
1 Байланысты тараптармен операциялар  

Төменде 2015 жылдың 30 маусымына  байланысты тараптардың операциялары бойынша  қалдықтары 
көрсетілген:  

(Қазақстандық мың теңгемен) 

Бас  
 компания 

Жалпы 
бақылаудағы 
компаниялар 

Басқа  
байланысты  

тараптар  

    
Ақша қаражаттары және олардың 
баламалары  - 40,736 14,466 

Кірістер  мен шығыстардың есебінде әділ 
құны бойынша көрсетілген бағалы 
қағаздар  - - 5,655,274 

Қаржы мекемелеріндегі қаражаттар  - - 3,588,375 
Ағымдағы табыс салығы бойынша 
активтер - - 5,439,981 

Басқа активтер - 23,421 430,733 
    
Қарыз қаражаттары  61,978,245 729,091 31,985,089 
Субсидиялау бағдарламалары бойынша 
міндеттемелер  - - 9,527,013 
Басқа міндеттемелер - 792 333,857 
    

Төменде  2015 жылғы 30 маусымда аяқталған алты ай ішіндегі байланысты тараптармен операциялар 
бойынша табыстар мен шығындардың баптары көрсетілген:   

(Қазақстандық мың теңгемен) 

Бас  
 компания 

Жалпы 
бақылаудағы 
компаниялар 

Басқа  
байланысты  

тараптар  

    

Пайыздық кірістер - - 251,193 
Пайыздық шығыстар  (1,763,255) (3,864) (6,372,344) 
Комиссиялық кірістер  - 29,841 333,923 
Дивидендтер (1,242,667) - - 
Нарықтықтан төмен мөлшерлемелер 

бойынша қаржы құралдарын бастапқы 
мойындау кезінде туындайтын 
кірістер/(шығыстар) 42,537,671 - (2,982,907) 

Сатуға арналған қолда бар бағалы 
қағаздар бойынша шығындарды 
шегергендегі  табыстар  - - - 

Кіріс немесе шығыс арқылы әділ құны 
бойынша бағаланатын бағалы 
қағаздармен операциялар бойынша 
кірістерді шегерумен шығындар  - - - 

Әкімшілік және басқа операциялық 
шығындар  - (6,674) (24) 

Табыс салығы бойынша шығындар  - - (761,452) 
    

Төменде 2015 жылдың 30 маусымында аяқталған алты ай ішіндегі байланысты тараптармен ұсынылған және 
өтелген қаражаттардың жиынтық сомасы  берілген:  

(Қазақстандық мың теңгемен) 

Бас  
 компания 

Жалпы 
бақылаудағы 
компаниялар 

Басқа  
байланысты  

тараптар  

    

Кезең ішінде байланысты тараптарға 
берілген несиелердің сомасы  - - 10,000,000 

Кезең ішінде байланысты тараптармен 
өтелген несиелердің сомасы  - - 756,256 

    

2015 жылдың 30 маусымында аяқталған алты ай ішіндегі байланысты тараптармен ұсынылған және Қормен 
өтелген қарыздардың жалпы  сомасы  төменде берілген:  

(Қазақстандық мың теңгемен) 

Бас  
 компания 

Жалпы 
бақылаудағы 
компаниялар 

Басқа  
байланысты  

тараптар  



(Қазақстандық мың теңгемен) 

Бас  
 компания 

Жалпы 
бақылаудағы 
компаниялар 

Басқа  
байланысты  

тараптар  

    

Кезең ішінде байланысты тараптардан 
алынған қарыздардың сомасы  50,000,000 - 3,080,000 

Кезең ішінде байланысты тараптармен 
өтелген қарыздардың сомасы - 181,818 26,975,632 

    

2014 жылдың 30 маусымында аяқталған алты ай ішіндегі байланысты тараптарға ұсынылған және Қормен  
өтелген қарыздардың жиынтық сомасы  төменде берілген:  

(Қазақстандық мың теңгемен) 

Бас  
 компания 

Жалпы 
бақылаудағы 
компаниялар 

Басқа  
байланысты  

тараптар  

    

Кезең ішінде байланысты тараптардан 
алынған қарыздардың сомасы  100,000,000 - - 

Кезең ішінде байланысты тараптармен 
өтелген қарыздардың сомасы  - 181,818 9,787,565 

    

Төменде негізгі  басшылыққа сыйақы төлеу туралы ақпарат берілген: 

 

2015 ж.  30 маусымында 
аяқталған  алты ай  

2014 ж.  30 маусымында 
аяқталған  алты ай 

(Қазақстандық мың теңгемен) 

Шығындар Есептелген 
міндеттеме  

Шығындар Есептелген 
міндеттеме  

     

Қысқа мерзімді төлемдер:     

- Еңбек ақы  66,256 12,071 61,551 17,905 
- Қысқа мерзімді сыйақы төлемдері  46,168 - 105,581 - 
- Басқа ақша қаражаттарымен төлемдер  - - 453 - 
- Ақшалай емес түрдегі төлемдер  4,386 - 1,325 - 
     
     
Жиыны 116,810 12,071 168,910 17,905 

     

Өтем сипаты - ережелері , активтер бойынша ықтимал шығындарды құрылған ережелер. 
Байланысты тараптармен операциялар үшін ережелер құрылды жоқ. 


