ПРОСПЕКТ ВЫПУСКА
ПЕРВОЙ ОБЛИГАЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ
Акционерного Общества «AsiaСredit Bank (АзияКредит Банк)»
(АО «AsiaСredit Bank (АзияКредит Банк)»)
составлен по состоянию на «01» сентября 2010 года,
финансовые показатели представлены по состоянию
на «01» июля 2010 года.

Суммарный объем первой облигационной программы 30 000 000 000 (тридцать миллиардов) тенге.
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.
Алматы, 2010 год
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1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ЭМИТЕНТЕ
2. Наименование эмитента.
Наименование эмитента
На государственном языке
На русском языке
На английском языке

Полное

Сокращение

«AsiaСredit Bank (АзияКредит Банк)»
Акционерлік қоғамы
Акционерное общество «AsiaСredit Bank
(АзияКредит Банк)»
Joint Stock Company «AsiaСredit Bank
(АзияКредит Банк)»

«AsiaСredit Bank
(АзияКредит Банк)»АҚ
,
АО «AsiaСredit
Bank
(АзияКредит Банк)»
JSC «AsiaСredit Bank
(АзияКредит Банк)»

Данные об изменениях в наименовании эмитента.
АО «AsiaСredit Bank (АзияКредит Банк)» (далее по тексту - "Банк") было образовано «27»
ноября 1997 года как Акционерное общество открытого типа «Совместный Банк
«ЛАРИБА-БАНК», сокращенное наименование АО ОТ «СБ «ЛАРИБА-БАНК».
«21» июля 1998 года Акционерное общество открытого типа «Совместный Банк «ЛАРИБАБАНК» перерегистрировано в Открытое акционерное общество «Совместный Банк
«ЛАРИБА-БАНК», сокращенное наименование ОАО «СБ «ЛАРИБА-БАНК».
«02» июля 2004 года в связи с выходом нового закона «Об акционерных обществах» от
«13» мая 2003 года Открытое акционерное общество «Совместный Банк «ЛАРИБА-БАНК»
перерегистрировалось в Акционерное общество «Совместный Банк «ЛАРИБА-БАНК»,
сокращенное наименование АО «СБ «ЛАРИБА-БАНК» с принятием всех полномочий в
соответствии с новым законом.
«27» апреля 2009 года Акционерное общество «Совместный Банк «ЛАРИБА-БАНК»
прошло процедуру перерегистрации в Министерстве Юстиции Республики Казахстан и
официально получило свое новое наименование – Акционерное общество «AsiaСredit Bank
(АзияКредит Банк)», сокращенное наименование АО «AsiaСredit Bank (АзияКредит Банк)».

3. Сведения о государственной регистрации (перерегистрации) эмитента.
Дата государственной перерегистрации

«27» апреля 2009 года

Номер свидетельства о государственной
перерегистрации

№ 346-1900-АО (ИУ)

Наименование органа, осуществившего
государственную регистрацию (перерегистрацию)
Дата первичной регистрации эмитента

Министерство Юстиции
Республики Казахстан, г. Астана
«20» января 1992 года
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4. Исключен в соответствии с постановлением Правления АФН РК от 28.05.2007 г. №
155.
5. Информация о месте нахождения эмитента, номерах контактных телефонов
и факса, адрес электронной почты.
юридический адрес
фактический адрес
номера контактных
телефонов и факса
электронная почта

Республика Казахстан, индекс 050000, г. Алматы,
Алмалинский район, ул. Гоголя, 95/70
Республика Казахстан, индекс 050000, г. Алматы,
Алмалинский район, ул. Гоголя, 95/70
Тел: (+7) 727 2588 555, 2583 490
Факс: (+7) 727 2588 855
headoffice@asiacreditbank.kz

6. Банковские реквизиты эмитента.
РНН 600700059760
Код ОКПО: 19520433
БИК: LARIKZKA
ИИК KZ09125KZT1001300262 в Управлении платежных систем Национального Банка
Республики Казахстан
КБЕ -14
7. Виды деятельности эмитента.
Банк является юридическим лицом и осуществляет свою деятельность на основании
действующего законодательства Республики Казахстан, Устава и внутренних положений
Банка.
Основной вид деятельности - банковская деятельность.
Целью деятельности Банка является получение дохода в результате осуществления его
законной деятельности.
Банк вправе осуществлять профессиональную деятельность на рынке ценных бумаг в
порядке и на условиях, определенных законодательством Республики Казахстан.
Банк вправе осуществлять иные виды деятельности, не запрещенные законодательством
Республики Казахстан, в порядке и на условиях, установленных нормативными правовыми
актами Республики Казахстан.
Банк осуществляет свою основную деятельность в рамках лицензии на проведение
банковских и иных операций и деятельности на рынке ценных бумаг № 1.2.75/83 от «28»
мая 2009 года, выданной уполномоченным органом, дающей право на проведение:
Банковских операций в национальной и иностранной валюте:
прием депозитов, открытие и ведение банковских счетов юридических лиц;
прием депозитов, открытие и ведение банковских счетов физических лиц;
открытие и ведение корреспондентских счетов банков и организаций,
осуществляющих отдельные виды банковских операций;
кассовые операции: прием и выдача наличных денег, включая их размен, обмен,
пересчет, сортировку, упаковку и хранение;
переводные операции: выполнение поручений физических и юридических лиц по
платежам и переводам денег;
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учетные операции: учет (дисконт) векселей и иных долговых обязательств
физических и юридических лиц;
банковские заемные операции: предоставление кредитов в денежной форме на
условиях платности, срочности и возвратности;
организация обменных операций с иностранной валютой;
инкассация монет, банкнот и ценностей;
прием на инкассо платежных документов (за исключением векселей);
открытие (выставление) и подтверждение аккредитива и исполнение обязательств по
нему;
выдача банковских гарантий, предусматривающих исполнение в денежной форме;
выдача банковских поручительств и иных обязательств за третьих лиц,
предусматривающих исполнение в денежной форме;
Иных операций в национальной и иностранной валюте:
осуществление лизинговой деятельности;
выпуск собственных ценных бумаг (за исключением акций);
факторинговые операции: приобретение прав требования платежа с покупателя
товаров (работ, услуг) с принятием риска неплатежа;
форфейтинговые операции (форфетирование): оплата долгового обязательства
покупателя товаров (работ, услуг) путем покупки векселя без оборота на продавца;
доверительные операции: управление деньгами, правами требования по ипотечным
займам в интересах и по поручению доверителя;
сейфовые операции: услуги по хранению ценных бумаг, выпущенных в
документарной форме, документов и ценностей клиентов, включая сдачу в аренду
сейфовых ящиков, шкафов и помещений,
также, Банк осуществляет деятельность на рынке ценных бумаг:
брокерская и дилерская деятельность на рынке ценных бумаг с правом ведения
счетов клиентов в качестве номинального держателя.
7-1. Если эмитент обладает статусом финансового агентства, то следует указать
следующие сведения:
1) дата присвоения статуса финансового агентства: Нет.
2)
факты
невыполнения
пруденциальных
нормативов,
установленных
постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 25 июля
2003 года № 251 «О пруденциальных нормативах для финансового агентства и
порядке утраты статуса финансового агентства» (зарегистрированным в Реестре
государственной регистрации нормативных правовых актов под № 2449): Нет, так как
Банку не присвоен статус финансового агентства.
8. Сведения о наличии рейтингов, присвоенных эмитенту и (или) выпущенным им
ценным бумагам международными рейтинговыми агентствами и (или) рейтинговыми
агентствами Республики Казахстан. В случае если эмитенту присвоен статус
финансового агентства, указать дату, номер постановления уполномоченного органа.
Текущий рейтинг: Рейтинговое агентство «Standard and Poor's»: B/Негативный/B.
Дата присвоения рейтинга: «13» июля 2010 года.
Банку статус финансового агентства не присваивался.
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9. Наименования, даты регистрации, места нахождения и почтовые адреса всех
филиалов и представительств эмитента.
№
п/п

Наименование филиала

Дата
регистрации

Места нахождения и почтовые адреса

1.

Филиал в городе Алматы

03.07.2000

Республика Казахстан, 050060, г. Алматы,
Бостандыкский район, ул. Розыбакиева, 181-а

2.

Филиал в городе Атырау

15.12.2005

Республика Казахстан, г. Атырау,
ул. Сатпаева, д. 48 «а»

3.

Филиал в городе Астана

01.09.2004

Республика Казахстан, 473000, г. Астана,
ул. Кенесары, 78

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).
Аудит финансово-хозяйственной деятельности по итогам 2008-2009 гг. проведен
аудиторской компанией Товарищество с ограниченной ответственностью «КПМГ Аудит»
(«KPMG Audit» LLC – на английском языке). Директор ТОО «КПМГ Аудит» - Нигай Алла
Никифоровна.
Государственная лицензия на занятие аудиторской деятельностью в Республике Казахстан
№ 0000021 от «06» декабря 2006 года, выданная Министерством финансов Республики
Казахстан.
Место нахождения: индекс 050051, Республика Казахстан, г. Алматы, проспект Достык,
180, Бизнес Центр «Коктем».
ТОО «КПМГ Аудит» является членом следующих ассоциаций (палат):
Палаты аудиторов Республики Казахстан, аккредитованной
Финансов РК;
Американской торговой палаты в Республике Казахстан;
Kazakhstan Petrolleum Association;
Ассоциации финансистов Казахстана.

Министерством

Аудит финансово-хозяйственной деятельности по итогам 2007 года проведен аудиторской
компанией Товарищество с ограниченной ответственностью «ЕЛТАЛ-УВЕМАН
консалтинг». Директор ТОО «ЕЛТАЛ-УВЕМАН консалтинг» - Омаров Т.А.
Государственная лицензия на занятие аудиторской деятельностью в Республике Казахстан
серии МФЮ №0000018 от «27» декабря 1999 года, выданная Министерством финансов
Республики Казахстан.
Место нахождения: индекс 050013, Республика Казахстан, г. Алматы, бульвар Бухар Жырау, 23.
ТОО «ЕЛТАЛ-УВЕМАН консалтинг» является
Казахстан с 1996 года.

членом Палаты аудиторов Республики
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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).
Финансовым консультантом Банка по выпуску ценных бумаг является Акционерное
общество «Управляющая компания «Asia Capital», заключено Генеральное Соглашение на
оказание финансовых услуг №01 от «25» января 2010 года.
АО «Управляющая компания «Asia Capital» является членом Ассоциации финансистов
Казахстана, членом АО «Казахстанская фондовая биржа».
Других консультантов в течение трех лет, предшествующих представлению проспекта в
уполномоченный орган, нет.
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.
Договоры с вышеуказанными лицами не расторгались.
11. Дата принятия эмитентом кодекса корпоративного управления (в случае, если его
принятие предусмотрено уставом общества).
Кодекс корпоративного управления был утвержден Общим собранием акционеров
АО «AsiaСredit Bank (АзияКредит Банк)», протокол № 28 от «29» мая 2008 года.

2. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ЭМИТЕНТА
12. Структура органов управления эмитента.
Органами управления эмитента являются:
Высший орган – Общее собрание акционеров;
Орган управления – Совет директоров;
Исполнительный орган – Правление;
Контрольный орган – Служба внутреннего аудита.
Компетенция органов управления в соответствии с законодательством Республики
Казахстан, уставом и внутренними документами эмитента:
К исключительной компетенции Общего собрания акционеров относятся следующие
вопросы:
1) внесение изменений и дополнений в настоящий Устав или утверждение его в новой
редакции;
2) утверждение кодекса корпоративного управления, а также изменений и дополнений в
него в случае его принятия;
3) добровольная реорганизация или ликвидация Банка;

6
ПРОСПЕКТ ВЫПУСКА ПЕРВОЙ ОБЛИГАЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ

АО «AsiaСredit Bank (АзияКредит Банк)»

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;
9-1) принятие решения о добровольном делистинге акций Банка;
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 отрицательном размере собственного капитала или если размер собственного
капитала Банка станет отрицательным в результате начисления дивидендов по его акциям, а
также, если Банк отвечает признакам неплатежеспособности или несостоятельности в
соответствии с законодательством Республики Казахстан о банкротстве либо указанные
признаки появятся у Банка в результате начисления дивидендов по его акциям;
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 Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах»;
15) утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;
16) определение порядка предоставления акционерам информации о деятельности Банка, в
том числе определение средства массовой информации, если такой порядок не определен
уставом Банка;
17) введение и аннулирование "золотой акции";
18) иные вопросы, принятие решений по которым отнесено Законом Республики Казахстан
«Об акционерных обществах» и уставом Банка к исключительной компетенции 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;
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);
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4) принятие решения о выкупе Банком размещенных акций или других ценных бумаг и цене
их выкупа;
5) предварительное утверждение годовой финансовой отчетности Банка;
6) назначение, определение срока полномочий корпоративного секретаря, досрочное
прекращение его полномочий, а также определение размера должностного оклада и условий
вознаграждения корпоративного секретаря;
7) определение условий выпуска облигаций и производных ценных бумаг Банка;
8) определение количественного состава, срока полномочий Правления Банка, избрание его
руководителя и членов, а также досрочное прекращение их полномочий;
9) определение размеров должностных окладов и условий оплаты труда и премирования
руководителя и членов Правления Банка;
10) определение количественного состава, срока полномочий службы внутреннего аудита,
назначение его руководителя и членов, а также досрочное прекращение их полномочий,
определение порядка работы службы внутреннего аудита, размера и условий оплаты труда
и премирования работников службы внутреннего аудита;
11) определение размера оплаты услуг аудиторской организации, а также оценщика по
оценке рыночной стоимости имущества, являющегося предметом крупной сделки;
12) утверждение документов, регулирующих внутреннюю деятельность Банка (за
исключением документов, принимаемых Правлением в целях организации деятельности
Банка), в том числе политик и процедур, ограничивающих риски, связанные с
деятельностью Банка, и мониторинга рисков, а также внутреннего нормативного документа,
устанавливающего условия проведения аукционов и подписки ценных бумаг Банка;
13) принятие решений о создании и закрытии филиалов и представительств Банка и
утверждение положений о них;
14) принятие решения о приобретении Банком десяти и более процентов акций (долей
участия в уставном капитале) других юридических лиц;
14-1) принятие решений по вопросам деятельности, относящимся к компетенции общего
собрания акционеров (участников) юридического лица, десять и более процентов акций
(долей участия в уставном капитале) которого принадлежит Банку;
15) увеличение обязательств Банка на величину, составляющую десять и более процентов
размера его собственного капитала;
16) выбор регистратора Банка и расторжение 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 кандидатур директоров филиалов Банка;
20) иные вопросы, предусмотренные Законом Республики Казахстан «Об акционерных
обществах» и Уставом Банка, не относящиеся к исключительной компетенции Общего
собрания акционеров.
К компетенции Правления относятся следующие вопросы и полномочия:
1) действует от имени Банка, в том числе представляет его интересы;
2) совершает сделки от имени Банка в порядке, установленном законодательством
Республики Казахстан и настоящим Уставом;
3) предварительно рассматривает все вопросы, которые в соответствии с настоящим
Уставом подлежат рассмотрению Общим собранием акционеров или Советом директоров и
подготавливает по ним соответствующие материалы, предложения и проекты решений;
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4) решает вопросы руководства деятельностью структурных подразделений Банка;
5) обеспечивает соблюдение законодательства Республики Казахстан работниками Банка;
6) оперативно решает вопросы, возникающие при осуществлении банковских и иных
операций;
7) рассматривает и утверждает документы в целях организации деятельности Банка;
8) утверждает штаты, решает вопросы подбора, расстановки и подготовки кадров;
9) издает решения (постановления) и дает указания, обязательные для исполнения всеми
работниками Банка;
10) решает вопросы организации учета, отчетности, внутреннего контроля;
11) рассматривает и решает другие вопросы, внесенные на рассмотрение Правления Банка
по предложению Председателя Правления Банка.
К компетенции Службы внутреннего аудита относятся следующие вопросы и
полномочия:
1) проверка и оценка эффективности системы внутреннего контроля;
2) проверка полноты применения и эффективности методологии оценки банковских рисков
и процедур управления банковскими рисками (методик, программ, правил, порядков и
процедур совершения банковских операций и сделок, управления рисками);
3) проверка достоверности, полноты, объективности и своевременности бухгалтерского
учета и отчетности, а также надежности и своевременности сбора и представления
информации и отчетности;
4) проверка достоверности, полноты, объективности и своевременности представления
иных сведений в соответствии с нормативными правовыми актами Республики Казахстан;
5) проверка применяемых способов (методов) обеспечения сохранности имущества Банка;
6) оценка экономической целесообразности и эффективности совершаемых Банком
операций;
7) проверка процессов и процедур внутреннего контроля;
8) проверка систем, созданных в целях соблюдения требований нормативных правовых
актов Республики Казахстан;
9) осуществление контроля за эффективностью принятых подразделениями и органами
Банка мер, по результатам проверок подразделений Банка, обеспечивающих снижение
уровня выявленных рисков, или документирование принятия руководством подразделения
и (или) органами управления решения о приемлемости выявленных рисков для Банка;
10) другие вопросы, предусмотренные внутренними документами Банка.
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13. Члены Совета директоров эмитента.
По состоянию на «01» сентября 2010 года

ФИО,
год рождения
члена Совета
директоров
эмитента

Де Канниер
Винсент,
1958 года
рождения

Дата вступления
члена Совета
директоров
эмитента
в должности
эмитента

Участие
Участие
каждого
каждого
члена Совета
Должности, занимаемые
члена
директоров
членами Совета директоров
Совета
эмитента в
эмитента за последние
директоров
уставном
3 года и в настоящее время, эмитента в
капитале
в хронологическом порядке, его уставном (акции/доли)
в том числе по
капитале
его дочерних
совместительству
(акции/
и зависимых
доли)
организациях
с указанием
долей

Июнь 2002 года - по
настоящее время - BGG,
BANQUE GENEVOISE DE
GESTION, Женева,
Вице-президент и Партнер;
Август 2005 года - по
С 30.11.2006 года настоящее время -Chartwell
вступил в должность Asset Management Services,
Председателя Совета Директор;
директоров Банка 30.11.2006 - по настоящее
время - Председатель Совета
директоров АО «AsiaСredit
Bank (АзияКредит Банк)».
С 25.11.2006 года
вступил в должность
члена Совета
директоров Банка

9,99090%

нет

11.03.2005 - 01.07.2008 - АО
С 29.05.2008 года «Нурбанк»,
Управляющий
Еркебаев
вступил в должность директор, Член Правления;
Мурат
Члена Совета
01.07.2008 - 15.12.2008 Сагидуллаевич,
директоров
ТОО "Казинтерком",
1976 года
АО «AsiaСredit Bank Советник;
рождения
(АзияКредит Банк) 29.05.2008 - по настоящее
время
Член
Совета
директоров АО «AsiaСredit
Bank (АзияКредит Банк)».

нет

нет

01.04.2004 - по настоящее
время - ТОО «Арал
Петролеум Кэпитал»,
Заместитель Генерального
директора;
05.09.2008 - по настоящее
время
Член
Совета
Директоров АО «AsiaСredit
Bank (АзияКредит Банк)».

нет

нет

С 05.09.2008 года
Мухамеджанов вступил в должность
Члена Совета
Адиль
директоров
Бектасович,
1981 года
АО «AsiaСredit Bank
рождения
(АзияКредит Банк)»
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Кобзев
Дмитрий
Георгиевич,
1966 года
рождения

Кенжебаев
Асет
Муратович,
1979 года
рождения

С 02.04.2009 года
вступил в должность
Независимого члена
Совета директоров
АО «AsiaСredit Bank
(АзияКредит Банк)»

С 31.05.2010 года
вступил в должность
Независимого члена
Совета директоров
АО «AsiaСredit Bank
(АзияКредит Банк)»

АО «AsiaСredit Bank (АзияКредит Банк)»

2006 - 2007г.г. – АО
«Казмунайгаз
Разведка
Добыча»,
Управляющий
Директор;
01.01.2008 - 30.04.2008 ЗАО «КМ Инвест»,
Заместитель генерального
директора по инвестициям;
02.04.2009 - по настоящее
время - Независимый член
Совета директоров
АО «AsiaСredit Bank
(АзияКредит Банк)».
17.07.2006 - 02.06.2007 ТОО «2 Day Telecom»,
Первый Заместитель
Генерального Директора,
Генеральный Директор;
04.06.2007 – 31.01.2010 - ТОО
«Core Capital», Управляющий
Директор, Исполнительный
Директор;
29.05.2009 – по настоящее
время - ТОО «C.L.I»,
Коммерческий Директор,
Генеральный Директор;
31.05.2010 - по настоящее
время - Независимый член
Совета директоров
АО «AsiaСredit Bank
(АзияКредит Банк)».

нет

нет

нет

нет

Изменения в составе Совета директоров в течение предыдущих двух лет.
ФИО члена Совета директоров
Питер Ланг
(независимый директор)
Кобзев
Дмитрий Георгиевич
(независимый директор)
Еркебаев
Мурат Сагидуллаевич
(член Совета директоров)
Мухамеджанов
Адиль Бектасович
(член Совета директоров)

Дата
вступления в
Совет
директоров

Дата выхода из
состава Совета
директоров

Причина указанных
изменений

29.05.2008

02.11.2009

По собственному желанию

29.05.2008

09.09.2008

Отказ в согласовании
уполномоченным органом

29.05.2008

-

05.09.2008

-
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Кобзев
Дмитрий Георгиевич
(независимый директор)
Кенжебаев
Асет Муратович
(независимый директор)
Кенжебаев
Асет Муратович
(независимый директор)
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02.04.2009

02.11.2009

-

23.02.2010

Отказ в согласовании
уполномоченным органом

31.05.2010

-

13-1. Комитеты Совета директоров эмитента (при наличии таковых).
В данном пункте необходимо указать наименование (наименования) комитета
(комитетов) Совета директоров эмитента, его (их) компетенцию, фамилия, имя, при
наличии - отчество и год рождения каждого члена комитета (комитетов) совета
директоров эмитента и даты вступления их в должности.
При Совете директоров Банка имеются следующие комитеты:
Кредитный комитет
Члены Кредитного Комитета:
Глава Кредитного комитета - Мухамеджанов Адиль Бектасович, 1981 года рождения; дата
вступления - 25.05.2009;
Член Кредитного Комитета - Еркебаев Мурат Сагидуллаевич, 1976 года рождения; дата
вступления - 25.05.2009;
Член Кредитного Комитета - Сундетов Альданияр Сабикатович, 1977 года рождения; дата
вступления - 19.04.2010;
Член Кредитного Комитета - Иншибаева Сауле Исмагуловна, 1980 года рождения; дата
вступления - 21.08.2009;
Член Кредитного Комитета - Корякин Павел Николаевич, 1982 года рождения; дата
вступления - 19.04.2010;
Член Кредитного Комитета - Балькебаева Гульжан Куандыковна, 1979 года рождения; дата
вступления - 29.01.2009;
Член Кредитного Комитета - Сатыбалдин Нурлан Серикович, 1972 года рождения; дата
вступления - 22.07.2008.
Комитет по управлению активами и обязательствами
Члены Комитета по управлению активами и обязательствами:
Глава Комитета по управлению активами и обязательствами - Еркебаев Мурат
Сагидуллаевич, 1976 года рождения; дата вступления - 18.02.2010;
Член Комитета по управлению активами и обязательствами - Мухамеджанов Адиль
Бектасович, 1981 года рождения; дата вступления - 18.02.2010;
Член Комитета по управлению активами и обязательствами - Дыканбаева Асель Маратовна,
1979 года рождения; дата вступления - 18.02.2010;
Член Комитета по управлению активами и обязательствами - Балькебаева Гульжан
Куандыковна, 1979 года рождения; дата вступления - 18.02.2010.
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Комитет по внутреннему аудиту
Члены Комитета по внутреннему аудиту:
И.о. Главы Комитета по внутреннему аудиту - Мухамеджанов Адиль Бектасович, 1981 года
рождения; дата вступления - 22.02.2010.
Главами комитетов Совета директоров являются члены Совета директоров.
Компетенция комитетов Совета директоров
Кредитный комитет – комитет, работа которого направлена на организацию и правильное
осуществление кредитной политики Банка, обеспечение рационального использования
имеющихся кредитных ресурсов Банка, определение эффективных форм их вложения в
целях минимизации рисков и сопутствующих убытков.
Основными задачами Комитета являются:
осуществление Внутренней кредитной политики Банка;
рассмотрение заявок на получение займов и приравненных к ним продуктов;
рассмотрение и внедрение в рамках проводимой Внутренней кредитной
политикой внутренних правил, регулирующих заемные и приравненные к ним
операции Банка, способы надежного обеспечения возвратности займов, методы
контроля за их правильным использованием и своевременным возвратом;
принятие решений в отношении проблемных займов, формирования резервов для
покрытия возможных убытков, выработке рекомендаций структурным
подразделениям Банка по принятию экстренных мер по минимизации риска от
заемных операций;
принятие решений о классификации активов Банка, подлежащих классификации;
анализ совокупных обязательств Банка по утвержденным займам, выданным
гарантиям, выставленным аккредитивам и иным долговым обязательствам,
внесение предложений на рассмотрение Правления и Совета Директоров Банка;
рассмотрение и внедрение новых видов заемных операций Банка, рекомендаций
по их реализации, в том числе по осуществлению первоначального анализа и,
впоследствии, мониторинга по данным видам операций;
анализ кредитной деятельности филиалов Банка;
внесение предложений Правлению Банка о предоставлении разрешения на
отдельные виды заемных операций филиалам, а также на установление им
лимитов.
В соответствии с этими задачами Кредитный комитет осуществляет следующие функции:
рассматривает заявки на получение займов;
принимает решение о целесообразности кредитования заемщиков на основе
представленных заключений о финансовом состоянии заявителя, его кредитной
истории, проектов, контрактов (договоров), обеспеченности возврата займа;
устанавливает условия заключения договоров займа (сумма, срок, ставка
вознаграждения, размер пени и штрафов в случае невыполнения заѐмщиком
условий займа, условия мониторинга займа и др.);
решает вопрос о ликвидности и оценке залога;
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принимает решения об изменении условий договоров о предоставлении займа
(пролонгация, применение штрафных санкций и т.д.);
рассматривает и вносит предложение Совету директоров Банка в отношении
предоставления займов лицам, связанным с Банком особыми отношениями, и
при кредитовании сверх установленных лимитов;
вносит предложения на Правление Банка об установлении сумм лимитов по
заемным операциям, их видам и предельным срокам кредитования для филиалов
Банка;
утверждает размер провизий, создаваемых на каждую отчѐтную дату, по
классифицируемым активам Банка;
вносит предложение Правлению Банка о списании с баланса безнадежных к
взысканию займов;
определяет методику и регламенты новых видов заемных операций;
вырабатывает стратегию осуществления заемных операций в соответствии со
стратегией развития Банка;
решает вопросы, связанные с проблемными кредитами.
Комитет по управлению активами и обязательствами – комитет, работа которого
направлена на установление и утверждение правил и процедур заимствования, проведения
операций по купле/продаже финансовых инструментов, инвестирования и выдачи
банковских гарантий, а также на определение ориентиров по диверсификации активов,
рентабельности, ликвидности и достаточности капитала.
Комитет по управлению активами и обязательствами создан в целях:
координации и контроля за проведением подразделениями Банка единой
политики в области прямых инвестиций и кредитования заемщиков, чьим
основным активом являются вложения в проекты создания новых материальных
объектов, прямая выгода от эксплуатации которых будет получена в будущем в
результате инвестиций;
организации инвестиционного процесса;
минимизации кредитного риска;
повышения эффективности использования ресурсов Банка.
выработки предложений по стратегическому управлению активами и
обязательствами Банка;
определения адекватного уровня ликвидности Банка и отслеживания позиций по
платежеспособности;
проведения анализа и мониторинга эффективности работы Банка
(рентабельности проводимых операций);
разработки мероприятий по обеспечению соответствия показателей работы Банка
ориентирам, установленным краткосрочными и долгосрочными планами;
выработки предложений по осуществлению контроля и минимизации
финансовых рисков для достижения оптимизации доходов Банка.
Полномочия Комитета по управлению активами и обязательствами:
рассматривает предложения Правления по управлению активами и
обязательствами Банка, корректируемые на каждое значимое изменение
рыночных условий;
рассматривает предложения Правления по установлению полномочий на
проведение активных операций (лимитов) структурным подразделениям Банка;
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рассматривает предложения Правления по установлению лимитов денег,
направляемых на покупку ценных бумаг;
рассматривает предложения Правления по установлению лимитов на проведение
дилерами операций в зависимости от опыта работы и его деловой репутации;
рассматривает предложения Правления по определению показателей
ликвидности активов, в т.ч. определения оптимальных объемов денег в кассе, на
корреспондентских счетах - по видам валют и банкам, в ценных бумагах - по
эмитентам и т.д.;
вносит предложения Правлению Банка по минимизации финансового риска
вложений;
вносит предложения Правлению Банка по определению пропорции между
активами и обязательствами, чувствительными к изменению процентных ставок
и курсам основных видов валют;
вносит предложения Правлению Банка по определению новых рынков вложения
денег Банка (сегментация рынка), в т.ч. краткосрочное финансирование банковнерезидентов, инвестирование в ценные бумаги эмитентов-нерезидентов и т.д.;
вносит предложения Правлению по определению ставок размещения
(привлечения) свободных денег от населения и юридических лиц, в т.ч. банков;
вносит предложения Правлению Банка по определению максимального объема
денег, привлекаемых от одного депозитора, группы взаимосвязанных
депозиторов и т.д.;
регулярно, не менее чем раз в квартал, определяет уровни ставок вознаграждения
по вкладам (депозитам) по срокам погашения - уровни ставок вознаграждения
составляются с учетом влияния факторов: доля сомнительных с повышенным
риском и безнадежных активов, размер собственного капитала и провизий, доли
бессрочных депозитов;
на регулярной основе, не менее одного раза в квартал, определяет уровень
доходности кредитных продуктов по срокам платежей, валюты и типам;
осуществляет мониторинг процентного риска, основные источники процентного
риска (различия в сроках погашения, ставки рынка заемного капитала,
встроенные опционы);
осуществляет мониторинг риска ликвидности, процентного риска и валютного
риска;
рассматривает вопросы управления активами и обязательствами;
взаимодействует с подразделением управления рисками;
еженедельно отслеживает риски ликвидности, процентного риска и валютного
риска по балансовым и внебалансовым операциям;
ежемесячно информирует Совет директоров по позиции Банка по риску
ликвидности, процентному и валютному рискам, в динамике и по видам
операций купли/продажи;
дает рекомендации по установлению ставок вознаграждения по выдаваемым
займам и привлекаемым депозитам;
контролирует необходимые деньги с помощью графика потока денег и графика
сроков погашения активов и обязательств для обеспечения стабильного
привлечения денег на рынке;
контролирует мониторинг гэп-позиции по наличным деньгам на ближайшие
десять рабочих дней;
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контролирует график сроков погашения активов и обязательств в соответствии с
датой расчетов и проводит мониторинг гэп-позиции по наличности на
ежедневной, еженедельной и ежемесячной основе;
осуществляет мониторинг по гэп-позициям по наличности по каждой валюте без
конвертации в национальную валюту или другую иностранную валюту;
осуществляет контроль ликвидности с учетом предполагаемого объема
погашения внебалансовых банковских операций;
контролирует гэп-позиции по наличным деньгам;
осуществляет мониторинг процентного риска, основные источники процентного
риска (различия в сроках погашения, ставки рынка заемного капитала,
встроенные опционы), оценивает и анализирует уровень валютного риска;
ежемесячно заверяет реестр лиц, связанных с Банком особыми отношениями.
Комитет по внутреннему аудиту создается для обеспечения оперативного контроля
Советом директоров Банка финансово-хозяйственной деятельности Банка и соблюдения
Банком требований действующего законодательства и регулирующих органов. Комитет по
аудиту создается из членов Совета директоров Банка, не являющиеся членами Правления
Банка. Глава Комитета по аудиту избирается из числа независимых директоров. Все члены
Комитета по аудиту имеют право доступа к любым документам и информации Банка при
условии неразглашения ими конфиденциальной информации.
Функциями Комитета по внутреннему аудиту являются:
оценка кандидатов в аудиторы Банка и подготовка рекомендаций Совету
директоров Банка по выбору внешнего аудитора Банка и размеру
вознаграждения за его услуги;
рассмотрение кандидатур на должность руководителя службы внутреннего
аудита Банка и предоставление рекомендаций Совету директоров Банка по
кандидатуре лица на утверждение в данной должности;
предварительное рассмотрение плана работы службы внутреннего аудита и
подготовка предложений и рекомендаций по его содержанию;
оценка эффективности процедур внутреннего аудита Банка и подготовка
предложений по их совершенствованию;
предварительное рассмотрение отчетов, предложений и рекомендаций
руководителя службы внутреннего аудита;
разработка рекомендаций по устранению нарушений, выявленных службой
внутреннего аудита, внешним аудитором, Агентством Республики Казахстан по
регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций, и
предотвращению подобных нарушений в будущем;
рассмотрение документов по организации системы внутреннего контроля,
подготовленных исполнительными органами Банка, службой внутреннего
аудита, иными структурными подразделениями Банка, аудиторской
организацией, проводящей (проводившей) аудит;
предварительное (совместно со службой внутреннего аудита) рассмотрение
заключения аудитора Банка и представление результатов рассмотрения в
качестве материалов к годовому Общему собранию акционеров Банка;
подготовка рекомендаций о предварительном утверждении Советом директоров
Банка годового отчета Банка.
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13-2. Служба внутреннего аудита (при наличии).
В данном пункте необходимо указать фамилию, имя, при наличии - отчество и год
рождения каждого сотрудника Службы внутреннего аудита эмитента и даты
вступления их в должности.
Начальник Службы внутреннего аудита – Мустафина Елена Анатольевна, 1974 года
рождения; дата вступления в должность - 24.05.2010.
В соответствии с уставом Банка Служба внутреннего аудита осуществляет контроль за
финансово – хозяйственной деятельностью Банка.
К компетенции службы внутреннего аудита относятся следующие вопросы:
проверка и оценка эффективности системы внутреннего контроля;
проверка полноты применения и эффективности методологии оценки банковских
рисков и процедур управления банковскими рисками (методик, программ,
правил, порядков и процедур совершения банковских операций и сделок,
управления рисками);
проверка достоверности, полноты, объективности и своевременности
бухгалтерского учета и отчетности, а также надежности и своевременности сбора
и представления информации и отчетности;
проверка достоверности, полноты, объективности и своевременности
представления иных сведений в соответствии с нормативными правовыми
актами Республики Казахстан;
проверка применяемых способов (методов) обеспечения сохранности имущества
Банка;
оценка экономической целесообразности и эффективности совершаемых Банком
операций;
проверка процессов и процедур внутреннего контроля;
проверка систем, созданных в целях соблюдения требований нормативных
правовых актов Республики Казахстан;
осуществление контроля за эффективностью принятых подразделениями и
органами Банка мер, по результатам проверок подразделений Банка,
обеспечивающих снижение уровня выявленных рисков, или документирование
принятия руководством подразделения и (или) органами управления решения о
приемлемости выявленных рисков для Банка;
другие вопросы, предусмотренные внутренними документами Банка.
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14. Исполнительный орган эмитента.
По состоянию на «01» сентября 2010 года
ФИО, год
рождения члена
коллегиального
Исполнительного
органа эмитента

Занимаемые должности членов
Исполнительного органа эмитента за
последние три года и в настоящее время, в
хронологическом порядке, в том числе по
совместительству, даты вступления их в
должности

Участие члена
Исполнительного
органа эмитента в
оплаченном уставном
капитале эмитента и
организациях,
указанием долей
участия

Председатель Правления
АО «AsiaСredit Bank (АзияКредит Банк)»

Сундетов
Альданияр
Сабикатович,
1977года рождения

Дыканбаева
Асель Маратовна,
1979года рождения

10.04.2006 – 20.04.2007 – АО «Нефтебанк»,
Заместитель Председателя Правления, Директор
Административного департамента;
01.06.2007 – 05.01.2009 – АО «Альянс Банк»,
Управляющий директор;
18.12.2008 – 12.03.2009 – И.о. Заместителя
Председателя Правления АО СБ «ЛАРИБАБАНК»;
12.03.2009-01.10.2009 - Заместитель Председателя
Правления АО «AsiaСredit Bank (АзияКредит
Банк)»;
01.10.2009 – по настоящее время – Председатель
Правления АО «AsiaСredit Bank (АзияКредит
Банк)».
Управляющий директор по развитию бизнеса,
член Правления АО «AsiaСredit Bank
(АзияКредит Банк)»
08.06.2006–26.01.2009 – Начальник Управления
финансового лизинга АО «БТА Банк»;
26.01.2009– 07.12.2009 – Начальник Управления
правого и внутреннего контроля АО «AsiaСredit
Bank (АзияКредит Банк)»;
07.12.2009 – по настоящее время – Управляющий
директор по развитию бизнеса, член Правления
АО «AsiaСredit Bank (АзияКредит Банк)».

