
2017
«Қазақстан Ипотекалық Компаниясы» 
Ипотекалық ұйымы» Акционерлік қоғамының.

Жылдык 
есеп



Мазмұны

Директорлар кеңесінің Төрағасының үндеуі .............................................................4

Басқарма Төрағасының үндеуі .........................................................................................6

Компания туралы ақпарат ..................................................................................................8

Қазақстанның негізгі макроэкономикалық даму үрдістеріне шолу ..............12

Корпоративтік оқиғалар ....................................................................................................20

Жыл қорытындысы бойынша қызметтің негізгі нәтижелері ............................22

Тұрақты даму ..........................................................................................................................26

Корпоративтік басқару ......................................................................................................28

Жылдық қаржылық есептілік және аудиторлық қорытынды ...........................40



54 ЖЫЛДЫҚ ЕСЕП, 2017
«ҚАЗАҚСТАН ИПОТЕКАЛЫҚ КОМПАНИЯСЫ» ИПОТЕКАЛЫҚ ҰЙЫМЫ» АҚ

ЖЫЛДЫҚ ЕСЕП, 2017
«ҚАЗАҚСТАН ИПОТЕКАЛЫҚ КОМПАНИЯСЫ» ИПОТЕКАЛЫҚ ҰЙЫМЫ» АҚ

Директорлар кеңесінің Төрағасының үндеуі

Айдар Әріпханов
«Қазақстан Ипотекалық Компаниясы» Ипотекалық ұйымы» АҚ 
Директорлар кеңесінің Төрағасының үндеуі

2017 жылы «Бәйтерек» холдингінің еншілес 
ұйымы – «Қазақстан Ипотекалық Компани-
ясы» Ипотекалық ұйымы» АҚ еліміздің аза-
маттары үшін баспананың қолжетімділігін 
арттыру саласында стратегиялық мақсат-
тарға жету бойынша тиімді жұмыс жүргізді. 
Ипотекалық кредиттеуді ынталандырудың 
жаңа құралдары іске қосылды, жалдама-
лы тұрғын үйлерді беру механизмі жетіл-
дірілді, жоспарлы міндеттердің көбі асыра 
орындалды. 

Бұл нақты экономикалық көрсеткіштердің 
артуына әкелді. Компания алдыңғы жыл-
дың көлемінен 19,3% көбірек таза пай-
даны қамтамасыз етті. Халықаралық рей-
тинг агенттігі «Тұрақты» деген болжаммен 
«ВВВ-» деңгейінде шетелдік және ұлттық 
валютада Компания эмитенті дефолтының 
ұзақ мерзімді рейтингісін растады. Бұл 
нәтижелер мемлекеттік бастамаларды іске 
асыратын оператор ретінде Компанияның 
тиімділігін дәлелдейді. 

Өз қызметінің бүкіл кезеңі ішінде «Қа-
зақстан Ипотекалық Компаниясы» ИҚ» АҚ 
бес мемлекеттік және салалық бағдарлама-
ларды іске асыруға қатысты. Бұл шамамен 
35 мың қазақстандықты жеке үймен қамта-
масыз етті. 

2017 жылы Компания, «Нұрлы жер» тұрғын 
үй құрылысы бағдарламасының операто-
ры ретінде, ипотекалық кредиттеуді да-
мытуды ынталандыруға бағытталған жаңа 
құралды – коммерциялық банктер берген 
ипотекалық тұрғын үй заемдары бойынша 
сыйақы мөлшерлемесінің бөлігін субсиди-

ялауды іске қосты. Осының арқасында заем 
алушылар үшін ипотекалық заем бойынша 
сыйақының соңғы мөлшерлемесі коммер-
циялық банктердің орташа мөлшерлеме-
лері 15-20% болған кезде жылдығы 10%-ға 
дейін төмендетілді. Компания есепті кезең-
де барлығы 13,62 млрд теңге сомаға 1336 
өтінімді мақұлдады.

«Қазақстан Ипотекалық Компаниясы» ИҰ» 
АҚ қызметінде жергілікті атқарушы орган-
дардың кезекте тұрғандарға тұрғын үйді 
одан әрі сатып алумен жалға беру үлкен 
әлеуметтік мәнге ие. Осы бағытты іске асы-
ра бастағаннан бері Компания 957,4 мың 
м² әлеуметтік жалдамалы тұрғын үйді іске 
қосты, Қазақстанның барлық өңірінде 16,8 
мыңнан аса пәтер бөлу үшін ұсынылды. 

2014-2016 жылдары бақыланған, тұрғын-
дарға ипотекалық заемдар беру көлемін 
қысқарту бойынша қалыптасқан үрдістер 
аясында Компания ипотекалық заемдар 
бойынша талап ету құқықтарын сатып алу 
қызметін жаңғырту туралы шешім қабыл-
дады, бұл қаржы ұйымдарының өтімділігін 
қамтамасыз етуге ықпал етті. Өткен жылы 
Компания осы бағыт бойынша стратегия- 
лық көрсеткішті екі есе асыра орындады. 

Қорыта келе, сенім, көрсетілген қолдау 
және жемісті ынтымақтастық үшін серік-
тестеріміз бен клиенттерімізге алғыс айта-
мын. Компания азаматтарымыздың тұрғын 
үй жағдайларын жақсарту бойынша маңыз-
ды әлеуметтік міндеттерді шеше отырып, 
ипотекалық кредиттеу жүйесін дамытуды 
жалғастыра береді.



76 ЖЫЛДЫҚ ЕСЕП, 2017
«ҚАЗАҚСТАН ИПОТЕКАЛЫҚ КОМПАНИЯСЫ» ИПОТЕКАЛЫҚ ҰЙЫМЫ» АҚ

ЖЫЛДЫҚ ЕСЕП, 2017
«ҚАЗАҚСТАН ИПОТЕКАЛЫҚ КОМПАНИЯСЫ» ИПОТЕКАЛЫҚ ҰЙЫМЫ» АҚ

Құрметті клиенттер, 
серіктестер және 
инвесторлар!

Әділ Мұхамеджанов
«Қазақстан Ипотекалық Компаниясы» Ипотекалық ұйымы» АҚ Басқарма Төрағасы

лану шартымен, ипотекалық заемдармен 
қамтамасыз етілген «БанкЦентрКредит» АҚ 
облигацияларын сатып алды. 

Осылайша, ипотекалық және қор нарықта-
рындағы қолайсыз жағдайларға қарамастан, 
Компанияның ипотекалық нарықты дамы-
туын ынталандыру жөніндегі түйінді міндеті 
орындалды. 

Өз миссиясын – тұрғын үйдің қолжетімділі-
гін арттыруды негізе ала отырып, Компа-
ния «ҚИК» ИҰ» АҚ сатып алумен жалдамалы 
тұрғын үй бағдарламасын іске асыру шең-
берінде 3 622 пәтер құрылысын немесе 
203,9 мың м² тұрғын үйді қамтамасыз етіп, 
жалдамалы тұрғын үйді пайдалануға енгізу 
көлемі бойынша белгіленген көрсеткішті 
24%-ға асыра орындады. 2017 жылдың қо-
рытындысы бойынша 48 180 млн теңге со-
масына 5 567 сатып алумен жалдау шарты 
жасалды, оның ішінде Қазақстан Республи-
касының медициналық қызметкерлерімен 
және жас ғалымдармен. 

2017 жылдың қорытындысы бойынша Ком-
панияның оң қаржылық нәтижелері – Ком-
панияның таза пайдасы 3,7 млрд теңгені, ак-
тивтер мөлшері 250,5 млрд теңгені құрады. 
Жыл қорытындысы бойынша Компанияның 
кредиттік және жалгерлік портфелі 167,9 
млрд теңгені құрады, бұл ретте Компания-
ның жалгерлік портфелі 2016 жылмен салы-
стырғанда 1,6 есе – 117,8 млрд теңгеге дейін 
ұлғайды. 

Міндеттемелерді тиімді басқару нәтижесін-
де есепті жыл ішінде барлық шығарылған 
және тартылған заемдар бойынша сыйақы 
төлемдері уақытылы және толық көлемде 
жүзеге асырылды. Компания облигациялар-
дың үш шығарылымы бойынша жалпы со-
масы 19,6 млрд теңге мөлшерінде негізгі қа-

рызды өтеуді ойдағыдай жүргізді, сондай-ақ 
«Қазақстан Халық банкі» АҚ-дан алынған 
жалпы сомасы 7,15 млрд теңге заем бойын-
ша негізгі қарызды толықтай өтеді. 

Fitch Rating халықаралық рейтинг агенттігі 
«Тұрақты» деген болжаммен «ВВВ-» деңгей-
інде шетелдік және ұлттық валютада Ком-
пания эмитенті дефолтының ұзақмерзімді 
рейтингісін растады, бұл еліміздің егемендік 
рейтінгісінен бір деңгейге төмен. Шетелдік 
валютадағы қысқамерзімді ЭДР «F3» деңгей-
інде расталды. Сонымен бірге, Fitch Компа-
нияның айналыстағы басым борышкерлік 
міндеттемелерінің ұзақ мерзімді рейтингісін 
«BBB-» деңгейінде растады.

Мемлекеттік тұрғын үй бағдарламасының 
операторы ретінде 2017 жылы Компания 
қызметінің табысты нәтижелерін түйін-
дей отырып, сондай-ақ халықтың табысы 
артуын, тұрғын үй құрылысы нарығының 
дамуын, сондай-ақ банк қызметтері на-
рығындағы жандануды қамтығанда, таяу ке-
лешекте экономика дамуы позитивті күтіліп 
отырғанын ескере отырып, біз тұрғындар 
тарапынан, сондай-ақ қаржы ұйымдары та-
рапынан Компания өнімдеріне сұраныстың 
арту үрдісінің күшеюін күтіп отырмыз. Жоға-
рыда санамаланып берілген факторлардың 
барлығы Компания одан әрі даму үшін ор-
нықты іргетас жасайды. 

Мен бүкіл «Қазақстан Ипотекалық Ком-
паниясы» Ипотекалық ұйымы» АҚ-ның 
бүкіл командасына жемісті жұмыс үшін, 
ал Жалғыз акционер мен Қазақстан Респу-
бликасы Үкіметіне көрсетілген сенім үшін 
алғыс білдіремін.

2017 жыл «Қазақстан Ипотекалық Компа-
ниясы» Ипотекалық ұйымы» АҚ үшін елеу- 
лі болды – Компания «Нұрлы жер» тұрғын 
үй құрылысы бағдарламасы шеңберін-
де банктер халыққа берген ипотекалық 
тұрғын үй заемдары бойынша сыйақы мөл-
шерлемесінің бөлігін субсидиялау бойын-
ша қаржы агенті функцияларын орындау 
арқылы ипотекалық нарықты дамытуды 
ынталандыруға баса көңіл бөлді, сондай-ақ 
екінші деңгейлі банктер мен ипотекалық 
ұйымдардың ипотекалық заемдары бой-
ынша талап ету құқықтарын сатып алу қыз-
метін жаңғыртты. 

Ипотекалық заемдарды субсидиялау бағы-
тын іске асыру мақсатында Компания қысқа 
уақытта барлық қажетті ақпаратты дайын-
дады, ол қажетті автоматтандырылған про-
цестерді енгізуді ғана емес, банктермен 
серіктестік қатынастар құруды, сондай-ақ 
бағдарлама бойынша тұрғын үй жағдайла-
рын жақсарту мүмкіндіктері туралы халықты 
хабардар ету кампаниясын жүргізуді қамты-
ды. Нәтижесінде, 2017 жылы Компания суб-
сидияланған ипотекалық заемдар мөлшері 
бойынша жоспарлы көрсеткіш 19,6%-ға арт-
ты, бұл ретте субсидияланған заемдар порт-
фелі 12 млрд теңгеден астамды құрады. 

2017 жыл ішінде Компания елде ипотекалық 
кредиттеу көлемдері төмендеуінің негізгі 
себептерін анықтау және оларды жою жол-
дарын табу мақсатында бірнеше рет дөң-
гелек үстелдер ұйымдастырды. Нәтижесін-
де, халыққа ипотека беру бойынша қаржы  
ұйымдарын ынталандыру мақсатында, 2017 
жылы Компания нарықтық жағдайларда 
8,5 млрд теңге сомасына капитал тартты, 
оның ішінде 4,1 млрд теңге екінші деңгей-
лі банктер мен ипотекалық ұйымдардың 
ипотекалық портфельдерін сатып алуға жі-
берілді, бұл талап ету құқықтарын сатып алу 
бойынша Компанияның стратегиялық ПІК 
екі есе асыра орындауға мүмкіндік берді. 
Ағымдағы жылы Компания орналастырған 
күннен бастап 12 ай ішінде халыққа ипоте-
ка беруге облигацияларды орналастырудан 
алынған қаражатты міндетті түрде пайда-

Басқарма Төрағасының үндеуі
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Компания туралы ақпарат

Тұрғын үй құрылысын ұзақ мерзімге қаржыландыру мен ипотекалық кредит беруді дамы-
ту тұжырымдамасын жүзеге асыру аясында ипотекалық кредиттеу жүйесін дамыту мақса-
тында 2000 жылғы 29 желтоқсанда Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 
шешімімен «Қазақстан Ипотекалық Компаниясы» Ипотекалық ұйымы» акционерлік қоға-
мы (бұдан әрі – Компания) құрылды және посткеңестік кеңістіктегі қызметі мемлекеттік 
тұрғын үй саясатын іске асыруға бағытталған алғашқы ипотекалық ұйымдардың бірі бо-
лып табылады. 

Компанияны құру мақсаты ел халқына ипотекалық заемдардың қолжетімділігін қамта-
масыз ету және оның ішінде капитал нарығында инвестициялар тарту есебінен екінші 
деңгейлі банктер мен ипотекалық ұйымдардан ипотекалық заемдар бойынша талап ету 
құқықтарын сатып алу жолымен ипотекалық кредиттеу нарығын дамыту болып табылады. 
Компанияның бизнес моделінің негізіне Fannie Mae және Freddie Mac (АҚШ) сияқты белгілі 
компаниялардың тәжірибесі қаланған. 

Компания негізгі қызметін 2001 жылы бастады және қазіргі уақытта Қазақстан Республика-
сындағы аса ірі банктік емес қаржы институттарының бірі болып табылады. 

Ипотеканың қайталама нарығын дамыту қызметінен басқа, Компания кейіннен сатып алу 
құқығымен жалдамалы тұрғын үйді ұсыну бойынша «Нұрлы жер»1 тұрғын үй құрылысы 
бағдарламасын табысты іске асыруда, сондай-ақ халыққа екінші деңгейлі банктер (бұдан 
әрі – ЕДБ) берген тұрғын үй заемдары бойынша сыйақы мөлшерлемесінің бөлігін субсидия- 
лау жөніндегі қаржы агенті болып табылады. 

2017 жылы Fitch Rating халықаралық рейтинг агенттігі «Тұрақты» деген болжаммен «ВВВ-» 
деңгейінде шетелдік және ұлттық валютада Компания эмитенті дефолтының ұзақ мерзімді 
рейтингісін (бұдан әрі – ЭДР) растады. Шетелдік валютадағы қысқа мерзімді ЭДР «F3» дең-
гейінде расталды. Сонымен бірге, Fitch Компанияның айналыстағы басым борышкерлік 
міндеттемелерінің ұзақ мерзімді рейтингісін «BBB-» деңгейінде растады. 

Компанияның бас кеңесі Алматы қаласында орналасқан. Астана қаласында өкілдігі бар, 
Қазақстан Республикасының 13 өңірінде аймақтық өкілдері жұмыс істейді. 

Компанияның жалғыз акцонері «Бәйтерек» Ұлттық басқарушы холдингі» акционерлік 
қоғамы (бұдан әрі – «Бәйтерек» ҰБХ» АҚ) болып табылады. 2018 ж. 01 қаңтардағы жай-күйі 
бойынша «Бәйтерек» ҰБХ» АҚ Компанияның 100% дауыс беруші акцияларына ие.

1 Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2016 жылғы 31 желтоқсандағы № 922 қаулысы

1 акцияның номиналды құны 10 000 теңгені құрай-
ды. Жай акция акционерге дауыс беруге шыға-
рылған барлық мәселелерді шешкен кезде дауыс 
беру құқығымен акционерлердің жалпы жиналы-
сына қатысуға құқық береді, қоғамда таза кіріс және 

акционерлердің жалпы жиналысының тиісті шешімі 
болған кезде дивидендтер, сондай-ақ Қазақстан 
Республикасы заңнамасында белгіленген тәртіп-
те оны таратқан кезде қоғам мүлкінің бөлігін алуға 
құқық береді. 

2018 ж. 01 қаңтардағы жарғылық капиталдың құрылымы туралы мәлімет
Жарияланған акциялар саны 13 681 600 дана

Орналастырылған акциялар саны 6 331 380 дана

Сатып алынған акциялар саны 250 000 дана

Компанияның тарихы

2000 Компанияның құрылуы

2002 ТМД-да алғашқы ипотекалық облигацияларды шығару

2004 Еліміздің 15 өңірінде өкілдіктер ашу

2005 KASE-ге Компания акцияларын орналастыру

2005 Қазақстан Республикасында тұрғын үй құрылысын дамытудың 
2005-2007 жж. арналған мемлекеттік бағдарламасын іске асыру

2008 Алғашқы халықаралық кредиттік рейтингінің берілуі

2010 Халықты тікелей кредиттеу бағдарламасын іске қосу

2011 Алматы қаласында Тұрғын үй құрылысын дамытудың 2011-2014 
жылдарға арналған бағдарламасы аясында қолжетімді тұрғын 
үйді ипотекалық кредиттеуге арналған арнайы бағдарламасы-
ның басталуы

2012 «Сатып алу құқығымен жалға берілетін тұрғын үй» бағыты бой-
ынша «Қолжетімді тұрғын үй – 2020» бағдарламасы іске асырыла 
бастады

2013 Компанияның мемлекеттік пакет акциялары «Бәйтерек» ҰБХі» 
АҚ-ның басқаруына берілді

2014 Өңірлерді дамытудың 2020 жылға дейінгі бағдарламасын іске 
асыру басталды

2016 «Нұрлы жер» тұрғын үй құрылысы бағдарламасы (бұдан әрі – 
Бағдарлама) бекітілді, Компания ЕДБ беретін ипотекалық заем- 
дар бойынша сыйақы мөлшерлемесінің бөлігін субсидиялау 
жөніндегі қаржы агенті болып анықталды

2017 ЕДБ мен ипотекалық ұйымдардан ипотекалық заемдар бойынша 
талап ету құқықтарын сатып алу қызметін жаңғырту
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Компанияның даму стратегиясы

Компания іске асыруға қатысатын мемлекеттік бағдарламаларға өзгерістер енгізілуіне, 
сондай-ақ «Бәйтерек» ҰБХ» АҚ-ның 2014-2023 жылдарға арналған Даму стратегиясын 
өзектендіруге байланысты, 2017 жылы Компанияның 2014-2023 жылдарға арналған Даму 
стратегиясына өзектендіру жүргізілді. 

«Бәйтерек» ҰБХ» АҚ тұрғын үйдің қолжетімділігін арттыру жөніндегі қызметі кең инстру-
ментарийді (құрылыс салушыларды қаржыландыру, ипотекалық кредиттеуді субсидиялау, 
тұрғын үй құрылысына кепілдік беру, жалдамалы және кредиттік тұрғын үй салу, жалдама-
лы тұрғын үйді басқару және тұрғын үй сатып алуды кредиттеу) жолымен іске асырылаты-
нын назарға алып, сондай-ақ халықаралық тәжірибе мен Қазақстанда тұрғын үй нарығын 
дамыту үрдістерін ескере отырып, өзектендірілген даму стратегиясында вектор жалдама-
лы тұрғын үйді іске асыру бағытынан ипотекалық тұрғын үй нарығы мен ипотекалық баға-
лы қағаздарды дамытуды ынталандыруға жылжытылды. 

Компанияның миссиясы –  
тұрғын үйдің қолжетімділігін арттыру.
Компанияның негізгі міндеттері:
• ипотекалық нарықты дамытуды ынталандыру; 
• бағыттар бойынша мемлекеттік бағдарламаларда белгіленген көрсеткіштерге жету;
• Компания қызметінің тиімділігін арттыру. 

Даму стратегиясының негізгі міндеттерін шешу мақсатында мынадай стратегиялық 
қызмет бағыттары анықталды:
• Ипотекалық заемдар бойынша талап ету құқықтарын, ЕДБ ипотекалық бағалы қағазда-

рын сатып алу және ипотекалық бағалы қағаздар шығару;
• Бағдарлама шеңберінде ЕДБ халыққа беретін ипотекалық заемдар бойынша сыйақы 

мөлшерлемесінің бөлігін субсидиялау;
• «Қазақстан Ипотекалық Компаниясы» Ипотекалық ұйымы» АҚ «Сатып алу құқығымен 

жалға берілетін тұрғын үй» бағыты бойынша бағдарламаны іске асыру.

Таяу үш жылда Компания стратегиялық даму мақсаттарына қол жеткізуді, оның 
ішінде мыналарды қамтамасыз етуді жоспарлап отыр:
• ипотекалық және жалгерлік портфельдерді өсіру;
• мемлекеттік бағдарламаларда көзделген көрсеткіштерді орындау;
• Компания қызметінің тиімділігін арттыру.
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2017 жылғы Қазақстанның негізгі макроэкономикалық 
даму үрдістеріне шолу

2017 жылдың қорытындылары бойынша Қазақстан экономикасының 4%-ға артуы байқа-
лады, бұл 2015 жылдан бергі ең жоғарғы көрсеткіш болып табылады. 

ҚР ҰЭМ деректеріне сәйкес2, өндіруші салалар озық өскеніне қарамастан, ЖІӨ өсу көздері 
экономиканың шикізат емес секторына шоғырланған. ЖІӨ өсуінің 4% шикізат емес сектор 
салымының үлесі 60% құрады.

Сонымен бірге Қазақстан экономикасының өсуі мен мұнайға әлемдік баға деңгейі арасын-
да корреляцияны қарасақ, белгілі бір тәуелділікті байқауға болады (төмендегі диаграмма-
ны қараңыз).

Жалпы 2017 жылдың қорытындылары бойынша негізгі макроэкономикалық көрсеткіштер 
алдыңғы жылмен салыстырғанда оң серпінді көрсетті. ЖІӨ-нің іс жүзіндегі көлемі 51 966,8 
млрд теңгені құрады. Негізгі үлес қызметтер өндірісіне тиесілі – 57,5%, өнеркәсіп үлесі 
26,5% құрады.

Алты негізгі саланың (өнеркәсіп, ауыл шаруашылығы, құрылыс, сауда, көлік, байланыс) 
даму серпінін қамтитын қысқа мерзімді экономикалық индикатор 105,2% (2016 жылы 
100,8%) деңгейінде қалыптасты. 

2017 жылдың басынан бері жылдық инфляция деңгейі белгіленген дәлізде тұрды (6,0-8,0%) 
және желтоқсанның қорытындылары бойынша 7,1%-дан аспады (бұл 2016 жылдың ұқсас 
кезеңінен 1,4 т.т. төмен). 

Инфляциялық процестерді баяулату аясында 2016 жылдың басынан бері ҚР Ұлттық банкі 
2016 жылғы ақпанда базалық мөлшерлемені 17%-дан 2017 жылғы тамызда 10,25%-ға дейін 
біртіндеп төмендетті, бұл 2017 жылғы желтоқсанды қоса алғандағы кезеңде сақталды. 

Статистика комитетінің алдын ала деректері бойынша 2017 жылғы қаңтар-желтоқсанда ха-
лықтың орташа жан басына шаққандағы номиналды ақша кірістері 978,3 мың теңге деңгей-
інде қалыптасты, алдындағы кезеңмен салыстырғанда өсу 6,5% құрады. Бұл ретте, нақты 
түрде керісінше соңғы екі жылда кірістердің төмендеуі байқалады, 2017 жылдың қорытын-
дылары бойынша халықтың нақты ақшалай кірістерінің индексі 99,1% құрады.

2017 жылдың қорытындылары бойынша жұмыссыздық деңгейі 4,9% құрады, бұл 2016 
жылғы көрсеткіштен 0,1 п.п. төмен. 

Қазақстанның банк секторы бірқалыпты өсуді көрсетті. 2018 жылғы 01 қаңтардағы жай-
күйі бойынша екінші деңгейлі банктердің активтері 24 157,9 млрд теңгені құрады (2016 
жылмен салыстырғанда 5,5%-ға қысқарды), оның ішінде несие портфелі 13 590,5 млрд 
теңгені құрады (12,4%-ға қысқарған). Бұл ретте кредит нарығындағы кейбір жанданулар-
ды кредиттер берудің артуы дәлелдейді, олар жыл қорытындысы бойынша 10 819,1 млрд 
теңгені құрады (алдыңғы жылмен салыстырғанда өсу 10%-ы құрады). Берудің артуы жеке 
тұлғалардың (ЖК қосқанда) кредиттері есебінен болды, олардың көлемі 3 417,2 млрд тең-
гені құрады (+46,4%). Несие портфелінің сапасы біраз нашарлады, бұл бірқатар банктердің 
проблемалық кридеттерді тануымен байланысты болды. NPL (90+) портфелі 1 265,2 млрд 
теңгені немесе несие портфелінің 9,3% құрады (2017 жылдың басында – 1 042,1 млрд теңге 
немесе несие портфелінің 6,7%).

2017 жылдың қорытындылары бойынша ЕДБ жиынтық міндеттемелері 21 128,2 млрд тең-
гені құрады (7%-ға қысқарған). Барлық міндеттемелердің 78,9% иеленетін клиенттердің 
салымдары 16 680,5 млрд теңгені құрады (3,4%-ға қысқарған). Бұл ретте жеке тұлғалар-
дың салымдары 8 226,9 млрд теңгеге дейін өсті (өсу 4%). Осылайша банктердің қор жасау 
көзінің біртіндеп халықтың салымдары пайдасына жылжуы болды. Шетелдік валютадағы 
заңды және жеке тұлғалар салымдарының үлестері сәйкесінше 42,9% және 52,4%-ға дейін 
қысқарды, бұл долларсыздандыру процесі жалғасып жатқанын көрсетеді. 

Тұрғын жылжымайтын мүлік нарығы
Ресми статистика деректеріне сәйкес Қазақстан Республикасы тұрғын үй қорының жалпы 
ауданы 2017 жылдың басында 342,6 млн м² құрады. 2017 жылдың қорытындысы бойынша 
пайдалануға енгізілген тұрғын ғимараттардың жалпы ауданы 11 168 мың м² құрады, оның 
ішінде жеке құрылыс салушылармен 4 322,2 мың м² қамтамасыз етілді. Алдыңғы жылмен са-
лыстырғанда 2017 жылы енгізілген тұрғын үйдің физикалық көлемінің индексі 106,2% құрады. 
Тұрғын үй құрылысының қарқыны халықтың өсу қарқынынан озық (2017 жылы 101,4%) және 
халықтың баспанамен қамтамасыз етілу көрсеткіші бір адамға шаққанда 21,4 м² құрады. Бұл 
ретте қала халқының тұрғын үймен қамтамасыз етілуі – 24 м², ауыл халқы – 18 м² құрайды.

2017 жылы Қазақстан бойынша жаңа тұрғын үйді сатудың орташа бағасы (2016 жылғы 
желтоқсанға қатысты 2017 жылғы желтоқсанда) 1,3%-ға (1 м² үшін 253,2 мың теңге) өсті, 
анағұрлым елеулі өсу Астана, Ақтөбе, Талдықорған қалаларында байқалды. Алматы, Көк-
шетау, Қостанай, Павлодар және Шымкентте бағаның төмендеуі орын алды. 

1 диаграмма: Қазақстанның ЖІӨ мен мұнайға әлемдік бағалардың өсу  
 қарқындарының серпіні

2-диаграмма: Кезең соңында Қазақстан халқының тұрғын үймен қамтамасыз  
 етілуі және тұрғын үй қорының жалпы алаңы 
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Дерек көзі: Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігінің Статистика комитеті,  
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Brent маркалы мұнайға орташа жылдық баға, долл/барр.

Ауылдық тұрғын үй қоры, мың шаршы м.
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2017 жылғы 01 қаңтардағы жай-күйі бойынша нарықта жаңа тұрғын үйдің орташа құны 
өңірлерді дамытудың 2020 жылға дейін бағдарламасы бойынша салынған тұрғын үй құ-
нынан едәуір жоғары. 

Бағдарламаға сәйкес таза әрленген тұрғын үйдің жалпы алаңының 1 м² салу және сатып алу-
дың базалық құны Астана, Алматы қалаларында 200 мың дейін теңгені, қалған өңірлерде 180 
мың дейін теңгені құрайды (инженерлік желілер құны кіргізілмеген). Осылайша, Бағдарлама 
бойынша салынған үй тұрғын үй нарығында ұсынылатыннан едәуір арзанырақ. Астана мен 
Алматы қалаларында Бағдарлама параметрлері бойынша сатылатын тұрғын үй сәйкесінше 
38,3% және 37,7%, Қазақстанның қалған қалаларында 6%-ға арзанырақ.

Ипотекалық кредиттеу нарығы 
Қазақстан Республикасы Ұлттық банкінің деректері бойынша Қазақстан Республикасында 
ипотекалық кредиттеу нарығының көлемі 2018 жылғы 1 қаңтардағы жай-күйі бойынша  
1 149 млрд теңгені құрады, бұл алдыңғы жылдың көрсеткішінен 10% көбірек және 2000 
жылдан бергі ең жоғары мән болып табылады. Бұл ретте Қазақстанның ипотекалық порт-
феліндегі ең үлкен үлес «Тұрғын үй құрылыс жинақ банкі» АҚ тиесілі – 40,5%.

Сонымен бірге Қазақстан экономикасының даму контекстінде Ипотекалық кредиттеу на-
рығын қарай отырып, жалпы, соңғы он жылда нарықта тоқырау байқалғанын айтуға бола-
ды. ЖІӨ-ге шаққанда ипотекалық кредиттеу үлесі 2017 жылы 6,7%-дан 2017 жылы 2,2%-ға 
дейін қысқарды (көрсеткіш алдыңғы жылдың деңгейінде сақталды), бұл ретте «Тұрғын үй 
құрылыс жинақ банкі» АҚ портфелін есепке алмағанда ЖІӨ-ге қатысты ипотекалық кредит-
теу үлесі барлығы 1,3% құрайды.

Ипотекалық кредиттеу нарығында коммерциялық банктердің жиынтық үлесі 95,4%, ипоте-
калық ұйымдар үлесі – 4,6% құрайды, Компанияның үлесі 4,4% құрады.

2017 жылы ипотекалық заемдарды беру көлемі 2016 жылмен салыстырғанда 83%-ға ұлғай-
ды және дағдарысқа дейінгі көлемнен асып, 357 млрд теңгеге жетті (2016 жылы – 297,1 млрд 
теңге). Алайда бұл жандану негізінен «Тұрғын үй құрылыс жинақ банкі» АҚ-ның кредиттер 
беруінің артуымен байланысты. Банктер берген жалпы көлемде «Тұрғын үй құрылыс жинақ 
банкі» АҚ үлесі 2016 жылы 76%-дан 2017 жылы 81%-ға дейін өсті.

2007 жылдан бастап беріліп жатқан ипотекалық заемдар бойынша сыйақының орташа есеп-
телген мөлшерлемесінің төмендеуі байқалады. Бұл ипотекалық қарыздары бар азаматтарға 
кең ауқымды мемлекеттік қолдау көрсетілуіне, сондай-ақ тұрғын үй құрылыс жинақтау жүйесі 
арқылы жеңілдетілген кредиттер берілуіне негізделіп отыр. 

3-диаграмма: 2017 жылы жаңа тұрғын үйді сатудың орташа бағасы
 (кезең соңында, 1 м² үшін теңге)

1-кесте: Қазақстан Республикасының тұрғын үй нарығында бағалардың өзгеруі 
 (кезең соңында, өсу +, төмендеу –)
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2017 жылы қайталама нарықта жайлы жабдықталған тұрғын үйдің 1 м² қайта сату бағасы 
алдыңғы жылмен салыстырғанда 1,6%-ға төмендеді және 185,7 мың теңгені құрады. Бұл 
ретте жалдау бағасы 3,8%-ға м² үшін 1 329 1 теңгеге дейін өсті. 

Жыл Жаңа тұрғын үйді сату Жайлы жабдықталған 
тұрғын үйді қайта сату

Жайлы жабдықталған 
тұрғын үйді жалдау
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қатысты 
2001 23,6 13,6 9,5 24,8 188 13,8
2002 36,8 55,5 16,5 73,2 244 29,8
2003 49,7 35,1 22,9 38,7 296 21,3
2004 70,1 41,1 40,4 76,1 416 40,5
2005 92,6 32,2 60,7 50,3 517 24,3
2006 123,9 33,8 95,4 57,3 632 22,2
2007 161,3 30,2 136,2 42,6 779 24,1
2008 147,5 – 8,7 108,3 – 20,4 839 5,5
2009 137,3 – 6,9 100,8 – 6,7 811 – 3,6
2010 143,9 4,4 106 5,1 837 3
2011 154,1 7,1 110,5 4,3 843 0,7
2012 172,8 12,1 129,1 16,8 964 14,4
2013 189,1 9,6 147,4 13,8 1 096 13,7
2014 215,5 11,5 173,3 17,6 1 238 13
2015 257,6 15,8 190 9,1 1 281 3,5
2016 247,4 – 3,6 188,6 – 0,7 1 278 – 0,2
2017 253,2 1,3 185,7 – 1,6 1 329 3,8
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Ипотекалық портфельдің өңірлік құрылымында негізгі үлесті – нарықтың 52% Астана 
мен Алматы қалалары алады.

5-диаграмма: Қазақстан банктері азаматтарға тұрғын үй салу және сатып 
алу үшін берген кредиттер серпіні және олар бойынша орташа 
есептелген сыйақы мөлшерлемесі (кезең ішінде)

6-диаграмма: 2018 ж. 01 қаңтардағы жай-күйі бойынша өңірлік бөліністе 
халықты ипотекалық кредиттеу
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орташа есептелген мөлшерлеме, %

Жалға берілетін тұрғын үй нарығы 
Кейін сатып алу құқығымен жалға берілетін тұрғын үй соңғы жылдары мемлекеттік тұрғын 
үй саясатының арқасында белсенді дамып келе жатқан, жылжымайтын мүлік нарығындағы 
тұжырымдамалық жаңа бағыт болып табылады. 

«Тұрғын үйді сатып алу құқығымен жалға беру» өнімі белгіленген мерзім өткеннен кей-
ін тұрғын үйге меншік құқығын ресімдеу мүмкіндігімен халықтың басым көпшілігін қол-
жетімді тұрғын үймен қамтамасыз етуге бағытталған. Дегенмен, осы өнімнің қалыпты 
ипотекамен салыстырғанда басымдылық жақтары бар – көпшілік жағдайда халық үшін 
проблемалы болып табылатын, бастапқы жарна талап етілмейді. Тұрғын үй иесі жалға 
алушы өз міндеттемелерін толық орындағанға дейін бағдарлама операторы болып қала-
тындығына байланысты болып отыр, соның нәтижесінде жалға алушы өз міндеттемелерін 
тиісінше орындамаған жағдайда оның тәуекелі азаяды. 

Бағдарлама шеңберінде жалға берілетін тұрғын үй: 
1) «Қазақстан Ипотекалық Компаниясы» Ипотекалық ұйымы» АҚ;
2) «Бәйтерек девелопмент» АҚ;
3) «Самұрық-Қазына» жылжымайтын мүлік қоры» АҚ;
4) жергілікті атқарушы органдар (сатып алу құқығынсыз) арқылы беріледі.

Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі Статистика комитетінің деректері-
не сәйкес 2017 жылы 947,9 мың м² жалға берілетін тұрғын үй пайдалануға енгізілді, бұл 
2017 жылы пайдалануға енгізілген тұрғын үйдің жалпы көлемінің 8,5% құрайды. Алдыңғы 
жылмен салыстырғанда жалға берілетін тұрғын үйді енгізу 76,6%-ға ұлғайды. Қазақстан 
бойынша пайдалануға енгізілген жалға берілетін тұрғын үйдің жалпы көлеміндегі Компа-
нияның үлесі 21,5% құрайды. 

Мемлекеттік бағдарламалар шеңберінде жалға берілетін тұрғын үйді шектелген санаттағы 
тұлғаларға (азаматтардың белгілі бір санатына жататын жергілікті атқарушы органдар-
дың кезекте тұрғандарына) беру жүзеге асырылатынын атай кету керек. Бұл ретте, соңғы 
бірнеше жылда коммерциялық девелоперлік компаниялар тарапынан аталған өнімге 
қызығушылық байқалуда. Мысалы, Global Construction мынадай шарттармен кейін сатып 
алу құқығымен жалға тұрғын үйді береді: – жылдығы 11% бастап, бастапқы жарна – 10%, 
мерзімі – 10 жыл. 

Тұжырымдар
2017 жылы Қазақстанның әлеуметтік-экономикалық дамуының қорытындыларын түйін-
дей отырып, Компания мұнайдың әлемдік нарығының қолайлы конъюнктурасына байла-
нысты және инфляцияның ұстамды деңгейін, халықтың нақты табысының артуы оң күтіліп 
отыруын, сондай-ақ тұрақты бағалар аясында тұрғын үй құрылысы артуының жоғары 
қарқындарын қамтығанда, елдегі тұрақты экономикалық жағдайдың нәтижесі ретінде таяу 
жылдары тұрғын үй нарығының белсенді дамуын күтіп отыр. 

Сонымен бірге, банк секторының жалғасып жатқан оңалу процесі, оның ішінде бірқатар 
банктерді мемлекеттік қолдау шараларының арқасында, проблемалық заемдардан кре-
диттік портфельдерді тазарту, қор жасау көзі ретінде халықтың депозиттерінің артуы, 
сондай-ақ ҚРҰБ базалық пайыздық мөлшерлемені төмендетуі банктік қызметтер нарығын-
да, оның ішінде ипотекалық кредиттеу сегментінде жандану үрдісінің нығаюына әкеледі. 
Жоғарыда санамаланып берілген барлық факторлар халық, сондай-ақ қаржы ұйымдары 
тарапынан Компания өнімдеріне сұраныстың артуын қамтамасыз етеді, бұл оны дамыту 
үшін берік іргетасты туғызады. 
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ЕДБ ипотекалық қарыздары бойынша талап ету 
құқықтарын сатып алу 
ЕДБ ипотекалық қарыздары бойынша талап ету құқықтарын сатып алу қызметін Компа-
ния 2001 жылдан бастап жүзеге асыруда. 2001-2007 жылдары ЕДБ мен ипотекалық ұй-
ымдардың ипотекалық портфельдерін сатып алуға 212,5 млрд теңгеден аса бағытталды, 
65 мыңнан астам ипотекалық заемдар сатып алынды, оның ішінде 2017 жылы Компа-
ния ЕДБ мен ипотекалық ұйымдардан жалпы сомасы 4,1 млрд теңге мөлшерінде жеке 
бағдарламалар бойынша берілген 630 ипотекалық заемдар бойынша талап ету құқықта-
рын сатып алды. 

2018 ж. 01 қаңтардағы жай-күйі бойынша ипотекалық заемдар бойынша кредиттік порт-
фель 50,0 млрд теңгені құрады. NPL (60+) кредиттік портфелінде жұмыс істемейтін заемдар 
деңгейі 5%-дан аспайды, резервтеу коэффиценті 7,4% құрайды. 

2018 жылғы 01 қаңтардағы жай-күйі бойынша Компания ипотекалық заемдар бойынша 
талап ету құқықтарын сатып алу жөнінде 16 серіктеспен ынтымақтастық жасайды, олар-
дың ішінде 14-і екінші деңгейлі банк. Кредиттік портфельде ең үлкен үлес 15,6% үлеспен 
«AsiaCredit Bank» АҚ, 11,5% үлеспен «АТФ Банк» АҚ, 10,9% үлеспен «Еуразия банкі» АҚ 
сенімгерлік басқаруында тұрғаны ипотекалық заемдарға тиесілі. Компанияның өздігінен 
қызмет көрсетуінде тұрған портфель 35,2% құрайды.

Ипотекалық заемдарды субсидиялау 
Компания 2017 жылы бірінші рет ЕДБ беретін ипотекалық тұрғын үй заемдары бойынша 
сыйақы мөлшерлемесінің бөлігін субсидиялау қызметін бастады. Субсидиялау құралы 
ипотекалық тұрғын үй заемдарына тұрғындар тарапынан сұранысты ынталандыру мақ-
сатында Бағдарлама шеңберінде енгізілді және халық үшін тұрғын үйдің қолжетімділігін 
арттыру жөніндегі мемлекеттік саясаттың жаңа тәсілдерінің бірі болып табылады. Бағдар-
ламаға сәйкес серіктес банктер жылдығы 16%-дан көп емес сыйақы мөлшерлемесіне ипо-
текалық тұрғын үй заемдарын ұсынады, оларды Компания 6%-ға дейін субсидиялайды, 
түпкі қарызгер үшін сыйақы мөлшерлемесінің жылдығы 10% құрайды.

Осы бағытты іске асыру үшін жыл сайын республикалық бюджеттен Компанияның сыйақы 
мөлшерлемесінің бөлігін өтеу үшін субсидия бөлінеді. 

2017 жылы Компанияға 14 176 млн теңге сомасында субсидиялауға 1 389 өтінім келіп түсті, 
солардың ішінде 12 036 млн теңге сомасына 1 196 өтінім субсидияланды.

Бағдарлама шеңберінде сатып алу құқығымен 
жалға берілетін тұрғын үйді сату
Сатып алу құқығымен жалға берілетін тұрғын үйді сату Компания қызметінің анағұрлым 
әлеуметтік маңызды бағыттарының бірі болып табылады, өйткені басқа тәсілмен, оның 
ішінде ипотекаға, тұрғын үй сатып алу үшін тиісті табысы жоқ азаматтарға (жергілікті атқа-
рушы органдардың кезектегі адамдарына) баспана сатып алуға мүмкіндік береді. 

Бағытты іске асыру үшін 163,3 млрд теңге мөлшерінде Компанияны жалпы қаржыланды-
ру көзделген, оның ішінде: Қазақстан Республикасы Ұлттық қоры қаражатынан (2015-2016 
жылдары 115 млрд теңге сомасында), республикалық бюджеттен (2016 жылы 19,1 млрд 
теңге мөлшерінде) жеңілдетілген несиелер алу, сондай-ақ «Қолжетімді тұрғын үй – 2020» 
мемлекеттік бағдарламасы шеңберінде 29,2 млрд теңгеге Компанияның жарғылық капита-
лын ұлғайту есебінен. 

Қызметтің негізгі бағыттары

Жалға берілетін тұрғын үйді салу, сатып алу және сату бойынша белсенді қызметті Компа-
ния 2014 жылдан бастады және Бағдарламаға сәйкес 2019 жылы аяқтайды. 2017 жылдың 
қорытындылары бойынша Бағдарламаны іске асыруды бастағаннан бері жинақтаумен 
жалға берілетін тұрғын үйді енгізу 957,4 мың м² құрады, атап айтқанда 2017 жылы Ком-
пания 3 622 пәтер құрылысын немесе 203,9 мың м² қамтамасыз етті, бұл жоспарлы көр-
сеткіштерден 24%-ға асты, 48 180 млн теңге сомасына сатып алумен 5 567 жалдау шарты 
жасасылды (2015-2017 жж. кезеңде барлығы сатып алумен 121 873 млн теңге сомасына  
13 632 жалдау шарты жасалды).

2018 жылғы 01 қаңтардағы мемлекеттік бағдарламалар бойынша Компанияның жалгерлік 
портфелінің сапасы тұрақты сақталады, жұмыс істемейтін жалгерлік шарттарының (NPL 
60+) үлесі портфельде 0,5%-дан аспайды, провизирлеу нормасы 0,3% құрайды.

2-кесте: 2015-2017 жылдары өңірлер бөлігінде жалға берілетін тұрғын үйді енгізу

Қала пәтер енгізілді, бірлік жалпы алаңы, м²

 2015-2017 
жылдары

оның ішінде 
2017 жылы

2015-2017 
жылдары

оның ішінде 
2017 жылы

Астана 474 80 27 355 4 304
Алматы 5 863 1 902 321 767 108 675
Шымкент 2 541  – 140 385  – 
Ақтөбе 1 409  – 88 218  – 
Тараз 450  – 28 591  – 
Алматы облысы 230 215 9 226 8 518
Қарағанды 240 65 15 538 4 144
Қостанай 220  – 13 926  – 
Семей 329  – 17 398  – 
Қызылорда 1 454 234 93 498 15 491
Талдықорған 30  – 1 651  – 
Павлодар 565 120 30 306 5 297
Өскемен 260 60 14 369 3 271
Ақтау 986 670 56 665 36 931
Көкшетау 337 – 19 919  – 
Петропавл 314 116 16 930 6 305
Орал 653  – 33 995  – 
Атырау 75  – 3 936  – 
Рудный 155 80 8 863 3 959
Түркістан 144  – 7 833  – 
Хромтау 120 120 7 041 7 041
Барлығы 16 849 3 662 957 410 203 935

3 Компанияның жеке бағдарламасын ескере отырып
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Корпоративтік оқиғалар

2017 жылғы Компанияның директорлар кеңесі 
құрамындағы өзгерістер
«Бәйтерек» ҰБХ» АҚ Басқармасының 2017 жылғы 01 қаңтардағы шешімімен Директорлар 
Кеңесінің мүшелері – Жалғыз акционердің өкілі ретінде Л.Е. Ибрагимованың және тәуелсіз 
директор ретінде Б.Б. Бабеновтың өкілеттіктері тоқтатылды. Директорлар кеңесінің мүше-
лері А.А. Әріпхановты Жалғыз акционердің өкілі ретінде және А.М. Джолдасбековты тәу-
елсіз директор ретінде сайлады. 

