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Меншікті активтердің құрамында есепке алынатын салымдар мен ақша туралы есеп
Әкімшілік деректер нысанының индексі: 1- RCB_Vklady_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 активтердің құрамында есепке алынатын салымдар мен ақша" кестесі
(мың теңге)
Банктік салым
Рейтинг
шартының жасалу
Салымның
Банктің/ұйымның
Салым күні және нөмірі
р/с №
мерзімі
атауы
валютасы
Салымды
(күндермен)
Есепті
орналастыру
күні
нөмірі
күнге
күніне
1
2
3
4
5
6
7
8
Екінші деңгейдегі
банктердің
1.
шоттарындағы
ақша
1.1.
…
2

Талап етуге дейiнгi
салымдар

2.1.
…
3

Мерзімді салымдар

3.1.
…
4

Шартты салымдар

4.1.
…

5.

5.1.

Банк
операцияларының
жекелеген түрлерін
жүзеге
асыратын
ұйымдардың
шоттарындағы
ақша
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…

6.

Бағалы
қағаздар
нарығында қызмет
көрсететін
ұйымдардың
шоттарындағы
ақша

6.1.
…
7.

Жолдағы ақша

7.1.
…
8

Барлығы

кестенің жалғасы:
Салым бойынша негізгі
борыш сомасы

Баланстық құны
Салым
бойынша
Анықтама үшін:
оның
сыйақы
ішінде қалыптастырылған Ескертпе
мөлшерлемесі
резервтер
шетел
салым
теңгемен
барлығы
(жылдық
(провизиялар)
валютасымен
бойынша
пайызбен)
есептелген
сыйақы
9
10
11
12
13
14
15
…
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
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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 активтердің
құрамында есепке алынатын
салымдар мен ақша туралы
есеп нысанына
қосымша
Әкімшілік деректердің нысанын толтыру бойынша түсіндірме
"Меншікті активтердің құрамында есепке алынатын салымдар мен ақша туралы есеп"
(индекс: 1- RCB_Vklady_SA, кезеңділігі: ай сайын)
1-тарау. Жалпы ережелер
1. Осы түсіндірме (бұдан әрі - Түсіндірме) "Меншікті активтердің құрамында есепке
алынатын салымдар мен ақша 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. 3 және 4-бағандарды толтыру кезінде "Болу қажеттілігі қаржы ұйымдарының
қызметін реттейтін Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес талап етілетін заңды
тұлғалар 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 банктің немесе банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын
ұйымның рейтингі көрсетіледі. Рейтингі болмаған кезде 3 және 4-бағандарда "рейтингі
жоқ" деп көрсетіледі. Бұл бағандар Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің салымдары
бойынша толтырылмайды.
6. 5-бағанда валюта кодтары "Валюталар мен қорларды көрсетуге арналған кодтар"
ҚР ҰЖ 07 ISO 4217-2012 Қазақстан Республикасының ұлттық жіктеушісіне сәйкес
көрсетіледі.
7. 8-бағанда банктік салым шарты бойынша салымның мерзімі көрсетіледі,
салымның мерзімі ұзартылған кезде ұзартуы ескерілген мерзім көрсетіледі.
8. 10 және 11-бағандарда меншікті активтерді Қазақстан Республикасының Ұлттық
Банкіндегі, екінші деңгейдегі банктердегі және банк операцияларының жекелеген түрлерін
жүзеге асыратын ұйымдардағы салымға орналастыру сомасы көрсетіледі. Активтер шетел
валютасындағы салымға орналастырылған жағдайда, ұлттық валютамен теңгедегі
баламасы бір мезгілде көрсетіле отырып 11-баған толтырылады, активтер ұлттық валютада
- теңгемен салымға орналастырылған жағдайда, 10-баған толтырылады.
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9. Егер салымның меншік құқығына шектеулер бар болса, онда 15-бағанда "иә" сөзі
көрсетіледі.
10. Кесте салымдар мен ақша сомасын көрсете отырып әрбір валюта, екінші
деңгейдегі банк, банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйым және
бағалы қағаздар нарығында тиісті шарт бойынша қызмет көрсететін ұйым бойынша бөлек
толтырылады. Инвестициялық портфельді басқарушының, брокердің және (немесе)
дилердің Astana International Exchange (бұдан әрі – AIX) бағалы қағаздары бойынша есеп
айырысуға арналған Astana International Exchange орталық депозитарийінің шоттарындағы
меншікті ақшасы Нысанның 6-жолында көрсетіледі.
11. Мәліметтер болмаған жағдайда, Нысан нөлдік қалдықтармен ұсынылады.

