
1 Байланысты тараптармен операциялар  

Тараптар, егер олар жалпы бақылауда болғанда немесе олардың біреуінде басқа тарапты бақылау мүмкіндігі 
болғанда немесе басқа тарап қаржылық және операциялық шешімдер қабылдаған кезде айтарлықтай ықпал 
еткен тараптар байланысты деп саналады. Барлық байланысты тараптармен өзара қарым-қатынасты қарау 
кезінде олардың заңдық нысаны ғана емес, осындай өзара қарым-қатынастың экономикалық маңызы да 
назарға алынады.  

Байланысты тараптармен операциялар (жалғасы)  

Төменде байланысты тараптармен операциялар бойынша 2016 жылғы 30 маусымдағы  қалдықтар 
көрсетілген:  

(қазақстандық мың теңгемен) 
Жалғыз 

акционер 

Жалпы 
бақылаудағы 
компаниялар  

Қауымдастыр
ылған 

компаниялар  

Басқа 
байланысты 

тараптар 

 
    

Ақша қаражаттары және олардың баламалары  
- 3,091 - 19,986 

Табыс немесе шығыс арқылы әділ құны 

бойынша бағаланатын бағалы қағаздар  - - - 4,485,605 

Қаржы мекемелеріндегі қаражаттар  
- 10,149,722 - 7,364,038 

Субсидиялау бағдарламалары бойынша 
дебиторлық берешек  

 53 - - 

Пайдаға салынатын салық бойынша ағымдағы 
міндеттемелердің алдын ала төлемі 

- - - 9,026,194 

Басқа активтер 
- - 8,000 

1,081,648 

Қарыз қаражаттары 
65,776,697 364,545 - 34,695,519 

Субсидиялау  бағдарламалары бойынша 

міндеттемелер - - - 21,393,896 

Кейінге қалдырылған салықтық міндеттемелер 
- - - 5,289,877 

Несие сипатындағы міндеттемелер бойынша 

резер және болашақ кезеңдердің кірістері - - - 148,540 

Басқа міндеттемелер 
2,000,075 792 - 204,326 

 

Төменде 2016 жылдың 30 маусымында аяқталған алты ай  үшін байланысты тараптармен операциялар 

бойынша кірістер мен шығыстардың баптары көрсетілген: 

(қазақстандық мың теңгемен) 

Жалғыз 
акционер 

Жалпы 
бақылаудағы 
компаниялар  

Қауымдастыр
ылған 

компаниялар  

Басқа 
байланысты 

тараптар 

 
 

   

Пайыздық кірістер - 149,722 - 323,165 
Пайыздық шығыстар  (2,067,650) (2,040) - (589,288) 
Комиссиялық кірістер   - (48,336) 
Қаржылық туынды құралдармен 
операциялардан шығындарды 
шегерумен кірістер - - - (12,184) 

Табыс немесе шығын арқылы әділ бағасы 
бойынша бағаланатын бағалы 
қағаздарды қайта бағалаудан түскен 
кірістерді шегерумен шығындар  - - - 3,504 

Әкімшілік және  басқа операциялық (4,759) - - - 



(қазақстандық мың теңгемен) 

Жалғыз 
акционер 

Жалпы 
бақылаудағы 
компаниялар  

Қауымдастыр
ылған 

компаниялар  

Басқа 
байланысты 

тараптар 

шығындар  
Пайдаға салынатын салық бойынша 
шығындар - - - (1,728,619) 

     

Төменде 2016 жылдың 30 маусымында аяқталған алты ай ішіндегі байланысты тараптармен ұсынылған және 
байланысты тараптармен өтелген  несиелердің жиынтықты сомалары берілген: 

(қазақстандық мың теңгемен) 

Жалғыз 
акционер 

Жалпы 
бақылаудағы 
компаниялар  

Қауымдастыр
ылған 

компаниялар  

Басқа 
байланысты 

тараптар 

 
 

   

Кезең ішінде  байланысты тараптарға 
ұсынылған несиелер сомасы  - - - - 

Кезең ішінде  байланысты тараптармен 
өтелген несиелер сомасы  - - - 817,276 

     

Төменде негізгі басшылыққа сыйақы төлемдері туралы ақпарат ұсынылған: 

 
2016 ж. 30 маусымда 

аяқталған алты ай 

(қазақстандық мың теңгемен) 

Шығындар Есептелген 
міндеттемелер  

 
  

Қысқа мерзімді төлемдер:   

- Жалақы 66,476 8,255 
- Қысқа мезімді сыйлықақылық төлемдер  9,615 - 
- Ақшалай емес нысандағы төлемдер  6,413 - 
   
   
Жиыны 82,504 8,255 

   

2 Есептік кезең аяқталғаннан кейінгі оқиғалар  

Есептік күннен кейін ешқандай елеулі оқиғалар болмаған. 

 