Нет

Нет
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Гульжан
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Управляющий директор по кредитованию,
Начальник Управления кредитования, член
Правления АО «AsiaСredit Bank
(АзияКредит Банк)»
03.09.2008 – 21.11.2008 – АО «Инвестиционный
Фонд Казахстана», Дирекция инвестиционных
проектов №3, Аналитик;
26.01.2009 - 07.12.2009 – Начальник Кредитного
Управления АО «AsiaСredit Bank (АзияКредит
Банк)»;
07.12.2009- по настоящее время - Управляющий
директор по кредитованию, член Правления АО
«AsiaСredit Bank (АзияКредит Банк)».

Нет

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,
Исполнительного органа и другим руководящим лицам эмитента.

членам

В данном пункте указываются общий размер вознаграждения (денежного, ценными
бумагами или в какой-либо другой форме), лицам, указанным в пунктах 13, 13-1 и 14, за
последние три месяца, предшествующие дате принятия решения о выпуске облигаций,
а также планируемый общий размер вознаграждения, подлежащий выплате
указанным лицам в течение последующих двенадцати месяцев, с даты принятия
решения о выпуске облигаций.
Общий размер вознаграждения, выплаченного членам Совета директоров и членам
комитетов Совета директоров за последние три месяца, предшествующие дате принятия
решения о выпуске первой облигационной программы составил 18 246 412 тенге.
Исполнительному органу Банка вознаграждение не выплачивалось.
Планируемый общий размер вознаграждения, подлежащий выплате членам Совета
Директоров и членам комитетов Совета директоров в течение последующих двенадцати
месяцев с даты принятия решения о выпуске облигационной программы – 55 831 735 тенге.
Исполнительному органу Банка выплата вознаграждения не предусмотрена.
17. Организационная структура эмитента.
1) структурные подразделения, филиалы и представительства эмитента.
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Организационная структура АО «AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)»
на «01» сентября 2010 года

Корпоративный секретарь

Советник Члена
СД

Общее собрание
акционеров

Совет Директоров

Кредитный комитет

КУАО

Комитет по аудиту

Внутренний
аудит
Председатель Правления

Советник ПП

Управляющий директор по развитию
бизнеса

Управляющий директор по
кредитованию

Управление маркетинга
и работы с филиалами

Управление
кредитования

Управление бухгалтерского
учета
и отчетности

Административное управление

Отдел анализа и сопровождения
проектов

Отдел внутриб.операций

Управление информационных
технологий

Юридическое
управление

Управление рисков
Главное операционное
управление
Отдел по работе
с проблемными кредитами

Финансовый директор

Отдел генеральной бухгалтерии
Отдел администрирования
кредитных операций
Отдел оформления и учета
операций казначейства

Управление
безопасности

Управление HR
Отдел налогового учета и
мониторинга

Отдел оценки и мониторинга
залогов
Управление международных
отношений

Канцелярия
Отдел финансового
планирования и
бюджета

Отдел маркетинга и
привлеечения
Управление проектного
финансирования

Управление
казначейства
Отдел розничного бизнеса

Отдел тех.мониторинга и учета
кред.операций

Директор филиала
в г. Астана

Административный директор

Директор филиала
В г. Алматы

СПФ №1

Филиальная сеть Банка

Директор филиала
в г. Атырау

20
ПРОСПЕКТ ВЫПУСКА ПЕРВОЙ ОБЛИГАЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ

АО «AsiaСredit Bank (АзияКредит Банк)»

2) общее количество работников, в том числе работников филиалов и
представительств.
Общее количество работников Банка по состоянию на 01.09.2010 года составляет 140
человек, в том числе в филиалах – 59 человек.
3) сведения о руководителях структурных подразделений эмитента.
Сведения о руководителях подразделений
Наименование структурного
подразделения

Фамилия, имя, отчество

Год
рождения

РУКОВОДСТВО БАНКА
Председатель Правления Банка
Управляющий директор
бизнеса, член Правления

по

Сундетов
Альданияр Сабикатович
развитию Дыканбаева
Асель Маратовна

Управляющий директор по кредитованию,
Балькебаева
Начальник Управления кредитования, член
Гульжан Куандыковна
Правления

1977

1979

1979

Финансовый директор, член Правления

вакансия

Управляющий директор по
административным вопросам

Кацин
Дмитрий Борисович

1976

Начальник Юридического Управления

Иншибаева
Сауле Исмагуловна

1980

Начальник Управления безопасности

Молдахметов
Адлет Омирсерикович

1975

Начальник Управления рисков

Мустафина
Елена Анатольевна
вакансия

Отдел финансовых рисков

Джаймухатова
Баян Шафхатовна

Начальник Отдела по работе с
проблемными кредитами

вакансия

Начальник Управления маркетинга и
работы с Филиалами

Гулиева
Яна Насирджановна

1974

Начальник Главного операционного
Управления

Сабиева
Асель Сержановна

1977

Начальник Управления бухгалтерского
учета и отчетности, Главный бухгалтер

Ивченко
Ольга Михайловна

1964

Начальник Службы внутреннего аудита

1974

1973
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Начальник отдела финансового
планирования и бюджета

вакансия

Начальник Управления Казначейства

Мамирова
Ризвана Гулюлдашевна

1975

Начальник Административного
Управления

Касьянов
Андрей Витальевич

1975

Начальник Управления информационных
технологий

Гундзилович
Галина Константиновна

1951

Начальник HR

Алахунова
Лейла Бостановна

1986

Сведения о руководителях филиалов эмитента
Сведения о руководителях филиалов
Наименование филиала
Филиал в городе Алматы
Филиал в городе Атырау
Филиал в городе Астана

Фамилия, имя, отчество

Год рождения

Нугыманов Берик
Табылдиевич
Турысбекова
Лязат Токтаровна
Жаныбекова
Заура
Максутовна

1976
1970
1968

3. АКЦИОНЕРЫ (УЧАСТНИКИ) И АФФИЛИРОВАННЫЕ ЛИЦА ЭМИТЕНТА
18. Акционеры (участники) эмитента.
1) Общее количество акционеров АО «AsiaСredit
состоянию на «01» сентября 2010 года:
Всего акционеров, в том числе:
Юридические лица
Физические лица

Bank (АзияКредит Банк)» по

10
0
10

Акционеры, владеющие 10 и более процентами долей (размещенных и голосующих
акций) эмитента:
Полное и сокращенное
наименование акционера –
юридического лица или
Ф.И.О акционера –
физического лица

Место нахождения акционера –
юридического лица или место
жительства акционера –
физического лица

Султан Нурбол
Сарыбайулы

Республика Казахстан, г. Астана,
ул. Акмолинская, д.2, кв.7

Доля от
размещенных
Количество
акций, %
акций, штук
на 01.09.2010
1 732 556

47,12

22
ПРОСПЕКТ ВЫПУСКА ПЕРВОЙ ОБЛИГАЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ

АО «AsiaСredit Bank (АзияКредит Банк)»

2) сведения о лицах, не являющихся акционерами (участниками) эмитента, но
обладающие правом контролировать деятельность
эмитента
через
другие
организации.
У Банка нет лиц, не являющихся акционерами Банка, но обладающих правом
контролировать деятельность Банка через другие организации.
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.
У Банка отсутствуют акционеры, владеющие 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, за исключением лиц,
указанных в подпунктах 1)-2) настоящего пункта.

19. Сведения о юридических лицах, у которых эмитент владеет десятью и более
процентами акций (долей).
По состоянию на «01» сентября 2010 года Банк не владеет процентами акций (долями) в
каких-либо юридических лицах.
По состоянию на «01» сентября 2010 года ТОО «Дочерняя компания Акционерного
общества «Совместный банк «ЛАРИБА-БАНК», в котором Банк владел 100% простых
акций, находится на стадии ликвидации. Видом деятельности ТОО «Дочерняя компания
Акционерного общества «Совместный банк «ЛАРИБА-БАНК» было
владение и
управление недвижимым имуществом, используемым для операционной деятельности
Банка.
Для формирования ликвидационного баланса «07» мая 2010 года ТОО «Дочерняя компания
Акционерного общества «Совместный банк «ЛАРИБА-БАНК» произвела возврат суммы
Уставного Капитала, внесенного Банком, в полном размере – 125 000 000 тенге.
20. Информация о промышленных, банковских, финансовых группах, холдингах,
концернах, ассоциациях, консорциумах, в которых участвует эмитент.
Полное наименование

Объединение
юридических лиц
«Ассоциация
финансистов
Казахстана»

Сокращенное
наименование

ОЮЛ
«Ассоциация
финансистов
Казахстана»

Вид деятельности

Общественная
организация, выражающая
интересы банков и
финансовых организаций

Место нахождения

г. Ал маты, ул. Айтеке
би, д.67
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S W I F T s.c.

Международная система
межбанковских
финансовых
телекоммуникаций

Avenue Adelei, B-1030
La Huple, Belgium

Акционерное
общество
«Казахстанская
фондовая биржа»

АО
«Казахстанская
фондовая
биржа»

Биржевая, фондовая
деятельность

г. Алматы, пр. Достык,
291/3

Акционерное
общество
«Центральный
депозитарий ценных
бумаг»

АО «
Центральный
депозитарий
ценных бумаг»

Услуги по хранению
ценных бумаг и
регистрации операций с
ними

г. Алматы, пр. Достык,
291/За

Товарищество с
ограниченной
ответственностью
«Первое кредитное
бюро"

TOO "Первое
кредитное
бюро"

Формирование
общебанковской базы
кредитных историй по
заемщикам

г. Ал маты,
ул.Наурызбай батыра,
д. 17

Международная
платежная
ассоциации
ВИЗА
Интернэшнл
(Visa
International)
АО
«Казахстанский
фонд
гарантирования
депозитов»

Услуги по выпуску
платежных карточек и
обработке транзакций по
платежным картам

Society for Worldwide
Interbank Financial
Telecommunication

Международная
платежная
ассоциации ВИЗА
Интернэшнл (Visa
International)
Акционерное
Общество
«Казахстанский
фонд
гарантирования
депозитов»
Western Union
Network (France)
SAS

Western Union

(415) 362-8472
20 Joice St Ste 2,
San Francisco, USA
94108 37.793 -122.4003

Защита прав депозиторовфизических лиц,
определяет правовые
основы
функционирования
системы обязательного
гарантирования депозитов.

г. Алматы, пр., м-н
Коктем-3, 21

Осуществление денежных
переводов

France, Paris.
48/50 rue de la Victoire.
75009.

21. Сведения о других аффилиированных лицах эмитента, не указанных в соответствии
с пунктами 13, 13-1, 14, 18, 19.

Физические лица.
№

Фамилия, имя,
отчество (при
наличии)

1

Султан
Анжелика
Салаваткызы

Дата
рождения

Основания
для
признания
аффилииров
анности

Дата
появления
аффилииров
анности

Примечания

27.07.1976

пп.2 п.1 ст.64

14/04/2008

супруга Крупного
акционера
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2

Султан Альнур

16.10.2001

пп.2 п.1 ст.64

14/04/2008

сын Крупного
акционера

3

Султан Ален

09.07.2004

пп.2 п.1 ст.64

14/04/2008

сын Крупного
акционера

4

Ахимбекова
Умит Каскатаевна

01.01.1949

пп.2 п.1 ст.64

14/04/2008

мать Крупного
акционера

5

Калмурзаев
Сарыбай
Султанович

10.06.1949

пп.2 п.1 ст.64

14/04/2008

отец Крупного
акционера

6

де Каниер Арлет

10.12.1933

пп.2 п.1 ст.64

25/11/2006

мать Председателя
Совета директоров

7

де Каниер Поль

30.07.1933

пп.2 п.1 ст.64

25/11/2006

отец Председателя
Совета директоров

8

де Каниер Анн

27.02.1958

пп.2 п.1 ст.64

25/11/2006

супруга Председателя
Совета директоров

9

де Каниер Сабин

1961

пп.2 п.1 ст.64

25/11/2006

сестра Председателя
Совета директоров

10

де Каниер Доминик

1965

пп.2 п.1 ст.64

25/11/2006

сестра Председателя
Совета директоров

11

де Каниер Франсис

1963

пп.2 п.1 ст.64

25/11/2006

брат Председателя
Совета директоров

12

де Каниер
Александр

14.08.1984

пп.2 п.1 ст.64

25/11/2006

сын Председателя
Совета директоров

13

Де Каниер
Эмануэль

14.05.1986

пп.2 п.1 ст.64

25/11/2006

дочь Председателя
Совета директоров

14

Де Каниер Анн
Валери

29.01.1988

пп.2 п.1 ст.64

25/11/2006

дочь Председателя
Совета директоров

15

Де Каниер Гаэль

30.06.1989

пп.2 п.1 ст.64

25/11/2006

сын Председателя
Совета директоров

16

Де Каниер Жереми

24.03.1993

пп.2 п.1 ст.64

25/11/2006

сын Председателя
Совета директоров

17

Еркебаев
Сагидулла Батаевич

25.07.1951

пп.2 п.1 ст.64

29/05/2008

отец Члена Совета
директоров

18

Ермаханова
Сауле Ердуллаевна

03.09.1953

пп.2 п.1 ст.64

29/05/2008

мать Члена Совета
директоров

01.03.1983

пп.2 п.1 ст.64

29/05/2008

брат Члена Совета
директоров

09.10.1984

пп.2 п.1 ст.64

29/05/2008

супруга Члена Совета
директоров

19

20

Еркебаев
Бахыт
Сагидуллаевич
Айсаутова
Гульдана
Мадияровна
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21

Айсаутов
Мадияр Абжанович

24.09.1958

пп.2 п.1 ст.64

29/05/2008

отец супруги Члена
Совета директоров

22

Кулова
Шолпан
Нуртазаевна

19.05.1960

пп.2 п.1 ст.64

29/05/2008

мать супруги Члена
Совета директоров

23

Айсаутова Лаура
Мадияровна

17.11.1985

пп.2 п.1 ст.64

29/05/2008

сестра супруги Члена
Совета директоров

24

Айсаутова
Улбала Мадияровна

24.09.1992

пп.2 п.1 ст.64

29/05/2008

сестра супруги Члена
Совета директоров

25

Жанхайдар
Мадиярулы Абжан

07.11.1999

пп.2 п.1 ст.64

29/05/2008

брат супруги Члена
Совета директоров

26

Мухамеджанов
Бектас Гафурович

07.11.1957

пп.2 п.1 ст.64

05/09/2008

отец Члена Совета
директоров

04.10.1960

пп.2 п.1 ст.64

05/09/2008

мать Члена Совета
директоров

16.02.1976

пп.2 п.1 ст.64

18/12/2008

супруга Председателя
Правления

27

28

Айтиева
Гульнара
Тельмановна
Сундетова
Жамиля
Советбековна

29

Сундетова
Роза Бахитовна

12.01.1938

пп.2 п.1 ст.64

18/12/2008

мать Председателя
Правления

30

Сундетов
Руслан
Альданиярович

10.04.2007

пп.2 п.1 ст.64

18/12/2008

сын Председателя
Правления

31

Дыканбаев
Марат Абдуллаевич

31.08.1934

пп.2 п.1 ст.64

07/12/2009

отец Члена Правления

32

Дыканбаева
Казкен Каировна

02.08.1946

пп.2 п.1 ст.64

07/12/2009

мать Члена Правления

33

Дыканбаева
Зауре Маратовна

06.05.1972

пп.2 п.1 ст.64

07/12/2009

сестра Члена
Правления

34

Дыканбаева
Алия Маратовна

12.12.1973

пп.2 п.1 ст.64

07/12/2009

сестра Члена
Правления

35

Дыканбаева
Айжан Маратовна

01.05.1978

пп.2 п.1 ст.64

07/12/2009

сестра Члена
Правления

36

Дыканбаева
Ботагоз Маратовна

19.08.1983

пп.2 п.1 ст.64

07/12/2009

сестра Члена
Правления

37

Дыканбаев
Алибек Маратович

13.08.1988

пп.2 п.1 ст.64

07/12/2009

брат Члена Правления

38

Серикбаев
Ербол Оралбекович

07.01.1983

пп.2 п.1 ст.64

07/12/2009

супруг Члена
Правления

39

Оралбек
Ануар Ербол-улы

23.06.2008

пп.2 п.1 ст.64

07/12/2009

сын Члена Правления
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41

Серикбаева
Асия Демеухановна

05.05.1959

пп.2 п.1 ст.64

07/12/2009

мать супруга Члена
Правления

42

Серикбаев
Ержан Оралбекович

18.08.1981

пп.2 п.1 ст.64

07/12/2009

брат супруга Члена
Правления

43

Бектанов
Кайрат Карибаевич

03.07.1969

пп.2 п.1 ст.64

07/12/2009

супруг Члена
Правления

44

Бектанов
Айтуар Кайрат-улы

17.12.2001

пп.2 п.1 ст.64

07/12/2009

сын Члена Правления

05.07.2006

пп.2 п.1 ст.64

07/12/2009

дочь Члена Правления

04.01.1926

пп.2 п.1 ст.64

07/12/2009

отец Члена Правления

45

46

Бектанова
Жамиля Кайраткызы
Балькебаев
Куандык
Смагулович

47

Сулейменова
Дамира Салиховна

29.08.1939

пп.2 п.1 ст.64

07/12/2009

мать Члена Правления

48

Бектанов
Карибай
Канапьянович

25.03.1935

пп.2 п.1 ст.64

07/12/2009

отец супруга Члена
Правления

49

Бектанова
Кульбан Карабаевна

25.06.1935

пп.2 п.1 ст.64

07/12/2009

мать супруга Члена
Правления

50

Бектанов
Мурат Карибаевич

18.09.1965

пп.2 п.1 ст.64

07/12/2009

брат супруга Члена
Правления

51

Бектанова
Айгуль Карибаевна

01.04.1964

пп.2 п.1 ст.64

07/12/2009

сестра супруга Члена
Правления

52

Бектанова
Карима Кайратовна

24.01.1994

пп.2 п.1 ст.64

07/12/2009

дочь супруга Члена
Правления

Юридические лица.

№

1

Полное
наименование
юридического
лица

Дата и номер
государственной
регистрации,
почтовый адрес и
фактическое место
нахождения

"Chartwell Asset
Management
Services S.A."

№ fed. CH-6602056004-5, дата
регистрации:
22.03.2005 года,
Suisse, Geneve, rue
des Vollandes 5

Основания
для
признания
аффилииро
ванности

пп.4 п.1
ст.64

Дата
появления
аффилииро
ванности

Примечания

25/11/2006

юридическое лицо,
которое
контролируется
лицом,
являющимся
должностным
лицом
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2

3

4

5

6

ТОО "Арал
Петролиум
Кэпитал"

ТОО "СП МК
стройсервис"

ТОО "Меридиан
Капитал"

Акционерное
Общество
"КазТрансОйл"

Акционерное
общество
«Управляющая
компания «Asia
Capital»

Свидетельство о
государственной
регистрации №
65245-1910-ТОО
(ИУ) от
25.08.2004г.,
индекс 050012,
г.Алматы,
ул. Джамбула, 77
Свидетельство о
государственной
регистрации №
87006-1910-ТОО от
20.07.2007г.,
индекс 050012,
г.Алматы,
ул. Джамбула, 77
Свидетельство о
государственной
регистрации №
79773 – 1910 - ТОО
от 17.08.2006 года,
г.Алматы,
ул.Манаса 32/а,
оф. 604
Свидетельство о
государственной
(пере)регистрации
6636-1901-АО от 31
мая 2004г.,
первичная
регистрация от
14.05.1997 года,
г. Астана, пр.
Кабанбай батыра,
д. 19
Свидетельство о
государственной
регистрации №
88244 -1910-АО от
17.06.2009 года,
индекс 050060,
г. Алматы,
ул. Розыбакиева,
181-а

АО «AsiaСredit Bank (АзияКредит Банк)»

пп.4 п.1
ст.64

пп.5 п.1
ст.64

пп.4 п.1
ст.64

пп.4 п.1
ст.64

пп.5 п.1
ст.64

05/09/2008

юридическое лицо,
которое
контролируется
лицом,
являющимся
должностным
лицом

05/09/2008

юридическое лицо,
по отношению к
которому лицо,
являющееся
должностным
лицом, является
крупным
акционером либо
имеет право на
соответствующую
долю в имуществе

14/04/2008

юридическое лицо,
которое
контролируется
лицом,
являющимся
крупным
акционером

05/01/2009

юридическое лицо,
которое
контролируется
лицом,
являющимся
крупным
акционером

20/03/2009

юридическое лицо,
по отношению к
которому лицо,
являющееся
крупным
акционером либо
должностным
лицом общества,
является крупным
акционером либо
имеет право на
соответствующую
долю в имуществе
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7

8

9

10

ТОО «Беркут
Аэропорт»

Свидетельство о
государственной
регистрации №
28411-1901-ТОО от
05.02.2008,
г. Астана, район
Сарыарка, пр. Абая,
д.9, кв.7

ТОО "Сhemical
Logistic Ind."

Свидетельство о
государственной
регистрации №
98035-1910-ТОО от
05.11.2009года,
г. Алматы,
ул. Богенбай
батыра, д. 104,
кв. 14

ТОО «Dala Invest
Group»

Свидетельство о
государственной
регистрации № 6121907-04-ТОО от
28.07.2006 года,
Алматинская
область, Илийский
район, поселок
Утеген Батыра,
ул. Новая, 17

ТОО«Крестьянское
хозяйство
«Монтажник»

Свидетельство о
государственной
регистрации № 728
– 1907- 04 – ТОО от
20.12.2006 года
Алматинская
область, Илийский
район, поселок
Утеген Батыра,
ул. Новая, 17

АО «AsiaСredit Bank (АзияКредит Банк)»

пп.4 п.1
ст.64

пп.5 п.1
ст.64

пп.5 п.1
ст.64

пп.5 п.1
ст.64

14/04/2008

02/11/2009

07/12/2009

07/12/2009

юридическое лицо,
которое
контролируется
лицом,
являющимся
крупным
акционером либо
должностным
лицом общества
юридическое лицо,
которое
контролируется
лицом,
являющимся
должностным
лицом
юридическое лицо,
по отношению к
которому лицо,
являющееся
должностным
лицом, является
крупным
акционером либо
имеет право на
соответствующую
долю в имуществе
юридическое лицо,
по отношению к
которому лицо,
являющееся
должностным
лицом, является
крупным
акционером либо
имеет право на
соответствующую
долю в имуществе
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22. Сделки с участием аффилиированных лиц.
В данном пункте раскрывается информация о сделках, проведенных эмитентом за
последний год с участием лиц, являющихся по отношению к эмитенту
аффилиированными, в соответствии с законодательством Республики.

№

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Наименование
юридического лица
и его место нахождения
или Ф.И.О.
физического лица и
год рождения
ТОО «Арал Петролиум
Кэпитал», 050012, г.
Алматы, ул. Джамбула,
77
ТОО «Арал Петролиум
Кэпитал», 050012,
г.Алматы, ул. Джамбула,
77
ТОО «Арал Петролиум
Кэпитал», 050012,
г.Алматы, , ул.
Джамбула, 77
Балькебаева Гульжан
Куандыковна,
23.12.1979
Балькебаева Гульжан
Куандыковна,
23.12.1979
Балькебаева Гульжан
Куандыковна,
23.12.1979
Балькебаева Гульжан
Куандыковна,
23.12.1979
Де Канниер Винсент,
24.10.1958
ТОО «Беркут
Аэропорт»,
г. Астана, район
Сарыарка, пр. Абая,
д.9, кв.7
ТОО «Беркут
Аэропорт»,
г. Астана, район
Сарыарка, пр. Абая,
д.9, кв.7
Султан Нурбол
Сарыбайулы, 30.04.1976

Дата
заключения
сделки, вид
сделки

04.09.2009
выдача
займа
12.08.2009
открытие
текущего
счета
12.08.2009
открытие
текущего
счета
15.05.2009
срочный
депозит
25.03.2009
срочный
депозит
27.04.2009
открытие
карт-счета
25.03.2009
срочный
депозит
09.12.2009
срочный
депозит

Сумма
сделки,
тыс.
тенге

Остаток
на
01.09.10г.,
тыс.
тенге

Орган, которым принято
решение о данной сделке

90 000

48 963

Решение Совета
Директоров

0

12 009

Решение заочного
Голосования Членов
Совета Директоров

0

80

Решение заочного
Голосования Членов
Совета Директоров
Решение заочного
Голосования Членов
Совета Директоров
Решение заочного
Голосования Членов
Совета Директоров
Решение заочного
Голосования Членов
Совета Директоров
Решение заочного
Голосования Членов
Совета Директоров
Решение заочного
Голосования Членов
Совета Директоров

1 336

520

200

188

0

67

6 926

6 192

8 799

7 721

01.07.2009
выдача
займа

262 500

135 625

Решение Совета
Директоров

14.06.2009
открытие
текущего
счета

0

4 715

Решение заочного
Голосования Членов
Совета Директоров

16.02.2009
открытие
карт-счета

0

2 416

Решение заочного
Голосования Членов
Совета Директоров
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12

Султан Нурбол
Сарыбайулы, 30.04.1976

13

Султан Нурбол
Сарыбайулы, 30.04.1976

14

Султан Нурбол
Сарыбайулы, 30.04.1976

15

Султан Нурбол
Сарыбайулы, 30.04.1976

16

Мухамеджанов Адиль
Бектасович, 04.08.1981

17

Сулейменова Дамира
Салиховна, 29.08.1939

18

Сулейменова Дамира
Салиховна, 29.08.1939
ИТОГО:

17.02.2009
депозит до
востребован
ия
17.02.2009
депозит до
востребован
ия
21.10.2009
открытие
карт-счета
01.07.2009
выдача
гарантии
27.03.2010
открытие
карт-счета
09.06.2009
срочный
депозит
30.03.2009
срочный
депозит

АО «AsiaСredit Bank (АзияКредит Банк)»

133 005

Решение заочного
Голосования Членов
Совета Директоров

0

10 763

Решение заочного
Голосования Членов
Совета Директоров

0

90

Решение заочного
Голосования Членов
Совета Директоров

262 500

262 500

Решение Совета
Директоров

0

4 816

1 045

1 181

1 075

1 075

634 381

631 926

0

Решение заочного
Голосования Членов
Совета Директоров
Решение заочного
Голосования Членов
Совета Директоров
Решение заочного
Голосования Членов
Совета Директоров

22-1. При выпуске облигаций специальной финансовой компанией раскрывается
информация об аффилиированности сторон сделки секьюритизации с указанием
основания для признания аффилиированности и даты ее возникновения.
Банк не является специальной финансовой компанией.

4. 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.
Банк не имеет дочерних организаций и не входит в группы по международному
стандарту финансовой отчетности IAS 27, таким образом, раздел заполнен на
основании неконсолидированной финансовой отчетности и других показателей.
23. Краткое описание общих тенденций в деятельности эмитента, в том числе по
основным видам деятельности эмитента.
1) сведения об организациях, являющихся конкурентами эмитента.
Наименован
ие банка

Деятельность
АО «Цеснабанк» – единственный банк второго уровня, головной офис которого находится в
городе Астане. Основан в январе 1992г. Придерживаясь принципов универсальности, Банк
оказывает следующие банковские услуги: открытие и обслуживание текущих счетов,
международных пластиковых карт VISA, открытие и ведение срочных вкладов, кредитование
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физических и юридических лиц, продажа дорожных чеков American Express, быстрые
денежные переводы как по Казахстану, так и по всему миру. В настоящее время филиальная
сеть Банка представлена 18 филиалами и 59 пунктами обслуживания клиентов в 23
областных и региональных центрах Казахстана. В Банке обслуживается около 100 000
частных лиц и свыше 15 000 корпоративных клиентов и клиентов малого и среднего бизнеса.

АО
«Цеснабанк»

Активы
Собственный капитал
Кредитный портфель
Депозиты клиентов (без учета
вкладов дочерних компаний
спец. назначения)
Чистая прибыль
ROA
ROE

01.01.2009
140 110 419
15 803 929
92 977 809

01.07.2009
149 183 093
18 041 394
97 466 682

01.01.2010
176 139 519
18 037 572
129 769 478

тыс. тенге
01.09.2010
202 336 516
18 435 476
129 122 849

79 296 448
-5 972 468
-4,3%
-37,8%

88 401 739
1 759 395
2,4%
20,8%

118 329 497
1 722 988
1,1%
10,0%

154 660 758
474 702
0,35%
3,86%

Moody's Investors Service: B3/негативный/NP
Standard & Poor's: B-/негативный/C, kzB+
Источник: сайт Банка, Агентство Республики Казахстан по регулированию и надзору
финансового рынка и финансовых организаций
АО «Delta Bank» - развивающийся финансовый институт, деятельность которого
направлена на предоставление широкого спектра банковских продуктов и услуг с
учетом рыночных предложений и потребностей клиентов. Банк основан 01.09.1993г.
После переезда центрального офиса из г. Актау в г. Алматы, Банк приобрел статус
республиканского, что способствовало укреплению корреспондентских отношений с
ведущими банками Казахстана и расширению сотрудничества с коммерческими
банками России и Прибалтики. Ребрендинг банка связан с принятием новой
стратегии, которая направлена на развитие розничного, малого и среднего бизнеса.
Кроме того, Банк перестал быть отраслевым вследствие сокращения в составе
клиентов доли компаний нефтяного сектора. Региональная сеть АО «Delta Bank»
насчитывает 9 филиалов. В планах Банка – расширение территориального
присутствия за счет открытия дополнительных филиалов.
АО
«Deltabank»

Активы
Собственный капитал
Кредитный портфель
Депозиты клиентов (без учета
вкладов дочерних компаний
спец. назначения)
Чистая прибыль
ROA
ROE

01.01.2009
25 154 667
5 807 511
20 845 964

01.07.2009
28 087 736
6 512 891
19 106 618

01.01.2010
30 494 363
7 272 394
20 805 815

тыс.тенге
01.09.2010
35 564 676
8 389860
25 602 791

14 773 685
190 856
0,8%
3,3%

16 078 615
47 258
0,4%
1,5%

17 611 934
67 840
0,2%
1,0%

22 627 465
28 677
0,12%
0,51%

Moody's Investors Service:B3/негативный/NP
Источник: сайт Банка, Агентство Республики Казахстан по регулированию и надзору
финансового рынка и финансовых организаций
АО «Банк «Астана-Финанс» был создан в августе 2008 года. Стратегия Банка - построение
универсального, высокотехнологичного эффективного Банка с дифференцированной
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клиентской базой. В краткосрочной перспективе Банк планирует сфокусироваться на
качественном обслуживании: корпоративного сегмента, сегмента МСБ и сегмента VIPобслуживания физических лиц. До конца 2010 года АО «Банк «Астана-Финанс» откроет еще
4 филиала по Казахстану. Ранее открыты филиалы Банка в Атырау, Актау, Алматы, Астане,
Караганде. Таким образом, филиальная сеть достигнет 10 единиц — как предусмотрено
стратегическим планом развития.

