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"Уəкiлеттi органның облигациялар шығарылымын мемлекеттiк тiркеу шығарылым 

проспектiсiнде жазылған облигацияларды сатып алуға қатысты инвесторларға қандай да 
болмасын ұсыным берудi білдiрмейдi. Облигациялар шығарылымын мемлекеттiк тiркеудi 
жүзеге асырушы уəкiлеттi орган осы құжаттағы ақпараттың шынайылығы үшiн жауап 
бермейдi. Облигациялар шығарылымы проспектiсiнiң Қазақстан Республикасы 
заңдарының талаптарына сəйкестiгi ғана қаралады. Эмитенттiң лауазымды тұлғалары осы 
проспектiдегi ақпараттың шынайылығы үшiн жауап бередi жəне ондағы барлық ақпарат 
шынайылығын жəне эмитентке жəне оның облигацияларына қатысты инвесторларды 
шатастырмайтындығын растайды". 

 
 
 
 
 
 
  

Алматы қ., 2006 ж. 
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1. Эмитент туралы жалпы мəлiметтер 

  
2. Эмитенттiң атауы  
Эмитенттiң толық атауы: 
- қазақ тілінде: «Resmi Commerce» Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі; 
- орыс тілінде: Товарищество с ограниченной ответственностью «Resmi Commerce»; 
- ағылшын тілінде: Limited liability partnership «Resmi Commerce». 
Эмитенттiң қысқаша атауы: 
- қазақ тілінде: «Resmi Commerce» ЖШС; 
- орыс тілінде: ТОО «Resmi Commerce»; 
- ағылшын тілінде: LLP «Resmi Commerce». 
Эмитент атауы өзгертілген емес. 
Эмитент заңды тұлғаның (заңды тұлғалардың) қайта ұйымдастырылуы негiзiнде құрылған 

емес. 
 
3. Эмитенттi мемлекеттiк тiркеу (қайта тiркеу) туралы мəлiметтер 
Эмитенттi мемлекеттiк қайта тiркеудi жүзеге асырған Алматы калалық Əділет басқармасы, 

қайта тіркеу туралы куəлік № 11947-1910-ЖШС 01.07.1997 ж.  
 
4. Салық төлеушiнiң тiркеу нөмiрi 
600400053661 
 
5. Эмитенттiң орналасқан жерi, байланыс телефондарының жəне факсының нөмiрлерi, 

электрондық почтасының адресi туралы ақпарат 
Заңды мекен-жайы: Қазақстан Республикасы, Алматы қ., Фурманов к., 51. 
Мекен-жайы: Қазақстан Республикасы, Алматы қ., Аль-Фараби д., 110Е.  
Телефон: +7(3272) 66-70-77, 66-71-77, факс: +7 (3272) 66-74-00. 
Электрондық почтасы: administrator@resmi.kz 
 
6. Эмитенттiң банктiк деректемелерi 
Банк шоты № 6467208 «Банк ТуранАлем» АҚ АФ, БИК 190501306 
 
7. Эмитент қызметiнiң түрлерi 
 «Resmi Commerce» ЖШС-ні� �ызметіні� негізгі т�рлері:  
1) инвестициялық қызмет; 
2) басыбайлы мүлікті жалға беруден пайда табу; 
3) басқару сипатты консультациялық қызмет көрсету; 
4) Қазақстан Республикасы қолданылып жүрген заңдарымен тыйым салынбаған басқа 

қызмет түрлері. 
Эмитенттін еншілес компаниясы «RG Securities» А� �ызметіні� негізгі т�рлері 
1) бағалы қағаздар рыногында брокер-дилерлік қызмет; 
2) инвестициялық портфельді басқару жөніндегі қызмет; 
3) Қазақстан Республикасы қолданылып жүрген заңдарымен тыйым салынбаған басқа 

қызмет түрлері. 
«RG Securities» А� еншілес компаниясы «ООИУПА «Premier Asset Management» А� 

�ызметіні� негізгі т�рлері: 
1) зейнетақы активтерін инвестициялық басқару жөніндегі қызмет; 
2) Қазақстан Республикасының заңдар шамасында брокер-дилерлік қызметін жасау. 
 
8. Эмитентке немесе ол шығарған бағалы қағаздарға халықаралық рейтинг 

агенттiктерi жəне (немесе) Қазақстан Республикасының рейтинг агенттiктерi берген 
рейтингтердiң болуы туралы мəлiметтер 

Эмитентке немесе ол шығарған бағалы қағаздарға рейтинтер берілген емес. Эмитентке 
қаржылық агенттiк мəртебесi берiлген емес. 

 
9. Эмитенттiң барлық филиалдары мен өкiлдiктерiнiң атауы, тiркелген күнi, 

орналасқан жерi жəне почталық мекен-жайы 
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Есеп беру күніне Эмитенттiң филиалдары мен өкiлдiктерi болмаған.  
10. Эмитенттiң қаржылық есебiне қаржылық есеп беру аудитiн жүзеге асыратын 

аудиторлық ұйымның (фамилиясы, аты, болса аудитордың аты-жөнi), олардың тиiстi 
алқалы органға (қауымдастық, палата) қатыстылығы көрсетiлген толық ресми атауы 
10.1 Аудиторлық ұйымы 
«Atikva Audit Company» ЖШС, ҚР, 480008, Алматы қ., Абая д., 68/74, 515 оф. 
e-mail: atikva_audit@mail.ru. Осы аудиторлық ұйым Эмитенттің 2005 ж. қаржылық есебiне 
қаржылық есеп беру аудитiн жүзеге асырды. Компания Қазақстан Республикасының Аудиторлар 
палатасының мүшесі болып табылады. Аудитор Айзенштат Юрий Аркадиевич, мемлекеттік 
лицензия  0000082, аттестаты аудитор (к/с 0031). 

 
«Марсат» ЖШС, ҚР, 050000, Алматы қ., Гоголь к., 86, 705, 52 оф., e-mail: marsataudit@nursat.kz. 
Осы аудиторлық ұйым Эмитенттің 2004 ж. қаржылық есебiне қаржылық есеп беру аудитiн жүзеге 
асырды. Компания Қазақстан Республикасының Аудиторлар палатасының мүшесі болып 
табылады. 
 
10.2  Заң мəселелері бойынша кеңесшілер  
Заң қызметтерін «Resmi Group Ltd» ЖШС заңгерлері атқарады. 
 
10.3 Қаржы мəселелері бойынша кеңесшілер 
«RG Securities» АҚ Эмитенттің қаржы кеңесшісі болып табылады. Мекен-жайы: ҚР, Алматы қ., 
Аль-Фарби д., 110Е, тел.: +7 (3272) 66-71-77, 66-70-77, факс: +7 (3272) 66-74-00. 
Компания келесі қауымдастықтардың мүшесі болады: 
1) Қазақстан қаржыгерлерінің қауымдастығы; 
2) Активтер меңгерушілер қауымдастығы. 
 

Есеп күні Эмитенттің жоғарыда көрсетілген тұлғалармен келісімді бұзу жағдайлары болған 
жоқ, тек «Марсат» ЖШС-тен басқа. Бұл болмыс басқа аудиторлық ұйымның берілген абзалы 
келісім шарттарымен байланысты.   

 
11. Эмитенттiң корпоративтi басқару кодексiн қабылдаған күнi (оның қабылдануы 

қоғамның жарғысында қаралған жағдайда) 
Қолданылып жүрген заңдарға сəйкес Эмиттентке Корпоративті басқару кодексін қабылдау 

қажет емес. 
 

2. Эмитенттiң басқару органдары 
  

12. Эмитенттiң басқару органдарының құрылымы 
 

Жоғарғы орган Құрылтайшы 
Атқарушы орган Директор 

 
Құрылтайшы 
Серіктестік Құрылтайшының ерекше құзыретіне келесі мəселелер жатады: 
1) қоғамның Жарғысына өзгертулер мен толықтырулар енгізу, жарғылық капиталының 

көлемін, мекен-жайын жəне атауын, немесе Жарғысын жаңа басылымда бекіту; 
2) Серіктестктің Диреторын сайлау жəне өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату; 
3) тексеріс комиссиясын сайлау мен өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату, жəне оның 

есептемелері мен қорытындыларын бекіту; 
4) Серіктестіктің жылдық қаржы есебін бекіту мен таза кірісті тарату; 
5) Серіктестіктің ішкі жөн-жобаларын бекіту, оларды қабылдау жəне ішкі қызметті 

реттейтін басқа құжаттырды қабылдау; 
6) Серіктестіктің басқа шаруашылық серіктестіктерге жəне коммерциялық емес ұйымдарға 

қатысу; 
7) Серіктестікті қайта ұйымдастыру немесе жойу шешімін қабылдау; 
8) жойушы комиссиясын тағайындау жəне жою баланстарды бекіту; 
9) Серіктестіктің бар мүлік кепілі туралы бір ауыздан қабылданған шешімін қабылдау; 
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10) Серіктестінтің мүлігіне қосымша жарна салу шешімі. 
Құрылтайшының ерекше құзыретіне жататын мəселелер Серіктестіктің атқарушы органның 

шешіміне тапсырыла алмайды, жəне онымен жеке-дара шешіледі. 
 
Директор 
Директордың ерекше құзыретіне келесі мəселелер жатады: 
1) Құрылтайшымен белгіленген шамасы бойынша Серіктестіктің мүлігі мен қаржы-

қаражатнымен билеу; 
2) Серіктестік қызметтерін қабылдау жəне жұмыстан шығару, штат кестесін бекіту 

(Құрылтайшының келісімінен кейін); 
3) Құрылтайшы шешімдерін орындау; 
4) Құрылтайшыға Серіктестіктің қаржы жəне экономикалық жағдайлары туралы есеп беру; 
5) Серіктестік атынан сенімхатсыз əрекет жасау; 
6) Серіктестіктің қайраткерлігін қамсыздандыруына қажет келісім-шарттар мен басқа 

мəмілелерді жасау; 
7) Серіктестікті өкілдік ету сенімхаттарды беру, оның ішінде басқа сенімхатты беру; 
8) банк шоттарын жəне басқа шоттарды ашу; 
9) Серіктестіктің шапшан (қазіргі күндік) қайраткерлігін басқару. 
 
13. Эмитенттiң бақылау органының мүшелерi  
30.06.06 ж. ескерілмеген. 
 
14. Эмитенттiң атқарушы органы 

 
2.1 кестесі – Эмитенттің Директоры 
Аты-жөнi жəне туған 

жылы 
Соңғы екi жылда атқарған жəне 
қазiргi уақытта атқаратын, оның 
iшiнде қоса атқарған қызметтерi  

Жарғылық 
капиталына 

қатысу үлесi, % 

Ұйымдардың 
капиталына қатысу 

үлесі, % 
Мажибаев Кайрат 
Куанышбаевич, 
05.01.1968 ж.т. 

� 04.05.1995 ж. бастап қазіргі уақытқа 
дейін «Resmi Group» ЖШС 
Президенті; 
� 2000 ж. бастап қазіргі уфқытқф 
дейін «RG Brands» АҚ Директорлар 
кеңесінің Төрағасы. 

Жоқ Жоқ 

 
15. Егер Эмитенттiң атқарушы органының өкiлеттiгi басқа коммерциялық ұйымға 

(басқарушы ұйымға) берiлсе, онда осы тармақта 
Атқарушы органының өкiлеттiгi басқа коммерциялық ұйымға берілмеген. 
 
16. Директорлар кеңесiнiң мүшелерiне, эмитенттiң атқарушы органының мүшелерiне 

жəне эмитенттiң басқа басқарушы тұлғаларына төленетiн сыйақылар 
1) Тексеріс комиссияның мүшелеріне облигациялар шығару туралы шешiм қабылданған күннiң 

алдындағы соңғы үш айда алған сыйақысының жалпы мөлшерi – төленген жоқ. Облигациялар 
шығару туралы шешiм қабылданған күннен бастап соңғы он екi ай iшiнде аталған тұлғаларға 
төленетiн сыйақының жоспарланған жалпы мөлшерi – жоспарланбаған. 

2) Эмитенттің басқару тұлғаларына облигациялар шығару туралы шешiм қабылданған күннiң 
алдындағы соңғы үш айда алған сыйақысының жалпы мөлшерi - 4 604 535 теңге. Облигациялар 
шығару туралы шешiм қабылданған күннен бастап соңғы он екi ай iшiнде аталған тұлғаларға 
төленетiн сыйақының жоспарланған жалпы мөлшерi - 18 418 139 тенге. 

 
17. Эмитенттiң ұйымдық құрылымы  
1) Эмитенттi� � рылымды� б#лiмшелерi, филиалдары ж&не #кiлдiктерi  
Эмитенттің ұйымдық құрылымы 1 Косымшада көрсетілген. 30.06.06 ж. Эмитенттің 

филиалдары жəне өкілдіктері жоқ  
2) Эмитент �ызметкерлерiнi�, оны� iшiнде эмитенттi� филиалдары мен #кiлдiктерi 

�ызметкерлерiнi� жалпы саны  
30.06.06 ж. Эмитенттің есепіне жиырма тоғыз қызметкерлер кірген, оның ішінде еншілес 

науқандарымен қоса. 
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3) Эмитенттi� � рылымды� б#лiмшелерiнi� басшылары туралы м&лiметтер 
2.2 кестесі – 30.06.06 ж. Эмитенттiң құрылымдық бөлiмшелерiнiң басшылары туралы мəлiметтер 

Аты-жөні Туылған күні Лауазымы 
Мажибаев Кайрат Куанышбаевич 05.01.1968 ж. Директор «Resmi Commerce» ЖШС 
Канафин Аскар Ахилбекович 27.11.1972 ж. «Resmi Commerce» ЖШС Қаржы директоры 
Оспанов Айдар Идрисович 28.06.1975 ж. «RG Securities» АҚ Басқарма Төрағасы 
Иркенов Аскар Азербаевич 06.09.1974 ж. «RG Securities» АҚ Фронт-офис Басқарма 

директоры 
Долгиев Марат Макарбекович   04.07.1978 ж. «ООИУПА Premier Asset Management» АҚ  

Басқарма Төрағасы 
Касымбаева Шынар Курмангалиевна 19.04.1977 ж. «ООИУПА Premier Asset Management» АҚ Бас 

бухгалтер 
Аманкулов Есболат Керимжанулы 27.06.1976 ж. «ООИУПА Premier Asset Management» АҚ 

ПОиА Департаментінің директоры 
  

3. Эмитенттiң акционерлерi (қатысушылары) жəне аффилиирленген тұлғалары 
  

18. Эмитенттiң акционерлерi (қатысушылары) 
1) Жалғыз құрылтайшы, 100% үлесін иеленетін «Resmi Group Ltd» Жауапкершілігі 

шектелген серіктестік («Resmi Group Ltd» ЖШС), мекен-жайы ҚР, 050040, Алматы қ., Бостандық 
а., Аль-Фараби д., 7, тел.: +7 (3272) 66-71-77, 66-70-77, факс: +7 (3272) 66-74-00. 

