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«Финансовая  компания «REAL-INVEST.kz»  
Акционерлік қоғамының  

(Финансовая компания «REAL-INVEST.kz» АҚ) 
 

АКЦИЯЛАР ШЫҒАРЫЛЫМЫНЫҢ ПРОСПЕКТІСІ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Уəкілетті органның жарияланған акциялардың шығарылымын мемлекеттік тіркеуі 
инвесторларға проспектіде сипатталған акцияларды сатып алуға қатысты қандай да 
болмасын ұсыныстамалар беруді білдірмейді. Жарияланған акциялар шығарылымының 
проспектісін мемлекеттік тіркеуге алған уəкілетті орган осы құжаттағы ақпараттың 
растығы үшін жауапкершілік көтермейді. Акциялар шығарылымының проспекті 
Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарына сəйкес келуі жағынан ғана 
қаралды. Акционерлік қоғамның лауазымды тұлғалары осы проспектідегі ақпараттың 
шынайылығы үшін жауап береді жəне онда берілген барлық ақпараттың шынайы жəне 
қоғам мен орнықтырылған акцияларға қатысты инвесторларды жаңылысуға əкеп 
соқпайтын болып табылатындығын растайды. 

 
 
 
 
 
 
 

Алматы қаласы  
2006 жыл 
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1. Акционерлік қоғам туралы жалпы мəліметтер: 

  
 
1.  Акционерлік қоғамның атауы. 

Атауының тілі: Толық атауы Қысқартылған атауы 

Орыс тілінде: Акционерное общество 
"Финансовая компания "REAL-
INVEST.kz"  

АО "Финансовая компания 
"REAL-INVEST.kz 

 

Қазақ тілінде: "Финансовая компания "REAL-
INVEST.kz"  Акционерлік 
қоғамы 

"Финансовая компания "REAL-
INVEST.kz" АҚ 

Ағылшын тілінде "Financial company "REAL-
INVEST.kz"  Joint-Stock 
Company 

"Financial company "REAL-
INVEST.kz"  JSC 

 
2.  Акционерлік қоғам атауында болған өзгерістер. 

Атауында өзгерістер болған жоқ. 
 
3. Акционерлік қоғамның мемлекеттік тіркелуі (қайта тіркелуі) туралы мəліметтер: 

Акционерлік қоғамның мемлекеттік тіркеу туралы куəлік 2003 жылғы 13 тамызда Алматы қ. 
Əділет департаментімен берілген. 

 
4. Салық төлеушінің тіркеу нөмірі: 600 900 523 868. 
 
5. Акционерлік қоғамның орналасқан жері, байланыс телефондарының жəне факсінің 

нөмірлері, электронды поштасының мекен-жайы:  
Қазақстан Республикасы, 050010 Алматы қ-сы,   Əйтеке би көшесі, 34/29-үй,  тел. (3272)95-
21-06, тел/факсы (3272)95-21-08, электрондық поштасы: info@realinvest.kz 

 
6. Акционерлік қоғамның банктік деректемелері:   
       Алматы қ-сы “Казкоммерцбанк” АҚ-дағы ЖБК  080 467 343  , БИК 190501724, коды 17. 
 
7. Акционерлік қоғамның қызмет түрлері: 

− лицензияларға сəйкес бағалы қағаздар нарығында кəсіби қызмет: 
бағалы қағаздар нарығында брокер жəне дилер қызмер көрсету; 
инвестициялық портфельді басқару; 
− банктік заңнамамен көзделген ұлтық валютада банктер  жүзеге асыратын банктік оңаша 

операцияларды жүргізуге.  
1) туынды бағалы қағаздарды қоса алғанда, бағалы қағаздарды сатып алу, сату жəне олар 

бойынша сыйақы алу мақсатында ұлттық жəне шетел валютасында заңды тұлғалардың банк 
шоттарын ашу жəне жүргізу;

2) туынды бағалы қағаздарды қоса алғанда, бағалы қағаздарды сатып алу, сату жəне олар 
бойынша сыйақы алу мақсатында банктердің жəне банк операцияларының жекелеген түрлерін 
жүзеге асыратын ұйымдардың корреспонденттік шоттарын ашу жəне жүргізу;

3) аударым операциялары: туынды бағалы қағаздарды қоса алғанда, бағалы қағаздарды сатып 
алу, сату жəне олар бойынша сыйақы алу кезінде заңды жəне жеке тұлғалардың ақшасын аудару 
жөніндегі тапсырмаларын орындау;

4) банктік заем операциялары: төлем жасалу, мерзімдік жəне қайтарылу шартымен ақшалай 
кредиттер беру мынадай талаптардың біреуін орындаған кезде: 
    бірінші санатты брокер жəне (немесе) дилер жарғылық  капиталдың он жəне одан астам 
процентіне сəйкес келетін қатысу үлесіне иелік ететін не клиенттің орналастырылған акциялары 
жалпы санының акциялардың он жəне одан астам процентіне иелік ететін клиентке-заңды 
тұлғаға заем берілу;
заем клиенттің заңды тұлғаның жарғылық капиталының он жəне одан астам процентіне сəйкес 

келетін қатысу үлесін иеленуі үшін не акционерлік қоғамның орналастырылған акцмялары жалпы 
санының акциялардың он жəне одан астам процентіне иеленуі үшін арналған;
заем заңды тұлғаға кемінде 60 миллион теңге сомада беріледі;
5) туынды бағалы қағаздарды қоса алғанда, бағалы қағаздарды сатып алу, сату мақсатында 

шетел валютасымен айырбастау операцияларын ұйымдастыру.
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8. Акционерлік қоғамға немесе ол шығарған бағалы қағаздарға халықаралық немесе 
отандық рейтинг агенттіктері берген рейтингтердің болуы туралы мəліметтер. 
Қаржылық агенттік мəртебесін беру туралы мəліметтер: Акционерлік қоғамға немесе ол 
шығарған бағалы қағаздарға халықаралық рейтинг агенттіктері жəне (немесе) Қазақстан 
Республикасының рейтинг агенттіктері берген рейтингтер жоқ. Қаржылық агенттік 
мəртебесіне ие емес.   

 
9. Акционерлік қоғамның барлық филиалдары мен өкілдіктерінің атаулары, тіркелген 

күндері, орналасқан жерлері, пошталық мекен-жайлары: филиалдары мен өкілдіктері 
жоқ. 

 
10.1. Акционерлік қоғамның қаржылық есебінің аудитін жүзеге асыратын (жүзеге асырған) 

аудиторлық ұйымның толық ресми атауы (аудитордың аты-жөні), олардың тиісті 
алқаларға (қауымдастырға, палаталарға) қатысын көресете отырып:  
 «ATIKVA AUDIT COMPANY» жауапкершілігі шектелген серіктестік. Қазақстан Республикасы 
Қаржы министрлігімен 2000 жылғы 5 сəуірде аудиторлық қызметпен айналысуға бергілген № 
0000082 мемелекеттік лицензия.  

 
10.2. Тиісті қызмет көрсетуге шарттар жасалған заң жəне қаржы мəселелер жөніндегі 

консультанттардың толық ресми атауы, олардың тиісті алқаларға (қауымдастырға, 
палаталарға) қатысын көресете отырып:  

 Консультанттармен шарттар жасалған жоқ.  
 
11. Акционерлік қоғамның корпоративтік басқару кодексін қабылдаған күні (егер оны 

қабылдау Акционерлік қоғамның жарғысында көзделген болса):  
Жарғыда корпоративтік басқару кодексі көзделмеген.  
 
 2. Акционерлік қоғамның  органдары мен құрылтайшылары/акционерлері.  

  
12. Акционерлік қоғамның Директорлар кеңесі:  
1) Акционерлік қоғамның Директорлар кеңесі төрағасының жəне мүшелерінің 

фамилиялары, аттары, əкелерінің аттары, туған жылдары: 
а) Ниязов Бахт Булатович 1973 жылы туған – Директорлар кеңесінің төрағасы; 
б) Садыков Марат Абунасырович 1961 жылы туған – Директорлар кеңесінің мүшесі, тəуелсіз 
директор; 
в) Местоев Дауд Магометович 1973 жылы туған – Директорлар кеңесінің мүшесі. 
 

2) Акционерлік қоғамның Директорлар кеңесі функцияларын жүзеге асыратын 
тұлғалардың хронологиялық тəртіппен соңғы үш жылдағы жəне қазіргі уақыттағы,  
соның ішінде қоса атқарған лауазымдары:  

 
Фамилиясы, аты, əкесінің 
аты    

 
Соңғы 3 жылда жəне қазіргі уақытта алып отырған  
лауазымдары  

Ниязов Бахт Булатович 04.11.2002 ж. бастап 11.02.2003 ж. дейін – «Қазақстан Даму Банкі» 
ЖАҚ-ның стратегиялық жоспарлау департаметі директорының 
орынбасары; 15.05.2003 ж. бастап 18.09.2003 ж. дейін – Активтерді 
басқарушылар қауымдастығы кеңесінің Төрағасы; 24.10.2003 ж. 
қазіргі уақытқа дейін «Финансовая компания «REAL-INVEST.kz» АҚ 
Директорлар кеңесінің Төрағасы.  

