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Пайдаланылатын
кыскартулар
ҚДКБҚ, Қор

«Қазақстанның депозиттерге кепілдік беру қоры» АҚ

ДКБЖ, Жүйе

Депозиттерге міндетті түрде кепілдік беру жүйесі

Қаржыны қадағалау
агенттігі

Қазақстан Республикасының Қаржы нарығын және қаржы үйымдарын реттеу
мен қадағалау агенттігі

ҚРҰБ, Ұлттық Банк

Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі

IADI

Халықаралық депозиттерді сақтандыру жүйесінің қауымдастығы
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Кор Торайымынын
ндеуі
Құрметті ханымдар мен мырзалар!
Мен «Қазақстанның депозиттерге кепілдік беру қоры» АҚ-ның
2008 жылғы қызметі жайлы есепті Сіздердің назарларыңызға
ұсынып отырғаныма қуаныштымын.
Жаһандық қаржы дағдарысы және экономиканы тұрақтандыру
мен халықтың неғұрлым әлсіз топтарын қорғау жөнінде
мемлекеттік шаралардың қабылдануы көптеген елдерде, оның
ішінде Қазақстанда да өткен жылдың басым бағыттары болды.
Экономикалық дағдарыстар кезеңдерінде депозиттерге кепілдік
беру жүйесінің рөлі едәуір өсе түсетінін халықаралық тәжірибе
талай рет дәлелдеген болатын.
Банк таратылған жағдайда салымшылардың мүддесін қорғау
жөніндегі өзінің негізгі міндетін орындай отырып, депозиттерге
кепілдік беру жүйесі салымшылардың сеніміне ие болуда және
банк жүйесі үшін жұмыстың неғұрлым тұрақты жағдайын жасауда. Қаржылық тұрақсыздық кезеңінде
халықтың отандық банк жүйесіне деген сенімін арттыру үшін бірқатар шаралар қабылданды. Олардың
негізгілері банк таратылған жағдайда салымшыға төленетін өтем сомасын 700 мың теңгеден 5
млн. теңгеге дейін көтеру, сондай-ақ ҚДКБҚ жарғылық капиталын 100 млрд. теңгеге дейін ұлғайту
ісін атауға болады.
2008 жылы банкті мәжбүрлеп таратудың бір де бір оқиғасы орын алған жоқ, бұл ҚДКБҚ қаржылық позициясын күшейтуге жәрдемдесті және 1,6 млрд. теңгеден астам мөлшерде таза пайда алуға мүмкіндік
берді, бұл сома өтем резервін көбейтуге жұмсалды. Оның үстіне ҚДКБҚ өзінің институционалдық
дамуын күш-жігерді тәуекелдерді басқару жүйесін енгізу, операциялық қызмет деңгейін арттыру,
салымшыларды қорғау нысандары мен әдістерін жетілдіру жолымен нығайтуға жұмылдыра алды.
Өткен жылы депозиттерге кепілдік беру жүйесі үш жаңа қатысушымен толықты, ал екінші деңгейдегі
банктерге салынған жеке тұлғалар депозиттерінің жалпы сомасы жыл ішінде 3,6%-ға өсті.
Қор осынау күрделі кезеңде халықтың өздерінің құқықтарынан хабардар болу деңгейінің өсе түсуін
аса қажетсініп отырғанын түсінеді. Осыған орай Қор «Шұғыл байланыс» форматын өзгертіп, енді оны
тұрақты негізде өткізуде.
Әлемдік стандарттарға сәйкес келуге ұмтыла отырып, Халықаралық Депозиттерді Сақтандыру
Жүйесі Қауымдастығы (IADI) ауқымында Қор шетелдік әріптестермен ынтымақтастықты жалғастырып,
депозиттерге кепілдік берудің отандық жүйесіне әлемдік тәжірибенің таңдаулы жетістіктерін енгізуде.
2009 жылы IADI-дің Азиялық аймақтық комитетінің 7-жылдық жиналысын және Халықаралық конференция өткізу құқығына ие болған Қор банк банкрот болған кезде депозиттерді сақтандыруға
жауапкершілік мәселелеріне арналған зерттеу жұмысына кірісті.
Келесі жыл ҚДКБҚ үшін мерейтойлық жыл болмақ, ал біз 10 жылдағы қызметтің нәтижесі
Қазақстанның депозиттерге кепілдік беру жүйесінің одан әрі дамуының сенімді іргетасы боларына
сенеміз.

Бақыт Мәженова
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2008 жылгы
окигалар к нтізбесі

Қаңтар

Наурыз

Сәуір

«МЕТРОКОМБАНК» АҚ-ның Қазақстанның депозиттерге кепілдік
беру жүйесіне кіруі
Қордың қатысушы банктердің күнтізбелік
мөлшерлемелерін 25%-ға төмендетуі

жарналарының

Қор Төрайымының IADI-дің Азиялық аймақтық комитетінің жыл
сайын өткізілетін 6- жиналысына қатысуы, Бали (Индонезия)

Болгарияның депозиттерге кепілдік беру қорының Бас директоры Биссер Маноловтың сапары
Ресейдің Салымдарды сақтандыру агенттігі өкілдерінің сапары

Қордың жарғылық капиталының 30 миллиард теңгеге дейін
көбеюі

Тамыз

«Астана-Финанс» Банк» АҚ-ның Қазақстанның депозиттерге
міндетті түрде кепілдік беру жүйесіне кіруі
Қорда ішкі бақылау жүйесін енгізу, Тәуекелді басқару ережелерін
және бизнес-процестердің тізбесін бекіту; қордың тәуекел деңгейін
және ішкі бақылау жүйесін бағалау

Қыркүйек

Қазан

Желтоқсан

Қор «Шұғыл байланысты» тұрақты түрде іске қосты
Қордың Төрайымының Грекияның Депозиттерге кепілдік беру
қорына сапары

Жеке тұлғалардың екінші деңгейдегі банктердегі депозиттері
бойынша кепілдік берілген өтем сомасын 700 мың теңгеден 5
млн. теңгеге дейін көбейту
Қор өкілдерінің IADI-дің жыл сайын өткізілетін 7- жиналысына және IADI-дің Атқару Комитетінің мәжілісіне (Арлингтон, АҚШ)
қатысуы

ҚДКБҚ жарғылық капиталының 100 миллиард теңгеге дейін
көбеюі
«Шинхан Банк Қазақстан» АҚ-ның Қазақстанның депозиттерге
міндетті түрде кепілдік беру жүйесіне кіруі
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Кор туралы
«Қазақстанның депозиттерге кепілдік беру
қоры» АҚ-ы 1999 жылғы 15 қарашада құрылған.
Қордың дүниетанымдық тұжырымдамасы:

• депозиттерге кепілдік берудің тиімді жүйелерін
құрудың халықаралық принциптеріне сәйкес келу;

• өз

миссиясын таңдаулы әлемдік тәжірибенің
жетістіктерін пайдалана отырып атқару.

Қордың миссиясы - банк депозиттеріне кепілдік
беру жолымен салымшылардың мүддесін қорғау
және қатысушы банк мәжбүрлеп таратылған жағдайда
олардың шығынын өтеу.
Қордың стратегиялық мақсаттары:

• Дамыған бизнес-процестерге сүйеніп, міндеттерді
орындау даярлығы;

• Депозиттерге кепілдік беру жөнінде жұртшылықты
хабардар ету;

• Серіктестік қарым-қатынасты нығайту.
Қордың негізгі міндеттері:

• қатысушы банк мәжбүрлеп таратылған жағдайда

салымшыларға кепілдік берілген өтемді төлеу,
кепілдік берілген өтемді төлеуге арналған арнайы
резерв қалыптастыру;

• қатысушы банктің жұмысы тоқтатылған кезеңде және

қатысушы банкті барлық банктік операцияларды
жүргізуге берілетін лицензиялардан айырған кезде
тағайындалатын уақытша әкімшіліктің құрамына кіру;

• мәжбүрлеп таратылатын қатысушы банктің тара-

ту комиссиясының және кредиторлар комитетінің
құрамына тарату комиссиясы Қор төлеген (төлейтін)
кепілдік берілген өтем сомасы бойынша оның
алдындағы берешегін өтегенге дейін қатысу және т.б.
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Қор өз қызметінде Қазақстан Республикасының Конституциясын, Қазақстан Республикасының Азаматтық
кодексін, «Акционерлік қоғамдар туралы», «Қазақстан
Республикасының Ұлттық Банкі туралы», «Қазақстан
Республикасының екінші деңгейдегі банктеріне
салынған депозиттерге міндетті түрде кепілдік беру туралы», «Қазақстан Республикасындағы банктер және
банк қызметі туралы», «Қаржы нарығын және қаржы
ұйымдарын мемлекеттік реттеу мен қадағалау туралы» Қазақстан Республикасының заңдарын, Қазақстан
Республикасының өзге де заңдарын, сондай-ақ Қордың
Жарғысын басшылықа алып отырады.
2008 жылдың қазан айында Қазақстан «Қаржы
жүйесінің тұрақтылығы мәселелері бойынша Қазақстан
Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне
өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» Қазақстан
Республикасының заңы қабылданды. Бұл заңға сәйкес
қатысушы банк 2012 жылдың 1 қаңтарына дейін
мәжбүрлеп таратылған жағдайда Қордың кепілдік
берілген өтемінің ең көп мөлшері бес миллион
теңге болады.

www.kdif.kz

Корпоративтік
баскару
Қордың бірден бір акционері және басқарудың жоғарғы
органы Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі болып табылады.

Григорий Марченко
Қазақстан Республикасы Ұлттық
Банкінің Төрағасы

Қордың Директорлар кеңесі Төрағадан және бес
мүшеден, оның ішінде екі тәуелсіз директордан және
Қордың Төрайымынан құралады, ал Қордың қызметіне
жалпы басшылықты оның Жарғысына сәйкес жүзеге
асырады.

