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Қазақстан Республикасының 
Ұлттық Банкімен   
2003 ж. _____________ «___» 
тіркелген 

 
Қазақстан Республикасының 
Ұлттық Банкінің Төрағасы 
 

 

 
 

«БТА БАНКІ» 
Акционерлік Қоғамының  

 
ОБЛИГАЦИЯЛАРЫНЫҢ ҮШІНШІ 

ШЫҒАРЫЛЫМЫНЫҢ ПРОСПЕКТІСІ  
 

 
 
 
 
 

Шығарылымы: үшінші 
Шығарылымның көлемі: 7 500 000 000 теңге 
Номиналы: 15 000 теңге 
Облигациялардың саны: 500 000 дана 
Шығарылымының түрі: құжатсыз 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Алматы 2003



 

 
I. ЭМИТЕНТ ТУРАЛЫ ЖАЛПЫ МƏЛІМЕТТЕР 

 
Эмитенттің толық жəне қысқартылған атауы:  

 Толық атауы Қысқартылған атауы 

Мемлекеттік тілінде «БТА Банкі» акционерлік 
қоғамы 

«БТА Банкі» АҚ 

Орыс тілінде Акционерное общество «БТА 
Банк» 

АО «БТА Банк» 

Ағылшын тілінде Joint Stock Company «BTA 
Bank» 

JSC «BTA Bank» JSC 

 
 
Эмитенттің ұйымдастыру-заңды түрі:  
− Акционерлік қоғамы. 
 

Эмитенттің орналасқан жері жəне банктік реквизиттері: 
Заңды мекен-жайы: 480099, Алматы қаласы, Самал-2 шағынауданы, О. Жолдасбеков к-сі, 
97.  

Нақты мекен-жайы:  480099, Алматы қаласы, Самал-2 шағынауданы, О. Жолдасбеков к-сі, 
97.  

Байланыс деректемелері: тел.:  +7 (3272) 505 101, факс:  +7 (3272) 500 224.  

Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкінің төлем жүйелерінің басқармасы,  

480090, Алматы қ-сы, Көктем-3 ықшам ауданы, 21  

Корреспонденттік шоты 300166019, БИК 190501319. 

 
Тіркеу ететін орнанның атауы жəне заңды тұлғаны мемлекеттікт тіркеу күні: 
  
 «БТА Банкі» АҚ Қазақстан Республикасының Əділет министрлігінде заңды тұлға ретінде 
тіркелген, қайта тіркелген күні – 2008 ж. қантардың 24-і. Тіркеу нөмірі 3903 – 1900 – АҚ. 

 
Тіркеу нөмірі:   
− СТТН  600900114104 
 
Қызметінің негізгі түрлері:  
Банк заңды тұлға болып табылады жəне өз қызметін Қазақстан Республикасының 
қолданыстғы заңдамасының, қоғамның жарғысының жəне Банктің ішкі ережелерінің 
негізінде атқарады. Негізгі қызмет түрлері: 

– Банк қызметтері; 

Банк өз қызметін Қазақстан Республикасының Ұлттық банкінің банк операцияларын 
жүргізуге берген лицензиясының негізінде атқарады. 

«БТА Банкі» АҚ-ның басшылық қызметкерлері. 
Жеке дара атқарушы Туған Тұлғалардың өкілеттіктерін көрсете Басқармасының 



 

органының 
функцияларын жүзеге 
асыратын тұлғаның / 

алқалы атқару 
органының əрбір 

мүшесінің, оның ішінде 
басқарма төрағасының 
аты-жөні, бар болса - 

əкесінің аты 

жылы отырып хронологиялық тəртіппен 
соңғы үш жылда жəне қазіргі уақытта 
атқаратын лауазымы, оның ішінде 

қоса атқаратын қызметі 

мүшелерге тиесілі дауыс 
беретін акциялардың 

қоғамның дауыс беретін 
акциялардың жалпы 
санына пайыздық ара 

қатынасы 

Сайденов Анвар 
Галимуллаевич 

1960 ж. 2004 ж. қаңтардан 2009 ж. 
қантарына: ҚР Ұлттық банкі, 
Төрағасы; 

2009 ж. ақпанның 2-сінен 17-сіне 
дейін: «БТА Банкі» АҚ, Басқарма 
Төрағасының Кеңесшісі; 

2009 ж. ақпанның 17-сінен осы 
уақытқа дейін: «БТА Банкі» АҚ, 
Басқармасының Төрағасы 

0% 

Варенко Николай 
Витальевич 

1971 ж. 2004 ж. қантарынан 2006 ж. 
қазанына дейін: «VISOR investment 
Solutions» ЖШС (Алматы қ.), 
Басқарушы директоры; 

2006 ж. қазанынан 2007 ж. 
наурызына дейін: «VISOR investment 
Solutions» АҚ («VISOR investment 
Solutions» ЖШС «VISOR investment 
Solutions» АҚ-қа қайта құрылды), 
Басқармасының төрағасы; 

2004 ж. қазанынан 2006 ж. 
қантарына дейін:  «VISOR Capital» 
АҚ (қосарлау бойынша), Бас 
директоры; 

2004 ж. қарашасынан 2008 ж. 
қарашасына дейін: «Contour Real 
Estate» ЖШС (қосарлау бойынша), 
Басқарушы директоры; 

2004 ж. қантарынан 2007 ж. 
мамырына дейін: «Compass» 
инвестициялық портфельді бойынша 
басқарушы компаниясы» АҚ, 
Директорлар кеңесінің Төрағасы; 

2006 ж. қантарынан 2008 ж. 
қазанына дейін: «VISOR Capital» 
АҚ, Директорлар Кеңесінің мүшесі; 

208 ж. наурызынан 2008 ж. 
қарашасына дейін: «VISOR holding» 
ЖШС, Директорлар кеңесінің 
мүшесі; 

2008 ж. желтоқсанынан осы уақытқа 

0% 



 

дейін: «Қазақстан Дамуы Банкі» АҚ, 
Алғашқы Вице-президенті; 

2009 ж. ақпанынан осы уақытқа 
дейін: «БТА Банкі» АҚ, 
Басқармасының мүшесі 

Жумахметов Абилкаим 
Сейтмагамбетович 

1960 ж. 2000 ж. тамызынан осы уақытқа 
дейін: «ТұранƏлем Банкі» ААҚ 
(қазіргі «БТА Банкі» АҚ), Басқарма 
Төрағасының Орынбасары 

0% 

Ельцов Сергей 
Валерьевич 

1976 ж. 2000 ж. қантарынан 2007 ж. 
қантарына дейін: «Казфосфат» 
ЖШС, заңгер, Заң департаментінің 
директоры; 
2007 ж. ақпанынан 2008 ж. ақпанына 
дейін: «Васильковский ГОК» АҚ, 
заң департаментінің директоры, 
Басқарушы директоры – 
президенттік одағының басқарушы; 
2008 ж. ақпанынан 2009 ж. 
тамызына дейін: «Қазақстан 
инвестициялық қоры» АҚ, Заң 
қызметтері бойынша 
департаментінің директоры, заң 
сұрақтар бойынша Дирекцияның 
басқарушы директоры, 
Басқармасының төрағасы; 
2009 ж. тамызынан осы уақытқа 
дейін: «БТА Банк» АҚ, Басқармасы 
төрағасының орынбасары, 
Басқармасының мүшесі. 

