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Тәуелсіз аудиторлардың аудиторлық есебі 

«Қазақстан Ұлттық Банкінің Ұлттық инвестициялық корпорациясы» АҚ Акционеріне 
және Директорлар кеңесіне  

Пікір 

Біз 2018 жылдың 31 желтоқсанындағы жағдай бойынша қаржылық жағдай туралы 
есептен, көрсетілген күні аяқталған жыл бойынша пайда немесе залал және өзге 
жиынтық кіріс туралы, меншікті капиталдағы өзгерістер және ақша қаражатының 
қозғалысы туралы есептерден, сондай-ақ есеп саясатының негізгі ережелері мен 
басқа түсіндірмелі ақпараттан тұратын Қазақстан Ұлттық Банкінің Ұлттық 
инвестициялық корпорациясы» АҚ (әрі қарай – «Компания») қаржылық есептіліктің 
аудитін жүргіздік. 

Біздің пікірімізше, қаржылық есептілік Қаржылық есептіліктің халықаралық 
стандарттарына («ҚЕХС») сәйкес барлық елеулі қатынастарда Компанияның  
2018 жылдың 31 желтоқсанындағы қаржылық жағдайын және көрсетілген күні 
аяқталған жыл бойынша қаржылық нәтижелерін және ақша қаражаттарының 
қозғалысын әділ көрсетеді. 

Пікір білдіруге негіздеме 

Біз Аудиттің халықаралық стандарттарына сәйкес аудит жүргіздік. Осы 
стандарттар бойынша біздің жауапкершілігіміз одан әрі есебіміздің «Қаржылық 
есептілік аудитіне аудиторлардың жауапкершілігі» бөлімінде сипатталған. Біз 
Бухгалтерлерге арналған халықаралық әдеп стандарттары Кеңесінің кәсіби 
бухгалтерлерге арналған әдеп кодексіне («БАХӘСК кодексі») және біздің 
қаржылық есептіліктің аудитіне тиісті Қазақстан Республикасында қолданылатын 
әдептілік талаптарға сәйкес Компанияға қатысты тәуелсіз болып табыламыз және 
біз басқа да әдептілік міндеттемелерді аталған талаптар мен БАХӘСК кодексіне 
сәйкес орындадық. Біз алған аудиторлық дәлелдер біздің пікірімізді білдіруге 
негіздеме болуға жеткілікті және тиісті деп есептейміз.  

Қаржылық есептілік үшін Басшылық пен корпоративтік басқаруға 
жауап беретін тұлғалардың жауапкершілігі  

Басшылық ҚЕХС-ға сәйкес көрсетілген қаржылық есептіліктің дайындалуы мен 
әділ ұсынылуына және де алаяқтық әрекеттер немесе қателіктер салдарынан 
елеулі бұрмаланбаған қаржылық есептілікті дайындау үшін басшылық қажет деп 
анықтайтын ішкі бақылау жүйесіне жауапты. 

Қаржылық есептілікті дайындауда басшылық Компанияның үздіксіз қызметін 
жалғастыру қабілетін бағалау, сәйкес жағдайларда үздіксіз қызметке қатысты 
мәселелерді ашып көрсету және басшылық Компанияны жауып тастауға немесе 
оның операцияларын тоқтатуды ниеттеніп отырған немесе одан басқа нақты 
балама нұсқасы болмаған жағдайларды қоспағанда бухгалтерлік есептің үздіксіз 
қызмет негізін қолдану үшін жауапты..
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Басқару өкілеттілігіне ие тұлғалар Компанияның қаржылық есептілігін дайындауды 
қадағалауға жауапты. 

Қаржылық есептілік аудитіне аудиторлардың жауапкершілігі  

Біздің мақсатымыз қаржылық есептіліктің толығымен алаяқтық әрекеттер немесе 
қателіктер салдарынан елеулі бұрмаланбағандығы туралы ақылға қонымды 
сенімділік алу және де біздің пікіріміз енетін аудиторлардың есебін шығару. Ақылға 
қонымды сенімділік жоғары дәрежедегі сенімділікті білдіреді, бірақ Аудиттің 
халықаралық стандарттарына сәйкес жүргізілген аудит бар болған кездегі елеулі 
бұрмалануларды әрқашан табатындығына кепіл болып табылмайды. 
Бұрмаланулар алаяқтық әрекеттер немесе қателіктердің нәтижесі болуы мүмкін 
және де егер олар жеке немесе жиынтық түрінде осы қаржылық есептілік негізінде 
қабылданатын экономикалық шешімдерге ықпал етуі негізді түрде жорамалданса, 
маңызды болып саналады.  

АХС-ға сәйкес жүргізілген аудит шеңберінде біз кәсіби пайымдауды қолданамыз 
және бүкіл аудит бойы кәсіби күмәншілдікті сақтаймыз. Одан бөлек біз келесілерді 
орындаймыз:  

— алаяқтық әрекеттер немесе қателіктер салдарынан қаржылық есептіліктің 
елеулі бұрмалану тәуекелін анықтаймыз және бағалаймыз; осы тәуекелдерге 
жауап ретінде аудиторлық рәсімдерді әзірлейміз және өткіземіз; өз пікірімізді 
білдіру үшін негіз болатын жеткілікті және тиісті аудиторлық дәлелдер аламыз. 
Алаяқтық әрекеттер нәтижесінде елеулі бұрмалануларды анықтамау тәуекелі 
қателіктер нәтижесінде елеулі бұрмалануларды анықтамау тәуекелінен 
жоғары, өйткені алаяқтық әрекеттер сөз байласу, жалғандық, қасақана өткізу, 
ақпаратты немесе әрекетті бұрмалап көрсетулерді немесе ішкі бақылау 
жүйесін айналып өтуді қамтуы мүмкін;  

— жағдайларға сәйкес келетін аудиторлық рәсімдерді әзірлеу мақсатында, бірақ 
Компанияның ішкі бақылау жүйесінің тиімділігі туралы пікір білдіру мақсатында 
емес, аудит үшін маңызы бар ішкі бақылау жүйесінің түсінігін аламыз; 

— қолданылатын есеп саясатының тиісті сипатын және бухгалтерлік 
бағалаулардың негізділігін және басшылық дайындаған сәйкесінше ақпаратты 
ашып көрсетуді бағалаймыз; 

— басшылықтың үздіксіз қызмет негізін қолдануының заңдылығы туралы 
қорытынды жасаймыз және де алынған аудиторлық дәлелдер негізінде 
Компанияның үздіксіз қызметін жалғастыру қабілетіне елеулі күмән туғызуы 
мүмкін оқиғалар немесе шарттарға байланысты елеулі белгісіздіктің бар-
жоқтығы туралы қорытынды жасаймыз. Егер біз елеулі белгісіздік бар деген 
қорытындыға келсек, біздің аудиторлардың есебінде қаржылық есептіліктегі 
сәйкес ашып көрсетілген ақпаратқа назар аудартуымыз керек немесе осындай 
ашып көрсетілген ақпарат орынсыз болса, пікірімізді түрлендіруіміз керек. 
Біздің корытындыларымыз біздің аудиторлардың есебінің күніне дейін алынған 
аудиторлық дәлелдерге негізделген. Алайда болашақ оқиғалар немесе 
шарттар Компанияның үздіксіз қызметті жалғастыру қабілетінен айырылып 
қалуына әкелуі мүмкін;  

— қаржылық есептілікте ашып көрсетілген ақпаратты қоса алғанда оның бүтіндей 
ұсынылуын, құрылымы мен мазмұнын және қаржылық есептіліктің негізінде 
жатқан операциялар мен оқиғаларды әділ ұсынылуын қамтамасыз етілетіндей 
көрсетуіне бағалау жүргіземіз.

 

 
 
 





«Қазақстан Ұлттық Банкінің Ұлттық инвестициялық корпорациясы» АҚ  
2018 жылдың 31 желтоқсанында аяқталған жыл үшін пайда немесе залал  

және өзге жиынтық кіріс туралы есеп  
 

Пайда немесе залал және өзге жиынтық кіріс туралы есеп осы қаржылық есептіліктің ажырамас бөлігі 
болып табылатын ескертпелерімен бірге қарастырылуға тиіс.                                                                     6 

* Компания 9 ҚЕХС (IFRS) 2018 жылдың 1 қаңтарынан бастап пайдалана бастады.  Таңдап алынған 
ауысу әдістеріне сәйкес салыстырмалы ақпарат қайта есептелмейді (2(д) ескертпесін қараңыз). 9 ҚЕХС 
(IFRS) пайдалану нәтижесінде Компания белгілі бір баптарды ұсыну тәртібін өзгертті, салыстырмалы 
деректерді ұсыну да сәйкес түрде өзгертілді (3(е) ескертпесін қараңыз). 

6-беттен 58-бетке дейін ұсынылған қаржылық есептілікті басшылық 2019 жылдың  
5 наурызында мақұлдады және оның атынан қол қойылды: 
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Баймагамбетов А. М.      Кишибаева К. Н. 
Басқарма Төрағасы                 Бас бухгалтер 

 

 

 

 Ескерту 
2018 ж.  

мың теңге  
2017 ж. *  

мың теңге 

Тиімді сыйақы мөлшерлеме әдісін пайдаланып 
есептелген пайыздық кіріс 6 2,618,493  2,643,057 

Операциялық шығындар 7 (1,829,048)  (1,564,779) 

Қызмет көрсетуден түскен комиссиялық кіріс  8 3,044  2,650 

Өзге (шығындар)/кірістер   (10,978)  261,083 

Табыс салығынан түскен пайда  781,511  1,342,011 

Табыс салығы бойынша үнемдеу/(шығын)  9 6,957  (25,771) 

Бір жылдағы пайда  788,468  1,316,240 

Табыс салығы шегерілген өзге жиынтық кіріс     

Қайта жіктелген немесе соңыра пайда немесе залал 
құрамына жіктелуі мүмкін баптар:     

Әділ құнының өзгеру резерві (қарыз құралдары):     

- Әділ құнының таза өзгерісі  11,088  41,264 

Қайта жіктелген немесе соңыра пайда немесе залал 
құрамына жіктелуі мүмкін барлық бап  11,088  41,264 

Табыс салығы шегерілген өзге жиынтық кіріс  11,088  41,264 

Бір жылдағы жалпы жиынтық кіріс  799,556  1,357,504 
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 Ескерту 
2018 ж.  

мың теңге  
2017 ж. * 

мың теңге 

АКТИВТЕР     

Ақша қаражаттары және оның баламалары 10 3,235,221  3,184,077 

Инвестициялық бағалы қағаздар 11 37,816,155  38,402,420 

Негізгі қаражаттар және материалдық емес активтер  51,132  44,588 

Өзге активтер  159,551  110,058 

Активтер жиыны  41,262,059  41,741,143 

     

МІНДЕТТЕМЕЛЕР     

Өзге міндеттемелер 12 413,246  379,138 

Міндеттемелер жиыны  413,246  379,138 

     

МЕНШІКТІ КАПИТАЛ 13    

Акционерлік капитал  40,000,000  40,000,000 

Қосымша төленген капитал  60,311  56,819 

Әділ құнының өзгеру резерві  -  (11,088) 

Бөлінбеген пайда  788,502  1,316,274  

Меншікті капитал жиыны  40,848,813  41,362,005 

Міндеттеме және меншікті капитал жиыны  41,262,059  41,741,143 

* Компания 9 ҚЕХС (IFRS) 2018 жылдың 1 қаңтарынан бастап пайдалана бастады.  Таңдап алынған 
ауысу әдістеріне сәйкес салыстырмалы ақпарат қайта есептелмей ді (2(д) ескертпесін қараңыз). 9 
ҚЕХС (IFRS) пайдалану нәтижесінде Компания белгілі бір баптарды ұсыну тәртібін өзгертті, 
салыстырмалы деректерді ұсыну да сәйкес түрде өзгертілді (3(е) ескертпесін қараңыз). 
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2018 жылдың 31 желтоқсанында аяқталған жыл үшін ақша қаражатының қозғалысы туралы есеп 

Ақша қаражатының қозғалысы туралы есеп осы қаржылық есептіліктің ажырамас бөлігі болып 
табылатын ескертпелерімен бірге қарастырылуға тиіс. 
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* Компания 9 ҚЕХС (IFRS) 2018 жылдың 1 қаңтарынан бастап пайдалана бастады.  Таңдап алынған 
ауысу әдістеріне сәйкес салыстырмалы ақпарат қайта есептелмей ді (2(д) ескертпесін қараңыз). 9 
ҚЕХС (IFRS) пайдалану нәтижесінде Компания белгілі бір баптарды ұсыну тәртібін өзгертті, 
салыстырмалы деректерді ұсыну да сәйкес түрде өзгертілді (3(е) ескертпесін қараңыз). 

 
 

 
 2018 ж.  

мың теңге  
2017 ж. * 

мың теңге 

ОПЕРАЦИЯЛЫҚ ҚЫЗМЕТТЕН ТҮСКЕН АҚША 
ҚАРАЖАТЫНЫҢ ҚОЗҒАЛЫСЫ 

 
   

Алынған пайыздық кіріс  2,812,588  2,825,553  

Сенімді басқарудан алынған комиссиялық кіріс  2,650  2,666  

Өзге кірістер (шығындар) бойынша төлемдер  (10,977)  261,087  

Қызметкерлерге төленген шығындар  (1,080,351)  (1,128,750)  

Өзге жалпы шаруалық және әкімшілік шығындар төленген  (698,119)  (547,281)  

     

Операциялық активтердің кемуі     

Өзге активтер  (43,015)  (22,471) 

Операциялық қызметтен түскен ақша қаражатының 
таза шамасы  

 
982,776  1,390,804 

     

ИНВЕСТИЦИЯЛЫҚ ҚЫЗМЕТТЕН ТҮСКЕН АҚША 
ҚАРАЖАТЫНЫҢ ҚОЗҒАЛЫСЫ 

 
   

Инвестициялық бағалы қағаздарды сату мен өтеуден 
түсімдер 

 
403,258  303,044 

Негізгі құралдар мен материалдық емес активтерді сатып алу   (18,650)  (18,136) 

Инвестициялық қызметтен алынған ақша қаражатының 
таза шамасы 

 
384,608  284,908 

     

ҚАРЖЫЛЫҚ ҚЫЗМЕТТЕН ТҮСКЕН АҚША 
ҚАРАЖАТЫНЫҢ ҚОЗҒАЛЫСЫ  

 
   

Дивидендтер төлеу  (1,316,240)  (1,448,160) 

Қаржылық қызметте пайдаланылған ақша 
қаражатының таза шамасы  

 
(1,316,240)  (1,448,160) 

     

Ақша қаражатының және оның баламасының таза 
ұлғаюы 

 
51,144  227,552 

Жыл басындағы ақша қаражаттары және олардың 
баламалары 

 
3,184,077  2,956,525 

Жыл соңындағы ақша қаражаттары және олардың 
баламалары (10-ескертпе) 

 
3,235,221  3,184,077 



«Қазақстан Ұлттық Банкінің Ұлттық инвестициялық корпорациясы» АҚ 
2018 жылдың 31 желтоқсанында аяқталған жыл үшін меншікті капиталдағы өзгерістер туралы есеп  

 

Меншікті капиталдағы өзгерістер туралы есеп осы қаржылық есептіліктің ажырамас бөлігі болып табылатын ескертпелерімен бірге қарастырылуға тиіс. 
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мың теңге 
Акционерлік 

капитал  

Қосымша 
төленген 
капитал  

Әділ құнының 
өзгеру резерві  

Бөлінбеген 
пайда  

Меншікті 
капитал 
жиыны 

2017 жылғы 1 қаңтардағы жағдай бойынша қалдық 40,000,000  53,625  (52,352)  1,448,194  41,449,467 

Жиынтық кіріс жиыны          

Бір жылдағы пайда -  -  -  1,316,240  1,316,240 

Өзге жиынтық кіріс          

Қайта жіктелген немесе соңыра пайда немесе залал құрамына жіктелуі мүмкін 
баптар:          

Сату үшін қолда бар қаржы активтерінің әділ  құнының таза өзгеруі -  -  41,264  -  41,264 

Қайта жіктелген немесе соңыра пайда немесе залал құрамына қайта жіктелуі 
мүмкін баптар жиыны -  -  41,264  -  41,264 

Өзге жиынтық кіріс жиыны -  -  41,264  -  41,264 

Бір жылдағы өзге жиынтық кіріс жиыны -  -  41,264  1,316,240  1,357,504 

Меншікті капитал құрамында тікелей көрсетілген меншік иелерімен 
жасалатын операциялар           

Қайтарымсыз алынған қызметтер және мүлік -  3,194  -  -  3,194 

Төленген дивидендтер (13 (в) ескертпе) -  -  -  (1,448,160)  (1,448,160) 

Меншік иелерімен жасалатын операциялар жиыны -  3,194  -  (1,448,160)  (1,444,966) 

2017 жылғы 31 желтоқсандағы жағдай бойынша қалдық 40,000,000  56,819  (11,088)  1,316,274  41,362,005 



«Қазақстан Ұлттық Банкінің Ұлттық инвестициялық корпорациясы» АҚ 
2018 жылдың 31 желтоқсанында аяқталған жыл үшін меншікті капиталдағы өзгерістер туралы есеп  

 

Меншікті капиталдағы өзгерістер туралы есеп осы қаржылық есептіліктің ажырамас бөлігі болып табылатын ескертпелерімен бірге қарастырылуға тиіс. 
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мың теңге 
Акционерлік 

капитал  

Қосымша 
төленген 
капитал  

Әділ құнының 
өзгеру резерві  

Бөлінбеген 
пайда  

Меншікті 
капитал 
жиыны 

2018 жылғы 1 қаңтардағы жағдай бойынша қалдық * 40,000,000  56,819  (11,088)  1,316,274  41,362,005 

2018 жылғы 1 қаңтардағы жағдай бойынша 9 ҚЕХС (IFRS) ауысқаннан әсер (5-
ескертпе) -  -  -  -  - 

2018 жылғы 1 қаңтардағы жағдай бойынша қайта саналған қалдық 40,000,000  56,819  (11,088)  1,316,274  41,362,005 

Жиынтық кіріс жиыны          

Бір жылдағы пайда -  -  -  788,468  788,468 

Өзге жиынтық кіріс          

Қайта жіктелген немесе соңыра пайда немесе залал құрамына жіктелуі мүмкін 
баптар:          

Әділ құнының өзгеру резерві (қарыз құралдары):          

Өзге жиынтық кіріс арқылы әділ құны бойынша бағаланған қаржы активтері әділ 
құнының таза өзгерісі -  -  11,088  -  11,088 

Қайта жіктелген немесе соңыра пайда немесе залал құрамына жіктелуі мүмкін 
баптар жиыны -  -  11,088  -  11,088 

Өзге жиынтық кіріс жиыны  -  -  11,088  -  11,088 

Бір жылдағы жиынтық кіріс жиыны -  -  11,088  788,468  799,556 

Меншікті капитал құрамында тікелей көрсетілген меншік иелерімен 
жасалатын операциялар            

Қайтарымсыз алынған қызметтер және мүлік  -  3,492  -  -  3,492 

Төленген дивидендтер (13(в)-ескертпе) -  -  -  (1,316,240)  (1,316,240) 

Меншік иелерімен жасалатын операциялар жиыны  -  3,492  -  (1,316,240)  (1,312,748) 

2018 жылғы 31 желтоқсандағы жағдай бойынша қалдық 40,000,000  60,311  -  788,502  40,848,813 
 
* Компания 9 ҚЕХС (IFRS) және 15 ҚЕХС (IFRS) 2018 жылдың 1 қаңтарынан бастап пайдалана бастады. Таңдап алынған ауысу әдістеріне сәйкес салыстырмалы ақпарат 
қайта есептелмейді (2(д) ескертпесін қараңыз).  



«Қазақстан Ұлттық Банкінің Ұлттық инвестициялық корпорациясы» АҚ 
2018 жылдың 31 желтоқсанында аяқталған жыл үшін қаржылық есептілікке ескертпелер 
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1 Есеп беретін кәсіпорын 
(а) Ұйымдастырушылық құрылымы және қызметі  

«Қазақстан Ұлттық Банкінің Ұлттық инвестициялық корпорациясы» АҚ (бұдан әрі – 
«Компания») Қазақстан Республикасында акционерлік қоғам ретінде 2012 жылы құрылды, 
заңды тұлғаны мемлекеттік тіркеу туралы № 798-1910-06-АҚ куәлігі 2012 жылы  
25 маусымда берілген (өзгерістер мен толықтырулар 2017 жылдың 31 қаңтарында енгізілген). 

Компанияның негізгі қызмет түрлері – ҚР Ұлттық қорының активтерін, Қазақстан 
Республикасы Ұлттық Банкінің (бұдан әрі – «ҚРҰБ») алтын-валюталық активтерін, 
зейнеткерлік активтерді және өзге активтерді ҚР заңнамасында белгіленген тәртіпте жүзеге 
асыру болып табылады.  

Компания бағалы қағаздар нарығындағы қызметін ҚРҰБ инвестициялық портфельді басқару 
қызметімен айналысуға 2012 жылы 20 желтоқсанда берген № 4.1.4.110 мемлекеттік 
лицензиясы негізінде жүзеге асырды. «Бағалы қағаздар нарығы туралы заңына» енгізілген 
өзгертулерге байланысты Компания 2015 жылдың 15 мамырынан бастап мемлекеттік 
лицензиясыз жұмыс жасайды. 

Компания Қазақстан Республикасы, 050051, Алматы қ., Достық даңғылы, 136-үй мекенжайы 
бойынша тіркелген.  

Компанияның жалғыз акционері – ҚРҰБ (бұдан әрі – «Бас компания») болып табылады. 
Қаражаттың басым бөлігі Бас компаниядан тартылған. Осының салдары ретінде Компания 
Бас компанияға экономикалық тұрғыдан тәуелді болады. Осыған қосымша, Компанияның 
қызметі Бас компанияның талаптарымен тығыз байланысты болады. Байланысты 
тараптармен операциялар толығырақ 18 ескертпеде көрсетілген.  

Компания мен ҚРҰБ арасында 2015 жылы 18 маусымда жасалған ҚРҰБ алтын-валюталық 
активтерінің бөлігін сенімгерлік инвестициялық басқару туралы шарт талаптарына сәйкес 
ҚРҰБ балама инвестициядағы инвестициялық бағдарламаны жүзеге асыру мақсатында 
арнайы бағыттағы компания (бұдан әрі – «Қор») құрылған. Компания Қордың құны 100 АҚШ 
долларына тең (19 мың теңге) басқару активтерін иеленеді және Қор активтерін басқаруды 
жүзеге асырады. Акциялар құны мәміле жасасу күніндегі бағам бойынша теңгеге 
айырбасталған. Қаржылық жағдай туралы есебінде осы инвестициялар басқа активтерде 
есептеледі. 

Компания Қор активтерін басқаратынына қарамастан, ол Қор кірістерінің өзгерісі бойынша 
тәуекелге ұшырамайды, осыған байланысты инвестициядан түсетін барлық экономикалық 
пайданы тікелей ҚРҰБ алады. Өкілеттіліктер мен пайдалар арасындағы өзара байланыс 
элементі болмағандықтан, Компания агент ретінде жұмыс жасайды. «Шоғырландырылған 
қаржылық есептілік» 10 ҚЕХС (IFRS) талаптарына сәйкес Қор Компания үшін шоғырландыру 
нысаны болып табылмайды.  