ҚОРДЫҢ ДИРЕКТОРЛАР КЕҢЕСІ

Қордың Директорлар
Кеңесінің Төрағасы
ҚРҰБ Төрағасының орынбасары

Руслан Дәленов

Мұрат Байсынов

Қазақстан Республикасы қаржы
вице-министрі

Қаржыны қадағалау агенттігі
Төрайымының орынбасары

Асқар Өртембаев

Жанат Кұрманов

Бақыт Мәженова

Тәуелсіз директор
Қазақстан қаржыгерлері
қауымдастығы

Тәуелсіз директор

Қордың Төрайымы

Медет Сартбаев

Жылдық есеп 2008 | 7

www.kdif.kz

2008 жылы Қордың жұмыс істеу ұстанымдарын
белгілейтін және Акционердің, Қордың директорлар
кеңесі мен атқарушы органының өзара іс-қимылын реттеп отыратын Корпоративтік басқару кодексі әзірленіп,
қабылданды.
Сондай-ақ Қор депозиттерге кепілдік беру жүйесіне
қатысушылардың қарым-қатынасына байланысты
қабылдайтын шешімдердің үйлесімділігін арттыру, сондай-ақ банктердің көпшілігінің ұсыныстарын
ескеріп отыру үшін Қордың Консультативтік кеңесінің
өкілеттіктері кеңейтілді.
Қордың
Консультативтік
кеңесі
қатысушы
банктердің
өкілдерінен
жасақталады.
Қордың
Консультативтік кеңесін Төрайым бекітеді және ол жыл

сайын қайта сайланып отыруға тиіс. Консультативтік
кеңестің төрағасын оның мүшелерінің ішінен
Консультативтік кеңес сайлайды.
Консультативтік кеңес Қорға ұсыныстар жасап,
нұсқаулар беріп отырады, консультациялар өткізеді,
депозиттерге міндетті түрде кепілдік беру мәселелері
бойынша құжаттар әзірлеуге жәрдемдеседі, сондайақ Депозиттерге міндетті түрде кепілдік беру жүйесіне
қосылу шартына және қатысушы банктердің Қордың
міндетті күнтізбелік, қосымша және төтенше жарналар
төлеуі мәселелері бойынша нормативтік актілеріне
өзгерістер мен толықтырулар енгізу жөнінде шешімдер
қабылдайды.

БАНК МҮШЕЛЕРІНІҢ КОНСУЛЬТАТИВТІК КЕҢЕСІНІҢ ТІЗІМІ
• «АЛЬЯНС БАНК» АҚ
• «АТФ БАНК» АҚ
• «БТА БАНК»АҚ
• «БАНК ЦЕНТРКРЕДИТ» АҚ
• «ЕНШІЛЕС БАНК «ТАИБ ҚАЗАҚ БАНКІ» АҚ
• «ЕУРАЗИЯЛЫҚ БАНК» АҚ
• «КАЗКОММЕРЦБАНК» АҚ
• «ҚАЗАҚСТАННЫҢ ХАЛЫҚ БАНКІ» АҚ
• «НҰРБАНК» АҚ
• «ЦЕСНА БАНК» АҚ
• «ҚАЗАҚСТАННЫҢ ТҰРҒЫН ҮЙ ҚҰРЫЛЫС ЖИНАҚ БАНКІ» (дауыс беру құқығы жоқ бақылаушы)
• ҚАЗАҚСТАН ҚАРЖЫГЕРЛЕРІ ҚАУЫМДАСТЫҒЫ (дауыс беру құқығы жоқ бақылаушы)

ҚОРДЫҢ ҰЙЫМДЫҚ ҚҰРЫЛЫМЫ
Қор Төрайымы

Қор
Төрайымының
орынбасары

Проблемалық
банктермен жұмыс
жүргізу бөлімі
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Қор
Төрайымының
орынбасары

Методология
және құқықтық
қамтамасыз
ету бөлімі

Банктердің
статистикасы
және талдау
бөлімі

Бас
бухгалтер

Қаржы-әкімшілік
бөлімі

www.kdif.kz

Т уекелдерді
баскару ж йесі
Қорды неғұрлым тиімді басқару үшін ішкі бақылау
жүйесі енгізілген. Қордың қызметіне тән тәуекел
деңгейін бағалау есепті жылдың шілде айында Акционер бекіткен «Қазақстанның депозиттерге кепілдік беру
қоры» АҚ-ында Тәуекелдерді басқаруды ұйымдастыру
ережесі негізінде жүзеге асырылады.
Тәуекелдердің негізгі аймақтарын анықтау үшін
және оны басқару үшін Қор
бизнес-процестер
тізімін әзірледі. Ол стратегиялық, қосымша және

Бизнес-процестің түрі

басқа бөліктерге бөлінді. Бұл тізім Қорға жүктелетін
мақсаттар, міндеттер мен қызметтер өзгерген кезде
қайта қаралады.
Стратегиялық,
қаржы
және
операциялық
тәуекелдердің деңгейін бағалаудың дұрыс болуы үшін
аудиторлық компанияның тәуелсіз бағалауы жүргізілді.
Ықтималдықтың белгіленген деңгейіне және байқалған
тәуекелдің келтірген зиянының мөлшеріне байланысты оны азайту жөнінде шаралар таңдап алынады.

Бизнес-процестің атауы
• Қосылу шартының талаптарын белгілеу
• Мәжбүрлеп таратылған банктердің салымшыларына кепілдік берілген
өтем төлеу

Стратегиялық
процестер
(Қор қызметінің
іске асырылатын
негізгі міндеттері)

•
•
•
•

Қатысушы банктердің тізбесін жасау
Меншікті активтерді инвестициялау
Кепілдік берілген өтемді төлеу үшін арнайы

резерв қалыптастыру

Қатысушы банктің жұмысын тоқтатқан кезде және/немесе қатысушы
банкті барлық банк операцияларын жүргізуге берілетін лицензиядан
айырған кезде тағайындалатын уақытша әкімшіліктің құрамына кіру

• Мәжбүрлеп таратылған қатысушы банкті тарату комиссиясының
құрамына кіру

• Мәжбүрлеп таратылған қатысушы банктің кредиторлар комитетінің
құрамына кіру

Қосымша
процестер
(қолдайтын
стратегиялық
процестер)

Басқа процестер

Қордың қызметін құқықтық қамтамасыз ету
Қордың қызметін ақпараттық қамтамасыз ету
Бухгалтерлік есепті ұйымдастыру және жүргізу
Тәуекелдерді басқару
Қатысушы банктің міндетті күнтізбелік жарналарының сараланған
мөлшерлемелерін есептеу
• Тауарларды, жұмысты, қызметті мемлекеттік сатып алу
• Ұлттық банкпен, Қаржы бақылау агенттігімен, қатысушы банктермен
өзара іс-қимыл жасау
• Методологиялық жұмыс

•
•
•
•
•

• Халықаралық ынтымақтастық
• Депозиттерге кепілдік беру мәселелері бойынша халық арасында
ақпараттық-түсіндіру жұмысы
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Кордын 2006-2008
жылдардагы негізгі
жетістіктері
• «Қазақстан

Республикасының екінші деңгейдегі
банктеріне салынған депозиттерге міндетті түрде
кепілдік беру туралы» Қазақстан Республикасының
Заңы қабылданды

• Қатысушы

• Тәуекелдерді басқару жүйесін енгізу

• IADI қазынашылығы қызметіндегі жұмысты атқару
• Тағы басқалар

• Мәжбүрлеп

таратылған
банктің
тарату
комиссиясының құрамына міндетті түрде қатысу
түрінде Қордың өкілеттіктерін кеңейту

жарналарының
жүйесі енгізілді

банктің
міндетті
күнтізбелік
сараланған мөлшерлемелерінің

Қордың 2006-2008 жылдардағы стратегиялық міндеттерінің
орындалу деңгейін бағалау кестесі
Пайдаланылатын белгілер:
А

Аяқталғаны

Е

Енгізілген және одан әрі
дамытуды қажет етеді

Ж

Жақсысы

Д

Даму процесі

ДҚ

Дамытуды қажет етеді

Қ

Қанағаттанарлығы

Қор жұмысының
объектілері

Қордың бастамалары
1.
а
ә
б
в

I

Тиімді
корпоративтік
басқару

г
2.
а
ә
б
в

II

Тиімді
әріптестік
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1.
а
ә
б
в
г
ғ
д

Атқару
деңгейлері

Заңнамалық ортаға сәйкестік мониторингі
Қордың жарғысына өзгерістер енгізу
Қордың Директорлар кеңесінің құрамына тәуелсіз директорларды енгізу
Корпоративтік басқару кодексін қабылдау
Қордың ішкі істерін аудит жолымен ішкі бақылау жүйесін
енгізу
Қордың акционері мен Директорлар кеңесінің өкілеттіктерін
бөлу
Корпоративтік басқаруды ойдағыдай жүргізу үшін жағдай
жасау
«Қазақстанның депозиттерге кепілдік беру қоры» АҚ-ның
тәуекелдерді басқаруды ұйымдастыру ережесін қабылдау
Консультациялық кеңестің өкілеттіктерін кеңейту
Ішкі ережелер мен іс-әрекеттерді әзірлеу
Қордың Директорлар кеңесінің шешімдерінде ішкі бақылаудың
нәтижелерін көрсету
Қор қарым-қатынас жасайтын мекемелер:
ҚҚА (АФН)
ҚР Ұлттық Банкі
ҚҚҚ(АФК)
ДКБЖ-ге қатысушы банктер
Депозиттерге кепілдік беретін шетелдік ұйымдар
Халықаралық институттар мен шетелдік ұйымдар
Қызмет беретіндер

Е
А
А
Е
ДҚ

А
А
Е
ДҚ

Қ
Қ
Қ
Ж
Ж
ДҚ
Қ
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Қор жұмысының
объектілері
2.
а
II

Тиімді
әріптестік

3.
а
ә

III

IV

Қордың
активтерін ұтымды
пайдалану

Қордың
операциялық
қызметі

Атқару
деңгейлері

Қордың бастамалары

Негізгі әріптестермен ақпараттық қарым-қатынасты
дамыту
Әріптестермен нормативтік құжаттарды әзірлеуге қатысу
Халықаралық танылу
7-жылдық Азия аймақтық IADI комитетінің және Халықаралық
конференциясының жиналысын өткізу
Қордың іс-әрекеттерінің Депозиттерді Кепілдендіру Жүйесінің
тиімді қызметінің негізгі принциптеріне сәйкестігін талдау және
дамыту

Е
Қ

Д
ДҚ

1.
2.
3.

