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Шетел валюталарымен сауда-саттықтың нәтижелері туралы есеп
Әкімшілік деректер нысанының индексі: 1- KASE_ RFC
Кезеңділігі: күн сайын4
Есепті кезең: 20 __ жылғы "_____" _______________ жағдай бойынша
Ұсынатын тұлғалар тобы: сауда-саттықты ұйымдастырушы
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Нысан
__________________________________________________________
(Ұйымның атауы)
"Шетел валюталарымен сауда-саттықтың нәтижелері" кестесі
Мәміленің
нөмірі
1

Мәмілені жасау күні
мен уақыты
күні
уақыты
2
3

Санаты

Шағын
санаты

4

5

Қаржы
құралының
коды
6

Бағасы

Кірістілігі

7

8

кестенің жалғасы:

Саны

Көлемі

9

10

Сатушы болып
отырған саудасаттықты
4ұйымдастырушы
мүшесінің коды
11

Сатудың
сауда
шотының
коды
12

Сатуға
Сатушы Сатушының
берілген
шотының шот иесінің
өтінімнің
түрі
түрі
нөмірі
13

14

15

кестенің жалғасы:
Сатып алушы
Сатып
Сатып
Сатып
Сатып
болып отырған алудың
алушының алуға
алушы
Мәміленің Орындалу Мәміле
сауда-саттықты
сауда
шот
берілген
шотының
мәртебесі
күні
белгісі
ұйымдастырушы шотының
иесінің өтінімнің
түрі
мүшесінің коды
коды
түрі
нөмірі
16
17
18
19
20
21
22
23

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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Шетел валюталарымен саудасаттықтың нәтижелерi туралы
есептің нысанына
қосымша
Әкімшілік деректер нысанын толтыру бойынша түсіндірме
"Шетел валюталарымен сауда-саттықтың нәтижелерi туралы есеп"
(индекс: 1- KASE_RFC, кезеңділігі: күн сайын)
1-тарау. Жалпы ережелер
1. Осы түсіндірме (бұдан әрі – Түсіндірме) "Шетел валюталарымен сауда-саттықтың
нәтижелерi туралы есеп" 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 сауда-саттықты ұйымдастырушы күн сайын жасайды және әрбір есепті
күнге толтырылады. Нысандағы деректер үтірден кейін екі таңбамен теңгемен
толтырылады.
4. Нысанға бірінші басшы, бас бухгалтер немесе есепке қол қоюға уәкілетті тұлға
және орындаушы қол қояды.
2-тарау. Нысанды толтыру бойынша түсіндірме
5. 1-бағанда мәміленің реттік нөмірі көрсетіледі.
6. 2 және 22-бағандарда мәміленің жасалу күні мен мәміле бойынша есеп
айырысудың нақты күні "жжжж.кк.аа" форматында көрсетіледі.
7. 3-бағанда мәміленің жасалу уақыты мен мәміле бойынша4 есеп айырысудың
нақты уақыты "сағат:минут:секунд" форматында көрсетіледі.
8. 4 және 5-бағандарда сауда жүйесінде көзделген шетел валюталары нарығы
түрлерінің санаттары мен шағын санаттары көрсетіледі.
9. 6-бағанда сауда-саттықты ұйымдастырушы өзінің ішкі құжаттарында көзделген
шетел валюталарына баға белгілеу тәртібіне сәйкес айқындаған қаржы құралының коды
көрсетіледі.
10. 7 және 10-бағандарда бір қаржы құралының бағасы мен мәміленің көлемі
теңгемен көрсетіледі. Мәміленің көлемі ретінде 7 ("Бағасы") және 9-бағандардың ("Саны")
көбейтіндісі танылады.
11. 8-бағанда сауда-саттықты ұйымдастырушы оған сәйкес сауда-саттық
қатысушылары валюталық своп бойынша мәміле жасасқан, өзінің ішкі құжаттарына сәйкес
айқындайтын, баға белгілеу дәлдігімен, пайызбен кірістілік көрсетіледі.
12. 9-бағанда қаржы құралдарының саны данамен көрсетіледі.
13. 11-бағанда сауда-саттықты ұйымдастырушы өзінің ішкі құжаттарында көзделген
сауда-саттықты ұйымдастырушының мүшелерiне код беру тәртібіне сәйкес айқындаған
сауда-саттықты ұйымдастырушы мүшелерінің коды көрсетіледі.
14. 13 және 18-бағандарда мынадай цифр көрсетіледі: "1" – меншікті, "2" –
клиенттік.
15. 14 және 19-бағандарда шот иесінің түрі көрсетіледі: "0" – жеке тұлға, "1" –
бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қоры, "2" – екiншi деңгейдегi банк, "3" – сақтандыру
(қайта сақтандыру) ұйымы g("Жалпы сақтандыру" саласындағы), "4" – бро4кер және
(немесе) дилер, "5" – номиналды ұстаушы, "6" – өзге лицензиаттар, "7" – басқа заңды
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тұлғалар, "8" – инвестициялық қор, "9" – өзгелер, "10" – бірыңғай жинақтаушы зейнетақы
қоры (меншікті активтер), "11" – сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымы ("Өмірді
сақтандыру" саласындағы).
16. 21-бағанда сауда-саттықты ұйымдастырушының ішкі құжаттарында көзделген
мәміленің мәртебесі көрсетіледі.
17. 23-бағанда своп негізгі мәмілесінің нөмірі көрсетіледі. 23-баған валюталық своп
операциялары үшін толтырылады.
18. Мәліметтер болмаған жағдайда, Нысан нөлдік қалдықтармен ұсынылады.

