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«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». 
 
 
 
 
 

Облигационная программа cоставлена по состоянию на 30 апреля  2011 года, финансовые показатели 

представлены на 31 марта 2011 года согласно данным аудированной финансовой отчетности Банка 
 

АЛМАТЫ  2011г. 

 
 
 



I. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ЭМИТЕНТЕ. 

 
2. Наименование Эмитента  

 

2.1 Полное наименование эмитента  

 на государственном языке: 

 
"Ресей Жинақ банкі" Акционерлік Қоғамының 

Еншілес Банкісі 

 на русском языке: 

 
Дочерний Банк Акционерное Общество 

«Сбербанк России» 

 на английском языке: 

 
Subsidiary Bank Sberbank of Russia Joint Stock 

Company 

 

2.2 Сокращенное наименование эмитента  

 на государственном языке: 

 
"Жинақ банкі" АҚ ЕБ 

 на русском языке: 

 
ДБ АО «Сбербанк» 

 на английском языке: 

 
SB Sberbank JSC 

2.3. Данные об изменениях в наименовании 

эмитента 
 Совместно казахско-американский банк 

«Bank of Texas and Kazakhstan» (Банк оф 

Тексас энд Казахстан), сокращенное – BTK 

(БТК) – с 01.07.1993 г. – по 16.10.1997 г.   

 Закрытое акционерное общество «Банк оф 

Тексас энд Казахстан», сокращенное – ЗАО 

«ТексаКаБанк» - с 21.11.1996 г. по 

16.10.1997 г.; 

 Закрытое акционерное общество 

«TexaKaBank», сокращенное – ЗАО 

«TexaKaBank» - с 16.10.1997 г. по 

25.05.1998 г.; 

 Открытое акционерное общество 

«TEXAKABANK», сокращенное – ОАО 

«TEXAKABANK» - с 25.05.1998 г. по 

24.12.2004 г.; 

 Акционерное общество «TEXAKABANK», 

сокращенное – АО «TEXAKABANK» - с 

24.12.2004 по 15.03.2007 г. 

 

Изменение наименования Банка из АО 

"TEXAKABANK" в ДБ АО «Сбербанк» 

произведено на основании решения 

Внеочередного общего собрания акционеров 

от 15 марта 2007 года. 
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3 Сведения о государственной регистрации 

(перерегистрации) Эмитента 
Свидетельство о государственной 

перерегистрации юридического лица №1840-

1900-АО (ИУ), выдано Комитетом 

регистрационной службы Министерства 

Юстиции Республики Казахстан, г. Астана. 15 

марта 2007 года. 

Дата первичной государственной регистрации 

-01 июля 1993 года.  

4 Регистрационный номер 

налогоплательщика Эмитента 
600900050984 

5. Информация о месте нахождения 

эмитента, номера контактных телефонов 

и факса, адрес электронной почты 

Эмитента. 

 

Республика Казахстан, г. Алматы,                            

ул. Гоголя/Калдаякова, 30/26 

тел. (727) 250-00-60, факс: (727) 250-00-63 

электронная почта: post@sberbank.kz 

6. Банковские реквизиты Эмитента БИН                               930740000137 

БИК                               SABRKZKA 

Код                                125 

Корсчет                         900161414 

Корсчет(ИИК)              

KZ82125KZT1001300306 

Код ОКПО 281 098 33 

Упр. учета монетарных  

операций НБ РК 190201125 

КБЕ 14 

Свидетельство о постановке на учет по 

НДС60001 №0025461 от 23.12.2009г. 

7 Виды деятельности эмитента Основной целью создания и деятельности 

Банка является привлечение и эффективное 

использование временно свободных денег 

клиентов и банков-корреспондентов, а также 

предоставление последним всех банковских 

услуг и услуг на рынке ценных бумаг, на 

осуществление которых Банк имеет 

соответствующие лицензии. Основной вид 

деятельности – банковская деятельность. 

7.1. Сведения о статусе финансового агентства Эмитенту не присвоен статус финансового 

агентства 

8. Сведения о наличии рейтингов 

присвоенных эмитенту или выпущенным 

им ценным бумагам международными 

рейтинговыми агентствами и (или) 

рейтинговыми агентствами Республики 

Казахстан. 

Moody's (подтвержден апрель 2011г.) 

 долгосрочный рейтинг по депозитам в 

иностранной валюте «Ba2»  

 краткосрочным рейтинг по депозитам в 

иностранной валюте «NP»  

 прогноз депозитных рейтингов - 

«Стабильный»  

 рейтинг финансовой устойчивости «E+»  

 прогноз рейтинга финансовой 

mailto:post@sberbank.kz
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устойчивости - «Стабильный».  

Fitch ratings (подтвержден февраль 2011г.) 

 долгосрочные рейтинги дефолта 

эмитента («РДЭ») в иностранной и 

национальной валюте «BBB-»  

 краткосрочный РДЭ «F3»  

 индивидуальный рейтинг «D/E»  

 рейтинг поддержки «2»  

 национальный долгосрочный рейтинг 

«AA(kaz)»  

 прогноз по долгосрочным РДЭ и 

национальному долгосрочному 

рейтингу – «Стабильный». 

Рейтинг Субординированных 

облигаций: 

Fitch ratings (присвоен  в августе 2010г.) 

Международное рейтинговое агентство Fitch 

Ratings присвоило первому                          

(НИН - KZP01Y07C178) и второму              

(НИН - KZP02Y09C172) выпуску выпускам  

субординированных облигаций в пределах 

Первой облигационной программы размере по 

5 миллиардов KZT Дочернего Банка Сбербанка 

России (Казахстан) (СБК) долгосрочные 

рейтинги в местной валюте 'BB+' и 

Национальные долгосрочные рейтинги 'AA-

(kaz)'.  

 

9. Наименования, даты регистрации, места нахождения и почтовые адреса всех филиалов на 

30.04.2011 г. 
 

№ 
п/п 

Полное 
наименование 

Дата выдачи 
свидетельства о 
регистрации в 

Министерстве Юстиции 

Номер свидетельства о 
регистрации в 
Министерстве 

Юстиции 

Местонахождение 
филиала 

1 

Филиал ДБ АО 

"Сбербанк " в 

городе 

Петропавловск 

24.12.2009 г. 1938-1948-Ф-л 

Республика 

Казахстан, Северо-

Казахстанская 

область, город 

Петропавловск, улица 

Амангельды,151 "а" 

2 

Филиал ДБ АО 

"Сбербанк " в г. 

Караганда 

12.05.2006 г. 

(перерегистрация 

08.05.2007) 

№ 2834-1930-Ф-л 

Республика 

Казахстан, 

Карагандинская 

область, г. Караганда, 

проспект Бухар-

Жырау дом 66. 
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3 
Филиал ДБ АО 

"Сбербанк" в г. 

Усть-Каменогорск 

10.09.2008 г. 3212-1917-Ф-л 

Республика 

Казахстан, Восточго- 

Казахстанская 

областьг. Усть-

Каменогорск, ул. 

Орджоникидзе, 2 

4 

Филиал ДБ АО 

"Сбербанк " в г. 

Актобе   

28.10.2005 г.  

(перерегистрация 

14.05.2007) 

№ 1930-1904-Ф-л 

(ИУ) 

Республика 

Казахстан, 

Актюбинская 

область, г. Актобе, 

ул. 101 Стрелковой 

бригады, 10 "Б" и 10 

"В" 

5 
Филиал ДБ АО 

"Сбербанк " в 

г.Алматы 

03.04.2006 г. 

(перерегистрация  

03.05.2007) 

№ 3551-1910-Ф-л 

Республика 

Казахстан, г. Алматы, 

мкр. Самал - 2, д. 105 

6 
Филиал ДБ АО 

"Сбербанк " в 

г.Астана 

01.08.2001 г.  

(перерегистрация 

23.05.2007) 
№ 2006-1901-Ф-л 

Республика 

Казахстан, город 

Астана, проспект 

Туран 13 

7 Филиал ДБ АО  

"Сбербанк " в 

г.Уральск 

22.02.2002 г. 

(перерегистрация 

10.05.2007) 

793-1926-Ф-л (ИУ) 

Республика 

Казахстан, Западно- 

Казахстанская 

область, г.Уральск, 

ул.Мухита, 27/4 

8 

Филиал ДБ АО 

"Сбербанк"                  

по Алматинской 

области 

24.07.2006 г. 

(перерегистрация 

17.05.2007) 

1651-1907-Ф-л 

Республика 

Казахстан, 

Алматинская область,                                          

г. Талдыкорган, ул. 

Абылайхана, 147. 

9 

Филиал ДБ АО 

"Сбербанк" в г. 

Павлодар 
17.05.2007 г. № 1918-1945 Ф-л 

Республика 

Казахстан, 140008, 

Павлодарская 

область, г. Павлодар, 

ул. Ак. Сатпаева, 255 

10 
Филиал ДБ АО 

"Сбербанк" в г. 

Шымкент 
09.11.2010 г. № 3557-1958-Ф-л 

Республика 

Казахстан, Южно-

Казахстанская 

область, г. Шымкент, 

ул. Адырбекова, 34 

11 

Филиал ДБ АО 

"Сбербанк" в г. 

Атырау 

18.11.2003 г. 

(перерегистрация 

13.12.2007) 

№ 1776-1915-Ф-л 

Республика 

Казахстан, 

Атырауская область, 

г.Атырау, проспект 

Азаттык, 17 

12 
Филиал ДБ АО 

"Сбербанк" в г. 

Актау 
21.05.2007 г. № 1371-1943-Ф-л 

Республика 

Казахстан, 

Мангистауская 

область, город Актау, 

14 микрорайон, дом 

61 
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13 
Филиал ДБ АО 

"Сбербанк" в 

г.Костанай 
28.08.2008 г. № 2530-1937-Ф-л 

Республика 

Казахстан,  

Костанская область, 

г. Костанай, пр.Абая 

170 

 

10. Полное официальное наименование аудиторских организаций (фамилия, имя, при наличии - 
отчество аудитора), осуществлявших (осуществляющих) аудит финансовой отчетности эмитента за 
последние три завершенных финансовых года с указанием их принадлежности к соответствующим 
коллегиям (ассоциациям, палатам). 

 
Сведения об аудиторских организациях, которые проводили аудит финансовой отчетности 

эмитента за 2008-2009 гг. 
 

Полное наименование организации ТОО «PriceWaterhouseCoopers», 

Лицензия с правом на проведение аудита по 

Республике Казахстан № 000005, 

Выданная Министерством Финансов Республики 

Казахстан от 21 октября 1999 года 

Юридический адрес организации 050040 г. Алматы, ул Сатпаева 29/6, 4 этаж  

 

Фактический адрес организации 050040 г. Алматы, ул Сатпаева 29/6, 4 этаж  

 

Сведения о первых руководителях Управляющий партнер – Бекенов Жанбота 

Темиргалиевич 

 

Аудитор-исполнитель Таскаева Ирина (квалификационное свидетельство 

№00000465 от 14 ноября 1998 года) 

Членство в какой-либо международной 
аудиторской сети и/или 
профессиональной аудиторской 
организации, осуществляющей свою 
деятельность в соответствии с 
законодательством страны ее 
регистрации 

Является членом Палаты аудиторов Республики 

Казахстан 

 

Договор на осуществление аудита 
финансовой отчетности  

Договор на оказание аудиторских услуг                        

№ 34030344А002 от 03 сентября 2009 года 

 

 

Сведения об аудиторских организациях, которые проводили аудит финансовой отчетности 
эмитента в 2010 -2011 г.г. 

 

Полное наименование организации ТОО «Ernst&Young», 

Лицензия с правом на проведение аудита по 

Республике Казахстан № 0000003, серия МФЮ-2, 

Выданная Министерством Финансов Республики 

Казахстан от 15 июля 2005 года 

 

Юридический адрес организации 050059 г. Алматы, ул Аль - Фараби, 77/7 

 

Фактический адрес организации 050059 г. Алматы, ул Аль - Фараби, 77/7 

Сведения о первых руководителях 

 

Генеральный Директор – Евгений Жемалетдинов 

Членство в какой-либо международной 
аудиторской сети и/или 

Является членом Палаты аудиторов Республики 

Казахстан с 11.01.06г. 



 7 

профессиональной аудиторской 
организации, осуществляющей свою 
деятельность в соответствии с 
законодательством страны ее 
регистрации 

 

 

Договор на осуществление аудита 
финансовой отчетности  
 

Договор на оказание аудиторских услуг № GFS-2010-

00143 (SBERBANK) от 23 июля 2010 года. 

В 2011 году также планируется заключить Договор на 

оказание аудиторских услуг с ТОО «Ernst&Young» 

(прогноз). 

 

Полное официальное наименование консультантов по юридическим и финансовым вопросам, с 
которыми заключались договоры на оказание соответствующих услуг в течение трех лет, 
предшествующих представлению проспекта в уполномоченный орган, с указанием их 
принадлежности к соответствующим коллегиям (ассоциациям, палатам). В случае если имело 
место расторжение договора с вышеуказанными лицами, необходимо представить информацию о 
причине расторжения договора с указанием информации кем из сторон оно было инициировано. 
 

1) ТОО «Саят Жолши и партнеры» - договор о предоставлении юридической помощи     

№ 318/1/2009 от 12.08.09г. Адвокатская контора «Саят Жолши и Партнеры» и сотрудники 

компании являются членами и партнерами следующих образований: Американская торговая 

палата (American Chamber Of Commerce); Казахстанская Ассоциация юристов нефтегазовой 

отрасли; Алматинская городская коллегия адвокатов; Союз адвокатов Казахстана; Ассоциация 

налогоплательщиков Казахстана; Казахстанский международный арбитраж; Алматинская 

торговая палата.  

2) ТОО «Юридическая фирма «GRATA», генеральный договор об оказании юридических 

услуг без № от 07.10.10г. Юридическая фирма "GRATA" является членом следующих 

Ассоциаций: Ассоциация налогоплательщиков Казахстана (АНК), Казахстанская Ассоциация 

юристов нефтегазовой отрасли (KPLA), Европейская Бизнес-Ассоциация Казахстана 

(EUROBAK), Американская торгово-промышленная палата (AmCham),  Торгово-промышленная 

палата Республики Казахстан (ТПП) 
 

11. Дата принятия Эмитентом кодекса корпоративного управления. 
 

Кодекс корпоративного управления был утвержден Общим собранием акционеров                       

ДБ АО «Сбербанк» от «27» мая 2009г. за № 603. 

 
II. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ЭМИТЕНТА 

  

12. Структура органов управления эмитента. 
В данном пункте указываются структура органов управления эмитента и их компетенция в 
соответствии с законодательством Республики Казахстан, уставом и внутренними документами 
эмитента. 
 

Структура органов управления Эмитента 

 Высший орган - Общее Собрание Акционеров; 

 Орган управления – Совет директоров; 

 Исполнительный орган – Правление; 

Общее Собрание Акционеров 
 

Общее Собрание Акционеров является высшим органом и не осуществляет 

непосредственного руководства деятельностью Банка. Общее Собрание Акционеров принимает 
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решения по вопросам своей компетенции, определенной в Уставе Банка и законодательстве 

Республики Казахстан. К исключительной компетенции Общего Собрания Акционеров 

относится: 

1) внесение изменений и дополнений в Устав Банка или утверждение его в новой редакции; 

2) утверждение кодекса корпоративного управления, а также изменений и дополнений в 

него; 

3) добровольная реорганизация или ликвидация Банка; 

4) принятие решения об увеличении количества объявленных акций Банка или изменении 

вида неразмещенных объявленных акций Банка; 

5) определение условий и порядка конвертирования ценных бумаг Банка, а также их 

изменение; 

6) определение количественного состава и срока полномочий счетной комиссии, избрание 

ее членов и досрочное прекращение их полномочий; 

7) определение количественного состава, срока полномочий Совета директоров, избрание 

его членов и досрочное прекращение их полномочий, а также определение размера и условий 

выплаты вознаграждений членам Совета директоров; 

8) определение аудиторской организации, осуществляющей аудит Банка; 

9) утверждение годовой финансовой отчетности; 

10) утверждение порядка распределения чистого дохода Банка за отчетный финансовый год, 

принятие решения о выплате дивидендов по простым акциям и утверждение размера дивиденда 

в расчете на одну простую акцию Банка; 

11) принятие решения о невыплате дивидендов по простым и привилегированным акциям 

Банка при наступлении случаев, предусмотренных законодательством Республики Казахстан; 

12) принятие решения об участии Банка в создании или деятельности иных юридических лиц 

путем передачи части или нескольких частей активов, в сумме составляющих двадцать пять и 

более процентов от всех принадлежащих Банку активов; 

13) определение формы извещения Банком акционеров о созыве Общего собрания 

акционеров и принятие решения о размещении такой информации в средствах массовой 

информации; 

14) утверждение изменений в методику (утверждение методики, если она не была 

утверждена учредительным собранием) определения стоимости акций при их выкупе Банком в 

соответствии с законодательством Республики Казахстан; 

15) утверждение повестки дня Общего собрания акционеров; 

16) определение порядка предоставления акционерам информации о деятельности Банка, в 

том числе определение средства  массовой информации; 

17) утверждение  внутренних нормативных документов,  регулирующих  деятельность 

Совета директоров и порядок проведения Банком собраний акционеров; 

18) иные вопросы, принятие решений по которым отнесено законодательством Республики 

Казахстан и Уставом Банка к исключительной компетенции Общего собрания акционеров. 

 

Совет Директоров 

 

Совет директоров - орган Банка, осуществляющий общее руководство деятельностью Банка, 

за исключением решения вопросов, составляющих исключительную компетенцию Общего 

собрания акционеров. К исключительной компетенции Совета директоров Банка относятся 

следующие вопросы: 
1) определение приоритетных направлений деятельности Банка; 

2) принятие решения о созыве годового и внеочередного Общего собраний акционеров, 

определение повестки дня собрания акционеров, определение даты составления списка 

акционеров, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров; 
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3) принятие решения о размещении (реализации), в том числе о количестве размещаемых 

(реализуемых) акций в пределах количества объявленных акций, способе и цене их размещения 

(реализации); 

4) принятие решения о выкупе Банком размещенных акций или других ценных бумаг и цене 

их выкупа; 

5) предварительное утверждение годовой финансовой отчетности Банка; 

6) определение условий выпуска облигаций и производных ценных бумаг Банка; 

7) определение количественного состава, срока полномочий исполнительного органа, 

избрание его руководителя и членов, а также досрочное прекращение их полномочий; 

8) определение размеров должностных окладов и условий оплаты труда и премирования 

руководителя и членов исполнительного органа; 

9) утверждение внутреннего нормативного документа о службе внутреннего аудита, 

включающего определение порядка работы службы внутреннего аудита; назначение членов 

службы внутреннего аудита, а также определение размера и условий оплаты труда и 

премирования членов службы внутреннего аудита;  

10) назначение, определение срока полномочий корпоративного секретаря, досрочное 

прекращение его полномочий, а также определение размера должностного оклада и условий 

вознаграждения корпоративного секретаря; 

11) определение размера оплаты услуг аудиторской организации, а также оценщика по 

оценке рыночной стоимости имущества, переданного в оплату акций Банка либо являющегося 

предметом крупной сделки; 

12) утверждение правил об общих условиях проведения операций, в том числе документов 

по управлению банковскими рисками и собственным капиталом, использованию резервного 

капитала, а также внутреннего нормативного документа, устанавливающего условия и порядок 

проведения аукционов и подписки ценных бумаг Банка, иных внутренних нормативных 

документов, отнесенных Уставом, внутренними нормативными документами Банка и решений 

Совета директоров к компетенции Совета директоров; 

13) принятие решений о создании и закрытии филиалов и представительств Банка и 

утверждение положений о них; 

14) принятие решения о приобретении обществом десяти и более процентов акций (долей 

участия в уставном капитале) других юридических лиц, а также принятие решений по вопросам 

их деятельности; 

15) увеличение обязательств Банка на величину, составляющую десять и более процентов 

размера его собственного капитала; 

16) выбор регистратора Банка в случае расторжения договора с прежним регистратором 

Банка; 

17) определение информации о Банке или его деятельности, составляющей служебную, 

коммерческую или иную охраняемую законом тайну; 

18) принятие решения о заключении крупных сделок и сделок, в совершении которых 

Банком имеется заинтересованность; 

19) утверждение Бюджета, бизнес-планов и отчетов об исполнении бизнес-планов Банка;  

20) утверждение перечня и уровня существенности банковских операций и других сделок, 

для совершения которых требуется предварительное одобрение Совета директоров; 

21) определение формы бюллетеней для проведения заочного (или очного  тайного) 

голосования - по вопросам повестки дня общего собрания акционеров 

22) определение политики бухгалтерского учета Банка; 

23) заслушивание отчетов Председателя Правления Банка, периодичность, содержание и 

порядок представления которых будет определяться Советом директоров Банка; 

24) иные вопросы, предусмотренные законодательством Республики Казахстан и Уставом 

Банка, не относящиеся к исключительной компетенции Общего собрания акционеров Банка. 
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Правление Банка 

 

Правление является коллегиальным исполнительным органом, осуществляющим текущее 

руководство деятельностью Банка. Правление несет ответственность за выполнение решений 

Общего Собрания Акционеров и Совета Директоров. К компетенции Правления относятся все 

вопросы обеспечения деятельности Банка, не относящиеся к исключительной компетенции 

Общего собрания акционеров и Совета директоров, в том числе, но не ограничиваясь: 

1) разработка кредитной политики Банка и организация процесса управления банковскими 

рисками; 

2) образование рабочих органов (в том числе комитетов) Банка, установление их 

компетенции, утверждение положений о них; 

3) определение структуры должностных окладов и установление систем оплаты труда. 

 

Председатель Правления, согласно Уставу Банка: 

 

1) организует выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров; 

2) без доверенности действует от имени Банка в отношениях с третьими лицами; 

3) выдает доверенности на право представления Банка в его отношениях с третьими лицами; 

4) в пределах банковских и иных операций, предусмотренных законодательством Республики 

Казахстан, Уставом Банка и лицензиями, на основании и в пределах, установленных решениями 

Совета директоров, заключает сделки от имени Банка, подписывает соглашения, договоры, 

другие обязательства и совершает иные юридические действия, а именно: 

i.банковские заемные операции с физическими лицами; 

ii.банковские заемные операции с юридическими лицами; 

iii.сделки по оказанию Банку консультационных, информационных и иных услуг; 

iv.осуществление функций заказчика при строительстве, реконструкции объектов 

недвижимости, проектном, технологическом и строительном инжиниринге, приобретение по 

любым основаниям недвижимости (прав на нее), а также оборудования, автотранспорта, 

техники и других основных средств, материальных запасов, нематериальных активов, оплату 

аренды (лизинга), содержания и эксплуатации имущества; 

v.реализацию материальных ценностей (исключая недвижимое имущество) и нематериальных 

активов; 

vi.реализацию недвижимого имущества не ниже остаточной стоимости (балансовая стоимость 

за вычетом начисленной амортизации); 

vii.реализацию недвижимого имущества ниже остаточной стоимости (балансовая стоимость за 

вычетом начисленной амортизации); 

viii.предоставление в аренду движимого и недвижимого имущества; 

ix.безвозмездную передачу снятого с эксплуатации имущества (кроме недвижимого  

имущества), непригодного к дальнейшему использованию недвижимого имущества и затрат по 

капитальным вложениям;  

5) осуществляет прием, перемещение и увольнение работников Банка (за исключением 

работников, являющихся членами исполнительного органа), применяет к ним меры поощрения 

и налагает дисциплинарные взыскания, устанавливает размеры должностных окладов 

работников Банка и персональных надбавок к окладам в соответствии со штатным расписанием 

Банка, определяет размеры премий работников Банка, за исключением работников, входящих в 

состав исполнительного органа, и службы внутреннего аудита Банка (в случае ее создания); 

6) в случае своего отсутствия возлагает исполнение своих обязанностей на одного из членов 

исполнительного органа; 

7) распределяет обязанности, а также сферы полномочий и ответственности между членами 

исполнительного органа; 

8) подготавливает проекты решений по вопросам, относящимся к компетенции Совета 

директоров и Общего собрания акционеров Банка, в том числе не позднее, чем за 50 (пятьдесят)   
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дней до даты проведения годового общего собрания акционеров Банка, представляет Совету 

директоров для предварительного рассмотрения, годовую финансовую отчетность Банка, 

подтвержденную аудиторской организацией; 

9) обеспечивает подготовку и проведение общих собраний акционеров Банка;  

10) вносит предложения Совету директоров по персональному составу Правления;  

11) организует бухгалтерский учет и отчетность; 

12) осуществляет иные функции, определенные Уставом Банка и решениями Общего 

собрания акционеров и Совета директоров. 

Председатель Правления Банка может передавать право принятия решений по отдельным 

вопросам, находящимся в его компетенции, членам Правления и руководителям структурных 

подразделений Банка. 

 

13. Члены совета директоров (наблюдательного совета) эмитента по состоянию на 

30.04.2011 г. 
 

Фамилия, имя, 
отчество, 

год рождения члена 
Совета 

директоров 
 

Дата вступления в 

должность членов 

Совета Директоров 

Банка 

Занимаемые должности 
председателем и членами 

совета 
директоров за последние три 

года и в 
настоящее время 

 

Доля участия в 
уставном 

Капитале Банка, 
(в % от 
Общего 

количества 
Голосующих 
акций банка) 

 

 

Черкашин 
Владимир 

Алексеевич год 
рождения -
27.07.1951 

 

(Председатель 

Совета директоров 

Банка) 
 

 

26.12.2007 

 12.2000 г. - по настоящее  

время 

Председатель Уральского 

банка ОАО «Сбербанк 

России» 

 (г.Екатеринбург) 

 

03.1995г. - 12.2000 г. 

Акционерный коммерческий 

банк содействия коммерции и 

бизнесу «СКБ-банк» Филиал  

«Южный»» Председатель 

Правления банка 

нет 

 

Голиков Андрей 
Федорович 

год рождения- 
07.03.1969 

 

26.12.2007 

09.2005 г. - по наст. время 

Член Правления, вице-

президент - директор 

Департамента 

Казначейских операций и 

финансовых рынков  

ОАО «Сбербанк России» 

нет 

 

Звягинцев Денис 
Александрович 
(независимый 

директор) 
год рождения-

30.04.1977 

26.12.2007 

 2004 г. - по настоящее время 

Российский Государственный 

институт интеллектуальной 

собственности 

Заведующий кафедрой 

«Уголовного права и 

процесса» 

нет 

 

Аханов Серик 
Ахметжанович 
(независимый 

27.04.2010 

 04.2004 г. -по настоящее  

время 

Ассоциация финансистов 

Казахстана 

нет 
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директор) 
год рождения-

30.10.1951 

Председатель Совета 

 

Член Совета 

предпринимателей при 

Президенте РК, член  

Координационного совета по 

предпринимательству при 

Правительстве  РК, член 

Совета экономических 

консультантов при Премьер - 

Министре РК. 

Чоговадзе Иракли 
Гочаевич 

год рождения- 
19.08.1973 

27.04.2010 

01.2007 г. –12.2008 г. 

Наблюдательный совет ГК 

Маднеули, Холдинг 

ГеоПроМаининг                                  

(GeoProMining) 

Почетный Председатель, 

Советник Президента 

Холдинга 

 

август 2009 – по настоящее  

время 

И.о. директора Управления 

Международных Операций  

ОАО «Сбербанк России» 

нет 

 

Горьков Сергей 

Николаевич 

 

Год рождения-

01.12.1968 

 

19.04.2011 

10. 2010 г. – по настоящее 

время 

Заместитель Председателя 

Правления ОАО «Сбербанк 

России» 

 

С 2008 г. по 2010 г. Директор 

Департамента кадровой 

политики ОАО «Сбербанк 

России» 

нет 

 

Изменение в составе совета директоров (наблюдательного совета) в течение предыдущих 
двух лет. 

 

Согласно протоколу Годового общего собрания акционеров Банка за №01/2010 от 27 апреля 

2010 года было принято решение об изменении количественного состава Совета Директоров 

Банка и избрании новых членов Совета директоров Банка - Чоговадзе Иракли Гочаевича, в 

качестве представителя Сбербанка России и Аханова Серика Ахметжановича, в качестве 

независимого директора.  

Согласно протоколу Годового общего собрания акционеров Банка за №01/2011 от 19 апреля 

было принято решение об изменении количественного состава Совета Директоров Банка и 

избрании нового члена Совета директоров Банка – Горькова Сергея Николаевича в качестве 

представителя ОАО «Сбербанк России».  
 

13-1. Комитеты совета директоров эмитента (при наличии таковых). 
 

Комитеты при Совете директоров в Банке не созданы. 
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13-2. Служба внутреннего аудита (при наличии). 
 

Служба внутреннего аудита Банка по состоянию на 30.04.2011 г. 

 

Фамилия, имя, отчество, 

год рождения сотрудника 

службы внутреннего 

аудита 

 

Занимаемые должности 

за последние три года и в 

настоящее время 

 

Дата вступления в 

должность 

Шаньгина Зоя 

Владимировна 

 

Дата рождения 

10.02.1970 г. 

 

21.11.2003 г. – по наст. время 

ДБ АО «Сбербанк»  

(15.03.2007 г. АО «TEXAKABANK» 

преобразован в ДБ АО «Сбербанк») 

аудитор Службы внутреннего контроля; 

старший аудитор Службы внутреннего контроля; 

директор Службы внутреннего аудита; 

директор Департамента внутреннего аудита 

31.05.2010 г. 

Пак Людмила  

Анатольевна 

 

Дата рождения 

25.04.1982 г. 

16.06.2004 г. – по наст. время 

ДБ АО «Сбербанк» 

(15.03.2007 г. АО «TEXAKABANK» преобразован 

в ДБ АО «Сбербанк») 

ассистент  менеджера РКО № 3; 

менеджер Расчетно-кассового отдела № 3; 

менеджер Расчетно-кассового отдела № 1; 

старший менеджер РКО №1; 

старший менеджер СПФ № 1 филиала в г. Алматы; 

заместитель директора СПФ № 1 филиала в 

г.Алматы; 

заместитель начальника УДО филиала в г. Алматы; 

начальник УДО филиала в г. Алматы; 

начальник УДО № 66 «Саламат»; 

заместитель начальника УДО № 66 «Саламат» 

филиала в г. Алматы; 

начальник УДО № 66 «Саламат» филиала в г. 

Алматы; 

главный аудитор Отдела внутреннего аудита ЦО и 

филиалов Департамента внутреннего аудита 

24.03.2011 г. 

Емелеева Асфира 

Шамильевна 

 

Дата рождения 

21.01.1982 г. 

 

01.09.2005 - по настоящее время 

ДБ АО «Сбербанк» 

(15.03.2007 г. АО «TEXAKABANK» преобразован 

в ДБ АО «Сбербанк») 

специалист Службы внутреннего аудита; 

ведущий аудитор Отдела внутреннего аудита 

Центрального офиса и филиалов Службы 

внутреннего аудита; 

ведущий аудитор Отдела внутреннего аудита ЦО и 

филиалов Департамента внутреннего аудита 

31.05.2010 г. 

Замалдинов Ренат 

Фаикович 

 

Дата рождения 

01.03.1975 г. 

11.03.2008 – по настоящее время 

ДБ АО "Сбербанк" 

ведущий кредитный менеджер Сектора 

кредитования частных клиентов Отдела 

кредитования физических лиц филиала в 

31.05.2010 г. 
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 г. Алматы; 

аудитор Сектора внутреннего аудита 

информационных технологий Службы 

внутреннего аудита; 

ведущий аудитор Отдела внутреннего аудита 

Центрального офиса и филиалов Службы 

внутреннего аудита; 

ведущий аудитор Отдела внутреннего аудита ЦО и 

филиалов Департамента внутреннего аудита. 

Серсембаева Карлыгаш 

Серкказиевна 

 

Дата рождения 

12.04.1980 г. 

 

10.2008 г. – 01.2010  г.  

ТОО «Центр Лизинг»  

финансовый аналитик. 

18.06.2010 г. – по настоящее время 

ДБ АО «Сбербанк» 

аудитор Отдела внутреннего аудита ЦО и 

филиалов Департамента внутреннего аудита 

18.06.2010 г. 

Абдельдинов Дулан 

Тулютаевич 

 

Дата рождения 

06.02.1979 г. 

 

07.10.2008 г. – 24.11.2008 г.  

АО «Казинвестбанк»  

Специалист отдела продаж Управления продаж 

Департамента продаж и дистрибуции розничных 

продуктов. 

 

12.2008 г. – 01.2010 г.  

АО «Евразийский Банк»  

аудитор Службы внутреннего аудита. 

 

23.04.2010 г. – по наст. время  

ДБ АО "Сбербанк"  

аудитор Отдела внутреннего аудита Центрального 

офиса и филиалов Службы внутреннего аудита; 

аудитор Отдела внутреннего аудита ЦО и 

филиалов Департамента внутреннего аудита 

31.05.2010 г. 

Далтаев Асланбек 

Вахитович 

 

Дата рождения 

03.10.1980 г. 

 

04.2006 – по настоящее время 

ДБ АО «Сбербанк» 

(15.03.2007 г. АО «TEXAKABANK» преобразован 

в ДБ АО «Сбербанк») 

аудитор по информационным технологиям 

Службы внутреннего контроля; 

начальник Отдела внутреннего аудита ЦО и 

филиалов Службы внутреннего аудита; 

начальник Отдела внутреннего аудита 

информационных технологий и методологии 

Департамента внутреннего аудита. 

02.08.2010 г. 

Чехлов Михаил Юрьевич 

 

Дата рождения 

04.10.1976 г. 

01.07.2008 г. – 30.09.2009 г.  

АО «БТА Банк» 

главный специалист Отдела контроля финансовых 

данных спец. компаний Блока Генеральной 

бухгалтерии; 

начальник Отдела контроля финансовых данных 

спец. компаний Блока Генеральной бухгалтерии 

заместитель начальника Отдела сопровождения 

внешнего аудита финансовой отчетности и учета 

спец. компаний Управления консолидации 

финансовой отчетности конгломерата 

24.09.2010 г. 
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Департамента бухгалтерского учета и отчетности. 

16.11.2009 г. – 23.09.2010 г. 

ТОО «Лира-Аудит» 

ассистент аудитора 

Руководитель аудиторского направления 

24.09.2010 г. – по настоящее время 

ДБ АО «Сбербанк» 

главный аудитор Отдела внутреннего аудита 

информационных технологий и методологии 

Департамента внутреннего аудита. 

Музалевский Дмитрий 

Арнольдович 

 

Дата рождения 

30.01.1975 г. 

19.11.2007 г. – 30.04.2010 г.  

ТОО «АМАНТ»  

Консультант по информационной безопасности 

01.07.2010 г. – по настоящее время 

ДБ АО «Сбербанк» 

ведущий аудитор Отдела внутреннего аудита 

информационных технологий и методологии 

Департамента внутреннего аудита 

 

01.07.2010 г. 

Медвежер Инна 

Анатольевна 

 

Дата рождения 

20.07.1972 г. 

01.06.2007 г. - по настоящее время  

ДБ АО «Сбербанк»  

директор Департамента методологии банковских 

продуктов; 

начальник Сектора банковских технологий; 

начальника Сектора развития и оптимизации 

банковских продуктов и процессов Отдела 

банковских технологий - заместителя начальника 

Отдела банковских технологий; 

начальник Сектора инновационных технологий - 

заместителем начальника Отдела банковских 

технологий; 

ведущий специалист Отдела финансовых и 

операционных рисков Департамента рисков; 

ведущий риск - менеджер Отдела финансовых и 

операционных рисков Департамента рисков 

ведущий аудитор Отдела внутреннего аудита 

информационных технологий и методологии 

Департамента внутреннего аудита 

27.10.2010 г. 

Чиняева Сара  

Сергеевна 

 

Дата рождения 

08.06.1982 г. 

09.08.2007 г. – по настоящее время 

ДБ АО «Сбербанк» 

менеджер по потребительскому кредитованию 

Отдела потребительского кредитования филиала в 

г. Актау; 

начальник Отдела кредитования физических лиц 

филиала в г. Актау;  

аудитор Отдела внутреннего аудита Центрального 

офиса и филиалов Службы внутреннего аудита; 

аудитор Сектора внутреннего аудита 

информационных технологий Службы внутреннего 

аудита; 

аудитор Отдела внутреннего аудита 

информационных технологий и методологии 

31.05.2010 г. 
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Департамента внутреннего аудита 

Демочкин Василий 

Сергеевич 

 

Дата рождения 

07.09.1982 г. 

01.06.2006 г. – 15.05.2008 г. 

ТОО «OLD Printing group» 

машинист вычислительной машины; 

печатник на тиснильной машине. 

19.05.2008 г. – 29.07.2010 г. 

 ТОО «Kaspi Bank»  

Специалист отдела банковских информационных 

технологий. 

19.08.2010 г. - по настоящее время 

ДБ АО «Сбербанк» 

аудитор Отдела внутреннего аудита 

информационных технологий и методологии 

Департамента внутреннего аудита 

19.08.2010 г. 

 

14. Исполнительный орган эмитента. 

 

В данном пункте указываются: 

1) фамилия, имя, при наличии - отчество и год рождения лица, осуществляющего функции 

единоличного исполнительного органа эмитента, либо фамилия, имя, при наличии - отчество и 

год рождения каждого из членов коллегиального исполнительного органа эмитента; 

 

Фамилия, имя, отчество, 
год рождения члена 
Правления Банка 

 

Занимаемые должности 
председателем и членами совета 

директоров за последние три года и в 
настоящее время, даты вступления их в 

должности. 

 

Доля участия в 
уставном 

Капитале Банка, 
(в % от 

Общего количества 
Голосующих акций 

банка) 

Смирнов Олег 

Евгеньевич 

 

Дата рождения 

07.08.1975 г. 

01.03.1996 г.- 29.05.2007 г. 

ОАО Уральский Банк г. Екатеринбург  

Руководитель подразделений Банка;  

Директор Управления кредитования; 

30.05.2007 г.- 15.11.2007 г.  

Центральный аппарат Сбербанка России  

Советник первого заместителя Председателя 

Правления; 

16.11.2007 г. - по настоящее время  

Дочерний Банк Акционерное Общество 

«Сбербанк России»  

Председатель Правления 

 

Дата назначения на должность 

16.11.2007 г. 

нет 

Инюшин Сергей 

Викторович 

 

Дата рождения 

06.12.1976 г. 

15.01.1998 г.- 12.08.2008 г. 

Читинское отделение Сбербанка России 

Руководитель подразделений Банка; 

Управляющий отделениями Сбербанка России; 

Заместитель Управляющего Читинского 

Отделения Сбербанка; 

19.08.2008 г. - по настоящее время 

нет 
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Дочерний Банк Акционерное общество 

«Сбербанк России»  

Заместитель Председателя Правления; 

Заместитель Председателя Правления по 

розничному бизнесу; 

 

Дата назначения на должность 

24.01.2011 г. 

Нурманбетова Лейла 

Аймухамбетовна 

 

Дата рождения 

02.02.1977 г. 

18.12.2003 г.- 29.08.2008 г.  

АО "TEXAKABANK" (15.03.2007 г. АО 

«TEXAKABANK» преобразован в ДБ АО 

«Сбербанк» (Зам. Главного бухгалтера; 

Главный бухгалтер; Заместитель 

Председателя Правления); 

02.09.2009 г. – 04.06.2010 г.                                  

АО «МЕТРОКОМБАНК» (Заместитель 

Председателя Правления – Главный 

бухгалтер; Управляющий директор – 

Главный бухгалтер); 

07.06.2010 г. – по настоящее время  

Дочерний Банк Акционерное Общество 

«Сбербанк России» 

Заместитель Председателя Правления. 

 

Дата назначения на должность 

07.06.2010 г. 

нет 

Пономарев Анатолий 

Евдокимович 

 

Дата рождения 

05.02.1961 г. 

18.08.2003 г. – 17.04.2008 г. 

Костанайский филиал  

ОАО «Банк Центр Кредит» 

Управляющий фронт – офиса; 

Заместитель директора – управляющий 

фронт – офисом. 

18.04.2008 г. – по наст. вр. 

Дочерний Банк Акционерное общество 

«Сбербанк России»  

помощник Председателя Правления; 

Директор филиала; 

Заместитель Председателя Правления. 

 

Дата назначения на должность 

10.01.2011 г. 

нет 

Садыров Шухрат 

Абдирасулович 

 

Дата рождения 

18.11.1980 г. 

23.09.2003 г. – 31.12.2010 г. 

АО «АТФ Банк» 

Начальник Управления мониторинга 

кредитных рисков Департамента риск-

менеджмента; 

Начальник Управления кредитных рисков 

Департамента риск-менеджмента; 

Советник Председателя Правления Службы 

Председателя Правления; 

Директор Департамента розничного бизнеса; 

Управляющий директора, Руководство; 

Управляющий директор дивизиона 

нет 
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розничных продаж и филиальной сети, 

Руководство. 

 

31.01.2011 г. -  по настоящее время 

Дочерний Банк Акционерное общество 

«Сбербанк России»  

Заместитель Председателя Правления 

 

Дата назначения на должность 

31.01.2011 г. 

 

15. В случае, если полномочия исполнительного органа эмитента переданы другой 

коммерческой организации (управляющей организации). 

 

Настоящий пункт акционерными обществами не заполняется. 
 

16. Вознаграждение, выплачиваемое членам совета директоров, членам исполнительного 

органа и другим руководящим лицам эмитента. 
 

Общий объем вознаграждения ключевого 
управленческого персонала компании 
(члены Правления) за три месяца, 
предшествующие дате принятия решения 
о выпуске облигаций (тыс. тенге)  

20 851,0 

Общий объем вознаграждения членов 
Совета директоров за три месяца, 
предшествующие дате принятия решения 
о выпуске облигаций (тыс. тенге)  

1 575,0 

 

Планируемый общий размер 
вознаграждения в течение последующих 
двенадцати месяцев с даты принятия 
решения о выпуске облигаций (члены 
Правления) (тыс. тенге) 

61 600,0 

Планируемый общий размер 
вознаграждения в течение последующих 
двенадцати месяцев с даты принятия 
решения о выпуске облигаций (члены 

Совета директоров) (тыс. тенге) 

14 500,0 

 
17. Организационная структура эмитента. 

В данном пункте указываются: 
 

1) структурные подразделения, филиалы и представительства эмитента; 

Организационная структура Банка представлена в Приложении №1.  

 

2) общее количество работников эмитента на 30.04.2011 года составляла 1974 человека, в 

том числе работников филиалов 1384 и работников центрального офиса 590 человек. 

Представительств у Банка нет. 
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3) сведения о руководителях структурных подразделений эмитента. 
 

Список должностных работников центрального офиса ДБ АО "Сбербанк" на 30.04.2011 г.  
 

№ 
пп 

Фамилия Имя Отчество Должность Дата рождения 

1 Смирнов Олег Евгеньевич Председатель Правления 07.08.1975 

2 Инюшин Сергей Викторович 

Заместитель Председателя 

Правления по розничному 

бизнесу 

06.12.1976 

3 Нурманбетова Лейла Аймухамбетовна 
Заместитель Председателя 

Правления 
02.02.1977 

4 Пономарев Анатолий Евдокимович 
Заместитель Председателя 

Правления 
05.02.1961 

5 Садыров Шухрат Абдирасулович 
Заместитель Председателя 

Правления 
18.11.1980 

6 Антипов Дмитрий Александрович 
Директор Департамента 

Казначейства 
19.12.1975 

7 Решетник Евгений Анатольевич 

Директор Департамента 

финансирования 

корпоративных клиентов 

27.09.1978 

8 Павленко Вячеслав Анатольевич 

Директор Департамента 

инвестиционного банкинга 

и проектного 

финансирования 

03.02.1978 

9 Таскаранов Нурсултан 
Габдиль-

Мажитович 

Директор Департамента 

корпоративных клиентов 
19.06.1978 

10 Гончаров Роман Викторович 

И.о. Директора 

Департамента 

кредитования частных 

клиентов 

11.06.1982 

11 Наумов Александр Владимирович 

Директор Департамента 

развития розничного 

бизнеса 

15.06.1979 

12 Иващенко Александр Викторович 
Директор Департамента по 

работе с малым бизнесом 
10.02.1974 

13 Сизионова  Юлия Петровна 
Директор Операционного 

департамента 
15.02.1982 

14 Кулшиманова Жанар Оразахыновна 

И.о. Директора 

Департамента маркетинга 

и PR  

05.08.1975 

15 Танатбаева Алия Амангельсиновна 

Начальник Отдела по 

работе с населением и 

справочной службы 

30.05.1971 

16 Шорина Асель Толеутаевна 
Директор Департамента по 

работе с персоналом 
22.03.1975 

17 Касимова Татьяна Анатольевна 

Директор Департамента 

сопровождения и 

оформления банковских 

операций 

14.09.1963 

18 Идоятова Алия Казбековна 
Директор Департамента 

регионального развития  
03.05.1969 
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19 Саурамбаев Нурлан Батыргалиевич 

Директор Департамента 

бухгалтерского учета и 

отчетности - Главный 

бухгалтер 

26.06.1979 

20 Амриева Роза Акылтаевна 
Директор Финансового 

департамента 
25.03.1962 

21 Маканов Ерлан Тлегенович 
Директор Юридического 

департамента 
07.09.1979 

22 Казбанбетов Курмангали Найманханович 

Директор Департамента 

кассовых операций и 

инкассации 

15.09.1955 

23 Муховиков Александр Леонидович 

Директор Департамента 

информационных 

технологий 

25.11.1978 

24 Геращенко Владимир Михайлович 

Директор Департамента 

безопасности и защиты 

информации 

15.03.1953 

25 Киндалев Михаил Федорович 

Директор Департамента 

организационного 

управления и 

делопроизводства 

08.02.1947 

26 Федоровская Юлия Андреевна 

Директор 

Административно-

хозяйственного 

департамента 

28.01.1976 

27 Байбагысова Аида Сапиевна 
Директор Департамента 

рисков 
11.09.1977 

28 Дементьева Ольга Александровна 
Начальник Отдела 

комплаенс контроля 
01.11.1980 

29 Шаньгина Зоя Владимировна 
Директор Департамента 

внутреннего аудита 
10.02.1970 

30 Нагай Валентина Александровна 

Директор Департамента 

международных 

отношений и торгового 

финансирования 

14.02.1967 

31 Ли Виктория Владиленовна 

Начальник Отдела 

кредитного 

администрирования 

21.01.1982 

32 Ефременко Константин Викторович 

Директор Департамента по 

работе  с залоговым 

имуществом 

14.08.1968 

33 Недавняя Лариса Владимировна 

Директор Департамента 

расчетов и платежных 

систем  

10.11.1966 

34 Аюпова Манзура Нурмагаметовна 

И.о. Директора 

Департамента банковских 

технологий 

10.04.1980 

35 Аскаров Мурат Кенжебекович 

Директор Департамента по 

работе с проблемными 

займами 

02.07.1979 
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Список должностных работников филиалов ДБ АО "Сбербанк" на 30.04.2011 г.  
 

№ 
пп 

Фамилия Имя Отчество Должность Дата рождения 

1 
Кеулимжаева 

 

Галия 

 

Куантхановна 

 

Директор филиала в 

г.Алматы 

21.12.1957 

 

2 
Мужиков 

 

Ермек 

 

Токтарбекович 

 

Директор филиала по 

Алматинской области 

04.05.1968 

 

3 
Горленко 

 

Динара 

 

Агзамиттиновна 

 

Управляющий директор -  

Директор филиала в 

г.Астана 

21.06.1978 

 

4 
Шерин 

 

Андрей 

 

Николаевич 

 

Директор филиала в 

г.Актобе 

01.09.1962 

 

5 
Байгужин 

 

Эдуард 

 

Имашович 

 

Директор филиала в 

г.Атырау 

30.10.1968 

 

6 
Кабиева 

 

Галия 

 

Жамбуловна 

 
Директор филиала в г.Актау 

25.04.1969 

 

7 
Садуев 

 

Ерблан 

 

Хауазханович 

 

Директор филиала в 

г.Караганда 

17.12.1974 

 

8 
Кулагин 

 

Максим 

 

Иванович 

 

И.о. Директора филиала в 

г.Павлодар 

06.04.1976 

 

9 
Бурахта 

 

Александр 

 

Николаевич 

 

Директор филиала в 

г.Уральск 

15.08.1956 

 

10 
Савушкина 

 

Елена 

 

Ивановна 

 

Директор филиала в г. Усть-

Каменогорск 

17.11.1960 

 

11 
Шлычков 

 

Анатолий 

 

Анатольевич 

 

Директор филиала в 

г.Костанай 

05.04.1979 

 

12 
Чуланов 

 

Руслан 

 

Рашидович 

 

Директор филиала в 

г.Петропавловск 

17.02.1977 

 

13 
Утемисов 

 

Марат 

 

Бортаевич 

 

Директор филиала в 

г.Шымкент 

05.10.1977 

 

 
III. АКЦИОНЕРЫ И АФФИЛИИРОВАННЫЕ ЛИЦА 

  

18. Акционеры (участники) эмитента. 

 

В данном пункте указываются: 

1) общее количество акционеров (участников) эмитента (в случае если акционером 

(участником) эмитента является юридическое лицо, то указываются крупные акционеры 

данного юридического лица) и информация (полное и сокращенное наименование, место 

нахождения юридического лица либо фамилия, имя, при наличии - отчество физического лица) 

об акционерах (участниках), которые владеют десятью и более процентами долей (размещенных 

и голосующих акций) эмитента; 

Основным акционером Банка является Открытое Акционерное Общество «Сбербанк 

России», которому принадлежит 99,99% или 9 999 765 акций Банка 

 

Наименование акционера и его 

местонахождение 

Сведения о крупных акционерах 

 

Полное наименование - Открытое 

акционерное общество  «Сбербанк России». 

 

Сокращенное наименование – ОАО «Сбербанк 

России». 

 

Центральный Банк Российской Федерации 

(Банк России); 

Адрес: РФ, 107016, Москва, ул. Неглинная, 12; 

 

Доля в уставном  капитале, %: 57,6;  
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Российская Федерация, г. Москва, ул. Вавилова, 

д. 19 

 

 

Доля в голосующих акциях, %: 60,3. 

 

2) сведения о лицах, не являющихся акционерами (участниками) эмитента, но обладающие 

правом контролировать деятельность эмитента через другие организации. 

Таких лиц нет. 

 

В случае если эмитентом является банк, в данном пункте, помимо перечисленной в 

подпунктах 1)-2) настоящего пункта информации, указать информацию об акционерах, 

владеющих прямо или косвенно десятью и более процентами размещенных акций банка или 

имеющих возможность голосовать прямо или косвенно десятью и более процентами 

голосующих акций банка, либо оказывать влияние на принимаемые банком решения в силу 

договора или иным образом. 

 

Таких лиц нет. 
 

19. Сведения о юридических лицах, у которых эмитент владеет десятью и более 

процентами акций (долей) с указанием полного наименования юридического лица, его 

места нахождения, процентного соотношения акций (доли) эмитента в его уставном 

капитале, вида деятельности, фамилии, имени, при наличии - отчества, первого 

руководителя. 
 

Банк не владеет десятью и более процентами акций (долей) ни в одном юридическом лице.  
 

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

концернах, ассоциациях, консорциумах, в которых участвует эмитент. 
 

Промышленные, банковские и финансовые 
группы 

Не участвует 

 

Холдинг 

 
Постановлением Правления Агентства Республики 
Казахстан по регулированию и надзору финансового 
рынка и финансовых организаций от 24 декабря 2008 
года  за № 226 Сбербанку России ОАО был присвоен 
статус банковского холдинга по отношению к 
дочернему банку. 

Концерн Не участвует 

Ассоциации 

 
Объединение юридических лиц 
«Ассоциация финансистов Казахстана», 
050091, г.Алматы, ул.Айтеке би, 67 

Консорциумы Не участвует 

Биржи 

 

АО «Казахстанская фондовая биржа», 
Республика Казахстан, 050020, Алматы, пр. Достык, 
291/3а 

Фонды 

 
АО «Казахстанский фонд гарантирования депозитов» 
050040, г.Алматы, Коктем-3, 21 

Общество, организация 

 
АО «Центральный депозитарий ценных бумаг» 

Республика Казахстан, 050020, г. Алматы, пр. Достык 
291/3а 

Банковский конгломерат Не участвует 

Другое Банк является членом АО «Казахстанская фондовая 

биржа», первичным агентом Национального Банка 

Казахстана, также Банк является Ассоциированным 
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членом платежной системы Visa International, 

MasterCard, участником переводов: Блиц, Быстрая 

почта, системы быстрых переводов  Western Union. 