Бюджеттің атқарылуын бақылау
Қордың инвестициялық комитетін құру
Қордың инвестициялық саясаты мен инвестициялық
стратегиясын жасау

1.

Қордың ішкі бақылау жүйесінің белгіленген талаптарға
сай болуы

2.

Қордың стратегиялық бизнес-процестері:

а

Қосылу шартының талаптарын белгілеу

ә

Мәжбүрлеп таратылған банктің салымшыларына
берілген өтем төлеу механизмін дамыту:

-

қатысушы банк
салымшыларының автоматтандырылған
есебін алу талаптарын белгілеу және салымшылар бойынша
деректер базасын жасау арқылы

Е

-

қатысушы банктердің салымшылар бойынша
стандартты нысанда беру мүмкіндігі арқылы

Е

-

қатысушы банктер салымшыларының автоматтандырылған
есебі бойынша деректерін тексеріп отыру арқылы

б

ДКБЖ-ге қатысушы банктер тізімін жүргізу

в

Қордың инвестициялық қоржынын тиімді басқару арқылы

г

Кепілдік берілген өтем төлеу үшін арнайы резерв жасау жолдарын әзірлеу, оның ішінде:

-

Арнайы резерв тапшылығын жою жөнінде баламалы әдістерді
зерделеу

Д

-

Ең аз шығын принципіне негізделген проблемалы банктерді
қайта құрылымдаудың тиімді әдістері ретінде OBA, Bridge
bank, P&A институттарын енгізу жөнінде реттеуші органдар
үшін ұсыныстар әзірлеу

Д

кепілдік

деректерін

Е
А
Е
Д

Е
Е

ДҚ
А
Е

ғ

Қордың арнайы резервін қалпына келтіру жөніндегі қызметін
іске асыру:

-

Қатысушы банктің жұмысын тоқтатқан кезде және/немесе қатысушы банкті барлық банк операцияларын жүргізуге
берілетін
лицензиядан айырған кезде тағайындалатын
уақытша әкімшіліктің құрамына кіру

Е

-

Мәжбүрлеп
таратылған
қатысушы
комиссиясының құрамына кіру

Е

-

Мәжбүрлеп таратылған қатысушы
комитетінің құрамына кіру

д

Қор қызметінің ішкі істерін құқықтық қамтамасыз ету, оның
ішінде:

-

Тауарларды, жұмысты, қызметті мемлекеттік сатып алу

банк

банкті

тарату

кредиторлар

Е

Е
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Қор жұмысының
объектілері

IV

V

Қордың
операциялық
қызметі

Адам
ресурстарын
басқару
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Атқару
деңгейлері

Қордың бастамалары
-

Қордың шарттары мен операциялық қызметін құқықтық сараптау

е

Қордың методологиялық жұмысы, Қордың ішкі құжаттарын
дайындау

А

ё
ж
-

Қордың қызметін ақпараттық қамтамасыз етуді дамыту

Е

з

Қор тәуекелдерінің негізгі
тәуекелдерді басқару

и

ДКБЖ-ге
қатысушы
банктердің
міндетті
күнтізбелік
жарналарының сараланған мөлшерлемелерін есептеу
әдістемесін дамыту

-

«БАТА» сараланған мөлшерлемелер жүйесін құру

Материалдар жинау, оларды талдау, нормативтік құқықтық
актілердің және әдістемелік құжаттардың жобаларын әзірлеу

Е
Е

Бухгалтерлік есепті ұйымдастыру және жүргізу
Қаржылық есеп нысандарын автоматтандыру

Е

Қаржылық есептің Ұлттық стандарттарына көшу
аймақтарын

анықтау

және

«БАТА» сараланған мөлшерлемелер жүйесін тексеріп көру
«БАТА» сараланған мөлшерлемелер жүйесін енгізу және одан
әрі дамыту

А
Е

А
А
Е

-

«БАТА» ақпараттық жүйесінің бағдарламалық өнімін жасау
және енгізу

-

«БАТА» ақпараттық жүйесін дамыту

й

Депозиттерге кепілдік беру мәселелері бойынша халық арасында ақпараттық-түсіндіру жұмысы арқылы:

-

«Шұғыл байланыс» акциясын тұрақты негізде жүргізіп отыру

Е

БАҚ-та мақалалар мен ақпараттық модулдер жариялау,
халықты Телеарна және Радио арқылы хабардар ету

Е

-

Қордың Web-site-ында ақпараттың болуы және оны жаңалап
отыру

Е

1.

Қор қызметкерлерінің біліктілігін арттыру жүйесін дамыту

а

IADI ұйымдастыратын семинарлар мен конференцияларға
қатысу

ә

Қордың қызметкерлері үшін семинарлар ұйымдастыру

Е

б

Реттеуші органдар ұйымдастыратын семинарларға қатысу

ДҚ

2.

Қор қызметкерлерін көтермелеу және еңбегін бағалау
жүйесін дамыту

А
ДҚ

Е

А

www.kdif.kz

Жеке т лгалардын
Казакстан Республикасынын
екінші денгейдегі
банктеріндегі депозиттері
Есепті
жылы
халықтың
екінші
деңгейдегі
банктеріндегі депозиттерінің көлемі 52,1 млрд. теңгеге
немесе 3,6%-ға өсті, ал 2004 – 2008 жылдары - 448,0

млрд. теңгеден 1 500,0 млрд. теңгеге дейін, яғни 3
еседен астам өсті.

Екінші деңгейдегі банктердегі жеке тұлғалардың депозиттері // млрд. теңге
1600.0

1447.9

1500.0

2007

2008

1400.0
1034.2

1200.0
1000.0
800.0
600.0

596.8

448.0

400.0
200.0
0
2004

2005

2006

*Дереккөз: ҚР ҰБ сайтының деректері www.nationalbank.kz

Депозиттік база өсімінің азаюы жалпы алғанда
әлемдік дағдарыстың Қазақстанның қаржы нарығының
жай-күйіне тигізіп отырған әсерінен, Қазақстан

банктерінің көпшілігінің қаржы жағдайының нашарлауынан, осының салдарынан халықтың салымдарын
банк жүйесінен алуынан туындап отыр.

2008 жылғы екінші деңгейдегі банктердегі жеке тұлғалардың депозиттері // млрд. теңге
1200.0
1000.0
800.0
600.0
400.0
200.0
0

Желтоқсан
2007

Ақпан

Шет ел валютасы

Сәүір

Маусым

Тамыз

Қазан

Желтоқсан

ұлттық валюта
*Дереккөз: ҚР ҰБ сайтының деректері www.nationalbank.kz
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2008 жылдың соңғы тоқсанында Қазақстанның депозит нарығында жеке тұлғалардың шетелдік валютамен салған депозиттерінің үлесі (16%-ға) өсті. Есепті
кезеңде теңгемен салған депозиттердің үлесі тек 58,1%
болды, ал 2008 жылдың алғашқы үш тоқсанында теңге

салымының көлемі 65%-ға дейін жеткен еді.
Жеке тұлғалар депозиттеріне келетін болсақ, негізгі
үлес мерзімдік және шартты салымдарға тиеді, ол
- 2008 жылдың аяғындағы депозиттердің жалпы
сомасының 86,8 пайызы болып отыр.

Жеке тұлғалар депозиттерінің 2008 жылғы құрылымы // млрд. теңге
I тоқсан 2008

II тоқсан 2008

III тоқсан 2008

IV тоқсан 2008

Жеке тұлғалардың
депозиттері, оның ішінде:

1 499,9

1 476,7

1 546,2

1 500,0

Мерзімдік және шартты салымдар

1 319,3

1 282,7

1 352,4

1 301,3

155,0

170,7

171,5

177,3

25,5

23,2

22,2

21,4

Ағымдағы және карт – шоттары
Талап ету салымдары

2008 жылдың 31 желтоқсанындағы жағдай бойынша
барлық мерзімдік және шартты салымдардың 90%-ы
дерлік 1 млн. теңгеден аз мөлшердегі депозиттер болып отыр. Бұл депозиттердің жиынтық сомасы 248,2
млрд. теңгеге тең немесе мерзімдік және шартты
салымдардың жалпы сомасының 19,1% пайызы.
Кепілдік берілген өтем мөлшерін 700 мыңнан 5 мил-

лион теңгеге дейін өсіру нәтижесінде төртінші тоқсанда
мөлшері 3 миллион теңгеден 5 млн. теңгеге дейін
жететін мерзімдік және шартты салымдардың көлемі
өсті. Мұның алдындағы тоқсанмен салыстырғанда
теңгемен салынған депозиттердің бұл түрі 35,2%-ға,
ал шетел валютасымен - 46,9%-ға өсті.

Үш аса ірі банктің жиынтық банк секторындағы үлесі*
1.01.2008

1.01.2009

Активтер

59,3 %

57,8 %

Міндеттемелер

59,6 %

58,3 %

Меншікті капитал

57,0 %

54,0 %

Несие қоржыны

61,4 %

61,8 %

Клиенттердің салымы,оның ішінде:

64,6 %

56,6 %

- заңды тұлғалар

65,0 %

56,0 %

- жеке тұлғалар

63,1 %

58,0 %

*Дереккөз: Банк секторының 2009 жылғы 1 қаңтардағы ағымдағы жай-күйі, www.afn.kz

Бөлшек депозит нарығында есепті жылы сәл қысқару
байқалады. Мәселен, егер 2007 жылдың аяғында депозит нарығының 63,1%-ы үш ірі банкке тиесілі бол-
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са, 2008 жылдың аяғында орта және ұсақ банктердің
үлесінің бірдей өсуі нәтижесінде бұл үлес 58%-ға дейін
азайды.

www.kdif.kz

Депозиттерге міндетті т рде
кепілдік беру ж йесіне
катысатын банктер
2008 жылы депозиттерге міндетті түрде кепілдік
беру жүйесіне жаңа қатысушы банктер мүше болды:
«МЕТРОКОМБАНК» АҚ, «АСТАНА-ФИНАНС» БАНК»
АҚ, «ШИНХАН БАНК ҚАЗАҚСТАН» АҚ.