«Бәйтерек» ҰБХ» АҚ Басқармасының 2017 жылғы 26 мамырдағы шешімімен Жалғыз акцио-
нердің өкілі ретінде Директорлар кеңесінің мүшесі болып Ж.Н. Шаймарданов сайланды. 

«Бәйтерек» ҰБХ» АҚ Басқармасының 2017 жылғы 23 тамыздағы шешімімен Директорлар 
кеңесінің мүшелері, тәуелсіз директорлар У. Вокурка мен А.М. Джолдасбековтың өкілет-
тіктері мерзімінен бұрын тоқтатылды және Директорлар кеңесінің мүшелері, тәуелсіз ди-
ректорлар болып Е.С. Оспанов және Н.Т. Токобаев сайланды.

2017 жылғы Компания Басқармасының 
құрамындағы өзгерістер
2017 жылғы 20 қаңтардағы Компания директорлары Кеңесінің шешімімен Б.С. Досмухаме-
тов Басқарма Төрағасының орынбасары лауазымынан босатылды, Басқарма Төрағасының 
орынбасары лауазымына Р.Қ. Кәкім сайланды. 

Директорлар кеңесінің 2017 жылғы 23 ақпандағы шешімімен С.Л. Жұмабеков пен К.З. Бейсем-
баев Басқарма Төрағасының орынбасарлары лауазымдарынан босатылды, Басқарма Төраға-
сының орынбасарлары лауазымдарына А.Т. Рахимжанов пен К.А. Исамбаев тағайындалды.

Директорлар кеңесінің 2017 жылғы 03 сәуірдегі шешімімен К.А. Исамбаев Басқарма 
Төрағасының орынбасары лауазымынан босатылды. 

Директорлар кеңесінің 2017 жылғы 25 мамырдағы шешімімен Ә.М. Диқанбаева Басқарма 
Төрағасының орынбасары лауазымына тағайындалды. 

Директорлар кеңесінің 2017 жылғы 03 қарашадағы шешімімен А.Т. Рахимжанов Басқарма 
Төрағасының орынбасары лауазымынан босатылды.

Меншікті облигацияларды орналастыру жолымен 
ақша қаражатын тарту 
Өзінің жеке міндеттемелерін орындау мақсатында 2017 жылғы сәуірде Компания 6,5 млрд 
теңге сомасына облигациялардың он бірінші шығарылымын (номиналды құны бойынша) 
орналастыруды жүзеге асырды. Екінші деңгейлі банктердің ипотекалық қарыздары мен 
ипотекалық бағалы қағаздары бойынша талап ету құқықтарын сатып алу мақсатында 2017 
жылғы желтоқсанда Компания 8,5 млрд теңге сомасына (номиналды құны бойынша) обли-
гациялардың он бесінші шығарылымын сәтті орналастырды. 

Халықаралық кредиттік рейтингті растау
2017 жылғы 21 қарашада Fitch Ratings халықаралық рейтинг агенттігі Компания эмитентінің 
шетел және ұлттық валюталарындағы ұзақ мерзімді дефолт рейтингін (ЭДР) «ВВВ-» деңгей-
інде «Тұрақты» деген болжаммен растады. Шетел валютасындағы қысқа мерзімді ЭДР «F3» 
деңгейінде расталды, Компанияны басым борыштық міндеттемелері айналысындағы ұзақ 
мерзімді рейтинг «ВВВ-» деңгейінде расталды. 

Облигациялар бойынша купондық сыйақыны төлеу
2017 жылғы қаңтар, сәуір, маусым, шілде, тамыз және қазан айларында шығарылған обли-
гациялар бойынша белгіленген міндеттемелерді орындау кестелеріне сәйкес екінші обли-
гациялық бағдарлама шектерінде екінші және төртінші шығарылымдар, Компания облига-
цияларының тоғызыншы, оныншы, он бірінші, он екінші және он үшінші шығарылымдары 
бойынша купондық сыйақыларды кезекті төлеу жүзеге асырылды.

Қарыздарды өтеу
2017 жылғы қаңтарда 5 млрд теңге мөлшерінде екінші облигациялық бағдарлама шек-
терінде облигациялардың төртінші шығарылымы толықтай өтелді. 2017 жылғы сәуірде 4,6 
млрд теңге мөлшерінде екінші облигациялық бағдарлама шектерінде екінші шығарылым 
және 10 млрд теңге мөлшерінде облигацияларды оныншы шығарылымы толықтай өтелді. 

2017 жылғы маусымда Компания 3,5 млрд теңге мөлшерінде «Қазақстан халық банкі» АҚ 
берілген қарыз бойынша міндеттемелерді ішінара өтеуді, сондай-ақ 2017 жылғы желтоқ-
санда 3,5 млрд теңге мөлшерінде «Қазақстан халық банкі» АҚ берген қарыз бойынша мін-
деттемелерді толық өтеуді жүргізді.
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2017 жылы халыққа кейін сатып алумен ұзақ мерзімді жалға беру қызметін Компания бел-
сенді түрде жалғастырды. Нәтижесінде, есепті кезеңнің соңында қаржылық жалдау бой-
ынша дебиторлық берешек 2016 жылмен салыстырғанда 57,3%-ға ұлғайып, 117,8 млрд 
теңгені құрады. 

Банктерден сатып алынған заемдар мен тікелей кредиттеу бойынша заемдардан тұратын 
ипотекалық портфель.

Диаграмма 7: 2013-2017 жылдары ( кезең соңында) Компания активтерінің, 
міндеттемелер мен капитал серпіні (кезең соңында), млрд теңге

Диаграмма 10: 2013-2017 жж. (кезең соңында) Компанияның нарықтық  
 міндеттемелері серпіні, млрд теңге
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Осылайша, 2017 жылдың соңында ипотекалық шарттар және жалдау шарттары бойынша  
клиенттерге қойылатын жалпы талаптар алдыңғы жылмен салыстырғанда 27,7%-ға ұлғай-
ды және 167,9 млрд теңгені құрады.

Компанияның кредит қоржыны портфелі құрылымында үстем үлесті «Нұрлы жер» бағдар-
ламасы және жеке бағдарлама – 70% шеңберінде қалыптасқан жалгерлік портфелі алады, 
портфельдің қалған 30% ипотекалық қарыздарға тиесілі.

Есепті жылы Компания шығарылған тәртіптелген бағалы қағаздар бойынша міндеттеме-
лерді толықтай өтеп, сондай-ақ өзге де тартылған қаражаттар бойынша міндеттемелерді 
қысқартып, нарықтық борыштық жүктемені төмендетті.

Диаграмма 9: 2017 ж. 31 желтоқсандағы кредиттік портфель құрылымы
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Диаграмма 8: 2013-2017 жылдары ипотекалық және жалгерлік портфельдер 
серпіні  (кезең соңында) млрд теңге
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2017 жылғы қызмет нәтижелері бойынша Компания 3, 695 млрд теңге мөлшерінде таза 
пайда алды. 

Компания активтері 2017 жылдың басынан 1,6%-ға 250,5 млрд теңгеге дейін, міндеттеме-
лер – 5,8%-ға, 191,7 млрд теңгеге дейін қысқарды, меншік капитал, 15,3%-дан 58,8 млрд 
теңгеге дейін ұлғайтылды.
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Компанияда тәуекелдерді басқару тәуекелдерді сәйкестендіру, өлшеу, бақылау және мо-
ниторингілеу компоненттерінен тұратын тұрақты, серпінді және үздіксіз процес болып 
табылады. Орталықтанған жүйе регламентіне сәйкес Компания тәуекелдерін басқару 
тәбетінің компоненттеріне (капиталдың жеткіліктілігі, рентабельділік және өтімділік) ли-
миттерді анықтайды. Оның Компанияның стратегиясына, бизнес-ортаға және мүдделі та-
раптардың талаптарына сәйкестігін қамтамасыз ету мақсатында, Компания Директорлар 
кеңесінде тәбет тәуекелінің лимиттерін бекітеді. 

Компанияның тәуекелдерді басқару саясаты тәуекелдерді (стратегиялық тәуекелдер, 
қаржы тәуекелдері, операциялық тәуекелдер, құқықтық тәуекелдер) анықтау, талдау және 
басқаруға,тәуекелдер лимиті мен тиісті бақылауларды белгілеуге, сондай-ақ тәуекелдер 
деңгейі мен белгіленген лимиттерге сәйкестікті тұрақты бағалауға бағытталған. Басшылық 
тәуекелдерді басқару жүйесінің тиісті қызметі үшін жауапты болады. 

Тәуекелдің ішкі және сыртқы факторлары сәйкестендіріліп, Компанияның ұйымдастыру 
құрылымы шегінде басқарылады. Басты назар тәуекел факторының барлық тізімдемесін 
пайдаланатын тәуекелдер картасын жасауға аударылады және тәуекелдерді азайту бой-
ынша ағымдағы рәсімдердің жеткіліктілік деңгейін анықтауда негіз болады. Компания жыл 
сайын сыни тәуекелдер мен олардың индикаторларын бөлумен тәуекелдер тіркелімі мен 
тәуекелдер картасын жасайды, Компанияның Директорлар кеңесі жан-жақты қарасты-
рып, бекітетін аталған тәуекелдерді басқару бойынша іс-шаралар жоспарын әзірлейді. 

Қосымша орталықтандырылған тәуекелдерді басқару жүйесі шеңберінде «Бәйтерек» 
ҰБХ» АҚ тоқсан сайынғы негізде тәуекелдерді бағалау әдістемелеріне сәйкес Компания 
қызметіне тән тәуекелдер түрлері бойынша ақпарат жинау мен шоғырландыруды жүзеге 
асырады. Тәуекелдің әрбір түрі бойынша Компанияның ішкі капиталын есептеу үшін одан 
әрі агрегациялау және оны Компанияның барлық тәуекелдерін жабуға шақырған жеке ка-
питалмен салыстыру мақсатында оны сандық бағалау жүргізіледі. 

Стратегиялық тәуекелдер
Компания тұрақты негізде ұзақ мерзімді стратегиялық мақсаттар мен Компанияның ди-
ректорлар кеңесі бекіткен даму жоспары мен стратегия қызметінің түйінді көрсеткіштері-
не жетуге әсер етуге қабылетті барлық тәуекелдерді талдау мен бақылауға ерекше көңіл 
бөледі. 

Қаржы тәуекелдері
Қаржы тәуекелдерін 2017 жылы басқару барысында үш тәуекел аймағы анықталды: ипоте-
калық заемдар, қаржылық жалдау және уақытша бос ақша қаражаттарын басқару. Оларды 
барынша азайту үшін: орнатылған нормативтік коэффиценттер негізіндегі скоринг және 
андеррайтинг, контрагент-банктер мен олардың қаржылық жағдайларына талдау жүргізу, 
күтілген кредиттік шығындарды модельдеу және оларға резервтер жасау арқылы ең көп 
шектеулерді орнату сияқты шаралар мен рәсімдер кешені пайдаланылды. 

Компания қаржылық тәуекелдерді басқаруда консервативтік саясатты ұстана отырып, 
орнатылған шектеуге ашық валюталық жайғасымның сәйкестігі мәніне мониторингіні 
тұрақты түрде жүргізеді.

Пайыздық тәуекел орналастырылған пайыздық активтер мен Компанияның тартылған 
пайыздық міндеттемелерін қайтару/қайта бағалау мерзімдерінің сәйкессіздігі кезінде 
пайыздық мөлшерлемер өзгерістеріне сезімталдықтан ысырап туындау ықтималдығымен 
байланысты. Пайыздық тәуекелге ұшырағыштықты бақылау үшін Компания пайыздық 
ГЭП-ті (GAP-талдау) пайдаланады, оның мақсаты пайыздық мөлшерлеме өзгеруі салда-
рынан таза гэп-позицияның (пайыздық мөлшерлеме мен пайыздық міндеттемелердің 
өзгерісіне сезімтал, пайыздық мөлшерлеменің өзгерісіне сезімтал пайыздық активтер 

арасындағы айырмашылық) пайыздық тәуекеліне ұшырағыштық қандай уақыт интерва-
лында пайда болатынын анықтау. Сондай-ақ Компания белгілі бір облигация және жалпы 
облигациялар портфелі бойынша түрлендірілген дюрация есебін пайдалану жолымен 
(борыштық) бағалы қағаздар портфелінің пайыздық тәуекелге ұшырағыштығын бағалау- 
ды жүзеге асырады. 

Компания өтімділіктің жетіспеуін жою шараларын қолдана отырып, активтер мен міндетте-
мелерді өтеу мерзімдерінде теңгерімсіздіктерге мониторинг жүргізу жолымен өтімділікті 
жоғалту тәуекелін басқарады. Компания осындай жайғасымдарға жүйелі түрде монито-
ринг жүргізіп, ықтимал алшақтықтарды жоюды қамтамасыз етеді. 

Операциялық тәуекелдер
Тәуекелдерді азайту мақсатында Компанияда, залалдардың пайда болуының алдын алу 
үшін жедел және сәйкесті ықпал ету жүйесі, сондай-ақ, тәуекелдер жағдайының қайта 
орын алуын болдырмау қалыптастырылған. Жүйе күтілмеген жағдайлардың сценарий-
лерін жасау, операциялық шығындардың жағдайлары туралы мәліметтерді талдау, биз-
нес-үдерістерді, ішкі ережелер мен рәсімдерді тұрақты түрде жақсарту, ақпаратты қорғау, 
автоматтандыру жүйесін дамыту және басқа да шараларды жоспарлау және әзірлеу 
арқылы қамтамасыз етіледі. 

2017 жылы Компанияның бизнес-процестерін реинжиниргтеу шеңберінде Компанияның 
стратегиялық мақсаттарына және түйінді бизнес-процестерге назар аударуына сәйкес 
бизнес-процестер, тәуекелдер мен бақылаулар матрицасының құрылымы өзектендірілді 
және жетілдірілді.

Құқықтық және комплаенс-тәуекелдер
Компания қолайсыз салдарлар туындау ықтималдығы ретінде құқықтық және компла-
енс-тәуекелдерді, оның ішінде, шығындар мен Қазақстан Республикасының ережелерін, 
реттеушілік заңнамасының талаптарын, Компанияның ішкі рәсімдері мен саясатын, сон-
дай-ақ, стандарттар мен нарықтағы мінез-құлқының этикалық стандарттарын, мүдделер 
қақтығысын реттеу, кеңес беру және клиенттерге қызмет көрсету талаптарын орындамау 
немесе бұзу нәтижесінде Компанияның іскерлік абыройына жағымсыз әсер ететін ықти-
малдық ретінде анықтайды. Комплаенс-бақылау қызметі қылмыстық жолмен (ақшаның 
жылыстауы) алынған, кірістерді заңдастыруға және терроризмді қаржыландыруға қарсы 
іс-қимыл саласында бақылуды жүзеге асыруға жауапты бөлімше болып табылады.

Тәуекелдерді бағалау әдістемесін жетілдіру
2017 жылы Қаржылық есептіліктік халықаралық стандартына (IFRS) 9 «Қаржылық құрал-
дар» ауысу мақсатында Компания қаржылық құралдардың құнсыздануы жөніндегі әдісна-
ма мен үлгілерді әзірлеу бойынша іс-шаралар кешенін жүргізді. Осы іс-шаралардың нәти-
жесі бойынша 9 ХЕҚС-ке (IFRS) сәйкес қаржылық құралдар бойынша күтілетін кредиттік 
залалды есептеудің статистикалық моделі әзірленіп, бекітілді.

Тәуекелдерді басқару
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Тұрақты даму

Компания Қазақстан Республикасындағы тұрғын үй 
құрылысын қолдау бойынша негізгі мемлекеттік ша-
ралар операторларының бірі ретінде қызмет атқара 
отырып, қоғамның тұрақты даму факторына бірінші ке-
зекті мән береді және қоғамдық жауапкершілікті өз қыз- 
метінің негізгі принциптерінің бірі деп қарастырады. 

Компанияның әлеуметтік корпоративтік жауапкер-
шілігінің астарында негізгі қызметімен байланысты 
қоғамның әлеуметтік, экономикалық және экология- 
лық салаларының дамуына ерікті үлес қосу жатыр. 

Корпоративтік әлеуметтік жауапкершілік мәселелері 
Компания құжаттарының Ұжымдық шартында, Компа-
нияның корпоративтік басқару кодексінде және басқа 
да құжаттарында регламенттелген.

Компания өз қызметінде барлық мүдделі тараптары: 
қоғам, мемлекет, акционерлер, серіктестер және пер-
сонал алдында корпоративтік әлеуметтік жауапкер-
шілікті түсінеді және оны көтереді.

Компания өз қызметкерлерін Қазақстан Республикасы 
заңнамасында көзделген негізгі әлеуметтік кепілдік-
тер және өтемақылармен қамтамасыз етеді, сондай-ақ 
әлеуметтік бағдарламалар мен жеңілдіктерді қосым-
ша дамытады: 
• Компания қызметкерлерін медициналық сақтанды-

руды қамтамасыз етеді;
• қызметкерлерге қажетті материалдық көмек көрсе-

теді;
• персоналдың кәсіби дамуына ықпал етеді. 

Компания мен оның қызметкерлері арасында әлеу-
меттік серіктестікті белгілеу үшін жасалған Ұжымдық 
шарт (2008 жылғы 13 қазаннан бастап әрекет етеді) 
шеңберінде ұжымдық келіссөздер жүргізу және олар-
дың өкілі болу мақсатында қызметкерлердің жалпы 
жиналысымен қызметкерлердің өкілдері сайланды. 

Қызметкерлердің денсаулығын қолдау – персо-
налмен жұмыста маңызды құрамдас бөлігі. Қызмет-
керлерді ерікті медициналық сақтандыру шарты не-
гізінде Компания қызметкерлері дәрігерлерден білікті 
консультациялар алады, қалағандары жылына бір рет 
медициналық тексеруден өтеді. 

Персоналдың кәсіби даму мәселелері Компания 
қызметін жақсарту негізгі факторы ретінде қарасты-
рылады. Оқытудың негізгі міндеті – біліктілікті көтеру, 
кәсіби білімді, дағдылар мен ептіліктерді тереңде-
ту және қаржы нарығы мен технологияларда болып 
жатқан өзгерістерге байланысты оларға қойылатын 
талаптарды да тұрақты түрде арттырып отыруды еске-
ре отырып, Компания қызметкерлерінің кәсіби мүм-
кіндіктерін кеңейту болып табылады. 

2017 жылы Компанияның персоналын оқыту және 
дамытудың бекітілген жоспары шеңберінде 216 қыз-
меткер курстарда оқудан өтіп, әртүрлі семинарларға 
қатысты.

Компания қызметкерлерін мемлекеттік тілге үйрету 
мақсатында 2017-2020 жж. арналған қазақ тілін оқыту 
бағдарламасы және 2017 жылға оқу кестесі әзірленіп, 
бекітілді, осының шеңберінде түрлі деңгейдегі дайын-
дық топтары үшін сабақтар өткізілді. 

Қоршаған ортаны қорғау. Өз қызметінде Компания 
қоршаған ортаға жағымсыз әсер етуші факторлар-
дың алдын алуға ықпал ете отырып, қоршаған ортаға 
ұқыпты және тиімді қатынас жасау принципін сақтауға 
ұмтылады. 

Тұрғын үй құрылысын жүзеге асыру кезінде Компания 
құрылысты іске асыру аймағында қоршаған ортаға 
әсер етеді, осыған байланысты Компания қоршаған 
ортаны қорғау саласындағы әлеуметтік және экологи-
ялық факторларды назарға алады. Тұрғын үй құрылы-
сы жобалары экологиялық тәуекелдерді азайту және 
ресурстарды тиімді пайдалануды қамтамасыз ететін 
Қазақстан Республикасының құрылыс ережелері 
мен нормаларына сәйкес келетін жайлылық пен қа-
уіпсіздік жөніндегі ұсынылған технологияларына не-
гізделеді, бұл ресурстарды ұтымды пайдалануға және 
экологиялық тәуекелдерді барынша азайтуды қамта-
масыз етуге мүмкіндік береді.

2017 жылы қызметті жүзеге асыру барысында Ком-
панияда Қазақстан Республикасының экологиялық 
заңнамасын сақтамағаны үшін салынған айыппұлдар-
мен байланысты жағдайлар болған жоқ.
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Компания өз қызметінде Компанияда корпоративтік басқару кодексімен анықталған кор-
поративтік басқару қағидаттарын басшылыққа алады.

Корпоративтік басқару деп қызметтік басқару мен бақылауды қамтамасыз ететін және 
Жалғыз акционер, Директорлар кеңесі, Басқарма, Компанияның өзге де органдары мен 
Жалғыз акционердің мүддесіндегі мүдделі тұлғалар арасындағы қатынастарды қамтитын 
үдерістер жиынтығы түсініледі. 

Компания Корпоративтік басқаруды өз қызметінің тиімділігін арттыру, беделін нығайту 
және капитал тартуға кететін шығынды азайту құралы ретінде қарастырады.

Корпоративтік басқару әділеттік, адалдық, жауаптылық, ашықтық, кәсібилік пен құзірет-
тілік негізінде құрылады.

Корпоративтік басқару қағидаттары Компанияны басқаруға байланысты туындайтын қа-
тынастарда сенімділікке бағытталған және барлық қағидалар мен ұсынымдардың негізі 
болып табылады.

Корпоративтік басқару

«БӘЙТЕРЕК» ҰЛТТЫҚ БАСҚАРУШЫ ХОЛДИНГІ 
АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМЫ КОМПАНИЯНЫҢ ЖАЛҒЫЗ  
АКЦИОНЕРІ БОЛЫП ТАБЫЛАДЫ. 
2018 жылғы 01 қаңтардағы жай-күйі бойынша Компанияның дауыс беретін акцияларының 100% ие.

Директорлар кеңесі «Акци-
онерлік қоғамдар туралы» Қа-
зақстан Республикасы заңымен 
және/немесе Компания жарғы-
сымен Компанияның Жалғыз ак-
ционерінің айрықша құзыреті-
не жатқызылған мәселелерді 
шешуді қоспағанда, қызметке 
жалпы басшылықты жүзеге асы-
ратын басқару органы болып 
табылады. 

Жалғыз акционер үміткер-
лердің құзыреттерін, машықта-
рын, жетістіктерін, іскерлік атағы 
мен кәсіби тәжірибесін ескере 
отырып, Қазақстан Республика-
сы заңнамасында, Компанияның 
жарғысы мен ішкі құжаттарында 
анықталған тәртіпте Компания 
директорлары кеңесінің мүше-
лерін сайлайды.

«Акционерлік қоғамдар туралы» 2003 жылғы 13 ма-
мырдағы № 415-ІІ Қазақстан Республикасының Заңы-
на (2018.24.05. берілген өзгерістер мен толықты-
рулармен) сәйкес тәуелсіз директорлар мынадай 
критерийлерге сәйкес келеді:
• Компанияның аффилирленген тұлғасы болып табылмай-

ды және өзі Директорлар кеңесіне сайланар алдындағы 
үш жыл ішінде ондай тұлға болмаған, осы акционерлік 
қоғамның аффилирленген тұлғаларына қатынасы жөні-
нен аффилирленген тұлға болып табылмайды; 

• Компанияның немесе ұйымның – Компанияның аффи-
лирленген тұлғаларының лауазымды адамдарына бағы-
нышты емес және Директорлар кеңесіне сайланар алдын-
дағы үш жыл ішінде сол тұлғаларға бағынышты болмаған;

• мемлекеттік қызметші болып табылмайды; 
• Компания органдарының отырысында акционердің өкілі 

болып табылмайды және өзі Директорлар кеңесіне сай-
ланар алдындағы үш жыл ішінде ондай аудитор болмаған;

• аудиторлық ұйым құрамында жұмыс істейтін аудитор 
ретінде Компанияның аудитіне қатыспайды және өзі Ди-
ректорлар кеңесіне сайланар алдындағы үш жыл ішінде 
мұндай аудитке қатыспаған.

«Бәйтерек» ҰБХ» АҚ 
(жоғарғы орган)

Директорлар кеңесі
(басқару органы)Ішкі аудит қызметі

Кадрлар, сыйақылар және 
әлеуметтік мәселелер 

жөніндегі комитет

Корпоративтік хатшы Ішкі аудит жөніндегі 
комитет

Бас комплаенс- 
бақылаушы

Стратегиялық жоспарлау 
жөніндегі комитет 

Басқарма
(атқарушы орган)

Компания органдарының құрылымы
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Әріпханов Айдар
Әбдіразақұлы
Директорлар кеңесінің Төрағасы

Туылған жылы: 1974 ж.
Қазақстан Республикасының азаматы

Жұмыс тәжірибесі:
2017 жылғы желтоқсан айынан бастап «Бәй-
терек» ҰБХ» АҚ Басқарма Төрағасы болып 
табылады. 

Бұрын «Бәйтерек» ҰБХ» АҚ Басқарма Төраға-
сының орынбасары, Қазақстан Республикасы 
қаржы вице-министрі, Қазақстан Республика-
сы Премьер-министрі кеңсесі басшысының 
орынбасары, Қазақстан Республикасы Еңбек 
және әлеуметтік қорғау вице-министрі, Қа-
зақстан Республикасы Премьер-министрінің 
кеңесшісі, Қазақстан Республикасы Ақпарат-
тандыру және байланыс агенттігі Төрағасы-
ның орынбасары, «Қазақтелеком» АҚ басқа-
рушы директоры, «Қазатомөнеркәсібі» ҰАК» 
АҚ Басқарма Төрағасының орынбасары, Қа-
зақстан Республикасы Ұлттық экономика ви-
це-министрі лауазымдарын атқарған.

Білімі:
Жоғары (экономикалық). Колумбия универ-
ситетінің экономикалық саясатты басқа-
ру бағдарламасы бойынша мемлекеттік 
әкімшілендіру магистрі дәрежесі бар.

Шаймарданов Жандос 
Нұрланұлы
Директорлар Кеңесінің мүшесі

Туылған жылы: 1987 ж.
Қазақстан Республикасының азаматы

Жұмыс тәжірибесі:
2017 жылғы сәуірден «Бәйтерек» ҰБХ» АҚ 
Активтерді басқару департаментінің дирек-
торы болып тағайындалды.

Бұрын «Бәйтерек» ҰБХ» АҚ Талдау және 
зерттеулер департаментінің директоры, 
Экономика және бюджеттік жоспарлау 
министрінің кеңесшісі, «Самұрық-Қазына» 
ҰӘҚ» АҚ Экономика және жоспарлау де-
партаментінің менеджері, Экономика және 
бюджеттік жоспарлау министрлігі Бюджет 
саясаты және жоспарлау департаментінің 
бас сарапшысы лауазымдарын атқарды. 

Білімі:
Жоғары (экономикалық), Йорк университетін 
бітірген.

Мұхамеджанов Әділ  
Бектасұлы
Директорлар кеңесінің мүшесі

Туылған жылы: 1981 ж.
Қазақстан Республикасының азаматы

Жұмыс тәжірибесі:
2016 жылы қыркүйекте Компанияның Басқар-
ма Төрағасы болып тағайындалды. 

Бұрын «КазТрансОйл» АҚ әр түрлі лауа-
зымдарда жұмыс істеген, «Каспиан Энерджи 
Инк» және «AsiaCredit Bank» АҚ Директор-
лар кеңесінің мүшесі, «Арал Петролеум Кэ-
питал» ЖШС вице-президенті, «Отан» АЖЗҚ» 
АҚ Басқарма Төрағасы болып жұмыс істеді. 

Білімі:
Жоғары (экономикалық), Т. Рысқұлов атын-
дағы Қазақ экономикалық университетін, 
Ноттингем университетін (Ұлыбритания) 
бітірген.

Өскенбаев Қайырбек  
Айтбайұлы
Директорлар кеңесінің мүшесі

Туылған жылы: 1964 ж.
Қазақстан Республикасының азаматы

Жұмыс тәжірибесі:
2018 жылғы қаңтардан Қазақстан Республи-
касы Инвестициялар және даму вице-мини-
стрі лауазымына тағайындалды. 

Бұрын «Бәйтерек» ұлттық басқарушы хол-
дингі» АҚ Басқарушы директоры – Басқарма 
мүшесі болып табылды, Қазақстан Респу-
бликасының өңірлік даму вице-министрі 
және Қазақстан Республикасының ұлттық 
экономика вице-министрі, «ҚазМұнайГаз – 
Сервис» ЖШС коммерция және маркетинг 
бойынша бас директордың орынбасары бо-
лып жұмыс істеді. 

Білімі:
Жоғары (заң, экономикалық).

2017 жылғы 31 желтоқсандағы жай-күй бойынша 
Директорлар кеңесінің құрамы:



3332 ЖЫЛДЫҚ ЕСЕП, 2017
«ҚАЗАҚСТАН ИПОТЕКАЛЫҚ КОМПАНИЯСЫ» ИПОТЕКАЛЫҚ ҰЙЫМЫ» АҚ

ЖЫЛДЫҚ ЕСЕП, 2017
«ҚАЗАҚСТАН ИПОТЕКАЛЫҚ КОМПАНИЯСЫ» ИПОТЕКАЛЫҚ ҰЙЫМЫ» АҚ

Яцек Бжезински
Директорлар кеңесінің мүшесі – тәуелсіз директор

Тоқобаев Нұрлан Тұрсынбекұлы
Директорлар кеңесінің мүшесі – тәуелсіз директор

Туылған жылы: 1955 ж.
Австрия азаматы

Жұмыс тәжірибесі:
«Цеснабанк» АҚ (Астана), «Қа-
зына Капитал Менеджмент» 
АҚ (Астана), Sberbank Serbia АҚ 
(Белград), «Цесна Гарант» АҚ 
(Алматы), «Цеснабанк» АҚ (Аста-

на) тәуелсіз директоры болып 
табылады. 

Білімі:
Жоғары (экономикалық), ма-
гистр, экономика бойынша PhD 
дәрежесі бар.

Туылған жылы: 1974 ж.
Қазақстан Республикасының 
азаматы

Жұмыс тәжірибесі:
Қазіргі уақытта директорлар 
кеңесінің мүшесі – «Kazakhstan 
Project Preparation Fund» ЖШС 
және «Оптима Банк» ААҚ (Қыр- 
ғызстан) тәуелсіз директоры бо-
лып табылады. 

Бұрын Қазақстан Республикасы 
Ұлттық банкінде әр түрлі лауа-
зымдарда жұмыс істеген, Компа-
нияның Басқарма Төрағасының 
бірінші орынбасары, ҚР Қаржы 
нарығы мен қаржы ұйымдарын 
реттеу және қадағалау жөніндегі 

агенттігінің Бағалы қағаздар на-
рығы мен зейнетақы қорларын 
реттеу департаментінің директо-
ры, «Астана-Финанс» АҚ Басқар-
ма Төрағасының кеңесшісі, «Кре-
дит-Стандарт» Коммерциялық 
банкі АҚ (Өзбекстан) Басқарма 
Төрағасы, «Кредит-Стандарт» 
Коммерциялық банкі АҚ (Өз-
бекстан) Директорлар кеңесінің 
Төрағасы, «Визор Капитал» АҚ 
тәуелсіз директоры, «Advance 
Bank of Asia» (Камбоджа) тәуелсіз 
директоры.

Білімі:
Жоғары (экономикалық), Қазақ 
Мемлекеттік басқару академия-
сын бітірген.

Компанияның Директорлар кеңесі жанында 
үш комитет жұмыс істейді: 
1. Стратегиялық жоспарлау жөніндегі комитет;
2. Ішкі аудит жөніндегі комитет;
3. Кадрлар, сыйақылар және әлеуметтік мәселе-

лер жөніндегі комитет (2017 жылғы 29 қыркүй-
ектегі Директорлар кеңесінің шешіміне сәйкес 
Кадрлар мен сыйақы беру комитеті Кадрлар, 
сыйақылар және әлеуметтік мәселелер жөнін-
дегі комитет болып қайта құрылды).

Стратегиялық жоспарлау жөніндегі комитет – 
Компания қызметінің орташа және ұзақ мерзімді 
алғы шарттарының тиімділігін арттыруға әсер 
ететін іс-шараларды әзірлеу бойынша мәселе-
лерді қоса алғанда, Компанияның стратегиялық 
мақсаттарын, қызметінің басым бағыттары мәсе-
лелері бойынша ұсынымдар жасау үшін Дирек-
торлар кеңесінің тұрақты жұмыс істейтін кон-
сультативтік-кеңесші органы болып табылады.

Стратегиялық жоспарлау жөніндегі комитеттің құрамы
2017 ж. 01 қаңтардағы жай-күйі бойынша
Комитет Төрағасы У. Вокурка
Комитет мүшесі Ибрагимова Л. Е.
Комитет мүшесі Өскенбаев Қ. А.
Комитет мүшесі Я. Бжезински

2017 ж. 31.12. жай-күйі бойынша
Комитет Төрағасы Оспанов Е. С.
Комитет мүшесі Әріпханов А. А.
Комитет мүшесі Я. Бжезински
Комитет мүшесі Токобаев Н. Т.

Комитет мүшесі Шаймарданов Ж. Н.

Ішкі аудит жөніндегі комитет – Директорлар 
кеңесіне Компанияның қаржы-шаруашылық қыз-
метіне бақылау жүргізудің тиімді жүйесін белгілеу 
бойынша нұсқаулықтар дайындау (оның ішінде, 
қаржылық есептіліктің толықтығы мен анықтығын 
қамтамасыз етуге), тәуекелдерді басқару және 
ішкі бақылау жүйелерінің сенімділігі мен тиімділі-
гі мониторинг бойынша, сондай-ақ корпоративтік 
басқару саласында құжаттардың орындалуына, 
ішкі және сыртқы аудиттің тәуелсіздігіне бақылау 
жүргізу арқылы Директорлар кеңесінің жұмыс 
тиімділігі мен сапасын арттыру мақсатында Компа-
ния Директорлар кеңесінің тұрақты жұмыс істейтін 
консультативтік-кеңесші органы болып табылады.

Ішкі аудит жөніндегі комитеттің құрамы
2017 ж. 01 қаңтардағы жай-күйі бойынша
Комитет Төрағасы Бабенов Б. Б.
Комитет мүшесі Ибрагимова Л. Е.
Комитет мүшесі Өскенбаев Қ. А. 
Комитет мүшесі У. Вокурка 

2017 ж. 31.12. жай-күйі бойынша
Комитет Төрағасы Токобаев Н. Т.
Комитет мүшесі Әріпханов А. А.
Комитет мүшесі Я. Бжезински
Комитет мүшесі Оспанов Е. С.
Комитет мүшесі Шаймарданов Ж. Н.

Кадрлар, сыйақылар және әлеуметтік мәсе-
лелер жөніндегі комитет Компания Дирек-
торлар кеңесінің тұрақты жұмыс істейтін кон-
сультативтік-кеңесші органы болып табылады, 
Директорлар кеңесінің құзыретіне кіретін кадр са-
ясаты, тағайындау және сыйақы жүйесі, сондай-ақ 
Компания Директорлар кеңесі мүшелерінің, 
Басқарма мүшелерінің, бас комплаенс-бақыла-
ушының, сондай-ақ Корпоративтік хатшының қыз- 
меттерін бағалау саласында мәселелерді тереңі-
нен пысықтау және мониторинг жүргізу арқылы 
Директорлар кеңесінің жұмыс тиімділігі мен сапа-
сын арттыру мақсатында құрылған.

Кадрлар мен сыйақылар жөніндегіт комитет
2017 ж. 01 қаңтардағы жай-күйі бойынша
Комитет Төрағасы  Я. Бжезински
Комитет мүшесі Ибрагимова Л. Е.
Комитет мүшесі Өскенбаев Қ. А.
Комитет мүшесі Бабенов Б. Б.

Әлеуметтік мәселелер жөніндегі комитет
2017 ж. 01 қаңтардағы жай-күйі бойынша
Комитет Төрағасы  Бабенов Б. Б.
Комитет мүшесі Ибрагимова Л. Е.
Комитет мүшесі Өскенбаев Қ. А.
Комитет мүшесі Я. Бжезински

Кадрлар, сыйақылар және әлеуметтік мәселелер 
жөніндегі комитеттің құрамы
2017 ж. 31.12. жай-күйі бойынша
Комитет Төрағасы  Я. Бжезински
Комитет мүшесі Токобаев Н. Т.
Комитет мүшесі Өскенбаев Қ. А.
Комитет мүшесі Шаймарданов Ж. Н.

Директорлар кеңесі комитеттерінің құрамы  
мен функциясыОспанов Ерболат Серікұлы

Директорлар кеңесінің мүшесі – тәуелсіз директор

Туылған жылы: 1967 ж.
Қазақстан Республикасының 
азаматы

Жұмыс тәжірибесі:
Қазіргі уақытта (CEO) Borgata 
Mayer Inc бас директоры болып 
табылады.
Бұрын «Казахинстрах» ЖАҚ, 
«ҚазМұнайГаз» сауда үйі» АҚ, 
«ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ, Аджип Ка-

захстан Норт Каспиан Оперейтинг 
Компани Б.В., ЧКОО KMG Kashagan 
B.V. ЖШЖК-да жұмыс істеген.

Білімі:
Жоғары (экономикалық), Киров 
атындағы Қазақ Мемлекеттік уни-
верситетін, Қазақстан Мемлекет-
тік басқару академиясын, UCLA 
Anderson School Лос-Анджелес 
Университетін бітірген.
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Директорлар кеңесі мен оның комитеттерінің 
қызметі туралы есеп 
2017 жылы Директорлар кеңесінің 13 отырысы  
(11 іштей және 2 сырттай) өткізілді, оларда мына-
дай санаттар бойынша 123 мәселе қаралды: 
• ішкі аудит мәселелері – 16;
• жоспарлау және есептілік – 41;
• стратегия мәселелері – 5;
• ІНҚ бекіту – 21;
• кадрлық мәселелері – 13;
• тәуекелдерді басқару мәселелері – 11;
• мәмілелер/инвестициялық жобалар – 5;
• өзге мәселелер – 11.

2017 жылы Директорлар кеңесінде қаралған 
негізгі мәселелер:
• Компанияның даму стратегиясын өзектендіру;
• 2016 жылдың жылдық қаржылық есептілігін 

қарау;
• Жалғыз акционердің одан әрі қарауына ұсына 

отырып, Компанияның Директорлар кеңесі 
туралы ережеге өзгерістер мен толықтырулар 
жобасын алдын ала мақұлдау; 

• Компания Директорлар кеңесінің 2018 жылға 
арналған Жұмыс жоспарын бекіту;

• Компанияның ұйымдық құрылымын бекіту;
• Компанияның 2017-2021 жылдарға арналған 

даму жоспарын түзетуді бекіту. 

Компанияның Директорлар кеңесінің 2017 жылға 
арналған жұмыс жоспарында қарастырылған бар-
лық мәселелер есепті кезеңде қаралды.

Директорлар кеңесінің кейбір мүшелері еңбек 
демалысында болғандықтан, Директорлар кеңесі 
мүшелерінің кеңес отырыстарына қатысуы 97%-ы 
құрады. 

Есепті кезеңде Комитеттердің 25 отырысы өтті  
(10 отырыс Стратегиялық жоспарлау жөніндегі 
комитетте, 7 отырыс Ішкі аудит жөніндегі коми-
тетінде және 8 отырыс Кадрлар мен сыйақы беру 
комитетінде, 2 отырыс Кадрлар, сыйақылар және 
әлеуметтік мәселелер жөніндегі комитетте), олар-
да 94 мәселе қаралды. 

Комитеттердің кейбір мүшелері еңбек демалы-
сында болғандықтан, Комитеттердің Директорлар 
кеңесінің отырыстарына олардың мүшелерінің қа-
тысуы 97%-ы құрады.

Директорлар кеңесі мүшелеріне сыйақы беру 
саясаты
«Бәйтерек» Ұлттық басқарушы холдингі» АҚ қол-
даныстағы саясаты Жалғыз акционердің және 
«Қазақстан Ипотекалық Компаниясы» Ипотекалық 
ұйымы» АҚ Басқарма өкілдері болып табылатын 
Директорлар кеңесінің мүшелеріне сыйақы төлеу-
ді қарастырмайды. 

Директорлар кеңесінің тәуелсіз мүшелеріне сый-
ақы төлеу келесі нысанда іске асырылады: 
• жылдық тіркелген сыйақы; 
• Директорлар кеңесі жанындағы комитет-

тердің отырыстарына қатысқаны үшін қосым-
ша сыйақы беру. 

2017 жылға тәуелсіз директорларға сыйақы төлеу 
сомасы 46 438 мың теңгені құрады (салықтар мен 
басқа міндетті аударымдарды аударғанға дейін).

Сондай-ақ тәуелсіз директорларға олардың 
тұрақты тұрғылықты жерінен тыс өткізілетін Ди-
ректорлар кеңесінің отырысына барумен байла-
нысты шығындардың орны толтырылады (жол 
жүру, тұру). 

Басқарма Компанияның атқарушы органы болып 
табылады және төрт мүшеден тұрады. Компания 
қызметі Компанияның Директорлар кеңесінің 
2006 жылғы 13.04. шешімімен бекітілген (№ 7 оты-
рыстың хататтамасы) Басқарма туралы ережемен 
регламенттелген. Басқарма отырысы жүйелі түрде, 
сондай-ақ қажеттілігіне қарай, айына бір реттен 
жиі емес өткізіледі.

Басқарма міндеттерді орындау және даму стратегия-
сын іске асыру мақсатында Компанияның ағымдағы 
қызметіне басшылық етуді жүзеге асырады. Басқар-
ма Қазақстан Республикасы заңнамасымен және 
Компания жарғысымен Компанияның басқа ор-
гандары мен лауазымды тұлғаларының құзыретіне 
жатқызылмаған Компания қызметінің кез келген 
мәселелері бойынша шешімдер қабылдауға құқылы. 

Басқарма қызметі Жалғыз акционер мен Дирек-
торлар кеңесіне есеп беріп отырады. 

Басқарма мүшелері Компания жарғысына және 
Компания Басқармасы туралы ережеге сәйкес 
әзірленеді. 

2017 жылы Басқарма 100 отырыс өткізді, оларда 
449 мәселе қаралды.

Мұхамеджанов Әділ  
Бектасұлы
Компанияның Басқарма Төрағасы

Жұмыс тәжірибесі:
2016 жылғы қыркүйекте Ком-
панияның Басқарма Төраға-
сы болып сайланды. Бұрын 
«КазТрансОйл» АҚ әр түрлі 
лауазымдарда жұмыс істеген, 
«Каспиан Энерджи Инк» және 
«AsiaCredit Bank» АҚ Директор-
лар кеңесінің мүшесі, «Арал 
Петролеум Кэпитал» ЖШС ви-

це-президенті, «Отан» АЖЗҚ» АҚ 
Басқарма Төрағасы болып жұ-
мыс істеді. 

Білімі:
Жоғары (экономикалық): Т. Рыс-
құлов атындағы Қазақ экономи-
калық университетін, Ноттингем 
университетін (Ұлыбритания) 
бітірген.

Кәкім Руслан  
Қажымұратұлы
Басқарма Төрағасының орынбасары

Жұмыс тәжірибесі:
2017 жылғы қаңтарда Компания- 
ның Басқарма Төрағасының 
орынбасары болып тағайындал-
ды. Бұрын «Экспресс банк» АҚ, 
«Қазақстан инвестициялық қоры» 
АҚ, «Альянс Банк» АҚ, «СК-Фар-
мация» ЖШС, «Самрұк-Қазына» 

жылжымайтын мүлік қоры» АҚ-да 
әр түрлі лауазымдарды атқарған.

Білімі:
Жоғары (экономикалық).

Диқанбаева Әсел  
Маратқызы 
Басқама Төрағасының орынбасары

Жұмыс тәжірибесі:
2017 жылғы мамырда Компания-
ның Басқарма Төрағасының орын-
басары болып тағайындалды. 
Бұрын «БТА Банк» АҚ, «AsiaCredit 
Bank» АҚ, «AB Legal» ЖШС-да әр 
түрлі лауазымдарды атқарған. 

Білімі:
Жоғары (экономикалық), Дж. Хоп-
кинс университетінің қолданбалы 
экономика магистрі дәрежесі бар.

2017 жылғы 31 желтоқсандағы жай-күйі бойынша 
Компанияның Басқарма мүшелері:
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Компанияның ішкі аудит қызметі (бұдан әрі – ІАҚ) кәсіби қызметті жүзеге асырған кезде 
ІАҚ туралы ережені және ішкі аудиттің кәсіби практикасының халықаралық негіздерін бас-
шылыққа алады. 