2) Эмитенттiң акционерлерi (қатысушылары) болып табылмайтын, бiрақ басқа ұйым арқылы 
эмитенттің қызметiн бақылау құқығы бар тұлғалар туралы мəлiметтер – ондайлар жоқ. 

 
19. Эмитенттiң акциялардың (үлестердiң) он жəне одан да көп процентiн иеленген 

заңды тұлғалар туралы мəлiметтерi 
 

3.1 кестесі – 30.06.06 ж. Эмитенттiң акциялардың (үлестердiң) он жəне одан да көп процентiн иеленген 
заңды тұлғалар туралы мəлiметтерi 

Толық атауы Сипаттама ЖҚ Эмитенттің 
үлесі 

«RG Securities» 
Акционерлік қоғамы 

 

Орналасқан жері: 050040, Алматы қ., Аль-Фараби д., 110Е 
Басшысы: Оспанов Айдар Идрисович  
Қызмет түрі: Брокерлік жəне и дилерлік қызмет; инвестициялық 
портфелді басқару 

100% 

«НПФ «Коргау» 
Акционерлік қоғамы 
 

Орналасқан жері: 050008, Алматы қ., Толе би к., 185 
Басшысы: Кайдаров Рустем Есимханович 
Қызмет түрі: Зейнеттік жарнаны тарту жəне зейнетақыны төлеу 

25% 

 
20. Эмитент қатысатын өндiрiстiк, банктiк, қаржылық топтар, холдингтер, 

концерндер, қауымдастықтар, консорциумдар туралы ақпарат  
Эмитент Resmi Group өнеркəсіп-қаражат тобына кіреді. 
 
21. Эмитенттiң басқа аффилиирленген тұлғалары туралы мəлiметтер  

 
3.2 кестесі – 30.06.06 ж. Эмитенттің аффилиирленген заңды тұлғалары 

Атауы Орналасқан жері Қызмет түрі Басшысы 
«RG Brands» 
Акционерлік қоғамы 

050034, Алматы қ., 
Райымбек д., 212 «Б» 

Азық жəне басқа өнімдерді 
өндірісі жəне көтерме-дара сату 

Жаналинов Арман 
Сабитович 

«PRG Bottlers» 
Акционерлік қоғамы 

050057, г. Алматы, ул. 
М. Озтюрка, 7 

Газдалған сусындардың өндірісі   Пол Кертис Крич 

«Tealand» 
Жауапкершілігі 
шектелген серіктестігі 

050034, г. Алматы, пр. 
Райымбека, 212 «Б» 

Шəйді буып-түю Калтаев Тимур 
Сейткарымович 

«Uni Commerce Ltd» 
Жауапкершілігі 
шектелген серіктестігі 

050057, г. Алматы, ул. 
М. Озтюрка, 7 

Дистрибуторлық қызмет Муджтаба Аль 
Махмуд 

«Космис» 
Жауапкершілігі 
шектелген серіктестігі 

РК, г. Костанай, 
Лермонтов к., 32-2 

Сүт өндірісі Халяпин Андрей 
Васильевич 
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«Казахэксперт» 
Жауапкершілігі 
шектелген серіктестігі 

050057, г. Алматы, ул. 
М. Озтюрка, 7 

Күзеттік қызмет Сурмин Александр 
Александрович 

«Magnetic» 
Жауапкершілігі 
шектелген серіктестігі 

050057, г. Алматы, ул. 
М. Озтюрка, 7 

Инвестициялық қызмет Мажибаев Кайрат 
Куанышбаевич 

«Textile Group» 
Жауапкершілігі 
шектелген серіктестігі 

050034, г. Алматы, ул. 
Райымбека, 212 «Б» 

Мақтадан жасалған матаны, 
ватинаны, мата емес  материалдар 
мен тігін бұйымдарын өндіру 
жəне сату 

Кошкинбаев Еркин 
Жаксыбаевич 

«Макта» 
Акционерлік қоғамы 

050062, г. Алматы, ул. 
Маречека, 1 

Мақтадан жасалған матаны, 
ватинаны, мата емес  материалдар 
мен тігін бұйымдарын өндіру 
жəне сату 

Кошкинбаев Еркин 
Жаксыбаевич 

«Almaty Cotton Plant» 
Жауапкершілігі 
шектелген серіктестігі 

050062, г. Алматы, ул. 
Маречека, 1 

Мақтадан жасалған матаны, 
ватинаны, мата емес  материалдар 
мен тігін бұйымдарын өндіру 
жəне сату 

Кошкинбаев Еркин 
Жаксыбаевич 

«Ак Алтын» 
Жауапкершілігі 
шектелген серіктестігі 

050062, г. Алматы, ул. 
Маречека, 1 

Сауда қызметі Кошкинбаев Еркин 
Жаксыбаевич 

«Текстильная компания 
АХБК» 
Акционерлік қоғамы 

050062, г. Алматы, ул. 
Маречека, 1 

Мақтадан жасалған мата өндірісі, 
мата емес  материалдар өндірісі; 
тігін бұйымдарын дайындау 

Зайцева Александра 
Михайловна 

«Three A Ltd» 
Жауапкершілігі 
шектелген серіктестігі 

050057, г. Алматы, ул. 
М. Озтюрка, 7 

Инвестициялық қызмет Канафин Аскар 
Ахилбекович 

ОсОО «Express Trading» 
Жауапкершілігі 
шектелген қоғам 

Кыргызская 
Республика, Бишкек қ., 
Манас д., 40 

Дистрибуторлық қызмет Кузнецов Игорь 
Александрович 

«RG Brands Kazakhstan» 
Жауапкершілігі 
шектелген серіктестігі 

050034, г. Алматы, пр. 
Райымбека. 212 Б 

Инвестициялық қызмет Жаналинов Арман 
Сабитович 

 
3.3 кестесі – 30.06.06 ж. Эмитенттің аффилиирленген жеке тұлғалары 

Аты-жөні, туылған жылы Мекен-жайы Примечание 
Мажибаев Кайрат Куанышбаевич, 1968 ж.т. «Resmi Commerce» ЖШС 

Директоры, «Resmi Group Ltd.» 
ЖШС Қатысушысы 

Мажибаева Аида Сапаргалиевна, 1972 ж.т. жұбайы 
Мажибаев Диар Кайратович, 1992 ж.т. ұлы 
Мажибаев Ансар Кайратович, 1997 ж.т. 

ҚР, Алматы қ. 

ұлы 
Кошкинбаев Еркин Жаксыбаевич, 1970 ж.т. «Resmi Group Ltd.» ЖШС 

Қатысушысы 
Данышпанова Айжан Бексыргановна, 1976 ж.т. 

ҚР, Алматы қ. 

жұбайы 
 
22. Эмитенттiң аффиллиирленген тұлғаларының қатысуымен жасалған операциялар  
1) 01 қыркүйек 2005 ж. «Resmi Group Ltd» ЖШС-мен (ҚР, Алматы қ., М. Өзтүрік к., 7) 

бағалы қағаздар сауда-саттық келісім-шарты жасалды, сомасы 7 541 286,61 теңге. Осы келісім 
бойынша Эмитенттің органымен шешім қабылдау қажет емес. 

2) 01 қаңтар 2005 ж. «PRG Bottlers» АҚ-мен (ҚР, Алматы ж., М. Өзтүрік к., 7) бағалы 
қағаздар сауда-саттық келісім-шарты жасалды, сомасы 9 333 275,51 теңге. Осы келісім бойынша 
Эмитенттің органымен шешім қабылдау қажет емес. 

3) 01 қыркүйек 2005 ж. өзара талаптарды есепке жатқызу туралы «RG Securities» АҚ жəне 
«Resmi Group Ltd» ЖШС-мен, мекен-жайлары Қазақстан Республикасы, Алматы қ., М. Өзтүрік к., 
7, үшжақты келісім-шарт жасалды, сомасы 639 433,06 теңге. Осы келісім бойынша «Resmi 
Commerce» ЖШС органымен шешім қабылдау қажет емес. Осы келісім бойынша «RG Securities» 
АҚ жеке акционерімен шешім 01.11.2005 ж. қабылданды. 

4) 01 қыркүйек 2005 ж. өзара талаптарды есепке жатқызу туралы «RG Securities» АҚ жəне 
«Resmi Group Ltd» ЖШС-мен, мекен-жайлары Қазақстан Республикасы, Алматы қ., М. Өзтүрік к., 
7, үшжақты келісім-шарт жасалды, сомасы 765 788,45 теңге. Осы келісім бойынша «Resmi 
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Commerce» ЖШС органымен шешім қабылдау қажет емес. Осы келісім бойынша «RG Securities» 
АҚ жеке акционерімен шешім 01.11.2005 ж. қабылданды 

5) 14 желтоқсан 2005 ж. «RG Brands» АҚ-мен (ҚР, Алматы қ., Райымбека д., 212 «Б») бағалы 
қағаздар сауда-саттық келісім-шарты жасалды, сомасы 99 060 000,0 теңге. Осы келісім бойынша 
Эмитенттің органымен шешім қабылдау қажет емес. 

 
4. Эмитент қызметiнiң сипаты 

  
23. Эмитент қызметiнiң жалпы үрдiстерi, оның iшiнде эмитенттiң негiзгi қызмет 

түрлерi бойынша қысқаша сипаты 
Қазақстан Республикасы аумағында эмитенттің негізгі қызметі жөнінде ақпараттың болмауы 

себепті оның инвестициялық жұмысына талдау жасауға мүмкін болмай отыр  
Əрі қарай Эмитенттің еншілес компанияларының қызмет түрлері бойынша жалпы шолу 

жасалады.  
 
Брокер-дилерлік қызмет 
 
Қазақстан Республикасының Қаржы рыногы мен қаржы ұйымдарын реттеу жəне қадағалау 

жөніндегі агенттігінің деректері бойынша 2006 ж. 01 сəуірдегі брокер-дилерлердің саны 63 болды, 
олардың ішіндегі 38-і - банктік емес ұйымдар. Бірінші тоқсандағы өсім – жалпы санның 1,6% 
(орташа алғанда тоқсанына - 1,66%) жəне банктік емес ұйымдар бойынша - 2,7%.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Брокер-дилерлердің жиынтық активтері 2006 ж. бірінші тоқсанда 405,40% ұлғайып, 2006 ж. 
01 сəуірде 59 541 млн. теңге болды. Брокер-дилерлердің жиынтық активтерінің осылай ұлғаюы 
рынокқа ірі кəсіби қатысушы - «Астана-Финанс» АҚ кіруімен түсіндіріледі. 
 
4.1 кесте – Брокер-дилерлердің негізгі қаржы көрсеткіштері, млн. теңге 

Нақты көрсеткіштері 2006 ж. болжам  

I-05 II-05 III-05 IV-05 ж. I-06 Пессимистік Шынайы  Оптимистік 

Жиынтық активтері  2 925 3 350 3 685 11 781 59 541 79 249 166 195 200 140 
Жеке меншік капиталы 2 688 2 839 3 357 2 556 9 478 12 615 22 301 31 988 
Міндеттемелері  2 641 3 014 3 302 9 225 50 063 66 634 126 531 186 428 

 
Брокер-дилерлердің жеке меншік капиталы 2006 ж. бірінші тоқсанда 270,81% ұлғайып, 2006 

ж. 01 сəуірде 9 478 млн. теңге болды. Орташа алғанда 2006 ж. 1-тоқсанда өсім 67,70% болды, 2005 
ж. 4-тоқсанда жеке меншік капиталы 23,86 азайды. 
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Брокер-дилерлердің міндеттемелері 2006 ж. 1-тоқсанда 442,69% ұлғайып, 2006 ж. 01 сəуірде 
50 063 млн. теңге болды. Орташа алғанда бір тоқсан ішінде өсім 161,44% тең болды, 2006 ж.  
1-тоқсанда ең көп өсім, 3-тоқсанда ең аз өсім - 9,56% болды. 

 
Инвестициялық портфельді басқаратындар (ИПБ) 
 
2006ж. бірінші тоқсанда инвестициялық портфельді басқаратындардың жалпы санында 

ешқандай өзгерістер болған жоқ. ИПБ жалпы саны 28. 2005 ж. 3-тоқсандағы ең үлкен өсім - 31,58, 
2-тоқсанда ең аз өсім - 5,56% болды. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
Жиынтық активтер 2006 ж. бірінші тоқсанда 43,43% ұлғайып, 18 996 млн. теңге болды. 

Орташа алғанда өсім бір тоқсанда 21,64%, 2006 ж. 1-тоқсанда аз өсім, ең аз өсім 4-тоқсанда 0,48% 
болды. 
 
4.2 кесте – Инвестициялық портфельді басқаратындардың негізгі қаржы көрсеткіштері,  млн. теңге  

Нақты көрсеткіштері 2006 ж. болжам  

I-05 II-05 III-05 IV-05 I-06 Пессимистік Шынайы  Оптимистік 
Жиынтық активтері  8 965 10 528 13 181 13 244 18 996 21 990 37 058 52 125 
Жеке меншік капиталы 6 231 7 191 8 632  6 229 8 556 13 013 15 905 18 798 
Міндеттемелері  2 734 3 337 4 549 7 014 10 440 18 040 26 638 35 235 

 
2006 ж. бірінші тоқсандағы жеке меншік капиталы 37,36% ұлғайып, 8 556 млн. теңге болды. 

Орташа өсім - 11,24%, 2006 ж. 1-тоқсанда ең көп өсім болды. 
 
 
 
 
 
 

2-сурет – Брокер-дилерлердің 2005 ж. жəне 2006 ж. І тқ. жеке меншік капиталы мен 
міндеттемелері,  млн. тенге 
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Талдау жасалып отырылған кезеңде міндеттемелер 7 706 млн. теңгеге өсіп, 2006 ж. 01 

сəуірде 10 440 млн. теңге болды. Орташа алғанда өсім 40% құрады, 4-тоқсандағы өсім 54,19%, ең 
төменгі өсім 2-тоқсанда 22,06% болды. 

 
Зейнетақы активтерін инвестициялық басқаратын ұйымдар (ЗАИБҰ) 
 
2006 жылғы бірінші тоқсанда ЗАИБҰ саны өзгерді. 2006 ж. 01 сəуірде 10 ұйым зейнетақы 

активтерін инвестициялық басқарды. 
Жиынтық активтер 11,57% ұлғайып, 4 377 млн. теңге болды. Соңғы бес тоқсан ішінде 

активтер 1 238 млн. теңгеге немесе 39,44% ұлғайды. Орташа алғанда өсім 2006 ж. 1-тоқсанда 
8,68% болды. 
 