0% 

Абуова Саида 
Нурлановна 

1972 ж. 2005 жылдан 2006 жылға дейін: 
«КазИнвестБанкі» АҚ, Басқарушы 
директоры – Басқармасының 
мүшесі; 

2007 жылы: «АТФ Полис» 
Сақтандыру компаниясы» АҚ, 
Басқармасының төрайымы, 
Директорлар кеңесінің мүшесі; 

2007 жылдан 2008 жылға дейін: 
«Демир Банк Казахстан» АҚ, 
Басқармасы төрағасының 
орынбасары; 

2009 ж. қазанынан бастап: «БТА 
Банкі» АҚ; 

2010 ж. қантардың 25-інен осы 
уақытқа дейін: «БТА Банкі» АҚ, 
Басқарушы директоры – 
Басқармасының мүшесі. 

0% 

Капбасова Кунсулу 1976 ж. 2005 ж. маусымның 01-інен 2008 ж. 0% 



 

Сагдатовна шілденің 17-сіне дейін: «БТА Банкі» 
АҚ, əр кезде Жеке несие беру 
бойынша блоктың Атқарушы 
директоры, Жеке бизнес бойынша 
директоры, Басқарушы директоры; 

2008 ж. шілденің 17-сінен 2009 ж. 
шілденің 10-нына  дейін: «БТА 
Банкі» АҚ, Басқарушы директоры – 
Басқарманың мүшесі; 

2009 ж. шілденің 10-нынан 2010 ж. 
қантардың 25-іне дейін: «БТА Банк» 
АҚ, Басқарушы директоры; 

2010 ж. қантардың 25-інен осы 
уақытқа дейін: «БТА Банкі» АҚ, 
Басқарушы директоры – 
Басқарманың мүшесі 

Логинова Наталья 
Сергеевна 

1964 ж. 1997 ж. мамырдың 05-інен 2010 ж. 
қантардың 25-іне дейін: «БТА Банкі» 
АҚ, əр кезде Басқаруның бастығы, 
Атқарушы директоры – Басқаруның 
бастығы, Атқарушы директоры – 
Блок директоры, Қаржылық 
контроллинг жөніндегі директор, 
Басқарушы директоры; 

2010 ж. қантардың 25-інен осы 
уақытқа дейін: «БТА Банкі» АҚ, 
Басқарушы директоры – 
Басқарманың мүшесі. 

0% 

Отемурат Берик 
Мустайулы 

1980 ж. 2007 ж. қазанынан бастап 2008 ж. 
қазанына дейін: «Қазына» ОДҚ» АҚ, 
əр кезде корпоративті 
қаржыландыру департаментінің бас 
менеджері, корпоративті 
қаржыландыру департаментінің 
директоры; 

2008 ж. қазанынан бастап 2009 ж. 
маусымға дейін: «Самұрық-Қазына» 
ҰƏҚ» АҚ, корпоративтік 
қаржыландырау бойынша 
департаметінің директоры; 

2009 ж. маусымнан бастап 2010 
наурызына дейін: «Қазақстанның 
Даму Банкі» АҚ, басқарушы 
директоры - басқарма мүшесі; 

2010 ж. наурыздың 18-інен бастап 
осу уақытқа дейін: «БТА Банкі» АҚ, 
Басқарма төрағасының орынбасары 
– Басқармасының мүшесі 

0% 

 



 

Эмитенттің директорлар Кеңесінің мүшелері. 

Директорлар 
Кеңесі 

мүшесінің аты-
жөні 

Туған 
жылы 

Тұлғалардың өкілеттіктерін көрсете 
отырып хронологиялық тəртіппен 
соңғы үш жылда жəне қазіргі 

уақытта атқаратын лауазымы, оның 
ішінде қоса атқаратын қызметі 

Қоғамның 
жарғылық 

капиталындағы 
акциялар үлесі 

Қоғамның 
еншілес жəне 

тəуелді 
ұйымдарының 
жарғылық 

капиталындағы 
акцияларының 

үлесі  

Директорлар 
кеңесінің 
Төрағасы: 

Дунаев Арман 
Галиаскарович 

1966 ж. 2006 ж. қантарынан 2008 ж. 
қантарына дейін: Қазақстан 
Республикасы Қаржы нарығын 
жəне қаржы ұйымдарын реттеу мен 
қадағалау агенттігі, Төрағасы; 
2008 ж. қантарынан 2008 ж. 
қарашасына дейін: «Қазына» 
орнықты даму қоры» АҚ, Басқарма 
Төрағасы; 
2008 ж. қарашасынан осы уақытқа 
дейін: «Самұрық-Қазына» ұлттық 
əл-ауқат қоры» АҚ,  Басқарма 
Төрағасының Орынбасары; 
2009 ж. ақпанынан осы уақытқа 
дейін: «БТА Банкі» АҚ, 
Директорлар Кеңесінің Төрағасы 

жоқ жоқ 

Сайденов Анвар 
Галимуллаевич 

1960 ж. 2004 ж. қаңтардан 2009 ж. 
қантарына: ҚР Ұлттық банкі, 
Төрағасы; 
2009 ж. ақпанның 2-сінен 17-сіне 
дейін: «БТА Банкі» АҚ, Басқарма 
Төрағасының Кеңесшісі; 
2009 ж. ақпанның 17-сінен осы 
уақытқа дейін: «БТА Банкі» АҚ, 
Басқармасының Төрағасы 

жоқ жоқ 

Татишев Ерлан 
Нурельдаемович 

1965 ж. 2000 жылдан 2005 жылға дейін: 
«Темірбанк» АҚ, Басқарма 
Төрағасының Орынбасары; 
2005 ж. сəуірдің 01-інен 2005 ж. 
маусымының 01-іне дейін: 
«ТұранƏлем Банкі» АҚ (қазіргі 
«БТА Банкі» АҚ1), Төрағасының 
Кеңесшісі; 
2005 ж. маусымның 01-інен осы 
уақытқа дейін: «ТұранƏлем Банкі» 
АҚ (қазіргі «БТА Банкі» АҚ),  
Директорлар Кеңесінің мүшесі. 

жоқ жоқ 

Талвитие Юрки 
Петтери 

1966 ж. 2003 жылы: BNP – Paribas Securities 
Services (Париждегі), Аға Вице-
президенті; 

жоқ жоқ 

                                                 
1 2008ж. 24 қаңтар күні «ТұранƏлем Банкі» АҚ атауы «БТА Банкі» АҚ болып өзгертілді 



 

2003 жылдан 2005 жылға дейін: 
Мəскеудегі URALSIB Қаржы 
Корпорациясы, Халықаралық сауда 
басшысы, Бас басқарушы 
директоры; 
2005 жылдан осы шаққа дейін:  
EAST CAPITAL, Мəскеудегі 
Өкілдігінің басшысы; 
2006 ж. қыркүйектің 07-сінен осы 
уақытқа дейін: «ТұранƏлем Банкі» 
АҚ (қазіргі «БТА Банкі» АҚ), 
Директорлар Кеңесінің мүшесі. 