ІАҚ Компанияның қаржы-шаруашылық қызметін бақылауды, ішкі бақылау саласында, тәуе-
келдерді басқару жүйесін, корпоративтік басқару саласындағы құжаттардың орындалуын 
бағалауды және Компания қызметін жетілдіру мақсатында консультация беруді жүзеге 
асырады. 

Ішкі аудит қызметінің басшысы мен қызметкерлері Компания Директорлар кеңесінің 
шешімімен аудит жөніндегі комитетке ұсыну (нұсқау беру) бойынша лауазымға сайланады 
және лауазымнан босатылады. 

ІАК қызметі Компанияның Директорлар кеңесі бекіткен Жылдық аудиторлық жоспарға 
сәйкес жүзеге асырылады. 

2017 жыл ішінде ІАК белгіленген Жылдық аудиторлық жоспарға сәйкес аудиторлық тапсыр- 
маларды орындады. Барлық ұсынымдар маңыздылығы бойынша бағаланды, оларды 
орындау үшін қажетті шаралар ұсынылды және оларды іске асыруға жауапты тұлғалар 
тағайындалды. 

2017 жылы аудитпен проблемалық қарыздармен жұмыс, 2016 жылдың бекітілген страте-
гиялық көрсеткіштерінің жетістіктерін бағалау, республикалық бюджеттен/Ұлттық қордан 
бөлінген қаражатты Компанияның пайдалануы, тұрғын үй жобаларын сүйемелдеу және 
жылжымайтын мүлікпен жұмыс, кепілзаттық қамтамасыз етуді сату, әкімшілендіру, бағалау 
және мониторингілеу, төлемдерді, сатып алуды есепке алу және өңдеу үдерістері, ақпа-
раттық технологиялар мен қазынашылық қызмет сияқты негізгі бизнес-үдерістер қамтыл-
ды. Сондай-ақ Компанияның Директорлар кеңесі бекіткен әдістемелерге сәйкес ішкі аудит 
пен корпоративтік стандарттар саласындағы көпшілік мақұлдаған қызмет стандарттарын 
қолдана отырып, ішкі бақылау, корпоративтік басқару жүйесіне және Компанияның тәуе-
келдерді корпоративтік басқару жүйесінің тиімділігіне бағалау жүргізілді. 

2017 жылға орындалған аудиторлық тапсырмалардың қорытындылары бойынша ІАҚ 54 
ұсыным берді. Компанияның ішкі аудитін ұйымдастыру саясатына сәйкес ІАҚ аудит объ-
ектілерінің түзету және алдын алу әрекеттерін қабылдауын қамтамасыз етті. ІАҚ барлық 
мүдделі тұлғаларды мониторинг нәтижелері жөнінде хабардар ете отырып, белгіленген 
мерзімдерге сәйкес ұсынымдардың орындалуына тұрақты (тоқсан сайын) мониторинг 
жүргізеді. 

2017 жылы «КПМГ Такс энд Эдвайзори» ЖШС ІАҚ қызметіне тәуелсіз бағалау жүргізді. ІАҚ 
қызметнің халықаралық кәсіби стандарттар талаптарына сәйкестігін Ішкі аудиторлар ин-
ституты бағалады, жетілу деңгейі үздік халықаралық практикалармен салыстыра отырып 
анықталды.

ІАҚ қызметінің тиімділігін тәуелсіз сыртқы бағалау жөніндегі есепке сәйкес ІАҚ қызметі 
жалпы ішкі аудит анықтамасына, Әдеп кодексіне және ішкі аудиттің Халықаралық кәсіби 
стандарттарына, сондай-ақ ІАҚ қызметін регламенттейтін ішкі құжаттарға сәйкес келеді. 
ІАҚ жетілудің жалпы деңгейі «Басқарылатын» сияқты көптеген критерийлер бойынша 
бағаланады, бұл жетілудің пайдаланылатын моделіне сәйкес ІАҚ корпоративтік басқаруды 
жақсарту және тәуекелдерді басқару мақсатында бүкіл ұйыммен ақпараттың интеграция-
лануын жүзеге асырады. 

«КПМГ» ЖШС ІАҚ қызметін одан әрі жетілдіруге бағытталған бірқатар ұсыныстар берді, 
олардың негізінде Түзету және алдын алу әрекеттерінің жоспары қабылданды.

Компанияның ұйымдық құрылымы алдарына қойылған міндеттер мен функцияларға, 
орындалатын жұмыстар көлеміне байланысты құрылымдық бөлімшелердің жеткілікті сан-
дық құрамын білдіреді. 

2017 жылы қызметкерлердің орташа тізім саны 224 қызметкерді құрады. 

Басқарма мүшелеріне сыйақы беру саясаты 
Басқарма мүшелеріне сыйақы беру мынадай бөліктерден тұрады: 
• лауазымдық жалақы; 
• мемлекеттік мейрамдарға сыйлықақылар;
• есепті кезеңдегі қызмет нәтижелері бойынша сыйақы. 

2017 жылы Басқарма мүшелеріне сыйақы сомасы 93 144 мың теңгені құрады (салықтар 
мен басқа міндетті аударымдарды аударғанға дейін).

2017 жылы Директорлар кеңесінің мүшелері мен Компания басқармасына есептелген 
сыйақының жалпы мөлшері 139 627 мың теңгені құрады.

Мүдделер қақтығысын реттеу саясаты туралы 
ақпарат 
Директорлар кеңесінің 2015 жылғы 9 сәуірдегі шешімімен (№ 4 отырыс хаттамасы) Кор-
поративтік жанжалдар мен Компанияның мүдделер қақтығысын реттеу жөніндегі саясат 
бекітілді.

Саясат корпоративтік жанжалдардың алдын алу және реттеу, корпоративтік жанжалдар-
ды уақытылы анықтау және болдырмау рәсімдерін, сондай-ақ корпоративтік жанжал не-
месе мүдделер қақтығысы туындаған жағдайда барлық органдардың іс-қимылын айқын 
үйлестіру анықтамасын анықтайды. 

Директорлар Кеңесі мен Басқарма мүшелері Компания қызметкерлері сияқты өздерінің 
кәсіби функцияларын мүдделер қақтығысы мен корпоративтік жанжалдарды болдыр-
май, адал және Компания мен Жалғыз акционердің мүддесінде тиісті қамқорлықпен және 
сақтықпен орындайды. 

2017 жылы корпоративтік жанжалдар мен мүдделер қақтығысы болған жоқ. 

Компанияның корпоративтік басқару кодексінің 
қағидаттарын сақтауы 
Компания Корпоративтік басқаруды өз қызметінің тиімділігін арттыру, ашықтық пен 
есептілікті қамтамасыз ету, беделін нығайту және капитал тартуға кететін шығынды азайту 
құралы ретінде қарастырады. 

2017 жылы Компания өз жұмысында корпоративтік басқару саласындағы Қазақстан Ре-
спубликасы заңнамасының талаптарын, сондай-ақ Жалғыз акционердің 2015 жылғы 22.12. 
шешімімен (отырыс хаттамасы № 31/15) бекітілген Компанияны корпоративтік басқару ко-
дексінде (бұдан әрі – Кодекс) бекітілген қағидаттарды – Жалғыз акционердің құқықтары 
мен мүдделерін қорғау қағидаттарын, Директорлар кеңесі мен Басқарманы тиімді басқа-
руды, Қоғамның дербес қызметін, Қоғам қызметі туралы ақпаратты ашу ашықтығы мен 
дәйектілігін, заңдылық пен әдепті, тиімді дивиденд саясатын, тиімді кадр саясатын, қор-
шаған ортаны қорғау, корпоративтік жанжалдар мен мүдделер қақтығысын әділ реттеуді, 
жауаптылықты басшылыққа алды. 

Кодекс қағидаттарының сақталуы туралы есепке сәйкес 2017 жылдың нәтижелері бойын-
ша Компания қызметі Кодексте белгіленген барлық қағидаттарға сәйкес келді. 

2017 жылға арналған ІАҚ жылдық аудиторлық жұмыс жоспарына сәйкес ішкі аудит қызметі 
2016 жылғы сәуірден 2017 жылғы 31 қаңтарға дейінгі кезеңге Компанияны корпоративтік 
басқаруға дигностика жүргізді. Компанияның корпоративтің басқаруының үздік практи-
каға сәйкестігінің қорытынды нәтижесі 84,1% құрады (мысалы, 2015 жылы бұл көрсеткіш 
66,2% құрады). Анағұрлым елеулі жақсару «Ашықтық» көрсеткіші бойынша болды (59,1%-
дан 81,7%-ға дейін).
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Диагностика нәтижелері бойынша Компанияда корпоративтік басқаруды жетілдіру бой-
ынша түзету әрекеттерінің жоспары жасалды. 2017 жылы орындау мерзімі белгіленген 
барлық іс-шаралар орындалды. 

Компанияның корпоративтік басқару саясаты статикалық сипатта емес екенін атай кету ке-
рек. Корпоративтік басқары жүйесін жетілдіру және қазақстандық және халықаралық ком-
паниялардың үздік практикаларын енгізу мақсатында 2018 жылғы 6 ақпанда Компания- 
ны корпоративтік басқару кодексінің жаңа редакциясы қабылданды.

Бизнес-процестерді жетілдіру
2017 жылы Компанияның операциялық тиімділігін арттыруға бағытталған негізгі биз-
нес-процестерді реинжинирингілеу жобасын компания іске асырды. Нәтижесінде ішкі 
бақылау және тәуекелдерді басқару жүйесі жетілдірілді. ЕДБ берген ипотекалық қары-
здарды субсидиялау бойынша бизнес-процесті автоматтандыру жүргізілді, бұл бір өтінімді 
қарау уақытын 2 күннің орнына 3,32 сағатқа дейін қысқартуға мүмкіндік берді. 

Ұсынылатын қызметтер сапасын арттыру мақсатында клиенттер өтініштерін қарау 
бизнес-процесі жетілдірілді және жалға алушылар үшін жеке on-line кабинет құрыл-
ды. Операциялық тәуекелдерді барынша азайту мақсатында Компания клиенттерінің 
төлемдерін есепке алу бойынша агент-банктермен өзара іс-қимылды автоматтандыру 
жұмысы жүргізілуде.

3-кесте: 2015 және 2017 жылдары ІБҚ корпоративтік басқару  
 диагностикасының нәтижелері

Компонент  2016 сәуір – 
2017 қаңтар

2015 жыл Ауытқу

Құрылым 94,2% 80% + 14,2 %
Үдерістер 79,5% 63,1% + 16,4 %
Ашықтық 81,7% 59,1% + 22,6 %
КБ сәйкестік көрсеткіші құрады 84,1% 66,2% + 17,9 %
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«Қазақстан Ипотекалық Компаниясы» Ипотекалық ұйымы» АҚ 
Директорлар кеңесіне 

Пікір
Біз «Қазақстан Ипотекалық Компаниясы» Ипотекалық ұйымы» АҚ (бұдан әрі – Компания) 
және оның еншілес кәсіпорындарында (бұдан әрі – Компания) 2017 жылғы 31 желтоқса-
нындағы қаржылық жағдайы бойынша есептен тұратын қаржы есептілігінің, пайдасы мен 
зияны есептілігінің және басқа да жиынтықты пайдасының, капиталдағы және көрсетілген 
күні аяқталған қаржы құралдарының қозғалысы есептілігінің, сондай-ақ, есеп саясаты мен 
басқа да түсіндірме ақпараттардан тұратын есептіліктерінің аудитін жүргіздік.

Біздің пікірімізше, берілген қаржы есептілігі 2017 жылғы 31 желтоқсандағы жағдай бой-
ынша Компанияның қаржылық жағдайына қатысты барлық қаржы есептіліктері, сонымен 
қатар, оның қаржы нәтижелері мен Қаржы есептілігінің халықаралық стандарттарына 
(«ХҚЕС») сәйкес көрсетілген күні аяқталатын, ақша қаражаттарының бір жылдағы қаржы 
нәтижелерінің есептіліктері шынайы көрсетілген. 

Пікір білдіру негіздері
Біз аудитті аудиттің Халықаралық стандарттарына сәйкес жүргіздік («АХС»). Осы стандарт-
тарға сәйкес біздің жауапкершілігіміз бұдан әрі біздің есебіміздің «Шоғырландырылған 
қаржы есептілігінің аудиті үшін аудиторлардың жауапкершіліктері» деп аталатын бөлімін-
де сипатталған.

Біз Компанияға қатысты Бухгалтерлерге арналған халықаралық этика стандарттары бой-
ынша кәсіби бухгалтерлер кеңесінің этика кодексіне (БЭХСК кодексі) және Қазақстан Ре-
спубликасында біздің қаржылық есептілікке аудитімізге қолданылатын сәйкес тәуелсіз 
болып табыламыз және өзіміздің басқа да этикалық міндеттемелерімізді осы талаптарға 
және БЭХСК кодексіне сәйкес орындадық. Біздің ойымызша, біздің тарапымыздан алынған 
аудиторлық дәлелдемелер жеткілікті және өз пікірімізді білдіру үшін тиісті дәрежеде негіз 
болуға қызмет ету үшін тиісті түрде болып табылады. 

Аудиттің негізгі мәселелері 
Аудиттің негізгі мәселелері – бұл біздің кәсіби пікірімізше, ағымдағы кезеңге қаржы есептілі-
гіміз үшін мейлінше маңызды болып табылатын мәселелер. Бұл мәселелер біздің қаржы 
есептілігіміздің мәнмәтінінде және осы есептілік туралы өз пікірімізді қалыптастыруда жал-
пы қарастырылды және біз осы мәселелер бойынша жеке пікірімізді білдірген жоқпыз.

Тәуелсіз аудиторлардың аудиторлық есебіМазмұны
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Компания басшылығы мен корпоративтік басқару 
үшін жауапты тұлғалардың қаржы есептілігіне 
жауапкершілігі 
Басшылық ХҚЕС сәйкес көрсетілген қаржы есептілігін дайындауға және оны шынайы түрде 
беру мен жосықсыз әрекеттер және қателіктер нәтижесінде пайда болған елеулі бұрмалау- 
ларсыз жасалған қаржы есептілігін дайындау үшін басшылықтың қажетті деп тапқан ішкі 
бақылау жүйесі үшін жауапты болады. 

Қаржы есептілігін дайындау барысында басшылық Компанияның өз қызметін үздіксіз жалғас- 
тыру қабілеттілігін бағалауы үшін, қызметтің үздіксіздігіне қатысты тиісті жағдайларда 
мәліметтерді ашу үшін және Компанияны тарату, оның қызметін тоқтату ниеті болған жағдай-
дан немесе тарату мен тоқтатудан басқа оның қандай болмасын нақты баламасы болмаған 
жағдайларды қоспағанда, қызметтің үздіксіздігі туралы жорамалдың негізінде есептілікті 
құрастыруға және қызметтің үздіксіздігіне қатысты жауап береді. 

Корпоративтік басқаруға жауапты тұлғалар, Компанияның қаржы есептілігін дайындауға 
жүргізілетін бақылау үшін жауапты болады.

Қаржы есептілігі үшін аудиторлардың 
жауапкершілігі 
Біздің мақсатымыз – қаржылық есептілікте жосықсыз әрекеттер мен қателіктер нәтижесінде 
пайда болған елеулі бұрмалаулардың жоқ екендігіне ақылға қонымды сенімділікті алу және 
біздің пікірімізден тұратын аудиторлық есепті шығару болып табылады. Ақылға қонымды 
сенімділік дегеніміз, сенімділіктің жоғары дәрежесі, бірақ ол елеулі бұрмалаулар бар болған 
жағдайда АХС сәйкес жүргізілген аудит ықпалының барлық уақытта елеулі бұрмалауларын 
анықтай алатындығының кепілі болып табылмайды. Бұрмалаулар жосықсыз әрекеттер мен 
қателіктердің нәтижесінен болуы мүмкін және осы қаржы есептілігінің негізінде қабылдана-
тын қолданушылардың экономикалық шешімдеріне олардың жиынтықта немесе бөлек түрде 
ықпал етуін негізді түрде болжау мүмкін болса ғана маңызды болып саналады. 

АХС сәйкес жүргізілетін аудит шеңберінде біз, кәсіби пікірлерді қолдана отырып, кәсіби күмән-
шілдікті бүкіл аудит мерзімі бойында сақтаймыз. Сонымен бірге біз мыналарды орындаймыз: 
• Жосықсыз әрекеттер мен қателіктердің себебінен пайда болған қаржы есептілігін елеулі 

бұрмалау тәуекелдерін анықтаймыз және бағалаймыз; осы тәуекелдерге жауап ретінде ау-
диторлық рәсімдерді жасаймыз және жүргіземіз; өз пікірімізді білдіру үшін негіздеме бола 
алатын және тиісті, жеткілікті болып табылатын аудиторлық дәлелдемелерді аламыз. Жо-
сықсыз әрекеттер негізіндегі елеулі бұрмалаулар тәуекелі, қателіктер негізінде анықталған 
елеулі бұрмалауларды таппау тәуекеліне қарағанда жоғары, өйткені жосықсыз әрекет-
тердің құрамында келісім, жалғандық, қасақана қалдыру, ақпараттың бұрмаланып берілуі 
немесе ішкі бақылау жүйесін айналып өтулер болуы мүмкін; 

• Жағдайларға сәйкес, бірақ Компанияның ішкі бақылау жүйесінің тиімділігі туралы пікірімізді 
білдіру мақсатында емес, аудиторлық рәсімдерді жасау мақсатында аудит үшін маңызды 
болған ішкі бақылау жүйесінің түсінігін аламыз; 

• қолданылатын есеп саясатының тиісті сипатын және бухгалтерлік бағалар мен басшылық 
дайындаған ақпаратты тиісті түрде ашу негізділігін бағалаймыз;

• Басшылық тарапынан қызметтің үздіксіздігі туралы жобалауларды пайдалану заңдылығы-
ның қорытындысын жасап, алынған аудиторлық дәлелдемелер негізінде – Компанияның 
өз қызметінің үздіксіздігін жалғастыру қабілеттілігіне маңызды түрде күмән тууы мүмкін 
болған жағдайлар мен оқиғаларға байланысты елеулі айқынсыздық бар-жоғы туралы қоры-
тынды шығарамыз. Егер біз елеулі айқынсыздық бар екендігі туралы қорытындыға келетін 
болсақ, біз өзіміздің аудиторлық есебімізде қаржылық есептілікте бар ақпаратты маңызды 
түрде ашуға назар аудартуымыз немесе мұндай ақпараттарды ашу тиіс емес болатын болса, 
өз пікірімізді өзгертуіміз қажет. Біздің қорытындыларымыз аудиторлық есептеріміздің күні-
не дейін алынған аудиторлық дәлелдемелерге негізделеді. Алайда, болашақтағы жағдайлар 
мен оқиғалар Компанияның өз қызметін үздіксіз жалғастыру қабілеттілігін жоғалтуға әкеп 
соқтыруы мүмкін; 

Өзге ақпарат
Басшылық Өзге ақпарат үшін жауап береді. Өзге ақпарат жылдық есептегі ақпараттар-
дың барлығын қамтиды, бірақ қаржы есептілігімізді және біздің ол бойынша аудитор-
лық есебімізді қамтымайды. Жылдық есеп, шамамен осы аудиторлық есеп күнінен кейін 
берілетін болады.

Біздің қаржы есебіміз туралы пікіріміз басқа ақпараттарға таратылады және біз аталған 
ақпаратқа қатысты қандай да бір түрде сенімділікті қамтамасыз етумен бірге қорытынды 
бермейміз.

Біздің тарапымыздан қаржы есептілігін жүргізумен байланысты біздің міндеттемелеріміз 
Өзге ақпараттармен танысудан және қаржы есептілігі мен Өзге ақпараттардың немесе 
аудит кезінде біздің тарапымыздан алынған білімнің арасында елеулі сәйкессіздіктер бар 
ма және өзге ақпаратта Өзге ықтимал елеулі бұрмалаулардан тұрмайды ма деген сұрақты 
қараумен тұжырымдалады. 

Клиенттерге берілген кредиттердің құнсыздануы және қаржылық жалдау 
бойынша дебиторлық берешектер 
Қаржылық есептілікке 3 (м), 12 және 13 ескертпелерді қараңыз.

Аудиттің негізгі мәселесі Аудиттің негізгі мәселесіне қатысты аудиторлық 
рәсімдер

Клиенттерге берілген 
кредиттердің құнсыздануы 
және қаржы жалдауы 
бойынша дебиторлық 
берешектерден болған за-
лалдар резервіне қатысты 
Компания бағалауын талдау 
Клиенттерге берілген кре-
диттер мен қаржылық жал-
дау бойынша дебиторлық 
берешек сомасының елеулі 
шамасына, сондай-ақ, 
Компаниядан осындай 
бағалауды талап ететін еле-
улі кәсіби пікірді пайдалану 
нәтижесінде пайда болған 
аудиттің негізгі мәселесі 
ретінде қаралады.

Ұжымдық негіздегі құнсызда-
нудан болған залалдар ре-
зерві сомасының есебі, өткен 
кезеңдердегі мерзімі өткен 
кредиттерге негізделген 
статистикалық моделдерді 
пайдалану арқылы жүр-
гізіледі, сондай-ақ, басшылық 
тарапынан кәсіби пікірді 
қолдануды талап етеді.

Осы саладағы біздің аудиторлық рәсімдеріміз 
өзгелерден басқа келесілерді: 

• Кредит беру барысында қарыз алушының төлем 
қабілеттілігін бағалау үшін Компания тарапынан қол-
данылатын үдеріске қатысты бақылауды жасау мен 
пайдалану тиімділігінің және басшылық тарапынан 
кредиттердің құнсыздану үдерісін бағалауды; 

• Есептеулерді қайта жүргізу және шығыс мәлімет-
терінің алғашқы құжаттамалардағы мәліметтеріне 
сәйкестігін тексеруді;

• мәліметтердің шығыс жүйелеріндегі мәліметтермен 
таңдалған жолдардағы мәліметтердің жиынтықты 
сомасына сәйкестігін тестілеу арқылы толықтығы мен 
дәлдігін бағалауды; 

• Біздің түсінуіміздің мән мәтініндегі Компания қызметі 
мен оның соңғы көрсеткіштері, ұжымдық негізде 
құнсыздануды есептеу үшін пайдаланылған негізгі 
жорамалдардың тиісті сипаттамасының сыни бағасы. 
Бұл Компанияның өткен кезеңдердегі іс жүзіндегі 
тәжірибесін ескере отырып, резервтер құру нормала-
рын қайта есептеуді;

• Компанияның кредит тәуекеліне, кредит портфель-
дері мен қаржылық жалдау шарттары портфель-
дерінің құрылымы мен сапасына және олардың 
құнсыздануына тиісті резервтерге қатысты ашып 
көрсетулердің жеткіліктілігін бағалауды қамтиды.

ТӘУЕЛСІЗ АУДИТОРЛАРДЫҢ АУДИТОРЛЫҚ ЕСЕБІ
«ҚАЗАҚСТАН ИПОТЕКАЛЫҚ КОМПАНИЯСЫ» ИПОТЕКАЛЫҚ ҰЙЫМЫ» АҚ 
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Ескертпе 2017 ж. 
мың теңге

2016 ж.
мың теңге

Пайыздық кірістер 4  15,995,742 18,539,350
Пайыздық шығыстар 4 (6,280,876) (9,010,568)
Таза пайыздық кіріс 9,714,866 9,528,782
Комиссиялық кірістер 2,549 1,072
Комиссиялық шығыстар (219,095) (302,672)
Таза комиссиялық шығыс (216,546) (301,600)
Шетел валютасындағы операциялардан таза шығын (18,437) (186,927)
Шығарылған борыштық бағалы қағаздарды сатып алудан түскен 
таза пайда

- 4,978

Өзге операциялық кірістер 686,679 761,912
Операциялық кіріс 10,166,562 9,807,145
Құнсызданудан болған залалдар 5 (2,019,839) (2,456,527)
Персоналға жұмсалған шығындар 6 (1,619,826) (1,488,949)
Жалпы және әкімшілік шығындары 7 (1,615,460) (1,373,010)
Табыс салығын шегергенге дейін болған пайда 4,911,437 4,488,659
Табыс салығы бойынша шығын 8 (1,216,314) (1,399,395)
Бір жылдағы пайда 3,695,123 3,089,264

Әділ құнның таза өзгерістері (160,586) 512,706
Бір жылдағы табыс салығын шегергендегі басқа жиынтық 
кіріс (залал) 

(160,586) 512,706

Бір жылдағы барлық жиынтық кіріс 3,534,537 3,601,970
Акцияға базалық және бөлінген пайда, теңгемен 22(e) 621 555

Табыс салығын шегергендегі басқа жиынтық кіріс (залал) 
Пайда немесе залал құрамына қайта жіктелетін немесе соңынан қайта жіктелуі мүмкін баптар:
Сатуға арналған қолда бар қаржылық активтерін қайта бағалау бойынша резерв.

45-112 беттерде берілген қаржы есептілігін 2018 жылғы 28 ақпанда басшылық мақұлдады және төмендегілердің 
атынан қол қойды: 

Пайдалар немесе залалдар және өзге де жиынтық кіріс туралы есеп оның ажырамайтын бөлігі болып 
табылатын осы қаржылық есептілікке ескертпелермен бірге қаралуы тиіс. 

Мухамеджанов А. Б. 
Басқарма Төрағасы

Сагимкулова Б.Д. 
Басқарушы директор

Тоқтарқожа А.Т. 
Бас бухгалтер

• Жалпы ақпараттарды, сондай-ақ қаржы есептілігі оның негізінде жатқан операциялар мен 
оқиғаларды олардың шынайы берілуін қамтамасыз ететіндей берілген бе екенін ашып көр-
сетуді қосқанда қаржы есептілігінің берілуіне, оның құрылымы мен мазмұнына бағалау жүр-
гіземіз. 

Біз олардың назарына аудиттің жоспарланған көлемі мен мерзімдері туралы ақпараттарды, 
сондай-ақ, аудиттің нәтижелері бойынша маңызды ескертулерді, оның ішінде аудит 
барысында өзіміз анықтаған ішкі бақылау жүйесінің маңызды кемшіліктері туралы 
ақпараттарды жеткізе отырып, корпоративтік басқару үшін жауапты тұлғалармен өзара 
ақпараттық іс-қимылды жүзеге асырамыз. 

Біз, сонымен қатар, корпоративтік басқаруға жауапты тұлғаларға тәуелсіздікке қатысты 
барлық тиісті этикалық талаптардың сақталғандығы туралы өтінішті береміз және осы 
тұлғаларды барлық мәселелер бойынша аудитордың тәуелсіздігіне негізді ықпал етуі мүмкін 
деген барлық өзара қатынастар туралы ақпараттандырдық, ал қажет болған жағдайларда – 
сақтық шаралары туралы да мәлімдедік. 

Біздің корпоративтік басқару үшін жауапты тұлғалардың назарына жеткізген мәселелердің 
ішінде ағымдағы кезеңдегі қаржы есептілігі аудиті үшін мейлінше маңызды болған және 
сәйкесінше аудиттің негізгі деп табылған мәселелерін анықтаймыз. Бұл мәселелерді біз, 
мұндай мәселелерді жария түрде ашу мәселесі заңмен немесе нормативтік актімен тыйым 
салынған жағдайлардан басқасында немесе біздің есебімізде ондай ақпараттың жария түрде 
хабарланбауы тиіс деген өте сирек кездесетін жағдайлардан басқасында ғана сипаттаймыз, 
өйткені мұндай ақпараттың теріс салдары ол хабарға қарағанда әлеуметтік маңызды 
пайдасынан асып түседі деп болжауға болады. 

Тәуелсіз аудиторлардың осы аудиторлық есебінің нәтижесі бойынша тапсырма басшысы:

Асель Урдабаева 
Қазақстан Республикасының Серти-
фикатталған аудиторы 2012 жылғы 
27 тамыздағы Аудитордың біліктілік 
куәлігі № МФ-0000096 

2018 жылғы 28 ақпан

Асель Хаирова 
Жарғы негізінде әрекет ететін «КПМГ 
Аудит» ЖШС бас директоры 

ТӘУЕЛСІЗ АУДИТОРЛАРДЫҢ АУДИТОРЛЫҚ ЕСЕБІ
«ҚАЗАҚСТАН ИПОТЕКАЛЫҚ КОМПАНИЯСЫ» ИПОТЕКАЛЫҚ ҰЙЫМЫ» АҚ 

ПАЙДАЛАР МЕН ЗАЛАЛДАР ЖӘНЕ ӨЗГЕ ДЕ ЖИЫНТЫҚ КІРІС ТУРАЛЫ ЕСЕП
«ҚАЗАҚСТАН ИПОТЕКАЛЫҚ КОМПАНИЯСЫ» ИПОТЕКАЛЫҚ ҰЙЫМЫ» АҚ 

«КПМГ Аудит» ЖШС
2006 жылғы 6 желтоқсанда Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі берген Аудитор-
лық қызметпен айналысуға арналған мемлекеттік лицензия № 0000021



4746 АҚША ҚАРАЖАТЫНЫҢ ҚОЗҒАЛЫСЫ ТУРАЛЫ ЕСЕП 
«ҚАЗАҚСТАН ИПОТЕКАЛЫҚ КОМПАНИЯСЫ» ИПОТЕКАЛЫҚ ҰЙЫМЫ» АҚ 

ҚАРЖЫЛЫҚ ЖАҒДАЙ ТУРАЛЫ ЕСЕП 
«ҚАЗАҚСТАН ИПОТЕКАЛЫҚ КОМПАНИЯСЫ» ИПОТЕКАЛЫҚ ҰЙЫМЫ» АҚ 

Операциялық қызметтен түскен ақша қаражатының қозғалысы 2017 ж. 
мың теңге

2016 ж. 
мың теңге

Алынған пайыздық кірістер 12,692,986 16,184,504
Төленген пайыздық шығыстар (3,446,024) (6,611,235)
Алынған комиссиялық кірістер 2,345 1,010
Төленген комиссиялық шығыстар (122,467) (302,672)
Өзге кірістер бойынша түсімдер 955,228 714,192
Персоналға төленген шығындар (1,494,124) (1,153,692)
Төленген жалпы және әкімшілік шығындар (1,566,594) (1,127,837)

7,021,350 7,704,270
Операциялық активтердің (ұлғаюы) азаюы
Банктер мен өзге қаржы институттарындағы шоттар мен депозиттер (6,037,579) 15,387,917
Клиенттерге берілген кредиттер 5,827,827 24,968,326
Жылжымайтын мүлік объектілерін сатып алуға және салуға төленген аванстар 632,760 (34,617,304)
Қаржылық жалдау шарттары бойынша беруге жататын активтер (8,548,873) (9,124,200)
Аяқталмаған құрылыс (12,274,013) (878,543)
Қаржылық жалдау бойынша дебиторлық берешек 3,716,008 1,975,686
Өзге активтер 359,324 (2,682,361)
Операциялық міндеттемелердің ұлғаюы
Өзге міндеттемелер 963,776 1,224,295
Табыс салығын төлеуге дейінгі операциялық қызметтен түскен 
(пайдаланылған) ақша қаражаттарының таза түсімі 

(8,339,420) 3,958,086

Төленген табыс салығы (456,890) (1,100,777)
Операциялық қызметтен (қызметке) ақша қаражаттарының түсімі 
(пайдалану) 

(8,796,310) 2,857,309

Инвестициялық қызметтен түскен ақша қаражатының қозғалысы 2017 ж. 
мың теңге

2016 ж. 
мың теңге

Сатуға арналған қолда бар қаржылық активтерін сату және сатып алу - 3,481,687
Негізгі құралдар мен материалдық емес активтерді сатып алу (132,079) (549,726)
Инвестициялық меншікті сату 158,017 126,048
Инвестициялық қызметтен ақша қаражаттарының түсуі 25,938 3,058,009

Қаржылық қызметтен түскен ақша қаражатының қозғалысы 2017 ж. 
мың теңге

2016 ж. 
мың теңге

Шығарылған борыштық бағалы қағаздарды сатып алу/өтеу (9,599,700) (21,414,874)
Борыштық бағалы қағаздарды шығарудан түскен түсім 14,374,280
Шығарылған тәртіптелген борыштық бағалы қағаздарды өтеу (10,000,000) -
Өзге тартылған қаражаттардың түсуі - 41,592,292
Өзге тартылған қаражаттарды өтеу (7,150,000) (14,416,667)
Төленген дивидендтер (926,802) -
Акциялар шығару 5,200,000 -
Қаржылық қызметтен ақша қаражатының түсуі/(пайдалану) (8,102,222) 5,760,751
Ақшалай қаражат және олардың баламаларының таза ұлғаюы (азаюы) (16,872,594) 11,676,069
Ақшалай қаражат және олардың баламаларына айырбастау бағамдары 
өзгерістерінің әсері

7,269 177,863

Жыл басындағы жай-күйі бойынша Ақша қаражаттары мен олардың баламалары 38,665,521 26,811,589
Жыл соңындағы жай-күйі бойынша Ақша қаражаттары мен олардың 
баламалары (9-ескертпе)

21,800,196 38,665,521

АКТИВТЕР Ескертпе 2017 ж. 
мың теңге

2016 ж. 
мың теңге

Ақша қаражаттары мен олардың баламалары 9 21,800,196 38,665,521
Банктер мен өзге қаржы институттарындағы шоттар мен 
депозиттер

10 6,109,035 167,534

Сатуға арналған қолда бар қаржылық активтер 11 9,234,246 11,089,637
Клиенттерге берілген кредиттер 12 50,049,179 56,535,641
Қаржылық жалдау бойынша дебиторлық берешек 13 117,838,422 74,921,988
Ағымдағы салық активі 2,645,992 3,201,687
Жылжымайтын мүлік объектілерін сатып алуға және салуға 
төленген аванстар

14 3,746,747 28,212,420

Қаржылық жалдау шарттары бойынша беруге жататын активтер 15 7,652,924 24,221,971
Аяқталмаған құрылыс 16 23,475,511 9,229,741
Негізгі құралдар 2,173,139 2,186,810
Инвестициялық меншік 917,489 1,315,991
Өзге активтер 17 4,842,065 4,783,924
Активтер барлығы 250,484,945 254,532,865

МЕНШІКТІ КАПИТАЛ Ескертпе 2017 ж. 
мың теңге

2016 ж. 
мың теңге

Акционерлік капитал 63,313,800 58,113,800
Эмиссиялық кіріс 12,661 12,661
Акционерлерден сатып алынған меншікті акциялар (2,597,522) (2,597,522)
Қосымша төленген капитал 5,822,856 5,822,856
Резервтік капитал 2,734,447 2,734,447
Сатуға арналған қолда бар қаржылық активтерін қайта бағалау 
бойынша резерв 

(1,366,764) (1,206,178)

Жинақталған залалдар (9,109,985) (11,878,306)
Меншікті капитал барлығы 58,809,493 51,001,758
Меншікті капитал мен міндеттемелер барлығы 250,484,945 254,532,865

МІНДЕТТЕМЕЛЕР Ескертпе 2017 ж. 
мың теңге

2016 ж. 
мың теңге

Шығарылған борыштық бағалы қағаздар 18 43,177,214 37,334,185
Шығарылған тәртіптелген борыштық бағалы қағаздар - 10,152,242
Өзге тартылған қаражаттар 19 29,832,799 35,159,984
Болашақ кезеңдердің кірістері 20 106,893,420 109,964,767
Кейінге қалдырылған салық міндеттемелері 8 1,309,953 1,106,223
Өзге міндеттемелер 21 10,462,066 9,813,706
Міндеттемелер барлығы 191,675,452 203,531,107

Қаржылық жағдай туралы есеп оның ажырамайтын бөлігі болып табылатын осы 
қаржылық есептілікке ескертпелермен бірге қаралуы тиіс. Ақша қаражаттардың қозғалысы туралы есеп оның ажырамайтын бөлігі болып табылатын осы қаржылық есептілікке 

ескертпелермен бірге қаралуы тиіс. 



4948 МЕНШІКТІ КАПИТАЛДАҒЫ ӨЗГЕРІСТЕР ТУРАЛЫ ЕСЕП
«ҚАЗАҚСТАН ИПОТЕКАЛЫҚ КОМПАНИЯСЫ» ИПОТЕКАЛЫҚ ҰЙЫМЫ» АҚ 

МЕНШІКТІ КАПИТАЛДАҒЫ ӨЗГЕРІСТЕР ТУРАЛЫ ЕСЕП 
«ҚАЗАҚСТАН ИПОТЕКАЛЫҚ КОМПАНИЯСЫ» ИПОТЕКАЛЫҚ ҰЙЫМЫ» АҚ 

Меншікті капиталдағы өзгерістер туралы есеп оның ажырамайтын бөлігі болып табылатын осы қаржылық есептілікке 
ескертпелермен бірге қаралуы тиіс.

мың теңге Акционерлік 
капитал

Эмиссиялық 
кіріс

Акционерлерден 
сатып алынған 
меншікті акциялар

Қосымша төлен-
ген капитал

Резервтік 
капитал

Сатуға арналған қолда бар 
қаржылық активтерін қайта 
бағалау бойынша резерв

Жинақталған 
залалдар

Барлығы

2017 жылғы 1 қаңтардағы жай-күйі бойынша қалдық 58,113,800 12,661 (2,597,522) 5,822,856 2,734,447 (1,206,178) (11,878,306) 51,001,758
Жиынтық кірістің барлығы
Бір жылдағы пайда – – – – – – 3,695,123 3,695,123

Өзге жиынтық кіріс
Пайда немесе залал құрамына қайта жіктелетін немесе соңынан қайта жіктелуі мүмкін баптар:
Сатуға арналған қолда бар қаржылық активтерінің әділ 
құнының таза өзгерістері

– – – – – (160,586) – (160,586)

Өзге жиынтық кірістің барлығы – – – – – (160,586) – (160,586)
Бір жылдағы барлық жиынтық кіріс (160,586) 3,695,123 3,534,537

Меншікті капитал құрамында тікелей көрсетілген меншік иелерімен операциялар
Акциялар шығару 5,200,000 – – – – – – 5,200,000
Жарияланған дивидендтер – – – – – – (926,802) (926,802)
2017 жылғы 31 желтоқсандағы жай-күйі бойынша қалдық 63,313,800 12,661 (2,597,522) 5,822,856 2,734,447 (1,366,764) (9,109,985) 58,809,493

2016 жылғы деректер

2017 жылғы деректер

мың теңге Акционерлік 
капитал

Эмиссиялық 
кіріс

Акционерлерден 
сатып алынған 
меншікті акциялар

Қосымша төлен-
ген капитал

Резервтік 
капитал

Сатуға арналған қолда бар 
қаржылық активтерін қайта 
бағалау бойынша резерв

Жинақталған 
залалдар

Барлығы

2016 жылғы 1 қаңтардағы жай-күйі бойынша қалдық 58,113,800 12,661 (2,597,522) 5,822,856 2,734,447 (1,718,884) (14,967,570) 47,399,788
Жиынтық кірістің барлығы
Бір жылдағы пайда – – – – – – 3,089,264 3,089,264

Өзге жиынтық кіріс
Пайда немесе залал құрамына қайта жіктелетін немесе соңынан қайта жіктелуі мүмкін баптар:
Сатуға арналған қолда бар қаржылық активтерінің әділ 
құнының таза өзгерістері

– – – – – 512,706 – 512,706

Өзге жиынтық кірістің барлығы – – – – – 512,706 – 512,706
Бір жылдағы барлық жиынтық кіріс – – – – – 512,706 3,089,264 3,601,970
2016 жылғы 31 желтоқсандағы жай-күйі бойынша қалдық 58,113,800 12,661 (2,597,522) 5,822,856 2,734,447 (1,206,178) (11,878,306) 51,001,758
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«ҚАЗАҚСТАН ИПОТЕКАЛЫҚ КОМПАНИЯСЫ» ИПОТЕКАЛЫҚ ҰЙЫМЫ» АҚ 

2017 ЖЫЛҒЫ 31 ЖЕЛТОҚСАНДА АЯҚТАЛҒАН ЖЫЛДЫҢ ҚАРЖЫЛЫҚ ЕСЕПТІЛІГІНЕ ЕСКЕРТПЕ
«ҚАЗАҚСТАН ИПОТЕКАЛЫҚ КОМПАНИЯСЫ» ИПОТЕКАЛЫҚ ҰЙЫМЫ» АҚ 

Ескертулер

1 Есеп беруші ұйым

(A) Ұйымдық құрылымы мен қызметі

«Қазақстан Ипотекалық Компаниясы» Ипотекалық ұйымы» АҚ 2000 жылғы 29 желтоқсанда 
Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің (бұдан әрі – ҚРХБ) 2000 жылғы 20 желтоқсандағы 
№469 Қаулысына сәйкес құрылды. Компанияның негізгі қызметі реттеуші органдардың 
лицензиясына сәйкес ипотекалық кредиттер бойынша талап ету құқықтарын сатып алу, 
қаржылық жалдау және ипотекалық кредит беру болып табылады. Компания сенімгер-
лікпен басқару, факторинг, форфейтинг және лизинг операцияларын қосымша жүзеге 
асыра алады.

2010 жылғы 12 сәуірде Компания кредит берудің банк операциясын жүргізу үшін №5.1.69 
банктік лицензиясын алды. 

Компания қызметі Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкімен реттеледі.

Компанияның заңды мекенжайы: Қазақстан Республикасы, 050012, Алматы қаласы, 
Қарасай батыр көшесі, 98. Компанияның Астана қаласында өкілдігі бар. 

(Б) Акционерлер

2017 жылғы 31 желтоқсандағы жағдайы бойынша Компания «Бәйтерек» ұлттық басқарушы 
холдингі АҚ-ның («Бәйтерек» ҰБХ» АҚ) меншігіне 100% өткен. 

(В) Қазақстан Республикасында шаруашылық қызметті жүзеге асыру шарттары

Компания қызметін көбіне Қазақстан Республикасы аумағында іске асырады. Тиісінше, да-
мушы нарықтың ерекшеліктері тән Қазақстан экономикасы мен қаржы нарықтары Ком-
пания бизнесіне әсер етеді. Құқықтық, салық және әкімшілік жүйе дамуын жалғастыруда, 
алайда олардың талаптарын әр түрлі түсіндіру тәуекелімен түйіндескен, әрі жиі өзгері-
стерге ұшырап отырады, бұлар басқа заңдық және қазыналық кедергілермен қосылып, 
Қазақстанда бизнес жүргізетін кәсіпорындар үшін қосымша проблемалар туғызады. Со-
нымен бірге 2015 жылы болған Қазақстан теңгесінің құнсыздануы және әлемдік нарықтар-
да мұнай бағасының төмендеуі шаруашылық қызметті жүзеге асыру шарттарының айқын-
сыздығы деңгейін ұлғайтты.

Ұсынылып отырған қаржы есептілігі Компания қызметі мен қаржылық жағдайының нәти-
желеріне қолда бар қаржы-шаруашылық қызметін жүргізу талаптарының тигізетін әсеріне 
басшылықтың берген бағасын көрсетеді. Қаржы-шаруашылық қызметін жүргізудің кейінгі 
даму талаптары басшылықтың берген бағасынан өзгеше болуы мүмкін.

2 Есеп негіздері
(A) Қолданылатын стандарттар

Осы қаржылық есептілік Қаржылық есептіліктің халықаралық стандарттарына (бұдан әрі – 
ХҚЕС) сәйкес дайындалды.

(Б) Қаржылық көрсеткіштерді бағалау қағидаттары 

Қаржылық есептілік сату үшін қолда бар әділ құны бойынша көрсетілген қаржы активтері-
нен басқа, іс жүзіндегі шығындарды есепке алу қағидатына сәйкес әзірленді. 

(В) Функционалды валюта және есептілікті ұсыну валютасы

Компанияның функционалдық валютасы теңге болып табылады, ол Қазақстан Республика-
сының ұлттық валютасы болып табыла отырып, Компания өткізетін көптеген операциялар 
мен оның қызметіне әсер ететін олармен байланысты жағдайлардың экономикалық мәнін 
ең жақсы түрде ашып көрсетеді. 

Теңге, сонымен қатар, осы қаржы есептілігінің деректерін көрсететін валюта болып табылады. 

Теңгеде берілген барлық сандық көрсеткіштер, егер өзгеше көрсетілмесе, жуық мыңға 
дейін дөңгелектелген. 

(Г) Бағалаулар мен пайымдауларды пайдалану

Қаржы есептілігін ХҚЕС талаптарына сәйкес әзірлеу басшылықтан қолданылатын есеп сая-
саты қағидаттары мен көрсетілген сома активтеріне, міндеттемелерге, кірістер мен шығы-
старға әсер ететін кәсіби пайымдауларды, есептік бағалар мен жорамалдарды пайдала-
нуды талап етеді. Іс жүзіндегі нәтижелер көрсетілген есептік бағалардан өзгеше болуы 
мүмкін.

Бағалау мен оның негізінде жатқан жорамалдар тұрақты негізде қайта қаралып отырады. 
Бағадағы түзетулер тиісті бағалаулар қайта қарастырылған есептілік кезеңінде және олар 
туралы сөз қозғалатын кез келген келесі кезеңдерде танылады. 