(б) Қазақстан Республикасындағы шаруашылық қызметті жүзеге асыру шарттары 

Компания өз қызметін басымдылықты Қазақстан аумағында жүзеге асырады. Соның 
салдарынан Компания қызметі дамушы нарықтарына сипатты ерекшелігін көрсететін 
Қазақстан нарығындағы экономикалық және қаржы тәуекелдеріне ұшырайды. Нормативтік 
құқықтық база және салық заңнамасы ары қарай жетілдірілуде, бірақ олар әртүрлі талқылану 
мүмкіндігіне жол беріп, жиі енгізілетін өзгерістерге ұшырайды, бұл өз қызметін Қазақстанда 
жүргізетін кәсіпорындар үшін құқықтық және фискалдық жүйелердің өзге кемшіліктерімен 
жиынтығында қиындықтар тудырады. Одан өзге 2015 ж. болған Қазақстан теңгесінің 
құнсыздануы және әлемдік нарықта мұнай бағасының төмендеуі шаруашылық қызметті 
жүзеге асырудың белгісіздік деңгейін арттырды. Ұсынылып отырған қаржылық есептілік 
қаржылық-шаруашылық қызметін жүзеге асырудың істегі шартының Компанияның қызмет 
ету нәтижесіне және оның қаржылық жағдайына мүмкін ықпал етуін басшылықтың 
бағалауын көрсетеді. Шаруашылық етудің болашақ шартының нақты әсері оларға 
басшылықтың берген бағасынан өзге болуы мүмкін.  



«Қазақстан Ұлттық Банкінің Ұлттық инвестициялық корпорациясы» АҚ 
2018 жылдың 31 желтоқсанында аяқталған жыл үшін қаржылық есептілікке ескертпелер 
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2 Есепке алу негіздері 
(а) Қолданылатын стандарттарға сәйкестік туралы мәлімдеме 

Ұсынылатын қаржылық есептілік Қаржылық есептіліктің халықаралық стандартына (ҚЕХС) 
сәйкес әзірленген. 

Бұл оны дайындау барысында 9 ҚЕХС (IFRS) «Қаржы құралдары» қолданылған 
Компанияның жылдық қаржылық есептілігінің бірінші жинақталымы. Есеп саясатының 
негізгі ережелерінің өзгерістері 2(д) ескертпеде сипатталған. 

(б) Қаржы көрсеткіштерін бағалау қағидалары 

Қаржылық есептілік оған әділ құн бойынша бағаланатын, олардың өзгерістері әділ құн 
бойынша көрсетілетін басқа да жиынтық кіріс құрамында көрсетілетін (2017 жылы: сату үшін 
қолда бар қаржы активтері) қаржы активтерінен басқа, нақты шығындар бойынша есептеу 
қағидаларына сәйкес дайындалған. 

(в) Функционалдық валюта және қаржылық есептілік деректерін ұсыну валютасы 

Компанияның функционалдық валютасы Қазақстан Республикасының ұлттық валютасы 
болып табыла отырып, Компания жүргізетін операциялардың және оның қызметіне ықпал 
ететін оларға байланысты міндеттердің басым бөлігінің экономикалық мәнін барынша жақсы 
көрсететін қазақстан теңгесі болып табылады. 

Қазақстан теңгесі осы қаржылық есептіліктің деректерін ұсыну валютасы да болып табылады.  

Теңгемен берілген барлық сандық көрсеткіштер, егер басқалай көрсетілмесе, ең жақын мыңға 
дейін дөңгелектелді.  

(г) Бағалаулар мен пайымдауларды пайдалану 

Қаржылық есептілікті ҚЕХС сәйкес дайындау басшылықтан есеп саясатының қолданатын 
қағидаларына және активтер, міндеттемелер, кірістер және шығындардың көрсетілетін 
сомасына әсер ететін кәсіби пайымдауларды, есептік бағалаулар мен пайымдауларды 
пайдалануға міндеттейді. Нақты нәтижелер көрсетілген бағалаудан өзгеше болуы мүмкін. 

Бағалау және оның негізіндегі пайымдаулар тұрақты негізде қайта қарастырылады. Есептік 
бухгалтерлік бағалаулардағы өзгерістер бағалау қайта қарастырылған кезеңде, сондай-ақ 
қандай  да бір бағалаудың өзгерісі қаржылық есептіліктің деректеріне әсер ететін әрбір 
болашақ кезеңде танылады. 

Пайымдаулар 

Қаржылық есептілікте танылған шамаларға анағұрлым маңызды әсер еткен есеп саясатын 
қолданған кезде пайдаланылған пайымдаулар туралы ақпарат келесі ескертпелерде ашып 
көрсетілген: 

• 2018 жылы ғана қолдануға боларлық: 

‒ Қаржылық активтер жіктемесі: шегінде қаржылық активтер ұстап қалынатын 
бизнес-моделді бағалау және қаржылық активтің шарттағы талаптары тек негізгі 
сома мен негізгі соманың өтелмеген қалдығының пайыздарын төлеуді 
қарастыратын-қарастырмайтынын бағалау – 3(г)(i) ескертпелері. 
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2 Есепке алу негіздері, жалғасы 
(г) Бағалаулар мен пайымдауларды пайдалану, жалғасы  

Болжамдар және бағалаудың белгісіздігі 

Белгісіздікке байланысты, 2018 жылы 31 желтоқсанда аяқталған жыл үшін қоса беріліп 
отырған қаржылық есептілікте жасалған болжамдар мен бағалар туралы ақпарат келесі 
ескертпелерде ашып көрсетілген: 

• 2018 жылға ғана қолдануға боларлық: 

‒ Қаржы құралдарының құнсыздануы: ККЗ бағалау моделі үшін бастапқы деректерді 
анықтау, оның ішінде болжамдық ақпаратты енгізу – 4 ескертпе. 

• 2018 және 2017 жылдары қолдануға боларлық: 

‒ Қорды шоғырландыру – 1(а) ескертпе; 

‒ Табыс салығы бойынша үнемдеу – 9 ескертпе; 

‒ Қаржы активтері мен міндеттемелерінің әділ құны – 19 ескертпе. 

(д) Есеп саясатын және деректерді ұсыну тәртібін өзгерту 

Компания 9 ҚЕХС (IFRS) 2018 жылдың 1 қаңтарынан пайдалана бастады.  

2018 жылдың 1 қаңтарынан бастап Компанияның қаржылық есептілігіне айтарлықтай әсер 
етпейтін басқа да стандарттар мен түсініктемелерге де түзетулер жасалды. 

Осы қаржылық есептілігін жасаған кезде 9 ҚЕХС (IFRS) ауысудың таңдалған әдістеріне 
сәйкес салыстырмалы ақпарат, жалпы алғанда қайта саналған жоқ. 

Аталған стандарттарды бірінші пайдаланудан болған әсер ең әуелі келесідей түйінделеді: 

• қаржы активтерінің құнсыздануынан залал сомасының ұлғаюы (5 ескертпесін қараңыз); 

• 9 ҚЕХС (IFRS) талаптарына сәйкес ақпаратты қосымша ашып көрсету (4-ші және 5-ші 
ескертпелерін қараңыз). 

A. 9 ҚЕХС (IFRS) «Қаржы құралдары»  

9 ҚЕХС (IFRS) қаржылық активтер, қаржылық міндеттемелер және қаржылық емес 
активтерді сатып алуға немесе сатуға кейбір шарттарды мойындау мен бағалауға қатысты 
талаптарды белгілейді. Бұл стандарт 39 ҚЕХС (IAS) «Қаржы құралдары: мойындау мен 
бағалау» ауыстырады. 9 ҚЕХС (IFRS) 9 талаптары 39 ҚЕХС (IAS) 39 талаптарынан 
айтарлықтай өзгешеленеді. Жаңа стандарт қаржылық активтер есебіне және қаржылық 
міндеттемелер есебінің кейбір аспектілеріне түбегейлі өзгерістер енгізеді.  

9 ҚЕХС (IFRS) ауысу нәтижесінде Компания 1 ҚЕХС (IAS) «Қаржылық есептілікті ұсыну» 
түзетулерді пайдаланды, оларға сәйкес тиімді пайыздық мөлшерлеме әдісін пайдалана 
отырып есептелген жекелеген пайыз кірістері пайда немесе залал және өзге жиынтық кіріс 
туралы есебінде ұсыну талап етіледі. Бұрын Компания аталған кіріс сомасын қаржылық 
есептіліктің ескертпелерінде ашып көрсеткен. 

Бұдан бөлек, Компания 7 ҚЕХС (IFRS) «Қаржы құралдары: ақпаратты ашып көрсету» 2018 
жыл ішіндегі ақпаратты ашып көрсетуге қатысты тиісті түзетулерді пайдаланды, осы 
түзетулер салыстырмалы ақпаратқа қатысты қолданылған жоқ. 

Бұдан әрі 9 ҚЕХС (IFRS) қолданумен негізделген Компанияның есеп саясатындағы тұтқалы 
өзгерістер туралы жалпы ақпарат ұсынылған. 
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2 Есепке алу негіздері, жалғасы 
(д) Есеп саясатын және деректерді ұсыну тәртібін өзгерту, жалғасы  

Қаржылық активтер мен қаржылық міндеттемелерді жіктеу  

А. 9 ҚЕХС (IFRS) «Қаржы құралдары», жалғасы  

9 ҚЕХС (IFRS) қаржы активтері бағалаудың негізгі үш санатын қамтиды: амортизацияланған 
құны бойынша, өзге жиынтық кіріс арқылы әділ құны бойынша және пайда немесе залал 
арқылы әділ құны бойынша бағалау. Қаржы құралдарын 9 ҚЕХС (IFRS) аясында жіктеу 
әдетте қаржы активтерінің басқарылу және шарттық ақша ағыны ерекшеліктерін есепке алу 
бизнес үлгісіне негізделеді. Стандарт қолданыстағы 39 ҚЕХС (IАS) стандартының келесі 
санаттарын жояды: өтеуге дейін ұсталатын активтер, кредиттер және дебиторлық берешек 
және сату үшін қолда бар активтер. 9 ҚЕХС (IFRS) сәйкес оларда негізгі шарт 9 ҚЕХС (IFRS) 
пайдалану саласына жататын қаржы активі болып табылатын шарттарға кірістірілген туынды 
қаржы құралдары негізгі шарттан ешқашан ажыратылмайды. Оның орнына бүкіл гибридті 
құрал толығымен оны жіктеу мақсатында бағаланады. Компания қаржы активтерін 9 ҚЕХС 
(IFRS) сәйкес қалай жіктейтініне қатысты түсініктемелер 3(г)(i) ескертпелерінде көрсетілген.  

9 ҚЕХС (IFRS) қаржылық міндеттемелерге байланысты жіктеулерге қойылған 39 ҚЕХС (IАS) 
39 стандартының талаптарын негізінен сақтап қалды.  

Компания қаржы активтерін 9 ҚЕХС (IFRS) сәйкес қалай жіктейтініне қатысты 
түсініктемелер 3(г)(i) ескертпесінде көрсетілген. 

Қаржы активтерінің құнсыздануы 

9 ҚЕХС (IFRS) өзі 39 ҚЕХС (IАS) қолданылатын «келтірілген залал» моделін «күтілетін 
кредиттік залал» моделіне ауыстырады. Құнсыздануды бағалаудың жаңа моделі сондай-ақ 
қарыздар берудің кейбір міндеттемелеріне және қаржылық кепілдік шарттарына 
қолданылады, бірақ үлестік құралдар инвестицияларына қатысты қолданылмайды.  

9 ҚЕХС (IFRS) сәйкес кредит залалдары 39 ҚЕХС (IAS) сәйкестен бұрынырақ танылады. 
Компания 9 ҚЕХС (IFRS) құнсыздануын бағалауға қатысты талаптарды қалай қолданатыны 
3(г)(iv) ескертпесінде түсіндірілген.  

Жаңа стандарттарға ауысу 

Есептік саясаттағы 9 ҚЕХС (IFRS) күшіне енуіне негізделген өзгерістер, төменде көрсетілген 
жағдайлардан басқа жағдайларла ретроспективті қолданылды.  

• Салыстырмалы кезең ішіндегі деректер қайта саналған жоқ. Қаржы активтері мен 
қаржы міндеттемелерінің бұрынғы баланстық құны мен олардың 2018 жылғы 1 
қаңтардағы жағдайы бойынша 9 ҚЕХС (IFRS) сәйкес баланстық құны арасындағы 
айырмашылық бөлінбеген пайда мен меншікті капитал резервтері құрамында 
көрсетіледі. Сәйкесінше, 2017 жылы 31 желтоқсандағы күйі бойынша және көрсетілген 
күні аяқталған жыл үшін ұсынылған ақпарат 9 ҚЕХС (IFRS) талаптарын көрсетпейді 
және сәйкесінше ол 2017 жылы 31 желтоқсандағы жағдай бойынша және аталған күні 
аяқталған жыл үшін 9 ҚЕХС (IFRS) талаптарына сәйкес ұсынылған ақпаратпен 
салыстырарлық емес. 

• Компания салыстырмалы кезеңдер үшін деректерді қайта санамауға мүмкіндік беретін 
босатуларды пайдаланды, бірақ 9 ҚЕХС (IFRS) және 1 ҚЕХС (IAS) енгізілген түзетулер 
«тиімді пайыздық мөлшерлемелер әдісін пайдалана отырып есептелген пайыздық 
кірістерді» пайда немесе залал және өзге жиынтық кіріс туралы есебінде жеке бап етіп 
ұсыну талабын енгізді және 2017 жылы ұсынылған «пайыздық кірістер» бабының 
атауын «тиімді пайыздық мөлшерлемелер әдісін пайдалана отырып есептелген 
пайыздық кірістер» деп өзгертті.  
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2 Есепке алу негіздері, жалғасы 
(д) Есеп саясатын және деректерді ұсыну тәртібін өзгерту, жалғасы  

Қаржылық активтер мен қаржылық міндеттемелерді жіктеу  

А. 9 ҚЕХС (IFRS) «Қаржы құралдары», жалғасы  

Жаңа стандарттарға ауысу, жалғасы 

• Келесі бағалаулар бастапқы пайдалану күнінде болған деректер мен жағдайлардан 
бастама ала отырып әзірленді:  

‒ Аясында қаржылық актив ұсталып қалатын бизнесті анықтау.  

Борышкерлік бағалы қағазының кредиттік тәуекелі 9 ҚЕХС (IFRS) бастапқы қолдану күні 
төмен болса, онда Компания оның бастапқы мойындалу сәтінен бастап актив бойынша 
кредиттік тәуекелдің айтарлықтай артуы болмайды деген болжамды бастамаға алады.  

9 ҚЕХС (IFRS) қолдануға негізделген өзгерістер және бұл өзгерістердің болуы мүмкін 
салдарлары туралы анағұрлым жан-жақты ақпарат 5 ескертпеде берілген. 

3 Есеп саясатының негізгі ережелері 
Бұдан әрі сипаттама берілген есеп саясатының ережелерін Компания 2 (д) ескертпесінде 
сипатталған, Компанияның 2018 жылы 1 қаңтарда күшіне енген 9 ҚЕХС (IFRS) қолдануына 
байланысты белгілі бір өзгешеліктерден басқа, осы қаржылық есептілігінде ұсынылған 
барлық есепті кезеңдерде реттілікпен қолданылған.  

(a) Шетел валютасы 

Шетел валютасындағы операциялар операция жасалған күні қолданыста болған валюта 
бағамы бойынша Компанияның функционалдық валютасына айырбасталады.  

Шетел валютасында көрсетілген ақшалай активтер және міндеттемелер есепті күні 
қолданыста болған валюта бағамы бойынша функционалдық валютаға айырбасталады. 
Монетарлық баптар бойынша оң немесе теріс бағамдық айырмашылық сыйақының тіимді 
мөлшерлемесі бойынша есептелген, сыйақыға түзетілген, жыл басындағы қолданыстағы 
валютадағы сәйкес баптың амортизацияланған құны мен жыл ішіндегі төлем және осы баптың 
осы есептік жыл соңындағы айырбас бағамы бойынша қайта есептелген шетел 
валютасындағы амортизацияланған құны арасындағы айырмашылықты білдіреді.  

Шетел валютасында көрсетілген және нақты шығасылары бойынша анықталған ақшалай емес 
активтер мен міндеттемелер операция жасалған күні қолданыста болған бағам бойынша 
функционалдық валютаға айырбасталады.  

Шетел валютасына айырбастау нәтижесінде туындайтын бағам айырмашылықтары пайда 
немесе залал құрамында көрсетіледі.  

(б) Пайыздық кірістер мен шығындар 

2018 жылдың 1 қаңтарынан бастап қолданылатын есеп саясаты 

Тиімді пайыздық мөлшерлеме  

Пайыздық кірістер мен шығындар тиімді пайыздық мөлшерлеме әдісін пайдалана отырып 
пайда немесе залал құрамында көрсетіледі. «Тиімді пайыздық мөлшерлеме» – бұл қаржы 
құралының:  

• қаржы активінің жалпы баланстық құнына; немесе  
• қаржы міндеттемесінің амортизацияланған құнына дейін күтілетін қызмет ету мерзімі 

бойына болашақтағы есептік ақша төлемдерін немесе түсімдерін дисконттайтын 
мөлшерлеме.  
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3 Есеп саясатының негізгі ережелері, жалғасы 
(б) Пайыздық кірістер мен шығындар, жалғасы  

2018 жылдың 1 қаңтарынан бастап қолданылатын есеп саясаты, жалғасы  

Тиімді пайыздық мөлшерлеме, жалғасы  

Сатып алынған немесе кредиттік-құнсызданған активтерінен жасалған болып табылмайтын 
қаржы құралдары бойынша тиімді пайыздық мөлшерлемені есептеген кезде Компания осы 
қаржы құралының шарттағы барлық талаптарын назарға ала отырып, бірақ күтілетін 
кредиттік залалды есепке алусыз ақша қаражатының болашақ ағымын бағалайды. Сатып 
алынған немесе жасалған кредиттік-құнсызданған қаржы активтері үшін кредиттік тәуекелді 
ескере отырып түзетілген тиімді пайыздық мөлшерлемесі күтілетін кредиттік залалдарын 
қоса алғанда, ақша қаражатының болашақ ағымының шамасын қолдана отырып есептеледі.  

Тиімді пайыздық мөлшерлемені есептеуге мәміле бойынша шығасылар, сондай-ақ сыйақылар 
және тиімді пайыздық мөлшерлеменің ажырамас бөлігі болып табылатын төленген немесе 
алынған сомалар кіреді. Мәміле бойынша шығасыларға қаржы активін немесе қаржы 
міндеттемесін сатып алуға немесе оны шығаруға тікелей қатысты қосымша шығасылары 
кіреді. 

Амортизациялық құн және жалпы баланстық құны 

Қаржы активінің немесе қаржы міндеттемесінің «амортизациялық құны» – бұл бастапқы 
таныған кезде қаржы активі немесе қаржы міндеттемесі бағаланатын сома, одан негізгі қарыз 
сомасының есебіне төлемдер шегеріледі, тиімді пайыздық мөлшерлеме әдісін қолдана 
отырып және залал бойынша бағалау резервін (немесе 2018 жылы 1 қаңтарға дейін 
құнсыздану бойынша резервін) есепке ала отырып түзетілген қаржы активтеріне қатысты 
есептелген өтеу мерзімі келгенде көрсетілген бастапқы сома мен төленетін сома арасындағы 
айырманың жиналған амортизация шамасы қосылады немесе шегеріледі. 

Амортизациялық құны бойынша бағаланатын «қаржы активінің жалпы баланстық құны – бұл 
шығын бойынша бағалау резервінің шамасына түзетуге дейін қаржы активінің 
амортизацияланған құны.  

Пайыздық кіріс және шығын есебі 

Қаржы активі немесе қаржы міндеттемесі бойынша тиімді пайыздық мөлшерлеме қаржы 
активін немесе қаржы міндеттемесін бастапқы таныған кезде есептеледі. Пайыздық кіріс пен 
шығынды есептеген кезде тиімді пайыздық мөлшерлеме активтің жалпы баланстық құнының 
(актив кредиттік-құнсызданған болмағанда) немесе міндеттеменің амортизациялық құнының 
шамасына қолданылады. Тиімді пайыздық мөлшерлеме нарықтағы пайыз мөлшерлемесінің 
өзгеруін көрсету мақсатында пайыздық мөлшерлемесі құбылмалы құралдар бойынша ақша 
қаражатының ағымын кезеңді түрде қайта бағалау нәтижесінде қайта қаралады. Тиімді 
пайыздық мөлшерлеме тиісті түзетуді амортизациялауды бастау күні әділ құнын хеджерлеуге 
байланысты түзетулерді көрсету үшін де қайта қаралады.  

Алайда бастапқы танығаннан кейін кредиттік-құнсызданғанға айналған қаржы активтері 
бойынша пайыздық кіріс қаржы активінің амортизациялық құнына тиімді пайыздық 
мөлшерлемені қолдану арқылы есептеледі. Қаржы активі ендігі кезде кредиттік-құнсызданған 
болмағанда, пайыздық кірісті есептеу қайтадан жалпы баланстық құны негізінде жүргізіледі.  

Бастапқы таныған кезде кредиттік-құнсызданған қаржы активтері бойынша пайыздық кіріс 
кредиттік тәуекелді ескере отырып, қаржы активінің амортизациялық құнының шамасына 
түзетілген тиімді пайыздық мөлшерлемені пайдалану арқылы есептеледі. Мұндай активтер 
бойынша пайыздық кірісті есептеу ол бойынша кредиттік тәуекел кейіннен азаятын болса да, 
жалпы баланстық құны негізінде жүргізілмейді.  
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3 Есеп саясатының негізгі ережелері, жалғасы 
(б) Пайыздық кірістер мен шығындар, жалғасы 

2018 жылдың 1 қаңтарынан бастап қолданылатын есеп саясаты, жалғасы  

Пайыздық кіріс және шығын есебі, жалғасы 

Қаржы активтері қандай жағдайда кредиттік-құнсызданған болып табылатыны туралы 
ақпарат 3(г)(iv) ескертпесінде көрсетілген. 

Ақпарат ұсыну 

Пайда немесе залал және өзге жиынтықты кіріс туралы есебінде ұсынылған тиімді пайыздық 
мөлшерлеме әдісін қолдана отырып есептелген пайыздық кірістерге мыналар кіреді: 

• амортизациялық құны бойынша бағаланатын қаржы активтері бойынша пайыздық 
кірістер;  

• өзге жиынтықты кіріс арқылы әділ құны бойынша бағаланатын қарыз қаржы құралдары 
бойынша пайыздық кірістері. 

2018 жылдың 1 қаңтарына дейін қолданылатын есеп саясаты 

Тиімді пайыздық мөлшерлеме 

Пайыздық кірістер мен шығындар тиімді пайыздық мөлшерлеме әдісін қолдана отырып пайда 
немесе залал құрамында көрсетіледі. Тиімді пайыздық мөлшерлеме – бұл қаржы активінің 
немесе қаржылық міндеттеменің дәл теңгерімдік құнына дейін қаржы активінің немесе қаржы 
міндеттемесінің күтілетін қызмет ету мерзімі ішінде (немесе бұл орынды болғанда, одан да 
қысқа кезең ішінде) келешектегі есептік ақша төлемдерін немесе түсімдерін дисконттайтын 
мөлшерлеме. Тиімді пайыздық мөлшерлемені есептеген кезде Компания қаржы құралының 
шарттағы барлық талаптарын назарға ала отырып, бірақ күтілетін кредиттік залалды есепке 
алусыз ақша қаражатының болашақ ағымдарын бағалайды. 