4.3 кесте – Зейнетақы активтерін инвестициялық басқаратын ұйымдардың негізгі қаржы көрсеткіштері, 
млн. теңге 

Нақты көрсеткіштері 2006 ж. болжам  
I-05 II-05 III-05 IV-05 I-06 Пессимистік Шынайы  Оптимистік 

Жиынтық активтері  3 139 3 369 3 611 3 923 4 377  5 362 5 674 5 986 
Жеке меншік капиталы 3 094 3 342 3 584 3 904 4 350 5 329 5 639 5 949 
Міндеттемелері  45 27 27 19 27 40 57 74 

 
2006 ж. бірінші тоқсандағы жеке меншік капиталы 11,42% ұлғайды. Орташа өсім - 8,90%, 

2006 ж. 1-тоқсанда аз, 2005 ж. 3-тоқсандағы ең аз өсім – 7,24%. Міндеттемелер 2006 ж. бірінші 
тоқсанда 8 млн. теңгеге немесе 42,11% ұлғайып, 27 млн. теңге құрады. 
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Бəсекелестік рынок 
 
2006 жылғы мамырда RG Securities компаниясы бір ай ішінде 1 орынға өз нəтижесін 

жақсартып, Қазақстандағы корпоративтік облигациялардың биржалық рыногының жетекші 
операторларының рейтингінде 1-орын алды. 

 
4.4 кесте – 2006 ж. Акциялардың биржалық рыногының жетекші операторлары 
Мамырдағы 

орны 
Сəуірдегі 
орны 

Компанияның қысқаша атауы Сауда-саттық 
көлеміндегі үлесі, % 

1 2 «RG Securities» АҚ 12,7 
2 1  «REAL-INVEST.kz» қаржы компаниясы» АҚ 9,4 
3 5 «Bailyk asset management» ЗАИБҰ» АҚ 9,4 
4 11 «KG Securities» АҚ (Қарағанды) 8,9 
5 13 «KIB ASSET MANAGEMENT» АҚ 8,3 
6 7 «МЖЗҚ» жинақтаушы зейнетақы қоры АҚ 6,4 
7 3 «ТұранƏлем Секьюритиc» АҚ 5,2 
8 8 «Алматы Инвестмент Менеджмент» АҚ 4,2 
9 10  «ABN AMRO Asset Management» ЗАИБҰ» АҚ  4,1 

10 6  «БАНК «КАСПИЙСКИЙ» АҚ 3,5 
 
4.5 кесте – Корпоративті облигациялар бойынша 2006 ж. алғашқы 5 ай ішіндегі ҚҚБ мəмілелер жасау 
бойынша ең белсенді компаниялар  

Орны Компанияның қысқаша атауы Сауда-саттық бруто 
көлеміндегі үлесі, % 

1 «ТұранƏлем Секьюритиc» АҚ 18,4 
2 «REAL-INVEST.kz» қаржы компаниясы» АҚ 9,2 
3 «ТұpанƏлем Банкі» АҚ 8,7 
4 «RG Securities» АҚ 7,4 
5 «Bailyk asset management» ЗАИБҰ» АҚ 6,0 
6 «KIB ASSET MANAGEMENT» АҚ 5,7 
7 «KG Securities» АҚ (Қарағанды) 5,4 
8 «МЖЗҚ» жинақтаушы зейнетақы қоры АҚ 3,5 
9 «Қазақстан Халық Банкінің ЖЗҚ» АҚ 3,4 

10 «Қазақстанның жинақтаушы халық банкі» АҚ 2,9 
 
2006 ж. мамырда акциялар рыногында RG Securities сауда-саттықтар көлеміндегі 4,0% 

үлесімен 6-орын алды.  
 
4.6 кесте – 2006 ж. акциялардың биржалық рыногындағы жетекші операторлар 

Мамырдағы 
орны  

Сəуірдегі 
орны  

Компанияның қысқаша атауы Сауда-саттықтар 
көлеміндегі үлесі, % 

1 7 «Алматы Инвестмент Менеджмент» АҚ 28,2 
2 1 «ТұранƏлем Секьюритиc» АҚ 23,6 
3 15 «Қазақстан Халық Банкінің ЖЗҚ» АҚ 11,0 
4 9 «KIB ASSET MANAGEMENT» АҚ 9,4 
5 17 «Bailyk asset management» ЗАИБҰ» АҚ 4,2 
6 2 «RG Securities» АҚ 4,0 
7 4 «Қазақстанның қаржы компаниясы» АҚ 3,1 
8 5 «KG Securities» АҚ (Қарағанды) 3,1 
9 6 «Казкоммерц Секьюритиз» АҚ 2,7 

10 14 «Первый Брокерский Дом» АҚ 2,1 
 
RG Securities сауда-саттықтардың брутто-көлеміндегі үлесі 2006 ж. алғашқы 5 ай ішінде 

шамамен 5% болды (4.7 кесте). 
 
4.7 кесте – 2006 ж. алғашқы 5 ай ішінде мəмілелер жасау бойынша ең белсенді компаниялар  
Орны  Компанияның қысқаша атауы Сауда-саттық бруто 

көлеміндегі үлесі, % 
1 «ТұранƏлем Секьюритиc» АҚ 39,0 
2 «Алматы Инвестмент Менеджмент» АҚ 11,6 
3  «KG Securities» АҚ (Қарағанды) 7,7 
4  «KIB ASSET MANAGEMENT» АҚ 5,4 
5  «RG Securities» АҚ 4,7 
6 «Казкоммерц Инвест» АҚ 4,7 
7 «Қазақстан Халық Банкінің ЖЗҚ» АҚ 3,5 



 12 

8 «Қазақстанның қаржы компаниясы» АҚ 3,5 
9 «Темiрбанк» АҚ 2,5 

10 «Глобал Секьюритиз (Қазақстан)» АҚ 2,5 
 

Рыноктарды болжау 
 
2006 ж. брокер-дилерлер рыногы өседі деп күтіледі, себебі бұдан былай қалыптасуы 

болжанады. Болжамды өсу шамамен 5-7% болмақ. Банктік емес ұйымдарға келетін болсақ, мұнда 
8-12% деңгейінде болады деп күтіледі. 

Бірінші тоқсанда активтер ірі кəсіби қатысушысының рынокқа шығуы есебінен 5 есе 
ұлғайды, бұдан кейін осылай өседі деп күтілмейді. 01.01.07 ж. жиынтық активтер 166 195 млн. 
теңге болмақ. Компанияның жеке меншік капиталына келетін болсақ, бұл көрсеткіш 22 301 млн. 
теңге құрайды. Осындай шарттарда компаниялардың міндеттемелері 126 531 млн. теңгеге дейін 
ұлғаяды деп күтіледі.  

ИПБ жиынтық активтері шамамен 95% өсіп, 37 058 млн. теңге құрайды, ал міндеттемелері 
шынайы өсу жағдайында 26 638 млн. теңгеге дейін өспек, жеке меншік капиталы шамамен 85% 
өсіп, 15 905 млн. теңге құрайды.  

ЗАПИБҰ жиынтық активтері 2006 ж. шамамен 45% өсіп, 5 674 млн. теңге құрайды, жеке 
меншік капиталы шамамен 44% өсіп, 5 639 млн. теңге құрайды, шынайы болжамда 57 млн. теңгеге 
дейін өседі. 

 
24. Эмитентпен жасасқан, салдарынан Эмитенттiң қызметiне елеулi түрде ықпал 

ететiн келiсiм-шарттар, келiсiмдер туралы мəлiметтер  
Эмитентпен жасасқан, салдарынан Эмитенттiң қызметiне елеулi түрде ықпал ететiн келiсiм-

шарттар, келiсiмдер жоқ. 
 
25. Эмитент қызметiн жүзеге асыру үшiн алынған лицензиялар, патенттер, рұқсаттар 

туралы, құжаттың нөмiрi жəне күнiн, қолданылу мерзiмiн жəне осы құжатты берген орган 
көрсетiлген мəлiметтер  

«Resmi Commerce» ЖШС-не қызметiн жүзеге асыру үшiн лицензиялар алу қажет емес. 
Эмитенттің еншілес компанияларына өз қызметін жүргізу үшін уəкілетті органның 

лицензиясы болуы керек.  
 
2004 ж. 29 қазанда Қазақстан Республикасының Қаржы рыногы мен қаржы ұйымдарын 

реттеу жəне қадағалау жөніндегі агенттігі «RG Securities» АҚ келесі əрекеттерді атқаруға мерзімі 
шектелмеген лицензиялар берді: 

1) номинал ұстаушы ретінде клиенттердің шоттарын жүргізу құқығымен бағалы қағаздар 
рыногында брокер-дилерлік қызметпен айналысуға, № 0401200902; 

2) инвестициялық портфельді басқару жөніндегі қызметпен айналысуға, № 0403200231. 
2004 ж. 27 тамызда Қазақстан Республикасының Қаржы рыногы мен қаржы ұйымдарын 

реттеу жəне қадағалау жөніндегі агенттігі «Premier Asset Management ЗАИБҰ» АҚ мерзімі 
шектелмеген келесідей лицензиялар берді: 

1) зейнетақы активтерін инвестициялық басқару жөніндегі қызметпен айналысуға,  
№ 0412200156; 

2) клиенттердің шоттарын жүргізу құқығынсыз бағалы қағаздар рыногында брокер-
дилерлік қызметпен айналысуға, № 0402200224; 

3) инвестициялық портфельді басқару жөніндегі қызметпен айналысуға, № 0403200207. 
  
26. Соңғы екi жылда немесе нақты жұмыс iстелген кезеңде сатылған өнiмнiң 

(орындалған жұмыстардың, қызмет көрсетудiң) нақты немесе сандық өлшем бiрлiктерiмен 
көрсетiлген көлемi 

Эмитенттің еншілес компанияларымен қаржы есебі бірігуі себепті осы кезде жəне əрі қарай 
2005 жəне 2006 жылдарға қаржылық көрсеткіштерді біріккен қаржы есеп беруіне сəйкес 
жүргізіледі. 

Эмитент көрсетілген қызметтер бойынша ақпаратын нақты немесе сандық өлшем 
бірліктерімен бере алмайды, сондықтан 4.8 кесте ақшалай өлшеммен беріледі. 
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4.8 кесте – Көрсетілген қызмет көлемдері, мың теңге 
Атауы  2004 ж. 2005 ж. тренд, рет 

Кеңес беру қызметтері   13 051 48 835 3,7 

Зейнетақы активтерін басқару  0 34 346 - 

Брокер-дилерлік қызметтер 0 19 699 - 

Қаржы қызметтері  0 8 500 - 

Андеррайтингтік қызметтер 0 5 707 - 

Жалпы  13 051 117 082 9,0 

 
2004-2005 ж. Эмитент көрсеткен қызметтер көлемі 9 есе ұлғайды. 2004 ж. қызметтер көлемі 

13 051 мың теңге болса, 2004 ж. 117 082 мың теңге болды. Көрсетілген кеңес беру қызметтерінің 
көлемі 2005 ж. 48 835 мың теңге болды, 2004-2005 ж. 3,7 есе ұлғайды. Эмитенттің «RG Securities» 
АҚ жəне «Premier Asset Management ЗАИБҰ» АҚ компанияларымен бірігу есебінен тізімі қомақты 
кеңеюінің арқасында көрсетілген қызметтер көлемінің өскендігін атап өту керек. Осының 
арқасында 2005 ж. Эмитенттің негізгі қызметінен кірістер қомақты өсті. 

 
27. Эмитенттiң негiзгi қызметiнiң түрлерi бойынша сатудың (жұмыстардың, қызмет 

көрсетудiң) кiрiстiлiгiне оң жəне терiс əсер ететiн факторлар  
Эмитенттің негізгі қызметі негізінен инвестициялық қызметпен байлансты. Осыған 

байланысты Қазақстанның бағалы қағаздар рыногының жай-күйінің жəне дамуын анықтайтын 
факторлардың əсері артуда. Елдегі макроэкономикалық жағдайдың тұрақты болуы, ұлттық 
экономиканың өсуі, осыдан жергілікті инвесторлар мен эмитенттердің белсенді болуы қор 
рыногының дамуының қозғаушы күші болып табылады. Осы факторлардың кері даму үрдісі 
Эмитент қызметіне теріс əсер етеді. 

 
28. Эмитенттің өз өнімдерін (жұмыстарын, қызметтерін) сатуды ұйымдастыру 

жөніндегі қызметі 
 
1) барлы� жеткізулерді� жалпы к�леміні� он ж�не одан да к�п пайызы �лесіне  келетін 

Эмитент жеткізушілеріні� атаулары, орналас�ан жерлері, оларды� �лестерін пайыздармен 
к�рсету керек. Болаша�та осы к�здерге р��сат �атынасында жорамалдар берілуі керек 
 
4.9 кесте – 30.06.06 ж. Эмитент пен оның еншілес компанияларының қамтамасыз етушілері жалпы 
жеткізілім көлемінің 10% жəне одан да көп пайызы келетін Эмитенттің жеткізушілері  
 

Атауы  Орналасқан жері  Сома, мың 
теңге 

Барлық 
жеткізілімдердің 

үлесі, % 
«PRG Bottlers» АҚ Қазақстан, Алматы қ., М.Өзтүрік к-сі, 7    181 288   20 

«Сағын кəсіпкерліктi 
дамыту  қоры»АҚ 

Қазақстан, Алматы қ., Гоголь к-сі, 111    60 355  23 

«Сағалы қағаздар 
орталық депозитарий» 
АҚ 

Қазақстан, Алматы қ., Əйтеке би к-сі, 67 225 477 25 

Уткулбаев Б.Б. Қазақстан, Алматы қ., Аксай 1 ша., 4 үй, 
15 п. 

283 190 32 

Жалпы      750 310   100,0 

 
Эмитент қолдағы бар көздердің қолжетімділігіне қатысты болашақта қиындықтар болмайды 

деп ойлайды. 
 
2) �лесіне Эмитентті� тарат�ан �німінен (ж�мыстарынан, �ызметтерінен) т�скен 

жалпы т�сімні� он ж�не одан да к�п пайызы келетін т�тынушаларды� атаулары, 
таратуды� жалпы к�леміндегі оларды� �лестерін пайызбен к�рсету керек. Эмитентті� 
�німін (ж�мыстарын, �ызметтерін) тарату�а �сер ететін ы�тимал теріс факторлар 
ашылады 

 
4.10 кесте – 30.06.06 ж. көрсетілген қызметтердан түскен жалпы түсімнің  10% жəне одан да көп пайызы 
келетін Эмитенттің тұтынушылары 
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Клиенттің атауы Сома, мың теңге Түсім үлесі, % 
«INNOVA» ЖШС 240 427 035 22,85 

«Resmi Group Ltd.» ЖШС 739 246 251 68,00 
Жалпы  979 673 286  

 
Эмитенттің қызметтерді жүзеге асыруына əсер ететін факторлар 27-к. көрсетілген. 
  