Искандиров 
Абай 

Мукашевич 

1981 ж. 2005 ж. шілдесінен 2006 ж. 
тамызына дейін: ҚР Экономика 
жəне бюджеттік жоспарлау 
министрлігі, Жетекші маманнан 
бастап Департамент директорының 
орынбасары қызметтерін атқарды; 
2006 ж. қазаннан 2007 ж. 
қыркүйегіне дейін: «Қазына» ТДҚ» 
АҚ, Жүйелік жобалар 
департаментінің директоры, 
Корпоративтік дамыту 
департаментінің директоры, 
Инвестициялар департаментінің 
директоры, Басқарушы директоры 
қызметтерін атқарды; 
2008 жылы: ҚР Президент 
əкімшілігі, Стратегиялық əзірлеу 
жəне талдау орталығы 
Меңгерушісінің орынбасары; 
2008 ж. қазанынан осы уақытқа 
дейін: «Самұрық-Қазына» ҰƏҚ» 
АҚ, Басқарушы директоры; 
2009 ж. наурыздың 6-сынан осы 
уақытқа дейін: «БТА Банкі» АҚ, 
Директорлар кеңесінің мүшесі. 

жоқ жоқ 

Айтекенов 
Кайрат 

Медыбаевич 

1963 ж. 2003 ж. тамызынан 2006 ж. 
ақпанына дейін: ҚР Экономика 
жəне бюджеттік жоспарлау 
министрлігі, Вице-министрі; 
2006 ж. сəуірінен 2007 ж. тамызына 
дейін: ҚР Туризм жəне спорт 
министрлігі, Вице-Министрі; 
2007 ж. қыркүйегінен осы уақытқа 
дейін: «Самұрық-Қазына» ҰƏҚ» 
АҚ, Мемлекеттік органдармен 
жұмыс істеу жəне операциялық 
қызмет жөніндегі Басқарма 
Төрағасының орынбасары; 
2009 ж. наурызының 6-сынан осы 
уақытқа дейін: «БТА Банкі» АҚ, 

жоқ жоқ 



 

Директорлар кеңесінің мүшесі. 

Карибжанов 
Айдан 

Табониязович 

1971 ж. 2004 ж. қыркүйегінен 2005 ж. 
шілдесіне дейін: «VISOR 
Investment Solutions» АҚ, 
Президенті; 
2005 ж. тамызынан 2007 ж. 
ақпанына дейін: «Visor Holding» 
ЖШС, Президенті; 
2007 ж. наурызынан 2008 ж. 
желтоқсанына дейін: «Visor 
Holding» ЖШС, Директорлар 
кеңесінің төрағасы; 
2008 ж. желтоқсанынан осы 
уақытқа дейін: «Самұрық-Қазына» 
ҰƏҚ» АҚ, Басқарушы директоры; 
2009 ж. наурыздың 6-сынан осы 
уақытқа дейін: «БТА Банкі» АҚ, 
Директорлар кеңесінің мүшесі. 

жоқ жоқ 

Вокурка Ульф 1962 ж. 2006 ж. наурызынан маусымына 
дейін: экспорттік қаржыландырау 
жөнінде тобының бастығы; 
2006 д. маусымынан шілдесіне 
дейін: «Самұрық» Қазақстандық 
Мемлекеттік активтерді басқару 
холдингі» АҚ, Басқарма 
Төрағасының орынбасары жəне 
CFO; 
2006 ж. шілдесінен 2007 ж. 
ақпанына дейін: «Қазпошта» АҚ, 
Директорлар кеңесінің Төрағасы; 
2007 ж. ақпанынан сəуіріне дейін: 
Алматы Аймақтық қаржы 
орталығының (ААҚО) 
Халықаралық кеңес беру кеңесінің 
мүшесі; 
2007 ж. сəуірінен маусымына 
дейін: «Қазақстан Банкін дамыту» 
АҚ, Директорлар кеңесінің тəуелсіз 
директоры; 
2007 ж. маусымынан қыркүйегіне 
дейін: Қазақстанның био əр 
түрлілікті сақтау жөнінде қоры 
қамқоршылық кеңесінің мүшесі; 
2007 ж. қыркүйегінен осы уақытқа 
дейін: «Kazyna Capital 
Management» АҚ, Директорлар 
кеңесінің тəуелсіз директоры; 
2009 ж. наурызының 6-сынан осы 
уақытқа дейін: «БТА Банкі» АҚ, 
Директорлар кеңесінің тəуелсіз 
директоры. 

  



 

Корищенко 
Константин 
Николаевич 

1958 ж. 2002 ж. шілдесінен 2008 ж. 
қыркүйегіне дейін: Ресей 
Федерациясының Орталық Банкі, 
Директорлар кеңесінің мүшесі, 
Төрағасының орынбасары; 
2003 жылдан осы уақытқа дейін: 
«Мəскеудегі банкаралық 
валюталық биржасы» ЖАҚ, 
Директорлар кеңесінің Төрағасы; 
2008 ж. қыркүйегінен осы уақытқа 
дейін: «ММВБ - Информационные 
технологии» ЖАҚ, Президенті; 
2009 ж. наурыздың 6-сынан осы 
уақытқа дейін: «БТА Банкі» АҚ, 
Директорлар кеңесінің тəуелсіз 
директоры. 

жоқ жоқ 

2009 жылда Директорлар Кеңесінің құрамындағы өзгерістер 
2009 ж. наурыздың 06-сында қол қойылған акционерлердің кезексіз жалпы жиналысының 
хаттамасы негізінде Директорлар кеңесінің құрамына келесі мүшелері қосылды: Искандиров 
А. М., Айтекенов К. М., Карибжанов А. Т., Вокурка Ульф, Корищенко К. Н., Татишев Е. Н. 

2009 ж. наурыздың 06-сында қол қойылған акционерлердің кезексіз жалпы жиналысының 
хаттамасы негізінде Директорлар кеңесінің құрамынан келесі мүшелері шықты: Аблязова А. 
Н., Парамонова Т. В., Ахсамбиев Т. А., Татишев Е. Н., Татишев Е. Н. 

2009 ж. ақпанның 16-сында Директорлар кеңесінің құрамынан өз тілегімен Солодченко Р. В. 
алып тасталған. 

Директорлар кеңесіне Төрағасы есепінде Дунаев А. Г. қосылған болды. 

2009 ж. ақпанның 02-сінде Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын жəне қаржы 
ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігінің нөмірі 39 Бұйрығы негізінде Директорлар 
кеңесінен Аблязов М. К. Шықты. 

2008 жылда Директорлар Кеңесінің құрамындағы өзгерістер 
2008 ж. қыркүйектің 22-сінде Директорлар кеңесіне тəүелсіз директоры есепінде 
Парамонова сайланған болды. 

2008 ж. маусымның 02-сінде Директорлар Кеңесінің кұрамынан Колпаков К. А. өтінішті 
негізінде шықты. 

2008 ж. маусымның 10-ында Директорлар Кеңесінің құрамынан Айтматов Ч. Т. шықты. 

2008 ж. сəуірдің 14-інде Директорлар Кеңесінің құрамыға тəуелсіз директоры Айтматов Ч. 
Т. қосады. 

2007 жылда Директорлар Кеңесінің құрамындағы өзгерістер 
Директорлар Кеңесінің құрамынан Жаримбетов Ж. Д. шығарды 

Директорлар Кеңесінің құрамыға Татишев Е. Н. Қосады. 

Директорлар Кеңесінің құрамынан Манагадзе И. жəне Мамештеги С. Х. шығарды. 

Директорлар Кеңесінің құрамыға Солодченко Р. В. қосады. 

2006 жылда Директорлар Кеңесінің құрамындағы өзгерістер  



 

Директорлар Кеңесінің құрамынан Погорелов А. М. шығарды, ал Директорлар Кеңесінің 
құрамыға Мамештеги С. Х. қосады. 