 

21. Сведения о других аффилиированных лицах эмитента. 
 

Сведения об аффилиированных лицах Банка по состоянию на 30 апреля 2011 года 

представлены в Приложении 2 к настоящему Проспекту. 
 

22. Сделки с участием аффилиированных лиц. 

 

Сделки на финансовом рынке (за год) 

 

№ 

п.п. 

Наименование 

(фамилия, 

имя, отчество) 

лица 

Резидентст-

во лица 

Цель сделки  Сумма за 1 год 

по курсу НБ на 

30.04.11 по 

договору (в 

тысячах тенге)  

Реквизиты решения совета 

директоров банка либо 

общего собрания 

акционеров (в случае 

отсутствия совета 

директоров) 

1 ОАО 

"Сбербанк 

России"  

Российская 

Федерация 

Размещение 

свободных средств 123 145 740,00 

№4 параграф 4а от 

20.09.2007 

2 ОАО 

"Сбербанк 

России"  

Российская 

Федерация 

Привлечение 

средств 416 699 226,00 

№4 параграф 4а от 

20.09.2007 

3 ОАО 

"Сбербанк 

России"  

Российская 

Федерация 

Покупка 

драгоценных 

металлов 

156 643,29 

№4 параграф 4а от 

20.09.2007 

4 ОАО 

"Сбербанк 

России"  

Российская 

Федерация 

Покупка/Продажа 

валюты 200 875 567,46 

№4 параграф 4а от 

20.09.2007  

 

Сделки по торговому финансированию (за год) 

 

№ 

п.п. 

Наименование 

(фамилия, имя, 

отчество) лица 

Резидентство 

лица 
Цель сделки 

Сумма за 1 

год по курсу 

НБ на 30.04.11 

по договору (в 

тысячах 

тенге)  

Реквизиты решения 

совета директоров 

банка либо общего 

собрания 

акционеров (в 

случае отсутствия 

совета директоров) 

1 
ОАО "Сбербанк 

России"  

Российская 

Федерация 

Рамбурсное 

обязательство по 

аккредитиву 

ICCF00DF42/10R  

199 171,00 
№ 07 § 111а от 

23.12.2010 

2 
ОАО "Сбербанк 

России"  

Российская 

Федерация 

Рамбурсное 

обязательство по  

аккредитиву 

ICCF00ST31/10R  

1 491 188,00 
№ 07 § 111а от 

23.12.2010 

3 
ОАО "Сбербанк 

России"  

Российская 

Федерация 

Рамбурсное 

обязательство по 

аккредитиву 

ICCF00DF09/09 

17 446,00 
№ 07 § 111а от 

23.12.2010 

4 
ОАО "Сбербанк 

России"  

Российская 

Федерация 

Рамбурсное 

обязательство по 

аккредитиву 

ICCF00DF08/09  

69 672,00 
№ 07 § 111а от 

23.12.2010 
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5 
ОАО "Сбербанк 

России"  

Российская 

Федерация 

Рамбурсное 

обязательство по 

аккредитиву 

ICCF00ST25/10R  

829 578,00 
№ 07 § 111а от 

23.12.2010 

6 
ОАО "Сбербанк 

России"  

Российская 

Федерация 

Рамбурсное 

обязательство по 

аккредитиву 

ICCF00PF20/08  

425 660,00 
№ 07 § 111а от 

23.12.2010 

7 
ОАО "Сбербанк 

России"  

Российская 

Федерация 

Рамбурсное 

обязательство по 

аккредитиву  

ICCF00PF14/08  

394 176,00 
№ 07 § 111а от 

23.12.2010 

8 
ОАО "Сбербанк 

России"  

Российская 

Федерация 

Подтверждение 

аккредитива 

№ICCF00ST21/10 

25 721,00 
№ 07 § 111а от 

23.12.2010 

9 
ОАО "Сбербанк 

России"  

Российская 

Федерация 

Рамбурсное 

обязательство по 

аккредитиву 

№ICCF00DF29/10R 

2 319 474,00 
№ 07 § 111а от 

23.12.2010 

10 
ОАО "Сбербанк 

России"  

Российская 

Федерация 

Рамбурсное 

обязательство по 

аккредитиву 

№ICCF01ST18/10R 

160 094,00 
№ 07 § 111а от 

23.12.2010 

11 
ОАО "Сбербанк 

России"  

Российская 

Федерация 

Подтверрждение 

аккредитива 

№ICCF00ST06/10 

59 185,00 
№ 07 § 111а от 

23.12.2010 

12 
ОАО "Сбербанк 

России"  

Российская 

Федерация 

Подтверждение 

аккредитива № 

ICCF00ST07/10 

71 877,00 
№ 07 § 111а от 

23.12.2010 

13 
ОАО "Сбербанк 

России"  

Российская 

Федерация 

Подтверждение 

аккредитива № 

ICCF00ST20/10  

13 628,00 
№ 07 § 111а от 

23.12.2010 

14 
ОАО "Сбербанк 

России"  

Российская 

Федерация 

Авизование гарантии 

№ILG-10749 
21 831,00 

№ 07 § 111а от 

23.12.2010 

15 
ОАО "Сбербанк 

России"  

Российская 

Федерация 

Рамбурсное 

обязательство по 

аккредитиву 

№ICCF00ST08/10R  

12 062,00 
№ 07 § 111а от 

23.12.2010 

16 
ОАО "Сбербанк 

России"  

Российская 

Федерация 

Рамбурсное 

обязательство по 

аккредитиву 

№ICCF00DF13/10R 

33 908,00 
№ 07 § 111а от 

23.12.2010 

17 
ОАО "Сбербанк 

России"  

Российская 

Федерация 

Рамбурсное 

обязательство по 

аккредитиву 

№ICCF00DF14/10R 

17 687,00 
№ 07 § 111а от 

23.12.2010 

18 
ОАО "Сбербанк 

России"  

Российская 

Федерация 

Рамбурсное 

обязательство по 

аккредитиву №ILC-

NCST11/019 

62 716,00 
№ 07 § 111а от 

23.12.2010 

19 
ОАО "Сбербанк 

России"  

Российская 

Федерация 

Авизование аккредитива 

№ILC-NCST11/028 
75 660,00 

№ 07 § 111а от 

23.12.2010 
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Принятые гарантии по сделкам с афилиированными  

лицами по состоянию на 30.04.2011 г. 

 

№ п.п. 

Наименование 

(фамилия, 

имя, отчество) 

лица 

Резидентств

о лица 

Цель 

сделки 

Вид 

валюты 

Сумма 

сделки по 

договору 

(в 

тысячах 

тенге) 

Дата 

заключени

я (дата 

начала 

выполнени

я условий 

договора) 

Реквизиты 

решения 

совета 

директоров 

банка либо 

общего 

собрания 

акционеров 

(в случае 

отсутствия 

совета 

директоров) 

1 2 4 6 8 9 10 23 

1 

Доскумбаева 

Гульмира 

Жарлгасовна 

Казахстан  KZT 5 328 02.04.2010 

№01 

параграф 02а 

от 16.02.2010 

2 
Кабиев Руслан 

Ескенович 
Казахстан  KZT 5 200 25.04.2011 

№01 

параграф 02а 

от 16.02.2010 

3 

ОАО 

"Сбербанк 

России" 

Российская 

Федерация 
обеспечение USD 432 917 13.12.2010 

№8 от 

29.01.2010 

4 

ОАО 

"Сбербанк 

России" 

Российская 

Федерация 
обеспечение USD 7 654 494 27.01.2011 

№8 от 

29.01.2010 

5 

ОАО 

"Сбербанк 

России" 

Российская 

Федерация 
обеспечение USD 512 788 27.01.2011 

№8 от 

29.01.2010 

6 

Пономарев 

Максим 

Анатольевич 

Казахстан  KZT 12 700 16.04.2009 

№2 параграф 

06а от 

10.04.2009 

7 
Туленов Абрек 

Садыкович 
Казахстан  KZT 4 000 29.04.2010 

№01 

параграф 02а 

от 16.02.2010 

8 

Шлычкова 

Ирина 

Михайловна 

Казахстан  KZT 18 000 22.01.2009 

На момент 

заключения 

сделки не был 

связан с 

банком 

особыми 

отношениями 

Итого        8 645 427    

 

22-1. При выпуске облигаций специальной финансовой компании раскрывается 

информация об аффилиированности сторон сделки секьюритизации с указанием 

основания для признания аффилиированности и даты ее возникновения. 
  

Банк не является специальной финансовой компанией. 
 

IV. Описание деятельности эмитента (в случае если эмитент входит в состав группы  
согласно международному стандарту финансовой отчетности IAS 27, то данный раздел 
заполняется на основании консолидированной финансовой отчетности всей группы) 
 

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

видам деятельности эмитента. 
 

jl:30003721.0


 26 

Основным событием в банковском секторе страны является успешное завершение 

реструктуризации долгов трех банков (АО «БТА Банк», АО «Альянсбанк» и АО «Темiрбанк»). 

Крупномасштабная и скоординированная государственная поддержка помогла стабилизировать 

банковскую систему и обеспечила стимулирование экономики. 

Рост депозитной базы в текущем году и переориентация банков второго уровня на 

пополнение ресурсной базы посредством привлечения вкладов клиентов является одним из 

положительных моментов банковского сектора за 2010г. 

Стабильный тренд к росту депозитов и вкладов можно объяснить тем, что банковский 

сектор смог преодолеть кризисные явления, сохранив доверие вкладчиков, и в большей мере 

склонностью населения к накоплению средств в кризисный период: пока не изменится ситуация 

в экономике и появится возможность вкладывать средства в новые активы. Следует заметить, 

что изменилось соотношение валютных и тенговых депозитов: наблюдается стабильный рост 

депозитов в нацвалюте. Стимулами для роста депозитов в тенге явились в первую очередь 

стабильный курс тенге, расширение страхования вкладов, ограничения регуляторного органа в 

части выдачи кредитов заемщикам в иностранной валюте, а также увеличение ставок 

вознаграждения по тенговым депозитам. 

Вместе с новым притоком депозитов после значительных погашений зарубежных долгов 

произошли изменения по статье «ликвидность». ГЭП-позиция по банковской системе 

показывает, что банки в основном имеют краткосрочные обязательства, а долгосрочные активы 

остаются непокрытыми. Это стимулирует кредитные институты выдавать займы на срок до трех 

лет и не более и не позволяет им финансировать долгосрочные проекты, что также сдерживает 

рост кредитования. 

Списание части долгов крупных банков, их докапитализация улучшили ситуацию в 

доминирующем сегменте финансового рынка, однако это не повлияло на качество активов 

банковской системы. Объем неработающих кредитов – NPL (неработающие кредиты – 

сомнительные 5 категории и безнадежные) вырос у большинства банков. 

Таким образом, результаты 2010г. позволяют сделать выводы о том, что экономическая 

активность в целом остается ограниченной ввиду застойного роста кредитования и трудностей в 

банковском секторе. Существующие темпы роста экономики не оказали адекватного влияния на 

рост активов казахстанской банковской системы, на улучшение качества кредитного портфеля 

банков. Восстановление капитала и положительный финансовый результат банковского сектора 

объясняется исключительно завершением реструктуризации долгов трех крупных банков. 

Риски, связанные с уровнем просроченных займов остаются на очень высоком уровне. 

Таким образом, основные ключевые проблемы банковского сектора Казахстана: 

• ухудшающееся качество кредитного портфеля банков; 

• низкая кредитная активность банков; 

• риски ликвидности и рефинансирования; 

• несовершенные системы оценки рисков; 

• высокие кредитные риски реального сектора экономики; 

• низкий уровень развития принципов корпоративного управления. 

Банки в целях регулирования кредитного риска пересмотрели кредитную политику в 

сторону существенного ужесточения условий по выдачам новых кредитов. Помимо 

ужесточения неценовых условий кредитования (сокращение сроков, изменение требований к 

обеспечению по кредитам и т.д.) наблюдается увеличение процентных ставок по кредитам, что 

дополнительно ограничивает доступ со стороны населения и корпоративных клиентов к 

банковским займам. 

По итогам 2010 года ДБ АО «Сбербанк» в рэнкинге банков второго уровня Республики 

Казахстан по данным АФН занимает 7-е место по размеру собственного капитала, 7- е место по 

прибыли, 9-е место по размеру активов. 
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Сведения о конкурирующих организациях, сравнительная характеристика деятельности 

Банка со среднеотраслевыми показателями внутри страны 

 

По состоянию на 31.03.2011 года Банковская система Казахстана представлена 39 

банками второго уровня. Один банк со 100% участием государства в уставном капитале. 

Количество филиалов по БВУ на отчетную дату составило 365. Представительств банков-

нерезидентов в Казахстане 29. 

Ниже представлены данные по основным финансовым показателям по состоянию на 

31.03.2011 года (по данным АФН): 

 

Активы 

 

Наименование банка всего, тыс.тенге доля, % место 

АО "КАЗКОММЕРЦБАНК" 2 412 720 325 20% 1 

АО "Народный Банк Казахстана" 2 163 411 669 18% 2 

АО "БТА Банк" 1 989 711 193 16% 3 

АО  "Банк ЦентрКредит" 1 171 913 269 9% 4 

АО "АТФБанк" 1 006 848 155 8% 5 

АО "Альянс Банк" 508 076 120 4% 6 

АО "Евразийский Банк" 359 284 315 3% 7 

АО "KASPI BANK" 348 843 205 3% 8 

ДБ АО "Сбербанк" 340 021 519 3% 9 

АО "Ситибанк Казахстан" 315 836 350 3% 10 

АО "Цеснабанк" 266 348 071 2% 11 

Итого по 11 Банкам 10 883 014 191 88%  

Прочие Банки 1 477 255 867 12%  

Итого по банковскому сектору 12 360 270 058 100%  

 

Ссудный портфель 

 

Наименование банка всего, тыс.тенге доля, % место 

АО "КАЗКОММЕРЦБАНК" 2 293 346 082 25% 1 

АО "БТА Банк" 1 641 225 848 18% 2 

АО "Народный Банк Казахстана" 1 217 107 227 13% 3 

АО "АТФБанк" 857 035 287 9% 4 

АО  "Банк ЦентрКредит" 747 792 696 8% 5 

АО "Альянс Банк" 557 393 152 6% 6 

АО "KASPI BANK" 293 732 393 3% 7 

АО "Евразийский Банк" 242 053 155 3% 8 

АО "ТЕМIРБАНК" 208 327 752 2% 9 

ДБ АО "Сбербанк" 196 911 371 2% 10 

АО "Нурбанк" 190 757 759 2% 11 

Итого по 11 Банкам 8 445 682 722 93%  

Прочие Банки 681 469 662 7%  

Итого по банковскому сектору 9 127 152 384 100%  
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Собственный капитал 

 

Наименование банка всего, тыс.тенге доля, % место 

АО "КАЗКОММЕРЦБАНК" 282 673 290 22% 1 

АО "Народный Банк Казахстана" 238 591 728 18% 2 

АО "БТА Банк" 182 307 292 14% 3 

АО  "Банк ЦентрКредит" 78 235 637 6% 4 

АО "АТФБанк" 49 079 829 4% 5 

АО "Нурбанк" 44 987 769 3% 6 

ДБ АО "Сбербанк" 42 332 223 3% 7 

АО "KASPI BANK" 36 503 657 3% 8 

АО "Альянс Банк" 31 776 021 2% 9 

АО "Жилстройсбербанк Казахстана" 27 637 140 2% 10 

АО "Евразийский Банк" 27 022 869 2% 11 

Итого по 11 Банкам 1 041 147 455 81%  

Прочие Банки 250 110 135 19%  

Итого по банковскому сектору 1 291 257 590 100%  

 

Вклады, без учета SPV 

 

Наименование банка всего, тыс.тенге доля, % место 

АО "Народный Банк Казахстана" 1 537 955 829 21% 1 

АО "КАЗКОММЕРЦБАНК" 1 429 266 097 20% 2 

АО  "Банк ЦентрКредит" 799 356 966 11% 3 

АО "БТА Банк" 709 020 174 10% 4 

АО "АТФБанк" 511 129 704 7% 5 

АО "Ситибанк Казахстан" 273 892 305 4% 6 

ДБ АО "Сбербанк" 262 483 594 4% 7 

АО "KASPI BANK" 253 820 910 3% 8 

АО "Евразийский Банк" 228 114 529 3% 9 

АО "Цеснабанк" 212 831 654 3% 10 

АО "Альянс Банк" 212 769 772 3% 11 

Итого по 11 Банкам 6 430 641 534 89%  

Прочие Банки 833 294 864 11%  

Итого по банковскому сектору 7 263 936 398 100%  

 

Вклады, без учета SPV 

 

Наименование банка всего, тыс.тенге доля, % место 

АО "Народный Банк Казахстана" 1 537 955 829 21% 1 

АО "КАЗКОММЕРЦБАНК" 1 429 266 097 20% 2 

АО  "Банк ЦентрКредит" 799 356 966 11% 3 

АО "БТА Банк" 709 020 174 10% 4 

АО "АТФБанк" 511 129 704 7% 5 

АО "Ситибанк Казахстан" 273 892 305 4% 6 

ДБ АО "Сбербанк" 262 483 594 4% 7 

АО "KASPI BANK" 253 820 910 3% 8 
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АО "Евразийский Банк" 228 114 529 3% 9 

АО "Цеснабанк" 212 831 654 3% 10 

АО "Альянс Банк" 212 769 772 3% 11 

Итого по 11 Банкам 6 430 641 534 89%  

Прочие Банки 833 294 864 11%  

Итого по банковскому сектору 7 263 936 398 100%  

 

Чистая прибыль 

 

 

Конкуренты банка 

 

Альянс Банк. Мажоритарным акционером АО является Фонд Национального 

Благосостояния «Самрук-Казына», владеющий 67% простых и 67% привилегированных акций 

Банка. 33% простых и 33% привилегированных акций принадлежат миноритарным акционерам 

В июне 2010 года Международное рейтинговое агентство Standard&Poors повысило 

рейтинги Альянс Банка: долгосрочный кредитный рейтинг контрагента до "В-", краткосрочный 

кредитный рейтинг контрагента - "С". Прогноз по рейтингам - "Стабильный". По национальной 

шкале Банку присвоен рейтинг "kzBB-". 

В июле 2010 года международное рейтинговое агентство Moody's повысило долгосрочные 

депозитные рейтинги Альянс Банка в национальной и иностранной валюте с Саа3 до B3. 

Moody’s также подтвердило рейтинг финансовой устойчивости банка (РФУБ) на уровне «Е», 

что в данное время соответствует базовой оценке кредитоспособности (БОК) Caa2, а также не 

основные краткосрочные рейтинги. Старшим необеспеченным и субординированным 

облигациям, выпущенным в период реструктуризации, были присвоены долгосрочные рейтинги 

задолженности B3 и Caa1, соответственно. РФУБ Банка имеет стабильный прогноз. Прогноз по 

долгосрочным рейтингам задолженности и депозитным рейтингам банка – развивающийся. 

В июле 2010 года Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings повысило 

долгосрочный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) Альянс Банка в иностранной валюте с уровня 

"RD" (ограниченный дефолт) до "B-" и присвоило "Стабильный" прогноз по рейтингу. 

Долгосрочный РДЭ в национальной валюте присвоен на уровне "B-", прогноз "Стабильный"; 

краткосрочный РДЭ в иностранной валюте повышен с "RD" до "B"; индивидуальный рейтинг 

повышен с "F" до "E"; рейтинг поддержки подтвержден на уровне "5"; уровень поддержки 

Наименование банка всего, тыс.тенге доля, % Место 

АО "Народный Банк Казахстана" 7 408 633 51% 1 

АО "ТЕМIРБАНК" 1 799 196 12% 2 

АО "Хоум Кредит Банк" 1 172 001 8% 3 

АО "Евразийский Банк" 1 126 548 8% 4 

АО "Ситибанк Казахстан" 1 092 163 7% 5 

ДБ АО "Сбербанк" 1 078 619 7% 6 

АО "БТА Банк" 917 545 6% 7 

АО "KASPI BANK" 670 865 5% 8 

ДБ АО "HSBC БАНК КАЗАХСТАН" 605 122 4% 9 

АО  "Банк ЦентрКредит" 368 918 3% 10 

АО "КАЗКОММЕРЦБАНК" 273 665 2% 11 

Итого по 11 Банкам 16 513 275   

Прочие Банки - 1 866 149   

Итого по банковскому сектору 14 647 126   
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долгосрочного РДЭ подтвержден как "нет уровня поддержки". Приоритетный необеспеченный 

долг: рейтинг повышен с "C" до "B-", рейтинг возвратности активов "RR4". 

Субординированный долг: рейтинг присвоен на уровне "CC", рейтинг возвратности активов 

"RR6". 

АО «Альянс Банк» располагает разветвленной филиальной сетью, которая насчитывает 19 

филиалов и 115 отделений в 56 городских и сельских населенных пунктах Республики 

Казахстан. А также обширной сетью эквайринговых устройств, насчитывающей 943 банкомата, 

в том числе 305 банкоматов с функцией приема наличных (cash-in), а также 138 POS-

терминалов в пунктах выдачи наличных и 383 POS-терминала в торгово-сервисных 

предприятиях. 

 

АО «Евразийский банк» является активным участником финансового рынка страны. 

Банк реализует стратегию, основная цель которой – расширение клиентской базы, 

трансформация банка в открытый, универсальный финансовый институт с развитой филиальной 

сетью. Банк представлен во всех крупнейших городах Казахстана 18 филиалами и 56 

отделениями. Евразийский банк открыл отделение, рабочий день в котором будет длиться 12 

часов в сутки. По итогам работы 2010 года банк получил прибыль в размере 633 094 тыс. тенге и 

занял 12 место по прибыли. 

 

Данные рейтинговых агентств: 

 

Standard and Poor`s 

 

Fitch Ratings Moody`s Investors Service 

Кредитный 

рейтинг в 

иностранной 

валюте: 

Прогноз: 

 

Краткосрочный: 

Кредитный 

рейтинг в 

национальной 

валюте: 

Прогноз: 

 

Краткосрочный: 

Рейтинг по 

национальной 

шкале: 

B 

 

 

 

Стабиль

ный 

B 

 

B 

 

 

Стабиль

ный 

B 

kzBB+ 

Долгосрочный 

рейтинг дефолта 

эмитента в 

иностранной 

валюте 

Краткосрочный 

рейтинг дефолта 

эмитента в 

иностранной 

валюте 

Индивидуальный 

рейтинг 

Рейтинг 

поддержки 

Прогноз 

В- 

 

 

 

 

B 

 

 

 

 

D/E 

 

5 

 

Стабиль

ный 

Долгосрочный 

рейтинг по 

банковским 

депозитам в 

иностранной 

валюте 

Краткосрочный 

рейтинг по 

банковским 

депозитам в 

иностранной 

валюте 

Рейтинг 

финансовой 

устойчивости 

Прогноз 

В1 

 

 

 

 

 

NP 

 

 

 

 

 

E 

 

 

Негатив

ный 

 

«Нурбанк». В 2003 году головной банк перебазировался в Алматы. За короткий период времени 

АО «Нурбанк» из небольшого регионального банка вышел на республиканский уровень и 

прочно закрепился в первой десятке ведущих банков Казахстана. На 01.01.2011 АО «Нурбанк» 

занимает 10-ую позицию по активам и предоставляет весь спектр банковских услуг. По 

состоянию на 31.03.2011 года банк представлен 17 филиалами и 59 универсальными центрами 

банковского обслуживания и дополнительными помещениями филиалов во всех основных 

регионах Казахстана. 
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Данные рейтинговых агентств: 

 

Standard and Poor`s 

 

Fitch Ratings 

Кредитный рейтинг в 

иностранной валюте: 

Прогноз: 

Краткосрочный: 

Кредитный рейтинг в 

национальной валюте: 

Прогноз: 

Краткосрочный: 

Рейтинг по национальной 

шкале: 

B 

 

Стабильный 

С 

 

B 

Стабильный 

С 

kzBB+ 

Долгосрочный рейтинг 

дефолта эмитента в 

иностранной валюте 

Краткосрочный рейтинг 

дефолта эмитента в 

иностранной валюте 

Рейтинг финансовой 

устойчивости 

Прогноз 

В3 

 

 

Not prime 

 

 

Е+ 

 

Стабильный 

 

АО «Kaspi bank». По состоянию на 31.03.2011 года, занимает 8 место по размерам активов в 

банковской системе республики. За 2010 год банк получил прибыль в размере 4 234 859   тыс. 

тенге и по этому показателю занял 5 место среду БВУ РК. По состоянию на 01.03.2011 года банк 

представлен 34 филиалами и 134 РКО. 

 

Данные рейтинговых агентств: 

 

Moody’s Investors Service Fitch Ratings 

Долгосрочные депозиты в 

иностранной валюте 

Краткосрочные депозиты в 

иностранной валюте 

Рейтинг финансовой 

устойчивости 

Прогноз: 

 

 

B1 

 

Not prime 

 

D- 

 

Негативный 

 

Долгосрочный рейтинг 

дефолта эмитента в 

иностранной валюте 

Краткосрочный рейтинг 

дефолта эмитента в 

иностранной валюте 

Индивидуальный рейтинг 

Рейтинг поддержки 

Прогноз 

В- 

 

 

В 

 

 

Е+ 

5 

Стабильный 

 

Основные конкуренты Банка в области развития розничного бизнеса 

 

Основные 

конкуренты Банка в 

области розничного 

бизнеса 

Причины, по которым Банк 

считает их основными 

конкурентами 

Детальное описание 

конкурентных преимуществ 

АО «Евразийский 

Банк» 

1.Развитая филиальная сеть. 

2.Финансовая поддержка со 

стороны Евразийского холдинга. 

3.Более крупная клиентская база. 

4.Наличие собственного 

процессинга. 

1.Разветвленная филиальная 

сеть; 

2.Большая продуктовая корзина; 

3.Большая клиентская база; 

4.Дополнительные услуги к 

продуктам банка; 

5.Скорость принятия решения. 
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АО «Народный банк 

Казахстана» 

1.Поддержка со стороны 

Государства; 

2.Самая большая филиальная 

сеть; 

3.Развитая инфраструктура 

(эквайринговая сеть); 

4.Большая клиентская база; 

5.Наличие собственного 

процессинга; 

6.Активное участие в 

Государственных программах. 

1.Разветвленная филиальная 

сеть; 

2.Более низкие тарифы (по 

расчетно-кассовому 

обслуживанию); 

3.Самая большая клиентская 

база; 

4.Скорость принятия решения. 

АО 

«Казкоммерцбанк» 

1.Развитая филиальная сеть; 

2.Развитая инфраструктура 

(эквайринговая сеть); 

3.Большая клиентская база; 

4.Использование современных 

технологии; 

5.Наличие собственного 

процессинга. 

1.Разветвленная филиальная 

сеть; 

2.Более обширная линейка по 

продуктам и услугам банка; 

3.Самая финансово прибыльная 

клиентская база; 

4.Дополнительные услуги к 

продуктам банка; 

5.Кредитование + Карта; 

6.Скорость принятия решения; 

7.Широкий спектр программ по 

ПК и возможностей. 

АО «Банк 

ЦентрКредит» 

1.Поддержка со стороны 

Иностранного банка; 

2.Развитая филиальная сеть; 

3.Развитая инфраструктура 

(эквайринговая сеть); 

4.Банк малого и среднего 

бизнеса; 

5.Наличие собственного 

процессинга. 

1.Разветвленная филиальная 

сеть; 

2.Более привлекательная 

продуктовая линейка; 

3.Более привлекательные тарифы 

банка; 

4.Дополнительные услуги к 

продуктам банка; 

5.Клиентоориентированность; 

6.Скорость принятия решения. 

 

3) прогноз в отношении будущего развития отрасли и положения эмитента в данной 

отрасли. 

 

Восстановление в 2011 году будет постепенным, а удержание маржи на достигнутых 

уровнях приоритетнее роста, тогда как существенное снижение резервных отчислений будет 

зависеть от успеха реализации инициатив регулятора. Вероятное укрепление тенге и новости о 

запуске программы работы с плохими кредитами могут поддержать акции сектора, но 

улучшение фундаментальных показателей банков, вероятно, в ближайшее время будет очень 

медленным. 

Желание избежать ценовой конкуренции с менее крупными аналогами (российскими 

госбанками, нишевыми игроками) в сегменте кредитования при одновременном сохранении 

маржи на достигнутых уровнях приведет к большей сосредоточенности на розничных клиентах, 

чем на корпоративных / малом и среднем бизнесе, и к дальнейшему снижению процентных 

ставок по депозитам. Резервные отчисления по-прежнему находятся у верхней границы 

прогнозного диапазона, т. к. банки продолжают реструктурировать кредиты, что частично 

объясняет снижение доли просроченных кредитов. Постепенное восстановление качества 

активов возможно в 2011 году, но для придания этому процессу ускорения государству 

необходимо запустить предложенную программу работы с плохими кредитами. 
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По прогнозам в ближайшие годы высока вероятность слияния нескольких казахстанских 

банков между собой или с банками среднего дивизиона, либо их реорганизация в кредитные 

товарищества. Такие выводы, напрашиваются сами собой, учитывая, с 1 июля 2011 года, 

собственный капитал банка, согласно планируемым требованиям Агентства Республики 

Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций, должен 

будет составлять минимум 10 млрд. тенге. 

Сейчас под эти требования подпадают только 18 банков, а из оставшихся двух десятков 

около 6-8 банков могут не успеть подготовиться к назначенному сроку. В итоге, скорее всего, в 

стране останется около 30-32 банков. Надо учесть, что совокупный объем активов этих 6-8 

банков составляет всего 0,4-0,5% от активов всей банковской системы. Если нынешняя ситуация 

будет сохраняться, то финансово устойчивыми можно назвать абсолютное большинство. Если 

же мировая экономика ухудшится, то проблемы будут у всех банков без исключения. Согласно 

же политике регуляторов после кризиса легче выжить будет средним банкам. Крен в сторону 

крупных финансовых институтов может привести к развалу всей финансовой системы 

республики в период экономической турбулентности. 

ДБ АО «Сбербанк» ставит перед собой задачу по увеличению доли в активах банковской 

системы до 5% до 2015 года. Для выполнения данной задачи потребуется обеспечить рост 

активных операций и увеличить долю Банка на рынке кредитования юридических и физических 

лиц наряду с ростом рыночной доли Банка в привлеченных средствах корпоративных и 

розничных клиентов. Рост активов будет также сопровождаться ростом прибыли и показателями 

эффективности деятельности Банка. Количественный рост показателей бизнеса Банка должен 

происходить на базе значительных качественных улучшений его работы. 

Банк будет продолжать прилагать максимальные усилия для поддержки репутации 

надежного банка, который предоставляет качественные услуги и удовлетворяет потребности 

клиентов на наивысшем уровне благодаря особому вниманию к их потребностям. Продукты 

банка будут наилучшим образом приспособлены к требованиям клиентов, что даст возможность 

сориентировать деятельность банка на клиента, а не на продукт.  

 

24. Сведения о контрактах, соглашениях, заключенных эмитентом, которые впоследствии 

могут оказать существенное влияние на деятельность эмитента. 
 

 Банк не заключал контрактов и соглашений, которые в будущем могут оказать 

существенное влияние на деятельность Банка. 
 

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. 
 

Банк осуществляет свою деятельность на основании лицензии за №199 от 13 декабря 

2007 года, выданной Агентством Республики Казахстан по регулированию и надзору 

финансового рынка и финансовых организаций на проведение банковских и иных операций и 

деятельности на рынке ценных бумаг. 
 

26. Объемы реализованной продукции (выполненных работ, услуг) за последних два года 

или за период фактического существования в принятых физических или количественных 

единицах измерения. 

Анализ изменений в объемах реализованной продукции (оказанных работ, услуг) эмитента 

за последние два года или за период фактического существования. 
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Средства клиентов  

 

Средства клиентов 31 марта 2011 31 декабря  2010 31 декабря 2009 
Изменение 
за квартал 

 млн.тенге уд.вес млн.тенге уд.вес млн.тенге уд.вес в %  абс. 

Средства юридических лиц 230 823 86,0% 163 861 82,3% 116 867 75,8% 40,9% 66 962 

Текущие средства 127 147 47,4% 71 538 36,0% 55 564 36,1% 77,7% 55 609 

Срочные депозиты 103 676 38,6% 92 322 46,4% 61 303 39,8% 12,3% 11 353 

Средства физических лиц 37 671 14,0% 35 121 17,7% 37 220 24,2% 7,3% 2 550 

Текущие средства 6 205 2,3% 6 678 3,4% 4 100 2,7% -7,1% -473 

Срочные депозиты 31 467 11,7% 28 443 14,3% 33 120 21,5% 10,6% 3 024 

Итого средства клиентов 268 494 100,0% 198 982 100,0% 154 088 100,0% 34,9% 69 512 

 

За первый квартала 2011 года средства клиентов выросли в 1,3 раза и составили на 31 

марта 2011 года 268 494 млн.тенге. В структуре клиентских средств основную долю по-

прежнему занимают средства корпоративных клиентов – их доля на отчетную дату составила 

86% против 82,3% на начало года. Средства корпоративных клиентов увеличились на 41% (или 

на 66 962 млн.тенге), в том числе прирост по текущим счетам составил 77,7% (55 609 

млн.тенге), по срочным депозитам – 12,3% (11 353 млн.тенге). 

Вклады населения за отчетный квартал выросли на 7,3% (2 550 млн.тенге) и составили на 

31 марта 2011 года 37 671 млн.тенге, в том числе вклады до востребования – 6 205 млн.тенге, 

срочные депозиты – 31 467 млн.тенге. 

 

Ссуды клиентам 

 

Кредитный портфель, 
брутто 

31 марта 2011 31 декабря  2010 31 декабря 2009 
Изменение 
за квартал 

 млн.тенге уд.вес млн.тенге уд.вес млн.тенге уд.вес в %  абс. 

Кредиты юр.лицам 181 899 91,5% 163 162 91,4% 86 903 89,0% 11,5% 18 737 

Кредиты физ.лицам 16 964 8,5% 15 388 8,6% 10 695 11,0% 10,2% 1 577 

Итого кредиты клиентам 198 864 100,0% 178 550 100,0% 97 597 100,0% 11,4% 20 314 

 

Одной из приоритетных целей Банка является увеличение ссудного портфеля. Кредиты 

юридическим лицам за отчетный квартал выросли на 11,5% (18 737 млн.тенге) и составили на  

31 марта 2011 года 181 899 млн.тенге. Кредиты физическим лицам выросли за квартал на 10,2% 

(1 577 млн.тенге) и составили 16 964 млн.тенге.  

На отчетную дату среди банков второго уровня ДБ АО Сбербанк по размеру ссудного 

портфеля находится на 10 месте.  

 

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

основным видам деятельности эмитента. 
 

Позитивные факторы: 
 экономический рост – приводит к увеличению спроса на кредитные ресурсы со стороны 

клиентов Банка, диверсификации и сокращению кредитных рисков; 

 макроэкономическая стабилизация – создает благоприятные условия для расширения 

спектра услуг и банковских продуктов, повышается активность клиентов, создаются 

благоприятные условия для расширения источников фондирования и др.; 
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 техническая оснащенность – наличие современных технических средств и программных 

продуктов приводит к снижению себестоимости предлагаемых банковских услуг, 

минимизации рыночных и операционных рисков; 

 поддержка материнской компании; 

 стабильность Банка (низкая зависимость материнской компании от международных 

заимствований, а так же отсутствие внешних заимствований у дочернего банка - укрепило 

доверие населения к банку. Таким образом, стабильность и надежность которая есть у 

Сбербанка, является одним из сильным конкурентных преимуществ). 

 наличие кредитного рейтинга – позволяет Банку привлекать относительно более дешевые 

кредитные ресурсы; 

 развитая сеть Сбербанка (сеть Сбербанка состоит из 17 территориальных банков, 20000 

подразделений, 3 дочерних банка (РК Казахстан, Украина, Беларусь) на территории 

Казахстана находится 13 филиалов. Высокая узнаваемость бренда по всей стране. 

Присутствие Сбербанка в каждом крупном городе Казахстана дает возможность клиентам 

банка пользоваться услугами банка). 

 

Негативные факторы: 
 влияние конкуренции – приводит к снижению цен на предлагаемые банковские услуги; 

 сложившаяся ситуация на финансовых рынках, рынках капитала, ограниченность внешнего 

фондирования оказывают негативное влияние на развитие всей банковской системы 

Казахстана. 
 

28. Деятельность эмитента по организации продаж своей продукции (работ, услуг). 
 

Банк является финансовой организацией, основным видом деятельности которой является 

оказание банковских услуг. Основными потребителями широкого спектра услуг Банка являются 

как юридические, так и физические лица.  
 

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; 

Деятельность Банка не носит сезонный характер. 
 

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; 

 

Остаток привлеченных депозитов - нерезидентов на 31.03.2011 составляет                                

7 111 048,0  тыс.тенге. Удельный вес в совокупных привлеченных средствах клиентов 2,7%. 

Выданных кредитов не резидентам у Банка на 31.03.2011 не было. 

 

На 30.04.2011 остаток привлеченных депозитов - нерезидентов составляет 4 618 162 

тыс.тенге. Удельный вес в совокупных привлеченных средствах клиентов 1,7%. Остаток 

ссудной задолженности по нерезидентам на 30.04.11 составляет 11 762 тыс.тенге. Удельный вес 

в срочном кредитном портфеле 0,01%. 

 

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; 
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Эмитент не заключал сделки, которые превышают десять процентов балансовой стоимости 

активов Банка, и подлежащих совершению или исполнению в течение шести месяцев с даты 

принятия решения о выпуске облигаций. 

 

4) будущие обязательства. Раскрываются основные будущие обязательства эмитента и 

негативное влияние, которое эти обязательства могут оказать на деятельность эмитента, в 

том числе о гарантиях эмитента по облигациям иных эмитентов, обеспеченным 

гарантиями третьих лиц, включая информацию о таком эмитенте, количестве облигаций, 

условиях гарантии, дате погашения и валюте гарантируемого выпуска; 

 

Эмитент не имеет будущих обязательств, которые могут оказать негативное влияние на 

деятельность Банка. 

 

5) сведения об участии эмитента в судебных процессах. Представить описание сути 

судебных процессов с участием эмитента, по результатам которых может произойти 

прекращение или ограничение деятельности эмитента, наложение на него денежных и 

иных обязательств; 

 

Судебных процессов с участием Банка, по результатам которых может произойти 

прекращение или ограничение деятельности Банка за период с 30.04.2010г. по 30.04.2011г. не 

было. 

 

6) сведения обо всех административных санкциях, налагавшихся на эмитента и его 

должностных лиц уполномоченными государственными органами и/или судом в течение 

последнего года. Указать дату применения санкции, орган, применивший санкцию, 

причины санкции, вид и размер санкции, а также степень исполнения санкции; 

 

За последний год – с 30.04.2010 г. по 30.04.2011 г. к ДБ АО «Сбербанк» были применены 

следующие санкции и административные штрафы со стороны уполномоченных 

государственных органов: 

 

1) 01.07.2010 г. Заместителем Председателя Национального Банка Республики Казахстан 

Акишевым Д.Т. было вынесено постановление о наложении на Банк административного штрафа 

в размере 141 300 (сто сорок одна тысяча триста) тенге за совершение административного 

правонарушения, предусмотренного ч. 3 ст. 168 Кодекса об административных 

правонарушениях (невыполнение или ненадлежащее выполнение функций агента валютного 

контроля, совершенные три и более раза в течение года после наложения административного 

взыскания). 

Основанием к применению Национальным Банком указанного административного 

взыскания послужил выявленный экспертом управления валютного регулирования и контроля 

Национального Банка факт несоблюдения Банком требований пункта 33 «Правил 

осуществления валютных операций», утв. Постановлением Правления Национального Банка    

№ 129 от 11.12.2006 г. (Правила). 

Так, Банк несвоевременно представил в Национальный Банк информацию по установленной 

данным органом форме о движении денежных средств по валютным договорам, на которые 

были выданы регистрационные свидетельства.  

Штраф был оплачен Банком в полном объеме. 

  

2) 21.05.2010 г. Налоговый департамент по г. Алматы по возбужденному им производству в 

отношении ДБ АО «Сбербанк» по делам об административных правонарушениях, 

предусмотренных ч. 1 ст. 209 Кодекса об административных правонарушениях КоАП РК 

(занижение в налоговой декларации сумм налогов) и ч. 1 ст. 210 КоАП РК (неудержание или 
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несвоевременное удержание налоговым агентом суммы налогов и иных платежей, подлежащих 

уплате в бюджет) применил административные взыскания в виде двух штрафов на общую 

сумму 50 664 423 (пятьдесят миллионов шестьсот шестьдесят четыре тысячи четыреста сорок 

три) тенге. 

Сумма наложенных штрафов была оплачена Банком в полном объеме 27 мая т.г.  

Оба штрафа были наложены по результатам плановой комплексной налоговой проверки, 

проведенной в 2008-2009 гг. сотрудниками Налогового департамента в отношении ДБ АО 

«Сбербанк» за проверяемый налоговый период 2004-2007 гг. 

 

      3) со стороны Агентства по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых 

организаций по результатам плановой проверки ДБ АО «Сбербанк», проходившей в октябре-

ноябре 2010г. к последнему применены следующим взыскания: 

- штраф в размере 70 650 тенге по статье 168-2 ч. 1 КоАП РК (административное 

правонарушение выразилось в неоднократном представлении в Агентство информации не 

содержащей сведений, представление которых требуется в соответствии с банковским 

законодательством РК); 

- штраф в размере 104 040 тенге по статье 168-2 ч.8 КоАП РК (административное 

правонарушение выразилось в ведении бухгалтерского учета с нарушением, требований 

установленных законодательством РК о бухгалтерском учете и финансовой отчетности); 

- штраф в размере 70 650 тенге по статье 168-2 ч. 1 КоАП РК (административное 

правонарушение выразилось в неоднократном представлении в Агентство информации не 

содержащей сведений, представление которых требуется в соответствии с банковским 

законодательством РК); 

- штраф в размере 76 530,8 тенге по статье 168-2 ч.7 КоАП РК (административное 

правонарушение выразилось в проведении банковских операций без соответствующего 

отражения их результатов в бухгалтерском учете) 

 

7) факторы риска. Представить подробный анализ факторов риска, которым будут 

подвергаться держатели облигаций; 

 

В условиях растущего бизнеса Банк придает важнейшее значение управлению рисками, 

присущими банковской деятельности. 

Основными задачами управления рисками являются: выявление, классификация, 

определение и применение эффективных инструментов оценки и управления рисками, 

установление лимитов на допустимый уровень рисков, мониторинг, минимизация и контроль 

рисков, связанных с проводимыми Банком операциями.  

В Банке действует система контроля, мониторинга и управления рисками, основанная на 

требованиях уполномоченных органов Республики Казахстан, рекомендациях Базельского 

комитета по банковскому надзору и аудиторских компаний.   

Банк определяет для себя существенными следующие виды риска: кредитный, 

рыночный, риск ликвидности и операционный риск. 

 

I. Кредитный риск 

 

Управление кредитным риском определяется требованиями уполномоченных органов, 

политикой Банка по управлению рисками, а также внутренними нормативными документами, 

регулирующими кредитные риски. В основе управления кредитными рисками лежит 

независимый подход к оценке и анализу кредитных рисков, связанных с проводимыми Банком 

заемными операциями. В целях снижения кредитных рисков Банк в своей деятельности 

применяет следующие основные методы и методики: 

 коллегиальное принятие решений при установлении/изменении условий 

финансирования заемщиков; 
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 ограничение кредитного риска путем установления лимитов; 

 анализ динамики и качества кредитного портфеля, выработка мероприятий для 

снижения рисков кредитного портфеля;  

 мониторинг соблюдения пруденциальных нормативов и пороговых значений; 

 классификация активов с целью формирования адекватных резервов для покрытия 

кредитного риска. 

 

II. Риск ликвидности 

 

Контроль, оценка и управление риском ликвидности в Банке осуществляется на основе: 

 контроля и прогнозирования обязательных нормативов ликвидности Банка с учетом 

соблюдения более консервативных внутренних лимитов. Для прогнозирования и расчета 

нормативов используется модель потоков платежей в различных валютах с учетом 

различных стресс-сценариев; 

 оценки и контроля доступных резервов ликвидности, а также очередности их 

использования в зависимости от стоимости привлечения средств. Банк  производит 

оценку максимальных объемов привлечения из различных источников и контролирует 

размер их использования. При оценке возможных объемов привлечения учитываются не 

только установленные и/или рассчитанные лимиты, но и реальные возможности Банка, 

отражающие текущую рыночную ситуацию по использованию того или иного источника; 

 оценки и контроля риска концентрации в общем портфеле привлечений средств 

ключевых(крупных) клиентов; 

 периодическое проведение стресс-тестирования с учетом различных сценариев.   

 

III. Рыночный риск 

 

Рыночный риск  включает в себя процентный, ценовой и валютный риски. 

Банк подвержен процентному риску, в первую очередь в результате размещения средств 

в кредиты клиентам  и ценные бумаги по фиксированным процентным ставкам в суммах и на 

сроки, отличающиеся от сумм и сроков депозитов и прочих заемных средств с фиксированными 

процентными ставками. 

В целях ограничения процентного риска Комитет Банка по управлению активами и 

пассивами устанавливает уровень процентных ставок по операциям с юридическими лицами и 

физическими лицами, и лимит на потери по процентному риску. Проводится расчет  Gap  

отдельно по тенге и иностранным валютам. Оценивается  воздействие   на чистую прибыль 

роста и падения процентной ставки на 100  базисных пунктов. 

Для расчета ценового и валютного рисков Банк применяет методику (VAR). Данная 

методика позволяет оценить максимальный объем ожидаемых финансовых потерь за 

определенный период времени с заданным уровнем доверительной вероятности.  

Банк подвержен ценовому риску вследствие изменения стоимости долговых ценных 

бумаг торгового портфеля. Для ограничения   данного вида риска Банк устанавливает лимиты на 

объемы, сроки и процентные ставки  вложений в  ценные бумаги, лимиты на структуру 

портфеля ценных бумаг и лимит на потери по ценовому риску. 

Банк  подвержен валютному риску вследствие неблагоприятного изменения курсов 

иностранных валют. В рамках системы лимитов и ограничений в Банке действуют лимиты 

суммарной открытой валютной позиции, лимиты открытой позиции в отдельных иностранных 

валютах, лимиты максимальных потерь  (stop-loss) на арбитражные операции и лимит потерь по 

валютному риску. 
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IV. Операционный риск 

 

Управление операционным риском осуществляется в соответствии с рекомендациями 

уполномоченных органов Республики Казахстан и определяется политиками и инструкциями 

Банка. Управление операционными рисками направлено на предупреждение и/или снижение 

рисков, связанных с возможностью возникновения убытков в результате недостатков в 

организации деятельности, используемых технологиях, функционировании информационных 

систем, неадекватных действий или ошибок персонала, неадекватном построении бизнес – 

процессов, а также в результате воздействия внешних событий.   

Банком осуществляется комплекс мер, направленных на снижение операционного риска, 

включающий в себя: систему разделения полномочий между структурными подразделениями и 

работниками Банка; регламентацию бизнес – процессов и процедур; систему внутреннего 

контроля за соблюдением правил и процедур совершения операций и сделок, лимитной 

дисциплины; обеспечение информационной безопасности; страхование имущества и активов, а 

также повышение квалификации работников на всех уровнях. 

 

V. Правовой риск 

 

Правовой риск - риск возникновения расходов (убытков) вследствие нарушения Банком 

требований законодательства Республики Казахстан либо несоответствия деятельности Банка 

его внутренним документам, в отношениях с нерезидентами — законодательству других 

государств. Юридическая департамент Банка проводит экспертизу всех документов и сделок на 

соответствие требованиям действующего законодательства Республики Казахстан. В Банке 

также создан Отдел комплаенс контроля, основной функцией которого является снижение 

комплаенс-риска, т.е. риска возникновения расходов (убытков) вследствие несоблюдения 

Банком требований законодательства Республики Казахстан, в том числе нормативных 

правовых актов уполномоченного органа, а также внутренних нормативных документов Банка 

 

8) другая информация о деятельности эмитента, о рынках, на которых осуществляет свою 

деятельность эмитент. 

 

Другой информации нет. 
 

V. Финансовое состояние 
  

30. Виды нематериальных активов, балансовая стоимость которых составляет пять и 

более процентов от общей балансовой стоимости нематериальных активов. 
 

Виды нематериальных активов, балансовая стоимость которых составляет пять и более 

процентов от общей балансовой стоимости нематериальных активов Банка по состоянию 

на 31 марта 2011 года (согласно аудированной отчетности). 
 

Виды  нематериальных 

активов 

Первоначальная 

стоимость 

(тыс.тенге) 

Износ 

(тыс.тенге) 

Остаточная стоимость 

(тыс.тенге) 

Программные продукты 

(лицензионные) 481 123 81 988 399 135 

Итого 481 123 81 988 399 135 

 

31. Виды основных средств, балансовая стоимость которых составляет пять и более 

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

процентов от общей балансовой стоимости основных средств по состоянию на 31 марта 

2011 года. 
 

Виды основных средств 

Первоначальная 

стоимость 

(тыс.тенге) Износ (тыс.тенге) 

Остаточная стоимость 

(тыс.тенге) 

Здания 4 630 871 -569 366 4 061 505 

Компьютерное оборудование 1 093 747 -376208 717 539 

Прочие основные средства 2 758 022 -487 961 2 270 061 

Итого 8 482 640 -1  433 535 7  049 105 

 

32. Инвестиции. 

Информация по данному вопросу представляется по следующей структуре: прямые 

инвестиции в капитал других юридических лиц, долгосрочные инвестиции и 

инвестиционный портфель. 

 

Банк стремится поддерживать оптимальный портфель ценных бумаг по таким 

показателям как ликвидность и доходность. 

 В портфель инвестиций Банка включаются следующие финансовые 

инструменты: 

1) государственные ценные бумаги РК (включая эмитированные в соответствии с 

законодательством других государств), выпущенные Министерством финансов РК и 

Национальным Банком РК, а также ценные бумаги, выпущенные под гарантию государства; 

2) ценные бумаги, выпущенные местными исполнительными органами РК, при условии 

нахождения данных ценных бумаг в официальном списке организатора торгов; 

3) негосударственные ценные бумаги, выпущенные организациями РК в соответствии с 

законодательством РК и других государств: 

 долевые ценные бумаги, имеющие рейтинговую оценку не менее, минимального 

допустимого рейтинга для инвестирования банками второго уровня по требованиям 

уполномоченного органа; 

 долговые ценные бумаги, имеющие рейтинговую оценку не менее, минимального 

допустимого рейтинга для инвестирования банками второго уровня по требованиям 

уполномоченного органа; 

4) долговые ценные бумаги международных финансовых организаций входящих в 

перечень ценных бумаг с которыми Банки могут осуществлять операции, по требованиям 

уполномоченного органа, а также имеющие международную рейтинговую оценку не менее, 

минимального допустимого рейтинга для инвестирования банков по требованиям 

уполномоченного органа; 

5) ценные бумаги, имеющие статус государственных, выпущенные центральными 

правительствами иностранных государств, имеющие международную рейтинговую оценку не 

менее, минимального допустимого рейтинга для инвестирования банков  по  требованиям 

уполномоченного органа; 
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6) иные финансовые инструменты, не запрещенные законодательством РК и 

внутренними нормативными документами Банка. 
 