29. Эмитенттің қызметіне əсер ететін негізгі факторлар 
1) Эмитент �ызметіні� мезгілдігі, мезгілдік сипатта�ы Эмитентті� �ызмет т�рлері, 

Эмитентті� жалпы кірісіндегі оларды� �лесі 
Эмитенттің қызмет түрлері мезгілдік сипатқа ие емес. 
2) Эмитентке жеткізілетін (к�рсетілетін) шикізатта�ы (ж�мыстарда�ы, 

�ызметтердегі) импорт �лесі ж�не таратылатын �німні� жалпы к�лемінде Эмитент 
тарататын �німіні� (ж�мыстарыны�, �ызметтеріні�) �лесі 

30.06.06 ж. Эмитенттің жеткізуші-импортерлары жоқ, Эмитент экспортқа қызмет 
көрсетпейді. 

3) егер м�міле (м�мілелер) сомасы Эмитент активтеріні� балансты� ��ныны� он 
пайызынан арты� болатын болса, облигациялар шы�арылымы туралы шешім �абылдан�ан 
к�ннен бастап алты ай ішінде жасалуы немесе орындалуы керек м�міле (м�мілелер) туралы 
м�ліметтер 

 30.06.06 ж. Эмитент сомасы өз активтерінің баланстық құнының 10% асатын мəміле 
(мəмілелер) жасау туралы ойламайды. 

4) болаша�та�ы міндеттемелер 
Эмитенттің қызметіне теріс əсер етуі мүмкін Эмитенттің болашақтағы мідеттемелері, 

сондай-ақ басқа Эмиттенттердің облигациялары бойынша кепілдіктері жоқ. 
5) Эмитентті� сот процесстеріне �атысуы туралы м�ліметтер  
Эмитент нəтижесінде қызметі тоқтауы немесе шектетілуі мүмкін, одан ақша жəне басқа да 

міндеттер өтеп алынуы мүмкін сот процесстеріне қатысқан жоқ.  
6) со��ы бір жыл ішінде у�кілетті мемлекеттік органдар ж�не/немесе сот Эмитентке 

ж�не оны� лауазымды т�л�аларына сал�ан барлы� �кімшілік санкциялары туралы 
м�ліметтер 

Соңғы бір жыл ішінде уəкілетті мемлекеттік органдар жəне/немесе сот Эмитентке жəне 
оның лауазымды тұлғаларына əкімшілік санкциялар салған жоқ. 

7) т�уекелдер факторлары 
Ба�а т�уекелі – қаржы активінің нарықтық бағасының өзгеруімен байланысты тəуекел. 

Нарықтық ауытқулардың əсерімен қаржы активінің құны өткізілетін операциялардың кірістілгіне 
əсер ете отырып, Эмитент үшін қолайсыз жаққа қарай өзгеруі мүмкін. 

Инфляциялы� т�уекел – елдегі макроэкономикалық жағдаймен байланысты тəуекел. 
Инфляция ұлғайған жағдайда Эмитенттің шынайы кірісі инфляцияның жоғарғы деңгейінің 
есебінен азаюы мүмкін. Бірақ Қазақстан өтпелі экономикалы елдер қатарына жататындығына 
қарамастан, тəуекелдің осы түрі өкімет жүргізіп жатқан антиинфляциялық саясатқа байланысты 
төмендеуде. 

Саяси т�уекел – елдегі іші саяси жағдайдың өзгеру тəуекелі президенттік сайлау 
өткізілгеннен кейін төмендеді, бірақ көрші елдердегі тұрақсыз жағдай ықтимал инвесторлардың, 
жекелеп алғанда шетелдік инвесторлардың күтулеріне теріс əсер етуі мүмкін, ал бұл өз кезегінде 
тартылатын капитал айналымдарын түсіріп, Эмитенттің кірістеріне əсер етуі мүмкін. 

�леуметтік т�уекел – Эмитенттің табысты қызметі бірінші кезекте білікті кадрлардың 
болуымен байланысты. Бағалы қағаздар рыногындағы қазіргі бəсекелістікте мамандардан 
айрылып қалу тəуекелі маңызды, бірақ компанияның HR-мамандары үнемі қызметкерлерді 
кешенді мотивациялау шараларын өткізіп отырады. Атап айтқанда оқыту жəне біліктілігін көтеру 
бағдарламалары, қызметкерлердің еңбекақысының мөлшерін анықтауға дифференциалдық тəсіл 
қолданылады, атқаратын қызметін «қанағаттанатын-қанағаттанбайтындығы» анықталады, 
қызметкерлерді ғана емес, олардың отбасын медициналық сақтандыру бағдарламалары бар. 

8) Эмитентті� �ызметі, ол �ызметін ата�аратын рыноктар туралы бас�а а�парат 
Мұндай ақпарат жоқ. 
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5. Қаржы жағдайы 
  

30. Баланстық құны материалдық емес активтердің жалпы баланстық құнының бес 
жəне одан да көп пайызын құрайтын материалдық емес активтердің түрлері 
 
5.1 кесте - 30.06.06 ж. Эмитенттің МЕА, мың теңге 

 Баланстық құны Үлесі, % 
Бағдарламалық қамтамасыз ету құралдары  2 599 100% 
Жалпы МЕА 2 599 100% 

 
31. Баланстық құны негізгі қаражаттардың жалпы баланстық құнының бес жəне одан 

да көп пайызын құрайтын негізгі қаражаттардың түрлері 
5.2 кесте – 30.06.06 ж.  негізгі қаражаттардың баланстық құнының 5% жəне одан да көп пайызын 
құрайтын Эмитенттің негізгі қаражаттары   

Атауы  Баланстық құны Үлесі, % 
Ғимараттар мен имараттар  10 852 70,31 
Машиналар мен жабдықтар 1 530 9,91 

Жер  1 039 6,73 
Басқа 2 014 13,05 
Жалпы негізгі қаражаттары  15 435 100,0 

 
32. Инвестициялары 
30.06.06 ж. Эмитент инвестицияларының құны - 1 312 843 мың теңге.  

 
5.3 кесте - 30.06.06ж. инвестициялары 
№ Атауы  Сома, мың теңге 
1 Басқ заңды тұлғалардың капиталындағы тікелей инвестициялары  113 047 
2 Инвестициялық портфель 785 265 
 Соның ішінде МБҚ 1 004 

                         МЕБҚ 784 261 

3 Ұзақ мерзімді инвестициялар  414 531 
Жалпы  1 312 843 

 
33. Дебиторлық берешегі 

 
5.4 кесте – 30.03.06 ж. жалпы берешек сомасының 5% көбі үлесіне келетін дебиторлары, мың теңге 

Атауы  Берешек нысаны  Сома Үлесі, % 
«Resmi Group Ltd.» ЖШС Уақытша қаржылық көмек          739 246 67,91 
«INNOVA» ЖШС Уақытша қаржылық көмек 240 427 22,09 

Жалпы берешегі            979 673  
 
5.5 кесте – Дебиторлық берешекті өтеу құрылымы, мың теңге 

Өтелетін сома  Бап атауы  Жалпы  
90 күнге 
дейін  

90 күн 180 күн 270 күн 360 күн 1 жылдан 
аса 

Жұмыскерлер мен 
басқа тұлғалдардың 
берешегі  

851   51   100   400 100 200 - 

Контрагенттердің 
берешегі  

1 087 462   20 320   -   5335 5 358 10 667 1 045 782 

Есептелген сыйақы  -  -   - - - - - 
Болашақ кезеңдердегі 
шығындар  

     163      -   - - - - 163 

Басқа 29 29 - -  - - 
ЖАЛПЫ топ 
бойынша  

1 808 505   20 400          100    5 735            5 458   268,00 1 045 945   

 
34. Эмитенттің жарғылық жəне жеке меншік капиталының мөлшері  
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5.6 кесте – 30.06.06 ж. Эмитенттің жеке меншік капиталы 
Бап атауы  Сома, мың теңге 

Жеке меншік капиталы, соның ішінде 1 932 362   
Жарғылық капиталы                      139 875 

 
            35. Заемдері 

Эмитент банктік заемдер тартқан жоқ жəне кредиттік линиялары жоқ. 
 
36. Эмитенттің негізгі қызметін атқарумен байланысты кредиторлық берешегі 

(жеткізушілердің алдындағы қарызы, алынған аванстар) 
 

5.7 кесте – 30.06.06 ж. жалпы берешек соманың 5% аса үлесіне келетін кредиторлары, мың теңге 
Өтелетін сома Атауы  Сома 

90 күнге 
дейін 

90 күн 180 күн 270 күн 1 жылға 
дейін  

Үлесі, 
% 

«PRG Bottlers» АҚ 181 288 - - - - 181 288 20,28 

«Орталық  депозитарий» 
АҚ 

225 478 225 478 - - - - 25,22 

Басқа  487 293 4 571 - 482 722 - - 54,50 
Жалпы берешегі  894 059 230 049 - 482 722 - 181 288 100,00 

 
6. Бағалы қағаздар шығарылымдары туралы мəліметтер  

  
37. Эмитенттің облигациялар шығарылымы туралы шешім қабылдаған күнге дейінгі 

эмиссияланған бағалы қағаздарының барлық тіркелген шығарылымдарын көрсету керек  
Облигациялардың осы шығарылымы Эмитент мемлекеттік тіркелген кезден бастап бірінші 

болып табылады. 
 

7. Облигациялар шығарылымы туралы мəліметтер  
 
38. Облигациялар туралы мəліметтер 

 
7.1 кесте – Бірінші облигациялар шығарылымы  

Бағалы қағаздар түрі  Атаулы купонды қамтамасыз етілмеген облигациялар  
Жалпы облигациялар саны  1 500 000 000 (бір миллиард бес жүз миллион) дана 

Бір облигацияның номиналды құны 1 теңге 
Облигациялар шығарылымның жалпы 

көлемі  
1 500 000 000 (бір миллиард бес жүз миллион)  теңге 

Облигациялар бойынша сыйақы 
мөлшерлемесі  

Тіркелген, 12% жылдық  

Сыйақы есптеу жəне төлеу тəртібі  
 
Облигациялор айнала бастаған Күн – «Қазақстанның қор 
биржасы» АҚ бағалы қағаздарының ресми тізіміне 
облигациялар енгізілген күн сыйақы есептеле басталған күн 
болып табылады. Сыйақы бүкіл айналым кезеңіне есептеледі 
жəне облигациялар өтелетін Күннің алдындағы күні 
аяқталады. 
Сыйақы төлемдер жүргізілетін кезеңнің соңғы күні 
басталғандағы жағдай бойынша алу құқыға ие тұлғаларға 
төленеді. Сыйақы облигациялар бойынша сыйақы алу 
құқығына ие облигация ұстаушыларының реестрінде 
тіркелген күннен кейінгі 5 (бес) жұмыс үні ішінде облигация 
ұстаушыларының есеп шотына Эмитенттің есеп шотынан 
теңгелей аударылады. 
Инвестор Қазақстан Республикасының резиденті болмаса, 
купонды сыйақы Қазақстан Республикасының аумағында 
банктік шоты болған жағдайда теңгемен төленеді 

Сыйақы есептеу үшін қолданылатын 
уақыт кезеңі 

Сыйақы есептеу үшін қолданылатын уақыт кезеңі 
күнтізбелік жыл болып табылады. Облигациялар бойынша 
сыйақы бүкіл айналым мерзімі бойы бір жылда 360 (үш жүз 
алпыс) күн, бір айда 30 (отыз) күн бар деген есеппен əрбір 
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алты ай сайын жылына екі рет төленеді 
Облигациялардың айналым мерзімі жəне 

өтеу шарттары  
Олардың қатынас жасаған мерзімінен бастап 3 жыл. 
Облигациялар өтелетін Күнгі айналымдағы облигациялар 
бойынша сыйақы соңғы рет төленіп, бір уақытта номинал 
құны бойынша өтеледі. Облигациялар өтелетін Күнгі жағдай 
бойынша облигация ұстаушыларының реестрінде тіркеуші 
тіркеген облигация ұстаушыларының шотына ақша аудару 
арқылы өтеледі. Номиналды құн жəне соңғы сыйақы сомасы 
облигациялар өтелетін Күннен бастап 5 (бес) жұмыс күні 
ішінде төленеді. 
Инвестор Қазақстан Республикасының резиденті болмаса, 
облигациялар теңгемен өтеледі, бірақ Қазақстан 
Республикасының аумағында банктік шоты болуы керек 

Облигациялар айнала бастаған күн «Қазақстанның қор биржасы» АҚ бағалы қағаздарының 
ресми тізіміне облигациялар енгізілген күн есептеле 
басталған күн болып табылады. 

Облигациялар өтелетін күн Облигациялардың айналым мерзімі аяқталған күн  
Облигацияларды өтеу əдісі  Облигация ұстаушылар реестрінің деректеріне сəйкес 

облигация ұстаушыларының есеп шотына ақша аудару 
арқылы негізгі қарыз сомасы өтеліп, сыйақы төленеді 

Облигациялар өтелетін жер  Қазақстан Республикасы, Алматы қ., Аль-Фараби д-лы, 110Е, 
тел.: +7 (3272) 66-71-77, 66-70-77, факс: +7 (3272) 66-74-00, 
электрондық почтасы: administrator@resmi.kz 

Облигациялар бойынша құқықтар  • осы проспектпен қарастырылған мерзімде номинал құнын 
алу құқығы; 
• осы проспектпен қарастырылған мерзімде сыйақы алу 
құқығы; 
• Қазақстан Республикасының заңнамасымен 
қарастырылған тəртіпте ақпарат алу құқығы; 
• облигацияларды еркін шеттету, басқаша өкімдік ету 
құқығы; 
• Қазақстан Республикасының заңнамасымен 
қарастырылған жағдайларда жəне тəртіпте өз талаптарын 
қанағаттандыру құқығы; 
• облигацияларға меншік құқығынан туындайтын басқа 
құқықтар. 