АО «Банк
«Астана
Финанс»

Активы
Собственный капитал
Кредитный портфель
Депозиты клиентов (без учета
вкладов дочерних компаний
спец. назначения)
Чистая прибыль
ROA
ROE

01.01.2009
6 583 575
1 923 614
3 923 079

01.07.2009
13 987 987
5 230 426
10 582 604

01.01.2010
12 293 227
5 278 942
8 836 036

тыс. тенге
01.09.2010
18 516 338
3 568 086
1 196 390

3 545 996
-76 385
-1,2%
-4,0%

5 329 645
-584 350
-11,4%
-32,7%

3 428 357
-479 679
-4,4%
-11,6%

11 322 864
1 801 292
14,59%
75,73%

Источник: сайт Банка, Агентство Республики Казахстан по регулированию и надзору
финансового рынка и финансовых организаций

2) сравнительная характеристика деятельности эмитента со среднеотраслевыми
показателями внутри Республики Казахстан.
По состоянию на «01» сентября 2010 года, согласно данным Агентства РК по
регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций, банковский
сектор Республики Казахстан представлен 38 банками второго уровня. Совокупные активы
банков второго уровня на 01.09.2010 года составили 11 967,4 млрд. тенге.
По размеру активов АО «AsiaСredit Bank (АзияКредит Банк)» по состоянию на «01»
сентября 2010 года занимает 28 место среди банков второго уровня Республики Казахстан,
доля Банка в совокупных активах составила 0,08% или 9,728 млрд. тенге.
Основные финансовые показатели банков второго уровня Республики Казахстан
и АО «AsiaСredit Bank (АзияКредит Банк)» на «01» сентября 2010 года.
млрд. тенге

Активы
Собственный
капитал
Кредиты, брутто
Депозиты клиентов
(без учета вкладов
дочерних компаний
спец. назначения)

АО «AsiaСredit
Bank (АзияКредит
Банк)»
9,7

БВУ РК
11 967,4

Доля АО «AsiaСredit
Место
Bank (АзияКредит Банка среди
Банк)»
БВУ
0,08%
28

5,6

1 224,5

0,45%

26

5,1

9, 118

0,05%

23

3,1

6 848,9

0,04%

26

Источник: Агентство Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций
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Динамика основных показателей АО «AsiaСredit Bank (АзияКредит Банк)» по годам.

Активы
Собственный капитал
Кредиты, брутто
Депозиты клиентов

01.01.2007
5,9
2,5
2,7
2,9

01.01.2008
6,4
3,9
2,8
2,1

01.01.2009
5,8
3,7
2,8
1,9

млрд. тенге
01.01.2010
9,9
5,3
3,8
3,4

Размер совокупного собственного капитала банковского сектора РК по состоянию на
01.09.2010 года составил 1 224,5 млрд.тенге. Собственный капитал АО «AsiaСredit Bank
(АзияКредитБанк)» - 5,6 млрд. тенге.
По состоянию на 01.09.2010 года ссудный портфель банковского сектора РК был равен
9 118,9 млрд. тенге. На долю трех крупнейших банков страны (АО «БТА Банк», АО
«Казкоммерцбанк», АО «Народный Банк Казахстана») приходится 59,7% всех выданных
кредитов в банковском секторе экономики. По размеру ссудного портфеля АО «AsiaСredit
Bank (АзияКредит Банк)» занимает 23 место среди всех банков второго уровня РК, на его
долю приходится 0,06%, или 5,1 млрд. тенге.
Качество ссудного портфеля на «01» сентября 2010 года

Стандартные
Сомнительные
Сомнительные 1 категории
Сомнительные 2 категории
Сомнительные 3 категории
Сомнительные 4 категории
Сомнительные 5 категории
Безнадежные

АО «AsiaСredit Bank
(АзияКредит Банк)»

БВУ РК

88,7 %
7,7%
4,3%
1,6%
0,15 %
0,65%
1%
3,6 %

26%
51%
18,1%
6%
8,5%
6,4%
6,8%
23%

Объем чистого дохода/(убытка), полученного банками второго уровня в 2009 году составил
(-2 834 млрд. тенге); без учета АО «БТА Банк», АО «Альянс банк», АО «Темiрбанк» чистая
прибыль банков второго уровня в 2009 году составила 5,9 млрд. тенге, в том числе чистый
доход портфеля АО «AsiaСredit Bank (АзияКредит Банк)» - 0,227 млрд. тенге.
Пруденциальные нормативы на «01» сентября 2010 года
АО «AsiaСredit Bank (АзияКредит Банк)»
Коэффициенты достаточности собственного капитала
k1-1
0,503
k1-2
0,633
k2
0,725
Коэффициенты ликвидности
k4
1,295
k4-1
15,800
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k4-2
10,137
k4-3
9,834
k4-4
3 413,339
k4-5
53,500
k4-6
18,710
Коэффициент максимального размера инвестиций банка
K6
0,197

3) прогноз в отношении будущего развития отрасли и положения эмитента в данной
отрасли.
Период посткризисного развития экономики Казахстана предполагает: период
восстановительного роста и период качественного и сбалансированного роста экономики.
Продолжительность периода восстановительного роста будет зависеть от тенденций
развития мировой экономики. Учитывая текущие условия развития казахстанской
экономики, а также прогнозы международных экспертов касательно перспектив развития
мировой экономики, этап восстановительного роста экономики Казахстана может
завершиться к 2012 году. По оценкам, к 2012 году ВВП на душу населения достигнет
уровня 2008 года, самого высоко показателя за предыдущие годы.
Поддержанию экономической активности будет способствовать сохранение активности в
государственном секторе экономики, а также меры государственной поддержки секторов
экономики, реализуемые в рамках Плана совместных действий Правительства,
Национального Банка РК и Агентства РК по регулированию и надзору финансового рынка и
финансовых организаций по обеспечению стабильности экономики и финансовой системы
на 2009 – 2010 годы.
Разрешение проблем в банковском секторе будет способствовать росту экономики в 2010
году и даст толчок к росту кредитования. Многие банки уже пересмотрели свои стратегии
развития в среднесрочной перспективе. Немаловажную роль в вопросе развития банков
играет показатель внешних заимствований в структуре обязательств банков и системы
управления рисками, во многом определяющими финансовую устойчивость банков. В
результате, в краткосрочной и среднесрочной перспективе, именно наличие отлаженных
систем управления рисками, показатели качества кредитного портфеля и способность
банков погашать свои внешние и внутренние заимствования будут определять дальнейшее
развитие банковской системы Казахстана.
На текущий период в структуре задолженности АО «AsiaСredit Bank (АзияКредит Банк)»
внешние источники фондирования не имеются.
Основной стратегической целью развития Банка является дальнейшее укрепление своей
позиции как универсального банка, предоставляющего широкий спектр банковских услуг и
продуктов розничным клиентам, корпоративным клиентам, клиентам малого и среднего
бизнеса.
Для реализации поставленных стратегических целей Банк определил следующие основные
направления:
содействие развитию малого и среднего бизнеса в Казахстане;
осуществление и расширение спектра банковских услуг в соответствии с
международными стандартами банковского бизнеса;
получение чистого дохода и использование его в интересах акционеров.
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На 2010 год Банком запланировано:
увеличение активов Банка на 40%;
рост кредитного портфеля на 83%;
увеличение депозитов клиентов на 74%.
Значительный рост основных показателей Банка по результатам 2009 года достигнут
благодаря сбалансированной стратегии развития и профессионализму менеджмента Банка:
активы выросли на 69%;
кредитный портфель – на 24%;
депозиты клиентов – на 78%;
собственный капитал – на 43%.
24. Сведения о контрактах, соглашениях, заключенных эмитентом,
которые
впоследствии могут оказать существенное влияние на деятельность эмитента.
Банк не заключал контракты, соглашения, которые впоследствии могут оказать
существенное влияние на его деятельность.
25. Сведения о лицензиях, патентах, разрешениях, полученных эмитентом для
осуществления его деятельности.
Государственная лицензия № 1.2.75/83 от «28» мая 2009 года на проведение банковских и
иных операций, предусмотренных банковским законодательством в национальной и в
иностранной валюте и на занятие брокерско-дилерской деятельностью на рынке ценных
бумаг с правом ведения счетов клиентов в качестве номинального держателя,, выданная
Агентством Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и
финансовых организаций.
26. Объемы реализованной продукции.
Объемы реализованной продукции (выполненных работ, услуг) за последних два года.
Анализ изменений в объемах реализованной продукции (оказанных работ, услуг)
эмитента за последние два года или за период фактического существования.
млн.тенге

№
Показатели
1

2

Объем выданных
займов, включая
провизии
Депозиты

01.01.2008.0 01.01.2009

Измене
ние,
в%

01.01.2009

01.01.2010

Изме
нение,
в%

2 540 031

1 460 771

- 42,49

1 460 771

3 669 617

151,21

829 287

700 196

- 15,56

700 196

1 584 608

126

Для реализации стратегических целей задачей Банка в среднесрочной перспективе является
увеличение кредитного портфеля и укрепление позиций в сфере кредитования субъектов
малого и среднего бизнеса. В результате ряда мероприятий, направленных на привлечение
новых клиентов и повышение качества предоставляемых услуг, рост депозитов в 2009 году
по сравнению с 2008 годом составил 126%, объем выданных займов в 2009 году
значительно превысил аналогичные показатели 2007 и 2008 г.г. – на 44,5% и 151,21%
соответственно. Наибольший объем выданных займов пришелся на 2-е полугодие 2009
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года: 75% от общего объема было выдано в период с 01.07.2009 по 31.12.2009. При этом,
доля кредитов, выданных физическим лицам, составляет 5% (201 144 тыс. тенге),
юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям на предпринимательские цели
– 95% (3 468 474 тыс. тенге) от общего объема выданных займов. Доля краткосрочных
займов (до 1 года) в общем объеме составила 41%.
27. Факторы, позитивно и негативно влияющие на доходность продаж (работ, услуг)
по основным видам деятельности эмитента.
Позитивные факторы
Увеличение
клиентской
базы,
сбалансированный рост кредитного портфеля
и депозитной базы.
Взвешенная и адекватная кредитная политика,
диверсифицированный кредитный портфель.
Ликвидность Банка позволяет расширять
продуктовую линейку и развивать кредитный
бизнес.

Негативные факторы
Усиление конкуренции, снижение доходности
банковских операций.
Рост стоимости ресурсов на внутреннем рынке.
Как последствия финансового кризиса на
доходность
продаж
Банка
негативное
воздействие оказало увеличение провизий по
выданным займам, уменьшение процентного
дохода.

Квалифицированный и профессиональный
персонал.
Современная IT инфраструктура.
Акционеры и менеджмент Банка направляют
свои действия на поиск дальнейших путей
роста Банка и обеспечение его устойчивого
финансового положения.
Адекватная система управления рисками.
Ребрендинг Банка.

28. Деятельность эмитента по организации продаж своей продукции (работ, услуг).
1) поставщики эмитента, на которых приходится 10 (десять) и более процентов
общего объема всех поставок: Отсутствуют.
2) потребители, на долю которых приходится 10 (десять) и более процентов общей
выручки от реализации продукции (услуг) эмитента: Отсутствуют.
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.
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Импорт и экспорт в общем объеме услуг, оказываемых Банку и, соответственно,
реализуемых Банком, отсутствует.
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.
Банк не заключал сделку (сделки), которая (которые) превышает (превышают) десять
процентов балансовой стоимости активов Банка и, подлежащая (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.
Структура будущих обязательств Банка по состоянию на «01» сентября 2010 года
Наименование счета

Сумма,
тыс.тенге

Прочие предоплаты

1 598

Расчеты по налогам и другим
обязательным платежам в бюджет
Расчеты с акционерами

4 110
35 212

Расчеты с работниками

23 134

Прочие кредиторы по банковской
деятельности

3 766

Резерв на отпускные выплаты

1 058

Прочие кредиторы по неосновной
деятельности

8 437

Кредиторы по гарантиям

5 247

Прочие транзитные счета

58 735

ИТОГО:

141 297

Примечание

Предоплата клиентами за аренду сейфовых
ячеек
Начисленные налоги, срок оплаты которых
еще не наступил
Невыплаченные дивиденды
Начисленные
прочие
выплаты,
фактическая выплата по которым будет
произведена в первой декаде следующего
месяца
Начисления по услугам за текущий месяц
по банковской деятельности
Резерв по отпускам, фактическая выплата
будет произведена в период отпусков
Кредиторская задолженность по НДС по
лизингу, начисления расходов за текущий
месяц по небанковской деятельности
Предоплаченные
суммы
комиссий
(клиентские)
по
гарантийным
обязательствам
Суммы клиентов до выяснения, а также
суммы клиентов для перевода по системе
Western Union, взаиморасчеты по которым
проводятся на периодической основе – 2
раза в неделю

Банк не имеет будущих обязательств, которые могут оказать негативное влияние на его
деятельность. Банк не привлекал заемные средства на внутреннем и международном
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рынках, также отсутствуют обязательства перед держателями ценных бумаг. При этом
обязательства перед держателями ценных бумаг Банка возникнут в будущем, после их
размещения, в частности, в пределах данной облигационной программы. Размер таких
обязательств Банка будет отражен в соответствующих проспектах выпусков ценных бумаг.
Учитывая отсутствие существенных будущих обязательств, которые могли бы оказать
влияние на финансово-хозяйственную деятельность Банка, возникновение обязательств
перед держателями ценных бумаг по погашению основного долга и выплаты купонного
вознаграждения в рамках облигационной программы, не окажут негативного влияния на
деятельность Банка.
гарантии эмитента по облигациям иных эмитентов, обеспеченным гарантиями
третьих лиц, включая информацию о таком эмитенте, количестве облигаций,
условиях гарантии, дате погашения и валюте гарантируемого выпуска.
Банк подобных гарантий не давал.
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.
Банк не участвует в судебных процессах, по результатам которых может произойти
прекращение или ограничение деятельности Банка, наложение на него денежных и иных
обязательств.
6) сведения обо всех административных санкциях, налагавшихся на эмитента и его
должностных лиц уполномоченными государственными органами и/или судом
в течение последнего года.
Дата
применения
санкции

8 июля
2010 года

14 июля
2010 года

14 июля
2010 года

Орган,
применивший
санкцию
Агентство РК по
регулированию и
надзору финансового
рынка и финансовых
организаций
Агентство РК по
регулированию и
надзору финансового
рынка и финансовых
организаций

Причины санкции

Нарушение ведения
бухгалтерского учета

Представление
недостоверных сведений
(информации) в
уполномоченный орган

Невыполнение
Агентство РК по
обязанности
по указанию
регулированию и
ставки
вознаграждения
в
надзору финансового
достоверном,
годовом,
рынка и финансовых
эффективном,
организаций
сопоставимом исчислении
в договорах

Вид и
размер
санкции

Степень
исполнения
санкции

штраф,
115 939 тенге

Исполнено

штраф,
70 650 тенге

Исполнено

штраф,
70 650 тенге

Исполнено
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14 июля
2010 года

16 июля
2010 года

3 августа
2010 года

3 августа
2010 года

Агентство РК по
регулированию и
надзору финансового
рынка и финансовых
организаций
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Нарушение ведения
бухгалтерского учета

Агентство РК по
Осуществление операций
регулированию и
и сделок в нарушение
надзору финансового
банковского
рынка и финансовых
законодательства
организаций
Агентство РК по
Представление
регулированию и
недостоверных сведений
надзору финансового
(информации) в
рынка и финансовых уполномоченный орган
организаций
Представление в
Агентство РК по
уполномоченный орган
регулированию и
информации, не
надзору финансового
содержащей сведений,
рынка и финансовых представление которых
организаций
требуется в соответствии
с банковским
законодательством РК

штраф,
58 650 тенге

Исполнено

штраф,
38 276 тенге

Исполнено

штраф,
141 300 тенге

Исполнено

штраф,
141 300 тенге

Исполнено

В течение 2009 года административные санкции на Банк и его должностных лиц
уполномоченными государственными органами и/или судом не налагались.
7) факторы риска. Представить подробный анализ факторов риска, которым будут
подвергаться держатели облигаций.
Управление рисками играет важную роль в деятельности Банка. Основные риски, присущие
деятельности Банка, включают: кредитный риск, риск ликвидности, рыночный, правовой,
процентный, валютный, операционный и прочие.
Процесс управления банковскими рисками предполагает выявление риска, его
идентификацию, оценку, организацию комплекса мероприятий, направленных на снижение
уровня риска, принятие приемлемого уровня риска и мониторинг за состоянием уровня
совокупного риска.
Риски в Банке отслеживаются на ежедневной, еженедельной и ежемесячной основе путем
предоставления отчетности (ведомость расчета сводных ресурсов, выполнение
пруденциальных нормативов, отчет риск-менеджера, отчет Председателю Совета
Директоров).
Ведение работы по осуществлению эффективности системы управления рисками и
контроль за обеспечением целостности и нормального функционирования системы
управления рисками в Банке возлагаются на риск-менеджера, а также членов Совета
Директоров, Правления Банка.
Совет директоров устанавливает лимиты по открытым валютным позициям и лимит
валютной нетто-позиции. Правление устанавливает лимиты позиций по операциям спот,
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форфарду, своп по каждому виду валют и по всем валютам. Правление устанавливает
диапазон лимитов «stop-loss» для финансовых инструментов.
Риск ликвидности
Краткосрочного и среднесрочного несовпадения сумм требований и обязательств, которые
приводят к задержке платежей или к общему кризису неплатежеспособности Банка.
Банком обеспечивается и контролируется на ежедневной основе выполнение обязательных
нормативов ликвидности, также, используются методики прогнозирования и текущего
управления обязательными нормативами ликвидности, позволяющие поддерживать
значения нормативов в заданных пределах.
Анализ состояния ликвидности Банка проводится на ежедневной, еженедельной и
ежемесячной основе. Правление Банка, Комитет по управлению активами и
обязательствами и Управление Казначейства в пределах своей компетенции принимают
решения, касающиеся управления ликвидностью, используя результаты всей совокупности
вышеописанных методов анализа и оценки ликвидности.
Валютный риск
Валютный риск – риск возникновения потерь, связанных с изменением курсов иностранных
валют при осуществлении банком своей деятельности. Защита от данного вида риска
становится особенно актуальной в кредитной деятельности Банка, в силу того, что
кредитные операции являются самыми прибыльными для Банка и, соответственно,
значительная часть активов Банка размещена именно в кредитах. Опасность потерь
возникает из-за переоценки позиций банка по валютам в стоимостном выражении.
Минимизация валютных рисков достигается путем установления лимитов открытых
позиций и лимитов «stop-loss» по каждому из торгуемых инструментов.
Процентный риск
Риск возникновения потерь вследствие неблагоприятного изменения ставок
вознаграждения. В целях минимизации и/или недопущения процентного риска, Банк
использует следующие методы: управление процентными дисбалансами (процентный
GAP); управление средневзвешенным сроком погашения (временной GAP); Комитет по
управлению активами и обязательствами устанавливает лимиты на активы, подверженные
процентному риску. Для защиты от риска изменения ставки рефинансирования
используются рекомендации Комитета по управлению активами и обязательства, который
предлагает перераспределение средств в зависимости от ставок.
Кредитный риск
Кредитный риск представляет собой риск финансовых потерь в результате невыполнения
заемщиком или другой стороной своих обязательств перед Банком.
Для оценки кредитного риска и приравненной к ней задолженности Банком выявляются
источники кредитного риска: проводится структурный анализ кредитного портфеля;
системный анализ качества кредитного портфеля Банка; анализ перспективных тенденций в
расширении активных операций; оценивается кредитный риск по контрагенту на этапе
анализа кредитных заявок и мониторинга клиентов. Важным инструментом, с помощью
которого осуществляется регулирование кредитных рисков, является резерв на возможные
потери по ссудной и приравненной к ней задолженности. В соответствии с новыми, более
жесткими требованиями Национального Банка Республики Казахстан к оценке качества
ссуд, Банк создает резервы в объеме, сопоставимом с реальной степенью риска.
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В целях снижения и качественного управления кредитным риском проводится анализ
кредитного риска на ежемесячной основе (отчет риск-менеджера и заседания Комитета
управления активами и обязательствами), на постоянной основе отслеживается соблюдение
всех установленных лимитов по кредитному риску.
Риск контрпартнеров – банков-контрагентов
Данный вид риска отслеживается Банком ежемесячно путем установления лимитов на
FOREX, DEPO и корреспондентские операции на основе балансовых данных,
управленческой отчетности. Дополнительно по банкам-контрагентам на ежемесячной
основе отслеживается официальная информация международных рейтинговых агентств
Standart&Poors, Moody’s, Fitch.
Рыночный риск
Риск возникновения расходов (убытков), связанных с неблагоприятными изменениями
рыночных параметров (валютный курс, ставка вознаграждения, стоимость финансовых
инструментов).
Для управления рыночными рисками в Банке используются:
Разделение функций оценки и управления рисками и проведения операций с
фондовыми инструментами между подразделениями Банка.
Ограничение суммы вложений в фондовые инструменты посредством установления
лимитов открытых позиций.
Ограничение потерь посредством постановки лимитов «stop-loss» – ограничение
величины убытка Банка от операций с фондовыми инструментами в определенный
промежуток времени определенной величиной.
Оценка на постоянной основе принятых рисков.
Операционный риск
Риск прямого или косвенного убытка, возникающего в результате таких факторов, как
недостаточность или сбой внутренних процессов, людей, системы или внешних
обстоятельств.
Управление операционным риском в Банке состоит в усовершенствовании технологии
прохождения документов
путем разделения функций заключения договоров и их
реализации, в контроле проведения операций и платежей, в жестком контроле за
своевременным предоставлением отчетности и точности ее заполнения, сборе подробной и
своевременной информации о фактах финансового или иного характера, проверке
правильности оформления транзакций Банка внутренним и внешним аудиторами, а также в
регулярной плановой диагностике компьютерного оборудования и программного
обеспечения.
Страновой риск
Данный вид риска может быть вызван неплатежеспособностью или нежеланием любого
другого государства или резидента любого другого государства выполнить свои
обязательства вследствие странового дефолта. В целях эффективного мониторинга
странового риска анализируются такие индикаторы, как политическая стабильность, объем
ВВП, уровень инфляции, девальвации, государственного внешнего долга, золотовалютных
запасов, состояние денежной массы.
Репутационный риск
В целях защиты от возникновения негативного общественного мнения или снижения
доверия к Банку проводятся следующие мероприятия:
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выполнение Банком всех необходимых нормативов, предъявляемых к банкам
второго уровня.
постоянный контроль за точностью проведения операций по счетам клиентов;
контроль за внешним видом сотрудников и качеством обслуживания клиентов;
ежегодная аттестация сотрудников Банка на предмет знания своих должностных
обязанностей и общей подготовки, необходимой для работы в Банке.
8) другая информация о деятельности эмитента, о рынках, на которых осуществляет
свою деятельность эмитент.
Дополнительной информации о деятельности Банка, а также о рынках, на которых он
осуществляет свою деятельность, нет.

5. ФИНАНСОВОЕ СОСТОЯНИЕ
30. Виды нематериальных активов, балансовая стоимость которых составляет пять и
более процентов от общей балансовой стоимости нематериальных активов.
Наименование нематериальных активов

Балансовая стоимость

на 01.07.2010 года,
тыс. тенге

Лицензии на использование программного обеспечения Оracle
ORACLE
Программное
обеспечение BanksGate 2.0
Лицензии Win RUT Desktor
Лицензии Win Rut Desktor Servises
Лицензии Windows Server Standrt
Лицензии Win PRO RUS

6 444
360
1 115
377
645
300

ВСЕГО:

9 241

Первоначальная стоимость группы нематериальных активов составляет - 34 778 тыс. тенге,
Накопленный износ - 22 945 тыс. тенге,
Балансовая стоимость по состоянию на 01.07.2010г. – 11 833 тыс. тенге.
31. Виды основных средств, балансовая стоимость которых составляет пять и более
процентов от общей балансовой стоимости основных средств.
Наименование о сновных средств

Балансовая стоимость

на 01.07.2010 года,
тыс. тенге

Административное здание г.Алматы ул.Розыбакиева, 181-а
Административное здание г.Алматы ул. Гоголя, 95/70
Земельный участок г.Алматы ул. Розыбакиева, 181 - а
ВСЕГО:

247 218
254 772
330 042
832 032

Первоначальная стоимость основных средств – 1 784 100 тыс. тенге,
Накопленный износ - 754 338 тыс. тенге,
Балансовая стоимость основных средств по состоянию на 01.07.2010г. - 1 029 762 тыс.тенге.
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32. Инвестиции.
тыс.тенге

Остаток на 01.07.2010г.
по балансовой стоимости

Вид инвестиций
Прямые инвестиции в капитал других юридических лиц

0

Долгосрочные инвестиции в капитал других юридических лиц

200

Портфель ценных бумаг, предназначенных для продажи, всего:
Государственные ценные бумаги
Негосударственные ценные бумаги

0

Прочие ценные бумаги, всего:
в том числе:

2 157 095

Ценные бумаги, удерживаемые до погашения:

0

Государственные ценные бумаги
Негосударственные ценные бумаги
Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи:
Государственные ценные бумаги
Негосударственные ценные бумаги
ВСЕГО ИНВЕСТИЦИЙ:

2 157 095
2 052 095
105 000

2 157 295

Долгосрочные инвестиции в капитал других юридических лиц включают:

Наименование Бенефициара:

Остаток на
01.07.2010г.
по балансовой
стоимости

АО «Центральный депозитарий
ценных бумаг»

200

тыс.тенге

Назначение платежа

Инвестиции в акционерный капитал, покупка
одной акции АО «Центральный депозитарий
ценных бумаг»

33. Дебиторская задолженность.
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.
Дебиторская задолженность организаций перед Банком, составляющих
процентов от общей суммы дебиторской задолженности.

пять и более

№

Назначение платежа

Поставщик

Сумма платежа

1
2

Ремонтно - строительные работы
Услуги по инсталляции
программного обеспечения IBSO
Лицензия на программное
обеспечение IBSO

ТОО «Акцент»

24 706 892 тенге

ИП «Серойд»

16 650 000 тенге

«ENTER OF FINANCIAL
TECHNOLOGIES INC»

89 333 долларов США

3
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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.
У Банка отсутствуют активы, которые являются обеспечением обязательств, а также
активы, переданные в доверительное управление.
34. Размер Уставного и Собственного Капитала эмитента.
По состоянию на 01.07.2010 года:
Размер Уставного Капитала составляет 3 676 738 тыс.тенге.
Размер Собственного Капитала составляет 6 111 086 тыс.тенге.
35. Займы. Информация о действующих банковских займах и кредитных линиях.
Банк не имеет действующих банковских займов и кредитных линий.
36. Кредиторская задолженность, связанная с осуществлением эмитентом основной
деятельности (задолженность перед поставщиками, авансы выданные).
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.
Кредиторской задолженности в сумме, превышающей более 5% от общей кредиторской
задолженности, нет. Крупных кредиторов - нет.
36-1. Размер чистого дохода (убытка), полученного (понесенного) эмитентом за три
последних завершенных финансовых года (в разрезе по итогам каждого из трех лет).
тыс.тенге
01.01.2008 год

01.01.2009 год

01.01.2010 год

343 088

241 790

597 577

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).
наименование

01.01.2008

01.01.2009

01.01.2010

01.07.2010

Совокупные обязательства, тыс.
тенге

2 794 390

2 013 244

4 476 212

4 003 455

Собственный капитал, тыс.тенге

3 691 687

3 786 793

5 756 280

6 111 086

Левередж*

0,757

0,532

0,778

0,655

*Левередж определяется как соотношение между размерами обязательств и собственного
капитала эмитента.
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36-3. Исключен в соответствии с постановлением Правления АФН РК от 29.04.2009 г.
№ 89.
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.
Чистые потоки денежных средств за 2009 финансовый год согласно аудированной
финансовой отчетности, представлены следующим образом:
Наименование статьи чистых потоков денежных
средств

Чистые денежные потоки,
тыс. тенге

Потоки денежных средств (поступления) от
операционной деятельности
Потоки денежных средств (оттоки) от
инвестиционной деятельности
Потоки денежных средств (поступления) от
финансовой деятельности

1 383 083

Чистое увеличение денежных средств за год

1 688 754

413 189
(107 518)

6. 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.
Первый выпуск облигаций (погашен)
Вид выпускаемых облигаций
общее количество облигаций
количество размещенных облигаций
номинальная стоимость одной облигации
срок обращения
дата начала обращения
дата погашения
объем денег, привлеченных при размещении
сумма основного долга
количество выкупленных облигаций, даты
выкупа

Именные купонные облигации
1 000 штук
500 штук
156 000 тенге
4 года
16.08.2001
16.08.2005
80 037 836,66 тенге
78 000 000 тенге
140 штук, из них:
- 100 штук выкуплены 08.10.2004г.
- 20 штук выкуплены 12.10.2004г.
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- 20 штук выкуплены 20.10.2004г.
выпуск полностью погашен
14 864 334,81 тенге
Национальный банк Республики Казахстан
№ А39, 31 июля 2001 года

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 утверждения методики выкупа акций. Орган, осуществивший государственную
регистрацию выпуска акций, государственный регистрационный номер и дата
государственной регистрации такого выпуска.
Выпуск привилегированных акций: Банк не выпускал привилегированные акции.
Выпуск простых акций:
Вид
Количество объявленных акций
номинальная стоимость акций, оплаченных
учредителями/акционерами
общая сумма денег, привлеченных при
размещении акций
количество акций, находящихся в обращении
Количество неразмещенных акций
количество выкупленных акций
цены выкупа на последнюю дату
дата утверждения методики выкупа акций
Орган, осуществивший государственную
регистрацию выпуска акций
государственный регистрационный номер и дата
государственной регистрации выпуска

Простые акции
4 000 000 штук
1 000 тенге
3 676 738 000 тенге
3 676 738 штук
323 262 штук
выкупленных акций нет
нет
утверждена Общим собранием акционеров
«28» апреля 2006 года
Агентство Республики Казахстан по
регулированию и надзору финансового
рынка и финансовых организаций
№ А0009, 31.03.2009 года

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).
Факты неисполнения Банком обязательств перед держателями ценных бумаг - отсутствуют.
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.
У Банка отсутствуют выпуски ценных бумаг, которые были приостановлены или признаны
аннулированными.

47
ПРОСПЕКТ ВЫПУСКА ПЕРВОЙ ОБЛИГАЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ

АО «AsiaСredit Bank (АзияКредит Банк)»

5) даты выплат вознаграждения по каждому зарегистрированному выпуску, суммы,
подлежащие выплате, даты выкупа и суммы, выплаченные при погашении по
каждому выпуску:
Первый выпуск облигаций (погашен)
Даты
выплат
вознаграж
дения
16.02.2003
16.08.2003
16.02.2004
16.08.2004
16.02.2005
16.08.2005
ВСЕГО:

Суммы
вознаграждения,
выплаченные за
период
обращения
облигаций, тенге
2 998 242,38
2 833 290,53
2 699 194,39
2 622 540,29
1 824 095,73
1 886 971,49
14 864 334,81

Даты
выкупа

Сумма
выкупа, тенге

08.10.04
12.10.04
20.10.04

13 363 457,83
2 666 318,06
2 645 604,14

Выплаченная
сумма основного
Дата
долга при
погашения погашении, тенге

16.08.2005
18 675 380,03

48 696 038,52
48 696 038,52

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.
Последнее начисление и выплата дивидендов производились по итогам девяти месяцев 2006
года (с января по сентябрь), при этом численность акционеров, по которым была
осуществлена выплата дивидендов, составила 28 физических лиц.
За 9 месяцев
2006 года
Сумма начисленных дивидендов по
простым акциям, тенге
Сумма выплаченных дивидендов по
простым акциям, тенге
Сумма начисленного и выплаченного в
бюджет налога по начисленным
дивидендам по простым акциям, тенге

207 900 000
176 715 000
31 185 000

2008 год

2009 год

Дивиденды не
начислялись
Дивиденды не
выплачивались

Дивиденды не
начислялись
Дивиденды не
выплачивались

-

-

7) основные рынки, на которых осуществляется торговля ценными бумагами
эмитента, включая наименования организаторов торгов.
По состоянию на «01» сентября 2010 года ценные бумаги эмитента не торгуются на
организованных рынках, торговля акциями Банка осуществляется на неорганизованном
рынке ценных бумаг.
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.
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Держателям облигаций предоставлялись следующие виды прав:
право на получение номинальной стоимости в сроки, предусмотренные
проспектом выпуска облигаций;
право на получение вознаграждения в сроки, предусмотренные проспектом выпуска
облигаций;
право
на
получение
информации
в
порядке,
предусмотренном
законодательством Республики Казахстан;
право на удовлетворение своих требований в случаях и порядке,
предусмотренном законодательством Республики Казахстан;
право свободно отчуждать и иным образом распоряжаться облигациями;
иные права, вытекающие из права собственности на облигацию.
В Проспекте выпуска облигаций Банка не предусматривались ограничения (ковенанты).
Договорами купли-продажи ценных бумаг,
заключенными с держателями, не
предусматривались дополнительные условия порядка реализации прав держателей
облигаций.