Садыков Марат 
Абунасырович 

08.2002 ж. бастап 10.2003 ж. дейін  – Павлодар қ-ғы «Цеснабанк» 
ААҚ филиалы директорының орынбасары; 10.2003 бастап 12.2004 
ж. дейін – «E & Com Invest» ЖАҚ-ның Басқарушы директоры, 
қаржы директоры;  01.01.2005 ж. бастап 02.05.2006 ж. дейін  – 
«ДАМУ» ИО АҚ Басқармасы Төрағасының м.а., «ДАМУ» ИО АҚ 
Басқармасының Төрағасы;  07.12.2004 ж. бастап қазіргі уақытқа 
дейін «ДАМУ» ИО АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі; 19.09.2006 ж. 
бастап қазіргі уақытқа дейін  «Финансовая компания «REAL-
INVEST.kz» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі, тəуелсіз директор. 

Местоев Дауд Магометович 09.2001 ж. бастап 10.2002 ж. дейін – ЗАБҚ «Жетісу» АҚ 
Басқармасы Төрағасының Кеңесшісі; 11.2002 бастап 02.2005 ж.  
дейін – ЗАБҚ «Жетісу» АҚ Басқармасының Төрағасы; 01.11.2005 ж. 
бастап қазіргі уақытқа дейін «Финансовая компания «REAL-
INVEST.kz» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі.  
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3) Директорлар кеңесінің мүшелеріне тиесілі акциялардың Акционерлік қоғам 
орналастырған акциялардың жалпы санына пайыздық ара қатынасы: Акционерлік 
қоғамның Директорлар кеңесінің мүшелеріне тиесілі акциялар Акционерлік қоғам 
орналастырған акциялардың жалпы санының 46,72 % құрайды.  

4) Директорлар кеңесінің мүшелеріне еншілес жəне тəуелді ұйымдарда тиесілі 
акциялардың (жарғылық капиталдағы үлестердің) осы ұйымдар орналастырған 
акциялардың (жарғылық капиталдағы үлестердің) жалпы санына пайыздық ара 
қатынасы: «Golden Tau Group» ЖШС, Алматы қ-сы, Абай көш. 115, жарғылық капиталына 
қатысу үлесінің 100 % Акционерлік қоғам Директорлар кеңесінің мүшелеріне тиесілі.  

5) Алдыңғы екі жыл ішінде Директорлар кеңесінің құрамында болған өзгерістер жəне 
көрсетілген өзгерістердің себептері: 
 
2004 жылғы 17 мамырдан бастап 2005 жылғы 1 қарашаға дейінгі Акционерлік қоғамның 
Директорлар кеңесінің құрамы: 
1. Ниязов Бахт Булатович – Директорлар кеңесінің төрағасы; 
2. Калинин Дмитрий Геннадьевич – Директорлар кеңесінің мүшесі; 
3. Азымханов Данияр Халидович – Директорлар кеңесінің мүшесі. 
 
2005 жылғы 1 қарашадан бастап 2006 жылғы 1 қазанға дейінгі Акционерлік қоғамның 
Директорлар кеңесінің құрамы: 
4. Ниязов Бахт Булатович – Директорлар кеңесінің төрағасы; 
5. Местоев Дауд Магомедович – Директорлар кеңесінің мүшесі; 
6. Азымханов Данияр Халидович – Директорлар кеңесінің мүшесі. 
 
Өзгеру себебі: Д.Г. Калининге тиесілі акциялардың сатылуы 
 
2006 жылғы 1 қазаннан бастап қазіргі уақытқа дейінгі Акционерлік қоғамның Директорлар 
кеңесінің құрамы: 
7. Ниязов Бахт Булатович – Директорлар кеңесінің төрағасы; 
8. Местоев Дауд Магомедович – Директорлар кеңесінің мүшесі; 
9. Садыков Марат Абунасырович – Директорлар кеңесінің мүшесі, тəуелсіз директор. 
 
Өзгеру себебі: Д.Х. Əзімхановтың өз бастамасы бойынша 
 
13. Акционерлік қоғамның алқалы атқарушы органы – Басқарма:  
1) Акционерлік қоғамның алқалы атқарушы органының əрбір мүшесінің, соның ішінде 

басқарма төрағасының фамилиясы, аты, əкесінің аты:  
      Азымханов Данияр Халидович 1979 жылы туған – Басқарма Төрағасы  
 Искаков Жарас Амантаевич 1975 жылы туған – Басқарма Төрағасының орынбасары 
 Бакиева Дина Бактжановна 1978 жылы туған – Басқарма Төрағасының орынбасары, Бас 

бухгалтер– Басқарма мүшесі  
2) Акционерлік қоғамның алқалы атқарушы органы функцияларын жүзеге асыратын 

тұлғалардың хронологиялық тəртіппен соңғы үш жылдағы жəне қазіргі уақыттағы,  
соның ішінде қоса атқарған лауазымдары, өкілеттіктерін көрсете отырып:  

 
Фамилиясы, аты, əкесінің 

аты 

 
Соңғы 3 жылда жəне қазіргі уақытта алып отырған  

лауазымдары 
Азымханов Данияр 
Халидович 

01.08.2001 ж. - 28.10.2003 ж.  
Бағалы қағаздар нарығын реттеу департаментінің инвестициялық 
қызметті жəне бағалы қағаздар нарығының инфрақұрылымын 
реттеу басқармасының жетекші маманы, Бағалы қағаздар нарығын 
реттеу департаментінің Зейнетақы активтерін басқару 
компанияларының қызметін реттеу бөлімінің жетекші маманы, 
Қаржылық қадағалау департаментінің Инспекциялау 
басқармасының жетекші маманы-экономисі (Қазақстан 
Республикасының Ұлттық Банкі); 
19.12.2003 ж. - қазіргі уақытқа 
«REAL-INVEST.kz» Қаржы компаниясы» АҚ Басқармасының 
Төрағасы 

Искаков Жарас Амантаевич 02.2003 ж. - 12.2004 ж.  
ҚР Индустрия жəне сауда министрлігі жанындағы  Europe AID 
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«Кəсіпорындағы бəсекеге қабілеттіліктің күшеюі» Жобасының бас 
сарапшысы;  
03.2004 ж. - 06.2006 ж. 
«REAL-INVEST.kz» Қаржы компаниясы» АҚ Активтерді басқару 
департаментінің басқарушы директоры; 
06.2006 ж. - қазіргі уақытқа 
«REAL-INVEST.kz» Қаржы компаниясы» АҚ Басқармасы 
Төрағасының орынбасары 

Бакиева Дина Бактжановна 12.2007 ж. - қазіргі уақытқа 
«REAL-INVEST.kz» Қаржы компаниясы» АҚ Басқарма 
Төрағасының орынбасары, Бас бухгалтері; 
03.2007 ж. – 12.2007 ж. 
«REAL-INVEST.kz» Қаржы компаниясы» АҚ Бас бухгалтері; 
12.2006 ж. - 03.2007 ж.  
«REAL-INVEST.kz» Қаржы компаниясы» АҚ бухгалтері; 
03.2006 ж. - 12.2006 ж.   
 «Евразия» Сақтандыру компаниясы» АҚ бухгалтерлік есеп 
əдістемесі секторының меңгерушісі, қосымша  «Medical Assistance 
Group» ЖШС Бас бухгалтері ;  
07.2004 ж. - 03.2005 ж.  
«KZ Assistance» ЖШС Бас бухгалтері;  
03.2004 ж. - 09.2004 ж.  
 «БТА Сақтандыру компаниясы» АҚ Аға бухгалтері;  
03.2003 ж. - 02.2004 ж.  
«С.Д. Асфендияров атындағы Қазақ ұлттық медициналық 
университетінің» РГКП экономисті 

 
3) Акционерлік қоғамның алқалы атқарушы органы функцияларын жүзеге асыратын 

тұлғаларға тиесілі акциялардың (жарғылық капиталдағы үлестерінің) Акционерлік 
қоғам орналастырған акциялардың (жарғылық капиталдағы үлестерінің) жалпы 
санына пайыздық ара қатынасы: Акционерлік қоғам Басқармасының мүшелеріне тиесілі 
акциялар Акционерлік қоғам орналастырған акциялардың жалпы санының 3,28 % құрайды.  

