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Зейнетақы активтерінің құны туралы есеп
Әкімшілік деректер нысанының индексі: 1- RCB_PA
Кезеңділігі: ай сайын
Есепті кезең: 20 __ жылғы "___" ________ жағдай бойынша
Ұсынатын тұлғалар тобы: ерікті жинақтаушы зейнетақы қоры
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Нысан
"Зейнетақы активтерінің құны" кестесі (теңгемен)
Р/с
№
1.
1.

Көрсеткіш
2.
Инвестициялық шоттардағы күн басталғандағы қалдық,
оның ішінде:

1.1

Теңгемен

1.2

шетел валюталарында

2.

Инвестициялық шоттарға күн соңында түскен ақша,
оның ішінде:

2.1

Теңгемен

2.2

шетел валюталарында

3.

Инвестициялық шоттардан күн аяқталғанда шығарылған
ақша, оның ішінде:

3.1

Теңгемен

3.2

шетел валюталарында

4.

Инвестициялық шоттарда күн аяқталғандағы қалдық
((1)+(2)-(3)), оның ішінде:

4.1

Теңгемен

4.2

шетел валюталарында

5.

Басқа да активтердің күн басталғандағы құны, оның
ішінде:

5.1

Теңгемен

5.2

шетел валюталарында

6.

Басқа да активтердің күн аяқталғандағы құны, оның
ішінде:

6.1

Теңгемен

6.2

шетел валюталарында

7.
7.1

Қаржылық инвестициялардың күн басталғандағы барлық
құны, оның ішінде:
туынды қаржы құралдары

күні,
айы,
жылы
3.

…
…

күні,
айы,
жылы
…
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8.

Күн соңында түскен қаржы құралдары

9.

Күн аяқталғанда шығарылған қаржы құралдары

10.

Күн соңындағы қаржылық инвестициялардың барлық
құны ((7)+(8)-(9)+(11)-(11.4.1.)), оның ішінде:

10.1

туынды қаржы құралдары

11.
11.1
11.2
11.3
11.4
11.4.1
11.4.2

11.5

11.6
12.
13.

Күн соңында есептелген инвестициялық кіріс (шығыс),
оның ішінде
қаржы құралдары бойынша сыйақы алуға байланысты
кірістер (шығыстар)
әділ құны бойынша бағаланатын бағалы қағаздардың
құны өзгеруінен түсетін кірістер (шығыстар)
басқа да активтердің өзгеруінен кірістер (шығыстар)
шетел валютасын қайта бағалаудан кірістер (шығыстар),
оның ішінде:
инвестициялық шоттағы ақшаны және басқа активтерді
қайта бағалаудан кірістер (шығыстар)
қаржылық инвестицияларды қайта бағалаудан кірістер
(шығыстар)
бағалы қағаздардың құнсыздануынан болатын ықтимал
шығыстарды жабу үшін резервтерді (провизияларды)
қалпына келтірумен (қалыптастырумен) байланысты
кірістер (шығыстар)
басқа да кірістер (шығыстар)
Күн соңындағы зейнетақы активтерінің ағымдағы
құнының жиынтығы ((4)+(6)+(10))
Күн соңындағы зейнетақы активтерінен комиссиялық
сыйақы, оның ішінде:

13.1

Есептелген

13.2

Төленген

14.
15.

Зейнетақы активтерінен комиссиялық сыйақы бойынша
берешек қалдығы
Инвестициялық кірістен күн аяқталғандағы комиссиялық
сыйақы, оның ішінде:

15.1

Есептелген

15.2

Төленген

16.

Инвестициялық кірістен күн аяқталғандағы комиссиялық
сыйақы, оның ішінде
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17.

Зейнетақы активтеріне жатқызылатын есептелген
зейнетақы міндеттемелері, күн аяқталғанда, оның ішінде:

17.1

қате (жаңылыс есептелген) сомалар

17.2

төлемдер мен аударымдар

17.3

Өзгелері

18.
18.1

Ерікті жинақтаушы зейнетақы қоры орындаған,
зейнетақы активтеріне
жатқызылатын
зейнетақы
міндеттемелері, күн соңында:
инвестициялық шоттан қате (жаңылыс есептелген)
сомалар

18.2

төлемдер мен аударымдар

18.3

Өзгелері

19.

Күн соңындағы зейнетақы міндеттемелерінің қалдығы

20.
21.