Есеп саясаты ережелерін қолдану кезіндегі елеулі анықталмаған бағалаулар мен сыни 
уәжді пайымдауларға қатысты ақпарат берілген: 
• Сатуға арналған қолда бар қаржылық активтер бөлігінде – 11-ескертпе;
• клиенттерге берілген кредиттер бөлігінде – 12-ескертпе;
• өзге тартылған қаражаттар бөлігінде – 19-ескертпе.

(Д) Есеп саясатындағы өзгерістер 

Компания 2017 жылғы 1 қаңтарда бастапқы қолдану күнімен стандарттарға мынадай түзе-
тулерді қабылдады:
• «Ақпаратты ашуға қойылатын талаптарды қайта қарау жөніндегі жоба (ХҚЕС-ке (IAS) 

7 түзетулер). IAS 7 «Ақша қаражаттарының қозғалысы туралы есеп» ақпаратты ашуға 
қойылатын талаптарды қайта қарау бойынша ХҚЕС жөніндегі Кеңестің анағұрлым ауқым-
ды жобасы шеңберінде өзгертілді. Түзетулер қаржылық есептілікті пайдаланушыларға 
ақша ағындарының өзгерістерімен байланысты, сондай-ақ, байланысты емес өзгері-
стерді қамтығанда, қаржылық қызметпен шарттасылған міндеттемелердегі өзгерістерді 
бағалауға мүмкіндік беретін ақпаратты ашуды талап етеді. Ақпаратты ашуға қойылатын 
талаптарды орындау тәсілдерінің бірі кезең басында және соңында қаржылық қызмет 
шеңберінде туындайтын міндеттемелер қалдықтары арасында салыстырып тексерудің 
беруімен тұжырымдалады. Алайда түзетулердің мақсатына ашудың өзге форматында да 
қолжеткізілуі мүмкін.

3 Есеп саясатының негізгі ережелері
Бұдан әрі сипатталған есеп саясатының ережелерін Компания аталған қаржылық есептілік-
те көрсетілген барлық есепті кезеңдерде бірізділікпен қолданды. 

(A) Шетел валютасы

Шетел валютасындағы операцияларды жасау күнінде қолданыста болған валюта бағамда-
ры бойынша Компанияның тиісті функционалдық валютасына аударылады. 

Есепті күндегі жай-күйі бойынша шетел валютасында берілген монетарлық активтер мен 
міндеттемелер есепті күнде қолданыста болған валюта бағамы бойынша функционалдық 
валютаға аударылады. Шетел валютасында берілген монетарлық активтер және міндетте-
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құны бар сатуға арналған барлық туынды қаржы құралдары, сондай-ақ шығарылған опци-
ондық келісімшарттар қаржы есептілігінде міндеттемелер сияқты көрсетіледі. 

Басшылық, қаржы құралдарын, олардың бастапқы тану сәтінде қандай тану санатына 
жатқызу керектігін анықтайды. Өзгертулері кезең ішіндегі табыс пен шығын құрамында 
көрсетілетін, әділ құны бойынша бағаланатын санатқа жатқызудың бастапқы тану сәтін-
дегі туынды қаржы құралдары мен қаржы құралдары, өзгертулері кезең ішіндегі табыс 
пен шығын құрамында көрсетілетін, әділ құны бойынша бағаланатын қаржы құралдары 
санатынан жіктелмейді. Егер қаржы активтері кредиттерді анықтау мен дебиторлық бе-
решектерге жауап беретін болса, онда ол өзгертулері кезең ішіндегі табыс пен шығын 
құрамында көрсетілетін, егер Компанияның аталған активтерді жақын болашақта немесе 
оларды өтеу мерзімі басталғанша оларды ұстап қалу ниеті мен мүмкіндіктері бар болса, 
әділ құны бойынша бағаланатын қаржы құралдары санатынан немесе сату үшін қолда 
бар активтер санатынан қайта жіктелуі мүмкін. Басқа қаржы құралдары өзгертулері ке-
зең ішіндегі табыс пен шығын құрамында көрсетілетін, әділ құны бойынша бағаланатын 
қаржы құралдары санатынан өте сирек жағдайларда қайта жіктеледі. Сирек кездесетін 
жағдайларға, жақын арадағы болашақта қайталануы екіталай болған бірегей ерекше 
жағдайлар жатады. 

Кредиттер мен дебиторлық берешектер Компанияның төменде көрсетілгендерден 
басқа, тіркелген немесе белгілі бір төлемдермен көрсетілетін, белсенді қызмет атқаратын 
нарықпен бағасы белгіленбейтін туынды емес қаржы активтерін білдіреді:
• дереу немесе таяу болашақта сатқалы отырған;
• бастапқы тану сәтінде өзгертулері кезең ішіндегі табыс пен шығын құрамында көр-

сетілетін, әділ құны бойынша бағаланатындарын санатына анықталғандар болып табы-
латындар;

• бастапқы тану сәтінде сату үшін қолда бар активтер санатына жатқызылатындары; 
• кредиттің құнсыздануынан басқа себептер бойынша Компания барлық бастапқы жүр-

гізілген инвестицияларды өтей алмайтындары. 

Өтеу мерзіміне дейін ұсталатын инвестициялар келесілерді қоспағанда, Компания өтеу 
мерзіміне дейін ұстауға ниеті бар және қабілетті, тіркелген немесе белгіленген төлемдері 
бар және өтеу мерзімі тіркелген туынды емес қаржылық активтер болып табылады:
• Компания бастапқы тану сәтінде өзгерістері кезеңдегі пайданың немесе залалдың құра-

мында көрсетілетін әділ құны бойынша бағаланатын қаржылық құралдар санатына 
жатқызған;

• Компания сатуға арналған қолда бар активтер санатына жатқызған; 
• немесе кредиттердің және дебиторлық берешектің анықтамасына сәйкес келетін.

Сатуға арналған қолда бар қаржы активтері сатуға арналған қолда бар қаржылық актив-
тер санатына жататын немесе қарыздарға және дебиторлық берешекке, өтеу мерзіміне 
дейін ұсталатын инвестицияларға немесе өзгерістері кезеңдегі пайданың немесе залал-
дың құрамында көрсетілетін әділ құны бойынша бағаланатын қаржылық құралдарға жат-
пайтын қаржылық активтер болып табылады.

(II) Тану

Қаржылық активтер және міндеттемелер қаржылық жағдай туралы есепте компания көр-
сетілген қаржылық құралдарға қатысты келісім-шарттық қатынастар жасаған кезде көр-
сетіледі. Қаржылық активтерді стандартты сатып алудың барлық жағдайлары есеп айыры-
сулар жасалған күні көрсетіледі.

(III) Бағалау

Қаржылық актив немесе міндеттеме бастапқыда шынайы бағасы бойынша бағаланады, 
қаржылық актив немесе міндеттеме өзгерістері кезеңдегі пайданың немесе залалдың 
құрамында көрсетілетін әділ құны бойынша бағаланбаған жағдайда, оған қаржылық ак-
тивті немесе міндеттемені сатып алуға немесе шығаруға тікелей жататын мәмілелер бой-
ынша шығындар қосылады. 

мелермен операциялардан пайда немесе залал есеп берілетін кезең соңындағы жағдай 
бойынша валюталық бағаммен қызметтік валютаға аударылған шет ел валютасының амор-
тизацияланған құны және кезең ішінде төленген төлемдер мен тиімді мөлшерлеме бойын-
ша есептелінген шамаға түзетілген кезең басындағы жағдай бойынша қызметтік валюта-
ның амортизацияланған құны арасындағы айырмашылықтарды білдіреді.

Шетел валютасында көрсетілген әділ құны бойынша бағаланатын монетарлық емес ак-
тивтер мен міндеттемелер әділ құнды анықтау күнінде қолданыста болған валюта баға-
мы бойынша функционалдық валютаға аударылады. Шетел валютасында берілген және іс 
жүзіндегі шығындар бойынша көрсетілген монетарлық емес активтер мен міндеттемелер 
операцияларды жасау күнінде қолданыста болған валюта бағамы бойынша функционал-
дық валютаға аударылады. 

Шет ел валютасына ауыстыру нәтижесінде туындаған бағамдық айырмашылықтар айыр- 
машылық құнсыздану салдарынан туындаған жағдайларды қоспағанда, сату үшін қол-
да бар үлестік қаржы құралдарын аударған кезде туындайтын айырмашылықты қоспай, 
пайда немесе залал құрамында көрсетіледі, қандай да бір жағдайда өзге жиынтық кіріс 
құрамында көрсетілген бағамдық айырмашылық пайда немесе залал құрамында қайта 
жіктеледі; хеджирлеу тиімді болып табылған жағдайда шетелдік операцияларға таза инвес- 
тицияларды хеджирлеу ретінде көрсетілген қаржылық міндеттемелер; хеджирлеу тиімді 
болып табылған жағдайда өзге жиынтық кіріс құрамында көрсетілген, талаптарға сәйкес 
келетін ақша қаражаты ағындарын хеджирлеу операциялары.

(Б) Ақша қаражаттары мен олардың баламалары

Ақша қаражаттары мен олардың баламаларына ҚРҰБ мен басқа банктердегі банкноттар 
мен монеталар, бос қалдықтар («Ностро» типіндегі шоттар), сондай-ақ Компанияның қысқа 
мерзімді міндеттемелерін реттеу үшін пайдаланылатын және әділ құнның өзгеруінің еле-
улі тәуекеліне түспеген 3 айдан аз бастапқы өтеу мерзімі бар жоғары өтімділікті қаржылық 
активтері кіреді. Ақша қаражаттары мен олардың баламалары қаржылық жағдайы туралы 
есепте амортизацияланған құны бойынша көрсетіледі. 

(В) Қаржы құралдары

(I) Жіктеу 

Әділ құны бойынша бағаланатын, өзгерістері пайда немесе залал құрамында көрсетілетін 
қаржы құралдары қаржы активтерін немесе міндеттемелерді білдіреді, олар:
• негізінен, таяу болашақта сату немесе сатып алу мақсатында сатып алынады, немесе 

туындайды;
• бірге басқарылатын және ол бойынша қысқа мерзімді келешекте пайда алу дәлелі бар 

сәйкестендірілетін қаржы құралдары портфелінің бөлігі болып табылады;
• туынды болып табылады (іс жүзінде қолданылатын хеджирлеудің тиімді құралдары 

ретінде пайдаланылатын және қаржылық кепілдік шарттары болып табылатын туынды 
қаржы құралдарын қоспағанда);

• алғашқы тану сәтінде өзгертулері кезең ішіндегі табыс және залалдар құрамында көр-
сетілетін, әділ құны бойынша бағаланатын санатқа анықталғандар болып табылады. 

Егер төменде көрсетілген талаптардың бірі орындалса, Компания қаржы активтері мен 
міндеттемелерін әділ құны бойынша бағаланатын санатқа жатқызады және олардағы өз-
гертулер кезеңдегі пайда және залалдар құрамында көрсетіледі:
• активтерді немесе міндеттемелерді басқару және оларды бағалау әділ құн негізінде жүр-

гізіледі және ішкі есептерде көрсетіледі;
• осындай амалдар толығымен немесе айтарлықтай бухгалтерлік есептегі сәйкессіздіктер 

әсерін жояды немесе олар басқаша көрсетілуі мүмкін; 
• активтер және міндеттемелер, ақша қаражаттары шартынан күтілетін және олардың 

ағымын айтарлықтай өзгертетін енгізілген туынды қаржы құралдарынан тұрады. 

Дұрыс бағаланған әділ құны бар, сатуға арналған барлық туынды қаржы құралдары, сон-
дай-ақ сатып алынған опциондық келісімшарттар активтер сияқты көрсетіледі. Теріс әділ 
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ның арасындағы айырмашылықты ұзарту үшін түзетілген әділ құны бойынша бағаланады. 
Бастапқы танылудан кейін айырмашылық сәйкесті түрде құралдың барлық ғұмыры бойын-
да бірақ, бағалау бақыланатын шығыс мәліметтерімен толық расталған немесе операция 
аяқталған кезден кешіктірмей пайда мен залал құрамында көрсетіледі.

Егер әділ құны бойынша бағаланатын актив немесе міндеттеме сұраныс бағасы мен ұсыну 
бағасына ие болса, активтер мен ұзын позициялар сұраныс бағасының негізінде бағалана-
ды, міндеттемелер мен қысқа позициялар ұсыныс бағасының негізінде бағаланады. 

Компания өзгерістер жүзеге асырылған есепті кезеңнің соңында әділ құн бағаларының ие-
рархиясында деңгейлер арасындағы аударымды таниды.

(V) Кейінгі бағалау кезінде пайда болатын пайдалар және залалдар

Қаржылық активтің немесе міндеттеменің әділ құны өзгерген кезде пайда болатын пайда-
лар немесе залалдар келесі түрде көрсетіледі: 
• өзгерістері кезеңдегі пайданың немесе залалдың құрамында көрсетілетін әділ құны бой-

ынша бағаланатын қаржылық құралдар санатына жатқызылған қаржылық құрал бойын-
ша пайда немесе залал пайданың немесе залалдың құрамында көрсетіледі;

• сатуға арналған қолда бар актив бойынша пайда немесе залал активті тану тоқтатылған 
сәтке дейін, бұрын капиталдың құрамында, пайданың немесе залалдың құрамында көр-
сетілген жинақталған пайдалар немесе залалдар бір мезгілде жатқызылып, капиталдың 
құрамында басқа жиынтық табыс ретінде көрсетіледі (сатуға арналған қолда бар қарыз-
дық қаржылық құралдарға қатысты құнсызданудан және оң немесе теріс бағамдық айыр- 
машылықтан келген зияндарды қоспағанда). Сатуға арналған қолда бар актив бойынша 
пайыздық табыс сыйақының тиімді мөлшерлемесі әдісі пайдаланылып, пайда болған сәт-
те пайданың немесе залалдың құрамында көрсетіледі. 

Амортизацияланған құны бойынша көрсетілген қаржылық активтер және міндеттемелер 
бойынша пайда немесе залал қаржылық активті немесе міндеттемені тану тоқтатылған не-
месе олар құнсызданған жағдайда, сондай-ақ тиісті амортизацияны есептеу барысында 
жиынтық табыс туралы есепте көрсетіледі. 

(VI) Танудың тоқтатылуы

Компания қаржылық активті осы қаржылық актив бойынша ақша қаражаттарының ағы-
нына шартта қарастырылған құқықтарын жоғалтқан сәтте, не ол активтің осы түріне мен-
шік құқығымен байланысты барлық тәуекелдер мен тиімділіктер басқа тарапқа берілетін 
немесе Компания активтің осы түріне меншік құқығымен байланысты барлық тәуекелдер 
мен тиімділіктерді бермейтін де, өзінде сақтамайтын да, бірақ қаржылық активті бақылау-
да ұстамайтын мәміле жасалуының нәтижесінде қаржылық активті басқа тарапқа берген 
кезде қаржылық активті тануды тоқтатады. Компания оларға қатысты тануды тоқтату тура-
лы талап қойған, басқа тарапқа берілген қаржылық активтерге қатысудың кез-келген үлесі 
қаржылық жағдай туралы есепте бөлек актив немесе міндеттеме ретінде танылады. Ком-
пания қаржылық міндеттемені тануды ол бойынша келісім-шарттық міндеттемелер орын-
далған, күші жойылған немесе тоқтатылған кезде тоқтатады. 

Компания олардың шарттары бойынша қаржылық жағдай туралы есепте танылған актив-
терді беретін мәмілелер жасасады, бірақ берілген активтерге меншік құқығымен байланы-
сты барлық тәуекелдер мен тиімділіктердің барлығын немесе бір бөлігін өзіне қалдырады. 
Компания тәуекелдер мен тиімділіктердің барлығын немесе бір бөлігін өзінде қалдырған 
кезде басқа тарапқа берілген активтерді тануды тоқтатпайды. 

Компания олардың шарттары бойынша қаржылық активке меншік құқығымен байланысты 
барлық тәуекелдер мен тиімділіктерді өзінде сақтамайтын, бірақ басқаларға бермейтін 
де мәміле жасаған кезде егер Компания активті бақылау құқынан айырылған болса, осы 
қаржылық активті тануды тоқтатады. 

Егер активті басқаларға беру кезінде Компания оны бақылау құқығын өзінде сақтаса, оның 
құны өзгерумен Компанияның бейімделген деңгейі ретінде анықталатын активке қатысу-
ды өзіне қалдырған сол деңгейде активтерді тануды жалғастырады. 

Егер Компания меншікті борыштық міндеттемелерді сатып алса, онда ол қаржылық 

Активтер болып табылатын туынды қаржылық құралдарды қоса, қаржылық активтер 
бастапқы танылған соң, келесілерді қоспағанда, мәмілелер бойынша сатудың немесе өзге-
ше істен шығудың нәтижесінде келуі мүмкін қандай да бір шығындар шегерілмей, олардың 
әділ құны бойынша бағаланады: 
• сыйақының тиімді мөлшерлемесі әдісі қолданылып, амортизацияланған құны бойынша 

бағаланатын кредиттер және дебиторлық берешек;
• сыйақының тиімді мөлшерлемесі әдісі қолданылып, амортизацияланған құны бойынша 

бағаланатын, өтеу мерзіміне дейін ұсталатын инвестициялар;
• белсенді жұмыс істейтін рынокта бағасы белгіленбейтін және әділ құнын сенімділікпен 

анықтауға болмайтын үлестік құралдарға инвестициялар. Осыған ұқсас құралдар қаржылық 
есепте іс жүзіндегі құны бойынша көрсетіледі.

Өзгерістері кезеңдегі пайданың немесе залалдың құрамында көрсетілетін әділ құны бой-
ынша бағаланатын қаржылық міндеттемелерден және әділ құны бойынша көрсетілген 
қаржылық активті аудару оны танудың тоқтатылуын қажет етпейтін кезде пайда болатын 
қаржылық міндеттемелерден басқа барлық қаржылық міндеттемелер амортизацияланған 
құны бойынша бағаланады. 

(IV) Амортизацияланған құны

Қаржылық активтің немесе міндеттеменің амортизацияланған құны актив немесе мін-
деттеме бастапқы танылу кезінде бастапқы танылған құны мен өтеу сәтіндегі құнының 
арасындағы айырмашылықтың жинақталған амортизациясының шамасына түзетілген 
негізгі берешек сомасы шегіріліп ол бойынша бағаланған, тиімді пайыздық мөлшерлеме 
әдісі пайдаланылып, сондай-ақ құнсызданудан келген залал шегеріліп анықталған құн бо-
лып табылады. Сыйақылар мен дисконттардың шамасы, сондай-ақ, мәмілелер бойынша 
шығындар сомалары тиісті қаржылық құралдың теңгерімдік құнына кіргізіледі және осы 
қаржылық құралдың тиімді пайыздық мөлшерлемесіне байланысты амортизацияланады. 

(V) Әділ құн бойынша бағалау қағидаты

Әділ құн бағалау күніндегі негізгі нарықта нарық қатысушылары арасында жасалған қа-
рапайым мәміле жағдайында немесе ол болмаған жағдайда, мейлінше белсенді нарықта 
аталған күнде Компанияның қолжетімділігі бар міндеттемелерді беру кезінде төленген не-
месе сату барысында алынуы мүмкін болған құнды білдіреді. Міндеттемелердің әділ құны 
оның орындалмау тәуекелін көрсетеді. 

Компания қаржылық құралдың әділ құнын мүмкіндігінше осы қаржы құралының белсенді 
нарықтағы баға белгіленімдерін пайдаланып бағалайды. Егер баға белгіленімдерді оңай 
білуге болатын және олар нарықтың тәуелсіз қатысушыларының арасындағы іс жүзіндегі 
және үнемі жасалатын мәмілелерді көрсететін болса, нарық белсенді деп танылады. 

Егер белсенді нарықта ағымдағы баға белгілеу болмаған жағдайда, Компания мейлінше 
жоғары бақыланатын шығыс мәліметтерін және мейлінше төмен бақыланбайтын шығыс 
мәліметтерін пайдаланумен бағалау әдісі арқылы әділ құнын белгілейді. Таңдалған баға-
лау әдістеріне, аталған жағдайларда нарық қатысушылары назарға алуы мүмкін болған 
барлық факторлар жатады. 

Қаржылық құралдың әділ құнының оны бастапқы тану кезіндегі ең жақсы дәлелі жасалған 
мәміленің бағасы, яғни қаржылық құрал үшін төленген немесе алынған өтемнің әділ құны 
болып табылады. Егер мәміленің бағасы қаржылық құралдың әділ құнының оны бастапқы 
тану кезіндегі ең жақсы дәлелі болып табылатын болса, қаржылық құрал бастапқыда мәміле 
бағасының негізінде бағаланады және осы баға мен бағалау әдісін пайдаланудың нәти-
жесінде алынған бастапқы құнның арасында пайда болатын кез-келген айырмашылықтар 
қаржылық құрал айналымда болған кезеңде, бірақ бағалау қол жетімді деректермен толық 
расталған сәттен немесе мәміле жабылған сәттен кешіктірмей тиісті түрде пайданың не-
месе залалдың құрамында көрсетіледі. Егер Компания бастапқы тану кезіндегі әділ құн-
мен мәміле бағасында айырмашылықтар бар деп анықтаса және әділ құны ұқсас актив 
пен міндеттеменің белсенді нарығындағы ағымдағы баға белгілеумен расталмаған болса 
және олар бақыланатын шығыс мәліметтерін ғана пайдаланатын бағалау әдістеріне негіз-
делмеген болса, қаржы құралы бастапқы танылу барысында әділ құны мен мәміле бағасы-



5756 2017 ЖЫЛҒЫ 31 ЖЕЛТОҚСАНДА АЯҚТАЛҒАН ЖЫЛДЫҢ ҚАРЖЫЛЫҚ ЕСЕПТІЛІГІНЕ ЕСКЕРТПЕ
«ҚАЗАҚСТАН ИПОТЕКАЛЫҚ КОМПАНИЯСЫ» ИПОТЕКАЛЫҚ ҰЙЫМЫ» АҚ 

2017 ЖЫЛҒЫ 31 ЖЕЛТОҚСАНДА АЯҚТАЛҒАН ЖЫЛДЫҢ ҚАРЖЫЛЫҚ ЕСЕПТІЛІГІНЕ ЕСКЕРТПЕ
«ҚАЗАҚСТАН ИПОТЕКАЛЫҚ КОМПАНИЯСЫ» ИПОТЕКАЛЫҚ ҰЙЫМЫ» АҚ 

ге болатын осы құқықты іске асыру күнінде әділ құннан қаншалықты төмен болатыны 
күтіліп отырғандай баға бойынша активті сатып алуға құқылы; 

• жалдау мерзімі меншік құқығын беру болмағанның кездің өзінде активтің экономикалық 
қызмет ету мерзімінің басым бөлігіне таралады; 

• жалдау қатынастарының басталу күніне келтірілген жалға алу төлемінің минималды 
құны жалдау мәні болып табылатын активтің әділ құнына тең немесе

• жалға берілген активтер тек қана жалға алушының маңызды емес түрлендіруді пайдала-
на алатын арнайы сипатқа ие. 

Компания лизинг беруші ретінде жалдауға құйылған таза инвестицияларға тең сома-
дағы қаржылық жалдауға берілген активтерді көрсетеді. Қаржылық кірісті кейіннен тану 
қаржылық жалдауға Компанияның таза инвестициясының ішкі тұрақты кірістілік нормасы-
ның негізінде қаржылық кірісті көрсететін кестеге негізделеді. 

(Д) Алынған активтер

Алынған активтер екі өлшемнің ең аз шамасымен есепке алынады: нақты өзіндік құнымен 
немесе сатылуы мүмкін таза құнымен. Бастапқы құны жаппай сәйкестендіру әдісі негізінде 
анықталады және алынған күні қаржылық жалдау бойынша талаптарға сәйкес таза тең-
герімдік құнымен көрсетіледі. 

Сатылуы мүмкін таза құны – бұл жұмыстың аяқталуына және іске асыруға есепке алынған 
шығындарды шегерумен іскерлік айналымның қалыпты жағдайларында қорларды сату-
дың болжанған бағасы. 

(Е) Негізгі құралдар

(I) Меншікті активтер

Негізгі құралдардың объектілері жинақталған амортизациялар сомасын және құнсызда-
нудан болған залалдарды шегерумен өзіндік құны бойынша көрсетіледі. 

Егер негізгі құралдар объектісінің пайдалы қолдану мерзімі әр түрлі бірнеше құрамдас 
бөліктерден тұрса, ондай құрамдас бөліктер негізгі құралдардың жеке объектілері ретін-
де көрсетіледі. 

(II) Жалға алынған активтер

Жалдау шарттары, олармен қойылған шарттар бойынша Компания иеленумен байла-
нысты барлық тәуекелдер мен пайданы өзіне қабылдайды, қаржылық жалдау шарттары 
ретінде жіктеледі. Қаржылық лизинг аясында сатып алынған негізгі құралдардың объек-
тілері, қаржылық есептілікте екі өлшемнің ең аз шамасы сомасымен: әділ құны немесе жи-
нақталған амортизациялар сомасын және құнсызданудан болған залалдарды шегерумен 
жалдау басталған күні ағымдағы кезеңде көрсетілген ең төменгі лизинг төлемдер құнымен 
көрсетіледі. 

(III) Амортизация

Негізгі құралдар бойынша амортизация оларды жарамды пайдаланудың болжанған 
мерзімі аралығында бірдей есептеу әдісімен есептеледі және пайда немесе залалдар құра-
мында көрсетіледі. Амортизация объекті сатып алынған күннен бастап, ал шаруашылық 
тәсілмен салынған негізгі құрал объектілері үшін – объекті құрылысы аяқталып және оны 
пайдалануға беру дайын болған кезеңнен бастап есептеледі. Жер учаскелері бойынша 
амортизация есептелмейді. 

Негізгі құралдардың әр түрлі объектілерінің жарамды пайдалану мерзімдері мынадай түр-
де көрсетілуі мүмкін:
• ғимарат 8-100 жыл;
• компьютерлік жабдық 2-10 жыл;
• көлік құралдары 5-7 жыл;
• өзге активтер  3-20 жыл.

жағдайы туралы есептіліктен алынады және міндеттемелердің баланстық құны және 
төленген өтемдер арасындағы айырмашылық міндеттемелерді мерзімінен бұрын өтеуден 
түскен пайда немесе шығын құрамына енгізіледі. 

Компания өндіріп алуға үмітсіз деп танылған активтерді есептен шығарады. 

(VII) «РЕПО» және «кері РЕПО» мәмілелері

Кері сатып алу міндеттемесімен сату туралы келісімдер шеңберінде сатылған бағалы 
қағаздар (бұдан әрі – «РЕПО мәмілелері») бағалы қағаздар кепілдігімен қамтамасыз етіл-
ген қаржыландыруды тарту операциялары сияқты көрсетіледі, бұл ретте бағалы қағаздар 
қаржылық жағдай туралы есепте көрсетілуін жалғастырады, ал «РЕПО» мәмілелері бойын-
ша кредиторлық берешек құрамына кіргізілген контрагенттер алдындағы міндеттемелер 
жағдайға байланысты банктердің шоттары мен депозиттері немесе клиенттердің ағымдағы 
шоттары мен депозиттері құрамында көрсетіледі. Сату бағасы мен кері сатып алу бағасы 
арасындағы айырмашылық тиімді пайыздық мөлшерлеме әдісін пайдалана отырып, «РЕПО» 
мәмілесінің әрекет ету кезеңіндегі пайда немесе залал құрамында көрсетіледі.

Кері сатып алу міндеттемесімен сату туралы келісімдер шеңберінде (бұдан әрі – «кері РЕПО 
мәмілелері») сатып алынған, «кері РЕПО» мәмілелері бойынша дебиторлық берешектің құра-
мына кіргізілген бағалы қағаздар жағдайға байланысты банктерге берілген кредиттер неме-
се клиенттерге берілген кредиттер құрамында көрсетіледі. Сату бағасы мен кері сатып алу 
бағасы арасындағы айырмашылық тиімді пайыздық мөлшерлеме әдісін пайдалана отырып, 
«кері РЕПО» мәмілесінің әрекет ету кезеңіндегі пайда немесе залал құрамында көрсетіледі. 

Егер міндетті түрде кері сату міндеттемесімен жасалған сатып алу туралы келісімдердің 
шеңберінде сатып алынған активтер үшінші тұлғаларға сатылса, бағалы қағаздарды қайта-
ру міндеттемесі сатуға арналған міндеттеме ретінде көрсетіледі және әділ құны бойынша 
бағаланады.

(VIII) Активтер мен міндеттемелерді өзара есепке алу

Қаржы активтері мен міндеттемелері өзара есепке алынып қаржы жағдайы туралы нет-
то-көлемінде, тек Компанияның қазіргі сәтте танылған сомалардың өзара есебін іске 
асыру құқығына заңды қорғанысы және олар бойынша нетто-негізде есептесуді жүргізу 
немесе активті таратып, міндеттемені бір кезде орындау ниеті бар болғанда ғана қаржы 
туралы есепте көрсетіледі. Компания қазіргі сәтте өзара есептесуді жүргізу үшін, егер 
аталған құқық болашақтағы жағдайларға негізделмеген болса және заңды тұрғыда қара-
пайым қызмет барысында орындалған болып табылғанындай, міндеттемелер орындал-
маған жағдайда да, қауқарсыздықта да немесе Компанияның не болмаса кез келген контр-
агенттердің бірінің банкроттығында да заңды қорғаныспен қамтамасыз етілген іске асыру 
құқығына ие болады. 

(Г) Жалдау 

Жалдау егер ол активтерді иеленумен байланысты барлық тәуекелдер мен пайдаларды 
беруді білдірсе, қаржылық жалдау сияқты жіктеледі. Жалдау егер ол активтерді иеленумен 
байланысты барлық тәуекелдер мен пайдаларды беруді білдірмесе,операциялық жалдау 
сияқты жіктеледі.

Компанияның лизингтік операциялары ХҚЕС (IAS) 17 «Жалдау» сәйкес жалға алудың 
басталған күніндегі қаржылық жалдау ретіндегілер болып жіктеледі. 

Қаржылық жалдау – активті иеленумен байланысты барлық тәуекелдер мен пайдалар-
ды түгел беруді қарастыратын жалдау болып табылады. Меншік құқығы, соңында берілуі 
де, берілмеуі де мүмкін. Жалдаудың қаржылық немесе операциялық ретінде жіктелуі көп 
жағдайда, шарт нысанына қарағанда операцияның мазмұнына байланысты болады. Төмен-
де жалдаудың жіктемесін қаржылыққа әкелетін жағдайлардың мысалдары келтірілген: 
• жалға алу шарты меншік құқығын жалдау мерзімі соңында жалға алушының активіне бе-

руді қарастырады;
• жалгер жалгерлік қатынастар басталу күнінде осы құқықты іске асыруды негізді күту-
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растаулар болғанда Компания құнсызданудан болған кез келген залал көлемін бағалайды.

Қаржы активі немесе қаржы активтерінің тобы құнсызданады және залалдар құнсызда-
нудан, қаржы активтерін бастапқы танудан кейін болған бір немесе бірнеше жағдайлар 
нәтижесінде құнсызданудың әділ дәлелдері болу талаптары кезінде (залал туындаған 
жағдайда), және аталған жағдай (немесе жағдайлар) сенімділіктің жеткілікті дәрежесімен 
бағалауға болатын, қаржы активі немесе қаржы активтерінің тобы бойынша алдағы уақыт-
та болатын ақша қаражаттары ағымына әсер еткенде орын алады. 

Қаржы активтерінің құнсыздануының объективті куәліктеріне қарыз алушымен жіберіл-
ген міндеттемелерді орындамау (дефолт) және төлемдер мерзімін өткізіп алу, қарыз 
алушының шарт бойынша міндеттемелерді немесе шарт талаптарын бұзуы, Компанияның 
басқа кез келген жағдайларда қарастырмайтын талаптарда қаржы активі немесе қаржы 
активтерінің тобын қайта құрылымдауы, қарыз алушыда немесе эмитентте болуы мүмкін 
банкрот белгілері, бағалы қағаздар үшін белсенді нарықтың жоқ болуы, қамтамасыз ету 
құнының төмендеуі немесе активтер тобына кіретін басқа бақылау деректері, Компания- 
ға кіретін қарыз алушылардың төлем қабілеттілігінің нашарлауы, немесе осы Компанияға 
кіретін қарыз алушылардың міндеттемелерін орындамаумен (дефолт) өзара бақылайтын, 
экономикалық талаптардың өзгеруі сияқты белгілер кіруі мүмкін. 

Инвестициялардың әділ құнының елеулі немесе ұзақ уақытқа сату үшін қолда бар бо-
рыштық бағалы қағаздарға осы бағалы қағаздар бойынша нақты шығындардың құнына 
дейін төмендеуі құнсызданудың объективті айғағы болып табылады.

(I) Амортизациялық құны бойынша көрсетілетін қаржылық активтер 

Амортизациялық құны бойынша көрсетілетін қаржылық активтер негізінен кредиттерден 
және басқа да дебиторлық берешектен (бұдан әрі – кредиттер және дебиторлық берешек) 
тұрады. Компания олардың болуы мүмкін құнсыздануын анықтау мақсатымен кредиттерді 
және дебиторлық берешекті үнемі бағалау жүргізіп отырады. 

Компания құнсызданудың шынайы дәлелдерінің бар екендігін алдымен жеке-жеке елеулі 
болып табылатын кредиттер және дебиторлық берешек бойынша бағалайды, одан соң же-
ке-жеке елеулі болып табылмайтын кредиттер және дебиторлық берешек бойынша бөлек 
немесе бірге бағалайды. Компания жеке-жеке бағаланған кредит немесе дебиторлық бе-
решек бойынша құнсызданудың шынайы дәлелдерінің жоқ екендігін анықтаған жағдайда, 
кредит немесе дебиторлық берешек кредиттік тәуекелі ұқсас кредиттер немесе дебитор-
лық берешек тобына кіргізіледі және олардың құнсыздануы активтер тобының құрамында 
бағаланады. Құнсыздануы жеке-жеке бағаланатын, құнсыздануынан залал пайда болған 
немесе келіп жатқан кредиттер және дебиторлық берешек құнсыздануын бағалау үшін 
Компанияға кіргізілмейді.

Кредит немесе дебиторлық берешек бойынша құнсызданудан залал келгенінің шынайы 
дәлелдері бар болған жағдайда, залалдың сомасы кредиттің немесе дебиторлық бе-
решектің баланстық құны мен кредит немесе дебиторлық берешек бойынша бастапқы 
тиімді пайыздық мөлшерлемені пайдаланып дисконтталған кепілдемелер мен қамтама-
сыз етулердің өтелетін құнын қоса, ақша қаражаттарының болжанған болашақ ағындары-
ның ағымдағы сәтке келтірілген құнының арасындағы айырмашылық ретінде өлшенеді. 
Ақша ағындарының жасалған келісім-шарттарға сәйкес ағындары және залалдар келуінің 
ағымдағы экономикалық жағдайларды көрсететін, қолда бар тиісті ақпараттың негізінде 
түзетілген тарихи тәжірибе ақша қаражаттарының болжанған ағындарын анықтау үшін не-
гіз болады. 

Кредит немесе дебиторлық берешек бойынша құнсызданудан келген залалдың сома-
сын анықтауға қажетті қолда бар ақпарат бірқатар жағдайларда шектелген болуы немесе 
ағымдағы жағдайларға сәйкес болмай қалуы мүмкін. Ондай жағдай қарыз алушы қаржылық 
қиындықтарға ұшыраған, ал ондай қарыз алушыларға қатысты қол жетімді ақпараттың 
көлемі шектелген жағдайда болуы мүмкін. Компания ондай жағдайларда құнсызданудан 
келген залалдың сомасын анықтау үшін өз тәжірибесін пайдаланады. 

Кредит немесе дебиторлық берешек бойынша құнсызданудан келген барлық залалдар 
пайданың немесе залалдың құрамында көрсетіледі және тек өтелетін құнның одан кейін 

(Ж) Материалдық емес активтер

Сатып алынған материалдық емес активтер қаржылық есептілікте жинақталған аморти-
зациялар сомасын және құнсызданудан болған залалдарды шегерумен нақты шығындар 
бойынша көрсетіледі. 

Арнайы бағдарламалық қамтамасыз етуге лицензиялар сатып алуға және оны ендіруге ар-
налған шығындар тиісті материалдық емес активтер құнында капиталдандырылады.

Материалдық емес активтер бойынша амортизация оларды жарамды пайдаланудың бол-
жанған мерзімі аралығында тозуды бірдей етіп есептеу әдісі бойынша есептеледі және 
пайда немесе залалдар құрамында көрсетіледі. Материалдық емес активтерді жарамды 
пайдалану мерзімі бағдарламалық қамтамасыз ету үшін 1 жылдан бастап лицензиялар 
үшін 20 жылға дейін өзгереді.

(З) Инвестициялық меншік

Инвестициялық меншікке оны жалға тапсырудан және/немесе оның нарықтық құнын 
өсірумен пайда алуға, бірақ күнделікті шаруашылық қызметтер барысында сатуға арнал-
маған, өндіріс кезінде немесе тауарларды жеткізу, қызмет көрсету не әкімшілік қызметтер 
үшін пайдаланылатын меншік жатады. Инвестициялық меншік жинақталған амортизация- 
лар сомасын және құнсызданудан болған залалдарды шегерумен нақты шығындар бойын-
ша көрсетіледі.

Егер инвестициялық мүлік объектісін пайдалану сипаты өзгергенде және оны негізгі 
құралдар санатына қайта жіктеу жүргізілгенде, онда осы объектінің әділ құны қайта жік-
теу күні оны кейіннен қаржылық есептілікте көрсету мақсатында осы объектілер бойынша 
нақты шығындар болып есептелінеді. 

(И) Сату үшін ұсталынатын активтер

Айналымнан тыс активтер немесе олардың құнын өтеу күтілетін, активтер мен міндеттеме-
лерден тұратын, істен шығу Компаниялары, біріншіден пайдалануды жалғастыру есебінен 
емес, сату есебінен сату үшін ұсталынатын санатында анықталады. Сату үшін ұсталына-
тын санатына кіргізер алдында тікелей, Компанияның есеп саясатына сәйкес істен шығу 
Компанияның активтері немесе компоненттерін қайта бағалау жүргізіледі. Осыған бай-
ланысты, активтер мен істен шығу Компанияларын бағалау екі өлшемнің ең аз шамасы: 
теңгерім құны немесе сатуға жұмсалған шығындарды шегере отырып, әділ құны бойынша 
жүргізіледі. 

(К) Басалқы қорлар

Басалқы қорларға қаржылық жалдау шарттары бойынша берілетін активтер және өзге 
қорлар кіреді. Қаржылық жалдау шарттары бойынша берілетін активтерге Компания са-
тып алған және Компания осы объектілерге меншік құқығын алған кейін лизинг алушымен 
тапсырылатын жылжымайтын мүлік объектілері болып табылады. Басалқы қорлар екі 
өлшемнің ең аз шамасы бойынша – нақты өзіндік құны немесе сатылуы мүмкін таза құны 
бойынша көрсетіледі. Басалқы қорлардың өзіндік құны орташа безбенделген құн қағи-
даты бойынша анықталады және оларды сатып алуға, шығаруға немесе қайта өңдеуге 
жұмсалған шығындардан, сондай-ақ оларды жеткізуге және ағымдағы күй-жайға келтіру 
шығындарынан тұрады. Меншікті өндіріс пен аяқталмаған өндірістің басалқы қорларына 
қатысты өзіндік құнға сондай-ақ кәсіпорынның өндірістік қуатының қалыпты жүктемесіне 
байланысты есептелетін өндірістік қосымша шығыстардың тиісті үлесін қамтиды.

Ықтимал сатудың таза құны – бұл жұмыстың аяқталмауына және өткізуге арналған есеп-
телген шығындарды шегере отырып іскерлік айналымның қалыпты жағдайында қорларды 
сатудың болжанған бағасы.

(Л) Құнсыздану 

Компания әрбір есептілік кезең соңында қаржы активтері немесе қаржы активтерінің Ком-
паниялары құнсыздануын объективті растаудың болу нысанына бағалау жүргізеді. Осы 
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Қаржылық емес активтердің құнсыздануынан келген барлық залалдар пайданың немесе за-
лалдың құрамында көрсетіледі және тек өтелетін құнды анықтау кезінде пайдаланылатын 
бағалауларда өзгерістер болған жағдайда ғана қалпына келтірілуі тиіс. Активтің құнсыз- 
дануынан келген кез-келген залал активтің теңгерімдік құнының құнсыздануынан келген 
залал қаржылық есепте көрсетілмеген болса қалыптасқан теңгерімдік құннан (амортиза-
ция мен тозу шегерілген) аспайтын көлемде қалпына келтірілуі тиіс. 

(М) Мемлекеттік субсидиялар

Мемлекеттік субсидиялар Компания ресурстарын өткен немесе алдағы уақытта Компа-
нияның операциялық қызметтеріне қатысты белгілі бір талаптарды орындауға алмасты-
ру нысанында Үкіметпен, мемлекеттік агенттіктермен және мемлекеттік ұйымдармен 
ұсынылатын көмек көрсетуді білдіреді. Мемлекеттік субсидиялар Компания онымен 
байланысты барлық талаптарды орындайды және осы субсидияларды алады деген не-
гізделген сенімділік болмаған жағдайда ғана танылмайды. Шарттар болған кезде өтеуді 
талап етуі мүмкін. 

Нарықтан төмен сыйақы мөлшерлемесі бойынша мемлекеттік қарызды алудан түсетін 
пайда мемлекеттік субсидия ретінде есепке алынады. Нарықтан төмен сыйақы мөлшерле-
месі бойынша түсетін пайда 3(г)(III) – ескертпеде көрсетілгендей анықтамамен, қарыздың 
бастапқы теңгерімдік құны мен түсімдер сома арасында айырма ретінде бағаланады.

Мемлекеттік субсидияларды Компания олардың өтемақысына субсидия қаражаттары ар-
налған, тиісті шығындардың шығысы ретінде танитын кезеңдер аралығында жүйелік негіз-
де пайда немесе залалдар құрамында танылады.

(Н) Резервтер

Резерв қаржылық жағдай туралы шоғырландырылған есепте Компанияда заңдық тұрғы-
дан немесе болған оқиғалар нәтижесінде негізделген міндеттемелер туындағанда және 
осы міндеттемелерді орындау үшін қаражаттарды басқа аудару қажеттілігі болу мүмкін 
жағдайларда көрсетіледі. Егер осы міндеттемелер сомасы көп болса, онда қорлар салық 
салынғанға дейінгі дисконтталған мөлшерлемені қолданумен ұсынылатын болашақтағы 
ақша қаражаттары ағымдарын дисконттау арқылы анықталады, ақшаның уақытша құнын 
ағымдағы нарықтық бағалауды және қолданылатын жерде, осы міндеттемеге тиесілі тәу-
екелді көрсетеді. 

(О) Акционерлік капитал

(I) Жай акциялар

Жай акциялар меншік капиталдың бір бөлігі ретінде саналады. Тікелей жай акциялар 
шығарылымымен және акцияға арналған опциондармен байланысты шығындар кез кел-
ген салықтық эффектілерді шегерумен капиталдың азаюы ретінде танылады. 

(II) Mеншікті акцияларды өтеуін төлеп алу

Компания өз акцияларын сатып алғанда төленген сома, шығындарды қоса алғанда, тікелей 
осы сатып алумен байланысты, капиталдың азаюы ретінде шоғырландырылған қаржылық 
есептілікте көрсетіледі.

(III) Дивидендтер

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

Жай акциялар бойынша дивидендтер қаржылық есепте бөлінбеген пайданы оларды жа-
риялау барысында пайдалану ретінде көрсетіледі. 

өсуі құнсызданудан келген залалдар танылған соң болған оқиғамен байланысты шынайы 
байланысты болса ғана қалпына келтірілуі тиіс. 

Кредит бойынша берешекті өндіріп алу мүмкін емес жағдайда, кредит кредиттің құнсызда-
нуына арналған тиісті резервтің есебінен шығарылады. Ондай кредиттер (кредиттің құн-
сыздануына арналған кез-келген тиісті резервтер) басшылық кредит бойынша берешекті 
өндіріп алу мүмкін емес екенін анықтаған және кредит бойынша берешекті өндіріп алу 
бойынша барлық рәсімдер аяқталған соң есептен шығарылады. 

(II) Нақты шығындар бойынша көрсетілетін қаржы активтері 

Нақты шығындар бойынша көрсетілетін қаржы активтеріне сату үшін қолда бар, әділ құны 
бойынша көрсетілмейтін, өйткені олардың әділ құнын жеткілікті сенімділік дәрежесінде 
анықтау мүмкін емес, қаржы активтерінің құрамына ендірілген бағаланбайтын үлестік 
құралдар кіреді. Осыған ұқсас инвестициялар құнсыздануы туралы объективті танулар 
болғанда құнсызданудан болған залал инвестицияның баланстық құны арасындағы және 
осыған ұқсас қаржы активтері бойынша пайданың ағымдағы нарықтық нормасын қолда-
нумен дисконтталған, болжанған ақша қаражаттары ағымдары құнының ағымдағы кезеңі-
не келтірілген айырма ретінде есептелінеді. 

