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Меншікті активтер есебінен жасалған керi репо және репо операциялары туралы есеп
Әкімшілік деректер нысанының индексі: 1- RCB_REPO_SA
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 жасалған керi репо және репо операциялары" кестесі
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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
жасалған керi репо және репо
операциялары туралы есептің
нысанына
қосымша
Әкімшілік деректер нысанын толтыру бойынша түсіндірме
"Меншікті активтер есебінен жасалған керi репо және репо операциялары туралы есеп"
(индекс: 1- RCB_REPO_SA, кезеңділігі: ай сайын)
1-тарау. Жалпы ережелер
1. Осы түсіндірме (бұдан әрі – Түсіндірме) "Меншікті активтер есебінен жасалған
керi репо және репо операциялары 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. 4-бағанда типі көрсетіле отырып, репо және (немесе) кері репо операциялары
бойынша берілген және (немесе) сатып алынған бағалы қағаз түрі көрсетіледі.
6. 6-бағанда репо және (немесе) кері репо операциялары бойынша берілген және
(немесе) сатып алынған бағалы қағаздардың саны көрсетіледі.
7. 7-бағанда валюталардың кодтары "Валюталар мен қорларды көрсетуге арналған
кодтар" ҚР ҰЖ 07 ISO 4217-2012 Қазақстан Республикасының мемлекеттік жіктеушісіне
сәйкес көрсетіледі.
8. 14 және 15-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 14 және 15-бағандарда "рейтингі жоқ" деп

5

көрсетіледі. Бұл бағандар Қазақстан Республикасының мемлекеттік бағалы қағаздары
бойынша толтырылмайды.
9. 16 және 17-бағандарда Қазақстан Республикасы қор биржасының ресми тізіміне
сәйкес Қазақстан Республикасының резиденттері бағалы қағаздарының санаты көрсетіледі.
Қазақстан Республикасының қор биржасы тізімінің санаты болмаған кезде 16 және 17бағандарда "листингі жоқ" деп көрсетіледі. Бұл бағандар Қазақстан Республикасы
бейрезиденттерінің бағалы қағаздары мен Қазақстан Республикасының мемлекеттік бағалы
қағаздары бойынша толтырылмайды.
10. Мәліметтер болмаған жағдайда Нысан нөлдік қалдықтармен ұсынылады.