Орналастырылған мерзімі Қатынас жасаған мерзімі ішінде 
Облигацияларды мерзімінен бұрын 

сатып алу  
Қарастырылмаған  

Облигациялар бойынша дефолт 
жарияланған жағдайда  

Эмитенттің осы проспектке сəйкес облигациялар бойынша өз 
міндеттемелерін орындамауы облигациялар бойынша дефолт 
жариялау үшін негіз болып табылады 
Облигациялар бойынша дефолт басталған жағдайда Эмитент 
Қазақстан Республикасының заңнамасына сəйкес 
жауапкершілік көтереді. Эмитент дефолтқа итермелеген 
себептерді жою жəне облигация ұстаушыларының 
құқықтарын қамтамасыз ету үшін барлық күшін салады 

Опциондар туралы ақпарат  Облигациялар бойынша опциондар қарастырылмаған  
Облигацияларды төлеу шарттары мен 

тəртібі  
Облигациялар қолма-қол емес тəртіпте теңгемен төленеді. 
Облигациялар бағалы қағаздардың ұйымдастырылмаған 
рыногында жазылу жолымен орнықтырылған жағдайда 
облигацияларды төлеу шарттары мен тəртібі облигацияларды 
сатып алу-сату шарттарында көрсетіледі. Облигациялар 
бағалы қағаздардың ұйымдастырылған рыногында 
орнықтырылған жағдайда облигациялар «Қазақстанның қор 
биржасы» АҚ ішкі құжаттарына сəйкес төленеді 

Облигация ұстаушыларының өкілі 
туралы мəліметтер  

Облигация ұстаушыларының өкілі қарастырылмаған 
 

Облигациялар бойынша құқықтарды 
есепке алу тəртібі  

«РЕЕСТР-СЕРВИС» АҚ, Қазақстан Республикасы, Алматы 
қ., Розыбакиев к-сі, 125/7, тел.: +7 3272 75 35 92, факс: +7 
3272 75 35 97, 2006ж. 12 мамырдағы тіркеу қызметтерін 
көрсету туралы шарт № 12/05-1.06 
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Төлем агенті туралы мəліметтер  Төлем агенті қарастырылмаған 
 

39. Конверсияланатын облигациялар  
Облигациялар конверсияланбайды. 
 
40. Облигацияларды орнықтыру əдісі 
1) облигацияларды орны�тыру мерзімі мен т�ртібі 
Облигациялар «Қазақстанның қор биржасы» АҚ сауда жүйесінде сауда-саттықтар 

ұйымдастыру арқылы бағалы қағаздардың ұйымдастырылған рыногында жəне айналу мерзімі 
бойы жазылу арқылы бағалы қағаздардың ұйымдастырылмаған рыногында орнықтырылады. 

2) жазылу жолымен акциялар�а конверсияланатын облигациялар орны�тырыл�ан кезде 
конверсиялау шарттары к�рсетіледі  

Облигациялар конверсияланбайды. 
3) облигацияларды орны�тыру�а �атысатын �йымдар туралы м�ліметтер  
«RG Securities» АҚ, Алматы қ., Аль-Фараби д-лы, 110 Е, 2006 ж. 25 сəуірдегі андеррайтинг 

туралы шарт. 
 
41. Облигацияларды орнықтырудан түсетін ақшаны пайдалану  

 
7.2 кесте – Облигацияларды орнықтырудан алынған ақшаны пайдалану  

Бағыт  Сома, теңге 
Меншікті капиталды толықтыру  1 275 000 000 
Айналымдағы қаражаттарды толықтыру  225 000 000 
Жалпы  1 500 000 000 

 
Эмитент алатын ақшаны жоспарлы бөлуді өзгертуді ойламайды. 

  
8. Қосымша ақпарат 

  
42. Облигацциялар айналымына қойылатын шектеулер 
Ықтимал сатып алушыларға қатысты, соның ішінде облигацияларды орнықтыру 

болжанатын адамдар ортасында айналуына қойылатын шектеулер жоқ. 
 
43. Облигациялар шығарылымына кеткен шығындар сомасы жəне осы шығындар 

қалай өтелетіндігі туралы мəліметтер 
Облигация шығаруға кеткен шығыны — 2 250 000 теңге. Шығарылымға шығындар жасалған 

шарттарға сəйкес Эмитенттің жеке меншік қаражаттарының есебінен төленеді. 
 
44. Инвесторлар Эмитент жарғысының көшірмесімен, облигациялар 

шығарылымының проспектімен, облигацияларды орнықтыру нəтижелері туралы есеппен 
жəне Эмитенттің қызметі туралы ақпарат жариялау үшін қолданылатын бұқаралық 
ақпарат құралдарымен таныса алатын жерлер туралы ақпарат 

Жарғының көшірмесімен, Облигациялар шығарылымының проспектімен, облигацияларды 
орнықтыру нəтижелері туралы есеппен жəне Эмитенттің қызметі туралы ақпарат жариялау үшін 
қолданылатын бұқаралық ақпарат құралдарымен келесі мекен-жай бойынша: 

Қазақстан Республикасы, Алматы қ., Аль-Фараби д-лы, 110 Е, келесі телефон бойынша 
қоңырау шалып: +7 (3272) 66-71-77, 66-70-77, факс: +7 (3272) 66-74-00 немесе эл. мекен-жай 
бойынша: administrator@resmi.kz танысуға болады. 
 

 
 
Директордын м.а.      Канафин А.А. 
 
Бас бухгалтер       Ласточкина Е.В. 
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1 Қосымша 
30.06.06 ж. ЭМИТЕНТТІҢ ҰЙЫМДЫҚ ҚҰРЫЛЫМЫ  
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ПППРРРОООСССПППЕЕЕКККТТТ   ВВВЫЫЫПППУУУСССКККААА   ОООБББЛЛЛИИИГГГАААЦЦЦИИИЙЙЙ   
 
 

ТТоовваарриищщеессттвваа  сс  ооггррааннииччеенннноойй  
ооттввееттссттввееннннооссттььюю  ««RReessmmii  CCoommmmeerrccee»»  

((ТТОООО  ««RReessmmii  CCoommmmeerrccee»»))  
 
 

1 500 000 000 купонных облигаций 
 
 
 
 
 
 
 
“Государственная регистрация выпуска облигаций уполномоченным органом не 

означает предоставление каких-либо рекомендаций инвесторам относительно 
приобретения облигаций, описанных в проспекте. Уполномоченный орган, 
осуществивший государственную регистрацию выпуска облигаций, не несет 
ответственность за достоверность информации, содержащейся в данном документе. 
Проспект выпуска облигаций рассматривался только на соответствие требованиям 
законодательства Республики Казахстан. Должностные лица Эмитента несут 
ответственность за достоверность информации, содержащейся в настоящем проспекте, и 
подтверждают, что вся информация, представленная в нем, является достоверной и не 
вводящей в заблуждение инвесторов относительно Эмитента и его облигаций”. 

 
 
 
 
  
 
 

г. Алматы, 2006 
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1. Общие сведения об Эмитенте 
  

2. Наименование Эмитента 
Полное наименование Эмитента: 
- на казахском языке: «Resmi Commerce» Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі; 
- на русском языке: Товарищество с ограниченной ответственностью «Resmi Commerce»; 
- на английском языке: Limited liability partnership «Resmi Commerce». 
Сокращенное наименование Эмитента: 
- на казахском языке: «Resmi Commerce» ЖШС; 
- на русском языке: ТОО «Resmi Commerce»; 
на английском языке: LLP «Resmi Commerce». 
Изменения наименования Эмитента не было. 
Эмитент не создавался в результате реорганизации юридического лица. 
 
3. Сведения о государственной регистрации (перерегистрации) Эмитента 
Перерегистрация Эмитента осуществлена Управлением юстиции города Алматы, 

свидетельство о государственной перерегистрации № 11947-1910-ТОО от 01.07.1997 г. 
 
4. Регистрационный номер налогоплательщика 
600400053661 
 
5. Информация о месте нахождения Эмитента, номера контактных телефонов и факса, 

адрес электронной почты 
Юридический адрес: Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Фурманова, 51. 
Место нахождения: Республика Казахстан, г. Алматы, пр. Аль-Фараби, 110 Е 
Телефон: +7 (3272) 66-71-70, 66-70-77, факс: +7 (3272) 66-74-00. 
Электронная почта: administrator@resmi.kz 
 
6. Банковские реквизиты Эмитента 
Банковский счет № 6467208 в АФ АО «Банк ТуранАлем», БИК 190501306 
 
7. Виды деятельности Эмитента 
Основными видами деятельности ТОО «Resmi Commerce» являются:  
1) инвестиционная деятельность; 
2) получение дохода от аренды собственной недвижимости; 
3) консультационные услуги управленческого характера; 
4) другие виды деятельности, не запрещенные действующим законодательством Республики 

Казахстан. 
Основными видами деятельности АО «RG Securities», дочерней компании Эмитента 

являются: 
1) брокерско-дилерская деятельность на рынке ценных бумаг; 
2) управление инвестиционным портфелем; 
3) иные виды деятельности, не запрещенные действующим законодательством Республики 

Казахстан. 
Основные виды деятельности АО «ООИУПА «Premier Asset Management», дочерней 

компании АО «RG Securities» являются: 
1) инвестиционное управление пенсионными активами накопительных пенсионных фондов; 
2) осуществление брокерской и дилерской деятельности в пределах установленных норм 

законодательства Республики Казахстан. 
 
8. Сведения о наличии рейтингов, присвоенных Эмитенту или выпущенным им 

ценным бумагам международными рейтинговыми агентствами и (или) рейтинговыми 
агентствами Республики Казахстан.  

Рейтингов, присвоенных Эмитенту или выпущенным им ценным бумагам нет. Эмитенту не 
присвоен статус финансового агентства. 
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9. Наименования, даты регистрации, места нахождения и почтовые адреса всех 
филиалов и представительств Эмитента 

У Эмитента нет филиалов и представительств на отчетную дату. 
 
10. Полное официальное наименование аудиторских организаций (фамилия, имя, при 

наличии - отчество аудитора), осуществлявших (осуществляющих) аудит финансовой 
отчетности Эмитента с указанием их принадлежности к соответствующим коллегиям 
(ассоциациям, палатам) 

10.1 Аудиторская организация 
ТОО «Atikva Audit Company», РК, 480008, г. Алматы, пр. Абая, 68/74, оф. 515 

e-mail: atikva_audit@mail.ru. Данная аудиторская организация провела аудит финансовой 
отчетности Эмитента за 2005 г. Компания является членом Палаты аудиторов Республики 
Казахстан. Аудитор Айзенштат Юрий Аркадиевич, государственная лицензия  0000082, 
аттестованный аудитор (к/с 0031).  

 
ТОО «Марсат», РК, 050000, г. Алматы, ул. Гоголя, 86, оф. 708, 52, e-mail: 

marsataudit@nursat.kz. Данная аудиторская организация провела аудит финансовой отчетности 
Эмитента за 2004 г. Компания является членом Палаты аудиторов Республики Казахстан. 

 
10.2 Консультанты по юридическим вопросам 
Услуги, юридического характера оказывают юристы ТОО «Resmi Group Ltd». 
 
10.3 Консультанты по финансовым вопросам 
АО «RG Securities» является финансовым консультантом Эмитента. Адрес: РК, г. Алматы, 

пр. Аль-Фараби, 110 Е, тел.: +7 (3272) 66-71-77, 66-70-77, факс: +7 (3272) 66-74-00. 
Компания «RG Securities» является членом следующих ассоциаций: 
3) Ассоциация финансистов Казахстана; 
4) Ассоциация управляющих активами. 
 
На отчетную дату не имело место расторжение Эмитентом договоров с вышеуказанными 

лицами, кроме ТОО «Марсат». Это было связано с наилучшими договорными условиями, 
предоставленными другой аудиторской организацией.    

 
11. Дата принятия Эмитентом кодекса корпоративного управления (в случае, если его 

принятие предусмотрено уставом общества) 
Эмитенту не требуется принятие Кодекса корпоративного управления в соответствие с 

действующим законодательством. 
  

2. Органы управления Эмитента 
  

12. Структура органов управления Эмитента 
 

Высший орган Учредитель 
Исполнительный орган Директор 

 
Учредитель 
К исключительной компетенции Учредителя Товарищества относятся: 
1) изменение Устава, включая изменение размера его Уставного капитала, места нахождения 

и фирменного наименования, или утверждение Устава Товарищества в новой редакции; 
2) избрание и досрочное прекращение полномочий Директора Товарищества; 
3) назначение и досрочное прекращение полномочий Ревизионной комиссии, а также 

утверждение ее отчетов и заключений; 
4) утверждение годовой финансовой отчетности и распределение чистого дохода 

Товарищества; 
5) утверждение   внутренних   правил,   процедуры   их   принятия   и   других документов, 

регулирующих внутреннюю деятельность Товарищества; 
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6) решение об участии Товарищества в иных хозяйственных товариществах, а также 
некоммерческих организациях; 

7)  решение о реорганизации или ликвидации Товарищества; 
8) назначение  ликвидационной  комиссии  и  утверждение  ликвидационных балансов; 
9) решение    о    залоге    всего    имущества    Товарищества,     принимаемое единогласно; 
10) решение о внесении дополнительных взносов в имущество Товарищества. 
Вопросы,      отнесенные   к      исключительной      компетенции   Учредителя Товарищества,   

не могут   быть   переданы   на   решение исполнительного органа Товарищества и решаются им 
единолично. 

 
Директор 
Директор в пределах своей компетенции: 
1) распоряжается имуществом Товарищества, а также финансовыми средствами в пределах 

и размерах, установленных Учредителем; 
2) принимает и увольняет работников Товарищества, утверждает штатное расписание 

Товарищества (после согласования с Учредителем); 
3) реализует решения Учредителя; 
4) предоставляет Учредителю отчеты о финансовом и экономическом положении 

Товарищества; 
5) без доверенности действует от имени Товарищества; 
6) заключает договора и другие сделки, необходимые для обеспечения деятельности 

Товарищества; 
7) выдает доверенности на право представлять Товарищество, в том числе доверенности с 

правом передоверия; 
8) открывает в банках расчетные и иные счета; 
9) осуществляет оперативное (текущее) руководство деятельностью Товарищества. 
 
13. Члены Совета директоров (наблюдательного совета) Эмитента 
На 30.06.06 г. Совет директоров не предусмотрен. 
 
14. Исполнительный орган Эмитента 

 
Таблица 2.1 - Директор Эмитента 
ФИО и дата рождения Занимаемые должности за последние 

два года и в настоящее время, в том 
числе по совместительству за 

последние два года 

Доля в 
оплаченном 
уставном 

капитале, % 

Доля в дочерних 
организациях, % 

Мажибаев Кайрат 
Куанышбаевич, 
05.01.1968 г.р. 

� Президент ТОО «Resmi Group» с 
04.05.1995 г. по настоящее время.  
� Председатель Совета директоров АО 
«RG Brands» с 2000 г. по настоящее 
время. 

Нет Нет 

 
15. В случае если полномочия исполнительного органа Эмитента переданы другой 

коммерческой организации (управляющей организации) 
Полномочия исполнительного органа не переданы другой коммерческой организации. 
 