2008 жылдың аяғында қатысушылар саны 36 банк
болды (екінші деңгейдегі 37 банктен1)
Сондай-ақ акционерлердің ауысуынан не ребрендинг өткізу нәтижесінде бірқатар банктердің атаулары
өзгерді.

2008 жылғы 31 желтоқсандағы жағдайы бойынша
депозиттерге міндетті түрде кепілдік беру жүйесіне қатысушы банктердің
Тізімі
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.

«АЛЬЯНС БАНК» АҚ
«АТФБАНК» АҚ
«АСТАНА-ФИНАНС» БАНКІ» АҚ
«БАНК ЦЕНТРКРЕДИТ» АҚ
«БТА БАНК» АҚ
«ДАНАБАНК» АҚ
«БАНК ПОЗИТИВ ҚАЗАҚСТАН (БАНК АПОАЛИМ Б.М. БАНКІНІҢ ЕНШІЛЕС БАНКІ)» АҚ
АҚ ЕНШІЛЕС БАНКІ «RBS (KAZAKHSTAN)»
АҚ ЕНШІЛЕС БАНКІ «ҚАЗАҚСТАНДАҒЫ ҚЫТАЙ БАНКІ»
«ПАКІСТАН ҰЛТТЫҚ БАНКІСІНІҢ ҚАЗАҚСТАНДАҒЫ» АҚ ЕНШІЛЕС БАНКІ
«ТАИБ ҚАЗАҚ БАНКІ» АҚ ЕНШІЛЕС БАНКІ
«АЛЬФА-БАНК» ЕНШІЛЕС БАНКІ» АҚ
«ЕУРАЗИЯЛЫҚ БАНК» АҚ
«ҚАЗАҚСТАННЫҢ ТҰРҒЫН ҮЙ ҚҰРЫЛЫС ЖИНАҚ БАНКІ» АҚ
«ЗАМАН-БАНК» АҚ
«DELTA BANK» АҚ
«ЕНШІЛЕС БАНК «ҚАЗАҚСТАН-ЗИРААТ ХАЛЫҚАРАЛЫҚ БАНКІ» АҚ
«ҚАЗАҚСТАНДЫҚ ИННОВАЦИЯЛЫҚ КОММЕРЦИЯЛЫҚ БАНК» АҚ
«КАЗИНВЕСТБАНК» АҚ
«КАЗКОММЕРЦБАНК» АҚ
«KASPI BANK» АҚ
«МАСТЕРБАНК» АҚ
«МЕТРОКОМБАНК» АҚ
«ҚАЗАҚСТАН ХАЛЫҚ ЖИНАҚ БАНКІ» АҚ
«НҰРБАНК» АҚ
«СЕНІМ-БАНК» АҚ
«СИТИБАНК ҚАЗАҚСТАН» АҚ
«БІРЛЕСКЕН БАНК «ЛАРИБА-БАНК» АҚ
«АЛМАТЫ ҚАЛАСЫНДАҒЫ ҚЫТАЙ САУДА-ӨНЕРКӘСІП БАНКІ» АҚ
«ХОУМ КРЕДИТ БАНК» АҚ
«ЦЕСНАБАНК» АҚ
«ШИНХАН БАНК ҚАЗАҚСТАН» АҚ
«ЭКСПРЕСС БАНК» АҚ
АҚ ЕНШІЛЕС БАНКІ «HSBC БАНК ҚАЗАҚСТАН»
АҚ ЕНШІЛЕС БАНКІ «РЕСЕЙ ЖИНАҚ БАНКІ»
«БТА БАНКІ» АҚ ЕНШІЛЕС ҰЙЫМЫ - «ТЕМIРБАНК» АҚ
1

«Эксимбанк Қазақстан» АҚ –ның депозиттер қабылдауға, жеке тұлғалардың банктік есепшоттарын ашуға және жүргізуге лицензиясы жоқ
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Отеу
резерві
Қор қатысушы банк мәжбүрлеп таратылған жағдайда
кепілдік берілген өтемді төлеу үшін арнайы резерв жасайды. Бұл резерв заңнамаға сәйкес мыналардың
есебінен құралады:
- қатысушы банктердің жарналарынан;
- қатысушы банктердің қосылу шарты бойынша
міндеттемелерін орындамағаны немесе ойдағыдай
орындамағаны үшін тұрақсыздық айыппұлынан;
- мәжбүрлеп таратылған банктің Қордың төленген
кепілдік берілген өтем сомалары бойынша талаптарын қанағаттандыруы тәртібімен алынған ақшадан;
- Қордың активтерін
инвестициялық кірістен;

орналастырудан

түскен

- сондай-ақ Акционердің шешімі бойынша жарғылық
капиталдың 50 пайызынан.

Кепілдік берілген өтем мөлшерінің 5 млн. теңгеге
дейін өсірілуіне байланысты Қордың жарғылық капиталы 100 млрд. теңгеге дейін көтерілді. Бұл шара
Қордың қаржылық позициясы мен өз қызметтерін
атқаруға әзірлік деңгейін нығайта түсті.
Қор өз қызметін мәжбүрлеп таратылатын қатысушы
банктің салымшыларына кепілдік берілген өтемді
төлеуге бағытталған
арнайы резервті тарату комиссиясының және кредиторлар комитетінің
жұмысына тарату комиссиясы Қор төлеген (төлейтін)
кепілдік берілген өтем сомасы бойынша оның
алдындағы берешегін өтегенге дейін қатысу арқылы
іске асырады.
Бүгінгі таңда «Наурыз Банк Қазақстан» АҚ-ның тарату комиссиясы Қордың талаптарын 82%-ға, «ВалютТранзит Банк» АҚ-ның тарату комиссиясы
16%-ға
қанағаттандырды.

Кепілдік берілген өтем төлейтін резерв
(Жарғылық капиталдың 50%-ын ескергенде) // млрд. теңге

2008
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16 | Жылдық есеп 2008

20.0

40.0

60.0

80.0

www.kdif.kz

«БАТА» сараланган
молшерлемелер ж йесі
Қор жасаған және 2007 жылдан бастап енгізген
«БАТА»
сараланған
мөлшерлемелер
жүйесіне
сәйкес қатысушы банктер тоқсан сайын депозиттерге
кепілдік беру жүйесі үшін беріп отыратын қаржылық
тұрақтылық пен тәуекел деңгейіне қарай сараланған
міндетті күнтізбелік жарналарды жүзеге асырады.
«БАТА» сараланған мөлшерлемелер жүйесі сандық
және сапалық индикаторлар негізінде қатысушы
банктердің қаржылық жағдайы мен тәуекелділік деңгейін
бағалауға мүмкіндік береді. Осы көрсеткіштердің мәнін
есептеу нәтижелері бойынша қатысушы банктердің
тұтастырылған рейтингі (жалпы жинақтау балы)
және олардың жіктелу тобы белгіленеді. Сараланған

мөлшерлемелер жүйесінде бес жіктелу тобы бар,
олардың ішіндегі таңдаулысы – А тобы, нашары – Е тобы
болып табылады. Әрбір жіктеу тобына өзінің күнтізбелік
жарнасының мөлшерлемесі сәйкес келеді. Қатысушы
банктің қаржылық тұрақтылығы мен тәуекел деңгейі
неғұрлым жоғары болса, оның күнтізбелік жарнасының
мөлшерлемесі солғұрлым жоғары болады.
2008 жылдың наурыз айында қаржылық дағдарыс
жағдайында банк жүйесінің өтімділігін қолдау үшін
күнтізбелік жарналар мөлшерлемесін барлық жіктеу
топтары бойынша Қор 25%-ға дейін төмендету туралы
шешм қабылдады.

«БАТА» сараланған мөлшерлемелер жүйесінің жіктеу топтарына бөлгендегі
қатысушы банктердің 2008 жылдың тоқсандары бойынша саны
Жіктеу
топтары