Директорлар Кеңесінің құрамынан Тессейман Н. шығарды, ал Директорлар Кеңесінің 
құрамыға Манагадзе И. қосады. 

Директорлар Кеңесінің құрамынан Илиав А. шығарды, ал Директорлар Кеңесінің құрамыға 
Талвитие Ю. қосады. 

Эмитент акциясына (үлесіне) ие болып табылатын заңды тұлғалар туралы мəліметтер 
Заңды тұлғаның 
толық атауы 

Ұйымдық-
құқықтық нысаны 

Орналасқан жері 
(толық пошталық 

мекен-жайы) 

жарғылық 
капиталдағы 

Эмитенттің заңды 
тұлға ретіндегі үлесі 

"Қазақстан қор 
биржасы" ЖАҚ 

Жабық акционерлік 
қоғамы Алматы қ., Айтеке би 67 2,78% 

«Бағалы қағаздар 
орталық депозитарийі» 
ЖАҚ 

Жабық акционерлік 
қоғамы  Алматы қ., Айтеке би 67 2,44% 

"ТұранƏлем 
Секьюритис" АҚ Акционерлік қоғамы 

480099, Алматы қ., 
Самал-1 ықш., 36 үй, 4 

қабат 100,00% 

" Құрмет" ҮЕЖЗҚ ЖАҚ 
Жабық акционерлік 

қоғамы 
Алматы қ., Конаев к-

сі,66 66,00% 
"БТА" сақтандыру 
компаниясы” ААҚ 

Ашық акционерлік 
қоғамы 

Алматы қ., Сейфуллин 
даңғ., 410 66,00% 

"Қазақстан"  ҮЕЖЗҚ 
ЖАҚ 

Жабық акционерлік 
қоғамы 

Алматы қ., Джандосов 
к-сі, 2 50,40% 

"Қазақстанның 
қаржышылар 
қауымдастығы" ЗТБ 

Заңды тұлғалар 
бірлестігі 

Алматы қ., Айтеке би к-
сі, 67 16,67% 

"ВТА Лизинг" ААҚ 
Ашық акционерлік 

қоғамы 
Алматы қ., Гоголь к-сі, 

212 100,00% 

"Династия"  КСЖ ЖАҚ 
Жабық акционерлік 

қоғамы 
Алматы қ., Сейфуллин 

даңғ., 410 41,38% 
"KBS Garant 
сақөтандыру 
компаниясы" ААҚ 

Ашық акционерлік 
қоғамы 

Алматы қ-сы, Абай д-
лы, 34 57,03% 

"Процессинг орталығы " 
ЖАҚ 

Жабық акционерлік 
қоғамы 

Алматы қ., Коктем-3 
ықш., 21 үй 2,00% 

"BTA Asset 
Management" КУПА 
ЖАҚ 

Жабық акционерлік 
қоғамы 

Алматы қ., Озатюрк к-
сі, 7 15,90% 

TuranAlem Finance B.V.  

Schouwburgplein 30-34, 
3012 CL Rotterdam The 

Netherlands 100,00% 
"Қазақстан" 
Корпоративті қоры  

Астана қ., Кабанбай 
батыр даңғ., 20 10,13% 

S W I F T  
Avenue Adele 1, B-1030 

La Huple, Belgium 0,005% 
 



 

Ірі акционерлері 

Атауы Орналасқан жері 
Оонықтырылған 

акцияларының жалпы 
көлемдегі үлесі 

Дауыс беру 
акциаларының 
жалпы көлемдегі 

үлесі 

«Самұрық-қазына» 
ұлттық əл-ауқат қоры» 
акционерлік қоғамы 

2008 ж. қарашаның 03-
іне берілген 32244-1901-
АО мемлекеттік тіркеу 

нөмірі 

ҚР, Астана қ., Алматы 
ауданы, Қабанбай 
батыр даңғ., 23 

75,10% 75,32% 

 
Негізгі құралжабдықтардың қысқартылған сипаттау: 
 
                      2003 ж. қыркүйектің 01-не негізгі құралжабдықтар туралы мəлімет 
          (мың теңге) 

НҚ тобы Соңғы қайта бағалау күні Қазіргі құны 

Байланыс құралдары 1997 ж., қазан - қараша 196 438
Компьютерлік жабдығы 1997 ж., қазан - қараша 452 944
Автомобильдер 1997 ж., қазан – қараша 109 368
Басқалар 1997 ж., қазан – қараша 283 343
Қару 1997 ж., қазан - қараша 15 601
Ғимараттар жəне іргетастар 2002 ж., мамыр - тамыз 8 472
Жер аумақтары   136
Жиһаз 1997 ж., қазан – қараша 232 074
Арнаулы жабдығы 1997 ж., қазан - қараша 302 019

Барлығы:   1 600 395
 
Эмитенттің балансқа қосылған əлеуметтік объекттердің тізімі: 

(мың теңге) 
№ Атауы Орналасқан жері Баланстік құны

1   
   

2003 ж. қыркүйектің 01-не «БТА Банкі» АҚ-ның баланста əлеуметтік объекттерді жоқ. 
 
Жер аумағының көлемі: 
− Жер аумағының көлемі: 0,1454 га.  
 
Жарғысы сəйкес Сақтаулы қордың көлемі. Облигациялардың шығарылымы туралы 

шешімі қабылдау күніне Сақтау қордың наңты көлемі: 
− Жарғысы сійкес Сақтаулы қордың көлемі: Жарғылық капиталынан 15 пайыз. 
− Сақтаулы қордың нақты көлемі: 2 634 384 мың теңге. 
 



 

Салық төлеу бойынша мерзімі өткен борышының көлемі:  
− «БТА Банкі» АҚ-та салық төлеу бойынша мерзімі өткен борышы жоқ. 
 

2003 ж. қыркүйектің 01-не дебиторлық жəне кредиторлық борышы туралы мəліметтер* 

      мың теңге 

№ Дебитордың/ 
Кредитордың атауы 

Толық Мекен-
жайы 

Дебиторлық 
борышының 
сомасы 

Кредиторлық 
борышының 
сомасы 

Өтеу 
мерзімдері 

Шығындарды 
өндіріп алуға 

үмітсіз 
борышының 
сомасы 

1 "Force Technology" 
ЖШС Алматы 118389  2007 ж. 