 

14. Осы проспектінің 12 жəне 13-тармақтарында көрсетілген тұлғаларға соңғы қаржы 
жылында төленген сыйақы мен жалақының, сондай-ақ жеңілдіктің жалпы сомасы.  
а) Директорлар кеңесінің мүшелеріне соңғы қаржы жылында төленген сыйақы мен 
жалақының, сондай-ақ жеңілдіктің жалпы сомасы 840 000 теңге болды.  
б) Басқарма мүшелеріне соңғы қаржы жылында төленген сыйақы мен жалақының, сондай-ақ 
жеңілдіктің жалпы сомасы 718 169 теңге болды.  
в) Директорлар кеңесінің жəне Басқарманың мүшелеріне соңғы үш айда төленген сыйақы мен 
жалақының, сондай-ақ жеңілдіктің жалпы сомасы:  
- Б.Б. Ниязовқа– 852 207,52 теңге; 
- Д.Х. Азымхановқа– 724 520,72 теңге; 
- И.Н. Давлетшинаға – 277 272,73 теңге; 
- Ж.А. Искаковқа– 322 240 теңге.  
 
 

15. Акционерлік қоғамның ұйымдық құрылымы: 

1) Акционерлік қоғамның құрылымдық бөлімшелері: 
 

№ р/н Бөлімшенің атауы 
1.  Басқарма 
2.  Бухгалтерия 
3.  Сауда басқармасы 
4.  Бэк-офис  
5.  Активтерді басқару департаменті 
6.  Инвестициялық банкинг департаменті 
7.  Банктік қызмет көрсету басқармасы 
8.  Корпоративтік қаржы беру басқармасы 
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9.  Маркетинг, реклама жəне сауда басқармасы 
10.  Заң қамсыздандыру басқармасы 
11.  Мидл-офис  
12.  Қызметкер басқару бөлімі 
13.  Информациялық технология бөлімі 
14.  Казначейлік басқармасы 
15.  Шаруашылық бөлімі 
16.  Ішкі аудит қызметі 
17.  Қауіп басқарма қызметі 

 
2) Акционерлік қоғам қызметкерлерінің, соның ішінде Акционерлік қоғамның филиалдары 

мен өкілдіктері қызметерлерінің жалпы саны: 35 адам. 
3) Акционерлік қоғамның акцияларына ие Акционерлік қоғам қызметкерлерінің жалпы 

саны, орналастырылған акциялардың жалпы санындағы олардың пайыздық жиынтық 
үлесі: 

Акционерлік қоғмның акцияларына 1 қызметкер иелік етеді. Орналастырылған акциялардың 
жалпы көлемінің пайызбен жиынтық үлесі: 3,28 %.  
4) Акционерлік қоғам бөлімшелерінің басшылары туралы мəліметтер (фамилиясы, аты 
болса - əкесінің аты, туған жылы);  

№ 
п/п 

Бөлімшенің атауы Бөлімше басшысының аты-
жөні 

Туған жылы

1 Басқарма Төрағасы Азымханов Данияр Халидович 1979 
2 Басқарма Төрағасының орынбасары Искаков Жарас Амантаевич 1975 
3 Басқарма Төрағасының орынбасары  Бакиева Дина Бактжановна 1978  
4 Бас бухгалтер Бакиева Дина Бактжановна 1978 
5 Сауда басқармасының бастығы – 

брокерлік-дилерлік қызмет көрсету 
басқарушы директор 

Дон Сергей Лазаревич 1982 

6 Бэк-офистың бастығы Бакирова Зарина Алимовна 1981 
7 Активтерді басқару департаментінің 

директоры – активтері басқару 
мəселелер жөніндегі басқарушы 
директор 

Кошербаев Меирман 
Меирбекович 

1984 

8 Инвестициялық банкинг департаментінің 
директоры 

Вакансия  

9 Банктік қызмет көрсету басқармасының 
бастығы 

Мушрапилова Оксана 
Вячеславовна 

1977 

10 Корпоративтік қаржы беру 
басқармасының бастыгы 

Вакансия  

11 Маркетинг, реклама жəне сауда 
басқармасының бастығы – Маркетинг 
жөніндегі басқарушы директор 

Билялова Мадина Талгатовна 1976 

12 Заң қамсыздандыру басқармасының 
бастығы – Заңды департаментінің 
басқарушы директоры 

Максимова Наталья Юрьевна 1958 

13 Мидл-офистың бастығы Жарекеев Нариман Калдашевич 1978 
14 Қызметкер басқару бөлімінің бастығы Филиппова Юлия Юрьевна 1982 
15 Информациялық технология бөлімінің 

бастығы 
Вакансия  

16 Казначейлік басқармасы бастығы Вакансия  
17 Шаруашылық бөлімінің бастығы Гарайханов Иван Александрович 1986 
18 Ішкі аудит қызметі бастығы Бакирова Зарина Алимовна 1981 
19 Қауіп басқарма қызметі бастығы Вакансия  

 
5) филиалдар мен өкілдіктердің басшылары туралы мəліметтер (фамилиясы, аты, болса - 

əкесінің аты, туған жылы):  
Астана қ. өкілдік – басқарушы Мухамеджанов Марлен Манапович, 1970 жылы туылған. 

 
 

16. Акционерлік қоғамның салымшылары (акционерлері). 



 24

 
 
 
 

Жөні, 
Аты, 
Тегі, 

туған жылы 

 
 
 
 

Орналасу орны 

Құрылтайшы алдын ала төлеген 
акциялар саны жəне түрі, 

қоғамның орналастырылған 
акцияларының он жəне одан көп 
пайызына ие акционерлерге 

тиесілі дауыс беретін 
акциялардың пайыздық ара 

қатынасы 
Ниязов Бахт Булатович, 

1973 жылы туылған 
Алматы қ.,  

Тайманов к-сі, 43 
444 751 799 дана жай акциялар 

 
46,72 % 

Оспанов Болатбек Маликович 
1983 жылы туылған 

Алматы қ., Молдагулов к-
сі 45, 72 пəтер 

476 000 001 дана жай акциялар 
 

50 % 
 

 
17. Акционерлік қоғам ірі акционер (қатысушы) – ұйымның орналастырылған 

акцияларының (жарғылық капиталдағы үлестерінің) он жəне одан да көп пайызына ие 
- болып табылатын ұйымдар туралы мəліметтер.   
Акционерлік қоғам «SUN-Advertising» ЖШС-нің жарғылық капиталында 50% қатысу үлесіне 
иелік етеді, оның орналасқан жері: 050010, Алматы қ-сы, Шоқан Уалиханов көшесі 68, оф. 38, 
негізгі қызмет түрі жарнама қызметі болып табылады, Директоры Жакиен Джанэт 
Темиржанович. 
  

18. Акционерлік қоғам қатысатын өнеркəсіптік, банктік, қаржы топтары, холдингтер, 
концерндер, қауымдастықтар, консорциумдар туралы ақпарат. Көрсетілген ұйымдардың 
толық жəне қысқартылған атаулары, орналасқан жерлері:  

Акционерлік қоғам мынадай қауымдастықтарға қатысады: 
Қауымдастықтың толық атауы – «Қазақстан қаржыгерлерінің қауымдастығы» заңды 
тұлғалар бірлестігі; 
Қауымдастықтың қысқартылған атауы – «Қазақстан қаржыгерлерінің қауымдастығы» ЗТБ; 
Қауымдастықтың орналасқан жері – 480091, Қазақстан Республикасы, Алматы қ-сы, 
Əйтеке би көшесі, 67. 
 
Қауымдастықтың толық атауы – «Активтерді басқарушылар қауымдастығы» қауымдастық 
нысанындағы заңды тұлғалар бірлестігі өзін-өзі реттейтін ұйым;  
Қауымдастықтың қысқартылған атауы – «Активтерді басқарушылар қауымдастығы» ЗТБ 
ӨРҰ; 
Қауымдастықтың орналасқан жері – 480091, Қазақстан Республикасы, Алматы қ-сы, 
Əйтеке би көшесі, 67. 
 

19. Акционерлік қоғамның басқа да аффилиирленген тұлғалары туралы мəліметтер. 
 

«SUN-Advertising» жауапкершілігі шектеулі серіктестік (Алматы қ-ның Əділет 
департаменті 05.01.2005 жылы берген № 69600-1910-ЖШС заңды тұлғаны мемлекеттік тіркеу 
туралы куəлік; орналасқан жері: 050010, Алматы қ-сы, Шоқан Уалиханов көшесі 68, оф. 38), 
«Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 64-бабы 1-тармағының 6-
тармақшасына сəйкес Акционерлік қоғамның аффилиирленген тұлғасы болып табылады. 
«SUN-Advertising» ЖШС-нің Директоры Жакиен Джанэт Темиржанович 26.07.1967 жылы 
туған, «Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 64-бабы 1-
тармағының 3-тармақшасына сəйкес Акционерлік қоғамның аффилиирленген тұлғасы болып 
табылады. 
 