7.СВЕДЕНИЯ О ВЫПУСКЕ ОБЛИГАЦИЙ
Данный раздел при государственной регистрации облигационной программы не
заполняется (пункты 38-41).

8. 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 облигаций имеют право потребовать
досрочного погашения облигаций.
Дефолт по облигациям Банка наступает в случае невыплаты или неполной выплаты
вознаграждения (купона) и/или номинальной стоимости и последнего купонного
вознаграждения по облигациям в течение 20 (двадцати) календарных дней, начиная с
даты, следующей за последним днем периода, за который осуществляются выплаты,
устанавливаемые в проспектах выпуска облигаций в пределах данной облигационной
программы.
В случае наступления дефолта Банк будет нести ответственность, установленную
законодательством Республики Казахстан.
Банк освобождается от ответственности за частичное или полное неисполнение своих
обязательств, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой
силы. Под обстоятельствами непреодолимой силы понимаются обстоятельства, наступление
которых не представлялось возможным предвидеть или предотвратить (стихийные явления,
военные действия и т.п.) В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы, срок
выполнения Банком своих обязательств отодвигается соразмерно времени, в течение
которого действуют такие обстоятельства и их последствия.
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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.
В целях соблюдения и защиты прав держателей облигаций, а также, учитывая требования
действующего законодательства, Банк при размещении облигаций среди неограниченного
круга инвесторов перед любыми заинтересованными лицами раскрывает следующую
информацию:
1) содержащуюся в проспекте выпуска эмиссионных ценных бумаг;
2) содержащуюся во внутреннем документе, устанавливающем условия и порядок
проведения аукционов и подписки ценных бумаг Банка;
3) содержащуюся в отчетах, представляемых уполномоченному органу в соответствии с
законодательством Республики Казахстан;
4) включенную в финансовую отчетность;
5) иную информацию, подлежащую раскрытию в соответствии с законодательством
Республики Казахстан или в соответствии с внутренними документами организатора
торгов или в соответствии с внутренними документами Банка.
Раскрытие информации осуществляется посредством:
1) предоставления уполномоченному органу информации, затрагивающей интересы
держателей облигаций;
2) предоставления организатору торгов информации в соответствии с внутренними
документами данного организатора торгов;
3) публикации информации в средствах массовой информации.
В период обращения облигаций Банк раскрывает информацию перед уполномоченным
органом и держателями облигаций об изменениях в его деятельности, затрагивающих
интересы держателей облигаций. При этом изменениями в деятельности Банка,
затрагивающими интересы держателей облигаций, признаются:
1) изменения состава органов Банка;
2) изменения состава акционеров, владеющих десятью и более процентами голосующих
акций (долей) Банка;
3) реорганизация или ликвидация Банка, его дочерних организаций и зависимых
акционерных обществ;
4) наложение ареста на имущество Банка;
5) получение, приостановление или лишение лицензии Банка;
6) решения общего собрания акционеров Банка;
7) изменения в списке организаций, в которых Банк владеет десятью и более процентами
акций (долей, паев) каждой такой организации.
Изменения в деятельности Банка, затрагивающие интересы держателей облигаций,
доводятся до сведения держателей облигаций путем опубликования информации в
средствах массовой информации в течение пятнадцати календарных дней с момента их
возникновения.
В случае неисполнения
держателями облигаций
держателей облигаций
исчисляемой исходя из
Республики Казахстан

и/или несвоевременного исполнения своих обязательств перед
по выплате вознаграждения и/или основного долга в пользу
производится начисление пени за каждый день просрочки,
официальной ставки рефинансирования Национального Банка
на день исполнения денежного обязательства или его
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соответствующей части.
При наступлении дефолта по облигациям, Банк приложит все усилия для устранения
причин, вызвавших дефолт, и обеспечения прав держателей облигаций.
Порядок, сроки и способы доведения эмитентом до сведения держателей облигаций
информации о фактах наступления дефолта.
В случае наступления дефолта Банк обязуется в течение 10 (десяти) рабочих дней известить
держателей облигаций посредством размещения сообщения на официальных сайтах АО
«Казахстанская фондовая биржа» - www.kase.kz и АО «AsiaСredit Bank (АзияКредит Банк)» www.asiacreditbank.kz следующего содержания:
информация о факте дефолта;
объем неисполненных обязательств Банка на дату дефолта;
причины неисполнения обязательств;
иная информация по решению Банка.
Возможные действия держателей облигаций по удовлетворению своих требований,
включая порядок обращения с требованием к эмитенту, лицам, несущим солидарную
или субсидиарную ответственность по обязательствам эмитента в случае
неисполнения либо ненадлежащего исполнения эмитентом обязательств по
облигациям.
В случае неисполнения и/или ненадлежащего исполнения своих обязательств перед
держателями облигаций по выплате вознаграждения и/или основного долга при погашении
облигаций в сроки, предусмотренные проспектами выпусков облигаций в пределах данной
облигационной программы, держатель облигаций имеет право:
- направить Банку письменное требование об исполнении обязательств. В соответствии со
статьей 722 Гражданского кодекса РК сумма займа должна быть возвращена Банком в
течение 30 (тридцати) дней со дня предъявления держателем облигаций такого требования;
- если в течение указанного срока (30 дней) с момента получения Банком письменного
требования об исполнении своих обязательств по облигациям, оно не было удовлетворено
или до истечения указанного срока держатель облигаций получил от Банка отказ в его
удовлетворении, он вправе направить в суд иск к Банку по его обязательствам.
В случае дефолта держатели облигаций вправе требовать от Банка уплатить проценты за
несвоевременную выплату купонного вознаграждения и/или основного долга при
погашении облигаций в соответствии с Гражданским кодексом РК.
В случае если раскрытие указанной информации поручено эмитентом иному
юридическому лицу, указываются полное и сокращенное наименование этого лица и
место его нахождения.
Раскрытие указанной информации Банком не поручено иному юридическому лицу.
При
выпуске
инфраструктурных
облигаций
указываются
реквизиты
концессионного договора и постановления Правительства Республики Казахстан о
предоставлении поручительства государства.
Облигации Банка не являются инфраструктурными.
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Наименование регистратора, его место нахождения, номера телефонов, дата и номер
договора.
Акционерное общество «Центр ДАР» (лицензия Агентства Республики Казахстан по
регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций № 0406200162 от
«06» октября 2000 года на занятие деятельностью по ведению системы реестров держателей
ценных бумаг).
Место нахождения: Республика Казахстан, индекс 050012, г. Алматы,
565-8, тел.: 8 (727) 239-11-42.

ул. Сейфуллина,

Дата и номера договора: Договор на оказание услуг №110 от «21» марта 2001 года.

42. Ограничения в обращении облигаций.
Указываются любые ограничения в обращении облигаций, ограничения в
отношении возможных приобретателей размещаемых облигаций, в том числе
круг лиц, среди которых предполагается разместить облигации.
Ограничений в обращении облигаций, выпускаемых АО «AsiaСredit Bank (АзияКредит
Банк)» в отношении возможных приобретателей размещаемых облигаций нет.
43. Сумма затрат эмитента на выпуск облигаций и сведения о том, каким образом эти
затраты будут оплачиваться.
Наименование затрат
Вступительный листинговый сбор за включение
облигаций в официальный список
АО «Казахстанская фондовая биржа»
Листинговый сбор (ежегодный)
Услуги маркет-мейкера
Услуги регистратора;
услуги АО «Центральный депозитарий
ценных бумаг»
Услуги финансового консультанта, андеррайтера
Проведение аудита
Накладные расходы

База расчета
0,025% от номинальной стоимости выпуска
облигаций
0,025% от объема выпуска (за каждый год
обращения ценных бумаг на Бирже)
в соответствии с договором
в соответствии с договором
в соответствии с договором
в соответствии с договором
в соответствии с договором

Все затраты на выпуск и размещение облигаций будут оплачиваться в тенге в
безналичной форме за счет текущих затрат Банка.
4. Информация о местах, где инвесторы могут ознакомиться с копией устава
эмитента, проспектом выпуска облигаций, отчетом об итогах размещения облигаций
в средствах массовой информации, используемых для публикации информации о
деятельности эмитента.
Потенциальные инвесторы могут ознакомиться с копией устава, проспектом выпуска
облигаций, отчетом об итогах размещения облигаций Банка:
В головном офисе АО «AsiaСredit Bank (АзияКредит Банк)», расположенному по
адресу: индекс 050000, г. Алматы, ул. Гоголя, 95/70;

«AsiaСredit Bank (АзияКредит Банк)»
Акционерлік Қоғамының
( «AsiaСredit Bank (АзияКредит Банк)» АҚ)

БІРІНШІ ОБЛИГАЦИЯЛЫҚ БАҒДАРЛАМАНЫҢ
ШЫҒАРЫЛЫМ ПРОСПЕКТІСІ

2010 жылдың «01» қыркүйегіне қараған күніндегі жағдай бойынша
əзірленген,
қаржы көрсеткіштері 2010 жылдың «01» маусымына қараған күніндегі
жағдай бойынша тапсырылған.

Бірінші облигациялық бағдарламаның жиынтық көлемі 30 000 000 000 (отыз миллиард) теңге

Облигациялар шығарылымын уəкiлеттi органның мемлекеттiк тiркеуін жүзеге асыруы
инвесторларға проспектіде сипатталған облигацияларды сатып алуға қатысты қандай да бiр
ұсыныстардың жасалуын бiлдiрмейдi. Облигациялар шығарылымын мемлекеттiк тiркеуін жүзеге
асырған уəкiлеттi орган осы құжатта мазмұндалған ақпараттың растығына жауап бермейдi.
Облигациялар шығарылымының проспектісі Қазақстан Республикасы заңдарының талаптарына
сəйкестiгiне қатысты ғана қарастырылды. Эмитенттің лауазымды тұлғалары осы проспектіде
мазмұндалған ақпараттың растығы үшін жауапты жəне онда ұсынылған бүкiл ақпарат шынайы жəне
инвесторлардың эмитент пен оның облигациялары туралы пiкiрiн шатастырмайтын мəлiмет болып
табылатынын растайды.

Алматы, 2010 жыл
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1. ЭМИТЕНТ ТУРАЛЫ ЖАЛПЫ МӘЛІМЕТТЕР
2. Эмитенттің атауы.
Эмитенттің атауы
Мемлекеттік тілде
Орыс тілінде
Ағылшын тілінде

Толық
«AsiaСredit Bank (АзияКредит Банк)»
Акционерлік қоғамы
Акционерное общество «AsiaСredit Bank
(АзияКредит Банк)»
Joint Stock Company «AsiaСredit Bank
(АзияКредит Банк)»

Қысқаша
«AsiaСredit Bank
(АзияКредит Банк)»АҚ
,
АО «AsiaСredit
Bank
(АзияКредит Банк)»
JSC «AsiaСredit Bank
(АзияКредит Банк)»

Эмитенттің атауының ӛзгерістері туралы деректер.
«AsiaСredit Bank (АзияКредит Банк)» АҚ (бұдан әрі мәтін бойынша - "Банк") 1997 жылғы
“27” қарашада «ЛАРИБА-БАНК» Бірлескен Банкі» Ашық түрдегі акционерлік қоғамы
болып құрылды, қысқартылған атауы «ЛАРИБА-БАНК» ББ» АТ АҚ.
1998 жылғы «21» шілдеде «ЛАРИБА-БАНК» Бірлескен Банкі» Ашық түрдегі акционерлік
қоғамы «ЛАРИБА-БАНК» Бірлескен Банкі» Ашық акционерлік қоғамы болып қайта
тіркелді, қысқартылған атауы «ЛАРИБА-БАНК» ББ» ААҚ.
2004 жылғы «02» шілдеде “Акционерлік қоғамдар туралы” 2003 жылғы 13 мамырдағы
жаңа заңның шығуына байланысты «ЛАРИБА-БАНК» Бірлескен Банкі» Ашық
акционерлік қоғамы жаңа заңға сәйкес барлық ӛкілеттіктерді қабылдай отырып,
«ЛАРИБА-БАНК» Бірлескен Банкі» Акционерлік қоғамы болып қайта тіркелді,
қысқартылған атауы «ЛАРИБА-БАНК» Бірлескен Банкі» АҚ.
2009 жылғы «27» сәуірде «ЛАРИБА-БАНК» Бірлескен Банкі» Акционерлік қоғамы
Қазақстан Республикасының Әділет Министрлігінде қайта тіркеу рәсімінен ӛтті және
ӛзінің жаңа атауын ресми түрде алды – «AsiaСredit Bank (АзияКредит Банк)» Акционерлік
қоғамы, қысқартылған атауы «AsiaСredit Bank (АзияКредит Банк)» АҚ.
3. Эмитентті мемлекеттiк тiркеу (қайта тіркеу) туралы мәлiметтер.
Мемлекеттік қайта тіркеу күні
Мемлекеттік қайта тіркеу туралы куәлігінің нӛмірі
Мемлекеттік тіркеуді (қайта тіркеуді) жүзеге
асырған органның атауы
Эмитенттін бастапқы тіркелу күні

«27» сәуір 2009 жыл

№ 346-1900-АҚ (ИУ)
Қазақстан Республикасының
Әділет министрлігі, Астана қаласы
«20» қаңтар 1992 жыл
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4. ҚР ҚҚА Басқармасының 28.05.2007 ж. № 155 қаулысына сәйкес шығарылған.
5. Эмитенттің орналасқан жерi, байланыс телефоны мен факсiнiң нӛмiрi,
электронды поштасының мекен-жайы туралы мәлiметтер.
заңды мекен-жайы
нақты мекен-жайы
байланыс телефондары
мен факс нӛмірлері
электронды пошта

Қазақстан Республикасы, индексі 050000, Алматы қаласы,
Алмалы ауданы, Гоголь кӛшесі, 95/70
Қазақстан Республикасы, индексі 050000, Алматы қаласы,
Алмалы ауданы, Гоголь кӛшесі, 95/70
Тел: (+7) 727 2588-555, 2583-490
Факс: (+7) 727 2588 855
e-mail: headoffice@asiacreditbank.kz

6. Эмитенттің банк деректемелері.
СТН 600700059760
КҰЖЖ коды: 19520433
БСК: LARIKZKA
Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің Тӛлем жүйелері басқармасындағы ЖИН №
KZ09125KZT1001300262
КБЕ -14
7. Эмитент қызметінің тҥрлері.
Банк заңды тұлға болып табылады және және ӛзінің қызметін Қазақстан
Республикасының қолданыстағы заңнамасының, Жарғысының және Банктің ішкі
ережелерінің негізінде жүзеге асырады.
Қызметтің негізгі түрі – банк қызметі.
Банк қызметінің мақсаты оның заңды қызметін жүзеге асырудың нәтижесінде табыс алу
болып табылады.
Банк бағалы қағаздар нарығындағы кәсіби қызметін Қазақстан Республикасының
заңнамасында белгіленген тәртіп пен шарттарда жүзеге асыруға құқылы .
Банк Қазақстан Республикасының заңнамасымен тиым салынбаған қызметтің түрлерін
Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық актілерінде белгіленген тәртіп пен
шарттарда жүзеге асыруға құқылы.
Банк ӛзінің қызметін уәкілетті орган 2009 жылғы “28” мамырда банктік және ӛзге
операцияларды және бағалы қағаздар нарығындағы қызметті жүргізуге берген, мыналарды
жүргізуге құқық беретін № 1.2.75/83 лицензияның шеңберінде жүзеге асырады:
Ҧлттық және шетелдік валютадағы банк операциялары:
депозиттерді қабылдау, заңды тұлғалардың банктік шоттарын ашу және жүргізу;
депозиттерді қабылдау, жеке тұлғалардың банктік шоттарын ашу және жүргізу;
банктер мен банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын
ұйымдардың корреспонденттік шоттарын ашу және жүргізу;
кассалық операциялар: қолма-қол ақшаны ұсатуды, айырбастауды, қайта санауды,
сұрыптауды, қаттап бууды және сақтауды қоса алғанда, оларды қабылдау және
беру;
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аударым операциялары: жеке және заңды тұлғалардың тӛлемдер және ақша
аударымдары бойынша тапсырмаларын орындау;
есепке алу операциялары: жеке және заңды тұлғалардың вексельдері мен ӛзге де
борышкерлік міндеттемелерін есепке алу (дисконт);
банктік заем операциялары: тӛлемділік, мерзімділік және қайтарымдылық
шарттарымен ақшалай нысандағы кредиттер беру;
шетел валютасымен айырбас операцияларын ұйымдастыру;
банкноттарды, монеталар мен құндылықтарды инкассациялау;
тӛлем құжаттарын (вексельдерді қоспағанда) инкассоға қабылдау;
аккредитив ашу (ұсыну) мен оны растау және ол бойынша міндеттемелерді
орындау;
банктердің ақшалай нысанда орындау кӛзделетін банк кепілдіктерін беруі;
банктердің үшінші тұлғалар үшін ақшалай нысанда орындау кӛзделетін банк
кепілдемелерін және ӛзге де міндеттемелерді беруі;
Ҧлттық және шетелдік валютадағы ӛзге операциялар:
лизинг қызметін жүзеге асыру;
ӛзінің бағалы қағаздарын (акцияларды қоспағанда) шығару;
факторингтік операциялар: тауарларды (жұмыстарды, қызметтерді) сатып
алушыдан тӛлемсіз тәуекел етіп қабылдай отырып, тӛлем жүргізуді талап ету
құқығын алу;
форфейтингтік
операциялар
(форфетингтеу):
тауарларды
(жұмыстарды,
қызметтерді) сатып алушының қарыз міндеттемесін сатушыға айналым түспейтін
жолмен вексель сатып алу арқылы тӛлеу;
сенімгерлік операциялар: сенімгердің мүддесіне және тапсырмасы бойынша
ақшаларды, ипотекалық қарыздар бойынша талап ету құқықтарын басқару;
сейфтік операциялар: сейфтік жәшіктерді, шкафтарды және бӛлмелерді жалға
беруді қоса алғанда, құжаттандырылған нысанда шығарылған бағалы қағаздарды,
клиенттердің құжаттары мен құндылықтарын сақтау бойынша қызметтер,
сондай-ақ, Банк бағалы қағаздар нарығындағы қызметті жүзеге асырады:
клинеттердің шоттарын номинал ұстаушы ретінде жүргізу құқығымен бағалы
қағаздар нарығындағы брокерлік және дилерлік қызмет.
7-1. Эмитент қаржылық агенттік мәртебесіне ие болған жағдайда келесі мәліметтерді
кӛрсету қажет:
1) қаржылық агенттік мәртебесінің тағайындалу кҥні: Жоқ.
2) Қазақстан Республикасының Ҧлттық Банкінің Басқармасының 2003 жылдың 25
шілдесіндегі № 251 «Қаржылық агенттіктерге арналған пруденциалдық
нормативтер мен қаржылық агенттік мәртебесінен айырылу тәртібі туралы»
қаулысымен (нормативтік-қҧқықтық актілердің мемлекеттік тіркелу Реестрінде №
2449 нӛмірімен тіркелген) белгіленген пруденциалдық нормативтерін орындамау
фактілері: Жоқ, себебі Банкке қаржылық агенттік мәртебесі тағайындалмады.
8. Эмитентке немесе ол шығарған бағалы қағаздарға халықаралық рейтинг
агенттiктерiнің және (немесе) Қазақстан Республикасы рейтинг агенттiктерiнің
тағайындаған рейтингтерi туралы мәлiметтер. Егер Эмитентке қаржы агентігінің
мәртебесі тағайындалса, уәкілетті органның қаулысының қабылданған кҥнін,
нӛмірін кӛрсету керек.
Ағымды рейтинг: «Standard and Poor's» рейтинг агенттігі: B/Жағымсыз/B.
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Рейтингті тағайындалу күні: «13» шілде 2010 жыл.
Банкке қаржы агенттігінің мәртебесі тағайындалмады.
9. Эмитенттің бҥкiл филиалдары мен ӛкiлдiктерiнің атаулары, тiркелген кҥндерi,
орналасқан жерлерi және пошталық мекен-жайлары.
Р/с
№

Тіркелген
кҥні

Орналасқан жерлері және пошталық мекенжайлары

1.

Алматы қаласындағы
филиал

03.07.2000

Қазақстан Республикасы, 050060, Алматы
қаласы, Бостандық ауданы, Розыбакиев кӛшесі,
181-а

2.

Атырау қаласындағы
филиал

15.12.2005

Қазақстан Республикасы, Атырау қаласы,
Сәтбаев кӛшесі, 48 «а»-үй

3.

Астана қаласындағы
филиал

01.09.2004

Қазақстан Республикасы, индексі 473000,
Астана қаласы, Кенесары кӛшесі, 78

Филиалдың атауы

10. Эмитенттің соңғы аяқталған ҥш қаржылық жыл ҥшін қаржы есептілігіне аудитті
жҥзеге асырған (жҥзеге асыратын) аудиторлық ҧйымдардың тиісті алқаларға
(қауымдастықтарға, палаталарға) тиістілігі кӛрсетілген толық ресми атауы
(аудитордың тегі, аты, бар болса – әкесінің аты).
2008-2009 ж.ж. нәтижелері бойынша қаржылық-шаруашылық қызмет аудитін «КПМГ
Аудит» Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі (ағылшын тілінде - «KPMG Audit» LLC )
компаниясымен жүргізілді. «КПМГ Аудит» ЖШС Директоры - Нигай Алла Никифоровна.
Қазақстан Республикасында аудиторлық қызметпен айналысуға арналған № 0000021
мемлекеттік лицензияны Қазақстан Республикасының Қаржы министрлігі 2006 жылғы
«06» желтоқсанда берген.
Орналасқан жері: индексі 050051, Қазақстан Республикасы, Алматы қаласы, Достық
даңғылы, 180, «Кӛктем» Бизнес Орталығы.
«КПМГ Аудит» ЖШС мынадай қауымдастықтардың (палаталардың) мүшесі болып
табылады:
ҚР Қаржы Министрлігі аккредиттеген Қазақстан Республикасының Аудиторлар
палатасы;
Қазақстан Республикасындағы Американдық сауда палатасы;
Kazakhstan Petrolleum Association;
Қазақстанның қаржыгерлер қауымдастығы.
2007 ж. нәтижелері бойынша қаржылық-шаруашылық қызмет аудитін «ЕЛТАЛ-УВЕМАН
консалтинг» Жауапкершілігі шектеулі серіктестігімен жүргізілді. . «ЕЛТАЛ-УВЕМАН
консалтинг» ЖШС Директоры - Омаров Т.А.
Қазақстан Республикасында аудиторлық қызметпен айналысуға арналған МФЮ сериялы
№ 0000018 мемлекеттік лицензияны Қазақстан Республикасының Қаржы министрлігі
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1999 жылғы «27» желтоқсанда берген.
Орналасқан жері: индексі 050013, Қазақстан Республикасы, Алматы қ., Бұхар – Жырау
бульвары, 23.
«ЕЛТАЛ-УВЕМАН консалтинг» ЖШС 1996 жылдан бастап Қазақстан Республикасы
Аудиторлар палатасының мүшесі болып табылады.
Проспектіні уәкілетті органға тапсырудың алдындағы ҥш жылдың ішінде тиісті
қызметтерді кӛрсетуге шарттар жасалған заңгерлік және қаржылық мәселелер
бойынша консультанттардың тиісті алқаларға (қауымдастықтарға, палаталарға)
тиістілігі кӛрсетілген толық ресми атауы.
Банктің бағалы қағаздар шығару жӛніндегі қаржылық консультанты «Asia Capital»
Басқарушы компаниясы» Акционерлік қоғамы болып табылады, қаржылық қызметтер
кӛрсетуге Бас Келісім № 01 «25» қаңтар 2010 жылы жасалған.
«Asia
Capital»
Басқарушы
компаниясы»
АҚ
Қазақстанның
қаржыгерлер
қауымдастығының мүшесі, “Қазақстан қор биржасы” АҚ мүшесі болып табылады.
Уәкілетті органға проспектіні
консультанттар болмады.

тапсыру

алдындағы

үш

жыл

барысында

басқа

Егер жоғарыда кӛрсетілген тҧлғалармен шартты бҧзу орын алған болса, шарттың
бҧзылуы туралы ақпаратты оған тараптардың қайсысы бастамашы болғанын
кӛрсете отырып ақпаратты ҧсыну қажет.
Жоғарыда кӛрсетілген тұлғалармен шарттар бұзылған жоқ.
11. Эмитенттің корпоравтивтік басқару кодексін қабылдау кҥні (егер оны қабылдау
қоғамның жарғысымен кӛзделген болса).
Корпоративтік басқару кодексін «AsiaСredit Bank (АзияКредит Банк)» АҚ
Акционерлерінің жалпы жиналысы 2008 жылғы «29» мамырдағы № 28 хаттамамен
бекітті.

2. ЭМИТЕНТТІҢ БАСҚАРУ ОРГАНДАРЫ
12. Эмитенттің басқару органдарының қҧрылымы.
Эмитенттің басқару органдары болып табылатындар:
Жоғары орган – Акционерлердің Жалпы жиналысы;
Басқару органы – Директорлар кеңесі;
Атқарушы орган – Басқарма;
Бақылаушы орган – Ішкі аудит қызметі.
Қазақстан Республикасының заңдарына, эмитенттің Жарғысына және ішкі
қҧжаттарына сәйкес эмитенттің басқару органдарының қҧзыреттері:
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Акционерлердің Жалпы жиналысының айрықша қҧзыретіне мынадай мәселелер
жатқызылады:
1) осы Жарғыға ӛзгерістер мен толықтырулар енгізу немесе оны жаңа редакциясында
бекіту;
2) корпоративтiк басқару кодексiн, сондай-ақ ол қабылданған жағдайда оған енгiзiлетiн
ӛзгерiстер мен толықтыруларды бекiту;
3) Банкті ерікті түрде қайта ұйымдастыру немесе тарату;
4) Банктің жарияланған акцияларының санын ұлғайту немесе Банктің орналастырылмаған
жарияланған акцияларының түрiн ӛзгерту туралы шешiм қабылдау;
5) Банктің бағалы қағаздарын айырбастау шарттары мен тәртібін, сондай-ақ оларды
ӛзгертуді айқындау;
6) Есеп комиссиясының сан құрамын және ӛкілеттік мерзімін белгілеу, оның мүшелерін
сайлау және олардың ӛкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату;
7) Директорлар кеңесінің сан құрамын, ӛкілеттік мерзімін белгілеу, оның мүшелерін
сайлау және олардың ӛкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату, сондай-ақ Директорлар
кеңесінің мүшелеріне сыйақы тӛлеудің мӛлшері мен талаптарын айқындау;
8) Банктің аудитін жүзеге асыратын аудиторлық ұйымды белгілеу;
9) жылдық қаржы есептілігін бекіту;
9-1) Банк акцияларының ерікті делистингі туралы шешімдер қабылдау;
10) Банктің есепті қаржы жылындағы таза табысын бӛлу тәртібін бекіту, жай акциялар
бойынша дивидендтер тӛлеу туралы шешім қабылдау және Банктің бір жай акциясына
шаққандағы дивиденд мӛлшерін бекіту;
11) Банктің жай және артықшылықты акциялары бойынша ӛз капиталының теріс мӛлшері
болған жағдайда немесе егер Банктің ӛз капиталының мӛлшері оның акциялары бойынша
дивидендтер есептеу нәтижесінде теріс болса, сондай-ақ, егер қоғам Қазақстан
Республикасының банкроттық туралы заңдарына сәйкес тӛлем қабілетсіздігі немесе
дәрменсіздік белгілеріне сәйкес келсе не аталған белгілер Банкте оның акциялары
бойынша дивидендтер тӛлеу нәтижесінде пайда болса, дивидендтер тӛлемеу туралы
шешімдер қабылдау;
12) Банкке тиесілі барлық активтердің жиырма бес және одан да кӛп пайызын құрайтын
сомадағы активтердің бір немесе бірнеше бӛлігін беру арқылы Банктің ӛзге заңды
тұлғаларды құруға немесе олардың қызметіне қатысуы туралы шешім қабылдау;
13) акционерлердің Жалпы жиналысын шақыру туралы Банктің акционерлерге хабарлау
нысанын белгілеу және мұндай ақпаратты бұқаралық ақпарат құралдарында беру туралы
шешім қабылдау;
14) Банк акцияларды “Акционерлік қоғамдар туралы” Қазақстан Республикасының
Заңына сәйкес сатып алған жағдайда олардың құнын белгілеу әдістемесіне ӛзгерістерді
бекіту (егер оны құрылтай жиналысы бекітпесе, әдістемені бекіту);
15) акционерлердің Жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту;
16) акционерлерге Банк қызметі туралы ақпарат беру тәртібін белгілеу, оның ішінде, егер
мұндай тәртіп Банктің жарғысында белгіленбесе, бұқаралық ақпарат құралын анықтау;
17) "алтын акцияны" енгізу және оның күшін жою;
18) шешім қабылдау “Акционерлік қоғамдар туралы” Қазақстан Республикасының
Заңында және Банк жарғысында акционерлердің Жалпы жиналысының айрықша
құзыретіне жатқызылған ӛзге де мәселелер.
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қҧзыретіне

мынадай

мәселелер

1) Банк қызметінің басым бағыттарын белгілеу;
2) акционерлердің жылдық және кезектен тыс Жалпы жиналысын шақыру туралы шешім
қабылдау;
3) жарияланған акциялардың саны шегiнде акцияларды орналастыру (ӛткiзу) туралы,
оның iшiнде орналастырылатын (ӛткiзiлетiн) акциялардың саны, оларды орналастыру
(ӛткiзу) тәсiлi мен бағасы туралы шешiм қабылдау;
4) Банктің орналастырылған акцияларды немесе басқа да бағалы қағаздарды сатып алуы
және оларды сатып алу бағасы туралы шешім қабылдау;
5) Банктің жылдық қаржы есептілігін алдын ала бекіту;
6) корпоративтік хатшыны тағайындау, ӛкілеттік мерзімін айқындау, оның ӛкілеттіктерін
мерзімінен бұрын тоқтату, сондай-ақлауазымдық айлықақысының мӛлшерін және
корпоративтік хатшыға сыйақы тӛлеу шарттарын анықтау;
7) Банктің облигацияларын және туынды бағалы қағаздарын шығару талаптарын
айқындау;
8) Банк Басқармасының сан құрамын, ӛкілеттік мерзімін анықтау, оның басшысын және
мүшелерін сайлау, сондай-ақ олардың ӛкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату;
9) Банк Басқармасы басшысы мен мүшелерінің лауазымдық айлықақыларының мӛлшерін
және оларға еңбекақы және сыйлықақы тӛлеу талаптарын айқындау;
10) ішкі аудит қызметінің сан құрамын, ӛкілеттік мерзімін анықтау, оның басшысын және
мүшелерін сайлау, сондай-ақ олардың ӛкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату, ішкі
аудит қызметінің жұмыс тәртібін, ішкі аудит қызметі еңбекақы және сыйлықақы тӛлеудің
мӛлшері мен талаптарын айқындау;
11) аудиторлық ұйымның, сондай-ақ ірі мәміле нысанасы болып табылатын мүліктің
нарықтық құнын бағалау жӛніндегі бағалаушының қызметіне ақы тӛлеу мӛлшерін
айқындау;
12) Банктің ішкі қызметін реттейтін құжаттарды (бұған Банк қызметін ұйымдастыру
мақсатында Басқарма қабылдайтын құжаттар қосылмайды), оның ішінде Банк қызметімен
және тәуекелдер мониторингімен байланысты тәуекелдерді шектейтін саясаттар мен
рәсімдерді, сондай-ақ аукциондар ӛткізу және Банктің бағалы қағаздарына қол қою
шарттары мен тәртібін белгілейтін ішкі құжатты бекіту;
13) Банктің филиалдары мен ӛкілдіктерін құру және жабу туралы шешімдер қабылдау
және олар туралы ережелерді бекіту;
14) Банктің басқа заңды тұлғалардың акцияларының он және одан да кӛп пайызын
(жарғылық капиталға қатысу үлестерін) сатып алу туралы шешімдерін қабылдау;
14-1) Акцияларының он және одан да кӛп пайызды (жарғылық капиталға қатысу үлестері)
Банкке тиесілі заңды тұлғаның акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы
жиналысының айрықша құзыретіне жатқызылатын қызмет мәселелері бойынша шешімдер
қабылдау;
15) Банк міндеттемелерін оның ӛзіндік капиталы мӛлшерінің он және одан да кӛп пайызы
болатын шамаға кӛбейту;
16) Банктің тіркеушісін таңдау және Банктің бұрынғы тіркеушісімен шартты бұзу;
17) Банк немесе оның қызметтік, коммерциялық немесе заңмен қорғалатын ӛзге де құпия
болып табылатын қызметі туралы ақпаратты айқындау;
18) ірі мәмілелер және жасалуына Банк мүдделі мәмілелер жасасу туралы шешімдер
қабылдау;
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19) Банк филиалдарының директорлығына кандидатураларды бекіту;
20) “Акционерлік қоғамдар туралы” Қазақстан Республикасының Заңында және Банктің
Жарғысында кӛзделген, акционерлердің Жалпы жиналысының айрықша құзыретіне
жатпайтын ӛзге де мәселелер.
Басқарманың қҧзыретіне мынадай мәселелер мен ӛкілеттіктер жатқызылады:
1) Банк атынан әрекет етеді, соның ішінде оның мүдделерін білдіреді;
2) Қазақстан Республикасының заңнамасында және осы Жарғыда белгіленген тәртіппен
Банк атынан мәмілелер жасайды;
3) осы Жарғыға сәйкес акционерлердің Жалпы жиналысы немесе Директорлар кеңесі
қарастыруға тиіс болатын барлық мәселелерді алдын ала қарастырады, және олар
бойынша тиісті материалдар, ұсыныстар және шешімдер жобаларын дайындайды;
4) Банктің құрылымдық бӛлімшелерінің қызметіне басшылық жасау мәселелерін шешеді;
5) Банк қызметкерлерінің Қазақстан Республикасының заңнамасын орындауын
қамтамасыз етеді;
6) банктік және ӛзге операцияларды жүзеге асыру кезінде туындайтын мәселелерді дереу
шешеді;
7) Банктің қызметін ұйымдастыру мақсатында құжаттарды қарастырады және бекітеді;
8) штаттарды бекітеді, кадрларды іріктеу, белгілеу және даярлау мәселелерін шешеді;
9) Банк қызметкерлерінің барлығы орындауы міндетті болатын шешімдер (қаулылар)
шығарады және нұсқаулар береді;
10) есепті, есептілікті, ішкі бақылауды ұйымдастыру мәселелерін шешеді;
11) Банк Басқармасы Тӛрағасының ұсынысы бойынша Банк Басқармасының қарауына
шығарылған басқа мәселелерді қарастырады және шешеді.
Ішкі аудит қызметінің
жатқызылады:

