
 
 
 
 
 

П Р О С П Е К Т 
ВЫПУСКА ОБЛИГАЦИЙ 

 
 
 
 
Товарищества с ограниченной ответственностью 

«Кредитное товарищество «ОРДА Кредит» 
(ТОО «Кредитное товарищество «ОРДА Кредит») 

 
на общую сумму 500 000 000 тенге 

 
 
 
Вид облигаций                                        именные купонные (необеспеченные) 
 
Количество выпускаемых облигаций       500 000 штук 
 
Номинальная стоимость                              1 000 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. 

 
 

г. Шымкент – 2006 г. 
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1. Общие сведения об эмитенте 
 

2. Наименование эмитента 
 

На государственном языке: 
 полное наименование –  «ОРДА Кредит» Кредиттiк серiктестiгi» жауапкершiлiгi 
шектеулi серiктестiгi; 

 сокращенное наименование - «ОРДА Кредит» КС ЖШС  
 
На русском языке: 

 полное наименование – Товарищество с ограниченной ответственностью 
«Кредитное товарищество «ОРДА Кредит»; 

 сокращенное наименование - ТОО «КТ «ОРДА Кредит». 
 
Уставом эмитента не предусмотрено его полное и сокращенное наименование на 

иностранном языке. 
 

 

Сведения об изменении наименования эмитента 
 

Таблица – 1 Сведения об изменении наименования эмитента 
Дата  

перерегистрации Полное наименование Сокращенное 
наименование 

14.07.1999 г. Закрытое акционерное общество «ОРДА Кредит» ЗАО «ОРДА Кредит» 
27.08.2001 г. Товарищество с дополнительной ответственностью 

«Кредитно-депозитное товарищество «ОРДА Кредит» 
ТДО «КДТ «ОРДА 

Кредит» 
18.02.2004 г. Товарищество с ограниченной ответственностью 

«Кредитное товарищество «ОРДА Кредит» 
ТОО «КТ «ОРДА 

Кредит» 
 
Эмитент был создан в результате реорганизации путем преобразования Товарищества с 

дополнительной ответственностью «Кредитно-депозитное товарищество «ОРДА Кредит» 
в товарищество с ограниченной ответственностью, и является правопреемником в 
отношении Товарищества с дополнительной ответственностью «Кредитно-депозитное 
товарищество «ОРДА Кредит». 

 
3. Сведения о государственной регистрации (перерегистрации) эмитента 
 

Свидетельство о государственной регистрации юридического лица № 21564-1958-ТОО 
выдано Департаментом юстиции Южно-Казахстанской области Министерства юстиции 
Республики Казахстан, дата выдачи 18 февраля 2004 года. 

 
4. Регистрационный номер налогоплательщика  
 

РНН эмитента: 582200050900  
 
5. Информация о местонахождении эмитента, номера контактных телефонов и 

факса, адрес электронной почты 
 

 местонахождение: Республика Казахстан, 160000, ЮКО, г. Шымкент, улица 
Дулати, 2;  

 номер контактного телефона: 8 (3252) 54-53-34, 54-52-36; 
 номер факса: 8 (3252) 53-99-28; 
 адрес электронной почты: orda-kredit@yandex.ru 
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6. Банковские реквизиты эмитента 
 

ИИК 500168451 в Управлении платежных систем Национального банка Республики 
Казахстан, БИК 195801551.  

 
7. Вид деятельности эмитента 
 

Эмитент осуществляет отдельные виды банковских операций для своих участников в 
национальной валюте. 

  
8. Сведения о наличии рейтингов, присвоенных эмитенту или выпущенным им 

ценным бумагам международными рейтинговыми агентствами и/или рейтинговыми 
агентствами Республики Казахстан. 

 

По состоянию на 01.07.2006 г. рейтинги эмитенту или выпущенным им ценным 
бумагам международными рейтинговыми агентствами и (или) рейтинговыми агентствами 
Республики Казахстан не присваивались. 

По состоянию на 01.07.2006 г. статус финансового агентства эмитенту не присваивался. 
 

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

 

По состоянию на 01.07.2006 г. эмитент филиалов и представительств не имеет. 
 

10. Полное официальное наименование аудиторской организации 
 

Сведения об аудиторской организации, осуществлявшая аудит финансовой отчетности 
акционерного эмитента по итогам 2005 финансового года: 

 Полное официальное наименование: Товарищество с ограниченной 
ответственностью «Аудиторская компания АЗИЯАУДИТ»; 

 Местонахождение: Республика Казахстан, Южно-Казахстанская область, г. 
Шымкент, ул. Желтоксан, 18; 

 Первый руководитель: Тажибаев Мадали Кайыпович (Директор); 
 Принадлежность к коллегиям (ассоциациям, палатам): действительный член 
Палаты аудиторов Республики Казахстан. 