16. Вознаграждение, выплачиваемое членам Совета директоров, членам 

исполнительного органа и другим руководящим лицам Эмитента 
3) общий размер вознаграждения, выплаченного членам Совета директоров за три последних 
месяца, предшествующих дате принятие решения о выпуске облигаций – не 
выплачивалось. Планируемый общий размер вознаграждения, подлежащий выплате в 
течение последующих двенадцати месяцев с даты принятия решения о выпуске облигаций 
– не планируется. 

4) общий размер вознаграждения выплаченного руководящим лицам Эмитента за три 
последних месяца, предшествующих дате принятие решения о выпуске облигаций – 4 604 
535 тенге. Планируемый общий размер вознаграждения, подлежащий выплате в течение 
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последующих двенадцати месяцев с даты принятия решения о выпуске облигаций – 
18 418 139 тенге. 

 
17. Организационная структура Эмитента 
1) структурные подразделения, филиалы и представительства Эмитента 
Организационная структура Эмитента представлена в Приложении 1. На 30.06.06 г. у 

Эмитента нет филиалов и представительств. 
2) общее количество работников Эмитента, в том числе работников филиалов и 

представительств Эмитента 
По состоянию на 30.06.06 г. у Эмитента числились тридцать сотрудников, включая дочерние 

организации. 
3) сведения о руководителях структурных подразделений Эмитента 
 

Таблица 2.2 - Сведения о руководителях структурных подразделений Эмитента на 30.06.06 г. 
Ф.И.О. Дата рождения Занимаемая должность 

Мажибаев Кайрат Куанышбаевич 05.01.1968 г. Директор ТОО «Resmi Commerce» 
Канафин Аскар Ахилбекович 27.11.1972 г. Финансовый директор ТОО «Resmi Commerce» 
Оспанов Айдар Идрисович 28.06.1975 г. Председатель Правления АО «RG Securities» 
Иркенов Аскар Азербаевич 06.09.1974 г. Управляющий директор Фронт-офиса АО «RG 

Securities» 
Долгиев Марат Макарбекович   04.07.1978 г. Предселатель Правления АО «ООИУПА Premier 

Asset Management» 
Касымбаева Шынар Курмангалиевна 19.04.1977 г. Главный бухгалтер АО «RG Securities» 
Аманкулов Есболат Керимжанулы 27.06.1976 Директор Департамента ПОиА АО «ООИУПА 

Premier Asset Management» 
  

3. Акционеры (участники) и аффилиированные лица Эмитента 
  

18. Акционеры (участники) Эмитента 
1) Единственным учредителем, владеющим 100% долей участия, является Товарищество с 

ограниченной ответственностью «Resmi Group Ltd» (ТОО «Resmi Group Ltd»), место нахождения: 
РК, 050040, г. Алматы, Бостандыкский район, пр. Аль-Фараби, 110 Е, тел.: +7 (3272) 66-70-77, 66-
71-77, факс: +7 (3272) 66-74-00. 

2) Сведения о лицах, не являющихся акционерами (участниками) Эмитента, но обладающие 
правом контролировать деятельность Эмитента через другие организации – таковых нет. 

 
19. Сведения о юридических лицах, в которых Эмитент владеет десятью и более 

процентами акций (долей) 
 

Таблица 3.1 – Юридические лица, в которых Эмитент владеет десятью и более процентами акций на 
30.06.06 г. 

Наименование Описание Доля Эмитента в 
УК 

Акционерное 
общество  
«RG Securities» 

 

Место нахождения: 050040, г. Алматы, пр. Аль-Фараби, 110 Е 
Руководитель: Оспанов Айдар Идрисович  
Вид деятельности: Брокерская и дилерская деятельность, 
управление инвестиционным портфелем 

100% 

Акционерное 
общество 
«НПФ «Коргау» 

Место нахождения: 050008, г. Алматы, ул. Толе би, 185 
Руководитель: Кайдаров Рустем Есимханович 
Вид деятельности: Привлечение пенсионных взносов и 
осуществление пенсионных выплат 

25% 

 
20. Информация о промышленных, банковских, финансовых группах, холдингах, 

концернах, ассоциациях, консорциумах, в которых участвует Эмитент 
Эмитент входит в промышленно-финансовую группу Resmi Group. 
 
21. Сведения о других аффилиированных лицах Эмитента 

 
Таблица 3.2- Аффилиированные юридические лица Эмитента на 30.06.06 г. 

 Место нахождения Вид деятельности Руководитель 
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Акционерное общество 
«RG Brands» 

050034, г. Алматы, пр. 
Райымбека, 212 «Б» 

Производство и оптово-розничная 
реализация продуктов питания и 
иной продукции 

Жаналинов Арман 
Сабитович 

Акционерное общество 
«PRG Bottlers» 

050057, г. Алматы, ул. 
М. Озтюрка, 7 

Производство газированных 
напитков 

Пол Кертис Крич 

Товарищество с 
ограниченной 
ответственностью  
«Tealand» 

050034, г. Алматы, пр. 
Райымбека, 212 «Б» 

Упаковка чая Калтаев Тимур 
Сейткарымович 

Товарищество с 
ограниченной 
ответственностью  
«Uni Commerce Ltd» 

050057, г. Алматы, ул. 
М. Озтюрка, 7 

Дистрибуторская деятельность Муджтаба Аль 
Махмуд 

Товарищество с 
ограниченной 
ответственностью  
«Космис» 

РК, г. Костанай, ул. 
Лермонтова, 32-2 

Производство молока Халяпин Андрей 
Васильевич 

Товарищество с 
ограниченной 
ответственностью  
«Казахэксперт» 

050057, г. Алматы, ул. 
М. Озтюрка, 7 

Охранная деятельность Сурмин Александр 
Александрович 

Товарищество с 
ограниченной 
ответственностью  
«Magnetic» 

050057, г. Алматы, ул. 
М. Озтюрка, 7 

Инвестиционная деятельность Мажибаев Кайрат 
Куанышбаевич 

Товарищество с 
ограниченной 
ответственностью  
«Textile Group» 

050034, г. Алматы, ул. 
Райымбека, 212 «Б» 

Производство и реализация 
хлопчатобумажных тканей, 
пряжи, ватина, нетканых полотен 
и швейных изделий 

Кошкинбаев Еркин 
Жаксыбаевич 

Акционерное общество 
«Макта» 

050062, г. Алматы, ул. 
Маречека, 1 

Производство и реализация 
хлопчатобумажных тканей, 
пряжи, ватина, нетканых полотен 
и швейных изделий 

Кошкинбаев Еркин 
Жаксыбаевич 

Товарищество с 
ограниченной 
ответственностью  
«Almaty Cotton Plant» 

050062, г. Алматы, ул. 
Маречека, 1 

Производство и реализация 
хлопчатобумажных тканей, 
пряжи, нетканых материалов; 
Изготовление и реализация 
швейных изделий 

Кошкинбаев Еркин 
Жаксыбаевич 

Товарищество с 
ограниченной 
ответственностью  
 «Ак Алтын» 

050062, г. Алматы, ул. 
Маречека, 1 

Торговая деятельность Кошкинбаев Еркин 
Жаксыбаевич 

Акционерное общество 
«Текстильная компания 
АХБК» 

050062, г. Алматы, ул. 
Маречека, 1 

Производство хлопчатобумажных 
тканей, пряжи, нетканых 
материалов; 
Изготовление швейных изделий 

Зайцева Александра 
Михайловна 

Товарищество с 
ограниченной 
ответственностью  
«Three A Ltd» 

050057, г. Алматы, ул. 
М. Озтюрка, 7 

Инвестиционная деятельность Канафин Аскар 
Ахилбекович 

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Express Trading» 

Кыргызская 
Республика, г. Бишкек, 
пр. Манаса, 40 

Дистрибуторская деятельность Кузнецов Игорь 
Александрович 

Товарищество с 
ограниченной 
ответственностью  
 «RG Brands Kazakhstan» 

050034, г. Алматы, пр. 
Райымбека. 212 Б 

Инвестиционная деятельность Жаналинов Арман 
Сабитович 

 
Таблица 3.3 – Аффилиированные физические лица Эмитента на 30.06.06 г. 

ФИО, год рождения Местожительство Примечание 
Мажибаев Кайрат Куанышбаевич, 1968 г. р. Директор ТОО «Resmi 

Commerce», Участник ТОО 
«Resmi Group» 

Мажибаева Аида Сапаргалиевна, 1972 г.р. 

РК, г. Алматы 

жена 
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Мажибаев Диар Кайратович, 1992 г.р. сын 
Мажибаев Ансар Кайратович, 1997 г.р. 

 
сын 

Кошкинбаев Еркин Жаксыбаевич, 1970 г.р. Участник ТОО «Resmi Group 
Ltd.» 

Данышпанова Айжан Бексыргановна, 1976 г.р. 

РК, г. Алматы 

жена 
 
22. Сделки с участием аффилиированных лиц 
1) 01 сентября 2005 г. заключен договор купли-продажи ценных бумаг с ТОО «Resmi Group 

Ltd» (РК, г. Алматы, ул. М. Озтюрка, 7) на сумму 7 541 286,61 тенге. Принятия решения Органами 
Эмитента по данной сделке не требуется. 

2) Заключен договор купли-продажи ценных бумаг от 01 сентября 2005 г. с АО «PRG 
Bottlers» (РК, г. Алматы, ул. М. Озтюрка, 7) на сумму 9 333 275,51 тенге. Принятия решения 
Органами Эмитента по данной сделке не требуется. 

3) 01 сентября 2005 г. заключен трехсторонний договор зачета взаимных требований с АО 
«RG Securities» и ТОО «Resmi Group Ltd», местонахождение которых Республика Казахстан, г. 
Алматы, ул. М. Озтюрка, 7, на сумму 639 433,06 тенге. Принятия решения Органами ТОО «Resmi 
Commerce» по данной сделке не требуется. Решение по заключению данной сделке принято 
единственным акционером  АО «RG Securities» от 01.11.2005 г. 

4) 01 сентября 2005 г. заключен трехсторонний договор зачета взаимных требований с АО 
«RG Securities» и ТОО «Resmi Group Ltd», местонахождение которых Республика Казахстан, г. 
Алматы, ул. М. Озтюрка, 7, на сумму 765 788,45 тенге. Принятия решения Органами ТОО «Resmi 
Commerce» по данной сделке не требуется. Решение по заключению данной сделке принято 
единственным акционером  АО «RG Securities» от 01.11.2005 г. 

5) 14 декабря 2005 г. заключен договор купли-продажи ценных бумаг с АО «RG Brands» 
(РК, г. Алматы, пр. Райымбека, 212 «Б») на сумму 99 060 000,0 тенге. Принятия решения 
Органами Эмитента по данной сделке не требуется. 

 
4. Описание деятельности Эмитента 

  
23. Краткое описание общих тенденций в деятельности Эмитента, в том числе по 

основным видам деятельности Эмитента 
В связи с отсутствием информации по основной деятельности Эмитента в силу специфики 

инвестиционной деятельности не представляется возможным провести анализ тенденций по этому 
виду деятельности Эмитента в рамках Республики Казахстан. 

Далее приводится общий обзор по видам деятельности дочерних компаний Эмитента. 
 
Брокерско-дилерская деятельность 
 
По данным Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансовых 

рынков и финансовых организаций число брокеров-дилеров на 01 апреля 2006 г. составило 63, из 
них 38 небанковских организаций. Прирост за первый квартал составил 1,6% (в среднем на 1,66% 
за квартал) от общего числа и 2,7% по небанковским организациям.  
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Рисунок 1 – Брокерско-дилерские организации за 2005 г. и I-кв. 2006 г. 
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Совокупные активы брокеров–дилеров увеличились за первый квартал 2006 г. на 405,40% и 

составили на 01 апреля 2006 г. 59 541 млн. тенге. Такое стремительное увеличение совокупных 
активов брокеров-дилеров объясняется тем, что на рынок вышел новый крупный 
профессиональный участник – АО «Астана-Финанс». 
 
Таблица 4.1 - Основные финансовые показатели брокеров-дилеров, млн. тенге 

Фактические показатели Прогноз на 2006 г.  

I-05 II-05 III-05 IV-05 г. I-06 г. Пессимисти-
ческий 

Реальный Оптимисти-
ческий 

Совокупные активы 2 925 3 350 3 685 11 781 59 541 79 249 166 195 200 140 
Собственный капитал 2 688 2 839 3 357 2 556 9 478 12 615 22 301 31 988 
Обязательства 2 641 3 014 3 302 9 225 50 063 66 634 126 531 186 428 

 
Собственный капитал брокеров–дилеров увеличился за первый квартал 2006 г. на 270,81% и 

составил на 01 апреля 2006 г. 9 478 млн. тенге. В среднем за квартал прирост составил 67,70%, 
наибольший прирост произошел в 1-ом квартале 2006 г., в 4-ом квартале 2005 г. собственный 
капитал уменьшился на 23,86. 
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Обязательства брокеров–дилеров увеличились за 1 кв. 2006 г. на 442,69% и составили на 01 
апреля 2006 г. 50 063 млн. тенге. В среднем за квартал прирост равнялся 161,44%, наибольший 
прирост произошел в 1 квартале 2006 г., наименьший в 3 квартале и составил 9,56%. 

 
Управляющие инвестиционным портфелем (УИП) 
 
В первом квартале 2006 г. не произошло никаких изменений в общем количестве 

управляющих инвестиционным портфелем. Общее количество УИП составило 28 Наибольший 
прирост за 3 квартал 2005 г. 31,58, наименьший за 2 квартал – 5,56%. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

Рисунок 2 – Собственный капитал и обязательства  брокеров-дилеров  
за 2005 г. и I-кв. 2006 г.,  млн. тенге 
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Рисунок 3 – Управляющие инвестиционным портфелем за 2005 г. и I-кв. 2006 г. 
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Совокупные активы увеличились за первый квартал 2006 г. на 43,43% и составили  18 996 
млн. тенге. В среднем прирост составил 21,64% в квартал, наибольший прирост за 1 квартал 2006 
г., наименьший за 4 квартал – 0,48%. 
 
Таблица 4.2 - Основные финансовые показатели управляющих инвестиционным портфелем,  млн. тенге  

Фактические показатели Прогноз на 2006 г.  

I-05 II-05 III-05 IV-05 I-06 г. Пессимисти-
ческий 

Реальный Оптимисти-
ческий 

Совокупные активы 8 965 10 528 13 181 13 244 18 996 21 990 37 058 52 125 
Собственный капитал 6 231 7 191 8 632  6 229 8 556 13 013 15 905 18 798 
Обязательства 2 734 3 337 4 549 7 014 10 440 18 040 26 638 35 235 

 
Собственный капитал за первый квартал 2006 г. увеличился на 37,36% и составил 8 556 млн. 