Инвестиционный  портфель ценных бумаг Банка выглядит следующим образом: 

 

Прямые инвестиции в капитал других юридических лиц 

 

Наименование 

юридического лица 

Покупная 

стоимость  

(в тысячах 

тенге) 

Балансовая стоимость 

 (в тысячах тенге) 

Количество 

акций  

(штук) 

Cоотноше-

ние 

количества  

акций, 

принадлежа

щих банку, 

к общему 

количеству 

размещенн

ых (за 

вычетом 

привилегир

ованных и 

выкупленн

ых) акций 

эмитента 

или доля 

участия в 

уставном 

капитале 

юридическо

го лица 

 (в  

процентах) 

Отношение 

балансовой 

стоимости 

акций эмитента  

или доли 

участия в 

уставном 

капитале 

юридического 

лица к 

собственному 

капиталу банка  

(в процентах)   

Всего в том числе 

суммарное 

начисленное 

вознагражден

ие 

Провиз

ии 

2 3 4 5 6 7 8 9 

 Всего инвестиции 

в финансовые 

организации 

2400 2400 0 0    

Иные финансовые 

организации 
2400 2400 0 0    

простые акции        

АО "Казахстанская 

фондовая биржа" 
1100 1100   3000 0,5505 0,0021 

ЗАО "Центральный 

депозитарий 

ценных бумаг" (РК) 

200 200   1 0,4115 0,0004 

АО "Казахстанская 

фондовая биржа" 
1100 1100   3000 0,5505 0,0021 

 

Инвестиционный портфель Банка на 31 марта 2011 г. 

Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи, включают в себя следующие позиции (в тыс. 

тенге): 

 1 кв.2011 г. 2010  2009 

Казахстанские государственные облигации 32.790.996      30.838.354 20.348.673 

Корпоративные облигации 25.565.884      21.462.387 7.299.693 

Акции, не имеющие котировок 2.400      2.400 2.400 

Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для 

продажи 58.359.280      52.303.141  27.650.766 
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Ценные бумаги, удерживаемые до погашения (в тыс. тенге): 

 1 кв.2011 г.  2010        2009 

Корпоративные облигации казахстанских эмитентов  8.028.901 8.275.538 2.584.967 

Корпоративные облигации иностранных эмитентов 1.532.480 1.439.770 8.037.658 

Ценные бумаги, удерживаемые до погашения 9.561.381 9.715.308 10.622.625 

 

 

33. Дебиторская задолженность на 31 марта 2011 г. 

 

 

В данном пункте раскрывается структура дебиторской задолженности с указанием 

наименований организаций, имеющих перед эмитентом дебиторскую задолженность в размере 

пять и более процентов от общей суммы дебиторской задолженности, либо список десяти 

наиболее крупных дебиторов эмитента. 

     

                                                                                                                               (тыс.тенге) 

№ 

п/п 

Дебитор 

Остаток (в тенге) 

Срок 

погашения 

1 
 

ТОО ADVANTAGE LEGAL COMPANY 
1 190 928 02.05.2011г. 

2 
 

АО KEN DALA CENTER 
66 443 31.08.2015 г. 

3 

 АО СК ЕВРАЗИЯ 
65 288 18.03.2012 г. 

4 
 

АО КЗАЦИ 
58 300 13.08.2011г. 

5 АО НПО ЛИК 
43 317 16.05.2011г. 

6 TOO IBS PROJECT 
36 688 18.06.2011г. 

7 АО ЛОГИКОМ 

24 308 

 
31.03.2014 г. 

8 ТОО LUX-СТРОЙ-А 
23 595 15.05.2011г. 

9 ТОО ЭРНСТ ЭНД ЯНГ 
8 467 31.03.2011г. 

10 ТОО ALBA e'SPERANZA 
8 448 17.06.2011г. 

 

33-1. Сведения об активах эмитента, которые являются обеспечением обязательств 

эмитента, а также переданы в доверительное управление с указанием стоимости каждого 

актива и даты завершения действия соответствующих договоров. 
 

По состоянию на 31 декабря 2010 года и по состоянию на 31 марта 2011 года у Банка не 

было активов, которые являются обеспечением обязательств, а также переданы в доверительное 

управление.  
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34. В данном пункте указывается размер уставного и собственного капитала эмитента. 

По состоянию на 31 марта 2011 года согласно аудированной отчетности Банка 

 
                       (В тысячах тенге) 

 
Уставный 

капитал 

Общий 

банковский 

фонд 

Фонд 

переоценки 

инвести-

ционных 

ценных бумаг, 

имеющихся в 

наличии для 

продажи 

Нераспре- 

деленная 

прибыль 

Итого 

На 1 января 

2010 года 29.000.000 3.200.000 150.520 4.312.085 36.662.605 

Совокупный доход 

за отчетный 

период 

(неаудировано) – – 247.281 383.552 630.833 

На 31 марта 

2010 года 

(неаудировано) 29.000.000 3.200.000 397.801 4.695.637 37.293.438 

      

На 1 января 

2011 года 29.000.000 4.010.000 775.636 6.105.936 39.891.572 

Совокупный доход 

за отчетный 

период 

(неаудировано) – – 1.345.636 1.147.579 2.493.215 

На 31 марта 

2011 года 

(неаудировано) 29.000.000 4.010.000 2.121.272 7.253.515 42.384.787 

 

Так по состоянию на 31 марта 2011 года размер уставного капитала Банка составил          

29 000 000,0 тыс. тенге, размер собственного капитала составил 42 817 423,0 тыс. тенге. При 

этом, в отчете о финансовом положении и в отчете об изменениях в капитале, подтвержденными 

независимыми аудиторами, по состоянию на 1 января 2011 года и 31 марта 2011 года уставный 

капитал раскрыт по двум строкам: уставный капитал по номинальной стоимости в размере 

10 000 000 тыс. тенге и на сумму превышения цены размещения над номинальной стоимостью 

(эмиссионный доход) в размере 19 000 000 тыс. тенге.  

 

35. Займы. 
 

В данном пункте раскрывается информация о действующих банковских займах и кредитных 

линиях с указанием их валюты, ставках вознаграждения, видах обеспечения. Суммы к 

погашению в течение ближайших двенадцати месяцев должны быть разделены поквартально, 

остальные суммы представляются с разбивкой по годам. 
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Наименование 

контрагента 

Сумма 

привлечения 

Валюта 

привлечения 

Сумма 

непогашенного 

основного 

долга 

Процентная 

ставка  

Сумма 

основного 

дога к 

погашению 

по кварталам 

(с 30.04.2011 

по 30.04.2012) 

Сумма основного 

дога к погашению 

по годам  

Вид 

обеспечения 

АО "Фонд 
"ДАМУ" 

 

250 000 000 тенге 250 000 000 3% годовых 15 625 000  

(декабрь 2011 
года) 

2011 – 15 625 000 

2012 – 62 500 000 
2013 – 62 500 000 

2014 – 62 500 000 

2015 – 46 875 000 

нет 

АО "Фонд 
"ДАМУ" 

 

6 000 000 000 тенге 4 615 384 614 8% годовых 461 538 456 

(август 2011 
года) 

2011- 461 538 462 

2012 – 923 076 924 
2013 – 923 076 924 

2014 – 923 076 924 

2015 – 923 076 924 
2016 – 461 538 456 

нет 

АО "Фонд 
"ДАМУ" 

 

35 500 000 тенге 27 597 175,49 5,5% годовых 2 508 834,14 

(ноябрь 2011 

года) 

2011 – 2 508 834,14 

2012 – 5 017 668 

2013- 5 017 668 
2014 – 5 017 668 

2015- 5 017 668 

2016 – 5 017 668 

нет 

 

Информация о привлеченных действующих банковских займах  
 

 

Наименован
ие 

контрагента 
 

Сумма 
привлечени

я 
 

Валюта 
привлечени

я 
 

Сумма 
непогашенног

о 
основного 

долга 
 

Процент-

ная 
ставка 

 

Суммы 
основного 

долга к 
погашени

ю + 
проценты 
(30.04.2011 

г. 
-

30.04.2012г
. 

По 
кварталам

) 
( и по 
годам) 

Суммы 
основного 

долга к 
погашению 
(по годам 
начиная с 

30.04.2011г.
) 
 

Вид 
обеспе-

чения 
 

ОАО 
Сбербанк 
России 

1 000 000 EUR 1 000 000 1,46 2 кв. 2011г. 
– 1 000 000 
+ 160 

1 000 000 – 
2011г. 

нет 

 

Информация о размещенных действующих банковских займах  
 

Наименова-

ние 
контрагента 

 

Сумма 
размещения 

 

Валюта 
привлеч

ения 
 

Сумма 
непогашенного 

основного 
долга 

 

Про-

цен-

тная 
Став-

ка 
 

Суммы 
основного 

долга к 
погашению + 

проценты 
(30.04.2011 г. -

30.04.2012г. 
По кварталам) 
( и по годам) 

Суммы 
основного 

долга к 
погашению 
(по годам 
начиная с 

30.04.2011г.) 
 

Вид 
обеспе-

чения 
 

ГУ 
Национальн

ый Банк РК 

 

10 000 000 000    тенге 10 000 000 000    1 2 кв. 2011г. – 

10 000 000 000 

+ 8 611 111,1 

2011г. – 

10 000 000 0

00  

нет 

ГУ 
Национальн

2 000 000 000    тенге 2 000 000 000    1 2 кв. 2011г. – 

2 000 000 000 + 

2011г. – 

2 000 000 00

нет 
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ый Банк РК 

 
1 666 666,7 0   

ГУ 
Национальн

ый Банк РК 

 

1 500 000 000    тенге 1 500 000 000    1 2 кв. 2011г. –  1 

500 000 000 + 

1 208 333,3 

2011г. – 

1 500 000 00

0  

нет 

ГУ 
Национальн

ый Банк РК 

 

3 500 000 000    тенге 3 500 000 000    1 2 кв. 2011г. – 

3 500 000 000 + 

2 916 666,7 

2011г. – 

3 500 000 00

0  

нет 

ГУ 
Национальн

ый Банк РК 

 

2 000 000 000    тенге 2 000 000 000    1 2 кв. 2011г. – 

2 000 000 000 + 

1 777 777,8 

2011г. – 

2 000 000 00

0  

нет 

ГУ 
Национальн

ый Банк РК 

 

3 000 000 000    тенге 3 000 000 000    1 2 кв. 2011г. – 

3 000 000 000 + 

2 500 000 

2011г. – 

3 000 000 00

0  

нет 

ГУ 
Национальн

ый Банк РК 

 

1 000 000 000    тенге 1 000 000 000    1 2 кв. 2011г. – 

1 000 000 000 + 

805 555,6 

 

2011г. – 

1 000 000 00

0  

 

нет 

ГУ 
Национальн

ый Банк РК 

 

4 000 000 000    тенге 4 000 000 000    1 2 кв. 2011г. – 

4 000 000 000 + 

3 444 444,4 

2011г. – 

4 000 000 00

0  

нет 

ГУ 
Национальн

ый Банк РК 

 

1 500 000 000    тенге 1 500 000 000    1 2 кв. 2011г. – 

1 500 000 000 + 

1 250 000 

2011г. – 

1 500 000 00

0  

нет 

ГУ 
Национальн

ый Банк РК 

 

2 000 000 000    тенге 2 000 000 000    1 2 кв. 2011г. – 

2 000 000 000 + 

1 611 111,1 

2011г. – 

2 000 000 00

0  

нет 

ГУ 
Национальн

ый Банк РК 

 

 6 000 000 000    тенге  6 000 000 000    1 2 кв. 2011г. – 

6 000 000 000 + 

5 333 333,3 

2011г. – 

6 000 000 00

0  

нет 

ОАО 

Промсвязьбан

к 

150 000 000    Российс

кие 

рубли 

150 000 000    4 2 кв. 2011г. – 

150 000 000 + 

65 753,4 

2011г. – 

150 000 000  

нет 

ОАО Банк 

ВТБ 

150 000 000    Российс

кие 

рубли 

150 000 000    4 2 кв. 2011г. – 

150 000 000 + 

65 753,4 

2011г. – 

150 000 000  

нет 

ОАО 
Сбербанк 
России 

100 000 000    Российс

кие 

рубли 

100 000 000    3,22 2 кв. 2011г. – 

100 000 000 + 

264 657,5 

2011г. – 

100 000 000  

нет 

ОАО 
Сбербанк 
России 

100 000 000    Российс

кие 

рубли 

100 000 000    3,88 2 кв. 2011г. – 

100 000 000 + 

956 712,3 

2011г. – 

100 000 000  

нет 

ОАО 
Сбербанк 
России 

100 000 000    Российс

кие 

рубли 

100 000 000    3,56 2 кв. 2011г. – 

100 000 000 + 

1 168 739,7 

2011г. – 

100 000 000  

нет 

ОАО 
Сбербанк 
России 

60 000 000    Российс

кие 

рубли 

60 000 000    3,89 2 кв. 2011г. – 

60 000 000 + 

581 901,4 

2011г. – 

60 000 000  

нет 

ОАО Ханты-

Мансийский 

Банк 

150 000 000    Российс

кие 

рубли 

150 000 000    7,2 3 кв. 2011г. – 

150 000 000 + 

10 800 000 

2011г. – 

150 000 000  

нет 
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Полученные и непогашенные внешние заимствования 

ДБ АО "Сбербанк" 

 

контрагента 
Сумма 

привлечения 

Валюта 

привлече

ния 

Сумма 

непогашенного 

основного долга 

Процентная 

ставка  

Сумма основного 

дога к погашению 

по кварталам (с 

30.04.2011 по 

30.04.2012) 

Вид обеспечения 

I I  кв.2011г.             

АО 
"Ситибанк 
Казахстан" 

1 425 000,00 USD 1 425 000,00 2,395 1 425 000,00 нет 

АО 
"Ситибанк 
Казахстан" 

4 275 000,00 USD 4 275 000,00 2,18906 4 275 000,00 нет 

Итого:   USD 5 700 000,00       

I I I  кв.2011г.             

Commerzbank 
AG 

2 924 692,80 USD 2 924 692,80 1,71111 2 924 692,80 нет 

Commerzbank 
AG 

2 708 365,97 USD 2 708 365,97 1,623333 2 708 365,97 нет 

Commerzbank 
AG 

10 245 
900,00 

USD 10 245 900,00 2,28031 10 245 900,00 нет 

The Bank of 
New York 
Mellon, 
Frankfurt 
Branch 

5 700 000,00 USD 5 700 000,00 3,221733 5 700 000,00 нет 

Commerzbank 
AG 

322 300,00 EUR 322 300,00 3,79222 322 300,00 нет 

Commerzbank 
AG 

80 703,20 EUR 80 703,20 3,39 80 703,20 нет 

Итого:   USD 21 578 958,77    

  EUR 403 003,20    

I  кв. 2012г.       

CITIBANK 
Europe PLC, 
Dublin 

12 000 000,0
0 

USD 12 000 000,00 1,74 12 000 000,00 нет 

Standard 
Chartered 
Bank, London 

730 604,00 EUR 730 604,00 2,53 730 604,00 нет 

Standard 
Chartered 
Bank, London 

1 304 842,00 EUR 1 304 842,00 2,54 1 304 842,00 нет 

Итого:   USD 12 000 000,00    

  EUR 2 035 446,00    

I I  кв.2012г.       
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The Bank of 
New York 
Mellon, 
Frankfurt 
Branch 

1 957 861,00 USD 1 631 550,84 1,98 1 631 550,84 нет 

The Bank of 
New York 
Mellon, 
Frankfurt 
Branch 

1 036 000,00 USD 863 333,34 1,98 863 333,34 нет 

АО 
"Ситибанк 
Казахстан" 

6 500 000,00 USD 6 500 000,00 2,86 6 500 000,00 нет 

Standard 
Chartered 
Bank, London 

117 910,00 EUR 117 910,00 2,73 117 910,00 нет 

Standard 
Chartered 
Bank, London 

1 187 837,00 EUR 1 187 837,00 2,74 1 187 837,00 нет 

Итого:  USD 8 994 884,18    

  EUR 1 305 747,00    

Всего:  USD 48 273 842,95    

  EUR 
3 744 196,20 

 
   

 

36. Кредиторская задолженность, связанная с осуществлением эмитентом основной 

деятельности (задолженность перед поставщиками, авансы полученные). 

 

В данном пункте раскрывается структура кредиторской задолженности с указанием суммы 

задолженности и наименования организаций, перед которыми эмитент имеет задолженность в 

размере более пяти процентов от общей суммы кредиторской задолженности, либо список 

первых десяти наиболее крупных кредиторов эмитента по состоянию на 31 марта 2011 года. 

 

№ 

п/п 
Кредитор Остаток (в тенге) Срок погашения 

1 

 

АО Уральскнефтегазгеология 

 

168.421.383 14.06.2014г. 

2 
ТОО "НАРГИЗ" 

 
83.992.894 11.05.2011г. 

3 

 
AMEX (чеки) 363.114.014 До востребования 

 

36-1. Размер чистого дохода (убытка), полученного (понесенного) эмитентом за три 

последних завершенных финансовых года (в разрезе по итогам каждого из трех лет). 

 

год Чистая прибыль, тыс.тенге 

2008 2 319 800 

2009 2 158 263 

2010 2 603 851 

За 1 квартал 2011 г. 1 147 579 
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36-2. Левередж. 

 

В данном пункте указывается величина левереджа эмитента по состоянию на первый день 

каждого из трех последних завершенных финансовых лет, а также на конец последнего квартала 

перед подачей проспекта выпуска облигаций (облигационной программы). 
 

Дата 01.01.2008 01.01.2009 01.01.2010 01.01.2011 

За              

1 квартал 

2011 г. 

Величина левереджа 0,80 1,84 4,99 6,10 7,01 

 

 

36-4. Указываются чистые потоки денежных средств, полученные от деятельности 

эмитента, за один из двух последних завершенных финансовых лет согласно его 

финансовой отчетности, подтвержденной аудиторским отчетом. 
 

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ 
 

За год, закончившийся 31 декабря 2010 года 

(В тысячах тенге) 

 

За  год, закончившийся 

31 декабря 

2010 2009 

Денежные потоки от операционной 

деятельности:   

Проценты полученные 19.493.231 13.553.102 

Проценты уплаченные (5.973.415) (4.905.093) 

Комиссии полученные 4.620.066 3.150.567 

Комиссии уплаченные (541.810) (366.275) 

Чистые расходы, уплаченные по операциям с 

производными финансовыми инструментами  1.556.926 

Чистые доходы, полученные по операциям в 

иностранной валюте 1.894.719 1.463.823 

Прочие операционные доходы 82.888 183.661 

Операционные расходы, уплаченные (7.442.333) (5.978.200) 

Денежные потоки от операционной 

деятельности до изменений в операционных 

активах и обязательствах 12.133.346 8.658.511 

Чистое уменьшение / (увеличение) в 

операционных активах   

Средства в других банках 743.057 (1.178.970) 

Кредиты и авансы клиентам (81.965.677) (20.760.017) 

Прочие активы (746.541) (1.150.243) 

Чистое (уменьшение) / увеличение в 

операционных обязательствах   

Средства кредитных учреждений 6.912.535 6.694.886 

Средства корпоративных клиентов 46.048.280 86.519.888 

Средства физических лиц (2.170.778) 25.132.529 

Оплата текущего налогового обязательства (231.632)  

Прочие обязательства 362.940 426.218 

Чистое (расходование) / поступление денежных 

средств от операционной деятельности до 

подоходного налога (18.914.470) 104.342.802 

Корпоративный подоходный налог уплаченный (456.739) (642.232) 



 49 

Чистое (расходование) / поступление денежных 

средств от операционной деятельности (19.371.209) 103.700.570 

Денежные потоки от инвестиционной 

деятельности:   

Приобретение основных средств (2.263.808) (2.005.768) 

Авансы, выданные для приобретения основных 

средств 152.615 97.489 

Поступления от реализации основных средств 3.540  

Приобретение нематериальных активов (156.540) (120.793) 

Приобретение инвестиционных ценных бумаг, 

имеющихся в наличии для продажи (46.947.524)  

Поступления от продажи и погашения 

инвестиционных ценных бумаг, имеющихся в 

наличии для продажи 23.420.989 (19.164.149) 

Приобретение инвестиционных ценных бумаг, 

удерживаемых до погашения (2.331) (10.427.605) 

Поступления от погашения  инвестиционных 

ценных бумаг, удерживаемых до погашения 702.665  

Чистое расходование денежных средств в 

инвестиционной деятельности (25.090.394) (31.620.826) 

Денежные потоки от финансовой 

деятельности:   

Погашение выпущенных долговых ценных бумаг (3.000.000)  

Поступления от выпуска долговых ценных бумаг 9.392.900  

Чистое поступление денежных средств от 

финансовой деятельности 6.392.900  

Влияние изменений обменного курса на 

денежные средства и их эквиваленты  312.133 (1.829.659) 

Чистое (уменьшение)/увеличение денежных 

средств и их эквивалентов (37.756.570) 70.250.085 

Денежные средства и их эквиваленты на 

начало года 80.029.706 9.779.621 

Денежные средства и их эквиваленты на конец 

года 42.273.136 80.029.706 

   

Неденежные сделки:   

Перегруппировка кредитов и авансов клиентам в 

активы, предназначенные для продажи (1.306.517) (1.245.691) 

 
VI. Сведения о выпусках ценных бумаг 

  

37. В отношении всех зарегистрированных выпусков эмиссионных ценных бумаг эмитента 

до даты принятия решения о выпуске облигаций, указываются: 
 

1) общее количество, вид и номинальная стоимость облигаций каждого выпуска, количество 

размещенных облигаций по каждому выпуску, а также общий объем денег, привлеченных при 

размещении, сумма основного долга, сумма начисленного и выплаченного вознаграждения по 

каждому выпуску, количество выкупленных облигаций, с указанием даты выкупа. Орган, 

осуществивший государственную регистрацию выпуска облигаций, государственный 

регистрационный номер и дату государственной регистрации такого выпуска; 

2) общее количество, вид и номинальная стоимость акций, оплаченных учредителями, а 

также общая сумма денег, привлеченных при размещении акций. Количество акций, 

находящихся в обращении, выкупленных, с указанием цены выкупа на последнюю дату. Дата 
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утверждения методики выкупа акций. Орган, осуществивший государственную регистрацию 

выпуска акций, государственный регистрационный номер и дата государственной регистрации 

такого выпуска; 

3) сведения о фактах неисполнения эмитентом своих обязательств перед держателями 

ценных бумаг (невыплата (задержка в выплате) вознаграждения по облигациям, невыплата 

(задержка в выплате) дивидендов по акциям), включая информацию о размерах неисполненных 

обязательств и сроке просрочки исполнения таковых, сумма начисленных, но не выплаченных 

вознаграждений по ценным бумагам (отдельно по видам и выпускам); 

4) в случае, если какой-либо выпуск ценных бумаг был приостановлен или признан 

несостоявшимся либо аннулирован, указывается государственный орган, принявший такие 

решения, основания и дату их принятия; 

5) даты выплат вознаграждения по каждому зарегистрированному выпуску, суммы, 

подлежащие выплате, даты выкупа и суммы, выплаченные при погашении по каждому выпуску; 
 

Сведения о выпусках долговых ценных бумаг Банка: 
 

Условия выпуска Выпуск 2001 
(погашен) 

Выпуск 2003 
(погашен) 

Выпуск 2004 

 

Общий объем 1 500 000 000 тенге 3 000 000 000 тенге 3 000 000 000 тенге 

Общее количество 
облигаций 

1 500 000 штук 3 000 000 000 штук 3 000 000 000 штук 

Вид облигаций именные купонные 
облигации 
субординированные 

именные купонные 
облигации 
субординированные 

именные купонные облигации 
субординированные 

Номинальная стоимость 1 000 1 1 

Валюта выпуска Тенге Тенге Тенге 

Срок обращения 5 лет 7 лет 7 лет 

Ставка купона 15,00% 11,00% Ставка купона – 8.5% годовых в 
первый купонный период 
обращения. В последующие 
периоды – купонная ставка 
плавающая, зависящая от уровня 
инфляции, пересматриваемая 
каждые шесть месяцев и 
рассчитываемая следующим 
образом: 
r = i + 2%,где r – ставка 
вознаграждения в процентах 
годовых; i – инфляция, 
рассчитываемая как 
прирост/снижение индекса 
потребительских цен (значение 
индекса в процентах минус 100%), 
публикуемого Агентством 
Республики Казахстан по 
статистике за последние 
двенадцать месяцев, 
предшествующих двум месяцам до 
даты выплаты очередного 
вознаграждения. 
Значение верхнего предела ставки 
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вознаграждения – 12.0% годовых, 
нижнего – 2.5%. 

Срок погашения 01.09.2006 04.07.2010 01.11.2011 

Количество 
размещенных облигаций  

1 166 000 шт. 3 000 000 000 шт. 2 429 600 000 шт. 

Количество 
выкупленных обл. 

334 000 шт. нет нет 

Общий объем денег 
привлеченных при 
размещении (по 
номинальной 
стоимости) 

1 166 000 000 тенге 3 000 000 000 тенге 2 429 600 000 тенге 

Сведения о 
государственной 
регистрации выпуска 

Выпуск 
зарегистрирован НБ 
РК 21.08.01 под 
номером А41. 
НИН: 
KZ2CKY05A416 

Выпуск 
зарегистрирован НБ РК 
24.06.03 под номером 
А79. 
НИН: KZ2CKY07A792 

Выпуск зарегистрирован НБ РК 
24.10.04 под номером В35. 
НИН: KZ2CKY07B352 

Общий размер выплат 
по облигациям 

основной долг – 
1 166 000 000 тенге; 

основной долг – 
3 000 000 000 тенге; 

основной долг – 0 тенге; 

выплаченный купон – 
818 500 875,00 тенге; 

выплаченный купон – 
730 246 000,00 тенге; 

выплаченный купон – 1 377 012 
200 тенге; 

начислено 
вознаграждений на 
01.06.06.- 73 846 666 
тенге. 

начислено 
вознаграждений на 
01.06.06.- 139 333 333 
тенге. 

начислено вознаграждений на 
31.03.11.- 103 258 000,00 тенге. 

Даты выплат 

вознаграждения 
Выпуск погашен Выпуск погашен 1 мая и 1 ноября ежегодно 

 
 

Условия выпуска Выпуск 2010 

 

Выпуск 2010 

Общий объем 5 000 000 000 тенге 5 000 000 000 тенге 

Общее количество 

облигаций 

5 000 000 000 штук 5 000 000 000 штук 

Вид облигаций именные купонные 

субординированные  

именные купонные субординированные  

Номинальная стоимость 1 1 

Валюта выпуска Тенге Тенге 

Срок обращения 7 лет 9 лет 
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Ставка купона 9,00% в первый год обращения ставка 

вознаграждения (купона) составит 10%  

(десять процентов) годовых от номинальной 

стоимости облигации; на последующие 

периоды купонного обращения ставка 

купонного вознаграждения плавающая, 

зависящая от уровня инфляции, 

пересматриваемая каждые шесть месяцев и 

рассчитывается по следующей формуле:          

r = i + m, где r – ставка купонного 

вознаграждения; i – инфляция, 

рассчитываемая как прирост/снижение 

индекса потребительских цен (значение 

индекса в процентах минус 100%), 

публикуемого Агентством Республики 

Казахстан по статистике за последние 12 

месяцев, предшествующих двум месяцам до 

даты выплаты очередного вознаграждения; m 

-  фиксированная маржа в размере 1,0% 

(один процент) годовых. Значение нижнего 

предела ставки купонного вознаграждения 

устанавливается на уровне 4,0% (четыре 

процента) годовых, верхнего предела ставки 

купонного вознаграждения – на уровне 

10,0% (десять процентов) годовых; 

Срок погашения 26.08.2017 26.08.2019 

Количество размещенных 

облигаций  

4 702 900 000 шт. 4 690 000 000 шт. 

Количество выкупленных 

обл. 
нет нет 

Общий объем денег 

привлеченных при 

размещении (по 

номинальной стоимости) 

4 702 900 000 тенге 4 690 000 000 тенге 

Сведения о 

государственной 

регистрации выпуска 

Выпуск зарегистрирован под 

номером С17-1 Агентством 

Республики Казахстан по 

регулированию и надзору 

финансового рынка и финансовых 

организаций  от 16 августа 2010 года 

Данный выпуск является первым 

выпуском в пределах Первой 

облигационной программы Банка,  

зарегистрированной Агентством 

Республики Казахстан по 

регулированию и надзору 

финансового рынка и финансовых 

организаций  от 18 июля 2007 года за 

№ С17. Общий объем выпуска 

Первой облигационной программы  

в денежном выражении составлял 

10 000 000, 0 (десять миллиардов) 

тенге. 

Выпуск зарегистрирован под номером С17-2 

Агентством Республики Казахстан по 

регулированию и надзору финансового 

рынка и финансовых организаций  от 16 

августа 2010 года. Данный выпуск является 

вторым выпуском в пределах Первой 

облигационной программы Банка, 

зарегистрированной Агентством Республики 

Казахстан по регулированию и надзору 

финансового рынка и финансовых 

организаций  от 18 июля 2007 года за № С17. 

Общий объем выпуска Первой 

облигационной программы  в денежном 

выражении составлял 10 000 000, 0 (десять 

миллиардов) тенге. 

 

Общий размер выплат по 

облигациям 

основной долг – 0 тенге; основной долг – 0 тенге; 

выплаченный купон –  211 630 500 

тенге; 

выплаченный купон –  234 500 000 тенге; 

начислено вознаграждений на 

30.04.11.- 76 422 125,00 тенге. 

начислено вознаграждений на 31.03.11.-

84 680 555,56 тенге. 
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Даты выплат 

вознаграждения 

В течение 10 дней со дня 

следующего за датой фиксации 

реестра 

В течение 10 дней со дня следующего за 

датой фиксации реестра 

 
Сведения по акциям Банка: 
 

1-й выпуск: 

а) вид ценных бумаг: простые именные акции; 

б) структура выпуска: 102 простые именные акции номинальной стоимостью 630 000 тенге на 

общую сумму 64 260 000 тенге; 

в) дата государственной регистрации выпуска: 16.04.96 г.; №А0025 Национальная комиссия 

Республики Казахстан по ценным бумагам; 

г) дата окончания размещения: 16.04.96 г; 

д) способ размещения ценных бумаг – закрытый; 

е) размер дивидендов (по годам): 1996 г. - 22 816 000 тенге; 

ж) дата утверждения отчета об итогах  выпуска- 24.05.96 г; 

Выпуск аннулирован при регистрации 2-го выпуска акций - 31.01.1997 г. 

 

2-й выпуск (объем 1-го выпуска включен во 2-ой выпуск в связи с изменением структуры 

выпуска): 

а) вид ценных бумаг: простые именные акции; 

б) структура выпуска: 1500 простых именных акций, номинальной стоимостью - 63 000 тенге, 

на общую сумму 94 500 000 тенге; 

в) дата государственной регистрации выпуска: 31.01.1997 г. №А0025-1 Национальная комиссия 

Республики Казахстан по ценным бумагам; 

г) дата окончания размещения: 31.01.1997 г; 

д) способ размещения ценных бумаг – закрытый;  

е) размер дивидендов (по годам): 1997 г. - 42 786 000 тенге; 

ж) дата утверждения отчета об итогах выпуска: 22.04.97 г. Выпуск аннулирован при 

регистрации 3-го выпуска акций – 18.12.1998 г. 

Свидетельство о государственной регистрации выпуска ценных бумаг от 24.11.1997 г. выдано в 

связи с изменением наименования ОАО «TEXAKABANK». 

  

3-й выпуск (объем 2-го выпуска включен в 3-ий выпуск в связи с изменением структуры 

выпуска): 

а) вид ценных бумаг: простые акции; 

б) структура выпуска: 600 000 простых акций, номинальной стоимостью – 10 долларов США, на 

общую  сумму 6 000 000 долларов США; 

в) дата государственной регистрации выпуска: 18.12.1998 г. №А3708-2 Национальная комиссия 

Республики Казахстан по ценным бумагам; 

г) дата окончания размещения: 14.12.1999 г; 

д) способ размещения ценных бумаг – открытый;  

е) размер дивидендов (по годам): 1998 г. – 2 270 664,86 долларов США; 1999 г. - 1 186 200 

долларов США. Дивиденды направлены на оплату акций банка 3-го выпуска; 

ж) дата утверждения отчета об итогах выпуска: 24 ноября 1999 г. и 19 сентября 2000 г; 

з) дата аннулирования выпуска – 11.09.2002 г. 

 

4-й выпуск: 

а) вид ценных бумаг: простые акции; 

б) структура выпуска: 100 000 простых акций, номинальной стоимостью – 10 долларов США, на 

общую сумму 1 000 000 долларов США; 
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в) дата государственной регистрации выпуска: 13.12.2000 г. №А3708-3 Национальный Банк 

Республики Казахстан; 

г) дата окончания размещения: 26.12.2001 г; 

д) способ размещения ценных бумаг – открытый; 

е) размер дивидендов (по годам): 2001 г. - 800 000 долларов США. Дивиденды направлены на 

оплату акций банка 4-го выпуска; 

ж) дата утверждения отчета об итогах выпуска: 10 августа 2001 г., 22 января 2002 г., 22 апреля 

2002 г; 

з) дата аннулирования выпуска – 11.09.2002 г. 

 

5-й выпуск: 

а) вид ценных бумаг: простые акции; 

б) структура выпуска: 973 380 простых акций, номинальной стоимостью – 1000 тенге, на общую 

сумму 973 380 000 тенге; 

в) дата государственной регистрации выпуска: 11.09.2002 г. №А3708-4 Национальный Банк 

Республики Казахстан; 

г) дата окончания размещения: 23.09.2002 г; 

д) способ размещения ценных бумаг – открытый;  

е) дивиденды не выплачивались; 

ж) дата утверждения отчета об итогах выпуска: 24.12.2002 г; 

з) выпуск вошел в 6-ой выпуск акций Банка. 

 

«6-й выпуск: 

а) вид ценных бумаг: простые акции; 

б) структура выпуска: 2 000 000 простых именных акций, номинальной стоимостью – 1000 

тенге, на общую сумму 2 000 000 000 тенге; 

в) дата государственной регистрации выпуска: 16.10.2003 г. №А3708-5 Национальный Банк 

Республики Казахстан; 

г) дата окончания размещения: 05.12.05 

д) способ размещения ценных бумаг – открытый;  

е) дивиденды не выплачивались; 

ж) дата утверждения отчета об итогах выпуска: 28.12.2005 г. 

 

Сведения о выпуске объявленных акций 

а) количество акций - 10 000 000 (десять миллионов) простых именных акций; 

б) номинальная стоимость одной акции 1 000 тенге на общую сумму 10 000 000 000 (десять 

миллиардов) тенге 
 

Эмитент не имеет фактов неисполнения своих обязательств перед держателями ценных бумаг. 

 

Факты приостановления, признания несостоявшимся какого-либо выпуска ценных бумаг не 

имели места в деятельности Эмитента. 

 

6) размер дивиденда на одну акцию (простую, привилегированную) за каждый год из двух 

последних финансовых лет или за период фактического существования, с указанием суммы 

начисленных дивидендов и суммы выплаченных дивидендов; 

Базовая прибыль на акцию рассчитывается делением чистого дохода за период, 

причитающегося держателям простых акций, на средневзвешенное количество акций, 

находящихся в обращении в течение периода. Банк не имеет опциона или конвертируемых 

долговых или долевых инструментов. 
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Далее представлены данные по прибыли и акциям, использованные в расчѐтах базовой и 

разводнѐнной прибыли на акцию: 

 

 

За год, закончившийся 

31 декабря (тыс. тенге) 

 2010 2009  

Чистая прибыль за период, приходящийся на акционеров 

Банка  2.603.851 2.158.263 

Средневзвешенное количество простых акций для целей 

определения базовой и разводненной прибыли на акцию 10.000.000 10.000.000 

Базовая и разводненная прибыль на акцию (в тенге) 260,385 215,826 

 

На 31 марта 2011 года и 31 декабря 2010 года в Банке отсутствовали финансовые 

инструменты, разводняющие прибыль на акцию. 

 

За 2009 и 2010 года выплаты дивидендов не производилось. 

 

7) основные рынки, на которых осуществляется торговля ценными бумагами эмитента, включая 

наименования организаторов торгов; 
 

N 

п/п 

Вид ценных бумаг Наименование организаторов торгов 

1. Облигации АО «Казахстанская фондовая биржа» 
 

8) права, представляемые каждым видом ранее выпущенных облигаций их держателям, в том 

числе права, реализованные при нарушении ограничений (ковенант) и предусмотренные 

договорами купли-продажи ценных бумаг, заключенными с держателями, с указанием порядка 

реализации данных прав держателей. 

 

По ранее выпущенным облигациям  держатели облигаций имеют право: 

- на получение номинальной стоимости, принадлежащих им облигаций, по наступлению даты 

погашения облигаций;  

- на получение купонного вознаграждения по наступлению даты выплаты купонного 

вознаграждения, в соответствии с условиями выпусков;  

- свободно распоряжаться принадлежащими им облигациями в соответствии с условиями 

выпусков и законодательством Республики Казахстан;  

      Прочие права, вытекающие из права собственности на облигации, в соответствии с 

условиями выпусков и законодательством Республики Казахстан.  

 

В рамках ранее выпущенных ценных бумаг Банка не нарушались принятые ограничения 

договоров купли- продажи ценных бумаг, заключенных с держателями. 
 

VII. Сведения о выпуске облигаций (данный раздел при государственной регистрации 
облигационной программы не заполнятся) 

   

VIII. Дополнительная информация 
  

41-1. При государственной регистрации облигационной программы указываются: 
 

 события, при наступлении которых может 
быть объявлен дефолт по облигациям 
эмитента и при каких условиях держатели 

Дефолт по облигациям Банка – это невыплата или 
неполная выплата вознаграждения (купона) и/или 
номинальной стоимости по облигациям в течение 
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облигаций имеют право потребовать 
досрочного погашения облигаций; 

10 календарных дней, отсчитываемых со дня, 
следующего за днем окончания установленных 
проспектом сроков выплаты вознаграждения или 
основного долга.  

В случае невыплаты или неполной выплаты по 
вине Банка купонного вознаграждения и\или 
основного долга по облигациям в сроки, 
установленные Проспектом, Банк выплачивает 
держателям облигаций выпуска пеню за каждый 
день просрочки, исчисляемую исходя из 
официальной ставки рефинансирования 
Национального Банка Республики Казахстан на 
день исполнения денежного обязательства или его 
части.  
При наступлении дефолта по облигациям 

Инвестор имеет право востребовать долг по 

данным облигациям в соответствии с 

действующим законодательством Республики 

Казахстан. 

 меры, которые будут предприняты 
эмитентом в случае дефолта по 
облигациям, процедуры защиты прав 
держателей облигаций при неисполнении 
или ненадлежащем исполнении 
обязательств по выплате вознаграждения 
по облигациям; 

Банк осуществляет все необходимые мероприятия 

и принимает все  необходимые меры в целях 

недопущения дефолтов по своим обязательствам. 

При наступлении дефолта по облигациям Банк 

приложит все усилия для устранения причин, 

вызвавших дефолт, в том числе, предпримет меры: 

1) по эффективному управлению ликвидностью 

Банка в сложившейся ситуации; 

2)   по недопущению оттока депозитов; 

3)  по оптимизации кредитного портфеля в целях 

обеспечения возвратности выданных ссуд; 

4) по выполнению мероприятий связанных с        

обеспечением достаточного уровня 

ликвидности для дальнейшего выполнения 

обязательств Банка; 

5) иные меры в зависимости от наступившего 

события. 

Реструктуризация обязательств Банка при 

наступлении дефолта по облигациям будет 

осуществляться в порядке и на условиях, 

предусмотренных законодательством Республики 

Казахстан 

 подробное описание порядка, срока и 
способа доведения эмитентом до сведения 
держателей облигаций информации о 
фактах наступления дефолта, которая 
должна включать в себя объем 
неисполненных обязательств, причину 
неисполнения обязательств, а также 
перечисление возможных действий 
держателей облигаций по удовлетворению 
своих требований, включая порядок 
обращения с требованием к эмитенту,  

В течение 10 (десяти) рабочих дней со дня 

возникновения события дефолта Банк 

информирует держателей облигаций посредством 

размещения сообщения на официальном сайте                               

АО «Казахстанская фондовая биржа», а также на 

сайте Банка следующего содержания:  

- информация о факте дефолта,  

- объем неисполненных обязательств Банка на 

дату дефолта,  

- причины неисполнения обязательств,  

-перечисление возможных действий держателей  
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ССООВВЕЕТТННИИКК    

ППРРЕЕДДССЕЕДДААТТЕЕЛЛЯЯ  ППРРААВВЛЛЕЕННИИЯЯ  ((11))    

ССООВВЕЕТТ  ДДИИРРЕЕККТТООРРООВВ    

ППРРААВВЛЛЕЕННИИЕЕ  ББААННККАА    

ППРРЕЕДДССЕЕДДААТТЕЕЛЛЬЬ  

ППРРААВВЛЛЕЕННИИЯЯ    

ЗЗААММЕЕССТТИИТТЕЕЛЛЬЬ  

ППРРЕЕДДССЕЕДДААТТЕЕЛЛЯЯ  

ППРРААВВЛЛЕЕННИИЯЯ    

ААДДММИИННИИССТТРРААТТИИВВННОО--ХХООЗЗЯЯЙЙССТТ--

ВВЕЕННННЫЫЙЙ  ДДЕЕППААРРТТААММЕЕННТТ    

РРааззввииттииее  ммааттееррииааллььнноо--ттееххннииччеессккоойй  

ббааззыы  ББааннккаа,,  ооббеессппееччееннииее  ммааттеерр..--

ттееххнниичч..  рреессууррссааммии  ии  ууссллууггааммии  

 

ДДЕЕППААРРТТААММЕЕННТТ  

РРЕЕГГИИООННААЛЛЬЬННООГГОО  РРААЗЗВВИИТТИИЯЯ      

ППллааннииррооввааннииее,,  ккооннттрроолльь  

ииссппооллннеенниияя  ммееррооппрриияяттиийй  ппоо  

ррааззввииттииюю  ффииллииааллььнноойй  ссееттии  ааннааллиизз  

ээффффееккттииввннооссттии  ффииллииааллььнноойй  ссееттии  

 

ДДЕЕППААРРТТААММЕЕННТТ    ППОО  РРААББООТТЕЕ  СС      

ППРРООББЛЛЕЕММННЫЫММИИ      ЗЗААЙЙММААММИИ    

ААннааллиизз  ппррооббллееммннооггоо  ккррееддииттннооггоо  

ппооррттффеелляя  ррааббооттаа  ппоо  ввооззввррааттуу  

ззааддооллжжееннннооссттеейй    

 

ДДЕЕППААРРТТААММЕЕННТТ  

ООРРГГААННИИЗЗААЦЦИИООННННООГГОО  

УУППРРААВВЛЛЕЕННИИЯЯ  ИИ  

ДДЕЕЛЛООППРРООИИЗЗВВООДДССТТВВАА      

ООррггааннииззаацциияя  ррааббооттыы  ппоо  

ддооккууммееннттооооббооррооттуу,,  ккооннттрроолльь  

ииссппооллннеенниияя  рраассппоорряяддииттееллььнныыхх  

ддооккууммееннттоовв      

 
ДДЕЕППААРРТТААММЕЕННТТ  ККААССССООВВЫЫХХ  

ООППЕЕРРААЦЦИИЙЙ  ИИ  ИИННККААССССААЦЦИИИИ    

ППллааннииррооввааннииее,,  ооццееннккаа  ии  ммооннииттооррииннгг  

ллииммииттоовв  ддееннеежжнноойй  ннааллииччннооссттии,,  

ддооссттааввккаа  ддееннеежжнноойй  ннааллииччннооссттии,,  

ииннккаассссаацциияя  ии  ззааггррууззккаа  ббааннккооммааттоовв  

 

ДДЕЕППААРРТТААММЕЕННТТ  

ИИННВВЕЕССТТИИЦЦИИООННННООГГОО  

ББААННККИИННГГАА  ИИ  ППРРООЕЕККТТННООГГОО  

ФФИИННААННССИИРРООВВААННИИЯЯ      

ССррееддннее--  ии  ддооллггооссррооччннооее  

ккррееддииттооввааннииее  ииннввеессттииццииоонннныыхх  ии  

ссттррооииттееллььнныыхх  ппррооееккттоовв  

ккооррппооррааттииввнныыхх  ккллииееннттоовв 

ЗЗААММЕЕССТТИИТТЕЕЛЛЬЬ  

ППРРЕЕДДССЕЕДДААТТЕЕЛЛЯЯ  ППРРААВВЛЛЕЕННИИЯЯ  

ППОО  РРООЗЗННИИЧЧННООММУУ  ББИИЗЗННЕЕССУУ    

ДДЕЕППААРРТТААММЕЕННТТ  ККРРЕЕДДИИТТООВВААННИИЯЯ  

ЧЧААССТТННЫЫХХ    ККЛЛИИЕЕННТТООВВ      

РРааззррааббооттккаа  ппррооддууккттоовв  ии  ууссллооввиийй  

ккррееддииттоовваанниияя  ччаассттнныыхх  ккллииееннттоовв,,  

ооццееннккаа  ккааччеессттвваа  ии  ккллаассссииффииккаацциияя  

ппооррттффеелляя  ппооттррееббииттееллььссккооггоо  

ккррееддииттоовваанниияя    

ДДЕЕППААРРТТААММЕЕННТТ  РРААЗЗВВИИТТИИЯЯ  

РРООЗЗННИИЧЧННООГГОО  ББИИЗЗННЕЕССАА      

ООррггааннииззаацциияя  ррааббооттыы  ппоо  ппррииввллееччееннииюю  

ссррееддссттвв  ффииззииччеессккиихх  ллиицц,,  

ппррееддооссттааввллееннииее  ууссллуугг  ннаассееллееннииюю  ппоо  

ввыыппллааттее  ззааррааббооттнноойй  ппллааттыы,,  ппррииееммуу  

ппллааттеежжеейй,,  ооббссллуужжииввааннииюю  

ппллааттеежжнныыхх  ккаарртт  

ДДЕЕППААРРТТААММЕЕННТТ  

ММЕЕЖЖДДУУННААРРООДДННЫЫХХ  

ООТТННООШШЕЕННИИЙЙ  ИИ  ТТООРРГГООВВООГГОО  

ФФИИННААННССИИРРООВВААННИИЯЯ      

ППррооввееддееннииее  ддооккууммееннттааррнныыхх  

ооппеерраацциийй,,  ооппеерраацциийй  ттооррггооввооггоо  ии  

ссттррууккттууррннооггоо  ффииннааннссиирроовваанниияя,,  

ввззааииммооддееййссттввииее  сс  ффииннааннссооввыыммии  

ииннссттииттууттааммии--ббааннккааммии  

ккоорррреессппооннддееннттааммии  ии  ккооннттррааггееннттааммии  

 

ДДЕЕППААРРТТААММЕЕННТТ  ББААННККООВВССККИИХХ  

ТТЕЕХХННООЛЛООГГИИЙЙ    

РРааззррааббооттккаа  ии  ввннееддррееннииее  ППСССС,,  

ррааззррааббооттккаа  ии  ввннееддррееннииее  ннооввыыхх  

ббааннккооввссккиихх  ппррооддууккттоовв  ии  ппррооццеессссоовв      

 

ООППЕЕРРААЦЦИИООННННЫЫЙЙ  ДДЕЕППААРРТТААММЕЕННТТ    

 Предоставление банковских 

продуктов, адаптированных под 

нужды соответствующих 

клиентских сегментов 

    

ООТТДДЕЕЛЛ  ППОО  РРААББООТТЕЕ  СС  

ННААССЕЕЛЛЕЕННИИЕЕММ  ИИ  ССППРРААВВООЧЧННООЙЙ  

ССЛЛУУЖЖББЫЫ    

ппррооввееддееннииее  ккооннссууллььттаацциийй  

ссуущщеессттввууюющщиихх  ии  ппооттееннццииааллььнныыхх  

ккллииееннттоовв  ппоо  ууссллууггаамм  ббааннккаа 

ЗЗААММЕЕССТТИИТТЕЕЛЛЬЬ  

ППРРЕЕДДССЕЕДДААТТЕЕЛЛЯЯ  ППРРААВВЛЛЕЕННИИЯЯ    

ДДЕЕППААРРТТААММЕЕННТТ  ММААРРККЕЕТТИИННГГАА  ИИ  

PPRR    

ППооззииццииооннииррооввааннииее  ббррееннддаа  ии  ууссллуугг  

ббааннккаа,,  ппррооввееддееннииее  ииссссллееддоовваанниийй  ии  

ррааззррааббооттккаа  ссттррааттееггииии 

    ДДЕЕППААРРТТААММЕЕННТТ  РРИИССККООВВ    

ААннааллиизз,,  ооццееннккаа  ии  ммооннииттооррииннгг  

ббааннккооввссккиихх  ррииссккоовв    

 

ООТТДДЕЕЛЛ  ККРРЕЕДДИИТТННООГГОО  

ААДДММИИННИИССТТРРИИРРООВВААННИИЯЯ      

ППррииеемм,,  ппррооввееррккаа  ппооллннооттыы,,  

ппррааввииллььннооссттии  ффооррммиирроовваанниияя  

ккррееддииттнныыхх  ддооссььее,,  ккооннттрроолльь  ннаадд  

ссооббллююддееннииеемм  ллииммииттоовв  ооссввооеенниияя  

ооттккррыыттыыхх  ккррееддииттнныыхх  ллиинниийй,,  ппрр..    

  

ФФИИННААННССООВВЫЫЙЙ      ДДЕЕППААРРТТААММЕЕННТТ      

ТТееккуущщееее  ии  ссттррааттееггииччеессккооее  

ппллааннииррооввааннииее,,  ккооннттрроолльь  ии  ааннааллиизз  

ппллааннооввоойй  ссттррууккттууррыы  ааккттииввоовв  ии  

ппаассссииввоовв,,  ффиинннн  ..ппллааннаа,,  ссммееттыы  

ннааккллаадднныыхх  рраассххооддоовв  ии  ккааппииттааллььнныыхх  

ввллоожжеенниийй  

 

ДДЕЕППААРРТТААММЕЕННТТ  

ССООППРРООВВООЖЖДДЕЕННИИЯЯ  ИИ  

ООФФООРРММЛЛЕЕННИИЯЯ  ББААННККООВВССККИИХХ  

ООППЕЕРРААЦЦИИЙЙ    

УУччеетт  ии  ссооппррооввоожжддееннииее  ооппеерраацциийй  ппоо  

ссддееллккаамм  ККааззннааччееййссттвваа,,  ккррееддииттоовв,,  

ддооккууммееннттааррнныыхх  ооппеерраацциийй,,  ппрр..    

