3-бағандарда бағалы қағаз эмитентінің атауы және оның резиденттік елі
көрсетіледі.
6. 4-бағанда типі көрсетіле отырып, сатып алынған бағалы қағаз түрі көрсетіледі.
7. 5-бағанда бағалы қағаздың сәйкестендіру нөмірі, эмитенттің айналыс мерзімі
аяқталған және эмитент оларды өтеу міндеттемелерін орындамаған эмиссиялық бағалы
қағаздар бойынша міндеттемелері жөніндегі талап ету құқықтарына қатысты – талап ету
құқықтарының сәйкестендіргіші көрсетіледі.
8. 6-бағанда сатып алынған бағалы қағаздардың саны данамен көрсетіледі.
Борыштық бағалы қағаздар шығарылым валютасында номиналдық құны бойынша
көрсетіледі.
9. 7-бағанда есепті күнге репоға берілген бағалы қағаздардың санын қоса алғанда,
есепті күнге ауыртпалық салынған бағалы қағаздардың саны көрсетіледі. Борыштық
бағалы қағаздар шығарылым валютасында номиналдық құны бойынша көрсетіледі.
10. 8-бағанда есепті күні репоға берілген, ауыртпалық салынған бағалы қағаздардың
саны көрсетіледі. Борыштық бағалы қағаздар шығарылым валютасында номиналдық құны
бойынша көрсетіледі.
11. 9 және 14-бағандарда валюта кодтары "Валюталар мен қорларды көрсетуге
арналған кодтар" ҚР ҰЖ 07 ISO 4217-2012 Қазақстан Республикасының ұлттық
жіктеушісіне сәйкес көрсетіледі.
12. 10-бағанда мәміленің теңгемен жүзеге асырылғанын растайтын бастапқы
құжатта (брокердің және (немесе) дилердің есебі, ақпарат берудің және төлемдер
жасаудың халықаралық банкаралық жүйесі (SWIFT) бойынша алынған растау) жазылған
баға үтірден кейін төрт таңбаға дейінгі дәлдікпен көрсетіледі. Борыштық бағалы
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қағаздардың бағасы жинақталған және төленбеген сыйақыны ескере отырып, үтірден кейін
төрт таңбаға дейінгі дәлдікпен номиналды құнға қатысты пайызбен көрсетіледі. Сатып
алынған бағалы қағаз (борыштық бағалы қағаздарды қоспағанда) шетел валютасымен
төленген жағдайда осы сома мәміле бойынша есеп айырысқан күні қалыптасқан валюта
айырбастаудың нарықтық бағамы бойынша көрсетіледі.
13. 11-бағанда бухгалтерлік есепте бастапқы танылу күні көрсетіледі.
14. 12-бағанда борыштық бағалы қағаздарды өтеу күні көрсетіледі.
15. 13-бағанда агенттерге, консультанттарға, брокерлерге (дилерлерге) төленген
сыйақыны және комиссияны қосқанда, тікелей сатып алуға байланысты шығыстарды, қор
биржаларының алымдарын, сондай-ақ аударым бойынша банк қызметтерін қосқанда,
сатып алушының сатушыға төлеген пайызының (мұндай бар болса) шамасына азайтылған
бағалы қағаздардың сатып алу құны көрсетіледі. Сатып алынған бағалы қағаз шетел
валютасымен төленген жағдайда осы сома мәміле бойынша есеп айырысқан күні
қалыптасқан валюта айырбастаудың нарықтық бағамы бойынша көрсетіледі.
16. 14 және 15-бағандар борыштық бағалы қағаздар бойынша толтырылады. 15бағанда облигацияны шығару кезінде айқындалған, купондық облигация бойынша
пайыздармен көрінетін сыйақы есептелетін облигация құнының ақшалай көрінісі, сондайақ облигацияны ұстаушыға оны өтеу кезінде төленуге тиіс сома көрсетіледі. Сомасы
шығарылым валютасымен көрсетіледі.
17. 16-бағанда бағалы қағаздардың бухгалтерлік есепте берілген құны көрсетіледі.
18. 17-бағанда дисконттың (шегеру белгісімен) немесе сыйлықақының (абсолюттік
көрінісінде) амортизацияланбаған бөлігі көрсетіледі.
19. 18-бағанда есептелген, бірақ алынбаған сыйақы көрсетіледі. Осы бағанды
толтыру кезінде борыштық бағалы қағаздар бойынша – купон көрсетіледі, акциялар
бойынша дивидендтер көрсетіледі.
20. 19-бағанда оң немесе теріс түзету көрсетіледі.
21. 20-бағанда есепті күні репоға берілген бағалы қағаздардың бухгалтерлік есепте
көрсетілген құнын қоса алғанда, ауыртпалық салынған бағалы қағаздардың құны
көрсетіледі.
22. 21-бағанда есепті күні репоға берілген бағалы қағаздардың бухгалтерлік есепте
көрсетілген құны көрсетіледі.
23. 22-бағанда қаржылық есептіліктің халықаралық стандарттарына сәйкес
қалыптастырылған резервтер (провизиялар) мөлшері көрсетіледі. Резервтер (провизиялар)
мөлшері абсолюттік шамада көрсетіледі.
24. 23-бағанда бағалы қағаздың "басқа да жиынтық кіріс арқылы әділ құны бойынша
есептелетін", "пайда немесе зиян арқылы әділ құны бойынша есептелетін" немесе
"амортизацияланған құны бойынша есептелетін" санаты көрсетіледі.
25. 24 және 25-бағандарды толтыру кезінде "Болу қажеттілігі қаржы ұйымдарының
қызметін реттейтін Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес талап етілетін заңды
тұлғалар және елдер үшін ең аз рейтингіні, осы рейтингіні беретін рейтингілік агенттіктер
тізбесін белгілеу туралы" Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2012
жылғы 24 желтоқсандағы № 385 қаулысының (Нормативтік құқықтық актілерді
мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 8318 болып тіркелген) 3-тармағында көрсетілген
рейтингтік агенттіктердің бірі берген облигациялар бойынша бағалы қағаздың рейтингі,
акциялар бойынша эмитенттің рейтингі, мемлекеттік бағалы қағаздар бойынша ел рейтингі
көрсетіледі. Рейтингі болмаған кезде 24 және 25-бағандарда "рейтингі жоқ" деп
көрсетіледі. Бұл бағандар Қазақстан Республикасының мемлекеттік бағалы қағаздары
бойынша толтырылмайды.
26. 26-бағанда Нысанды ұсыну күні борыштық қаржы құралдары бойынша
купондық мөлшерлеме көрсетіледі.
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27. 7, 8, 20 және 21-бағандар 6 және 16-бағандарда көрсетілген бағалы қағаздарға
қатысты толтырылады.
28. Мәліметтер болмаған жағдайда, Нысан нөлдік қалдықтармен ұсынылады.