Келтірілген инвестициялардың құнсыздануынан болған барлық залалдар пайда немесе 
залалдар құрамында көрсетіледі және қалпына келтіруге жатпайды.

(III) Сатуға арналған қолда бар қаржылық активтер 

Сатуға арналған қолда бар қаржылық активтердің құнсыздануынан келген залалдар басқа 
жиынтық табыстың құрамында танылған, жинақталған залалды қайта жіктелген түзету 
ретінде пайданың немесе залалдың құрамына аудару арқылы танылады. Басқа жиынтық 
табыстың құрамынан пайданың немесе залалдың құрамына аударылған жинақталған за-
лал негізгі сома мен амортизацияның кез-келген төлемдері шегерілген сатып алу құны мен 
бұрын пайданың немесе залалдың құрамында танылған, құнсызданудан келген залалдың 
сомасы шегерілген ағымдағы әділ бағаның арасындағы айырмашылық болып табылады. 
Ақшаның уақытша құнына жататын құнсыздануға арналған резервтің өзгеруі пайыздық та-
быстың құрамдас бөлігі ретінде көрсетіледі.

Сатуға арналған қолда бар, құнсызданған үлестік бағалы қағаздың әділ құны кейінгі ке-
зеңде жоғарыласа және оны құнсызданудан келген залалды пайданың немесе залалдың 
құрамында таныған соң болған оқиғамен шынайы байланыстыруға болатын болса, құн-
сызданудан келген залал қалпына келтіріледі және қалпына келтірілген залал пайданың 
немесе залалдың құрамында танылады. Бірақ, сатуға арналған қолда бар, құнсызданған 
үлестік бағалы қағаздың әділ құнының одан кейінгі кез-келген қалпына келуі басқа жиын-
тық табыстың құрамында танылады. 

(IV) Қаржылық емес активтер 

Мерзімі ұзартылған салықтардан айырмашылығы бар басқа қаржылық емес активтерде 
құнсызданудың белгілері бар-жоқтығы әрбір есептік күнгі жағдай бойынша бағаланады. 
Қаржылық емес активтердің өтелетін құны әділ құнның сату бойынша шығындар және 
пайдаланудың құндылығы шегерілген ең үлкен шамасы болып табылады. 

Пайдаланудың құндылығын анықтау кезінде ақша қаражаттарының болжанған болашақ 
ағындары ағымдағы сәтке келтірілген құнға ақшаның уақытша құнының ағымдағы ры-
ноктық бағасын және осы активке тән тәуекелдерді көрсететін, салық салуға дейінгі дис-
конттау мөлшерлемесі пайдаланылып дисконтталады. Басқа активтер туындататын ақша 
қаражаттарының ағындарына едәуір дәрежеде тәуелсіз ақша қаражаттарының ағынын 
туындатпайтын актив үшін өтелетін құн актив оларға жататын, ақша қаражаттарын туын-
дататын активтер тобы бойынша анықталады. Құнсызданудан келген залал ақша қаражат-
тарын туындататын активтің немесе активтер тобының теңгерімдік құны оның өтелетін 
құнынан артық болған кезде танылады. 



6362 2017 ЖЫЛҒЫ 31 ЖЕЛТОҚСАНДА АЯҚТАЛҒАН ЖЫЛДЫҢ ҚАРЖЫЛЫҚ ЕСЕПТІЛІГІНЕ ЕСКЕРТПЕ
«ҚАЗАҚСТАН ИПОТЕКАЛЫҚ КОМПАНИЯСЫ» ИПОТЕКАЛЫҚ ҰЙЫМЫ» АҚ 

2017 ЖЫЛҒЫ 31 ЖЕЛТОҚСАНДА АЯҚТАЛҒАН ЖЫЛДЫҢ ҚАРЖЫЛЫҚ ЕСЕПТІЛІГІНЕ ЕСКЕРТПЕ
«ҚАЗАҚСТАН ИПОТЕКАЛЫҚ КОМПАНИЯСЫ» ИПОТЕКАЛЫҚ ҰЙЫМЫ» АҚ 

масы түсіндірмесіне және өткен жылдардың тәжірибесіне негізделе отырып, салық орган-
дары бюджетпен есеп айырысу толықтығын тексеруге құқы бар барлық салық кезеңдеріне 
салықтар төленгені жөніндегі міндеттемелері толық көлемде көрсетілген деп ұйғарады. Бұл 
бағалау есептік бағалар мен жорамалдарға негізделген және болашақ оқиғалардың әсеріне 
қатысты бірқатар кәсіби пікірлерді қалыптастыруды көздеуі мүмкін. Уақыт өткен сайын Ком-
пания иелігіне жаңа ақпарат келіп түсуі мүмкін, осыған байланысты Компанияда салықтар 
төлеу бойынша қолданыстағы міндеттемелердің баламалылығына қатысты өз пікірлерін 
өзгерту қажеттілігі туындауы мүмкін. Салықтар төлеу бойынша міндеттемелер шамасының 
осындай өзгерістері осы пікірлер өзгерген кезеңдегі салық сомасына әсер етеді.

(Р) Табыстар мен шығыстарды тану

Пайыздық табыстар мен шығыстар сыйақының тиімді мөлшерлемесінің әдісі пайдала-
нылып пайданың немесе залалдың құрамында танылады. 

Кредиттерді ұйымдастырғаны үшін комиссия, кредитке қызмет көрсеткені үшін комиссия 
және кредиттер бойынша жалпы табыстылықтың ажырамас бөлігі ретінде қарастырыла-
тын, басқа комиссиялар, сондай-ақ мәмілелер бойынша тиісті шығындар алдағы кезең-
дердің табыстары ретінде көрсетіледі және тиімді пайыздық мөлшерлеме әдісін қолда-
нумен болжанатын қаржы құралдарының қолданыстағы мерзімі ішінде пайыздық табыс 
ретінде амортизацияланады. 

Өзге комиссиялар, сондай-ақ басқа табыстар мен шығындар тиісті қызметтерді көрсету 
күніне пайда немесе залал құрамында көрсетіледі. 

Дивидендтер түріндегі табыс жарияланған күні пайданың немесе залалдың құрамында та-
нылады. 

Операциялық жалға алу шарттары бойынша төлемдер жалға алудың қолданыстағы бар-
лық мерзімі ішінде кезеңдерге бірқалыпты пайда немесе залал құрамында танылады. 
Түскен жеңілдіктер сомасы жалға алудың барлық әрекет ету мерзімі аралығында жалдау 
бойынша шығындардың жалпы өлшемін азайтады. 

(С) Сегменттік есептілік

Операциялық сегмент коммерциялық қызметке тартылған, одан Компания кіріс алатын 
немесе шығын шегетін (Компания қызметінің өзге компоненттерімен операцияларға қа-
тысты кірістер мен шығыстарды қосқанда) Компания қызметінің компонентін, сегменттер 
арасында ресурстарды бөлген, олардың қызметінің қаржылық нәтижелерін бағалаған 
кезде операциялық шешімдер қабылдауға жауапты тұлға жүйелі түрде талдайтын қызмет 
нәтижелерін білдіреді және оларға қатысты қаржылық ақпарат қолжетімді болады.

(Т) Әлі қолданысқа енгізілмеген жаңа стандарттар мен түсіндірмелер

Бірқатар жаңа стандарттар, стандарттарға түзетулер және түсініктемелер 2017 жылғы 31 
желтоқсанда әлі күшіне кірген жоқ және осы қаржылық есепті дайындау кезінде қолда-
нылған жоқ. Көрсетілген өзгерістерден келесі стандарттар, түзетулер және түсініктемелер 
Компанияның қызметіне әсер етуі мүмкін. Компания көрсетілген стандарттарды, түзету-
лерді және түсініктемелерді олар күшіне кірген сәттен қолдануды жоспарлап отыр. 

Келесі стандарттар бастапқы қолдану кезеңінде Компанияның қаржылық есептілігіне еле-
улі әсер етеді деп күтілуде. 

 ХҚЕС (IFRS 9) «Қаржы құралдары»

2014 жылғы шілдеде ХҚЕС жөніндегі кеңес 9 ХҚЕС (IFRS) «Қаржы құралдары» соңғы нұсқа-
сын шығарды. 9 ХҚЕС (IFRS) оларды мерзімінен бұрын қолдану мүмкіндігімен 2018 жылғы 1 
қаңтарда немесе осы күннен кейін басталатын жылдық есептік кезеңге қарай күшіне енеді. 
Ол ХҚЕС (IAS) 39 «Қаржы құралдары: Тану және бағалау» алмастырады.

2017 жылғы қазанда ХҚЕС жөніндегі кеңес 9 ХҚЕС-ке (IFRS) «Теріс өтемақымен мерзімінен 
бұрын өтеу туралы шарт» түзетулер шығарды. Бұл түзетулер оларды мерзімінен бұрын 

(П) Салық салу

Табыс салығының сомасына ағымдағы кезеңнің табыс салығының сомасы және мерзімі 
ұзартылған салықтың сомасы кіреді. Табыс салығы басқа жиынтық табыстың баптарына 
немесе меншік иелерімен жүргізілген, капитал құрамында тікелей көрсетілетін операция-
ларға жататын сомаларды қоспағанда, пайданың немесе залалдың құрамында көрсетіледі, 
осы жағдайда олар басқа жиынтық табыстың құрамында немесе капиталдың құрамында 
тікелей көрсетіледі. 

(I) Ағымдағы салық

Ағымдағы табыс салығы бойынша шығыс бір жылдағы салық салынатын пайдаға немесе 
салық шығынына қатысты төленеді деп күтілетін және есепті кезеңдегі жай-күйі бойын-
ша қолданыста болған немесе шын мәнінде қолданыста болған салық мөлшерлемелері, 
сондай-ақ өткен жылдардың табыс салығын түзету негізінде есептелген салық сомасын 
қамтиды. 

(II) Кейінге қалдырылған салық

Кейінге қалдырылған салық активтері мен кейінге қалдырылған салық міндеттемелері 
оларды шоғырландырылған қаржылық есептілікте және олардың салықтық базасында 
көрсету мақсатында анықталатын, активтер мен міндеттемелердің баланстық құны ара-
сында туындайтын, уақытша айырмашылық қатынасында көрсетіледі.

Кейінге қалдырылған салық активтері қолданылмаған салықтық залалдары мен пайдала-
нылмаған салықтық кредиттерге және шегерілетін уақытша айырмашылықтарға қатысты 
олар оның есебінен іске асырылуы мүмкін болашақ салық салынатын пайданы алу қандай 
ықтималдылықта болуына қарай танылады. Болашақ салық салынатын пайданың шамасы 
қалпына келтіруге тиісті салық салынатын уақытша айырмашылықтар шамасы негізінде 
анықталады. Кейінге қалдырылған салық активін толық көлемде тану үшін тиісті салық 
салынатын уақытша айырмашылықтар сомасы жеткіліксіз болған кезде болашақ салық 
салынатын пайда қосымша назарға алынады. Кейінге қалдырылған салық активтерінің ша-
масы әрбір есепті күндегі жай-күйі бойынша талданады және тиісті салықтық пайдаларды 
іске асыру ықтимал болып табылмайтын шамада азаяды. Бұндай есептен шығару болашақ 
салық салынатын пайда болуы ықтималдығы артқан жағдайда қалпына келтіруге жатады. 

Танылмаған кейінге қалдырылған салық активтері әрбір есепті күнде қайтадан бағалана-
ды және болашақ салық салынатын пайда осы кейінге қалдырылған салық активін өтеуге 
мүмкіндік беретіні ықтимал болған шамада танылады.

Кейінге қалдырылған салық шамасы есепті күнгі жай-күйі бойынша қолданыстағы не-
месе шын мәнінде қолданысқа енгізілген заңдарға негізделе отырып, уақытша айыр-
машылықтарды қалпына келтіру сәтінде болашақта қолданылатын салық мөлшерлеме-
леріне байланысты анықталады. 

Кейінге қалдырылған салықты бағалау Компания есепті кезеңнің соңында активтер мен 
міндеттемелердің теңгерімдік құнын өтеу немесе төлеу жоспарлап отырған тәсілге байла-
нысты болатын салықтық салдарларды көрсетеді. 

Кейінге қалдырылған салық активтері мен міндеттемелері ағымдағы салық міндеттеме-
леріне қарсы заңдық бекітілген ағымдағы салық активтерін есепке алуды жүргізу құқығы 
болған жағдайда есепке алынады және бұл активтер мен міндеттемелер бір және сол са-
лық салынатын кәсіпорыннан немесе түрлі салық салынатын кәсіпорындардан сол бір 
салық органы алатын пайда салығына жатады, бірақ бұл кәсіпорындар ағымдағы салық 
міндеттемелері мен активтерді нетто-негізде ретке келтірмей немесе осы кәсіпорындар-
дың салық активтері олардың салық міндеттемелерін бір мезгілде өтей отырып, жүзеге 
асырылатын болады. 

Пайдаға салынатын ағымдағы және кейінге қалдырылған салық шамасын анықтаған кез-
де Компания белгісіз салық позицияларының әсерін және салықтарды есептегенге дейінгі 
және салықты уақытылы төлемегені үшін айыппұлдар мен өсімпұлдарды есептеу мүмкіндігін 
ескереді. Өзінің факторлардың тұтас қатарын бағалау нәтижелеріне, сондай-ақ салық заңна-
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• оның шарттық талаптары белгіленген мерзімдерде ақша ағындарының туындауын көз-
дейді, ол тек негізгі соманы және негізгі соманың өтелмеген бөлігіне пайыздар төлеуді 
білдіреді. 

Саудаға арналмаған үлестік құралдарға инвестицияларды бастапқы таныған кезде Компа-
ния өз қалауы бойынша оны одан әрі күшін жою, өзге жиынтық кіріс құрамында олардың 
әділ құнының кейінгі өзгерістерін ұсыну құқығынсыз шешім қабылдай алады. Бұл таңдау 
әрбір инвестиция үшін бөлек жасалады.

Жоғарыда сипатталғандай, өзге жиынтық кіріс арқылы амортизацияланған құны неме-
се әділ құны бойынша оларды бағалау үшін критерийлерге жауап бермейтін барлық 
қаржылық активтер пайда немесе залал арқылы әділ құны бойынша бағаланады. Сонымен 
бірге бастапқы таныған кезде Компания өзге жиынтық кіріс арқылы амортизацияланған 
құны бойынша немесе әділ құны бойынша бағалау үшін критерийлерге жауап беретін 
қаржы активін өз қалауы бойынша одан әрі қайта жіктеу құқығынсыз жіктей алады, егер 
бұл басқаша туындайтын есептік сәйкессіздіктерді жоюға немесе едәуір азайтуға мүмкін-
дік берсе.

Бастапқы таныған кезде қаржы активі үш санаттың біріне жіктеледі. Қаржы активтерін жік-
теуге қатысты өтпелі ережелерге қатысты (v) қараңыз.

9 ХҚЕС (IFRS)-ға сәйкес негізгі шарт 9 ХҚЕС (IFRS) қолдану саласында қаржылық актив бо-
лып табылатын шарттарға кіріктірілген туынды құралдар ешқашан негізгі шарттан бөлек-
тенбейді. Бұның орнына гибридті шарт стандартқа сәйкес жіктелу мәніне бағаланады.

 Бизнес-моделді бағалау

Компания бизнес-моделге бағалау жүргізеді, оның шеңберінде қаржылық актив қаржы 
құралдары портфелі деңгейінде ұсталады, өйткені бұл бизнесті басқару және басшылыққа 
ақпарат беру тәсілін жақсы көрсетеді. Бұл ретте мынадай ақпарат қаралатын болады: 
• Қаржылық активтердің осы портфелі үшін анықталған саясат пен мақсаттар, сондай-ақ 

практикада көрсетілген саясаттың күші. Атап айтқанда, басшылықтың стратегиясы шарт-
та көзделген пайыздық кірісті алуға, белгілі бір құрылымды пайыздық мөлшерлемелерде 
ұстауға, қаржылық активтерді өтеу мерзімдерінің осы активтерді қаржыландыру үшін не-
месе активтерді сату арқылы ақша ағындарын іске асыру үшін пайдаланылатын қаржылық 
міндеттемелерді өтеу мерзімімен сәйкестігін қамтамасыз етуге бағдарланған ба. 

• Портфельдің нәтижелілігі қандай түрде бағаланады және осы ақпарат Компания бас-
шылығына қандай түрде хабарланады. 

• Бизнес-моделдің (және осы бизнес-модел шеңберінде ұсталатын қаржылық активтердің) 
нәтижелілігіне әсер ететін тәуекелдер және осы тәуекелдерді бағалау қандай түрде жү-
зеге асырылады. 

• Бизнесті басқаратын менеджерлерге қандай түрде сыйақы беріледі (мысалы, бұл сыйақы 
олар басқаратын активтердің әділ құнына немесе шартта көзделген активтерден олар 
алған ақша ағындарына байланысты ма). 

• Өткен кезеңдердегі сатулар жиілігі, көлемі мен мерзімдері, мұндай сатулардың себеп-
тері, сондай-ақ болашақ сату деңгейіне қатысты күтулер. Алайда сату деңгейлері туралы 
ақпарат оқшау емес, Компания мәлімдеген қаржылық активтерді басқару мақсатына қа-
лай қолжеткізілетін және ақша ағындары қандай түрде іске асырылатыны бірыңғай тұтас 
талдау шеңберінде қаралады. 

Сауда үшін ұсталатын және оларды басқару жүзеге асырылатын және олардың нәтижелілі-
гі әділ құны бойынша бағаланатын қаржылық активтер, пайда немесе залал арқылы әділ 
құны бойынша бағаланатын болады, өйткені олар не шартта көзделген ақша ағындарын 
алу мақсатында емес, не шартта көзделген ақша ағындарын алу сияқты мақсатпен, сон-
дай-ақ қаржылық активтерді сату мақсатында ұстамайды.

Шартта көзделген ақша ағындары тек қана негізгі сома мен пайыздарды төлеу бо-
лып табылатының бағалау

Осы бағалау мақсаты үшін «негізгі сома» оны бастапқы таныған кезде қаржылық активтің әділ 
құны сияқты бағаланады. «Пайыздар» ақшаның уақытша құны үшін, белгілік бір уақыт кезеңі 

қолдану мүмкіндігімен 2019 жылғы 1 қаңтарда немесе осы күннен кейін басталатын жыл-
дық есептік кезеңге қарай күшіне енеді. 

Компания 2017 жылғы 31 желтоқсанда аяқталған жыл ішінде өзінің қаржылық есептілігінде 
9 ХҚЕС (IFRS) мерзімінен бұрын қолданған жоқ. 

Компания 2014 жылғы шілдеде шығарылған 9 ХҚЕС (IFRS) 2018 жылғы 1 қаңтардан қолдана 
бастайды және осы күннен бастап 9 ХҚЕС (IFRS)-ға түзетулерді мерзімінен бұрын қолдана-
ды. Ағымдағы сәтке қарай аяқталған бағалау нәтижелері негізінде 2018 жылғы 1 қаңтар-
дағы жай-күйі бойынша Компания капиталының кіріс сальдосы құрамында көрсетілетін 
стандартты қолданудан жиынтық әсер (салықты шегергендегі) меншікті капитал көлемінің 
5%-дан аспайтын болады.

Жоғарыда берілген баға алдын ала болып табылады, өйткені жаңа стандартқа өту әлі то-
лықтай аяқталған жоқ. 2018 жылғы 1 қаңтардағы жай-күйі бойынша 9 ХҚЕС (IFRS) қолдану-
дың іс жүзіндегі әсері өзгеруі мүмкін, өйткені: 
• 9 ХҚЕС (IFRS) Компаниядан есеп және ішкі бақылау процестерін қайта қарауды талап 

етеді және бұл өзгерістер әлі аяқталған жоқ; 
• 2017 жылдың екінші жартысында қосарланған есеп қамтамасыз етілгеніне қарамастан, 

жаңа жүйелер және олармен байланысты бақылау жүйелері ұзақ кезең бойы жұмыс істе-
ген жоқ; 

• Компания өзінің жаңа ақпараттық жүйелерін бақылау құралдарын, сондай-ақ басқару 
құрылымындағы өзгерістерді тестілеу мен бағалауды аяқтаған жоқ; 

• Компания күтілген кредиттік залалдарды есептеу үшін өз моделдерін жетілдіреді және 
пысықтайды; 

• есеп саясатының жаңа ережелері, қолданылатын жорамалдар, пікірлер мен әдістер Ком-
пания бастапқы қолдану күнін қамтитын өзінің алғашқы қаржылық есептілігін дайындау 
процесін аяқтағанша өзгеруі мүмкін. 

(I) Жіктеу – қаржылық активтер

9 ХҚЕС (IFRS) қаржылық активтерді жіктеу мен бағалауға осы активтерді басқару үшін 
пайдаланылатын бизнес-моделді және олармен байланысты ақша ағындарын көрсететін 
жаңа тәсілді қарастырады. 

9 ХҚЕС (IFRS) қаржы активтерінің негізгі үш санатынан тұрады: амортизациялық құн бой-
ынша бағаланатын, басқа жиынтық кіріс арқылы әділ құн бойынша бағалау және пайда 
немесе залал арқылы әділ құн бойынша бағалау. Стандарт қазіргі уақытта 39 ХҚЕС (IAS) 
белгіленген қаржылық активтер санаттарын ауыстырады: өтеуге дейін ұсталынатын және 
қарыздар мен дебиторлық берешек, сату үшін қолда бар. 9 ХҚЕС (IFRS) сәйкес шартқа 
кіріктірілген туынды құралдар ондағы негізгі шарт 9ХҚЕС (IFRS) қолдану саласына қатысты 
қаржы активтері болып табылады, ешқашан негізгі шарттан бөлінбейді. Бұл ретте жіктеу 
бойынша стандарт талаптары барлық қоспалы қаржы құралдарына қатысты қолданылады. 
Үлестік құралдар әділ құн бойынша бағаланады. Стандарт 39 ХҚЕС (IAS)-та қолданыстағы 
қаржы активтері санатын қысқартады: өтеу мерзіміне дейін ұсталатын, сату үшін қолда бар 
кредиттер мен дебиторлық берешек. 

Қаржы активі егер ол төмендегі шарттардың екеуіне де жауап берген және Компанияның 
қалауы бойынша пайда немесе залал арқылы әділ құны бойынша бағаланатын сияқты жік-
телмеген жағдайда ғана амортизацияланған құны бойынша бағаланады: 
• ол мақсаты шартта көзделген ақша ағындарын алу үшін активтерді ұстап қалу болып та-

былатын бизнес-моделдер шеңберінде ұсталады және 
• оның шарттық талаптары белгіленген мерзімдерде ақша ағындарының туындауын көз-

дейді, ол тек негізгі соманы және негізгі соманың өтелмеген бөлігіне пайыздар төлеуді 
білдіреді. 

Қаржы активі егер ол төмендегі шарттардың екеуіне де жауап берген және Компанияның 
қалауы бойынша пайда немесе залал арқылы әділ құны бойынша бағаланатын сияқты жік-
телмеген жағдайда ғана әділ құны бойынша бағаланады: 
• ол мақсаты шартта көзделген ақша ағындарын алу жолымен қаржы активтерін сату жо-

лымен жеткізілетін бизнес-моделдер шеңберінде ұсталады және 
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темелер (бұрын құнсыздану ХҚЕС-ке (IAS) 37 «Бағалау міндеттемелері, шартты міндетте-
мелер және шартты активтер» сәйкес бағаланды). 

9 ХҚЕС (IFRS)-ға сәйкес инвестициялар бойынша үлестік құралдарда құнсызданудан болған 
залалдар танылмайды. 

9 ХҚЕС (IFRS) сәйкес, күтілген кредит залалдарына бағалау қорлары не 12 айлық күтілетін 
кредит залалдарына не бүкіл мерзімі ішіндегі күтілетін кредит залалдарына тең сомада 
танылуы тиіс. Бүкіл мерзімі ішінде күтілетін кредит залалдары – бұл қаржылық құралдың 
барлық күтілетін әрекет ету мерзімі ұзақтығында барлық мүмкін дефолт оқиғаларының 
салдарынан туындайтын күтілетін кредит залалдары, 12 айлық күтілетін кредит залалдары 
есепті күннен кейін 12 ай ішінде болуы мүмкін дефолт оқиғалары салдарынан туындайтын 
күтілетін кредит залалдарының бөлігін құрайды. 
Компания күтілетін кредит залалдарына бағалау қорларын танылатын қордың сомасы 

12 айлық күтілетін кредит залалдарына тең болатын төмендегі құралдарды қоспағанда, 
бүкіл мерзім ішіндегі күтілетін кредиттік залалдарға тең сомада танитын болады: 

• есепті күндегі жай-күйі бойынша олардың төмен кредиттік тәуекелі бар екені анықталған 
болса, борышқорлық инвестициялық бағалы қағаздар. Компания борышқорлық бағалы 
қағаздың төмен кредиттік тәуекелі бар деп санайды, егер ол бойынша кредиттік рейтинг 
әлемдегі көпшілік қабылдаған «инвестициялық сапа» рейтинг анықтамасына сәйкес болса. 

• кредиттік тәуекел бастапқы таныған сәттен бастап айтарлықтай көтерілмеген Өзге 
қаржы құралдары (жалдау бойынша дебиторлық берешектен басқасы).

Жалдау бойынша дебиторлық берешектің құнсыздануы қорлар құнсызданудың белгілі бір 
сатысына сәйкес күтілетін кредит залалдарына тең сомада бағаланатын болады. 

Құнсыздану бөлігінде 9 ХҚЕС (IFRS) талаптары күрделі болып табылады және пікірлер мен 
жорамалдарды қолдануды талап етеді, әсіресе төменде жан-жақты талқыланған келесі са-
лаларда: 
• оны бастапқы таныған сәттің қаржылық құрал бойынша кредиттік тәуекелдің едәуір ар-

туы орын алған ба екенін бағалау; сондай-ақ 
• күтілетін кредиттік залалдар бағасына болжамды ақпаратты кіргізу. 

Күтіліп отырған кредит залалдарын бағалау

Күтілетін кредит залалдары кредит залалдарының ықтималдылығын есепке ала отырып 
безбенделген есептік бағаны білдіреді. Олар мынадай түрде бағаланады: 
• есепті күндегі жай-күйі бойынша кредиттік құнсызданған болып табылмайтын 

қаржылық активтерге қатысты: барлық күтілетін кем алынған ақша қаражатының кел-
тірілген құны сияқты (яғни, шартқа сәйкес Компанияға тиесілі ақша ағындары мен Ком-
пания алуды күтіп отырған ақша ағындары арасындағы айырмашылық); 

• есепті күндегі жай-күйі бойынша кредиттік құнсызданған болып табылатын қаржылық 
активтерге қатысты: активтердің жалпы теңгерімдік құны мен есептік болашақ ақша 
ағындарының келтірілген құны арасында айырмашылық сияқты; 

• заемдар беру жөніндегі міндеттемелердің пайдаланылмаған бөлігіне қатысты: егер 
заемдар беру жөніндегі міндетемелерді ұстаушы өзінің заем алу және егер осы заем 
берілсе Компания алуды күтіп отырған ақша ағындарын алу құқығын пайдаланса, шарт 
бойынша Компанияға тиесілі ақша ағындары арасындағы айырмашылықтың келтірілген 
құны сияқты; және 

• қаржылық кепілдік шарттарына қатысты: Компания өтеуді күтіп отырған сомаларды 
шегеріп тастағанда олар шеккен кредит залалын өтемақылау үшін шартты ұстаушыға 
күтіліп отырған төлемдердің келтірілген құны сияқты. 

Кредиттік құнсызданған болып табылатын қаржылық активтер 9 ХҚЕС-те (IFRS) 39 ХҚЕС-ке 
(IAS) сәйкес құнсызданғандар болып табылатын қаржы активтеріне ұқсас (3(з) – ескертпені 
қараңыз).

Дефолтты анықтау

9 ХҚЕС-ке (IFRS) сәйкес қаржылық активті Компания мынадай жағдайларда дефолт оқиға-
сы басталған қаржылық активтерге жатқызады: 

ішінде өтелмеген болып қалатын негізгі сомаға қатысты кредит тәуекелі үшін және кредит-
теумен (мысалы, өтімділік тәуекелі мен әкімшілік шығындар), сондай-ақ пайда маржасымен 
байланысты басқа негізгі тәуекелдер мен шығындар үшін өтеу ретінде анықталады. 

Шартта көзделген ақша ағындары тек қана негізгі сома мен негізгі соманың өтелмеген 
бөлігіне пайыздар төлемдері («SPPI критерийі») болып табылады ма екенін бағалаған 
кезде, Компания қаржы құралының шарттық талаптарын талдайды. Талдау шеңберін-
де қаржылық активте шартта көзделген мерзімдерді немесе ақша ағындары сомасын 
қаржылық актив талданатын талапты қанағаттандырмайтындай өзгерте алатын қандай да 
бір шарт талаптары қамтылмағанына бағалау жүргізіледі. Компания талдайды: 
• ақша ағындарының мерзімін немесе сомасын өзгертуі мүмкін шартты оқиғаларға; 
• тетік әсері бар шарттарға (левередж); 
• мерзімінен бұрын өтеу және әрекет ету мерзімін ұзарту туралы шартқа; 
• ескертілген активтерден ақша ағындарымен Компанияның талаптарын шектейтін шарт-

тарға – мысалы, регресс құқығынсыз қаржылық активтер; 
• ақшаның уақытша құны үшін өтеуде өзгерістер туғызатын шарттарға – мысалы, пайыздар 

мөлшерлемелерін мезгіл-мезгіл қайта қарап отыруға талдау жүргізеді. 

Компанияның жеке тұлғаларға берген барлық кредиттеріне мерзімінен бұрын өтеу тура-
лы шарт бар. 

Мерзімінен бұрын өтеу туралы шарт егер мерзімінен бұрын өтеген кезде төленген сома 
шын мәнінде негізгі соманың өтелмеген бөлігін ұсынса және өтелмеген бөлігіне пайыздар 
шарттың әрекет етуін мерзімінен бұрын тоқтатқаны үшін орынды қосымша өтемақыны 
қамти алған жағдайда SPPI критерийі сәйкес келеді. 

Сонымен бірге мерзімінен бұрын өтеу туралы шарт егер қаржылық актив шартта көрсетіл-
ген номиналды сомаға қатысты сыйлықақымен немесе дисконтпен сатып алынған немесе 
құрылған жағдайда, осы критерийге сәйкес сияқты қаралады. Мерзімінен бұрын өтеген 
кезде төлеуге жататын сома шын мәнінде шартта көрсетілген номиналды соманы қосу 
шартта көзделген есептелген (бірақ төленбеген) пайыздарды білдіреді (және сондай-ақ 
шарттың әрекет етуін мерзімінен бұрын тоқтатқаны үшін орынды қосымша өтемақыны 
қамтуы мүмкін); қаржылық активті бастапқы таныған кезде мерзімінен бұрын өтеу туралы 
оның шартының әділ құны шамалы болып табылады. 

Әсерді бағалау

Бұл стандарт 2018 жылғы 1 қаңтардағы жай-күйі бойынша ұсталатын қаржылық активтерді 
жіктеу мен бағалауға мынадай түрде әсер етеді. 
• Банктер мен Өзге қаржы институттарындағы шоттар мен салымдар, «кері РЕПО» мәміле-

лері және кредиттер және дебиторлық берешек сияқты жіктелетін және 39 ХҚЕС (IAS) 
сәйкес амортизациялық құны бойынша бағаланатын клиенттерге берілген кредиттер, 
негізінен, 9 ХҚЕС (IFRS) сәйкес амортизациялық құны бойынша бағаланатын болады. 

• 39 ХҚЕС (IAS) сәйкес сатуға арналған қолда бар сияқты жіктелетін борыштық инвестиция- 
лық бағалы қағаздар өзге жиынтық кіріс арқылы әділ құны бойынша немесе нақты жағдай-
ыларға байланысты пайда немесе залал арқылы әділ құны бойынша бағаланатын болады. 

(II) Құнсыздану – Қаржылық активтер, заемдар беру жөніндегі міндеттемелер және  
 қаржылық кепілдік шарттары

9 ХҚЕС (IFRS) ХҚЕС (IAS) 39-да пайдаланылатын «шеккен шығындар» моделін болашаққа 
бағдарланған «күтіліп отырған кредиттік залалдар» моделіне ауыстырады. Құнсыздану-
дың жаңа моделін қолдану Компаниядан экономикалық факторлардың өзгеруі олардың 
туындау ықтималдылығы бойынша безбендеу жолымен анықталатын күтілетін кредиттік 
залалдарға әсер ететініне қатысты едәуір кәсіби пікірлерді талап етеді. 

Құнсызданудың жаңа моделі пайда және залал арқылы әділ құны бойынша бағаланбайтын 
мынадай қаржылық құралдарға қолданылады: 
• борышқорлық құралдар болып табылатын қаржылық активтер; 
• жалдау бойынша дебиторлық берешек; және
• заемдар беру жөніндегі міндеттемелер және қаржы кепілдігі шарттары жөніндегі міндет-
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2-ші деңгейлері арасында дефолт тәуекеліндегі айырмашылық кредит тәуекелінің 2 және 
3 деңгейлері арасындағы айырмашылыққа қарағанда аз. 

Кредит тәуекеліне ұшыраған әрбір позиция қарызгер туралы бар ақпарат негізінде бастап- 
қы тану күнінде кредит тәуекелінің белгілі бір деңгейіне жатады. Кредит тәуекеліне ұшы-
раған позиция тұрақты мониторингіге тартылатын болады, бұл позицияны кредит тәуе-
келінің басқа деңгейіне ауысуға әкелуі мүмкін. 

Дефолт ықтималдылығының уақытша құрылымын құру 

Кредит тәуекелі деңгейлері кредит тәуекеліне ұшыраған позициялар үшін дефолт ықти-
малдылығының уақытша құрылымын құрған кезде бастапқы шығыс деректері болып табы-
лады. Компания заңды хұкімге, өнім типіне және қарызгерге, кредит тәуекелінің деңгейіне 
байланысты талданатын кредит тәуекеліне ұшыраған позициялар үшін дефолт деңгейі мен 
берешекке қызмет көрсету туралы мәліметті жинайтын болады. Кейбір портфельдер үшін 
сыртқы кредиттік рейтинг агенттіктерінен сатып алынған ақпарат пайдаланылуы мүмкін. 

Компания жиналған деректер және кредит тәуекеліне ұшыраған позициялар үшін де-
фолт ытқтималдылығын алу және уақыт өте олардың өзгерістерінен күтулерді талдау үшін 
статистикалық моделдерді пайдаланатын болады. Кредит тәуекеліне ұшыраған банк де-
позиттері мен шоттарға және борышқорлық бағалы қағаздарға қатысты Компания қарыз 
алушылардың сыртқы рейтингілерін және әрбір рейтинг үшін дефолт ықтималдығының 
тиісті бағаларын пайдалануға шешім қабылдады. 

Бұл талдау дефолт ықтималдылығындағы өзгерістер мен макроэкономикалық факторлар 
өзгерістері арасындағы анықтама мен калибрлеуді, сондай-ақ дефолт тәуекеліне кей-
бір басқа факторлардың әсерінің егжей-тегжейлі талдауын қамтиды (мысалы, кредиттік 
келісімдер шарттарын қайта қарау практикасы). Кредит тәуекеліне ұшыраған көптеген по-
зициялар үшін ЖІӨ өсуі түйінді макроэкономикалық көрсеткіш болады. 

Осы бағаны болжамды ақпаратқа қосуға деген Компанияның көзқарасы төменде берілген. 

Кредит тәуекелінің елеулі артуын анықтау 

Компания нақты қаржы құралы бойынша оны бастапқы таныған сәттен кредит тәуе-
келінің елеулі артуын анықтау үшін сандық, сондай-ақ сапалық ақпаратты қамтитын 
бағалау әдіснамасын әзірледі. Бұл әдіснама Компанияның кредит тәуекелін ішкі басқару 
процесімен келісіледі. Кредит тәуекелінің елеулі артуын анықтауға арналған өлшемдер 
портфельге байланысты өзгереді және мерзімін кешіктіру мерзімі бойынша «шектегішті» 
қамтитын болады. 

Бірқатар жағдайларда, кредит сапасына сарапшылық бағаны, қолдануға болса, тиісті тари-
хи тәжірибені қолдана отырып, Компания егер бұған нақты сапалық көрсеткіштер нұсқасы 
және бұл көрсеткіштер сандық талдау шеңберінде толық шамада уақыты есепке алына ал-
маса, кредит тәуекеліне ұшыраған позиция бойынша кредит тәуекелінің елеулі артуында 
не орын алғанын анықтай алады. «Шектегіш» ретінде және 9 ХҚЕС (IFRS) талаптарын ескере 
отырып, Компания Кредит тәуекелінің елеулі артуы актив бойынша мерзімі өткен бере-
шек 30 күннен асқан сәттен кешікпей орын алады деген болжам жасайды. Компания толық 
төлем алынбаған жағдайы бойынша ең ерте күннен бастап күндер санын санау жолымен 
мерзімі өткен берешек күндерінің санын анықтайды. 

Компания төмендегілерге көз жеткізу үшін жүйелі тексеру жолымен кредит тәуекелінің 
едәуір артуын анықтау үшін пайдаланылатын критерийлердің тиімділігін тексеруді жүзеге 
асырады: 
• өлшем кредит тәуекеліне ұшыраған позиция дефолтта болғанға дейін кредит тәуекелінің 

елеулі артуын анықтауға қабылетті; 
• өлшем актив бойынша төлем 30 күннен артық кешіктірілген уақыт сәтімен сәйкес келмейді; 
• анықталған кредит тәуекелінің елеулі артуы мен дефолт арасындағы орташа уақыт орын-

ды көрінеді; 
• тәуекелге ұшыраған позициялар 12 айлық күтілетін кредиттік залалдардан кредиттік 

құнсызданғандар құрамына тікелей ауыстырылмайды; 

• есепті күнде төлемдер бойынша 90 (тоқсан) күн және одан көп мерзімін кешіктіру бар; 
• операциялық ағын бойынша келтірілген құнның 10%-ға және одан көп төмендеуіне 

әкелген қаржылық қиындықтар салдарынан қаржы құралы бойынша қайта құрылымдау 
жүргізілді; 

• контрагент көпшілікке қолжетімді ақпарат көздерінен ресми ақпарат бойынша банкрот-
тық жағдайында тұр; 

• қаржылық құралдың/контрагенттің сыртқы кредит рейтингі CC деңгейінен төмен – (мұн-
да және бұдан әрі Standard & Poor’s, Moody’s және басқаларға сәйкестіктің рейтингтік 
шкаласына сәйкес; 

• ағымдағы есепті күнде Компанияда контрагенттің басқа қаржылық құралы бойынша де-
фолтқа жол берілген; 

• контрагенттің Компания алдындағы өзінің қаржылық міндеттемелерін орындау қабы-
летінің төмендегіні көрсететін, сондай-ақ Компанияның шартты міндеттемелерді орындау 
ықтималдығы артқанын/қаржылық актив жағдайы нашарлағанын көрсететін өзге белгілер. 

Қарыз алушының міндеттемелері бойынша дефолт оқиғасының басталуын бағалаған кез-
де Компания мынадай көрсеткіштерді есепке алады: 
• сапалық: мысалы, шарттың шектеуші талаптарының (ковенанттар) бұзылуы; 
• сандық, мысалы, мерзімі өткен берешектің мәртебесі және Компанияның сол бір эми-

тентінің басқа міндеттеме бойынша төлемеуі; сондай-ақ 
• Компания ішінде өздігінен әзірленген және сыртқы дереккөздерінен алынған деректер 

негізінде. 

Қаржы құралы бойынша дефолт оқиғасының туындауын және олардың маңызын бағалау 
кезіндегі бастапқы деректер жағдайлардағы өзгерістерді көрсету үшін уақыт өте өзгеруі 
мүмкін. 

Кредит тәуекелінің елеулі артуы

9 ХҚЕС-ке (IFRS) сәйкес оны бастапқы таныған сәттен бастап қаржы құралы бойынша кре-
дит тәуекелінің елеулі артуы (яғни, дефолт тәуекелі) орын алған ба екенін анықтаған кезде 
Компания сандық, сондай-ақ сапалық ақпаратты, сондай-ақ Компанияны тарихи тәжіри-
бесіне негізделген талдауды, кредит пен болжамды ақпарат сапасын сарапшылық бағалау-
ды қосқанда, өзекті және қолжетімді негізделген және расталатын ақпаратты шамадан тыс 
шығындарсыз немесе артық күш жұмсамай қарайды. 

Компания бірінші кезекте салыстыру жолымен кредит тәуекеліне ұшыраған позициялар 
үшін кредит тәуекелінің елеулі артуы орын алған ба екенін анықтайды: 
• есепті күндегі жай-күйі бойынша барлық мерзімнің қалған бөлігі ішінде дефолттың ықти-

малдылығы; және 
• кредит тәуекеліне ұшыраған позицияны бастапқы тану кезінде анықталған уақытқа қа-

тысты есептелген барлық мерзімнің қалған бөлігі ішінде дефолттың ықтималдылығы. 

Қаржы құралын бастапқы таныған сәттен бастап кредит тәуекелінің елеулі артуын бағалау 
құралды бастапқы тану күнін анықтауды талап етеді. Кредиттік карталар мен овердрафтар 
сияқты кейбір жаңғыртылатын кредиттеу механизмдері үшін шарт жасасу күні өте бұрын 
болған болуы мүмкін. Төменде қаралған қаржы құралының шарттық талаптарын өзгерту 
де, осы бағаға әсер етуі мүмкін. 

Кредит тәуекелінің деңгейлері

Компания кредит тәуекеліне ұшыраған әрбір позицияны түрлі деректер негізінде кредит 
тәуекелі деңгейлері арасында бөледі, олар дефолт тәуекелін болжау үшін, сондай-ақ кре-
дит бойынша сарапшылық пікірді қолдану жолымен анықталады. Компания кредит тәуе-
келінің бұл деңгейлерін 9 ХҚЕС-ке (IFRS) сәйкес кредит тәуекелінің едәуір артуын анықтау 
үшін пайдаланылады. Кредит тәуекелінің деңгейлері дефолт тәуекеліне нұсқайтын сапалық 
және сандық факторларды пайдалана отырып анықталады. Бұл факторлар кредит тәуекелі-
не ұшыраған позицияның сипатына және қарызгердің типіне байланысты өзгеруі мүмкін. 

Кредит тәуекелінің деңгейлері дефолттың басталу тәуекелі кредит тәуекелі нашарлауына 
қарай экспоненциалды ұлғаятындай калибрленеді – мысалы, кредит тәуекелінің 1 және 
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Дефолт ықтималдылығын бағалау (PD) статистикалық рейтингтік моделдер негізінде есепте-
леді және кредит тәуекеліне ұшырағыш контрагенттер мен позициялардың түрлі санаттарына 
бейімделген бағалау құралдарын пайдалана отырып, бағаланады. Бұл статистикалық модел-
дер сандық,сондай-ақ сапалық факторларды қамтитын ішкі жинақталған деректерге негізде-
летін болады. Нарықтық деректер мүмкін болған жерде ірі контрагенттер – заңды тұлғалар 
үшін дефолттың ықтималдылығын анықтау үшін пайдаланыла алады. Егер кредит тәуекеліне 
ұшыраған контрагент немесе позиция рейтинг деңгейлері арасында көшіп жүрсе, бұл дефолт-
тың тиісті ықтималдылығын бағалауда өзгерістерге әкеледі. Дефолттың ықтималдылығы кре-
дит тәуекеліне ұшыраған позицияларды өтеудің шарттық мерзімдерін және мерзімінен бұрын 
өтеудің болжанған мөлшерлемелерін есепке ала отырып бағаланатын болады. 

Дефолт жағдайында залал шамасы (LGD) дефолт жағдайындағы ықтимал залал шамасын біл-
діреді. Компания контрагенттерге қатысты қуынымдар бойынша қаражаттарды қайтару ко-
эффициенттері туралы ақпаратқа байланысты LGD көрсеткіштерін бағалайды. LGD бағалау 
моделдерінде құрылым, қамтамасыз ету, талаптардың үлкендігі дәрежесі, дефолт кезіндегі 
талаптар сомасы, контрагенттің саласы және қаржылық актив құрамына кіргізілетін кез кел-
ген қамтамасыз етуді өтеу шығындары қарастырылады. Жеке тұлғалардың жылжымайтын 
мүлкімен қамтамасыз етілген кредиттер үшін кредит сомасы мен кепілзат құны (LTV) ара-
сындағы қатынас дефолт жағдайында залал шамасын анықтау үшін негізгі параметр бола-
ды. Дефолт жағдайында залал шамасын бағалау түрлі экономикалық сценарийлерді есепке 
алумен және жылжымайтын мүлікке бағалардың мүмкін өзгерістерін көрсетуді есепке ала 
отырып, жылжымайтын мүлікпен операцияларды кредиттеу үшін калибрленетін болады.