Тиімді пайыздық мөлшерлемені есептеуге мәміле бойынша шығасылар, сондай-ақ сыйақылар 
және тиімді пайыздық мөлшерлеменің ажырамас бөлігі болып табылатын төленген немесе 
алынған сомалар кіреді. Мәміле бойынша шығасыларға қаржы активін немесе қаржы 
міндеттемесін сатып алуға немесе оны шығаруға тікелей қатысты қосымша шығасылары 
кіреді.  

(в) Ақша қаражаттары және олардың баламалары 

Ақша қаражаттарына және олардың баламаларына Компанияның ақша қаражаттары, ҚРҰБ-
ғы ағымдағы шоттары, сондай-ақ бастапқы өтеу мерзімі 3 айдан кем, әділ құнының өзгеру 
тәуекеліне ұшырамайтын және Компания қысқа мерзімді міндеттемелерін ретке келтіру үшін 
қолданатын өтімділігі жоғары қаржы активтері кіреді. Ақша қаражаттары мен олардың 
баламалары қаржылық жағдай туралы есебінде амортизациялық құны бойынша көрсетіледі. 

(г) Қаржы активтері және қаржы міндеттемелері 

(i) Қаржы құралдарын жіктеу 

Қаржы активтері – 2018 жылдың 1 қаңтарынан бастап қолданылатын есеп саясаты 

Бастапқы таныған кезде қаржылық актив амортизациялық құны бойынша не болмаса өзге 
жиынтық кіріс арқылы әділ құны бойынша не болмаса пайда немесе залал арқылы әділ құны 
бойынша бағаланады деп жіктеледі. 
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(г) Қаржы активтері және қаржы міндеттемелері, жалғасы  

(i) Қаржы құралдарын жіктеу, жалғасы  

Қаржы активтері – 2018 жылдың 1 қаңтарынан бастап қолданылатын есеп саясаты, 
жалғасы  

Қаржы активі төменде көрсетілген шарттың екеуіне де сәйкес келгенде және ол Банктің 
ұйғарымы бойынша пайда немесе залал арқылы әділ құны бойынша бағаланатын ретінде 
жіктелмеген жағдайда ғана, ол амортизациялық құн бойынша бағаланады:  

• ол шартпен қарастырылған ақша қаражатының ағымын алу үшін активтерді ұстап 
қалу мақсатындағы бизнес-үлгі шеңберінде ұсталып қалады, және  

• қаржы активінің шарттық талаптарында белгіленген мерзімде қарыздың негізгі 
сомасын және негізгі соманың өтелмеген бөлігіне есептелген пайызды төлеу болып 
табылатын ақша ағымдарының пайда болуын қарастырады.  

Қарыз құралы төменде көрсетілген шарттың екеуіне де сәйкес келіп, Компанияның қалауы 
бойынша пайда немесе залал арқылы әділ құн бойынша бағаланған ретінде жіктелмеген 
жағдайда ғана, ол өзге де жиынтық кіріс арқылы әділ құны бойынша бағаланады:  

• мақсатына шартта қарастырылған ақша қаражатының ағымын алу, сондай-ақ қаржы 
активтерін сату арқылы жеткізілетін бизнес-үлгі аясында ұсталып қалады, және  

• қаржы активінің шарттық талаптарында белгіленген мерзімде қарыздың негізгі 
сомасын және негізгі соманың өтелмеген бөлігіне есептелген пайызды төлеу болып 
табылатын ақша ағымдарының пайда болуын қарастырады.  

Өзге жиынтық кіріс арқылы әділ құны бойынша бағаланатын қарыздық қаржы активтері 
бойынша пайда мен залалдар өзге жиынтық кіріс құрамында танылады, осыған 
амортизацияланған құны бойынша бағаланатын қаржы активтері тәрізді пайда немесе залал 
құрамында танылатын келесі баптары кірмейді:  

• тиімді пайыздық мөлшерлеме әдісін қолдана отырып есептелген пайыздық кірістері;  
• күтілетін кредиттік залалдары және құнсызданудан болатын қалпына келтірілген 

залал сомасы; және  
• валюта бағамының өзгеруінен болатын пайда немесе залал.  

Өзге жиынтық кіріс арқылы әділ құны бойынша бағаланатын қарыздық қаржы активін тану 
тоқтатылған кезде бұрын өзге жиынтық кіріс құрамында танылған жиналған пайда немесе 
залал меншікті капитал құрамынан пайда немесе залал құрамына қайта жіктеледі. 

Сауда-саттыққа арналмаған инвестицияларды үлестік құралдарында бастапқы таныған кезде 
Компания өз қалауы бойынша өзге жиынтық кіріс құрамында инвестициялардың әділ 
құнының ары қарайғы өзгеруін ұсыну туралы шешімді оны кейіннен болдырмау құқығынсыз 
қабылдауы мүмкін. Бұл таңдау әр инвестиция үшін бөлек жасалады.  

Мұндай үлестік құралдары бойынша пайда мен залалдар пайда немесе залал құрамына 
ешқашан қайта жіктелмейді және пайда немесе залал құрамындағы құнсыздану танылмайды. 
Дивидендтер инвестицияның бастапқы құны бөлігінің қайтарылуы болып табылатыны анық 
болатын жағдайдан бөлек, олар пайда немесе залал құрамында танылады (3г(ii) ескертпесіне 
қараңыз) және бұл жағда йда дивидендтер өзге жиынтық кіріс құрамында танылады. 
Инвестициялар шыққан кезде өзге жиынтық кіріс құрамында танылған жиналған пайда мен 
залал бөлінбеген пайда құрамына ауыстырылады. 
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3 Есеп саясатының негізгі ережелері, жалғасы 
(г) Қаржы активтері және қаржы міндеттемелері, жалғасы 

(i) Қаржы құралдарын жіктеу, жалғасы 

Қаржы активтері – 2018 жылдың 1 қаңтарынан бастап қолданылатын есеп саясаты, 
жалғасы 

Барлық өзге қаржы активтері пайда немесе залал арқылы әділ құны бойынша бағаланатын 
ретінде жіктеледі.  

Бұдан бөлек, бастапқы таныған кезде Компания өз қалауы бойынша одан әрі қайта жіктеу 
құқығынсыз, амортизациялық құн бойынша немесе өзге жиынтық кіріс арқылы әділ құн 
бойынша бағалауға арналған критерийлерге жауап беретін қаржы активін, егер бұл басқа 
жағдайда туындауы мүмкін есептік сәйкессіздікті жоюға немесе айтарлықтай азайтуға 
мүмкіндік берсе, пайда немесе залал арқылы әділ құн бойынша бағаланатын ретінде жіктей 
алады.  

Бизнес-үлгіні бағалау 

Компания қаржы құралдары портфелі деңгейінде актив ұсталынып қалынатын бизнес-үлгі 
аясында бағалау жүргізеді, өйткені бұл бизнесті басқаруды және басшылыққа ақпаратты 
ұсыну әдісін ең озық үлгіде бейнелейді. Компания келесі ақпаратты талдайды: 

• Портфелді басқару үшін белгіленген саясат пен мақсат, сондай-ақ аталған саясаттарды 
тәжірибеде іске асыру. Атап айтқанда, басқару стратегиясы шартта қарастырылған 
пайыздық кіріс алуға бағытталған ба, пайыздық мөлшерлеменің белгілі бір 
құрылымын қолдау, қаржы активтерін өтеу мерзімдерінің осы активтерді 
қаржыландыру үшін пайдаланылатын қаржы міндеттемелерін өтеу мерзімдеріне 
сәйкестігі немесе ақшалай ағымды активтерді сату көмегімен жүзеге асыруды 
қамтамасыз ету;  

• Портфель нәтижелілігі қалай бағаланады және бұл ақпарат Компания басшылығына 
қалай хабарланады.  

• Бизнес-үлгінің (және осы бизнес-үлгі аясында ұсталатын қаржы активтері) 
нәтижелілігіне әсер ететін тәуекелдер және бұл тәуекелдерді басқару қалай жүзеге 
асырылады.  

• Бизнесті басқаратын менеджерлер қалай марапатталады (мысалы, бұл марапаттау ол 
басқаратын активтердің әділ құнына немесе шартта қарастырылған ол активтерден 
алған ақшалай ағындарға тәуелді ме).  

• Өткен кезеңдерді сатылымдардың жиілігі, көлемі және мерзімдері, мұндай 
сатылымдардың себептері, сондай-ақ сатылымның болашақта күтілетін деңгейі. 
Алайда сатылымдар деңгейлері туралы ақпарат оқшауланып емес, Компания 
хабарлаған қаржы активтерін басқару мақсатына қалай қол жеткізілетінін және ақша 
ағыны қалай жүзеге асырылатынын бірыңғай тұтас талдау шегінде қарастырылады. 

Сауда-саттық үшін ұсталатын және оларды басқару әділ құн бойынша жүзеге асырылатын 
және нәтижелілігі бағаланатын қаржы активтері пайда немесе залал арқылы әділ құн бойынша 
бағаланатын болады, себебі олар шартта қарастырылған ақша ағынын алу мақсатында да 
емес, сондай-ақ шартта қарастырылған ақша ағынын алу мақсатында да, қаржылық активтерді 
сату үшін де  ұсталмайды. 
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3 Есеп саясатының негізгі ережелері, жалғасы 
(г) Қаржы активтері және қаржы міндеттемелері, жалғасы 

(i) Қаржы құралдарын жіктеу, жалғасы 

Шартта қарастырылған ақша қаражатының ағымдары тек негізгі сома мен 
пайыздарды төлеу болып табылатын-табылмайтынын бағалау  

Бұл бағалау мақсаттары үшін «негізгі сома» қаржы активінің оның бастапқы тану кезіндегі 
әділ құны ретінде анықталады. «Пайыздар» ақшаның уақытша құны үшін, белгілі бір уақыт 
кезеңі ішінде өтелмей қалған негізгі сомаға қатысты несиелік тәуекел үшін және басқа 
несиелеумен байланысты өзге де негізгі тәуекелдер мен шығасылар үшін (мысалы, өтімділік 
тәуекелі және әкімшілік шығыстар), сондай-ақ пайда маржасы үшін орнын толтыру ретінде 
анықталады.  

Шартта қарастырылған ақша ағыны тек негізгі соманың және негізгі соманың өтелмеген 
бөлігінің пайызының («SPPI критерийлері») төлемдері  болып табылатындығын бағалаған 
кезде Компания қаржы құралының шарттағы жағдайларын талдайды. Бұған қаржы активінде 
шартта қарастырылған ақша ағындарының мерзімдері немесе сомасын қаржы активі 
талданатын талаптарды қанағаттандыра алмайтындай етіп өзгерте алатын қандай да бір 
шарттық жағдай бар ма дегенді бағалау кіреді. Бағалау жүргізген кезде Компания келесілерді 
назарға алады:  

• ақша ағымдарының мерзімін немесе сомасын өзгерте алатын шартты оқиғалар;  
• иінтірек әсері бар шарттар (левередж);  
• мерзімінен бұрын өтеу және әрекет ету мерзімін пролонгациялау туралы шарт;  
• Компанияның белгілі бір активтерден ақша ағындары талаптарын шектейтін шарттар 

(мысалы, «регресс құқығы жоқ» қаржы активтері); және  
• ақшаның уақытша құны үшін орнын толтыруда өзгерістер туындататын шарттар – 

мысалы, пайыз мөлшерлемесін кезең-кезеңімен қайта қарау.  

Қайта жіктеу 

Компания қаржы активтерін басқару бойынша өзінің бизнес-үлгісін өзгерткеннен кейінгі 
кезеңді қоспағанда, қаржы активтерінің жіктелуі бастапқы танығаннан кейін өзгертілмейді.  

Қаржы активтері – 2018 жылдың 1 қаңтарынан бастап қолданылатын есеп саясаты 

Компания қаржы активтерін келесі санаттың біреуіне жіктейді: 

• кредиттер мен дебиторлық берешек; 

• өтеу мерзіміне дейін ұсталатын; 
• сату үшін қолда бар. 

3(д) ескертпесіне қараңыз. 

Қаржы міндеттемелері 

Компания қаржы міндеттемелерін амортизациялық құны бойынша бағаланады деп жіктейді. 

Қайта жіктеу 

Бастапқы танығаннан кейін қаржы міндеттемелерінің жіктелуі өзгертілмейді. 
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3 Есеп саясатының негізгі ережелері, жалғасы 
(г) Қаржы активтері және қаржы міндеттемелері, жалғасы 

(ii) Тануды тоқтату 

Қаржы активтері 

Компания қаржы активінен түсетін ақша ағымдарына шарттағы құқықтарының қызмет ету 
мерзімі аяқталғанда немесе мәміле аясында қаржы активіне меншік құқығына байланысты 
тәуекелдер мен пайданың басым бөлігі берілетін мәміле бойынша шарттағы ақша ағымын алу 
құқығын берген кезде немесе Компания меншік құқығына байланысты тәуекелдер мен 
пайданың басым бөлігін бермейтін және оны өз атына сақтамайтын және қаржы активіне 
бақылау құқығын өз атына қалдырмайтын мәміле бойынша шарттағы ақша ағымын алуға 
берілетін құқықты берген қаржы активін есептен шығарады. 

Қаржы активін тануды тоқтатқан кезде активтің баланстық құны (немесе танылуы 
тоқтатылған активтің бөлінген бөлігінің баланстық құны) мен (і) алынған өтеу (соның ішінде 
өзіне қабылдаған жаңа міндеттеме шамасын шегере отырып алынған жаңа актив шамасы) 
және (іі) өзге жиынтық кіріс құрамында танылған кез-келген жиналған пайда немесе залал 
сомасы арасындағы айырма пайда немесе залал құрамында танылады. 

2018 жылдың 1 қаңтарынан бастап өзге жиынтық кіріс құрамында танылған, Банктің 
ұйғарымы бойынша өзге жиынтық кіріс арқылы әділ құны бойынша бағалау санатына 
жіктелген үлестік инвестициялық бағалы қағаздар бойынша жиналған кез-келген пайда/залал 
сомасы осындай бағалы қағаздарды тану тоқтатылған кезде пайда немесе залал құрамында 
қайта жіктелуге жатпайды. Компания жасаған немесе соның атына сақталған тануды тоқтату 
үшін талаптары орындалатын берілген қаржы активтеріндегі кез-келген қатысу үлесі бөлек 
актив немесе мінжеттеме ретінде танылады.  

Компания шарттары бойынша қаржылық жағдайы туралы есебінде танылған активтерін 
беретін мәміле жасайды, бірақ бұл кезде ол берілген активтерге меншік құқығына байланысты 
барлық немесе барлық дерлік тәуекелдер мен пайданы немесесе оның бір бөлігін сақтап 
қалады. Мұндай жағдайда берілген активтер есебінде тану тоқтатылмайды. Осындай мәмілеге 
мысал ретінде бағалы қағазды қарызға беру және «РЕПО» мәмілелерін келтіруге болады. 

Компания қаржы активіне меншік құқығына байланысты барлық дерлік тәуекел мен пайданы 
өз атына сақтамайтын және оны бермейтін және берілген активке бақылауды сақтайтын 
мәмілелерде ол Компанияның берілген актив құнының өзгеру тәуекеліне ұшырағыштық 
деңгейі ретінде анықталатын активке жалғасатын қатысуын сақтап қалған дәрежеде тануды 
жалғастырады.  

Қаржы міндеттемелері 

Компания қаржы міндеттемесін тануды тиісті шарт бойынша оның міндеттемелері 
орындалғанда немесе күші жойылғанда немесе олардың қызмет ету мерзімі аяқталған сәтте 
тоқтатады. 

(iii) Қаржы активтерінің және қаржы міндеттерінің шарттарын түрлендіру 

2018 жылдың 1 қаңтарынан бастап қолданылатын есеп саясаты 

Қаржы активтері 

Қаржы активтерінің шарттары өзгеретін болса, Компания осындай түрлендірілген актив 
бойынша ақша қаражаттары ағымының елеулі ерекшеленетінін/ерекшеленбейтінін 
бағалайды. Ақша қаражаттарының ағымы елеулі түрде ерекшеленетін болса («шарттардың 
елеулі түрленуі»), онда бастапқы қаржы активі бойынша шартта қарастырылған ақша 
қаражатының ағымына берілген құқықтар аяқталды деп есептеледі.  Бұл жағдайда бастапқы 
қаржы активін тану тоқтатылып, жаңа қаржы активі есепте әділ құн бойынша танылады оған 
мәміле бойынша тиісті шығасылар қосылады.  
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3 Есеп саясатының негізгі ережелері, жалғасы 
(г) Қаржы активтері және қаржы міндеттемелері, жалғасы 

(iii) Қаржы активтерінің және қаржы міндеттерінің шарттарын түрлендіру 

2018 жылдың 1 қаңтарынан бастап қолданылатын есеп саясаты 

Қаржы активтері 

Қолданыстағы қаржы активтері бойынша немесе қаржы міндеттемелері бойынша ақша 
қаражаттарының ағымы шамасының өзгеруі, егер ол шарттың ағымдағы талабының салдары 
болса, бұл шарттарды түрлендіру болып есептелмейді.  

Компания шарттарды түрлендірудің елеулі болып табылып/табылмайтынына, яғни бастапқы 
қаржы активі бойынша ақша қаражаттарының ағымы және түрлендірілген немесе оны 
алмастырған қаржы активі бойынша ақша қаражаттары ағымдарының айтарлықтай 
ерекшеленіп/ерекшеленбейтіне сапалы және сандық бағалау жүргізеді. Компания сапалық 
факторларды, сандық факторларды және сапалық пен сандық факторлардың жиынтықты 
нәтижесін талдай отырып, шарттарды түрлендірудің маңыздылығы пәніне сапалық және 
сандық факторлардың бағалауын жүргізеді. Ақша қаражаттарының ағымы айтарлықтай 
ерекшеленетін болса, онда бастапқы қаржы активі бойынша шартта қарастырылған ақша 
қаражатының ағымына берілген құқықтар аяқталды деп есептеледі. Осы бағалауды жүргізген 
кезде Компания қаржы міндеттемелерін тануды тоқтатуға қатысты нұсқамаларды ұқсастығы 
бойынша басшылыққа алады. 

Компания келесі сапалы факторлар негізінде шарттарды түрлендіру елеулі болып табылады 
деген тұжырымдамаға келеді:  

• қаржы активі валютасының өзгеруі;  
• конвертациялау (айырбастау) шарттарын қосу. 

Түрлендіру қарыз алушының/эмитенттің қаржы қиыншылықтарымен шартталған болса, онда 
мұндай түрлендірудің мақсаты, жаңа активті бастапқыдан айтарлықтай ерекшеленетін 
жағдайда жасау (беру) емес, тәртіп бойынша, актив құнын шарттың бастапқы талаптарына 
сәйкес барынша мүмкін сомада өтеу болып табылады. Компания қаржы активін бұл 
қолданыстағы шартта қарастырылған ақша қаражаты ағымының бір бөлігін кешіруге 
әкелетіндей түрлендіруді жоспарлап тұрса, онда ол осы активтің бір бөлігін түрлендіруді 
жүргізгенге дейін есептен шығару керек пе/керек емес екенін талдауға тиіс (төменде есептен 
шығаруға қатысты саясатқа қараңыз). Бұл тәсілдеме сандық бағалау нәтижесіне әсер етіп, 
тиісті қаржы активін тануды тоқтату үшін критерийлер бұл жағдайда әдетте сақталмайды 
деген қорытындыға келеді. Сондай-ақ Компания шарттарды түрлендірудің елеулі болып 
табылатынына/болып табылмайтынына сапалы бағалау жүргізеді. 

Амортизациялық құны бойынша немесе өзге жиынтық кіріс арқылы әділ құны бойынша 
бағаланатын қаржы активінің шарттарын түрлендіру осы қаржы активін тануды тоқтатуға 
әкелмесе, онда Компания осы актив бойынша бастапқы тиімді пайыздық мөлшерлемені 
пайдалана отырып осы активтің жалпы баланстық құнын қайта есептейді және туындаған 
айырманы пайда немесе залал құрамында түрлендіруден болған пайда немесе залал ретінде 
таниды. Пайыздық мөлшерлемесі құбылмалы қаржы активтеріне қатысты түрлендіруден 
болатын пайданы немесе залалды есептеген кезде қолданылатын бастапқы тиімді пайыздық 
мөлшерлеме түрлендіруді жүргізген сәтте ағымдағы нарық шарттарын көрсету үшін 
түзетіледі. Осындай түрлендіру аясында туындаған жұмсалған шығындар немесе төленген 
комиссия және алынған комиссиялық сыйақылар түрлендірілген қаржы активінің жалпы 
баланстық құнын түзетеді және түрлендірілген қаржы активінің қалған қызмет ету мерзімі 
ішінде амортизацияланады.  
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3 Есеп саясатының негізгі ережелері, жалғасы 
(г) Қаржы активтері және қаржы міндеттемелері, жалғасы 

(iii) Қаржы активтерінің және қаржы міндеттерінің шарттарын түрлендіру, жалғасы 

2018 жылдың 1 қаңтарынан бастап қолданылатын есеп саясаты, жалғасы  

Қаржы активтері, жалғасы  

Егер мұндай түрлендіру қарыз алушының қаржы қиыншылықтарымен шартталған болса 
(3(г)(iv) ескертпесіне қараңыз), онда тиісті пайда немесе залал құнсызданудан болған залал 
құрамында көрсетіледі. Қалған жағдайда тиісті пайда немесе залал тиімді пайыздық 
мөлшерлеме әдісін қолдана отырып есептелген пайыздық кіріс құрамында көрсетіледі. (3(б) 
ескертпесіне қараңыз).  

Қаржы міндеттемелері 

Түрлендірілген міндеттеме бойынша ақша қаражаттары ағымының көлемі айтарлықтай 
өзгерген кезде Компания қаржы міндеттемесін тануды тоқтатады. Бұл жағдайда шарттары 
түрлендірілген жаңа қаржы міндеттеме әділ құн бойынша танылады. Бұрынғы қаржы 
міндеттеме мен шарттары түрлендірілген жаңа қаржы міндеттемесінің құны арасындағы 
айырма пайда немесе залал құрамында танылады. Төленген өтеуге егер мұндай бар болса, 
берілген қаржылық емес активтері және өзіне қабылданған міндеттемелер, соның ішінде 
түрлендірілген жаңа қаржы міндеттемесі кіреді.  

Компания сапалық факторларды, сандық факторларды және сапалық пен сандық 
факторлардың жиынтықты нәтижесін талдай отырып, шарттарды түрлендірудің 
маңыздылығы пәніне сапалық және сандық факторлардың бағалауын жүргізеді. Компания 
шарттарды түрлендіру келесі сапалы факторлар негізінде елеулі болып табылады деген 
қорытындыға келеді:  

• қаржы міндеттемесінің валютасын өзгерту;  
• айырбастау шарттарын қосу; 
• қаржы міндеттемесінің субординациясын өзгерту. 

Жаңа шарттарға сәйкес ақша ағымдарының келтірілген құны, соның ішінде бастапқы тиімді 
пайыз мөлшерлемесі бойынша дисконтталған алынған комиссиялық сыйақыны шегергенде 
комиссиялық сыйақы төлемі бастапқы қаржы міндеттемесі бойынша ақша қаражаттарының 
қалған ағымдарының дисконтталған келтірілген құнынан кем дегенде, 10%-ға ерекшеленетін 
болса, сандық бағалауды жүргізу үшін шарттар айтарлықтай ерекшеленеді деп есептеледі.  

