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Клиенттердің шоттары туралы есеп
Әкімшілік деректер нысанының индексі: 1- KASE_SK
Ұсыну мерзімі: ай сайын
Есепті кезең: 20__жылғы "___"________ жағдай бойынша
Ұсынатын тұлғалар тобы: сауда-саттықты ұйымдастырушы
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Нысан
__________________________________________________________
(Ұйымның атауы)
"Клиенттердің шоттары" кестесі (мың теңгемен)

№ п/п

Клиенттердің шоттары

1

2
Барлығы,
оның
ішінде:
Ағымдағы
шоттар
шетел
валютасымен
Барлығы,
оның
Корреспонденттік ішінде:
шоттар
шетел
валютасымен
Барлығы,
оның
ішінде:
Басқа да шоттар
шетел
валютасымен
Барлығы,
оның
ішінде:
Жиынтығы
шетел
валютасымен

1.

2.

3.

4.

Заңды тұлғалар
Резидент- Бейрезидент- Басқа заңды
банктер
банктер
тұлғалар
3
4
5

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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Клиенттердің шоттары туралы
есеп нысанына қосымша
Әкімшілік деректерді нысанын толтыру бойынша түсіндірме
"Клиенттердің шоттары туралы есеп"
(индексі: 1- KASE_SK, ұсыну мерзімі: ай сайын)
1-тарау. Жалпы ережелер
1. Осы түсіндірме (бұдан әрі - Түсіндірме) "Клиенттердің шоттары туралы есеп"
нысанын (бұдан әрі - Нысан) толтыру бойынша бірыңғай талаптарды айқындайды.
2. Нысан "Бағалы қағаздар нарығы туралы" 2003 жылғы 2 шілдедегі Қазақстан
Республикасы Заңының 3-бабына сәйкес әзірленді.
3. Нысанды сауда-саттықты ұйымдастырушы ай сайын жасайды. Нысандағы
деректер есепті кезеңнің соңындағы жағдай бойынша теңгемен толтырылады.
4. Нысанға бірінші басшы, бас бухгалтер немесе есепке қол қоюға уәкілетті берілген
тұлғалар және орындаушы қол қояды.
2-тарау. Нысанды толтыру бойынша түсіндірме
5. Нысанда сауда-саттықты ұйымдастырушы заңды тұлғалар бойынша, оның ішінде
шетел валютасымен тартқан ағымдағы, корреспонденттік және басқа да шоттардың
құрылымы ашып көрсетіледі.
6. 3, 4 және 5-бағандарда шоттардағы ақша қалдықтары көрсетіледі.
7. Мәліметтер болмаған жағдайда, Нысан нөлдік қалдықтармен ұсынылады.