«Golden Tau Group» жауапкершілігі шектеулі серіктестік (Алматы қ-ның Əділет 
департаменті 02.03.2004 жылы берген № 58078-1910-ЖШС заңды тұлғаны мемлекеттік тіркеу 
туралы куəлік; орналасқан жері: Алматы қ-сы, Мұратбаев көшесі 199), «Акционерлік қоғамдар 
туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 64-бабы 1-тармағының 4-тармақшасына сəйкес 
Акционерлік қоғамның аффилиирленген тұлғасы болып табылады.  
«Golden Tau Group» ЖШС-нің Директоры Местоев Дауд Магометович 04.08.1973 жылы туған, 
«Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 64-бабы 1-тармағының 3-
тармақшасына сəйкес Акционерлік қоғамның аффилиирленген тұлғасы болып табылады. 
 
Ниязов Бахт Булатович – Директорлар кеңесінің төрағасы 
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мекен-жайы: Алматы қ-сы, Тайманов көшесі 43, 
Жақын туыс (ата-анасы, ағасы, қарындасы, ұлы, қызы) болып келетін жеке тұлғалар, сондай-
ақ (ерлі-зайыбы, аға-інісі, қарындасы-əпкесі, ата-анасы, ерлі-зайыптының ұлы, қызы) ретінде:  
- Ниязов Булат Мухамедович (əкесі) 27.07.1934 жылы туған; 
- Ниязова Зейнекуль Есназаровна (шешесі) 28.08.1941 жылы туған; 
- Каипназарова Жанна Булатовна (əпкесі) 18.12.1967 жылы туған; 
- Ниязова Райхан Нурлан-бековна (əйелі) 11.02.1983 жылы туған; 
- Умарбеков Нурлан-бек Сагадибекович (əйелінің əкесі) 01.07.1958 жылы туған; 
- Умарбекова Гульнар Асмановна (əйелінің шешесі) 16.02.1951 жылы туған; 
- Умарбекова Анар Нурлан-бековна (əйелінің сіңілісі) 17.01.1986 жылы туған. 

 
 
Местоев Дауд Магометович – Директорлар кеңесінің мүшесі 
мекен-жайы: 480018, Алматы қ-сы, Кировоградская көшесі 8 А, 
Жақын туыс (ата-анасы, ағасы, қарындасы, ұлы, қызы) болып келетін жеке тұлғалар, сондай-
ақ (ерлі-зайыбы, аға-інісі, қарындасы-əпкесі, ата-анасы, ерлі-зайыптының ұлы, қызы) ретінде:  
- Местоев Магомед Якубович (ағасы) 05.09.1947 жылы туған; 
- Горданова Лиза Магомедовна (шешесі) 28.04.1951 жылы туған; 
- Местоев Адам Магометович (əкесі) 24.01.1972 жылы туған. 
 
Садыков Марат Абунасырович – член Совета директоров, независимый директор 
мекен-жайы: Алматы қ-сы, ул. Калдаякова д. 41, кв. 35, 
Жақын туыс (ата-анасы, ағасы, қарындасы, ұлы, қызы) болып келетін жеке тұлғалар, сондай-
ақ (ерлі-зайыбы, аға-інісі, қарындасы-əпкесі, ата-анасы, ерлі-зайыптының ұлы, қызы) ретінде:  
- Садыков  Абунасыр Галимжанович (əкесі) 1930 жылы туған;  
- Садыкова Мадина (шешесі) 1937 жылы туған; 
- Садыкова Маржан Абдулнасыровна (əпкесі) 1964 жылы туған; 
- Садыкова Айсулу Айдархановна (əйелі) 1963 жылы туған; 
- Садыкова Анар Маратовна (қызы) 1989 жылы туған; 
- Туружанова Балкия Айдархановна (əйелінің əпкесі) 1960 жылы туған; 
- Тургульдинов Амерхан Айдарханович (əйелінің ағасы) 1961 жылы туған; 
- Кенжетаева Айгуль Айдархановна (əйелінің сіңілісі) 1966 жылы туған; 
- Тургульдинов Темирхан Айдарханович (əйелінің ағасы)1970 жылы туған. 
 
Азымханов Данияр Халидович – Басқарма Төрағасы  
мекен-жайы: Алматы қ-сы, Фурманов көшесі, 276-үй, 30-пəтер, 
Жақын туыс (ата-анасы, ағасы, қарындасы, ұлы, қызы) болып келетін жеке тұлғалар, сондай-
ақ (ерлі-зайыбы, аға-інісі, қарындасы-əпкесі, ата-анасы, ерлі-зайыптының ұлы, қызы) ретінде:  
- Азымханов Халид Азымханович (əкесі ) 19.08.1949 жылы туған; 
- Азымханова Римма Владимирона (шешесі) 04.09.1958 жылы туған; 
- Азымханова Галина Геннадьевна (əйелі) 04.02.1983 жылы туған; 
- Смирнова Любовь Николаевна (əйелінің шешесі) 11.07.1953 жылы туған; 
- Арепьев Владимир Эдуарович (əйелінің ағасы) 03.09.1971 жылы туған. 
 
Искаков Жарас Амантаевич – Басқарма Төрағасының орынбасары 
мекен-жайы: Алматы қ-сы, Көктем-3 ықшамауданы, 10-үй, 43-пəтер, 
Жақын туыс (ата-анасы, ағасы, қарындасы, ұлы, қызы) болып келетін жеке тұлғалар, сондай-
ақ (ерлі-зайыбы, аға-інісі, қарындасы-əпкесі, ата-анасы, ерлі-зайыптының ұлы, қызы) ретінде:  
- Кидырова Куралай Газизовна (əйелі) 14.01.1975 жылы туған; 
- Искаков Амантай Танирбергенович (əкесі) 15.12.1941 жылы туған; 
- Менисова Жолтай (шешесі) 13.02.1943 жылы туған; 
- Искакова Жанар Амантаевна (əпкесі) 26.01.1968 жылы туған; 
- Бабалыкова Фарида Аубакировна (əйелінің шешесі) 14.07.1942 жылы туған; 
- Кидырова Айгуль Газизовна (əйелінің əпкесі) 29.01.1966 жылы туған; 
- Кидыров Рустем Газизович (əйелінің ағасы) 29.08.1968 жылы туған; 
- Кидыров Дастан Газизович (əйелінің ағасы) 23.11.1972 жылы туған. 
 

       Давлетшина Ирина Николаевна – Бас бухгалтері – Басқарма мүшесі 
       мекен-жайы: Алматы қ-сы, Аксай-2 ықшамауданы, 4-үй, 59-пəтер 

Жақын туыс (ата-анасы, ағасы, қарындасы, ұлы, қызы) болып келетін жеке тұлғалар, сондай-
ақ (ерлі-зайыбы, аға-інісі, қарындасы-əпкесі, ата-анасы, ерлі-зайыптының ұлы, қызы) ретінде: 
- Давлетшина Анастасия Дмитриевна (қызы) 06.12.2001 жылы туған; 
- Давлетшин Дмитрий Булатович (жолдасы) 14.11.1974 жылы туған; 
- Агапов Николай Михайлович (əексі) 14.11.1955 жылы туған; 
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- Агапова Наталья Сергеевна (анасы) 30.08.1957 жылы туған; 
- Агапов Сергей Николаевич (ағасы) 23.11.1987 жылы туған; 
- Давлетшина Лариса Ивановна (жолдасының анасы) 18.07.1954 жылы туған; 
- Давлетшин Булат Михайлович (жолдасының əкесі) 22.07.1949 жылы туған; 
-Яркина Эльвира Булатовна (жолдасының əпкесі) 02.09.1979 жылы туған.  

 
 
20. Акционерлік қоғамның аффилиирленген тұлғаларымен жасалған мəмілелер. 
 

1. Директорлар кеңесінің 23.12.2005 ж. шешіміне сəйкес Акционерлік қоғаммен Ниязовтан 
Б.Б. Алматы қ.  Əйтеке би к-сі 32/29 мекен жайымен орналасқан үй жайын жалға алу 
23.12.2005 ж. №1 келесім шарты қабылданды. Айлық жаргерлік ақы көлемі 937 452 тенге 
құрайды. Келісім шарт 31.12.2006 ж. дейін ақиқатты. 

2. Директорлар кеңесінің 11.03.2006 ж. №15 шешіміне сəйкес Акционерлік қоғаммен 
15.05.2006 , келесімнің сатушы жағы болып келетін, Ниязовтан Б.Б. 103 000 000 (Жүз үш 
миллион) тенгеге Алматы обл., Қарасай ауд., «Кооператор» бағбандық серіктестігі, №19 
учаске мекен жайымен орналасқан, жалпы ауданы 290,5 ш.м құрайтын үй жəне оған 
бунақ кадасторлық номеры 03-047-452-512,  жалпы ауданы 0,06 га құрайтын жер сатып 
алынды. 