Қаржы міндеттемесінің шарттарын түрлендіру оны тануды тоқтатуға әкелмесе, онда 
міндеттеменің амортизациялық құны ақша құралдарының түрлендірілген ағымын бастапқы 
тиімді пайыздық мөлшерлеме бойынша дисконттау арқылы қайта есептеледі және соның 
нәтижесінде туындаған айырма пайда немесе залал құрамында түрлендіруден болған пайда 
немесе залал ретінде танылады. Пайыздық мөлшерлемесі құбылмалы қаржы 
міндеттемелеріне қатысты түрлендіруден болатын пайданы немесе залалды есептеген кезде 
қолданылатын бастапқы тиімді пайыздық мөлшерлеме түрлендіруді жүргізген сәтте 
ағымдағы нарық шарттарын көрсету үшін түзетіледі. Түрлендіру аясында туындаған 
жұмсалған шығындар немесе төленген комиссиялар міндеттеменің баланстық құнын түзету 
ретінде танылып, құрал бойынша тиімді пайыздық мөлшерлемені қайта есептеу арқылы  
түрлендірілген қаржы міндеттемесінің қалған қызмет ету мерзімі ішінде амортизацияланады.  
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3 Есеп саясатының негізгі ережелері, жалғасы 
(г) Қаржы активтері және қаржы міндеттемелері, жалғасы 

(iii) Қаржы активтерінің және қаржы міндеттерінің шарттарын түрлендіру, жалғасы 

2018 жылдың 1 қаңтарына дейін қолданылатын есеп саясаты  

Қаржы активтері 

Қаржы активінің шарттары өзгеретін болса, Компания осындай түрлендірілген актив 
бойынша ақша қаражаттары ағымының елеулі ерекшеленетінін/ерекшеленбейтінін 
бағалайды. Ақша қаражаттарының ағымы елеулі түрде ерекшеленетін болса, онда бастапқы 
қаржы активі бойынша шартта қарастырылған ақша қаражатының ағымына берілген 
құқықтар аяқталды деп есептеледі.  Бұл жағдайда бастапқы қаржы активін тану тоқтатылып 
(3(г)(ii) ескертпесіне қараңыз), жаңа қаржы активі есепте әділ құн бойынша танылады.  

Егер қаржы активінің шарттарын түрлендіру қарыз алушының қаржы қиыншылықтарымен 
шартталған болса және түрлендіру активті тануды тоқтатуға алып келмесе, онда активтің 
құнсыздану сомасын бағалаған кезде түрлендіруге дейінгі пайыз мөлшерлемесі қолданылады 
(3(г)(iv) ескертпесіне қараңыз). 

Қаржы міндеттемелері  

Түрлендірілген міндеттеме бойынша ақша қаражаттары ағымының шамасы айтарлықтай 
өзгерген кезде Компания қаржы міндеттемесін тануды тоқтатады. Бұл жағдайда шарттары 
түрлендірілген жаңа қаржы міндеттеме әділ құн бойынша танылады. Бұрынғы қаржы 
міндеттеме мен шарттары түрлендірілген жаңа қаржы міндеттемесінің құны арасындағы 
айырма пайда немесе залал құрамында танылады. Төленген өтеуге егер мұндай бар болса, 
берілген қаржылық емес активтері және өзіне қабылданған міндеттемелер, соның ішінде 
түрлендірілген жаңа қаржы міндеттемесі кіреді.  

Қаржы міндеттемесінің шарттарын түрлендіру оны тануды тоқтатуға әкелмесе, онда 
түрлендіру аясында туындаған жұмсалған шығасылар немесе төленген комиссиялар 
міндеттеменің баланстық құнын түзету ретінде танылып, құрал бойынша тиімді пайыздық 
мөлшерлемені қайта есептеу арқылы  түрлендірілген қаржы міндеттемесінің қалған қызмет 
ету мерзімі ішінде амортизацияланады. 

 (iv) Құнсыздану 

4-Қосымшаға да қараңыз. 

2018 жылдың 1 қаңтарынан бастап қолданылатын есеп саясаты  

Компания пайда немесе залал арқылы әділ құны бойынша бағаланбайтын келесі қаржы 
құралдарынан күтілетін кредиттік залалдары бойынша бағалау резервін таниды:  

• қарыз құралдары болып табылатын қаржы активтері; 

• қаржы кепілдігінің шығарылған шарттары; және 

• қарыз беру бойынша шығарылған міндеттемелер. 

Үлестік құралдарына инвестициялар бойынша құнсызданудан болған залал танылмайды.  
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2018 жылдың 31 желтоқсанында аяқталған жыл үшін қаржылық есептілікке ескертпелер 
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3 Есеп саясатының негізгі ережелері, жалғасы 
(г) Қаржы активтері және қаржы міндеттемелері, жалғасы 

(iv) Құнсыздану, жалғасы  

2018 жылдың 1 қаңтарынан бастап қолданылатын есеп саясаты, жалғасы  

Компания күтілетін кредиттік залалдары бойынша бағалау резервтерін бүкіл мерзім ішінде 
күтілетін кредиттік залалдарына тең сомада таниды, бұған резерв сомасы күтілетін 12 айлық 
кредиттік залалдарына тең келесі құралдары кірмейді:  

• есептік күніндегі жағдай бойынша кредит тәуекелі төмен қарыздық инвестициялық 
бағалы қағаздары; және  

• бастапқы танылған сәттен бастап кредиттік тәуекелі айтарлықтай жоғарыламаған өзге 
қаржы құралдары (жалгерлік бойынша дебиторлық берешектен басқа) (4 ескертпеге 
қараңыз).  

Компанияның пікірінше, егер оның кредиттік рейтингі әлемде жалпы мақұлданған 
«инвестициялық сапа» рейтингісінің анықтамасына сәйкес келетін болса, онда қарыздық 
бағалы қағаздың кредиттік тәуекелі төмен болады.  

Күтілетін 12 айлық кредиттік залалдары («12 айлық ККЗ») – бұл есептік күнінен кейінгі 12 ай 
ішінде болуы мүмкін қаржы құралы бойынша дефолт оқиғасының салдарынан туындайтын 
күтілетін кредиттік залалдың бір бөлігі. 12 айлық ККЗ танылатын қаржы құралдары «1-
Кезеңдегі» қаржы құралдарына жатады. 

Бүкіл мерзім ішінде күтілетін кредиттік залалдары («Бүкіл мерзім ішіндегі ККЗ») қаржы 
құралының қызмет етуінің күтілетін барлық мерзімі ішінде ол бойынша барлық мүмкін 
дефолт оқиғалары нәтижесіндегі ККЗ ретінде анықталады. Бүкіл мерзім ішінде танылатын 
ККЗ бойынша қаржы құралдары «2-Кезеңдегі» қаржы құралдарына жатады. 

Күтілетін кредиттік залалдарды бағалау 

Күтілетін кредиттік залалдары дефолттың болу ықтималдық деңгейі бойынша теңдестірілген 
кредиттік залалдарының есептік бағалауы болып табылады. Олар келесідей бағаланады:  

• есептік күніндегі жағдай бойынша кредиттік-құнсызданған болып табылмайтын 
қаржы активтеріне қатысты: толық алынбаған күтілетін барлық ақша 
қаражаттарының келтірілген құны ретінде (яғни шартқа сәйкес Компанияға тиесілі 
ақша қаражаттарының ағымы мен Компания алуды күтетін ақша қаражаттарының 
ағымы арасындағы айырма);  

• есептік күніндегі жағдай бойынша кредиттік-құнсызданған болып табылатын 
қаржы активтеріне қатысты: активтердің жалпы баланстық құны мен ақша 
қаражаттарының есептік болашақ ағымдарының келтірілген құны арасындағы айырма 
ретінде;  

• қарыз беру бойынша міндеттеменің қолданылмаған бөлігіне қатысты: егер қарыз 
алушы кредит алуға өз құқығын қолданатын болса, шартқа сәйкес Компанияға тиесілі 
ақша қаражаттарының ағымы мен егер бұл кредит берілетін болса, Компания алуды 
күтетін ақша қаражаттарының ағымы арасындағы айырманың келтірілген құны 
ретінде; және  

• қаржы кепілдігі шарттарына қатысты: Компания өтеуді күтетін соманы шегере 
отырып өзі жұмсаған кредиттік залалдың орнын толтыру үшін шарт ұстаушысына 
күтілетін төлемдердің келтірілген құны ретінде.  

Қайта құрылымдалған қаржы активтері. 

Тараптардың келісімі бойынша қаржы активінің шарттары қайта қарастырылғанда немесе 
қаржы активінің шарттары түрлендірілген жағдайда не болмаса қарыз алушының қаржы 
қиыншылықтарға тап болуы себебінен қолданыстағы қаржы активі жаңа активке 
ауыстырылғанда осы қаржы активін тануды тоқтату қажеттігі пәніне бағалау жүргізіледі және 
күтілетін кредиттік залалдары келесі түрде бағаланады: 
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3 Есеп саясатының негізгі ережелері, жалғасы 
(г) Қаржы активтері және қаржы міндеттемелері, жалғасы 

(iv) Құнсыздану, жалғасы 

2018 жылдың 1 қаңтарынан бастап қолданылатын есеп саясаты, жалғасы 

Қайта құрылымдалған қаржы активтері, жалғасы  

• Егер күтілетін қайта құрылымдау қолданыстағы активті тануды тоқтатуға алып 
келмесе, онда түрлендірілген қаржы активі бойынша ақша қаражаттарының күтілетін 
ағымдары қолданыстағы актив бойынша ақша қаражаттарын толық алмау сомасының 
есебіне қосылады (4 ескертпесіне қараңыз). 

• Егер күтілетін қайта құрылымдау қолданыстағы активті тануды тоқтатуға алып 
келетін болса, онда жаңа активтің күтілетін әділ құны қолданыстағы активті тануды 
тоқтатқан сәтте ол бойынша ақша қаражаттарының түпкілікті ағымы ретінде 
қарастырылады. Осы сома тануды тоқтатудың күтілетін күнінен бастап қолданыстағы 
қаржы активі бойынша бастапқы тиімді пайыз мөлшерлемесін қолдана отырып 
есептік күніне дейінгі кезең ішінде дисконтталатын қолданыстағы қаржы активі 
бойынша ақша қаражаттарын толық алмау сомасының есебіне қосылады. 

Кредиттік-құнсызданған қаржы активтері 

Әрбір есептік күні Компания амортизациялық құн бойынша есепке алынатын қаржы 
активтерін және өзге жиынтық кіріс арқылы әділ құн бойынша есепке алынатын борыштық 
қаржы активтерін олардың кредиттік құнсыздануы пәніне бағалайды («3-Кезеңдегі» қаржы 
активтеріне жатады). Қаржы активі бойынша ақша қаражаттарының келешектегі есептік ақша 
қаражаттарына жағымсыз әсер ететін бір немесе бірнеше жағдай орын алған кезде, қаржы 
активі «кредиттік-құнсызданған» болып табылады. 

Байқалатын келесі деректер қаржы активінің кредиттік құнсыздануының куәсі болып 
табылады:  

• қарыз алушының немесе эмитенттің елеулі қаржы қиыншылықтары;  

• дефолт немесе төлем мерзімін кешіктіру тәрізді шарттың талаптарын бұзу;  
• Компанияның кредитті немесе аванс төлемін, өзге жағдайда ол мұны қарастырмайтын 

жағдайда қайта құрылымдауы;  
• қарыз алушының банкротқа ұшырау немесе оның өзгедей қаржылық қайта 

ұйымдастырылу ықтималдығының пайда болуы; немесе  

• қаржы қиыншылықтары нәтижесінде бағалы қағаздар үшін белсенді нарықтың жоқ 
болуы. 

Борышқоры мемлекет болып шығатын мемлекеттік облигацияларға (өзге қаржы активтеріне) 
инвестициялардың кредиттік құнсыздану пәніне бағалаған кезде Компания келесі 
факторларды қарастырады:  

• Облигациялардың кірістілігінде көрсетілген кредит қабілеттілігін нарықтық бағалау.   
• Рейтингтік агенттіктері жасаған кредиттік қабілеттілікті бағалау.   
• Жаңа қарыз шығару үшін мемлекеттің капитал нарығына кіру қабілеттілігі.  
• Борышты қайта құрылымдау ықтималдығы, бұл борышты ерікті немесе мәжбүрлі 

кешіру нәтижесінде ұстаушылардың залалға ұшырауына алып келеді.  
• Халықаралық қолдау көрсету тетіктерінің болуы, бұл осы мемлекетке «ең жоғарғы 

кредитор» ретінде қажетті қолдау алуын қамтамасыз етуге, сондай-ақ мемлекеттік 
органдар мен ведомстволардың көпшілік мәлімдеулерде осы тетіктерді қолдануға 
ниетін білдіруге мүмкіндік береді. Бұл көрсетілген тетіктердің қызмет ету тиімділігін 
және саяси ниетіне тәуелсіз талап етілетін критерийлерді ұстану қабілеттілігінің 
болуын бағалаудан тұрады.  
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3 Есеп саясатының негізгі ережелері, жалғасы 
(г) Қаржы активтері және қаржы міндеттемелері, жалғасы 

(iv) Құнсыздану, жалғасы 

2018 жылдың 1 қаңтарынан бастап қолданылатын есеп саясаты, жалғасы 

Күтілетін кредиттік залалдары бойынша бағалау резервін қаржылық жағдай туралы 
есебінде ұсыну 

Күтілетін кредиттік залалдары бойынша бағалау резервінің сомасы қаржылық жағдай туралы 
есебінде келесі түрде көрсетілген:  

• амортизациялық құн бойынша бағаланатын қаржы активтері: осы активтердің 
жалпы баланстық құнының азаюы ретінде;  

• қарыз беру бойынша міндеттемелер және қаржы кепілдігі шарттары: жалпы 
алғанда, резерв ретінде;  

• қаржы құралы талап етілетін және де талап етілмейтін компонентті 
құрамдайтын болса және Компания қарыз беру бойынша қабылданған 
міндеттемеден күтілетін кредиттік залалдарды талап етілген бөлігі (берілген 
кредит) бойынша күтілетін кредиттік залалдарынан бөлек анықтай алмағанда: 
Компания қос компонент бойынша залал арқылы жиынтық бағалау резервін ұсынады. 
Жиынтық сома талап етілген бөлігінің (берілген кредиттің) жалпы баланстық 
құнының кемуі ретінде ұсынылады. Залал бойынша бағалау резерві шамасының 
берілген кредиттің жалпы баланстық құнынан кез-келген асып кетуі резерв ретінде 
көрсетіледі; және 

• өзге жиынтық кіріс арқылы әділ құн бойынша бағаланатын қарыз құралдары: залал 
бойынша бағалау резерві қаржылық жағдай туралы есебінде танылмайды, өйткені осы 
активтердің баланстық құны олардың әділ құны болып табылады. Алайда залал 
бойынша бағалау резервінің шамасы әділ құнының өзгеру резервінің құрамында ашып 
көрсетіліп, танылады.  

Есептен шығарулар 
Борыштық бағалы қағаздарының өтелуінен негізделген күту болмаған кезде, олар (ішінара 
немесе толық сомада) есептен шығарылуға тиіс. Тәртіп бойынша, бұл Компанияның есептен 
шығарылуға тиіс берешек сомасын өтеу үшін қарыз алушыда жеткілікті мөлшерде ақша 
қаражаттының ағымын генерациялай алатын активтері немесе кіріс көзінің жоқтығын 
анықтайтын жағдай. Бұл бағалау әр актив үшін бөлек жасалады. 

Бұрын есептен шығарылған сомаларды өтеу пайда немесе залал және өзге жиынтық кіріс 
туралы есебінде «борыштық қаржы активтерінің құнсыздануынан болған залалдар» бабында 
көрсетіледі. 

Алайда есептен шығарылған қаржы активтері тиесілі сомалардың орнын толтыруға қатысты 
Компания процедураларына сәйкес келуін қамтамасыз ету мақсатында құқық қолдану 
объектісі болып қалуы мүмкін. 

2018 жылдың 1 қаңтарына дейін қолданылатын есеп саясаты 

Құнсызданудың объективтік куәсі 

Компания пайда немесе залал арқылы әділ құны бойынша есепке алынбайтын қаржы 
активтеріне қатысты құнсызданудың объективтік куәсінің болуы пәніне әрбір есептік күні 
бағалау жүргізіп тұрады. Активті (активтерді) бастапқы танығаннан кейін залалға алып келген 
оқиғаның орын алуының объективті куәсі болған кезде ғана және сенімділікпен бағалауға 
болатын осы актив (активтер) бойынша ақша қаражатының болашақ ағымдарына аталған 
оқиға ықпал еткен жағдайда ғана қаржы активі немесе қаржы активтерінің тобы құнсызданған 
болып есептеледі. 
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3 Есеп саясатының негізгі ережелері, жалғасы 
(г) Қаржы активтері және қаржы міндеттемелері, жалғасы 

(iv) Құнсыздану, жалғасы 

2018 жылдың 1 қаңтарына дейін қолданылатын есеп саясаты, жалғасы 

Құнсызданудың объективтік куәсі, жалғасы 

Қаржы активтерінің құнсыздануының объективтік куәсі мыналар болып табылады: 

• қарыз алушының немесе эмитенттің елеулі қаржы қиыншылықтары; 

• міндеттемелерді орындамау (дефолт) немесе қарыз алушының/эмитенттің төлем 
мерзімін кешіктіруі; 

• қарыз алушының немесе эмитенттің банкротқа ұшырауы мүмкін белгілері; 

• бағалы қағаздар үшін белсенді нарықтың жоқ болуы; немесе 

• активтер тобына жататын байқалатын деректер, оларға мысалы топқа кіретін қарыз 
алушылардың немесе эмитенттердің төлем қабілеттілігінің нашарлауы немесе 
көрсетілген топқа кіретін қарыз алушылардың немесе эмитенттердің міндеттемелерді 
орындамауымен (дефолтпен) корреляциялайтын экономикалық жағдайлардың 
өзгеруі. 

Үлестік бағалы қағазына инвестицияның әділ құнының оның бастапқы құнынан айтарлықтай 
немесе ұзақ мерзімді төмендеуі құнсызданудың объективтік куәсі болып табылады. 

Дебиторлық берешектің құнсыздануын куәландыратын белгілерді Компания жекелеген 
активтер деңгейінде және де портфель деңгейінде қарастырады. Бөлек алғанда елеулі болып 
табылатын барлық дебиторлық берешек құнсыздану пәніне жеке түрде бағаланады. Жеке 
негізінде бағалау нәтижелері бойынша құнсыздану белгілері айқындалмаған активтер осы 
кезде жұмсалған, бірақ әлі айқындалмаған құнсызданудан болған залалдың болуы пәніне 
топтық негізінде ары қарай бағалануға тиіс (‘IBNR’). Өтеу мерзіміне дейін ұсталып қалатын 
дебиторлық берешек және инвестициялық бағалы қағаздары, олардың әрқайсысының жеке 
алғандағы шамасы елеулі болып табылмайды, топтық негізінде құнсыздану пәніне 
бағаланады, бұл үшін олар кредиттік тәуекелдері ұқсас топтарға бірігеді. 

Борышқоры мемлекет болып шығатын мемлекеттік облигацияларға (өзге қаржы активтеріне) 
инвестициялардың кредиттік құнсыздану пәніне бағалаған кезде Компания келесі 
факторларды қарастырады:  

• Облигациялардың кірістілігінде көрсетілген кредит қабілеттілігін нарықтық бағалау.   
• Рейтингтік агенттіктері жасаған кредиттік қабілеттілікті бағалау.   
• Жаңа қарыз шығару үшін мемлекеттің капитал нарығына кіру қабілеттілігі.  
• Борышты қайта құрылымдау ықтималдығы, бұл борышты ерікті немесе мәжбүрлі 

кешіру нәтижесінде ұстаушылардың залалға ұшырауына алып келеді. 
• Халықаралық қолдау көрсету тетіктерінің болуы, бұл осы мемлекетке «ең жоғарғы 

кредитор» ретінде қажетті қолдау алуын қамтамасыз етуге, сондай-ақ мемлекеттік 
органдар мен ведомстволардың көпшілік мәлімдеулерде осы тетіктерді қолдануға 
ниетін білдіруге мүмкіндік береді. Бұл көрсетілген тетіктердің қызмет ету тиімділігін 
және саяси ниетіне тәуелсіз талап етілетін критерийлерді ұстану қабілеттілігінің 
болуын бағалаудан тұрады. 
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(г) Қаржы активтері және қаржы міндеттемелері, жалғасы 
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Жеке немесе топтық негізінде бағалау 

Құнсыздануды жеке негізде бағалау алынатыны күтілетін ақша қаражаттары ағымының 
келтірілген құнын басшылықтың ең жақсы бағалауын бастамаға ала отырып жүргізіледі. 
Ақша қаражатының көрсетілген ағымын бағалаған кезде басшылық борышкердің қаржылық 
жағдайына қатысты пайымдауды және тиісті қамтамасыз етудің мүмкін сатылуының таза 
құнын қолданады. Құнсызданған әр актив үшін мәселелі берешекті ретке келтіру бойынша 
стратегияны ескере отырып оның құнын өтеу бағаланады және өтелуі күтілетін ақша 
қаражаты ағымының шамасы бағаланады. 

Жұмсалған, бірақ әлі айқындалмаған залалдар бойынша резервіне (‘IBNR’) кредиттер мен 
дебиторлық берешек портфельдеріне және өтеу мерзіміне дейін ұсталып қалатын, кредиттік 
тәуекелдерінің сипаттамалары ұқсас инвестициялық бағалы қағаздарға тән кредиттік 
залалдары кіреді, бұл кезде тіпті егер жеке негізде бағалау жүргізген кезде мұндайлар 
анықталмаса да, көрсетілген портфельдердің құнсызданған активтерден тұратынының 
объективті куәсі болады. 

Топтық негізде залал бойынша резерв жасау қажеттігін бағалаған кезде басшылық кредиттік 
сапа, портфель көлемі, тәуекелді шоғырландыру және экономикалық факторлар тәрізді 
факторларды қарастырады. Резервтің қажетті шамасын бағалау үшін басшылық портфельге 
тән залалдың қалайша модельденгеніне, сондай-ақ тарихи тәжірибе мен ағымдағы 
экономикалық жағдайлардың негізінде модельдің талап етілетін бастапқы параметрлерінің 
қалайша анықталғанына қатысты жорамалдарын қолданады. Резерв шамасын есептеу 
дұрыстығы топтық негізде бағалауды жүргізген кезде қолданылатын жорамалдар мен модель 
параметрлеріне тәуелді болып келеді. 

Құнсыздануды бағалау 

Амортизациялық құн бойынша бағаланатын активтердің құнсыздануынан болған залалдар 
тиісті қаржы активі бойынша бастапқы тиімді пайыздық мөлшерлемені қолдана отырып 
дисконтталған ақша қаражатының болашақ бағалау ағымының баланстық құны мен 
келтірілген құны арасындағы айырма ретінде есептеледі. Сату үшін қолда бар активтердің 
құнсыздануынан болған залалдар баланстық және әділ құны арасындағы айырма ретінде 
есептеледі. 

Құнсызданудан болған залалдың қалпына келтірілген сомасы 

• Амортизациялық құн бойынша бағаланатын активтерге қатысты: құнсызданудан 
болған залалды танығаннан кейін орын алған оқиға құнсызданудан болған залал 
сомасын азайтуға әкелген жағдайда, онда құнсызданудан болған залалды азайту 
шамасы пайда немесе залал құрамында тиісті соманы көрсете отырып қалпына 
келтірілуге тиіс. 

• Сату үшін қолда бар борыштық бағалы қағаздарына қатысты: егер кейінгі кезеңде 
сату үшін қолда бар борыштық бағалы қағаздың әділ құны ұлғаятын болса және ұлғаю 
құнсызданудан болған залалды танығаннан кейін орын алған оқиғамен объективті 
түрде байланысты болуы мүмкін болса, онда құнсызданудан болған залал пайда 
немесе залал құрамында тиісті соманы көрсете отырып қалпына келтіріледі; басқа 
жағдайда, әділ құнының кез-келген ұлғаюы өзге жиынтық кіріс құрамында танылады. 