қҧзыретіне

мынадай

мәселелер

мен

ӛкілеттіктер

1) ішкі бақылау жүйесінің тиімділігін тексеру және бағалау;
2) банк тәуекелдерін бағалау әдістемесін және банк тәуекелдерін басқару рәсімдерін (банк
операцияларын және мәмілелерін жасау, тәуекелдерді басқару әдістемелерін,
бағдарламаларын, ережелерін, тәртіптерін және рәсімдерін) қолданудың толықтығы мен
тиімділігін тексеру;
3) бухгалтерлік есеп пен есептіліктің дұрыстығын, толықтығын, объективтілігін және
мерзімділігін, сондай-ақ ақпараттар мен есептілікті жинау мен ұсынудың сенімділігі мен
мерзімділігін тексеру;
4) Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық актілеріне сәйкес берілген ӛзге
мәліметтердің дұрыстығын, толықтығын, объективтілігін және мерзімділігін тексеру;
5) Банк мүлкінің сақталуын қамтамасыз етудің қолданылатын тәсілдерін (әдістерін)
тексеру;
6) Банк жасайтын операциялардың экономикалық орындылығын және тиімділігін бағалау;
7) ішкі бақылау үдерістері мен рәсімдерін тексеру;
8) Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық актілерінің талаптарын орындау
мақсатында жасалған жүйелерді тексеру;
9) Банктің бӛлімшелері мен органдары Банктің бӛлімшелерін тексерудің нәтижелері
бойынша анықталған тәуекелдердің деңгейін тӛмендетуді қамтамасыз ететін шараларды
қабылдауының тиімділігіне бақылауды жүзеге асыру, немесе бӛлімше басшылығының
және (немесе) басқару органдарының анықталған тәуекелдердің Банк үшін қолайлылығы
туралы шешім қабылдауын құжаттау;
10) Банктің ішкі құжаттарымен кӛзделген басқа да мәселелер.
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13. Эмитенттің Директорлар кеңесінің мҥшелері.
«01» қыркүйек 2010 жылғы мәліметтер бойынша
Эмитенттің
Эмитенттің
Директорлар
Директорлар кеңесі
кеңесі мҥшесінің мҥшелерінің эмитент
Т.А.Ә.А., туған қызметіне кірісу кҥні
жылы эмитента

Эмитенттің
Эмитенттің Эмитенттің
Директорлар кеңесі
Директор- Директормҥшелерінің соңғы
лар кеңесі лар кеңесі
3 жылдағы және
әрбір
әрбір
қазіргі кездегі
мҥшесінің мҥшесінің
атқарған
оның
оның
лауазымдары
жарғылық
еншілес
хронологиялық
капиталы- және тәуелді
тәртіппен, оның ішінде
на
ҧйымдарықоса атқарғандары.
(акциясының
на/ҥлесіне) жарғылық
қатысуы капиталына
(акциясына/ҥлесіне)
қатысуы,
ҥлестерін
кӛрсете
отырып

Де Канниер
Винсент,
1958 жылы туған

2002 жылғы маусымнан
– қазіргі кезге дейін BGG,
BANQUE
GENEVOISE
DE
GESTION,
Женева,
Вице-президент
және
Әріптес;
30.11.2006 жылдан
2005 жылғы тамыздан бастап Банктің
қазіргі кезге дейін
Директорлар Кеңесінің Chartwell
Asset
Тӛрағасы лауазымы Management
Services,
қызметтеріне кірісті Директор;
30.11.2006 – қазіргі
кезге дейін - «AsiaСredit
Bank
(АзияКредит
Банк)» АҚ Директорлар
кеңесінің Тӛрағасы.

9,99090%

жоқ

Еркебаев
Мурат
Сагидуллаевич,
1976 жылы туған

11.03.2005 - 01.07.2008 «Нұрбанк»
АҚ,
Басқарушы
директор,
29.05.2008 жылдан
Басқарма Мүшесі;
бастап «AsiaСredit
01.07.2008 - 15.12.2008
Bank (АзияКредит
- "Казинтерком" ЖШС,
Банк) АҚ Директорлар Кеңесші;
Кеңесі мүшесінің
29.05.2008 – қазіргі
лауазымы
кезге дейін - «AsiaСredit
қызметтеріне кірісті
Bank
(АзияКредит
Банк)» АҚ Директорлар
кеңесінің мүшесі.

жоқ

жоқ

25.11.2006 жылдан
бастап Банктің
Директорлар Кеңесі
мүшесінің лауазымы
қызметтеріне кірісті
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Мухамеджанов
Адиль
Бектасович,
1981 жылы туған

Кобзев
Дмитрий
Георгиевич,
1966 жылы туған
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01.04.2004 – қазіргі
кезге дейін - «Арал
05.09.2008 жылдан
Петролеум Кэпитал»
бастап «AsiaСredit
ЖШС, Бас директордың
Bank (АзияКредит
орынбасары;
Банк) АҚ Директорлар 05.09.2008 - қазіргі кезге
Кеңесі мүшесінің
дейін - «AsiaСredit Bank
лауазымы
(АзияКредит Банк)» АҚ
қызметтеріне кірісті
Директорлар кеңесінің
мүшесі.

02.04.2009 жылдан
бастап
«AsiaСredit Bank
(АзияКредит Банк)
АҚ Директорлар
Кеңесінің Тәуелсіз
мүшесінің лауазымы
қызметтеріне кірісті

2006 – 2007 ж.ж. «Қазмұнайгаз Барлау
Ӛндіру» АҚ, Басқарушы
Директор;
01.01.2008 - 30.04.2008
- «КМ Инвест» ЖАҚ,
Бас директордың
инвестициялар
жӛніндегі орынбасары;
02.04.2009 – қазіргі
кезге дейін - «AsiaСredit
Bank (АзияКредит
Банк)» АҚ Директорлар
кеңесінің Тәуелсіз
мүшесі.

жоқ

жоқ

жоқ

жоқ

жоқ

жоқ

17.07.2006 - 02.06.2007–

Кенжебаев
Асет Муратович,
1979 жылы туған

31.05.2010 жылдан
бастап
«AsiaСredit Bank
(АзияКредит Банк)
АҚ Директорлар
Кеңесінің Тәуелсіз
мүшесінің лауазымы
қызметтеріне кірісті

«2 Day Telecom» ЖШС,
Бас Директордың Бірінші
Орынбасары,Бас директор;
04.06.2007 – 31.01.2010–
«Core Capital» ЖШС,
Басқарушы директор,
Атқарушы Директор;
29.05.2009 жылдан бастап
қазіргі кезге дейін - «C.L.I»
ЖШС, Коммерциялық
Директор,Бас Директор;
31.05.2010 жылдан бастап
қазіргі кезге дейін -

«AsiaСredit Bank
(АзияКредит Банк)» АҚ
Директорлар кеңесінің
Тәуелсіз мүшесі.
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Директорлар кеңесінің қҧрамында алдыңғы екі жылдың ішінде болған ӛзгерістер.
Директорлар кеңесі
мҥшесінің Т.А.Ә.А.
директоров
Питер Ланг
(тәуелсіз директор)
Кобзев
Дмитрий Георгиевич
(тәуелсіз директор)
Еркебаев
Мурат Сагидуллаевич
(Директорлар кеңесінің
мүшесі)
Мухамеджанов
Адиль Бектасович
(Директорлар кеңесінің
мүшесі)
Кобзев
Дмитрий Георгиевич
(тәуелсіз директор)
Кенжебаев
Асет Муратович
(тәуелсіз директор)
Кенжебаев
Асет Муратович
(тәуелсіз директор)

Директорлар
кеңесіне кірген
кҥні

Директорлар
кеңесінің
қҧрамынан
шыққан кҥні

Кӛрсетілген
ӛзгерістердің себептері

29.05.2008

02.11.2009

Ӛз еркі бойынша

29.05.2008

09.09.2008

Уәкілетті органмен
келісуден бас тарту

29.05.2008

-

05.09.2008

-

02.04.2009

-

02.11.2009

23.02.2010

31.05.2010

Уәкілетті органмен
келісуде бас тарту
-

13-1. Эмитенттің Директорлар кеңесінің комитеттері (мҧндайлар бар болған кезде).
Бұл тармақта эмитенттің Директорлар кеңесінің комитетінің (комитеттерінің)
атауын (атауларын), оның (олардың) құзыреттерін, эмитенттің Директорлар
кеңесінің комитетінің (комитеттерінің) әр мүшесінің тегін, атын, болған жағдайда
- әкесінің аты мен туылған күндерін және олардың лауазымдары қызметтерін
орындай бастау күндерін көрсету қажет.
Банктің Директорлар кеңесінің жанында мынадай комитеттер бар:
Кредиттік комитет
Кредиттік Комитет мүшелері:
Кредиттік Комитет Басшысы - Мухамеджанов Адиль Бектасович, 1981 жылы туылған;
лауазымы бойынша қызметтеріне кірісу күні - 25.05.2009;
Кредиттік Комитет мүшесі - Еркебаев Мурат Сагидуллаевич, 1976 жылы туылған;
лауазымы бойынша қызметтеріне кірісу күні - 25.05.2009;
Кредиттік Комитет мүшесі - Сундетов Альданияр Сабикатович, 1977 жылы туылған;
лауазымы бойынша қызметтеріне кірісу күні - 19.04.2010;
Кредиттік Комитет мүшесі - Иншибаева Сауле Исмагуловна, 1980 жылы туылған;
лауазымы бойынша қызметтеріне кірісу күні - 21.08.2009;
Кредиттік Комитет мүшесі - Корякин Павел Николаевич, 1982 жылы туылған; лауазымы
бойынша қызметтеріне кірісу күні - 19.04.2010;
Кредиттік Комитет мүшесі - Балькебаева Гульжан Куандыковна, 1979 жылы туылған;
лауазымы бойынша қызметтеріне кірісу күні - 29.01.2009;
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Кредиттік Комитет мүшесі - Сатыбалдин Нурлан Серикович, 1972 жылы туылған;
лауазымы бойынша қызметтеріне кірісу күні - 22.07.2008.
Активтер мен міндеттемелерді басқару жӛніндегі комитет
Активтер мен міндеттемелерді басқару жӛніндегі комитет мүшелері:
Активтер мен міндеттемелерді басқару жӛніндегі комитет Басшысы - Еркебаев Мурат
Сагидуллаевич, 1976 жылы туылған; лауазымы бойынша қызметтеріне кірісу күні18.02.2010;
Активтер мен міндеттемелерді басқару жӛніндегі комитет мүшесі - Мухамеджанов Адиль
Бектасович, 1981 жылы туылған; лауазымы бойынша қызметтеріне кірісу күні 18.02.2010;
Активтер мен міндеттемелерді басқару жӛніндегі комитет мүшесі - Дыканбаева Асель
Маратовна, 1979 жылы туылған; лауазымы бойынша қызметтеріне кірісу күні 18.02.2010;
Активтер мен міндеттемелерді басқару жӛніндегі комитет мүшесі - Балькебаева Гульжан
Куандыковна, 1979 жылы туылған; лауазымы бойынша қызметтеріне кірісу күні 18.02.2010.
Ішкі аудит жӛніндегі комитет
Ішкі аудит жӛніндегі комитет мүшелері:
Ішкі аудит жӛніндегі комитет Басшысының Қ.О. - Мухамеджанов Адиль Бектасович,
жылы туылған; лауазымы бойынша қызметтеріне кірісу күні - 22.02.2010.
Директорлар кеңесі комитеттерінің басшылары болып Директорлар кеңесінің мүшелері
табылады.
Директорлар кеңесі комитеттерінің қҧзыреттері
Кредиттік комитет – жұмысы Банктің кредит саясатын ұйымдастыруға және дұрыс
жүзеге асыруға, Банктің қолда бар кредит ресурстарын ұтымды пайдалануды қамтамасыз
етуге, тәуекелдер мен ілеспе залалдарды тӛмендету мақсатында оларды салудың тиімді
нысандарын анықтауға бағытталған комитет.
Комитеттің негізгі міндеттері болып табылатындар:
Банктің Ішкі кредит саясатын жүзеге асыру;
заемдар мен оларға теңестірілген ӛнімдерді алуға арналған ӛтінімдерді
қарастыру;
жүргізілетін Ішкі кредит саясатының шеңберінде Банктің заемдық және оларға
теңестірілген операцияларын реттейтін ішкі ережелерді, заемдардың
қайтарымдылығын сенімді қамтамасыз етудің тәсілдері, олардың дұрыс
пайдаланылуын және дер кезінде қайтарылуын бақылау әдістерін қарастыру
және ендіру;
проблемалы заемдарға, мүмкін залалдарды жабу үшін резервтер
қалыптастыруға, Банктің құрылымдық бӛлімшелеріне заемдық операциялардан
болатын тәуекелдерді тӛмендету жӛніндегі тӛтенше шараларды қабылдау
жӛніндегі ұсыныстарды әзірлеуге қатысты шешімдер қабылдау;
Банктің жіктеуге жататын активтерін жіктеу туралы шешімдер қабылдау;
бекітілген заемдар, берілген кепілдіктер, ұсынылған аккредитивтер және ӛзге
борыштық міндеттемелер бойынша Банктің жиынтық міндеттемелерін талдау,
Банктің Басқармасының және Директорлар Кеңесінің қарауына ұсыныстар
енгізу;
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Банктің заем операцияларының жаңа түрлерін, оларды іске асыру жӛніндегі,
оның ішінде бастапқы талдауды және кейіннен операциялардың осы түрлері
бойынша мониторингті жүзеге асыру жӛніндегі ұсыныстарды қарастыру және
ендіру;
Банк филиалдарының кредиттік қызметін талдау;
Банктің Басқармасына филиалдарға заем операцияларының жекелеген
түрлеріне, сондай-ақ оларға лимиттер белгілеуге рұқсат беру туралы
ұсыныстар енгізу.
Осы міндеттерге сәйкес Кредиттік комитет мынадай функцияларды жүзеге асырады:
заемдар алуға арналған ӛтінімдерді қарастырады;
ӛтінім иесінің қаржылық жағдайы, оның кредиттік тарихы, жобалары, келісімшарттары (шарттары), заемның қайтарылуының қамтамасыз етілуі туралы
берілген
қорытындылардың
негізінде
қарызгерлерді
кредиттеудің
мақсаттылығы туралы шешім қабылдайды;
заем шарттарын жасасу талаптарын белгілейді (сомасы, мерзімі, сыйақы
ставкасы, қарызгер заем шарттарын орындамаған жағдайда ӛсімпұл мен
айыппұл мӛлшерлері, заемды мониторингтеу шарттары және т.б.);
кепілдің ӛтімділігі және бағасы туралы мәселені шешеді;
заем беру туралы шарттардың талаптарын ӛзгерту туралы шешімдер
қабылдайды (ұзарту, айыппұл санкцияларын қолдану және т.б.);
Банкпен айрықша қатынастармен байланысқан тұлғаларға заем беруге қатысты
және белгіленген лимиттерден тыс кредиттеу кезінде оларды қарастырады
және Банктің Директорлар кеңесіне ұсыныс енгізеді;
Банк филиалдары үшін заем операциялары, олардың түрлері және кредиттеудің
шекті мерзімдері бойынша лимиттерді белгілеу туралы ұсынысты Банктің
Басқармасына енгізеді;
Банктің жіктелетін активтері бойынша әрбір есепті күнге жасалатын
провизиялардың мӛлшерін бекітеді;
ӛндіріп алу үмітсіз заемдарды баланстан есептен шығару туралы Банк
Басқармасына ұсыныс енгізеді;
заеам операцияларының жаңа түрлерінің әдістемесін және регламенттерін
айқындайды;
Банктің даму стратегиясына сәйкес заеам операцияларын жүзеге асыру
стратегиясын жасайды;
проблемалы кредиттермен байланысты мәселелерді.
Активтер мен міндеттемелерді басқару жӛніндегі комитет – жұмысы қарыз беру
ережелерін белгілеу мен бекітуге, қаржы құралдарын сатып алу/сату жӛніндегі
операцияларды жүргізуге, инвестициялауға және банк кепілдіктерін беруге, сондай-ақ
активтерді сараландыру жӛніндегі бағдарларды, капиталдың табыстылығын, ӛтімділігін
және жеткіліктілігін анықтауға бағытталған комитет.
Активтер мен міндеттемелерді басқару жӛніндегі комитет мынадай мақсаттарда құрылған:
инвестициялар нәтижесінде оларды пайдаланудан болашақта пайда алынатын
жаңа материалдық объектілерді жасау жобаларына салымдар негізгі активі
болып табылатын қарызгерлерді тікелей инвестициялау және кредиттеу
саласындағы бірыңғай саясатты Банк бӛлімшелерінің жүргізуін үйлестіру және
бақылау;
инвестициялық үдерісті ұйымдастыру;
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кредит тәуекелін азайту;
Банк ресурстарын пайдалану тиімділігін кӛтеру.
Банктің активтері мен міндеттемелерін стратегиялық басқару жӛніндегі
ұсыныстарды әзірлеу;
Банктің ӛтімділігінің сай келетін деңгейін анықтау және тӛлем қабілеттілігі
бойынша айқындамаларды қадағалау;
Банк жұмысының тиімділігіне (жүргізілетін операциялардың табыстылығына)
талдау мен мониторинг жүргізу;
Банк жұмысы кӛрсеткіштерінің белгіленген қысқа мерзімді және ұзақ мерзімді
жоспарлармен белгіленген бағдарларға сәйкестігін қамтамасыз ету жӛніндегі
іс-шараларды жасау;
Банктің табыстарын оңтайландыруға қол жеткізу үшін қаржылық тәуекелдерді
бақылау мен тӛмендетуді жүзеге асыру жӛніндегі ұсыныстарды әзірлеу.
Активтер мен міндеттемелерді басқару жӛніндегі комитеттің ӛкілеттіктері:
Басқарманың нарықтық жағдайлардың әрбір маңызды ӛзгерісіне түзетілетін
Банктің активтері мен міндеттемелерін басқару жӛніндегі ұсыныстарын
қарастырады;
Басқарманың Банктің құрылымдық бӛлімшелеріне активті операцияларды
жүргізуге ӛкілеттіктерді (лимиттерді) белгілеу жӛніндегі ұсыныстарын
қарастырады;
Басқарманың бағалы қағаздарды сатып алуға жұмсалатын ақшалардың лимитін
белгілеу жӛніндегі ұсыныстарын қарастырады;
Басқарманың дилерлердің жұмыс тәжірибесі мен оның іскерлік беделіне
байланысты операцияларды жүргізуіне лимитер белгілеу жӛніндегі
ұсыныстарын қарастырады;
Басқарманың активтердің ӛтімділік кӛрсеткіштерін анықтау, соның ішінде
кассадағы, корреспонденттік шоттардағы ақшаның оңтайлы кӛлемін –
валюталардың түрлері мен банктер бойынша, бағалы қағаздарда – эмитенттер
бойынша және т.б. анықтау жӛніндегі ұсыныстарын қарастырады;
Банк Басқармасына салымдардың қаржылық тәуекелін тӛмендету жӛніндегі
ұсыныстар енгізеді;
Банк Басқармасына пайыздық ставкалардың және негізгі валюта түрлерінің
бағамдарына сезімтал активтер мен міндеттемелер пропорциясын анықтау
жӛніндегі ұсыныстар енгізеді;
Банк Басқармасына Банктің ақша салуының жаңа нарықтарын анықтау
(нарықты сегменттеу), соның ішінде резидент емес-банктерді қысқа мерзімді
қаржыландыру,
эмитент-резидент
еместердің
бағалы
қағаздарына
инвестициялау және т.б. жӛніндегі ұсыныстар енгізеді;
Банк Басқармасына халықтың және заңды тұлғалардың, соның ішінде
банктердің бос ақшаларын орналастыру (тарту) ставкаларын анықтау жӛніндегі
ұсыныстар енгізеді;
Банк Басқармасына бір депозитордан, ӛзара байланысты депозиторлар тобынан
және т.б. тартылатын ақшаның ек кӛп кӛлемін анықтау жӛніндегі ұсыныстар
енгізеді;
ұдайы, кем дегенде тоқсанына бір рет, салымдар (депозиттер) бойынша
сыйақының мӛлшерін ӛтеу мерзімдері бойынша анықтайды – сыйақы
ставкаларының деңгейлері факторлардың: тәкекелі жоғары күмәнді және
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үмітсіз активтердің үлесін, ӛз капиталы мен провизиялар мӛлшерін, мерзімсіз
депозиттердің үлестерін ескере отырып жасалады;
тұрақты негізде, кемінде тоқсанына бір рет, кредиттік ӛнімдердің табыстылық
деңгейін тӛлем мерзімдері, валютасы және тұрпаттары бойынша анықтайды;
пайыздық тәуекелдің, пайыздық тәуекелдің негізгі кӛздерінің (ӛтеу
мерзімдерінің әртүрлі болуы, заем капиталы нарығының ставкалары,
кіріктірілген опциондар) мониторингін жүзеге асырады;
ӛтімділік тәуекелінің, пайыздық тәуекелдің және валюталық тәуекелдің
мониторингін жүзеге асырады;
активтер мен міндеттемелерді басқару мәселелерін қарастырады;
тәуекелдерді басқару бӛлімшелерімен ӛзара іс-әрекеттер жасайды;
баланстық және баланстан тыс операциялар бойынша ӛтімділік тәуекелін,
пайыздық тәуекелді және валюталық тәуекелді күн сайын қадағалап отырады;
Директорлар кеңесін Банк тұрғысынан ӛтімділік тәуекелі, пайыздық және
валюталық тәуекелдер бойынша динамикада және сатып алу/сату
операцияларының түрлері бойынша ай сайын хабарландырады;
берілетін заемдар мен тартылатын депозиттер бойынша сыйақы ставкаларын
белгілеу жӛнінде ұсыныстар береді;
қажетті ақшаларды ақша ағыны кестесінің және нарықта ақшаны тұрақты
тартуды қамтамасыз ету үшін активтер мен міндеттемелерді ӛтеу мерзімдері
кестесінің кӛмегімен бақылайды;
таяудағы он жұмыс күніне қолма-қол ақшалар бойынша гэп-айқындамалар
мониторингін бақылайды;
есеп айырысу күніне сәйкес активтер мен міндеттемелерді ӛтеу мерзімдерінің
кестесін бақылайды және қолма-қол ақша бойынша күнделікті, апта сайынғы
және ай сайынғы негізде гэп-айқындама мониторингін жүргізеді;
ұлттық валютаға немесе басқа шетелдік валютаға айырбастамастан әрбір
валютадағы қолма-қол ақша бойынша гэп-айқындамалар мониторингін жүзеге
асырады;
баланстан тыс банк операцияларын ӛтеудің болжамды кӛлемін ескере отырып
ӛтімділікке бақылауды жүзеге асырады;
қолма-қол ақшалар бойынша гэп-айқындамаларды бақылайды;
пайыздық тәуекелдің, пайыздық тәуекелдің негізгі кӛздерінің (ӛтеу
мерзімдерінің әртүрлі болуы, заем капиталы нарығының ставкалары,
кіріктірілген опциондар) мониторингін жүзеге асырады, валюталық тәуекелдің
деңгейін бағалайды және талдайды;
Банкпен айрықша қатынаспен байланысқан тұлғалардың тізілімін ай сайын
растайды.
Ішкі аудит жӛніндегі комитет Банктің Директорлар кеңесінің Банктің қаржышаруашылық қызметін және Банктің қолданыстағы заңнама мен реттеуші органдардың
талаптарын орындауын жедел бақылауын қамтамасыз ету үшін құрылады. Аудит
жӛніндегі комитет Банк Басқармасының мүшелері болып табылмайтын Банктің
Директорлар кеңесінің мүшелерінен құрылады. Аудит жӛніндегі комитеттің басшысы
тәуелсіз директорлар арасынан сайланады. Аудит жӛніндегі комитеттің барлық мүшелері
құпия ақпаратты жариялмайтын болса Банктің кез келген құжаттарына және
ақпараттарына қол жеткізуге құқылы болады.
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Ішкі аудит жӛніндегі комитеттің функциялары болып табылатындар:
Банктің аудиторына кандидаттарды бағалау және Банктің Директорлар
кеңесіне Банктің сыртқы аудиторын таңдау және оның қызметтері үшін сыйақы
мӛлшері бойынша ұсыныстар әзірлеу;
Банктің ішкі аудит қызметінің басшысы лауазымына кандидатураларды
қарастыру және Банктің Директорлар кеңесіне осы лауазымға бекітілуге тиіс
тұлғаның кандидатурасы бойынша ұсыныстар беру;
ішкі аудит қызметінің жұмыс жоспарын алдын ала қарастыру және оны ұстау
жӛніндегі ұсыныстар мен ұсынымдар әзірлеу;
Банктің ішкі аудит рәсімдерінің тиімділігін бағалау және оларды жетілдіру
жӛніндегі ұсыныстар дайындау;
ішкі аудит қызметі басшысының есептерін, ұсыныстарын және ұсынымдарын
алдын ала қарастыру;
ішкі аудит қызметі, сыртқы аудитор, Қазақстан Республикасының қаржы
нарығы мен қаржылық ұйымдарды реттеу мен қадағалау жӛніндегі Агенттігі
анықтаған бұзушылықтарды жою және мұндай бұзуларды болашақта
болдырмау жӛніндегі ұсынымдарды әзірлеу;
Банктің атқарушы органдары, ішкі аудит қызметі, Банктің ӛзге құрылымдық
бӛлімшелері, аудитті жүргізетін (жүргізген) аудиторлық ұйым дайындаған ішкі
бақылау жүйесін ұйымдастыру жӛніндегі құжаттарды қарастыру;
Банк аудиторының қорытындысын алдын ала (ішкі аудит қызметімен бірге)
қарастыру және қарастыру нәтижелерін Банк акционерлерінің жылдық Жалпы
жиналысына материал ретінде беру;
Банктің Директорлар кеңесінің Банктің жылдық есебін алдын ала бекіту туралы
ұсынымдарын дайындау.
13-2. Ішкі аудит қызметі (бар болса).
Бұл тармақта эмитенттің Ішкі аудит қызметінің әр мүшесінің тегін, атын, болған
жағдайда - әкесінің аты мен туылған күндерін және олардың лауазымдары
қызметтерін орындай бастау күндерін көрсетиу қаже.
Ішкі аудит қызметінің бастығы – Мустафина Елена Анатольевна, 1974 жылы туылған;
лауазымы бойынша қызметтеріне кірісу күні - 24.05.2010.
Банктің Жарғысына сәйкес Ішкі аудит қызметі Банктің қаржы-шаруашылық қызметіне
бақылауды жүзеге асырады.
Ішкі аудит қызметінің құзыретіне мынадай мәселелер жатқызылады:
ішкі бақылау жүйесінің тиімділігін тексеру және бағалау;
банк тәуекелдерін бағалау әдістемесін және банк тәуекелдерін басқару
рәсімдерін (банк операцияларын және мәмілелерін жасау, тәуекелдерді басқару
әдістемелерін, бағдарламаларын, ережелерін, тәртіптерін және рәсімдерін)
қолданудың толықтығы мен тиімділігін тексеру;
бухгалтерлік есеп пен есептіліктің дұрыстығын, толықтығын, объективтілігін
және мерзімділігін, сондай-ақ ақпараттар мен есептілікті жинау мен ұсынудың
сенімділігі мен мерзімділігін тексеру;
Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық актілеріне сәйкес берілген
ӛзге мәліметтердің дұрыстығын, толықтығын, объективтілігін және
мерзімділігін тексеру;
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Банк мүлкінің сақталуын қамтамасыз етудің қолданылатын тәсілдерін
(әдістерін) тексеру;
Банк жасайтын операциялардың экономикалық орындылығын және тиімділігін
бағалау;
ішкі бақылау үдерістері мен рәсімдерін тексеру;
Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық актілерінің талаптарын
орындау мақсатында жасалған жүйелерді тексеру;
Банктің бӛлімшелері мен органдары Банктің бӛлімшелерін тексерудің
нәтижелері бойынша анықталған тәуекелдердің деңгейін тӛмендетуді
қамтамасыз ететін шараларды қабылдауының тиімділігіне бақылауды жүзеге
асыру, немесе бӛлімше басшылығының және (немесе) басқару органдарының
анықталған тәуекелдердің Банк үшін қолайлылығы туралы шешім қабылдауын
құжаттау;
Банктің ішкі құжаттарымен кӛзделген басқа да мәселелер.
14. Эмитенттің атқарушы органы.
«01» қыркүйек 2010 жылғы мәліметтер бойынша
Эмитенттің
алқалы
Атқарушы
органы
мүшесінің
Т.А.Ә.А., туған
жылы

Эмитенттің алқалы Атқарушы органы
мүшелерінің соңғы үш жылдағы және
қазіргі кездегі атқарған лауазымдары
хронологиялық тәртіппен, оның
ішінде қоса атқарғандары, лауазымы
бойынша қызметтеріне кірісу күні

Эмитенттің
алқалы
Атқарушы
органы
мүшесінің
эмитенттің
тӛленген
жарғылық
капиталына
қатысуы

Эмитенттің
алқалы
Атқарушы
органы
мүшесінің
эмитенттің
еншілес және
тәуелді
ұйымдарының
тӛленген
жарғылық
капиталына
қатысуы,
қатысу үлесін
кӛрсете
отырып

«AsiaСredit Bank (АзияКредит Банк)» АҚ
Басқарма Тӛрағасы

Сундетов
Альданияр
Сабикатович,
1977 жылы туған

10.04.2006 - 20.04.2007 – «Нефтебанк» АҚ,
Басқарма
Тӛрағасының
Орынбасары,
Әкімшілік департаментінің Директоры;
01.06.2007 - 05.01.2009 – «Альянс Банк» АҚ,
Басқарушы директор;
18.12.2008 - 12.03.2009 - «ЛАРИБА-БАНК»
ББ АҚ Басқарма Тӛрағасы Орынбасарының
м.а. И.;
12.03.2009 - 01.10.2009 - «AsiaСredit Bank
(АзияКредит
Банк)»
АҚ
Басқарма
Тӛрағасының Орынбасары;
01.10.2009 – қазіргі кезге дейін - «AsiaСredit
Bank (АзияКредит Банк)» АҚ Басқарма
Тӛрағасы.

жоқ

жоқ
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«AsiaСredit Bank (АзияКредит Банк)» АҚ
Бизнесті дамыту жӛніндегі басқарушы
директоры, Басқарма мүшесі

Дыканбаева
Асель Маратовна,
1979 жылы туған

08.06.2006 - 26.01.2009 - «БТА Банк» АҚ
Қаржы лизингі басқармасының Бастығы;
26.01.2009 - 07.12.2009 – «AsiaСredit Bank
(АзияКредит Банк)» АҚ Құқықтық және ішкі
бақылау басқармасының Бастығы;
07.12.2009 – қазіргі кезге дейін - «AsiaСredit
Bank (АзияКредит Банк)» АҚ Бизнесті
дамыту жӛніндегі басқарушы директоры,
Басқарма мүшесі.

жоқ

жоқ

жоқ

жоқ

«AsiaСredit Bank (АзияКредит Банк)» АҚ
Кредиттеу жӛніндегі басқарушы директоры,
Кредиттеу басқармасының Бастығы, Басқарма
мүшесі

Балькебаева
Гульжан
Куандыковна,
1979 жылы туған

01.01.2008 - 31.07.2008 - «ГЕМ» ЖШС Қаржы
директоры;
03.09.2008 - 21.11.2008 - «Қазақстанның
Инвестициялық Қоры» АҚ, №3 Ақпараттық
жобалар дирекциясы, Талдаушы;
26.01.2009 - 07.12.2009 - «AsiaСredit Bank
(АзияКредит
Банк)»
АҚ
Кредиттеу
басқармасының Бастығы;
07.12.2009 – қазіргі кезге дейін - «AsiaСredit
Bank (АзияКредит Банк)» АҚ Кредиттеу
жӛніндегі басқарушы директоры, Басқарма
мүшесі.