3.  Акционерлік қоғам KASE сауда жүйесінде бағалы қағаздарды сатып алу/сату бойынша 
жасаған мəмілелер туралы ақпарат, əрі олар бойынша Компания бір жағынан өз мүддесі 
мен өз қаражаты есебінен іс-қимыл жасады (дилер ретінде шот №1027500000), екінші 
жағынан өз клиенттерінің есебінен жəне мүддесі үшін (брокер ретінде), Компанияның 
аффилиирленген тұлғаларымен іс-қимыл жасады.  

 
   
 

 
3. Акционерлік қоғам қызметінің сипаттамасы. 

  
21.1. Акционерлік қоғамның негізгі қызмет түрлерінің қысқаша сипаттамасы: 

Акционерлік қоғамның Жарғысына сай мыналар негізгі қызмет түрлері болып табылады: 
лицензияларға сəйкес бағалы қағаздар нарығында кəсіби қызмет, консультациялық, 
ақпараттық жəне талдау қызметтерін көрсету 

 
21.2 Акционерлік қоғамның бəсекелестері болып табылатын ұйымдар туралы мəліметтер: 
 

Мына компаниялар Эмитенттің осы сəтке жақын тұрған бəселестері болып табылады: 
«ТұранƏлем Секьюритис» АҚ, «KIB ASSET MANAGEMENT Ltd.» ЖШС, «RG Securities» 
ЖШС, «Альянс Инвестмент Менеджмент» ЖШС, «KG Securities» ЖШС, «MONEY 
EXPERTS» ЖШС, «Казкоммерц Секьюритис» ААҚ. 
Сондай-ақ инвестициялық портфельді басқару жөніндегі 6 компания. Олар ЗАИБЖАҰ 
«Жетысу», ЗАИБЖАҰ «Bestinvest», ЗАИБЖАҰ «General Asset Management», ЗАИБЖАҰ 
«ABN AMRO Asset Management», ЗАИБЖАҰ «BTA Asset Management», «RG Securities» 
ЖШС брокерлік жəне дилерлік қызметті жүзеге асыруға лицензиялары бар.  
Республикада жалғыз сауда-саттықты ұйымдастырушы – «Қазақстан қор биржасы» АҚ – 
мемлекетік бағалы қағаздармен мəмілелердің, РЕПО мəмілелерінің жалпы көлемі бойынша 
биржаның жетекші операторларының рейтингісін ай сайын жүргізіп отырады. Сонымен 
қатар, корпоративтік бағалы қағаздармен жəне вексельдермен жасалатын мəмілелердің 
үлкен бөлігі биржадан тыс жасалады. Мерзімді келісім-шартты  жəне туынды бағалы 
қағаздармен сауда-саттық жеткілікті түрде дамымаған.  

 
10 айдың қорытындылары бойынша мемлекеттік емес бағалы қағаздардың жетекші 

операторлары  
 
 
2006 жылғы  2006 жылғы        Сауда-саттық  
қазандағы   қыркүйектегі Компанияның қысқартылған   көлеміндегі  
позиция       позиция       атауы     үлесі, % 
---------  ----------  ------------------------------------  --------- 
        1           6  «ТұранƏлем Банкі» АҚ «Еншілес ұйымы» АҚ 

"ТұранƏлем Секьюритис"             23,1 
        2           -  "ТұранƏлем Банкі" АҚ                       18,0 
        3           3  «Қазақстанның халық жинақ банкі» АҚ        10,1 
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        4           2  «МЖЗҚ» Жинақтаушы зейнетақы қоры» АҚ       8,7 
        5           4  "БАНК "КАСПИЙСКИЙ" АҚ                      5,9 
        6           -  "Финансовая компания 
                       "REAL-INVEST.kz" АҚ                         3,7 
        7          23  "Казкоммерцбанк" АҚ                         3,5 
        8          18  "Алматы қаржы орталығы" АҚ               3,2 
        9           7  "ЗАИБЖАҰ "Bailyk asset management"АҚ        2,4 
       10           5  "Алматы Инвестмент Менеджмент" АҚ           2,1 
 
22. Акционерлік қоғамның негізгі қызмет түрлері бойынша (жұмыстарды, қызметтерді) 

сату кірістілігіне оң жəне теріс əсер ететін факторлар:  
 
Акционерлік қоғамның қызметіне əсер ететін факторлардың арасынан жалпы 
макроэкономикалық факторларды жəне тар – салалық факторларды бөліп көрсету қажет.  
 
Негізгі макроэкономикалық факторлар: 
1. Мемлекет экономикасының тұрақтануы. Инфляцияның біркелкі үрдісі,  тұрып қалу мен 

дамыған елдер фонында ЖІӨ-нің өсуі, халықаралық рейтинг агенттіктерінің кредиттік 
рейтингті көтеруі, бір жағынан, Қазақстанды шетелдік портфельдік инвестициялар үшін 
тартымды етеді, ал екінші жағынан, отандық эмитенттердің сенімділігін күшейтеді. 
Отандық өндірушілер мен қаржы институттарының кеңеюі инвестицияға деген сұранысты 
ұлғайтады, бұл ретте бағалы қағаздар нарығы кредиттік нарыққа альтернатива ретінде 
қарастырылады.   

2. Банк жүйесінің дамуы. Екінші деңгейдегі банктер елеулі активтері мен қор нарығының кең 
өрісті қызметіне ие қаржы нарығының басты институттары болып табылады. Əдеттегідей, 
ірі отандық банктер қаржы институттары топтарының орталық құрылымы болып 
табылады, əрі оның құрамына брокер компания, зейнетақы қоры, ЗАИБЖАҰ, сақтандыру 
компаниясы кіруі мүмкін.  

3. Ұлттық валютаның күшеюі. Теңгенің күшеюі басым макроэкономикалық фактор болды. 
Біріншіден, теңгенің ревальвациясы бағалы қағаздардың эмитенттері болып табылатын 
немесе болып табыла алатын отандық өндірушілердің кірістерін ұлғайтады. Екіншіден, 
теңгенің күшеюі брокерлік компаниялардың кірістілік көрсеткіштерінің өсіміне əкеліп 
соқтырды, өйткені сауда-саттық теңгемен жүргізіледі. Үшіншіден, отандық борыштық 
бағалы қағаздардың көпшілігі теңгенің АҚШ долларына қатысты девальвациясына 
байланысты болып отыр. Ұлттық валютаның күшеюі олар бойынша кірістілікті 
төмендетеді жəне институционалды инвесторларды шетелдік эмитенттердің бағалы 
қағаздарына көбірек салуға мəжбүр етеді.  

 
Салалық факторлар: 
1. Заңнамалық өзгерістер. Мемлекеттік реттеудің ағымдағы шаралары, атап айтқанда 

бағалы қағаздар нарығына арналған екі негізгі заңнамалық актілердің қолданысқа енгізілуі 
жəне дербес қаржылық қадағалау органының бөлініп шығуы ірі акционерлік қоғамдарды 
қолдау арқылы бағалы қағаздар нарығын ынталандыруға, сондай-ақ тəжірибеде 
қалыптасқан қор нарығы қатысушыларының өзара əрекеттесу тəртібін нормативтік 
тұрғыдан бекітуге бағытталған.   

2. Сапалы заемшы деген атаққа іліну. Компанияның беделіне деген қатынастың ауысуы 
отандық эмитеттер үшін борыштық бағалы қағаздарды шығару тек қаржы көзі ғана болып 
қоймай, сондай-ақ кредиттік тарихты тез құру құралы болып айналатындығына əкеліп 
соқтырды. Борыштық құралдарды шығарудан басқа қағаздарды биржаның ресми тізіміне 
шығару немесе кредиттік рейтингті алу арқылы сенімді заемшы деген атақты күшейту 
мүмкіндігі бар.   

3. Халықтың сенім артпауы мен хабардар болмауы. Халықтың сенім артпауы жалпы осы 
сала үшін ең басты теріс фактор болып табылады. Жеке инвесторлардың бағалы 
қағаздарға қаражат салмауы əлеуетті инвесторлардың өз қағаздарын орналастыруда 
сенімсіздігіне əкеліп соқтырады. Жеке инвесторлардың депозиттер нарығынан бас 
тартуына халықты қор нарығы мен мемлекеттің сенімділік кепілі ретіндегі қолдауы туралы 
хабардар етуін арттыру арқылы қол жеткізуге болады.  