ДДЕЕППААРРТТААММЕЕННТТ  РРААССЧЧЕЕТТООВВ  ИИ  

ППЛЛААТТЕЕЖЖННЫЫХХ  ССИИССТТЕЕММ    

ООссуущщеессттввллееннииее  ооппеерраацциийй  ппоо  

ккоорррр..ссччееттаамм  сс  ддррууггииммии  ббааннккааммии,,  

ввыыггррууззккии  ппллааттеежжеейй,,  ооттппррааввккии  ии  

ппооллууччеенниияя  ммеежжддууннаарроодднныыхх  

ппллааттеежжеейй  

ААЛЛММААТТЫЫ      

ККААРРААГГААННДДАА  
    

ААККТТААУУ    

 
ААТТЫЫРРААУУ   

ААККТТООББЕЕ      

ККООССТТААННААЙЙ  

    

ААССТТААННАА    

  

ТТААЛЛДДЫЫККООРРГГААНН  
  

 

ППЕЕТТРРООППААВВЛЛООВВССКК      

УУССТТЬЬ--ККААММЕЕННООГГООРРССКК    

 

УУРРААЛЛЬЬССКК      
  

 

ДДЕЕППААРРТТААММЕЕННТТ  ВВННУУТТРРЕЕННННЕЕГГОО  

ААУУДДИИТТАА      

Предоставление оценки состояния 

системы внутреннего контроля и 

управления рисками  

ДДЕЕППААРРТТААММЕЕННТТ  

ББЕЕЗЗООППААССННООССТТИИ  ИИ  ЗЗААЩЩИИТТЫЫ  

ИИННФФООРРММААЦЦИИИИ    

ООббеессппееччееннииее  ээккооннооммииччеессккоойй,,  

ввннууттррееннннеейй,,  ииннффооррммааццииоонннноойй  

ббееззооппаассннооссттии  ии  ттееххннииччеессккоойй  

ззаащщииттыы    

ОТДЕЛ КОМПЛАЕНС КОНТРОЛЯ  
Обеспечение снижения риска возникновения 

расходов (убытков) 

ДДЕЕППААРРТТААММЕЕННТТ  ППОО  РРААББООТТЕЕ  СС  

ППЕЕРРССООННААЛЛООММ    

ООттббоорр,,  ааддааппттаацциияя,,  ррааззввииттииее  ии  

ооббууччееннииее  ппееррссооннааллаа,,  ппееррссооннааллььнныыйй  

ууччеетт  ссооттррууддннииккоовв  

ДДЕЕППААРРТТААММЕЕННТТ  

ФФИИННААННССИИРРООВВААННИИЯЯ  

ККООРРППООРРААТТИИВВННЫЫХХ  ККЛЛИИЕЕННТТООВВ  

))    

ППррееддооссттааввллееннииее  ууссллуугг  

ффииннааннссиирроовваанниияя  ююррииддииччеессккиимм  

ллииццаамм  ––  ккооррппооррааттииввнныымм  ккллииееннттаамм  

ББааннккаа  

 

ДДЕЕППААРРТТААММЕЕННТТ    

ККООРРППООРРААТТИИВВННЫЫХХ  ККЛЛИИЕЕННТТООВВ    

ООррггааннииззаацциияя,,  ккооооррддииннииррооввааннииее  ии  

ккооннттрроолльь  ррааббооттыы  ппооддррааззддееллеенниийй  

ббааннккаа,,  ооббссллуужжииввааюющщиихх  

ююррииддииччеессккиихх  ллиицц,,  ппррииввллееччееннииее  

ккллииееннттоовв,,  ррааззррааббооттккаа  ии  

ккооооррддииннаацциияя    ииннддииввииддууааллььнныыхх  ссххеемм  

ккооммппллееккссннооггоо  ооббссллуужжиивваанниияя    

  

ЮЮРРИИДДИИЧЧЕЕССККИИЙЙ    

ДДЕЕППААРРТТААММЕЕННТТ  ))  

ППррааввооввооее  ссооппррооввоожжддееннииее  ввссеехх  

ббааннккооввссккиихх  ооппеерраацциийй  

 

ДДЕЕППААРРТТААММЕЕННТТ  

ИИННФФООРРММААЦЦИИООННННЫЫХХ  

ТТЕЕХХННООЛЛООГГИИЙЙ      

ООссуущщеессттввлляяеетт  ррааззррааббооттккуу  

ппррооггррааммммннооггоо  ооббеессппееччеенниияя  ии  

ррааззввииттииее  IITT--ттееххннооллооггиийй  

ППААВВЛЛООДДААРР      
  

 

ШЫМКЕНТ  
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ДДЕЕППААРРТТААММЕЕННТТ  ППОО  РРААББООТТЕЕ  СС  

ЗЗААЛЛООГГООВВЫЫММ  ИИММУУЩЩЕЕССТТВВООММ      

ООббссллееддооввааннииее,,  ооццееннккаа  ии  

ммооннииттооррииннгг  ззааллооггооввооггоо  

ииммуущщеессттвваа  

 

ДДЕЕППААРРТТААММЕЕННТТ    ККААЗЗННААЧЧЕЕЙЙССТТВВАА  

ООппееррааццииии  ннаа  ффииннааннссооввоомм  ии  

ввааллююттнноомм  ррыыннккее,,  ууппррааввллееннииее  

ккррааттккооссррооччнноойй  ллииккввииддннооссттььюю,,  

ббррооккееррссккоо--ддииллееррссккааяя  ддееяяттееллььннооссттьь 

ДДЕЕППААРРТТААММЕЕННТТ    ППОО    РРААББООТТЕЕ  

СС    ММААЛЛЫЫММ    ББИИЗЗННЕЕССООММ    

Организация продвижения 

банковских продуктов и услуг 

клиентам малого бизнеса  
 

ДДЕЕППААРРТТААММЕЕННТТ  

ББУУХХГГААЛЛТТЕЕРРССККООГГОО  УУЧЧЕЕТТАА  ИИ  

ООТТЧЧЕЕТТННООССТТИИ    

ООббеессппееччееннииее  ффииннааннссооввоойй,,  

ррееггуулляяттооррнноойй  ии  ссттааттииссттииччеессккоойй  

ооттччееттннооссттии,,  ооссуущщеессттввллееннииее  

ббууххггааллттееррссккооггоо  ии  ннааллооггооввооггоо  ууччееттаа  

 

ЗЗААММЕЕССТТИИТТЕЕЛЛЬЬ  

ППРРЕЕДДССЕЕДДААТТЕЕЛЛЯЯ  

ППРРААВВЛЛЕЕННИИЯЯ    

 



      

 Приложение №2 

 

Список аффилиированных лиц Дочернего Банка Акционерного общества «Сбербанк России»    

на 30.04.2011 г. 

 

Физические лица 

№ Фамилия Имя 

Отчество (при 

наличии) 

Дата рождения Основания для 

признания 

аффилиирован-

ности 

Дата появления 

аффилиирован-

ности 

Примечания 

1 2 3 4 5 6 

1 
Черкашин 

Владимир 

Алексеевич 

27.07.1951 пп. 3) п.1 ст. 64 26.12.2007 г. 

Председатель 

Совета 

Директоров 

2 

Черкашина 

Маргарита 

Александровна 

1930 пп. 2  п.1 ст. 64  26.12.2007 г. мать 

3 
Черкашина Елена 

Павловна 
1950 пп. 2  п.1 ст. 64  26.12.2007 г. супруга  

4 
Кириенко Инна 

Владимировна 
1975 пп. 2  п.1 ст. 64  26.12.2007 г. дочь  

5 
Карев Андрей 

Борисович 
1970 пп. 2  п.1 ст. 64  26.12.2007 г. сын супруги 

6 
Кириенко Данил 

Дмитриевич 
2002 пп. 2  п.1 ст. 64  26.12.2007 г. сын дочери 

7 
Голиков Андрей 

Федорович 
07.03.1963 пп. 3) п.1 ст. 64 26.12.2007 г. 

Член Совета 

Директоров 

8 
Голикова Клавдия 

Алексеевна 
1934 пп. 2  п.1 ст. 64  26.12.2007 г. мать 

9 
Голикова Светлана 

Федоровна 
1961 пп. 2  п.1 ст. 64  26.12.2007 г. сестра 

10 
Голиков Дмитрий 

Андреевич 
1992 пп. 2  п.1 ст. 64  26.12.2007 г. сын 

11 
Голикова Мария 

Андреевна 
2000 пп. 2  п.1 ст. 64  26.12.2007 г. дочь  

12 
Голикова Татьяна 

Алексеевна 
1968 пп. 2  п.1 ст. 64  26.12.2007 г. супруга  

13 
Гарина-Янычева 

Жанна Николаевна 
1937 пп. 2  п.1 ст. 64  26.12.2007 г. мать супруги 

14 
Нуждова Наталья 

Алексеевна 
1960 пп. 2  п.1 ст. 64  26.12.2007 г. 

сестра 

супруги 

15 
Звягинцев Денис 

Александрович 
30.04.1977 пп. 3) п.1 ст. 64 26.12.2007 г. 

Член Совета 

Директоров – 

независимый 

директор 

16 

Звягинцев 

Александр 

Григорьевич  

1948 пп. 2  п.1 ст. 64  26.12.2007 г. отец 

17 

Звягинцева 

Валентина 

Михайловна 

1955 пп. 2  п.1 ст. 64  26.12.2007 г. мать 
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18 
Мхитарян Астхик 

Нверовна 
1980 пп. 2  п.1 ст. 64  26.12.2007 г. супруга 

19 
Аханов Серик 

Ахметжанович 
30.10.1951 пп. 3) п.1 ст. 64 27.04.2010 г. 

Член Совета 

Директоров – 

независимый 

директор 

20 Аханова Кульмайда 1928 пп. 2  п.1 ст. 64  27.04.2010 г. мать 

21 
Кабдиева Сания 

Дуйсенхановна 
1958 пп. 2  п.1 ст. 64  27.04.2010 г. супруга 

22 
Аханова Айнур 

Сериковна 
1989 пп. 2  п.1 ст. 64  27.04.2010 г. дочь 

23 
Аханова Алтынай 

Сериковна 
1984 пп. 2  п.1 ст. 64  27.04.2010 г. дочь 

24 
Аханова Майкен 

Ахметжановна 
1960 пп. 2  п.1 ст. 64  27.04.2010 г. сестра 

25 
Рингроуз Гульнар 

Ахметжановна  
1963 пп. 2  п.1 ст. 64  27.04.2010 г. сестра 

26 
Кабдиева Алия 

Дуйсенхановна  
1955 пп. 2  п.1 ст. 64  27.04.2010 г. 

сестра 

супруги 

27 
Садыкова Уасиля 

Кенжалиевна 
1931 пп. 2  п.1 ст. 64  27.04.2010 г. 

мать сестры 

супруги 

28 
Чоговадзе 

Ираклии Гочаевич 19.08.1973 пп. 3) п.1 ст. 64 27.04.2010 г. 
Член Совета 

Директоров 

29 
Чоговадзе Фатман 

Гиаевна  
1975 пп. 2  п.1 ст. 64  27.04.2010 г. супруга 

30 
Чоговадзе Георги 

Ираклиевич 
1995 пп. 2  п.1 ст. 64  27.04.2010 г. сын 

31 

Чоговадзе 

Александра-Саломэ 

Ираклиевна 

2009 пп. 2  п.1 ст. 64  27.04.2010 г. дочь 

32 Чоговадзе Гоча  1941 пп. 2  п.1 ст. 64  27.04.2010 г. отец 

33 Чоговадзе Манана  1940 пп. 2  п.1 ст. 64  27.04.2010 г. мать 

34 Чоговадзе Георгий 1964 пп. 2  п.1 ст. 64  27.04.2010 г. брат 

35 Чоговадзе Георгий 1907 пп. 2  п.1 ст. 64  27.04.2010 г. дедушка 

36 Чоговадзе Кетеван 1916 пп. 2  п.1 ст. 64  27.04.2010 г. бабушка 

37 Джибладзе Георгий 1910 пп. 2  п.1 ст. 64  27.04.2010 г. дедушка 

38 Джибладзе Лили 1917 пп. 2  п.1 ст. 64  27.04.2010 г. бабушка 

39 
Горьков Сергей 

Николаевич 01.12.1968 пп. 3) п.1 ст. 64 19.04.2011г. 
Член Совета 

Директоров 

40 
Горькова Анна 

Николаевна 
1975 пп. 2  п.1 ст. 64  19.04.2011г. супруга 

41 
Горьков Николай 

Степанович 
1946 пп. 2  п.1 ст. 64  19.04.2011г. отец  

42 
Горькова Любовь 

Степановна 
1949 пп. 2  п.1 ст. 64  19.04.2011г. мать 

43 
Горьков Алексей 

Сергеевич 
1997 пп. 2  п.1 ст. 64  19.04.2011г. сын 

44 
Горькова Полина 

Сергеевна 
2002 пп. 2  п.1 ст. 64  19.04.2011г. дочь 

45 
Горьков Николай 

Сергеевич 
2006 пп. 2  п.1 ст. 64  19.04.2011г. сын 
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46 
Смирнов Олег 

Евгеньевич 
07.08.1975 пп. 3) п.1 ст. 64 16.11.2007 г. 

Председатель 

Правления 

47 
Смирнов Евгений 

Иванович 
1945 пп. 2  п.1 ст. 64  16.11.2007 г. отец 

48 
Смирнов Дмитрий 

Евгеньевич 
1971 пп. 2  п.1 ст. 64  16.11.2007 г. брат 

49 
Сирица Татьяна 

Николаевна 
1973 пп. 2  п.1 ст. 64  16.11.2007 г. супруга 

50 
Смирнов Иван 

Олегович 
2005 пп. 2  п.1 ст. 64  16.11.2007 г. сын 

51 
Сирица Николай 

Иванович 
1938 пп. 2  п.1 ст. 64  16.11.2007 г. отец супруги 

52 
Сальник Галина 

Петровна 
1943 пп. 2  п.1 ст. 64  16.11.2007 г. мать супруги 

53 
Тарасова Елена 

Николаевна 
1972 пп. 2  п.1 ст. 64  16.11.2007 г. 

сестра 

супруги 

54 
Инюшин Сергей 

Викторович 
06.12.1976 пп. 3) п.1 ст. 64 19.08.2008 г. 

Заместитель 

Пред.Прав-

ления 

55 
Инюшин Виктор 

Юрьевич 
08.05.1954 пп. 2  п.1 ст. 64  19.08.2008 г. отец 

56 
Инюшина Елена 

Семеновна 
31.05.1954 пп. 2  п.1 ст. 64  19.08.2008 г. мать 

57 
Инюшин Андрей 

Викторович 
09.05.1979 пп. 2  п.1 ст. 64  19.08.2008 г. брат 

58 
Инюшина Виктория 

Леонидовна 
25.08.1980 пп. 2  п.1 ст. 64  19.08.2008 г. супруга  

59 
Инюшин Андрей 

Сергеевич 
02.07.2002 пп. 2  п.1 ст. 64  19.08.2008 г. сын 

60 
Инюшин Кирилл 

Сергеевич 
23.07.2009 пп. 2  п.1 ст. 64  23.07.2009 г. сын 

61 
Акулов Леонид 

Вениаминович 
12.10.1954 пп. 2  п.1 ст. 64  19.08.2008 г. отец супруги 

62 
Акулова Татьяна 

Игоревна 
05.01.1955 пп. 2  п.1 ст. 64  19.08.2008 г. мать супруги 

63 
Акулов Алексей 

Леонидович 
12.06.1983 пп. 2  п.1 ст. 64  19.08.2008 г. брат супруги 

64 
Нурманбетова 

Лейла 

Аймухамбетовна 

02.02.1977 пп. 3) п.1 ст. 64 07.06.2010 г. 

заместитель 

Пред.Прав-

ления 

65 

Нурманбетов 

Аймухамбет 

Ргалбекович 

30.09.1941 пп. 2  п.1 ст. 64  07.06.2010 г. отец 

66 

Гребенникова 

Валентина 

Романовна 

25.02.1940 пп. 2  п.1 ст. 64  07.06.2010 г. мать 

67 

Нурманбетова 

Светлана 

Аймухамбетовна 

26.01.1974 пп. 2  п.1 ст. 64  07.06.2010 г. сестра 

68 
Джаксиев Тимур 

Маратович 
18.07.1978 пп. 2  п.1 ст. 64  07.06.2010 г. супруг 

69 
Джаксиев Марат 

Базарбаевич 
03.08.1952 пп. 2  п.1 ст. 64  07.06.2010 г. отец супруга 

70 Джаксиева Татьяна 23.04.1954 пп. 2  п.1 ст. 64  07.06.2010 г. мать супруга 
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Георгиевна 

71 
Пономарев 

Анатолий 

Евдокимович 05.02.1961 

пп. 3) ст. 64  

10.01.2011 г. 

заместитель 

Пред.Прав-

ления 

72 
Пономарева Лариса 

Алексеевна 05.02.1962 
пп. 2 ст. 64  

10.01.2011 г. супруга 

73 
Пономарев Максим 

Анатольевич 07.07.1983 
пп. 2 ст. 64  

10.01.2011 г. сын 

74 

Жихарева 

Анастасия 

Анатольевна 14.11.1985 

пп. 2 ст. 64  

10.01.2011 г. дочь 

75 
Пономарева 

Антонина Фроловна 12.06.1931 
пп. 2 ст. 64  

10.01.2011 г. мать 

76 

Пономарев 

Владимир 

Евдокимович  26.09.1951 

пп. 2 ст. 64  

10.01.2011 г. брат 

77 

Пономарев 

Александр 

Евдокимович 24.03.1955 

пп. 2 ст. 64  

10.01.2011 г. брат 

78 Садыров Шухрат 

Абдирасулович 18.11.1980 

пп. 3) ст. 64  

31.01.2011 г. 

заместитель 

Пред.Прав-

ления 

79 
Рахманкулова 

Томирис Маратовна 01.08.1985 
пп. 2 ст. 64  

31.01.2011 г. супруга 

80 
Садыров Алишер 

Шухратович 24.07.2010 
пп. 2 ст. 64  

31.01.2011 г. сын 

81 

Мамирова 

Курванбуви 

Акимовна 20.04.1950 

пп. 2 ст. 64  

31.01.2011 г. мать 

82 
Садыров Абдирасул 

Анварович 25.08.1949 
пп. 2 ст. 64  

31.01.2011 г. отец 

83 
Садырова Шахида 

Абдирасуловна 01.05.1985 
пп. 2 ст. 64  

31.01.2011 г. сестра 

84 
Рахманкулов Марат 

Ибрагимович 05.09.1960 
пп. 2 ст. 64  

31.01.2011 г. отец супруги 

85 
Рахманкулова 

Филурис Фаузиевна 04.05.1960 
пп. 2 ст. 64  

31.01.2011 г. мать супруги 

86 

Рахманкулов 

Темирлан 

Маратович 27.11.1993 

пп. 2 ст. 64  

31.01.2011 г. брат супруги 

87 
Рахманкулова 

София Маратовна 17.08.1986 
пп. 2 ст. 64  

31.01.2011 г. 

сестра 

супруги 

88 
Греф Герман 

Оскарович 
08.02.1964 пп. 3) п.1 ст. 64 28.11.2007г. 

Президент, 

председатель 

Правления 

ОАО 

«Сбербанк» 

89 
Бугров Денис 

Андреевич 
16.10.1974 пп. 3) п.1 ст. 64 29.01.2008г. 

Cтарший 

вице-

президент 

ОАО 

«Сбербанк» 
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90 
Златкис Белла 

Ильинична 
05.07.1948 пп. 3) п.1 ст. 64 21.07.2006г. 

Заместитель 

Председателя 

Правления 

ОАО 

«Сбербанк» 

91 
Канович Ольга 

Николаевна 
10.02.1971 пп. 3) п.1 ст. 64 29.01.2008г. 

Cтарший 

вице-

президент 

ОАО 

«Сбербанк» 

92 
Карамзин Антон 

Александрович 
18.06.1969 пп. 3) п.1 ст. 64 29.01.2008г. 

Заместитель 

Председателя 

Правления 

ОАО 

«Сбербанк» 

93 
Кузнецов Станислав 

Константинович 
25.07.1962 пп. 3) п.1 ст. 64 29.01.2008г. 

Cтарший 

вице-

президент 

ОАО 

«Сбербанк» 

94 
Королѐв Евгений 

Арефьевич 
07.08.1959 пп. 3) п.1 ст. 64 21.07.2006г. 

Заместитель 

Председателя 

Правления 

банка ОАО 

«Сбербанк» 

95 
Орловский Виктор 

Михайлович 
12.04.1974 пп. 3) п.1 ст. 64 29.01.2008г. 

Cтарший 

вице-

президент 

ОАО 

«Сбербанк» 

96 
Базаров Александр 

Владимирович 
05.08.1962 пп. 3) п.1 ст. 64 03.06.2008г. 

член 

Правления, 

вице-

президент – 

директор 

Департамента  

по работе с 

крупнейшими 

клиентами 

ОАО 

«Сбербанк» 

97 
Морозов Александр 

Владимирович 
09.03.1969 пп. 3) п.1 ст. 64 19.05.2008г. 

член 

Правления, 

вице-

президент – 

директор 

Департамента 

финансов 

ОАО 

«Сбербанк» 

98 
Донских  Андрей 

Михайлович 
  пп. 3) п.1 ст. 64 11.03.2010г. 

Заместитель 

Председателя 

Правления 

ОАО 

«Сбербанк» 
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99 
Горьков Сергей 

Николаевич  
  пп. 3) п.1 ст. 64 13.10.2010г. 

Заместитель 

Председателя 

Правления 

ОАО 

«Сбербанк» 

100 
Торбахов 

Александр Юрьевич 
  пп. 3) п.1 ст. 64 13.10.2010г. 

Заместитель 

Председателя 

Правления 

ОАО 

«Сбербанк» 

101 
Лунтовский 

Георгий Иванович  
  пп. 3) п.1 ст. 64 21.07.2006г. 

Член 

Наблюдатель-

ного Совета 

ОАО 

«Сбербанк»  

102 
Иванова Надежда 

Юрьевна  
  пп. 3) п.1 ст. 64 21.07.2006г. 

Член 

Наблюдатель-

ного Совета 

ОАО 

«Сбербанк»  

103 
Улюкаев Алексей 

Валентинович  

  

пп. 3) п.1 ст. 64 21.07.2006г. 

Член 

Наблюдатель-

ного Совета 

ОАО 

«Сбербанк»  

104 
Ткаченко Валерий 

Викторович  

  

пп. 3) п.1 ст. 64 21.07.2006г. 

Член 

Наблюдатель-

ного Совета 

ОАО 

«Сбербанк»  

105 
Шор Константин 

Борисович  

  

пп. 3) п.1 ст. 64 21.07.2006г. 

Член 

Наблюдатель-

ного Совета 

ОАО 

«Сбербанк»  

106 
Дворкович Аркадий 

Владимирович  
  пп. 3) п.1 ст. 64 21.07.2006г. 

Член 

Наблюдатель-

ного Совета 

ОАО 

«Сбербанк»  

107 
Саватюгин Алексей 

Львович  

  

пп. 3) п.1 ст. 64 21.07.2006г. 

Член 

Наблюдатель-

ного Совета 

ОАО 

«Сбербанк»  

108 
Кудрин Алексей 

Леонидович  

  

пп. 3) п.1 ст. 64 21.07.2006г. 

Член 

Наблюдательн

ого Совета 

ОАО 

«Сбербанк»  

109 

Набиуллина 

Эльвира 

Сахипзадовна 

  

пп. 3) п.1 ст. 64 27.06.2008г. 

Член 

Наблюдатель-

ного Совета 

ОАО 

«Сбербанк»  
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110 
Гуриев Сергей 

Маратович 

  

пп. 3) п.1 ст. 64 27.06.2008г. 

Член 

Наблюдатель-

ного Совета 

ОАО 

«Сбербанк»  

111 
Мау Владимир 

Александрович 

  

пп. 3) п.1 ст. 64 27.06.2008г. 

Член 

Наблюдательн

ого Совета 

ОАО 

«Сбербанк»  

112 
Белоусов Андрей 

Рэмович 

  

пп. 3) п.1 ст. 64 26.06.2009г. 

Член 

Наблюдатель-

ного Совета 

ОАО 

«Сбербанк»  

113 
Келимбетов Кайрат 

Нематович 

  

пп. 3) п.1 ст. 64 26.06.2009г. 

Член 

Наблюдатель-

ного Совета 

ОАО 

«Сбербанк»  

114 
Игнатьев Сергей 

Михайлович  

  

пп. 3) п.1 ст. 64 21.07.2006г. 

Член 

Наблюдатель-

ного Совета 

ОАО 

«Сбербанк»  

115 
Швецов Сергей 

Анатольевич 

  

пп. 3) п.1 ст. 64 04.06.2010г. 

Член 

Наблюдатель-

ного Совета 

ОАО 

«Сбербанк»  

 

 

Юридические лица лица 

  Полное 

наименование 

юридического лица 

Дата и номер 

гос. 

Регистрации 

юридического 

лица, 

почтовый 

адрес и 

фактическое 

место 

нахождения 

юр. Лица 

Основание для 

признания 

аффилиирован-

ности 

Дата появления 

аффилиирован-

ности 

Примечание 

116 

Центральный банк 

Российской 

Федерации 

 Россия, Москва, 

107016, ул. 

Вавилова, д. 19 

пп. 9) п.1 ст. 64 21.07.2006г. 

  

117 

Открытое 

акционерное 

общество «Сбербанк 

России» 

 Россия, Москва, 

117997, ул. 

Вавилова, д. 19 

пп. 1) п.1 ст. 64 21.07.2006г. 
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118 

Закрытое 

акционерное 

общество «Сбербанк 

Лизинг» 

 Россия, 

Московская обл, 

г. Одинцово 

143000, ул. 

Молодежная , д. 

46 

пп. 5) п.1 ст. 64 21.07.2006г. 

  

119 

Закрытое 

акционерное 

общество «Руст» 

Российская 

Федерация, г. 

Санкт- 

Петербург 

пп. 5) п.1 ст. 64 21.07.2006г. 

  

120 

Открытое 

Акционерное 

Общество «Группа 

Тема» 

Российская 

Федерация,                       

г. Москва  

Кременчугская, 

вл. 3-5 

пп. 5) п.1 ст. 64 21.07.2006г. 

  

121 

Открытое 

Акционерное 

Общество «Аукцион» 

 111024, 

Российская 

Федерация,            

г. Москва, 

Шоссе 

Энтузиастов, 

д.14 

пп. 5) п.1 ст. 64 21.07.2006г. 

  

122 

Закрытое 

акционерное 

общество 

«Инвестиционно-

строительная 

компания 

Сбербанкинвестст-

рой» 

443114, г. 

Самара, ул. 

Стара-Загора, 

д.168 

пп. 5) п.1 ст. 64 21.07.2006г. 

  

123 

Закрытое 

акционерное 

общество «Ипотечная 

компания Сбербанка» 

 603005, г. 

Нижний 

Новгород, ул. 

Октябрьская, 

д.33 

пп. 5) п.1 ст. 64 21.07.2006г. 

  

124 

Закрытое 

акционерное 

общество  «Первая 

инвестиционно-

строительная 

компания» 

 428000, 

Чувашская 

Республика, г. 

Чебоксары, ул. 

Ярославская, 

д.76 

пп. 5) п.1 ст. 64 21.07.2006г. 

  

125 

Открытое 

Акционерное 

Общество 

«Современные 

технологии» 

 103092, г. 

Москва, 

Ананьевский 

пер., д.5, стр. 12 

пп. 5) п.1 ст. 64 21.07.2006г. 

  

126 

Открытое 

Акционерное 

Общество «Сбербанк 

Капитал» 

 117997, г. 

Москва, ул. 

Вавилова, д.19 

пп. 5) п.1 ст. 64 28.07.2008г. 
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127 

Закрытое 

акционерное 

общество  «Сбербанк-

Автоматизированная 

система торгов» 

103030, г. 

Москва, ул. 

Новослободская

, д. 24, стр. 2 

пп. 5) п.1 ст. 64 14.01.2009г. 

  

128 

Открытое 

акционерное 

общество 

«Сберегательный 

капитал»   

пп. 5) п.1 ст. 64 31.12.2008г. 

  

129 

Закрытое 

акционерное 

общество «Бюро 

кредитных историй 

«Инфокредит» 

119049, г. 

Москва, ул. 

Большая 

Якиманка, д. 42, 

стр. 3 

пп. 5) п.1 ст. 64 21.07.2006г. 

  

130 

Закрытое 

акционерное 

общество 

«СБЕРКАРТА» 

119991, 

Российская 

Федерация, г. 

Москва, ул. 

Губкина, д. 3, 

корп. 1 

пп. 5) п.1 ст. 64 21.07.2006г. 

  

131 

Открытое 

Акционерное 

Общество «Гранд 

Байкал» 

664050, г. 

Иркутск, ул. 

Байкальская, 

д.279 

пп. 5) п.1 ст. 64 21.07.2006г. 

  

132 

Публичное 

Акционерное 

Общество «Дочерний 

Банк Сбербанка 

России» 

Украина, г. 

Киев, ул. 

Владимирская, 

46 

пп. 5) п.1 ст. 64 27.12.2007г. 

  

133 

Открытое 

акционерное 

общество 

«Российский 

аукционный дом» 

190000, г. 

Санкт-

Петербург, пер. 

Гривцова, д.5 

пп. 5) п.1 ст. 64 31.08.2009г. 

  

134 

Открытое 

акционерное 

общество 

«Белпромстройбанк» 

 220005, 

Республика 

Беларусь, г. 

Минск, бульвар 

имени 

Мулявина, 6 

пп. 5) п.1 ст. 64 14.12.2009г. 

  

135 

Закрытое 

акционерное 

общество «Бюро 

кредитных историй 

Экспириан-

Интерфакс» 

 127006, г. 

Москва, ул. 1-я 

Тверская-

Ямская, д.2, 

стр.1 

пп. 5) п.1 ст. 64 21.12.2009г. 

  

136 

Открытое 

Акционерное 

Общество 

«Перспективные 

инвестиции» 

143000, 

Московская 

обл., г. 

Одинцово, ул. 

Молодежная, 

д.46 

пп. 5) п.1 ст. 64 04.03.2010г. 
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137 

Открытое 

Акционерное 

Общество 

«Финансовая 

компания Сбербанка» 

 117997, г. 

Москва, ул. 

Вавилова, д.19 

пп. 5) п.1 ст. 64 14.05.2010г. 

  

138 

Открытое 

Акционерное 

Общество 

«Специализированны

й депозитарий 

Сбербанка» 

 117997, г. 

Москва, ул. 

Вавилова, д.19 

пп. 5) п.1 ст. 64 14.05.2010г. 

  

139 

Открытое 

акционерное 

общество 

«Универсальная 

электронная карта»  

 117218, г. 

Москва, 

ул.Кржижановс

кого, д. 17, корп. 

2 

пп. 5) п.1 ст. 64 12.05.2010г. 

  

140 

Закрытое 

акционерное 

общество  

«Стратеджи Партнерс 

Групп» 

119331, г. 

Москва, ул 

Кравченко, д. 1, 

корп. 2 

пп. 5) п.1 ст. 64 05.07.2010г. 

  

141 

Открытое 

акционерное 

общество 

«Региональный 

расчетно-кассовый 

центр» 

308010, г. 

Белгород, 

проспект 

Богдана 

Хмельницкого, 

160  

пп. 5) п.1 ст. 64 07.07.2010г. 

  

142 

Открытое 

Акционерное 

Общество «Сбербанк 

Инвестиции» 

 Россия, 

Московская обл, 

г. Одинцово 

143000, ул. 

Молодежная , д. 

46 

пп. 5) п.1 ст. 64 

11.10.2010г.   

143 

Общество с 

граниченной 

ответственностью 

«Спортлото» 

125438, г. 

Москва, 2-ой 

Лихачевский 

пер. д.7, стр. 1 

пп. 5) п.1 ст. 64 

08.11.2010г.   

144 

Открытое 

акционерное 

общество «Детский 

мир –Центр» 

117415, г. 

Москва, пр. 

Вернадского, 

дом. 37, корпус3 

пп. 5) п.1 ст. 64 23.12.2010г. 

  

145 

Закрытое 

акционерное 

общество  

«Регистраторское 

общество «Статус»   

пп. 5) п.1 ст. 64 

    

146 

Netl Universal 

Technologies (Austria) 

AG 
  

пп. 5) п.1 ст. 64 

    

147 

Закрытое 

акционерное 

общество  «Рублево-

Архангельское»   

пп. 5) п.1 ст. 64 

    

148 BGS Beteiligungs   пп. 5) п.1 ст. 64     
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GmbH 

149 

Закрытое 

акционерное 

общество  «Санкт-

Петербургская 

валютная биржа»   

пп. 5) п.1 ст. 64 

    

150 

Открытое 

акционерное 

общество «Проектно-

конструкторский 

институт 

«Крангормаш»   

пп. 5) п.1 ст. 64 

    

151 

Nitol Solar Limited  
P.O. Box  437, 13 

Castle street, 

Helier, Jersey, 

JE4 0ZE    

пп. 5) п.1 ст. 64 

24.01.2011г.   

152 

Открытое 

Акционерное 

Общество 

«Управляющая 

компания Сбербанка 

 105082, 

Российская 

Федерация , г. 

Москва,  пер. 

Сивцев Вражек  

д. 29/16 

пп. 5) п.1 ст. 64 

09.06.2010г.   

153 

Товарищество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Сбербанк Лизинг 

Казахстан» 

Республика 

Казахстан, г. 

Алматы пр. 

Аль-фараби, 

д.15, ПФЦ 

«Нурлы Тау» 

пп. 5) п.1 ст. 64 

21.01.2011 г.  

154 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Блогпост» 

127006, г. 

Москва, ул. 1-ая 

тверская-

Ямская, д.2, 

стр.1 

пп. 5) п.1 ст. 64 

14.04.2011г.  
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«РЕСЕЙ ЖИНАҚ БАНКІ»  

АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМЫ ЕНШІЛЕС БАНКІ       

  

((«ЖИНАҚ БАНКІ» АҚ ЕБ))  

 

ЕЕКК ІІ ННШШІІ   ООББЛЛИИГГААЦЦИИЯЯЛЛЫЫҚҚ    

ББААҒҒДДААРРЛЛААММАА  

ШШЫЫҒҒААРРЫЫЛЛЫЫММ ЫЫННЫЫҢҢ  
ППРРООССППЕЕККТТІІССII    

 
 

ССООММААССЫЫ    110000  000000  000000  000000  ТТЕЕҢҢГГЕЕ  

((ЖЖҤҤЗЗ  ММ ИИЛЛЛЛИИААРРДД  ТТЕЕҢҢГГЕЕ))  
 
 
 

«Уәкілетті органның облигациялар шығарылымын мемлекеттік тіркеуі инвесторларға проспектіде 

сипатталған облигацияларды сатып алуға қатысты қандай да болмасын ұсыныстар беруді білдірмейді. 

Облигациялар шығарылымын мемлекеттік тіркеуге алған уәкілетті орган осы құжаттағы ақпараттың 

растығы үшін жауап бермейді. Облигациялар шығарылымының проспекті Қазақстан Республикасы 

заңнамасының талаптарына сәйкес келуі жағынан ғана қаралды. Эмитенттің лауазымды тұлғалары осы 

проспектідегі ақпараттың шынайылығы үшін жауап береді және онда берілген барлық ақпараттың 

шынайы және эмитент пен оның облигацияларына қатысты инвесторларды жаңылысуға әкеп соқпайтын 

болып табылатындығын растайды». 
 
 

Облигациялық бағдарлама 2011 жылғы 30 сәуірдегі жағдай бойынша қҧрастырылды, қаржылық 

кӛрсеткіштер 2010 жылғы 31 наурыздағы Банктің тексерілген қаржылық есебі деректеріне сәйкес 

ҧсынылды 

 
АЛМАТЫ  2011ж. 
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I БӚЛІМ. ЭМИТЕНТ ТУРАЛЫ ЖАЛПЫ МӘЛІМЕТТЕР. 

 
2. Банктің атауы және оның ҧйымдастырушылық-қҧқықтық нысаны  

 

2.1 Эмитенттің толық атауы  

 мемлекеттік тілде: 

 
"Ресей Жинақ банкі" Акционерлік Қоғамының 

Еншілес Банкісі 

 орыс тілінде: 

 
Дочерний Банк Акционерное Общество 

«Сбербанк России» 

 ағылшын тілінде: 

 
Subsidiary Bank Sberbank of Russia Joint Stock 

Company 

 

2.2 Эмитенттің қысқартылған атауы   

 мемлекеттік тілде: 

 
"Жинақ банкі" АҚ ЕБ 

 орыс тілінде: 

 
ДБ АО «Сбербанк» 

 ағылшын тілінде: 

 
SB Sberbank JSC 

2.3 Эмитент атауының ӛзгергендігі туралы 

деректер  
 «Bank of Texas and Kazakhstan» (Банк оф 

Тексас энд Казахстан) қазақ-американ 

бірлескен банкі, қысқартылған – BTK (БТК) 

–  01.07.1993 ж. бастап – 21.11.1997 ж дейін;  

 «Банк оф Тексас энд Казахстан» Жабық 

акционерлік қоғамы, қысқартылған –

«ТексаКаБанк» ЖАҚ - 21.11.1996ж. бастап 

16.10.1997 ж. дейін; 

 «TexaKaBank» Жабық акционерлік қоғамы, 

қысқартылған – «TexaKaBank» ЖАҚ -  

16.10.1997 ж. бастап 25.05.1998 ж. дейін; 

 «TEXAKABANK» Ашық акционерлік 

қоғамы, қысқартылған – «TEXAKABANK» 

ААҚ - 25.05.1998 ж. бастап 24.12.2004 ж. 

дейін; 

 «TEXAKABANK» Акционерлік қоғамы, 

қысқартылған – «TEXAKABANK» АҚ - 

24.12.2004 ж. бастап 15.03.2007 ж. дейін. 

 

Банктің атауы «TEXAKABANK» АҚ-дан 

«Жинақ банкі» АҚ ЕБ-ге 2007 жылғы 15 

наурыздағы Акционерлердің кезектен тыс 

жалпы жиналысының шешімі негізінде 

ӛзгертілді.  

3 Мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) туралы 

мәліметтер 
Заңды тұлғаны мемлекеттік қайта тіркеу  

туралы 1840-1900-АҚ(ШҚ) куәлік Қазақстан 

Республикасы Әділет министрлігінің Тіркеу 

қызметінің комитетімен берілген, Астана қ., 
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2005 жылғы 15 наурыз.  

Бірінші мемлекеттік тіркелген күні – 1993 

жылғы 01 шілде.  

4 Эмитенттің Салық тӛлеушінің тіркеу 

нӛмірі  
600900050984 

5 Эмитенттің орналасқан жері туралы 

мәліметтер, байланыс телефондары мен 

факсы нӛмірлері, электронды пошта 

адресі. 

 

Қазақстан Республикасы, Алматы қ., 

Гоголь/Қалдаяқов к-сі, 30/26;  

тел. (727) 250-00-60, факс: (727) 250-00-63 

электронды поштасы: post@sberbank.kz 

6 Эмитенттің банктік деректемелері БСН                               930740000137 

БСК                               SABRKZKA 

Коды                                125 

Коршоты                         900161414 

Коршоты(ИИК)              

KZ82125KZT1001300306 

КҰЖК Коды 281 098 33 

ҚР ҰБ монетарлық операцияларды есепке алу 

басқармасы 190201125 

КБЕ 14 

2009.12.23 күнгі ҚҚС60001 №0025461 

бойынша есепке қою туралы куәлік  

7 Эмитенттің қызмет тҥрлері Банктің құрылуы мен қызметінің негізгі 

мақсаты клиенттер мен банк-

корреспонденттердің уақытша бос ақшаларын 

тарту және тиімді пайдалану, сонымен қатар, 

оларға Банктің жүзеге асыруға тиісті 

лицензиясы бар барлық банктік қызметтерді 

және құнды қағаздар нарығындағы 

қызметтерді ұсыну болып табылады. 

Қызметтің негізгі түрі – банктік қызмет.  

7.1 Қаржылық агенттіктің мәртебесі туралы 

мәліметтер  
Эмитентке қаржылық агенттіктің мәртебесі 

берілмеген  

8 Халықаралық рейтингтік агенттіктің 

және (немесе) Қазақстан Республикасы 

рейтингтік агенттігі эмитентке 

табыстаған рейтингтердің бар екендігі 

немесе шығарылған қҧнды қағаздар 

туралы мәліметтер. 

  

Moody's (2011 жылғы сәуірде расталған) 

 «Ba2» шетелдік валютадағы депозиттер 

бойынша ұзақ мерзімді рейтинг 

 «NP» шетелдік валютадағы депозиттер 

бойынша қысқа мерзімді рейтинг 

 «Тұрақты» - депозиттік рейтинг 

болжамы 

 «E+» қаржылық тұрақтылық  рейтингі 

 «Тұрақты» -  қаржылық тұрақтылық  

рейтингі болжамы 

Fitch ratings (2011 жылғы ақпанда 

расталған) 

 «BBB-» шетелдік және ұлттық 

валютадағы эмитент дефолтының ұзақ 

mailto:post@sberbank.kz
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мерзімді рейтингі («ЭДР») 

 «F3» қысқа мерзімді ЭДР 

 «D/E» жеке рейтингі 

 «2» қолдау рейтингі 

 «AA(kaz)» ұзақ мерзімді ұлттық 

рейтинг 

 ұзақ мерзімді ЭДР және « Тұрақты» - 

ұзақ мерзімді ұлттық рейтинг бойынша 

болжам. 

Реттелген облигациялар рейтингі: 

Fitch ratings (2010 жылғы тамызда 

табысталған) 

Fitch Ratings Халықаралық рейтингтік агенттігі 

облигацияның шығарылымы Ресей Жинақ 

банкінің Еншілес банкіге (Қазақстан) (ҚЖБ) 5 

миллиард KZT мӛлшеріндегі Бірінші 

облигациялық бағдарламаның шегінде 

реттелген облигациялардың бірінші (ҰИН - 

KZP01Y07C178) және екінші (ҰИН - 

KZP02Y09C172) шығарылымына 'BB+' 

жергілікті валютадағы ұзақ мерзімді 

рейтингтер және 'AA-(kaz)' ұзақ мерзімді 

ұлттық рейтингтер табыс етті.  

 

9. 2011.04.30 кҥнгі барлық филиалдардың атауы, тіркелген кҥндері, орналасқан жері және пошта 

мекенжайлары. 
 

№ 
р/р 

Толық атауы 

Әділет министрлігінде 

тіркелгені туралы куәлік 

берілген кҥн 

 

Әділет министрлігінде 

тіркелгені туралы 

куәліктің нӛмірі  

Филиалдың 

орналасқан жері 

1 

«Жинақ банкі» АҚ 

ЕБ  Петропавл 

қаласындағы 

филиалы 

24.12.2009 ж. 1938-1948-Ф-л 

Қазақстан 

Республикасы, 

Солтүстік Қазақстан 

облысы, Петропавл 

қаласы, Амангелді 

кӛшесі,151 "а" үй. 

2 

«Жинақ банкі» АҚ 

ЕБ  Қарағанды 

қаласындағы 

филиалы  

12.05.2006 ж. 

(08.05.2007ж. қайта 

тіркелген) 

№ 2834-1930-Ф-л 

Қазақстан 

Республикасы, 

Қарағанды облысы,  

Қарағанды қаласы, 

Бұқар жырау 

даңғылы, 66 үй. 

3 
«Жинақ банкі» АҚ 

ЕБ  Ӛскемен 

қаласындағы 

филиалы  

10.09.2008 ж. 3212-1917-Ф-л 

Қазақстан 

Республикасы, 

Шығыс Қазақстан 

облысы, Ӛскемен 

қаласы, 

Орджоникидзе 
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кӛшесі, 2 

4 

«Жинақ банкі» АҚ 

ЕБ  Ақтӛбе 

қаласындағы 

филиалы  

28.10.2005 г.  

(14.05.2007 ж. қайта 

тіркелген) 

№ 1930-1904-Ф-л 

(ИУ) 

Қазақстан 

Республикасы, 

Ақтӛбе облысы,  

Ақтӛбе қаласы, 101 

Стрелковая бригада 

кӛшесі, 10 "Б" және 

10 "В" 

5 

«Жинақ банкі» АҚ 

ЕБ  Алматы 

қаласындағы 

филиалы  

03.04.2006 ж. 

(03.05.2007 ж. қайта 

тіркелген) 

№ 3551-1910-Ф-л 

Қазақстан 

Республикасы, 

Алматы қ., Самал – 2 

ы/ауд., 105 үй 

6 

«Жинақ банкі» АҚ 

ЕБ  Астана 

қаласындағы 

филиалы  

01.08.2001 ж.  

(23.05.2007 ж. қайта 

тіркелген) 
№ 2006-1901-Ф-л 

Қазақстан 

Республикасы, 

Астана қ.,  Тұран 

даңғылы, 13 

7 

«Жинақ банкі» АҚ 

ЕБ  Орал 

қаласындағы 

филиалы   

22.02.2002 ж. 

(10.05.2007ж. қайта 

тіркелген) 

793-1926-Ф-л (ИУ) 

Қазақстан 

Республикасы, Батыс 

Қазақстан облысы, 

Орал қ., Мұхит к., 

27/4 

8 

«Жинақ банкі» АҚ 

ЕБ  Алматы облысы 

бойынша филиалы   

24.07.2006 ж. 

(17.05.2007ж. қайта 

тіркелген) 

1651-1907-Ф-л 

Қазақстан 

Республикасы, 

Алматы облысы,                                          

Талдықорған қ., 

Абылай хан к., 147. 

9 

«Жинақ банкі» АҚ 

ЕБ  Павлодар 

қаласындағы 

филиалы   

17.05.2007 ж. № 1918-1945 Ф-л 

Қазақстан 

Республикасы, 

140008, Павлодар 

облысы, Павлодар қ., 

Ак. Сәтбаев к., 255 

10 

«Жинақ банкі» АҚ 

ЕБ  Шымкент 

қаласындағы 

филиалы   

09.11.2010 ж. № 3557-1958-Ф-л 

Қазақстан 

Республикасы, 

Оңтүстік Қазақстан 

облысы, Шымкент қ., 

Адырбеков к., 34 

11 

«Жинақ банкі» АҚ 

ЕБ  Атырау 

қаласындағы 

филиалы   

18.11.2003 ж. 

(13.12.2007ж. қайта 

тіркелген) 

№ 1776-1915-Ф-л 

Қазақстан 

Республикасы, 

Атырау облысы, 

Атырау қ., Азаттық 

даңғылы, 17 

12 

«Жинақ банкі» АҚ 

ЕБ  Ақтау 

қаласындағы 

филиалы   

21.05.2007 ж. № 1371-1943-Ф-л 

Қазақстан 

Республикасы, 

Маңғыстау облысы, 

Ақтау қ., 14 ы/ауд., 61 

13 

«Жинақ банкі» АҚ 

ЕБ  Қостанай 

қаласындағы 

филиалы   

28.08.2008 ж. № 2530-1937-Ф-л 

Қазақстан 

Республикасы,  

Қостанай облысы, 

Қостанай қ., Абай 

даңғ., 170 
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10. Соңғы аяқталған қаржылық ҥш жылда эмитенттің қаржылық есебіне аудитті жҥзеге асырған 

(жҥзеге асыратын) аудиторлық ҧйымдардың (аудитордың тегі, аты, болған кезде әкесінің аты), 

олардың тиісті алқаға қарайтындығы (қауымдастықтар, палаталар)  кӛрсетілген толық ресми 

атауы. 
 

2008-2009 ж .ж . эмитенттің қарж ылық есебіне аудит ж үргізген аудиторлық ұйымдар туралы 
мәліметтер. 

 

Ҧйымның толық атауы   «PriceWaterhouseCoopers» ЖШС, 

Қазақстан Республикасы бойынша аудит жүргізу 

құқығымен № 000005 лицензия 1999 жылғы 21 қазанда 

Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігімен 

берілген 

Ҧйымның заңды мекенжайы 050040, Алматы қ., Сәтбаев к., 29/6, 4 қабат  

 

Ҧйымның нақты мекенжайы  050040, Алматы қ., Сәтбаев к., 29/6, 4 қабат  

 

Бірінші басшылар туралы мәліметтер  Басқарушы серіктес –Жанбота Темиргалиевич Бекенов 

 

Аудитор-атқарушы Таскаева Ирина (біліктілік куәлігі 1998 жылғы 14 

қарашадағы  №00000465) 

Ӛз қызметін тіркелген елдің 

заңнамасына сәйкес жҥзеге асыратын 

қандай да бір халықаралық аудиторлық 

желіге және/немесе кәсіби аудиторлық 

ҧйымға мҥшелік   

Қазақстан Республикасының Аудиторлар палатасының 

мүшесі  

 

Қаржылық есепке аудит жҥргізу шарты  2009 жылғы 03 қыркүйегіндегі № 34030344А002 

Аудиторлық қызмет кӛрсету шарты  

 

 
2010 -2011 ж .ж . эмитенттің қарж ылық есебіне аудит ж үргізген аудиторлық ұйымдар туралы 

мәліметтер  
 

Ҧйымның толық атауы   «Ernst&Young» ЖШС, 

Қазақстан Республикасы бойынша аудит жүргізу 

құқығымен № 0000003, сериясы МФЮ-2 лицензия 

2005 жылғы 15 шілдеде Қазақстан Республикасы 

Қаржы министрлігімен берілген  

 

Ҧйымның заңды мекенжайы 050059, Алматы қ., Әл-Фараби к., 77/7 

 

Ҧйымның нақты мекенжайы  050059, Алматы қ., Әл-Фараби к., 77/7 

Бірінші басшылар туралы мәліметтер  Бас Директор – Евгений Жемалетдинов 

Ӛз қызметін тіркелген елдің 

заңнамасына сәйкес жҥзеге асыратын 

қандай да бір халықаралық аудиторлық 

желіге және/немесе кәсіби аудиторлық 

ҧйымға мҥшелік   

2006.01.11-нен бастап Қазақстан Республикасының 

Аудиторлар палатасының мүшесі  

 

Қаржылық есепке аудит жҥргізу шарты  2010 жылғы 23 шілдедегі № GFS-2010-00143 

(SBERBANK) Аудиторлық қызмет кӛрсету шарты.  

2011 жылы «Ernst&Young» ЖШС-мен Аудиторлық 

қызмет кӛрсету шартын жасау жоспарланып отыр 

(болжам). 
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Проспектіні уәкілетті органға ҧсынар алдындағы ҥш жылдың ішінде тиісті қызмет кӛрсету 

шарттары жасалған заңды және қаржылық мәселелер бойынша кеңес берушілердің, олардың 

тиісті алқаға қарайтындығы (қауымдастықтар, палаталар)  кӛрсетілген толық ресми атауы. Егер 

жоғары кӛрсетілген тҧлғалармен шартты бҧзу орын алған жағдайда, шартты бҧзу себебі туралы 

ақпаратты, тараптардың қайсысы бастамашылық білдіргені жӛніндегі ақпаратты кӛрсете 

отырып ҧсыну қажет. 

 

1) «Саят Жолшы и партнеры» ЖШС – 2009.08.12 күнгі № 318/1/2009 Заңды кӛмек 

кӛрсету туралы шарт. «Саят Жолшы и партнеры» адвокаттар кеңсесі және компания 

қызметкерлері келесі ұйымдардың мүшелері мен серіктестері болып табылады: Америкалық 

сауда палатасы (American Chamber Of Commerce); Қазақстан Мұнай газ саласы заңгерлері 

қауымдастығы; Алматы қалалық адвокаттар алқасы; Қазақстан адвокаттары одағы; Қазақстан 

салық тӛлеушілері қауымдастығы; Қазақстан халықаралық тӛрелігі; Алматы  сауда палатасы. 

2) «GRATA» Заңды фирма» ЖШС, 2010.10.07 күнгі н/с Заңды қызмет кӛрсету туралы 

басты шарт. «GRATA» Заңды фирма келесі қауымдастықтардың мүшелері болып табылады: 

Қазақстан салық тӛлеушілері қауымдастығы (ҚСҚ); Қазақстан Мұнай газ саласы заңгерлері 

қауымдастығы (KPLA); Қазақстан Еуропа Бизнес-Қауымдастығы (EUROBAK), Америкалық 

сауда-ӛнеркәсіп палатасы (AmCham),  Қазақстан Республикасы сауда-ӛнеркәсіп палатасы 

(СӚП). 
 

11. Эмитенттің  корпоративті басқару кодексін қабылдаған кҥн. 
 

Корпоративті басқару кодексі 2009 жылғы «27» мамырда «Жинақ банкі» АҚ ЕБ 

Акционерлерінің жалпы жиналысында № 603 нӛмірімен бекітілді. 
 

II. ЭМИТЕНТТІҢ БАСҚАРУ ОРГАНДАРЫ   
  

12. Эмитенттің басқару органдарының қҧрылымы. 

Бҧл тармақта Қазақстан Республикасының  заңнамасына, эмитент жарғысы мен ішкі 

қҧжаттарына сәйкес, эмитенттің басқару органдарының қҧрылымы мен олардың қҧзыреті 

кӛрсетіледі.   