15. Егер Эмитенттің атқарушы органының ӛкілеттіктері басқа коммерциялық
ҧйымға (басқарушы ҧйымға) берілсе:
Осы тармақты акционерлік қоғамдар толтырмайды.
16. Директорлар кеңесінің мҥшелеріне, Атқарушы органның мҥшелеріне және
эмитенттің басқа басқарушы тҧлғаларына тӛленген сыйақы.
Бұл тармақта 13, 13-1 және 14-тармақтарда көрсетілген тұлғаларға облигациялар
шығару туралы шешім қабылдау күнінің алдындағы соңғы үш ай үшін сыйақының
(ақшалай, бағалы қағаздармен немесе қандай да бір басқа нысанда) жалпы мөлшері,
сондай-ақ аталған тұлғаларға облигациялар шығару туралы шешім қабылданған
күннен бастап келесі он екі айдың ішінде төленуге жататын сыйақының
жоспарланатын жалпы мөлшері көрсетіледі.
Банктің Директорлар кеңесінің мүшелеріне және Директорлар кеңесі комитеттерінің
мүшелеріне облигациялар шығару туралы шешім қабылдау күнінің алдындағы соңғы үш
ай үшін сыйақының жалпы мӛлшері 18 246 412 теңгені құрады. Банктің Атқарушы
органға сыйақы тӛленген жоқ.
Директорлар кеңесінің мүшелеріне және Директорлар кеңесін комитеттерінің мүшелеріне
облигациялар шығару туралы шешім қабылданған күннен бастап келесі он екі айдың
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ішінде тӛленуге жататын сыйақының жоспарланатын жалпы мӛлшері 55 831 735 теңгені
құрайды.Банктің Атқарушы органға сыйақы тӛлеу кӛзделмеген.
17. Эмитенттің ҧйымдық қҧрылымы.
1) эмитенттің қҧрылымдық бӛлімшелері, және ӛкілдіктері.

AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)» АҚ ҧйымдық қҧрылымы
«01» қыркҥйек 2010 жылғы мәліметтер бойынша

2) қызметкерлердің, соның ішінде филиалдар мен ӛкілдіктер қызметкерлерінің
жалпы саны.
01.09.2010 жылғы жағдайы бойынша Банк қызметкерлерінің жалпы саны 140 адамды
құрайды, соның ішінде филиалдардағы қызметкерлер – 59 адам.
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3) эмитенттің қҧрылымдық бӛлімшелерінің басшылары туралы мәліметтер.
Бӛлімшелердің басшылары туралы
мәліметтер
Қҧрылымдық бӛлімшенің атауы

Тегі, аты, әкесінің аты

Туған
жылы

БАНК БАСШЫЛЫҒЫ
Банк Басқармасының Тӛрағасы

Сундетов
Альданияр Сабикатович

Бизнесті дамыту жӛніндегі
директор, Басқарма мүшесі

басқарушы Дыканбаева
Асель Маратовна
Кредиттеу жӛніндегі басқарушы директор,
Балькебаева
Кредиттеу басқармасының бастығы, Басқарма
Гульжан Куандыковна
мүшесі

1977

1979
1979

Қаржы директоры, Басқарма мүшесі

бос орын

Әкімшілік мәселелер жӛніндегі басқарушы
директор

Кацин
Дмитрий Борисович

1976

Заң басқармасының бастығы

Иншибаева
Сауле Исмагуловна

1980

Қауіпсіздік басқармасының бастығы

Молдахметов
Адлет Омирсерикович

1975

Мустафина Елена Анатольевна

1974

Ішкі аудит қызметінің бастығы
Тәуекелдер басқармасының бастығы
Қаржылық тәуекелдер бӛлімі
Проблемалы мәселелер жӛніндегі бӛлімнің
бастығы
Маркетинг және Филиалдармен жұмыс
басқармасының бастығы

бос орын
Джаймухатова Баян
Шафхатовна
бос орын

Гулиева
Яна Насирджановна
Сабиева
Бас операциялық басқарманың бастығы
Асель Сержановна
Бухгалтерлік есеп және есептілік
Ивченко
басқармасының бастығы, Бас бухгалтер
Ольга Михайловна
Қаржылық жоспарлау және бюджет бӛлімінің Аушакимова
бастығы
Асель Равильевна
Қазынашылық басқармасының бастығы
Әкімшілік-Шаруашылық басқармасының
Бастығы
Ақпараттық технологиялар басқармасының
бастығы
HR-бастығы

1973

1974
1977
1964
1981

Мамирова
Ризвана Гулюлдашевна

1975

Касьянов Андрей
Витальевич

1975

Гундзилович
Галина Константиновна

1951

Алахунова Лейла
Бостановна

1986
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Эмитент бӛлімшелерінің басшылары туралы мәліметтер
Бӛлімшелердің басшылары туралы мәліметтер

Аты, жӛні, тегі

Наименование филиала
Алматы қаласының
бӛлімшесі
Атырау қаласының
бӛлімшесі
Астана қаласының
бӛлімшесі

Туған жылы

Нугыманов Берик
Табылдиевич
Турысбекова
Лязат Токтаровна
Жанабекова
Заура

1976
1970
1968

3. ЭМИТЕНТТІҢ АКЦИОНЕРЛЕРІ (ҚАТЫСУШЫЛАРЫ) ЖӘНЕ
АФФИЛИИРЛЕНГЕН ТҦЛҒАЛАРЫ
18. Эмитенттің акционерлері (қатысушылары).
1) 2010 жылғы «01» қыркҥйектегі жағдай бойынша «AsiaСredit Bank (АзияКредит
Банк)» АҚ акционерлерінің жалпы саны:
Барлық акционерлер, оның ішінде:
Заңды тҧлғалар
Жеке тҧлғалар

10
0
10

Эмитенттің ҥлестерінің (орналастырылған және дауыс беруші акцияларының)
10 және одан астам пайызына иелік ететін акционерлер:
ОрналасАкционер – заңды тҧлғаның
Акционер – заңды тҧлғаның
тырылған
толық және қысқартылған
Акциялар
орналасқан жері немесе акционер
акциялар-дағы
атауы немесе акционер –жеке
саны, дана
– жеке тҧлғаның тҧрғылықты жері
ҥлесі, %,
тҧлғаның Т.А.Ә.А.
01.09.2010жылға
Султан Нурбол
Сарыбайулы

Қазақстан Республикасы, Астана
қаласы, Ақмола кӛшесі, 2-үй, 7-п.

1 732 556

47,12

2) эмитенттің акционерлері (қатысушылары) болып табылмайтын, бірақ басқа
ҧйымдар арқылы эмитенттің қызметін бақылау қҧқығын иеленетін тҧлғалар
туралы мәліметтер.
Банктің Банк акционерлері болып табылмайтын, бірақ басқа ұйымдар арқылы Банктің
қызметін бақылау құқығын иеленетін тұлғалар жоқ.
Егер эмитент банк болып табылса, бҧл тармақта осы тармақтың 1)-2)тармақшаларында аталған ақпараттан басқа банктің орналастырылған
акцияларының он және одан астам пайызына тікелей немесе жанама иелік ететін
немесе банктің дауыс беруші акцияларының он және одам астам пайызымен тікелей
немесе жанама дауыс беруге не шарттың кҥшіне орай немесе ӛзгеше тҥрде банк
қабылдайтын шешімдерге ықпал етуге мҥмкіндігі бар акционерлер туралы
ақпаратты кӛрсету керек.
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Банкте, осы тармақтың 1-2-тармақтарында кӛрсетілген тұлғаларды қоспағанда, Банктің
орналастырылған акцияларының он және одан астам пайызына тікелей немесе жанама
иелік ететін немесе Банктің дауыс беруші акцияларының он және одам астам пайызымен
тікелей немесе жанама дауыс беруге не шарттың күшіне орай немесе ӛзгеше түрде банк
қабылдайтын шешімдерге ықпал етуге мүмкіндігі бар акционерлер жоқ.
19. Эмитент ӛздерінің акцияларының (ҥлестерінің) он және одан астам пайызына
иелік ететін заңды тҧлғалар туралы мәліметтер.
2010 жылдың «01» қыркүйегіндегі жағдай бойынша Банк қандай да бір заңды
тұлғалардың акцяиларына (үлестеріне) иелік етпейді.
2010 жылдың «01» қыркүйегіндегі жағдай бойынша Банк ӛзінің 100 % жай акциясына
иелік еткен «ЛАРИБА-БАНК» Бірлескен банкі» Еншілес Компаниясы» Еншілес
Компаниясы» ЖШС таратылу барысында. «ЛАРИБА-БАНК» Бірлескен банкі» Еншілес
Компаниясы» Еншілес Компаниясы» ЖШС қызметінің түрі болып Банктің оралымдық
қызметінде пайдаланылатын жылжымайтын мүлікті иелену мен басқару табылатын.
Тарату теңгерімін қалыптастыру мақсатында 2010 жылдың «07» мамырында «ЛАРИБАБАНК» Бірлескен банкі» Еншілес Компаниясы» Еншілес Компаниясы» ЖШС Банк
енгізген Жарғылық капитал сомасын тлық кӛлемде - 125 000 000 теңге мӛлшерінде
қайтарды.
20. Эмитент қатысатын ӛнеркәсiптiк, банктiк, қаржылық топтар, холдингтер,
концерндер, қауымдастықтар, консорциумдар туралы ақпарат.

Толық атауы

Қысқаша атауы

Қызметінің тҥрі

Орналасқан жері

"Қазақстанның
қаржыгерлер
қауымдастығы" Заңды
тұлғалар бірлестігі

"Қазақстанның
қаржыгерлер
қауымдастығы"
ЗТБ

Банктер мен қаржы
Алматы қаласы, Әйтеке би
ұйымдарының мүдделерін
кӛшесі, 67-үй
білдіретін қоғамдық ұйым

Society for Worldwide
Interbank Financial
Telecommunication

S W I F T s.c.

Банкаралық қаржылық
Avenue Adelei, B-1030 La
телекоммуникациялардың
Huple, Belgium
халықаралық жүйесі

"Қазақстан қор биржасы"
Акционерлік қоғамы

"Қазақстан қор
биржасы" АҚ

"Бағалы қағаздардың
орталық депозитарийі"
Акционерлік қоғамы

Биржа, қор қызметі

"Бағалы
Бағалы қағаздарды сақтау
қағаздардың
және олармен
орталық
операцияларды тіркеу
депозитарийі" АҚ
жӛніндегі қызметтер

Алматы қаласы, Достық
даңғылы, 291/3
Алматы қаласы, Достық
даңғылы, 291/За

"Бірінші кредиттік бюро"
"Бірінші
Қарызгерлер бойынша
Алматы қаласы, Наурызбай
Жауапкершілігі шектеулі кредиттік бюро"
кредиттік тарихтың
батыр кӛшесі, 17-үй
серіктестігі
ЖШС
жалпылама банктің базасын
қалыптастыру
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ВИЗА Интернэшнл (Visa
ВИЗА
International)
Интернэшнл (Visa
халықаралық тӛлем
International)
қауымдастығы
халықаралық
тӛлем
қауымдастығы
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Тӛлем карточкаларын
шығару және тӛлем
карталары бойынша
транзакцияларды ӛңдеу
жӛніндегі қызметтер

(415) 362-8472
20 Joice St Ste 2,
San Francisco, USA
94108 37.793 -122.4003

«Қазақстанның
депозиттерге кепілдік
беру қоры» Акционерлік
Қоғамы

«Қазақстанның
депозиттерге
кепілдік беру
қоры» АҚ

Депозитор-жеке
тұлғалардың құқықтарын
қорғау, депозиттерге
міндетті кепілдік беру
жүйесінің қызмет
атқаруының құқықтық
негіздерін анықтайды.

Алматы қаласы, Кӛктем-3
ы/а, 21

Western Union Network
(France) SAS

Western Union

Ақша аударымдарын
жүзеге асыру

France, Paris.
48/50 rue de la Victoire.
75009.

21. 13, 13-1, 14, 18, 19-тармақтарға сәйкес кӛрсетілмеген эмитенттің басқа
аффилиирленген тҧлғалары туралы мәліметтер.
Жеке тҧлғалар.
Туған кҥні

Аффилиирленгендікті
тану ҥшін
негіздеме

Аффилиирл
енгендік-тің
пайда болу
кҥні

Ескертулер

Султан
Анжелика
Салаваткызы

27.07.1976

64-б. 1-т. 2-тшасы

14/04/2008

Ірі акционердің
жұбайы

2

Султан Альнур

16.10.2001

64-б. 1-т. 2-тшасы

14/04/2008

Ірі акционердің ұлы

3

Султан Ален

09.07.2004

64-б. 1-т. 2-тшасы

14/04/2008

Ірі акционердің ұлы

4

Ахимбекова
Умит Каскатаевна

01.01.1949

64-б. 1-т. 2-тшасы

14/04/2008

Ірі акционердің
анасы

5

Калмурзаев
Сарыбай Султанович

10.06.1949

64-б. 1-т. 2-тшасы

14/04/2008

Ірі акционердің
әкесі

6

де Каниер Арлет

10.12.1933

64-б. 1-т. 2-тшасы

25/11/2006

Директорлар кеңесі
Тӛрағасының анасы

7

де Каниер Поль

30.07.1933

64-б. 1-т.
2-т-шасы

25/11/2006

Директорлар кеңесі
Тӛрағасының әкесі

8

де Каниер Анн

27.02.1958

64-б. 1-т.
2-т-шасы

25/11/2006

9

де Каниер Сабин

1961

64-б. 1-т. 2-тшасы

25/11/2006

№

Тегі, аты, әкесінің
аты (бар болса)

1

Директорлар кеңесі
Тӛрағасының
жұбайы
Директорлар кеңесі
Тӛрағасының
қарындасы
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10

де Каниер Доминик

1965

64-б. 1-т. 2-тшасы

25/11/2006

Директорлар кеңесі
Тӛрағасының
қарындасы

11

де Каниер Франсис

1963

64-б. 1-т. 2-тшасы

25/11/2006

Директорлар кеңесі
Тӛрағасының інісі

12

де Каниер Александр

14.08.1984

64-б. 1-т. 2-тшасы

25/11/2006

Директорлар кеңесі
Тӛрағасының ұлы

13

Де Каниер Эмануэль

14.05.1986

64-б. 1-т. 2-тшасы

25/11/2006

Директорлар кеңесі
Тӛрағасының қызы

14

Де Каниер Анн
Валери

29.01.1988

64-б. 1-т. 2-тшасы

25/11/2006

Директорлар кеңесі
Тӛрағасының қызы

15

Де Каниер Гаэль

30.06.1989

64-б. 1-т. 2-тшасы

25/11/2006

Директорлар кеңесі
Тӛрағасының ұлы

16

Де Каниер Жереми

24.03.1993

64-б. 1-т. 2-тшасы

25/11/2006

Директорлар кеңесі
Тӛрағасының ұлы

17

Еркебаев
Сагидулла Батаевич

25.07.1951

64-б. 1-т. 2-тшасы

29/05/2008

Директорлар кеңесі
мүшесінің әкесі

18

Ермаханова
Сауле Ердуллаевна

03.09.1953

64-б. 1-т. 2-тшасы

29/05/2008

Директорлар кеңесі
мүшесінің анасы

19

Еркебаев
Бахыт Сагидуллаевич

01.03.1983

64-б. 1-т. 2-тшасы

29/05/2008

Директорлар кеңесі
мүшесінің інісі

20

Айсаутова
Гульдана Мадияровна

09.10.1984

64-б. 1-т. 2-тшасы

29/05/2008

Директорлар кеңесі
мүшесінің жұбайы

21

Айсаутов
Мадияр Абжанович

24.09.1958

64-б. 1-т. 2-тшасы

29/05/2008

22

Кулова
Шолпан Нуртазаевна

19.05.1960

64-б. 1-т. 2-тшасы

29/05/2008

23

Айсаутова Лаура
Мадияровна

17.11.1985

64-б. 1-т. 2-тшасы

29/05/2008

24

Айсаутова
Улбала Мадияровна

24.09.1992

64-б. 1-т. 2-тшасы

29/05/2008

25

Жанхайдар
Мадиярулы Абжан

07.11.1999

64-б. 1-т. 2-тшасы

29/05/2008

26

Мухамеджанов
Бектас Гафурович

07.11.1957

64-б. 1-т. 2-тшасы

05/09/2008

Директорлар кеңесі
мүшесінің әкесі

27

Айтиева
Гульнара
Тельмановна

04.10.1960

64-б. 1-т. 2-тшасы

05/09/2008

Директорлар кеңесі
мүшесінің анасы

28

Сундетова
Жамиля Советбековна

16.02.1976

64-б. 1-т. 2-тшасы

18/12/2008

Басқарма
Тӛрағасының
жұбайы

Директорлар кеңесі
мүшесі жұбайының
әкесі
Директорлар кеңесі
мүшесі жұбайының
анасы
Директорлар кеңесі
мүшесі жұбайының
сіңлісі
Директорлар кеңесі
мүшесі жұбайының
сіңлісі
Директорлар кеңесі
мүшесі жұбайының
інісі
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29

Сундетова
Роза Бахитовна

12.01.1938

64-б. 1-т. 2-тшасы

18/12/2008

Басқарма
Тӛрағасының анасы

30

Сундетов
Руслан
Альданиярович

10.04.2007

64-б. 1-т. 2-тшасы

18/12/2008

Басқарма
Тӛрағасының ұлы

31

Дыканбаев
Марат Абдуллаевич

31.08.1934

64-б. 1-т. 2-тшасы

07/12/2009

Басқарма мүшесінің
әкесі

32

Дыканбаева
Казкен Каировна

02.08.1946

64-б. 1-т. 2-тшасы

07/12/2009

Басқарма мүшесінің
анасы

33

Дыканбаева
Зауре Маратовна

06.05.1972

64-б. 1-т. 2-тшасы

07/12/2009

Басқарма мүшесінің
әпкесі

34

Дыканбаева
Алия Маратовна

12.12.1973

64-б. 1-т. 2-тшасы

07/12/2009

Басқарма мүшесінің
әпкесі

35

Дыканбаева
Айжан Маратовна

01.05.1978

64-б. 1-т. 2-тшасы

07/12/2009

Басқарма мүшесінің
әпкесі

36

Дыканбаева
Ботагоз Маратовна

19.08.1983

64-б. 1-т. 2-тшасы

07/12/2009

Басқарма мүшесінің
сіңлісі

37

Дыканбаев
Алибек Маратович

13.08.1988

64-б. 1-т. 2-тшасы

07/12/2009

Басқарма мүшесінің
інісі

38

Серикбаев
Ербол Оралбекович

07.01.1983

64-б. 1-т. 2-тшасы

07/12/2009

Басқарма мүшесінің
күйеуі

39

Оралбек
Ануар Ербол-улы

23.06.2008

64-б. 1-т. 2-тшасы

07/12/2009

Басқарма мүшесінің
ұлы

41

Серикбаева
Асия Демеухановна

05.05.1959

64-б. 1-т. 2-тшасы

07/12/2009

Басқарма мүшесі
күйеуінің анасы

42

Серикбаев
Ержан Оралбекович

18.08.1981

64-б. 1-т. 2-тшасы

07/12/2009

Басқарма мүшесі
күйеуінің ағасы

43

Бектанов
Кайрат Карибаевич

03.07.1969

64-б. 1-т. 2-тшасы

07/12/2009

Басқарма мүшесінің
күйеуі

44

Бектанов
Айтуар Кайрат-улы

17.12.2001

64-б. 1-т. 2-тшасы

07/12/2009

Басқарма мүшесінің
ұлы

45

Бектанова
Жамиля Кайрат-кызы

05.07.2006

64-б. 1-т. 2-тшасы

07/12/2009

Басқарма мүшесінің
қызы

46

Балькебаев
Куандык Смагулович

04.01.1926

64-б. 1-т. 2-тшасы

07/12/2009

Басқарма мүшесінің
әкесі

47

Сулейменова
Дамира Салиховна

29.08.1939

64-б. 1-т. 2-тшасы

07/12/2009

Басқарма мүшесінің
анасы

48

Бектанов
Карибай
Канапьянович

25.03.1935

64-б. 1-т. 2-тшасы

07/12/2009

Басқарма мүшесі
күйеуінің әкесі

49

Бектанова
Кульбан Карабаевна

25.06.1935

64-б. 1-т. 2-тшасы

07/12/2009

Басқарма мүшесі
күйеуінің анасы

26
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50

Бектанов
Мурат Карибаевич

18.09.1965

64-б. 1-т. 2-тшасы

07/12/2009

Басқарма мүшесі
күйеуінің ағасы

51

Бектанова
Айгуль Карибаевна

01.04.1964

64-б. 1-т. 2-тшасы

07/12/2009

Басқарма мүшесі
күйеуінің әпкесі

52

Бектанова
Карима Кайратовна

24.01.1994

64-б. 1-т. 2-тшасы

07/12/2009

Басқарма мүшесі
күйеуінің қызы

Заңды тҧлғалар.

№

Заңды
тҧлғаның
толық
атауы

Мемлекеттік тіркеу
кҥні және нӛмірі,
пошталық мекенжайы және нақты
орналасқан жері

Аффилиир
ленгендікті тану
ҥшін
негіздеме

Аффили
ирленген
діктің
пайда
болу кҥні

Ескертулер

1

"Chartwell
Asset
Management
Services S.A."

№ fed. CH-660-2056004-5,
тіркелген күні: 22.03.2005
Suisse, Geneve, rue des
Vollandes 5

64-б. 1-т. 4-тшасы

25/11/2006

лауазымды тұлға болып
табылатын тұлға
бақылайтын заңды тұлға

2

"Арал
Петролиум
Капитэл"
ЖШС

Мемлекеттік тіркеу туралы
куәлігінің № 65245-1910ЖШС (ИУ), 25.08.2004 ж.,
индексі 050012, Алматы қ.,
Жамбыл кӛшесі, 77

64-б. 1-т. 4-тшасы

05/09/2008

лауазымды тұлға болып
табылатын тұлға
бақылайтын заңды тұлға

"СП МК
стройсервис"
ЖШС

Мемлекеттік тіркеу туралы
куәлігінің № 87006-1910ЖШС, 20.07.2007 ж.,
индексі 050012, Алматы қ.,
Жамбыл кӛшесі, 77

64-б. 1-т. 5-тшасы

05/09/2008

оған қатысты лауазымды
тұлға болып табылатын
заңды тұлға ірі акционер
болып табылады не
мүліктегі тиісті үлеске
құқығы бар

64-б. 1-т. 4-тшасы

14/04/2008

ірі акционер болып
табылатын тұлға
бақылайтын заңды тұлға

64-б. 1-т. 4-тшасы

05/01/2009

ірі акционер болып
табылатын тұлға
бақылайтын заңды тұлға

20/03/2009

Оған қатысты қоғамның
ірі акционері немесе
лауазымды тұлғасы болып
табылатын заңды тұлға ірі
акционер болып табылады
не мүліктегі тиісті үлеске
құқығы бар

3

4

"Меридиан
Капитал"
ЖШС

Мемлекеттік тіркеу туралы
куәлігінің № 79773 – 1910 –
ЖШС, 17.08.2006 жыл,
Алматы қ., Манас к-сі, 32/а,
604-оф.

5

"ҚазТрансОйл
" Акционерлік
Қоғамы

Мемлекеттік (қайта)тіркеу
туралы куәлігі 6636-1901АҚ, 31 мамыр 2004ж.,
бастапқы тіркелуі 14.05.1997
жыл,
Астана қ., Қабанбай батыр
д-лы, 19-үй

6

«Asia Capital»
Басқарушы
компаниясы»
Акционерлік
қоғамы

Мемлекеттік тіркеу туралы
куәлігінің № 88244 -1910АҚ, 17.06.2009 жыл,
индексі 050060, Алматы қ.,
Розыбакиев к-сі, 181-а

64-б. 1-т. 5-тшасы
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7

«Беркут
Аэропорт»
ЖШС

Мемлекеттік тіркеу туралы
куәлігінің № 28411-1901ЖШС, 05.02.2008 ж.,
Астана қ., Сарыарқа ауданы,
Абй даңғылы, 9-үй, 7-пәтер

64-б. 1-т. 4-тшасы

14/04/2008

8

"Сhemical
Logistic Ind."
ЖШС

Мемлекеттік тіркеу туралы
куәлігінің № 98035-1910ЖШС, 05.11.2009 жыл,
Алматы қ., Бӛгенбай батыр
кӛшесі, 104-үй, 14-пәтер

64-б. 1-т. 5-тшасы

02/11/2009

«Dala Invest
Group»
ЖШС

Мемлекеттік тіркеу
туралы куәлігінің № 6121907-04-ЖШС,
28.07.2006 жыл, Алматы
облысы, Іле ауданы,
Ӛтеген Батыр кенті,
Новая кӛшесі, 17

64-б. 1-т. 5т-шасы

07/12/200
9

«Монтажник
» Шаруа
қожалығы»
ЖШС

Мемлекеттік тіркеу
туралы куәлігінің № 728 –
1907- 04 – ЖШС,
20.12.2006 жыл, Алматы
облысы, Іле ауданы,
Ӛтеген Батыр кенті,
Новая кӛшесі, 17

64-б. 1-т. 5т-шасы

07/12/200
9

9

10

қоғамның ірі акционері не
лауазымды тұлғасы болып
табылатын тұлға
бақылайтын заңды тұлға

лауазымды тұлға болып
табылатын тұлға
бақылайтын заңды тұлға

ӛзіне қатысты
лауазымды тұлға болып
табылатын тұлға ірі
акционер болып
табылатын немесе
мүлігіндегі сәйкес
үлесті иелену құқығына
ие заңды тұлға
ӛзіне қатысты
лауазымды тұлға болып
табылатын тұлға ірі
акционер болып
табылатын немесе
мүлігіндегі сәйкес
үлесті иелену құқығына
ие заңды тұлға

22. Аффилирлендiрiлген тҧлғалардың қатысуымен жасалған мәмілелер.
Бұл тармақта эмитент оңғы жыл барысында Қазақстан Республикасының заңдарға
сәйкес эмитентке қатысты аффилиирленген болып табылатын тұлғалар
қатысуымен жасалған мәмілелер туралы ақпарат ашылады.
№

1

Заңды тҧлғаның атауы
және оның орналасқан
жері
Немесе жеке тҧлғаның
Т.А.Ә.А. және туған жылы
«Арал Петролиум Капитэл»
ЖШС, 050012, Алматы қ.,
Жамбыл кӛшесі, 77

Мәміле
жасалған
кҥн, мәміле
тҥрі

04.09.2009
заем беру

Мәміле
сомасы, мың
теңге

01.09.10 ж.
жағдай
бойынша
қалдық, мың
теңге

90 000

48 963

2

«Арал Петролиум Капитэл»
ЖШС, 050012, Алматы қ.,
Жамбыл кӛшесі, 77

12.08.2009
ағымды
шот ашу

0

12 009

3

«Арал Петролиум Капитэл»
ЖШС, 050012, Алматы қ.,
Жамбыл кӛшесі, 77

12.08.2009
ағымды
шот ашу

0

80

Осы мәміле туралы
шешім қабылдаған
орган

Директорлар
Кеңесінің шешімі
Директорлар
Кеңесі
Мүшелерінің
сырттай дауыс
бере қабылдаған
шешімі
Директорлар
Кеңесі
Мүшелерінің
дауыс бере
қабылдаған
шешімі
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4

Балькебаева Гульжан
Куандыковна,
23.12.1979

15.05.2009
мерзімді
депозит

1 336

520

5

Балькебаева Гульжан
Куандыковна,
23.12.1979

25.03.2009
мерзімді
депозит

200

188

6

Балькебаева Гульжан
Куандыковна,
23.12.1979

05.05.2009
карталық
шот ашу

0

67

7

Балькебаева Гульжан
Куандыковна,
23.12.1979

25.03.2009
мерзімді
депозит

6 926

6 192

8

Де Канниер Винсент,
24.10.1958

09.12.2009
мерзімді
депозит

8 799

7 721

01.07.2009
заем беру

262 500

135 625

9

«Беркут Аэропорт» ЖШС,
Астана қ., Сарыарқа ауданы,

«Беркут Аэропорт» ЖШС,
Астана қ., Сарыарқа ауданы,
Абй даңғылы, 9-үй, 7-пәтер

14.06.2009
ағымды
шот ашу

11

Султан Нурбол Сарыбайулы,
30.04.1976

16.02.2009
карталық
шот ашу

0

2 416

12

Султан Нурбол Сарыбайулы,
30.04.1976

17.02.2009
сұратуға
дейінгі
депозит

0

133 005

13

Султан Нурбол Сарыбайулы,
30.04.1976

17.02.2009
сұратуға
дейінгі
депозит

0

10 763

10

0

4 715

Директорлар
Кеңесі
Мүшелерінің
дауыс бере
қабылдаған
шешімі
Директорлар
Кеңесі
Мүшелерінің
дауыс бере
қабылдаған
шешімі
Директорлар
Кеңесі
Мүшелерінің
дауыс бере
қабылдаған
шешімі
Директорлар
Кеңесі
Мүшелерінің
дауыс бере
қабылдаған
шешімі
Директорлар
Кеңесі
Мүшелерінің
дауыс бере
қабылдаған
шешімі
Директорлар
Кеңесінің шешімі
Директорлар
Кеңесі
Мүшелерінің
сырттай дауыс
бере қабылдаған
шешімі
Директорлар
Кеңесі
Мүшелерінің
дауыс бере
қабылдаған
шешімі
Директорлар
Кеңесі
Мүшелерінің
дауыс бере
қабылдаған
шешімі
Директорлар
Кеңесі
Мүшелерінің
дауыс бере
қабылдаған
шешімі
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14

Султан Нурбол Сарыбайулы,
30.04.1976

21.10.2009
карталық
шот ашу

0

90

Директорлар
Кеңесі
Мүшелерінің
дауыс бере
қабылдаған
шешімі

15

Султан Нурбол Сарыбайулы,
30.04.1976

01.07.2009
кепілдік
беру

262 500

262 500

Директорлар
Кеңесінің шешімі

Мухамеджанов Адиль
Бектасович, 04.08.1981

27.03.2010

16

Сулейменова Дамира
Салиховна, 29.08.1939

09.06.2009

17

Сулейменова Дамира
Салиховна, 29.08.1939

30.03.2009

18

Барлығы:

карталық
шот ашу

мерзімді
депозит

мерзімді
депозит

0

4 816

1 045

1 181

1 075

1 075

634 381

631 926

Директорлар
Кеңесі
Мүшелерінің
дауыс бере
қабылдаған
шешімі
Директорлар
Кеңесі
Мүшелерінің
дауыс бере
қабылдаған
шешімі
Директорлар
Кеңесі
Мүшелерінің
дауыс бере
қабылдаған
шешімі

22-1.
Арнайы
қаржылық
компания
облигациялар
шығарған
кезде
секьюритизациялау мәмілесі тараптарының аффилиирленгендігі туралы ақпарат
аффилиирленгендікті тану ҥшін негіздемені және оның туындау кҥнін кӛрсете
отырып ашылады.
Банк арнайы қаржылық компания болып табылмайды.

4. ЭМИТЕНТ ҚЫЗМЕТІНІҢ СИПАТТАМАСЫ
эмитент IAS 27 халықаралық қаржылық есеп стандартына сәйкес топ құрамына
кірген жағдайда, бұл тарау бүкіл топтың біріктірілген қаржылық есебі негізінде
толтырылады.
Банктің еншілес ҧйымдары жоқ және IAS 27 халықаралық қаржылық есеп
стандартына сәйкес топ қҧрамына кірмейді, сол себепті біріктірілмеген қаржылық
есеп және басқадай кӛрсеткіштер негізінде толтырылған.
23. Эмитент қызметіндегі жалпы ҥрдістерді, соның ішінде эмитент қызметінің негізгі
тҥрлері бойынша қысқаша сипаттамасы.
1) эмитенттің бәсекелестері болып табылатын ҧйымдар туралы мәліметтер.
Банк атауы

Қызмет
«Цеснабанк» АҚ – бас офисі Астана қаласында орналасқан екінші деңгейдегі жалғыз банк.
1992 жылғы қаңтарда құрылған. Әмбебаптық принциптерін ұстана отырып, Банк мынадай
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банк қызметтерін кӛрсетеді: ағымдағы шоттарды, VISA халықаралық пластик карталарын
ашу және қызмет ету, мерзімді салымдарды ашу және жүргізу, жеке және заңды тұлғаларды
кредиттеу, American Express жол чектерін сату, Қазақстан бойынша, сондайақ бүкіл әлем
бойынша тез ақша аударымдары. Қазіргі кезде Банктің филиалдың желісі Қазақстанның 23
облыс және аймақ орталықтарындағы 18 филиалдардан және 59 клиенттерге қызмет ету
пункттерінен тұрады. Банкте 100 000-ға жуық жеке тұлғаларға және 15 000-нан астам
корпоративтік клиенттер мен шағын және орта бизнестің клиенттеріне қызмет кӛрсетіледі.