Күнтізбелік жарна
мөлшерлемесі

I тоқсан

II тоқсан

III тоқсан

IV тоқсан

А

0,04%

2

1

1

2

В

0,08%

0

1

1

0

С

0,11%

15

17

13

16

D

0,19%

13

12

17

15

Е

0,38%

3

3

3

3

33

34

35

36

ЖИЫНТЫҒЫ			
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Кепілдік берілген
отемді толеу
Ағымдағы жылы Қор 2005 және 2007 жылдары
мәжбүрлеп таратылған «Наурыз Банк Қазақстан» АҚның және «Валют-Транзит Банкі» АҚ-ның салымшыларына кепілдік берілген өтем төлеуді жалғастырды.
Кепілдік берілген өтем төлеуді сұраған әрбір салымшы Қордан соттың банкті мәжбүрлеп таратқаны
туралы шешімі қабылданған күнгі салымы бойынша
қалдыққа тең соманы алды. Бір салымшыға кепілдік
берілген өтемнің ең көп мөлшері - 400 мың теңге.
2008 жылғы 31 желтоқсандағы жағдай бойынша Қор
«Наурыз Банк Қазақстан» АҚ-ның 4 мыңға жуық салымшысына 680 млн. теңге (немесе кепілдік берілуге
тиісті депозиттердің жалпы сомасының 88% -ын)
және «Валют-Транзит Банк» АҚ-ның 63 мыңнан астам
салымшысына 13,8 млрд. теңге (өтемнің жоспарлы
сомасының 97,8%-ын) төледі.
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Қазіргі кезде 2008 жылы қазан айында қабылданған
«Қаржы жүйесінің тұрақтылығы мәселелері бойынша Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық
актілеріне өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» Қазақстан Республикасының заңына сәйкес
бір салымшыға төленетін кепілдік берілген өтем
сомасының мөлшері бес миллион
теңгеге дейін
көбейтілді.
Қор мәжбүрлеп таратылған банк салымшыларына
кепілдік берілген өтем төлеу механизмін жетілдіруге
күш-жігер жұмсауда. 2007-2008 жылдары қатысушы
банктер үшін салымшыларды автоматтандырылған
есептеу және салымшылар бойынша деректер базаларын жасау, қатысушы банктердің салымшылар
бойынша беретін мәліметтерін стандарттау жөніндегі
талаптары белгіленді.
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Ж ртшылыкты
хабардар ету
2004-2007 жылдары Қор жыл сайынғы екі «Шұғыл
байланыс» акцияларын өткізді, акция кезінде Қазақстан
тұрғындары арнайы номерге қоңырау шалып, Қор мамандарынан кеңес алып отырды, және де қалааралық
қоңырауларға ақы төлеген жоқ. 2008 жылдың қыркүйек
айынан бастап «Шұғыл байланыс» тұрақты негізде
жұмыс істеп келеді. 8 800 080 10 20 телефон номерін
теріп, өзіңізді толғандырған сұрағыңызды қойсаңыз,
депозиттерге кепілдік беру жөнінде толық ақпарат алатын боласыз.
Түсіп жатқан қоңырауларға жасалған талдау соңғы
жылдары депозиттерге кепілдік беру жүйесі туралы халықтың білу деңгейі Қор бұқаралық ақпарат
құралдары арқылы жүргізген ақпараттық-түсіндіру
жұмысының арқасында өсіп отырғанын көрсетті.
Қор тұрақты негізде республикалық және өңірлік
газеттерде халыққа депозиттерге кепілдік беру
механизмін түсіндіретін мақалалар мен сұхбаттарды,
қатысушы банктердің тізбесін және басқа ақпараттықжаңалық хабарларды жариялап отырады.
Халықты телеарна мен радио арқылы хабардар етіп
отыру жұмысы қызу жүргізілуде: Қордың қызметкерлері

тікелей эфирлерге және жаңалық сюжеттеріне қатысып
отырады; кепілдік берілген өтем төлеу туралы салымшылар телеарналар мен радиостанцияларынан Қор
беріп отыратын аудио- және бейне роликтер арқылы
білуіне болады.
Интернет байланысына кіріп, Қордың www.kdif.kz
сайтынан
депозиттерге кепілдік беру жүйесінің
қызметін реттеп отыратын заңнамалық және
нормативтік-құқықтық актілермен танысуына болады,
Қордың қызметі жөнінде жиі қойылатын сұрақтарға жауап алуына, сондай-ақ басқа да қажетті ақпарат алуларына болады.
Есепті жылдың қараша және желтоқсан айларында
Қордың өкілдері Халықаралық Бизнес Академиясының
студенттері мен «Алматы қаласының Аймақтық Қаржы
Орталығы Академиясы» АҚ оқытушылары үшін лекциялар өткізді.
Қор қатысушы банктердің салымшылары арасына тарату үшін жиі қойылатын сұрақтардың жауабы
жазылған «Депозиттерге кепілдік беру жайында не
білу керек?» деген арнайы кітапшалар дайындады.
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Халыкаралык
ынтымактастык
Қор депозиттерге кепілдік берудің отандық жүйесін
жетілдіруге ұмтыла отырып, әлемдік тәжірибеге ерекше назар аудара отырып, шетелдік әріптестерімен
ынтымақтастықты кеңейте түсуде. 2003 жылдан бері
Депозиттерді Сақтандыру Жүйелерінің Халықаралық
Қауымдастығының (International Association of Deposit
Insurers, IADI), мүшесі бола отырып, Қор осынау
беделді ұйымның қызметіне белсенді қатысып
келеді.
Қауымдастық 2002 жылы қаржы жүйелерінің
тұрақтылығына жәрдемдесу және депозиттерді
сақтандыру
саласындағы
халықаралық
ынтымақтастықты ілгері жылжыту мақсатымен
құрылған және әлемнің 50 елінің
депозиттерді
сақтандырушыларын біріктіріп отыр.
Қордың Төрайымы Бақыт Мәженова IADI Казначейі,
Атқару Комитетінің мүшесі, Азия аймақтық комитеті
төрағасының орынбасары, Еуроазия аймақтық
комитеті төрағасының орынбасары,
Аудиторлық,
Зерттеу, Қаржы және Жоспарлау
комитетінің
құрамына кіреді.

Қордың өкілдері IADI-дің жылдық жиналыстарына,
сондай-ақ IADI және оның мүшелері өткізетін конференциялар мен «дөңгелек үстелдерге» қатысып
отырады.
29-30 қазанда Қордың өкілдері
IADI-дің
«Депозиттерді сақтандырудың қаржы тұрақтылығын
қолдау ісіндегі ролі» атты VII жыл сайынғы конференциясына қатысты. Ол Вашингтонда өткізілді және
оған 60 елден 250-ден астам өкіл жиналды.
2008 жылдың сәуір айында Қазақстанның депозиттерге кепілдік беру жүйесімен танысу мақсатында
Қорда Болгарияның депозиттерге кепілдік беру
қорының Бас директоры Биссер Манолов мырза, сондай-ақ Ресейдің Салымдарды сақтандыру
агенттігінің өкілдері болды.
2008 жылдың қыркүйек айында Қордың Төрайымы
Бақыт Мәженова жұмыс сапарымен Грекияның Депозиттерге кепілдік беру қорына барып қайтты.
Сапар барысында банк депозиттерін сақтандыру
саласындағы тәжірибе зерделенді.

IADI Азия аймақтық комитетінің
VI жылдық жиналысына қатысушылар
27-29 Наурыз, 2008
Бали, Индонезия

IADI VIII жыл сайынғы
конференциясына қатысушылар
29-30 Қазан, 2008
Вашингтон, АҚШ
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2009-2011 жылдарга арналган
орта мерзімді даму стратегиясы
Есепті жылы Қордың 2009-2011 жылдарға арналған
Стратегиялық даму жоспары бекітілді.
2006-2008 жылдары Қор алға қойған міндеттерді
орындау деңгейіне жасалған скоринг-талдау негізінде
2009-2011 жылдарға жасалған Стратегиялық жоспарда Депозиттерге кепілдік беру жүйесін орта мерзімді
кезеңде одан әрі дамыту жөнінде мақсаттар мен
міндеттер белгіленді.
Стратегиялық жоспарға сәйкес Қордың 2009- 2011
жылдар кезеңіндегі қызметі мынадай стратегиялық
міндеттерді шешуге бағытталатын болады:

• тиімді корпоративтік басқару;
• сақтандыру жағдайының туындауына дайын болу
(іс-әрекеттің талдануы);

• тиімді әріптестік қарым-қатынас;
• жұртшылықтың және өзге де мүдделі жандардың

депозиттерге кепілдік беру жүйесінен хабардар болып отыруы;

• қор қызметкерлерінің біліктілік деңгейін арттыру.

Қордың 2009-2011 жылдардағы стратегиялық міндеттерінің
орындалу деңгейін бағалау кестесі
Қордың әс-әрекет
объектілері

Қордың бастамалары
1.

I

Тиімді
корпоративтік
басқару

2009

2010

2011

Заңнамалық ортаға сәйкес келу

a

Қордың жарғысына өзгерістер енгізу

Аяқталуы

-

-

-

Акционер мен Қордың Директорлар кеңесінің
өкілеттіктерін бөлу

Аяқталуы

-

-

ә

«Қазақстан Республикасының екінші деңгейдегі
банктеріне салынған депозиттерге міндетті
түрде кепілдік беру туралы» ҚР заңының
мынадай бөліктеріне өзгерістер енгізу

Дамыту

Дамыту

Дамыту

-

Депозиттерге міндетті түрде кепілдік беретін
ұйымның міндеттері мен функциялары

Одан әрі дамыту

Дамыту

Дамыту

-

Ислам банктерінің депозиттерге кепілдік беру
механизмдерін жасау

Дамыту

Дамыту

Дамыту

-

Өтем төлеудің арнайы резервін қалыптастыру

Одан әрі дамыту

Дамыту

Дамыту

2.

Корпоративтік басқарудың табысты болуы
үшін жағдайлар жасау

a

Қордың Директорлар кеңесінің шешімдерінде
ішкі бақылау нәтижелерін көрсету

Одан әрі дамыту

Дамыту

Дамыту

ә

ISO сапа және стандарттар менеджментін енгізу

Дамыту

Дамыту

Дамыту
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Қордың әс-әрекет
объектілері

II

III

IV

Тиімді
әріптестік

Активтерді
ұтымды
пайдалану

Қордың
операциялық
қызметі
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Қордың бастамалары
1.

Қор қарым-қатынас жасайтын ұйымдар:

а

ҚҚА (АФН)

2009

2010

2011

Қанағаттанарлық

Жақсы

Берік

ә

ҚР Ұлттық Банкі

Қанағаттанарлық

Жақсы

Берік

б

ҚҚҚ (АФК)

Қанағаттанарлық

Жақсы

Берік

Жақсы

Жақсы

Жақсы

Жақсы

Берік

Берік

Қанағаттанарлық

Жақсы

Жақсы

Қанағаттанарлық

Жақсы

Жақсы

Дамыту

Дамыту

Дамыту

в

ДКБЖ-ге қатысушы банктер

г

Депозиттерге
ұйымдар

кепілдік

ғ

Халықаралық
ұйымдар

институттар

д

Қызмет көрсететіндер

2.

Негізгі әріптестермен
қатынасты дамыту

а

Әріптестермен
жасауға қатысу

3.

Халықаралық көлемде танылу

а

IADI Азиялық аймақтық комитетінің 7-жылдық
жиналысын және Халықаралық конференция
өткізу

Аяқталуы

-

-

ә

Депозиттерді Сақтандыру Жүйесінің тиімді
қызметінің негізгі принциптеріне сәйкес Қордың
әс-әрекеттерін талдау және дамыту

Дамыту

Дамыту

Дамыту

Дамыту және
енгізу

Дамыту және
енгізу

Дамыту және
енгізу

Дамыту және
енгізу

Дамыту және
енгізу

Дамыту және
енгізу

Одан әрі
дамыту

Одан әрі
дамыту

Одан әрі
дамыту

1.