Зейнетақы активтері бойынша күн
соңындағы
міндеттемелер жиынтығы ((15)+(17)+(19)):
Күн соңындағы "таза" зейнетақы активтері құнының
жиынтығы ((12)-(20))

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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Зейнетақы активтерінің
құны туралы есеп нысанына
қосымша
Әкімшілік деректер нысанын толтыру бойынша түсіндірме
"Зейнетақы активтерінің құны туралы есеп"
(индексі: 1- RCB_PA, кезеңділігі: ай сайын)
1-тарау. Жалпы ережелер
1. Осы түсіндірме (бұдан әрі – Түсіндірме) "Зейнетақы активтерінің құны туралы
есеп" әкімшілік деректерді жинауға арналған нысанды (бұдан әрі – Нысан) толтыру
бойынша бірыңғай талаптарды айқындайды.
2. Нысан "Бағалы қағаздар рыногы туралы" 2003 жылғы 2 шілдедегі Қазақстан
Республикасы Заңының 3-бабына сәйкес әзірленген.
3. Нысанды ерікті зейнетақы қоры ай сайын жасайды және есепті кезеңге
толтырады. Нысан теңгемен беріледі.
4. Нысанға бірінші басшы, бас бухгалтер немесе есепке қол қоюға уәкілетті тұлғалар
мен орындаушы қол қояды.
2-тарау. Нысанды толтыру бойынша түсіндірме
5. Нысан есепті айдың әрбір күні үшін толтырылады. "Жылы, күні, айы"
көрсеткіштер бойынша ақпарат "кк.аа.жжжж" форматында көрсетіледі.
6. Нысан теңгемен толтырылады. 1.2, 2.2, 3.2, 4.2, 5.2 және 6.2-жолдарда теңгеге
балама сомалары көрсетіледі.
7. 6-жолда көрсетілген есепті айдың соңындағы басқа да активтердің тізбесі
Нысанның ескертпесінде көрсетіледі.
8. 8-жолды толтырған кезде нақты шығындар бойынша бағаланатын қаржы
құралдары бойынша мәліметтер көрсетіледі. Мәміле жасау (қаржы құралдарын сатып
алуға тікелей байланысты) кезінде келтірілген шығындар, оның ішінде агенттерге,
консультанттарға, брокерлерге (дилерлерге) төленген сыйақылар мен комиссиялық
сыйақылар, қор биржаларының алымдары, сондай-ақ аударым бойынша банк шығыстары
осы қаржы құралдарының құнына қосылады. Қаржы құралдарының құнына сатып алу
сәтіне дейінгі кезеңде есептелген сыйақылар (осындай бар болса) да кіреді.
9. 9-жолды толтырған кезде нақты сату немесе өтеу құны бойынша сатылған немесе
өтелген қаржы құралдары туралы мәліметтер көрсетіледі.
10. 10-жол бойынша мәліметтер Зейнетақы активтерінің инвестициялық
портфельінің құрылымы туралы есептің деректеріне сәйкес көрсетіледі.
11. 11.5-жолды толтырған кезде резервтер (провизиялар) оны жасау күнінің соңына
айына бір рет көрсетіледі.
12. 11.6-жолды толтырған кезде алынған кірістер көздерінің тізбесі және зейнетақы
активтерінің құнына енгізілген келтірілген шығыстар туралы мәліметтер қоса беріледі.
13. 13 және 15-жолдарда ерікті жинақтаушы зейнетақы қорының комиссиялық
сыйақы сомасы көрсетіледі.
14. 14 және 16-жолдарды толтырған кезде комиссиялық сыйақы бойынша берешек
қалдығы есепті кезең аяғындағы деректерді ескере отырып, өсу жиынтығымен есепке
алынады.
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15. 17.2 және 18.2-жолдарды толтырған кезде зейнетақы қаражаттарының бірыңғай
жинақтаушы зейнетақы қорына, басқа ерікті жинақтаушы зейнетақы қорына, сақтандыру
ұйымдарына аударым сомалары, алушыларға және басқа тұлғаларға төленген сомалар,
зейнетақы төлемдерінен табыс салығы сомасы көрсетіледі.
16. 17.3 және 18.3-жолдарды толтырған кезде зейнетақы активтерінің құнына
қосылған міндеттемелер тізбесі қоса беріледі.
17. Мәліметтер болмаған жағдайда, Нысан нөлдік қалдықпен ұсынылады.