Сату үшін қолда бар құнсызданған борыштық бағалы қағаздың әділ құнын кез-келген ары 
қарайғы қалпына келтіру әрдайым өзге жиынтық кіріс құрамында танылады. 
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3 Есеп саясатының негізгі ережелері, жалғасы 
(г) Қаржы активтері және қаржы міндеттемелері, жалғасы 

(iv) Құнсыздану, жалғасы 

2018 жылдың 1 қаңтарына дейін қолданылатын есеп саясаты, жалғасы 

Ақпарат ұсыну 

Құнсызданудан болған залалдар пайда немесе залал құрамында танылады және кредиттер мен 
дебиторлық берешектің немесе өтеу мерзіміне дейін ұсталып қалатын инвестициялық бағалы 
қағаздарының құнсыздануы бойынша резерв шоты бойынша көрсетіледі. Құнсызданған 
қаржы активтері бойынша пайыздық кірісті тану дисконтты босату арқылы жалғасады. 

Сату үшін қолда бар инвестициялық бағалы қағаздардың құнсыздануынан болған залалдар 
өзге жиынтық кіріс құрамында танылған жиналған залалды қайта жіктелген түзету ретінде 
пайда немесе залал құрамына аудару арқылы танылады. Өзге жиынтық кіріс құрамынан пайда 
немесе залал құрамына қайта жіктелетін жиналған негізгі соманың кез-келген төлемін шегере 
отырып, сатып алу құны мен бұрын пайда немесе залал құрамында танылған құнсызданудан 
болған залалды шегере отырып амортизация мен ағымдағы әділ құны арасындағы айырма 
болып табылады. Ақшаның уақытша құнына жататын құнсыздану сомасының өзгеруі 
пайыздық кіріс компоненті ретінде көрсетіледі. 

Есептен шығару 

Компания тиісті берешекті өндіріп алу мүмкін емес деп анықтағаннан кейін, Компания 
құнсыздану бойынша тиісті резерв есебінде кредитті немесе инвестициялық борыштық 
бағалы қағазды ішінара немесе толық сомада есептен шығарады. 

(д) Инвестициялық бағалы қағаздары 

2018 жылдың 1 қаңтарынан бастап қолданылатын саясат 

Қаржылық жағдай туралы «Инвестициялық бағалы қағаздары» бабына мыналар кіреді: 

• амортизациялық құны бойынша бағаланатын борыштық инвестициялық бағалы 
қағаздары (3(г)(i) ескертпесіне қараңыз); бастапқыда олар әділ құны бойынша 
бағаланады, оған мәміле бойынша қосымша тікелей шығасылары және кейіннен 
тиімді пайыздық мөлшерлеме әдісін қолдана отырып олардың амортизациялық құны 
қосылады; 

• өзге жиынтық кіріс арқылы әділ құны бойынша бағаланатын борыштық бағалы 
қағаздары (3(г)(i) ескертпесіне қараңыз);  

2018 жылдың 1 қаңтарына дейін қолданылған саясат  

Инвестициялық бағалы қағаздары бастапқыда әділ құны бойынша бағаланады, плюс пайда 
немесе залал арқылы әділ құны бойынша бағаланбайтын инвестициялық бағалы қағаздары 
жағдайында, есепте мәміле бойынша тиісті шығасылар және кейіннен жіктелуіне қарай 
немесе өтеу мерзіміне дейін ұсталып қалады, не болмаса пайда немесе залал арқылы әділ құны 
бойынша бағаланады немесе сату үшін қолда бар ретінде көрсетіледі. 

Өтеу мерзіміне дейін ұсталып қалатындар 

Өтеу мерзіміне дейін ұсталып қалатын инвестициялар төлемі тіркелген немесе анықталатын 
және оған қатысты Компания олардың өтелу мерзімі келгенге дейін ұстап қалуға қатаң ниеті 
мен мүмкіндігі бар мерзімі тіркелген туынды емес қаржы активтері болып табылады, осыған 
Компанияның ұйғарымы бойынша пайда немесе залал арқылы әділ құны бойынша бағалау 
санатына немесе сату үшін қолда бар ретінде жіктелгендер кірмейді. 
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(д) Инвестициялық бағалы қағаздары, жалғасы 

2018 жылдың 1 қаңтарына дейін қолданылатын есеп саясаты, жалғасы  

Өтеу мерзіміне дейін ұсталып қалатын инвестициялар, жалғасы 

Өтеу  мерзіміне дейін ұсталып қалатын инвестициялар тиімді пайыздық мөлшерлеме әдісін 
қолдана отырып амортизациялық құны бойынша бағаланады, одан құнсызданудан болған 
залал шегеріледі (3(г)(iv) ескертпе). Өтеу мерзіміне дейін ұсталып қалатын инвестицияның 
болмашыдан астам сомасын сату немесе қайта жіктеу өтеу мерзіміне дейін ұсталып қалатын 
барлық инвестицияны «сату үшін қолда бар» бағалау санатына қайта жіктеуге алып келіп, 
Компанияға инвестициялық бағалы қағаздарын ағымдағы және кейінгі екі қаржы жылы 
ішінде өтеу мерзіміне дейін ұстап қалатын ретінде жіктеуге мүмкіндік бермеуші еді. Алайда 
сату немесе қайта жіктеу мұндай сату немесе қайта жіктеу келесі жағдайларда қайта жіктеу 
қажеттігіне алып келмеуші еді: 

• нарықтағы пайыздық мөлшерлеменің өзгеруі қаржы активінің әділ құнына елеулі 
түрде әсер етпейтіндей өтеу мерзіміне өте жақын жүзеге асырылған; 

• Компания активтің барлық дерлік бастапқы негізгі сомасын алған кезде жүзеге 
асырылған; және 

• Компанияның бақылауынан тыс бөлек оқиғадан туындаған, бір реттік сипатта болады 
және оның орын алуын Компания негізделмелі болжай алмаған. 

Сату үшін қолда бар 

Сату үшін қолда бар инвестициялар туынды емес қаржы активтері болып табылады, олар 
ұйымның ұйғарымы бойынша сату үшін қолда бар деп жіктелген немесе өзге бірде-бір 
санатқа жіктелмеген. Сату үшін қолда бар инвестицияларға борыштық бағалы қағаздары 
кіреді. Сату үшін қолда бар барлық инвестиция әділ құны бойынша бастапқы танығаннан 
кейін бағаланады. 

Пайыздық кірістер тиімді пайыздық мөлшерлеме әдісін қолдана отырып пайда немесе залал 
құрамында танылады. Компанияның дивиденд алуға құқығы болған кезде, дивиденттер 
түріндегі кірістер пайда немесе залал құрамында танылады. Сату үшін қолда бар борыштық 
бағалы қағаздарына инвестициялар бойынша оң және теріс бағамдық айырмалары пайда 
немесе залал құрамында танылады. Құнсызданудан болған залалдар пайда немесе залал 
құрамында танылады (3(г)(iv) ескертпесіне қараңыз). 

Құнсызданудан болған залалдардан ерекше әділ құнының өзге өзгерістері (3(г)(iv) 
ескертпесіне қараңыз) өзге жиынтық кіріс құрамында танылып, меншікті капитал құрамында 
әділ құнының өзгеру резервінде ұсынылады. Тиісті қаржы активін тануды тоқтатқан кезде 
өзге жиынтық кіріс құрамында танылған әділ құнының өзгеруінің жиналған сомасы қайта 
жіктелген түзету арқылы меншікті капитал құрамынан пайда немесе залал құрамына 
ауыстырылады. 

Сату үшін қолда бар ретінде жіктелгені болмаса, ол кредиттер мен дебиторлық берешек 
анықтамасына сәйкес келуші еді сату үшін қолда бар ретінде жіктелетін қаржы активі, егер 
Компанияның осы қаржы активін шолынатын болашақта немесе оны өтеу мерзімі келгенге 
дейін ұстап тұруға ниеті мен мүмкіндігі болса, осы санаттан «кредиттер және дебиторлық 
берешек» санатына қайта жіктелуі мүмкін. 
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3 Есеп саясатының негізгі ережелері, жалғасы 
(е) Негізгі құралдар 

(i) Меншікті активтер 

Негізгі құрал объектілері амортизация мен құнсызданудан болған залалдың жиналған сомасы 
шегеріле отырып, өзіндік құны бойынша көрсетіледі.  

Негізгі құрал объектісі пайдалы қолдану мерзімі әртүрлі бірнеше компоненттен тұрған 
жағдайда, мұндай компоненттер негізгі құралдардың бөлек объектілері ретінде көрсетіледі. 

(ii) Операциялық жал 

Жалгерлік кезінде Компания лизингалушы болған жағдайда, бұл кезде меншік құқығынан 
туындайтын барлық дерлік тәуекел мен пайданың лизингберушіден Компанияға ауысуын 
қарастырмайды, лизинг төлемінің жалпы сомасы жалдың бүкіл мерзімі ішінде біркелкі 
есептеу әдісі бойынша бір жылдағы пайда немесе залалға жатқызылады (жалгерлік шығыны).  

(iii) Амортизация 

Негізгі құралдар бойынша амортизация оның болжанатын пайдалы қолдану мерзімі ішінде 
біркелкі есептеу әдісі бойынша есептеліп, пайда немесе залал құрамында көрсетіледі. 
Амортизация объектіні сатып алған күннен бастап есептеледі, ал шаруашылық тәсілмен 
тұрғызылған негізгі құрал объектілері үшін – объектінің құрылысы аяқталып, оның қолдануға 
дайын болу сәтінен бастап есептеледі. Жер телімдері амортизацияланбайды. Негізгі 
құралдардың әртүрлі объектілерін пайдалы қолдану мерзімін келесі түрде көрсетуге болады: 

- жабдық 5 жылдан 12 жылға дейін; 
- кеңсе жиһазы және керек-жарақтар 5 жылдан 25 жылға дейін; 
- көлік құралдары 5 жылдан 7 жылға дейін; 
- бағдарламалық жасақтама 3 жылдан 5 жылға дейін. 

(ж) Материалдық емес активтер 

Сатып алынған материалдық емес активтер жиналған амортизацияны және құнсызданудан 
болған залалды шегере отырып қаржы есептілігінде нақты шығындар бойынша көрсетіледі. 

Арнайы бағдарламалық жасақтамаға лицензия сатып алуға және оны енгізуге жұмсалған 
шығасылар тиісті материалдық емес актив құнына капиталдандырылады. 

Материалдық емес активтер бойынша амортизация оны көзделінетін пайдалы қолдану 
мерзімі ішінде біркелкі есептеу әдісі бойынша есептеліп, пайда немесе залал құрамында 
көрсетіледі. Материалдық емес активтерді пайдалы қолдану мерзімі 1 жылдан 10 жылға дейін 
ауытқиды. 

(з) Акционерлік капитал 

(i) Қарапайым акциялар 

Қарапайым акциялар меншікті капитал ретінде жіктеледі. Қарапайым акцияның эмиссиясына 
және акцияны сатып алу опциондарына тікелей байланысты қосымша шығындар меншікті 
капиталдың кемуі ретінде салық нәтижесін шегере отырып көрсетіледі. 
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3 Есеп саясатының негізгі ережелері, жалғасы 
(з) Акционерлік капитал, жалғасы  

(ii) Дивидендтер 

Компанияның дивиденттерді жариялау және төлеу мүмкіндігі Қазақстан Республикасының 
қолданыстағы заңнамасымен реттеледі. 

Қарапайым акциялар бойынша дивидендтер қаржы есептілігінде олар жариялану шамасы 
бойынша бөлінбеген пайданы қолдану ретінде көрсетіледі. 

(и) Салық салу 

Табыс салығының сомасына ағымдағы салық сомасы және кейінге қалдырылған салық 
сомасы кіреді. Өзге жиынтық кіріс құрамында көрсетілетін операцияларға немесе тікелей 
капитал шоттарында көрсетілетін меншік иелерімен операцияларға жататын сомаларды 
қоспағанда, олар сәйкесінше, өзге жиынтық кіріс құрамында немесе тікелей капитал 
құрамында көрсетіледі, табыс салығы пайда немесе залал құрамында толық мөлшерде 
көрсетіледі. 

Ағымдағы табыс салығы бойынша шығынға бір жылдағы салық салынатын пайдаға немесе 
салық залалына қатысты төленеді деп күтілетін және қолданылатын немесе есептік күніндегі 
жағдай бойынша мәнісі бойынша қолданылатын салық мөлшерлемесі негізінде есептелген 
салық сомасы, сондай-ақ өткен жылдардағы табыс салыны бойынша түзетулер кіреді. 

Кейінге қалдырылған салық активтері және кейінге қалдырылған салық міндеттемелері 
қаржы есептілігінде көрсету үшін анықталатын активтер мен міндеттемелердің баланстық 
құны мен олардың салық базасы арасында туындайтын уақытша айырмаларға қатысты 
көрсетіледі. Кейінге қалдырылған салық активтері және кейінге қалдырылған салық 
міндеттемелері мыналарға қатысты танылмайды: активтер мен міндеттемелерге қатысты 
салық салынатын базаны кемітпейтін айырмаға, оларды бастапқы көрсету айғағы 
бухгалтерлік және де салық салынатын пайдаға әсер етпейді.  

Кейінге қалдырылған салық активтері мен кейінге қалдырылған салық міндеттемелерінің 
шамасы қолданыстағы немесе есептік күніндегі жағдай бойынша қолданысқа енгізілген 
заңдарға негізделе отырып уақытша айырманы қалпына келтірген сәтте болашақта 
қолданылатын салық мөлшерлемелерінен бастама ала отырып анықталады.  

Кейінге қалдырылған салық активтері болашақта уақытша айырмаларды өтеу, салық 
бойынша қабылданбаған шығындар және қолданылмаған салық жеңілдіктері үшін жеткілікті 
салық салынатын пайданың алынатын ықтималдығы болатын шамада көрсетіледі. Кейінге 
қалдырылған салық активтерінің шамасы тиісті салық пайдасын іске асыру ендігәрі ықтимал 
болып табылмайтын шамада азаяды.  

(к) Салыстырмалы деректерді ұсыну 

9 ҚЕХС-на (IFRS) ауысу нәтижесінде Компания қаржылық есептілігінің негізгі есептерінде 
белгілі бір баптарды ұсыну тәртібін өзгертті. Салыстырмалы деректерді ұсыну ағымдағы 
кезеңде ақпаратты ұсыну тәртібіне сәйкес тиісті түрде өзгертілді. 

Қаржылық жағдай туралы есебінде ақпаратты ұсыну тәртібіне негізгі өзгерістердің әсері 5 
ескертпеде көрсетілген. 
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3 Есеп саясатының негізгі ережелері, жалғасы 
(к) Салыстырмалы деректерді ұсыну, жалғасы  

2017 жылы 31 желтоқсандағы жағдай бойынша қаржылық жағдай туралы есебінде ақпаратты 
ұсыну тәртібіне негізгі өзгертулердің әсері мынадай: 

• «Сату үшін қолда бар қаржы активтері» баптары және «Өтеу мерзіміне дейін ұсталып 
қалатын инвестициялар» «инвестициялық бағалы қағаздар» бабының құрамында 
көрсетілген; 

Жоғарыда көрсетілген өзгертулердің қаржылық жағдай туралы есебінде ақпаратты ұсыну 
тәртібіне әсері жалпы түрде төмендегі кестеде көрсетілген: 

мың теңге 

Алдыңғы 
кезеңдегі 

есептілікте 
ұсынылған  

Жіктеуді қайта 
қарастыру 
нәтижесі  

Қайта 
жіктегеннен 

кейін 
Сату үшін қолда бар қаржы активтері 392,170  (392,170)  - 
Өтеуге дейін ұсталып қалатын инвестициялар 38,010,250  (38,010,250)  - 
Инвестициялық бағалы қағаздары -  38,402,420  38,402,420 

2017 жылдың 31 желтоқсанында аяқталған жыл ішіндегі пайда немесе залал және өзге 
жиынтық кіріс туралы есебінде ақпарат ұсыну тәртібіне енгізілген негізгі өзгертулердің әсері 
мынадай: 

• «Пайыздық кіріс» бабы «Тиімді пайыздық мөлшерлеме әдісін қолдана отырып 
есептелген пайыздық кірістері» бабының құрамында көрсетілген. 

2017 жылдың 31 желтоқсанында аяқталған жыл ішіндегі ақша қаражатының қозғалысы 
туралы есебінде ақпарат ұсыну тәртібіне енгізілген негізгі өзгертулердің әсері мынадай: 

мың теңге 

Алдыңғы 
кезеңдегі 

есептілікте 
ұсынылған  

Жіктеуді қайта 
қарастыру 
нәтижесі  

Қайта 
жіктегеннен 

кейін 
Инвестициялық қызметтен ақша 
қаражатының қозғалысы      
Өтеуге дейін ұсталып қалатын 
инвестицияларды өтеу 303,044  (303,044)  - 
Инвестициялық бағалы қағаздарын өткізуден 
және өтеуден түсімдер  -  303,044  303,044 

(л) Шығарылған, бірақ әлі күшіне енбеген стандарттар 

Бірқатар жаңа стандарттар және стандарттарға жасалған түзетулер 2019 жылдың 1 
қаңтарынан кейін басталатын жылдық кезеңдеріне қатысты өз күшіне енеді, бұл кезде оларды 
мерзімнен бұрын қолдануға болады. Алайда Компания осы қаржылық есептілікті дайындаған 
кезде көрсетілген жаңа стандарттарды және стандарттарға жасалған түзетулерді мерзімнен 
бұрын қолданған жоқ. 

«Жалгерлік» 16 ҚЕХС (IFRS) 

16 ҚЕХС (IFRS) жалдауға қатысты қолданыстағы нұсқауларды, соның ішінде «Жалгерлік» 17 
ҚЕХС (IAS), «Келісім құрамында жалгерлік белгілерін анықтау» 4 ҚЕХТК (IFRIC) 
Түсіндірмесін, «Операциялық жалгерлік - уәждері» 15 АҮК (SIC) Түсіндірмесін және 
«Жалгерліктің заңды нысаны бар мәміле болмысын талдау» 27 АҮК (SIC) орнын басады. 

16 ҚЕХС (IFRS) 2019 жылдың 1 қаңтарынан немесе осы күннен кейін басталатын жылдық 
кезеңдері үшін күшіне енеді. Стандартты  15 ҚЕХС (IFRS) қолданатын кәсіпорындар үшін 16 
ҚЕХС (IFRS) бастапқы қолдану күні немесе сол күнге дейін мерзімінен бұрын қолдануға 
рұқсат етіледі. 
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3 Есеп саясатының негізгі ережелері, жалғасы 
(л) Шығарылған, бірақ әлі күшіне енбеген стандарттар, жалғасы  

«Жалгерлік» 16 ҚЕХС (IFRS), жалғасы  

16 ҚЕХС (IFRS) жалға алушылардың жалгерлік шартын есепке алудың бірыңғай үлгісін 
енгізеді, ол осы шартты жалға алушының балансында көрсетуді көздейді. Осы үлгіге сәйкес 
жалға алушы активті пайдалану құқығы нысанында тануға тиіс, ол міндеттемені қолдану 
құқығын білдіретін базалық активті және жалгерлік төлемін жасау міндетін ұсынатын 
жалгерлік бойынша міндеттеме болып табылады. Қысқа мерзімді жалдауға және құны төмен 
объектілерді жалдауға қатысты міндетті емес қысқартулар қарастырылған. Жалға берушілер 
үшін есеп жүргізу қағидалары тұтас алғанда сақталынады – олар жалгерлікті қаржылық және 
операциялық деп жіктей береді. 

Жаңа стандартқа ауысу 

Компания 16 ҚЕХС-ті (IFRS) түрлендірілген ретроспективтік тәсілін қолдана отырып, 2019 
жылдың 1 қаңтарында бастапқы қолдануды жоспарлап отыр. Демек, 16 ҚЕХС-тің (IFRS) 
бастапқы қолдануынан болатын қосынды нәтиже салыстырмалы ақпаратты қайта есептеусіз 
2019-ші жылдың 1 қаңтарында кіріспе бөлінбеген пайданы түзету ретінде танылатын болады.  

Жаңа стандартқа ауысқан кезде Компания тәжірибелі сипаттағы қысқартуды қолдануды 
жоспарлап отыр, бұл келесі шарттың қайсысы жалгерлік шарты болып табылатынына немесе 
жалгерлік қатынастарын мазмұндайтынына қатысты бұрынғы бағалауды өз күшінде 
қалдыруға мүмкіндік береді. Бұл дегеніміз Компания 16 ҚЕХС-ті (IFRS) 2019 жылдың 1 
қаңтарына дейін жасалған және 17 ҚЕХС (IFRS) мен 4 ҚЕХТК (IFRIC) сәйкес жалгерлік 
шарты ретінде сәйкестендірілген барлық шартқа қолданады. 

Компания 16 ҚЕХС-ті (IFRS) өзінің қаржылық есептілігіне қолданудан болатын әсерді 
бағалауды аяқтайды. Жаңа стандарт Компанияның қаржылық есептілігіне елеулі әсер етпейді 
деп күтіледі. 

Өзге стандарттар 

Стандарттарға жасалған келесі түзетулер мен түсіндірмелер Компанияның қаржылық 
есептілігіне айтарлықтай ықпал етпейді деп күтілуде: 

‒ «Табыс салығын есептеу ережелеріне қатысты анықталмағандық» 23 ҚЕХТК 
түсіндірмесі (IFRIC); 

‒ Жоспарға түзетулер, жоспарды қысқарту немесе міндеттемелерді ретке келтіру 
(19 ҚЕХС-на (IAS) түзетулер). 

‒ ҚЕХС-нің жыл сайынғы жетілдірілуі, кезең 2015-2017 жж. – әртүрлі стандарттар; 

‒ ҚЕХС стандарттарындағы Қаржылық есептіліктің тұжырымдамалық негіздеріне 
жасалған сілтемелерге түзетулер; 

‒ «Сақтандыру шарттары» 17 ҚЕХС (IFRS). 

4 Қаржылық тәуекелдерді талдау 
Осы ескертпеде Компанияның қаржылық тәуекелдерге ұшырағыштығы жөніндегі ақпарат 
ұсынылған. Компанияның қаржы тәуекелдерін басқару бойынша қолданатын саясаты туралы 
ақпарат 14 ескертпесінде ұсынылған.  

Кредиттік тәуекел – күтілетін кредиттік залал сомасы 

Құнсыздануды бағалау үшін қолданылған бастапқы деректер, жорамалдар мен әдістер  

Есеп саясатының сипатталуын 3(г)(iv) ескертпесінен қараңыз. 
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4 Қаржылық тәуекелдерді талдау, жалғасы  
Кредиттік тәуекел – күтілетін кредиттік залал сомасы, жалғасы  

Кредиттік тәуекелдің айтарлықтай жоғарылауы  

Қаржы құралын бастапқы таныған сәттен бастап ол бойынша кредиттік тәуекелдің 
айтарлықтай артуы орын алған-алмағанын бағалаған кезде, Компания шектен тыс күш 
салусыз қол жетімді болатын негізделген және расталатын ақпаратты қарастырады. Бағалау 
сандық және де сапалы ақпаратты, сондай-ақ Компанияның тарихи тәжірибесіне, кредит 
сапасының сараптамалық бағалауына және болжамдық ақпаратқа негізделген талдауды 
қамтиды.   