беретін

шетелдік

мен

шетелдік

ақпараттық

нормативтік

қарым-

документерді

Қордың
инвестицилық саясаты
инвестициялық стратегиясын жасау

мен

1.

Қордың ішкі бақылау жүйесінің белгіленген
талаптарға сәйкес келуі

2.

Қордың стратегиялық бизнес-процестері:

а

Қосылу шартының талаптарын белгілеу

ә

Мәжбүрлеп
таратылған
банктердің
салымшыларына кепілдік берілген өтем төлеу
механизмін дамыту:

-

Қатысушы
банктің
салымшыларының
автоматтандырылған есебін алу
жөніндегі
талаптарды
белгілеу
және
салымшылар
бойынша деректер базасын жасау арқылы

Дамыту және
енгізу

Дамыту және
енгізу

Дамыту және
енгізу

-

Қатысушы банктердің салымшылар бойынша
деректер беруін стандарттау арқылы

Дамыту және
енгізу

Дамыту және
енгізу

Дамыту және
енгізу

-

Қатысушы банктердің
салымшыларының
автоматтандырылған есебін алу
жөніндегі
деректер базасын тексеріп отыру арқылы

Дамыту және
енгізу

Дамыту және
енгізу

Дамыту және
енгізу

б

Қордың
басқару

Одан әрі
дамыту

Одан әрі
дамыту

Одан әрі
дамыту

в

Қордың арнайы резерв тапшылығын жою
жөнінде баламалы әдістерді зерделеу және
ҚР заңнамасына өзгерістер енгізу жөнінде
ұсыныстар әзірлеу

Одан әрі
дамыту

Одан әрі
дамыту

Дамыту және
енгізу

г

Ең аз шығын принципіне негізделген проблемалы
банктерді қайта құрылымдаудың тиімді әдістері
ретінде OBA, Bridge bank, P&A институттарын
енгізу жөнінде реттеуші органдар үшін ұсыныстар
әзірлеу, оның ішінде:

Одан әрі
дамыту

Одан әрі
дамыту

Енгізу

-

Проблемалы банктің мүлкін бағалау

Одан әрі дамыту

Одан әрі
дамыту

Енгізу

ғ

Қордың арнайы резервін қалпына
жөніндегі қызметін іске асыру:

инвестициялық

қоржынын

тиімді

келтіру
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Қордың әс-әрекет
объектілері

IV

IV

Қордың
операциялық
қызметі

Активтерді
ұтымды
пайдалану

Қордың бастамалары

2009

2010

2011

-

Қатысушы банктің жұмысын тоқтатқан кезде
және/немесе қатысушы банкті барлық банк
операцияларын жүргізуге берілетін лицензиядан
айырған кезде тағайындалатын уақытша
әкімшіліктің құрамына кіру арқылы

Одан әрі дамыту

Одан әрі
дамыту

Одан әрі
дамыту

-

Мәжбүрлеп таратылған қатысушы банкті тарату
комиссиясының құрамына кіру арқылы

Одан әрі дамыту

Одан әрі
дамыту

Одан әрі
дамыту

-

Мәжбүрлеп
таратылған
қатысушы
банк
кредиторлар комитетінің құрамына кіру арқылы

Одан әрі дамыту

Одан әрі
дамыту

Одан әрі
дамыту

д

Қор тәуекелдерінің негізгі аймақтарын анықтау
және тәуекелдерді басқару

Одан әрі дамыту

Одан әрі
дамыту

Одан әрі
дамыту

ж

ДКБЖ-ге
қатысушы
банктердің
міндетті
күнтізбелік
жарналарының
сараланған
мөлшерлемелерін есептеу
методологиясын
дамыту

-

Сараланған мөлшерлемелер жүйесін жетілдіру

Одан әрі дамыту

Одан әрі
дамыту

Одан әрі
дамыту

-

"БАТА" ақпараттық жүйесін дамыту

Одан әрі дамыту

Аяқталуы

-

з

Депозиттерге кепілдік беру мәселелері бойынша
халық арасында ақпараттық-түсіндіру жұмысы

Одан әрі дамыту

Одан әрі
дамыту

Одан әрі
дамыту

1.

Қор қызметкерлерінің біліктілігін арттыру
жүйесін дамыту

а

Реттеуші
органдар
семинарларға қатысу

Одан әрі
дамыту

Одан әрі
дамыту

Одан әрі
дамыту

2.

Жобаларды дамыту үшін кеңесшілер тарту

а

Сараланған мөлшерлемелер жүйесін жетілдіру
жөнінде кеңесшілер тарту

Кеңесшіні
таңдау

Кеңесшімен
жұмыс

-

ә

ISO сапа және стандарттар менеджментін енгізу
жөнінде кеңесшілер тарту

Кеңесшіні
таңдау

Кеңесшімен
жұмыс

-

б

Банк мүлкін бағалау әдістемесін жасау жөнінде
кеңесшілер тарту

-

Кеңесшіні
таңдау

Кеңесшімен
жұмыс

ұйымдастыратын
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Аудитордын есебі ж не
каржылык есеп беру
«Бекітемін»
«Финаудит» Фирмасы» ЖШС
Директоры (Аудиторлық
қызметпен айналысуға берілген
№ 0000078 мемлекеттік лицензия)
Э.О.Нұрсейітов
2009 жыл «12» ақпан

«Қазақстанның Депозиттерге Кепілдік беру Қоры» Акционерлік Қоғамының Акционерлері үшін

АУДИТОРЛЫҚ ЕСЕП
Біз 2008 жылдың 31 желтоқсанына бухгалтерлік баланстан, пайда мен шығын туралы есептен, ақша
қаражатының қозғалысы туралы есептен, көрсетілген күнге аяқталған осы жылғы меншікті капиталындағы
өзгерістер туралы есептен, сондай-ақ есеп саясатының елеулі бөліктерін қысқаша суреттеуден және басқа
түсіндірме ескертпелерден құралған, «Қазақстанның Депозиттерге Кепілдік беру Қоры» Акционерлік Қоғамының
(ары қарай-Қор) беріліп отырған қаржылық есебіне аудит жүргіздік
Қаржылық есепке субъект басшылығының жауапкершілігі
Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Басқармасының 2007 жылдың 04 мамырындағы №98 қаулысымен
бекітілген нысандағы Халықаралық қаржылық есеп беру стандарттарына сәйкес осы қаржылық есепті әзірлеп,
дұрыстап ұсынылуына Қоғамның басшылығы жауап береді. Бұл жауапкершілік алаяқтықтан немесе қателіктен
туатын елеулі бұрмалаулары жоқ қаржы есебін әзірлеп, дұрыстап ұсынуға байланысты ішкі бақылауды әзірлеу,
енгізу және қолдау, тиісті есеп саясатын таңдау және қолдану, сондай-ақ есеп айырысу бағаларының негізділігінен
тұрады.
Аудитордың жауапкершілігі
Біздің жауапкершілігіміз өзіміз жүргізген аудит негізінде осы қаржы есебі туралы пікір білдіруімізден құралады.
Біз аудитті Халықаралық аудит стандарттарына сәйкес өткіздік. Нақты стандарттар, қаржылық есептің елеулі
бұрмалаулардан аулақ екендігіне семімділік арттыру үшін, аудитті жоспаралау мен жүргізуді талап етеді.
Бұл стандарттар бізді этикалық талаптарды орындауға, сондай-ақ аудитті қаржы есебінде елеулі бұрмалаулар
болмайтынына сенімділікпен өткізуді міндеттейді.
Аудит қаржы есебіндегі сомалар мен ақпараттарды ашу жөніндегі аудиторлық дәлелдер алу үшін іс-әрекеттерді
орындаудан құралады. Таңдап алынған іс-әрекеттер аудитордың ой-пікіріне байланысты. Оған қаржы есебіндегі
алаяқтықтан немесе қателіктен туатын елеулі бұрмалаулар тәуекелін бағалау кіреді. Мұндай тәуекелдерді
бағалаған кезде біз Қоғамның ішкі бақылауының тиімділігі туралы пікірді білдіру мақсатымен емес, жағдайларға
сай келетін аудиторлық іс-әрекеттерді әзірлеу мақсатымен Қоғамның қаржы есебін әзірлеуге және дұрыс ұсынуға
байланысты ішкі бақылауды зерделедік.
Аудитке, сондай-ақ, басшылық жасаған қолданылатын есеп саясатының сипаты мен есеп айырысу
бағаларының негізділігінің қолайлылығын, сондай-ақ қаржы есебінің жалпы түсінігін бағалау кіреді.
Біз өзіміз өткізген аудитті біздің ой-пікірімізді білдіруіміз үшін негізді деп есептейміз. Біздің тарапымыздан
алынған аудиторлық дәлелдер пікірімізді білдіру үшін жеткілікті және ойдағыдай негіз болып табылады деп
есептейміз.
Пікірі
Біздің пікірімізше Қоғамның қаржы есебі «Қазақстанның Депозиттерге Кепілдік беру Қоры» Акционерлік
Қоғамының 2008 жылғы 31 желтоқсанындағы жағдай бойынша қаржылық жағдайының барлық елеулі қырлары
бойынша дұрыс берілген, осы күні аяқталған жылғы қызметтің қаржылық нәтижелері мен ақша қаражатының
қозғалысы Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Басқармасының 04.05.2007 жылғы №98 қаулысымен
бекітілген нысандағы Халықаралық қаржы есебінің стандарттарына сәйкес жасалды. Нақты есеп үш данада
жасалған: барлығы «Қазақстанның Депозиттерге Кепілдік беру Қоры» Акционерлік Қоғамына арналған.