 

Сведения об аудиторе, осуществлявший аудит финансовой отчетности акционерного 
общества по итогам 2005 финансового года: 

 Фамилия, имя, отчество: Тажибаев Мадали Кайыпович  
 Принадлежность к соответствующим коллегиям (ассоциациям, палатам): 
действительный член Палаты аудиторов Республики Казахстан 

 

Полное официальное наименование консультантов по юридическим и 
финансовым вопросам, с которыми заключались договоры на оказание 
соответствующих услуг с указанием их принадлежности к соответствующим 
коллегиям (ассоциациям, палатам) 

 

По состоянию на 01.07.2006 г. эмитент с консультантами по юридическим и 
финансовым вопросам договоров не заключал. 

 
11. Дата принятия эмитентом кодекса корпоративного управления   

Согласно уставу эмитента кодекс корпоративного управления не предусмотрен. 
 
 
 
 
 

 3



2. Органы управления эмитента 
 

12. Структура органов управления эмитента 
 

Согласно уставу эмитента его органами являются; 
 

Высший орган управления – Общее собрание участников Кредитного 
товарищества.  

К  исключительной  компетенции Общего собрания участников эмитента относятся 
следующие вопросы: 

 изменение устава Кредитного товарищества, включая изменение размера уставного 
капитала, места нахождения и фирменного наименования, или утверждение устава 
Кредитного товарищества в новой редакции; 

 образование исполнительного органа Кредитного товарищества и досрочное 
прекращение его полномочий, а также принятие решения о передаче Кредитного 
товарищества или его имущества в доверительное управление и определение 
условий такой передачи; 

 избрание и досрочное прекращения полномочий ревизора Кредитного товарищества, 
а также утверждение отчетов и заключений ревизора Кредитного товарищества; 

 утверждение годовой финансовой отчетности и распределение чистого дохода; 
 решение об участии Кредитного товарищества в уставном капитале других 
юридических лиц, объединениях кредитных товариществ или консорциумах; 

 решение о реорганизации или ликвидации  Кредитного  товарищества; 
 назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных балансов; 
 решение о принудительном выкупе доли у участника Кредитного товарищества в 
соответствии с законодательными актами Республики Казахстан; 

 решение о залоге всего имущества Кредитного товарищества, принимаемое 
единогласно; 

 решение о заключении Кредитным товариществом сделки или совокупности 
взаимосвязанных между собой сделок, в результате которой (которых) Кредитным 
товариществом приобретается или отчуждается имущество, стоимость которого 
составляет двадцать пять и более процентов от общего размера стоимости активов 
Кредитного товарищества; 

 решение об увеличении обязательств  Кредитного товарищества на сумму 
составляющую двадцать пять и более процентов от размера его собственного 
капитала; 

 утверждение внутренних правил и других документов, касающихся: 
1) направления деятельности Кредитного товарищества;  
2) кредитной и инвестиционной политики Кредитного товарищества;  
3) порядка определения размеров оплаты труда членов правления, ревизора и других 

работников Кредитного товарищества;  
4) установления порядка внесения и изъятия участниками дополнительных взносов;  
5) порядка списания активов кредитного товарищества;  
6) порядка принятия и выбытия участников из Кредитного товарищества;  
7) утверждения годовой сметы расходов и доходов и отчета об ее исполнении;  
8) формирования учетной политики;  
9) утверждения годовой финансовой отчетности;  
10) иных вопросов.  
 
Исполнительный орган – Правление. 
 

Правление эмитента избирается общим собранием участников и осуществляет 
руководство текущей деятельностью эмитента. Правление эмитента ежегодно 
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отчитывается перед общим собранием участников товарищества о результатах своей 
деятельности. Полномочия правления эмитента включают: 

 подготовку предложений о принятии внутренних правил деятельности Кредитного 
товарищества и о последующем их изменении; 

 подготовку и внесение на рассмотрение общего собрания участников Кредитного 
товарищества предложений в отношении кредитной и инвестиционной политики, 
разработку правил о внутренней кредитной политике и кредитном комитете 
кредитного товарищества; 

 подготовку и представление годовой сметы расходов и доходов и отчета об ее 
исполнении; 

 подготовку и представление годовой финансовой отчетности; 
 установление размеров оплаты труда для работников; 
 осуществление иных полномочий, связанных с текущей деятельностью кредитного 
товарищества и не составляющих исключительную компетенцию общего собрания 
участников Кредитного товарищества. 

Правление эмитента осуществляет также функции,  делегированные ему общим 
собранием участников, за исключением вопросов, отнесенных законодательными актами 
Республики Казахстан и уставом к его исключительной компетенции. 

 
Контролирующий орган – Ревизор. 
 

Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента 
общим собранием участников избирается ревизор. Ревизор эмитента избирается общим 
собранием на срок не превышающий пяти лет. Порядок работы ревизора эмитента 
определяется законодательными актами Республики Казахстан, настоящим уставом, а 
также правилами и иными документами, регулирующими внутреннюю деятельность 
эмитента.  