Дефолт жағдайында тәуекелге арналған сома (EAD) дефолт басталу күнінде кредит тәуе-
келіне ұшыраған позицияның күтілген шамасын білдіреді. Бұл көрсеткішті Компания EAD 
ағымдағы шамасына және оның амортизация мен мерзімінен бұрын өтеуді қосқанда, шарт 
бойынша жол берілген ықтимал өзгерістеріне байланысты есептейді. Қаржылық актив 
үшін EAD шамасы дефолт жағдайында жалпы теңгерімдік құны болып табылады.

Жоғарыда сипатталғандай, 12 айлық коэффициентті барынша пайдаланған жағдайда, кре-
дит тәуекелі айтарлықтай жоғары емес қаржылық активтер үшін дефолт ықтималдылығын 
Компания тіпті тәуекелді басқару мақсаттары үшін Компания ұзақ кезең бойы қараса да, 
ол кредит тәуекеліне ұшырайтын уақыт ішінде шарт бойынша ең көп кезең ішінде (қарыз-
гердің ұзартуға кез келген опционын қосқанда) дефолт тәуекелін ескере отырып, күтілетін 
кредит залалдарын бағалайтын болады. Шарт бойынша ең көп кезең Компания берілген 
заемды өтеуді талап етуге құқы бар немесе заем немесе қаржылық кепілдік шартын беру 
жөніндегі міндеттемелердің күшін жоюға құқы бар күнге дейін таралады.

Егер параметрді моделдеу Компаниялық негізде жүзеге асырылса, онда қаржы құралдары 
төмендегілерді қамтитын тәуекелдің жалпы сипаттамалары негізінде топтастырылатын 
болады: 
• құралдың типі; 
• қамтамасыз ету типі. 

Компаниялар кредит тәуекеліне ұшыраған позициялар белгілі бір Компания шектерінде 
біртекті болып қалуын қамтамасыз ету үшін жүйелі тексеруге ұшырайтын болады.

Компанияда шектелген тарихи деректер бар портфельдерге қатысты сыртқы көздерден 
салыстырмалы ақпарат қосымша ақпарат ретінде пайдаланылатын болады.

Болжамды ақпарат

9 ХҚЕС-к е (IFRS) сәйкес Компания болжамды ақпаратты бастапқы таныған сәттен бастап 
кредит тәуекелін елеулі арттыруға өзінің бағасы сияқты, сондай-ақ күтілетін кредит за-
лалдары сияқты кіргізеді. Бұл баға сонымен бірге сыртқы ақпаратқа негізделеді. Сыртқы 
ақпарат Компания өз қызметін жүзеге асыратын елдердегі ҚРҰБ, Қазақстан Республикасы 
Ұлттық экономика министрлігі сияқты мемлекеттік органдар және ақша-кредиттік реттеу 
органдары жариялаған экономикалық деректер мен болжамдарды, сондай-ақ жекелеген 
жеке және ғылыми болжамдарды қамтуы мүмкін.

Компания сондай-ақ репрезентативті сценарийлер деректерін анықтауға деген өз көзқара-
сын түзету үшін «шоктық» сценарийлерге стресс-тестілеуді мезгіл-мезгіл өткізетін болады. 

• 12 айлық күтілетін кредиттік залалдар құрамынан бүкіл мерзім ішіндегі күтілетін кредит-
тік залалдар құрамына ауыстырған кезде залалға бағалау қорының қисынсыз құбылма-
лығы жоқ. 

Түрлендірілген қаржылық активтер

Кредит бойынша шартта көзделген талаптар нарықтық жағдайлардың өзгеруін, клиент-
терді ұстау және клиенттің кредит қабылеттілігі ағымдағы немесе әлеуетті нашарлауымен 
байланысты емес басқа факторларды қосқанда, бірқатар себептер бойынша түрленген 
болуы мүмкін. Шарттары түрленген қолданыстағы кредитті тану тоқтатылуы және қайта 
қаралған кредит әділ құны бойынша жаңа кредит сияқты танылуы мүмкін. 

9 ХҚЕС-ке (IFRS) сәйкес егер қаржылық актив шарты түрлендірілсе және түрлендіру тану-
ды тоқтатуға әкеп соқтырмаса, активтің кредит тәуекелінің елеулі артуы орын алғанын 
анықтау салыстыру жолымен жүргізіледі: 
• түрлендірілген шарт талаптары негізінде есепті күндегі жай-күйі бойынша қалған мерзім-

де дефолттың ықтималдылығы; 
• бастапқы шарт талаптары негізінде бастапқы тану күнінде қалған мерзім ішінде дефолт-

тың ықтималдылығы;
• ақша ағындарының таза келтірілген құнының (NPV) 10%-дан артық төмендеуі.

Компания қайтарылатын берешек сомасын барынша көбейту және дефолт тәуекелін ба-
рынша азайту үшін қаржылық қиындықтарға ұшыраған клиенттердің кредиттері бойынша 
шарттарды қайта қарайды («кредиттік келісімдер шарттарын қайта қарау» деп аталады). 
Компанияның кредиттік келісімдер шарттарын қайта қарау саясатына сәйкес егер борыш-
кер өз қарызы бойынша дефолтқа жол берсе немесе дефолттың жоғары тәуекелі болса, 
қарызгер бастапқы шарт талаптарында төлеу үшін барлық орынды күш-жігерін салса 
және қарызгер қайта қаралған шарттарды орындай алатынына растау болса, әрбір жеке 
алынған клиентке қатысты кредит бойынша шарттарды қайта қарау жүзеге асырылады.

Қайта қаралған шарттар әдетте өтеу мерзімін ұзартуды, пайыздар төлеу мерзімдерін өз-
гертуді және шарттың (ковенанттар) шектеу талаптарын өзгертуді қамтиды, сондай-ақ 
жеке тұлғаларға берілген кредиттер үшін кредиттік келісімдер шарттарын қайта қарау 
саясаты қолданылады.

Кредиттік келісімдер шарттарын қайта қарау жөніндегі саясат шеңберінде түрлендірілген 
қаржы активтері үшін дефолт ықтималдылығын бағалау осы түрлендіру пайыздар мен 
негізгі соманы алуда Компанияның мүмкіндіктерін жақсартуға немесе қалпына келтіруге 
әкеп соқтырған ба екенін, кредиттік келісімдер шарттарын осындай қайта қарауға қатысты 
Компанияның алдыңғы тәжірибесін көрсететін болады. 

Әдетте, кредиттік келісімдер шарттарын қайта қарау дефолт пен кредиттік құнсызданудың 
және кредит тәуекелінің елеулі артуын бағалауға қатысы бар кредиттік келісімдер шарт-
тарын қайта қарауға қатысты күткендердің сапалық көрсеткіштерін білдіреді. Кредиттік 
келісімдердің шарттарын қайта қарағаннан кейін клиент кредит тәуекеліне ұшыраған /
кредиттік құнсызданған болып табылатын позиция дефолтта тұр деп саналғанша белгілі 
бір уақыт ішінде төлемдерді уақытылы жүзеге асыруды көрсетуі тиіс немесе дефолт ықти-
малдылығы соншалықты төмендеді деп саналатындықтан, залалға арналған бағалау ре-
зерві қайтадан 12 айдағы күтілген кредит залалдарына тең сомада бағалана бастайды.

Күтілген кредит залалдарын бағалаған кездегі бастапқы деректер

Күтілетін кредиттік залалдарды бағалаған кезде негізгі шығыс деректері келесі өзгер-
мелілердің уақытша құрылымы болып табылады: 
• дефолттың ықтималдылығы (PD); 
• дефолт жағдайында залал шамасы (LGD); және
• дефолт жағдайында тәуекелге арналған сома (EAD). 

Бұл көрсеткіштер ішкі статистикалық моделдерден және реттегіш капиталды есептеу үшін 
моделдерде пайдаланылатын басқа тарихи деректерден алынатын болады. Олар төменде 
берілген болжамды ақпаратты көрсететіндей түзетілетін болады. 
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16 ХҚЕС (IFRS) «Жалдау»

16 ХҚЕС (IFRS) жалдауға қатысты қолданыстағы жетекшілікті, оның ішінде 17 ХҚЕС (IAS) 
«Жалдау», ХҚЕТК түсіндірмелерін (IFRIC) 4 «Келісімде жалдау белгілері болуын анықтау», 
ПКР түсіндірмелерін (SIC) 15 «Операциялық жалдау – стимулдар» және ПКР түсіндірмесін 
(SIC) 27 «Заңдық жалдау нысаны бар операциялардың мәндерін анықтау» алмастырады.

16 ХҚЕС (IFRS) 2019 жылғы 1 қаңтардан немесе осы күннен кейін басталатын жыл кезеңдері-
не қатысты күшіне енеді. 15 ХҚЕС (IFRS) қолданатын кәсіпорындар үшін стандартты 16 ХҚЕС 
(IFRS) бастапқы қолдану күнінде немесе оған дейін мерзімінен бұрын қолдануға жол беріледі.

16 ХҚЕС (IFRS) Жалгердің теңгерімінде оларды көрсетуді көздейтін Жалгерлердің жалдау 
шарттарын есепке алудың бірыңғай моделін енгізеді. Осы моделге сәйкес Жалгер базалық 
активті пайдалану құқығын ұсынатын пайдалану құқығы нысанында және жалдау төлем-
дерін жүзеге асыру міндетін білдіретін жалдау міндеттемелері бойынша тануы тиіс. Қысқа 
мерзімді жалдауға және төмен құны бар жалдауға қатысты жеңілдету көзделген. Жалға 
берушілер үшін есепке алу қағидасы жалпы сақталады – олар жалдауды қаржылық және 
операциялық деп жіктеуін жалғастырады.

Компания 16 ХҚЕС (IFRS) қолданудың өзінің қаржылық есептілігіне мүмкін залалын бастап- 
қы бағалауды аяқтады, бірақ егжей-тегжейлі бағалауды әлі аяқтаған жоқ. 16 ХҚЕС (IFRS) 
қолданудың қаржылық есептілікке іс жүзіндегі әсері бастапқы қолдану кезеңінде Компа-
ния 2019 жылғы 1 қаңтарда қолданыста болған заем қаражаттарды тарту мөлшерлемесін 
қосқанда болашақ экономикалық шарттарға, осы күнгі Компанияның жалдау шарттары 
портфелінің құрамына және стандартта қолжетімді практикалық сипаттауға жеңілдіктер 
мен танудан бостаудың қайсысын Компания қолдануға шешкеніне және Компанияны жал-
дау шартын ұзартуға өзінің құқықтарын іске асырғысы келетін өзекті бағасына байланы-
сты болады.

Өзге стандарттар

Стандарттар мен түсіндірмелерге келесі түзетулер, күтіліп отырғандай, Компанияның 
қаржылық есептілігін елеулі әсер етпейді:
• 15 ХҚЕС (IFRS) «Түсім»;
• ХҚЕС (IFRS) «Сақтандыру шарттары»; 
• ХҚЕС-ті жыл сайынғы жетілдірулер, 2014-201 жж. кезең – 1 ХҚЕС (IFRS) және 28 ХҚЕС-ке (IAS) 

түзетулер;
• Акциялар негізінде төлемдер бойынша операцияларды жіктеу және бағалау (2 ХҚЕС-ке 

(IFRS) түзетулер);
• Санаттан санатқа инвестициялық жылжымайтын мүлікті ауыстыру (40 ХҚЕС-ке (IFRS) 

түзетулер);
• Инвестор мен оның қауымдасқан немесе бірлескен кәсіпорындары арасында мәміледе 

активтерді сату немесе жарнасы (10 ХҚЕС-ке (IFRS) және 28 ХҚЕС-ке (IAS) түзетулер);
• ХҚЕТК түсіндірмесі (IFRIC) 22 Шетел валютасындағы операциялар және алдын ала төлем;
• ХҚЕТК түсіндірмесі (IFRIC) 23 Табыс салығын есептеу қағидаларына қатысты айқынсыздық.

Компания қаржы құралдарының әрбір портфелі бойынша кредит тәуекелі мен кредит за-
лалдарының негізгі факторларын бөлді және құжатпен ресімдеді және тарихи деректерді 
талдауды пайдалана отырып, макроэкономикалық өзгермелі кредит тәуекелі мен кредит 
залалдары арасындағы өзара байланысты бағалады. 

9 ХҚЕС (IFRS) қаржы міндеттемелерін жіктеу бөлігінде 39 ХҚЕС (IAS) қолданыстағы талапта-
рын едәуір дәрежеде сақтайды. 

Сонымен бірге 39 ХҚЕС-к е (IAS) сәйкес пайда немесе залал арқылы әділ құны бойынша 
бағаланатын сияқты жіктелген қаржы міндеттемелерінің әділ құнының барлық өзгерістері 
пайда немесе залал құрамында танылады, онда 9 ХҚЕС-ке (IFRS) сәйкес бұл өзгерістер жал-
пы жағдайда мынадай тәртіпте танылады: 
• осы қаржылық міндеттеме бойынша кредит тәуекелінің өзгерістерімен шарттасқан 

қаржылық міндеттемелерді әділ құнын өзгерту бөлігінде өзге жиынтық кіріс құрамында 
беріледі; және

• пайда немесе залал құрамында берілетін осы қаржылық міндеттемелердің әділ құнын 
өзгертудің қалған бөлігі. 

(III) Танудың тоқтатылуы және шартты түрлендіру

9 ХҚЕС (IFRS) елеулі түзетулерсіз қаржы активтері мен қаржылық міндеттемелерді тануды 
тоқтату бөлігінде 39 ХҚЕС (IAS) талаптарын қамтиды. 

Сонымен бірге онда пайда немесе залал арқылы әділ құны бойынша бағаланбайтын қаржы 
құралын түрлендірген жағдайда тануды тоқтатуға әкеп соқтырмайды деген есеп жөнінде-
гі жеке жетекшілік қамтылған. 9 ХҚЕС-ке (IFRS) сәйкес Компания бастапқы тиімді пайыз 
мөлшерлемесі бойынша түрлендірілген шарттық ақша ағындарын дисконттау және түзету 
нәтижесінде туындаған кез келген соманы пайда немесе залал құрамында түрлендіруден 
болған пайда немесе залал сияқты тану жолымен қаржы активінің жалпы теңгерімдік құ-
нын (немесе қаржылық міндеттемелердің амортизацияланған құнын) қайта есептеуі тиіс. 
39 ХҚЕС-ке (IFRS) сәйкес Компания қаржылық міндеттемелерді түрлендіру нәтижесінде 
пайда немесе залал құрамында пайда немесе залалды және оларды тануға әкеп соқтыр-
майтын проблемалық емес қаржы активтерін танымайды. 

Компания осы жаңа талаптарды қолданудан елеулі әсерді күтпейді.

(IV) Ақпаратты ашып көрсету

9 ХҚЕС-ке (IFRS) сәйкес хеджирлеу есебіне, кредит тәуекеліне және күтілген кредит залал-
дарына қатысты ақпаратты егжей-тегжейлі жаңадан ашып көрсету талап етіледі.

(V) Жаңа стандартқа өту

9 ХҚЕС (IFRS) қолдану нәтижесінде есеп саясатына өзгерістер төменде көрсетілген жағдай-
ларды қоспағанда, жалпы ретроспективті қолданылады. 
• Компания қаржы құралдарын жіктеу және бағалаудағы (құнсыздануды қосқанда) өзгері-

стер бөлігінде алдыңғы кезеңнің салыстырмалы деректерін қайта есептемеуге мүмкіндік 
беретін босатуды пайдаланады. 9 ХҚЕС-ке (IFRS) сәйкес құралдардың бұрынғы теңгерімді 
құны мен олардың теңгерімдік құны арасындағы айырмашылық, жалпы жағдайда, 2018 
жылғы 1 қаңтардағы жай-күйі бойынша бөлінбеген пайда мен резервтер құрамында та-
нылатын болады. 

• Келесі бағалар бастапқы қолдану күнінде қолданыста болған фактілер мен жағдайларға 
байланысты жасалуы тиіс. 

• Оның шеңберінде қаржылық актив ұсталатын бизнес-моделді анықтау. 
• Егер борыштық инвестициялық бағалы 2018 жылғы 1 қаңтардағы жай-күйі бойынша 

төмен кредит рейтингісіне ие болса, онда Компания бастапқы таныған сәттен бастап ак-
тив бойынша кредит тәуекелінің елеулі артуында не орын алмағанын анықтайды.
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4  Таза пайыздық кіріс

Пайыздық кірістер 2017 ж. 
мың теңге

2016 ж. 
мың теңге

Қаржылық жалдау бойынша дебиторлық берешек 6,449,233 3,692,457
Клиенттерге берілген кредиттер 5,531,587 6,489,073
Ақша қаражаттары мен олардың баламалары 2,656,740 5,739,239
Сатуға арналған қолда бар қаржылық активтер 1,044,447 1,139,911
Банктер мен өзге қаржы институттарындағы шоттар мен депозиттер 141,073 1,409,922
«Кері РЕПО» мәмілелері 37,761 –
Өзге активтер 134,901 68,748

15,995,742 18,539,350

Пайыздық шығыстар 2017 ж. 
мың теңге

2016 ж. 
мың теңге

Шығарылған борыштық бағалы қағаздар (3,465,068) (4,979,360)
Өзге тартылған қаражаттар (2,472,220) (2,958,898)
Шығарылған тәртіптелген борыштық бағалы қағаздар (247,758) (970,566)
Ұзақ мерзімді дебиторлық берешек бойынша дисконтты тану (95,830) (101,744)

(6,280,876) (9,010,568)

2017 ж. 
мың теңге

2016 ж. 
мың теңге

Қаржылық жалдау бойынша дебиторлық берешек (13-ескертпе) 174,186 (129,211)
Ақша қаражаттары мен олардың баламалары (9-ескертпе) (93,360) (2,525,730)
Клиенттерге берілген кредиттер (12-ескертпе) (448,718) 200,191
Сатуға арналған қолда бар қаржылық активтер (11-ескертпе) (1,474,449) –
Өзге активтер (17-ескертпе) (177,498) (1,777)

(2,019,839) (2,456,527)

2017 ж. 
мың теңге

2016 ж. 
мың теңге

Қызметкерлерге сыйақы 1,467,161 1,360,418
Еңбекақы бойынша салықтар 152,665 128,531

1,619,826 1,488,949

Таза пайыздық кіріс 9,714,866 9,528,782

2017 жылғы 31 желтоқсанда аяқталатын жылға, құнсыздандырылған қаржылық активтер 
бойынша есептелген, пайыздық табыстардың әртүрлі баптар құрамына 224,334 мың тең-
геге тең жалпы сома кіреді (2016 жылы: 1,082,826 мың теңге).

2017 жылғы 31 желтоқсанда аяқталған кезеңде қаржылық жалдау бойынша дебиторлық 
берешектің пайыздық кірісі 3,071,347 мың теңге мөлшерінде болашақ кезеңдердің амор-
тизациясын қамтиды (2016 жылы: 1,609,314 мың теңге) (20-ескертпе).

5 Құнсызданудан болған залалдар

6 Персоналға жұмсалған шығындар
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2017 ж. 
мың теңге

2016 ж. 
мың теңге

Табыс салығынан басқа салықтар 261,532 207,669
Кәсіби қызметтер 255,568 351,226
Жерге орналастыру жұмыстары бойынша шығыстар 188,362 113,884 
Жарнама және маркетинг 149,958 93,948
Тозу және амортизация 123,354 113,297
Коммуналдық шығыстар 95,714 60,621
Аутсорсинг 65,645 24,010
Ипотекалық кредиттерді сақтандыру 62,538 44,314
Бағдарламалық қамтылымды техникалық сүйемелдеу қызметтері 50,953 45,000
Күзет 45,856 33,704
Іс сапар шығыстары 41,264 28,324
Жөндеу және техникалық қызмет көрсету 27,018 25,478
Жалдау 23,269 42,165
Ақпараттық және телекоммуникациялық қызметтер 11,368 12,465
Мемлекеттік баж салықтары 3,226 9,708
Өзге 209,835 167,197

1,615,460 1,373,010

2017 ж. 
мың теңге

% 2016 ж. 
мың теңге

%

Табыс салығын шегергенге дейін болған пайда 4,911,437 4,488,659

Табыс салығы бойынша қолданыстағы мөлшерлемеге сәйкес 
есептелген табыс салығы

(982,287) (20) (897,732) (20)

Бағалы қағаздар бойынша салық салудан босатылған пайыздық кіріс 208,144 4 228,162 5
Құнсызданудан болған шегерілмейтін залалдар (314,224) (6) (531,344) (12)
Өзге шегерілмейтін шығындар (127,947) (3) (198,481) (4)

(1,216,314) (25) (1,399,395) (31)

мың теңге 2016 жылғы
1 қаңтарда

Пайда 
немесе залал 
құрамында 
танылған

2016 
жылғы
31 желтоқ-
санда

Негізгі құралдар (132,389) 59,419 (72,970)
Сатуға арналған қолда бар қаржылық активтер 3,982 (683) 3,299
Өзге активтер 10,277 (2,205) 8,072
Өзге тартылған қаражаттар (23,010,027) 335,683 (22,674,344)
Болашақ кезеңдердің кірістері 21,992,953 (614,269) 21,378,684
Өзге міндеттемелер 28,981 18,325 47,306
Болашаққа ауыстырылған салық залалдары 370,994 - 370,994

(735,229) (203,730) (938,959)
Танылмаған кейінге қалдырылған салық активтері (370,994) - (370,994)

(1,106,223) (203,730) (1,309,953)

мың теңге 2016 жылғы
1 қаңтарда

Пайда 
немесе залал 
құрамында 
танылған

2016 
жылғы
31 желтоқ-
санда

Негізгі құралдар (48,223) (84,166) (132,389)
Сатуға арналған қолда бар қаржылық активтер 3,804 178 3,982
Өзге активтер 3,677 6,600 10,277
Өзге тартылған қаражаттар (16,659,503) (6,350,524) (23,010,027)
Болашақ кезеңдердің кірістері 15,617,604 6,375,349 21,992,953
Өзге міндеттемелер 36,271 (7,290) 28,981
Болашаққа ауыстырылған салық залалдары 1,501,211 (1,130,217) 370,994

454,841 (1,190,070) (735,229)
Танылмаған кейінге қалдырылған салық активтері (370,994) - (370,994)

83,847 (1,190,070) (1,106,223)

2017 ж. 
мың теңге

2016 ж. 
мың теңге

Ағымдағы табыс салығы бойынша шығыстар (1,012,584) (209,325)
Бағалау резервтерінің уақытша айырмасы мен өзгертулерінің туындауын және 
қалпына келтіру нәтижесінде кейінге қалдырылған салық активтері/ кейінге 
қалдырылған салық міндеттемелері өлшемін өзгерту

(203,730)  (1,190,070)

Табыс салығы бойынша шығыстар барлығы (1,216,314) (1,399,395)

7 Жалпы және әкімшілік шығындары

8 Табыс салығы бойынша шығыс

2017 жылы ағымдағы және кейінге қалдырылған табыс салығы бойынша қолданылатын 
мөлшерлеме 20% құрайды (2016 жылы: 20%).

31 желтоқсанда аяқталған бір жылға табыс салығы бойынша тиімді 
мөлшерлемені есептеу:

Қаржылық есептілікте көрсетілген активтер мен міндеттемелердің баланстық құны және 
салық салынатын базаны есептеу мақсатында қолданылатын сомалар арасында туын-
даған уақытша айырма 2017 жылғы 31 желтоқсандағы жағдай бойынша таза кейінге 
қалдырылған салықтық міндеттемелердің және 2016 жылғы 31 желтоқсандағы жағдай 
бойынша таза кейінге қалдырылған салық активтерінің туындауына алып келеді. Кейінге 
қалдырылған салық бойынша активтер осы қаржылық есептілікте көрсетілген.  

Кейінге қалдырылған салық активтері және салық міндеттемелері

2017 жылғы 31 желтоқсанда аяқталған жылға уақытша айырмашылықтар шамасының өзге-
руі мынадай түрде берілген:

2016 жылғы 31 желтоқсанда аяқталған жылға уақытша айырмашылықтар шамасының өзге-
руі мынадай түрде берілуі мүмкін:
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2017 ж. 
мың теңге

2016 ж. 
мың теңге

ҚРҰБ-ғы «Ностра типтес» шоттар 1,291,453 –
Басқа банктердегі «Ностра типтес» шоттар 
– BB кредиттік рейтингімен 3,395,831 11,754,995
– BB- кредиттік рейтингімен 2,644,991 198
– B+ кредиттік рейтингімен 9,950,088 28,346
– B кредиттік рейтингімен 405,255 18,432,830
– B- кредиттік рейтингімен 5,355 8,449,152
– D кредиттік рейтингімен 2,141,045 2,525,730
Құнсыздануға арналған резервті шегергенге дейін банктердегі «Ностра 
типтес» шоттар барлығы 

19,834,018 41,191,251

Құнсыздануға арналған резерв (2,141,045) (2,525,730)
Құнсыздануға арналған резервті шегергенде банктердегі «Ностра типтес» 
шоттар барлығы 

17,692,973 38,665,521

«Кері РЕПО» мәмілелері 
– BBB- дан ВВВ+ дейінгі кредиттік рейтингімен 4,107,223 –
«Кері РЕПО» мәмілелер барлығы 4,107,223 –
Ақша қаражатының барлығы және олардың баламалары 21,800,196 38,665,521

2017 ж. 
мың теңге

2016 ж. 
мың теңге

– BB- кредиттік рейтингімен 6,006,411 -
– B- кредиттік рейтингімен - 167,534 
– берілген кредиттік рейтингі жоқтар 102,624 -

6,109,035 167,534

2017 ж. 
мың теңге

2016 ж. 
мың теңге

Сату үшін қолда бар бағалы қағаздар
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінiң мемлекеттік қазынашылық 
вексельдері

1,179,676 1,140,166

B- кредиттік рейтингімен BB корпоративтік облигациялары 1,222,537 –
BB+ бастап BB- дейін кредиттік рейтингімен корпоративтік облигациялар – 1,289,855
B+ бастап В- дейін кредиттік рейтингімен корпоративтік облигациялар 4,810,588 4,872,214
Кредиттік рейтинг берілмеген корпоративтік облигациялар 5,051,433 5,342,941

12,264,234 12,645,176
Құнсыздануға арналған резерв (3,029,988) (1,555,539)

9,234,246 11,089,637

2017 ж. 
мың теңге

2016 ж. 
мың теңге

Жыл басындағы жай-күйі бойынша құнсыздануға арналған резервтің шамасы 2,525,730 -
Таза есептеу 93,360  2,525,730
Есептен шығару (478,045) -
Жыл соңындағы жай-күйі бойынша құнсыздану резервінің шамасы 2,141,045 2,525,730

9 Ақша қаражаттары мен олардың баламалары
10 Банктер мен өзге қаржы институттарындағы  
 шоттар мен депозиттер

11 Сатуға арналған қолда бар қаржылық активтер
Кредиттік рейтингтер «Standard & Poor’s» рейтинг агенттігінің стандарттарына немесе басқа 
халықаралық рейтинг агенттіктердің осыған ұқсас стандарттарына сәйкес ұсынылды.

2016 жылғы 27 желтоқсанда ҚРҰБ төлемдерді өңдеу міндеттемелерін жүйелі тиісті түрде 
орындамағаны үшін «Қазинвестбанк» АҚ (ҚИБ) лицензиядан айырылды. 2017 жылғы 31 
желтоқсандағы жай-күйі бойынша Компания жалпы сомасы 2,141,045 мың теңгеге ҚИБ-тегі 
«Ностра типтес» шоттарды толық құнсызданды деп қарады, өйткені ҚИБ қазіргі жағдайын 
түсінгендіктен, ол осы активтерден ықтимал болашақ ақша ағындарын күтпейді. 

2017 жылғы 31 желтоқсандағы жай-күйі бойынша Компанияның бір банкі бар (2016 жылы 
төрт банк), оның үлесіне капиталдың 10%-дан артығы келеді. 2017 жылғы 31 желтоқсан-
дағы жай-күйі бойынша көрсетілген банкте қалдықтың жиынтық көлемі 9,899,932 мың тең-
гені құрайды (2016 жылы: 34,027,974 мың теңге).

2017 жылы Компания Қазақстан қор биржасында контрагенттермен «кері РЕПО» мәміле-
лерін жасасты. Бұл мәмілелер Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің қазына-
шылық вексельдерімен және ҚРҰБ ноталарымен қамтамасыз етілген. 2017 жылғы 31 
желтоқсандағы жай-күйі бойынша «кері РЕПО» шарттарын қамтамасыз ету ретінде пайда-
ланылатын қаржылық активтердің әділ құны 4,102,001 мың теңгені құрайды. 

Құнсыздануға арналған резервтің өзгерістерін талдау

Кредиттік рейтингтер «Standard & Poor’s» рейтинг агенттігінің стандарттарына немесе басқа 
халықаралық рейтинг агенттіктердің осыған ұқсас стандарттарына сәйкес ұсынылды.

Шоттар мен депозиттер бойынша қалдықтар не құнсызданған, не мерзімі кешіктірілген бо-
лып табылмайды.

2017 жылғы 31 желтоқсандағы жай-күйі бойынша Компания жылдығы 9.75% сыйақы мөл-
шерлемесімен (2016 жылы: 6.3%), 2018 жылғы наурызда өтеу мерзімімен (2016 жылы: 2017 
жылғы наурыз) шұғыл депозитті орналастырды.

2017 жылғы 31 желтоқсандағы жай-күйі бойынша Компанияның бір банкі бар (2016 жылы: 
банктері болған жоқ), оның үлесіне капиталдың 10%-дан артығы тиесілі. Мұндай қал-
дықтардың жиынтық көлемі 2017 жылғы 31 желтоқсандағы жай-күйі бойынша 6,006,411 
мың теңгені құрады.

Кредиттік рейтингтер «Standard & Poor’s» рейтинг агенттігінің стандарттарына немесе басқа 
халықаралық рейтинг агенттіктердің осыған ұқсас стандарттарына сәйкес ұсынылды.

Корпоративтік облигациялар жергілікті компаниялармен және банктермен шығарылған 
пайыздық бағалы қағаздар болып табылады. Осы бағалы қағаздар Қазақстан Қор Биржасы-
ның (бұдан әрі, ҚҚБ) «Роса» АҚ (бұдан әрі, «Роса») және «Қазақстан Қағазы» (бұдан әрі, ҚҚ), 
Корпорация «АӨК Инвест» ЖШС (бұдан әрі – АӨК) және ТОО КТ «Орда Кредит» ЖШС (бұ-
дан әрі – ОК) облигацияларын қоспағанда, еркін айналысында, жиынтық құндары 437,743 
мың теңге және 1,117,796 мың теңге (2016 жылғы 31 желтоқсан: «Роса» және ҚҚ 437,743 
мың теңге және 1,117,796 мың теңге, сомасында). «Роса», ҚҚ, АӨК және ОК облигациялары 
ҚҚБ сауда-саттығынан сәйкесінше 2009 жылғы 2 қазаннан, 2015 жылғы 13 қарашадан, 2017 
жылғы 4 шілдеден және 2018 жылғы 26 қаңтардан бастап шығарылды. 
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2017 жылғы 31 желтоқсандағы жай-күйі бойынша, сатушыдан кері сатып алудың толық 
талап ету және сатушыдан кері сатып алудың ішінара талап ету құқығымен кредиттердің 
теңгерімдік құны 10,397,029 мың теңге және 19,684,750 мың теңгені құрады (2016 жылғы 31 
желтоқсан: сәйкесінше 8093,174 мың теңге және 25,006,142 мың теңге). 

Сатушыдан кері сатып алудың ішінара талап ету құқығымен келісімдер шарттарына сәй-
кес берілген осы кредиттерді сатып алу күніне ипотекалық кредиттер бойынша негізгі бо-
рыштың жалпы көлемінің 20-25% аспауы тиіс. 

(Б) Кредиттердің құнсыздануын бағалау кезінде өзекті жорамалдар мен пікірлер 

2-ескертпеде көрсетілгендей, Компания өзінің тәжірибесі мен кәсіби пікірлерін клиенттерге 
берілген кредиттер бойынша құнсызданудан залал сомасын бағалау үшін пайдаланады.

Ипотекалық кредиттердің құнсыздануынан болған шығындарды анықтауда басшылық 
қолданатын елеулі жорамалдарға мыналар кіреді:
• 60 күннен аса уақытқа мерзімі өткен қайта сатып алу міндеттемелерімен берілген ипо-

текалық кредиттерді Компания олардың жалпы құны бойынша кез келген уақытта қайта 
сатуы мүмкін; 

• Өзге ипотекалық кредиттер ипотекалық кредиттер құнсыздану мәніне шығындар Компа-
нияда туындаған өткен жылдардағы тәжірибеге негізделіп ұжыммен бағалануы керек;

• шығындардың миграция деңгейі тұрақты болып табылады және соңғы 24 ай үшін кел-
тірілген нақты шығындар миграциясы моделі негізінде анықталуы мүмкін; 

• қамтамасыз етуді іске асырудан түсімдер және кепіл мүлкіне қатысты рұқсат етілетін ауытқу-
лар кейбір жағдайларда, егер кепіл мүлкі сот шешімі бойынша немесе алғашқы бағаланған 
құнынан 65%-дан 80%-ға дейін (2016 жылы: 65 %-дан 80 %-ға дейін) жететін басқа тәсілдер-
мен іске асырылса Компания пайыздық табыс алмайтын екі жылды құрауы мүмкін. 

31 желтоқсанда аяқталған бір жылғы кредит құнсыздануынан болған шығындарды жабу-
дағы резерв қозғалысы мынадай түрде ұсынылған: 

Жоғарыда келтірілген бағаларды өзгерту кредиттердің құнсыздануынан болған резерв 
шамасына әсер етуі мүмкін. Мысалы, болжанған ағымдағы ақша қаражаттары келтіріл-
ген ағымдағы құнының осы сәттегі таза өлшемі плюс/минус үш пайызға өзгергенде 2017 
жылғы 31 желтоқсандағы жағдай бойынша клиенттерге берілген кредиттердің құнсызда-
нуынан резерв мөлшері 1,501,475 мың теңге (2016 жылы 31 желтоқсан: 1,696,069 мың тең-
ге) төмен/жоғары болар еді. 

(В) Қамтамасыз етуді талдау 

Ипотекалық кредиттер тиісті жылжымайтын тұрғын үй мүлігі кепілімен қамтамасыз етілген. 

Сатушыдан талап ету құқығымен кері сатып алу кредитіне қатысты коммерциялық 
банктер-серіктестер ҚРҰБ талаптарына сәйкес кезеңділік негізде қамтамасыз етуді бақы-
лауға жауап береді. Бұл кредиттерді төлету мүмкіндігі көп жағдайларда қамтамасыз ету 
құнынан қарыз алушы коммерциялық банк-серіктестердің кредит қабілеттілігіне байланы-
сты және ағымдағы қамтамасыз ету құны құнсыздану бағасына әсер етеді.  

2016 және 2017 жылдардың 31 желтоқсанындағы жай-күйі бойынша Компания облига-
циялар толығымен құнсызданды деп қарастырады, өйткені өз эмитенттерінің қаржылық 
жағдайын бағалау негізінде Компания осы активтерден алдағы уақытта ақша ағыны бола-
ды деп күтпейді.

Құнсыздануға арналған резервтің өзгерістерін талдау

2017 жылғы 31 желтоқсанда аяқталған жыл ішінде, Компания екі коммерциялық банктен 
және бір ипотекалық ұйымнан ипотекалық кредиттер портфелін сатып алды ( 2016 жылы: 
сатып алған жоқ). 2017 жылы сатып алынған кредиттер жалпы сомасы 4, 129, 110 мың тең-
геге әділ құны бойынша танылды (2016 жылы: 0 теңге).

(A) Ипотекалық кредиттер сапасы

Бұдан әрі кестеде 2017 жылғы және 2016 жылғы 31 желтоқсандағы жай-күйі бойынша кли-
енттерге берілген ипотекалық кредиттер сапасы туралы ақпарат берілген: 

12 Клиенттерге берілген кредиттер
Клиенттерге берілген кредиттер, Қазақстан Республикасының коммерциялық банктері 
мен кредиттік ұйымдардан сатып алынған ипотекалық кредиттерден, сондай-ақ жеке 
тұлғаларға берілген ипотекалық кредиттерден тұрады. Кредиттер портфелі Қазақстан Рес- 
публикасының жеке тұлғаларына, азаматтарына берілген, теңгеде және АҚШ долларында 
көрсетілген ипотекалық кредиттерден тұрады. 

2017 ж. 
мың теңге

2016 ж. 
мың теңге

Жыл басындағы жай-күйі бойынша құнсыздануға арналған резервтің шамасы 1,555,539 1,555,539
Таза есептеу 1,474,449 -
Жыл соңындағы жай-күйі бойынша құнсыздану резервінің шамасы 3,029,988 1,555,539

2017 ж. 
мың теңге

2016 ж. 
мың теңге

Жыл басындағы жай-күйі бойынша құнсыздануға арналған резервтің шамасы 3,562,695 3,764,985
Таза есептеу (қалпына келтіру) 448,718 (200,191)
Есептен шығару (1,121) (1,241)
Қайта есептеу кезінде бағам айырмасы (1,655) (858)
Жыл соңындағы жай-күйі бойынша құнсызданудан жыл соңындағы 
резерв шамасы

4,008,637 3,562,695

2017 ж. 
мың теңге

2016 ж. 
мың теңге

Ипотекалық кредиттер 53,300,190 59,421,900
Есептелген сыйақы 757,626 676,436
Құнсыздану резервтерін шегергенге дейін клиенттерге берілген кредиттер 54,057,816 60,098,336
Құнсыздануға арналған резерв (4,008,637) (3,562,695)
Құнсыздану резервтерін шегергенге дейін клиенттерге берілген кредиттер 50,049,179 56,535,641

2017 ж. 
мың теңге

2016 ж. 
мың теңге

Ипотекалық заемдар
- мерзімі өтпеген 48,953,692 55,507,964
- кем дегенде 30 күнге мерзімі өткен 2,090,382 1,809,108
- 30-89 күнге мерзімі өткен 755,102 573,006
- 90-179 күнге мерзімі өткен 404,837 453,656
- 180-360 күнге мерзімі өткен 131,808 248,093
- 360 күннен артық мерзімге кешіктірілген 1,721,995 1,506,509
Клиенттерге берілген кредиттер барлығы 54,057,816 60,098,336
Клиенттерге берілген кредиттер бойынша құнсыздануға арналған резерв (4,008,637) (3,562,695)
Құнсыздануға арналған резервтерді шегерумен клиенттерге берілген 
кредиттер барлығы 

50,049,179 56,535,641
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(Е) Заемдарды өтеу мерзімі

Кредиттік портфельді құрайтын кредиттерді өтеу мерзімі 24(д) ескертпесінде ұсынылған, 
және есептілік күнінен бастап кредит шарты бойынша өтеу күніне дейінгі уақыт кезең-
дерін ұсынады. 

13 Қаржылық жалдау бойынша дебиторлық берешек
2017 және 2016 жылдардың 31 желтоқсанындағы жай-күйі бойынша қаржылық жалдауға 
салынған таза инвестициялардың компоненттері мынадай түрде берілген:

Компания «Нұрлы жол» және «Жеке бағдарламалар» бағдарламаларына сәйкес тұрғын үй 
кешендерін жалға береді.

Аталған жалға алу шарттары Компания тарапынан 17 ХҚЕС (IAS) сәйкес қаржылық жалдау 
ретінде жіктеледі, өйткені жалдау мерзімінің соңында активтерді иелену құқығы жалға 
алушыға өтеді және жалдау мерзімінің басында ағымдағы жалдау төлемдерінің ең төмен 
құны жалға алынатын активтің барлық әділ құнын құрайды.

«Жеке бағдарлама» бойынша қаржылық жалдау шарттары 20 жылға дейінгі өтеу мерзімінен 
тұрады және оның атаулы сыйақысының мөлшерлемесі 11.50% және 13.00%. «Нұрлы жер» 
бойынша қаржылық жалдау шарттары 20 жылдық мерзімге ие және Алматы мен Астана қа-
лаларында 1 ш.м. үшін 1,120 теңге, ал басқа өңірлерде – 1 ш.м. үшін 924 теңгені құрайтын ай-
лық жалдау төлемдерінің шекті лимитін қарастырған. «Нұрлы жер» бағдарламасы бойынша 
жалдау шарттарының Компанияшыланған сыйақы мөлшерлемесі 3.1% құрайды.

Бұдан әрі кестеде ипотекалық кредиттерді қамтамасыз етудің әділ құны туралы ақпарат 
берілген (құнсыздануға резервті шегергенде):

Бұрынырақ берілген кестелер артық қамтамасыз ету құнын шығарып тастайды.

Компания жылжымайтын мүлік объектілері құнының көзделген өзгерістерін есепке ала оты-
рып, кредит беру күніне оның ағымдағы құнына дейін бағаланған қамтамасыз ету құнын қай-
та қарастырады. Компания сонымен қатар құнсыздану белгілері туындаған жағдайда әрбір 
есептілік күнінің жағдайы бойынша қамтамасыз етуге жеке бағалау жүргізуі мүмкін. 

Алынған кредиттерді қамтамасыз ету

Компания жеке дара клиенттерге берілген кредиттерді қамтамасыз етуге бақылау жасау 
арқылы белгілі бір активтерді алды. 2017 жылғы 31 желтоқсандағы жай-күйі бойынша 
мұндай активтердің теңгерімдік құны 1,197,831 мың теңгені құрады (2016 жылы: 1,860,732 
мың теңге), алынған қамтамасыз ету 917,489 мың теңге сомасындағы (2016 жылы: 991,700 
мың теңге) инвестициялық меншіктен және 280,342 мың теңге сомасындағы (2016 жылы: 
869,032 мың теңге) сомасында өзге активтерден тұрады. 

Компанияның саясаты көрсетілген активтерді сатуды көздейді. 

(Г) Активтерді секьюриттеу

18,899,802 мың теңге сомасында (2016 жылы: 21,793,626 мың теңге) клиенттерге беріл-
ген немесе серіктестерден сатып алынған кредиттер бойынша негізгі борыш Компания 
шығарған борыштық бағалы қағаздарды қамтамасыз ету болады. 

2017 жылғы 31 желтоқсандағы жай-күйі бойынша осы борыштық бағалы қағаздардың ба-
ланстық құны 17,141,829 мың теңгені құрайды. (2016 жылғы 31 желтоқсан: 18,797,316 мың 
теңге). 18-ескертпені қараңыз. 

(Д) Клиентерге берілген кредиттердің шоғырлануы

2017 жылғы 31 желтоқсандағы жай-күйі бойынша Компанияның B кредиттік рейтингімен 
бір банкі бар (2016 жылы: бір банк те жоқ), оған Компанияның сатып алынған кредиттерге 
қатысты кері сатып алуды талап ету құқығы бар және ол бойынша кредиттердің жиынтық 
теңгерімдік құны капиталдың 10%-дан артығын құрайды. Көрсетілген контрагенттер бой-
ынша қалдықтардың жиынтық көлемі 2017 жылғы 31 желтоқсандағы жай-күйі бойынша 
7,956,252 мың теңгені құрайды (2016 жылы: 0 теңге).