 

Эмитенттің басқару органдарының қҧрылымы 

 

 Жоғарғы орган – Акционерлердің жалпы жиналысы; 

 Басқару органы – Директорлар Кеңесі; 

 Атқарушы орган – Басқарма; 
 

Акционерлердің жалпы жиналысы 

 

Акционерлердің жалпы жиналысы жоғарғы орган болып табылады және Банк қызметіне 

тікелей басшылық етпейді. Акционерлердің жалпы жиналысы Банк Жарғысында және 

Қазақстан Республикасының заңнамасында анықталған ӛзінің құзыреті мәселелері бойынша 

шешім қабылдайды. Акционерлердің жалпы жиналысының ерекше құзыретіне келесілер 

жатады: 

19) Банк Жарғысына ӛзгертулер мен толықтырулар енгізу немесе оны жаңа редакцияда 

бекіту; 

20) корпоративті басқару кодексін бекіту, сондай-ақ оған ӛзгертулер мен толықтырулар 

енгізу; 

21) Банкті ерікті түрде қайта ұйымдастыру немесе тарату; 

22) Банктің жарияланған акцияларының санын ұлғайту туралы немесе Банктің 

орнықтырылмаған жарияланған акцияларының түрін ӛзгерту туралы шешімдер 

қабылдау; 
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23) Банктің құнды қағаздарын айырбастау, сондай-ақ оларды ӛзгерту талаптары мен 

тәртібін анықтау;  

24) санақ комиссиясының сандық құрамын, ӛкілеттіктер мерзімін анықтау, оның 

мүшелерін сайлау және ӛкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату; 

25) Директорлар кеңесінің сандық құрамын, ӛкілеттіктер мерзімін анықтау, оның 

мүшелерін сайлау және ӛкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату, сондай-ақ 

директорлар кеңесінің мүшелеріне тӛленетін сыйақылардың мӛлшері мен тӛлем 

шарттарын анықтау; 

26) Банк аудитін жүргізетін аудиторлық ұйымды анықтау; 

27) жылдық қаржы есебін бекіту; 

28) Есеп қаржы жылындағы Банктің таза кірісін бӛлу тәртібін бекіту, қарапайым акциялар 

бойынша дивидендтер тӛлеу туралы шешім қабылдау, Банктің бір қарапайым 

акциясына есептегендегі дивиденд мӛлшерін бекіту; 

29) Қазақстан Республикасының заңнамасымен қарастырылған жағдайлар басталғанда 

Банктің қарапайым және артықшылықты акциялары бойынша дивидендтер тӛлемеу 

туралы шешім қабылдау; 

30) Банкке тиесілі барлық активтердің жиырма бес және одан да кӛп пайызын құрайтын 

сомадағы активтердің бір немесе бірнеше бӛлігін беру жолымен Банктің басқа заңды 

тұлғаларды құруға немесе қызметіне қатысуы туралы шешім қабылдау; 

31) Акционерлердің жалпы жиналысын шақыру туралы акционерлерге Банктің хабарлау 

нысанын анықтау, осындай ақпаратты бұқаралық қпарат құралдарында жариялау 

туралы шешім қабылдау; 

32) Банк акцияларды сатып алған жағдайда, Қазақстан Республикасының заңнамасына 

сәйкес олардың құнын анықтау әдісін бекіту (егер құрылтайшы жиналыста бекітілмесе, 

әдістеме бекіту); 

33) Акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту; 

34) Банк қызметі туралы акционерлерге ақпарат беру тәртібін анықтау, соның ішінде 

бұқаралық ақпарат құралын анықтау; 

35) Директорлар кеңесінің қызметін реттеуші ішкі нормативтік құжаттар мен Банктің 

акционерлер жиналысыны ӛткізу тәртібін бекіту; 

36) сол бойынша шешім қабылдау Қазақстан Республикасының заңнамасымен  және Банк 

Жарғысымен Акционерлердің жалпы жиналысының ерекше құзыретіне жатқызылған 

басқа да мәселелер. 

 

Директорлар Кеңесі 

 

Директорлар Кеңесі - Акционерлердің жалпы жиналысының ерекше құзыретінен тұратын 

мәселелердің шешуден ӛзге, Банктің қызметіне жалпы басшылық жасауды жүзеге асыратын 

Банк органы. Директорлар Кеңесінің ерекше құзыретіне келесі мәселелер жатады:  

24) Банк қызметінің артықшылық бағыттарын анықтау; 

25) акционерлерінің жылдық және кезектен тыс Жалпы жиналыстарын шақыру туралы 

шешім қабылдау, акционерлер жиналысының күн тәртібін анықтау, Акционерлердің 

жалпы жиналысына қатысуға құқылы акционерлердің тізімі жасалатын күнді анықтау; 

26) акцияларды орналастыру (ӛткізу), соның ішінде жарияланған акциялар саны шегінде 

акциялардың орналастырылатын (ӛткізілетін) саны туралы, оларды орналастыру 

(ӛткізу) әдісі және бағасы жӛнінде шешім қабылдау; 

27) Банктің орналастырылған акцияларды немесе басқа құнды қағаздарды сатып алуы, 

оларды сатып алу бағасы туралы шешім қабылдау; 

28) Банктің жылдық қаржылық есебін алдын ала бекіту; 

29) Банктің облигациялары мен туынды құнды қағаздарын шығару талаптарын анықтау; 

30) атқарушы органның сандық құрамын, ӛкілеттіктер мерзімін белгілеу, оның басшысы 

мен мүшелерін сайлау, сондай-ақ ӛкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату; 
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31) Лауазымдық жалақылардың мӛлшерін, атқарушы органның басшысы мен мүшелеріне 

еңбекақы және сыйақы тӛлеу шарттарын анықтау; 

32) ішкі аудит қызметінің жұмыс тәртібін анықтауды қоса алғанда, ішкі аудит қызметі 

туралы ішкі нормативтік құжатты бекіту; ішкі аудит қызметінің мүшелерін тағайындау, 

сонымен қатар, ішкі аудит қызметі мүшелерінің еңбекақысы  мен сыйақы мӛлшерін және 

оларды тӛлеу шарттарын анықтау;  

33)  корпоративтік хатшыны тағайындау, ӛкілеттігі мерзімін анықтау, оның ӛкілеттігін 

мерзімінен бұрын тоқтату, сонымен қатар,  корпоративтік хатшының лауазымдық 

жалақысы мӛлшерін және сыйақы беру шарттарын анықтауау; 

34) аудиторлық ұйымның, сонымен қатар, бағалаушының қызметіне Банк акцияларын 

тӛлеуге берілген немесе ірі мәміле мәні болып табылатын мүліктің нарық құнын 

бағалау бойынша тӛлем мӛлшерін анықтау;  

35) операциялар Жарғымен, Банктің ішкі нормативтік құжаттарымен және  Директорлар   

Кеңесінің шешімімен  Директорлар   Кеңесінің   құзыретіне   жатқызылған,  

операцияларды жүргізудің жалпы шарттары туралы ережелерді бекіту, оның ішінде 

банк тәуекелдерін және меншікті капиталды басқару, резервтік капиталды пайдалану 

жӛніндегі құжаттарды,  сонымен қатар, аукцион мен Банктің бағалы қағаздарына жазылу 

жүргізу талаптары мен тәртібін белгілейтін ішкі нормативтік құжаттарды, басқа да ішкі 

нормативтік құжаттарды бекіту; 

36) Банктің филиалдары мен ӛкілдіктерін құру және жабу туралы шешім қабылдау, олар 

туралы ережелерді бекіту; 

37) басқа заңды тұлғалардың акцияларының он және одан да кӛп пайызын (жарғы 
капиталына қатысу үлесі) қоғамның сатып алуы туралы шешім қабылдау, сонымен 
қатар, олардың қызметі мәселелері жӛнінде шешім қабылдау;  

38)    меншікті капитал мӛлшерінің он және одан кӛп пайызын құрайтын ауқымда Банк 
міндеттемелерін ұлғайту;  

39) Банктің бұрынғы тіркеушімен шартты бұзған жағдайда, Банк тіркеушісін таңдау;  
40)  қызметтік, коммерциялық және басқа да заңмен қорғалатын құпияны құрайтын Банк 

немесе оның қызметі туралы ақпаратты анықтау;  
41)  Банк мүдделі болатын ірі мәмілелерді және мәмілелерді жасау туралы шешімдер 

қабылдау;  
42) Банктің Бюджетін, бизнес-жоспарлары және бизнес-жоспарларының орындалуы туралы 

есептерді бекіту;  
43) Директорлар кеңесінің алдын ала мақұлдауы талап етілетін банктік операциялардың және 

басқа мәмілелердің тізбесін және маңыздылық деңгейін бекіту;  
44) Акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібі мәселелері бойынша сырттай 

(немесе ашық құпия) дауыс беруді жүргізу үшін бюллетеньдер нысанын анықтау;  
45)  Банктің бухгалтерлік есебі саясатын анықтау;  
46)  Банк Басқармасы Тӛрағасының есептерін тыңдау, олардың мерзімділігі, мазмұны және 

ұсыну тәртібі Банктің Директорлар кеңесімен анықталады;  
47)  Банк   акционерлерінің   жалпы   жиналысының   ерекше   құзыретіне   жатпайтын, осы 

Жарғымен және Қазақстан Республикасының заңнамасымен қарастырылған басқа да 
мәселелер. 

 

Банк Басқармасы 

 

Басқарма Банктің ағымдағы қызметіне басшылық жасайтын алқалық атқарушы орган 

болып табылады. Басқарма Акционерлердің жалпы жиналысы мен Директорлар Кеңесінің 

шешімдерінің орындалуы үшін жауап береді. Басқарманың құзыретіне Акционерлердің жалпы 

жиналысы мен Директорлар Кеңесінің ерекше құзыретіне жатпайтын, Банктің қызметін 

қамтамасыз ету жӛніндегі барлық мәселелер жатады, оның ішінде, шектелместен: 
 1) Банктің   кредиттік саясатын   әзірлеу және банк   тәуекелдерін   басқару  үдерісін 
ұйымдастыру; 



 79 

 2)  Банктің    жұмыс    органдарын    (оның    ішінде    комитеттерін)    кұру,    олардың 
құзыреттіліктерін белгілеу, олар туралы ережелерді бекіту; 
 3) лауазымдық жалақы құрылымын анықтау және еңбекақысын тӛлеу жүйесін 
белгілеу. 
 
Банк Жарғысына сәйкес, Басқарма Тӛрағасы: 
 
1)  Акционерлердің жылдық жиналысының және Директорлар кеңесінің шешімдерін орындауды 
ұйымдастырады; 
2) үшінші тұлғалармен қарым-қатынаста Банктің атынан сенімхатсыз әрекет етеді; 
3) Банктің үшінші  тұлғалармен  қарым-қатынасы кезінде оның атынан мүддесін қорғауға 
сенімхаттар береді; 
4) Қазақстан Республикасының заңнамасымен, Банк Жарғысымен және лицензиялармен 
қарастырылған банктік және басқа операциялар шегінде, Директорлар Кеңесінің шешімдерімен  
белгіленген  шектерде  және  негізде  Банктің  атынан  мәмілелер жасайды, келісімдерге, 
шарттарға, басқа да міндеттемелерге қол қояды және ӛзге әрекеттерді атқарады, атап айтқанда:  
 жеке тұлғалармен банктік заем операциялары; 
  заңды тұлғалармен банктік заем операциялары; 
  Банкке кеңес беру, ақпараттық және басқа да қызмет кӛрсету бойынша мәмілелер; 
 жылжымайтын мүлік объектілерінің құрылысы, қайта кұрастырылуы кезінде, жобалык, 

технологиялық және құрылыс инжинирингісі кезінде тапсырыс берушінің қызметтерін жүзеге 
асыру, кез келген негізде жылжымайтын мүлікті (оған құқықтарды), сонымен қатар, жабдық, 
автокӛлік, техника және басқа негізгі құралдарды, материалдық қорлар, материалдық емес активтер 
сатып алу, мүлікті жалға алу (лизинг), күтіп ұстау және пайдалану тӛлемін жүзеге асыру; 
 материалдық    құндылықтарды    (жылжымайтын    мүлікті    қоспағанда)    және 

материалдық емес активтерді ӛткізу;  
  жылжымайтын   мүлікті   қалдық  құнынан   тӛмен   ӛткізбеу   (есептелген  ӛтелімді 

шегергендегі баланстық құн);  
 жылжымайтын  мүлікті  қалдық  құнынан  тӛмен  ӛткізу  (есептелген  ӛтелімді 

шегергендегі баланстық құн);  
 жылжымалы және жылжымайтын мүлікті жалға беру; 
 пайдаланудан алынған мүлікті (жылжымайтын мүліктен басқасы), әрі қарай пайдалануға 

жарамсыз жылжымайтын мүлікті ӛтеусіз беру және капиталдық салымдар бойынша шығындар; 
5) Банк қызметкерлерін (атқарушы орган мүшелері болатын қызметкерлерден басқа) қабылдау, 
ауыстыру және жұмыстан босатуды жүзеге асырады, оларды кӛтермелеу және тәртіптік жазалау 
шараларын қолданады, Банк қызметкерлерінің Банктің штаттық кестесіне сәйкес лауазымдық 
жалақыларының және жалақыға дербес үстеме ақылардың мӛлшерлерін белгілейді, Банктің 
атқарушы органның және ішкі аудит қызметінің (ол құрылған жағдайда) құрамына кіретін 
қызметкерлерді қоспағанда, Банк қызметкерлеріне берілетін сыйақы мӛлшерлерін анықтайды; 

6) ӛзі болмаған жағдайда ӛзінің міндеттерін атқарушы орган мүшелерінің біріне жүктейді; 
7) атқарушы орган мүшелері арасындағы ӛкілеттік және жауапкершілік аясын, сонымен  

қатар, міндеттерін бӛледі; 
8) Банк Акционерлерінің жалпы жиналысы және Директорлар Кеңесінің құзыретіне жататын 
мәселелер бойынша шешімдердің жобаларын дайындайды, оның ішінде Банк акционерлерінің 
жылдық жалпы жиналысын ӛткізу күніне дейін 50 (елу) күннен кешіктірмей, Директорлар кеңесіне 
аудиторлық ұйыммен расталған Банктің жылдық қаржылық есебін алдын ала қарау үшін 
ұсынады; 
9) Банк акционерлерінің жалпы жиналыстарын дайындауды және ӛткізуді қамтамасыз етеді; 
10) Басқарманың персонал құрамы жӛнінде Директорлар кеңесіне ұсыныстар енгізеді;  
11) бухгалтерлік есепті және есеп беруді ұйымдастырады; 
12) Банк Жарғысымен және Акционерлердің жалпы жиналысы мен Директорлар Кеңесінің 
шешімдерімен анықталған басқа да қызметтерді жүзеге асырады. 
Банк Басқармасының Тӛрағасы ӛзінің құзыретіндегі жеке мәселелер бойынша шешім қабылдау 
құқығын Басқарма мүшелеріне және Банктің құрылымдық бӛлімшелері басшыларына табыстай 
алады. 
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13. 2011.04.30 кҥнгі жағдай бойынша эмитенттің директорлар кеңесінің (қадағалау кеңесінің) 

мҥшелері. 
 

Директорлар кеңесі 

мҥшесінің аты-жӛні 

және туылған 

жылы  
 

Банктің Директорлар 

кеңесі мҥшесінің 

лауазымды атқаруға 

кіріскен кҥні  

Директорлар кеңесі  

тӛрағасы мен мҥшелерінің  

соңғы ҥш жылда және 

қазіргі уақытта атқаратын 

лауазымдары  
 

Банктің 

Жарғылық 

капиталына 

қатысу ҥлесі 

(банктің дауыс 

беруші 

акцияларының 

жалпы санынан 

%) 

Черкашин 
Владимир 

Алексеевич 
(Тӛраға) 

туылған жылы -
27.07.1951 

 

 

(Банктің 

Директорлар 

кеңесінің Тӛрағасы) 

 

26.12.2007 

12.2000 ж. – қазіргі уақытқа 

дейін 

Ресей Жинақ банкі ААҚ Орал 

банкінің Тӛрағасы 

(Екатеринбург қ.) 

 

 03.1995ж. - 12.2000 ж. 

 «СКБ-банк» Акционерлік 

коммерциялық  коммерция 

мен бизнеске ықпал ету банкі 

«Южный»» Филиалы  Банк 

Басқармасының Тӛрағасы  

 

 

 

 

 

 

Жоқ 

Голиков Андрей 
Федорович 

туылған жылы - 
07.03.1969 

 
26.12.2007 

09.2005 ж. - қазіргі уақытқа 

дейін  

«Ресей Жинақ банкі» ААҚ  

Басқарма мүшесі,  

вице-президент – 

Қазынашылық операциялар 

және қаржылық нарық 

департаментінің директоры  

 

 

 

 

жоқ  

Звягинцев Денис 
Александрович 

(тәуелсіз директор) 
туылған жылы -

30.04.1977 
26.12.2007 

 2004 ж. - қазіргі уақытқа 

дейін  

Ресей Мемлекеттік 

интеллектуалды меншік 

институты  

 «Қылмыстық құқық және 

істерді қарау» кафедрасының 

меңгерушісі 

 

 

 

жоқ  

Аханов Серик 
Ахметжанович 

(тәуелсіз директор) 
туылған жылы -

30.10.1951 

27.04.2010 

 04.2004 ж. - қазіргі уақытқа 

дейін  

Қазақстан Қаржыгерлері 

қауымдастығы  

Кеңес Тӛрағасы 

 

ҚР президенті жанындағы 

Кәсіпкерлер кеңесінің мүшесі, 

ҚР президенті жанындағы 

Кәсіпкерлік бойынша 

үйлестіру кеңесінің мүшесі, 

ҚР Премьер – Министрі 

жанындағы  Экономикалық 

кеңес беру кеңесінің мүшесі. 

 

 

 

 

жоқ  

Чоговадзе Иракли 27.04.2010 01.2007 ж. –12.2008 ж.  
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Гочаевич 
туылған жылы - 

19.08.1973 

Маднеули МК  қадағалау 

кеңесі, Холдинг 

ГеоПроМаининг                                  

(GeoProMining) 

Холдингтің  

Құрметті Тӛрағасы,  

Президент кеңесшісі 

 

тамыз 2009 – қазіргі уақытқа 

дейін  

«Ресей Жинақ банкі» ААҚ  

Халықаралық операциялар 

басқармасы директорының 

м.а.  

 

 

 

 

жоқ  

 

Горьков Сергей 

Николаевич 

 

туылған жылы -
01.12.1968 

 

19.04.2011 

10. 2010 ж. – қазіргі уақытқа 

дейін  

«Ресей Жинақ банкі» ААҚ  

Басқарма Тӛрағасының 

орынбасары  

 

2008 ж. мен 2010 ж. 

аралығында 

 «Ресей Жинақ банкі» ААҚ  

Кадр саясаты департаментінің 

директоры   

 

 

 

 

Жоқ 

 

Директорлар кеңесінің (қадағалау кеңесінің) қҧрамындағы алдыңғы екі жылдың 

ішіндегі ӛзгеріс. 

 

Банк акционерлерінің 2010 жылғы 27 сәуірдегі Жалпы жылдық жиналысының  №01/2010 

хаттамасына сәйкес, Банктің Директорлар кеңесінің сандық құрамын ӛзгерту және Банктің 

Директорлар кеңесінің жаңа мүшелерін - Ресей Жинақ банкінің ӛкілі ретінде Иракли Гочаевич 

Чоговадзені және тәуелсіз директор ретінде Серик Ахметжанович Ахановты сайлау туралы 

шешім қабылданды. 

Банк акционерлерінің 2011 жылғы 19 сәуірдегі Жалпы жылдық жиналысының  №01/2011 

хаттамасына сәйкес, Банктің Директорлар кеңесінің сандық құрамын ӛзгерту және Банктің 

Директорлар кеңесінің жаңа мүшесін – «Ресей Жинақ банкі» ААҚ ӛкілі ретінде Сергей Николаевич 

Горьковты сайлау туралы шешім қабылданды. 
 

13-1. Эмитенттің директорлар кеңесінің комитеттері (мҧндай болған кезде). 

 

Банкте Директорлар кеңесі жанында Комитеттер құрылмаған. 
 

13-2. Ішкі аудит қызметі (болған кезде). 
 

2011.04.30 кҥнгі жағдай бойынша Банктің Ішкі аудит қызметі 

 

Ішкі аудит қызметі 
қызметкерінің аты-жӛні 

және туылған жылы  
 

Соңғы ҥш жылда және қазіргі уақытта 

атқаратын лауазымдары  
 

Лауазымды 

атқаруға кіріскен 

кҥні 

Шаньгина Зоя 

Владимировна 

 

Туылған күні 

21.11.2003 ж. – қазіргі уақытқа дейін 

 «Жинақ банкі» АҚ ЕБ  

(15.03.2007 ж. «TEXAKABANK» АҚ «Жинақ 

банкі» АҚ ЕБ-ға ӛзгертілді) 

31.05.2010 ж. 
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10.02.1970 ж. 

 
Ішкі аудит қызметінің аудиторы; 

Ішкі аудит қызметінің аға аудиторы; 

Ішкі аудит қызметінің директоры; 

Ішкі аудит департаментінің директоры  

Пак Людмила 

Анатольевна 

 

Туылған күні 

25.04.1982 ж. 

16.06.2004 ж. – қазіргі уақытқа дейін  

«Жинақ банкі» АҚ ЕБ  

(15.03.2007 ж. «TEXAKABANK» АҚ «Жинақ 

банкі» АҚ ЕБ-ға ӛзгертілді) 

№ 3 ЕКБ менеджерінің ассистенті; 

№ 3 ЕКБ менеджері; 

№ 1 ЕКБ менеджері; 

№1 ЕКБ аға менеджері; 

Алматы қ. филиалдың № 1 ФҚБ аға менеджері; 

Алматы қ. филиалдың № 1 ФҚБ директорының 

орынбасары; 

Алматы қ. филиалдың ӘҚО бастығының 

орынбасары; 

Алматы қ. филиалдың ӘҚО бастығы; 

№ 66 «Саламат» ӘҚО бастығы; 

Алматы қ. филиалдың № 66 «Саламат» ӘҚО 

бастығының  орынбасары; 

Алматы қ. филиалдың № 66 «Саламат» ӘҚО 

бастығы; 

Ішкі аудит департаментінің ОО және 

филиалдардың ішкі аудит бӛлімінің бас аудиторы  

24.03.2011 ж. 

Емелеева Асфира 

Шамильевна 

 

Туылған күні 

21.01.1982 ж. 

 

01.09.2005 - қазіргі уақытқа дейін  

«Жинақ банкі» АҚ ЕБ  

(15.03.2007 ж. «TEXAKABANK» АҚ «Жинақ 

банкі» АҚ ЕБ-ға ӛзгертілді) 

Ішкі аудит қызметінің маманы; 

Ішкі аудит қызметінің ОО және филиалдардың 

ішкі аудит бӛлімінің жетекші аудиторы; 

Ішкі аудит департаментінің ОО және 

филиалдардың ішкі аудит бӛлімінің жетекші 
аудиторы 

31.05.2010 ж. 

Замалдинов Ренат 

Фаикович 

 

Туылған күні 

01.03.1975 ж. 

 

11.03.2008 – қазіргі уақытқа дейін  

«Жинақ банкі» АҚ ЕБ  

Алматы қ. филиалдың Жеке тұлғаларды кредиттеу 

бӛлімі Жеке клиенттерді кредиттеу секторының 

жетекші кредит менеджері; 

Ішкі аудит қызметінің Ақпараттық 

технологиялардың ішкі аудит секторының 

аудиторы; 

Ішкі аудит департаментінің ОО және 

филиалдардың ішкі аудит бӛлімінің жетекші 
аудиторы. 

31.05.2010 ж. 

Серсембаева Карлыгаш 

Серкказиевна 

 

Туылған күні 

12.04.1980 ж. 

10.2008 ж. – 01.2010  ж.  

 «Центр Лизинг» ЖШС 

қаржылық аналитик. 

 

18.06.2010 ж. – қазіргі уақытқа дейін  

18.06.2010 ж. 
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 «Жинақ банкі» АҚ ЕБ  

Ішкі аудит департаментінің ОО және 

филиалдардың ішкі аудит бӛлімінің аудиторы  

Абдельдинов Дулан 

Тулютаевич 

 

Туылған күні 

06.02.1979 ж. 

 

07.10.2008 ж. – 24.11.2008 ж.  

 «Казинвестбанк» АҚ 

Бӛлшек ӛнімдерді сату және дистрибуциялау  

департаментінің Сату басқармасы Сату бӛлімінің 

маманы. 

 

12.2008 ж. – 01.2010 ж.  

 «Еуразиялық Банк» АҚ 

Ішкі аудит қызметінің аудиторы. 

 

23.04.2010 ж. – қазіргі уақытқа дейін  

«Жинақ банкі» АҚ ЕБ  

Ішкі аудит қызметінің ОО және филиалдардың 

ішкі аудит бӛлімінің аудиторы; 

Ішкі аудит департаментінің ОО және 

филиалдардың ішкі аудит бӛлімінің аудиторы.  

31.05.2010 ж. 

Далтаев Асланбек 

Вахитович 

 

Туылған күні 

03.10.1980 ж. 

 

04.2006 – қазіргі уақытқа дейін  

«Жинақ банкі» АҚ ЕБ  

(15.03.2007 ж. «TEXAKABANK» АҚ «Жинақ 

банкі» АҚ ЕБ-ға ӛзгертілді) 

Ішкі аудит қызметінің ақпараттық технологиялар 

жӛніндегі аудиторы; 

Ішкі аудит қызметінің ОО және филиалдардың 

ішкі аудит бӛлімінің бастығы. 

Ішкі аудит департаментінің Ақпараттық 

технологиялардың ішкі аудит және   методология 

бӛлімінің бастығы. 

02.08.2010 ж. 

Чехлов Михаил Юрьевич 

 

Туылған күні 

04.10.1976 ж. 

01.07.2008 ж. – 30.09.2009 ж.  

 «БТА Банк» АҚ 

Бас бухгалтерия Блогы маман.компаниялардың 

қаржылық деректерін бақылау бӛлімінің бас 

маманы; 

Бас бухгалтерия Блогы маман.компаниялардың 

қаржылық деректерін бақылау бӛлімінің бастығы; 

Бухгалтерлік есеп және есеп беру департаменті 

Конгломерат қаржылық есебін шоғырландыру 

басқармасы  маман.компаниялардың қаржылық 

есеп және есеп беруі ішкі аудитін демеу бӛлімі 

бастығының орынбасары. 

 

16.11.2009 ж. – 23.09.2010 ж. 

 «Лира-Аудит» ЖШС 

аудитордың ассистенті 

Аудиторлық бағыттар басшысы  

 

24.09.2010 ж. – қазіргі уақытқа дейін  

«Жинақ банкі» АҚ ЕБ  

Ішкі аудит департаментінің Ақпараттық 

технологиялардың ішкі аудит және методология 

бӛлімінің бас аудиторы.  

24.09.2010 ж. 

Музалевский Дмитрий 

Арнольдович 

19.11.2007 ж. – 30.04.2010 ж.  

 «АМАНТ» ЖШС 

01.07.2010 ж. 
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Туылған күні 

30.01.1975 ж. 

Ақпараттық қауіпсіздік бойынша кеңес беруші  

 

01.07.2010 ж. – қазіргі уақытқа дейін  

«Жинақ банкі» АҚ ЕБ  

Ішкі аудит департаментінің Ақпараттық 

технологиялардың ішкі аудит және методология 

бӛлімінің жетекші аудиторы  

Медвежер Инна 

Анатольевна 

 

Туылған күні 

20.07.1972 ж. 

01.06.2007 ж. - қазіргі уақытқа дейін  

«Жинақ банкі» АҚ ЕБ  

Банктік ӛнімдердің методология департаментінің 

директоры; 

Банктік технологиялар секторының бастығы; 

Банктік технологиялар бӛлімі Банктік ӛнімдер мен 

үдерістерді дамыту және  оңтайландыру 

секторының бастығы - Банктік технологиялар 

бӛлімі бастығының орынбасары; 

Жаңғырту технологиялары секторының бастығы - 

Банктік технологиялар бӛлімі бастығының 

орынбасары; 

Тәуекелдер департаменті Қаржылық және 

операциялық бӛлімінің жетекші маманы; 

Тәуекелдер департаменті Қаржылық және 

операциялық бӛлімінің жетекші тәуекел- 

менеджері  

Ішкі аудит департаментінің Ақпараттық 

технологиялардың ішкі аудит бӛлімінің жетекші 

аудиторы ведущий  

 

27.10.2010 ж. 

Чиняева Сара  

Сергеевна 

 

Туылған күні 

08.06.1982 ж.. 

09.08.2007 ж. – қазіргі уақытқа дейін  

«Жинақ банкі» АҚ ЕБ  

Ақтау қ. филиалдың Тұтынушылық кредиттеу 

бӛлімінің тұтынушылық кредит жӛніндегі 

менеджері; 

Ақтау қ. филиалдың Жеке тұлғаларды кредиттеу 

бӛлімінің бастығы;  

Ішкі аудит қызметінің ОО және филиалдардың 

ішкі аудит бӛлімінің аудиторы; 

Ішкі аудит қызметінің Ақпараттық 

технологиялардың ішкі аудит секторының 

аудиторы; 

Ішкі аудит департаментінің Ақпараттық 

технологиялардың ішкі аудит және методология 

бӛлімінің аудиторы  

31.05.2010 ж. 

Демочкин Василий 

Сергеевич 

 

Туылған күні 

07.09.1982 ж. 

01.06.2006 ж. – 15.05.2008 ж. 

«OLD Printing group» ЖШС 

есептеу машинасының машинисі; 

тиснильді машинада басушы. 

 

19.05.2008 ж. – 29.07.2010 ж. 

 «Kaspi Bank» АҚ 

Банктік ақпараттық технологиялар бӛлімінің 

маманы. 

 

19.08.2010 ж. 
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19.08.2010 ж. - қазіргі уақытқа дейін  

«Жинақ банкі» АҚ ЕБ  

Ішкі аудит департаментінің Ақпараттық 

технологиялардың ішкі аудит және методология 

бӛлімінің аудиторы  

 

14. Эмитенттің атқарушы органы. 

 

Осы тармақта: 

1) эмитенттің жеке атқарушы органының қызметін жүзеге асыратын тұлғаның тегі, аты, 

болған кезде - әкесінің аты және туылған жылы, немесе эмитенттің алқалы атқарушы органы 

мүшелерінің әрқайсысының тегі, аты, болған кезде - әкесінің аты және туылған жылы 

кӛрсетіледі; 

 

Банк Басқармасы 

мҥшесінің аты-жӛні 

және туылған жылы  
 

Банк Басқармасы Тӛрағасы мен 

мҥшелерінің  соңғы ҥш жылда және 

қазіргі уақытта атқаратын лауазымдары, 

олардың лауазымды атқаруға кіріскен 

кҥні  

 

Банктің Жарғылық 

капиталына қатысу 

ҥлесі (банктің дауыс 

беруші акцияларының 

жалпы санынан %) 
 

Смирнов Олег 

Евгеньевич 

 

Туылған кҥні 

07.08.1975 ж. 

01.03.1996 ж.- 29.05.2007 ж. 

Екатеринбург қ. Орал Банкі ААҚ  

Банк бӛлімшесінің басшысы;  

Кредиттеу басқармасының директоры;  

 

30.05.2007 ж.- 15.11.2007 ж.  

Ресей Жинақ Банкі Орталық аппараты  

Басқарма Тӛрағасы  Бірінші орынбасарының 

кеңесшісі; 

 

16.11.2007 ж. – қазіргі уақытқа дейін  

«Ресей Жинақ Банкі» Акционерлік қоғамы 

Еншілес банкі  

Басқарма Тӛрағасы  

 

Лауазымға тағайындалған кҥн  

16.11.2007 ж. 

 

Жоқ 

Инюшин Сергей 

Викторович 

 

Туылған кҥні 

06.12.1976 ж. 

15.01.1998 ж.- 12.08.2008 ж. 

Ресей Жинақ банкінің Чита бӛлімшесі  

Банк бӛлімшесінің басшысы;  

Ресей Жинақ банкі бӛлімшелерінің 

басқарушысы;  

Жинақ банкінің Чита бӛлімшесі 

басқарушысының орынбасары; 

 

19.08.2008 г. - қазіргі уақытқа дейін  

«Ресей Жинақ Банкі» Акционерлік қоғамы 

Еншілес банкі  

Басқарма Тӛрағасының орынбасары; 

Басқарма Тӛрағасының бӛлшек бизнес 

жӛніндегі орынбасары; 

 

Лауазымға тағайындалған кҥн  

24.01.2011 ж. 

 

жоқ  
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Нурманбетова Лейла 

Аймухамбетовна 

 

Туылған кҥні 

02.02.1977 ж. 

18.12.2003 ж.- 29.08.2008 ж.  

"TEXAKABANK" АҚ (15.03.2007 ж. 

«TEXAKABANK» АҚ «Жинақ банкі» АҚ 

ЕБ-ға ӛзгертілді. Бас бухгалтердің 

орынбасары; Бас бухгалтер; Басқарма 

Тӛрағасының орынбасары); 

02.09.2009 ж. – 04.06.2010 ж.                                  

«МЕТРОКОМБАНК» АҚ (Басқарма 

Тӛрағасының орынбасары – Бас бухгалтер; 

Басқарушы директор – Бас бухгалтер); 

07.06.2010 ж. – қазіргі уақытқа дейін  

«Ресей Жинақ Банкі» Акционерлік қоғамы 

Еншілес банкі  

Басқарма Тӛрағасының орынбасары. 

 

Лауазымға тағайындалған кҥн  

07.06.2010 ж. 

Жоқ 

Пономарев Анатолий 

Евдокимович 

 

Туылған кҥні 

05.02.1961 ж. 

18.08.2003 ж. – 17.04.2008 ж. 

«Центр Кредит Банкі» ААҚ Қостанай 

филиалы  

 Фронт-офис басқарушысы;  

Директордың орынбасары – фронт-офис 

басқарушысы 

 

18.04.2008 ж. – қазіргі уақытқа дейін  

«Ресей Жинақ Банкі» Акционерлік қоғамы 

Еншілес банкі  

Басқарма Тӛрағасының кӛмекшісі  

Басқарма Тӛрағасының орынбасары. 

 

Лауазымға тағайындалған кҥн  

10.01.2011 ж. 

 

Садыров Шухрат 

Абдирасулович 

 

Туылған кҥні 

18.11.1980 ж. 

23.09.2003 ж. – 31.12.2010 ж. 

 «АТФ Банк» АҚ 

Тәуекел-менеджмент департаменті Кредиттік 

тәуекелдер мониторингі басқармасының 

бастығы; 

Тәуекел-менеджмент департаменті 

Кредиттік тәуекелдер басқармасының 

бастығы; 

Басқарма Тӛрағасы қызметінің Басқарма 

Тӛрағасы кеңесшісі; 

Бӛлшек бизнес департаментінің директоры; 

Басқарушы директоры, Басшылық ету; 

 Бӛлшек сатылымдар мен филиалдық желі 

дивизионының Басқарушы директоры, 

Басшылық ету. 

31.01.2011 ж. -  қазіргі уақытқа дейін  

«Ресей Жинақ Банкі» Акционерлік қоғамы 

Еншілес банкі  

Басқарма Тӛрағасының орынбасары. 

Лауазымға тағайындалған кҥн  

31.01.2011 ж. 

жоқ 
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15. Эмитенттің атқарушы органының ӛкілеттігі басқа коммерциялық ҧйымға (басқарушы 

ҧйымға) берілген жағдайда. 
 

Бұл тармақты акционерлік қоғамдар толтырмайды. 
 

16. Директорлар кеңесінің мҥшелеріне, атқарушы органның мҥшелеріне және  эмитенттің басқа да 

басқарушы тҧлғаларына тӛленетін сыйақы. 

 

Компанияның негізгі басқарушы  

персоналының (Басқарма мҥшелері) 
облигациялар шығару туралы шешім 

қабылданған кҥннің алдындағы ҥш 

айдағы сыйақының жалпы кӛлемі   
 

20 851,0   

Директорлар кеңесі мҥшелерінің 

облигациялар шығару туралы шешім 

қабылданған кҥннің алдындағы ҥш 

айдағы сыйақының жалпы кӛлемі  (мың 

теңге) 

1 575,0   

 

Облигациялар шығару туралы шешім 

қабылданған кҥннен бастап, кейінгі он 

екі айдың ішінде сыйақының 

жоспарланып отырған жалпы мӛлшері 

(Басқарма мҥшелері) (мың теңге) 

61 600,0   

Облигациялар шығару туралы шешім 

қабылданған кҥннен бастап, кейінгі он 

екі айдың ішінде сыйақының 

жоспарланып отырған жалпы мӛлшері 

(Директорлар кеңесінің мҥшелері)  

14 500,0  

 
17. Эмитенттің ҧйымдастырушы қҧрылымы. 

Осы тармақта тӛмендегілер кӛрсетіледі:  

 

1) эмитенттің құрылымдық бӛлімшелері, филиалдары мен ӛкілдіктері; 

Банктің ұйымдастырушы құрылымы №1 Қосымшада берілген.  

 

2) 2011.04.30 күні эмитент қызметкерлерінің жалпы саны 1 974 адамды құрады, оның ішінде 

филиалдардың қызметкерлері 1 384 және орталық офис қызметкерлері 590 адам. 

Банктің ӛкілдігі жоқ. 

 

3) эмитенттің құрылымдық бӛлімшелерінің басшылары туралы мәліметтер. 
 

2011.04.30 кҥнгі «Жинақ банкі» АҚ ЕБ орталық офисінің лауазымды қызметкерлерінің 

тізімі  
 

№ 

р/р 
Тегі  Аты  Әкесінің аты Лауазымы  Туылған кҥні 

1 Смирнов Олег Евгеньевич Басқарма Тӛрағасы  07.08.1975 

2 Инюшин Сергей Викторович 

Басқарма Тӛрағасының 

бӛлшек бизнес жӛніндегі 

орынбасары  

06.12.1976 
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3 Нурманбетова Лейла Аймухамбетовна 
Басқарма Тӛрағасының 

орынбасары  
02.02.1977 

4 Пономарев Анатолий Евдокимович 
Басқарма Тӛрағасының 

орынбасары  
05.02.1961 

5 Садыров Шухрат Абдирасулович 
Басқарма Тӛрағасының 

орынбасары  
18.11.1980 

6 Антипов Дмитрий Александрович 
Қазынашылық 

департаментінің директоры  
19.12.1975 

7 Решетник Евгений Анатольевич 

Корпоративті клиенттерді 

қаржыландыру 

департаментінің директоры   

27.09.1978 

8 Павленко Вячеслав Анатольевич 

Инвестициялық банкинг және 

жобалық қаржыландыру 

департаментінің директоры  

03.02.1978 

9 Таскаранов Нурсултан 
Габдиль-

Мажитович 

Корпоративті клиенттер 

департаментінің директоры   
19.06.1978 

10 Гончаров Роман Викторович 

Жеке клиенттерді кредиттеу 

департаменті директорының 

м.а.   

11.06.1982 

11 Наумов Александр Владимирович 
Бӛлшек бизнесті дамыту 

департаментінің директоры   
15.06.1979 

12 Иващенко Александр Викторович 
Шағын бизнеспен жұмыс 

департаментінің директоры   
10.02.1974 

13 Сизионова  Юлия Петровна 
Операциялық департаменттің 

директоры 
15.02.1982 

14 Кулшиманова Жанар Оразахыновна 

Маркетинг және PR 

департаменті директорының 

м.а.   

05.08.1975  

15 Танатбаева Алия Амангельсиновна 

Халықпен жұмыс және 

анықтама қызметі бӛлімінің 

бастығы  

30.05.1971 

16 Шорина Асель Толеутаевна 
Қызметкерлермен жұмыс 

департаментінің директоры   
22.03.1975 

17 Касимова Татьяна Анатольевна 

Банк операцияларын демеу 

және ресімдеу 

департаментінің директоры   

14.09.1963 

18 Идоятова Алия Казбековна 
Аймақтық дамыту 

департаментінің директоры   
03.05.1969 

19 Саурамбаев Нурлан Батыргалиевич 

Бухгалтерлік есеп және есеп 

беру департаментінің 

директоры  - Бас бухгалтер 

26.06.1979 

20 Амриева Роза Акылтаевна 
Қаржы департаментінің 

директоры   
25.03.1962 

21 Маканов Ерлан Тлегенович 
Заң департаментінің 

директоры   
07.09.1979 

22 Казбанбетов Курмангали Найманханович 

Кассалық операциялар және 

инкассациялау 

департаментінің директоры   

15.09.1955 

23 Муховиков Александр Леонидович 
Ақпараттық технологиялар 

департаментінің директоры   
25.11.1978 

24 Геращенко Владимир Михайлович 

Қауіпсіздік және ақпарат 

қорғау департаментінің 

директоры   

15.03.1953 
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25 Киндалев Михаил Федорович 

Ұйымдастырушылық басқару 

және ісқағаздарды жүргізу 

департаментінің директоры   

08.02.1947 

26 Федоровская Юлия Андреевна 
Әкімшілік - шаруашылық 

департаментінің директоры   
28.01.1976 

27 Байбагысова Аида Сапиевна 
Тәуекелдер департаментінің 

директоры   
11.09.1977 

28 Дементьева Ольга Александровна 
Комплаенс бақылау бӛлімінің 

бастығы 
01.11.1980 

29 Шаньгина Зоя Владимировна 
Ішкі аудит департаментінің 

директоры   
10.02.1970 

30 Нагай Валентина Александровна 

Халықаралық қатынастар 

және сауданы қаржыландыру 

департаментінің директоры   

14.02.1967 

31 Ли Виктория Владиленовна 
Кредитті басқару бӛлімінің 

бастығы  
21.01.1982 

32 Ефременко Константин Викторович 
Кепіл мүлкімен жұмыс 

департаментінің директоры   
14.08.1968 

33 Недавняя Лариса Владимировна 

Есеп айырысу және тӛлем 

жүйелері департаментінің 

директоры   

10.11.1966 

34 Аюпова Манзура Нурмагаметовна 

Банктік технологиялар 

департаменті директорының 

м.а.  

10.04.1980 

35 Аскаров Мурат Кенжебекович 

Директор Департамента по 

работе с проблемными 

займами 

02.07.1979 

 

2011.04.30 кҥнгі «Жинақ банкі» АҚ ЕБ филиалдарының лауазымды қызметкерлерінің тізімі  

 

№ 

р/р 
Тегі  Аты  Әкесінің аты Лауазымы  Туылған кҥні 

1 
Кеулимжаева 

 

Галия 

 

Куантхановна 

 

Алматы қ. филиалдың 

директоры 

21.12.1957 

 

2 
Мужиков 

 

Ермек 

 

Токтарбекович 

 

Алматы облысы бойынша 

филиалдың директоры 

04.05.1968 

 

3 
Горленко 

 

Динара 

 

Агзамиттиновна 

 

Басқарушы директор -  Астана 

қ. филиалдың директоры 

21.06.1978 

 

4 
Шерин 

 

Андрей 

 

Николаевич 

 

Ақтӛбе қ. филиалдың 

директоры 

01.09.1962 

 

5 
Байгужин 

 

Эдуард 

 

Имашович 

 

Атырау қ. филиалдың 

директоры 

30.10.1968 

 

6 
Кабиева 

 

Галия 

 

Жамбуловна 

 

Ақтау қ. филиалдың 

директоры 

25.04.1969 

 

7 
Садуев 

 

Ерблан 

 

Хауазханович 

 

Қарағанды қ. филиалдың 

директоры 

17.12.1974 

 

8 
Кулагин 

 

Максим 

 

Иванович 

 

Павлодар қ. филиал 

директорының м.а. 

06.04.1976 

 

9 
Бурахта 

 

Александр 

 

Николаевич 

 
Орал қ. филиалдың директоры 

15.08.1956 

 

10 
Савушкина 

 

Елена 

 

Ивановна 

 

Ӛскемен қ. филиалдың 

директоры 

17.11.1960 

 

11 
Шлычков 

 

Анатолий 

 

Анатольевич 

 

Қостанай қ. филиалдың 

директоры 

05.04.1979 
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12 
Чуланов 

 

Руслан 

 

Рашидович 

 

Петропавл қ. филиалдың 

директоры  
17.02.1977 

 

13 
Утемисов 

 

Марат 

 

Бортаевич 

 

Шымкент қ. филиалдың 

директоры 
05.10.1977 

 

 

 
III. АКЦИОНЕРЛЕР ЖӘНЕ АФФИЛИИРЛЕНГЕН ТҦЛҒАЛАР 

  

18. Эмитенттің акционерлері (қатысушылары). 

 

Осы тармақта тӛмендегілер кӛрсетіледі: 

1) эмитент акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы саны (егер эмитенттің акционері 

(қатысушысы) заңды тұлға болса, онда осы заңды тұлғаның ірі акционерлері кӛрсетіледі)  

және эмитент үлесінің (орналастырылған және дауыс беруші акциялары) он және одан да 

кӛп пайызын иеленуші акционерлері (қатысушылары) туралы ақпарат (заңды тұлғаның 

толық және қысқартылған атауы, орналасқан жері немесе жеке тұлғаның тегі, аты, 

болған кезде – әкесінің аты); 

Банктің негізгі акционері «Ресей Жинақ банкі» Ашық акционерлік қоғамы, оған  Банка 

акцияларының 99,99% немесе 9 999 765 тиесілі. 

 

Акционердің атауы және  орналасқан 

жері  

Ірі акционерлер туралы мәліметтер  

 

Толық атауы - «Ресей Жинақ банкі» 

Ашық акционерлік қоғамы. 

 

Қысқартылған атауы - «Ресей Жинақ 

банкі» ААҚ. 

 

Ресей Федерациясы, Мәскеу қ., Вавилов к., 19 

үй 

 

 

Ресей Федерациясының Орталық Банкі (Ресей 

Банкі); 

Мекенжайы: РФ, 107016, Мәскеу, Неглинная к., 

12; 

 

Жарғы капитылындағы үлесі, %: 57,6;  

 

Дауыс беруші акциялардағы үлесі, %: 60,3. 

 

2) эмитенттің акционері (қатысушысы) емес, бірақ басқа ұйымдар арқылы эмитент 

қызметін бақылау құқығын иеленуші тұлғалар туралы мәліметтер.  

Мұндай тұлғалар жоқ. 

 

Эмитент банк болған жағдайда, осы тармақта, осы тармақтың 1)-2) тармақшаларында 

берілген ақпараттан ӛзге, банктің орналастырылған акцияларының он және одан да кӛп 

пайызына тікелей немесе жанама ие болатын немесе банктің дауыс беру акцияларының он және 

одан да кӛп пайызына тікелей немесе жанама иелік етуге мүмкіндігі бар немесе шарттың күшіне 

қарай немесе басқаша түрде банк қабылдайтын шешімге әсер ете алатын акционерлер туралы  

ақпарат кӛрсетілуі тиіс. 

 

Ондай тұлғалар жоқ.. 
 

19. Заңды тҧлғаның толық атауы, оның орналасқан жері, эмитенттің жарғылық 

капиталындағы оның акциялары (ҥлесі) пайыздық қатынастары, қызмет тҥрі, бірінші 

басшысының  тегі, аты, болған кезде – әкесінің аты кӛрсетілген,  эмитент акцияларының 

(ҥлесінің) он және одан да кӛп пайызын иеленуші заңды тҧлға туралы мәліметтер. 
 

Банк бір де бір заңды тұлғаның акцияларының (үлесінің) он және одан да кӛп пайызын 

иеленбейді.   
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20. Эмитент қатысатын ӛнеркәсіптік, банктік, қаржы топтары, холдингтер, концерндер, 

қауымдастықтар, консорциумдар туралы ақпарат 
 

Ӛнеркәсіптік, банктік, қаржы топтары  Қатыспайды  

 

Холдинг 

 
2008 жылғы 24 желтоқсандағы Қазақстан 
Республикасы Қаржы нарығын және қаржылық 
ұйымдарды реттеу мен қадағалау агенттігінің № 226 
қаулысымен Ресей Жинақ банкі ААҚ -ға еншілес 
банкіге қатысты банктік холдинг статусы табыс етілді. 

Концерн Қатыспайды  

Қауымдастықтар 

 

«Қазақстан қаржыгерлер қауымдастығы» Заңды 

тұлғалар бірлестігі, 050091, Алматы қ., Әйтеке би к-сі, 

67  

Консорциумдар Қатыспайды  

Биржалар 

 
«Қазақстан қор биржасы» АҚ, Қазақстан 

Республикасы, 050020, Алматы қ., Достық даңғ., 
291/3а 

Қорлар  
 

«Қазақстан  депозиттерді кепілдендіру қоры» АҚ, 

050040, Алматы қ., Көктем-3, 21  

Қоғам, ұйым 

 
«Орталық бағалы қағаздар  депозитарийі» АҚ, 

Қазақстан Республикасы, 050020, Алматы қ., Достық 
даңғ.,  291/3а 

Банктік конгломерат Қатыспайды  

Басқалар  Банк «Қазақстан қор биржасы» АҚ мүшесі, Қазақстан 

Ұлттық Банкінің бірінші агенті, сонымен қатар, Visa 

International, MasterCard тӛлем жүйесінің қауымдастық 

мүшесі болып табылады, Western Union жылдам 

аударым жүйесіне, Блиц, Жылдам пошта 

аударымдарға қатысушы. 

 

21. Эмитенттің ӛзге аффилиирленген тҧлғалары туралы мәліметтер. 

 

2011 жылғы 30 сәуірдегі жағдай бойынша, Банктің аффилиирленген тұлғалары туралы 

мәліметтер осы Проспектінің 2 Қосымшасында берілген.  
 

22. Аффилиирленген тҧлғалардың қатысуымен мәмілелер. 

 

Қаржы нарығындағы мәмілелер (бір жылға) 

 

№ 

р.р. 

Тҧлғаның 

атауы (тегі, 

аты, әкесінің 

аты)  

Тҧлғаның 

резиденттігі 

Мәміленің 

мақсаты 

 Шарт бойынша 

ҦБ 2011.04.30 

кҥнгі бағамы 

бойынша 1 

жылдық сома 

(мың теңгеде)  

Банктің директорлар 

кеңесі немесе 

акционерлердің жалпы 

жиналысы (директорлар 

кеңесі болмаған жағдайда)  

шешімінің деректемелері  

1 "Ресей Жинақ 

банкі" ААҚ  

Ресей 

Федерация 

сы 

Бос қаражатты 

орналастыру 123 145 740,00   

2007.09.20 күнгі №4 

параграф 4а  

2 "Ресей Жинақ 

банкі" ААҚ  

Ресей 

Федерация 

сы 

Қаражат тарту 

416 699 226,00 

2007.09.20 күнгі №4 

параграф 4а  

3 "Ресей Жинақ 

банкі" ААҚ  

Ресей 

Федерация 

сы 

Құнды металдарды 

сатып алу 156 643,29 

2007.09.20 күнгі №4 

параграф 4а  
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4 "Ресей Жинақ 

банкі" ААҚ  

Ресей 

Федерация 

сы 

Валютаны сатып 

алу/сату 200 875 567,46 

2007.09.20 күнгі №4 

параграф 4а   

 

Сауданы қаржыландыру бойынша мәмілелер (бір жылға) 

 

№ 

р.р. 