В полномочия ревизора эмитента входят: 
 определения соответствия действий и операций, совершаемых Кредитным 
товариществом, его органами и должностными лицами, требованиям 
законодательства Республики Казахстан и внутренних документов Кредитного 
товарищества путем проведения периодических плановых и внеплановых проверок; 

 дача рекомендаций общему собранию участников Кредитного товарищества и 
правлению по улучшению деятельности Кредитного товарищества; 

 осуществление иных полномочий, предусмотренных законодательством Республики 
Казахстан. 

 
13. Члены совета директоров (наблюдательного совета) эмитента. 

 

В соответствии с уставом, совета директоров в структуре органов управления эмитента 
нет.  
 

14. Исполнительный орган эмитента – Правление  
 

Согласно Уставу эмитента его коллегиальным исполнительным органом  является 
Правление эмитента, состоящее из 4 человек и возглавляемое Председателем правления 
(табл. 2). 

 

Таблица 2 - Исполнительный орган эмитента  
Фамилия, имя, 
отчество и год 
рождения 

Должности, занимаемые 
за последние два года и 
в настоящее время 

Участие в 
оплаченном 

уставном капитале 
эмитента 

Участие в оплаченном 
уставном капитале 

дочерних и зависимых 
организациях эмитента 

Азбеков Жаркинбек 
Кыдырбаевич 
1966 г. 

1999 г. - по наст. время 
Председатель Правления 
эмитента  

1% Нет 
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Сороченко  
Диана Федосьевна 
1963 г. 

1999 г. - Заместитель 
Председателя Правления 1% Нет 

Коробецкая Ирина 
Александровна 
1970 г. 

2004 г. - Директор 
Департамента 
Бухгалтерского учета и 
отчетности, главный 
бухгалтер 

Нет Нет 

Ахметова 
 Мадина Нурлановна 
1981 г. 

2004 г. - по наст. время 
Начальник отдела по 
кредитованию с 

 
Нет 

 
Нет 

 
15. В случае если полномочия исполнительного органа эмитента переданы 

другой коммерческой организации (управляющей организации) 
 

    По состоянию на 01.07.2006 г. полномочия исполнительного органа эмитента другой 
коммерческой организации (управляющей организации) не передавались. 
 

16. Вознаграждение, выплачиваемое членам совета директоров, членам 
исполнительного органа и другим руководящим лицам эмитента 
 

    По состоянию на 01.07.2006 г. вознаграждение членам совета директоров, членам 
исполнительного органа и другим руководящим лицам эмитента не выплачивались 
 

17. Организационная структура эмитента 
 

1) Структурные подразделения эмитента и сведения о руководителях 
структурных подразделений по состоянию на 01.07.2006 г: 

 

 Исполнительный орган 
Председатель Правления – Азбеков Жаркинбек Кыдырбаевич. 
Заместитель Председателя Правления – Сороченко Диана Федосьевна. 

 Внутренний аудит 
Начальник службы внутреннего аудита – Курбаналиева Раушан Ниеткабыловна. 

 Департамент по финансированию и кредитованию 
Директор Департамента по финансированию и кредитованию – вакансия. 

 Департамент Бухгалтерского учета и отчетности 
Директор Департамента Бухгалтерского учета и отчетности – Коробецкая Ирина 
Александровна. 

 Операционный Департамент 
Директор Операционного Департамента – Ажажа Людмила Владимировна. 
 
2) Филиалы и представительства 

 

По состоянию на 01.07.2006 г. филиалов и представительств эмитент не имеет. 
 
3) Численность работников эмитента 
 

По состоянию на 01.07.2006 г. общее количество работников эмитента составляет – 30 
человек. 

По состоянию на 01.07.2006 г. сотрудников и работников в филиалах и 
представителствах эмиетнта нет. 
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3. Участники и аффилиированные лица эмитента 
 

18. Участники эмитента 
 

1) общее количество участников эмитента и информация об участниках, которые 
владеют десятью и более процентами долей эмитента 

 

 Франтишек Зайиц  1956 г. – 18,0 %,  
 ТОО «Табыс-Т» - 29,7 %,  

Местонахождение юридического лица: ЮКО, г. Шымкент, площадка Цемзавода, 
Свидетельство о перерегистрации юридического лица № 1905891958-ТОО от 16.04.2004 г. 
 

2) сведения о лицах, не являющихся участниками эмитента, но обладающие 
правом контролировать деятельность эмитента через другие организации 

 

По состоянию на 01.07.2006 г. у эмитента лиц не являющихся участниками эмитента, 
но обладающие правом контролировать деятельность эмитента через другие организации, 
нет. 
 

19. Сведения об юридических лицах, у которых эмитент владеет десятью и более 
процентами акций (долей) 

 

По состоянию на 01.07.2006 г. юридических лиц, где эмитент владеет десятью и более 
процентами акций (долей) в уставном капитале, нет. 
 