«Цеснабанк» АҚ

Активтер
Ӛзіндік капитал
Кредиттік портфель
Клиенттердің депозиттері
(еншілес компаниялардың
арнаулы мақсаттағы салымдарын
ескерместен)
Таза пайда
ROA
ROE

01.01.2009
140 110 419
15 803 929
92 977 809

01.07.2009
149 183 093
18 041 394
97 466 682

01.01.2010
176 139 519
18 037 572
129 769 478

мың теңге
01.09.2010
202 336 516
18 435 476
129 122 849

79 296 448
-5 972 468
-4,3%
-37,8%

88 401 739
1 759 395
2,4%
20,8%

118 329 497
1 722 988
1,1%
10,0%

154 660 758
474 702
0,35%
3,86%

Moody's Investors Service: B3/жағымсыз/NP
Standard & Poor's: B-/ жағымсыз /C, kzB+
Ақпарат көзі: Банк сайты, Қазақстан Республикасының қаржы нарығы мен қаржылық
ұйымдарды реттеу және қадағалау жөніндегі Агенттігі
«Delta Bank» АҚ – дамушы қаржы институты, оның қызметі нарықтық ұсыныстар мен мен
клиенттердің сұраныстарын ескере отырып банк ӛнімдерінің және қызметтерінің кең
ауқымын ұсынуға бағытталған. Банк 01.09.1993 жылы құрылған. Орталық офис Ақтау
қаласынан Алматы қаласына кӛшкеннен кейін Банк республикалық мәртебе ие болды,
мұның ӛзі Қазақстанның жетекші банктерімен корреспонденттік қатынастарды нығайтуға
және Ресей мен Прибалтиканың коммерциялық банктерімен ынтымақтастықты кеңейтуге
ықпал етті. Банктің ребрендингі бӛлшек, шағын және орта бизнесті дамытуға бағытталған
жаңа стратегияны қабылдаумен байланысты. Бұған қоса, Банк клиенттер құрамында мұнай
секторының компанияларының үлесіның қысқаруына байланысты салалық болуын
тоқтатты. «Delta Bank» АҚ аймақтық желісі 9 филиалдан тұрады. Банктің жоспалары –
қосымша филиалдар ашу есебінен аумақтарда болуын кеңейту.

«Deltabank» АҚ

Активтер
Ӛзіндік капитал
Кредиттік портфель
Клиенттердің депозиттері
(еншілес компаниялардың
арнаулы мақсаттағы
салымдарын ескерместен)
Таза пайда
ROA
ROE

01.01.2009
25 154 667
5 807 511
20 845 964

01.07.2009
28 087 736
6 512 891
19 106 618

01.01.2010
30 494 363
7 272 394
20 805 815

мың теңге
01.09.2010
35 564 676
8 389860
25 602 791

14 773 685
190 856
0,8%
3,3%

16 078 615
47 258
0,4%
1,5%

17 611 934
67 840
0,2%
1,0%

22 627 465
28 677
0,12%
0,51%

Moody's Investors Service:B3/жағымсыз/NP
Ақпарат көзі: Банк сайты, Қазақстан Республикасының қаржы нарығы мен қаржылық
ұйымдарды реттеу және қадағалау жөніндегі Агенттігі

01.02
178 63
18 11
118 22

120 20
6
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«Астана Финанс» Банкі» АҚ 2008 жылғы тамызда құрылды. Банктің стратегиясы –
клиенттің базасы сараланған әмбебап, жоғары технологиялы тиімді Банк құру. Қысқа
мерзімді перспективада Банк: корпоративтік сегментке, ШОБ сегментіне және жеке
тұлғаларға VIP-қызмет ету сегментіне сапалы қызмет етуге күш-жігер жұмылдыруды
жоспарлап отыр. 2010 жылдың аяғына дейін «Астана Финанс» Банкі» АҚ Қазақстан
бойынша тағы 4 филиалын ашады. Бұрын Атырауда, Ақтауда, Алматыда, Астанада,
Қарағандыда Банк филиалдары ашылған болатын. Сӛйтіп, филиалдық желі дамудың
стратегиялық жоспарымен кӛзделгендей – 10 бірлікке жетеді.

«Астана Финанс»
Банкі» АҚ

Активтер
Ӛзіндік капитал
Кредиттік портфель
Клиенттердің депозиттері
(еншілес компаниялардың
арнаулы мақсаттағы
салымдарын ескерместен)
Таза пайда
ROA
ROE

01.01.2009
6 583 575
1 923 614
3 923 079

01.07.2009
13 987 987
5 230 426
10 582 604

01.01.2010
12 293 227
5 278 942
8 836 036

мың теңге
01.09.2010
18 516 338
3 568 086
1 196 390

3 545 996
-76 385
-1,2%
-4,0%

5 329 645
-584 350
-11,4%
-32,7%

3 428 357
-479 679
-4,4%
-11,6%

11 322 864
1 801 292
14,59%
75,73%

Ақпарат көзі: Банк сайты, Қазақстан Республикасының қаржы нарығы мен қаржылық
ұйымдарды реттеу және қадағалау жөніндегі Агенттігі

2) эмитент қызметінің Қазақстан Республикасы ішіндегі орташа
кӛрсеткіштермен салыстырмалы сипаттамасы.
2010 жылғы «01» қыркүйек жағдайы бойынша ҚР қаржы нарығы мен
ұйымдарды реттеу мен қадағалау жӛніндегі Агенттігінің деректеріне сәйкес
Республикасының банк секторы екінші деңгейдегі 38 банктен тұрады. Екінші
банктердің жиынтық активтері 01.09.2010 жылы 11 967,4 млрд. теңгені құрады.

салалық
қаржылық
Қазақстан
деңгейдегі

Активтерінің мӛлшері бойынша «AsiaCredit Bank» АҚ 2010 жылғы «09» қыркүйек жағдай
бойынша Қазақстан Республикасының екінші деңгейдегі банктерінің арасында 28-ші
орынды алады, Банктің жиынтық активтердегі үлесі 0,08% немесе 9,728 млрд. теңгені
құрады.
Қазақстан Республикасының екінші деңгейдегі банктерінің және «AsiaСredit Bank
(АзияКредит Банк)» АҚ 2010 жылғы «01» қыркҥйек негізгі қаржылық кӛрсеткіштері

Активтер
Ӛзіндік капитал
Кредиттер,
брутто

млрд. теңге
ЕДБ
«AsiaСredit Bank
арасындағы
(АзияКредит Банк)»
Банктің
АҚ ҥлесі
орны

«AsiaСredit Bank
(АзияКредит
Банк)» АҚ

ҚР ЕДБ

9,7
5,6

11 967,4
1 224,5

0,08%
0,45%

28
26

5,1

9, 118

0,05%

23
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Клиенттердің
депозиттері
(еншілес
компаниялардың
арнаулы
мақсаттағы
салымдарын
ескерместен)

3,1

АО «AsiaСredit Bank (АзияКредит Банк)»

6 848,9

0,04%

26

Ақпарат көзі: Қазақстан Республикасының қаржы нарығы мен қаржылық ұйымдарды реттеу және қадағалау
жөніндегі Агенттігі

«AsiaСredit Bank (АзияКредит Банк)» АҚ негізгі кӛрсеткіштерінің жылдық
динамикасы
млрд. теңге
01.01.2007
01.01.2008
01.01.2009
01.01.2010
Активтер
5,9
6,4
5,8
9,9
Ӛзіндік капитал
2,5
3,9
3,7
5,3
Кредиттер, брутто
2,7
2,8
2,8
3,8
Клиенттердің депозиттері
2,9
2,1
1,9
3,4
ҚР банк секторының 01.09.2010 жылғы жағдайы бойынша жиынтық ӛзіндік капиталының
мӛлшері 1 224,5 млрд.теңгені құрады. «AsiaСredit Bank (АзияКредит Банк)» АҚ ӛзіндік
капиталы - 5,6 млрд. теңге.
01.09.2010 жылғы жағдай бойынша ҚР банк секторының несиелік портфелі 9 118,9 млрд.
теңгеге тең болды. Елдің үш ірі банкінің («БТА Банк» АҚ, «Казкоммерцбанк» АҚ,
«Қазақстан Халық Банкі» АҚ) үлесіне экономиканың банк секторындағы барлық берілген
кредиттердің 59,7% тиесілі. Несиелік портфелінің мӛлшері бойынша «AsiaСredit Bank
(АзияКредит Банк)» АҚ ҚР екінші деңгейдегі барлық банктерінің арасында 23-ші орынды
алады, оның үлесіне 0,06%, немесе 5,1 млрд. теңге тиесілі.
2010 жылғы «01» қыркҥйектін несиелік портфельдің сапасы

Стандартты
Күмәнді
1 санаттағы күмәнді
2 санаттағы күмәнді
3 санаттағы күмәнді
4 санаттағы күмәнді
5 санаттағы күмәнді
Үмітсіз

«AsiaСredit Bank
(АзияКредит Банк)»
АҚ

ҚР ЕДБ

88,7 %
7,7%
4,3%
1,6%
0,15 %
0,65%
1%
3,6 %

26%
51%
18,1%
6%
8,5%
6,4%
6,8%
23%

2009 жылы екінші деңгейдегі банктер алған таза табыстың/(залалдың) кӛлемі (-2 834 млрд.
теңгені) құрады, «БТА Банк» АҚ, «Альянс банк» АҚ, «Темiрбанк» АҚ ескермегенде 2009
жылы екінші деңгейдегі банктердің таза пайдасы 5,9 млрд. теңгені құрады, соның ішінде
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АО «AsiaСredit Bank (АзияКредит Банк)»

"AsiaCredit Bank" АҚ таза пайдасы - 0,227 млрд. теңге.
«AsiaСredit Bank (АзияКредит Банк)» АҚ
2010 жылғы «01» қыркҥйектін пруденциалдық нормативтері

Ӛзіндік капиталдың жеткіліктілік коэффициенттері
k1-1
0,503
k1-2
0,633
k2
0,725
Ӛтімділік коэффициенттері
k4
1,295
k4-1
15,800
k4-2
10,137
k4-3
9,834
k4-4
3 413,339
k4-5
53,500
k4-6
18,710
Банк инвестициясының максималдық кӛлем Коэффициенті
K6
0,197
3) сал ан ың д амуына жән е осы салад ағы эмит енттің жағдайына
қ атыст ы болжам .
Дағдарыс кезеңінен кейін Қазақстан экономикасы дағдарыстан кейінгі даму кезеңіне
ӛтеді, ол: қалпына келудің ӛсу кезеңін және экономиканың сапалы және теңдестірілген
кезеңін кӛздейді.
Қалпына келудің ӛсу кезеңінің ұзақтығы әлемдік экономиканың дамуының үрдістеріне
байланысты болады. Қазақстан экономикасының дамуының ағымдағы шарттарын,
сондай-ақ халықаралық сарапшылардың әлемдік экономиканың даму перспективаларына
қатысты болжамдарын ескере отырып, Қазақстан экономикасының қалпына келудегі ӛсу
кезеңі 2012 жылы аяқталуы мүмкін. Бағалаулар бойынша 2012 жылы халықтың жан
басына шаққандағы ЖІӚ алдыңғы жылдардағы ең жоғары кӛрсеткіш 2008 жылдың
деңгейіне жетеді.
Экономикалық белсенділікті қолдауға экономиканың мемлекеттік секторындағы
белсенділіктің сақталуы, сондай-ақ ҚР Үкіметінің, Ұлттық Банкінің және ҚР қаржы
нарығы мен қаржылық ұйымдарды реттеу мен қадағалау жӛніндегі Агенттігінің
экономика мен қаржы жүйесінің тұрақтылығын қамтамасыз ету жӛніндегі 2009 – 2010
жылдарға арналған бірлеске іс-әректетер Жоспарының шеңберінде іске асырылатын
экономика секторларын мемлекеттік қолдау шаралары ықпал ететін болады.
Банк секторындағы проблемаларды шешу 2010 жылы экономиканың ӛсуіне ықпал ететін
болады және кредиттеудің ӛсуіне серпін береді. Кӛптеген банктер орташа мерзімдегі
перспективада дамудың ӛз стратегияларын қайта қарастырды. Банктердің даму
мәселесінде банк міндеттемелерінің құрылымындағы сыртқы қарыздар кӛрсеткіштері
және банктердің қаржылық тұрақтылығын анықтайтын тәуекелдерді басқару жүйесі
маңызды рӛл атқарады. Нәтижесінде қысқа мерзімді және орта мерзімді перспективада
тәуекелдерді басқарудың жӛнге келтірілген жүйелерінің болуы, кредиттік портфельдің
сапасының кӛрсеткіштері және банктердің ӛздерінің сыртқы және ішкі қарыздарын ӛтеу
қабілеттері Қазақстанның банк жүйесінің одан әрі дамуын айқындайтын болады.
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Ағымдағы кезеңде «AsiaСredit Bank (АзияКредит Банк)» АҚ берешектерінің құрылымында
қорландырудың сыртқы кӛздері жоқ.
Банктің дамуының негізгі стратегиялық мақсаты ӛзінің тұрғысын бӛлшек клиенттерге,
корпоративтік клиенттерге, шағын және орта бизнес клиенттеріне банк қызметтері мен
ӛнімдерінің кең ауқымын ұсынатын әмбебап банк ретінде одан әрі нығайту болып
табылады.
Алға қойылған мақсаттарды іске асыру үшін Банк қызметіндегі негізгі бағыттар болып
белгіленгендер:
Қазақстанда шағын және орта бизнестің дамуына қолғабыс ету;
банк бизнесінің халықаралық стандарттарына сәйкес банк қызметтерін жүзеге
асыру және олардың ауқымын кеңейту;
таза табыс алу және оны акционерлердің мүдделері үшін пайдалану.
2010 жылға Банктің жоспарлағаны:
банктің активтерін 40%-ға ұлғайту;
кредиттік портфельді 83%-ға ӛсіру;
клиенттердің депозиттерін 74%-ға ұлғайту.
2009 жылдың қорытындылары бойынша Банктің негізгі кӛрсеткіштерінің едәуір ӛсуі Банк
менеджментінің теңдестірілген даму стратегиясының және кәсіпқойлығының арқасында
қол жеткізілді:
активтер 69%-ға;
кредиттік портфель – 24%-ға;
клиенттердің депозиттері – 78%-ға;
ӛзіндік капитал – 43%-ға ұлғайды.
24. Эмитенттің қызметіне кейіннен елеулі ықпал етуі мҥмкін эмитент жасасқан
келісім-шарттар, келісімдер туралы мәліметтер.
Банк ӛзінің қызметіне кейіннен елеулі ықпал етуі мүмкін келісім-шарттар, келісімдер
жасасқан жоқ.
25. Қызметін жҥзеге асыру ҥшін эмитент алған лицензиялар, патенттер, рҧқсаттар
туралы мәліметтер.
Банк заңнамасында кӛзделген банктік және ӛзге операцияларды ұлттық және шетелдік валютада
жүргізуге және бағалы қағаздар нарығында брокерлік-дилерлік қызметпен номинал ұстаушы
ретінде клиенттердің шоттарын жүргізу құқығымен айналысуға ҚР қаржы нарығы мен қаржылық
ұйымдарды реттеу мен қадағалау жӛніндегі Агенттігі 2009 жылғы «28» мамырда берген №
1.2.75/83 Мемлекеттік лицензия.

26. Ӛткізілген ӛнімдердің кӛлемі.
Соңғы екі жылдың ішінде ӛткізілген ӛнімдердің (орындалған жҧмыстардың,
қызметтердің) кӛлемі. Соңғы екі жылдағы немесе қызмет атқарудың нақты кезеңі
ҥшін эмитент ӛткізген ӛнімдердің (кӛрсеткен қызметтердің, жҧмыстардың)
кӛлеміндегі ӛзгерістерді талдау.
№

Кӛрсеткіштер

1

Провизияларды қоса
алғанда, берілген
заемдар кӛлемі
Депозиттер

2

млн.теңге
Ӛзгеріс,
%-бен

01.01.20081

01.01.2009

Ӛзгеріс,
%-бен

01.01.2009

01.01.2010

2 540 031

1 460 771

- 42,49

1 460 771

3 669 617

151,21

829 287

700 196

- 15,56

700 196

1 584 608

126
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АО «AsiaСredit Bank (АзияКредит Банк)»

Стратегиялық мақсаттарын іске асыру үшін орташа мерзімді перспективада Банктің
міндеті кредиттік портфельді ұлғайту және шағын және орта бизнес субъектілерін
кредиттеу саласындағы айқындамасын нығайту болып табылады. Жаңа клиенттерді
тартуға және ұсынылатын қызметтердің сапасын кӛтеруге бағытталған бірқатар ісшаралардың нәтижесінде 2009 жылы депозиттердің ӛсуі 2008 жылмен салыстырғанда
126% құрады, 2009 жылы берілген заемдардың кӛлемі 2007 және 2008 жылдардағы
осындай кӛрсеткіштерден едәуір – тиісінше 44,5% және 151,21%-ға асып түсті. Берілген
заемдардың неғұрлым үлкен кӛлемі 2009 жылдың 2-ші жартысында жүргізілді: жалпы
кӛлемнің 75%-ы 01.07.2009 жылдан 31.12.2009 жылға дейінгі кезеңде берілді. Бұл ретте
жеке тұлғаларға берілген кредиттердің үлесі 5% (201 144 мың теңгені) құрайды, заңды
тұлғалар мен жеке кәсіпкерлерге кәсіпкерлік мақсаттарға берілгендер үлесі – берілген
заемдардың жалпы кӛлемінің 95%-ын (3 468 474 мың теңгені). Жалпы кӛлемдегі қысқа
мерзімді (1 жылға дейінгі) заемдардың үлесі 41%-ды құрайды.
27. Эмитенттің негізгі қызмет тҥрлері бойынша сатудың (жҧмыстың, қызметтің)
табыстылығына жағымды және жағымсыз ықпал ететін факторлар.
Жағымды факторлар
Клиенттік базаның ұлғаюы, кредиттік
портфель мен депозиттік базаның
теңдестірілген ӛсуі
Ӛлшенген және адекватты кредит саясаты,
диверсификацияланған кредиттік
портфель
Банктің ӛтімділігі ӛнімдік сызғышты
кеңейтуге және кредиттік бизнесті
дамытуға мүмкіндік береді

Жағымсыз факторлар
Бәсекелестіктің
күшеюі,
банк
операцияларының
табыстылығының
тӛмендеуі
Ішкі нарықтағы ресурстар құнының ӛсуі
Қаржылық дағдарыстың Банктің сату
табыстылығына жағымсыз ықпалы ретіндегі
салдарлары берілген заемдар бойынша
провизиялардың
ұлғаюына,
пайыздық
табыстың азаюына алып келді

Білікті және кәсіпқой персонал
Қазіргі заманғы IT инфрақұрылым
Банктің акционерлері мен менеджменті
ӛздерінің іс-әрекеттерін Банктің дамуының
одан әрі жолдарын іздеуге және оның
тұрақты қаржылық жағдайын қамтамасыз
етуге бағыттайды.

Тәуекелдерді
жүйесі

басқарудың

адекватты

Банктің ребрендингі

28. Эмитенттің ӛз ӛнімдерін (жҧмыстарын, қызметтерін) сатуды ҧйымдастыру
жӛніндегі қызметі.
1) барлық жеткізулердің жалпы көлемінің 10 (он) және одан астам пайызы үлесіне
келетін эмитенттің жеткізушілері: Жоқ.
2) эмитенттің өнімдерін (қызметтерін) өткізуден түскен жалпы түсімнің 10 (он)
және одан астам пайызы үлесіне келетін тұтынушылар: Жоқ.
Банк қаржылық ұйым болып табылады, оның қызметінің негізгі түрі банк қызметтерін
кӛрсету болып табылады. Банк қызметтерінің кең ауқымын негізгі тұтынушылар заңды және
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жеке тұлғалар болып табылады.

29. Эмитенттің қызметіне ықпал ететін шешуші факторлар.
1) эмитент қызметінің маусымдылығы, эмитенттің маусымдық сипаттағы қызмет
тҥрлері және эмитенттің жалпы табысындағы олардың ҥлесі.
Банкттің қызметі маусымдық сипатта емес.
2) эмитентке жеткізілетін (кӛрсетілетін) шикізаттардың (жҧмыстардың,
қызметтердің) жалпы кӛлеміндегі импорттың ҥлесі және эмитент экспортқа
ӛткізетін ӛнімнің (жҧмыстардың, қызметтердің) ӛткізілетін ӛнімнің жалпы
кӛлеміндегі ҥлесі.
Банкке кӛрсетілетін және тиісінше Банк ӛткізетін қызметтердің жалпы кӛлемінде импорт
пен экспорт жоқ.
3) егер бҧл мәміленің (мәмілелердің) сомасы эмитенттің активтерінің баланстық
қҧнының он пайызынан асса, облигацияларды шығару туралы шешім қабылданған
кҥннен бастап алты айдың ішінде жасалуға (жасалған) немесе орындалуға тиіс
(орындалған) мәміле (мәмілелер) туралы мәліметтер.
Банк активтерінің баланстық құнының он пайызынан асатын және облигацияларды
шығару туралы шешім қабылданған күннен бастап алты айдың ішінде жасалуға немесе
орындалуға тиіс мәміле (мәмілелер) жасамаған.
4) болашақ міндеттемелер. Эмитенттің негізгі болашақ міндеттемелері және осы
міндеттемелердің эмитент қызметіне кӛрсетуі мҥмкін жағамсыз ықпалдары ашып
кӛрсетіледі.
«01» қыркҥйек 2010 жылдын Банктің болашақта атқаратын
міндеттемелерінрің қҧрылымы бойынша
Шот аталымы

Соммасы,
мың.теңге

Басқа да алдын ала тӛлемдер

1 598

Салықтар мен бюджетке тӛленетін
басқа да міндетті тӛлемдер
бойынша есептеулер
Акционерлермен есеп айырысулар

Ескертулер

4 110

Сейф жәшіктерін жалға алғаны үшін
клиенттер тӛлеп қойған алдын ала ақы
Тӛлем мерзімі әлі келмеген есептелген
салықтар

35 212

Тӛленбеген дивидендтер

Қызметкерлермен есеп
айырысулар

23 134

Банк қызметі бойынша басқа да
несие берушілер

3 766

Демалыс тӛлемдеріне резерв

1 058

Негізгі емес қызмет бойынша басқа
да несие берушілер

8 437

Кепілдіктер бойынша несие

5 247

Нақты тӛлемі келесі айдың бірінші он
күндігінде жасалатын есептелген басқа да
тӛлемдер
Банк қызметі бойынша ағымдағы айда
кӛрсетілген
қызметтер
бойынша
есептеулер
Демалыстар бойынша резерв, оның нақты
тӛлемі демалыстар кезеңінде жасалатын
болады
Лизингтің ҚҚС-ы бойынша кредиторлық
берешек, банктік емес қызмет бойынша
ағымдағы ай үшін шығыстарды есептеу
Кепілдік міндеттемелері бойынша алдын
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Басқа да транзиттік шоттар

58 735

ЖИЫНЫ:

141 297
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ала
тӛленген
комиссия
(клиенттер)
сомалары
Анықталғанға
дейінгі
клиенттердің
сомалары, сондай-ақ Western Union жүйесі
бойынша аударуға арналған клиенттердің
сомалары, әрі олар бойынша есеп
айырысулар оқтын-оқтын – аптасына 2 рет
жасалып отырады

Банктің оның қызметіне теріс әсер етуі мүмкін келешек міндеттемелері жоқ. Банк ішкі
және халықаралық нарықтардан заем қаражатын тартқан жоқ, сондай-ақ оның бағалы
қағаздар ұстаушыларының алдында міндеттемелері жоқ. Бұл ретте Банктің бағалы
қағаздарының ұстаушылары алдындағы міндеттемелер, олар орналастырылғаннан кейін,
атап айтқанда, осы облигациялық бағдарламаның шегінде келешекте туындайды. Банктің
мұндай міндеттемелерінің мӛлшері бағалы қағаздар шығарылымдарының тиісті
проспектілерінде ӛз кӛрінісін табады. Банктің қаржы-шаруашылық қызметіне әсер етуі
мүмкін елеулі келешек міндеттемелердің жоқтығын ескере отырып, облигациялық
бағдарламаның аясындағы негізгі қарызды ӛтеу купондық сыйақыны тӛлеу бойынша
бағалы қағаздар ұстаушыларының алдында міндеттемелердің туындауы Банк қызметіне
теріс әсерін тигізбейді.
мҧндай эмитент, облигациялар саны, кепілдік шарттары, ӛтеу кҥні мен кепілді
шығарылымның валютасы туралы ақпаратты қоса алғанда, эмитенттің ҥшінші
тҧлғалардың
кепілдіктерімен
қамтамасыз
етілген
ӛзге
эмитенттердің
облигациялары бойынша кепілдігі.
Банк мұндай кепілдіктер бермеген.
5) эмитенттің сот процестеріне қатысуы туралы мәліметтер.
Өздерінің нәтижелері бойынша эмитент қызметінің тоқтатылуы немесе шектелуі
орын алуы, оған ақшалай және басқадай міндеттемелер жүктелуі мүмкін эмитент
қатысуымен болған барлық соттық процесстердің мәнін сипаттау.
Банк ӛздерінің нәтижелері бойынша эмитент қызметінің тоқтатылуы немесе шектелуі
орын алуы, оған ақшалай және басқадай міндеттемелер жүктелуі мүмкін сот
процесстеріне қатыспайды.
6) соңғы жылдың ішінде уәкілетті мемлекеттік органдар және/немесе сот эмитентке
және оның лауазымды тҧлғаларына салған барлық әкімшілік санкциялар туралы
мәліметтер.
Санкцияның
қолдану кҥні

Санкция
қолданған
орган

ҚР қаржы нарығы мен
2010 жылдың қаржылық ұйымдарды
8 шілдесі
реттеу және қадағалау
жӛніндегі Агенттігі

Санкция қолдану
себептері

Бухгалтерлік есеп
жүргізу ережелерін
бұзу

Санкция
тҥрі мен
кӛлемі

айыппұл,
115 939 теңге

Санкцияның
орындалу
дәрежесі

Орындалды
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ҚР қаржы нарығы мен
Уәкілетті органға
2010 жылдың қаржылық ұйымдарды
шынайы емес мәлімет
реттеу және қадағалау
14 шілдесі
(ақпарат) тапсыру
жӛніндегі Агенттігі

айыппұл,
70 650 теңге

Орындалды

Шарттарда сыйақы
мӛлшерлемесін
ҚР қаржы нарығы мен
шынайы, жылдық,
2010 жылдың қаржылық ұйымдарды тиімді, салыстырмалы
14 шілдесі
реттеу және қадағалау есептемеде кӛрсету
жӛніндегі Агенттігі
бойынша
міндеттемелерді
орындамау

айыппұл,
70 650 теңге

Орындалды

ҚР қаржы нарығы мен
2010 жылдың қаржылық ұйымдарды
14 шілдесі
реттеу және қадағалау
жӛніндегі Агенттігі

айыппұл,
58 650 теңге

Орындалды

айыппұл,
38 276 теңге

Орындалды

Уәкілетті органға
2010 жылдың ҚР қаржы нарығы мен
қаржылық ұйымдарды шынайы емес мәлімет
3 тамыз
реттеу және қадағалау
(ақпарат) тапсыру
жӛніндегі Агенттігі

айыппұл,
141 300 теңге

Орындалды

Уәкілетті органға
құрамында банк
ҚР қаржы нарығы мен
жӛніндегі
заңдарға
2010 жылдың қаржылық ұйымдарды
сәйкес
талап
3 тамызы
реттеу және қадағалау
жӛніндегі Агенттігі етілетінмәліметтер жоқ
ақпараттытапсыру

айыппұл,
141 300 теңге

Орындалды

ҚР қаржы нарығы мен
2010 жылдың
қаржылық ұйымдарды
16 шілдесі
реттеу және қадағалау
жӛніндегі Агенттігі

Бухгалтерлік есеп
жүргізу ережелерін
бұзу

Операциялар мен
мәмілелерді банк
жӛніндегі заңдарды
бұза отырып жүзеге
асыру

2009 жыл барысында уәкілетті мемлекеттік органдар және/немесе сот Банкке және оның
лауазымды тұлғаларына әкімшілік санкциялар салған жоқ.
7) тәуекел факторлары. Облигацияларды ҧстаушылар тартылатын тәуекел
факторларының егжей-тегжейлі талдауын ҧсыну керек.
Тәуекелдерді басқару Банк қызметінде маңызды рӛл атқарады. Банктің қызметіне тән
негізгі тәуекелдер мыналарды қамтиды: кредиттік тәуекел, ӛтімділік тәуекелі, нарықтық,
құқықтық, пайыздық, валюталық, операциялық және ӛзге.
Банк тәуекелдерін басқару үдерісі тәуекелді анықтауды, оны сәйкестендіруді, бағалауды,
тәуекел деңгейін тӛмендетуге бағытталған іс-шаралар кешенін ұйымдастыруды,
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тәуекелдің қолайлы деңгейін қабылдауды және жиынтық тәуекел деңгейінің сәйкестігіне
мониторинг жүргізуді білдіреді.
Тәуекелдер Банкте есептіліктер беру жолымен күн сайынғы, апта сайынғы және ай
сайынғы негізде қадағаланып отырады (жиынтық ресурстарды есепке алу ведомості,
пруденциалдық нормативтерді орындау, тәуекел-менеджерінің есебі, Директорлар
Кеңесінің Тӛрағасына есеп).
Тәуекелдерді басқару жүйесінің тиімділігін жүзеге асыру жӛніндегі жұмыстарды жүргізу
және тәуекедерді басқару жүйесінің тұтастығын және қалыпты қызмет атқаруын бақылау
Банкте тәуекел-менеджеріне, сондай-ақ Банктің Директорлар Кеңесінің, Басқармасының
мүшелеріне жүктеледі.
Директорлар кеңесі ашылған валюталық позициялар бойынша лимиттер және валюталық
нетто-позициялар лимитін белгілейді. Басқарма спот операциялары, форвард бойынша
позициялар лимиттерін, валютаның әрбір түрі бойынша және барлық валюталар бойынша
своптар белгілейді. Басқарма қаржылық құралдар үшін «stop-loss» лимиттерінің ӛрісін
белгілейді.
Өтімділік тәуекелі
Тӛлемдерді кешіктіруге немесе Банктің тӛлем қабілеттілігінің жалпы дағдарысына алып
келетін талаптар мен міндеттемелер сомаларының қысқа мерзімді және орта мерзімді
сәйкес келмеулері.
Банк міндетті ӛтімділік нормативтерінің орындалуын қамтамыз етеді және күнделікті
негізде бақылап отырады, сондай-ақ нормативтердің мәндерін берілген шектерде ұстап
тұруға мүмкіндік беретін ӛтімділіктің міндетті нормативтерін болжамдау және ағымдағы
бақылау әдістемелерін пайдаланады.
Банктің ӛтімділік жағдайын талдау күнделікті, апта сайынғы және ай сайынғы негізде
жүргізіледі. Банк Басқармасы, Активтер мен міндеттемелерді басқару жӛнінде комитет
және Қазынашылық Басқармасы ӛз құзыреттерінің шектерінде ӛтімділікті талдау мен
бағалаудың жоғарыда сипатталған әдістерінің бүкіл жиынтығының нәтижелерін
пайдалана отырып, ӛтімділікті басқаруға қатысты шешімдер қабылдайды.
Валюталық тәуекел
Валюталық тәуекел – банктің ӛз қызметін жүзеге асыруы кезінде шетелдік валюталардың
бағамының ӛзгеруімен байланысты ысыраптың туындау тәуекелі. Тәуекелдің бұл түрінен
қорғау Банктің кредиттік қызметінде аса кӛкейкесті болады, ӛйткені кредиттік
операциялар банк үшін ӛте пайдалы болып табылады және, тиісінше, Банк активтерінің
елеулі бӛлігі нақ кредиттерге орналастырылған. Жоғалту тәуекелі банктің позицияларын
валюталар бойынша құндық кӛрінісінде қайта бағалауға байланысты туындайды.
Валюталық тәуекелдерді тӛмендетуге ашылған позициялар лимиттерін және саудаға
түсетін құралдардың әрқайсысы бойынша «stop-loss» лимитеттерін белгілеу жолымен қол
жеткізіледі.
Пайыздық тәуекел
Сыйақы ставкаларының жағымсыз ӛзгеруінің салдарынан ысыраптың пайда болу
тәуекелі. Пайыздық тәуекелді барынша тӛмендету және/немесе оған жол бермеу
мақсатында Банк мынадай әдістерді пайдаланады: пайыздық теңдессіздіктерді (пайыздық
GAP) басқару; ӛтеудің орташа ӛлшенген мерзімдерін (уақыттық GAP) басқару; Активтер
мен міндеттемелерді басқару жӛніндегі комитет пайыздық тәуекелге бейім активтерге
лимитеттер белгілейді. Қайта қаржыландыру ставкаларының ӛзгеруі тәуекелінен қорғану
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үшін Активтер мен міндеттемелерді басқару жӛніндегі комитеттің қаражаттарды
ставкаларға байланысты қайта бӛлу ұсынылатын ұсынымдары пайдаланылады.
Кредиттік тәуекел
Кредиттік тәуекел қарызгердің немесе басқа тараптың Банк алдындағы ӛз міндеттемелерін
орындамауы нәтижесінде қаржылық ысыраптардың болу тәуекелін білдіреді.
Кредиттік тәуекелді және оған теңестірілген берешекті бағалау үшін Банк кредиттік
тәуекелдің кӛздерін анықтайды: кредиттік портфельге құрылымдық талдау; Банктің
кредиттік портфелінің сапасына жүйелік талдау; активтік операцияларды кеңейтудегі
перспективалы үрдістерді талдау жүргізіледі; кредиттік ӛтінімдерді талдау және
клиенттерді мониторингтеу кезеңінде контрагент бойынша кредиттік тәуекел бағаланады.
Оның кӛмегімен кредиттік тәуекелдерді реттеу жүзеге асырылатын маңызды құрал
несиелік және оған теңестірілген берешек бойынша мүмкін залалдарға арналған резерв
болып табылады. Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкінің несиелер сапасын
бағалауға қоятын жаңа, неғұрлым қатаң талаптарына сәйкес Банк тәуекелдің шынайы
дәрежесімен салыстыруға болатын резервтер құрады.
Кредиттік тәуекелді азайту және сапалы түрде басқару мақсатында ай сайынғы негізде
кредиттік тәуекелге талдау жүргізіледі (тәуекел-менеджерінің есебі және Активтер мен
міндеттемелерді басқару жӛніндегі комитетінің отырыстары), тұрақты негізде кредиттік
тәуекел бойынша барлық белгіленген лимиттердің сақталуы қадағаланады.
Контрәріптестер – банк-контрагенттер тәуекелі
Тәуекелдің бұл түрін FOREX, DEPO және корреспонденттік операцияларға баланстық
деректердің, басқару есептілігінің негізінде лимиттер белгілеу жолымен ай сайын
қадағалап отырады. Банк-контрагенттер бойынша қосымша ай сайынғы негізде
Standart&Poors, Moody’s, Fitch халықаралық рейтинг агенттіктерінің ресми ақпараты
қадағаланып отырады.
Нарықтық тәуекел
Нарықтық параметрлердің (валюталық бағам, сыйақы ставкасы, қаржы құралдарының
құны) жағымсыз ӛзгерісімен байланысты шығыстардың (залалдардың) туындау тәуекелі.
Нарықтық тәуекелдерді басқару үшін Банк мыналар пайдаланылады:
Тәуекелдерді бағалау мен басқару және қор құндылықтарымен операцияларды
жүргізу функцияларын Банктің бӛлімшелерінің арасында бӛлу.
Қор құндылықтарына салымдар сомасын ашылған позицияларға лимиттер белгілеу
арқылы шектеу.
«Stop-loss» лимиттерін қою арқылы ысырыптарды шектеу – белгілі бір уақыт
аралығында белгіленген мӛлшермен қор құндылықтарымен жасалатын
операциялардан Банктің залалдарының мӛлшерін шектеу.
Қабылданған тәуекелдерді тұрақты негізде бағалау.
Операциялық тәуекел
Ішкі үдерістердің, адамдардың, жүйенің немесе сыртқы міндеттемелердің жетіспеушілігі
немесе іркілісі секілді факторлардың нәтижесінде туындайтын тікелей немесе жанама
залал тәуекелі.
Банкте операциялық тәуекелді басқару шарттарды жасасу және оларды іске асыру
функцияларын бӛлу жолымен құжаттардың ӛту технологиясын жетілдіруден, операциялар
мен тӛлемдердің жүргізілуін бақылаудан, есептіліктің дер кезінде берілуін және оның
толтырылу дәлдігін қатаң бақылаудан, қаржылық немесе ӛзге сипаттағы фактілер туралы
толық және уақтылы ақпаратты жинаудан, Банктің транзакцияларды ресімдеу
дұрыстығын ішкі және сыртқы аудиторлардың тексеруінен, сондай-ақ компьютерлік
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жабдықтар мен бағдарламалық қамтамасыз етуді тұрақты жоспарлы диагностикалаудан
тұрады.
Елдік тәуекел
Тәуекелдің бұл түрі кез келген басқа мемлекеттің немесе кез келген басқа мемлекеттің
резидентінің елдегі дефолттың салдарынан тӛлеуге қабілетсіздігімен немесе ӛз
міндеттемелерін орындағысы келмеуімен байланысты болуы мүмкін. Елдік тәуекелді
тиімді мониторингтеу мақсатында саяси тұрақтылық, ЖІӚ кӛлемі, инфляцияның,
девальвацияның, мемлекеттің сыртқы қарызының, алтын-валюталық қорларының деңгейі,
ақша массасының жағдайы секілді индикаторлар талданады.
Беделдік тәуекел
Банкке қатысты жағымсыз қоғамдық пікірдің туындауынан немесе сенімнің тӛмендеуінен
қорғану мақсатында мынадай іс-шаралар жүргізіледі:
Банктің екінші деңгейдегі банктерге қойылатын барлық қажетті нормативтерді
орындауы.
клиенттердің шоттары бойынша операцияларды жүргізу дәлдігін тұрақты
бақылау;
қызметкерлердің сыртқы келбетін және клиенттерге қызмет ету сапасын бақылау;
Банк қызметкерлерін ӛздерінің лауазымдық міндеттемелерін білуі және Банкте
жұмыс істеу үшін қажетті жалпы дайындығы бойынша жыл сайынғы
аттестациядан ӛткізу.
8) эмитенттің қызметі туралы, оларда эмитент ӛз қызметін жҥзеге асыратын
нарықтар туралы басқа ақпарат.
Банктің қызметі туралы, оларда ол ӛз қызметін жүзеге асыратын нарықтар туралы басқа
ақпарат жоқ.