 
 

 
 

23. Акционерлік қоғамның қолындағы лицензиялар (патенттер) жəне олардың қолданылу 
кезеңі, зерттеулер мен əзірлеулерге, соның ішінде Акционерлік қоғам демейтін зерттеу 
əзірлеулеріне жұмсалатын шығындар туралы ақпарат: 
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- Бағалы қағаздар нарығында брокерлік-диллерлік қызметін жүзеге асыруымен  
келермендердін есепшотын номиналды ұстаушы ретінде жүргізуге берілген (күш мерзімі 
шектелмеген)  мемлекеттік лицензияның номеры 040120662. ҚР Ұлттық Банкімен 26.12.2003 
берілген. 

- Бағалы қағаздар нарығында инвестициялық портфельін басқару қызметін жүргізуге берілген 
күш мерзімі шектелмеген)  мемлекеттік лицензияның номеры 0403200116. ҚР Ұлттық Банкімен 
24.12.2003 берілген. 

  Акционерлік қоғам зерттеу əзірлеулерін жүргізген жоқ жəне демеу жасаған жоқ. 

 Акционерлік қоғамның патенттері жоқ.   

24. Соңғы екі жылдағы сатылған өнімнің (орындалған жұмыстың, көрсетілген қызметтің) 
көлемі:  

 2003 2004 2005  01.10.2006 

Негізгі қызметтен 
түскен кіріс, 
теңгемен  0 

 
 
 

17 272 62 140 

 
 
 

16 994 
 

2005 жылы көрсетілген қызметтердің көлемі 2004 жылмен салыстырғанда 3,5 есе өсті.  

25. Акционерлік қоғамның өз өнімін (жұмысын, қызметін) сатуды ұйымдастыру жөніндегі 
қызметі:  
1) үлесіне барлық жеткізулердің он пайызынан астамы келетін жеткізушілердің атауы, 
олардың жалпы жеткізу көлеміндегі үлесі: - жоқ 
 
2) үлесіне акционерлік қоғамның өнімін (жұмысын, қызметін) сатудан түскен жалпы 
түсімнің он пайызынан астамы келетін тұтынушылардың атауы, олардың жалпы сату 
көлеміндегі үлесі: жоқ 
 
26. Акционерлік қоғамның қызметіне əсер ететін факторлар:  
1) мерзімді сипатқа ие қызмет түрлері, олардың Акционерлік қоғамның жалпы кірісіндегі 

үлесі: жоқ.  
 
2)  жалпы сатылатын өнімнің көлемінде Акционерлік қоғамға жеткізілетін (көрсетілетін) 

шикізаттағы (жұмыстағы, қызметтегі) импорт үлесі: жоқ 
 

 жалпы сатылатын өнімнің көлемінде Акционерлік қоғам экспортқа сататын өнімнің  
(жұмыстың, қызметтің) үлесі: жоқ.  

  
3) Акционерлік қоғамның сот процестеріне қатысуы туралы мəліметтер: жоқ.   
 
4) Соңғы бір жыл шінде уəкілетті мемлекеттік органдар жəне/немесе сот Акционерлік 

қоғамға жəне оның лауазымды тұлғаларына салған барлық əкімшілік жазалары 
туралы мəліметтер: жоқ. 

 
5) Акционерлік қоғамның қызметіне əсер ететін тəуекел факторлары: 
 
1. Заңнамалық өзгерістер тəуекелі. Республика заңнамасындағы жүргізіліп отырған өзгерістер 

Акционерлік қоғамның қызметіне едəуір əсер етеді.  Атап айтқанда, пруденциалдық 
нормативтердің, ұйымдық-құқықтық нысанына қойылатын талаптардың, қоса атқарылатын 
қызмет түрлерінің өзгеруі шешуші факторға айналуы мүмкін. Заңнамалық актілерден жəне 
уəкілетті органның актілерінен басқа, Акционерлік қоғамның қызметі сауда-саттықты 
ұйымдастырушының нормативтік актілерімен реттеледі. Осы сəтке заңнамалық өзгерістер 
түзету сипатына ие жəне теріс ықпал көрсетпейді, өйткені қор нарығының дамуы мемлекеттің 
экономикалық саясатының басым бағыты болып табылады.  

2. Инфляциялық тəуекел. Қазақстанда ағымдағы жылы инфляция деңгейінің төмендеуі 
байқалды, ҚР Ұлттық Банкінің деректері бойынша 2006 жылдың 9 айындағы инфляция жарты 
жылдық қорытындылары бойынша 9,0 %-ға қарсы 8,5 % болды.  

3. Валюталық тəуекел. Ұлттық валютаның айырбас бағамының келешек қозғалысының анық 
болмауымен байланысты. Осы тəуекел брокерлік қызметке де, сол сияқты инвестициялық 
портфельді басқару қызметіне де əсер етеді. Валюта тəуекелі əсерінің азаюы қаржы 
құралдарының портфелін диверсификациялау арқылы жүзеге асырылады.    
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4. Пайыздық тəуекел. Қоғам пайыздық мөлшерлемелер деңгейінің өзгеруімен туындаған 
кірістердің немесе қаржылық активтер бағаларының өзгеруімен байланысты шегуі мүмкін 
шығындар тəуекелі. Пайыздық мөлшерлемелерді төмендету бағалы қағаздар кірістілігінің 
төмендеуіне əкеліп соқтырады, бұл оларға салынған инвестицияларды мейлінше тартымды 
етеді. Төмен пайыздық мөлшерлемелер жағдайында инвестициялық портфельдің кірістілігін 
қамтамасыз етуді жəне инвесторлардың қаражатын тартуды қиындата түседі. Қазіргі уақытта 
осы тəуекелді азайту əдістері жеткілікті түрде əзірленген жəне отандық бағалы қағаздар 
нарығында табысты қолданылып жүр.  

5. Техникалық тəуекел компьютерлік жəне коммуникациялық жүйелердегі қателермен жəне 
іркілістермен, есептеу əдістерінде болатын қателермен, сапасыз ақпараттық қамтамасыз 
етумен байланысты. Қоғамның заманауи техникалық базасы бар, қолданылатын техникалық 
құралдар мен əдістердің жаңартылуы мен жақсартылуы бойынша үнемі жұмыс жүргізілуде.   

6. Əлеуметтік тəуекел. Компания қызметкерлерінің біліктілігімен айқындалады. Эмитенттің 
қызметкерлері уəкілетті органның біліктілік талаптарына сəйкес келеді. Компанияда арнайы 
оқытуды, сол сияқты қызметкерлердің еңбек қызметі процесінде жұмыс тəжірибесін беруін 
қоса алатын, қызметкерлердің біліктілігін үздіксіз арттыру жүйесі жұмыс істеуде.  

7. Экологиялық тəуекел. Саланың ерекшелігіне байланысты осы тəуекел Қоғамның қызметіне 
тікелей əсер етпейді.  

 
4. Акционерлік қоғамның қаржылық жай-күйі 

 
 27. Инвестициялар. 
1) Басқа ұйымдардың капиталына ұзақ мерзімді инвестициялар, мемлекеттік бағалы қағаздар 
портфелінің бөлігінде сатуға арналған бағалы қағаздар портфелі  - жоқ.  
2) Басқа ұйымдардың капиталына ұзақ мерзімді инвестициялар, мемлекеттік емес бағалы 
қағаздар портфелінің бөлігінде сатуға арналған бағалы қағаздар портфелі  - (акционерлік 
қоғамның соңғы үш жылдағы қызметінің дебет жəне кредит айналымдары) – 50 000 тенге 
көлеміндегі инвестициялар. Негізгі қызмет түрі жарнама қызметі болып табылатын, 050010, 
Алматы қ-сы, Шоқан Уалиханов көшесі 68, оф. 38 мекен-жайы бойынша орналасқан «SUN-
Advertising» ЖШС жарғылық капиталының 50%, Директоры Жакиен Джанэт Темиржанович. 
 
28. Дебиторлық берешек.  
Акционерлік қоғамның алдында оның активтерінің баланстық құнының бес жəне одан 
астам пайызы мөлшерінде ұзақ мерзімді жəне қысқа мерзімді дебиторлық берешегі бар 
ұйымдардың атаулары мен олардың орналасқан жерлері. 
01.10.2006 ж. ахуалға сəйкес Акционерлік қоғамның алдында оның активтерінің баланстық 
құнының бес жəне одан астам пайызы мөлшерінде ұзақ мерзімді жəне қысқа мерзімді 
дебиторлық берешегі бар ұйымдар жоқ. 
 
29. Активтер.  
      Құны активтердің баланстық құнының бес жəне одан астам пайызын құрайтын 
Акционерлік қоғам мүлкінің сипаттамасы.  
 
31.03.2006 
Негізгі құралдар тобы Енгізу күні Бастапқы 

құны  
Бастапқы 
пайдал. 
болған 
тозуы 

Қалдық құны 

Жер 26.07.2006 18 000 000 - 18 000 000 
Тұрғын үй БС 
«Кооператор», уч. 19 

26.07.2006 85 000 000 708 333 84 291 667 

 
Құрылыстағы жарналық 
үлесі 

30.09.2005 31 750 320 - 31 75 320 

 
30.1. Акционерлік қоғамның жарғылық капиталы туралы мəліметтер. 