20. Информация о промышленных, банковских, финансовых группах, 
холдингах, концернах, ассоциациях, консорциумах, в которых участвует эмитент 

 

Эмитент входит в Ассоциацию Микрофинансовых Организаций Казахстана. Основной 
функцией Ассоциации является координация деятельности ее членов в области развития 
микрофинансового сектора в Казахстане для устойчивого обеспечения доступа населения 
к финансовым услугам с целью снижения уровня бедности и поддержки экономического 
роста, а также представления их интересов и защита общих прав. 
 

21. Сведения о других аффилиированных лицах эмитента 
 

1) Другими аффилиированными лицами эмитента по состоянию на 01.07.2006 г., кроме 
действующих крупных участников и должностных лиц эмитента, указанных в пунктах 12 
(члены Совета директоров  эмитента) и 13 (исполнительный орган эмитента) настоящего 
Проспекта, согласно  п.п.2) п.1 ст.64 Закона Республики Казахстан от 13 мая 2003 года № 
415-II «Об акционерных обществах» являются физические лица, состоящие в близком 
родстве (родитель, брат, сестра, сын, дочь), браке, а также свойстве (брат, сестра, 
родитель, сын или дочь супруга (супруги)) с крупным акционером либо должностным 
лицом эмитента (табл. 4). 
 

Таблица 4 - Сведения о других аффилиированных физических лицах эмитента 
 (согласно п.п.2) п.1 ст.64 Закона «Об акционерных обществах») 

Фамилия Имя Отчество Дата рождения Основания для признания 
аффилиированным лицом 

Зайиц  Франтишек (Zajic Frantisek) 08.04.1956 крупный участник 
Зайицова Наталья (Zajicova Natalie) 08.04.1957 Жена 
Зайицова Наталья (Zajicova Natalie) 16.06.1983 Дочь 
Зайицова Ленка (Zajicova Lenka) 11.09.1985 Дочь 
Зайиц  Франтишек (Zajic Frantisek) 24.07.1987 Сын 
Зайиц  Франтишек (Zajic Frantisek) 02.04.1927 Отец 
Елена Зайицова (Helena Zajicova) 16.04.1935 Мать 
Жбинек Зайиц (Zajic Zbynek) 08.06.1957 Брат 
Чербан Николай Федорович  16.12.1930 отец жены 
Данченко Галина Николаевна 05.04.1961 сестра жены 
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Азбеков Жаркинбек Кыдырбаевич 15.06.1966 председатель правления 
Азбеков Кыдырбай 10.12.1937 отец  
Азбекова Каршыга 10.05.1946 мать  
Азбекова Гульзира Кыдырбаевна 17.04.1968  сестра  
Азбеков Алтынбек Кыдырбаевич 25.05.1971  брат  
Азбеков Асылбек Кыдырбаевич 09.01.1974 брат  
Азбеков Болатбек Кыдырбаевич 16.11.1976 брат  
Азбеков Жаксыбек Кыдырбаевич 02.04.1979 брат    
Азбекова Мадина Кыдырбаевна 19.06.1982 сестра  
Азбекова Назира Кыдырбаевна 02.06.1985 сестра  
Сороченко Диана Федосьевна 19.05.1963 Заместитель председателя 
Сороченко Владимир Иванович 20.10.1962 муж  
Сороченко Александра Владимировна 26.04.1987 дочь  
Саяпина Зоя Федоровна 13.02.1928 мать  
Сороченко Любовь Егоровна 03.06.1938 мать мужа  
Сороченко Михаил Иванович 05.08.1960 брат мужа  
Смагин Александр Викторович 12.12.1967 брат мужа  
Коробецкая Ирина Александровна 29.07.1970 член правления 
Коробецкий Владимир Анатольевич 18.04.1966 муж  
Антипова Ирина Анатольевна 07.07.1962 сестра мужа  
Чайкин Александр Григорьевич 09.05.1932 отец  
Чайкин Николай Александрович 15.11.1956 брат  
Холодулина Нина Александровна 18.03.1958 сестра 
Болотова Надежда Александровна 04.03.1961 сестра  
Ахметова Мадина Нурлановна 07.04.1981 член правления 
Ахметов Нурлан Муратович 26.01.1951 отец  
Макатова Марьям Утепкалиевна 03.09.1951 мать  
Бабажанов Ерлан Муратович 03.08.1975 Брат 
Жилкишиева Майя Нурлановна 11.03.1977 сестра  
Ахметов Болат Нурланович 10.03.1986 брат  
Такиров Роллан Сапаралиевич 16.03.1979 Директор ТОО «Табыс-Т» 
 

2) По состоянию на 01.04.2006 г. других аффилиированных лиц акционерного общества 
– юридических лиц, согласно  п.п.4)-9) п.1 ст.64 Закона Республики Казахстан от 13 мая 
2003 года «Об акционерных обществах», не было. 
 