Клиенттерге 
берілген кре-
диттердің 
теңгерімдік 
құны

Қамтамасыз етудің 
әділ құны – есепті күнгі 
жай-күйі бойынша 
бағаланған қамтама-
сыз ету үшін

Қамтамасыз етудің әділ 
құны – кредит берілген 
күніндегі жай-күйі 
бойынша бағаланған 
қамтамасыз ету үшін

Қамтамасыз 
етудің әділ 
құны анықтал-
маған

2017 жылғы 31 желтоқсан, мың теңге
Мерзімі өтпеген 
кредиттер

46,807,119 42,651,446 13,384 4,142,289 

Мерзімі өткен 
кредиттер

3,242,060 3,210,826 - 31,234

50,049,179 45,862,272 13,384 4,173,523

2016 жылғы 31 желтоқсан, мың теңге
Мерзімі өтпеген 
кредиттер

53,697,468 27,326,881 24,098,793 2,271,794

Мерзімі өткен 
кредиттер

2,838,173 1,562,912 1,230,996 44,265

56,535,641 28,889,793 25,329,789 2,316,059

2017 ж. 
мың теңге

2016 ж. 
мың теңге

Бір жыл ішінде 8,450,647 5,498,695
Бір жылдан артық, бірақ бес жылдан кем емес 33,849,644 21,978,822
Бес жылдан артық 115,081,647 75,629,063
Ең төмен жалдау төлемі 157,381,938 103,106,580
Алынбаған қаржы кірісін есептемегенде:
Бір жылдан аз (3,581,758) (2,494,462)
Бір жылдан бес жылға дейін (13,452,112) (9,421,510)
Бес жылдан артық (22,216,162) (15,800,950)
Алынбаған қаржы кірісін есептемегенде, барлығы (39,250,032) (27,716,922)
Минус: құнсыздануға арналған резерв (293,484) (467,670)
Қаржылық жалдауға таза инвестициялар 117,838,422 74,921,988
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2017 ж. 
мың теңге

2016 ж. 
мың теңге

«Жеке бағдарлама» бойынша қаржылық жалдаудың дебиторлық берешегі
 - мерзімі өтпеген 2,082,982 3,779,308
- 30-89 күнге мерзімі өткен 13,167 13,607
- 180-360 күнге мерзімі өткен 28,390 14,059
- 360 күннен артық мерзімге кешіктірілген 98,973 -
«Жеке бағдарлама» бойынша қаржылық жалдаудың дебиторлық 
берешегі барлығы

2,223,512 3,806,974

«Жеке бағдарлама» бойынша қаржылық жалдаудың дебиторлық берешегінің 
құнсыздану қоры 

(36,954) (17,961)

«Жеке бағдарлама» бойынша қаржылық жалдаудың таза дебиторлық 
берешегі

2,186,558 3,789,013

«Нұрлы жер» бағдарламасы бойынша қаржылық жалдаудың дебиторлық берешегі 
- мерзімі өтпеген 107,958,744 68,535,299
- кем дегенде 30 күнге мерзімі өткен 6,406,354 2,426,263
- 30-89 күнге мерзімі өткен 1,416,149 551,727
- 90-179 күнге мерзімі өткен 112,424 43,497
- 180-360 күнге мерзімі өткен 7,268 11,223
- 360 күннен артық мерзімге кешіктірілген 7,455 14,675
«Нұрлы жер» бағдарламасы бойынша қаржылық жалдаудың 
дебиторлық берешегі барлығы

115,908,394 71,582,684

«Нұрлы жер» бағдарламасы бойынша қаржылық жалдаудың дебиторлық 
берешекке құнсыздану қоры

(256,530) (449,709)

«Нұрлы жер» бағдарламасы бойынша қаржылық жалдаудың таза 
дебиторлық берешегі

115,651,864 71,132,975

Қаржылық жалдау бойынша дебиторлық берешек барлығы 118,131,906 75,389,658
Қаржылық жалдаудың дебиторлық берешекке құнсыздану қоры (293,484) (467,670)
Қаржылық жалдау бойынша таза дебиторлық берешек барлығы 117,838,422 74,921,988

2017 ж. 
мың теңге

2016 ж. 
мың теңге

«Бәйтерек Девелопмент» АҚ 2,000,000 1,007,820
«ВК-Техногрупп» ЖШС 1,379,824 1,849,266
«Алматы қ. Әкімдігінің күрделі құрылыс кәсіпорны» ЖШС - 11,032,390
Өзгелер 366,923 14,322,944

3,746,747 28,212,420

2017 ж. 
мың теңге

2016 ж. 
мың теңге

Жыл басындағы жай-күйі бойынша құнсыздануға арналған резервтің шамасы 467,670 338,459
Таза (қалпына келтіру) есептеу (174,186) 129,211
Жыл соңындағы жай-күйі бойынша құнсызданудан жыл соңындағы 
резерв шамасы

293,484 467,670

14 Жылжымайтын мүлік нысандарын сатып алу мен  
 салуға төленген аванстар 

Жылжымайтын мүлік нысандарын сатып алу мен салуға төленген аванстар Компания үшінші 
тұлғалардан сатып алатын тұрғын үй жылжымайтын мүліктері нысаны үшін төленген аванс- 
тарды қамтиды. Компания оларды, аталған жылжымайтын мүліктің меншік құқығы Компания- 
ға берілгеннен кейін қаржылық жалдау шартына сәйкес жалдауға беруді жоспарлайды. 

2017 және 2016 жылғы 31 желтоқсанда аяқталған бір жылдағы қаржылық жалдау бойынша 
дебиторлық берешектің құнсыздануынан болған залалды жабу қорының қозғалысы 
мынадай түрде берілген:

15 Қаржылық жалдау шарттары бойынша беруге  
 жататын активтер

Қаржылық жалдау шарттары бойынша беруге жататын активтерге Компания 2018 жылы 
жалға алушыларға беруді жоспарлап отырған, есепті кезең ішінде Компания сатып алған 
тұрғын үй кешендерін қамтиды. 

Активтердің негізгі үлесі «Нұрлы жер» бағдарламасы бойынша берілуге жататын активтер-
ге кіреді.

2017 жылы Компания сатып алған ең ірі ықшам аудандар Алматы қаласы мен Алматы об-
лысында, жалпы сомасы 4,695,715 мың теңге (2016 жылы Шымкент, Ақтөбе, Петропавл 
және Алматы қалаларындағы ықшам аудандарға жалпы сомасы 21,930,991 мың теңге).

16 Аяқталмаған құрылыс
Аяқталмаған құрылыс Компания бұрын қабылдаған, «Нұрлы жер» тұрғын үй құрылысы 
бағдарламасына (бұдан әрі – Бағдарлама) интеграцияланған мемлекеттік және үкімет-
тік бағдарламаларды (ҚР Президентінің 2015 жылғы 6 сәуірдегі №1030 Жарлығына сәй-
кес қабылданған «Инфрақұрылымды дамытудың 2015-2019 жылдарға арналған «Нұрлы 
жол» мемлекеттік бағдарламасы»; Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2014 жылғы 28 мау-
сымдағы № 728 Қаулысымен бекітілген «Өңірлерді дамытудың 2020 жылға дейінгі бағдар-
ламасы») іске асыру шеңберінде Қазақстанның әр түрлі өңірлерінде тұрғын үй салу кезінде 
Компания көтерген капиталдандырылған шығындарын білдіреді. Компания бағдарламада 
анықталған шарттарға сәйкес тұрғын үйлерді қаржылық жалдау шарттарын жасасу жо-
лымен жалға береді. 

2017 жылғы 31 желтоқсандағы жай-күйі бойынша ең ірі құрылыс жобалары Алматы қ. ор-
наласқан «Жас-Қанат» шағын ауданы, Ақтау қ. орналасқан №32А шағын ауданы, Ақтөбе қ. 
орналасқан «Нұр-Ақтөбе» шағын ауданы құрылысының жобалары болып табылады, жал-
пы сомасы сәйкесінше 14,302,250 мың теңге, 3,151,947 мың теңге және 1,107,736 мың теңге 
(2016 жылы: Шымкент қ. орналасқан «Асар» шағын ауданы және Оралда орналасқан Зача-
ганск кенті, сәйкесінше 2,983,500 мың теңге және 2,983,480 мың теңге сомасына).

(A) Қаржылық жалдау бойынша дебиторлық берешек сапасы

Бұдан әрі кестеде 2017 және 2016 жылдардың 31 желтоқсанындағы жай-күйі бойынша де-
биторлық берешек сапасы туралы ақпарат берілген: 
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Кредиттер сатып алу операциялары бойынша дебиторлық берешек. 2013 жылғы шілдеде 
Компания екінші деңгейлі банктен ипотекалық кредиттер портфелін сатып алды және са-
тып алынған ипотекалық кредиттер үшін сыйлықақы төледі. Сатып алынған кредиттердің 
белгілі бір бөлігін алушылар цессия шарттарын тіркегенге дейін толықтай өтеді. 2017 және 
2016 жылдардың 31 желтоқсанындағы жай-күйі бойынша дебиторлық берешек құны са-
тып алу рәсімін түпкілікті анықтағанға дейін мерзімінен бұрын өтелген тіркелмеген ипоте-
калық кредиттер мен мерзімі кешіктірілген ипотекалық кредиттерге жататын амортизаци-
яланбаған сыйлықақылар сомасын қамтыды. 

Алынған мүлік Компания құнсызданған ипотекалық кредиттер бойынша өз құқықтарына 
айырбасқа қабылдаған жылжымайтын мүлік түріндегі қамтамасыз етуді қамтиды. 

Құнсыздануға арналған резервтің өзгерістерін талдау

17 Өзге активтер

НИН KZ2C0Y08D913 және НИН KZ2C0Y08E218 борыштық бағалы қағаздар, сондай-ақ ипоте-
калық куәлік сатып алу немесе талап ету құқығынан шегіну (цессия) шартына қол қою жо-
лымен (12-ескертпе) жалпы сомасы 18,899,802 мың теңгеге (2016 жылы: 21,793,626 мың теңге) 
серіктес-банктерден сатып алынған банктік заем шарттары бойынша талаптар құқықтары, 
Компания берген банктік заем шарттары бойынша кепілмен қамтамасыз етілген. 

Құбылмалы индекс Қазақстан Республикасының статистика агенттігі жариялаған мәлімет-
терге сәйкес соңғы 12 айдағы инфляция индексіне негізделген және шығарылған күніне 
сәйкес әрбір жарты жылда қайта қаралуға жатады. 

2017 жылғы 31 желтоқсандағы және 2016 жылғы 31 желтоқсандағы жай-күйі бойынша өзге 
тартылған қаражаттар «Нұрлы жер» тұрғын үй құрылысы бағдарламасына (қазіргі уақытта 
– «Нұрлы жер») интеграцияланған ҚР Президентінің 2015 жылғы 6 сәуірдегі № 1030 Жар-
лығына сәйкес қабылданған Инфрақұрылымды дамытудың 2015-2019 жылдарға арналған 
«Нұрлы жол» мемлекеттік бағдарламасына және Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2014 
жылғы 28 маусымдағы № 728 Қаулысымен бекітілген Өңірлерді дамытудың 2020 жылға 
дейінгі бағдарламасына «Бәйтерек» ҰБХ» АҚ-дан алынған кредиттерді қамтиды. Бағдарла-
маға сәйкес заемның нысаналы мақсаты қаржылық жалдау шарттары бойынша оны жалға 
тапсыру үшін жылжымайтын мүлік құрылысын және сатып алуды қаржыландыру болып та-
былады. Аталған заемдар бойынша атаулы пайыздық мөлшерлеме жылдық 0.15% құрайды, 
және ол 2045 жылғы қаңтарда, 2046 жылғы қаңтарда және 2046 жылғы маусымда өтеуге жа-
тады. Негізгі сома өтеу мерзімі басталған кезде өтеуге жатады. Бастапқы танылуда қарыздар 
6.9% дан 8.0% дейінгі нарықтық сыйақы мөлшерлемесін сәйкесінше пайдаланумен қарыз- 
дар бойынша болашақтағы ақша ағынын дисконттау арқылы әділ құнында бағаланды. Осы 
кредиттер бойынша дисконт болашақ кезеңдердің кірістері ретінде танылды (20-ескертпе).

2017 ж. 
мың теңге

2016 ж. 
мың теңге

Кредиттер сатып алу операциялары бойынша дебиторлық берешек 2,849,920 2,851,703
Сату үшін ұсталатын активтерді сатудан дебиторлық берешек 1,269,948 725,626
Өзге дебиторлық берешек 163,312 -
Құнсыздануға арналған резерв (163,312) -
Өзге қаржылық активтер барлығы 4,119,868 3,577,329
Алынған мүлік 280,342 869,032
Материалдық емес активтер 177,387 136,715
Өзге алдын ала төлем 112,618 129,257
Мемлекеттік баж салықтары бойынша дебиторлық берешек 57,258 -
Басалқы қорлар 24,135 34,816
Өзгелер 111,280 63,412
Құнсыздануға арналған резерв (40,823) (26,637)
Өзге қаржылық емес активтер барлығы 722,197 1,206,595
Өзге активтер барлығы 4,842,065 4,783,924

2017 ж. 
мың теңге

2016 ж. 
мың теңге

«Бәйтерек» Ұлттық басқарушы холдингі» АҚ-дан заем 25,596,002 24,075,406
Қазақстан Республикасы Үкіметінің алдындағы берешегі 4,236,797 3,931,321
Қазақстан Республикасының банктік қарыздары – 7,153,257

29,832,799 35,159,9842017 ж. мың теңге 2016 ж. 
мың теңге

Өзге қаржылық 
активтер

Өзге Қаржылық 
емес активтер 

Барлығы Өзге Қаржылық 
емес активтер 

Жыл басындағы жай-күйі бойынша 
құнсыздануға арналған резервтің шамасы

- 26,637 26,637 24,860

Таза есептеу 163,312 14,186 177,498 1,777
Жыл соңындағы жай-күйі бойынша 
құнсызданудан жыл соңындағы 
резерв шамасы

163,312 40,823 204,135 26,637

Эмиссия  Өтеу күні Купонның атаулы 
мөлшерлемесі

Тиімді 
мөлшерлеме

2017 ж. 
мың теңге

2016 ж. 
мың теңге

KZ2C0Y07E517 26.07.2020 8.5% 8.50% 10,355,151 10,350,981
KZ2C0Y08D913 23.12.2018 1.00%+ҚРҰБ қайта қаржы-

ландыру мөлшерлемесі (мак-
симум 10%, минимум 6%)

12.72% 9,963,200 8,950,306

KZ2C0Y05E503 26.07.2018 8.00% 8.00% 8,190,622 8,185,888
KZ2C0Y10F013 15.12.2027 10.5% 10.50% 8,526,339 -
KZ2C0Y08E218 02.04.2020 7.00% 7.00% 6,141,902 7,121
KZPC4Y10B547 15.01.2017 0.01%+ инфляция деңгейіне 

құбылмалылық индексі 
(шектелген 7.5%)

13.45% - 5,161,471

KZPC2Y12B547 10.04.2017 0.01%+ инфляция деңгейіне 
құбылмалылық индексі 
(шектелген 7.5%)

7.42% - 4,678,418

43,177,214 37,334,185

18 Шығарылған борыштық бағалы қағаздар
2017 және 2016 жылдардың 31 желтоқсанындағы жағдай бойынша шығарылған борыштық 
бағалы қағаздар теңгедегі облигациялардан тұрды.

19 Өзге тартылған қаражаттар
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Қазақстан Республикасы Үкіметінің алдындағы берешегі екінші деңгейлі банктерден ипо-
текалық қарыздарды сатып алу үшін Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінен 2007 
жылғы желтоқсанда алынған кредиті болып табылады. Аталған кредит бойынша атаулы 
пайыздық мөлшерлеме жылдық 0.1% құрайды, және ол 2027 жылғы желтоқсанда өтеуге 
жатады. Кредиттің бастапқы танылудағы әділ құны шартқа сәйкес қарыздар бойынша Ком-
пания үшін қарыздар бойынша ұзақ мерзімді нарықтық мөлшерлемеге қатысты жылдық 8% 
құрайтын кредит бойынша болашақтағы ақша ағынын дисконттау арқылы есептелді. 

2017 жылғы 31 желтоқсанда аяқталған 12 айлық кезеңде Компания 7,150,000 мың теңге 
мөлшерінде өтеу кестесіне сәйкес «Қазақстан халық жинақ банкі» АҚ-дан алынған кредит 
бойынша борыштың негізгі сомасын жапты.  

2017 жылғы 31 желтоқсанда аяқталған жыл ішінде міндеттемелер мен қаржылық 
қызметтен ақша ағындарының өзгерістерін салыстырып тексеру:

Сатып алынған талап ету құқықтары бойынша кредиторлық берешек кейбір сатып алынған 
ипотекалық кредиттер бойынша төленетін соңғы жарналарды білдіреді (12-ескертпе). 
Бұл ретте, жарналардың бір бөлігі ипотекалық кредиттердің келісілген көлемін өткізуді 
аяқтағаннан кейін төленеді, қалған бөлігі келісу рәсімдері аяқталғаннан кейін төленуге 
жатады.

Төлеуге пайыздық «стрип» 2013-2015 жылдар ағымында үш банктен сатып алынған ипо-
текалық кредиттер портфельдерінің пайыздары бойынша дебиторлық берешек бөлімін 
беруге қатысты бастапқыда кредит берген мекеме алдындағы міндеттемелерін білдіреді. 
Компания ипотекалық кредиттер портфелінің өтелмеген сомасы бойынша жылдық 1.2-
1.7% ай сайын төлеуге міндеттенеді. Бұл қалдық өзара есептесу көрсеткіштерін қанағат-
тандырмайды және сондықтан олар бөлек қаржы міндеттемесі ретінде танылады.

22 Акционерлік капитал және қорлар

(A) Шығарылған акционерлік капитал және эмиссиялық кіріс

2017 және 2016 жылдардың 31 желтоқсанындағы жағдай бойынша шығаруға рұқсат беріл-
ген акционерлік капитал 13,681,600 жай акциялардан тұрды, ал шығарылған және айналыс- 
та жүрген акционерлік капитал жеке капиталдары мен акционерлерден сатып алынғанда-
рын қоса алғанда 6,331,380 акциялардан тұрды (2016 жылы: 5,811,380) (төмендегі (в) ескерт-
песін қараңыз). 2017 жылы Компания жалпы құны 5,200,000 мың теңге 520,000 жай акция 
шығарды. Барлық акциялардың 10 мың теңге болатын атаулы құны бар. 

(Б) Дивидендтер

Қазақстан Республикасы заңнамасына сәйкес Компания қорларын бөлу үшін қол жетер-
лік ұлғайту ХҚЕС сәйкес дайындалған Компанияның қаржылық есептілігінде көрсетілген 
бөлінбеген пайда ұлғаюымен немесе, егер жинақталған шығын келесі кезеңдерде ауыс- 
тырылса есептік жылға пайданың ұлғаюымен шектеледі. Егер жеке капиталдың мөлшері 
жағымсыз болып қалса немесе бөлу нәтижесінде Компания төлем қабілетсіздігіне немесе 
қауқарсыздыққа ұшыраса, бөлуге рұқсат етілмейді. 

 2017 жылғы 31 желтоқсанда Компания алдыңғы жылдың нәтижелері бойынша кәдімгі 
акция үшін 926,802 мың теңге немесе 146.38 теңге дивиденд жариялады және төледі 
(2016 жылы: өткен жылғы нәтижелер бойынша дивидендтер жарияланған да жоқ, төлен-
ген де жоқ). 

2016 жылғы 31 желтоқсанда аяқталған кезең ішінде Компания кіріс ретінде, «Байтерек» Ұлт-
тық басқарушы холдингі» АҚ-дан төмен мөлшерлемедегі сыйақымен берілген кредит нәти-
жесінде алынған 33,486,061 мың теңге көлеміндегі болашақтағы кезеңдердің кірістерін та-
ныды. Пайдалар мемлекеттік субсидияларды білдіреді және бұдан әрі олар бағдарламада 
көрсетілген көрсеткіштерге сәйкес келетін тұрғындардың белгілі Компанияларына, олар-
мен жеңілдікті мөлшерлемелер бойынша лизингтік шарттарды жасасу арқылы берілетін 
болады. 2017 жылғы 31 желтоқсанда аяқталған кезең ішінде Компания төмен сыйақы мөл-
шерлемесі бойынша кредиттер алған жоқ. 

Міндеттемелер
Мың теңге Шығарылған 

борыштық 
бағалы 

қағаздар

Шығарылған 
тәртіптелген бо-
рыштық бағалы 

қағаздар

Өзге 
тартылған 

қаражаттар

Барлығы

2017 жылғы 1 қаңтардағы қалдық 37,334,185 10,152,242 35,159,984 82,646,411
Қаржылық қызметтен ақша ағындарына 
байланысты өзгерістер 
Шығарылған борыштық бағалы қағаздарды 
сатып алу/өтеу

(9,599,700) - - (9,599,700)

Борыштық бағалы қағаздарды шығарудан 
түскен түсім

14,374,280 - - 14,374,280

Шығарылған тәртіптелген борыштық бағалы 
қағаздарды өтеу

- (10,000,000) - (10,000,000)

Өзге тартылған қаражаттарды өтеу - - (7,150,000) (7,150,000)
Қаржылық қызметтен ақша ағындарымен 
байланысты өзгерістер барлығы

42,108,765 152,242 28,009,984 70,270,991

Пайыздық шығыс 3,465,068 247,758 2,472,220 6,185,046
Төленген сыйақы (2,396,619) (400,000) (649,405) (3,446,024)
2017 жылғы 31 желтоқсандағы қалдық 43,177,214 - 29,832,799 73,010,013

2017 ж. 
мың теңге

2016 ж. 
мың теңге

Жыл басындағы жай-күйі бойынша қалдық 109,964,767 78,088,020
Кезең ішінде төмен сыйақы мөлшерлемесі бойынша алынған заемдардан 
болашақ кезеңдердің кірістері (19-ескертпе)

- 33,486,061

Бір жылдағы амортизация (3,071,347) (1,609,314)
Жыл соңындағы жай-күйі бойынша қалдық 106,893,420 109,964,767

2017 ж. 
мың теңге

2016 ж. 
мың теңге

Сатып алынған талап құқықтары бойынша кредиторлық берешек 6,404,853 6,418,389
Алдын ала төленген кредиттер 1,725,836 795,817
Төлеуге пайыздық «стрип» 735,546 1,017,687
Кәсіби қызметтер 63,037 10,275
Кредиттік портфельге қызмет көрсеткені үшін комиссия 24,116 29,643
Өзге қаржылық міндеттемелердің барлығы 8,953,388 8,271,811
Келісімшарттардың орындалуын бақылау 989,018 1,053,154
Қызметкерлер алдындағы кредиторлық берешек 219,295 142,345
Кепілдік жарналар 134,824 103,414
Төлеуге өзге де салықтар 62,680 19,928
Өзге қаржылық емес міндеттемелер 102,861 223,054
Өзге қаржылық емес міндеттемелер барлығы 1,508,678 1,541,895
Өзге міндеттемелер барлығы 10,462,066 9,813,706

20 Болашақ кезеңдердің кірістері

21 Өзге міндеттемелер
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(В) Акционерлерден сатып алынған меншікті акциялар

2017 және 2016 жылғы 31 желтоқсандағы жағдай бойынша Компания 250,000 өз акцияла-
рын иеленді.

(Г) Резервтік капитал 

Компания акционерлердің шешіміне сәйкес резервтік капитал құрды. 2017 және 2016 
жылдардың 31 желтоқсанындағы жай-күйі бойынша резервтік капитал 2, 734, 447 мың тең-
гені құрады. Аталған резерв бөлуге жатады.

2017 және 2016 жылдардағы 31 желтоқсанмен аяқталған жыл ағымында акционерлер 
аталған қор капиталына жинақталған залалдардан аударымдарды іске асырған жоқ. 

(Д) Сатуға арналған қолда бар қаржылық активтер қайта бағалау бойынша резерв

Сату үшін қолда бар қаржы активтерін қайта бағалау қоры активтерді тану сәтінің тоқтатылуы-
на немесе құнсыздануына дейін әділ құнының жинақталған таза өзгерістерін қамтиды. 

(Е) Акцияның негізгі және көбейтілген пайдасы

Акцияның негізгі және көбейтілген пайдасы қарапайым акция ұстаушыларының еншісіне 
берілген бір жылдағы пайданы немесе залалды жыл ағымында айналыста болған қарапай-
ым акциялардың өлшенген орташа санына бөлу арқылы есептеледі.

2017 және 2016 жылдардағы 31 желтоқсанмен аяқталған жылда, әлеуетті көбейтуші әсері 
бар акциялары болған жоқ.

(Ж) Акцияның теңгерімдік құны

Қазақстан қор биржасының листингтік ережелеріне сәйкес Компания шоғырландырыл-
маған қаржы есептілігінде бір акция үшін капитал көлемін беруі қажет. Бір акцияның 
теңгерімдік құны, материалдық активтерді есепке алмай, таза активтерді айналыстағы қара-
пайым акциялар санына бөлу арқылы есептеледі. 2017 жылғы 31 желтоқсанындағы жағдай 
бойынша бір акцияның теңгерімдік құны 9,146.12 теңгені құрады (2016 жылы: 8,502.30 теңге). 

23 Тәуекелдерді басқару 
Тәуекелдерді басқару негізі кредиттік қызметінде жатыр және Компанияның операци-
ялық қызметінің маңызды элементі болып табылады. Сыйақы мөлшерлемесінің өзгеру 
тәуекелі және валюталық тәуекелге кіретін нарықтық тәуекел, сонымен қатар кредит 
тәуекелі және өтімділік тәуекелі өз қызметін іске асыру кезінде Компания тап болатын 
тәуекелдердің негізгілері болып табылады. 

(A) Тәуекелдерді басқару саясаты және рәсімдері 

Тәуекелдерді басқару бойынша Компания саясаты тәуекелдердің тиісті лимиттерін және 
бақылауларын белгілеуге, сонымен бірге тәуекел деңгейін және олардың белгіленген 
лимиттермен сәйкестігін тұрақты бағалауға Компания тап болған тәуекелдерді анықтауға, 
талдауға және басқаруға бағытталған. Тәуекелдерді басқару саясаты және рәсімдері банктік 

өнімдермен және қызметтермен ұсынылған және ең жақсы тәжірибе пайда болған на-
рықтық жағдайлардағы өзгерістерді көрсету мақсатында тұрақты негізде қайта қаралады. 

Басқарма тәуекелдерді басқару бойынша бақылау жүйесінің тиісті дәрежеде жұмыс істе-
уіне, негізгі тәуекелдерді басқаруға және тәуекелдерді басқару саясаты және рәсімдерін, 
сондай-ақ ірі мәмілелерді мақұлдауға жауап береді. 

Компания Басқармасы тәуекелдерді азайту бойынша шараларды мониторингілеу мен 
енгізуге, сонымен қатар Компания тәуекелдердің белгіленген шегінде өз қызметін іске 
асыруына жауап береді. 

Компанияның тәуекел-менеджменті басқармасы бастығының міндетіне жалпы тәуекел-
дерді басқару және қолданыстағы заңнама талаптарын сақтай отырып бақылауды іске 
асыру, сондай-ақ қаржылық тәуекел бойынша да, қаржылық емес тәуекел бойынша да 
есептерді табу, бағалау, басқару және құрастыру бойынша жалпы қағидалар мен әді-
стерді пайдалануға бақылауды жүзеге асыру кіреді. 

Тәуекелді басқару жөніндегі комитет Басқарма және Компанияның Директорлар кеңесі 
бекіткен стратегиялар, саясат пен рәсімдер негізінде активтерді/міндеттемелерді және 
тәуекелдерді басқару бойынша ұсыныстар әзірлейді. 

Тәуекелдің сыртқы факторлары сияқты ішкі факторлары да Компанияның ұйымдасты-
рылған құрылымы аясында туындайды және басқарылады. Тәуекелдің барлық тізбесі 
туындауы үшін пайдаланылатын тәуекел картасын әзірлеуде ерекше көңіл бөлінеді және 
тәуекелдің азаюы бойынша ағымдағы рәсімдердің жеткілікті деңгейін анықтау үшін негіз 
болады. Кредиттік және нарықтық тәуекелді стандартты талдаумен қоса тәуекел-менедж- 
мент басқармасы жүйелі түрде операциялық бөлімшелермен жеке бағыттар бойынша 
сараптамалық баға алу мақсатында жүйелі кездесулер өткізу арқылы қаржылық және 
қаржылық емес тәуекелдерге мониторинг жүргізеді. Компанияның Директорлар кеңесі 
тәуекелдер бойынша есептерді жүйелі түрде қарап отырады.

 (Б) Нарықтық тәуекел

Нарықтық тәуекел – бұл әділ құнының өзгеруі немесе нарықтық бағаның өзгеруі сал-
дарынан қаржылық құрал бойынша болашақ ақша құралдарының ағымы. Нарықтық 
тәуекел валюталық тәуекелден, сыйақы мөлшерлемесінің өзгеруі тәуекелінен, сонымен 
қатар баға тәуекелдерінен тұрады. Нарықтық тәуекел нарығындағы жалпы және арнайы 
өзгерулері әсерінен және нарықтық бағаның волатилді деңгейінің өзгерулері әсерінен 
бүлінген валюталық және үлестік қаржылық құралдардың пайыздық қатынасына ашық 
жайғасым арқылы туындайды. 

Нарықтық тәуекелді басқарудың міндеті нарықтық тәуекелге ұшырағыштық қабылданатын 
параметрлер шеңберінен шығып кетпеуін басқару және бақылау жасау, сонымен қатар қа-
былданған тәуекелге алынған пайданы оңтайландыруды қамтамасыз ету болып табылады. 

Нарықтық тәуекелді жалпы басқаруды активтерді, пассивтерді және тәуекелдерді басқа-
ру жөніндегі комитет жүзеге асырады.

Компания нарықтық тәуекелді қоржын көлеміне қатысты жеке қаржылық құралдары бой-
ынша сыйақы мөлшерлемесі, валюталық жайғасымның өзгеру мерзімдерін, лимиттерін 
жоғалту және олардың сақталуына тұрақты мониторинг жүргізу арқылы ашық жайғасым 
бойынша басқарады, оның нәтижелерін Басқарма және Компанияның директорлар 
кеңесі қарап, бекітеді.

(I) Сыйақы мөлшерлемесінің өзгеру тәуекелі

Сыйақы мөлшерлеменің өзгеру тәуекелі – бұл әділ құны өзгеруінің тәуекелі немесе 
нарықтық сыйақы мөлшерлемесінің өзгеруі салдарынан қаржылық құралдар бойынша 
ақша қаражатының болашақ ағымы. Компания нарықтық пайыз мөлшерлемелерінің 
басымдылығы оның қаржылық жағдайы мен ақша қаражаттарының ағыны ауытқулар 
ықпалына ұшырағыш болады. Осы ауытқушылықтар пайыздық маржа деңгейін өсіруі 
мүмкін, алайда кенеттен пайыздық мөлшерлеме өзгергенде оны азайтуы да мүмкін, ол 
залалдардың туындауына алып келеді. 

2017 ж. 
мың теңге

2016 ж. 
мың теңге

Бір жылдағы пайда, мың теңгеде 3,695,123 3,089,264
Қарапайым акцияның өлшенген орташа саны 5,948,887 5,561,380
Акцияға базалық және бөлінген пайда, теңгемен 621 555
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Сыйақы мөлшерлемесін қайта қарау мерзімін талдау

Сыйақы мөлшерлемесінің өзгеру тәуекелі көбінесе сыйақы мөлшерлемесі өзгеруіне бақылау жүргізу құралдарымен басқарылады.  
Негізгі қаржылық құралдар бойынша сыйақы мөлшерлемесін қайта қарау мерзіміне қатысты қысқаша ақпарат мынадай түрде ұсынылған:

АКТИВТЕР 3 айдан аз 3-тен 6 айға дейін 6-дан 12 айға дейін 1-ден 5 жылға дейін 5 жылдан көп Пайыздық емес Теңгерімдік құн
Ақша қаражаттары мен олардың баламалары 20,027,035 - - - - 1,773,161 21,800,196
Банктер мен өзге қаржы институттарындағы шоттар мен депозиттер 6,006,411 - - - - 102,624 6,109,035
Сатуға арналған қолда бар қаржылық активтер 3,251,779 1,614,462 3,203,609 - 1,164,396 - 9,234,246
Клиенттерге берілген кредиттер 2,687,910 1,044,926 2,154,910 18,697,567 25,463,866 - 50,049,179
Қаржылық жалдау бойынша дебиторлық берешек 1,325,093 1,171,860 2,371,935 20,397,532 92,572,002 - 117,838,422
Өзге қаржылық активтер - - - - - 4,119,868 4,119,868
Активтер барлығы 33,298,228 3,831,248 7,730,454 39,095,099  119,200,264 5,995,653 209,150,946

АКТИВТЕР 3 айдан аз 3-тен 6 айға дейін 6-дан 12 айға дейін 1-ден 5 жылға дейін 5 жылдан көп Пайыздық емес Теңгерімдік құн
Ақша қаражаттары мен олардың баламалары 38,592,103 - - - - 73,418 38,665,521
Банктер мен өзге қаржы институттарындағы шоттар мен депозиттер 167,534 - - - - - 167,534
Сатуға арналған қолда бар қаржылық активтер 116,981 116,942 1,315,816 6,748,645 2,791,253 - 11,089,637
Клиенттерге берілген кредиттер 1,540,935 7,399,520 1,926,029 16,804,382 28,864,775 - 56,535,641
Қаржылық жалдау бойынша дебиторлық берешек 834,616 717,059 1,452,559 12,557,312 59,360,442 - 74,921,988
Өзге қаржылық активтер - - - - - 3,577,329 3,577,329
Активтердің барлығы 41,252,169 8,233,521 4,694,404 36,110,339 91,016,470 3,650,747 184,957,650

МІНДЕТТЕМЕЛЕР 3 айдан аз 3-тен 6 айға дейін 6-дан 12 айға дейін 1-ден 5 жылға дейін 5 жылдан көп Пайыздық емес Теңгерімдік құн
Шығарылған борыштық бағалы қағаздар 638,789 10,115,474 7,917,805 16,018,473 8,486,673 - 43,177,214
Өзге тартылған қаражаттар 76,292 15,990 125 - 29,740,392 - 29,832,799
Өзге қаржылық міндеттемелер - - - - - 8,953,388 8,953,388
Міндеттемелердің барлығы 715,081 10,131,464 7,917,930 16,018,473 38,227,065 8,953,388 81,963,401
Таза жайғасым 32,583,147 (6,300,216) (187,476) 23,076,626 80,973,199 (2,957,735) 127,187,545

МІНДЕТТЕМЕЛЕР 3 айдан аз 3-тен 6 айға дейін 6-дан 12 айға дейін 1-ден 5 жылға дейін 5 жылдан көп Пайыздық емес Теңгерімдік құн
Шығарылған борыштық бағалы қағаздар 5,800,260 13,628,845 - 17,905,080 - - 37,334,185
Шығарылған тәртіптелген борыштық бағалы қағаздар - 10,152,242 - - - - 10,152,242
Өзге тартылған қаражаттар 79,549 3,590,512 3,575,125 - 27,914,798 - 35,159,984
Өзге қаржылық міндеттемелер - - - - - 8,271,811 8,271,811
Міндеттемелердің барлығы 5,879,809 27,371,599 3,575,125 17,905,080 27,914,798 8,271,811 90,918,222
Таза жайғасым 35,372,360 (19,138,078) 1,119,279 18,205,259 63,101,672 (4,621,064) 94,039,428

2016 жылғы 31 желтоқсан, мың теңге

2017 жылғы 31 желтоқсан, мың теңге
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Сыйақының орташа мөлшерлемесі 

Бұдан әрі келесі кесте 2017 және 2016 жылдардағы 31 желтоқсандағы жағдай бойынша 
пайыздық активтер мен міндеттемелер бойынша орташа тиімді пайыздық мөлшерлемені 
көрсетеді. Аталған сыйақы мөлшерлемелер келесі тиісті активтер мен міндеттемелерді 
өтеуге қатысты шамаланған табысты көрсетеді. 

Кезең үшін пайда немесе шығын құрамында көрсетілетін өзгерістер және пайыздық 
мөлшерлемелері өзгеруінің салдарынан сатуға арналған қолда бар қаржы активтері 
әділ құны бойынша бағаланған қаржылық құралдарының әділ құнының өзгеру пайдасы 
немесе шығыны және капиталының сезімталдығына талдау мынадай түрде ұсынылуы 
мүмкін (2017 және 2016 жылдардағы 31 желтоқсандағы жағдай бойынша әрекет ететін 
жайғасымдар негізінде құрастырылған, және пайыздық мөлшерлемелердің 100 базистік 
тармағына ұлғаю немесе кемуіне қарай қисық табыстылықтың қатар ілгерілеуінің қара-
пайым сценарийі негізінде құрастырылған): 

Компания оның қаржылық жағдайы мен ақша қаражаты ағынына сыйақының басым на-
рықтық мөлшерлемелері ауытқуларының әсеріне ұшырады. Мұндай ауытқушылықтар 
пайыздық маржа деңгейін өсіруі немесе оны азайтуы да мүмкін, сыйақы мөлшерлемелері 
күтпеген жерден өзгерген жағдайда шығындардың тууына әкеліп соғуы мүмкін. 

Сыйақы мөлшерлемесінің өзгеру тәуекелі ұқсас өтеу мерзімімен қолда бар немесе болжа-
натын міндеттемелердің өсуі бойынша қолда бар немесе болжанатын активтер белгілен-
ген өтеу мерзімінің көп немесе аз болатын жағдайларында туындайды. 

Сыйақы мөлшерлемесінің өзгеруіне сезімталдықты талдау

Сыйақы мөлшерлемелерін қайта қарастыру мерзімдерін талдауға негізделген сыйақы 
мөлшерлемесі өзгеруі тәуекелін басқару қаржы активтері мен міндеттемелердің сезімтал-
дық мониторингімен толықтырылады. Пайда немесе шығын және капитал (салықтарды 
шегерумен) сезімталдығын 2017 және 2016 жылдардағы 31 желтоқсандағы жағдай бойын-
ша әрекет ететін пайыздық активтер мен міндеттемелер бойынша қайта қарастырылған 
жайғасымдар және сыйақы мөлшерлемелерінің 100 базистік тармағына ұлғаю немесе 
кемуіне қарай қисық табыстылықтың қатар ілгерілеуінің қарапайым сценарийі негізінде 
құрастырылған сыйақы мөлшерлемесін өзгеру (сыйақы мөлшерлемелерін қайта қарасты-
ру тәуекелі) жағына талдау мынадай түрде ұсынылуы мүмкін: 

(В) Валюталық тәуекел

Компанияның АҚШ долларында берілген активтері мен міндеттемелері бар.

Валюталық тәуекел – бұл әділ құны өзгеруінің тәуекелі немесе валюта бағамын айырбастау- 
дағы өзгерістердің салдарынан қаржылық құралдары бойынша ақшалай қаражаттың бо-
лашақтағы ағымының өзгеру тәуекелі. Компания өзінің валюталық тәуекелге ұшырауын 
хеджирлемейді.

2017 және 2016 жылдардың 31 желтоқсандағы жағдай бойынша валюта бөлігінде қаржы 
активтері мен міндеттемелер құрылымы мынадай түрде берілген:

Пайыздық активтер 2017 ж.
Сыйақының орташа тиімді 
мөлшерлемесі, %

2016 ж.
Сыйақының орташа 
тиімді мөлшерлемесі, %

Теңге АҚШ 
доллары

Теңге АҚШ 
доллары

Ақша қаражаттары мен олардың баламалары 9.38 0.50 11.03 1.00

Банктер мен өзге қаржы институттарындағы 
шоттар мен депозиттер

9.75 - - 6.30

Сатуға арналған қолда бар қаржылық 
активтер 

8.23 - 10.64 -

Клиенттерге берілген кредиттер 12.51 13.67 11.87 13.69

Қаржылық жалдау бойынша дебиторлық 
берешек

3.25 - 3.54 -

2017 ж., мың теңге 2016 ж., мың теңге
Пайда неме-
се залал

Меншікті 
капитал

Пайда неме-
се залал

Меншікті 
капитал

Мөлшерлеменің 100 базистік тармағына ұлғаю 
жағына қарай қатар ілгерілеуі

196,206 196,206 154,155 154,155

Мөлшерлеменің 100 базистік тармағына кему 
жағына қарай қатар ілгерілеуі

(196,206) (196,206) (154,155) (154,155)

2017 ж., мың теңге 2016 ж., мың теңге
Пайда неме-
се залал

Меншікті 
капитал

Пайда неме-
се залал

Меншікті 
капитал

Мөлшерлеменің 100 базистік тармағына ұлғаю 
жағына қарай қатар ілгерілеуі

- (208,549) - (287,170)

Мөлшерлеменің 100 базистік тармағына кему 
жағына қарай қатар ілгерілеуі

- 219,536 - 302,659

Пайыздық міндеттемелер

Шығарылған борыштық бағалы қағаздар 11.14 - 10.02 -

Шығарылған тәртіптелген борыштық бағалы 
қағаздар

- - 9.76 -

Өзге тартылған қаражаттар 7.21 - 7.24 -

АҚШ доллары

АКТИВТЕР 2017 ж. 
мың теңге

2016 ж. 
мың теңге

Ақша қаражаттары мен олардың баламалары 371,341 50,025
Банктер мен өзге қаржы институттарындағы шоттар мен депозиттер - 167,534
Клиенттерге берілген кредиттер 1,218,455 1,958,489
Өзге активтер 2,602,190 2,607,635
Қаржы активтері барлығы 4,191,986 4,783,683

АҚШ доллары

МІНДЕТТЕМЕЛЕР 2017 ж. 
мың теңге

2016 ж. 
мың теңге

Өзге міндеттемелер 4,687,017 4,702,747
Қаржылық міндеттемелер барлығы 4,687,017 4,702,747
Таза теңгерімдік және теңгерімнен тыс жайғасым (495,031) 80,936
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Клиенттерге берілген заемдар бойынша қамтамасыз етуді талдау және клиенттерге беріл-
ген кредиттер бойынша кредит тәуекелінің шоғырлануы 12-ескертпеде берілген.

2017 және 2016 жылдардың 31 желтоқсанындағы жағдай бойынша Компанияда ең жоға-
ры кредит тәуекеліне ұшыраған кредит тәуекелі 10%-дан асатын борышкерлермен өзара 
байланысты борышкерлер немесе Компаниялар болмады. 

Қаржы активтері мен қаржылық міндеттемелерді өзара есепке алу 

Бұдан әрі кестелерде берілген ақпаратты ашып көрсету қаржы активтері мен қаржылық 
міндеттемелер туралы ақпаратты қамтиды, олар:
• Компанияның қаржылық жағдайы туралы есепте өзара есепке алынады немесе 
• олар қаржылық жағдай туралы есепте өзара есепке алынғанына байланыссыз, өзара 

есепке алу туралы заңды күші бар бас келісімнің немесе қаржы құралдарына ұқсас тара-
латын, осы сияқты келісімдердің мәні болып табылады. 

Мәмілелерге арналған жаһандық бас келісімді қамтиды. Ұқсас қаржы құралдары «РЕПО» 
мәмілесі мен «кері РЕПО» мәмілелерін қамтиды. Компания осы «РЕПО» және «кері РЕПО» 
келісімдеріне қатысты нарықта айналыстағы ақша қаражаты мен бағалы қағаздар түрінде 
қамтамасыз ету алады және қабылдайды. 

Биржада жүзеге асырылмайтын Компанияның туынды құралдармен операциялар своп-
тар мен туынды құралдар жөніндегі дилерлердің халықаралық қауымдастығының өзара 
есепке алу туралы бас келісіміне сәйкес жүргізіледі (ISDA). Негізінен, осы келісімдерге сәй-
кес сол бір валютада аяқталмаған операцияларға қатысты белгілі бір күні әр контрагент-
ке төлеуге жататын сома бір тарап екінші тарапқа төлеуге жататын бірыңғай таза соманы 
қалыптастырады. Белгілі бір жағдайларда, мысалы, дефолт сияқты кредит оқиғасы туын-
даған кезде, барлық аяқталмаған операциялар келісімге сәйкес тоқтатылады, тоқтатылу 
сәтінде құны бағаланады және тек жалғыз таза сома төленеді немесе есеп айрысу опера-
цияларында төленуге жатады. 

«РЕПО» мәмілесі мен «кері РЕПО» мәмілелері, қарыз алу және заемға бағалы қағаздарды 
беру туралы Компанияның келісімі Своптар мен туынды құралдар жөніндегі дилерлердің 
халықаралық қауымдастығының өзара есепке алу туралы бас келісіміне (ISDA) ұқсас өзара 
есепке алу шарттарымен бас келісімнің мәні болып табылады.

Есептілік күніндегі жағдай бойынша қаржы активтерінің қатысына қарай несие тәуекеліне 
ұшыраған ең жоғары деңгейі мынадай түрде ұсынылуы мүмкін: 

Төмендегі кестеде көрсетілгендей, 2017 және 2016 жылдардың 31 желтоқсанындағы 
жағдай бойынша келесі валюталарға қатысы теңге бағамының өзгеруі, төменде сипат-
талғандай капиталдың және табыс пен шығынның өсуіне (кемуіне) алып келер еді. Осы 
аналитикалық ақпарат, есептілік кезеңнің соңындағы жағдай бойынша мүмкін деп есеп-
телінген Компанияның көзқарасы бойынша, салықтарды шегерумен және валюта бағамы 
өзгеруінің негізінде жүргізілді. Талдауда барлық өзгертілетіндігі, әсіресе пайыздық мөл-
шерлеме өзгеріссіз қалатындығы топшыланды. 

(Г) Кредит тәуекелі 

Кредит тәуекелі – бұл қарыз алушымен немесе Компания контрагентімен міндеттемелерді 
орындамау нәтижесінде туындаған қаржылық шығысы тәуекелдігі. Компания кредит тәу-
екелінің жиналған лимитін белгілеу мен сақтау талаптарын қосқанда, бекітілген саясат 
пен рәсімдерді пайдалану арқылы, сонымен қатар кредит тәуекелдігіне бақылау жүргізу 
активі кіретін қызметтерге Кредит комитетін құру арқылы кредит тәуекелдігін басқарады 
(танылған қаржы активтері және танылмаған шарт міндеттемелері бойынша). Кредит сая-
сатын Басқарма және Компанияның директорлар кеңесі қарап, бекітеді. 

Кредит саясаты мыналарды белгілейді:
• кредит өтінімдерін қарау және мақұлдау рәсімін;
• қарыз алушының кредит қабілеттілігін бағалау әдіснамасын;
• контрагенттердің, эмитенттердің және сақтандыру компанияларының кредит қабілет-

тілігін бағалау әдіснамасын; 
• ұсынылған қамтамасыз етуді бағалау әдіснамасын;
• кредит құжаттамасына қойылатын талаптарды;
• кредит тәуекеліндегі кредиттер және басқа өнімдерге тұрақты бақылау жүргізу рәсімін.

Ипотекалық қарыз бойынша талап ету құқықтарын сатып алу бойынша, жан-жақты, объек-
тивті, толық және білікті бақылау жүргізу негізінде ссудалық қоржын жағдайына бақылау 
жасау арқылы операция жүргізуде Компанияның активтерді орналастыру қауіпсіздігімен 
табыстылығы сәйкес келетін кредит беру саясатына салмақты саясат жүргізу кредит тәуе-
келдігін басқарудағы негізгі тапсырма болып табылады. 