01.10.2006 жылғы жағдай бойынша Акционерлік қоғамның төленген жарғылық капиталы 
104 000 000 теңге болды.  

 
30.2. Акционерлік қоғамның меншікті капиталы туралы мəліметтер. 

01.10.2006 жылға Акционерлік қоғамның меншікті капиталы 203 159 166 теңге болды. 
 
31. Заемдар. 

Облигациялар шығарылымы, банктік заемдар жəне кредиттік желілер туралы ақпарат.  
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Міндеттемелер валютасы бөлігінде жəне оларды орындау мерзімдері бойынша 
заемдар туралы ақпарат. Валюта түрлері бойынша жылдық өлшемдегі орташа 
алғандағы айыздық мөлшерлеме көрсетіледі, алдағы он екі ай ішінде өтелетін сомалар 
тоқсан сайын бөлінеді, қалған сомалар жылдар бойынша бөлініп көрсетіледі.   
01.10.2006 жылғы жағдай бойынша Акционерлік қоғам заемдар алған жоқ.  
 

32. Акционерлік қоғамның негізгі қызметті жүзеге асыруымен байланысты кредиторлық 
берешек (жеткізушілер алдындағы берешек, алынған аванстар):  

1) берешек сомасы жəне Акционерлік қоғам алдында оның активтерінің баланстық 
құнының бес жəне одан астам пайызы мөлшерінде берешегі бар ұйымдардың 
атаулары мен олардың орналасқан жерлері; 

2)  кредиторлық берешекті өтеу мерзімдері бойынша; алдағы он екі ай ішінде өтелетін 
сомалар тоқсан сайын бөлінеді, қалған сомалар жылдар бойынша бөлініп көрсетіледі.   
01.10.2006 ж. ахуалға сəйкес Акционерлік қоғамның  активтерінің баланстық құнының бес 
жəне одан астам пайызы мөлшерінде кредиторлық берешегі жоқ. 

 
5. Қаржы ұйымдарының қаржылық жай-күйі 

 
33. Банкаралық заемдар. Акционерлік қоғам банк болып табылмайды 
 
34. Салымдар. Акционерлік қоғам банк болып табылмайды 
 
35. Шетел мемлекетінің заңнамасына сəйкес тіркелген облигациялардың əрбір 
қолданыстағы шығарылымының сипаттамсы– облигациялар шығарылған жоқ  
 
36. Қолданыстағы халықаралық заемдар туралы мəліметтер– халықаралық заемдар жоқ 
 
37. Ашық кредиттік желілер туралы мəліметтер– 01.10.2006ж. жағдай бойынша кредиттік 
желілер жоқ 
 
38. Қаржы нəтижелерін талдау 

Көрсеткіштер 2004 жыл 2005 жыл 2006 жылдың 9 айы 
Көрсетілген 
қызметтердің көлемі 

 
17 272  62 140 16 994  

Таза кіріс  
- 5 387 

 
- 39 774 

 
104 346 

 
39. Соңғы екі жылдағы кірістер мен шығыстар құрылымы  
 

Бап атауы 2004 2005 
Негізгі қызметтен болған сыйақы түріндегі кірістер    62140 
Сатып алынған бағалы қағаздар бойынша сыйақы (купон 
жəне/немесе дисконт) түріндегі кірістер 

 116 635 

Бағалы қағаздарды (нетто) сатып алу-сатудан болған кірістер 
(шығындар)  

 4241 -61689 

Саудаға арналған жəне сатуға арналған қолда бар бағалы қағаздар 
(нетто) құнының өзгеруінен болған кірістер (шығындар) 

 -8968 21987 

«кері РЕПО» операциялары бойынша кірістер   235 
Шетел валютасын (нетто) қайта бағалаудан болған кірістер 
(шығындар)  

  74 

Қаржылық емес активтерді сатудан жəне активтерді алудан болған 
кірістер  

  43 

Өзге де кірістер   17272 6112 
Кірістердің жиынтығы  12661 29537 
Комиссиялық шығыстар  4335 4364 
Сатып алынған бағалы қағаздар бойынша сыйақы (сыйлықақы) 
түріндегі шығыстар 

 5 4 

«РЕПО» операциялары бойынша шығыстар   221 48 
Жалпы əкімшілік шығыстар   9381 14267 
Қаржылық емес активтерді сатудан жəне активтерді беруден 
болған шығыстар  

  43 

Өзге де шығыстар  4106 50226 
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Шығыстардың жиынтығы  18048 68952 
Резервке (провизияға) аударғанға дейінгі табыс (шығын)   -5387 -39415 
Салық салынғанға дейін болған табыс (шығын) -5387  -39415 
Корпоративтік табыс салығы    359 
Салық салынғаннан кейін болған таза табыс (шығын)   -5387 -39774 
Азшылық үлесі    
Кезеңдегі таза табыс (шығын)  -5387 -39774 

 
40. Қаржылық коэффициенттерді есептеу 
  01.10.2006 01.01.2006 01.01.2005
Өтімділік       
Ағымдағы өтімділік коэффициенті  2,17 3,20 1,18 
Мерзімді өтімділік коэффициенті  0,95 1,66 1,05 
Абсолютті өтімділік коэффициенті  0,95 1,59 1,01 
Қаржылық тұрақтылық пен төлем 
қабілеттілігі     
Автономия коэффициенті 0,59 0,74 0,37 
Қаржыландыру коэффициенті 1,44 2,852 0,59 
Левередж 0,70 0,35 1,69 
Табыстылық     
Сату рентабельділігі  - - 6,14 
Активтер рентабельділігі - - 0,19 
Меншікті капиталдың рентабельділігі - - 0,51 

 
41. 01.10.2006 ж. пруденциалдық нормативтердің мəні 
Ең төменгі басыбайлы капитал мөлшері (МРСК), 
мың. тенге 50 000

К1 " Басыбайлы капиталдын жеткіліктік нормативы" 
, 1 кем емес 2.15

 
42.  Соңғы 6 айда берілген кепілдіктердің көлемі мен саны – Акционерлік қоғам кепілдіктерді 
берген жоқ. 
 
43. Акционерлік қоғамның ықтимал міндеттемелеріне қатысты өзге ақпарат– жоқ. 

 
 
 
 
 

6. Бағалы қағаздар шығарылымдары туралы мəліметтер  
  

44Бағалы қағаздардың тіркелген шығарылымдары туралы ақпарат.  
1) Əрбір шығарылымның жалпы саны, түрі жəне бағалы қағаздардың номиналды құны, 

шығарылым нысаны, сондай-ақ бағалы қағаздар шығарылымын мемлекеттік тіркеуге 
алған орган, мемлекеттік тіркеу нөмірі, бағалы қағаздар шығарылымының мемлекеттік 
тіркеуге алынған күні. Акциялар шығарымының күші жойылған болса – күші жойылған 
күн жəне мұндай шешімді қабылдау себебі.  

 
Бірінші шығарылым 

- жай атаулы акциялар номиналды құны 100 (жүз) теңге, 13 659 300 (он үш миллион алты жүз 
елу тоғыз мың үш жүз) теңге сомасына саны 136 593 (жүз отыз алты мың бес жүз тоқсан үш) 
дана, оларға Ұлттық бірегейлендіру нөмірі KZ1С11210415 берілген; 

- артықшылықты атаулы акциялар номиналды құны 100 (жүз) теңге, 1 517 700  (бір миллион 
бес жүз он жеті мың жеті жүз) теңге сомасына саны 15 177 (он бес мың бір жүз жетпіс жеті) 
дана, оларға Ұлттық бірегейлендіру нөмірі KZ1Р11210410 берілген; 

Бірінші эмиссияның жалпы сомасы 15 177 000 (он бес миллион бір жүз жетпіс жеті) теңге 
болды. Акциялар шығарылымы құжатсыз нысанда жүзеге асырылды.  



Эмиссияны Қазақстан Республикасының Бағалы қағаздар жөніндегі ұлттық комиссиясы 1996 
жылғы 28 ақпанда тіркеді (шығарылымның күші 25.05.1998 жылы жойылды) жəне Мемлекеттік 
тізілімге № А1121 болып енгізілді, бұл туралы Бағалы қағаздардың эмиссиясын мемлекеттік 
тіркеу туралы куəлік  № 03-1-15/1439 берілді (эмиссия проспектісі № А1101). 