22. Сделки с участием аффилиированных лиц 
 

 По состоянию на 01.07.2006 г. эмитентом была заключена одна сделка участием 
аффилиированного лица (табл. 5) 
 

Таблица – 5 Сделки с участием аффилиированных лиц эмитента 

Фамилия, имя, 
отчество Год рождения Сумма сделки 

тенге 

Дата 
заключения 

сделки 

Орган, принявший 
данное решение 

Сороченко Диана 
Федосьевна 1963 г. 1 018 400 10.06.2005 г. Кредитный комитет 

 
4. Описание деятельности эмитента 

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

основным видам деятельности эмитента 
 

1) сведения об организациях, являющихся конкурентами эмитента: 
Кредитные товарищества в ЮКО: 

 ТОО «КТ «Арыс»; 
 ТОО «КТ «Асык-ата несие»; 
 ТОО «КТ «Агрокредит Ордабасы»; 
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 ТОО «КТ «Байдыбек несие»; 
 ТОО «КТ «Казыгурт несие»; 
 ТОО «КТ «Отырар ауыл несие»; 
 ТОО «КТ «Сарыагаш несие»; 
 ТОО «КТ «Созак несие»; 
 ТОО «КТ «Сайрам несие»; 
 ТОО «КТ «Толеби несие»; 
 ТОО «КТ «Тулькубас несие»; 
 ТОО «КТ «Туркестан несие»; 
 ТОО «КТ «Шардара несие»; 
 ТОО «КТ «Тенге несие»; 
 ТОО «КТ «Яссы несие»; 
 ТОО «КТ «Келес несие». 

 
2) сравнительная характеристика деятельности эмитента со среднеотраслевыми 

показателями внутри Республики Казахстан и со среднемировыми показателями:  
 

На сегодняшний день в Южно-Казахстанском регионе осуществляют свою 
деятельность 16 сельских кредитных товариществ. По состоянию на 1 июля 2006 года 
средний размер собственного капитала составил 65 427 тыс. тенге. Собственный капитал 
эмитент на начало 2006 года составил 394 600 тыс. тенге. Размер кредитного портфеля по 
Южно-Казахстанской области в среднем составил 251 609 тыс. тенге, в то время как 
кредитный портфель эмитент на 1 июля 2006 года составил 1 026 182 тыс. тенге. Средний 
доход по кредитным товариществам на 1 января 2006 года составил 3 884 тыс. тенге, 
доход эмитент на 1 января 2006 года в сумме 27 383 тыс. тенге (табл. 6): 

 

Таблица – 6 Информация по ссудному портфелю кредитных товариществ в разрезе областей по 
состоянию на 1 июля 2005 года по Республике Казахстан  

Область Сумма (тыс. тенге) 
Кызылординская область  282 827 
Жамбылская область  330 298 
Актюбинская область  143 292 
Карагандинская область  90 101 
Южно-Казахстанская область  2 049 384 
Костанайская область  1 081 209 
Восточно-Казахстанская область  301 980 
Алматинская область  1 228 771 
Западно-Казахстанская область  602 351 
Акмолинская область  1 737 186 
Северо-Казахстанская область  363 196 
Павлодарская область  209 895 
ТОО «КТ «ОРДА кредит» 421 646 

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

данной отрасли: 
 

 По состоянию на 01.07.2006 г. размер собственного капитала эмитента составил 
507 928 тыс. тенге, по сравнению с 2005 г. размер которого составлял 312 780 тыс. тенге. 
Дальнейшее развитие за счет привлечения дополнительных ресурсов позволило бы 
эмитенту расширить сферу деятельности на финансовом рынке, так как на настоящий 
момент эмитент имеет большой опыт в данной сфере.  

Безупречная деловая репутация эмитента, надежность, солидный опыт работы, а также 
безукоризненное выполнение своих обязательств создали эмитенту имидж устойчивого 
кредитного учреждения и надежного партнера, что явилось основой формирования 
стабильно растущей клиентской базы, включающей клиентов различных форм 
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собственности и разных отраслей экономики, роста доверия среди потенциальных 
инвесторов.  
 Путем привлечения денежных средств и эффективной деятельности эмитента 
предполагает довести размер уставного капитала до 1 января 2007 г. до 500 000 тыс. тенге, 
на 1 января 2008 года до 1 000 000 тыс. тенге, а на 1 января 2009 г. до 1 500 000 тыс. тенге.     

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

впоследствии могут оказать существенное влияние на деятельность эмитента 
 

 Эмитентом открыта возобновляемая кредитная линия в ШФ АО «Альянс Банк» 
согласно соглашению № 1001 С/05 об открытии кредитной линии от 23 августа 2005 г. на 
сумму 258 800 000 (Двести пятьдесят восемь миллионов восемьсот тысяч) тенге. 
 