Тҧлғаның 

атауы (тегі, 

аты, әкесінің 

аты) 

Тҧлғаның 

резидент 

тігі 

Мәміленің 

мақсаты 

Шарт 

бойынша ҦБ 

2011.04.30 

кҥнгі бағамы 

бойынша 1 

жылдық сома 

(мың теңгеде) 

Банктің директорлар 

кеңесі немесе 

акционерлердің жалпы 

жиналысы (директорлар 

кеңесі болмаған жағдайда)  

шешімінің деректемелері 

1 
"Ресей Жинақ 

банкі" ААҚ 

Ресей 

Федерация 

сы 

ICCF00DF42/10R 

аккредитиві 

бойынша 

рамбурстық 

міндеттеме  

199 171,00 2010.12.23 күнгі № 07 § 111а  

2 
"Ресей Жинақ 

банкі" ААҚ 

Ресей 

Федерация 

сы 

ICCF00ST31/10R 

аккредитиві 

бойынша 

рамбурстық 

міндеттеме 

1 491 188,00 2010.12.23 күнгі № 07 § 111а  

3 
"Ресей Жинақ 

банкі" ААҚ 

Ресей 

Федерация 

сы 

ICCF00DF09/09 

аккредитиві 

бойынша 

рамбурстық 

міндеттеме 

17 446,00 2010.12.23 күнгі № 07 § 111а  

4 
"Ресей Жинақ 

банкі" ААҚ 

Ресей 

Федерация 

сы 

ICCF00DF08/09  

аккредитиві 

бойынша 

рамбурстық 

міндеттеме 

69 672,00 2010.12.23 күнгі № 07 § 111а  

5 
"Ресей Жинақ 

банкі" ААҚ 

Ресей 

Федерация 

сы 

ICCF00ST25/10R 

аккредитиві 

бойынша 

рамбурстық 

міндеттеме  

829 578,00 2010.12.23 күнгі № 07 § 111а  

6 
"Ресей Жинақ 

банкі" ААҚ 

Ресей 

Федерация 

сы 

ICCF00PF20/08 

аккредитиві 

бойынша 

рамбурстық 

міндеттеме  

425 660,00 2010.12.23 күнгі № 07 § 111а  

7 
"Ресей Жинақ 

банкі" ААҚ "  

Ресей 

Федерация 

сы 

ICCF00PF14/08  

аккредитиві 

бойынша 

рамбурстық 

міндеттеме 

394 176,00 2010.12.23 күнгі № 07 § 111а  

8 
"Ресей Жинақ 

банкі" ААҚ 

Ресей 

Федерация 

сы 

№ICCF00ST21/10 

аккредитивін растау 
25 721,00 2010.12.23 күнгі № 07 § 111а  

9 
"Ресей Жинақ 

банкі" ААҚ 

Ресей 

Федерация 

сы 

№ICCF00DF29/10R 

аккредитиві 

бойынша 

рамбурстық 

міндеттеме 

2 319 474,00 2010.12.23 күнгі № 07 § 111а  

10 
"Ресей Жинақ 

банкі" ААҚ 

Ресей 

Федерация 

сы 

№ICCF01ST18/10R 

аккредитиві 

бойынша 

рамбурстық 

160 094,00 2010.12.23 күнгі № 07 § 111а  
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міндеттеме 

11 
"Ресей Жинақ 

банкі" ААҚ 

Ресей 

Федерация 

сы 

№ICCF00ST06/10 

аккредитивін растау 
59 185,00 2010.12.23 күнгі № 07 § 111а  

12 
"Ресей Жинақ 

банкі" ААҚ 

Ресей 

Федерация 

сы 

№ ICCF00ST07/10 

аккредитивін растау 
71 877,00 2010.12.23 күнгі № 07 § 111а  

13 
"Ресей Жинақ 

банкі" ААҚ 

Ресей 

Федерация 

сы 

№ ICCF00ST20/10  

аккредитивін растау 
13 628,00 2010.12.23 күнгі № 07 § 111а  

14 
"Ресей Жинақ 

банкі" ААҚ 

Ресей 

Федерация 

сы 

№ILG-10749 

кепілдігін авизолау  
21 831,00 2010.12.23 күнгі № 07 § 111а  

15 
"Ресей Жинақ 

банкі" ААҚ 

Ресей 

Федерация 

сы 

№ICCF00ST08/10R 

аккредитиві  

бойынша 

рамбурстық 

міндеттеме  

12 062,00 2010.12.23 күнгі № 07 § 111а  

16 
"Ресей Жинақ 

банкі" ААҚ 

Ресей 

Федерация 

сы 

№ICCF00DF13/10R 

аккредитиві 

бойынша 

рамбурстық 

міндеттеме 

33 908,00 2010.12.23 күнгі № 07 § 111а  

17 
"Ресей Жинақ 

банкі" ААҚ 

Ресей 

Федерация 

сы 

№ICCF00DF14/10R 

аккредитиві 

бойынша 

рамбурстық 

міндеттеме 

17 687,00 2010.12.23 күнгі № 07 § 111а  

18 
"Ресей Жинақ 

банкі" ААҚ 

Ресей 

Федерация 

сы 

№ILC-NCST11/019 

аккредитиві 

бойынша 

рамбурстық 

міндеттеме 

62 716,00 2010.12.23 күнгі № 07 § 111а 

19 
"Ресей Жинақ 

банкі" ААҚ 

Ресей 

Федерация 

сы 

№ILC-NCST11/028 

аккредитивін 

авизолау 

 

75 660,00 2010.12.23 күнгі № 07 § 111а 

 

 

2011.04.30 кҥнгі жағдай бойынша аффилиирленген тҧлғалармен жасалған  

мәмілелер бойынша қабылданған кепілдіктер. 

 

 

 

 

 

№ р.р. 

 

 

 

 

Тҧлғаның 

атауы (тегі, 

аты, әкесінің 

аты) 

 

 

 

 

Тҧлғаның 

резидент 

тігі 

 

 

 

 

Мәміленің 

мақсаты 

Валюта 

тҥрі 

 Шарт 

бойынша 

мәміле 

сомасы 

(мың 

теңгеде)  

Жасау кҥні 

(шарт 

талапта-

рын 

орындауды 

бастаған 

кҥн) 

Банктің 

директор-

лар кеңесі 

немесе 

акционер-

лердің 

жалпы 

жиналысы 

(директор-

лар кеңесі 

болмаған 

жағдайда)  

шешімінің 

деректеме-

лері 
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1 2 4 6 8 9 10 23 

1 Гульмира 

Жарлгасовна 

Доскумбаева 

 

Қазақстан 

 

KZT 5 328 02.04.2010 

2010.02.16 

күнгі №01 

параграф 

02а  

2 Руслан 

Ескенович 

Кабиев 

 

Қазақстан 

 

KZT 5 200 25.04.2011 

2010.02.16 

күнгі №01 

параграф 

02а 

3 "Ресей Жинақ 

банкі" ААҚ 

Ресей 

Федерация 

сы 

қамтамасыз 

ету USD 432 917 13.12.2010 

2010.01.29 

күнгі №8 

4 "Ресей Жинақ 

банкі" ААҚ 

Ресей 

Федерация 

сы 

қамтамасыз 

ету USD 7 654 494 27.01.2011 

2010.01.29 

күнгі №8 

5 "Ресей Жинақ 

банкі" ААҚ 

Ресей 

Федерация 

сы 

қамтамасыз 

ету USD 512 788 27.01.2011 

2010.01.29 

күнгі №8 

6 Максим 

Анатольевич 

Пономарев 

 

Қазақстан 

 

KZT 12 700 16.04.2009 

2009.04.10 

күнгі №2 

параграф 

06а 

7 Абрек 

Садыкович 

Туленов 

 

Қазақстан 

 

KZT 4 000 29.04.2010 

2010.02.16 

күнгі №01 

параграф 

02а 

8 Ирина 

Михайловна 

Шлычкова 

 

Қазақстан 

 

KZT 18 000 22.01.2009 

Мәміле 

жасалатын 

сәтке 

банкпен 

ерекше 

қатынаспен 

байланысты 

болмаған 

Жалпы        8 645 427    

 

 
22-1. Арнайы қаржылық компаниясының облигацияларын шығарған кезде ҥлестестікті тану және 

оның туындаған кҥнін білу негіздері кӛрсетілген секьюритизациялау мәмілесі тараптарының 

ҥлестестігі туралы ақпарат ашып кӛрсетіледі.  

  

Банк арнайы қаржылық компания емес. 
  

IV. Эмитент қызметінің сипаты  (эмитент IAS 27халықаралық қаржылық есеп 

стандартына сәйкес, топтың қҧрамына енгізілген жағдайда, онда бҧл бӛлім барлық 

топтардың шоғырландырылған қаржылық есебінің негізінде толтырылады) 
 

23. Эмитент қызметінің, оның ішінде эмитент қызметінің негізгі тҥрлері бойынша жалпы 

тҧжырымдамаларының қысқаша сипаты. 

 

Еліміздің банк секторындағы негізгі оқиғалар үш банктің («БТА Банк» АҚ, «Альянсбанк» 

АҚ мен «Темiрбанк» АҚ) қарыздарын қайта қаржыландыруды қамтиды. Ірі масштабты және 

үйлестірілген мемлекеттік қолдау банк жүйесін тұрақтандыруға кӛмектесіп, экономиканың 

кӛтерілуін қамтамасыз етті. 

 Ағымдағы жылы депозиттік базаның ӛсуі және екінші деңгейдегі банктерді клиенттердің 

қаражаттарын тарту арқылы ресурстық базаны толықтыруға қайта бағыттау 2010 жылғы банк 

секторындағы қарқынды сәттердің бірі болды. 

jl:30003721.0
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 Депозиттер мен салымдардың ӛсуіне тұрақты трендті банк секторының дағдарыс 

құбылыстарын салымшылардың сенімін сақтай отырып жеңе білгендігімен және халықтың 

дағдарыс кезеңінде қаражат жинауына барынша икемділігімен түсіндіруге болады: экономика 

жағдайы  ӛзгергенше қаражатты жаңа активтерге салуға мүмкіндік пайда болады. Осыған орай, 

валюталық және теңге депозиттерінің қатынасы ӛзгергендігін атап ӛту керек: ұлттық 

валютадағы депозиттер тұрақты ӛсіп келе жатқандығы байқалады. Теңгедегі депозиттің ӛсуіне 

ең алдымен теңгенің тұрақты бағамы, салымды сақтандыруды ұлғайту, заемшыларға шетелдік 

валютада кредит беруге қатысты реттеу органдарының шектеулері, сонымен қатар, теңге 

депозиттері бойынша сыйақы мӛлшерлемесінің ұлғаюы ынталандырды.  

Шетелдік қарыздар барынша ӛтелген соң депозиттердің жаңа ағынымен қоса «ӛтімділік» 

бабы бойынша ӛзгерістер де болды. Банк жүйесіндегі ГЭП-ұстанымы банктердің негізінен 

қысқа мерзімді міндеттемелері бар екендігін, ал ұзақ мерзімді активтер жабусыз қалатындығын 

кӛрсетеді. Бұл кредиттік институттардың заемдарды үш жылға дейін ғана беруге 

ынталандырады және оларға  ұзақ мерзімді кредиттерді қаржыландыруға мүмкіндік бермейді, 

бұл кредит беруді ӛсіруге кедергі болады. 

 Ірі банктердің қарыздың бір бӛлігін шығынға жазуы, оларды толығымен капиталға 

айналдыру қаржы нарығының доминалаушы сараланымындағы жағдайды жақсартты, бірақ бұл 

банк жүйесінің активтері сапасына ықпал етпеді. Қозғалыссыз кредиттер кӛлемі – NPL 

(қозғалыссыз кредиттер – күмәнді 5 категория және сенімсіз) кӛптеген банктерде ӛсті.   

Сӛйтіп, 2010 жылдың нәтижесі жалпы экономикалық белсенділік банк секторындағы 

кредит беру ӛсімінің тұрып қалуы мен қиындығынан шектеліп қалатынды деп қорытынды 

шығаруға мүмкіндік береді. Экономиканың елеулі қарқынмен ӛсуі қазақстандық банк жүйесі 

активтерінің ӛтуіне, банктердің кредиттік портфельдерінің сапасы жақсаруына соншалықты 

ықпал еткен жоқ. Капиталды қалпына келтіру және банк секторындағы дұрыс қаржылық нәтиже 

үш ірі банктің мерзімі ӛткен қарыздарын қайта құрылымдастырудың аяқталуымен түсіндіріледі.  

Мерзімі ӛткен заем деңгейіне байланысты тәуекелдер ӛте жоғары деңгейде қалады. 

Сӛйтіп, Қазақстанның банк секторындағы негізгі басты проблемалар: 

• банктердің кредиттік портфелі сапасының нашарлауы; 

• банктердің кредиттік белсенділігінің тӛмендеуі; 

• ӛтімділік және қайта қаржыландыру тәуекелі; 

• тәуекел бағалауының аяқталмаған жүйелері; 

• нақты экономика секторының жоғары кредиттік тәуекелі; 

• корпоративті басқару қағидаларын дамыту деңгейінің тӛмендеуі. 

Банк кредиттік тәуекелді реттеу мақсатында кредит саясатын жаңа кредиттер беру 

талаптарын барынша қатаңдату жағына қарай қайта қарастырды. Кредит берудің бағалы емес 

талаптарын қатайтудан басқа (кредит бойынша мерзімін қысқарту, қамтамасыз ету талаптарын 

ӛзгерту және т.б.) кредит бойынша пайыздық мӛлшерлеменің ұлғайғаны байқалады, бұл халық 

пен корпоративті клиенттер тарапынан банктік заемды пайдалануына  қосымша шектеу қояды.  

2010 жылдың қорытындысы бойынша «Жинақ банкі» АҚ ЕБ Қазақстан 

Республикасының екінші деңгейдегі банктерінің рэнкингінде ҚҚА деректері бойынша меншік 

капиталының мӛлшері бойынша 7 орынға, пайдасы бойынша 7 орынға, активтерінің мӛлшері 

бойынша 9 орынға ие болды. 

 

Бәсекелес ҧйымдар туралы мәліметтер, Банк қызметінің мемлекет ішіндегі орташа 

салалық кӛрсеткіштермен салыстырмалы сипаттамасы 

 

2011.03.31 күнгі жағдай бойынша Қазақстанның банк жүйесінде екінші деңгейдегі 39 

банк ұсынылған. Бір банктің жарғы капиталына мемлекет 100% қатысады. Есеп берілетін күнгі 

ЕДБ бойынша филиалдардың саны 365. Қазақстандағы резидент емес банктердің ӛкілдіктері 29. 

Тӛменде 2011.03.31 күнгі жағдай бойынша негізгі қаржылық кӛрсеткіштер бойынша 

деректер (ҚҚА деректері бойынша) берілген: 
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Активтер 
 

Банк атауы барлығы, мың тенге ҥлесі, % Орны 

 «Казкоммерцбанк» АҚ 2 412 720 325 20% 1 

 «Қазақстан Халық банкі» АҚ 2 163 411 669 18% 2 

 «БТА Банк» АҚ 1 989 711 193 16% 3 

 «Банк ЦентрКредит» АҚ 1 171 913 269 9% 4 

 «АТФБанк» АҚ 1 006 848 155 8% 5 

 «Альянс Банк» АҚ 508 076 120 4% 6 

 «Еуразиялық Банк» АҚ 359 284 315 3% 7 

 «Kaspi bank» АҚ 348 843 205 3% 8 

«Ресей Жинақ банкі» АҚ ЕБ   340 021 519 3% 9 

 «Ситибанк Қазақстан» АҚ 315 836 350 3% 10 

 «Цеснабанк» АҚ    266 348 071 2% 11 

Жалпы 11 Банк бойынша 10 883 014 191 88%  

Басқа Банктер 1 477 255 867 12%  

Жалпы банк секторы бойынша 12 360 270 058 100%  

 

Несиелік портфель 

 

Банк атауы  барлығы, мың тенге  ҥлесі, % Орны 

 «Казкоммерцбанк» АҚ 2 293 346 082 25% 1 

 «БТА Банк» АҚ 1 641 225 848 18% 2 

 «Қазақстан Халық банкі» АҚ  1 217 107 227 13% 3 

 «АТФБанк» АҚ 857 035 287 9% 4 

 «Банк ЦентрКредит» АҚ 747 792 696 8% 5 

 «Альянс Банк» АҚ 557 393 152 6% 6 

 «Kaspi bank» АҚ 293 732 393 3% 7 

 «Еуразиялық Банк» АҚ 242 053 155 3% 8 

 «ТЕМIРБАНК» АҚ 208 327 752 2% 9 

 «Ресей Жинақ банкі» АҚ ЕБ 196 911 371 2% 10 

 «Нҧрбанк» АҚ  190 757 759 2% 11 

Жалпы 11 Банк бойынша  8 445 682 722 93%  

Басқа Банктер 681 469 662 7%  

Жалпы банк секторы бойынша 9 127 152 384 100%  

 

Меншік капитал 
 

Банк атауы  барлығы, мың тенге  ҥлесі, % орны 

" Казкоммерцбанк " АҚ 282 673 290 22% 1 

 «Қазақстан Халық банкі» АҚ  238 591 728 18% 2 

 «БТА Банк» АҚ 182 307 292 14% 3 

 «Банк ЦентрКредит» АҚ 78 235 637 6% 4 

 «АТФБанк» АҚ 49 079 829 4% 5 

"Нҧрбанк" АҚ 44 987 769 3% 6 

"Ресей Жинақ банкі" АҚ ЕБ  42 332 223 3% 7 

" Kaspi bank " АҚ 36 503 657 3% 8 

"Альянс Банк" АҚ 31 776 021 2% 9 

"Жилстройсбербанк Казахстана" АҚ 27 637 140 2% 10 
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"Еуразиялық банк" АҚ 27 022 869 2% 11 

 Жалпы 11 Банк бойынша  1 041 147 455 81%  

Басқа Банктер 250 110 135 19%  

Жалпы банк секторы бойынша 1 291 257 590 100%  

 

Салымдар, SPV есептемегенде 
 

Банк атауы  барлығы, мың тенге  ҥлесі, % орны 

«Қазақстан Халық банкі» АҚ 1 537 955 829 21% 1 

«Казкоммерцбанк» АҚ 1 429 266 097 20% 2 

«Банк ЦентрКредит» АҚ 799 356 966 11% 3 

«БТА Банк» АҚ 709 020 174 10% 4 

«АТФБанк» АҚ 511 129 704 7% 5 

«Ситибанк Казахстан» АҚ 273 892 305 4% 6 

«Ресей Жинақ банкі» АҚ ЕБ 262 483 594 4% 7 

«Kaspi bank» АҚ 253 820 910 3% 8 

«Еуразиялық Банк» АҚ 228 114 529 3% 9 

«Цеснабанк» АҚ 212 831 654 3% 10 

«Альянс банк» АҚ 212 769 772 3% 11 

 Жалпы 11 Банк бойынша  6 430 641 534 89%  

Басқа Банктер 833 294 864 11%  

Жалпы банк секторы бойынша 7 263 936 398 100%  

 

Таза пайда 

 

 

Банк бәсекелестері 

 

Альянс Банк. АҚ-ның мажоритарлық акционері «Самұрық-Қазына» Ұлттық әл-ауқат 

қоры, ол Банктің қарапайым акциясының  67%-на және ерекшеленген акциясының  67%-на ие. 

Қарапайым акцияның 33% және ерекшеленген акцияның 33% миноритарлық акционерлерге 

қарайды. 

Банк атауы  барлығы, мың тенге  ҥлесі, % орны 

«Қазақстан Халық банкі» АҚ  7 408 633 51% 1 

«ТЕМIРБАНК» АҚ  1 799 196 12% 2 

«Хоум Кредит Банк» АҚ  1 172 001 8% 3 

«Еуразиялық Банк» АҚ 1 126 548 8% 4 

«Ситибанк Казахстан» АҚ  1 092 163 7% 5 

«Ресей Жинақ банкі» АҚ ЕБ 1 078 619 7% 6 

«БТА Банк» АҚ  917 545 6% 7 

«KASPI BANK» АҚ  670 865 5% 8 

«HSBC БАНК КАЗАХСТАН» АҚ ЕБ  605 122 4% 9 

«Банк ЦентрКредит» АҚ 368 918 3% 10 

«Казкоммерцбанк» АҚ 273 665 2% 11 

 Жалпы 11 Банк бойынша  16 513 275   

Басқа Банктер - 1 866 149   

Жалпы банк секторы бойынша 14 647 126   
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2010 жылдың маусымында Standard&Poors Халықаралық рейтингтік агенттігі Альянс 

Банк рейтингісін арттырды: қарсы агенттің ұзақ мерзімді кредит рейтингін "В-" дейін, қарсы 

агенттің қысқа мерзімді кредит рейтингін - "С". Рейтинг бойынша болжам - "Тұрақты". Ұлттық 

шкала бойынша  Банкке "kzBB-" рейтингі тапсырылды. 

2010 жылдың шілдесінде Moody's Халықаралық рейтингтік агенттігі Альянс Банкінің  

ұлттық және шетелдік валютадағы ұзақ мерзімді депозит рейтингін Саа3-тен B3 дейін 

арттырды. Moody’s сондай-ақ банктің қаржылық тұрақтылық рейтингін (БҚТР) «Е» деңгейінде 

растады, бұл қазіргі уақытта Caa2 кредитке қабілеттіліктің базалық бағасына (КББ) сәйкес 

келеді, сонымен қатар, негізгі емес қысқа мерзімді рейтингтер. Қайта құрылымдастыру 

кезеңінде шығарылған жоғары қамтамасыз етілмеген және реттелген облигацияларға тиісті B3 

және Caa1 берешегінің ұзақ мерзімді рейтингі табыс етілді.  Банктің БҚТР болжамы тұрақты. 

Банк берешегінің ұзақ мерзімді рейтингі және депозиттік рейтингі бойынша болжамы – дамып 

отырады. 

2010 жылдың шілдесінде Fitch Ratings Халықаралық рейтингтік агенттігі Альянс Банкінің  

шетелдік валютадағы эмитент дефолтының ұзақ мерзімді рейтингін (ЭДР) "RD" (шектеулі 

дефолт) деңгейінен "B-" дейін арттырды және рейтингі бойынша "Тұрақты" болжамын табыс 

етті. Ұлттық валютадағы ұзақ мерзімді ЭДР "B-" деңгейіндегі "Тұрақты" болжамы табыс етілді; 

шетелдік валютадағы қысқа мерзімді ЭДР "RD"-ден "B" дейін кӛтерілді; жеке рейтинг "F"-ден 

"E" дейін кӛтерілді; қолдау рейтингі "5" деңгейінде расталды; ұзақ мерзімді ЭДР қолдау деңгейі 

«қолдау деңгейі жоқ» деп расталды. Басымды қамтамасыз етілмеген қарыз: рейтинг "С"-ден "В-

" дейін кӛтерілді, активтерді қайтару рейтингі "RR4". Реттелген қарыз: рейтинг "CC" деңгейінде, 

активтерді қайтару рейтингі "RR6". 

 «Альянс Банк» АҚ тармақталған филиалдық желісі бар, онда Қазақстан 

Республикасының 56 қалалық және ауылдық елді мекендерінде орналасқан 19 филиалы және 

115 бӛлімшесі бар. Сонымен қатар, 943 банкоматтан тұратын эквайрингтік құрылғының кең 

желісі, оның ішінде қолма-қол ақша қабылдау (cash-in)функциясымен 305 банкоматы, сондай-ақ 

қолма-қол ақша беретін орындарда 138 POS-терминалы және сауда-сервистік кәсіпорындарда 

383 POS-терминалы бар. 

 

 «Еуразиялық банк» АҚ елдің қаржы нарығындағы белсенді қатысушысы болып 

табылады. Банк стратегияны іске асырады, оның басты мақсаты –  клиенттік базаны кеңейту, 

банкті филиалдық желісі дамыған ашық, әмбебап қаржы институтына айналдыру. 

 Банктің Қазақстанның барлық ірі қалаларында 18 филиалы мен 56 бӛлімшесі қызмет 

кӛрсетеді. Еуразиялық банк жұмыс күні тәулігіне 12 сағатқа созылған бӛлімшесін ашты.   2010 

жылғы жұмыс қорытындысы бойынша банк 633 094 мың теңге мӛлшерінде пайда тапты және 

пайдасы бойынша 12 орынға ие болды. 

 

Рейтингтік агенттіктердің деректері: 
 

Standard and Poor`s 

 

Fitch Ratings Moody`s Investors Service 

Шетелдік 

валютадағы 

кредиттік 

рейтинг: 

Болжам: 

 

Қысқа мерзімді: 

Ұлттық 

валютадағы 

кредиттік 

рейтинг: 

B 

 

 

 

Тҧрақты  

 

B 

 

B 

 

 

Тҧрақты  

Шетелдік  

валютадағы 

эмитент 

дефолтының ұзақ 

мерзімді рейтингі  
 

Шетелдік  

валютадағы 

эмитент 

дефолтының 

қысқа мерзімді 

В- 

 

 

 

 

 

 

B 

 

 

 

 

Шетелдік  

валютадағы 

банктік депозит 

бойынша ұзақ 

мерзімді рейтинг  

 

Шетелдік  

валютадағы 

банктік депозит 

бойынша қысқа 

мерзімді рейтинг  

В1 

 

 

 

 

 

 

NP 
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Болжам: 

 

Қысқа мерзімді: 

Ұлттық шкала 

бойынша 
рейтинг: 

B 

 

kzBB+ 

рейтингі  
 

Жеке  рейтинг 

 

Қолдау рейтингі 

 

Болжам  

 

D/E 

 

5 

 

Тҧрақты 

 

Қаржылық 

тұрақтылық 

рейтингі  

 

Болжам  

 

 

 

E 

 

 

Теріс  

 

«Нҧрбанк». 2003 жылы Алматыда басты банкі қайта құрылды.  Қысқа мерзім ішінде 

«Нұрбанк» АҚ шағын ғана аймақтық банктен республикалық деңгейге кӛтерілді және 

Қазақстандағы жетекші банктердің бірінші ондығының қатарына қосылды. 2011.01.01 күні 

«Нұрбанк» АҚ активтері бойынша 10 позицияға шығып, банктік қызметтердің барлық ауқымын 

қамтыды. 2011.03.01 күнгі жағдай бойынша банктің Қазақстанның барлық ӛңірінде 17 филиалы 

және банктік қызмет кӛрсететін 59 әмбебап орталықтары мен  филиалдарының қосымша 

жайлары ұсынылған.  

  

Рейтингтік агенттіктердің деректері: 
 

Standard and Poor`s 
 

Fitch Ratings 

Шетелдік 

валютадағы кредиттік 

рейтинг: 

Болжам: 

Қысқа мерзімді: 

Ұлттық валютадағы 

кредиттік рейтинг: 

Болжам: 

Қысқа мерзімді: 

Ұлттық шкала 

бойынша рейтинг: 

B 

 

Тҧрақты  

С 

 

B 

Тҧрақты  

С 

kzBB+ 

        Шетелдік  валютадағы 

эмитент дефолтының ұзақ 

мерзімді рейтингі  

         Шетелдік  валютадағы 

эмитент дефолтының қысқа 

мерзімді рейтингі  
          Қаржылық тұрақтылық 

рейтингі  

Болжам  

В3 

 

 

Not prime 

 

 

Е+ 

 

Тҧрақты 

 

 

 «Kaspi bank» АҚ. 2011.03.31 күнгі жағдай бойынша республиканың банктік жүйесіндегі 

активтерінің мӛлшері бойынша  8 орынға ие болды. Банк 2010 жылы 4 234 859   мың теңге 

мӛлшерінде пайда тапты және осы кӛрсеткіші бойынша ҚР ЕДБ арасында 5 орынға шықты. 

2011.03.01 күнгі жағдай бойынша банктің 34 филиалы және 134 ЕКБ ұсынылған. 

 

Рейтингтік агенттіктердің деректері: 

 

Moody’s Investors Service Fitch Ratings 

Шетелдік 

валютадағы ұзақ мерзімді 
депозиттер   

Шетелдік 

валютадағы қысқа мерзімді 
депозиттер   

Қаржылық 

тұрақтылық рейтингі  

Болжам: 

 

B1 

 

 

 

Not prime 

 

D- 

 

Теріс  

 

Шетелдік  валютадағы 

эмитент дефолтының ұзақ 

мерзімді рейтингі  

Шетелдік  валютадағы 

эмитент дефолтының қысқа 

мерзімді рейтингі  
Жеке  рейтинг 

Рейтинг поддержки 

Болжам  

В- 

 

 

В 

 

 

Е+ 

5 

Тҧрақты  
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Банктің бӛлшек бизнесті дамыту саласындағы негізгі бәсекелестері  
 

Банктің бӛлшек 

бизнесті дамыту 

саласындағы негізгі 

бәсекелестері  

 

Банктің оларды негізгі 

бәсекелес деп есептеу себептері  

Бәсекелестік ерекшеліктерінің 

егжей-тегжейлі сипаты  

 «Еуразиялық Банк» 

АҚ 

1.Филиалдық желіні дамыту. 

2. Еуразиялық холдинг 

тарапынан қаржылық қолдау. 

3. Неғұрлым ірі клиенттік база. 

4. Меншік процессингтің болуы. 

1.Тармақты филиалдық желі; 

2.Үлкен ӛнім қоржыны; 

3.Үлкен клиенттік база; 

4.Банк ӛніміне қосымша 

қызметтер; 

5.Шешім қабылдау жылдамдығы. 

«Қазақстан Халық 

банкі» АҚ 

1.Мемлекет тарапынан қолдау; 

2. Ең үлкен филиалдық желі; 

3.Дамыған инфрақұрылым 

(эквайрингтік желі); 

4. Үлкен клиенттік база; 

5. Меншік процессингтің болуы; 

6. Мемлекеттік бағдарламаларға 

белсенді қатысу.  

1. Тармақты филиалдық желі; 

2. Анағұрлым тӛменгі тарифтер 

(есеп айырысу-кассалық қызмет 

кӛрсету бойынша); 

3. Ең үлкен клиенттік база; 

4.Шешім қабылдау жылдамдығы. 

 «Казкоммерцбанк» 

АҚ 

1. Дамыған филиалдық желі; 

2. Дамыған инфрақұрылым 

(эквайрингтік желі); 

3. Үлкен клиенттік база; 

4. Меншік технологияны 

пайдалану; 

5. Меншік процессингтің болуы. 

1. Тармақты филиалдық желі; 

2. Банк ӛнімдері мен қызметтері 

бойынша неғұрлым кең сызба; 

3.Қаржылық ең пайдалы 

клиенттік база; 

4. Банк ӛнімдеріне қосымша 

қызметтер; 

5.Кредиттеу + Карта; 

6. Шешім қабылдау 

жылдамдығы; 

7.БК мен мүмкіндіктер бойынша 

бағдарламаның кең ауқымы. 

 «Банк 

ЦентрКредит» АҚ 

1. Шетел банкі тарапынан 

қолдау; 

2. Дамыған филиалдық желі; 

3. Дамыған инфрақұрылым 

(эквайрингтік желі);   

4. Шағын және орта бизнес банкі; 

5. Меншік процессингтің болуы. 

1. Тармақты филиалдық желі; 

2. Неғұрлым тартымды ӛнім 

сызбасы; 

3. Неғұрлым тартымды   банктік 

тарифтер; 

4. Банк ӛнімдеріне қосымша 

қызметтер; 

5. Клиентке бағытталу; 

6.Шешім қабылдау жылдамдығы. 

 

3) эмитенттің болашақта саланы дамытуға қатысты болжамы және оның осы 

саладағы жағдайы. 

 

2011 жылы қайта қалпына келтіру біртіндеп жүзеге асырылады, ал маржаны жеткен 

деңгейінде ұстап қалу, резервтегі  аударымдардың елеулі тӛмендеуі реттеуші бастамасын іске 

асыру жетістігіне байланысты болғандағы ӛсімнен басымырақ болады. Теңгені және нашар 

кредиттермен жұмыс бағдарламасын іске қосу туралы жаңалықтарды барынша нығайту сектор 
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акцияларын қолдауы мүмкін, бірақ банктердің бастапқы кӛрсеткіштерін жақсарту алдағы 

уақытта ӛте бәсең болуы ықтимал.  

 Маржаны  жеткен деңгейінде бір мезгілде сақтап қалған кездегі кредиттеу сараланымы 

барынша сондай ірілермен (ресей мембанктері, ниша ойыншылары) бағалы бәсекеге түсуден 

қашу ниеті корпоративті клиенттерге/шағын және орта бизнеске қарағанда анағұрлым бӛлшек 

клиенттерге бағытталуға және депозиттер бойынша пайыздық мӛлшерлемені кейінірек 

тӛмендетуге әкеп соқтырады. Резервтегі аударымдар бұрынғыша болжам диапазонының 

жоғарғы шегінде тұр, себебі банктер кредиттерді қайта құрылымдастырады, бұл мерзімі ӛткен 

кредит үлесінің тӛмендейтіндігін түсіндіреді. 2011 жылы активтердің сапасын біртіндеп 

қалпына келтіру мүмкіндігі бар, бірақ мемлекет осы үдерісті жылдамдату үшін нашар 

кредиттермен жұмыс бойынша ұсынылған бағдарламаны іске қосуы қажет. 

Алдағы жылдардың болжамдары бойынша қазақстандық бірнеше банктер ӛзара немесе 

орташа дивизиондағы банктермен  қосылу, немесе оларды кредиттік серіктестіктерге қайта 

ұйымдастыру мүмкіндігі жоғары қойылған. Мұндай қорытынды жасау қажетті болып отыр және 

бір жылдан кейін, 2011 жылғы 1 шілдеден бастап, Қазақстан Республикасының Қаржы нарығын 

және қаржылық ұйымдарды реттеу мен қадағалау агенттігінің жоспарлы талаптарына сәйкес, 

банктің меншік капиталы кем дегенде 10 млрд. теңгені құрауы тиіс. 

Қазіргі сәтте бұл талапқа тек 18 банк сәйкес келеді, ал қалған жиырманың ішінде шамамен 

6-8 банк белгіленген мерзімге дайындалып үлгермеуі мүмкін. Нәтижесінде, елімізде шамамен 

30-32 банк қалуы ықтимал. Осы 6-8 банк активтерінің жиынтық кӛлемі барлық банктік жүйе 

активтерінің 0,4-0,5% құрайтындығын ескеру қажет. Егер бұл жағдай сақталса, онда қаржылық 

тұрақты деп барлығын атауға болады. Егер әлемдік экономика нашарласа, онда барлық 

банктерде де проблема туындайды. Реттеушілер саясатына сәйкес, дағдарыстан кейін орташа 

банктердің одан шығуы жеңіл болады.  Ірі қаржылық институттар жағына қарай қисаю 

республикадағы барлық қаржылық жүйенің экономикалық турбуленттілік кезеңінде бүлінуіне 

әкелуі мүмкін. 

 «Жинақ банкі» АҚ ЕБ банктік жүйе активтеріндегі үлесін 2015 жылы 5%-ға дейін ұлғайту 

міндетін қойып отыр. Бұл міндетті орындау үшін активті операциялардың ӛсуін қамтамасыз ету 

және Банктің корпоративті және бӛлшек клиенттерден тартылған қаражаттардағы нарықтық 

үлесін ӛсіре отырып, заңды және жеке тұлғаларды кредиттеу нарығындағы ӛзінің үлесін ұлғайту 

талап етіледі. Активтерді ӛсіру Банк пайдасын ӛсіру мен Банк қызметінің тиімділік 

кӛрсеткіштерімен қатар жүреді.  Банк бизнесінің кӛрсеткіштерін сандық ӛсіру оның жұмысын 

анағұрлым сапалы жақсарту базасында жүзеге асырылуы тиіс. 

 Банк сенімді репутациясын қолдау үшін барынша күшін сала отырып, клиенттерге сапалы 

қызмет кӛрсету және олардың қажеттіліктеріне аса кӛңіл қоюдың арқасында жоғары деңгейде 

қажеттілікті қанағаттандыруды жалғастырады. Банк ӛнімдері клиенттердің талаптарына 

барынша икемделген, ол банк қызметін ӛнімге емес, клиентке бағыттауға мүмкіндік береді. 

 
24. Салдары эмитенттің қызметіне елеулі ықпал етуі мҥмкін, эмитентпен жасалған келісім-

шарттар, келісімдер туралы мәліметтер. 

 

 Банк ӛзінің қызметіне елеулі ықпал етуі мүмкін келісім-шарттар және келісімдер жасаған 

жоқ. 
 

25. Эмитенттің ӛз қызметін жҥзеге асыру ҥшін алған, қҧжаттың нӛмірі мен кҥні, қолданылу 

мерзімі және осы қҧжатты берген орган  кӛрсетілген лицензиялар, патенттер, рҧқсат қағаздары 

туралы мәліметтер. 

 

Банк ӛз қызметін 2007 жылғы 13 желтоқсанда Қазақстан Республикасының Қаржы 

нарығын және қаржылық ұйымдарды реттеу мен қадағалау агенттігімен банктік операцияларды 

және құнды қағаздар нарығанда ӛзге де операциялар мен қызметті жүргізуге берілген  №199 

лицензиясының негізінде жүзеге асырады. 
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26. Соңғы екі жылда немесе қабылданған физикалық немесе сандық ӛлшеу бірліктерінде 

нақты әрекет еткен кезеңдерде ӛткізілген ӛнімінің (орындалған жҧмыс, қызмет) кӛлемі. 

Соңғы екі жылда немесе нақты әрекет еткен кезеңдерде ӛткізілген ӛнімінің (орындалған 

жҧмыс, қызмет) кӛлеміндегі ӛзгерістердің талдауы. 

 

Клиенттердің қаражаттары  

 

Клиенттердің қаражаттары 31 наурыз 2011 31 желтоқсан 2010 31 желтоқсан 2009 
Тоқсандағы 

өзгеріс 

 

млн.теңг
е 

сал.салм
. 

млн.теңг
е 

сал.салм
. 

млн.теңг
е 

сал.сал
м  %  абс. 

Заңды тұлғалардың қаражатары 230 823 86,0% 163 861 82,3% 116 867 75,8% 

40,9
% 

66 
962 

Ағымдағы қаражат 127 147 47,4% 71 538 36,0% 55 564 36,1% 
77,7

% 
55 

609 

Мерзімді депозиттер 103 676 38,6% 92 322 46,4% 61 303 39,8% 
12,3

% 
11 

353 

Жеке тұлғалардың қаражаттары 37 671 14,0% 35 121 17,7% 37 220 24,2% 7,3% 2 550 

Ағымдағы қаражат 6 205 2,3% 6 678 3,4% 4 100 2,7% -7,1% -473 

Мерзімді депозиттер 31 467 11,7% 28 443 14,3% 33 120 21,5% 
10,6

% 3 024 

Клиенттердің барлық 
қаражаттары 268 494 100,0% 198 982 100,0% 154 088 100,0% 

34,9
% 

69 
512 

 

2011 жылдың 1 тоқсанында клиенттердің қаражаттары  1,3 есе ӛсті, ол 2011 жылғы 31 

наурызда 268 494 млн.теңгені құрады. Клиенттік қаражат құрылымында негізгі үлесті 

бұрынғыша корпоративті клиенттер алады – олардың есеп беру күнгі үлесі жыл басындағы 

82,3% қарағанда 86% құрады. Корпоративті  клиенттердің қаражаттары 41%-ға (66 962 

млн.теңге) ӛсті, оның ішінде ағымдағы шоттар бойынша ӛсім 77,7% (55 609 млн.теңге), мерзімді 

депозиттер бойынша – 12,3% (11 353 млн.теңге) құрады. 

  Есеп беру жылындағы халықтың салымдары 7,3% (2 550 млн.теңге) ӛсті, ол 2011 жылғы 

31 наурызда 37 671 млн.теңгені құрады, оның ішінде талап етілгенге дейінгі салымдар – 6 205 

млн.теңге, мерзімді депозиттер  – 31 467 млн.теңге. 

  

Клиенттерге несиелер 

 

Несие портфелі, брутто 31 наурыз 2011 31 желтоқсан  2010 31 желтоқсан 2009 
Тоқсандағы 

өзгеріс 

 
млн.теңг

е 
сал.салм

. 
млн.теңг

е 
сал.салм

. 
млн.теңг

е 
сал.салм

.  %  абс. 

Заңды тұлғаларға кредиттер 181 899 91,5% 163 162 91,4% 86 903 89,0% 
11,5

% 
18 

737 

Жеке тұлғаларға кредиттер 16 964 8,5% 15 388 8,6% 10 695 11,0% 
10,2

% 1 577 

Клиенттерге жалпы 
кредиттер 198 864 100,0% 178 550 100,0% 97 597 100,0% 

11,4
% 

20 
314 

 

            Банктің басымды мақсаттарының бірі несие портфелін ұлғайту болып табылады. Заңды 

тұлғаларға берілген кредиттер есеп беру тоқсанына 11,5% (18 737 млн.теңге) ӛсті, ол 2011 

жылғы 31 наурызда 181 899 млн.теңгені құрады. Жеке тұлғаларға берілген кредиттер 10,2% (1 

577 млн.теңге) ӛсті, ол 16 964 млн.теңгені құрады. 

 Есеп беру күні «Жинақ банкі» АҚ ЕБ екінші деңгейдегі банктер арасында несие 

портфелінің мӛлшері бойынша 10 орынға шықты. 

 
27. Эмитенттің негізгі қызмет тҥрлері бойынша сатылым (жҧмыс, қызмет) табысына позитивті 

және теріс ықпал ететін факторлар. 
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Позитивті факторлар: 
 экономикалық ӛсу – Банк клиенттері тарапынан кредиттік ресурстарға сұранымның 

ұлғаюына, кредиттік тәуекелдердің түрленуі мен қысқаруына әкеледі; 

 макроэкономикалық тұрақтылық – қызмет пен банктік ӛнімдер ауқымын кеңейту үшін 

қолайлы жағдайлар жасайды, клиенттердің белсенділігі артады, қор кӛздерін ұлғайтуға 

қолайлы жағдайлар жасайды және т.б.; 

 техникалық жабдықтау – заманауи техникалық құралдардың және бағдарламалық 

ӛнімдердің болуы ұсынып отырған банктік қызметтің ӛзіндік құны тӛмендеуіне, нарықтық 

және операциялық тәуекелдердің барынша азаюына әкеледі; 

 басты компанияны қолдау; 

 Банктің тұрақтылығы (басты компанияның халықаралық ықпалға тәуелділігінің тӛмендігі, 

сонымен қатар, еншілес банкіге сырттан ықпалдың болмауы – халықтың банке сенімін 

нығайтты. Сӛйтіп, Жинақ банкінің тұрақтылығы мен сенімділігі күшті бәсекелестік 

артықшылығының бірі болып табылады). 

 кредиттік рейтингтің болуы – Банктің неғұрлым арзан тиісті кредиттік ресурстар тартуына 

мүмкіндік береді; 

 Жинақ банкінің дамыған желісі (Жинақ банкінің желісі 17 аумақтық банктерден, 20000 

бӛлімшеден, 3 еншілес банктен (Қазақстан, Украина, Беларусь) тұрады, Қазақстан 

аумағында 13 филиалы бар. Брендісі бүкіл елге танымал. Жинақ банкінің Қазақстанның 

әрбір ірі қалаларында болуы банк клиенттерінің банк қызметтерін пайдалуына мүмкіндік 

береді). 

 

Теріс  факторлар: 
 бәсекенің ықпалы – ұсынып отырған банктік қызмет бағасын тӛмендетуге әкеледі; 

 қаржы нарығында, капитал нарығында болған оқиғалар, сыртқы қордың шектеулері 

Қазақстанның бүкіл банктік жүйесін дамытуға теріс ықпал етеді.   
 

28. Эмитенттің ӛз ӛнімін (жҧмыс, қызмет) сатуды ҧйымдастыру жӛніндегі қызметі. 

 

Банк қаржылық ұйым болып табылады, оның қызметінің негізгі түрі банктік қызмет 

кӛрсету. Банк қызметінің кең ауқымын негізгі тұтынушылары заңды және жеке тұлғалар.  
 

29. Эмитенттің қызметіне әсер ететін негізгі факторлар: 

 

1) эмитент қызметінің мерзімділігі, мерзімді сипаттағы эмитент қызметінің тҥрлері, 

және эмитенттің жалпы табысындағы олардың ҥлесі; 

Банктің қызметі мерзімді сипатта емес. 
 

2) эмитентке жеткізілетін шикізаттың (жҧмыс, қызмет) жалпы кӛлеміндегі импорт 

ҥлесі және  ӛткізілетін  ӛнімнің жалпы кӛлеміндегі эмитенттің экспортқа ӛткізетін ӛнімінің 

(жҧмыс, қызмет)  ҥлесі; 

 

Тартылған депозиттер қалдығы – резидент еместердікі 2011.03.31 күні 7 111 048,0  мың 

теңгені құрады. Клиенттерден тартылған жиынтық қаражаттардың салыстырмалы салмағы 

2,7%. 

Банкте резидент еместерге 2011.03.31 күніне берілген кредиттер жоқ . 

 

2011.04.30 күніне тартылған депозиттер қалдығы – резидент еместердікі 4 618 162 мың 

теңгені құрады. Клиенттерден тартылған жиынтық қаражаттардың салыстырмалы салмағы 

1,7%. Резидент еместер бойынша несиелік берешек қалдығы 2011.04.30 күніне 11 762 мың 

теңгені құрады. Мерзімді несие портфеліндегі салыстырмалы салмақ 0,01%. 
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3) облигациялар шығару туралы шешім қабылданған кҥннен бастап алты айдың  

ішінде жасалуы (жасалған) немесе орындалуы (орындалған) мәміле (мәмілелер) туралы 

мәліметтер, егер мәміле (мәмілелер) сомасы эмитент активтерінің баланстық қҧнының он 

пайызынан асып кетсе; 

Эмитент Банк активтерінің баланстық құнының он пайызынан асып кететін және 

облигациялар шығару туралы шешім қабылданған күннен бастап алты айдың ішінде жасалуы 

немесе орындалуы тиіс мәміле жасамайды. 

 

4) болашақтағы міндеттемелер. Эмитенттің негізгі болашақтағы міндеттемелері және  

осы міндеттемелердің  эмитенттің қызметіне ықпал етуі мҥмкін теріс ықпалдар ашып 

кӛрсетіледі, оның ішінде осы эмитент туралы, облигациялар саны, кепілдеме талаптары, 

кепілдеме шығарылымын ӛтеу кҥні мен валютасы туралы ақпаратты қоса алғанда, 

ҥшінші тҧлғалардың кепілдемесімен қамтамасыз етілген ӛзге де эмитенттердің 

облигациялары бойынша эмитенттің кепілдемелері туралы мәліметтер; 

 

Эмитенттің Банктің қызметіне теріс ықпал етуі мүмкін болашақтағы міндеттемелері жоқ.   

 

5) эмитенттің сот істеріне қатысу туралы мәліметтер. Эмитенттің қатысуымен сот 

ҥдерістері мәнінің сипатын ҧсыну, соның нәтижесі бойынша эмитент қызметі тоқтатылуы 

немесе шектелуі, оған ақшалай немесе басқа да міндеттемелер жҥктелуі мҥмкін; 

 

2010.04.30 мен 2011.04.30 аралығында нәтижелері бойынша Банк қызметі тоқтатылуы 

немесе шектелуі мүмкін Банктің қатысуымен сот істері қаралған жоқ.   

 

6) уәкілетті мемлекеттік органдармен және/немесе сотпен эмитентке немесе оны 

лауазымды тҧлғасына соңғы жылда салынған барлық әкімшілік санкциялары туралы 

мәліметтер. Санкция қолданылған кҥн, санкция қолданған орган, санкция себебі, санкция 

тҥрі мен мӛлшері, сонымен қатар, санкцияны орындау деңгейін кӛрсету; 

 

Соңғы жылда - 2010.04.30 мен 2011.04.30 аралығында «Жинақ банкі» АҚ ЕБ-ге уәкілетті 

мемлекеттік органдар тарапынан тӛмендегі санкциялар мен әкімшілік айыптары тағылды: 

  

1) 01.07.2010 ж. Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Тӛрағасының орынбасары  бабы 

Д.Т.Акишев Әкімшілік құқық бұзу туралы кодексінің 168 бабының 3б б. (әкімшілік жазалау 

шарасы қолданылған соң бір жылдың ішінде үш немесе одан да кӛп рет валюталық бақылау 

агенті қызметін орындамау немесе тиісті орындамау) қарастырылған әкімшілік құқық бұзғаны 

үшін 141 300 (жүз қырық бір мың үш жүз) теңге мӛлшерінде Банкке әкімшілік айыппұл тағу 

туралы қаулы шығарды. 

Ұлттық Банктің кӛрсетілген әкімшілік жазалау шарасын қолдануына,  Ұлттық Банктің 

валютаны бақылау және реттеу сарапшысының анықтаған, Банкте 2006.12.11 күнгі Ұлттық 

Банкі Тӛрағасының № 129 Қаулысымен бекітілген «Валюталық операцияларды жүзеге асыру 

ережелері» (Ереже) 33 тармағының талаптары сақталмау дерегі негіз болды.  

 Сӛйтіп, Банк Ұлттық Банкке осы орган белгілеген нысан бойынша тіркеу куәлігі берілген 

валюталық шарттар бойынша ақша қаражаттарының қозғалысы туралы ақпаратты уақытында 

бермеген.  

Банк айыппұлды толық кӛлемде тӛледі. 

  

2) 21.05.2010 ж. Алматы қ. бойынша Салық департаменті «Жинақ банкі» АҚ ЕБ-ге қатысты 

ҚР Әкімшілік құқық бұзу туралы кодексінің (АҚтК) 209 бабының 1 б.(салық декларациясында 

салық сомасын тӛмендету) және АҚтК 210 бабының 1 б. (салық агентінің бюджетке тӛленуі тиіс 

салық және басқа тӛлемдер сомасын ұстап қалмауы немесе уақытында ұстап қалмауы) 

қарастырылған әкімшілік құқық бұзу істері бойынша қозғаған ӛндірісі бойынша екі айыппұл 
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түрінде жалпы сомасы 50 664 423 (елу миллион алты жүз алпыс тӛрт мың тӛрт жүз жиырма үш) 

теңге әкімшілік жазалау шараларын қолданды. 

Банк салынған айыппұл сомасын а.ж. 27 мамырында толық кӛлемде тӛледі. 

Екі айыппұл да Салық департаменті қызметкерлерінің 2004-2007 ж.ж. тексерілетін салық 

кезеңдері үшін  «Жинақ банкі» АҚ ЕБ-ге қатысты 2008-2009 ж.ж. жүргізілген жоспарлы 

кешендік тексерісі нәтижесінде салынды. 

  

      3) Қаржы нарығын және қаржылық ұйымдарды реттеу және қадағалау агенттігі 

тарапынан 2010 жылғы қазанда ӛткен «Жинақ банкі» АҚ ЕБ жоспарлы тексеріс нәтижесінде 

оған тӛмендегідей жазалау шаралары қолданылды: 

- 70 650 теңге мӛлшерінде айыппұл АҚтК 168-2 бабының 1 б. (Агенттікке ҚР банктік 

заңнамасына сәйкес ұсынуы талап етілетін мәліметтерді қамтымайтын ақпаратты бірнеше рет 

бергенінен кӛрініп әкімшілік құқық бұзу)  бойынша; 

- 104 040 теңге мӛлшерінде айыппұл АҚтК 168-2 бабының 8 б. (ҚР бухгалтерлік есеп және 

қаржылық есеп беру туралы заңнамасында белгіленген талаптарды бұза отырып, бухгалтерлік 

есеп бергенінен кӛрініп әкімшілік құқық бұзу)  бойынша; 

- 70 650 теңге мӛлшерінде айыппұл АҚтК 168-2 бабының 1 б. (Агенттікке ҚР банктік 

заңнамасына сәйкес ұсынуы талап етілетін мәліметтерді қамтымайтын ақпаратты бірнеше рет 

бергенінен кӛрініп әкімшілік құқық бұзу)  бойынша; 

- 76 530,8 теңге мӛлшерінде айыппұл АҚтК 168-2 бабының 7 б. (банктік операциялардың 

нәтижелерін бухгалтерлік есепте тиісті кӛрсетпестен оларды жүргізуден  кӛрініп әкімшілік 

құқық бұзу)  бойынша; 

 

7) тәуекелдер факторы. Облигация ҧстаушылары ҧшырауы мҥмкін  тәуекелдер 

факторларына нақты талдау ҧсыну; 

 

Банк дамып келе жатқан бизнес талаптарынада банк қызметіне тән тәуекелдерді 

басқаруға маңызды орын береді. 

Тәуекелдерді басқарудағы негізгі міндеттер: тиімді бағалау құралдарын анықтау, 

топтастыру, анықтау және қолдану мен тәуекелдерді басқару, тәуекелдердің рұқсат етілген 

деңгейіне лимиттер белгілеу, Банктің операциялар жүргізуіне байланысты тәуекелдер 

мониторингі, минимизациялау және бақылау.  

Банкте Қазақстан Республикасының уәкілетті органдары талаптарында, Базель банктік 

қадағалау комитетінің және аудиторлық компаниялардың ұсыныстарында негізделген  

тәуекелдерді бақылау, мониторинг және басқару жүйесі қолданылады.  