сəуіріне дейін   

2 "Kazakhstan Legal 
Group" ЖШС 

Алматы қ., 
Конаев к-сі, 66   36502 

2003 ж. 
қыркүйегіне 

дейін 
  

3 "Kazakhstan Legal 
Group" ЖШС 

Алматы қ., 
Конаев к-сі, 66 57469  

2003 ж., 
қыркүйегіне 

дейін 
  

4 АлемКард ЖШС Алматы 338106  5 жылдың 
жүзінде   

5 ТуранСервис ЖШС Алматы 92250  5, 7 жылдың 
жүзінде   

6 "Титан Инкассация" 
ЖШС Алматы 44725  7 жылдың 

жүзінде   

7 "Force Technology" 
ЖШС Алматы 239456  4 жылдың 

жүзінде   

8 "Real Estate 
Commerce" ЖШС Алматы 1432876  11 жылдың 

жүзінде   

9 Казинформтелеком Сейфуллин 
даңғ., 597 20161  

2003 ж. 
желтоқсанның 
22-сіне дейін 

  

10 БТА Лизиниг ААҚ Алматы 21837     

11 Star Media ЖШС Алматы қ., 
Толе би к-сі, 23 16660  2003 жылдың 

аяғына дейін   

12 Тан 
Телерадиокомпаниясы 

Алматы қ., 
Достық к-сі, 87 22906  2003 жылдың 

аяғына дейін   

13 РБК СОФТ ЖАҚ Мəскеу 18934  
 

2003 ж., 
қыркүйек 

  

14 Кузьменков и 
Партнеры Мəскеу 20399  

2003 ж. 
шілдесінен 

2004ж. 
шілдесіне 
дейін 

  

15 Business Systems Мəскеу 16558  Жылдың 
аяғына дейін   

16 "Kazco Construction" 
ЖШС Алматы 1217367  2015 жылдың 

аяғына дейін   

17 "Force Technology" 
ЖШС 

Алматы қ., 
Айтеке би к-сі, 

55 
49695  Жылдың 

аяғына дейін   



 

18 "Алем  Кард" ЖШС Алматы қ., 
Толстой к-сі, 88   17400 

2003 ж., 
қыркүйегіне 

дейін 
  

       

* - 15 млн. теңгеден астам сомаларына 
негізінде     

 
Эмитентке мемлекеттік басқармасы органмен, сотпен, мемлекеттік арбитражпен 
немесе аралық сотпен салынған барлық əкімшілік жəне экономикалық алулар туралы 
мəліметтер: 
 
Санкция 
салынған 

күн 

Санкция салған 
орган Салу себептері Санкцияның түрі

Санкция 
мөлшері, мың 

теңге 

Орындалу 
дəрежесі 

22.01.02ж. Ақтобе қ. Қалалық 
соты 

Тухтаровға 
материалдық 
зиянды орнын 

толтыру 

айып 30,0 
15.02.02ж. 
орындалған 

 
11.02.02ж. 

ҚР Қаржы 
Министрлігі 

Негізгі қарызды 
беймезгілді өтеуі 

өсім 1327,0 21.02.02ж. 
орындалған 

22.02.02ж. ҚР Ұлттық Банкі 

«Банктік есептері 
жүргізу жəне жабу 
туралы» №266 

02.06.00 бекітілген 
инструкцияны 

бұзуы 

айып 206,0 

28.02.02ж. 
орындалған 

20.03.02ж. 
 

ҚР Ұлттық Банкі Валюталық 
бықылауының 

агенттік 
қызметтерді тиісті 
емес орындалуы 

Əкімшілік заңды 
бұзу туралы ісі 

талаптық 
ескіргендігі бітуі 

себебімен 
қысқартылды: 

15.04.02 ж. 
Əкімшілің заңды 
бұзу туралы ісі 
бітуі туралы 

Қаулы 

 Банк 
шаралары 
қолдануы 

туралы хаты 
дайындалды 
 (08.05.02ж. 

05-24-3-
15/1889) 

26.03.02ж. 

 

ҚР Ұлттық Банкі Ұлттық Банкі 
жүргізілетін Банкті 

филиалының 
қызметі тексеруінің 
қорытындылары 

негізінде 

айып 8,2 Айыбы 
төленген 

13.05.02ж. Семей  қ. Салық 
комитеті 

Сыртқа жарнамасы 
бойынша беймезгіл 

төлем 
өсім 8,0 18.04.02ж. 

орындалған 

12.05.02ж. Екібастуз қ. Салық 
комитеті 

Тексерунің жүзінде 
бұзушылығы айып 8,0 

12.05.02ж. 
орындалған 

13.05.02ж. Семей  қ. Салық 
комитеті 

Сыртқа жарнамасы 
бойынша беймезгіл 

төлем 
өсім 8,0 16.05.02ж. 

орындалған 



 

31.05.02ж. Ақтобе қ. Салық 
комитеті 

Мүлікке жəне 
көлікке есептелген 
салық төлемдері 
бойынша өсімі 

өсім 6,0 
05.06.02ж. 
орындалған 

04.06.02ж. Ақтобе қ. Салық 
комитеті 

Кемітіп жіберілген 
салықты əкімшілік 

төлетуі 
айып 6,0 12.06.02ж. 

орындалған 

11.07.02ж. 

Батыс-Қазақстан 
облысының ауыл 
шаруашылығы 
департаменті 

Кредиттік ақшаны 
беймезгілді 
қайтарылу 

өсім 
11,0 

31.07.02ж. 
орындалған 

11.07.02ж. 

Батыс-Қазақстан 
облысының ауыл 
шаруашылығы 
департаменті 

Кредиттік ақшаны 
беймезгілді 
қайтарылу 

өсім 40,0 
29.08.02ж. 
орындалған 

12.07.02ж. Қызыл-Орда қ. 
Салық комитеті 

Тексеру акт 
бойынша айып 

12,0 13.08.02ж. 
орындалған 

19.09.02ж. 
Алматы қ. Медеу 
ауданың Салық 
комитеті 

Тексеру акт 
бойынша Əкімшілік айыбы 528,0 

24.09.02ж. 
орындалған 

01.10.02ж. 
 
ҚР Ұлттық Банкі Валюталық 

бықылауының 
агенттік 

қызметтерді тиісті 
емес орындалуы 

айып 164,60 төленген 

18.10.02ж. Алматы қ. Медеу 
ауданың СЭС 

Тексерунің 
қорытындыларды 

бойынша 
айып 25,0 28.10.02ж. 

орындалған 

07.11.02ж. 
Алматы қ. Медеу 
ауданың Салық 
комитеті 

Валюталық 
бықылауының 

агенттік 
қызметтерді тиісті 
емес орындалуы 

айып 
165,0 

20.11.02ж. 
орындалған 

17.02.03ж. Семей қ. Салық 
комитеті 

Сыртқа жарнамасы 
бойынша беймезгіл 

төлем 
өсім 9,0 

21.02.03ж. 
орындалған 

24.02.03ж. 
 

 

ҚР Ұлттық Банкі Валюталық 
бықылауының 

агенттік 
қызметтерді тиісті 
емес орындалуы 

Əкімшілік заң 
бұзуы туралы ісі 

ашылды 

  

03.03.03ж. ҚР Қаржы 
Министрлігі 

Негізгі қарызды 
беймезгілді өтеуі өсім 1 433,0 13.03.03ж. 