25. Сведения о лицензиях, патентах, разрешениях, полученных эмитентом для 
осуществления его деятельности, с указанием даты и номера документа, срока 
действия и органа, выдавшего данный документ 
 

 По состоянию на 01.07.2006 г. эмитент лицензий и патентов не имеет. 
 

26. Объемы реализованной продукции (выполненных работ, услуг) за последние 
два года или за период фактического существования в принятых физических или 
количественных единицах измерения 
 

Таблица – 7 Объемы реализованной продукции эмитента за 2004-2006 гг. (в тыс. тенге) 

Вид деятельности 2004 год 2005 год 1 квартал 2006 
года 

II квартал 2006 
года 

Объем выданных 
займов 1 244 234 2 228 330 817 109 1 091 339 

 
  Анализ изменений в объемах реализованной продукции (оказанных работ, услуг) за 
оследние два года или за период фактического существования п   

Таблица – 8 сравнительный анализ выданных займов эмитента на 01.01. 2005 и 2006 гг. 
01.01.2005 года, тыс. тенге 1 244 234 
01.01.2006 года, тыс. тенге 2 228 330 
Прирост, тыс. тенге 984 096 
Прирост, % 44,2 
 

Надежность, солидный опыт работы позволил эмитенту увеличить объем выданных 
кредитов в 2005 г. по сравнению с 2004 г. на 984 096 тыс. тенге или на 44,2 % в сторону 
увеличения. 
 

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

Позитивные факторы: 
 

 В настоящее время макроэкономическая ситуация в Казахстане проходит период 
стабилизации, что безусловно оказывает положительное влияние на деятельность 
Товарищества. 
 Укрепление курса тенге и стабилизация экономики позитивно влияет на снижение 
инфляции, что влечет за собой снижение ставок кредитов и дает возможность 
Товариществу финансировать большее число клиентов, и тем самым способствовать 
укреплению экономики Республики в целом. 
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Негативные факторы: 
 

 У эмитента существует риск неполному возврату выданных займов. Эмитент 
стремится существенно сократить риск, принимая ликвидное залоговое обеспечение. 
 Конкуренты. 

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

 

1) наименования и место нахождения поставщиков эмитента, на которых 
приходится десять и более процентов общего объема всех поставок, с указанием их 
доли в процентах  
 

Таблица – 9 Основные поставщики эмитента на которых приходится десять и более процентов 
общего объема всех поставок 

Наименование 
поставщика 

Место нахождения 
поставщика Вид деятельности Доля, % 

Прогнозы в отношении 
доступности этих 

источников в будущем 

ШФ АО «Альянс 
Банк», 

г. Шымкент, ул. 
Тыныбаева, 7 Банковская сфера 100 

Между ШФ АО «Альянс 
Банк» и эмитентом был 
заключен договор 
КС/023/06/01 от 30 марта 
2006 года, сроком до 2009 г. 

 
2) наименования и место нахождения потребителей, на долю которых приходится 

десять и более процентов общей выручки от реализации продукции (работ, услуг) 
эмитента, с указанием их доли в общем объеме реализации в  процентах 

 

По состоянию на 01.07.2006 г. у эмитента, потребителей, на долю которых приходится, 
десять и более процентов общей выручки от реализации продукции нет. 

 
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 
 

По состоянию на 01.07.2006 г. сезонность на деятельность эмитента не влияет. 
 
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 

 

По состоянию на 01.07.2006 г. импорта и экспорта у эмитента нет. 
 
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 

 

По состоянию на 01.07.2006 г. эмитент планирует выдать займы ТОО «МКО «ОРТА 
несие», ТОО «Замана Инвест», АО «НПО «Зерде» и ТОО «МКО «Арнур кредит». 
 

4) будущие обязательства и негативное влияние, которое эти обязательства могут 
оказать на деятельность эмитента 
 

По состоянию на 01.07.2006 г. эмитентом выданы гарантии на сумму 166 797 тыс. 
тенге, из них 159 863 тыс. тенге являются обеспеченными.   
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5) сведения об участии эмитента в судебных процессах  
 

По состоянию на 01.07.2006 г. эмитент не участвовал в судебных процессах, по 
результатам которых могло произойти прекращение или ограничение деятельности 
эмитента. 
  

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

 

По состоянию на 01.07.2006 г. случаев наложения уполномоченными 
государственными органами и/или судом административных санкций на эмитента и его 
должностных лиц не было. Эмитент не участвовал и не привлекался в качестве истца, 
ответчика в судебных процессах гражданского, уголовного, хозяйственного или 
административного судопроизводства на территории Республики Казахстан и за ее 
пределами. 

 
7) факторы риска: 
 

Кредитный риск 
Эмитент принимает на себя кредитный риск, а именно риск того, что контрагент не 

сможет полностью погасить Задолженность перед эмитентом в установленный срок. 
Эмитент контролирует кредитный риск, устанавливая лимиты на одного заемщика в 
зависимости от вклада участника в Уставный капитал эмитента. Управление кредитным 
риском осуществляется посредством регулярного анализа способности существующих и 
потенциальных заемщиков погасить процентные платежи и основную сумму 
задолженности. Кроме этого, эмитент управляет кредитным риском путем получения 
обеспечения и гарантий юридических и физических лиц. 