Банк ӛзіне тӛмендегі тәуекелдер түрлерін елеулі деп анықтады: кредиттік, нарықтық, 

ӛтімділік тәуекелдері мен операциялық тәуекелдер. 

 

        V. Кредиттік тәуекел 

 

Кредиттік тәуекелді басқару уәкілетті органдар талаптарымен, Банктің тәуекелдерді 

басқаруды реттейтін ішкі нормативтік құжаттарымен анықталады. Тәуекелдерді басқару негізіне 

Банк жүргізетін заемдық операцияларға байланысты кредиттік тәуекелдерді бағалауға және 

талдауға тәуелсіз кӛзқарас алынған. Кредиттік тәуекелдерді тӛмендету мақсатында, Банк ӛз 

қызметінде тӛмендегі негізгі әдістер мен әдістемелерді қолданады: 

 заемшыларды қаржыландыру талаптарын белгілеу/ӛзгерту кезіндегі шешімдерді 

алқалы қабылдау; 

 лимит белгілеу арқылы кредиттік тәуекелді шектеу; 

 кредиттік тәуекел  динамикасы мен сапасын талдау, кредиттік портфель тәуекелдерін 

тӛмендету үшін іс-шаралар әзірлеу;  

 пруденциальды нормативтер мен бастапқы мәнін сақтау мониторингі; 
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 кредиттік тәуекелді жабу үшін сондай резерв құру  мақсатында активтерді 

топтастыру. 

 

 

VI. Ӛтімділік тәуекелі 

 

Банкте ӛтімділік тәуекелін бақылау, бағалау және басқару тӛмендегі негізде жүзеге 

асырылады: 

 Банк ӛтімділігінің міндетті нормаларын анағұрлым консерваторлық ішкі лимиттердің 

сақталуын ескере отырып, бақылау және болжау. Нормаларды болжау және есептеу үшін 

әртүрлі стресс-сценарийлер ескеріліп, әртүрлі валюталарда тӛлемдер ағысының моделі 

қолданылады; 

 қолжетімді ӛтімділік резервтерін, сонымен қатар, оларды тартылған қаражаттар құнына 

байланысты пайдалану кезегін бағалау және бақылау. Банк  әртүрлі қор кӛздерінен 

тартылғандардың ең жоғары кӛлеміне бағалау жүргізеді және оларды пайдалану 

мӛлшерін бақылайды. Болуы мүмкін тарту кӛлемін бағалау кезінде белгіленген 

және/немесе есептелген лимиттер ғана емес, сондай-ақ, Банктің қандай да бір қор кӛзін 

пайдалануы бойынша ағымдағы нарық жағдайын сипаттайтын нақты мүмкіндіктері 

ескеріледі; 

 негізгі (ірі) клиенттердің тартылған қаражаттарының жалпы портфеліндегі концентрация 

тәуекелін бағалау және бақылау; 

 әртүрлі сценарийлерді ескеріп, кезең-кезеңімен стресс-тестілеу жүргізу.   

 

VII. Нарықтық тәуекел 

 

Нарықтық тәуекел пайыздық, бағалық және валюталық тәуекелден тұрады. 

Банк пайыздық тәуекелге, бірінші кезекте қаражаттарды клиенттер кредиттеріне және 

белгіленген пайыздық мӛлшерлеме бойынша депозиттер сомасы мен мерзімінен ӛзгеше сомада 

және мерзімге құнды қағаздарға және белгіленген пайыздық мӛлшерлеме бойынша басқа да 

заем қаражаттарына орналастыру нәтижесінде ұшырайды.  

Банктің Активтер мен пассивтерді басқару комитеті пайыздық тәуекелді шектеу 

мақсатында, заңды және жеке тұлғалармен операциялар бойынша пайыздық мӛлшерлемелер 

деңгейін, пайыздық тәуекел бойынша шығын лимитін белгілейді. Gap  есебіне теңге мен 

шетелдік валюталарда жеке жүргізеді. Таза пайда ӛсіміне және пайыздық мӛлшерлеменің 100 

базистік пункттеріне түсуіне ықпалы бағаланады. 

Банк бағалық және валюталық тәуекелге есеп жүргізу үшін әдістеме (VAR) қолданады. 

Осы әдістеме белгілі бір уақыт аралығында сенімділік мүмкіндігіне берілген деңгеймен күтіліп 

отырған қаржылық шығынның ең жоғары кӛлемін бағалауға мүмкіндік береді.  

 Банк сауда портфелінің борыштық құнды бағаздар құнының ӛзгеруі салдарынан бағалық 

тәуекелге тап болды.  Банк осы тәуекел түрін шектеу үшін құнды қағаздарға салынатын салым 

кӛлеміне, мерзімі мен пайыздық мӛлшерлемеге  лимит, құнды қағаздар портфелінің 

құрылымына лимит және бағалық тәуекел бойынша шығын лимитін белгілейді. 

 Банк шетелдік валюталардың бағамының қолайсыз ӛзгеруі салдарынан валюталық 

тәуекелге тап болды. Лимиттер мен шектеулер жүйесі шегінде, Банкте ашық жиынтық 

валюталық позиция лимиті, шетелдік валюталардағы ашық позиция лимиті, аралық 

операцияларға шығатын ең кӛп шығын  (stop-loss) лимиті және валюталық тәуекел бойынша 

шығын  лимиті қолданылады. 

  

VIII. Операциялық тәуекел 

 

Операциялық тәуекелді басқару Қазақстан Республикасының уәкілетті органдарының  
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ұсыныстарына сәйкес жүзеге асырылады және Банк саясаты мен нұсқауларында анықталады. 

Операциялық тәуекелді басқару қызметті ұйымдастырудағы, пайдаланылатын 

технологиялардағы, ақпараттық жүйелердің қызметіндегі кемшіліктер, персоналдың адекватты 

емес әрекеттері немесе қателері, бизнес-үдерістердің дұрыс құрылмау нәтижесінде, сонымен 

қатар, сыртқы оқиғалардың ықпалы нәтижесінде туындау мүмкіндігіне байланысты тәуекелді 

ескертуге және/немесе тӛмендетуге бағытталған.  

Банк: Банктің құрылымдық бӛлімшелері мен қызметкерлері арасында ӛкілеттікті бӛлу 

жүйесінен; бизнес-үдерістері мен процедураларды регламенттеуден; операциялар мен мәмілелер 

жасау ережесі мен процедураларының, лимиттік тәртіптің сақталуын ішкі бақылау жүйесінен; 

ақпараттық қауіпсіздікті қамтамасыз етуден; мүлік пен активтерді сақтандырудан тұратын 

операциялық тәуекелді тӛмендетуге, сонымен қатар, қызметкерлердің біліктілігін барлық  

деңгейде кӛтеруге бағытталған шаралар кешенін жүзеге асырады. 

 

IX. Қҧқықтық тәуекел 

 

Құқықтық тәуекел – Банктің Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарын бұзуы  

немесе Банк қызметінің оның ішкі құжаттарына, резидент еместерге қатысты- басқа 

мемлекеттердің заңнамасына сәйкес келмеуі салдарынан шығыс (шығын) келтірілу тәуекелі.  

Банктің Заң департаменті барлық құжаттар мен мәмілелердің Қазақстан Республикасының 

қолданыстағы заңнамасы талаптарына сәйкестігіне сараптама жүргізеді. Сондай-ақ, Банкте 

Комплаенс бақылау бӛлімі құрылған, оның негізгі қызметі комплаенс-тәуекелдерді, яғни 

Банктің Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарын, оның ішінде уәкілетті органның 

нормативтік құқық актілерін, сонымен қатар, Банктің ішкі нормативтік құжаттарын сақтамауы 

салдарынан шығыс (шығын) келтірілу тәуекелі тӛмендету болып табылады.   

  

8) эмитенттің қызметі туралы, эмитенттің ӛз қызметін жүзеге асыратын  нарық жӛніндегі 

ӛзге де ақпарат. 

 

Ӛзге ақпарат жоқ. 

 
 

V. Қаржылық жағдай 
 

  

30. Баланстық қҧны материалдық емес активтердің жалпы баланстық қҧнының бес және 

одан кӛп пайызын қҧрайтын материалдық емес активтердің тҥрлері 
 

2011 жылғы 31 наурыз кҥнгі жағдай бойынша баланстық қҧны Банктің материалдық  

емес активтерінің жалпы баланстық қҧнының бес және одан кӛп пайызын қҧрайтын 

материалдық емес активтердің тҥрлері (аудит тексерісіне сәйкес) 

 

 

Материалдық емес активтер 

тҥрі 

Бастапқы қҧн 

(мың теңге) 

Тозуы (мың 

теңге) 

Қалған қҧн (мың 

теңге ) 

Бағдарламалық ӛнімдер 

(лицензиясы бар) 481 123 81 988 399 135 

Барлығы 481 123 81 988 399 135 
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31. Баланстық қҧны негізгі қҧралдардың жалпы баланстық қҧнының бес және одан кӛп 

пайызын қҧрайтын негізгі қҧралдардың тҥрлері 
 

2011 жылғы 31 наурыз кҥнгі жағдай бойынша баланстық қҧны негізгі қҧралдардың 

жалпы баланстық қҧнының бес және одан кӛп пайызын қҧрайтын негізгі қҧралдардың 

тҥрлері 
 

Негізгі қҧралдардың тҥрлері 

Бастапқы қҧн 

(мың теңге) 

Тозуы (мың 

теңге) Қалған қҧн (мың теңге ) 

Ғимараттар 4 630 871 -569 366 4 061 505 

Компьютерлік жабдық 1 093 747 -376208 717 539 

Басқа негізгі құралдар 2 758 022 -487 961 2 270 061 

Барлығы 8 482 640 -1  433 535 7  049 105 

 

32. Инвестициялар. 

Бҧл мәселе бойынша ақпарат келесі қҧрылым бойынша ҧсынылады: басқа заңды 

тҧлғалардың капиталына тікелей инвестициялар, ҧзақ мерзімді инвестициялар және 

инвестициялық портфель. 

 

Банк құнды қағаздардың оңтайлы портфелін ӛтімділік және кірістілік сияқты 

кӛрсеткіштер бойынша қолдап отыруға ұмтылады. 

 Банктің инвестициялар портфеліне келесі қаржы құралдары жатады: 

7) ҚР Қаржы министрлігі және ҚР Ұлттық Банкі шығарған ҚР мемлекеттік құнды 

қағаздары (басқа мемлекеттердің заңнамасына сәйкес айналысқа шығарылған ақшаны қоса 

алғанда), сонымен қатар мемлекеттің кепілдігімен шығарылған құнды қағаздар; 

8) Сауда-саттықты ұйымдастырушының ресми тізімінде болу талабымен ҚР жергілікті 

атқарушы органдары шығарған құнды қағаздар; 

9) ҚР және басқа мемлекеттердің заңнамасына сәйкес ҚР ұйымдары шығарған 

мемлекеттік емес құнды қағаздар: 

 уәкілетті органның талабы бойынша екінші деңгейдегі банктердің 

инвестициялауы үшін рұқсат етілетін ең аз рейтингтен кем емес рейтингтік бағасы бар үлестік 

құнды қағаздар; 

 уәкілетті органның талабы бойынша екінші деңгейдегі банктердің 

инвестициялауы үшін рұқсат етілетін ең аз рейтингтен кем емес рейтингтік бағасы бар 

борыштық құнды қағаздар; 

10) Банктер уәкілетті органның талабы бойынша операцияларды жүзеге асыра алатын 

құнды қағаздар тізбесіне кіретін халықаралық қаржы ұйымдарының, сонымен қатар уәкілетті 

органның талабы бойынша банктердің инвестициялауы үшін рұқсат етілетін ең аз рейтингтен 

кем емес халықаралық рейтингтік бағасы бар борыштық құнды қағаздар;  
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11) уәкілетті органның талабы бойынша банктердің инвестициялауы үшін рұқсат етілетін 

ең аз рейтингтен кем емес халықаралық рейтингтік бағасы бар шетел мемлекеттерінің орталық 

үкіметі шығарған, мемлекеттік дәрежесі бар құнды қағаздар; 

12) ҚР заңнамасымен және Банктің ішкі нормативтік құжаттарымен тыйым салынбаған 

ӛзге қаржылық құралдар. 
 

Банктің қҧнды қағаздарының инвестициялық портфелі тӛмендегідей беріледі: 
 

Басқа заңды тҧлғалардың капиталына тікелей инвестициялар 

 

Заңды тұлғаның 

атауы 

Сатып алу 

құны  

(мың 

теңгеде) 

Баланстық құн 

 (мың теңгеде) 

Акциялар 

саны (дана) 

Банкке 

тиесілі 

акциялар 

санының 

эмитенттің 

орналасқан 

акцияларын

ың жалпы 

санына 

арақатынас

ы (жоғары 

дәрежелі 

және сатып 

алынғандар

ды алып 

тастағанда)

немесе 

заңды 

тұлғаның 

жарғы 

капиталын 

да қатысу 

үлесі 

(пайызбен)    

Эмитент 

акциялары 

баланстық 

құнының 

немесе заңды 

тұлғаның 

жарғы 

капиталында 

қатысу 

үлесінің 

банктің жеке 

капиталына 

қатынасы 

(пайызбен)    

Барлы 

ғы 

Оның ішінде 

сомалық 

есептелінген 

сыйақы 

Резервт

ер  

2 3 4 5 6 7 8 9 

 Қаржылық 

ҧйымдарға 

инвестицияларды

ң барлығы 

2400 2400 0 0    

Ӛзге қаржылық 

ҧйымдар 
2400 2400 0 0    

Қарапайым  

акциялар 
       

"Қазақстан қор 

биржасы" АҚ 
1100 1100   3000 0,5505 0,0021 

"Құнды 

қағаздардың 

орталық 

депозитарийі" ЖАҚ 

(ҚР) 

200 200   1 0,4115 0,0004 

"Қазақстан қор 

биржасы" АҚ 
1100 1100   3000 0,5505 0,0021 

 

 

 

 

 

 

 



 110 

 

 

 

2011 ж. 31 наурызға Банктің инвестициялық портфелі 

                    Сатуға арналған қолдағы қҧнды қағаздарға келесі позициялар жатады (мың теңге): 

 2011ж. 1 тоқс. 2010  2009 

Қазақстан мемлекеттік облигациялары 32.790.996      30.838.354 20.348.673 

Корпоративтік облигациялар 25.565.884      21.462.387 7.299.693 

Белгіленген бағасы жоқ облигациялар 2.400      2.400 2.400 

Сатуға арналған қолдағы қҧнды қағаздар 58.359.280      52.303.141  27.650.766 

 

Ӛтеуге дейін ҧсталынып тҧратын қҧнды қағаздар (мың теңге ): 

 2011ж. 1 тоқс..  2010        2009 

Қазақстан эмитенттерінің корпоративтік 

облигациялары  
8.028.901 8.275.538 

2.584.967 

Шетел эмитенттерінің корпоративтік облигациялары 1.532.480 1.439.770 8.037.658 

Ӛтелгенге дейін ҧсталынатын қҧнды қағаздар 9.561.381 9.715.308 10.622.625 

 

33. Дебиторлық берешек. 

 

Бұл тармақта эмитенттің алдында жалпы дебиторлық берешек сомасының бес және одан 

кӛбірек пайыз мӛлшерінде дебиторлық берешегі бар ұйымдардың атауы, немесе эмитенттің ең 

ірі он дебиторларының тізімі кӛрсетіле отырып, дебиторлық берешектің құрылымы ашылады. 
 

                                                                                                                               (Мың теңгемен) 

№ 

р/р 

 

Дебитор Қалдық (теңгеде) Өтеу мерзімі 

1 
 

ADVANTAGE LEGAL COMPANY ЖШС 
1 190 928 02.05.2011ж. 

2 
 

 KEN DALA CENTER АҚ 
66 443 31.08.2015 ж. 

3 

 СК ЕВРАЗИЯ АҚ 
65 288 18.03.2012 ж. 

4 
 

КЗАЦИ АҚ 
58 300 13.08.2011 ж. 

5 НПО ЛИК АҚ 
43 317 16.05.2011 ж. 

6 IBS PROJECT ЖШС 
36 688 18.06.2011 ж. 

7 ЛОГИКОМ АҚ 

24 308 

 
31.03.2014 ж. 

8 LUX-СТРОЙ-А ЖШС 
23 595 15.05.2011 ж. 

9 ЭРНСТ ЭНД ЯНГ ЖШС 
8 467 31.03.2011 ж. 

10 ALBA e'SPERANZA ЖШС 
8 448 17.06.2011 ж. 
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33-1. Эмитенттің қамтамасыз етуі болып табылатын, сонымен қатар әр активтің бағасы мен тиісті 

шарттардың қолданылу мерзімдері кӛрсетіле отырып сенімді басқаруға берілген эмитенттің 

активтері туралы мәлімет. 

 

2010 жылғы 31 желтоқсан күнгі және 2011 жылғы 31 наурыз күнгі жағдай бойынша 

Банкте міндеттемелердің қамтамасыз етуі болып табылатын, сонымен қатар сенімді басқаруға 

берілген активтері болған жоқ.  

 
34. Бҧл тармақта эмитенттің жарғы және жеке капиталының мӛлшері кӛрсетіледі. 

 

Банктің аудит тексерісіне сәйкес 2011 жылғы 31 наурыз кҥнгі жағдай бойынша 

 

                      (Мың теңгемен) 

 
Жарғы  

капиталы 
Жалпы банк қоры 

Сатуға 

арналған 

қолдағы 

инвестициялық 

құнды 

қағаздарды 

қайта бағалау 

қоры 

Бӛлінбеген 

пайда 
Барлығы 

2010 жылғы 1 

қаңтарда 29.000.000 3.200.000 150.520 4.312.085 36.662.605 

Есеп беру кезеңіне 

жиынтықталған кіріс 

(аудит 

жүргізілмеген) –  247.281 383.552 630.833 

2010 жылғы 31 

наурызға (аудит 

жҥргізілмеген) 29.000.000 3.200.000 397.801 4.695.637 37.293.438 

2011 жылғы 1 

қаңтарға  4.010.000 775.636 6.105.936 39.891.572 

Есеп беру кезеңіне 

жиынтықталған кіріс 

(аудит 

жүргізілмеген) 29.000.000 - 1.345.636 1.147.579 2.493.215 

2011 жылғы 31 

наурызға (аудит 

жҥргізілмеген 29.000.000 4.010.000 2.121.272 7.253.515 42.384.787 

 

Сонымен, 2011 жылғы 31 наурыз күнгі жағдай бойынша Банктің жарғы капиталының 

мӛлшері 29 000 000,0 мың теңгені құрады, жеке капитал мӛлшері 42 817 423,0 мың теңгені 

құрады. Бұл ретте 2011 жылғы 1 қаңтардағы және 2011 жылғы 31 наурыздағы жағдай бойынша 

тәуелсіз аудиторлар растаған капиталдағы ӛзгерістер туралы есепте және қаржылық жағдай 

туралы есепте жарғы капиталы екі жолы бойынша ашып кӛрсетілген: жарғы капиталы 

номиналды құны бойынша 10 000 000 мың теңге мӛлшерінде және номиналды құнынан 

(эмиссиялық кіріс) асатын орналастыру бағасы 19 000 000 мың теңге мӛлшеріндегі сомада. 

 
35. Заемдар. 

 

Бұл тармақта валюталарын, сыйақы мӛлшерлемелерін, қамтамасыз ету түрлерін кӛрсете 

отырып қолданыстағы банктік заемдар және кредиттік желілер туралы ақпарат жарияланады. 
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Ӛтеу сомалары жақын арадағы он екі айда тоқсандарға бӛлінуі тиіс, қалған сомалар жылдарға 

бӛлініп ұсынылады.  

 
Қарсы агенттің 

атауы 

Тарту сомасы Тарту 

валютасы 

Ӛтелмеген 

негізгі қарыз 

сомасы 

Пайыздық 

мӛлшерлеме  

Тоқсандарға 

бӛлінген 

ӛтеуге 

арналған 

негізгі қарыз 

сомасы  

(30.04.2011-

ден 30.04.2012 

дейін) 

Жылдарға 

бӛлінген  ӛтеуге 

арналған негізгі 

қарыз сомасы  

Қамтамасыз 

ету тҥрі 

"ДАМУ" 

Қоры" АҚ 

 

250 000 000 теңге 250 000 000 жылдық 3%  15 625 000  

(2011 жылғы 

желтоқсан) 

2011 – 15 625 000 

2012 – 62 500 000 

2013 – 62 500 000 
2014 – 62 500 000 

2015 – 46 875 000 

жоқ 

"ДАМУ" 

Қоры" АҚ 

 

6 000 000 000 теңге 4 615 384 614 жылдық8%  461 538 456 

(2011 жылғы 

тамыз) 

2011- 461 538 462 

2012 – 923 076 924 

2013 – 923 076 924 
2014 – 923 076 924 

2015 – 923 076 924 

2016 – 461 538 456 

жоқ 

"ДАМУ" 

Қоры" АҚ 

 

35 500 000 теңге 27 597 175,49 жылдық 5,5%  2 508 834,14 
(2011 жылғы 

қараша) 

2011 – 2 508 834,14 
2012 – 5 017 668 

2013- 5 017 668 

2014 – 5 017 668 
2015- 5 017 668 

2016 – 5 017 668 

жоқ 

 

Тартылған қолданыстағы банктік заемдар туралы ақпарат 
 

Қарсы 

агенттің 

атауы 
 

Тарту 

сомасы 
 

Тарту 

валютасы 
 

Ӛтелмеген 

негізгі қарыз 

сомасы 
 

Пайыздық 

мӛлшерле

ме 
 

Ӛтеуге 

жататын 

негізгі 

қарыз 

сомасы + 
пайыздар 
(30.04.2011 
ж. 
-
30.04.2012
ж. 
әр 

тоқсанға) 
(және әр 

жылға) 

Ӛтеуге 

жататын 

негізгі 

қарыз 

сомасы 
(30.04.2011
ж. бастап әр 

жылға) 
 

Қамтамас

ыз ету 

тҥрі 
 

Ресей Жинақ 

банкі ААҚ 

1 000 000 
 

EUR 1 000 000 1,46 2011ж. 2 

тоқсан –  
1 000 000 +  
160 

1 000 000 – 
2011ж. 

жоқ 

 

Орналастырылған қолданыстағы банктік заемдар туралы ақпарат 
 

Қарсы 

агенттің 

атауы 
 

Орналастыру 

сомасы 
 

Тарту 

валютасы 
 

Ӛтелмеген 

негізгі 

қарыз 

сомасы 
 

Пайыз

дық 

мӛлше

рлеме 
 

Ӛтеуге жататын 

негізгі қарыз 

сомасы + 
пайыздар 
(30.04.2011ж. 
-30.04.2012ж. 
әр тоқсанға) 
(және әр жылға) 

Ӛтеуге 

жататын 

негізгі 

қарыз 

сомасы 
(30.04.2011ж. 
бастап әр 

жылға) 
 

Қамта

масыз 

ету тҥрі 
 

ҚР Ұлттық 

банкі ММ 
10 000 000 00    теңге 10 000 000 00    1 2011ж. 2 тоқсан – 

10 000 000 000 + 
2011ж. – 

10 000 000 00
жоқ 
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 8 611 111,1 0 

ҚР Ұлттық 

банкі ММ 
 

 

2 000 000 000 теңге 2 000 000 000 1 2011ж. 2 тоқсан – 
2 000 000 000 + 

1 666 666,7 

2011ж. – 
2 000 000 000   

жоқ 

ҚР Ұлттық 

банкі ММ 

 

1 500 000 000    теңге 1 500 000 000    1 2011ж. 2 тоқсан –   

1 500 000 000 + 

1 208 333,3 

2011ж. – 

1 500 000 000 
жоқ 

ҚР Ұлттық 

банкі ММ 

 

3 500 000 000 теңге 3 500 000 000 1 2011ж. 2 тоқсан – 

3 500 000 000 + 

2 916 666,7 

2011ж. – 

3 500 000 000 
жоқ 

ҚР Ұлттық 

банкі ММ 

 

2 000 000 000 теңге 2 000 000 000 1 2011ж. 2 тоқсан – 
2 000 000 000 + 

1 777 777,8 

2011ж. – 
2 000 000 000  

жоқ 

ҚР Ұлттық 

банкі ММ 

 

3 000 000 000 теңге 3 000 000 000 1 2011ж. 2 тоқсан – 
3 000 000 000 + 

2 500 000 

2011ж. – 
3 000 000 000  

жоқ 

ҚР Ұлттық 

банкі ММ 

 

1 000 000 000 теңге 1 000 000 000 1 2011ж. 2 тоқсан – 
1 000 000 000 + 

805 555,6 
 

2011ж. – 
1 000 000 000  
 

жоқ 

ҚР Ұлттық 

банкі ММ 

 

4 000 000 000 теңге 4 000 000 000 1 2011ж. 2 тоқсан – 
4 000 000 000 + 

3 444 444,4 

2011ж. – 
4 000 000 000  

жоқ 

ҚР Ұлттық 

банкі ММ 
 

1500 000 000 теңге 1500 000 000 1 2011ж. 1 тоқсан – 
1500 000 000 + 

1 250 000 

2011ж. – 
1500 000 000  

жоқ 

ҚР Ұлттық 

банкі ММ 
 

2 000 000 000    теңге 2 000 000 000    1  2011ж. 2 тоқс. – 

2 000 000 000 + 

1 611 111,1 

2011ж. – 

2 000 000 000 

жоқ 

ҚР Ұлттық 

банкі ММ 
 

6 000 000 000    теңге 6 000 000 000    1  2011ж. 2 тоқс. – 

6 000 000 000 + 

5 333 333,3 

2011ж. – 

6 000 000 000 

жоқ 

Промсвязьба

нк ААҚ 

150 000 000    ресей 

рублі 

150 000 000    4 2011ж. 2 тоқс. – 

150 000 000 + 

65 753,4 

2011ж. – 

150 000 000 

жоқ 

Банк ВТБ 

АҚ 

150 000 000    ресей 

рублі 

150 000 000    4  2011ж. 2 тоқс. – 

150 000 000 + 

65 753,4 

2011ж. – 

150 000 000 

жоқ 

Ресей Жинақ 

банкі ААҚ 

100 000 000 Ресей 

рублі 
100 000 000 3,22 2011ж. 2 тоқсан – 

100 000 000 + 

264 657,5 

2011ж. – 
100 000 000  

жоқ 

Ресей Жинақ 

банкі ААҚ 

100 000 000 Ресей 

рублі 
150 000 000 3,88 2011ж. 2 тоқсан – 

100 000 000 + 

956 712,3 

2011ж. – 
100 000 000  

жоқ 

Ресей Жинақ 

банкі ААҚ 

100 000 000 Ресей 

рублі 
100 000 000 3,56 2011ж. 2 тоқсан – 

100 000 000 + 

1 168 739,7 

2011ж. – 
150 000 000  

жоқ 

Ресей Жинақ 

банкі ААҚ 

60 000 000    Ресей 

рублі 
60 000 000    3,89 2011ж. 2 тоқс. – 

60 000 000 + 

581 901,4 

2011ж. – 

60 000 000 

жоқ 

Ханты-

Манси Банкі 

ААҚ 

150 000 000 Ресей 

рублі 
150 000 000 7,2  2011ж. 3 тоқсан – 

150 000 000 + 

10 800 000 

2011ж. – 
150 000 000  

жоқ 
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 «Жинақ банкі» АҚ ЕБ алған және ӛтелмеген сыртқы қарыздары 

 

Қарсы 

агенттің 

атауы 
 

Тарту 

сомасы 
 

Тарту 

валютас

ы 
 

Ӛтелмеген 

негізгі қарыз 

сомасы 
 

Пайыздық 

мӛлшерлеме 
 

Әр тоқсанға 

өтеуге жататын 

негізгі қарыз 

сомасы (с 

30.04.2011 нен 

30.04.2012 дейін) 

Қамтамасыз ету 

тҥрі 
 

2011ж. II 

тоқсан 
            

"Ситибанк 
Казахстан" 
АҚ 

1 425 000,00 USD 1 425 000,00 2,395 1 425 000,00 жоқ 

"Ситибанк 
Казахстан" 
АҚ 

4 275 000,00 USD 4 275 000,00 2,18906 4 275 000,00 жоқ 

Барлығы:   EUR 5 700 000,00       

2011 ж. III 

тоқсан 
            

Commerzbank 

AG 
2 924 692,80 USD 2 924 692,80 1,71111 2 924 692,80 жоқ 

Commerzbank 

AG 
2 708 365,97 USD 2 708 365,97 1,623333 2 708 365,97 жоқ 

Commerzbank 

AG 

10 245 
900,00 

USD 10 245 900,00 2,28031 10 245 900,00 жоқ 

The Bank of 

New York 

Mellon, 

Frankfurt 

Branch 

5 700 000,00 USD 5 700 000,00 3,221733 5 700 000,00 жоқ 

Commerzbank 

AG 
322 300,00 EUR 322 300,00 3,79222 322 300,00 жоқ 

Commerzbank 

AG 
80 703,20 EUR 80 703,20 3,39 80 703,20 жоқ 

Барлығы:  USD 21 578 958,77    

  USD 21 578 958,77    

2012 ж. I 

тоқс. 
      

CITIBANK 
Europe PLC, 
Dublin 

12 000 000,0
0 

USD 12 000 000,00 1,74 12 000 000,00 жоқ 

Standard 
Chartered 
Bank, London 

730 604,00 EUR 730 604,00 2,53 730 604,00 жоқ 

Standard 
Chartered 
Bank, London 

1 304 842,00 EUR 1 304 842,00 2,54 1 304 842,00 жоқ 

Барлығы:   USD 12 000 000,00       

    EUR 2 035 446,00       

2012 ж. II 

тоқсан 
            

The Bank of 
New York 

1 957 861,00 USD 1 631 550,84 1,98 1 631 550,84 жоқ 
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Mellon, 
Frankfurt 
Branch 

The Bank of 
New York 
Mellon, 
Frankfurt 
Branch 

1 036 000,00 USD 863 333,34 1,98 863 333,34 жоқ 

"Ситибанк 
Казахстан" 

АҚ 

6 500 000,00 USD 6 500 000,00 2,86 6 500 000,00 жоқ 

Standard 
Chartered 
Bank, London 

117 910,00 EUR 117 910,00 2,73 117 910,00 жоқ 

Standard 
Chartered 
Bank, London 

1 187 837,00 EUR 1 187 837,00 2,74 1 187 837,00 жоқ 

Жалпы:   USD 8 994 884,18       

  EUR 1 305 747,00    

Жалпы:   USD 48 273 842,95       

    EUR 
3 744 196,20 
 

      

 

36. Эмитенттің негізгі қызметін жҥзеге асыруына байланысты кредиттік берешек 

(жеткізушілер алдындағы берешек, алынған аванстар). 

Бұл тармақта 2011 жылғы 31 наурыз күнгі жағдай бойынша берешек сомасы кӛрсетілген 

кредиттік берешектің құрылымы және кредиттік берешегінің жалпы сомасының бестен астам 

пайызы мӛлшерінде эмитенттің соның алдында берешегі бар ұйымның атауы немесе эмитенттің 

анағұрлым ірі бірінші он кредиторының тізімі ашып кӛрсетіледі. 

 

№ 

р/р 
Кредитор Қалдық (теңгеде) Ӛтеу мерзімі 

1 

 

Уральскнефтегазгеология АҚ 

 

168.421.383 14.06.2014ж. 

2 
"НАРГИЗ" ЖШС 

 
83.992.894 11.05.2011ж. 

3 

 
AMEX (чектер) 363.114.014 Талап етілгенге дейін 

 

36-1. Эмитенттің соңғы аяқталған ҥш қаржы жылында алынған (келтірілген) таза 

табысының (шығынының) мӛлшері (ҥш жылдың әрқайсысының қорытындысы 

тҧрғысында). 

 

жыл Таза табыс, мың теңге 

2008 2 319 800 

2009 2 158 263 

2010 2 603 851 

2011ж.1 тоқс. 1 147 579 

 

36-2. Левередж. 
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Бұл тармақта соңғы аяқталған үш қаржы жылының әрқайсысының бірінші күнгі, сонымен 

қатар, облигациялар шығару проспектісін (облигациялар бағдарламасы) берер алдындағы соңғы 

тоқсанның аяғындағы жағдай бойынша эмитент левереджінің мӛлшері кӛрсетіледі. 

 

Күні 01.01.2008 01.01.2009 01.01.2010 01.01.2011 

2011 ж. 1 

тоқс. 

Левередж мӛлшері 0,80 1,84 4,99 6,10 7,01 

 

 

36-4. Эмитенттің аудиторлық есеппен расталған оның қаржылық есебіне сәйкес, соңғы 

аяқталған екі қаржы жылының бірінде қызметінен алынған ақша қаржаттарының таза 

ағыны кӛрсетіледі. 
 

АҚША ҚАРАЖАТТАРЫНЫҢ ҚОЗҒАЛЫСЫ ТУРАЛЫ ЕСЕП   
 

2010 жылғы 31 желтоқсанда аяқталған жылғы 

(мыңдап  теңгемен) 

 

31 желтоқсанда 

 аяқталған жылғы  

2010 2009 

Операциялық қызметтен тҥскен ақша ағындары:   

Алынған пайыздар  19.493.231 13.553.102 

Тӛленген пайыздар  (5.973.415) (4.905.093) 

Алынған комиссиялар 4.620.066 3.150.567 

Тӛленген комиссиялар (541.810) (366.275) 

Туынды қаржылық құралдармен операциялар бойынша 

тӛленген таза шығыстар    1.556.926 

Шетел валютасындағы операциялар бойынша алынған таза 

табыстар 1.894.719 1.463.823 

Басқа операциялық табыстар 82.888 183.661 

Тӛленген операциялық шығыстар (7.442.333) (5.978.200) 

Операциялық активтер мен міндеттемелерде ӛзгеріс 

болғанға дейін  операциялық қызметтен ақша 

ағындары   12.133.346 8.658.511 

Операциялық активтердегі таза төмендеу /(ұлғаю)     

Басқа банктердегі қаражаттар  743.057 (1.178.970) 

Клиенттерге берілген кредиттер және аванстар (81.965.677) (20.760.017) 

Басқа активтер (746.541) (1.150.243) 

Операциялық міндеттемелердегі таза (төмендеу) / ұлғаю     

Кредит мекемелерінің қаражаттары    6.912.535 6.694.886 

Корпоративті клиенттердің қаражаттары   46.048.280 86.519.888 

Жеке тұлғалардың қаражаттары  (2.170.778) 25.132.529 

Ағымдағы салық міндеттемесінің тӛлемі   (231.632)  

Басқа міндеттемелер 362.940 426.218 

Табыс салығына дейінгі операциялық қызметтен ақша 

қаражттарының таза тҥсімі (шығыны)   (18.914.470) 104.342.802 

Тӛленген корпоративтік табыс салығы   (456.739) (642.232) 

Операциялық қызметтен ақша қаражттарының таза 

тҥсімі (шығыны)   (19.371.209) 103.700.570 

Инвестициялық қызметтен  ақша ағындары:   

Негізгі қаражаттар сатып алу (2.263.808) (2.005.768) 

Негізгі қаражаттар сатып алуға берілген аванстар   152.615 97.489 

Негізгі қаражаттарды ӛткізуден түскен түсімдер 3.540  

Материалды емес активтер сатып алу  (156.540) (120.793) 
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Сату үшін қолда бар инвестициялық құнды қағаздарды 

сатып алу (46.947.524)  

Сату үшін қолда бар инвестициялық құнды қағаздарды 

сатудан және  23.420.989 (19.164.149) 

Ӛтелгенге дейін ұстап қалатын инвестициялық құнды 

қағаздарды сатып алу   (2.331) (10.427.605) 

Ӛтелгенге дейін ұстап қалатын инвестициялық құнды 

қағаздарды ӛтеуден түскен түсімдер      702.665  

Инвестициялық  қызметтен ақша қаражаттарының таза 

шығыны   (25.090.394) (31.620.826) 

Қаржылық қызметтен ақша ағындары:   

Шығарылған борыштық құнды қағаздарды ӛтеу   (3.000.000)  

Борыштық құнды қағаздар шығарудан түскен түсімдер   9.392.900  

Қаржылық қызметтен ақша ағындарының таза тҥсімі  6.392.900  

Ақша қаражаттарына және олардың баламаларына айырбас 

бағамы ӛзгерістерінің ықпалы  312.133 (1.829.659) 

Ақша қаражаттары және олардың баламаларының  таза 

(тӛмендеуі)  ҧлғаюы  (37.756.570) 70.250.085 

Жылдың басындағы ақша қаражаттары және олардың 

баламалары  80.029.706 9.779.621 

Жылдың аяғындағы ақша қаражаттары және олардың 

баламалары   42.273.136 80.029.706 

   

Ақшасыз мәмілелер:   

Клиенттерге берілген кредиттер және аванстарды сатуға 

арналған активтерге қайта топтастыру   (1.306.517) (1.245.691) 

 

VI. Қҧнды қағаздар шығару туралы мәліметтер  
  

37. Эмитенттің облигациялар шығару туралы шешім қабылдаған кҥнге дейін эмиссиялық 

қҧнды қағаздарының барлық тіркелген шығарылымына қатысты, тӛмендегілер 

кӛрсетіледі: 
 

1) әрбір шығарылатын облигациялардың жалпы саны, түрі мен номиналды құны, әр 

шығарылым бойынша орналастырылған облигациялардың саны, сонымен қатар, орналастыру 

кезінде тартылған ақшаның жалпы кӛлемі, негізгі қарыздың сомасы, әр шығарылым бойынша 

есептелген және тӛленген сыйақы сомасы, сатып алған күні кӛрсетілген сатып алынған 

облигациялардың саны. Шығарылған облигацияларды мемлекеттік тіркеуді жүзеге асыратын 

орган, мемлекеттік тіркеу нӛмірі және осы шығарылым мемлекеттік тіркелген күні; 

2) құрылтайшылар тӛлеген акциялардың жалпы саны, түрі мен номиналды құны, сонымен 

қатар, акцияларды орналастыру кезінде тартылған ақшаның жалпы сомасы. Соңғы күні 

сатылған бағасы кӛрсетілген сатып алынған, айналымға түскен акциялардың саны. Акцияны 

сатып алу әдісі бекітілген күні. Шығарылған облигацияларды мемлекеттік тіркеуді жүзеге 

асыратын орган, мемлекеттік тіркеу нӛмірі және осы шығарылым мемлекеттік тіркелген күні; 

3) эмитенттің құнды қағаздар ұстаушылары арасында ӛз міндеттемелерін орындамау 

(облигациялар бойынша сыйақы тӛлемеу (тӛлемді кешіктіру), акция бойынша дивиденд тӛлемеу 

(тӛлемді кешіктіру) дерегі туралы мәліметтер, оған қоса орындалмаған міндеттемелер  мӛлшері 

мен осыларды орындау мерзімінің ӛткізілуі туралы, құнды қағаздар (түрі мен шығарылы 

бойынша жеке) бойынша есептелген, бірақ тӛленбеген сыйақылар сомасы туралы ақпарат; 

4) егер құнды қағаздардың қандай да бір шығарылымы тоқтатылған немесе болмады деп 

танылған не жойылған жағдайда, осындай шешім қабылдаған орган, оларды қабылдаған күні 

мен негіздемесі кӛрсетіледі; 
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5) әрбір тіркелген шығарылым бойынша сыйақы тӛлеген күні, тӛленуі тиісті сомасы, әрбір 

шығарылым бойынша ӛтеген кезде тӛленген сатып алу күні мен сомасы; 
 

 

Банктің  борыштық қҧнды қағаздарын  шығару туралы мәліметтер: 

 

Шығару талабы Шығарылым 2001 
(өтелді) 

Шығарылым 2003 
(өтелді) 

Шығарылым 2004 

 

Жалпы көлемі 1 500 000 000 теңге 3 000 000 000 теңге 3 000 000 000 теңге 

Облигациялардың 
жалпы саны 

1 500 000 дана 3 000 000 000 дана  3 000 000 000 дана  

Облигациялардың түрі   Атаулы реттелген 

купонды   
облигациялар  

Атаулы реттелген 

купонды   облигациялар  
Атаулы реттелген купонды   
облигациялар  

Номиналды құны 1 000 1 1 

Шығарылым валютасы  Теңге Теңге Теңге 

Айналым мерзімі 5 жыл 7 жыл  7 жыл  

Купон мөлшерлемесі 15,00% 11,00% Купон мөлшерлемесі – 
айналымның бірінші купон 
кезеңінде жылдық 8.5%. Кейінгі 
кезеңдерге ауыспалы купон 
мӛлшерлемесі, ол  инфляция 
деңгейіне байланысты, әрбір алты 
айда қайта қаралады және келесі 

түрде есептеледі: 
r = i + 2%, мұнда r – жылдық 
пайыздағы сыйақы мөлшерлемесі; 
i – инфляция, кезекті сыйақы төлеу 
күніне дейін екі ай бұрын соңғы он 
екі айға Қазақстан Республикасы 
Қаржы нарығын және қаржы 
ұйымын реттеу мен қадағалау 
агенттігімен жарияланған 
тұтынушылық баға индексін 
өсіру/төмендету ретінде есептеледі 
(пайыздағы индекс мәні  минус 
100%). 
Сыйақы мөлшерлемесінің жоғарғы 
шегінің мәні – жылдық 12.0%, 
төменгісі – 2.5%. 

Өтеу мерзімі 01.09.2006 04.07.2010 01.11.2011 

Орналастырылған 
облигациялар саны 

1 166 000 дана 3 000 000 000 дана  2 429 600 000 дана 

Сатып алынған 
облигациялар саны   

334 000 дана жоқ жоқ  

Орналастырған кезде 
тартылған ақшаның 
жалпы көлемі 
(номиналды құны 
бойынша) 

1 166 000 000 теңге 3 000 000 000 теңге 2 429 600 000 теңге 
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Шығарылымды 
мемлекеттік тіркеу 
туралы мәліметтер  

Шығарылым ҚР Ұ Б 
2001.08.21 күні А41 
нөмірімен тіркелген. 

ҰИН: 

KZ2CKY05A416 

Шығарылым ҚР Ұ Б 
2003.06.24 күні А79 
нөмірімен тіркелген. 

ҰИН: KZ2CKY07A792 

Шығарылым ҚР Ұ Б 2004.10.24 
күні   В35 нөмірімен тіркелген. 

ҰИН: KZ2CKY07B352 

Облигациялар бойынша 
төлемнің жалпы 
мөлшері 

негізгі қарыз – 
1 166 000 000 теңге; 

негізгі қарыз – 
3 000 000 000 теңге; 

негізгі қарыз – 0 теңге; 

төленген купон – 
818 500 875,00 теңге; 

төленген купон – 
730 246 000,00 теңге; 

төленген купон – 1 377 012 200 
теңге; 

2006.06.01 күніне 
сыйақы есептелді - 
73 846 666 теңге. 

2006.06.01 күніне 
сыйақы есептелді - 
139 333 333 теңге. 

2011.03.31 күніне сыйақы 
есептелді - 103 258 000,00 теңге.  

Сыйақы тӛлеу күні Шығарылым ӛтелді Шығарылым ӛтелді   Жыл сайын 1 мамыр мен 1 қараша 

 
 

Шығарылым талабы Шығарылым 2010 

 

Шығарылым 2010 

 

Жалпы көлемі 5 000 000 000 теңге 5 000 000 000 теңге 

Облигациялардың жалпы 
саны 

5 000 000 000 дана  5 000 000 000 дана  

Облигациялардың түрі   Атаулы реттелген купонды    Атаулы реттелген купонды    

Номиналды құны 1 1 

Шығарылым валютасы  Теңге Теңге 

Айналым мерзімі 7 жыл  9 жыл  

Купон мөлшерлемесі 9,00% Бірінші айналым жылы сыйақы  (купон) 
мөлшерлемесі облигациялардың 

номиналды құнының жылдық 10%  (он 

пайыз) құрайды; купон айналымының 

кейінгі кезеңдеріне купондық сыйақы 
мӛлшерлемесі ауыспалы, ол  инфляция 
деңгейіне байланысты, әрбір алты айда 
қайта қаралады және келесі түрде 

есептеледі:          r = i + m, мұнда r – 

купондық сыйақы мөлшерлемесі; i – 

инфляция, кезекті сыйақы төлеу күніне 
дейін екі ай бұрын соңғы 12 айға Қазақстан 
Республикасының статистика агенттігімен 
жарияланған тұтынушылық баға индексін 
өсіру/төмендету ретінде есептеледі 
(пайыздағы индекс мәні  минус 100%); m -  

жылдық 1,0% (бір пайыз) мӛлшерінде 

белгіленген маржа. Купондық сыйақы 
мөлшерлемесінің төменгі шегінің мәні – 
жылдық 4.0% (төрт пайыз) деңгейінде, 
купондық сыйақы мөлшерлемесінің 
жоғарғы шегінікі – жылдық 10,0% (он 
пайыз) деңгейінде белгіленеді; 

Ӛтеу мерзімі 26.08.2017 26.08.2019 
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Орналастырылған 
облигациялар саны 

4 702 900 000 дана 4 690 000 000 дана 

Сатып алынған 
облигациялар саны   

жоқ  жоқ  

Орналастырған кезде 
тартылған ақшаның жалпы 
көлемі (номиналды құны 
бойынша) 

4 702 900 000 теңге 4 690 000 000 теңге 

Шығарылымды мемлекеттік 
тіркеу туралы мәліметтер  

Шығарылым  2010 жылғы 16 
тамызда Қазақстан Республикасы 
қаржы нарығы мен қаржылық 
ұйымдарды реттеу және қадағалау 
агенттігімен С17-1 нөмірімен 
тіркелген. Бұл шығарылым 
Қазақстан Республикасы қаржы 
нарығы мен қаржылық ұйымдарды 
реттеу және қадағалау агенттігі 2007 
жылғы 18 шілдеде №С17 нөмірімен 
тіркеген Банктің Бірінші 
облигациялық бағдарламасы шегінде 
бірінші шығарылым болып 
табылады. Бірінші облигациялық 
бағдарламаның жалпы шығарылым 
көлемі ақша түрінде 10 000 000,0 (он 
миллиард) теңгені құрады.  

Шығарылым  2010 жылғы 16 тамызда 
Қазақстан Республикасы қаржы нарығы 
мен қаржылық ұйымдарды реттеу және 
қадағалау агенттігімен С17-2 нөмірімен 
тіркелген. Бұл шығарылым Қазақстан 
Республикасы қаржы нарығы мен 
қаржылық ұйымдарды реттеу және 
қадағалау агенттігі 2007 жылғы 18 шілдеде 
№С17 нөмірімен тіркеген Банктің Бірінші 
облигациялық бағдарламасы шегінде 
бірінші шығарылым болып табылады. 
Бірінші облигациялық бағдарламаның 
жалпы шығарылым көлемі ақша түрінде 
10 000 000,0 (он миллиард) теңгені құрады. 

Облигациялар бойынша 
төлемнің жалпы мөлшері 

негізгі қарыз – 0 теңге; негізгі қарыз   – 0 теңге; 

төленген купон –          211 630 500 

теңге; 

төленген купон   –  

234 500 000 теңге; 

2011.04.30 күніне сыйақы есептелді - 
76 422 125,00 теңге. 

2011.03.31 күніне сыйақы есептелді - 

84 680 555,56  теңге. 

Сыйақы тӛлеу күні 
Реестр тіркелген күннен кейінгіден 

бастап 10 күннің ішінде  

Реестр тіркелген күннен кейінгіден бастап 

10 күннің ішінде  

 
Банк акциялары жөніндегі мәліметтер: 
 

1-інші шығарылым: 

а) бағалы қағаздар түрі: қарапайым атаулы акциялар, 

б) шығарылым құрылымы: 102 қарапайым атаулы акция, номиналды құны - 630 000 теңге, 

жалпы сомасы - 64 260 000 теңге. 

в) шығарылым мемлекеттік тіркелген күн: 16.04.96 ж.; №А0025 Қазақстан Республикасының 

Бағалы қағаздар жӛніндегі ұлттық комиссиясы. 

г) орналастыру аяқталған күн:  16.04.96ж.  

д) бағалы қағаздарды орналастыру әдісі - жабық. 

е) дивидендтер мӛлшері (жылдар бойынша): 1996 ж. - 22 816 000 теңге. 

ж) шығарылым қорытындылары туралы есеп бекітіліген күн - 24.05.96 ж. 

Эмиссия акциялардың 2-шығарылымын тіркеу кезінде жойылды - 31.01.1997 ж. 

 

2-нші шығарылым (1-шығарылым кӛлемі эмиссия құрылымның ӛзгеруіне байланысты 2-

шығарылымға енгізілді): 

а) бағалы қағаздар түрі: қарапайым атаулы акциялар  

б) шығарылым құрылымы: 1500 қарапайым атаулы акция, номиналды құны - 63 000 теңге, 

жалпы сомасы -  94 500 000 теңге. 



 121 

в) шығарылым мемлекеттік тіркелген күн: 31.01.1997ж. №А0025-1, Қазақстан Республикасының 

Бағалы қағаздар жӛніндегі ұлттық комиссиясы. 

г) орналастыру аяқталған күн: 31.01.1997ж. 

д) бағалы қағаздарды орналастыру әдісі - жабық,  

е) дивидендтер мӛлшері (жылдар бойынша): 1997ж. - 42 786 000 теңге. 

ж) шығарылым қорытындылары туралы есеп бекітіліген күн - 22.04.97ж. Эмиссия акциялардың 

3-шығарылымын тіркеу кезінде жойылды – 18.12.1998 ж. 

Бағалы қағаздар шығарылымын мемлекеттік тіркеу туралы куәлік 24.11.1997ж. 

«TEXAKABANK» ААҚ атауының ӛзгеруіне байланысты берілген. 

  

3-інші шығарылым (2-эмиссия кӛлемі эмиссия құрылымның ӛзгеруіне байланысты 3-эмиссияға 

енгізілді): 

а) бағалы қағаздар түрі: қарапайым акциялар, 

б) шығарылым құрылымы: 600 000 қарапайым акция, номиналды құны – 10 АҚШ доллары, 

жалпы сомасы - 6 000 000 АҚШ доллары. 

в) шығарылым мемлекеттік тіркелген күн: 18.12.1998ж. №А3708-2 Қазақстан Республикасының 

Бағалы қағаздар жӛніндегі ұлттық комиссиясы. 

г) орналастыру аяқталған күн: 14.12.1999ж. 

д) бағалы қағаздарды орналастыру әдісі – ашық.  

е) дивидендтер мӛлшері (жылдар бойынша): 1998ж. – 2 270 664,86 АҚШ доллары; 1999ж.  - 1 

186 200 АҚШ доллары. Дивидендтер банктің 3-шығарылым акцияларын тӛлеуге бағытталды. 

ж) шығарылым қорытындылары туралы есеп бекітіліген күн: 1999 ж. 24 қараша және 2000ж. 19 

қыркүйек.  

з) шығарылым жойылған күн – 11.09.2002ж. 

 

4-інші шығарылым: 

а) бағалы қағаздар түрі: қарапайым акциялар, 

б) шығарылым құрылымы: 100 000 қарапайым акция, номиналды құны -  – 10 АҚШ доллары, 

жалпы сомасы - 1 000 000 АҚШ доллары. 

в) шығарылым мемлекеттік тіркелген күн: 13.12.2000ж. №А3708-3, Қазақстан Республикасының 

Ұлттық Банкі. 

г) орнықтыру аяқталған күн: 26.12.2001ж. 

д) бағалы қағаздарды орналастыру әдісі - ашық,  

е) дивидендтер мӛлшері (жылдар бойынша): 2001ж. - 800 000 АҚШ доллары.  Дивидендтер 

банктің 4-шығарылым акцияларын тӛлеуге бағытталды. 

ж) шығарылым қорытындылары туралы есеп бекітіліген күн: 2001 ж.  10 тамыз, 2002ж. 22 

қаңтар, 2002ж. 22 сәуір. 

з) шығарылым жойылған күн – 11.09.2002ж. 

 

5-інші шығарылым: 

а) бағалы қағаздар түрі: қарапайым акциялар, 

б) шығарылым құрылымы: 973 380 қарапайым акция, номиналды құны  – 1000 теңге, жалпы 

сомасы -   973 380 000 теңге. 