орындалған 

13.03.03ж. ҚР Ұлттық Банкі Валюталық 
бықылауының 

агенттік 
қызметтерді тиісті 
емес орындалуы 

айып 17,4 төленген 



 

19.03.03ж. ҚР Ұлттық Банкі Есебі беймезгілді 
орындалуы айып 17,0 

27.03.03ж. 
орындалған 

 

«Айып, өсім, тұрақсыздық төлемі» 5900 есебінің мағынасын ашу 

  
2003 ж. сəуірдің 01-інен қыркүйегінің 

01-не дейін   
Санкция 
салынған 

күн 

Санкция салған 
орган Салу себептері Санкцияның түрі 

Санкция 
мөлшері, мың 

теңге 

Орындалу 
дəрежесі 

2003 жылы 
Бюджетке 
төленген 
айыптары    төленген 

30.04.03 Екібастуз қ. СК Жинағы беймезгілді 
төлемдері өсім 

35 426 30.04.03 

30.04.03 

Семей қ. СК 

Клиенттердің есеп 
шоттарыннан 

беймезгілді өсімді 
аудару 

өсім 

3 743 30.04.03 

19.05.03 

Қарағанды қ. СК 

Техникалық 
тексермеген 

автокөлігі жүргізуы 
себебімен 

айып 

4 115 19.05.03 

12.06.03 Өскемен қ. СК Əкімшілік айыбы айып 17 440 21.06.03 

03.07.03 
Медеу ауданың СК 

ҚР валюталық 
заңнаманы бұзуы 

себебімен 
айып 

68 273 09.07.03 

26.02.03 
Екібастуз қ. СК REC ЖШС тіркеуге 

қойылмаған айып 
43 600 15.07.03 

28.08.03 

Медеу ауданың СК 

Клиенттерінің 
тіркелген шарттары 
бойынша толық 

емес ақпараты беруі 
себебімен 

айып 

87 200 29.08.03 

29.08.03 
Талдықоған қ. СК 

Аукциондық 
жинағы беймезгілді 

төлем 
өсім 

6 939 29.08.03 
БАРЛЫҒЫ    266 736  
 
Облигациялар бұрынғы шығарылымдары туралы мəліметтер: 

Көрсеткіштер I эмиссия II эмиссия 
Мемлекеттік тіркеу күні жəне 
нөмірі: 19.02.2001 A320 29.04.2002г. A535 

Ұлттық идентификациялық 
нөмірі: KZ2CUY08A320 KZ2CKY08A535 

Эмиссияның жалпы сомасы: 20 000 000 USD 3 750 000 000 
Облигациялардың саны:  200 000 250 000 



 

Номинал: 100 USD 15 000 KZT 
Облигациялардың түрі: Купондық Купондық 

индекстелген 
Купон  Жылдық 12,0% Жылдық 9,0% 
Купонның түрі: Жартыжылдық Жартыжылдық 
Қамсыздандырылу: Қамтамасыз етілмеген Қамтамасыз етілмеген
Шығарылымның түрі:  Құжатсыз Құжатсыз 
Айналымы мерзімі:  8 жылдың жүзінде 8 жылдың жүзінде 
Тəуелсіз тіркеуші: «Регистр-Центр» ЖШС ТОО «Регистр-

Центр» 
Дата начала обращения 
облигаций: 19.02.2001г. 29.04.2002г. 

 
II. ЭМИТЕНТТІҢ ҚАРЖЫ ЖАҒДАЙЫ ТУРАЛЫ МƏЛІМЕТТЕР 

 
Эмитенттің қаржы жағдайы растайтын құжаттары: 
− Келесі қаржы есептері қосылады: 

 01.01.2002 ж.; 
 01.01.2003 ж.; 
 01.09.2003 ж.. 

 
Аудиторлық есебі: 
− 01.01.2002 ж. жəне 01.01.2003 ж. күндерге құрылған аудиторлық есептері қосылады. 

Аудиторлық компаниясы: «Эрнст энд Янг» компаниясы, №0000007 1999 ж. қазанның 21-іне 
Қазақстан Республикасының қаржы Министрлігі берілген лицензиясы. 

Аудиторлық фирманың атауы жəне мекен-жайы – «Эрнст энд Янг» Компаниясы, 480099, 
Алматы қ-сы, Фурманов к-сі, 240 “G”, тел.: +7 (3272) 585960. Аудиторлық қызметпен 
айналысуға берілген мемлекеттік лицензия № 0000007, оны Қазақстан Республикасының 
Қаржы министрлігі 1999 жылғы 21 қазанында берген, банк қызметіне аудиторлық тексеру 
жүргізуге 1997 жылғы 18 тамызында берілген лицензия № 10. 
 

III.  ОБЛИГАЦИЯЛАРДЫҢ ШЫҒАРЫЛЫМЫ ТУРАЛЫ МƏЛІМЕТТЕР 
 
Облигациялардың шығарылымы туралы жалпы мəліметтер: 
Шығарылымның құрылымы: 

Шығарылымның жалпы көлемі жəне облигациялардың номиналдық құны:  

Шығарылымның жалпы көлемі:  7 500 000 000 (жеті миллиард бес жүз миллион) теңге;  

Номиналдық құны: 15 000 теңге. 

Шығарылған облигацияларының түрі: атаулы купондық индекстелген; 

Облигациялардың жалпы саны: 500 000 дана; 

Айналымы мерзімі: айналымы мерзімнің алғашқы күнінен бастап 10 жылдың жүзінде 
немесе реструктуризацияны процедураның жүзінде облигациялары Банктің жай акцияларға 
ауыстыру күніне дейін, айналымы мерзімнің алғашқы күні – «Қазақстан қор биржасы» АҚ-
ның ресми тізіміне қосылуы күні; 



 

Облигациялары бойынша міндеттемелері орындалуының қамсыздандыру тəсілдері: 
қамтамасыз етілмеген; шығарылған облигациялары реттік тəртіпке келтірілген қарыз болып 
табылады. 

Банктің реттік тəртіпке келтірілген қарызы – депозит немесе ұсынушы міндеттемесі болып 
табылмайды, банк тараған жағдайда соңғы кезекте қанағаттандырылады (акционерлер 
арасында қалған мүлікті бөлер алдында). 

Жеке меншік капиталды қамтитын реттік тəртіпке келтірілген банк қарызы - өтеу 
басталғанға дейін бес жыл бойы тартылу мерзімі бар реттік тəртіпке келтірілген қарыз. 

«БТА Банкі» АҚ банк беретін кредиттер немесе кепілдіктер бойынша кепілдікті қамтамасыз 
ету ретінде осы реттік тəртіпке келтірілген заем облигацияларын қабылдай алмайды. 

Купондық сыйақы – купондық сыйақының тұрақсыз инфляцияның деңгейінің негізінде 
есептелген ставкасы. Сыйақының жоғары мөлшерінің ең жоғары деңгейі 15 пайызға тең. 

Купондық сыйақының мөлшері келесі əдіске ұқсас есептелейді: 

r = i + 2% 

Мұнда: i - тұтыну бағасының өсу/төмендеу индексі ретінде есептелетін инфляция, ҚР 
статистка бойынша Агенттігімен соңғы 12 айға жарияланады. Кезекті сыйақы купонын 
төлеу мерзіміне дейінгі алдағы 2 ай 

2% - облигацияның барлық айналымы кезіндегі құрайтын белгіленген маржа. 

Купондық сыйақының мөлшері əр 6 ай сайын Банкі Басқармасының шешімімен қайта 
қарайды. 

Облигациялары айналымы мерзімнің алғашқы жылдың жүзінде купондық сыйақы 
номиналдық құнының 8 пайызға тең. 
 
Облигациялардың шығарылымы туралы қосымша ақпарат: 
− шығарылымның түрі: құжатсыз; 
− қаржы кеңес берушінің жəне маркет-мейкердің қызметтері “ТұранƏлем Секьюритис” 

АҚ жүргізіледі (Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі берілген құнды қағаздардың 
нарығында брокерлік жəне дилердік қызмет көрсету туралы 2003 ж. тамыздың 21-іне 
берілген нөмірі 0401200605 лицензияны), 480099, Алматы қ., Самал-1 шағынауданы, 36; 

− Эмитенттің облигациялары ұстаушыларының тізіміні жүргізу қызметтері «Центр «ДАР» 
Акционерлік қоғамы («Центр «ДАР» АҚ) тəуелсіз тіркеушіге тапсырылды: 

Орналасқан жері Байлыныс 
телефондары 

Лицензия туралы 
мəліметтер 

Заңды мекен-жайы: 050008, Алматы қ., Сəтбаев к-сі, 35а 
Нақты мекен-жайы: Алматы қ., Сейфуллин даңғ., 565, 8 

п. 