 
Риск ликвидности 
Эмитент подвержен риску в связи с ежедневной необходимостью использования 

имеющихся денежных средств при наступлении срока погашения кредитов, расчеты по 
которым производятся денежными средствами. Эмитент не аккумулирует денежные 
средства на случай единовременного выполнения обязательств по всем вышеуказанным 
требованиям, так как, исходя из имеющегося опыта работы, можно с достаточной долей 
точности прогнозировать минимальный уровень денежных средств, необходимый для 
выполнения обязательств эмитента. 

 

Риск процентной ставки 
Эмитент подвержен риску, связанному с влиянием колебаний рыночных процентных 

ставок на его финансовое положение и потоки денежных средств. Эмитент подвержен 
незначительному процентному риску, так как начисленные проценты погашаются по 
истечению срока кредита.  
 

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

 

По состоянию на 01.07.2006 г. эмитент осуществляет свою деятельность на рынке 
Республики Казахстан. 

 
 
 
 
 
 
 

 12



5. Финансовое состояние 
 

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

 

Таблица – 10 нематериальные активы, балансовая стоимость которых составляет пять и более 
процентов от общей балансовой стоимости эмитента 

Наименование активов Сумма, тыс. тенге Доля, % 
Шлюзовый терминал связи V-1.03 336  34,0 
Программное обеспечение 
Banks Gate 2.0 

 
281 

 
28,5 

1С: Предприятие 7.7 для SQL 370 37,5 
Итого нематериальных активов 987  100 
 

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

 

Таблица – 11 основные средства, балансовая стоимость которых составляет пять и более процентов от 
общей балансовой стоимости эмитента 

Наименование основных средств Сумма, тыс. тенге Доля, % 
Здание офис по ул. Тыныбаева, 7 8 372  24,4 
Здание Рашидова, б/н 8 008 23,3 
Автомашина Toyota Camry 2.4 4 292 12,5 
Итого основных средств 34 332   100 

 
32. Инвестиции 
 

Таблица – 12 инвестиции эмитента (тыс. тенге) 
Наименование на 01.07.2006 года 

Прямые инвестиции  в капитал других юридических лиц 20 000 
Долгосрочные инвестиции  
Инвестиционный портфель, в том числе: 39 804 
- Государственные ценные бумаги 7 167 
- Негосударственные ценные бумаги 32 637 
 

33. Дебиторская задолженность 
 

Таблица – 13 Структура дебиторской задолженности эмитента (тыс. тенге) 
Наименование Сумма на 01.07.2006 года 

Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в 
бюджет 155 
Расчеты с работниками 42 
Прочие дебиторы по банковской деятельности 26 670 
Прочие дебиторы по небанковской деятельности 11 583 
Итого 38 450 
 
Таблица – 14 Список дебиторов, имеющих перед эмитентом дебиторскую задолженность в размере 
пять и более процентов от общей суммы дебиторской задолженности (тыс. тенге) 
Наименование и место нахождения дебитора Сумма Доля, % 

ТОО «Бакыт и К», г. Сарыагаш 4 371 84,5 
Итого 5 171 100 

 
34. Размер уставного и собственного капитала эмитента 
 

Уставный капитал эмитента определен в размере 150 000 тыс. тенге, что соответствует 
требованиям Национального Банка Республики Казахстан о минимальном размере 
уставного капитала, определенного для кредитных товариществ. По состоянию на 
01.07.2006 г. размер оплаченного уставного капитала эмитента составляет 150 000 тыс. 
тенге, или 100 % от объявленного. Размер собственного капитала эмитента составил 507 
928 тыс. тенге. 
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35. Займы 
 

В составе долгосрочных обязательств числятся банковские займы на сумму 240 614 
тыс. тенге. Данные обязательства представляют собой кредиты, полученные на 
пополнение оборотных средств эмитента. 

Кредит был получен тремя траншами: 
 01.09.2005 г. был получен займ согласно Договору банковского займа № 1335 
К/05/1001 от 23 августа 2005 г. к Соглашению № 1001 С/05 об открытии кредитной 
линии от 23 августа 2005 года в сумме 59 058 993 (Пятьдесят девять миллионов 
пятьдесят восемь тысяч девятьсот девяносто три) тенге сроком до 1 декабря 2008 
года. По состоянию на 1 июля 2006 года было погашено 6 948 117 (Шесть миллионов 
девятьсот сорок восемь тысяч сто семнадцать) тенге. 
 23 сентября 2005 года был получен займ согласно Договору банковского займа № 
1544 К/05/1001 от 23 августа 2005 года к Соглашению № 1001 С/05 об открытии 
кредитной линии от 23 августа 2005 года в сумме 43 205 006 (Сорок три миллиона 
двести пять тысяч шесть) тенге сроком до 1 декабря 2008 года. По состоянию на 1 
апреля 2006 года было погашено 5 082 942 (Пять миллионов восемьдесят две тысячи 
девятьсот сорок две) тенге. 