«Финаудит» Фирмасы» ЖШС аудиторы				
(Аудитор куәлігінің № 521)
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БУХГАЛТЕРЛІК БАЛАНС
2008 жылдың 31 желтоқсанының жағдайы бойынша
Көрсеткіштердің атауы

Ескерту

Ағымдағы
кезеңнің есеп
беретін күні

Өткен кезеңнің
есеп беретін
күні

1 бөлім Қысқа мерзімді активтер
Ақша қаражаттары (1010-1060)

1

90 226 916

14 180 166

Қысқа мерзімді қаржы инвестициялары, барлығы, соның ішінде:

2

12 054 134

9 175 967

Қысқа мерзімді берілген қарыздар (1110)

-

-

Саудаға берілген қысқа мерзімді қаржы активтері (1120)

-

-

Өтеуге дейін ұсталатын қысқа мерзімді инвестициялар (1130)
Сатуға арналған қолданыстағы қысқа мерзімді қаржы инвестициялары
(1140)
Басқа қысқа мерзімді қаржы инвестициялары (1150)

-

-

11 054 134

9 175 967

1 000 000

-

1 363 845

1 201 433

Сатып алушы мен тапсырыс берушінің қысқа мерзімді дебиторлық
берешегі (1210)

-

-

Еншілес, ассоциациялық және біріккен ұйымдардың қысқа мерзімді
дебиторлық берешегі (1220,1230)

-

-

168

76

Қысқа мерзімді дебиторлық берешек, барлығы, соның ішінде:

3

Жұмысшылардың қысқа мерзімді дебиторлық берешектері (1250)

-

-

Алынуға тиісті қысқа мерзімді сыйақы (1270)

Аренда бойынша қысқа мерзімді дебиторлық берешек (1260)

473 939

54 415

Басқа қысқа мерзімді берешек (1280)

889 738

1 146 942

Күдікті талаптар бойынша резерв (1290)
Қорлар, барлығы, оның ішінде:

4

Шикізат пен материалдар (1310)
Дайын өнім (1320)

-

-

840

2 823

840

415

-

-

Тауарлар (1330)

-

-

Аяқталмаған өндіріс (1340)

-

2 408

Басқа қорлар (1350)

-

-

Қорларды есептен шығару бойынша резерв (1360)

-

-

16

12

Ағымдағы салық активтері (1400)

5

Сатуға арналған ұзақ мерзімді активтер, барлығы, оның ішінде:

-

-

Сатуға арналған ұзақ мерзімді активтер (1510)

-

-

Сатуға арналған шығарылған топтар (1520)
Басқа қысқа мерзімді активтер, барлығы, оның ішінде:

6

Берілген қысқа мерзімді аванстар (1610)
Келер кезең шығындары (1620)
Басқа қысқа мерзімді активтер (1630)
Қысқа мерзімді автивтердің қорытындысы

-

-

5 433

2 791

5 171

2 056

262

735

-

-

103 651 184

24 563 192

18 881 437

1 990 850

2 бөлім Ұзақ мерзімді активтер
Ұзақ мерзімді қаржы инвестициялары, барлығы, оның ішінде:

2

Ұзақ мерзімді берілген қарыздар (2010)

-

-

Өтеуге дейін ұсталатын ұзақ мерзімді инвестициялар (2020)

-

-

18 881 437

1 990 850

Сатуға арналған қолданыстағы ұзақ мерзімді қаржы инвестициялары
(2030)
Басқа ұзақ мерзімді қаржы инвестициялары (2040)

-

-

Ұзақ мерзімді дебиторлық берешек, барлығы, соның ішінде:

-

-

Сатып алушы мен тапсырыс берушінің ұзақ мерзімді дебиторлық берешегі
(2110)

-

-

Еншілес, ассоциациялық және бірлескен ұйымдардың ұзақ мерзімді
дебиторлық берешегі (2120, 2130)

-

-

Жұмысшылардың ұзақ мерзімді дебиторлық берешектері (2150)

-

-
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Аренда бойынша ұзақ мерзімді дебиторлық берешек (2160)

-

-

Алынуға тиісті ұзақ мерзімді сыйақы (2170)

-

-

Басқа ұзақ мерзімді берешек (2180)

-

-

Көрсеткіштердің атауы

Ескерту

Қатысу үлесі әдісімен ескерілген инвестициялар (2200)

-

-

Жылжымайтын мүлік инвестициялары, барлығы, оның ішінде:

-

-

Жылжымайтын мүлік инвестициялары (2310)

-

-

Жылжымайтын мүлік инвестицияларын амортизациялау және
құнсыздандыру (2320)

-

-

Негізгі құралдар, барлығы, оның ішінде:

4 762

5 167

Негізгі құралдар (2410)

7

10 628

12 700

Негізгі құралдарды амортизациялау және құнсыздандыру (2420)

(5 866)

(7 533)

-

-

Биологиялық активтер (2500)
Гудвилл
Материалдық емес активтер, барлығы, оның ішінде:

8

Басқа материалдық емес активтер (2730)
Басқа материалдық емес активтерді амортизациялау және құнсыздандыру
(2740)
Кейінге қалдырылған салық активтері (2800)

9

-

-

2 292

819

4 429

1 873

(2 137)

(1 054)

1 380

1 200

Басқа ұзақ мерзімді активтер, барлығы, оның ішінде:

-

-

Берілген ұзақ мерзімді аванстар (2910)

-

-

Келер кезең шығындары (2920)

-

-

Аяқталмаған құрылыстар (2930)

-

-

Басқа ұзақ мерзімді активтер (2940)

-

Ұзақ мерзімді активтер қорытындысы

18 889 871

1 998 036

Баланс

122 541 055

26 561 228

3 бөлім Қысқа мерзімді міндеттеме
Қысқа мерзімді қаржы міндеттемесі, барлығы, оның ішінде:

-

-

Қысқа мерзімді банк қарыздары (3010)

-

-

Алынған қысқа мерзімді қарыздар (3020)

-

-

Дивиденттер мен қатысушылар кірісі бойынша қысқа мерзімді берешек
(3030)

-

-

Ұзақ мерзімді қаржы міндеттемесінің ағымдағы бөлігі (3040)

-

-

Басқа қысқа мерзімді қаржы міндеттемесі (3050)

-

Салық бойынша міндеттеме (3100)

10

2 921

2

Басқа міндетті және ерікті төлемдер бойынша міндеттеме (3200)

11

625

-

Қысқа мерзімді кредиторлық берешек, барлығы, оның ішінде:

12

42 741

18 730

202

561

Еншілес ұйымдарға қысқа мерзімді кредиторлық берешек (3320)

-

-

Ассациацияланған және бірлескен ұйымдарға қысқа мерзімді кредиторлық
берешек (3330)

-

-

806

531

Жеткізушілер мен мердігерлерге қысқа мерзімді кредиторлық берешек
(3310)

Еңбекті төлеу бойынша қысқа мерзімді берешек (3350)
Аренда бойынша қысқа мерзімді берешек (3360)

-

-

Ұзақ мерзімді кредиторлық қарыз өтеудің ағымдағы бөлігі (3370)

-

-

Төленуге тиісті қысқа мерзімді сыйақы (3380)
Басқа қысқа мерзімді кредиторлық берешек (3390)
Қысқа мерзімді бағалау міндеттемесі (3400)
Басқа қысқа мерзімді міндеттеме, барлығы, оның ішінде:

13

-

-

41 733

17 638

11 517

1 374

-

-

Алынған қысқа мерзімді аванстар (3510)

-

-

Келер кезең кірістері (3520)

-

-
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Сатуға арналған шығару тобының міндеттемелері (3530)

-

-

Басқа қысқа мерзімді міндеттемелер (3540)

-

-

57 804

20 106

Ұзақ мерзімді қаржы міндеттемесі, барлығы, оның ішінде:

-

-

Ұзақ мерзімді банк қарыздары (4010)

-

-

Ұзақ мерзімді алынған қарыздар (4020)

-

-

Басқа ұзақ мерзімді қаржы міндеттемелері (4030)

-

-

Ұзақ мерзімді кредиторлық берешек, барлығы, оның ішінде:

-

-

Жеткізушілер мен мердігерлерге ұзақ мерзімді берешек (4110)

-

-

Еншілес ұйымдарға ұзақ мерзімді берешек (4120)

-

-

Ассациацияланған және бірлескен ұйымдарға қысқа мерзімді кредиторлық
берешек (4130)

-

-

Аренда бойынша ұзақ мерзімді берешек (4150)

-

-

Төленуге тиісті ұзақ мерзімді сыйақы (4160)

-

-

Басқа ұзақ мерзімді кредиторлық берешек (4170)

-

-

-

6 072

Кейінге қалдырылған салық міндеттемесі (4300)

-

-

Басқа ұзақ мерзімді міндеттемелер, барлығы, оның ішінде:

-

-

Алынған ұзақ мерзімді аванстар (4410)

-

-

Келер кезең кірістері (4420)

-

-

Көрсеткіштердің атауы

Ескерту

Қысқа мерзімді міндеттеме қорытындысы
4 бөлім Ұзақ мерзімді міндеттеме

Ұзақ мерзімді бағалау міндеттемесі (4200)

14

Басқа ұзақ мерзімді міндеттемелер (4430)

-

-

Ұзақ мерзімді міндеттеменің қорытындысы

-

6 072

100 000 000

16 000 000

5 бөлім Капитал
Жарғылық капитал, барлығы, оның ішінде:
Артықшылығы бар акциялар (5010)

15

Жай (Қарапайым) акциялар (5020)
Эмиссиялық кіріс (5100)
Төлеп алынған жеке үлес құралдары (5200)
Резервтер, барлығы, оның ішінде:

-

-

100 000 000

16 000 000

-

-

-

-

20 823 589

10 085 200

Құрылтай құжаттарымен бекітілген резервтік капитал (5410)

15

160 000

10 000

Негізгі құралдарды қайта бағалауға арналған резерв (5420)

15

19

100

160 197

(403 783)

Қазақстанның салымдарға кепілдік беру қорының салымдары бойынша
өтеуге арналған резерв (5460)

20 503 373

10 478 883

Таратылмаған кіріс (жабылмаған залал), барлығы, оның ішінде:

1 659 662

449 851

Есепті жылдың таратылмаған пайдасы (жабылмаған залалы) (5510)