тенге. Средний прирост 11,24%, наибольший за 1 квартал 2006 г. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
За анализируемый период обязательства возросли на 7 706 млн. тенге или 281,85% и 

составили 10 440 млн. тенге на 01 апреля 2006 г. В среднем прирост составил  40%, наибольший 
прирост за  4 квартал 54,19%, наименьший за  2 квартал 22,06%. 

 
Организации, осуществляющие инвестиционное управление пенсионными активами 

(ООИУПА) 
 
 В первом квартале 2006 г. не произошло изменение количества ООИУПА. На 01 апреля 

2006 г. 10 организаций осуществляли инвестиционное управление пенсионными активами. 
Совокупные активы увеличились на 11,57% и составили 4 377 млн. тенге. За пять последних 

кварталов активы выросли на 1 238 млн. тенге или на 39,44%. В среднем прирост составил 8,68%, 
наибольший прирост за 1 квартал 2006 г. 
 
Таблица 4.3 - Основные финансовые показатели организаций, осуществляющих инвестиционное 
управление пенсионными активами, млн. тенге 

Фактические показатели Прогноз на 2006 г.  
I-05 II-05 III-05 IV-05 I-06 г. Пессимисти-

ческий 
Реальный Оптимисти-

ческий 
Совокупные активы 3 139 3 369 3 611 3 923 4 377  5 362 5 674 5 986 
Собственный капитал 3 094 3 342 3 584 3 904 4 350 5 329 5 639 5 949 
Обязательства 45 27 27 19 27 40 57 74 

 
Собственный капитал за первый квартал 2006 г. увеличился на 11,42%. Средний прирост 

8,90%, наибольший за 1 квартал 2006 г., наименьший за 3 квартал 2005 г. – 7,24%. Обязательства 
увеличились в первом квартале 2006 г. на 8 млн. тенге или 42,11% и составили 27 млн. тенге. 
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Рисунок 4 – Собственный капитал и обязательства УИП за 2005 г. и I-кв. 2006 г., млн. тенге 
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Конкурентный рынок 
 
В мае 2006 года компания RG Securities заняла 1 место в рейтинге ведущих операторов 

биржевого рынка корпоративных облигаций в Казахстане, улучшив свой результат на 1 позицию 
за месяц. 

 
Таблица 4.4 – Ведущие операторы биржевого рынка акций в 2006 г. 
Позиция 
в мае 

Позиция 
в апреле 

Краткое наименование компании Доля в объеме 
торгов, % 

1 2 АО «RG Securities» 12,7 
2 1 АО «Финансовая компания «REAL-INVEST.kz» 9,4 
3 5 АО «ООИУПА «Bailyk asset management» 9,4 
4 11 АО «KG Securities» (Караганда) 8,9 
5 13 АО «KIB ASSET MANAGEMENT» 8,3 
6 7 АО «Накопительный пенсионный фонд «ГНПФ» 6,4 
7 3 АО «ТуранАлем Секьюритиc» 5,2 
8 8 АО «Алматы Инвестмент Менеджмент» 4,2 
9 10 АО «ООИУПА «ABN AMRO Asset Management» 4,1 

10 6 АО «БАНК «КАСПИЙСКИЙ» 3,5 
 
Таблица 4.5 – Наиболее активные компании по заключению сделок на КФБ за первые 5 месяца 2006 г. по 
корпоративным облигациям 
Позиция Краткое наименование компании Доля в брутто- 

объеме торгов, % 
1 АО «ТуранАлем Секьюритиc» 18,4 
2 АО «Финансовая компания «REAL-INVEST.kz» 9,2 
3 АО «Банк ТуpанАлем» 8,7 
4 АО «RG Securities» 7,4 
5 АО «ООИУПА «Bailyk Asset Management» 6,0 
6 АО «KIB ASSET MANAGEMENT» 5,7 
7 АО «KG Securities» (Караганда) 5,4 
8 АО «Накопительный пенсионный фонд «ГНПФ» 3,5 
9 АО «НПФ Народного Банка Казахстана» 3,4 

10 АО «Народный сберегательный банк Казахстана» 2,9 
 

На рынке акций в мае 2006 г. RG Securities занимала 6 место с 4,0% долей в объеме торгов. 
 
Таблица 4.6 – Ведущие операторы биржевого рынка акций в 2006 г. 

Позиция 
в мае 

Позиция 
в апреле 

Краткое наименование компании Доля в объеме 
торгов, % 

1 7 АО «Алматы Инвестмент Менеджмент» 28,2 
2 1 АО «ТуранАлем Секьюритиc» 23,6 
3 15 АО «НПФ Народного Банка Казахстана» 11,0 
4 9 АО «KIB ASSET MANAGEMENT» 9,4 
5 17 АО «ООИУПА «Bailyk asset management» 4,2 
6 2 АО «RG Securities» 4,0 
7 4 АО «Казахстанская финансовая компания» 3,1 
8 5 АО «KG Securities» (Караганда) 3,1 
9 6 АО «Казкоммерц Секьюритиз» 2,7 
10 14 АО «Первый Брокерский Дом» 2,1 
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 Рисунок 5 – Собственный капитал и обязательства ООИУПА за 2005 г. и I-кв. 2006 г., млн. тенге 
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Доля RG Securities в брутто-объеме торговли за первые 5 месяца 2006 г. составила около 5% 

(табл. 4.7). 
 
Таблица 4.7 – Наиболее активные компании по заключению сделок по акциям за первые 5 месяцев 2006 г.  
Позиция Краткое наименование компании Доля в брутто- 

объеме торгов, % 
1 АО «ТуранАлем Секьюритиc» 39,0 
2 АО «Алматы Инвестмент Менеджмент» 11,6 
3 АО «KG Securities» (Караганда) 7,7 
4 АО «KIB ASSET MANAGEMENT» 5,4 
5 АО «RG Securities» 4,7 
6 АО «Казкоммерц Инвест» 4,7 
7 АО «НПФ Народного Банка Казахстана» 3,5 
8 АО «Казахстанская финансовая компания» 3,5 
9 АО «Темiрбанк» 2,5 
10 АО «Глобал Секьюритиз (Казахстан)» 2,5 

 
Прогнозы рынков 
 
В 2006 г. ожидается рост рынка брокеров-дилеров, так как прогнозируется дальнейшее его 

формирование. Прогнозируемый рост составит около 5-7%. Что касается небанковских 
организаций, то здесь рост ожидается на уровне 8-12%.  

В первом квартале увеличение активов произошло в 5 раз за счет выхода на рынок крупного 
профессионального участника, дальнейшего стремительного роста в течение года не ожидается. 
Совокупные активы на 01.01.07 г. составят 166 195 млн. тенге. Что касается собственного 
капитала компаний, то этот показатель составит 22 301 млн. тенге. При тех же условиях ожидается 
увеличение обязательств компаний до 126 531 млн. тенге.  

Совокупные активы УИП возрастут примерно на 95%, и составят 37 058 млн. тенге,  
обязательства возрастут до 26 638 млн. тенге при реальном прогнозе, собственный капитал 
возрастет примерно на 85%, и составит 15 905 млн. тенге. 

Совокупные активы ООИУПА возрастут за 2006 г. примерно на 45%, и составят 5 674 млн. 
тенге, собственный капитал возрастет примерно на 44%, и составит 5 639 млн. тенге, 
обязательства, скорее всего, возрастут до 57 млн. тенге при реальном прогнозе. 

 
24. Сведения о контрактах, соглашениях, заключенных Эмитентом, которые 

впоследствии могут оказать существенное влияние на деятельность Эмитента 
Контрактов, соглашений, заключенных Эмитентом, которые могут оказать существенное 

влияние на деятельность Эмитента, нет. 
 
25. Сведения о лицензиях, патентах, разрешениях, полученных Эмитентом для 

осуществления его деятельности, с указанием даты и номера документа, срока действия и 
органа, выдавшего данный документ 

ТОО «Resmi Commerce» нет необходимости получать лицензии для осуществления своей 
деятельности.  

Дочерним компаниям Эмитента для осуществления своей деятельности необходимо иметь 
лицензии уполномоченного органа. Далее приводятся сведения о лицензиях дочерних компаний 
Эмитента. 

29 октября 2004 г. Агентством Республики Казахстан по регулированию и надзору 
финансового рынка и финансовых организаций АО «RG Securities» выданы лицензии без 
ограничения срока действия: 

1) на занятие брокерско-дилерской деятельностью на рынке ценных бумаг с правом ведения 
счетов клиентов в качестве номинального держателя № 0401200902; 

2) на занятие деятельностью по управлению инвестиционным портфелем № 0403200231. 
27 августа 2004 г. Агентством Республики Казахстан по регулированию и надзору 

финансового рынка и финансовых организаций АО «ООИУПА Premier Asset Management» 
выданы лицензии без ограничения срока действия: 

1) на занятие деятельностью по инвестиционному управлению пенсионными активами № 
0412200156; 
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2) на занятие брокерско-дилерской деятельностью на рынке ценных бумаг без права ведения 
счетов клиентов № 0402200224; 

3) на занятие деятельностью по управлению инвестиционным портфелем № 0403200207. 
  
26. Объемы реализованной продукции (выполненных работ, услуг) за последние два 

года или за период фактического существования в принятых физических или 
количественных единицах измерения 

В связи с консолидацией финансовой отчетности Эмитента с дочерними компаниями здесь и 
далее финансовые показатели за 2005 и 2006 годы приводятся в соответствии с 
консолидированной финансовой отчетностью. 

Эмитентом не представляется возможным предоставить информацию по реализованным 
товарам (оказанным услугам)  в физическом или количественном измерениях, поэтому в табл. 4.8 
данные представлены в денежном измерении. 
 
Таблица 4.8 – Объемы реализованных товаров (оказанных услуг), тыс. тенге 

Наименование 2004 г. 2005 г. тренд, раз 
Консультационные услуги  13 051 48 835 3,7 

Управление пенсионными активами 0 34 346 - 

Брокерско-дилерские услуги 0 19 699 - 

Финансовые услуги 0 8 500 - 

Андеррайтинговые услуги 0 5 707 - 

Итого 13 051 117 082 9,0 

 
За 2004-2005 гг. объем реализованных Эмитентом товаров (оказанных услуг) увеличился в 9 

раз. Так, если в 2004 г. объем товаров (услуг) составлял 13 051 тыс. тенге, то в 2004 г. - уже 117 
082 тыс. тенге. Объем оказанных консультационных услуг в 2005 г. составил 48 835 тыс. тенге, и 
соответственно за 2004-2005 гг. увеличился в 3,7 раз. Нужно отметить, что прирост  объемов 
реализованных товаров (оказанных услуг) стал возможен благодаря тому, что их перечень 
значительно расширился за счет консолидации Эмитента с компаниями АО «RG Securities» и АО 
«ООИУПА Premier Asset Management». Благодаря этому в 2005 г. стал  возможен столь 
значительный прирост доходов от основной деятельности Эмитента. 

 
27. Факторы, позитивно и негативно влияющие на доходность продаж (работ, услуг) по 

основным видам деятельности Эмитента 
Деятельность Эмитента в основном связана с инвестиционной деятельностью. В этой связи 

растет влияние состояния рынка ценных бумаг Казахстана и факторов, определяющих его 
развитие. Несомненно, стабилизация макроэкономической ситуации в стране, рост национальной 
экономики, вследствие чего активизация местных инвесторов и эмитентов являются движущей 
силой развития фондового рынка. Обратная тенденция развития данных факторов негативно 
повлияет на деятельность Эмитента. 

 
28. Деятельность Эмитента по организации продаж своей продукции (работ, услуг) 
1) наименования и место нахождения поставщиков Эмитента, на которых 

приходится десять и более процентов общего объема всех поставок, с указанием их доли в 
процентах. Должны быть представлены прогнозы в отношении доступности этих 
источников в будущем 

 
Таблица 4.9 – Поставщики Эмитента и его дочерних компаний, на которых приходится 10% и более от 
общего объема поставок на 30.06.06 г. 

Наименование Местонахождение Сумма, тыс. тенге Доля от всех 
поставок, % 

АО PRG Botllers Казахстан, г. Алматы, ул. М.Озтюрка, 7 181 288 20 

АО «Фонд развития малого 
предпринимательства» 

Казахстан, г. Алматы, ул. Гоголя 111 60 355 23 

АО «Центральный 
депозитарий ценных бумаг» 

Казахстан, г. Алматы, ул. Айтеке би, 67 225 477 25 

Уткулбаев Б.Б. Казахстан, г. Алматы, мкр. Аксай 1, д. 4, кв. 
15 

283 190 32 
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Итого     750 310   100,0 

 
Эмитент полагает, что трудностей в отношении доступности имеющихся источников 

поставок в будущем не будет. 
 
2) наименования и место нахождения потребителей, на долю которых приходится 

десять и более процентов общей выручки от реализации продукции (работ, услуг) Эмитента, 
с указанием их доли в общем объеме реализации в процентах. Раскрываются возможные 
негативные факторы, влияющие на реализацию продукции (работ, услуг) Эмитента 

 
Таблица 4.10 – Потребители Эмитента, на которых приходится 10% и более общей выручки от оказания 
услуг на 30.06.06 г. 
Наименование клиента Местонахождение Сумма, тыс. тенге Доля от выручки, % 
TOO «INNOVA» Казахстан, г. Алматы, пр. Аль-Фараби, 110 Е 240 427 035 22,85 

ТОО «Resmi Group Ltd.» Казахстан, г. Алматы, пр. Аль-Фараби, 110 Е 739 246 251 68,00 

Итого  979 673 286  

 
Факторы, влияющие на реализацию услуг Эмитента указаны в п. 27. 
  
29. Ключевые факторы, влияющие на деятельность Эмитента 
1) сезонность деятельности Эмитента, виды деятельности Эмитента, которые 

носят сезонный характер, и их доля в общем доходе Эмитента 
Виды деятельности Эмитента не носят сезонного характера. 
2) доля импорта в общем объеме сырья (работах, услугах) поставляемых (оказываемых) 

Эмитенту и доля продукции (работ, услуг), реализуемой Эмитентом на экспорт, в общем 
объеме реализуемой продукции 

На 30.06.06 г. у Эмитента нет поставщиков-импортеров, и Эмитент не оказывает услуги на 
экспорт. 

3) сведения о сделке (сделках), которая (которые) должна (должны) быть совершена 
(совершены) или исполнена (исполнены) в течение шести месяцев с даты принятия решения 
о выпуске облигаций, если сумма этой сделки (сделок) превышает десять процентов 
балансовой стоимости активов Эмитента 

На 30.06.06 г. Эмитентом не предполагается заключение сделки (сделок), сумма которой 
(которых) превышает 10% балансовой стоимости активов Эмитента. 