Бағалау мақсаты – кредиттік тәуекелге ұшырайтын жайғасымға қатысты кредиттік тәуекелдің 
айтарлықтай артуының орын алған/алмағанын салыстыру арқылы анықтаудан тұрады: 

• есептік күніндегі жағдай бойынша бүкіл мерзімнің қалған бөлігі үшін дефолт 
ықтималдығы; және  

• кредиттік тәуекелге ұшыраған жайғасымды бастапқы таныған кезде осы уақытқа 
қатысты есептелген бүкіл мерзімнің қалған бөлігі үшін дефолт ықтималдығы (бұл 
орынды болса, мерзімнен бұрын өтеуге қатысты өзгерістерді ескере отырып 
түзетілген).  

Кредиттік тәуекелдің айтарлықтай жоғарылауының орын алғанын/орын алмағанын анықтау 
үшін Компания үш критерийді пайдаланады: 

• сандық критерий, дефолттың орын алу ықтималдығының өзгеруіне негізделген; 
• сапалық белгілері; және 
• мерзімі өтудің 30-күндік «шектеуіші». 

Кредиттік тәуекелдерді саралау деңгейлері (рейтингтері) 

Компания кредиттік тәуекелге ұшырайтын әр жайғасымға дефолт тәуекелін болжамдау үшін 
қолданылатын түрлі деректер негізінде, сондай-ақ кредит сапасына қатысты сараптамалық 
пайымдау арқылы кредиттік тәуекелдің тиісті рейтингін береді. Кредиттік тәуекел деңгейлері 
дефолт тәуекелін көрсететін сапалық және сандық факторларды пайдалана отырып 
анықталады. Бұл факторлар кредиттік тәуекелге ұшырайтын жайғасым сипатына және қарыз 
алушы типіне байланысты өзгереді.   

Кредиттік тәуекел деңгейі дефолттың болу тәуекелі кредиттік тәуекелдің нашарлауы 
шамасына қарай экспоненциалды артатындай түрде анықталады және ауытқиды - мысалы, 
кредиттік тәуекелдің 1-ші және 2-ші рейтингтері арасындағы дефолт тәуекеліндегі 
айырмашылық кредиттік тәуекелдің 2-ші және 3-ші рейтингтері арасындағы 
айырмашылықтан төмен.   

Кредиттік тәуекелге ұшырайтын әрбір жайғасым қарыз алушы туралы қолда бар ақпарат 
негізінде бастапқы тану күніндегі кредиттік тәуекелдің белгілі бір рейтингісіне жатқызылады. 
Кредиттік тәуекелге ұшырайтын жайғасымдарды тұрақты түрде мониторингілеп тұру керек, 
бұл жайғасымға бастапқы таныған кездегі кредиттік тәуекелдің рейтингінен ерекше рейтинг 
беруге алып келуі мүмкін. 
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4 Қаржылық тәуекелдерді талдау, жалғасы  
Кредиттік тәуекел – күтілетін кредиттік залал сомасы, жалғасы  

Кредиттік тәуекелдің айтарлықтай жоғарылауы, жалғасы  

Кредиттік тәуекелдерді саралау деңгейлері (рейтингтері), жалғасы  
Кредиттік тәуекелге ұшырайтын 
жайғасымдар (корпоративтік клиенттер) 

Кредиттік тәуекелге ұшырайтын 
жайғасымдар (корпоративтік және бөлшек 
клиенттер) 

• Кредиттік рейтингілі агенттіктерінің 
деректері, баспасөздегі жарияланымдар, 
сыртқы кредиттік рейтингтерінің өзгеруі 
туралы ақпарат; 

• Кредиттік келісімдердің шарттарын қайта 
қарастыруға сұратулар және сұратуларды 
қанағаттандыру;  

• Егер бұл ақпарат қолжетімді болса, 
эмитенттердің облигациялары  мен кредиттік 
дефолтының своптарына баға белгілеу;  

• Қаржылық, экономикалық шарттарының 
және қызметті жүзеге асыру 
шарттарының ағымдағы және 
болжанатын өзгерістері; 

• Қарыз алушының қызметін жүзеге асыратын 
саяси, нормативтік және технологиялық 
ортадағы немесе оның шаруашылық 
қызметіндегі нақты және күтілетін елеулі 
өзгерістер. 

 

Дефолт ықтималдығының уақытша құрылымын жасау 

Кредиттік тәуекел рейтингтері кредиттік тәуекелге ұшырайтын жайғасымдар үшін дефолт 
ықтималдығының уақытша құрылымын жасаған кезде әдепкі бастапқы деректер болып 
табылады.  Компания юрисдикцияға немесе өңірге тәуелді, өнім мен қарыз алушы типіне, 
сондай-ақ кредиттік тәуекел рейтингісіне тәуелді талданатын кредиттік тәуекелге ұшырайтын 
жайғасымдарға қатысты дефолт деңгейі мен берешекке қызмет көрсету туралы мәліметтер 
жинайды. Кейбір портфельдер үшін сыртқы кредиттік рейтингтік агенттіктерінен алынған 
ақпарат та пайдаланылады. 

Компания жинақталған деректерді талдау және қалған кезең үшін кредиттік тәуекелге 
ұшырайтын жайғасымдар үшін дефолт ықтималдығы және олардың уақыт өте келе өзгеруін 
бағалау үшін статистикалық модельді пайдаланады. 

Кредиттік тәуекелдің айтарлықтай жоғарылауының болғанын/болмағанын анықтау 

Әр есептік күні Компания бастапқы таныған сәттен бастап кредиттік тәуекелдің айтарлықтай 
жоғарылағанын/жоғарыламағанын бағалайды. Кредиттік тәуекелдің айтарлықтай 
жоғарылауы пәніне бағалау қаржы құралының сипаттамасына, қарыз алушы/эмитент түріне 
және географиялық өңірге тәуелді болып келеді. Елеулілік критериі әртүрлі несиелеу түрлері 
үшін, атап айтқанда, корпоративтік клиенттер және жеке тұлғалар үшін айтарлықтай 
ерекшеленеді.  

Компанияның кредиттік тәуекелін басқару үрдісімен байланысқан сандық белгілері мұны 
көрсетіп тұрса, кредиттік тәуекел айтарлықтай жоғарылаған деп қарастырылуы мүмкін, оның 
нәтижесі сандық талдау аясында толық мөлшерде уақытында айқындалуы мүмкін. бұл 
тәуекелі көтеріңкі белгілі бір критерийлерге сәйкес келетін кредиттік тәуекелге ұшырайтын 
жайғасымдарға жатады, оған мысалы ерекше байқау тізімінде болу. Аталған сапалық 
факторларды бағалау кәсіби пайымдау негізінде және тиісті өткен тәжірибені ескере отырып 
жүргізіледі.  

Қаржы активін бастапқы таныған кезден бастап ол бойынша кредит тәуекелінің айтарлықтай 
жоғарылауын куәландыратын «шектеуші» белгісі ретінде Компания осы актив бойынша 30 
күннен астам мерзімі өту бар екен деп есептейді. Компания мерзімі өткен берешек күн санын 
ол күнгі күйі бойынша толық төлем алынбаған ең ерте күннен бастап күндер санын санау 
жолымен анықтайды.  Төлем жасау күні қарыз алушыға берілуі мүмкін жеңілдік кезеңін 
есепке алусыз анықталады.  



«Қазақстан Ұлттық Банкінің Ұлттық инвестициялық корпорациясы» АҚ 
2018 жылдың 31 желтоқсанында аяқталған жыл үшін қаржылық есептілікке ескертпелер 

 

38 

4 Қаржылық тәуекелдерді талдау, жалғасы  
Кредиттік тәуекел – күтілетін кредиттік залал сомасы, жалғасы  

Кредиттік тәуекелдің айтарлықтай жоғарылауының болғанын/болмағанын анықтау, 
жалғасы  

Бастапқы тану сәтіне қатысты кредиттік тәуекелдің айтарлықтай жоғарыламауының куәсі 
болсая, онда тиісті құрал бойынша залалды бағалау резерві қайтадан 12 айлық ККЗ 
мөлшерінде бағаланатын болады. Кредиттік тәуекелдің жоғарылауының кейбір сапалық 
белгілері, оған мысалы кредиттік келісімнің қайта қарастырылған шарттарының бұзылуы, 
дефолттың орын алуының мүмкін тәуекелі туралы куәдандыруы мүмкін, ол белгінің өзі 
болмаса да ары қарай жалғаса береді. Бұл жағдайда Компания «сынау мерзімін» белгілейді, 
бұл кезде қаржы активі бойынша төлемдер осы актив бойынша кредиттік тәуекелдің 
жеткілікті мөлшерде төмендегенін дәлелдеу үшін мерзімінде және белгіленген сомада 
жүргізілуге тиіс. Шартта қарастырылған кредит талаптары өзгертілгенде, бүкіл мерзім ішінде 
ККЗ тану үшін критерийлердің қанағаттандырылмайтындығының куәсі шарттың 
түрлендірілген талаптарына сәйкес уақытылы төлемдердің статистикасын қосады. 

«Дефолт» түсінігінің анықтамасы 

Қаржы активін Компания келесі жағдайда дефолт болған қаржы активтеріне жатқызады:  

• қарыз алушының/эмитенттің Компания алдындағы кредиттік міндеттемелері толық 
мөлшерде өтелетіні екі талай;  

• қарыз алушының/эмитенттің Компания алдындағы кез-келген елеулі кредиттік 
міндеттемелері бойынша берешегінің өтеу мерзімі 90 күннен асқан; немесе 

• қарыз алушының/эмитенттің кредит бойынша өзінің міндеттемелері бойынша төлей 
алмауы себебінен оның банкротқа ұшырауы нәтижесінде актив қайта құрылымдалады 
деген ықтималдық пайда болады; 

• банктердегі шоттар мен қаражаттарға қатысты тәуекелге ұшырағыштық және мерзімі 
7 күннен асқан бағалы қағаздар. 

Қарыз алушының міндеттемелері бойынша дефолт оқиғасының орын алғанын бағалаған кезде 
Компания мына факторларды ескереді:  

• сапалық – мысалға, шарттағы шектеуші талаптардың бұзылуы («ковенанттардың»);  
• сандық – мысалға, мерзімі өткен берешектің мәртебесі және бір эмитенттің Компания 

алдындағы өзге міндеттемелері бойынша төлемеуі; сондай-ақ 
• жеке және сыртқы дереккөздерінен алынған өзге ақпарат.  

Қаржы құралы бойынша дефолт оқиғасының орын алғанын бағалаған кездегі бастапқы 
деректер және олардың маңыздылығы өзгертулерді мән-жағдайында көрсету үшін уақыт өте 
өзгеруі мүмкін.  

Болжамды ақпаратты қосу 

Компания болжамдық ақпаратты қаржы құралын бастапқы таныған сәттен бастап кредиттік 
тәуекелдің айтарлықтай артуына бағалауға, сондай-ақ күтілетін кредиттік залалдар бағасына 
да кіргізеді. Есепке алынатын сыртқы ақпарат мемлекеттік органдары мен ақшалай-кредиттік 
реттеу органдары жариялайтын экономикалық деректер мен болжамдарды қамтуы мүмкін. 

Топ – қолда бар ақпарат және ақпарат көздерінің шынайылығы негізінде -  
макроэкономикалық айнымалылар, кредиттік тәуекел және кредиттік залалдар арасындағы 
өзара байланысты бағалау үшін тарихи деректерді қолданады. Түйінді факторлар пайыздық 
мөлшерлемелер, жұмыссыздық деңгейі, ЖІӨ болжамдары және т.б. тәрізді ауыспалылар 
болуы мүмкін. 
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Түрлендірілген қаржы активтері 

Шартта қарастырылған кредит бойынша талаптар бірқатар себептен, соның ішінде нарық 
жағдайының өзгеруі, клиенттерді ұстап қалу және қарыз алушының кредит қабілеттілігінің 
ағымдағы немесе мүмкін нашарлауымен шартталмаған өзге факторлардан түрлендірілуі 
мүмкін. Есепте шарттары түрлендірілген істегі кредитті тану 3(г)(iii) ескертпесінде 
сипатталған есеп саясатына сәйкес әділ құны бойынша шарттары түрлендірілген жаңа кредит 
есебінде танылуы тоқтатылуы және көрсетілуі мүмкін.  

Қарыз алушының қаржы қиындығын бастап кешіруі салдарынан қаржы активінің шарттары 
өзгерген жағдайда және шарттарды түрлендіру қаржы активін тануды тоқтатуға алып 
келмесе, қаржы активі бойынша кредиттік тәуекелдің айтарлықтай жоғарылауының орын 
алғанын/орын алмағанын анықтау келесіні салыстыру арқылы жүргізіледі: 

• шарттың түрлендірілген талаптары негізінде есептік күніндегі жағдай бойынша бүкіл 
мерзімнің қалған бөлігі үшін дефолт ықтималдығы; және  

• шарттың бастапқы талаптары негізінде қаржы активін бастапқы таныған кезде осы 
уақытқа қатысты есептелген бүкіл мерзімнің қалған бөлігі үшін дефолт ықтималдығы.  

Шарттарды қайта қарастыруға әдетте өтеу мерзімін ұзарту, пайыз төлеу мерзімін өзгерту және 
шарттың шектеуші талаптарын өзгерту (ковенанттарды) кіреді.  

Кредиттік келісімдердің шарттарын қайта қарастыру саясаты аясында түрлендірілген қаржы 
активтері бойынша дефолт ықтималдығын бағалау шарттарды түрлендіру Компанияның 
пайыз бен негізгі соманы алу бойынша мүмкіндіктерін жақсартуға немесе қалпына келтіруге 
алып келген/алып келмеген айғағын, сондай-ақ кредиттік келісімнің шарттарын осындай 
қайта қарауға қатысты Компанияның алдыңғы тәжірибесін көрсетеді. Осы үрдіс аясында 
Компания қарыз алушының шарттың түрлендірілген талаптарына қатысты борышқа қызмет 
көрсету сапасын бағалайды және әртүрлі мінез-құлық факторларын қарастырады.  

Жалпы алғанда кредиттік келісімдердің шарттарын қайта қарастыру кредиттік тәуекелдің 
айтарлықтай жоғарылауының сапалы индикаторы болып табылады және кредиттік 
келісімдердің шарттарын қайта қарастыру ниеті кредиттік тәуекелге ұшыраған жайғасымның 
кредиттік-құнсызданған болып табылатынының куәсі болуы мүмкін (3(е)(iv) ескертпесіне 
қараңыз). Кредиттік тәуекелге ұшыраған жайғасым ендігәрі кредиттік-құнсызданған болып 
есептелмейтін/ол бойынша дефолт оқиғасы орын алған немесе оның дефолт ықтималдығы 
залал бойынша бағалау резервінің өте төмендеген деп есептелетіннен бұрын Клиент белгілі 
бір уақыт ішінде тұрақты негізде төлемді уақытылы жүргізіп тұруы қажет.  

Күтілетін кредиттік залалдарды бағалау 

Күтілетін кредиттік залалдарды бағалаған кезде келесі ауыспалылардың уақытша 
құрылымдары негізгі бастапқы деректер болып табылдады:  

• дефолт ықтималдығы (PD көрсеткіші); 
• дефолт жағдайында залал мөлшері (LGD көрсеткіші); 

• дефолт жағдайында тәуекелде болатын сома (EAD шамасы).  
Кредиттік тәуекелге ұшырайтын 1-Кезеңге жататын жайғасымдар үшін ККЗ PD 12 айлық 
көрсеткішін LGD көрсеткішіне және EAD шамасына көбейту арқылы есептеледі. 

PD көрсеткіштерін бағалау әдістемесі жоғарыда «Дефолт ықтималдығының уақытша 
құрылымын жасау» бөлімінде сипатталған. 
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Күтілетін кредиттік залалдарды бағалау, жалғасы  

Компания LGD көрсеткіштерін өз міндеттемелері бойынша дефолтқа жол берген 
контрагенттерге қатысты қуынымдар бойынша ақша қаражатын қайтару коэффициенттері 
туралы ақпарат негізінде бағалайды. LGD бағалау модельдерінде қамтамасыз ету  құрылымы, 
түрі, талаптың жоғары тұрушылық деңгейі, контрагенттің өз қызметін жүзеге асыратын сала 
және қаржы активінің ажырамас бөлігі болып табылатын кез-келген қамтамасыз етуді өтеуге 
жұмсалатын шығындары есепке алынған.  

Дефолт болған жағдайда тәуекел сомасы дефолт болған күні кредиттік тәуекелге ұшырайтын 
шаманың есептік бағалауы болып табылады. Бұл көрсеткішті Компания шарттың 
талаптарына сәйкес осы шамада күтілетін өзгерістерді есепке ала отырып есептік күніндегі 
ағымдағы көлемді, соның ішінде амортизация нәтижесін бастамаға ала отырып есептейді. 
Қаржы активі үшін EAD шамасы жалпы баланстық құн болып табылады.  

Жоғарыда сипатталғандай, 1-Кезеңге жатқызылған қаржы активтері үшін PD максималды 12 
айлық көрсеткіші қолданылған жағдайда, Компания тіпті кредиттік тәуекелді басқару 
мақсатында Компания одан да ұзақ мерзімді қарастырса да, ол кезеңде кредиттік тәуекелге 
ұшырайтын шарт бойынша максималды кезең ішінде (соның ішінде пролонгациялаға кез-
келген опцион) дефолт тәуекелін ескере отырып күтілетін кредиттік тәуекелдерді бағалайды.  

Параметрді модельдеу топтық негізде жүзеге асырылатын болса, онда қаржы құралдары 
тәуекелдердің олар үшін ортақ сипаттамалары негізінде топтастырылады, оған мысалы құрал 
түрі және кредиттік тәуекел рейтингтері (мерзімі өткен кредит рейтингтері). 

Компанияда өткен кезеңдегі ақпараттары жеткілікті мөлшерде болмайтын портфельдерге 
қатысты қосымша ретінде сыртқы көздерден алынған салыстырмалы ақпарат қолданылады.  

Сыртқы көздерден алынған салыстырмалы ақпарат күтілетін кредиттік залалдарды бағалау 
үшін бастапқы ретінде қолданылған портфельдердің мысалдары төменде көрсетілген. 

  
Сыртқы көздерден алынған салыстырмалы 

ақпарат 

 

2018 жылы 30 
маусымда 
несиелік 
тәуекелге 
ұшыраған 
жайғасым 

PD 
көрсеткіші LGD көрсеткіші 

Ақша қаражаттары және 
олардың баламалары 3,235,221 

 
Fitch 

дефолттар 
статистикасы 

Қамтамасыз ету түріне қарай 
45%-дан 100% дейін; 

0% - контрагент Қазақстан 
Республикасының Үкіметі 

болған жағдайда Инвестициялық бағалы 
қағаздары 37,816,155 

Өзге қаржы активтері 3,044 
- 

Кредиттік сапаны талдау  

Келесі кестеде 2018 жылдың 31 желтоқсандағы жағдай бойынша амортизациялық құны 
бойынша бағаланатын қаржы активтерінің кредиттік сапасы туралы ақпарат көрсетілген. Егер 
өзгеше көрсетілмесе, қаржы активтері бойынша сомалар кестеде жалпы баланстық құнның 
шамасын көрсетеді.  
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Кредиттік сапаны талдау, жалғасы  

«12 айлық күтілетін кредиттік залалдары», «бүкіл мерзім ішінде күтілетін кредиттік 
залалдары» терминдерінің түсінігі 3(г)(iv) ескертпеде көрсетілген. 

мың теңге 

2018 жылдың 31 желтоқсаны 

1-кезең 12 
айлық 

күтілетін 
кредиттік 
залалдары 

2-кезең 
Кредиттік-

құнсызданған 
болып 

табылмайтын 
активтер 

бойынша бүкіл 
мерзім ішінде 

күтілетін 
кредиттік 
залалдар 

 

3-кезең Бүкіл 
мерзім ішінде 

күтілетін 
кредиттік 

құнсызданған 
күтілетін 
залалдар 

 Барлығы 
Ақша қаражаттары және 
олардың баламалары     
Қазақстан Республикасы Ұлттық 
Банкі 3,235,221 - - 3,235,221 
 3,235,221 - - 3,235,221 
Залал бойынша бағалау резерві - - - - 
Баланстық құны 3,235,221 - - 3,235,221 
     
Инвестициялық бағалы қағаздары     
Амортизациялық құны бойынша 
бағаланатын инвестициялық бағалы 
қағаздары:     
кредиттік рейтингісі BBB- 37,816,155 - - 37,816,155 
 37,816,155 - - 37,816,155 
Залал бойынша бағалау резерві - - - - 
Баланстық құны 37,816,155 - - 37,816,155 
     
Өзге қаржы активтері     
Мерзімі өтпеген 3,044 - - 3,044 
 3,044 - - 3,044 
Залал бойынша бағалау резерві - - - - 
Баланстық құны 3,044 - - 3,044 
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5 9 ҚЕХС-на (IFRS) ауысу  
9 ҚЕХС (IFRS) бастапқы қолдану күні қаржы активтерінің және қаржы 
міндеттемелерінің жіктелуі 

Келесі кестеде 2018 жылдың 1 қаңтарындағы жағдай бойынша Компанияның қаржы активтері 
мен қаржы міндеттемелері үшін бастапқы бағалау санаттары ҚЕХС (IAS) 39 және жаңа 
бағалау санаттары 9 ҚЕХС (IFRS) сәйкес көрсетілген.  

мың теңге Ескерту 

39 ҚЕХС 
(IAS) сәйкес 

бастапқы 
жіктелу 

9 ҚЕХС (IFRS) 
сәйкес жаңа 

жіктелу  

39 ҚЕХС 
(IAS) сәйкес 

бастапқы 
баланстық 

құны 

9 ҚЕХС 
(IFRS) 

сәйкес жаңа 
баланстық 

құны 
Қаржы активтері      
Ақша қаражаттары 
және олардың 
баламалары 10 

Кредиттер және 
дебиторлық 

берешек  
Амортизациялық 

құны бойынша 3,184,077 3,184,077 

Сату үшін қолда бар 
қаржы активтері 11 

Сату үшін қолда 
бар  

Өзге жиынтық 
кіріс (қарыз 

құралы) арқылы 
әділ құны 
бойынша 392,170 392,170 

Өтеуге дейін ұсталып 
қалатын 
инвестициялар 11 

Кредиттер және 
дебиторлық 

берешек  
Амортизациялық 

құны бойынша 38,010,250 38,010,250 

Өзге активтер   

Кредиттер және 
дебиторлық 

берешек  
Амортизациялық 

құны бойынша 2,650 2,650 
Қаржы активтері 
жиыны  

  
41,589,147 41,589,147 

Қаржы құралдарын 9 ҚЕХС (IFRS) сәйкес жіктеуге қатысты Компанияның есеп саясаты 3(г)(i) 
ескертпеде баяндалған.  