5. ҚАРЖЫЛЫҚ ЖАҒДАЙ
30. Баланстық қҧны материалдық емес активтердің жалпы баланстық қҧнының бес
және одан кӛп пайызын қҧрайтын материалдық емес активтердің тҥрлері.
Материалды емес активтердің атауы

01.07.2010 ж жағдай бойынша
баланстық қҧны,
мың теңге

Оracle бағдарламалық жасақтамасын пайдалануға лицензия
ORACLE 2.0 бағдарламалық жасақтамасы
BanksGate
Win RUT Desktor лицензиялары
Win Rut Desktor Servises лицензиялары
Windows Server Standrt лицензиялары
Win PRO RUS лицензиялары

6 444
360
1 115
377
645
300

БАРЛЫҒЫ:

9 241

Материалдық емес активтер тобының бастапқы құны - 34 778 мың теңгені құрайды,
Жинақталған тозу - 22 945 мың теңге,
01.07.2010 ж жағдай бойынша баланстық құны. – 11 833 мың теңге.
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31. Баланстық қҧны негізгі қҧралдардың жалпы баланстық қҧнының бес және одан
кӛп пайызын қҧрайтын негізгі қҧралдардың тҥрлері.
Негізгі қҧралдардың атауы

01.07.2010 ж жағдай бойынша
баланстық қҧны, мың теңге

Әкімшілік ғимарат Алматы қ., Розыбакиев к-сі, 181-а
Әкімшілік ғимарат Алматы қ., Гоголь к-сі, 95/70
Жер учаскесі Алматы қ., Розыбакиев к-сі, 181 - а
БАРЛЫҒЫ:

247 218
254 772
330 032
832 032

Негізгі құралдардың бастапқы құны - 1 784 100 мың теңге,
Жинақталған тозу – 754 338 мың теңге,
01.07.2010 ж. жағдай бойынша негізгі құралдардың баланстық құны - 1 029 762 мың теңге.
32. Инвестициялар.

мың теңге
01.07.2010 ж.
баланстық қҧн бойынша
қалдық

Инвестициялардың тҥрлері
Басқа заңды тұлғалардың капиталына тікелей инвестициялар

0

Басқа заңды тұлғалардың капиталына ұзақ мерзімді инвестициялар
Сатуға арналған бағалы қағаздар портфелі, барлығы:
Мемлекеттік бағалы қағаздар
Мемлекеттік емес бағалы қағаздар
Ӛзге бағалы қағаздар, барлығы:
оның ішінде:
Ӛтеуге дейін ұсталатын бағалы қағаздар:

200
0

2 157 095
0

Мемлекеттік бағалы қағаздар
Мемлекеттік емес бағалы қағаздар
Сату үшін қолда бар бағалы қағаздар:

2 157 095
2 052 095
105 000
2 157 295

Мемлекеттік бағалы қағаздар
Мемлекеттік емес бағалы қағаздар
БАРЛЫҚ ИНВЕСТИЦИЯЛАР:

Басқа заңды тұлғалардың капиталына жасалатын ұзақ мерзімді инвестицияларға мыналар жатады:
мың.теңге

Бенефициардың атауы:

«Бағалы қағаздар орталық
депозитарийі» АҚ

01.07.2010 ж жағдай
бойынша баланстық
қҧны бойынша қалдық

200

Тӛлем мақсаты

Акционерлік
капиталға
инвестициялар, «Бағалы қағаздар
орталық депозитарийі» АҚ-ның бір
акциясын сатып алу
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33. Дебиторлық берешек.
Бұл тармақта эмитенттің алдында дебиторлық берешектің жалпы сомасының бес
және одан астам пайызы мөлшерінде дебиторлық берешегі бар ұйымдардың
атауларын көрсете отырып, дебиторлық берешектің құрылымы, не эмитенттің
неғұрлым ірі дебиторларының тізімі ашып көрсетіледі.
Банк алдында дебиторлық берешектің жалпы сомасының бес және одан астам пайызы
мӛлшеріндегі дебиторлық берешегі бар ҧйымдар.
№

Назначение платежа

Поставщик

Сумма платежа

1
2

Жӛндеу - құрылыс жұмыстары
IBSO бағдарламалық
жасақтамасын орнату қызметтері
IBSO бағдарламалық
жасақтамасына лицензия

«Акцент» ЖШС

24 706 892 теңге

«Серойд» ЖК

16 650 000 теңге

«ENTER OF FINANCIAL
TECHNOLOGIES INC»

89 333 АҚШ доллары

3

33-1. Эмитент міндеттемесінің қамтамасыз етілуі болып табылатын, сондай-ақ әрбір
активтің қҧнын және тиісті шарттардың қолданысы аяқталған кҥнді кӛрсете
отырып сенімгерлік басқаруға берілген эмитенттің активтері туралы мәліметтер.
Банкте міндеттемесінің қамтамасыз етілуі болып табылатын, сондай-ақ сенімгерлік
басқаруға берілген активтер жоқ.
34. Эмитенттің жарғылық және меншікті капиталының мӛлшері.
01.07.2010 жылғы жағдай бойынша:
Жарғылық капиталдың мӛлшері 3 676 738 мың теңгені құрайды.
Меншікті капиталдың мӛлшері 6 111 086 мың теңгені құрайды.
35. Заемдар. Қолданыстағы банк заемдары мен кредит желілері туралы ақпарат.
Банкте қолданыстағы банк заемдары мен кредит желілер жоқ.
36. Эмитенттің негізгі қызметті жҥзеге асыруымен байланысты кредиторлық
берешек (жеткізушілер арасындағы берешек, алынған аванстар).
Бұл тармақта эмитенттің оның алдында кредиторлық берешектің жалпы
сомасының бес және одан астам пайызы мөлшерінде кредиторлық берешегі бар
ұйымдардың атауларын және берешек сомасын көрсете отырып, кредиторлық
берешектің құрылымы, не эмитенттің бірінші он неғұрлым ірі кредиторларының
тізімі ашып көрсетіледі.
Жалпы кредиторлық берешектің 5%-нан асатын сомадағы кредиторлық берешек банкте
жоқ. Ірі кредиторлар жоқ.
36-1. Соңғы аяқталған ҥш қаржылық жылдың ішінде эмитент алған (шеккен) таза
табыстың (залалдың) мӛлшері (ҥш жылдың әрбірінің қорытындылары бойынша).
01.01.2008 жыл

01.01.2009 жыл

343 088

241 790

мың теңге
01.01.2010 жыл

597 577
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36-2. Левередж.
Бұл тармақта соңғы үш аяқталған қаржылық жылдардың бірінші күніндегі, сондайақ облигациялар шығарылымының проспектісін (облигациялық бағдарламаны) берудің
алдындағы тоқсанның соңындағы жағдай бойынша эмитенттің левереджінің
мөлшері көрсетіледі.
атауы

01.01.2008

01.01.2009

01.01.2010

01.07.2010

Жалпы міндеттемелер,
мың.теңге

2 794 390

2 013 244

4 476 212

4 003 455

Меншікті капитал, мың.теңге

3 691 687

3 786 793

5 756 280

6 111 086

Левередж*

0,757

0,532

0,778

0,655

*Левередж эмитент міндеттемелерінің мӛлшері мен меншікті капиталының арасындағы
ара қатынас ретінде айқындалады.
36-3. ҚР ҚҚА Басқармасының 29.04.2009 ж. № 89 қаулысына сәйкес шығарылған.
36-4.Эмитент қызметі нәтижесінде соңғы аяқталған екі қаржы жылынің бірі
бойынша аудиторлық есеппен расталған қаржылық есебіне сәйкес тапқан ақша
қаражаттарының таза ағындары кӛрсетіледі.
2009 қаржылық жыл бойынша ақша қаражаттарының таза ағындары аудторлық есепке
сәйкес келесідей бейнеленеді:
Ақша қаражаттарының таза ағындары тармағының
атауы

Таза ақша ағындары,
мың теңге

Операциялық қызмет нәтижесінде тапқан ақша
қаражаттарының ағындары (тҥсімдер)

413 189

Инвестицияық қызмет нәтижесінде тапқан ақша
қаражаттарының ағындары (шығындар)
Қаржылық қызмет нәтижесінде тапқан ақша
қаражаттарының ағындары (тҥсімдер)

1 383 083

Бір жыл бойынша ақша қаражжаттарының таза ӛсімі

1 688 754

(107 518)

6. БАҒАЛЫ ҚАҒАЗДАР ШЫҒАРЫЛЫМДАРЫ ТУРАЛЫ МӘЛІМЕТТЕР
37. Облигациялар шығару туралы шешім қабылданған кҥнге дейін эмиссиялық
бағалы қағаздардың барлық тіркелген шығарылымдарына қатысты мыналар
кӛрсетіледі:
1) әрбір шығарылымдағы облигациялардың жалпы саны, түрі және номиналды құны,
әрбір шығарылым бойынша орналастырылған облигациялар саны, сондай-ақ
орналастыру кезінде тартылған ақшаның жалпы көлемі, негізгі қарыздың сомасы,
әрбір шығарылым бойынша есептелген және төленген сыйақының сомасы, қайта
сатып алу күнін көрсете отырып, қайта сатылып алынған облигациялар саны.
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Облигациялар шығарылымын мемлекеттік тіркеуді жүзеге асырған орган,
мемлекеттік тіркеу нөмірі және мұндай шығарылымды мемлекеттік тіркеу күні.
Облигациялардың бірінші шығарылымы (ӛтелген)
Шығарылатын облигациялар түрі
облигациялардың жалпы саны
орналастырылған облигациялар саны
бір облигацияның номиналды құны
айналу мерзімі
айналыстың басталған күні
ӛтеу күні
орналастыру кезінде тартылған ақша кӛлемі

Атаулы купондық облигациялар
1 000 дана
500 дана
156 000 теңге
4 жыл
16.08.2001
16.08.2005

негізгі қарыздың сомасы
сатып алынған облигациялар саны, сатып алу күні

78 000 000 теңге
140 дана, оның ішінде:
- 100 данасы 08.10.2004ж. сатып алынған
- 20 данасы 12.10.2004 ж. сатып алынған
- 20 данасы 20.10.2004 ж. сатып алынған
шығарылым толықтай ӛтелген
14 864 334,81 теңге

есептелген сыйақы сомасы
тӛленген сыйақы сомасы
Облигациялар шығарылымын мемлекеттік тіркеуді
жүзеге асырған орган
мемлекеттік тіркеу нӛмірі және шығаралымды
мемлекеттік тіркеу күні

80 037 836,66 теңге

Қазақстан Республикасының Ұлттық банкі
№ А39, 31 шілде 2001 жыл

2) құрылтайшылар төлеген акциялардың жалпы саны, түрі және номиналды құны,
сондай-ақ акцияларды орналастыру кезінде тартылған ақшаның жалпы сомасы.
Айналыста жүрген, сатып алынған акциялардың соңғы күнгі сатып алу бағасы
көрсетілген саны. Акцияларды сатып алу әдістемесін бекіту күні. Акциялар
шығарылымын мемлекеттік тіркеуді жүзеге асырған орган, мемлекеттік тіркеу
нөмірі және мұндай шығарылымды мемлекеттік тіркеу күні.
Артықшылықты акциялар шығару: Банк артықшылықты акциялар шығармаған.
Жай акциялар шығару:
Түрі

Жай акциялар

Жарияланған акциялар саны
құрылтайшылар/акционерлер тӛлеген акциялардың
номиналды құны
акцияларды орналастыру кезінде тартылған ақшаның
жалпы сомасы
айналыста жүрген акциялар саны
Орналастырылмаған акциялар саны
сатып алынған акциялар саны
соңғы күнгі сатып алу бағасы

4 000 000 дана

акцияларды сатып алу әдістемесін бекіту күні
Акциялар шығарылымын мемлекеттік тіркеуді жүзеге
асырған орган
мемлекеттік тіркеу нӛмірі және шығаралымды
мемлекеттік тіркеу күні

1 000 теңге
3 676 738 000 теңге
3 676 738 дана
323 262 дана
сатып алынған акциялар жоқ
жоқ
акционерлердің Жалпы жиналысы 2006 жылғы
«28» сәуірде бекіткен
Қазақстан Республикасының қаржы нарығы мен
қаржылық ұйымдарды реттеу және қадағалау
жӛніндегі Агенттігі
№ А0009, 31.03.2009 жыл
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3) эмитенттің бағалы қағаздарды ҧстаушылар алдындағы ӛз міндеттемелерін
орындамау (облигациялар бойынша сыйақы тӛлемеу (тӛлеуді кешіктіруі),
артықшылықты акциялар бойынша дивидендтер тӛлемеу (тӛлеуді кешіктіруі))
фактілері туралы мәліметтер, орындалмаған міндеттемелердің мӛлшері мен
мҧндайларды орындау мерзімін кешіктіру туралы ақпаратты қоса алғанда, бағалы
қағаздар бойынша есептелген, бірақ тӛленбеген сыйақылардың сомасы (тҥрлері мен
шығарылымдары бойынша бӛлек).
Банкте бағалы қағаздарды ұстаушылардың алдындағы міндеттемелерді орындамау
фактілері жоқ.
4) егер бағалы қағаздардың қандай да бір шығарылымы тоқтатылса немесе
болмады деп танылса не жойылса, осындай шешімді қабылдаған мемлекеттік орган,
шешім қабылдау негіздемесі және кҥні кӛрсетіледі.
Банкте тоқтатылған немесе жойылған деп танылған бағалы қағаздар шығарылымдары
жоқ.
5) әрбір тіркелген шығарылым бойынша сыйақы тӛлеу кҥндері, тӛленуге жататын
сомалар, ӛтеу кҥндері және әрбір шығарылым бойынша ӛтеуге жататын сомалар:
Облигациялардың бірінші шығарылымы (ӛтелген)
Сыйақы
тӛлеу
кҥндері
16.02.2003
16.08.2003
16.02.2004
16.08.2004
16.02.2005
16.08.2005
БАРЛЫҒЫ:

Облигациялар
дың айналыс
кезеңі ҥшін
тӛленген
сыйақы
сомасы, теңге
2 998 242,38
2 833 290,53
2 699 194,39
2 622 540,29
1 824 095,73
1 886 971,49
14 864 334,81

Сатып
алу кҥні

Сатып алу
сомасы, теңге

08.10.04
12.10.04
20.10.04

13 363 457,83
2 666 318,06
2 645 604,14

ӛтеу
кҥні

ӛтеу кезінде
негізгі қарыздың
тӛленген сомасы,
теңге

16.08.2005
18 675 380,03

48 696 038,52
48 696 038,52

6) соңғы екі қаржылық жылдың әрбір жылы ҥшін немесе нақты қызмет ету кезеңі
ҥшін бір акцияға келетін (жай артықшылықты) дивидендтің мӛлшері, есептелген
дивидендтер сомасы мен тӛленген дивидендтер сомасын кӛрсете отырып.
Дивидендтерді соңғы рет есептеу және тӛлеу 2006 жылдың тоғыз айының (қаңтардан
қыркүйекке дейін) қорытындылары бойынша жүргізілді, бұл ретте дивидендтер тӛлеу
жүзеге асырылған акционерлер саны 28 жеке тұлғаны құрады.

Жай акциялар бойынша
дивидендтер сомасы, теңге

2006 жылдың
9 айы ҥшін

2008 жыл

207 900 000

Дивидендтер
есептелген жоқ

176 715 000

Дивидендтер
тӛленген жоқ

Дивидендтер
есептелген
жоқ
Дивидендтер
тӛленген жоқ

31 185 000

-

-

есептелген

Жай акциялар бойынша тӛленген
дивидендтер сомасы, теңге
Жай акциялар бойынша есептелген
дивидендтер бойынша есептелген және
тӛленген салықтың сомасы, теңге

2009 жыл
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7) сауда ҧйымдастырушылардың атауларын қоса алғанда, эмитенттің бағалы
қағаздарымен сауда жҥзеге асырылатын негізгі нарықтар.
2010 жылдың «01» қыркүйегіндегі жағдай бойынша эмитенттің бағалы қағаздары
ұйымдасқан нарықтарда саудаланбайды, Банк акцяларын сату бағалы қағаздары
ұйымдаспаған нарықта жүзеге асырылады.
8) бҧрын шығарылған облигациялардың әрбір тҥрімен оларды ҧстаушыларға
берілетін қҧқықтар, соның ішінде шектеулерді (ковенант) бҧзу кезінде іске
асырылған және ҧстаушылармен жасалған бағалы қағаздарды сатып алу-сату
шарттарымен кӛзделген қҧқықтар, ҧстаушылардың осы қҧқықтарды іске асыру
тәртібін кӛрсете отырып.
Облигацияларды ҧстаушыларға мынадай қҧқықтар берілді:
облигациялар шығарылымының проспектісімен кӛзделген мерзімде номинал
құнды алу құқығы;
облигациялар шығарылымының проспектісімен кӛзделген мерзімде сыйақы алу
құқығы;
Қазақстан Республикасының заңнамасында кӛзделген тәртіппен ақпарат алу
құқығы;
Қазақстан Республикасының заңнамасында кӛзделген жағдай мен тәртіпте ӛз
талаптарын қанағаттандыру құқығы;
облигацияларды меншіктен шығару және ӛзге тәсілмен иелену құқығы;
облигацияға меншік құқығынан шығатын ӛзге құқықтар.
Банктің облигациялар шығару Проспектісінде шектеулер (ковенанттар) кӛзделмеген.
Ұстаушылармен жасалған бағалы қағаздарды сатып алу-сату шарттарында
облигацияларды ұстаушылардың құқықтарын іске асыру тәртібінің қосымша шарттары
кӛзделмеген.
7.ОБЛИГАЦИЯЛАР ШЫҒАРУ ТУРАЛЫ МӘЛІМЕТТЕР
Облигациялық бағдарламаны мемлекеттік тіркеу кезінде бұл бӛлім толтырылмайды
(38-41-тармақтар).

8.ҚОСЫМША АҚПАРАТ
41-1. Облигациялық бағдарламаны мемлекеттік тіркеу кезінде мыналар кӛрсетіледі:
басталуы кезінде эмитенттің облигациялары бойынша дефолт жариялануы мҥмкін
және мҧндай шарттарда облигацияларды ҧстаушылар облигацияларды мерзімінен
бҧрын ӛтеуді талап ете алатын оқиғалар.
Банктің облигациялары бойынша дефолт осы облигациялық бағдарламаның шектерінде
облигацияларды шығару проспектісінде белгіленетін тӛлемдер жүзеге асырылатын
кезеңнің соңғы күнінен кейінгші күннен бастап 20(жиырма) күнтізбелік күннің ішінде
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облигациялар бойынша сыйақыны (купонды) және/немесе номинал құнды және соңғы
купондық сыйақыны тӛлемеген немесе толықтай тӛлемеген жағдайда басталады.
Дефолт басталған жағдайда Банк Қазақстан Республикасының заңнамасымен белгіленген
жауапкершілікті кӛтеретін болады.
Банк ӛз міндеттемелерін ішінара немесе толықтай орындамағаны үшін, егер ол бой
алдырмайтын күш жағдайының салдары болып табылса, босатылады. Бой алдырмайтын
күш жағдайлары байқап білу немесе алдын алу мүмкін болмаған (табиғи апаттар, соғыс
әрекеттері және т.с.) жағдайлардың басталуын білдіреді. Бой алдырмайтын күш
жағдайлары басталған кезде Банктің ӛз міндеттемелерін орындау мерзімі оның барысында
осындай жағдайлар және олардың салдарлары жалғасатын уақытқа мӛлшерлес алға
жылжытылады.
Облигациялар бойынша дефолт жағдайы болғандағы эмитент қабылдайтын
шаралар, облигациялар бойынша сыйақы тӛлеу жӛніндегі міндеттемелерін
орындамауы немесе тиісті тҥрде орындамауы кезінде облигацияларды
ҧстаушылардың қҧқықтарын қорғау рәсімдері.
Облигацияларды ұстаушылардың құқықтарын сақтау және қорғау мақсатында, сондай-ақ
қолданыстағы заңнаманың талаптарын ескере отырып, Банк инвесторлардың
шектелмеген тобының арасында облигацияларды орналастырған кезде кез келген мүдделі
тұлғалардың алдында мынадай ақпаратты ашып кӛрсетеді:
1) эмиссиялық бағалы қағаздар шығарылымының проспектісінде қамтылған;
2) аукциондарды және Банктің бағалы қағаздарына жазылуды жүргізу шарттары мен
тәртібін белгілейтін ішкі құжатта қамтылған;
3) Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес уәкілетті органға ұсынылатын
есептерде қамтылған;
4) қаржылық есептілікке қосылған;
5) Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес немесе сауда-саттықты
ұйымдастырушының ішкі құжаттарына сәйкес немесе Банктің ішкі құжаттарына сәйкес
ашылып кӛрсетілуге жататын ӛзге де ақпарат.
Ақпараттың ашылып кӛрсетілуі:
1) уәкілетті органға облигацияларды ұстаушылардың мүдделерін қозғайтын ақпаратты
ұсыну;
2) сауда-саттықты ұйымдастырушыға осы сауда-саттықты ұйымдастырушының ішкі
құжаттарына сәйкес ақпаратты ұсыну;
3) бұқаралық ақпарат құралдарында ақпаратты жария ету арқылы жүзеге асырылады.
Облигациялардың айналысы кезеңінде Банк уәкілетті орган мен облигацияларды
ұстаушылардың алдында облигацияларды ұстаушылардың мүдделерін қозғайтын оның
қызметіндегі ӛзгерістер туралы ақпаратты ашып кӛрсетеді. Бұл ретте облигацияларды
ұстаушылардың мүдделерін қозғайтын Банк қызметіндегі ӛзгерістер ретінде мыналар
танылады:
1) Банк органдары құрамының ӛзгеруі;
2) Банктің дауыс беруші акцияларының (үлестерінің) он және одан артық пайызына иелік
ететін акционерлер құрамының ӛзгеруі;
3) Банктің, оның еншілес ұйымдары мен тәуелді акционерлік қоғамдарының қайта
ұйымдастырылуы немесе таратылуы;
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4) Банк мүлкіне тыйым салынуы;
5) Банктің лицензияны алуы, тоқтата тұрылуы немесе айырылуы;
6) Банк акционерлерінің жалпы жиналысының шешімдері;
7) Банк әрбір мұндай ұйым акцияларының он және одан артық пайызына (үлестеріне,
пайларына) иелік ететін ұйымдардың тізіміндегі ӛзгерістер.
Облигацияларды ұстаушылардың мүдделеріне қатысты болатын Банк қызметіндегі
ӛзгерістер олар туындаған сәттен бастап он бес күнтізбелік күннің ішінде бұқаралық
ақпарат құралдарында ақпаратты жария ету арқылы облигацияларды ұстаушылардың
назарына жеткізіледі.
Облигациялар ұстаушылар алдындағы сыйақыны және/немесе негізгі қарызды тӛлеу
жӛніндегі ӛз міндеттемелерін орындамаған және/немесе дер кезінде орындамаған
жағдайда, облигацияларды ұстаушылардың пайдасына ақшалай міндеттемені немесе
оның тиісті бӛлігін орындау күніндегі Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің ресми
қайта қаржыландыру ставкасына орай есептелетін ӛсімпұл кешіктірудің әрбір күніне
есептеледі.
Облигациялар бойынша дефолт туындаған жағдайда, Банк дефолтты тудырған себептерді
жою және облигация ұстаушылардың құқықтарын қамтамасыз ету үшін барлық күшжігерін салады.
Эмитенттің дефолттың басталу фактілері туралы ақпаратты ҧстаушылардың
назарына жеткізу тәртібі, мерзімдері және тәсілдері.
Дефолт басталған жағдайда Банк 10 (он) жұмыс күнінің ішінде «Қазақстанның қор
биржасы» АҚ - www.kase.kz және «AsiaСredit Bank (АзияКредит Банк)» АҚ www.asiacreditbank.kz ресми сайттарында мынадай мазмұндағы хабарламаларды
орналастыру арқылы хабарландыруға міндеттенеді:
дефолт фактісі туралы ақпарат;
дефолт күніндегі Банктің орындалмаған міндеттемелерінің кӛлемі;
міндеттемелердің орындалмау себептері;
Банктің шешімі бойынша ӛзге ақпарат.
Эмитентке, эмитент облигациялар жӛніндегі міндеттемелерін орындамаған не тиісті
тҥрде орындамаған жағдайда эмитенттің міндеттемелері бойынша ортақ немесе
субсидиарлық жауапкершілікті кӛтеретін тҧлғаларға талаппен жҥгіну тәртібін қоса
алғанда, облигацияларды ҧстаушылардың ӛз талаптарын қанағаттандыру жӛніндегі
мҥмкін әрекеттері.
Осы облигациялық бағдарламаның шегінде облигациялар шығару проспектілерімен
кӛзделген мерзімде облигацияларды ӛтеу кезінде сыйақы және/немесе негізгі қарызды
тӛлеу жӛніндегі облигация ұстаушылар алдындағы ӛз міндеттемелерін орындамаған
және/немесе тиісті түрде орындамаған жағдайда, облигацияларды ұстаушы мыналарға
құқылы болады:
- Банкке міндеттемелерді орындау туралы жазбаша талап жіберу. ҚР Азаматтық
кодексінің 722-бабына сәйкес заем сомасын Банк облигацияларды ұстаушы осындай
талапты қойған күннен бастап 30 (отыз) күннің ішінде қайтаруы тиіс;
- Банк облигациялар бойынша ӛз міндеттемелерін орындауы туралы жазбаша талапты
алған күннен бастап аталған мерзімнің (30 күннің) ішінде ол қанағаттандырылмаса
немесе аталған мерзім аяқталғанға дейін облигацияларды ұстаушы Банкттен оны
қанағаттандырудан бас тарту алса, ол Банкке қатысты оның міндеттемелері бойынша
сотқа арыз беруге құқылы.
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Дефолт болған жағдайда, облигацияларды ұстаушылар Банкттен ҚР Азаматтық кодексіне
сәйкес облигацияларды ӛтеу кезінде купондық сыйақыны және/немесе негізгі қарызды
дер кезінде тӛлемегені үшін пайыздар тӛлеуді талап етуге құқылы.
Егер аталған ақпаратты ашу ӛзге заңды тҧлғаға тапсырылса, осы тҧлғаның толық
және қысқартылған атауы және оның орналасқан жері кӛрсетіледі.
Банкттің аталған ақпаратты ашуы ӛзге заңды тұлғаға тапсырылмаған.
Инфрақҧрылымдық облигацияларды шығару кезінде концессиялық шарттың
және Қазақстан Республикасы Ҥкіметінің мемлекеттің кепілгерлігін беру туралы
қаулысының деректемелері кӛрсетіледі.
Банкттің облигациялары инфрақұрылымдық болып табылмайды.
Тіркеушінің атауы, оның орналасқан жері, телефон нӛмірлері, шарттың кҥні мен
нӛмірі.
«Центр ДАР» Акционерлік қоғамы (бағалы қағаздарды ұстаушылардың тізілімі жүйесін
жүргізу жӛніндегі қызметпен айналысуға Қазақстан Республикасының қаржы нарығы мен
қаржылық ұйымдарды реттеу және қадағалау жӛніндегі Агенттігі берген 2000 жылғы «06»
қазандағы № 0406200162 лицензия).
Орналасқан жері: Қазақстан Республикасы, индексі 050012, Алматы қаласы, Сейфуллин
кӛшесі, 565-8, тел.: 8 (727) 239-11-42.
Шарттың күні мен нӛмірі: Қызметтер кӛрсетуге арналған 2001 жылғы «21» наурыздағы
№110 шарт.
42. Облигациялар айналысына шектеулер.
Облигациялар айналысының кез келген шектеулері, орналастырылатын
облигацияларды мҥмкін сатып алушыларға қатысты шектеулер, соның ішінде
олардың арасында облигацияларды орналастыру кӛзделетін адамдар шеңбері
кӛрсетіледі.
«AsiaСredit Bank (АзияКредит Банк)» АҚ шығаратын облигациялардың айналысында,
орналастырылатын облигациялардың мүмкін сатып алушыларыға қатысты шектеулер
жоқ.
43. Эмитенттің облигациялар шығарылымына жҧмсайтын шығындар сомасы
және бҧл шығындардың қалайша тӛленетін туралы ақпарат.
Шығындардың атауы
Облигацияларды “Қазақстанның қор биржасы” АҚ
ресми тізіміне енгізу үшін кірудің листингтік алымы
Листингтік алым (жыл сайынғы)

Маркет-мейкер қызметтері
Тіркеушінің қызметтері;

Есептеу базасы
облигациялар шығарылымының номиналды
құнының 0,025%
шығару кӛлемінен 0,025% (бағалы
қағаздардың Биржада айналуының әрбір
жылы үшін)
шартқа сәйкес

«Бағалы қағаздардың орталық
депозитарийі» АҚ қызметтері

шартқа сәйкес

Қаржы консультантының, андеррайтердің қызметтері

шартқа сәйкес