4) будущие обязательства 
Будущих обязательств Эмитента, которые могут оказать негативное влияние на 

деятельность Эмитента, а также гарантий Эмитента по облигациям иных Эмитентов нет. 
5) сведения об участии Эмитента в судебных процессах 
Эмитент не участвует в судебных процессах, по результатам которых может произойти 

прекращение или ограничение деятельности Эмитента, наложение на него денежных и иных 
обязательств.  

6) сведения обо всех административных санкциях, налагавшихся на Эмитента и его 
должностных лиц уполномоченными государственными органами и/или судом в течение 
последнего года 

Никаких административных санкций на Эмитента и его должностных лиц 
государственными органами и/или судом в течение последнего года не налагалось. 

7) факторы риска 
Ценовой риск - риск, связанный с изменением рыночной цены финансового актива. Под 

влиянием рыночных колебаний стоимость финансового актива может измениться в 
неблагоприятную для Эмитента сторону, влияя на доходность проводимых операций. 

Инфляционный риск - риск, связанный с макроэкономическим положением в стране. При 
увеличении инфляции существует риск того, что реальный доход Эмитента может уменьшиться за 
счет высокого уровня инфляции. Однако независимо оттого, что Казахстан относится к странам с 
переходной экономикой, данный вид риска снижается в связи с проводимой правительством 
антиинфляционной политикой. 

Политический риск – риск изменения внутренней политической ситуации в стране 
несколько снизился после проведения президентских выборов, но нестабильная ситуация в 
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соседних странах может негативно повлиять на ожидания потенциальных инвесторов, в частности 
зарубежных, что в свою очередь, может снизить обороты привлекаемого капитала и повлиять на 
доходы Эмитента. 

Социальный риск – успешная деятельность Эмитента в первую очередь связана с наличием 
квалифицированных кадров. В силу существующей конкуренции на рынке ценных бумаг 
немаловажен риск потери специалистов, однако HR-специалистами компании постоянно 
проводятся комплексные мероприятия по мотивации сотрудников. А именно программы обучения 
и повышения квалификации, наличие дифференцированного подхода к определению размера 
заработной платы сотрудников и выясняется их «удовлетворенность» занимаемой должностью, 
существуют программы по медицинскому страхованию не только для сотрудников, но и членов их 
семьи. 

8) другая информация о деятельности Эмитента, о рынках, на которых осуществляет 
свою деятельность Эмитент 

Таковой информации нет. 
  

5. Финансовое состояние 
  

30. Виды нематериальных активов, балансовая стоимость которых составляет пять и 
более процентов от общей балансовой стоимости нематериальных активов 
 
Таблица 5.1 - НМА Эмитента на 30.06.06, тыс. тенге 

 Балансовая стоимость Доля, % 
Программное обеспечение 2 599 100% 

Всего НМА 2 599 100% 
 

31. Виды основных средств, балансовая стоимость которых составляет пять и более 
процентов от общей балансовой стоимости основных средств 

 
Таблица 5.2 – Основные средства Эмитента на 30.06.06 г., на которых приходится 5% и более балансовой 
стоимости основных средств  

Наименование Балансовая стоимость Доля, % 
Здания и сооружения 10 852 70,31 

Машины и оборудование 1 530 9,91 

Земля 1 039 6,73 

Прочие 2 014 13,05 

Всего основных средств 15 435 100,0 

 
32. Инвестиции 
Стоимость инвестиций Эмитента на 30.06.06 г. составила 1 312 843 тыс. тенге. 

 
Таблица 5.3 - Инвестиции на 30.06.06 г. 
№ Наименование Сумма, тыс. тенге 
1 Прямые инвестиции в капитал других юридических лиц 113 047 
2 Инвестиционный портфель 785 265 

 в т.ч. ГЦБ 1 004 

           НЦБ 784 261 

3 Долгосрочные инвестиции 414 531 

Итого 1 312 843 
 
33. Дебиторская задолженность 

 
Таблица 5.4 - Дебиторы на 30.06.06 г., на которых приходиться более 5% от общей суммы задолженности, 
тыс. тенге 

Наименование Предмет задолженности Сумма Доля % 
ТОО «Resmi Group Ltd.» Временная финансовая помощь 739 246 67,91 

ТОО «INNOVA» Временная финансовая помощь 240 427 22,09 

Всего задолженности           979 673  

 



 35 

Таблица 5.5 - Структура погашения дебиторской задолженности, тыс. тенге 
Суммы к погашению Наименование статей Всего 

до 90 дн. 90 дн. 180 дн. 270 дн. 360 дн. более 1 г. 
Задолженность 
работников и других 
лиц 

851 51 100 400 100 200 - 

Задолженность  
контрагентов 

1 087 462 20 320 - 5 335 5 358 10 667 1 045 782 

Начисленные  
вознаграждения 

- - - - - - - 

Расходы будущих 
периодов 

163 - - - - - 163 

Прочая 29 29 - - - - - 
ВСЕГО  по  группе 1 808 505 20 400 100 5 735 5 458 10 867 1 045 945 

 
34. Размер уставного и собственного капитала Эмитента 

 
Таблица 5.6 – Собственный капитал Эмитента на 30.06.06 г. 

Наименование статей Сумма, тыс. тенге 
Собственный капитал, в т.ч. 1 935 362   
  Уставный капитал                      139 875 

 
            35. Займы 

Эмитент не привлекал банковских займов и не имеет кредитных линий. 
 
36. Кредиторская задолженность, связанная с осуществлением Эмитентом основной 

деятельности (задолженность перед поставщиками, авансы полученные) 
 

Таблица 5.7 - Кредиторы на 30.06.06 г., на которых приходиться более 5% от общей суммы задолженности, 
тыс. тенге 

Сумма к погашению Доля % Наименование Сумма 

до 90 дн. 90 дней 180 дней 270 дней до 1 года свыше 1 
года 

 

АО «PRG Bottlers» 181 288 - - - - - 181 288 20,28 

АО «Центральный  
депозитарий ценных 
бумаг» 

225 478 225 478 - - - - - 25,22 

Прочие менее 5 % 487 293 4571 - 482 722 - - - 54,50 

Всего 
задолженности 

894 059 230 049 - 482 722 - - 181 288 100,0 

  
6. Сведения о выпусках ценных бумаг 

  
37. Указать все зарегистрированные выпуски эмиссионных ценных бумаг Эмитента до 

даты принятия решения о выпуске облигаций 
Данный выпуск облигаций является первым с момента государственной регистрации 

Эмитента. 
7. Сведения о выпуске облигаций 

 
38. Сведения об облигациях 

 
Таблица 7.1 – Первый выпуск облигаций  

Вид ценных бумаг Купонные облигации без обеспечения 
Общее количество облигаций 1 500 000 000 (один миллиард пятьсот миллионов) штук 

Номинальная стоимость одной облигации 1 тенге 
Общий объем выпуска облигаций  1 500 000 000 (один миллиард пятьсот миллионов)  тенге 

Ставка вознаграждения по облигациям Фиксированная , 12% годовых 
Порядок начисления и выплаты 

вознаграждения 
 

Датой, с которой начинается начисление вознаграждения, 
является Дата начала обращения облигаций - дата включения 
облигаций в официальный список ценных бумаг АО 
«Казахстанская фондовая биржа». Начисление 
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вознаграждения производится в течение всего периода 
обращения и заканчивается в день, предшествующий Дате 
погашения облигаций. 
Вознаграждение выплачивается лицам, которые обладают 
правом на его получение по состоянию на начало последнего 
дня периода, за которое осуществляются эти выплаты. 
Выплата вознаграждения будет производиться в тенге путем 
перечисления денег с расчетного счета Эмитента на 
расчетные счета держателей облигаций в течение 5 (пяти) 
рабочих дней после дня, следующего за днем фиксации 
реестра держателей облигаций, обладающих правом на 
получение вознаграждения по облигациям. 
В случае если инвестором будет являться нерезидент 
Республики Казахстан, выплата купонного вознаграждения 
будет осуществляться в тенге при наличии банковского счета 
на территории Республики Казахстан 

Период времени, применяемого для 
расчета вознаграждения 

Периодом времени, применяемого для расчета 
вознаграждения, является календарный год. Выплата 
вознаграждения по облигациям будет производиться два раза 
в год по истечении каждых шести месяцев, из расчета 360 
(триста шестьдесят) дней в году и 30 (тридцать) дней в 
месяце в течение всего срока обращения 

Срок обращения облигаций и условия их 
погашения 

3 года с Даты начала их обращения. 
Погашение облигаций производится по номинальной 
стоимости одновременно с последней выплатой 
вознаграждения по облигациям, находящихся в обращении 
на Дату погашения облигаций. Погашение облигаций 
осуществляется путем перечисления денег на счета 
держателей облигаций, зарегистрированных регистратором в 
реестре держателей облигаций по состоянию на Дату 
погашения облигаций. Выплата номинальной стоимости и 
суммы последнего вознаграждения будет производиться в 
течение 5 (пяти) рабочих дней с Даты погашения облигаций. 
В случае если инвестором будет являться нерезидент 
Республики Казахстан, погашение облигаций будет 
осуществляться в тенге при наличии банковского счета на 
территории Республики Казахстан 

Дата начала обращения облигаций Дата включения облигаций в официальный список ценных 
бумаг АО «Казахстанская фондовая биржа» 

Дата погашения облигаций Дата окончания срока обращения облигаций 
Способ погашения облигаций Погашение суммы основного долга и выплата 

вознаграждения будет осуществляться путем перечисления 
денег на расчетные счета держателей облигаций в 
соответствие с данными реестра держателей облигаций 

Место, где будет произведено погашение 
облигаций 

Республика Казахстан, г. Алматы, пр. Аль-Фараби, 110 Е, 
тел.: +7 (3272) 66-71-77, 66-70-77, факс: +7 (3272) 66-74-00, 
e-mail: administrator@resmi.kz 

Права, предоставляемые каждой 
облигацией ее держателю 

• право на получение номинальной стоимости в 
сроки, предусмотренные настоящим 
проспектом; 

• право на получение вознаграждения в сроки, 
предусмотренные настоящим проспектом; 

• право на получение информации в порядке, 
предусмотренном законодательством 
Республики Казахстан; 

• право свободно отчуждать и иным образом 
распоряжаться облигациями; 

• право на удовлетворение своих требований в 
случаях и порядке, предусмотренном 
законодательством Республики Казахстан; 

• иные права, вытекающие из права 
собственности на облигации.  
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Срок размещения В течение срока обращения 
Досрочное погашение облигаций Не предусмотрено 

Дефолт по облигациям Невыполнение Эмитентом своих обязательств по 
облигациям  в соответствие с данным проспектом может 
явиться основанием для объявления дефолта по облигациям. 
В случае наступления дефолта по облигациям Эмитент будет 
нести ответственность в соответствие с законодательством 
Республики Казахстан. Эмитент приложит все усилия для 
устранения причин, вызвавших дефолт, и обеспечения прав 
держателей облигаций 

Информация об опционах Опционы по облигациям не предусмотрены 
Условия и порядок оплаты облигаций Облигации оплачиваются в тенге в безналичной форме. При 

размещении облигаций путем подписки на 
неорганизованном рынке ценных бумаг условия и порядок 
оплаты облигаций указываются в договорах купли-продажи 
облигаций. При размещении облигаций на организованном 
рынке ценных бумаг оплата облигаций осуществляется в 
соответствии с внутренними документами АО 
«Казахстанская фондовая биржа» 

Сведения о представителе держателей 
облигаций 

Представитель держателей облигаций не предусмотрен 
 

Порядок учета прав по облигациям Учет прав по облигациям осуществляется регистратором в 
соответствии с законодательством Республики Казахстан. 
Регистратор - АО «РЕЕСТР-СЕРВИС», Республика 
Казахстан, г. Алматы, ул. Розыбакиева, 125/7, тел.: +7 3272 
75 35 92, факс: +7 3272 75 35 97, договор № 12/05-1.06 об 
оказании регистраторских услуг от 12 мая 2006 г. 

Сведения о платежном агенте Платежный агент не предусмотрен 
 

39. Конвертируемые облигации 
Облигации не конвертируемые. 
 
40. Способ размещения облигаций 
1) срок и порядок размещения облигаций 
Облигации размещаются как на организованном рынке ценных бумаг путем проведения 

торгов в торговой системе АО «Казахстанская фондовая биржа», так и на неорганизованном 
рынке ценных бумаг путем подписки в течение всего срока их обращения.  

2) при размещении облигаций, конвертируемых в акции, путем подписки, указываются 
условия конвертирования 

Облигации не конвертируемые. 
3) сведения об организациях, принимающих участие в размещении облигаций 
АО «RG Securities», г. Алматы, пр. Аль-Фараби, 110 Е, договор об андеррайтинге от 25 

апреля 2006 г. 
 
41. Использование денег от размещения облигаций 

 
Таблица 7.2 – Использование денег, полученных от размещения облигаций 

Направление Сумма, тенге 
Пополнение собственного капитала 800 000 000 
Пополнение оборотных средств 700 000 000 
Итого 1 500 000 000 

 
Изменений в планируемом распределении полученных денег Эмитентом не предполагается. 

  
8. Дополнительная информация 

  
42. Ограничения в обращении облигаций 
Ограничений в обращении облигаций, в отношении возможных приобретателей, в том числе 

по кругу лиц, среди которых предполагается разместить облигации, нет.  
 



 38 

43. Сумма затрат Эмитента на выпуск облигаций и сведения о том, каким образом эти 
затраты будут оплачиваться 

Сумма затрат на выпуск облигаций составила – 2 250 000 тенге. Затраты на выпуск 
оплачиваются за счет собственных средств Эмитента в соответствии с заключенными договорами. 

 
44. Информация о местах, где инвесторы могут ознакомиться с копией устава 

Эмитента, проспектом выпуска облигаций, отчетом об итогах размещения облигаций в 
средствах массовой информации, используемых для публикации информации о 
деятельности Эмитента 

Ознакомиться с копией Устава, Проспектом выпуска облигаций, отчетом об итогах 
размещения облигаций и информации о средствах массовой информации, используемых для 
публикации информации о деятельности Эмитента можно по адресу: 

Республика Казахстан, г. Алматы, пр. Аль-Фараби, 110 Е, позв. по тел.: +7 (3272) 66-71-77, 
66-70-77, факс: +7 (3272) 66-74-00 или по электронному адресу: administrator@resmi.kz 
 

 
 
 
и.о. Директора       Канафин А.А. 
 
Главный бухгалтер      Ласточкина Е.В. 
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Приложение 1 
 

ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА ЭМИТЕНТА на 30.06.06 г. 
 

 
 

ТОО «Resmi 
Commerce» 

Учредитель 

Ревизионная 
комиссия 

Директор 

Финансовый 
директор 

Главный бухгалтер 

АО «RG 
Securities» 

АО «ООИУПА 
Premier Asset 
Management» 