Келесі кестеде 2018 жылдың 1 қаңтарында жаңа стандартқа ауысқан кезде баланстық 
құнының шамасын 39 ҚЕХС-на (IAS) сәйкес 9 ҚЕХС (IFRS) сай баланстық құн шамасымен 
салыстыру нәтижелері көрсетілген.  
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5 9 ҚЕХС-на (IFRS) ауысу, жалғасы 

мың теңге 

39 ҚЕХС (IAS) 
сәйкес 

баланстық 
құны 

2017 жылдың 
31 

желтоқсаны Қайта жіктеу 

Бағалау 
негізінің 
өзгеруі 

9 ҚЕХС 
(IFRS) 
сәйкес 

баланстық 
құны 
2018 

жылдың 1 
қаңтары 

Қаржы активтері     
Амортизациялық құны бойынша     
Ақша қаражаттары және олардың 
баламалары:     

Кіретін қалдық 3,184,077 - - 3,184,077 
Бағалау негізінің өзгеруі - - - - 

Шығатын қалдық 3,184,077 - - 3,184,077 
Өтеу мерзіміне дейін ұсталып қалатын 
инвестициялар:     

Кіретін қалдық 38,010,250 - - 38,010,250 
Бағалау негізінің өзгеруі - - - - 

Шығатын қалдық 38,010,250 - - 38,010,250 
Өзге активтер:     

Кіретін қалдық 2,650 - - 2,650 
Бағалау негізінің өзгеруі - - - - 

Шығатын қалдық 2,650 - - 2,650 
Амортизациялық құны бойынша 
бағаланатын жиыны 41,196,977 - - 41,196,977 

     
Сату үшін қолда бар     
Сату үшін қолда бар қаржы активтері:     

Кіретін қалдық 392,170 - - 392,170 
Бағалау негізінің өзгеруі - - - - 

Шығатын қалдық 392,170 - - 392,170 
Өзге жиынтық кіріс арқылы әділ 
құны бойынша бағаланатын жиыны 392,170 - - 392,170 

Келесі кестеде салықты шегергенде, меншікті капитал резервінің кіретін қалдығына және 
бөлінбеген пайданың 9 ҚЕХС (IFRS) ауысудан нәтижесі туралы деректер көрсетілген. 
Меншікті капиталдың өзге компоненттеріне әсері жоқ. 

мың теңге 

2018 жылдың 1 
қаңтарындағы 

жағдай бойынша 
9 ҚЕХС (IFRS) 

ауысудан болған 
нәтиже 

Бөлінбеген пайда  
39 ҚЕХС (IAS) сәйкес шығатын қалдық (2017 жылдың 31 желтоқсаны) 1,316,274 
9 ҚЕХС (IFRS) сәйкес күтілетін кредиттік залалдарды тану (соның ішінде клиенттерге 
берілген кредиттерге, ақша қаражаттарына және олардың баламаларына және өзге 
активтерге қатысты күтілетін кредиттік залалдары) - 
9 ҚЕХС (IFRS) сәйкес кіретін қалдық (2018 жылдың 1 қаңтары) 1,316,274 
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6 Тиімді пайыздық мөлшерлеме әдісін қолдана отырып есептелген 
пайыздық кіріс 

 
2018 ж.  

мың теңге   
2017 ж.  

мың теңге 
Амортизациялық құны бойынша бағаланатын қаржы 
активтері бойынша пайыздық кірістері    
Амортизациялық құны бойынша бағаланатын инвестициялық 
бағалы қағаздары 2,317,131  2,328,678 
Ақша қаражаттары және олардың баламалары:    
Мерзімді депозиттер 281,620  123,263 
«Кері РЕПО» мәмілелері бойынша дебиторлық берешек -  150,679 
ҚРҰБ ноталары -  3,924 
 2,598,751  2,606,544 
Әділ құны бойынша бағаланатын қаржы активтері бойынша 
пайыздық кірістері:    
Өзге жиынтық кіріс арқылы әділ құны бойынша бағаланатын 
инвестициялық бағалы қағаздары 19,742  - 
Сату үшін қолда бар қаржы активтері -  36,513 
 19,742  36,513 
Тиімді сыйақы мөлшерлеме әдісін қолдана отырып 
есептелген пайыздық кіріс жиыны 2,618,493  2,643,057 

7 Операциялық шығындар  

 
2018 ж.  

мың теңге  
2017 ж.  

мың теңге 
Қызметкерлердің еңбегін төлеу және тиісті салықтар 1,119,030  990,802 
байланыс қызиеті және ақпараттық қызметтері  287,821  239,387 
Кәсіптік қызметтері  169,056  139,030 
Іссапар шығындары 114,020  88,998 
Табыс салығынан ерекше салықтар  49,987  40,190 
Қызметкерлерді оқыту  38,353  11,180 
Тозу және амортизация 12,106  13,961 
Көлік шығындары 9,687  9,178 
Кеңсе керек-жарақтары және өзге материалдар 5,593  7,825 
Сақтандыру 5,419  5,419 
Операциялық жалгерлік (лизинг) шығындары 4,540  4,540 
Жөндеу және техникалық қызмет көрсету 4,025  4,135 
Алдын-ала шығындары 3,480  3,273 
Коммуналдық қызметтері 3,094  3,565 
Күзет  884  1,245 
Өзге   1,953  2,051 
 1,829,048  1,564,779 

8 Қызмет көрсетуден комиссиялық кіріс 
Қызмет көрсетуден түскен барлық кіріс сомасы ҚРҰБ-мен 2013 жылы жасалған алтын-валюта 
активтерінің бөлігін сенімді басқару туралы шартына сәйкес алынған басқару үшін 
комиссияға жатады. 2018 және 2017 жылдары жыл сайынғы комиссия тіркелген сома ретінде 
есептік жылдың аяғында қолданылған ҚРҰБ ресми бағамы бойынша теңгеге ауыстырылған 
8,000 АҚШ долларымен есептелді.  
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9 Табыс салығы бойынша үнемдеу (шығын) 

 
2018 ж.  

мың теңге  
2017 ж.  

мың теңге 
Уақытша айырмалардың туындауы және қалпына келуі 
салдарынан кейінге қалдырылған салық активтері шамасының 
өзгеруі  6,957  (25,771) 
Табыс салығы бойынша үнемдеу (шығын) жиыны  6,957  (25,771) 

2018 жылы ағымдағы және кейінге қалдырылған табыс салығы бойынша мөлшерлеме 20% 
құрайды (2017 жылы: 20%). 

31 желтоқсанда аяқталған жыл үшін табыс салығы бойынша тиімді мөлшерлемені 
есептеу: 
 2018 ж.  

мың теңге  %  
2017 ж.  

мың теңге  % 
Табыс салығына дейінгі пайда 781,511    1,342,011   
Табыс салығы бойынша қолданыстағы 
мөлшерлемеге сәйкес есептелген табыс 
салығы (156,302)  (20.0)  (268,402)  (20.0) 
Мемлекеттік бағалы қағаздары бойынша 
салық салынбайтын кіріс 173,185  22.2  252,733  18.9 
Шегерілмейтін шығындар (9,926)  (1.3)  (10,102)  (0.8) 
 6,957  0.9  (25,771)  (1.9) 

Кейінге қалдырылған салық активтері және кейінге қалдырылған салық 
міндеттемелері  

Қаржылық есептілігінде көрсетілген активтер мен міндеттемелердің баланстық құны және 
салық салынатын базаны есептеу мақсатында қолданылатын сомалар арасында туындайтын 
уақытша айырмалар 2018 жылдың 31 желтоқсаны мен 2017 жылдың 31 желтоқсанындағы 
жағдай бойынша кейінге қалдырылған таза салық активтерінің туындауына алып келеді. 
Есебіне қолданылмаған салық залалын есептеуге болатын пайданы Компания алған жағдайда 
және Қазақстан Республикасының заңнамасында Компанияның аталған жеңілдіктерді 
болашақ кезеңдерде қолдану қабілеттілігіне жағымсыз түрде әсер ететін өзгерістер болмаған 
кезде ғана болашақ салық жеңілдіктері алынуы мүмкін. 

2018 және 2017 жылдардың 31 желтоқсанында аяқталған жылдар ішінде уақытша айырмалар 
шамасының өзгеруін келесі түрде көрсетуге болады: 

 
мың теңге 

2018 жылдың 
1 

қаңтарындағ
ы жағдай 
бойынша 
қалдық  

Пайда 
немесе залал 
құрамында 
көрсетілген  

Меншікті 
капитал 

құрамында 
көрсетілген  

2018 жылдың 
31 

желтоқсанын
дағы жағдай 

бойынша 
қалдық  

Негізгі құралдар және материалдық 
емес активтер (1,982)  (753)  -  (2,735) 
Өзге міндеттемелер 74,994  7,710  (873)  81,831 
 73,012  6,957  (873)  79,096 
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9 Табыс салығы бойынша үнемдеу (шығын), жалгасы 
Кейінге қалдырылған салық активтері және кейінге қалдырылған салық 
міндеттемелері, жалгасы 

 

 
мың теңге 

2017 жылдың 
1 

қаңтарындағ
ы жағдай 
бойынша 
қалдық  

Пайда 
немесе залал 
құрамында 
көрсетілген  

Меншікті 
капитал 

құрамында 
көрсетілген  

2017 жылдың 
31 

желтоқсанын
дағы жағдай 

бойынша 
қалдық  

Негізгі құралдар және материалдық 
емес активтер (2,062)  80  -  (1,982) 
Өзге міндеттемелер 101,642  (25,851)  (797)  74,994 
 99,580  (25,771)  (797)  73,012 

Тікелей меншікті капитал құрамында көрсетілген табыс салығы 

мың теңге 2018 ж.  2017 ж. 
Компания акционерінен ақысыз алынған қызметтер және 
негізгі құралдар 873  797 
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10 Ақша қаражаттары және олардың баламалары  

 
2018 ж.  

мың теңге  
2017 ж.  

мың теңге 
ҚРҰБ-де «Ностро» түріндегі шотттар 38,448  4,830 
ҚРҰБ-де «Ностро» түріндегі шотттар  38,448  4,830 
Залал бойынша бағалау резерві -  - 
ҚРҰБ-де «Ностро» түріндегі таза шотттар жиыны 38,448  4,830 
Ақша қаражаттарының баламалары    
ҚРҰБ-ді мерзімді депозиттер 3,196,773  3,179,247 
ҚРҰБ-гі мерзімді депозиттер жиыны 3,196,773  3,179,247 
Залал бойынша бағалау резерві -  - 
ҚРҰБ-гі таза мерзімді депозиттер жиыны 3,196,773  3,179,247 
Ақша қаражаты баламасының жиыны 3,196,773  3,179,247 
Ақша қаражаты мен олардың баламасының жиыны 3,235,221  3,184,077 

2017 жылғы 01 наурыздағы № 77НБ/15 шартына сәйкес, Компания инвестициялау және қайта 
инвестициялау үшін меншікті активтерін (бағалы қағаздарын және ақша қаражатының 
бөлігін) ҚРҰБ-нің сенімді басқаруына берді. 2018 жылдың 31 желтоқсанындағы жағдай 
бойынша ҚРҰБ-нің сенімді басқаруындағы ақша қаражатының сомасы 3,196,776 мың теңгені 
құрайды. 

2018 жылдың 31 желтоқсандағы жағдай бойынша ақша қаражаттары мен олардың 
баламаларына қатысты күтілетін кредиттік залалдары бойынша резервтері жоқ (2017 жылдың 
31 желтоқсаны: жоқ).   

Барлық ақша қаражаттары және олардың баламалары кредиттік тәуекел деңгейінің 1-кезеңіне 
жатқызылған. 

11 Инвестициялық бағалы қағаздары 

 
 2018 ж.  

мың теңге  
2017 ж.  

мың теңге 
Амортизациялық құн бойынша бағаланатын 
инвестициялық бағалы қағаздары 

 
37,816,155  - 

Өтеу мерзіміне дейін ұсталып қалатын инвестициялар  -  38,010,250 
Сату үшін қолда бар қаржы активтері  -  392,170 
Инвестициялық бағалы қағаздар жиыны  37,816,155  38,402,420 

 Амортизациялық құн бойынша бағаланатын инвестициялық бағалы қағаздары (2017 
жыл: Өтеу мерзіміне дейін ұсталып қалатын инвестициялар) 

Амортизациялық құны бойынша бағаланатын инвестициялық бағалы қағаздардың жалпы 
сомасы (2017 ж.: өтеу мерзіміне дейін ұсталып қалатын инвестициялар) Қазақстан 
Республикасы Қаржы министрлігінің теңгеге деноминацияланған, кредиттік рейтингісі 
«BBB-» және өтеу мерзімі 2034 жылы болатын мемлекеттік бағалы қағаздарымен ұсынылған.  

Кредиттік рейтингтері «Standard & Poor’s» рейтингілі агенттігінің стандарттарына немесе өзге 
халықаралық рейтингтік агенттіктерінің ұқсас стандарттарына сәйкес ұсынылған. 

Инвестициялық саясатқа сәйкес, Компания осы бағалы қағаздарды бизнес-модел аясында 
ұстап тұрады, оның мақсаты шартта қарастырылған ақша қаражатының ағымын аду. 
Шарттары сәйкес ұқсас борыштық бағалы қағаздарына ұқсас бағалардың ресми жарияланған 
баға белгілеулері жергілікті қор биржасында қолжетімді. 

2018 жылдың 31 желтоқсандағы жағдай бойынша, амортизациялық құны бойынша 
бағаланатын инвестициялық бағалы қағаздарына қатысты күтілетін кредиттік залалдары 
бойынша резервтері жоқ (2017 жылдың 31 желтоқсанында: жоқ).  

Амортизациялық құн бойынша бағаланатын барлық инвестициялық бағалы қағаздары 
кредиттік тәуекел деңгейінің 1-кезеңіне жатқызылған. 
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11 Инвестициялық бағалы қағаздары, жалғасы 
Сату үшін қолда бар қаржы активтері 

2017 жылдың 31 желтоқсанындағы жағдай бойынша, сату үшін қолда бар активтердің барлық 
сомасы Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің теңгеге деноминацияланған, 
кредиттік рейтингісі «BBB» деңгейіндегі мемлекеттік бағалы қағаздарымен ұсынылған. 
Бағалы қағаздарды өтеу мерзімі 2018 жылы болды.  

Кредиттік рейтингтері «Standard & Poor’s» рейтингілі агенттігінің стандарттарына немесе өзге 
халықаралық рейтингтік агенттіктерінің ұқсас стандарттарына сәйкес ұсынылған. 

12 Өзге міндеттемелер  

 
2018 ж.  

мың теңге  
2017 ж.  

мың теңге 
Өнім жеткізушілеріне берешек 10,801  15,371 
Өзге қаржы міндеттемелер жиыны 10,801  15,371 
Бонустар мен демалыстар бойынша резервтер 402,445  363,767 
Өзге қаржылық емес міндеттемелердің барлығы 402,445  363,767 
Өзге міндеттемелер жиыны 413,246  379,138 

13 Акционерлік капитал және резервтер 
(а) Шығарылған капитал 

2018 және 2017 жылдардың 31 желтоқсанындағы жағдай бойынша тіркелген, шығарылған 
және айналыста болатын акционерлік капитал 4,000,000 қарапайым акциядан тұрады.  Әрбір 
акцияның номиналдық құны – 10,000 теңге.  

Қарапайым акциялардың иелері дивиденттер жарияланған сайын оларды алуға құқылы, 
сондай-ақ олар Компания акционерлерінің жылдық және жалпы жиналыстарында акцияға бір 
дауыс құқығына ие болып келеді. 

(б) Қосымша төленген капитал 

Қосымша төленген капиталға табыс салығын шегере отырып, негізгі құралдар, кеңсе 
жайларын жалға беру қызметтері және Компания акционерінен ақысыз негізде алынған өзге 
қызметтері жатады. 

(в) Дивидендтер 

Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес Компанияның резервтерін бөлуге арналған 
қолжетімді шамасы ҚЕХС сәйкес даярланған, Компанияның қаржылық есептілігінде 
көрсетілген   бөлінбеген пайда шамасымен шектеледі. Компанияның меншікті капитал 
мөлшері бөлу нәтижесінде теріс болса немесе осындай бөлу Компанияның төлем 
қабілетсіздігіне немесе қауқарсыздығына алып келетін болса, бөлуді жасау мүмкін болмайды. 
2018 жылы Компания 1,316,240 мың теңге сомасында дивиденд жариялап, төледі, қарапайым 
акцияға 36229.06 теңге (2017 жылы: 1,448,160 мың теңге, қарапайым акцияға 362.04 тең).  

(г) Әділ құнының өзгеру резерві  

Өзге жиынтық кіріс арқылы әділ құны бойынша бағаланатын инвестициялық бағалы 
қағаздары бойынша әділ құнының өзгеру резервіне (2017 жылы: сату үшін қолда бар қаржы 
активтері) активтерді тануды тоқтату немесе олардың құнсыздану сәтіне дейін әділ құнының 
жиналған таза өзгеруі кіреді. 
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14 Тәуекелдерді басқару 

(а) Тәуекелдерді басқару саясаты мен процедуралары  

Тәуекелдерді басқару Компания қызметінің түбірінде жатыр және ол Компанияның 
операциялық қызметінің маңызды элементі болып табылады. Нарық тәуекелі, кредит тәуекелі 
және өтімділік тәуекелі Компанияның өз қызметін жүзеге асыру барысында тап болатын 
негізгі тәуекелдер болып табылады. 

Тәуекелдерді басқару бойынша Компания саясаты өзі ұшырайтын тәуекелдерді анықтауға, 
талдауға және басқаруға, тәуекел шектерін және тиісті бақылауларды белгілеуге, сондай-ақ 
тәуекел деңгейін және оның белгіленген лимиттерге сәйкес келуін үнемі бағалауға 
бағытталған. Тәуекелдерді басқару саясаты мен процедуралары нарық жағдайының өзгеруін, 
ұсынылатын банк өнімдері мен қызметтерін және пайда болатын үздік тәжірибені көрсету 
мақсатында тұрақты түрде қайта қаралып тұрады.  

Директорлар кеңесі тәуекелдерді басқару бойынша бақылау жүйесінің тиісті қызмет етуі 
үшін, түйінді тәуекелдерді басқару және тәуекелдерді басқару саясаттары мен 
процедураларын мақұлдау үшін, сондай-ақ ірі мәмілелердің мақұлдануы үшін жауапкершілік 
көтереді. 

Компания Басқармасы тәуекелдерді мониторингілеу және оны төмендету бойынша 
шаралардың енгізілуі үшін жауапкершілік көтереді, сондай-ақ Компанияның қызметті 
белгіленген тәуекел шегінде жүзеге асыруын қадағалайды. Тәуекел-менеджердің міндетіне 
тәуекелдерді жалпы басқару және қолданыстағы заңнама талаптарының сақталуына бақылау 
жасау, сондай-ақ қаржылық және де қаржылық емес тәуекелдерді анықтау, бағалау, басқару 
және олар бойынша есеп жасаудың жалпы қағидалары мен әдістерінің қолданылуына бақылау 
жасау кіреді. Тәуекелдің сыртқы және де ішкі факторлары Компанияның ұйымдастырушылық 
құрылымы аясында айқындалып, басқарылады. 

(б) Нарық тәуекелі 

Нарық тәуекелі – бұл нарық бағасының өзгеруі салдарынан қаржы құралы бойынша ақша 
қаражатының әділ құнының немесе болашақ ағымының өзгеру тәуекелі. Нарық тәуекелі 
валюталық тәуекелден, пайыздық мөлшерлеменің өзгеру тәуекелінен, сондай-ақ өзге баға 
тәуекелдерінен тұрады. Нарық тәуекелі нарықтағы жалпы және өзіндік өзгерістердің және 
нарық бағалары мен валюталардың айырбас бағамының ауытқу деңгейінің өзгеруі әсеріне 
ұшырайтын пайыздық және үлестік қаржы құралдарына қатысты ашық жайғасымдар 
бойынша туындайды. 

Нарық тәуекелін басқару міндеті – бұл нарық тәуекеліне ұшырағыштықтың қолайлы 
параметрлердің шегінен шықпауын бақылау және басқару болып табылады, бұл кезде 
қабылданған тәуекел үшін алынатын кірістіліктің оңтайландырылуы қамтамасыз етіледі. 

Стратегия мен тәуекел менеджментін басқару нарық тәуекелін басқару үшін жауапкершілік 
көтереді. 

(i) Сыйақы мөлшерінің өзгеру тәуекелі 

Сыйақы мөлшерлемесінің өзгеру тәуекелі – бұл сыйақының нарықтық мөлшерлемесінің 
өзгеруі салдарынан қаржы құралы бойынша ақша қаражатының әділ құнының немесе 
болашақ ағымының әділ құнының өзгеру тәуекелі. Компания сыйақының басымды нарықтық 
мөлшерлемелері ауытқуының өзінің қаржылық жағдайына және ақша ағымдарына әсеріне 
ұшырайды. Мұндай ауытқулар пайыздық маржа деңгейін ұлғайта алады, алайда оны 
төмендетуі де мүмкін, пайыздық мөлшерлеме күтпеген жағдайда өзгергенде залалдың 
туындауына алып келеді. 
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14 Тәуекелдерді басқару, жалғасы  
(б) Нарық тәуекелі, жалғасы 

(i) Сыйақы мөлшерінің өзгеру тәуекелі, жалғасы  

Сыйақы мөлшерлемесінің өзгеру тәуекелі сыйақы мөлшерлемелері арасындағы алшақты мониторингілеу арқылы бақыланады. Негізгі қаржы құралдары 
бойынша сыйақы мөлшерлемесін қайта қарау мерзіміне қатысты қысқаша ақпарат келесі түрде ұсынылуы мүмкін: 

мың теңге 3 айға дейін  3-6 ай  6-12 ай  
1 жыл –  
5 жыл  

5 жылдан 
астам  Пайызсыз  

Баланстық 
құны 

2018 жылдың 31 желтоқсаны              
АКТИВТЕР              
Ақша қаражаттары және олардың баламалары 3,196,773  -  -  -  -  38,448  3,235,221 
Амортизациялық құн бойынша бағаланатын 
инвестициялық бағалы қағаздары -  1,590,443  -  -  36,225,712  -  37,816,155 
Өзге активтер -  -  -  -  -  3,044  3,044 
Активтер жиыны 3,196,773  1,590,443  -  -  36,225,712  41,492  41,054,420 
МІНДЕТТЕМЕЛЕР              
Өзге қаржы міндеттемелері -  -  -  -  -  10,801  10,801 
Міндеттемелер жиыны -  -  -  -  -  10,801  10,801 
Таза жайғасым 3,196,773  1,590,443  -  -  36,225,712  30,691  41,043,619 
              
2017 жылдың 31 желтоқсаны              
АКТИВТЕР              
Ақша қаражаттары және олардың баламалары 3,179,247  -  -  -  -  4,830   3,184,077 
Сату үшін қолда бар қаржы активтері  -  -  392,170  -  -  -  392,170  
Өтеу мерзіміне дейін ұсталып қалатын 
инвестициялар -  1,590,443  -  -  36,419,807   -  38,010,250 
Өзге активтер -  -  -  -  -  2,650  2,650 
Активтер жиыны 3,179,247  1,590,443  392,170  -  36,419,807  7,480  41,589,147 
МІНДЕТТЕМЕЛЕР              
Өзге қаржы міндеттемелері -  -  -  -  -  15,372  15,372 
Міндеттемелер жиыны -  -  -  -  -  15,372  15,372 
Таза жайғасым 3,179,247  1,590,443  392,170  -  36,419,807  (7,892)  41,573,775 
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14 Тәуекелдерді басқару, жалғасы  
(б) Нарық тәуекелі, жалғасы 

(i) Сыйақы мөлшерінің өзгеру тәуекелі, жалғасы 

Сыйақының орташа тиімді мөлшерлемесі 

Келесі кесте 2018 жылдың 31 желтоқсаны мен 2017 жылдың 31 желтоқсанындағы жағдай 
бойынша қаржы активтері мен міндеттемелер бойынша орташа тиімді сыйақы мөлшерлемесін 
көрсетеді: 

 
Сыйақының орташа тиімді 

мөлшерлемесі, % 
 Теңге  
 2018 ж.  2017 ж. 
Ақша қаражаттары және олардың баламалары:  
ҚРҰБ-гі қысқа мерзімді депозиттер 8.25  9.25 
Сату үшін қолда бар қаржы активтері -  5.75 
Амортизациялық құн бойынша бағаланатын инвестициялық 
бағалы қағаздары (өтеу мерзіміне дейін ұсталып қалатын 
инвестициялар) 6.36  6.36 

Сыйақы мөлшерлемесінің өзгеруіне сезімталдылықты талдау  

Пайда немесе залалдың және меншікті капиталдың 2018 жылдың 31 желтоқсанындағы және 
2017 жылдың 31 желтоқсанындағы жағдай бойынша қолданылған жайғасымдар және сыйақы 
мөлшерлемесінің арту немесе кему бағытына қарай 100 базистік тармақтың кірістілік 
қисығының параллель жылжуының қарапайым сценарийі негізінде жасалған сыйақы 
мөлшерлемесінің өзгеруі салдарынан өзге жиынтық кіріс арқылы әділ құны бойынша 
бағаланатын қаржы құралдарының әділ құнының өзгеруіне сезімталдығын талдау (2017 
жылы: сату үшін қолда бар) келесі түрде ұсынылуы мүмкін. 