8 (727) 239 
11 42, 239 11 
43, 239 11 44, 

№0406200394, 
2005 ж. 

маусымның 15-і 
− осы шығарылымның облигациялары ұстаушыларда реструктуризацияны процедураның 

жүзінде облигациялары  Банктің жай акцияларға ауыстыру құқығы бар. 
 
Облигацияларды өтеу тəртібі: 
− Сыйақыны төлеу мерзімі: Купон төлемі облигациялар айналымы басталған мерзімінен 6 

(алты) ай сайын жылына екі рет жүргізіледі, есеп-айырысу базасы жылына 360 күн жəне 
айына 30 күн, Қазақстан Республикасының заңнамасына сəйкес; 

− Банктің облигациялары олардың айналысу мерзімні өткен соң немесе 
реструктуризацияны процедураның жүзінде облигациялары Банктің жай акцияларға 
ауыстырумен өтеледі;    



 

− Егер сыйақыны төлеу күні демалыс немесе мерекелік күні болса, облигациялардың 
ұстаушыларға төлемдері келесі алғашқы жұмыс күніне жүргізідеді. 

− Тираждары жəне ойындары жүргізу тəртібі: тираждар жəне ойындар қарастырылмаған; 
− Өтеу шаралары: облигацияларды өтеу кезінде есеп мерзімнің соңғы күніне тіркелген 

ұстаушыларға номиналдық индекстелген құны жəне купондық соңғы мерзімі бойынша 
купондық сыйақы төлейді; 

− Банктің берешегі реструктуризацияны процедураның жүзінде Банкта облигацияларды 
мерзімінен бұрын өтеуі құқығы бар.   

− осы шығарылымның облигациялары Банктің жай акцияларға облигацияларды жай 
акцияларға айырбастау жағдайлар жəне тəртібі туралы акционерлердің жалпы 
жиналысының шешімнің жүзінде айырбастайды. 
Акцияның бос тұруларында шарттардың бангiнiң акционерлерi жəне облигациялардың 
еркiн аударуды ретiнiң жалпы жиналысымен бекiту туралы мəлiмет жарғы нақтылы 
банктердiң бұқаралық ақпарат құралдарындағы жариялауы, немесе шешiмнiң 
мəлiметiнiң қабылдануын датадан он жұмыс күндерiнiң ағымындағы облигацияларының 
əрбiр ұстаушысына жазбаша ескертудi бағыты арқылы еркiн аударылатын 
облигациялардың ұстаушыларының мəлiметiне дейiн болады. 
Реструктуризация процедураның жүзінде облигациялары Эмитенттің жай акцияларға 
жүргізілетін айырбастауы Эмитенттің Директорлар кеңесінің шешімі негізінде 
жүргізіледі. Осы шығарылымның облигациялары Эмитенттің 14 259 663 жай акцияға бір 
жай акцияға 57,3296743241565 теңге орнықтыру бағасымен айырбастайды. 
Айырбастатын облигациялардың ұстаушылары айырбастауының жүзінде алған 
облигациялардың саны тұтас саны болып табылайды. Егер дөңгелететін санынан кейін 
келесі алғашқы саны 0-ден 4-ке дейін бірдей болса, тұтас саны өзгерілмейді. Егер 
доңгелететін санына кейін келесі алғашқы саны 5-тен 9-ына дейін бірдей болса, тұтас 
саны бірге көбейтіледі. 
Облигациялары жай акцияларға айырбастау кезінде Банк оның өтеуі облигациялары 
ұстаушылардың шоттарына жай акциялары ауыстыру арқылы жүргізіледі. 
Облигациялары ұстаушылардың шоттарына ауыстыратын жай акциялардың саны 
облигацияларды айырбастау осы шарттары жүзінде айырбастайды. 
Банктің айырбастатын жай акциялары жарияланған акциялары жəне орнықтырған 
акциялары санының арасындаңы айырмасының бойынша айырбастайды.  
Банктің жай акциялары айырбастатый облигациялары ұстаушылардың шоттарына 
ауыстыру күні айырбастау соңғы күні болып табылады.    
Реструктуризация процедураны бойынша Банктің облигациялары жай акцияларына 
(жəне/немесе Банктің ақша міндеттемелері) айырбастау кезінде Қазақстан 
Республикасының заңнаманы жүзінде Банктің акционерлерге айрықша басым сатып алу 
құқығы бермейді.  

 
Міндеттемелердің орындалуы орны:  
− Қазақстан Республикасы, 480099, Алматы қ., Жолдасбеков к-сі, 97. 
 
Облигацияларды таратудан түскен ақшаларды пайдалану: 
Облигацияларды шығару жолымен тартқан ақша құнды қағаздарға (30%) жəне несиелеріне 
(70%) . 
 
Облигацияларды шығарылымынан алынған болжалды пайданың есептесу: 

 Болжалды кірісінің есептесу (теңге) 
Облигацияларды шығарылымынан алынған болжалды пайданың есептесу  



 

     
Kd (девальвацияның коэффициенті) 1    
Шығарылымның көлемі (теңге) 7 500 000 000,00    

Сыйақы (% жылдық) 8%    
Сыйақыны жартыжылдық төлемдер 4%    

Номинал, теңге 15 000,00    
Облигациялардың саны (дана) 500 000,00    

Кірістер Көлемі (теңге)

Өлшенген 
орташа 
ставкасы Кіріс (теңге)  

Құнды қағаздар 2 250 000 000 5,50% 123 750 000  
Кредиттер 5 250 000 000 15,07% 791 329 757  

     
Пайыздық шығыстары 7 500 000 000 8% 600 000 000  

Пайыздық пайда   315 079 757  
ЧПМ   4,20%  

Займді қызмет ету бойынша үстеме 
шығындар   262 014 501  
Пайыз   53 065 256  

    
Пайыздың 
маржасы 

Активтердің табыстылық   1,01% 5,80% 
Провизиялары ұйымдастыру үшін 

қаржы бөлуі 5 387 863,84     

Салық салуға дейін табысы 47 677 392,14   
Пайыздың 
маржасы  

Активтердің табыстылық   0,64% 5,21% 

Салық салуынан кейін табысы 46 390 102,55   
Пайыздың 
маржасы  

Активтердің табыстылық   0,62% 5,07% 
     

*1 жылға есептелген     
 

Облигациялық займ шығару бойынша шығындары. 
 