1 659 581

-

81

-

-

-

Сатуға арналған қолданыстағы қаржылық активтерді қайтабағалауға
арналған резерв (5440)

Таратылмаған кірістің басқа да ұлғайтылуы (азаюы)
Есеп саясатын өзгерту нәтижесінде пайданы (жабылмаған залалды) түзету
(5420)
Алдыңғы жылдың таратылмаған пайдасы (жабылмаған залалы) (5520)

-

449 851

Капитал қорытындысы

122 483 251

26 535 051

Баланс

122 541 055

26 561 228
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ПАЙДА МЕН ШЫҒЫН ТУРАЛЫ ЕСЕП
2008 жылдың 31 желтоқсанының жағдайы бойынша
Көрсеткіштер атауы

Ескерту

Есепті кезеңде

Алдыңғы
кезеңде

1

2

3

4

Өткізілген өнім мен көрсетілген қызметтен түскен кіріс
(шығыс)

16

187 516

-

Өткізілген өнім мен көрсетілген қызметтің өзіндік құны (7000)

17

187 516

-

-

-

18

1 777 242

573 085

Жалпы пайданың көлемі
Қаржыландырудан түскен кіріс (6100)
Басқа кірістер (6200)

19

554 809

126 132

Әкімшілік шығындар (7200)

20

189 912

136 616

Өткізілген өнім мен көрсетілген қызмет бойынша шығындар
(7100)

-

-

Қаржыландыру шығындары (7300)

4

-

444 314

113 246

-

-

1 697 821

449 355

-

-

1 697 821

449 355

38 240

(496)

1 659 581

449 851

21

Басқа шығындар (7400)
Қатысу үлесі әдісі бойынша есептелетін еншілес ұйымның
пайда/шығын үлесі
Жалғастырушы қызмет кезеңінен пайда (залал)
Тоқтатылған қызметтен пайда (залал)
Салық салуға дейінгі пайда (залал)
Бірлескен кіріс салығы бойынша шығындар (7700)

22

Таза пайда (залал)

АҚШАНЫҢ ҚОЗҒАЛЫСЫ ТУРАЛЫ ЕСЕП
2008 жылдың 31 желтоқсанының жағдайы бойынша
Ағымдағы кезеңнің
есеп беретін күні

Өткен кезеңнің
есеп беретін күні

1 099 033

466 297

өнімдерді сату

-

-

қызмет көрсету

-

-

алдын-ала алынған қаражат

-

-

дивидендтер

-

-

Көрсеткіштер атауы
1.1 Ақша қаражатының келіп түсуі, барлығы

1 099 033

466 297

1.2 Ақша қаражаттарының шығысы, барлығы

өзге де түсімдер

642 363

238 390

жеткізушілер және мердігерлермен есеп айырысу

57 872

49 284

алдын-ала берілген қаражат

8 176

10 950

айлық жалақы бойынша төлемдер

69 617

52 925

зейнетақы қорларымен есеп айырысу

7 870

5 792

884

693

4

-

35 600

-

әлеуметтік сақтандыру қорымен есеп айырысу
берешектер бойынша есеп айырысу
бірлескен кіріс салығы
өзге де бюджетпен есеп айырысулар

13 934

12 503

өзге төлемдер

448 406

106 243

1.3 Операциялық қызмет нәтижесінде түскен ақша қаражаттарының таза
сомасы (100 тармақ-20 тармақ):

456 670

227 907

152 252 884

77 143 796

2.1 Ақша қаражаттарының келіп түсуі, барлығы
негізгі құралдарды сату
материалдық емес активтерді сату
өзге де ұзақ мерзімді активтерді сату

600

-

-

-

-

-

152 252 284

77 143 796

өзге ұйымдарға берілген берешектерді өтеу

-

-

өзге де түсімдер

-

-

қаржылық активтерді сату

28 | Жылдық есеп 2008

www.kdif.kz

Ағымдағы кезеңнің
есеп беретін күні

Өткен кезеңнің
есеп беретін күні

170 666 304

75 760 742

негізгі құралдарды сатып алу

2 610

1 845

материалдық емес активтерді сатып алу

2 767

-

-

-

170 606 876

75 758 897

-

-

Көрсеткіштер атауы
2.2 Ақша қаражаттарының шығысы, барлығы
оның ішінде:

өзге де ұзақ мерзімді активтерді сатып алу
қаржылық активтерді сатып алу
өзге ұйымдарға берілген берешектер
өзге де төлемдер
2.3 Инвестициялық қызмет нәтижесінде түскен ақша қаражаттарының таза
сомасы (40 тармақ-50 тармақ):
3.1 Ақша қаражаттарының келіп түсуі, барлығы
берешектер алу

54 051

-

(18 413 420)

1 383 054

94 092 557

25 797 869

18 000

-

қаржыландырылған жалға берулер бойынша сыйақы алу

-

-

94 074 557

25 797 869

3.2 Ақша қаражаттарының шығысы, барлығы

89 057

13 512 656

берешектерді өтеу

18 000

-

-

-

өзге де түсімдер

меншікті акциялар алу
дивидендтер төлеу

-

-

71 057

13 512 656

3.3 Қаржылық қызмет нәтижесінде түскен ақша қаражаттарының таза
сомасы (70 тармақ-80 тармақ):

94 003 500

12 285 213

Барлығы: Ақша қаражаттарының ұлғаюы (+) / азаюы (-) (30 тармақ +/- 60
тармақ +/- 90 тармақ +/-)

76 046 750

13 896 174

Есепті кезеңнің басындағы ақша қаражаттары

14 180 166

283 992

Есепті кезеңнің аяғындағы ақша қаражаттары

90 226 916

14 180 166

өзгелері

МЕНШІКТІ КАПИТАЛДАҒЫ ӨЗГЕРІС ТУРАЛЫ ЕСЕП
2008 жылдың 31 желтоқсанының жағдайы бойынша
Жарғы
капиталы

Резерв
капиталы

Салымдар
бойынша
өтемдер
үшін резерв

Инвестицияны
бағалау

Негізгі
қаражатты
бағалау

Таратылмаған
пайда
(залал)

Қорытынды
капитал

16 000 000

10 000

10 478 883

(403 783)

100

449 851

26 535 051

Есеп саясатындағы өзгеріс

-

-

-

-

-

-

-

Қайта саналған қалдық

-

-

-

-

-

-

-

Негізгі құралдарды қайта
бағалау

-

-

-

-

(81)

-

(81)

Сатуға арналған
қолданыстағы құнды қағаздар
бағасын өзгерту

-

-

-

563 980

-

-

563 980

Ағымдағы ақшаны
сақтандыру

-

-

-

-

-

-

-

Басқа операциалардан
пайда (залал)

-

-

-

-

-

-

-

Тікелей капиталдың өзінде
танылған пайда/залал

-

-

-

-

-

-

-

Кезеңдегі пайда/залал

-

-

-

-

-

-

-

Кезеңдегі барлық пайда/
залал

-

-

-

-

-

1 659 581

1 659 581

Атауы

Есепті кезеңнің
1-қаңтарына қалдық

Дивидендтер

-

-

-

-

-

-

84 000 000

-

-

-

-

-

Сатып алынған акциялар

-

-

-

-

-

-

-

Ішкі аудармалар

-

-

-

-

-

81

81

Акция эмиссиясы

84 000 000
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Атауы

Таратылмаған
пайда
(залал)

Қоры-тынды
капитал

Жарғы
капиталы

Резерв
капиталы

Салымдар
бойынша
өтемдер
үшін резерв

Инвестицияны
бағалау

Негізгі
қаражатты
бағалау

Оның ішінде:

-

-

-

-

-

-

-

Негізгі құралдардың
жинақталған
қайтабағалануының өзгерісі

-

-

-

-

-

81

81

Резервті капиталды
қалыптастыру

-

150 000

-

-

-

(150 000)

-

Жеке тұлғалардың
салымдарын өтеу үшін
арналған кепілдік резервін
қалыптастыру

-

-

10 024 490

-

-

(299 851)

9 724 639

Есепті жылдың 31жетоқсанына қалдық

100 000 000

160 000

20 503 373

160 197

19

1 659 662

122 483 251

Алдыңғы жылдың 1 қаңтарына қалдық

1 000 000

10 000

11 984 073

181 655

109

506 842

13 682 679

Есеп саясатындағы өзгеріс

-

-

-

-

-

-

-

Қайта саналған сальдо

-

-

-

-

-

(506 842)

(506 842)

Негізгі құралдарды қайта
бағалау

-

-

-

-

(9)

-

(9)

Сатуға арналған
қолданыстағы құнды қағаздар
бағасын өзгерту

-

-

-

(585 438)

-

-

(585 438)

Ағымдағы ақшаны
сақтандыру

-

-

-

-

-

-

-

Басқа операциа-лардан
пайда (залал)

-

-

-

-

-

-

-

Тікелей капиталдың өзінде
танылған пайда/залал

-

-

-

-

-

-

-

Кезеңдегі пайда/залал

-

-

-

-

-

-

-

Кезеңдегі барлық пайда/
залал

-

-

-

-

-

449 851

449 851

Дивидендтер

-

-

-

-

-

-

-

15 000 000

-

-

-

-

-

15 000 000

Сатып алынған акциялар

-

-

-

-

-

-

-

Ішкі аудармалар

-

-

-

-

-

-

-

Оның ішінде:

-

-

-

-

-

-

-

Негізгі құралдардың
жинақталған
қайтабағалауының өзгерісі

-

-

-

-

-

-

-

Резервті капиталды
қалыптастыру

-

-

(1 505 190)

-

-

-

(1 505 190)

Жеке тұлғалардың
салымдарын өтеу үшін
арналған кепілдік резервін
қалыптастыру

-

-

-

-

-

-

-

Басқа да операциялар

16 000 000

10 000

10 478 883

(403 783)

100

449 851

26 535 051

Алдыңғы жылдың 31желтоқсанына қалдық

16 000 000

10 000

10 478 883

(403 783)

100

449 851

26 535 051

Акция эмиссиясы

Кордың Төрайымы
Бас бухгалтер
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