2) Бағалы қағаздардың құн тарихы туралы ақпарат. Акциялардың баланстық құны 
туралы мəліметтер, сондай-ақ олар ұйымдастырылған нарықта айналыста болған 
жағдайда олардың ең жоғары жəне ең төмен нарықтық бағасы туралы мəліметтер – 
соңғы 3 жылдағы (жылдарға бөле отырып), соңғы 2 қаржы жылындағы (тоқсанға бөле 
отырып), соңғы 6 айдағы (ай сайын).   
Акционерлік қоғамның акциялар ұйымдасқан нарықты айналыста болған жоқ.  
Соңғы 3 жылдағы акциялардың баланстық құнының тарихы: 

Нөмірі,  
жылы  

Баланстық 
құны 

(теңге) 
2003 1.71 
2004 1.60 
2005 1.05 

Ең төмен баға – 1,05. 
Ең жоғары баға – 1,71. 

Соңғы 2 қаржылық жылдағы акциялардың баланстық құнының тарихы: 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Ең төмен баға – 1,05. 

Нөмірі, тоқсан 
жылы 

Баланстық 
құны (теңге) 

01.04.04 – 1тоқс. 1,29 
01.07.04 – 2тоқс. 1,49 
01.10.04 – 3тоқс. 1,40 
01.01.05 – 4 тоқс. 1,60 
01.04.05 – 1 тоқс. 1,53 
01.07.05 – 2 тоқс. 1,59 
01.10.05 – 3 тоқс. 1,15 
01.01.06 – 4 тоқс. 1,05 

Ең жоғары баға – 1,60. 
 

Соңғы 6 айдағы акциялардың баланстық құнының тарихы: 

Жыл нөмірі 
Баланстық 

құны  
(теңге) 

Сəуір 2,26 
Мамыр 2,27 
Маусым 2,20 
Шілде 2,17 
Тамыз 2,15 

Қыркүйек 2,12 
Ең төмен баға – 2,12 
Ең жоғары баға– 2,27 
 

 
3) Бағалы қағаздарды орналастыру кезеңінің басталу жəне аяқталу күндері.  
2003 жылдың 23 қазанынан 2006 жылдың 20 қарашасына 

 
4) Акционерлік қоғам жариялаған, орналастырған (сатып алғандардың санын көрсете 

отырып) жəне орналастырылмаған бағалы қағаздардың саны туралы мəліметтер.  
 32



 33

      Акционерлік қоғам жариялаған акциялардың жалпы саны 150 000 000 (жүз елу миллион) 
дана. Осы эмиссия Проспектісін жасау сəтіне барлық акциялар толығымен орналастырылған.  
Аукциондарды немесе жазылуды өткізу талаптары мен тəртібі туралы ішкі 
құжаттардың қабылданған күні, сондай-ақ Акционерлердің жалпы жиналысының 
Акционерлік қоғам бағалы қағаздарды сатып алған кездегі олардың құнын айқындау 
əдістемесін бекіткен күні.  
Акционерлік қоғам аукциондар мен жазылуды өткізген жоқ. Акциялар жабық тəсілмен 
орналастырылды.  
5) Акционерлік қоғамның бағалы қағаздарды ұстаушылар алдында өз 

міндеттемелерін орындамау фактілері, облигациялар бойынша сыйақыны төлемеу 
(төлемді кешеуілдету), жай жəне артықшылықты акциялар бойынша дивидендтерді 
төлемеу (төлемді кешеуілдету) туралы мəліметтер, орындалмаған міндеттемелер 
мөлшері жəне əрбір жыл мен акция түрі бөлігінде  олардың орындалу мерзімін 
өткізіп алу күні туралы ақпаратты қоса алғанда. Дивидендтерді есептеу мен төлеу 
бойынша берешек болған жағдайда оларды себептері мен қоғам көрсетілген 
берешекті өтеу үшін қолға алған шараларын көрсету қажет;  

Жай акциялар 

жылы Орындалмаған 
міндеттемелер сомасы 
мың теңгемен 

Міндеттемелерді орындамау  

(есептеу жəне/немесе төлеу) 

Себептері  

2004 - Есептеу мен төлеу болған жоқ 28,03,2005 ЖЖ шешімі 
бойынша  

2005 - Есептеу мен төлеу болған жоқ 25,05,2006 ЖЖ шешімі 
бойынша  

 
 
6) Бағалы қағаздарды орналастыруды немесе айналыста болуын тоқтата тұру: жоқ 

 

7) Өтеу күні жəне облигациялар бойынша төлемнің жалпы мөлшері: 
    Акционерлік қоғам облигацияларды шығарған жоқ. 
 
8) Бір акцияға (жай, артықшылықты) есептелген жəне төленген дивидендтердің сомасы 

жəне соңғы екі қаржылық жылдың əрбір жылы үшін акциялардың əрбір түріне 
дивидендтердің жалпы сомасы  

 
Жылы Жай акциялар  

 Бір акцияға (есептеулер) Жалпы сомасы (теңге) 

2004 Есептелген жоқ 

 

-------------------------- 

2005  Есептелген жоқ -------------------------- 

2006ж. 
9 айы  

0,979 теңге 94 014 000  

 
 9) Ұйымдасқан жəне ұйымдаспаған нарықта орналастырылған бағалы қағаздардың санын 

көрсете отырып сауда-саттықты ұйымдастырушының атауын қоса алғанда, 
Акционерлік қоғамның бағалы қағаздарымен сауда-саттық жүзеге асырылған негізгі 
рыноктар:  Бағалы қағаздардың ұйымдаспаған нарығы.    

 
 
 

7. Жарияланған акциялардың шығарылымы туралы мəліметтер  
  

45. Акциялар туралы мəліметтер: 
1) акциялар саны, түрлері: 
- 5 000 000 000 (бес миллиард) жай акция. 

 
2) Құрылтайшылар арасында орналастырылаын акциялардың саны, түрлері:   

50 000 000 (елу миллион) жай акция. 
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3) Құрылтайшы төлейтін бір акцияның номиналды құны:  
- Бір жай акцияға 1 (бір) теңге. 
 
4) артықшылықты акциялар бойынша дивидендттің кепілдік берілген мөлшері: 

 артықшылықты акциялар жоқ. 
 

46. Акционерлік қоғамның айырбасталатын бағалы қағаздары: жоқ. 
 

47. Төлем агенті туралы мəліметтер. 
Акционерлік қоғамның төлем агенті жоқ. 
 

48. Акционерлік қоғамның тіркеушісі туралы мəліметтер. 
Тіркеушінің толық əрі қысқартылған атауы, оның орналасқан жері, байланыс 
телефондары, бағалы қағаздарды ұстаушылар тізілімін жүргізу жөніндегі қызметті 
жүзеге асыруға берілген лицензия туралы деректер (нөмірі, берілген күні, лицензияны 
берген орган). Тіркеушімен жасалған шарттың күні жəне нөмірі.   
1)Толық атауы: «РЕЕСТР» акционерлік қоғамы; 
Қысқартылған атауы: «РЕЕСТР» АҚ; 
02.08.2005 жылғы Бағалы қағаздарды ұстаушылар тізілімін жүргізу жөніндегі қызметпен 
айналысуға арналған лицензия №0406200436   
Орналасқан жері: 050000 Алматы қ-сы, Алмалы ауданы, Панфилов көшесі, 158-43.  
2) қоғам акцияларын ұстаушылардың тізілімін жүргізу туралы шарттың күні жəне нөмірі - 2004 
жылғы 3 ақпандағы Бағалы қағаздарды ұстаушылар тізілімін жүргізу жөніндегі қызметті 
көрсету туралы № 74 шарт.  

 
 
 
 
 
 

8. Қосымша ережелер  
  

49. Акцияларды шығаруға шыққан шығындар сомасы: жоқ. 
 

50. Инвесторларға арналған ақпарат. 
1) Акционерлік қоғам жарғысының көшірмесімен, акциялар шығарылымының 

проспектісімен, осы құжаттарға енгізілген өзгерістермен жəне толықтырулармен, 
Акционерлік қоғамның акцияларын орналастыру қорытындылары туралы есептермен 
инвесторлар таныса алатын орындар туралы ақпарат.  
Акционерлік қоғам жарғысының көшірмесімен, акциялар шығарылымының проспектісімен, 
осы құжаттарға енгізілген өзгерістермен жəне толықтырулармен, акцияларды орналастыру 
қорытындылары туралы есептермен əлеуетті инвесторлар мына мекен-жай бойынша таныса 
алады: Қазақстан Республикасы, Алматы қ-сы, Əйтеке би көшесі 34/29, 3 қабат тел. 3272-
952106, тел/факсы 3272-952108.   

 
3) Акционерлік қоғамның қызметі туралы ақпаратты жариялау үшін пайдаланылатын 

бұқаралық ақпарат құралдарының атауы: - Акционерлік қоғамның сайты www.realinvest.kz  
 

 
Басқарма Төрағасы       Д. Азымханов 
 
   
Бас бухгалтер              И. Давлетшина 

                                  М.О. 
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