Кредит тәуекеліне ұшырауда ең бастысы, кредитті кері сатып алу құқығы, кепілдіктер және 
жоғары сапада қамтамасыз етуді алумен бақылау жасау. 

Кредит тәуекелінің ең жоғары деңгейі, қаржылық жағдай туралы есепте қаржы актив-
терінің теңгерім құнында және танылмаған шарттық міндеттемелер сомасында көр-
сетіледі. Активтер мен міндеттемелердің өзара есепке алу мүмкіндігінің әлеуетті кредит 
тәуекелін азайту үшін елеулі мағынасы болмайды.

2017 ж. мың теңге 2016 ж. мың теңге
Пайда неме-
се залал

Меншікті 
капитал

Пайда неме-
се залал

Меншікті 
капитал

АҚШ долларының теңгеге қатысты бағамының 
20% өсуі

(79,205) (79,205) 12,950 12,950

АҚШ долларының теңгеге қатысты бағамының 
5% төмендеуі

19,801 19,801 (3,237) (3,237)

АКТИВТЕР 2017 ж. 
мың теңге

2016 ж. 
мың теңге

Ақша қаражаттары мен олардың баламалары 21,800,196 38,665,521
Банктер мен өзге қаржы институттарындағы шоттар мен депозиттер 6,109,035 167,534
Сатуға арналған қолда бар қаржылық активтер 9,234,246 11,089,637
Клиенттерге берілген кредиттер 50,049,179 56,535,641
Қаржылық жалдау бойынша дебиторлық берешек 117,838,422 74,921,988
Өзге қаржылық активтер 4,119,868 3,577,329
Кредит тәуекеліне ұшырағыштықтың ең жоғары деңгейі барлығы 209,150,946 184,957,650
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Бұрын көрсетілген своптар мен туынды құралдар жөніндегі дилерлердің халықаралық қа-
уымдастығының өзара есепке алу туралы бас келісімі (ISDA) және өзара есепке алу туралы 
ұқсас бас келісімдер қаржылық жағдай туралы есепте өзара есепке алу үшін критерийлер-
ге жауап бермейді. Себеп мынада, олар дефолт, төлемге қабылетсіздік немесе Компания-
ның немесе оның контрагенттерінің банкроттығы жағдайында ғана заңды жарамды болып 
табылатын танылған сомаларды өзара есепке алу құқығын туғызады. Сонымен бірге, Ком-
пания және оның контрагенттері өзара есепке алу жолымен берешекті реттеу немесе бір 
мезгілде міндеттемелерді орындау және активтерді сату ниетінде емес. 

Кредиттер мен депозиттер сияқты қаржы құралдары туралы ақпарат олар қаржылық 
жағдай туралы есепте өзара есепке алынатын жағдайларды қоспағанда, бұдан әрі кесте-
лерде ашып көрсетілмейді. Бұдан әрі кестеде өзара есепке алу туралы заңды күші бар 
бас келісімдер мен осы сияқты келісімдердің мәні болып табылатын қаржы активтері мен 
қаржылық міндеттемелер берілген.

Қаржы активтері мен қаржылық міндеттемелердің толық сомасы және қаржылық жағдай 
туралы есепте берілген және бұрын келтірілген кестелерде ашып көрсетілген олардың 
таза сомалары, қаржылық жағдай туралы есепте мынадай негізде бағаланады: 

«РЕПО» мәмілелері, «кері РЕПО» мәмілелері, қарыз алу және заемға бағалы қағаздарды 
беру туралы келісімдер нәтижесінде туындаған активтер мен міндеттемелер – амортиза-
цияланған құны.

(Д) Өтімділік тәуекелі  

Өтімділік тәуекелі – бұл Компанияда қаржылық міндеттемелерді орындау бойынша қиын-
дықтардың пайда болу тәуекелі, ақшалай қаражатты немесе басқа қаржы активтерін беру 
арқылы іске асырылатын есеп айырысулар тәуекелдігі. Өтімділік тәуекелі активтер мен 
міндеттемелерді өтеу мерзімдерінің сәйкессіздігі кезінде туындайды. Активтер мен мін-
деттемелердің өтеу мерзімі мен сыйақы мөлшерлемесі бойынша сәйкес келулер және/
немесе бақыланатын үйлеспеулер өтімділік тәуекелдігін басқаруда негізгі сәт болып табы-
лады. Жүргізілген операциялардың әртүрлілігі және олармен байланысты белгісіздіктер 
салдарынан активтерді өтеу мен міндеттемелер бойынша толық сәйкестік операцияның 
табыстылығын өсіретін мүмкіндік беретін қаржылық институттар үшін қалыпты тәжірибе 
болып табылмайды, мұндай сәйкессіздіктер операцияның пайдалылығын өсіруге мүмкін-
дік береді, дегенмен, шығындардың туындау тәуекелін өсіреді.

Компания оларды өтеу мерзімдері басталуына қарай барлық міндеттемелерді орындау 
үшін қажет ақша қаражатының тұрақты болуын қамтамасыз ету мақсатында өтімділіктің 
қажетті деңгейін қолдайды. Тәуекелдерді басқару саясатын Басқарма қарайды және Ком-
панияның Директорлар кеңесі бекітеді. 

мың теңге
2017 жылғы  
31 желтоқсан

Танылған 
қаржы ак-
тивтерінің/
қаржылық 
міндетте-
мелердің 
толық сома-
лары

Қаржылық 
жағдай ту-
ралы есепте 
өзара есепке 
алынған, та-
нылған қаржы 
активтерінің/
қаржылық 
міндеттеме-
лердің толық 
сомалары 

Қаржылық 
жағдай 
туралы 
есептегі 
қаржы ак-
тивтерінің/
қаржылық 
міндеттеме-
лердің таза 
сомасы 

Қаржылық жағдай туралы есепте 
өзара есепке алынбаған сомалар 
Қаржы 
құралдары

Алынған 
ақшалай 
қамтама-
сыз ету

Таза 
сома 

«Кері РЕПО» келісімі 4,107,223 – 4,107,223 (4,107,223) – –

Қаржы активтері 
барлығы 

4,107,223 – 4,107,223 (4,107,223) – –

Компания шығарылған борыштық бағалы қағаздардан тұратын басқа банктерде ұзақ 
мерзімді және қысқа мерзімді несиелерден тұрады, сонымен қатар өтімділікке қатысты 
кездейсоқ талаптарына жедел және шұғыл ауытқушылықсыз қабылдауға қабілетті бола-
тын жоғары өтімділікті активтердің әртараптандырылған қоржынын әртараптандыру 
және тұрақты құрылымдық көздерді қаржыландыру көздеріне белсенді қолдау көрсетуге 
тырысады. 

Өтімділікті басқару бойынша Компания саясаты:
• өтімділік активтерінің қажетті деңгейі осы ақша ағындарына байланысты негізгі валюта 

мен есеп айырысу бөлігінде ақша ағындарын болжау;
• қаржы көздерінің әртараптандырылған құрылымын қолдау;
• шоғырлану мен қарыз қаржысының құрылымын басқару;
• қарыз қаржысының есебінен қаржыландыру бойынша жоспарлар әзірлеу;
• ақша ағымының үзілуі жағдайында қорғану шарасы ретінде еркін іске асыру мүмкіндігі 

бар өтімділігі жоғары активтер портфельдерін қолдау; 
• өтімділік пен тапсырылған қаржыландыру деңгейін қолдау бойынша резервтік жоспар-

ларды әзірлеу; 
• заңды нормативпен белгіленген өтімділік көрсеткіштерінің сәйкестілігін бақылауды жү-

зеге асыру.

Келесі кестелер бұрынғы шартта белгіленген өтеу мерзімі күні Компанияның қаржы мін-
деттемелері бойынша ақша қаражаттарының шоғырланбаған ағынының таралуын көрсе-
теді. Осы кестеде көрсетілген ақшалай қаржының түсімі мен кетуінің сома көлемі қаржы 
міндеттемесі немесе теңгерімнен тыс міндеттемелер бойынша ақшалай қаржының келісіл-
ген шоғырланбаған ағынын көрсетеді. Осы берілген қаржы міндеттемелер бойынша Ком-
пания күткен ақшалай қаржы ағыны осы талдаудан едәуір өзгешеленуі мүмкін. 
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Компанияның 2017 жылғы 31 желтоқсандағы жағдай бойынша өтімділігінің жайғасымы мынандай түрде болуы мүмкін: 

Өтімділік бойынша Компанияның 2016 жылғы 31 желтоқсандағы жай-күйі бойынша жайғасымы мынандай түрде болуы мүмкін:

Кестеде 2017 жылғы 31 желтоқсандағы жай-күйі бойынша қаржылық жағдайы туралы есепте танылған өтеу сомасы мерзімдері бойынша талдауы көрсетілген:

Туынды емес қаржылық 
міндеттемелер, мың теңге

Талап етілгенге
дейін және  
1 айдан кем емес

1-ден  
3 айға дейін

3 -тен 6 айға дейін 6-дан 12 айға 
дейін

1 жылдан 5 
жылға дейін

5 жылдан көп Ақша қаражаты 
ағынының жиынтық 
шамасы

Теңгерімдік құн

Шығарылған борыштық бағалы қағаздар 1,241,987 - 1,173,995 19,836,482 22,460,903 12,962,500 57,675,867 43,177,214
Өзге тартылған қаражаттар 86,250 - 28,638 95,270 840,633 147,487,470 148,538,261 29,832,799
Өзге қаржылық міндеттемелер 15,489 1,235,005 45,305 7,070,816 565,919 526,402 9,458,936 8,953,388
Барлығы 1,343,726 1,235,005 1,247,938 27,002,568 23,867,455 160,976,372 215,673,064 81,963,401

Туынды емес қаржылық 
міндеттемелер, мың теңге

Талап етілгенге
дейін және  
1 айдан кем емес

1-ден  
3 айға дейін

3 -тен 6 айға дейін 6-дан 12 айға 
дейін

1 жылдан 5 
жылға дейін

5 жылдан көп Ақша қаражаты 
ағынының жиынтық 
шамасы

Теңгерімдік құн

Шығарылған борыштық бағалы қағаздар 5,929,320 - 5,097,434 1,067,065 31,762,365 - 43,856,184 37,334,185
Шығарылған тәртіптелген борыштық 
бағалы қағаздар

- - 10,400,000 - - - 10,400,000 10,152,242

Өзге тартылған қаражаттар 86,250 146,575 3,750,213 3,816,845 840,633 147,697,628 156,338,144 35,159,984
Өзге қаржылық міндеттемелер 50,569 841,540 6,473,784 107,839 709,751 729,430 8,912,913 8,271,811
Барлығы 6,066,139 988,115 25,721,431 4,991,749 33,312,749 148,427,058 219,507,241 90,918,222

АКТИВТЕР 1 айдан аз,
мың теңге

1-ден 3 айға дейін, 
мың теңге

3 айдан 1 жылға 
дейін, мың теңге

1 жылдан 5 жылға 
дейін, мың теңге

5 жылдан көп,
мың теңге

Өтеу мерзімінсіз,
мың теңге

Барлығы,
мың теңге

Ақша қаражаттары мен олардың баламалары 21,800,196 - - - - - 21,800,196
Банктер мен өзге қаржы институттарындағы шоттар мен 
депозиттер

6,411 6,000,000 - - - 102,624 6,109,035

Сатуға арналған қолда бар қаржылық активтер 180,750 38,308 3,399,392 2,764,021 2,851,775 - 9,234,246
Клиенттерге берілген кредиттер 801,278 709,539 3,348,074 19,314,787 25,875,501 - 50,049,179
Қаржылық жалдау бойынша дебиторлық берешек 549,023 776,070 3,543,795 20,397,532 92,572,002 - 117,838,422
Ағымдағы салық активі - - - - - 2,645,992 2,645,992
Жылжымайтын мүлік объектілерін сатып алуға және салуға 
төленген аванстар

- 2,203,267 1,543,480 - - - 3,746,747

Қаржылық жалдау шарттары бойынша беруге жататын 
активтер

- - - - - 7,652,924 7,652,924

Аяқталмаған құрылыс - - 23,475,511 - - - 23,475,511
Негізгі құралдар - - - - - 2,173,139 2,173,139
Инвестициялық меншік - - - - - 917,489 917,489
Өзге активтер 20,782 96,058 3,702,262 1,886 2,319 1,018,758 4,842,065
Активтердің барлығы 23,358,440 9,823,242 39,012,514 42,478,226 121,301,597 14,510,926 250,484,945
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МІНДЕТТЕМЕЛЕР 1 айдан аз
мың теңге

1-ден 3 айға дейін
мың теңге

3 айдан 1 жылға 
дейін, мың теңге

1 жылдан 5 жылға 
дейін, мың теңге

5 жылдан көп,
мың теңге

Өтеу мерзімінсіз,
мың теңге

Барлығы,
мың теңге

Шығарылған борыштық бағалы қағаздар 638,789 - 18,033,279 16,018,473 8,486,673 - 43,177,214
Өзге тартылған қаражаттар 76,292 - 16,115 - 29,740,392 - 29,832,799
Болашақ кезеңдердің кірістері 91,743 198,797 1,094,780 8,461,672 97,046,428 - 106,893,420
Кейінге қалдырылған салық міндеттемелері - - - - 1,309,953 - 1,309,953
Өзге міндеттемелер 60,577 1,659,482 8,080,497 422,122 226,558 12,830 10,462,066
Міндеттемелердің барлығы 867,401 1,858,279 27,224,671 24,902,267 136,810,004 12,830 191,675,452
2017 жылғы 31 желтоқсандағы жай-күйі бойынша таза 
жайғасым 

22,491,039 7,964,963 11,787,843 17,575,959 (15,508,407) 14,498,096 58,809,493

2016 жылғы 31 желтоқсандағы жай-күйі бойынша таза жайғасым 33,565,184 (3,459,619) 21,432,157 1,334,211 (33,659,406) 31,789,231 51,001,758

Кестеде 2016 жылғы 31 желтоқсандағы жай-күйі бойынша қаржылық жағдай туралы есепте танылған өтеу сомасының мерзімдері бойынша талдау көрсетілген:

2017 жылғы 31 желтоқсандағы жай-күйі бойынша «5 жылдан аса» санаты құрамына клиенттерге берілген мерзімі өткен кредиттер және қаржылық жалдау бойынша дебиторлық берешек кіреді, 
олардың таза теңгерімдік құны сәйкесінше 1,642,387 мың теңгені және 260,084 мың теңгені құрайды (2016 жылғы 31 желтоқсан: сәйкесінше 2,838,173 мың теңге және 2,664,709 мың теңге).

АКТИВТЕР 1 айдан аз
мың теңге

1-ден 3 айға дейін
мың теңге

3 айдан 1 жылға 
дейін, мың теңге

1 жылдан 5 жылға 
дейін, мың теңге

5 жылдан көп,
мың теңге

Өтеу мерзімінсіз,
мың теңге

Барлығы,
мың теңге

Ақша қаражаттары мен олардың баламалары 38,665,521 - - - - - 38,665,521
Банктер мен өзге қаржы институттарындағы шоттар мен 
депозиттер

889 166,645 - - - - 167,534

Сатуға арналған қолда бар қаржылық активтер 58,392 58,589 1,432,758 6,748,645 2,791,253 - 11,089,637
Клиенттерге берілген кредиттер 801,165 739,770 3,352,374 19,296,342 32,345,990 - 56,535,641
Қаржылық жалдау бойынша дебиторлық берешек 359,948 474,668 2,169,618 12,557,312 59,360,442 - 74,921,988
Ағымдағы салық активі - - - - - 3,201,687 3,201,687
Жылжымайтын мүлік объектілерін сатып алуға және салуға 
төленген аванстар

- 2,732,686 25,479,734 - - - 28,212,420

Қаржылық жалдау шарттары бойынша беруге жататын 
активтер

- - - - - 24,221,971 24,221,971

Аяқталмаған құрылыс - - 9,229,741 - - - 9,229,741
Негізгі құралдар - - - - - 2,186,810 2,186,810
Инвестициялық меншік - - - - - 1,315,991 1,315,991
Өзге активтер 19,117 97,350 3,637,438 1,504 3,071 1,025,444 4,783,924
Активтердің барлығы 39,905,032 4,269,708 45,301,663 38,603,803 94,500,756 31,951,903 254,532,865

МІНДЕТТЕМЕЛЕР 1 айдан аз
мың теңге

1-ден 3 айға дейін
мың теңге

3 айдан 1 жылға 
дейін, мың теңге

1 жылдан 5 жылға 
дейін, мың теңге

5 жылдан көп,
мың теңге

Өтеу мерзімінсіз,
мың теңге

Барлығы,
мың теңге

Шығарылған борыштық бағалы қағаздар 5,800,260 - 4,692,984 26,840,941 - - 37,334,185
Шығарылған тәртіптелген борыштық бағалы қағаздар - - 10,152,242 - - - 10,152,242
Өзге тартылған қаражаттар 76,292 3,257 7,165,637 - 27,914,798 - 35,159,984
Болашақ кезеңдердің кірістері 103,955 225,260 1,240,511 9,588,048 98,806,993 - 109,964,767
Кейінге қалдырылған салық міндеттемелері - - - - 1,106,223 - 1,106,223
Өзге міндеттемелер 359,341 7,500,810 618,132 840,603 332,148 162,672 9,813,706
Міндеттемелердің барлығы 6,339,848 7,729,327 23,869,506 37,269,592 128,160,162 162,672 203,531,107
Таза жайғасым 2016 жылғы 31 желтоқсанда 33,565,184 (3,459,619) 21,432,157 1,334,211 (33,659,406) 31,789,231 51,001,758
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24 Капиталды басқару  
Компания капитал ретінде нормативтік актілермен анықталған капитал ретіндегі мына бап-
тарды анықтайды:

Жай акциялар, эмиссиялық кіріс, нормативтік таратылмаған пайда/болашақ кезеңдер мен 
оларға қарсы пайда болған қорларда жиналған залалдар, материалдық емес активтер мен 
есепті жылғы нормативтік залалдарды қоспағанда, айрықша акциялар (жай акциялар түрін-
де акционер капиталынан 15% шегінде) түрінде акционерлік капиталдан тұратын 1 деңгей-
лі капитал; 

2 деңгейлі капитал жалпы капиталды есептеу үшін талап етіледі және есептегі жылдың нор-
мативтік табысынан, қайта бағалау бойынша қорлардан, айрықша акциялардан (жай акция-
лар түрінде акционер капиталынан 15%-ынан асатын көлемде) мамандандырылған шоғыр-
ландырылған міндеттемелер мен тәуекел есебімен салмақталған, активтердің 1.25%-ынан 
аспайтын мөлшерде ұжымдық құнсыздану қорынан тұрады. 

Жалпы капитал, акциялар немесе шоғырландырылған борышқа жұмсалған инвестиция-
ларды шегере отырып, 1 деңгейдегі және 2 деңгейдегі (1 деңгейдегі капиталдан аспайтын 
мөлшерде), капитал сомасы болып табылады. 

Өзге әртүрлі шектеулер мен біліктілік өлшемдері жоғарыда көрсетілген капитал базасының 
элементтеріне қолданылады. 

ҚРҰБ-мен белгіленген қолданыстағы талаптарға сәйкес ипотекалық компаниялар төменде-
гілерді қолдауы қажет: 
• 1 деңгейлі капиталының жалпы нормативтік белгіленген активіне қатысы (k1);
• 1 деңгейлі капиталының тәуекелдікті қоса алғандағы өлшенетін активтер сомасына және 

шартты міндеттемелерге қатысы (k1-2);
• жалпы капиталдың тәуекелді қоса алғандағы салмақталған активтер сомасына және шарт-

ты міндеттемелерге және операциялық тәуекелдің сандық көрсеткішіне қатысы (k1-3).

2017 және 2016 жылдардың 31 желтоқсанындағы жай-күйі бойынша Компанияға қолданы-
латын коэффициенттердің ең төменгі деңгейі мыналарды құрады: 
• k1 – 6%;
• k1-2 – 6%;
• k1-3  – 12%.

25 Шартты міндеттемелер

(A) Сақтандыру 

Қазақстан Республикасында сақтандыру қызметі нарығы даму жолында, сондықтан басқа 
елдерде қолданылатын сақтандыру түрлеріне Қазақстан әлі жете қойған жоқ. Компания 
өзінің өндірістік ғимараттарын, өндірістің тоқтауына байланысты залалдардан, немесе апат 
не Компания қызметтерінің салдарынан жылжымайтын мүлік объектісіне немесе қоршаған 
ортаға келтірілген зияндарға байланысты үшінші тараптар алдында туындаған міндеттеме-
лерге қатысты сақтандыруды толық сақтай алмайды. Компания барабар сақтандыруды жабу 
мүмкіндігі болмайынша белгілі бір активтерді шығынға ұшырату немесе бүлдіріп алу қаупі 
бар, бұл Компания қызметі мен қаржылық жағдайына едәуір жағымсыз әсерін тигізуі мүмкін. 

(Б) Соттың істі қарауы

Компания нарықта өз қызметін іске асыру барысында әртүрлі заң шағымдарымен кезде-
седі. Компания басшылығы сот талқылауы нәтижесінде пайда болған міндеттемелердің 
соңғы өлшемі (мұндайлар бар болған жағдайда) болашақта Компания қызметінің нәтиже-
лері қаржы жағдайларына айтарлықтай теріс әсерін тигізбейді деп жобалайды.

(В) Қазақстандағы шартты нарықтық міндеттемелер

Қазақстанның жаңа салық жүйесі заң нормаларының, ресми түсіндірулерімен және сот 
шешімдерінің жиі өзгеруімен, түсініксіз және қарама-қайшылығы бар, кірістерді және 
шығындардың есеп тәртібіне және ХҚЕС сәйкес шоғырландырылмаған қаржылық есептілік-
тің басқа баптарына қатысты пікірлерді қоса алғанда, әр түрлі салық органдарымен кейде 
бірнеше рет талқылауға түсетін жиі өзгертулердің кездесумен сипатталады.

Салықтардың дұрыс аударылуына қатысты тексерулер және зерттеулермен ірі айыппұлдар 
мен өсімақы есептеуге құқы бар реттеуші органдар айналысады. Есептік кезең ішінде са-
лықтардың дұрыс есептелуі кейінгі бес күнтізбелік жыл ішінде тексерілуі мүмкін; дегенмен 
кейбір жағдайларда бұл мерзім ұзартылуы мүмкін. 

Бұл жағдайлар Қазақстан Республикасында салық тәуекелдері басқа елдерге қарағанда 
жоғары екендігін көрсетеді. Компания басшылығы қолданылатын салық заңнамаларын, 
нормативтік құжаттардың ресми түсіндірмелері мен сот органдарының шешімдеріне талдау 
берулерін негізге ала отырып, салық міндеттемелері осы шоғырландырылмаған қаржылық 
есептілікте толығымен көрсетілген деп есептейді. Дегенмен, әртүрлі реттеуші органдармен 
салық заңнамасына берілген түсіндірмелі Компания басшылығының пікірінен ерекшеленуі 
мүмкін фактілерді назарға ала отырып, реттеуші органдар тарапынан Компанияға ықпал 
етудің мәжбүрлеу шараларын қолданғанда, Компанияның қаржылық жағдайына олардың 
әсері айтарлықтай болуы мүмкін.

2017 ж. 
мың теңге

2016 ж. 
мың теңге

1-ші деңгейлі капитал
Акционерлік капитал 60,728,939 55,528,939
Жалпы резервтер 2,734,447 2,734,447
Қосымша төленген капитал 5,822,856 5,822,856
Материалдық емес активтер (21,711) (37,249)
Өткен жылдардағы нормативтік белгіленген жинақталған залалдар (12,805,108) (14,967,570)
1-ші деңгейлі капитал барлығы 56,459,423 49,081,423

2-ші деңгейлі капитал
Сатуға арналған қолда бар қаржы активтерін қайта бағалау бойынша қорлар (1,366,764) (1,206,178)
Шығарылған тәртіптелген борыштық бағалы қағаздар - 1,990,893
ҚРҰБ талаптарына сәйкес бір жылға арналған таза табыс 3,695,123 3,089,264
2-ші деңгейлі капитал барлығы 2,328,359 3,873,979
Капитал барлығы 58,787,782 52,955,402
Нормативтік белгіленген активтер барлығы 250,484,945 254,532,865
Кредиттік тәуекел есебімен салмақталған активтер және шартты міндеттемелер 235,980,230 195,042,079
Операциялық тәуекел 6,772,035 4,089,365
Кредиттік тәуекел есебімен салмақталған активтер мен шартты міндеттемелер 
қосу операциялық тәуекел 

242,752,265 199,131,444

Коэффициент k1 23% 19%
Коэффициент k1-2 24% 25%
Коэффициент k1-3 24% 27%
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26 Байланысты тараптар арасындағы операциялар

(A) Басқарма және Директорлар кеңесі мүшелерінің қатысуымен жасалатын операциялар 

«Қызметкерлерге сыйақы» бабына кіргізілген сыйақыларды жалпы мөлшері (6-ескертпені 
қараңыз) мынадай түрде берілуі мүмкін:

Көрсетілген сомалар Басқарма және Директорлар кеңесі мүшелерінің ақшалай және ақша-
лай емес сыйақыларын қамтиды. 

2017 жылғы және 2016 жылғы 31 желтоқсандағы жай-күйі бойынша шоттағы қалдықтар 
және операциялар бойынша сыйақының орташа пайыздық мөлшерлемелері Басқарма 
және Директорлар кеңесі мүшелерімен мынаны құрады: 

2017 ж. 
мың теңге

2016 ж. 
мың теңге

Директорлар кеңесінің мүшелері 46,483 48,438
Басқарма мүшелері 93,144 85,885

139,627 134,323

Пайда немесе залал 2017 ж. 
мың теңге

2016 ж. 
мың теңге

Пайыздық кірістер 50 3,178

Қаржылық жағдай туралы есеп 2017 ж. 
мың теңге

Орташа 
сыйақы 
мөлшерле-
месі, %

2016 ж. 
мың теңге

Орташа 
сыйақы 
мөлшерле-
месі, %

Клиенттерге берілген кредиттер - - 16,646 10.72
Өзге міндеттемелер 25,200 - 48,424 -

Пайда немесе залал туралы есеп 2017 ж. мың теңге 2016 ж. мың теңге

«Бәйтерек 
тобы»

Мемлекет-
тік мекеме-
лер

«Бәйтерек 
тобы»

Мемлекет-
тік мекеме-
лер

Пайыздық кірістер 3,071,347 170,206 2,310,335 198,277
Пайыздық шығыстар (2,654,590) (1,881,489) (2,870,480) (2,804,540)
Комиссиялық шығыстар (1,123) - (1,199)
Шетел валютасындағы операциялардан таза 
шығын

- - (88,861) -

Шығарылған борыштық бағалы қағаздарды сатып 
алудан түскен таза пайда

- - 4,972 -

Өзге кіріс - 303,265 5,044 21,569
Жалпы және әкімшілік шығындары (131,200) (463,009) (279,520) (396,266)
Табыс салығы бойынша шығын - (1,216,314) - (1,399,395)

Өзге жиынтық залал
Сатуға арналған қолда бар қаржылық активтерінің 
әділ құнының таза өзгерістері

- 28,468 - (18,437)

«Бәйтерек тобы» Мемлекеттік мекемелер

мың теңге Орташа 
сыйақы 
мөлшерле-
месі, %

мың теңге Орташа 
сыйақы 
мөлшерле-
месі, %

Ақша қаражаттары мен олардың баламалары 4,107,223 9.29
Банктердегі шоттар мен депозиттер - - 1,291,453 6.55 
Сатуға арналған қолда бар қаржылық активтер - - 2,402,212 8.7
Ағымдағы салық активі - - 2,645,992 -
Қаржылық жалдау шарты бойынша төленген 
аванстар 

2,000,000 - - -

Өзге активтер - - 137,485 -
Шығарылған борыштық бағалы қағаздар 8,020,915 11.19 16,918,662 9.25
Шығарылған тәртіптелген борыштық бағалы 
қағаздар

- - - -

Өзге тартылған қаражаттар 25,596,002 0,15 4,236,797 0.10
Болашақ кезеңдердің кірістері 106,893,420 - - -
Кейінге қалдырылған салық міндеттемелері - - 1,309,953 -
Өзге міндеттемелер 59,600 - 643,221 -
Сатуға арналған қолда бар қаржылық активтер 
және қайта бағалау бойынша резерв

- - (344,458) -

31 желтоқсанда аяқталған жылға Басқарма мүшелері мен Директорлар кеңесі мүшелерінің 
қатысуымен жасалатын операциялар бойынша пайда мен залалдар құрамына енетін со-
малар төмендегідей түрде ұсынылады:

2017 жылғы 31 желтоқсандағы жай-күйі бойынша өзге де байланыстағы тараптар арасын-
дағы операциялар бойынша шоттағы қалдықтар мынаны құрады: 

(Б) Өзге де байланысты тараптардың қатысуымен операциялар

Өзге де байланысты тараптарға «Бәйтерек» ҰБХ» АҚ және оның еншілес кәсіпорындары 
(бұдан әрі бірге «Бәйтерек тобы» деп аталады)», өзге де мемлекеттік мекемелер кіреді. 

2017 және 2016 жылғы 31 желтоқсандағы жағдай бойынша ұсынылған сомалар басқа да 
байланыстағы тараптармен операциялар бойынша қаржы жағдайы туралы есебіне, табыс 
пен пайда туралы есебіне және жинақталған табыс туралы есепке енеді.
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2016 жылғы 31 желтоқсандағы жай-күйі бойынша басқа да байланыстағы тараптар ара-
сындағы операциялар бойынша шоттағы қалдықтар мынаны құрады:

Келесі бұдан арғы кесте 2016 жылғы 31 желтоқсандағы жай-күйі бойынша қаржы активтері 
мен міндеттемелерінің теңгерімдік және әділ құнын көрсетеді.

Әділ құнды бағалау активтерді сату кезінде алынатын немесе бағалау күнгі нарыққа қаты-
сушылар арасындағы ұйымдастырылған нарықта іске асатын операциялар жағдайында 
міндеттемелерді беру кезінде төленетін бағаны анықтауға бағытталған. Сонымен қатар бел-
гісіздік пен субъективтік көзқарастарды есепке ала отырып, әділ құн активтерді тез арада 
сату немесе міндеттемелерді беру аясында жүзеге асатын сияқты қаралуға тиісті емес. 

Белсенді нарықта айналысқа түсетін қаржы активтері мен қаржылық міндеттемелердің 
әділ құны нарықтық баға белгілеу немесе дилерлік бағаға негізделеді. Компания басқа да 
бағалау әдістерін пайдалана отырып, Компанияның барлық қаржы құралдарының әділ құ-
нын анықтайды.

Бағалау әдістерінің мақсаты активтерді сату кезінде алынатын және бағалау күнгі нарыққа 
қатысушылар арасындағы ұйымдастырылған нарықта іске асатын операциялар жағдай-
ында міндеттемелерді беру кезінде бағаға әсер ететін әділ құнды бағалау тәсілдерінің 
жетістігі болып табылады. 

Бағалау әдістеріне осы ағымдағы сәтке таза жеткізілген құн мен ақшалай қаржы легін дис-
конттау, таныс нарықтық баға белгілеуге қатысты ұқсас құралдармен салыстыру үлгілері, 
сондай-ақ басқа да баға белгілеу үлгілері кіреді. Бағалау үшін қолданылатын пікірлер мен 
мәліметтерге тәуекелсіз және базалық пайызсыз мөлшерлемелер, кредит спрэдтері және 
дисконттық мөлшерлемені бағалау үшін пайдаланылатын басқа да түзетулер, акциялар 
мен облигациялардың бағасын белгілеу, валюта бағамдары, қор индекстері, сонымен қа-
тар күтілген баға ауытқулары және оларды салыстыру кіреді. Бағалау әдістері нарықтың 
тәуелсіз қатысушыларымен анықталатын есеп берілетін күнгі жағдай бойынша қаржы 
құралдарының құнын көрсететін әділ құнды анықтауға бағытталған. 

«Бәйтерек тобы» Мемлекеттік мекемелер

мың теңге Орташа 
сыйақы 
мөлшерле-
месі, %

мың теңге Орташа 
сыйақы 
мөлшерле-
месі, %

Сатуға арналған қолда бар қаржылық активтер - - 2,430,021 6.60
Ағымдағы салық активі - - 3,201,687 -
Өзге активтер 1,007,820 - 79,262 -
Шығарылған борыштық бағалы қағаздар 7,486,498 11.09 23,866,262 9.65
Шығарылған тәртіптелген борыштық бағалы 
қағаздар

- - 3,396,179 9.76

Өзге тартылған қаражаттар 24,075,406 0.15 3,931,321 0.10
Болашақ кезеңдердің кірістері 109,964,767 - - -
Кейінге қалдырылған салық міндеттемелері - - 1,106,223 -
Өзге міндеттемелер 205,600 - 22,153 -
Сатуға арналған қолда бар қаржылық активтер 
және қайта бағалау бойынша резерв

- - (315,991) -

мың теңге Кредиттер 
мен деби-
торлық 
берешек

Сатуға 
арналған 
қолда бары

Өзге, амор-
тизация-
ланған құн 
бойынша 
есептелген

Теңгерімдік 
құн 
барлығы

Әділ құн

Ақша қаражаттары мен олардың 
баламалары

21,800,196 – – 21,800,196 21,794,974

Банктер мен өзге қаржы институтта-
рындағы шоттар мен депозиттер

6,109,035 – – 6,109,035 6,109,035

Сатуға арналған қолда бар 
қаржылық активтер 

–  9,234,246 – 9,234,246 9,234,246

Клиенттерге берілген кредиттер 50,049,179 – – 50,049,179 44,908,271
Қаржылық жалдау бойынша 
дебиторлық берешек

117,838,422 – – 117,838,422 80,753,525

Өзге қаржылық активтер 4,119,868 – – 4,119,868 4,119,868
199,916,700 9,234,246 – 209,150,946 166,919,919

Шығарылған борыштық бағалы 
қағаздар

– – 43,177,214 43,177,214 41,130,180

Өзге тартылған қаражаттар – – 29,832,799 29,832,799 28,770,287
Өзге қаржылық міндеттемелер – – 8,953,388 8,953,388 8,953,388

– – 81,963,401 81,963,401 78,853,855

мың теңге Кредит-
тер мен 
дебиторлық 
берешек

Сатуға 
арналған 
қолда бары

Өзге, амор-
тизация-
ланған құн 
бойынша 
есептелген

Теңгерімдік 
құн 
барлығы

Әділ құн

Ақша қаражаттары мен олардың 
баламалары

38,665,521 - - 38,665,521 38,665,521

Банктер мен өзге қаржы институтта-
рындағы шоттар мен депозиттер

167,534 - - 167,534 167,534

Сатуға арналған қолда бар 
қаржылық активтер 

- 11,089,637 - 11,089,637 11,089,637

Клиенттерге берілген кредиттер 56,535,641 - - 56,535,641 55,427,563
Қаржылық жалдау бойынша 
дебиторлық берешек

74,921,988 - - 74,921,988 47,319,794

Өзге қаржылық активтер 3,577,329 - - 3,577,329 3,577,329
173,868,013 11,089,637 - 184,957,650 156,247,378

Шығарылған борыштық бағалы 
қағаздар

- - 37,334,185 37,334,185 36,055,092

Шығарылған тәртіптелген 
борыштық бағалы қағаздар

- - 10,152,242 10,152,242 9,870,480

Өзге тартылған қаражаттар - - 35,159,984 35,159,984 34,029,467
Өзге қаржылық міндеттемелер - - 8,271,811 8,271,811 8,271,811

- - 90,918,222 90,918,222 88,226,850
27 Қаржылық активтер мен міндеттемелер:  
 әділ құн мен есептік жіктеулер

(A) Есептік жіктеулер мен әділ құн

Төмендегі кестеде 2017 жылғы 31 желтоқсандағы қаржы активтері мен міндеттемелерінің 
теңгерімі және әділ құны көрсетілген.
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2017 және 2016 жылғы 31 желтоқсандағы жағдай бойынша Компанияда әділ құнды анықтау 
үшін негізге алатын нарықтан тыс қарастырылатын мәліметтерді пайдалану әдісіне сүйе-
нетін қандай да бір қаржы құралдары жоқ. 

Төмендегі кестеде әділ құнды бағалау иерархиясы деңгейі бөлігінде 2017 жылғы 31 жел-
тоқсандағы жағдай бойынша әділ құн бойынша бағаланбаған қаржы құралдарының әділ 
құн талдауы келтіріледі:

Компания тек қана жалпыға бірдей қол жетерлік мәліметтерді пайдаланатын және бас-
шылықтың талқылау мен бағалауын талап етпейтін пайыздық және валюталық айырбастар 
сияқты стандарты және жай қаржы құралдарының әділ құнын анықтау үшін кеңінен та-
ралған моделдерді пайдаланады. Моделдер үшін бақылаудағы баға белгілеу мен шығатын 
мәліметтер әдетте борыштық және үлестік бағалы қағаздар нарығында айналдыру үшін, 
биржада айналатын туынды құралдар үшін нарықта қолжетімді. 

Компания кейбір күрделі қаржы құралдары үшін өзінің бағалау үлгілерін пайдаланады. 
Осы моделдерде қолданылатын кейбір немесе мәні бар барлық мәліметтер жалпыға бір-
дей қол жетерлік нарықтық мәліметтер болып табылмауы мүмкін емес және нарықтық баға 
белгілеуден туындайтын мәліметтер, не бағалау болып табылады. Байқалмайтын нарықтық 
мәліметтерді пайдалануда негіз болып табылатын бағалау құралдарына мысал ретінде кей-
бір несиелер және олар үшін белсенді нарық болмайтын бағалы қағаздар жатады. 

Әділ құнды бағалау қаржы құралы бір біріне тәуелсіз тараптармен осындай мәміле жа-
сағысы келетін бәрімен жан жақты таныс өзара тәжірибе алмасқан қаржы құралдары 
бойынша тура анықтама беруге бағытталған. Сонымен қатар анық емес және субъективті 
түрде бағалау себептері бойынша әділ құн активтердің іске асуының немесе міндеттеме-
лердің орындалуы жай болуы мүмкін болатын құн ретінде қарастырылмауы тиіс. 

Басшылық қаржы құралдарының әділ құнын бағалау үшін басшылық мынадай жорамал-
дарды пайдаланды:
• 12.7% – 14.0% дисконттау мөлшерлемесі клиенттерге берілген кредиттер бойынша бола-

шақ ақша ағындарын дисконттау үшін пайдаланылады (2016 жылы: 9.5% – 14.0%);
• 8.0% – 8.1% дисконттау мөлшерлемесі қаржылық жалдау шарттары бойынша дебитор-

лық берешектен болашақ ақша ағындарын дисконттау үшін пайдаланылады (2016 жылы: 
9.0% – 9.6%).

(Б) Әділ құнды бағалау иерархиясы

Компания осы көрсетілген бағалауды құрастыруда маңызды болып есептелген маңызды 
мәліметтер әділ құнның бағалану иерархиясын пайдаланумен қаржы жағдайы туралы 
есепте көрсетілген қаржы құралдарының әділ құнын бағалайды. 
• 1-деңгей: бірегей қаржы құралдарына қатысты белсенді нарықта (түзетілмеген) баға бел-

гілеу; 
• 2-деңгей: шығыс деректер ретінде нарықтағы өлшемдер пайдаланылады (1 деңгейге 

жатқызылған баға белгілеуді қоспағанда), олар тиісті актив немесе міндеттеме бойын-
ша тікелей қолжетімді (тікелей бағасы бойынша) немесе жанама түрде (яғни баға бел-
гілеуден шығатын) байқалады. Бұл санатқа мыналардай пайдалана отырып бағаланатын, 
құралдар енеді: ұқсас құралдар үшін белсенді нарықтағы нарықтық бағалау, белсенді 
ретінде немесе бағалау әдістері ретінде қаралмайтын нарықтағы ұқсас немесе балама 
құралдар үшін нарықтық бағалау, барлық пайдаланылатын деректер олар тікелей неме-
се тікелей емес байқалатын нарықтық деректерге негізделеді; 

• 3-деңгей: қолжетімді болып танылмайтын мәліметтер. Бағалау әдістері бақылауға алын-
байтын нарықтық мәліметтерге негізделген. Бұл санатқа бақылауға алынатын нарықтық 
мәліметтерге негізделмегендіктен ақпараттарды пайдаланумен бағаланатын құралдар 
кіреді, сонымен қатар, мұндай бақылауға алынбайтын мәліметтер құралдарды бағала-
уға маңызды әсерін тигізеді. Бұл санатқа бақылауға алынбайтын маңызды түзетулер мен 
құралдар арасындағы айырмашылықтарды көрсету үшін талап етілетін ұқсас құралдар 
үшін баға белгілеу негізінде бағаланатын құралдар енеді. 

Кестеде әділ құнды бағалау иерархиясы деңгейі бөлігінде 2017 жылғы және 2016 жылғы 31 
желтоқсандағы жай-күйі бойынша әділ құн туралы көрсетілетін қаржы құралдарының тал-
дауы берілген. Сомалар қаржылық жағдай туралы есепте көрсетілген сомаға негізделеді.

Төмендегі кестеде әділ құнды бағалау иерархиясы деңгейі бөлігінде 2016 жылғы 31 жел-
тоқсандағы жағдай бойынша әділ құн бойынша бағаланбаған қаржы құралдарының әділ 
құн талдауы келтіріледі:

Қаржылық активтер 2017 ж.
2-ші деңгей
мың теңге

2016 ж.
2-ші деңгей
мың теңге

Сатуға арналған қолда бар қаржылық активтер 9,234,246 11,089,637
9,234,246 11,089,637

мың теңге 2-ші деңгей 3-ші деңгей Әділ құн 
барлығы

Теңгерімдік 
құн барлығы

АКТИВТЕР
Ақша қаражаттары мен олардың баламалары 21,794,974 - 21,794,974 21,800,196
Банктер мен өзге қаржы институттарындағы 
шоттар мен депозиттер

6,109,035 - 6,109,035 6,109,035

Клиенттерге берілген кредиттер 44,568,877 339,394 44,908,271 50,049,179
Қаржылық жалдау бойынша дебиторлық 
берешек

80,583,090 170,435 80,753,525 117,838,422

МІНДЕТТЕМЕЛЕР
Шығарылған борыштық бағалы қағаздар 41,130,180 – 41,130,180 43,177,214
Өзге тартылған қаражаттар 28,770,287 – 28,770,287 29,832,799

мың теңге 2-ші деңгей 3-ші деңгей Әділ құн 
барлығы

Теңгерімдік 
құн барлығы

АКТИВТЕР
Ақша қаражаттары мен олардың баламалары 38,665,521 - 38,665,521 38,665,521
Банктер мен өзге қаржы институттарындағы 
шоттар мен депозиттер

167,534 - 167,534 167,534

Клиенттерге берілген кредиттер 55,181,335 246,228 55,427,563 56,535,641
Қаржылық жалдау бойынша дебиторлық 
берешек

47,290,601 29,193 47,319,794 74,921,988

МІНДЕТТЕМЕЛЕР
Шығарылған борыштық бағалы қағаздар 36,055,092 - 36,055,092 37,334,185
Шығарылған тәртіптелген борыштық бағалы 
қағаздар

9,870,480 - 9,870,480 10,152,242

Өзге тартылған қаражаттар 34,029,467 - 34,029,467 35,159,984
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28 Сегменттік есептілік  
Компания операциялары жоғары дәрежеде біріктірілген және 8 ХҚЕС «Сегменттік 
есептілікке» сәйкес біртұтас бизнес-сегментті құрайды. Компания активтері, негізінде, Қа-
зақстан Республикасында орналасқан және Компания Қазақстан Республикасымен байла-
нысты жүргізілген операциялардан кіріс табады. Операциялық шешім қабылдаған тұлға 
Компания жағдайында, Компанияның Басқарма Төрағасы жауапты болады және жалпы 
алғанда, Компания туралы ақпараттар алады және оларды қарастырады. 

29 Есепті кезеңнен кейінгі оқиға  
2018 жылғы ақпанда Компания купон бойынша 10.5% номиналды мөлшерлемемен және 
10 жылдан кейін өтеу мерзімімен жалпы сомасы 5,900,000 мың теңгеге борыштық бағалы 
қағаздарды шығарды. 

2018 жылғы ақпанда Компания 10,163,207 мың теңге сомасына 100,000,000 дана мөлшерін-
де «Банк ЦентрКредит» АҚ бағалы қағаздарын сатып алуды жүзеге асырды. 

2018 жылғы ақпанда Компания Қазақстан Республикасы Инвестициялар және даму ми-
нистрлігінен «Нұрлы жер» субсидиялау бағдарламасы шеңберінде 4,833,334 мың теңге 
мөлшерінде ақша қаражатын алды, ол халыққа берілген ипотекалық кредиттер бойынша 
сыйақы мөлшерлемелерін өтеу үшін екінші деңгейлі банктерге берілетін болады. 