в) шығарылым мемлекеттік тіркелген күн: 11.09.2002ж. №А3708-4 Қазақстан Республикасының 

Ұлттық Банкі. 

г) орналастыру аяқталған күн: 23.09.2002ж. 

д) бағалы қағаздарды орналастыру әдісі - ашық,  

е) дивидендтер тӛленген жоқ. 

ж) шығарылым қорытындылары туралы есеп бекітіліген күн: 24.12.2002ж.  

з) шығарылым Банк акцияларының 6-шығарылымына кірді. 
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6-ншы шығарылым: 

а) бағалы қағаздар түрі: қарапайым акциялар, 

б) шығарылым құрылымы: 2 000 000 қарапайым атаулы акция, номиналды құны – 1000 теңге, 

жалпы сомасы - 2 000 000 000 теңге. 

в) шығарылым мемлекеттік тіркелген күн: 16.10.2003ж. №А3708-5 Қазақстан Республикасының 

Ұлттық Банкі. 

г) орналастыру аяқталған күн: 05.12.05 

д) бағалы қағаздарды орналастыру әдісі - ашық, 

е) дивидендтер тӛленген жоқ, 

ж) шығарылым қорытындылары туралы есеп бекітіліген күн - 28.12.2005ж. 

 

Жарияланған акциялар шығару туралы мәліметтер  

а) акциялар саны - 10 000 000 (он миллион) қарапайым атаулы акцияларй; 

б) бір акцияның номиналды құны 1 000 теңге, жалпы сомасы 10 000 000 000 (он миллиард) теңге   
 

Эмитенттің бағалы қағаздар ұстаушыларының алдында ӛз міндеттемелерін орындамау дерегі 

жоқ.   

 

Эмитент қызметінде бағалы қағаздардың қандай да бір шығарылымын тоқтату тұру, 

шығарылған жоқ деп тану деректері болған емес. 

 

6) Есептелген дивидендтер сомасы мен тӛленген дивидендтер сомасын кӛрсетіп, соңғы екі 

қаржы жылының немесе нақты қызмет атқарған жылдың әрбір жылы ішіндегі бір акцияға 

(қарапайым, артықшылықты) дивиденд мӛлшері; 

 

Акцияға базалық пайда қарапайым акция ұстаушыларына тиесілі кезеңдегі таза табысты 

сол кезеңде айналымда болған орташа есептелген акциялар санына бӛле отырып есептеледі.  

Банктің опционы немесе айырбасталатын борыштық не үлестік құралдары жоқ.  

Бұдан әрі базалық немесе акцияға бӛлінген пайда есебінде қолданылған пайда мен 

акциялар бойынша деректері берілген: 

 

 

31 желтоқсанда аяқталған 

жылғы 

 2010 2009  

Банка акционерлеріне тиесілі кезеңдегі таза пайда 2.603.851 2.158.263 

Базалық немесе акцияға бӛлінген пайданы анықтау 

мақсатындағы қарапайым акциялардың  орташа есептелген 

саны  10.000 10.000 

Базалық немесе акцияға бӛлінген пайда (теңгемен) 260.385 215.826 

2011 жылғы 31 наурыз бен 2010 жылғы 31 желтоқсанда Банкте пайданы акцияға бӛлетін 

қаржылық құралдар болған жоқ. 

 2009 және 2010 жылдары  дивидендтер тӛленген жоқ. 

 

7) Сауда-саттық ұйымдастырушылардың атауымен қоса, эмитенттің бағалы қағаздарымен 

сауда-саттық жүргізілетін негізгі нарық; 
 

N 

р/р 

Бағалы қағаздардың тҥрлері  Сауда-саттық ҧйымдастырушыларының атаулары  

1. Облигациялар «Қазақстан қор биржасы» АҚ   
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8) бұрын шығарылған облигациялардың әр түріне оларды ұстаушыларына берілетін құқықтар, 

оның ішінде шектеулер (ковенант) бұзылған кезде іске асырылатын және ұстаушылардың осы 

құқықтарын іске асыру тәртібін кӛрсете отырып, ұстаушылармен жасалған  бағалы қағаздарды 

сатып алу-сату шарттарында қарастырылған құқықтар. 

 

Бұрын шығарылған облигациялар бойынша облигация ұстаушыларының құқықтары: 

- облигацияларды ӛтеу күні басталуымен оларға тиесілі облигациялардың номиналды құнын 

алу;  

- шығарылым талаптарына сәйкес купонды сыйақыны тӛлеу күні басталуымен купонды сыйақы 

алуға;  

- Қазақстан Республикасының заңнамасына және шығарылым талаптарына сәйкес, оларға 

тиесілі облигацияларды еркін  билеу;  

      Қазақстан Республикасының заңнамасына және шығарылым талаптарына сәйкес,  

облигацияларға меншік құқығынан туындайтын басқа құқықтар.  

 

Банктің бұрын шығарылған бағалы қағаздары шегінде ұстаушылармен жасалған бағалы 

қағаздарды сатып алу-сату шарттарында қабылданған шектеулер бұзылған жоқ. 
 

VII. Облигациялар шығару туралы мәліметтер (облигациялық бағдарламаны 

мемлекеттік тіркеу кезінде бҧл тармақ толтырылмайды) 
   

VIII. Қосымша ақпарат 

  

41-1. Облигациялық бағдарламаны мемлекеттік тіркеу кезінде тӛмендегі кӛрсетіледі: 
 

 Басталған кезде эмитенет облигациялары 

бойынша дефолт жариялануы мҥмкін және 

қандай жағдайларда облигация 

ҧстаушылары   облигацияларды 

мерзімінен бҧрын ӛтеуді талап етуге 

қҧқылы болатын оқиғалар; 

Банк облигациялары бойынша дефолт – бұл 
проспектіде белгіленген сыйақыны немесе негізгі 
қарызды төлеу мерзімі аяқталғаннан кейінгі 
күннен бастап есептелетін облигациялар бойынша 
сыйақыны (купон) және/немесе номиналды құнды 
10 күнтізбелік күннің ішінде төлемеу немесе 
толық төлемеу.  

Банктің кінәсінен проспектіде  белгіленген 
мерзімде облигациялар бойынша купондық 
сыйақы (купон) және/немесе номиналды құн 
төленбеген немесе толық төленбеген жағдайда, 
Банк  шығарылған облигация ұстаушыларына 
ақшалай міндеттемелерді немесе оның бір бөлігін 
орындаған күнгі Қазақстан Республикасы Ұ лттық 
Банкінің ресми қайта қаржыландыру 
мөлшерлемесіне қарай есептелетін мерзімі өткен 
әр күн үшін өсім төлейді. 
 
Облигациялар бойынша дефолт басталған кезде, 

Инвестор Қазақстан Республикасының 
қолданыстағы заңнамасына сәйкес, осы 
облигациялар бойынша қарызды талап етуге 
құқылы. 

 облигациялар бойынша дефолт болғанда 

эмитент қабылдайтын шаралар, 

облигациялар бойынша тӛлемі бойынша 

міндеттемелер орындалмаған немесе тиісті 

орындалмаған кезде облигация 

Банк ӛз міндеттемелері бойынша дефолтқа жол 

бермеу мақсатында, барлық қажетті іс-шараларды 

жүзеге асырады және барлық қажетті шараларды 

қабылдайды.  
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ҧстаушыларының қҧқығын қорғау 

процедуралары; 
Облигациялар бойынша дефолт басталған кезде, 

Банк  дефолт туындау себептерін жою үшін бар 

күшін салады, оның ішінде тӛмендегідей шаралар 

қабылдайды: 

1) болған жағдайда, Банктің ӛтімділігін тиімді 

басқару бойынша; 

2) депозиттің жылыстауына жол бермеу бойынша; 

3)  берілген несиелерді қайтаруды қамтамасыз ету 

мақсатында кредиттік портфельді 

оңтайландыру бойынша; 

4) Банк міндеттемелерін одан әрі орындау үшін 

ӛтімділіктің қажетті деңгейін қамтамасыз 

етуге байланысты іс-шараларды орындау 

бойынша; 

5) басталған жағдайға байланысты басқа шаралар. 

Облигациялар бойынша дефолт басталған кезде, 

Банк  міндеттемелерін қайта құрылымдастыру 

Қазақстан Республикасының заңнамасында 
қарастырылған тәртіпте және талаптарда жүзеге 
асырылады 
 

 эмитенттің облигация ҧстаушыларына 

орындалмаған міндеттемелер кӛлемінен, 

міндеттеменің орындалмау себептерінен 

тҧратын дефолттың басталу дерегі туралы 

ақпаратты жеткізу тәртібі, мерзімі мен 

тәсілінің нақты сипаты, сонымен қатар,  

облигация ҧстаушыларының эмитент 

облигациялар бойынша міндеттемелерін 

орындамаған немесе тиісті орындамаған 

жағдайдағы эмитенттің міндеттемелері 

бойынша бірлескен немесе суббірлескен 

жауапкершілік атқаратын тҧлғаның 

эмитентке талап қою тәртібін қоса 

алғанда, ӛз талаптарын қанағаттандыру 

бойынша мҥмкін әрекеттерін ҧсыну. 
Кӛрсетілген ақпаратты эмитент басқа 

заңды тҧлғаға ашып кӛрсетуді тапсырған 

жағдайда, осы тҧлғаның толық және 

қысқартылған атауы мен оның 

орналасқан жері кӛрсетіледі; 
 

Дефолт жағдайы туындаған күннен бастап 10 (он) 

жұмыс күні ішінде Банк облигация 

ұстаушыларына «Қазақстан қор биржасы» АҚ 

ресми сайтында, сондай-ақ Банктің сайтында 

орналастыру арқылы келесі мазмұндағы 

хабарламаны хабарлайды: 

-      дефолт дерегі туралы ақпаратты,  

- дефолт күнгі Банктің орындалмаған 

міндеттемелерінің кӛлемі,  

- міндеттемелердің орындалмау себептері,  

- Банкке талаппен ӛтініш білдіру тәртібі мен 

мерзімін қоса алғанда, облигация 

ұстаушыларының ӛз талаптарын қанағаттандыру 

бойынша мүмкін әрекеттерін ұсыну,  

- Банк шешімі бойынша ӛзге де ақпарат.   

 тіркеушінің атауы, оның орналасқан жері, 

телефон нӛмірлері, шарт жасалған кҥні 

мен нӛмірі.  

 «РЕЕСТР-СЕРВИС» АҚ, бағалы қағаздар 

ұстаушыларының реестр жүйесін жүргізу 

қызметімен айналысуға лицензиясы 2005.06.20 

күні Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын 

және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау 

агенттігімен берілген №0406200402, мекенжайы: 

Алматы қ., Розыбакиев к., 125/7, телефоны (+7) 

(727) 2-753-594, 2-753-592, 2-753-597 (факс). 

2003 жылғы 03 ақпандағы № 03/02-1.03 Тіркеу 

қызметін кӛрсету туралы шарт,  
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ББААССҚҚААРРММАА  ТТӚӚРРААҒҒААССЫЫННЫЫҢҢ  

ККЕЕҢҢЕЕССШШІІССІІ    ((11))    

ДДИИРРЕЕККТТООРРЛЛААРР  ККЕЕҢҢЕЕССІІ    

ББААННКК  ББААССҚҚААРРММААССЫЫ    

ББААССҚҚААРРММАА  ТТӚӚРРААҒҒААССЫЫ    

ББААССҚҚААРРММАА  

ТТӚӚРРААҒҒААССЫЫННЫЫҢҢ  

ООРРЫЫННББААССААРРЫЫ    

 

ӘӘККІІММШШІІЛЛІІКК--ШШААРРУУААШШЫЫЛЛЫЫҚҚ  

ДДЕЕППААРРТТААММЕЕННТТІІ  
Банктің  материалдық-техникалық базасын 

дамыту, материалдық – техникалық 

ресурстармен және қызметтермен 

қамтамасыз ету    

 

ААЙЙММААҚҚТТЫЫҚҚ  ДДААММЫЫТТУУ  

ДДЕЕППААРРТТААММЕЕННТТІІ    
Филиалдық желінің дамуы бойынша 

іс-шараларды жоспарлау, 

орындалуын бақылау, филиалдық 

желінің тиімділігін талдау    

 

ППРРООББЛЛЕЕММААЛЛЫЫҚҚ  ЗЗААЕЕММДДААРРММЕЕНН  

ЖЖҦҦММЫЫСС  ДДЕЕППААРРТТААММЕЕННТТІІ  

Проблемалық кредиттік портфельді 

талдау, берешекті қайтару 

жұмысын ұйымдастыру     

 

ҦҦЙЙЫЫММДДААССТТЫЫРРУУШШЫЫЛЛЫЫҚҚ  

ББААССҚҚААРРУУ  ЖЖӘӘННЕЕ  

ІІССҚҚААҒҒААЗЗДДААРРДДЫЫ  ЖЖҤҤРРГГІІЗЗУУ  

ДДЕЕППААРРТТААММЕЕННТТІІ      

Құжатайналымы  бойынша 

жұмысты ұйымдастыру, ӛкімдік 

құжаттардың орындалуын 

бақылау          

 
ККААССССААЛЛЫЫҚҚ  ООППЕЕРРААЦЦИИЯЯЛЛААРР  

ЖЖӘӘННЕЕ  ИИННККААССССААЦЦИИЯЯЛЛААУУ  

ДДЕЕППААРРТТААММЕЕННТТІІ    
Қолма-қол ақша лимиттерін жоспарлау, 

бағалау және ммооннииттооррииннгг,,  ққооллммаа--ққоолл  ааққшшаа  

жжееттккііззуу, инкассация және банкоматтарды 

толтыру  

 

  ИИННВВЕЕССТТИИЦЦИИЯЯЛЛЫЫҚҚ  ББААННККИИННГГ  

ЖЖӘӘННЕЕ  ЖЖООББААННЫЫ  

ҚҚААРРЖЖЫЫЛЛААННДДЫЫРРУУ  

ДДЕЕППААРРТТААММЕЕННТТІІ  

Корпоративті клиенттердің 

инвестициялық және құрылыс 

жобаларын орта- және ұзақ 

мерзімдік кредиттеу    

ББААССҚҚААРРММАА  ТТӚӚРРААҒҒААССЫЫННЫЫҢҢ  

ББӚӚЛЛШШЕЕКК  ББИИЗЗННЕЕСС  

ЖЖӚӚННІІННДДЕЕГГІІ  ООРРЫЫННББААССААРРЫЫ    

 

ЖЖЕЕККЕЕ  ККЛЛИИЕЕННТТТТЕЕРРДДІІ  

ККРРЕЕДДИИТТТТЕЕУУДДЕЕППААРРТТААММЕЕННТТІІ  

Жеке тұлғаларды кредиттеу 

ӛнімдері мен шарттарын әзірлеу, 

сапаны бағалау және тұтынушылық 

кредиттеу портфелін топтастыру    

ББӚӚЛЛШШЕЕКК  ББИИЗЗННЕЕССТТІІ  ДДААММЫЫТТУУ  

ДДЕЕППААРРТТААММЕЕННТТІІ  
Жеке тұлғалардың қаражаттарын 

тарту, халыққа жалақы тӛлеу, 

тӛлемдерді қабылдау бойынша қызмет 

кӛрсету, тӛлем карталарына қызмет 

кӛрсету жұмысын ұйымдастыру     

ХХААЛЛЫЫҚҚААРРААЛЛЫЫҚҚ  ҚҚААТТЫЫННААССТТААРР  

ЖЖӘӘННЕЕ  ССААУУДДААННЫЫ  

ҚҚААРРЖЖЫЫЛЛААННДДЫЫРРУУ  

ДДЕЕППААРРТТААММЕЕННТТІІ    
Құжаттамалық операциялар, саудалық 

және құрылымдық қаржыландыру 

операцияларын жүргізу, қаржылық 

институттармен –корреспондент 

банктермен және қарсы агенттермен 

ӛзара әрекет ету     

 

ББААННККТТІІКК  ТТЕЕХХННООЛЛООГГИИЯЯЛЛААРР  

ДДЕЕППААРРТТААММЕЕННТТІІ    

ЖӚЖ жасау мен енгізу, жаңа 

банктік ӛнімдер мен процесстерді 

жасау мен енгізу    

 

ООППЕЕРРААЦЦИИЯЯЛЛЫЫҚҚ  ДДЕЕППААРРТТААММЕЕННТТ    

Тиісті клиенттік сараланым 

қажеттілігіне икемделген банк 

ӛнімдерін ұсыну  

    

ХХААЛЛЫЫҚҚППЕЕНН  ЖЖҦҦММЫЫСС  ЖЖӘӘННЕЕ  

ААННЫЫҚҚТТААММАА  ҚҚЫЫЗЗММЕЕТТІІ  ББӚӚЛЛІІММІІ    

Әрекет етуші және әлеуетті 

клиенттерге  банк қызметтері 

бойынша кеңес беру    

ББААССҚҚААРРММАА  ТТӚӚРРААҒҒААССЫЫННЫЫҢҢ  

ООРРЫЫННББААССААРРЫЫ    

  

ММААРРККЕЕТТИИННГГАА  ЖЖӘӘННЕЕ  PPRR  

ДДЕЕППААРРТТААММЕЕННТТІІ  
Банктің бренді мен қызметтерін 

тұрғыландыру, зерттеулер жүргізу 

және стратегиясын әзірлеу  

    ТТӘӘУУЕЕККЕЕЛЛДДЕЕРР  ДДЕЕППААРРТТААММЕЕННТТІІ  

Банктік тәуекелдерді талдау, 

бағалау және  ммооннииттооррииннгг    

 

ККРРЕЕДДИИТТТТІІ  ББААССҚҚААРРУУ  ББӚӚЛЛІІММІІ        

Кредиттік құжаттаманы қабылдау, 

толықтығын, құрастыру 

дұрыстығын  тексеру,,  ашық 

кредиттік желіні т.с.с. игеру 

лимиттерін сақтауды  бақылау    

  

ҚҚААРРЖЖЫЫ  ДДЕЕППААРРТТААММЕЕННТТІІ  
Ағымдағы және стратегиялық жоспарлау, 

активтер мен пассивтердің жоспарлы 

құрылымын,, қаржылық жоспарды, 

жӛнелтпе шығыстары сметасы мен 

капиталдық салымдарды  бақылау және 

талдау    

 

ББААННККТТІІКК  ООППЕЕРРААЦЦИИЯЯЛЛААРРДДЫЫ  

ДДЕЕММЕЕУУ  ЖЖӘӘННЕЕ  РРЕЕССІІММДДЕЕУУ  

ДДЕЕППААРРТТААММЕЕННТТІІ  
Қазынашылықтың мәмілелері бойынша 

операцияларды, кредиттерді, 

құжаттамалық операциялар, т.б.  

есепке алу және қолдау    

ЕЕССЕЕПП  ААЙЙЫЫРРЫЫССУУ  ЖЖӘӘННЕЕ  ТТӚӚЛЛЕЕММ  

ЖЖҤҤЙЙЕЕЛЛЕЕРРІІ  ДДЕЕППААРРТТААММЕЕННТТІІ      
Басқа банктермен корр.шоттары бойынша 

операцияларды жүзеге асыру, тӛлемдер алу, 

халықаралық тӛлемдерді жіберу және 

қабылдау         

ААЛЛММААТТЫЫ      

ҚҚААРРААҒҒААННДДЫЫ  
    

ААҚҚТТААУУ    

 
ААТТЫЫРРААУУ   

ААҚҚТТӚӚББЕЕ      

ҚҚООССТТААННААЙЙ  

    

ААССТТААННАА    

  

ТТААЛЛДДЫЫҚҚООРРҒҒААНН  
  

 

ППЕЕТТРРООППААВВЛЛ      

ӚӚССККЕЕММЕЕНН    

 

ООРРААЛЛ      
  

 

ДДЕЕППААРРТТААММЕЕННТТ  ВВННУУТТРРЕЕННННЕЕГГОО  

ААУУДДИИТТАА      

Ішкі бақылау жүйесінің жағдайы мен 

тәуекелдерді басқаруға баға беру   

ҚҚААУУІІППССІІЗЗДДІІКК  ЖЖӘӘННЕЕ  ААҚҚППААРРААТТ  

ҚҚООРРҒҒААУУ  ДДЕЕППААРРТТААММЕЕННТТІІ  

Экономикалық, ішкі, ақпараттық 

қауіпсіздікті және техникалық 

қорғанысты қамтамасыз ету       

ОТДЕЛ КОМПЛАЕНС КОНТРОЛЯ  
Шығыс (шығын) пайда болу тәуекелін 

төмендетуді қамтамасыз ету  

ҚҚЫЫЗЗММЕЕТТККЕЕРРЛЛЕЕРРММЕЕНН  ЖЖҦҦММЫЫСС  

ДДЕЕППААРРТТААММЕЕННТТІІ    

Қызметкерлерді іріктеу, бейімдеу, 

дамыту және оқыту, кадрлық 

есепке алу      

ККООРРППООРРААТТИИВВТТІІ  ККЛЛИИЕЕННТТТТЕЕРРДДІІ  

ҚҚААРРЖЖЫЫЛЛААННДДЫЫРРУУ  

ДДЕЕППААРРТТААММЕЕННТТІІ    

Заңды тұлғаларға – Банктің 

корпоративті клиенттеріне  

қаржыландыру қызметін ұсыну      

 

ККООРРППООРРААТТИИВВТТІІ  ККЛЛИИЕЕННТТТТЕЕРР  

ДДЕЕППААРРТТААММЕЕННТТІІ  

Заңды тұлғаларға қызмет 

кӛрсететін банк бӛлімшелерінің 

жұмысын ұйымдастыру, үйлестіру 

және бақылау, клиенттер тарту, 

кешенді қызмет кӛрсетудің жеке 

сызбасын жасау және үйлестіру   

ЗЗААҢҢ    ДДЕЕППААРРТТААММЕЕННТТІІ  

Барлық банктік операцияларды 

құқықтық қолдау    

 

ААҚҚППААРРААТТТТЫЫҚҚ  ТТЕЕХХННООЛЛООГГИИЯЯЛЛААРР  

ДДЕЕППААРРТТААММЕЕННТТІІ      

Бағдарламалық қамтамасыз етуді 

әзірлеуді жүзеге асыру және  IT-

технологияларын дамыту      

ППААВВЛЛООДДААРР      
  

 

ШЫМКЕНТ  

 
  

 

                    № 1 Қосымша 

                   
                                                                 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ККЕЕППІІЛЛ  ММҤҤЛЛККІІММЕЕНН  ЖЖҦҦММЫЫСС  

ДДЕЕППААРРТТААММЕЕННТТІІ  

Кепіл мүлкін тексеру, бағалау 

және мониторинг    

 
ҚҚААЗЗЫЫННААШШЫЫЛЛЫЫҚҚ  

ДДЕЕППААРРТТААММЕЕННТТІІ  
Валюталық және қаржы нарығындағы 

операциялар, қсқа мерзімді ӛтімділікті 

басқару,  брокерлік –дилерлік қызмет     

ШШААҒҒЫЫНН    ББИИЗЗННЕЕССППЕЕНН  

ЖЖҦҦММЫЫСС  ДДЕЕППААРРТТААММЕЕННТТІІ    
Шағын бизнес клиенттеріне банк 

ӛнімдерін жылжыту мен 

қызметтерін ұйымдастыру    
 

ББУУХХГГААЛЛТТЕЕРРЛЛІІКК  ЕЕССЕЕПП  ЖЖӘӘННЕЕ  

ЕЕССЕЕПП  ББЕЕРРУУ  ДДЕЕППААРРТТААММЕЕННТТІІ    
Қаржылық, жүйелі және статистикалық 

есепті қамтамасыз ету,   бухгалтерлік  

есеп  жүргізу және салықты есепке алу   

 

ББААССҚҚААРРММАА  

ТТӚӚРРААҒҒААССЫЫННЫЫҢҢ  

ООРРЫЫННББААССААРРЫЫ    
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     №2 Қосымша 

 

2011.04.30 кҥнгі «Ресей Жинақ банкі» Акционерлік қоғамы Еншілес банкінің аффилиирленген 

тҧлғаларының тізімі  
 

Жеке тҧлғалар 

№ 
Тегі, аты, әкесінің аты 

(болған жағдайда) 
Туылған жылы* 

Аффилиирленген деп 

тану үшін негіздеме** 

Аффилиирлігі 

танылған күн* 
Ескерту 

1 2 3 4 5 6 

1 
Черкашин Владимир 

Алексеевич 
27.07.1951 64 бап 1 т. 3) тш 26.12.2007 ж. 

Директорлар 

Кеңесінің 

Тӛрағасы 

2 
Черкашина Маргарита 

Александровна 
1930 64 бап 1 т. 2 тш 26.12.2007 ж. анасы 

3 
Черкашина Елена 

Павловна 
1950 64 бап 1 т. 2 тш 26.12.2007 ж. жұбайы 

4 
Кириенко Инна 

Владимировна 
1975 64 бап 1 т. 2 тш 26.12.2007 ж. қызы 

5 
Карев Андрей 

Борисович 
1970 64 бап 1 т. 2 тш 26.12.2007 ж. жұбайының ұлы 

6 
Кириенко Данил 

Дмитриевич 
2002 64 бап 1 т. 2 тш 26.12.2007 ж. қызының ұлы 

7 
Голиков Андрей 

Федорович 
07.03.1963 64 бап 1 т. 3) тш 26.12.2007 ж. 

Директорлар 

Кеңесінің мҥшесі 

8 
Голикова Клавдия 

Алексеевна 
1934 64 бап 1 т. 2 тш 26.12.2007 ж. анасы 

9 
Голикова Светлана 

Федоровна 
1961 64 бап 1 т. 2 тш 26.12.2007 ж. әпкесі 

10 
Голиков Дмитрий 

Андреевич 
1992 64 бап 1 т. 2 тш 26.12.2007 ж. ұлы 

11 
Голикова Мария 

Андреевна 
2000 64 бап 1 т. 2 тш 26.12.2007 ж. қызы 

12 
Голикова Татьяна 

Алексеевна 
1968 64 бап 1 т. 2 тш 26.12.2007 ж. жұбайы 

13 
Гарина-Янычева Жанна 

Николаевна 
1937 64 бап 1 т. 2 тш 26.12.2007 ж. жұбайының анасы 

14 
Нуждова Наталья 

Алексеевна 
1960 64 бап 1 т. 2 тш 26.12.2007 ж. жұбайының әпкесі 

15 
Звягинцев Денис 

Александрович 
30.04.1977 64 бап 1 т. 3) тш 26.12.2007 ж. 

Директорлар 

Кеңесінің мҥшесі 

16 
Звягинцев Александр 

Григорьевич 
1948 64 бап 1 т. 2 тш 26.12.2007 ж. әкесі 

17 
Звягинцева Валентина 

Михайловна 
1955 64 бап 1 т. 2 тш 26.12.2007 ж. анасы 

18 
Мхитарян Астхик 

Нверовна 
1980 64 бап 1 т. 2 тш 26.12.2007 ж. жұбайы 

19 
Аханов Серик 

Ахметжанович 
30.10.1951 64 бап 1 т. 3) тш 27.04.2010 ж. 

Директорлар 

Кеңесінің 

мҥшесі-тәуелсіз 

директор 

20 Аханова Кульмайда 1928 64 бап 1 т. 2 тш 27.04.2010 ж. анасы 

21 
Кабдиева Сания 

Дуйсенхановна 
1958 64 бап 1 т. 2 тш 27.04.2010 ж. жұбайы 

22 
Аханова Айнур 

Сериковна 
1989 64 бап 1 т. 2 тш 27.04.2010 ж. қызы 
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23 
Аханова Алтынай 

Сериковна 
1984 64 бап 1 т. 2 тш 27.04.2010 ж. қызы 

24 
Аханова Майкен 

Ахметжановна 
1960 64 бап 1 т. 2 тш 27.04.2010 ж. қарындасы 

25 
Рингроуз Гульнар 

Ахметжановна 
1963 64 бап 1 т. 2 тш 27.04.2010 ж. қарындасы 

26 
Кабдиева Алия 

Дуйсенхановна 
1955 64 бап 1 т. 2 тш 27.04.2010 ж. жұбайының әпкесі 

27 
Садыкова Уасиля 

Кенжалиевна 
1931 64 бап 1 т. 2 тш 27.04.2010 ж. 

жұбайының 

әпкесінің анасы 

28 
Чоговадзе Иракли 

Гочаевич 
19.08.1973 64 бап 1 т. 3) тш 27.04.2010 ж. 

Директорлар 

Кеңесінің мҥшесі 

29 
Чоговадзе Фатман 

Гиаевна 
1975 64 бап 1 т. 2 тш 27.04.2010 ж. жұбайы 

30 
Чоговадзе Георги 

Ираклиевич 
1995 64 бап 1 т. 2 тш 27.04.2010 ж. ұлы 

31 
Чоговадзе Александра-

Саломэ Ираклиевна 
2009 64 бап 1 т. 2 тш 27.04.2010 ж. қызы 

32 Чоговадзе Гоча 1941 64 бап 1 т. 2 тш 27.04.2010 ж. әкесі 

33 Чоговадзе Манана 1940 64 бап 1 т. 2 тш 27.04.2010 ж. анасы 

34 Чоговадзе Георгий 1964 64 бап 1 т. 2 тш 27.04.2010 ж. ағасы 

35 Чоговадзе Георгий 1907 64 бап 1 т. 2 тш 27.04.2010 ж. атасы 

36 Чоговадзе Кетеван 1916 64 бап 1 т. 2 тш 27.04.2010 ж. әжесі 

37 Джибладзе Георгий 1910 64 бап 1 т. 2 тш 27.04.2010 ж. атасы 

38 Джибладзе Лили 1917 64 бап 1 т. 2 тш 27.04.2010 ж. әжесі 

39 
Сергей Николаевич 

Горьков 
01.12.1968 64 бап 1 т. 3) тт. 19.04.2011ж. 

Директорлар 

кеңесінің мҥшесі 

40 
Анна Николаевна 

Горькова 1975 64 бап 1 т. 2 тт. 19.04.2011ж. әйелі 

41 
Николай Степанович 

Горьков 
1946 64 бап 1 т. 2 тт. 19.04.2011ж. әкесі  

42 
Любовь Степановна 

Горькова 
1949 64 бап 1 т. 2 тт. 19.04.2011ж. шешесі 

43 
Алексей Сергеевич 

Горьков 
1997 64 бап 1 т. 2 тт. 19.04.2011ж. ұлы 

44 
Полина Сергеевна 

Горькова 
2002 64 бап 1 т. 2 тт. 19.04.2011ж. қызы 

45 
Николай Сергеевич 

Горьков 
2006 64 бап 1 т. 2 тт. 19.04.2011ж. ұлы 

46 
Смирнов Олег 

Евгеньевич 
07.08.1975 64 бап 1 т. 3) тш 16.11.2007 ж. 

Басқарма 

Тӛрағасы 

47 
Смирнов Евгений 

Иванович 
1945 64 бап 1 т. 2 тш 16.11.2007 ж. әкесі 

48 
Смирнов Дмитрий 

Евгеньевич 
1971 64 бап 1 т. 2 тш 16.11.2007 ж. ағасы 

49 
Сирица Татьяна 

Николаевна 
1973 64 бап 1 т. 2 тш 16.11.2007 ж. жұбайы 

50 
Смирнов Иван 

Олегович 
2005 64 бап 1 т. 2 тш 16.11.2007 ж. ұлы 

51 
Сирица Николай 

Иванович 
1938 64 бап 1 т. 2 тш 16.11.2007 ж. жұбайының әкесі 

52 
Сальник Галина 

Петровна 
1943 64 бап 1 т. 2 тш 16.11.2007 ж. жұбайының анасы 

53 
Тарасова Елена 

Николаевна 
1972 64 бап 1 т. 2 тш 16.11.2007 ж. жұбайының әпкесі 

54 
Инюшин Сергей 

Викторович 
06.12.1976 64 бап 1 т. 3) тш 19.08.2008 ж. 

Басқарма 

Тӛрағасы-ның 

орынбасары 
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55 
Инюшин Виктор 

Юрьевич 
08.05.1954 64 бап 1 т. 2 тш 19.08.2008 ж. әкесі 

56 
Инюшина Елена 

Семеновна 
31.05.1954 64 бап 1 т. 2 тш 19.08.2008 ж. анасы 

57 
Инюшин Андрей 

Викторович 
09.05.1979 64 бап 1 т. 2 тш 19.08.2008 ж. інісі 

58 
Инюшина Виктория 

Леонидовна 
25.08.1980 64 бап 1 т. 2 тш 19.08.2008 ж. жұбайы 

59 
Инюшин Андрей 

Сергеевич 
02.07.2002 64 бап 1 т. 2 тш 19.08.2008 ж. ұлы 

60 
Инюшин Кирилл 

Сергеевич 
23.07.2009 64 бап 1 т. 2 тш 23.07.2009 г. ұлы 

61 
Акулов Леонид 

Вениаминович 
12.10.1954 64 бап 1 т. 2 тш 19.08.2008 ж. жұбайының әкесі 

62 
Акулова Татьяна 

Игоревна 
05.01.1955 64 бап 1 т. 2 тш 19.08.2008 ж. жұбайының анасы 

63 
Акулов Алексей 

Леонидович 
12.06.1983 64 бап 1 т. 2 тш 19.08.2008 ж. жұбайының інісі 

64 
Нурманбетова Лейла 

Аймухамбетовна 
02.02.1977 64 бап 1 т. 3) тш 07.06.2010 ж. 

Басқарма 

Тӛрағасы-ның 

орынбасары 

65 

Нурманбетов 

Аймухамбет 

Ргалбекович 

30.09.1941 64 бап 1 т. 2 тш 07.06.2010 ж. әкесі 

66 
Гребенникова 

Валентина Романовна 
25.02.1940 64 бап 1 т. 2 тш 07.06.2010 ж. анасы 

67 
Нурманбетова Светлана 

Аймухамбетовна 
26.01.1974 64 бап 1 т. 2 тш 07.06.2010 ж. әпкесі 

68 
Джаксиев Тимур 

Маратович 
18.07.1978 64 бап 1 т. 2 тш 07.06.2010 ж. жұбайы 

69 
Джаксиев Марат 

Базарбаевич 
03.08.1952 64 бап 1 т. 2 тш 07.06.2010 ж. жұбайының әкесі 

70 
Джаксиева Татьяна 

Георгиевна 
23.04.1954 64 бап 1 т. 2 тш 07.06.2010 ж. 

жұбайының анасы 

ж 

71 
Пономарев Анатолий 

Евдокимович 
05.02.1961 64 бап 3) тш 10.01.2011 ж. 

Басқарма 

Тӛрағасы-ның 

орынбасары 

72 
Пономарева Лариса 

Алексеевна 
05.02.1962 64 бап 2 тш 10.01.2011 ж. жұбайы 

73 
Пономарев Максим 

Анатольевич 
07.07.1983 64 бап 2 тш 10.01.2011 ж. ұлы 

74 
Жихарева Анастасия 

Анатольевна 
14.11.1985 64 бап 2 тш 10.01.2011 ж. қызы 

75 
Пономарева Антонина 

Фроловна 
12.06.1931 64 бап 2 тш 10.01.2011 ж. анасы 

76 
Пономарев Владимир 

Евдокимович 
26.09.1951 64 бап 2 тш 10.01.2011 ж. ағасы 

77 
Пономарев Александр 

Евдокимович 
24.03.1955 64 бап 2 тш 10.01.2011 ж. ағасы 

78 
Садыров Шухрат 

Абдирасулович 
18.11.1980 64 бап 3) тш 31.01.2011 ж. 

Басқарма 

Тӛрағасы-ның 

орынбасары 

79 
Рахманкулова Томирис 

Маратовна 
01.08.1985 64 бап 2 тш 31.01.2011 ж. жұбайы 

80 
Садыров Алишер 

Шухратович 
24.07.2010 64 бап 2 тш 31.01.2011 ж. ұлы 

81 
Мамирова Курванбуви 

Акимовна 
20.04.1950 64 бап 2 тш 31.01.2011 ж. анасы 

82 
Садыров Абдирасул 

Анварович 
25.08.1949 64 бап 2 тш 31.01.2011 ж. әкесі 
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83 
Садырова Шахида 

Абдирасуловна 
01.05.1985 64 бап 2 тш 31.01.2011 ж. әпкесі 

84 
Рахманкулов Марат 

Ибрагимович 
05.09.1960 64 бап 2 тш 31.01.2011 ж. жұбайының  әкесі 

85 
Рахманкулова Филурис 

Фаузиевна 
04.05.1960 64 бап 2 тш 31.01.2011 ж. 

жұбайының  

анасы 

86 
Рахманкулов Темирлан 

Маратович 
27.11.1993 64 бап 2 тш 31.01.2011 ж. жұбайының  інісі 

87 
Рахманкулова София 

Маратовна 
17.08.1986 64 бап 2 тш 31.01.2011 ж. 

жұбайының  

сіңлісі 

88 Греф Герман Оскарович 08.02.1964 64 бап 1 т. 3) тш 28.11.2007ж. 

«Жинақ банкі» 

ААҚ Президенті, 

Басқарма 

Тӛрағасы 

89 
Бугров Денис 

Андреевич 
16.10.1974 64 бап 1 т. 3) тш 29.01.2008ж. 

«Жинақ банкі» 

ААҚ аға вице-

президенті 

90 
Златкис Белла 

Ильинична 
05.07.1948 64 бап 1 т. 3) тш 21.07.2006ж. 

«Жинақ банкі» 

ААҚ Басқарма 

Тӛрағасының 

орынбасары 

91 
Канович Ольга 

Николаевна 
10.02.1971 64 бап 1 т. 3) тш 29.01.2008ж. 

«Жинақ банкі» 

ААҚ аға вице-

президенті 

92 
Карамзин Антон 

Александрович 
18.06.1969 64 бап 1 т. 3) тш 29.01.2008ж. 

«Жинақ банкі» 

ААҚ Басқарма 

Тӛрағасының 

орынбасары 

93 
Кузнецов Станислав 

Константинович 
25.07.1962 64 бап 1 т. 3) тш 29.01.2008ж. 

«Жинақ банкі» 

ААҚ аға вице-

президенті 

94 
Королѐв Евгений 

Арефьевич 
07.08.1959 64 бап 1 т. 3) тш 21.07.2006ж. 

«Жинақ банкі» 

ААҚ Басқарма 

Тӛрағасының 

орынбасары 

95 
Орловский Виктор 

Михайлович 
12.04.1974 64 бап 1 т. 3) тш 29.01.2008ж. 

«Жинақ банкі» 

ААҚ аға вице-

президенті 

96 
Базаров Александр 

Владимирович 
05.08.1962 64 бап 1 т. 3) тш 03.06.2008ж. 

«Жинақ банкі» 

ААҚ Басқарма 

мүшесі, вице-

президенті – Ірі 

клиенттермен 

жұмыс 

департаментінің  

директоры 

97 
Морозов Александр 

Владимирович 
09.03.1969 64 бап 1 т. 3) тш 19.05.2008ж. 

«Жинақ банкі» 

ААҚ Басқарма 

мүшесі, вице-

президенті – 

Қаржы 

департаментінің  

директоры 

98 
Донских  Андрей 

Михайлович 
 64 бап 1 т. 3) тш 11.03.2010ж. 

«Жинақ банкі» 

ААҚ Басқарма 

Тӛрағасының 

орынбасары 
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99 
Горьков Сергей 

Николаевич 
 64 бап 1 т. 3) тш 13.10.2010ж. 

«Жинақ банкі» 

ААҚ Басқарма 

Тӛрағасының 

орынбасары 

100 
Торбахов Александр 

Юрьевич 
 64 бап 1 т. 3) тш 13.10.2010ж. 

«Жинақ банкі» 

ААҚ Басқарма 

Тӛрағасының 

орынбасары 

101 
Лунтовский Георгий 

Иванович 
 64 бап 1 т. 3) тш 21.07.2006ж. 

«Жинақ банкі» 

ААҚ Қадағалау 

кеңесінің мүшесі 

102 
Иванова Надежда 

Юрьевна 
 64 бап 1 т. 3) тш 21.07.2006ж. 

«Жинақ банкі» 

ААҚ Қадағалау 

кеңесінің мүшесі 

103 
Улюкаев Алексей 

Валентинович 
 64 бап 1 т. 3) тш 21.07.2006ж. 

«Жинақ банкі» 

ААҚ Қадағалау 

кеңесінің мүшесі 

104 
Ткаченко Валерий 

Викторович 
 64 бап 1 т. 3) тш 21.07.2006ж. 

«Жинақ банкі» 

ААҚ Қадағалау 

кеңесінің мүшесі 

105 
Шор Константин 

Борисович 
 64 бап 1 т. 3) тш 21.07.2006ж. 

«Жинақ банкі» 

ААҚ Қадағалау 

кеңесінің мүшесі 

106 
Дворкович Аркадий 

Владимирович 
 64 бап 1 т. 3) тш 21.07.2006ж. 

«Жинақ банкі» 

ААҚ Қадағалау 

кеңесінің мүшесі 

107 
Саватюгин Алексей 

Львович 
 64 бап 1 т. 3) тш 21.07.2006ж. 

«Жинақ банкі» 

ААҚ Қадағалау 

кеңесінің мүшесі 

108 
Кудрин Алексей 

Леонидович 
 64 бап 1 т. 3) тш 21.07.2006ж. 

«Жинақ банкі» 

ААҚ Қадағалау 

кеңесінің мүшесі 

109 
Набиуллина Эльвира 

Сахипзадовна 
 64 бап 1 т. 3) тш 27.06.2008ж. 

«Жинақ банкі» 

ААҚ Қадағалау 

кеңесінің мүшесі 
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110 
Гуриев Сергей 

Маратович 
 64 бап 1 т. 3) тш 27.06.2008ж. 

«Жинақ банкі» 

ААҚ Қадағалау 

кеңесінің мүшесі 

111 
Мау Владимир 

Александрович 
 64 бап 1 т. 3) тш 27.06.2008ж. 

«Жинақ банкі» 

ААҚ Қадағалау 

кеңесінің мүшесі 

112 
Белоусов Андрей 

Рэмович 
 64 бап 1 т. 3) тш 26.06.2009ж. 

«Жинақ банкі» 

ААҚ Қадағалау 

кеңесінің мүшесі 

113 
Келимбетов Кайрат 

Нематович 
 64 бап 1 т. 3) тш 26.06.2009ж. 

«Жинақ банкі» 

ААҚ Қадағалау 

кеңесінің мүшесі 

114 
Игнатьев Сергей 

Михайлович 
 64 бап 1 т. 3) тш 21.07.2006ж. 

«Жинақ банкі» 

ААҚ Қадағалау 

кеңесінің мүшесі 

115 
Швецов Сергей 

Анатольевич 
 64 бап 1 т. 3) тш 04.06.2010ж. 

«Жинақ банкі» 

ААҚ Қадағалау 

кеңесінің мүшесі 

 

Заңды тҧлғалар 

 
Заңды тҧлғаның 

толық атауы 

Заңды 

тҧлғаның 

мем.тіркелген 

кҥні мен 

нӛмірі, пошта 

мекенжайы 

және нақты 

орналасқан 

жері 

Аффилиирленген деп 

тану ҥшін негіздеме ** 

Аффилиирлігі 

танылған кҥн* 
Ескерту 

116 
Ресей Федерациясының 

Орталық  банкі 

Ресей, Мәскеу, 

107016, 

Вавилов к., 19 

үй 

64 бап 1 т. 9) тш 21.07.2006ж.  

117 

«Ресей Жинақ банкі» 

Ашық акционерлік 

қоғамы 

Ресей, Мәскеу, 

117997, 

Вавилов к., 19 

үй 

64 бап 1 т. 1) тш 21.07.2006ж.  

118 

"Сбербанк Лизинг" 

Жабық акционерлік 

қоғамы 

Ресей , Мәскеу 

обл, Одинцово 

қ., 143000, 

Молодежная к., 

46 үй 

64 бап 1 т. 5) тш 21.07.2006ж.  
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119 
"Руст" Жабық 

акционерлік қоғамы 

Ресей 

Федерациясы, 

Санкт- 

Петербург қ., 

64 бап 1 т. 5) тш 21.07.2006ж.  

120 
"Группа Тема" Ашық 

акционерлік қоғамы 

Ресей 

Федерациясы,                       

Мәскеу қ. 

Кременчугская, 

вл. 3-5 

64 бап 1 т. 5) тш 21.07.2006ж.  

121 
"Аукцион" Ашық 

акционерлік қоғамы 

111024, Ресей 

Федерациясы,            

Мәскеу қ., 

Энтузиастер 

Шоссесі, 14 үй 

64 бап 1 т. 5) тш 21.07.2006ж.  

122 

"Инвестиционно-

строительная компания 

Сбербанкинвестстрой" 

Жабық акционерлік 

қоғамы 

443114, Самара 

қ., Стара-Загор 

к., 168 үй 

64 бап 1 т. 5) тш 21.07.2006ж.  

123 

"Ипотечная компания 

Сбербанка" Жабық 

акционерлік қоғамы 

603005, 

Нижний 

Новгород қ., 

Октябрьская к., 

33 үй 

64 бап 1 т. 5) тш 21.07.2006ж.  

124 

"Первая инвестиционно-

строительная компания" 

Жабық акционерлік 

қоғамы 

428000, Чуваш 

Республикасы, 

Чебоксары қ., 

Ярославская к., 

76 үй 

64 бап 1 т. 5) тш 21.07.2006ж.  

125 

"Современные 

технологии" Ашық 

акционерлік қоғамы 

103092, Мәскеу 

қ ., 

Ананьевский 

бұр., 5 үй, стр. 

12 

64 бап 1 т. 5) тш 21.07.2006ж.  

126 

"Сбербанк Капитал" 

Ашық акционерлік 

қоғамы 

117997, Мәскеу 

қ ., Вавилов к., 

19 үй 

64 бап 1 т. 5) тш 28.07.2008ж.  

127 

"Сбербанк-

Автоматизированная 

система торгов" Жабық 

акционерлік қоғамы 

103030, Мәскеу 

қ ., 

Новослободская 

к.,  24 үй, стр. 2 

64 бап 1 т. 5) тш 14.01.2009ж.  

128 

"Сберегательный 

капитал" Ашық 

акционерлік қоғамы 

 64 бап 1 т. 5) тш 31.12.2008ж.  

129 

"Бюро кредитных 

историй "Инфокредит" 

Жабық акционерлік 

қоғамы 

119049, Мәскеу 

қ ., Большая 

Якиманка к., 42 

үй, стр. 3 

64 бап 1 т. 5) тш 21.07.2006ж.  

130 
"СБЕРКАРТА" Жабық 

акционерлік қоғамы 

119991, Ресей 

Федерациясы, 

Мәскеу қ ., 

Губкин к., 3 үй, 

корп. 1 

64 бап 1 т. 5) тш 21.07.2006ж.  
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131 
"Гранд Байкал" Ашық 

акционерлік қоғамы 

664050, 

Иркутск қ., 

Байкальская к., 

279 үй 

64 бап 1 т. 5) тш 21.07.2006ж.  

132 

"Дочерний Банк 

Сбербанка России" 

Жарияланған 

акционерлік қоғамы 

Украина, Киев 

қ., 

Владимирская 

к., 46 

64 бап 1 т. 5) тш 27.12.2007ж.  

133 

"Российский 

аукционный дом" Ашық 

акционерлік қоғамы 

190000, Санкт-

Петербург қ., 

бұр. Гривцова, 

5 үй 

64 бап 1 т. 5) тш 31.08.2009ж.  

134 

"Белпромстройбанк" 

Ашық акционерлік 

қоғамы 

220005, 

Беларусь 

Республикасы, 

Минск қ., 

имени Мулявин 

атындағы 

бульвар, 6 

64 бап 1 т. 5) тш 14.12.2009ж.  

135 

"Бюро кредитных 

историй Экспириан-

Интерфакс" Жабық 

акционерлік қоғамы 

127006, Мәскеу 

қ ., Тверская-

Ямская к., 2 үй, 

стр.1 

64 бап 1 т. 5) тш 21.12.2009ж.  

136 

"Перспективные 

инвестиции" Ашық 

акционерлік қоғамы 

143000, Мәскеу 

обл., Одинцово 

қ., Молодежная 

к., 46 үй 

64 бап 1 т. 5) тш 04.03.2010ж.  

137 

"Финансовая компания 

Сбербанка" Ашық 

акционерлік қоғамы 

117997, Мәскеу 

қ .,   Вавилов к., 

19 үй 

64 бап 1 т. 5) тш 14.05.2010ж.  

137 

"Специализированный 

депозитарий Сбербанка" 

Ашық акционерлік 

қоғамы 

117997, г. 

Москва, ул. 

Вавилова, д.19 

64 бап 1 т. 5) тш 14.05.2010ж.  

138 

"Универсальная 

электронная карта" 

Ашық акционерлік 

қоғамы 

117218, Мәскеу 

қ .,   

Кржижановски

й к., 17 үй, 

корп. 2 

64 бап 1 т. 5) тш 12.05.2010ж.  

139 

"Стратеджи Партнерс 

Групп" Жабық 

акционерлік қоғамы 

119331, Мәскеу 

қ ., Кравченко 

к., 1 үй, корп. 2 

64 бап 1 т. 5) тш 05.07.2010ж.  

140 

"Региональный 

расчетно-кассовый 

центр" Ашық 

акционерлік қоғамы 

308010, 

Белгород қ., 

Богдан 

Хмельницкий 

даңғ, 160 

64 бап 1 т. 5) тш 07.07.2010ж.  

141 

"Сбербанк Инвестиции" 

Ашық акционерлік 

қоғамы 

Ресей, Мәскеу 

обл, Одинцово 

қ., 143000, 

Молодежная к., 

46 үй 

64 бап 1 т. 5) тш 11.10.2010ж.  

142 

"Спортлото" 

Жауапкершілігі 

шектеулі серіктестігі 

125438, Мәскеу 

қ., 2-нші 

Лихачевский 

бұр. 7 үй, стр. 1 

64 бап 1 т. 5) тш 08.11.2010ж.  
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143 

"Детский мир -Центр" 

Ашық акционерлік 

қоғамы 

117415, Мәскеу 

қ., Вернадский 

бұр, 37 үй, 

корпус3 

64 бап 1 т. 5) тш 23.12.2010ж.  

144 

"Регистраторское 

общество "Статус" 

Жабық акционерлік 

қоғамы 

 64 бап 1 т. 5) тш   

145 

Netl Universal 

Technologies (Austria) 

AG 

 64 бап 1 т. 5) тш   

146 

"Рублево-

Архангельское" Жабық 

акционерлік қоғамы 

 64 бап 1 т. 5) тш   

147 BGS Beteiligungs GmbH  64 бап 1 т. 5) тш   

148 

"Санкт-Петербургская 

валютная биржа" 

Жабық акционерлік 

қоғамы 

 64 бап 1 т. 5) тш   

149 

"Проектно-

конструкторский 

институт "Крангормаш" 

Ашық акционерлік 

қоғамы 

 64 бап 1 т. 5) тш   

151 Nitol Solar Limited 

P.O. Box  437, 

13 Castle street, 

Helier, Jersey, 

JE4 0ZE 

64 бап 1 т. 5) тш 24.01.2011ж.  

152 

"Управляющая 

компания Сбербанка" 

Ашық акционерлік 

қоғамы 

105082, Ресей 

Федерациясы, 

Мәскеу қ.,  

Сивцев Вражек 

бұр.   29/16 үй 

64 бап 1 т. 5) тш 09.06.2010ж.  

153 

«Сбербанк Лизинг 

Казахстан» 

Жауапкершілігі 

шектеулі серіктестік 

Қазақстан 

Республикасы, 

Алматы қ., Әл-

Фараби даңғ., 

15 үй, «Нұрлы 

тау» ӚҚО 

64 бап 

1 тармақ 

5) тармақша 

21.01.2011 ж.  

154 

«Блогпост» 

жауапкершілігі 

шектеулі қоғам 

127006, Москва 

қ., 1-ші 

тверская-

Ямская кӛш., 2 

үй, 1 құр. 

64 бап 1 т. 5) тт. 14.04.2011ж.  
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