 2018 ж.  2017 ж. 

 

Меншікті 
капитал 

мың теңге  

Меншікті 
капитал 

мың теңге 
Мөлшерлеменің кему бағытына қарай 100 базистік тармағына 
параллель жылжуы  -  3,146 
Мөлшерлеменің арту бағытына қарай 100 базистік тармағына 
параллель жылжуы -  (3,096) 

(ii) Валюталық тәуекел 

2018 және 2017 жылдардың 31 желтоқсанындағы жағдай бойынщша Компанияның активтері 
мен міндеттемелері теңгемен көрсетілген. 

(в) Кредиттік тәуекел 

Кредит тәуекелі – бұл Компания қарыз алушысының немесе контрагентінің міндеттемелерді 
орындамауы нәтижесінде туындайтын қаржылық зияндар тәуекелі. Компания кредиттік 
тәуекелді (танылған қаржы активтері немесе танылмаған шарттағы міндеттемелер бойынша) 
бекітілген саясаттар мен үдерістер қолдану арқылы басқарады. 

Кредит тәуекелінің максималды деңгейі қаржылық жағдай туралы есебінде қаржы 
активтерінің баланстық құнында көрсетіледі. 2018 жылғы 31 желтоқсан және 2017 жылғы 31 
желтоқсандағы жағдай бойынша Компанияның мерзімі өткен немесе құнсызданған қаржы 
активтері болған жоқ. 
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14 Тәуекелдерді басқару, жалғасы  
(в) Кредиттік тәуекел, жалғасы 

Есепті күндегі жағдай бойынша қаржы активтеріне қатысты кредиттік тәуекелге ұшыраудың 
максималды деңгейі келесі түрде көрсетілуі мүмкін. 

Есепті күндегі жағдай бойынша қаржы активтеріне қатысты кредиттік тәуекелге ұшыраудың 
максималды деңгейі келесі түрде көрсетілуі мүмкін. 

 
2018 ж.  

мың теңге  
2017 ж.  

мың теңге 
АКТИВТЕР    
Ақша қаражаттары және олардың баламалары 3,235,221  3,184,077  
Өзге жиынтық кіріс арқылы әділ құны бойынша бағаланатын 
инвестициялық бағалы қағаздары (Сату үшін қолда бар қаржы 
активтері) -  392,170  
Амортизациялық құн бойынша бағаланатын инвестициялық 
бағалы қағаздары (Өтеу мерзіміне дейін ұсталып қалатын 
инвестициялар) 37,816,155  38,010,250  
Өзге активтер  3,044  2,650  
Кредиттік тәуекелге ұшырағыштығының максималды 
деңгейінің жиыны 41,054,420  41,589,147  

Қаржы активтері мен қаржы міндеттемелерінің өзара есебі 

Ары қарайғы кестелерде көрсетілген ақпаратты ашып көрсету қаржы активтері мен қаржы 
міндеттемелері туралы ақпаратты қамтиды, олар: 

• Компанияның қаржылық жағдайы туралы есебінде өзара есепке алынады, немесе 

• қаржылық жағдай туралы есебінде өзара есепке алынып/алынбайтынына тәуелсіз ұқсас 
қаржы құралдарына таралатын өзара есеп немесе ұқсас келісімдер туралы заңдық күші бар 
бас келісімнің нысаны болып табылады. 

Ұқсас келісімдерге туынды құралдардың клирингі туралы келісімдері, «РЕПО» мәмілелері 
үшін ғаламдық бас келісімдері және бағалы қағаздарды қарызға беру туралы ғаламдық бас 
келісімдері кіреді. Ұқсас қаржы құралдарына туынды қаржы құралдары, «РЕПО» мәмілелері, 
«КЕРІ РЕПО» мәмілелері, қарыз беру және бағалы қағаздарды қарызға беру туралы 
келісімдер жатқызылады. 

Компания келесі мәмілелерге қатысты нарықта айналымда болатын ақша қаражаттары мен 
бағалы қағаздар түріндегі қамсыздандыруды алады және қабылдайды: 

• «РЕПО» және «кері РЕПО» мәмілелері 

Бұл қамсыздандыру ретінде алынған/кепілге берілген аталған бағалы қағаздар мәміленің 
қызмет мерзімі ішінде кепілге берілуі немесе сатылуы мүмкін екенін білдіреді, алайда, олар 
мәмілені өтеу мерзіміне дейін қайтарылуға тиіс. Мәміле талаптары әрбір контрагентке 
қамсыздандыруды ұсынуға қабілетсіз болуы нәтижесінде сәйкес мәмілені тоқтату құқығын 
береді. 

2018 жылдың 31 желтоқсанындағы жағдай бойынша өзара есептеу туралы заңды күші бар бас 
келісімдер мен осыған ұқсас келісімдердің мәні болып табылатын қаржы активтері мен қаржы 
міндеттемелері жоқ. 
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14 Тәуекелдерді басқару, жалғасы  
(г) Өтімділік тәуекелі 

Өтімділік тәуекелі – бұл Компанияның есептесуі ақша қаражатын беру арқылы жүргізілетін 
қаржы міндеттемелерін орындау бойынша қиындықтарының туындау тәуекелі. Өтімділік 
тәуекелі активтер мен міндеттемелерді өтеу мерзімі бойынша сәйкес келмеген жағдайда 
туындайды. Активтер мен міндеттемелердің өтеу мерзімдері және пайыздық мөлшерлемелері 
бойынша сәйкес келу және/немесе бақыланбайтын сәйкессіздік өтімділік тәуекелін 
басқарудағы негізгі жағдай болып табылады. Өткізілетін операциялардың және олармен 
байланысты белгісіздіктің әр алуандығы салдарынан активтер мен міндеттемелер мерзімдері 
бойынша толықтай сәйкестік қаржы институттары үшін әдеттегі тәжірибе болып 
табылмайды, бұл операцияның кірісін арттыруға мүмкіндік бередіғ алайда залалдың туындау 
тәуекелін жоғарылатады. 

Компания өтеу мерзімінің туындауына байланысты барлық міндеттемелерді орындау үшін 
қажетті ақша қаражаттарының тұрақты болуын қамтамасыз ету мақсатында қажетті өтімділік 
деңгейін сақтайды. Өтімділікті басқару саясатын Басқарма қарастырады және бекітеді. 

2018 жылдың 31 желтоқсанындағы және 2017 жылдың 31 желтоқсанындағы жағдай бойынша 
қаржы активтері қаржы міндеттемелерінен бірталай артық болды және Компания 
айтарлықтай өтімділік тәуекеліне ұшыраған жоқ. 

15 Капиталды басқару 
Компанияның капиталды басқару бойынша ресми саясаты жоқ, дегенмен басшылық 
капиталды Компанияның операциялық және стратегиялық қажеттіліктерін қамтамасыз етуге 
жеткілікті деңгейде сақтау үшін, сонымен қатар нарық қатысушыларының сенімін сақтау 
үшін шаралар жасайды. Оған ақша қаражаттарын тиімді басқару, Компания кірісі мен 
пайдасына тұрақты мониторинг жүргізу, сонымен қатар Компанияның операциялық 
қызметінен түскен ақша ағымдары есебінен қаржыландыратын ұзақ мерзімді инвестициялық 
жоспарлау арқылы қол жеткізуге болады. Осы шараларды жүзеге асыра отырып, Компания 
пайданың тұрақты өсуін қамтамасыз етуге тырысады. 

2016 жыл ішінде «Бағалы қағаздар рыногы туралы заңына» енгізілген өзгерістерге 
байланысты Компания өз қызметін мемлекеттік лицензиясыз жүзеге асырады. Осының 
нәтижесінде, 2018 жылдың 31 желтоқсанындағы жағдай бойынша Компанияда меншікті 
капиталдың жеткіліктілігі бойынша талап қолданылған жоқ.   

16 Шартты міндеттемелер 
(а) Сақтандыру 

Қазақстан Республикасындағы сақтандыру қызметтерінің нарығы қалыптасу кезеңінде және 
әлемнің басқа мемлекеттерінде таралған сақтандырудың көптеген түрлері Қазақстанда әлі қол 
жетімді емес. Компания ғимараттар мен жабдықтарды, қызметін уақытша тоқтатуды немесе 
Компанияның мүлігін қолдану нәтижесінде келтірілген мүліктік немесе экологиялық зарар 
бөлігінде үшінші тұлғалардың жауапкершілігіне қатысты сақтандыруды толық мөлшерде 
жүзеге асырған жоқ. Компанияның адекватты сақтандыру өтелімі болмайынша, белгілі бір 
активтердің жоғалу немесе зақымдану тәуекелі Компанияның қызметі мен қаржылық 
жағдайына кері әсер ету тәуекелі бар 

(б) Аяқталмаған сот талқылаулары 

Басшылықтың қандай да бір іс жүзіндегі маңызды немесе аяқталмаған сот талқылаулары 
жайлы, сондай-ақ Компанияға қарсы берілуі мүмкін әлеуетті талап-арыздар туралы 
мәліметтері жоқ. 
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16 Шартты міндеттемелер, жалғасы  
(в) Қазақстандағы шартты салық міндеттемелері  

Қазақстанның салық жүйесі салыстырмалы түрде жаңа бола тұра заңнамалық нормалардың, 
ресми түсіндірмелердің және сот шешімдерінің жиі өзгеруімен, дұрыс мазмұндалмауы немесе 
қарама-қайшы болуымен сипатталады, бұл әр түрлі салық органдарының түрліше түсіндіруіне 
жол береді,соның ішінде ҚЕХС-ға сәйкес кірістерді, шығындар мен қаржылық есептіліктің 
басқа баптарын есепке алуы да жатады. Салықтарды есептеу дұрыстығына қатысты 
тексерістер мен зерттеулермен ірі айыппұл салуға және төлем пайызды алуға құқығы бар 
әртүрлі деңгейдегі реттеу органы айналысады. Есепті кезеңде салықтардың дұрыс есептелуін 
соңғы бес күнтізбелік жыл ішінде тексеруге болады, бірақ белгілі бір жағдайларда бұл уақыт 
созылуы мүмкін.  

Аталған жағдайлар Қазақстандағы салық тәуекелдерінің басқа мемлекеттердегіден біршама 
жоғары болуына әкеп соғуы мүмкін. Компания басшылығы, қазақстанның қолданыстағы 
салық заңнамасын, нормативтік талаптарды, сот шешімдерін өзінің түсінуіне орай, салық 
заңнамасы толық сипатталған деп санайды. Дегенмен, осы ережелердің сәйкес органдармен 
сипатталуы, егер олар өзінің ұстанымдарының дұрыстығын дәлелдей алатын болса, басқаша 
болуы ықтимал. Бұл осы қаржылық есептілігіне айтарлықтай ықпал етуі мүмкін. 

17 Сенімгерлік басқару 
Компания Бас компанияның активтерін сенімгерлік басқару бойынша қызмет көрсетеді, атап 
айтқанда, активтерді басқарады немесе алынған қаражаттарды клиенттің нұсқауларына 
сәйкес әр түрлі қаржы құралдарына инвестициялайды. Компания аталмыш қызметтерді 
көрсеткені үшін комиссиялық сыйақы алады. Сенімгерлік басқару үшін алынған активтер 
Компания активтері болып табылмайды және сәйкесінше оның қаржылық жағдайы туралы 
есебінде көрсетілмейді. Компания аталмыш салымдарды жүзеге асыру барысында кредит 
тәуекеліне ұшырамайды, себебі ол аталған инвестициялар бойынша кепілдік бермейді.  

18 Байланысты тараптармен операциялар 
(а) Бақылау қатынастары 

2018 және 2017 жылдардың 31 желтоқсанындағы жағдай бойынша Компания толығымен 
ҚРҰБ-не тиесілі. Компанияның түпкілікті бақылаушы тарапы Қазақстан Республикасының 
Үкіметі болып табылады.  

Бас компания ашық қолжеткізуге болатын қаржы есептілігін ұсынады.  

(б) Түйінді басқарушылық қызметкерлер мүшелерімен операциялар 

2018 және 2017 жылдардың 31 желтоқсанында аяқталған жыл үшін қызметкерлерге 
жұмсалатын шығындар құрамына қосылған сыйақының жалпы мөлшерін келесі түрде 
көрсетуге болады: 

 
2018 ж.  

мың теңге  
2017 ж.  

мың теңге 
Еңбекақы 674,317  146,614 
Еңбекақы бойынша салықтар 229  15,272 
 674,546  161,886 

 

 



«Қазақстан Ұлттық Банкінің Ұлттық инвестициялық корпорациясы» АҚ 
2018 жылдың 31 желтоқсанында аяқталған жыл үшін қаржылық есептілікке ескертпелер  

 

55 

18 Байланысты тараптармен операциялар, жалғасы 
(б) Түйінді басқарушылық қызметкерлер мүшелерімен операциялар, жалғасы 

2018 және 2017 жылдардың 31 желтоқсанындағы жағдай бойынша түйінді басқарушылық 
қызметкер мүшелерімен операциялар бойынша шот қалдықтары келесіні құрады: 

 
2018 ж.  

мың теңге  
2017ж.  

мың теңге 
Қаржылық жағдай туралы есеп    
Өзге міндеттемелер 44,530  58,958 

(в) Өзге байланысты тараптармен операциялар  

2018 жылдың 31 желтоқсанындағы жағдай бойынша шоттар бойынша қалдықтар, сондай-ақ 
өзге байланысқан тараптармен жасалатын операциялар бойынша тиісті пайда немесе залал 
мынаны құрады: 

 
Бас 

компания  

Бас 
компания-
ның өзге 
еншілес 

кәсіпорын-
дары  

Мемлекеттік 
кәсіпорындар  Жиыны 

 мың теңге  мың теңге  мың теңге  мың теңге 
Қаржылық жағдай туралы есеп        
АКТИВТЕР        
Ақша қаражаттары және олардың 
баламалары 3,235,221  -  -  3,235,221 

Амортизациялық құны бойынша 
бағаланатын инвестициялық бағалы 
қағаздары -  -  37,816,155  37,816,155 
Өзге активтер 3,044  -  80,210  83,254 
Пайда немесе залал        
Тиімді сыйақы мөлшерлеме әдісін 
қолдана отырып есептелген пайыздық 
кіріс -  -  2,618,493  2,618,493 
Операциялық шығындар 15,472  16,066  119,920  151,457 
Қызмет көрсеткені үшін комиссиялық 
кіріс 3,044  -  -  3,044 

Өзге шығындар (10,977)  -  -  (10,977) 
Табыс салығы бойынша үнемдеу -  -  6,957  6,957 
Табыс салығы шегерілген өзге 
жиынтық кіріс        
Әділ құнының өзгеру резерві (борыштық 
құралдары):        
Әділ құнының таза өзгеруі -  -  11,088  11,088 
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18 Байланысты тараптармен операциялар, жалғасы 
(в) Өзге байланысты тараптармен операциялар, жалғасы 

2017 жылдың 31 желтоқсанындағы жағдай бойынша шоттар бойынша қалдықтар, сондай-ақ 
өзге байланысқан тараптармен жасалатын операциялар бойынша тиісті пайда немесе залал 
мынаны құрады: 

 
Бас 

компания  

Бас 
компания-
ның өзге 
еншілес 

кәсіпорын-
дары  

Мемлекеттік 
кәсіпорындар  Жиыны 

 мың теңге  мың теңге  мың теңге  мың теңге 
Қаржылық жағдай туралы есеп        
АКТИВТЕР        
Ақша қаражаттары және олардың 
баламалары 3,184,077  -  -  3,184,077 

Сату үшін қолда бар қаржы активтері -  -  392,170  392,170 
Өтеу мерзіміне дейін ұсталып қалатын 
инвестициялар -  -  38,010,250  38,010,250 

Өзге активтер 2,650  -  73,011  75,661 
МЕНШІКТІ КАПИТАЛ        
Сату үшін қолда бар қаржы активтерін 
қайта бағалау бойынша резерв -  -  (11,088)  (11,088) 
Пайда немесе залал        
Пайыздық кіріс -  -  2,643,058  2,643,058 
Операциялық шығындар 19,894  16,826  99,987  136,707 
Қызмет көрсеткені үшін комиссиялық 
кіріс 2,650  -  -  2,650 

Өзге шығындар (26,873)  -  -  (26,873) 
Табыс салығы бойынша үнемдеу -  -  (25,771)  (25,771) 
Табыс салығы шегерілген өзге 
жиынтық кіріс        
Әділ құнының өзгеру резерві (борыштық 
құралдары):        
Әділ құнының таза өзгеруі -  -  41,264  41,264 

Байланысқан тараптармен операциялар бойынша қалдықтың басым бөлігі бір жыл ішінде 
өтелуге тиіс. Байланысқан тараптармен операциялардың қамтамасыз етілуі жоқ. 

19 Қаржы активтері және міндеттемелері: әділ құн және есептік жіктелуі 
(а) Есептік жіктелуі және әділ құн 

Әділ құнды бағалау нарыққа қатысушылар арасындағы қарапайым мәміле жағдайында 
бағалау күні активті сатқан кезде алынатын немесе міндеттемені берген кезде төленетін 
бағаны анықтауға бағытталған. Осыған қарамастан, белгісіздік факторын ескеріп және 
қолданылатын пайымдаулардың субъективтілігін пайдаланып әділ құн активтер дереу 
сатыталын, ал міндеттемелер – ретке келтірілетін құн ретінде қарастырылмауға тиіс. 
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19 Қаржы активтері және міндеттемелері: әділ құн және есептік 
жіктелуі, жалғасы 

(а) Есептік жіктелуі және әділ құн, жалғасы 

Белсенді нарығында айналымда болатын қаржы активтері мен қаржы міндеттемелердің әділ 
құны нарықтық баға белгілеуге немесе дилер бағасына негізделеді. Компания барлық басқа 
қаржы құралдарының әділ құнын бағалаудың басқа әдістерін қолдана отырып анықтайды. 
Осыған қарамастан, белгісіздік факторын, сондай-ақ қолданылатын пайымдаулардың 
субъективтілігін назарға ала отырып әділ құн активтер дереу сатыталын, ал міндеттемелер – 
ретке келтірілетін құн ретінде қарастырылмауға тиіс. 

Компанияның барлық қаржы құралының есептік әділ құны шамамен алғанда олардың 
баланстық құнына тең. 

(б) Әділ құнды бағалау иерархиясы 

Компания әділ құнды келесі аталған бағаларды қалыптастыруда қолданылатын әділ құнды 
бағалау иерархиясын пайдалана отырып бағалайды: 

• 1-деңгей: сәйкес қаржы құралдарына қатысты белсенді нарықтағы баға белгілеу 
(түзетілмеген); 

• 2-деңгей: 1-деңгейге қатысты баға белгілеуден өзгеше, тікелей (яғни, баға белгілеу) 
немесе салдарлы (яғни, баға белгілеуден туынды деректер) арқылы қолжетімді болатын 
мәліметтер. Аталмыш санатқа ұқсас құралдары үшін белсенді нарықта нарықтық баға 
белгілеуді, белсенді ретінде қарастырылмайтын нарықтардағы ұқсас құралдар үшін 
нарықтық баға белгілеуді немесе басқа да бағалауларды пайдаланып бағаланатын 
құралдар жатқызылады, олардағы барлық пайдаланылатын мәліметтер тікелей немесе 
жанама түрде бақыланатын бастапқы мәліметтерге негізделеді. 

• 3-деңгей: қолжетімді болып табылмайтын мәліметтер. Аталмыш санатқа бақыланатын 
бастапқы мәліметтерге негізделмеген ақпаратты пайдаланып бағаланатын құралдар 
жатқызылады, бұл жағдайда аталмыш бақыланбайтын мәліметтер құралды бағалауға 
біршама ықпал етеді. Аталмыш санатқа құралдар арасындағы айырмашылықты көрсету 
үшін талқыла немесе бақыланбайтын баға белгілеу талап етілетін ұқсас құралдар 
негізінде бағаланатындар жатады. 

Ары қарайғы кестеде қаржы құралдарының талдауы 2018 және 2017 жылдардың 31 
желтоқсанындағы жағдай бойынша әділ құны иерархиясының деңгейлері бөлінісінде әділ 
құнымен көрсетілетін. Сомалар қаржылық жағдай туралы есебінде көрсетілген сомаға 
негізделеді. 

  

2018 ж. 
2-деңгей 

мың теңге  

2017 ж.  
2-деңгей 

мың теңге 
Қаржы активтері     
Өзге жиынтық кіріс арқылы әділ құны бойынша 
бағаланатын инвестициялық бағалы қағаздары (Сату үшін 
қолда бар қаржы активтері)  -  392,170 
  -  392,170 



«Қазақстан Ұлттық Банкінің Ұлттық инвестициялық корпорациясы» АҚ 
2018 жылдың 31 желтоқсанында аяқталған жыл үшін қаржылық есептілікке ескертпелер 

 

58 

19 Қаржы активтері және міндеттемелері: әділ құн және есептік 
жіктелуі, жалғасы 

(б) Әділ құнды бағалау иерархиясы, жалғасы 

Келесі кестеде 2018 жылдың 31 желтоқсанындағы жағдай бойынша әділ құны бойынша 
көрсетілмейтін қаржы құралдарының талдауы әділ құны бойынша бағалау жатқызылатын 
әділ құнының иерархия деңгейлері тұрғысында көрсетілген: 

мың теңге 2-деңгей  
Әділ құн 
жиыны  

Баланстық 
құн жиыны 

Активтер      
Ақша қаражаттары және олардың 
баламалары 3,235,221  3,235,221  3,235,221 
Амортизациялық құн бойынша 
бағаланатын инвестициялық бағалы 
қағаздары 32,139,246  32,139,246  37,816,155 
Өзге активтер – ҚРҰБ-нен комиссиялар 
бойынша қысқа мерзімді дебитордық 
берешек 3,044  3,044  3,044 

Келесі кестеде 2017 жылдың 31 желтоқсанындағы жағдай бойынша әділ құны бойынша 
көрсетілмейтін қаржы құралдарының талдауы әділ құны бойынша бағалау жатқызылатын 
әділ құнының иерархия деңгейлері тұрғысында көрсетілген:  

мың теңге 2-деңгей  
Әділ құн 
жиыны  

Баланстық 
құн жиыны 

Активтер      
Ақша қаражаттары және олардың 
баламалары 3,184,077  3,184,077  3,184,077 
Өтеу мерзіміне дейін ұсталып қалатын 
инвестициялар 28,625,956  28,625,956  38,010,250 
Өзге активтер - ҚРҰБ-нен комиссиялар 
бойынша қысқа мерзімді дебитордық 
берешек 2,650  2,650  2,650 
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