 
Атауы Есебінің негізі 

Листингті алымы 
(кіріс жарнасы) Шығырылымның көлемінен 0,025% 

Листингті алымы 
(жыл сайынғы) Шығырылымның көлемінен 0,025% 

Қаржы кеңес берушінің, маркет-мейкердің, 
андеррайтердің қызметтері Келісім жүзінде 

Услуги регистратора, Центрального 
Депозитария ценных бумаг Келісім жүзінде 

Проведение аудита Келісім жүзінде 
Накладные расходы Келісім жүзінде 

 
Тəуекелдер факторлары: 
 



 

Қаржы құралдары 
Банктің қызметі негізінен  қаржы құралдарымен жасалатын операцияларды жүзеге асыруға 
байланысты болып келеді.  Банк  белгіленген қойылымдар бойынша жəне  əртүрлі мерзімге 
клиенттердің депозиттерін тартады жəне  орташа пайыздық маржадан үстеме табыс алу 
үшін бұл ақша қаражаттарын өтімділігі жоғары активтерге инвестициялайды.  Банк  қысқа 
мерзімді ақша қаражаттарын біріктіріп,  əлдеқайда жоғары қойылымдар бойынша  
əлдеқайда ұзағырақ мерзімге  оларды займ түрінде ұсыну үшін жəне  сəйкес мерзім ішінде  
талаптарды қанағаттандыру үшін жеткілікті өтімділікті біруақытта ұстай отырып бұл  
маржаны ұлғайтудың мүмкіндіктерін іздейді. Банк сонымен қатар  кредит қабілеттілігі 
əртүрлі заемшыларды  коммерциялық жəне тұтынушылық  сипатта кредиттеу жолымен  
шығындарды өтеу резервін шегеріп тастағанға дейін  орташадан жоғары  пайда ала отырып, 
пайыздық табысты  жоғарылатуға тырысады.  Ондай тəуекелдер баланста көрсетілетін 
Займдар мен аванстарды ғана емес аккредитивтер мен облигациялар бойынша  кепілдіктер 
мен міндеттемелерді де қамтиды. 
 
Кредиттік тəуекел 
Банк кредиттік тəуекелге шалдығады, оның мəні  қарама-қарсы тараптың толық соманы  
тиісті мерзімінде орындауға қабілетсіз болуына келіп тіреледі.  Банк  өзінің мойнына алатын 
кредиттің тəуекел деңгейін  бір заемшыға немесе заемшылар тобына қатысты, сонымен 
қатар  географиялық орналасуы мен қай салаға тəн екендігіне орай құрастырады.  Ондай 
тəуекелдер  ұдайы туындап отырады-жыл сайын немесе одан да жиірек. Өнім бойынша, 
өнеркəсіп секторы бойынша жəне ел бойынша  кредиттік тəуекел лимитінің деңгейі тоқсан 
сайын Директорлар Кеңесімен бекітіледі.  Бір заемшыға қатысты тəуекел, сонымен қатар  
банктер мен брокерлерді қоса есептегенде сублимитпен шектелген, ол  форвардты 
валюталық келісім-шарттар сияқты сауда-саттық құралдарына қатысты  күнделікті негізде 
есептелген баланстық жəне баланстан тыс тəуекелдер мен лимиттерді өтейді.  Кредиттік 
тəуекелге шалдығу əлеуетті заемшылар мен қазіргі кездегі заемшылардың негізгі сомалар 
мен пайыздарды төлеу міндеттемесін жəне қажет болған жағдайда  сондай несиелік 
шектеулерді өзгертуге қатысты міндеттемелерін орындау қабілетін  үнемі талдап отыру 
арқылы басқарылады.  Кредиттік тəуекелге шалдығу сонымен қатар  кепілдік 
қамтамасыздықты жəне корпоративтік пен жеке кепілдіктерді алумен де басқарылады.  Банк  
таза өндірістік ашық ұстанымдар бойынша, сома мен мерзімге қатысты  сатып алу мен сату 
келісім-шарттарының арасындағы  айырмашылық бойынша  қатаң бақылау шектеулерін 
ұстанады.  Кез-келген жеке сəтте  кредиттік тəуекелге шалдыққан сома  Банктің  лайықты 
құралдарының  ағымдағы бақылаушы бағаларымен шектеледі (яғни активтерімен), ол  
туындыларға қатысты  төленбеген құралдардың көлемін көрсету үшін қолданылатын 
бақылаушы немесе шартты  мəннің  шағын ғана үлесі болып табылады. Кредиттік тəуекелге 
шалдығу  рыноктағы қозғалыстың əлеуетті тəуекелімен бірге  клиенттердің  жалпы несиелік 
шектеулерінің бір бөлігі ретінде басқарылады.  Кепілдік немесе өзге де қамтамасыздық  
осындай құралдар бойынша  кредиттік тəуекел үшін əдетте алынбайды, бірақ Банкке  
қарама-қарсы тараптардың пайыздық депозиттері талап етілетін жағдайлар бұл есепке 
кірмейді. 

 
Нарықтық тəуекел 
Банк рыноктық тəуекелге шалдығады. Рыноктық тəуекелдер пайыздық қойылымда  жəне 
валюталық өнімдерде  ашық ұстанымда туындайды, олардың барлығы  рыноктағы жалпы 
жəне ерекше қозғалыстардың тəуекеліне шалдығады. Банк  рынок коньюнктурасының 
қалыпсыз өзгерістерінен туындауы мүмкін əлеуетті шығындарды мерзімді бағалап отыру 
арқылы жəне  шығындар мен марждарды өтеу лимиттерін қабылдау жəне орындау 
жолымен, сонымен қатар қосымша талаптар арқылы басқарады. 



 

 
Валюталық тəуекел 
Банк шетел валюталарының көп бөлігінің, айырбастау бағамы өзгерісінің өзінің қаржылық 
жағдайына жəне қолма-қол қаражаттардың қозғалысына ықпал ету тəуекеліне шалдығады. 
Директорлар Кеңесі тəуекел деңгейі бойынша, ал жалпы алғанда, күнделікті орын алып 
отыратын тəуліктік ұстанымдар бойынша  шектеулерді белгілейді. 
 

Пайыздық тəуекел 
Пайыздық қойылым тəуекелі пайыздық қойылымның өзгерісі  қаржы құралдарының құнына 
əсер ету мүмкіндігінен туындайды.  Банк пайыздық қойылымның тəуекеліне  активтер мен 
міндеттемелердің жəне  көрсетілген мерзім ішінде өтелуге немесе қайта бағалануға тиісті 
баланстан тыс құралдары сомаларының сəйкес келмеу немесе  ерекшеленуі нəтижесінде 
шалдығады. Банк  тəуекелді басқару стратегиясының көмегімен активтер мен 
міндеттемелердің  қайта бағалауына сəйкестендіре отырып осындай тəуекелді басқарады.  
Банктің активтері мен міндеттемелерінің көп бөлігі  бір жылдың ішінде қайта бағаланады. 
Сəйкесінше  пайыздық қойылымның тəуекеліне шалдығу шектеледі.  

 
Өтімділік тəуекелі 
Банк күн сайын  Банктің “овернайт” депозиті бойынша, клиенттердің депозиті бойынша 
жəне  есеп айырысу есептерінен алу, займдар беру жəне кепілдіктер бойынша талаптар қою 
міндеттелерін орындау мерзімінің туындау нəтижесінде қолма-қол ақша қаражаттарына 
мұқтаж болып отырады. Банк  осындай талаптарды қанағаттандыру үшін қажетті болатын 
қолма-қол ақша қаражаттарының деңгейін  ұстап отырады, өйткені  мерзімі келетін ақша 
қаражаттарын қайта инвестициялаудың минималды деңгейі жоғары дəлдіктегі үлеспен 
болжалуы мүмкін.  Директорлар Кеңесі  осындай талаптардың минималды  бөлігіне, 
сонымен қатар  банк аралық жəне өзге де займдар бойынша минималды деңгейдің 
лимиттерін  күтпеген жерден алып алуларды өтеуге қажетті ақша-қаражаттарын қолда ұстау 
үшін белгілейді. 
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