 
В обеспечение предоставлены недвижимые имущества, принадлежащие: 
1) Административное здание эмитента, 1-й этаж офисного помещения расположенного 

по адресу: г. Шымкент, ул. Тыныбаева, 7. 
2) ТОО «МКО «ОРТА несие» административное здание, расположенное по адресу: г. 

Шымкент, ул. Г. Иляева, 47. 
 30 марта 2006 года был получен займ согласно Договору банковского займа № 
КС/023/06/01 от 30 марта 2006 года в сумме 159 497 000 (Сто пятьдесят девять 
миллионов четыреста девяносто семь тысяч) тенге сроком до 28 марта 2009 года. По 
состоянию на 1 июля 2006 года было погашено 9 115 452 (Девять миллионов сто 
пятнадцать тысяч четыреста пятьдесят два) тенге. 

В обеспечение предоставлен комплекс зданий с земельным участком расположенный 
по адресу: г. Шымкент, площадка Цемзавода, б/н. 

Погашение займа и вознаграграждения по договору банковского займа № 
1335К/05/1001 от 23 августа 2005 года: 

 III квартал 2006 года – 6 998 491 тенге; 
 IV квартал 2006 года – 6 827 586 тенге; 
 I квартал 2007 года – 6 593 184 тенге; 
 2007 год – 18 740 616 тенге; 
 2008 год – 22 373 708 тенге. 

Погашение займа и вознаграждения по договору банковского займа № 
1544К/05/1001 от 15 сентября 2005 года: 

 III квартал 2006 года – 5 119 793 тенге; 
 IV квартал 2006 года – 4 982 413 тенге; 
 I квартал 2007 года – 4 823 288 тенге; 
 2007 год – 13 709 824 тенге;  
 2008 год – 16 367 638 тенге. 

Погашение займа и вознаграждения по договору банковского займа № 
КС/023/06/01 от 30 марта 2006 года: 

 III квартал 2006 года – 18 755 915 тенге; 
 IV квартал 2006 года – 18 263 102 тенге; 
 I квартал 2007 года – 17 683 461 тенге; 
 2007 год – 50 345 141 тенге;  
 2008 год – 60 287 163 тенге; 
 2009 год – 13 848 010 тенге. 
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36. Кредиторская задолженность, связанная с осуществлением эмитентом 
основной деятельности (задолженность перед поставщиками, авансы полученные) 

 

Таблица – 15 Структура кредиторской задолженности эмитента (тыс. тенге) 
Наименование кредиторской задолженности Сумма на 01.07.2006 года 

Расчеты с работниками 308 
Прочие кредиторы по банковской деятельности 6 139 
Прочие кредиторы по небанковской деятельности 222 
Прочие 3 779 
Итого 10 448 

 
Таблица – 16 Список кредиторов, перед которыми эмитент имеет кредиторскую задолженность в 
размере пяти и более процентов от общей суммы кредиторской задолженности 

Наименование кредитора Сумма задолженности, тыс. 
тенге Доля, % 

ТОО «Шебер 2» 3779 36,2 
 

6. Сведения о выпусках ценных бумаг 
 

37. В отношении всех зарегистрированных выпусков эмиссионных ценных бумаг 
эмитента до даты принятия решения о выпуске облигаций 
 

 Эмитентом выпуски ценных бумаг ранее не осуществлялись.  
 

7. Сведения о выпуске облигаций 
 

38. Сведения об облигациях:  
 

Таблица – 17 Сведения о выпуске облигаций 
1) вид облигаций Именные купонные, без обеспечения; 
2) количество 
выпускаемых облигаций  

 
500 000 (пятьсот тысяч) штук; 

3) номинальная 
стоимость одной 
облигации 

 
1 000 (одна тысяча) тенге; 

общий объем выпуска 
облигаций 

 
500 000 000 (пятьсот миллионов) тенге; 

4) вознаграждение по облигациям: 
ставка вознаграждения по 
облигациям 

 
12 % от номинальной стоимости 

дата, с которой начинается 
начисление 
вознаграждения 

С даты начала обращения; 
Обращение облигаций начинается с 5 календарного дня со дня 
государственной регистрации настоящего выпуска облигаций в 
регулирующем органе; отсчет указанного срока начинается со дня, 
следующего за днем государственной регистрации. 

периодичность и даты 
выплаты вознаграждения 

Выплата вознаграждения производится эмитентом ежеквартально, по 
истечении каждых трех месяцев с даты начала обращения облигаций, в 
течение всего срока обращения.  

порядок и условия выплаты 
вознаграждения 

Выплата вознаграждения и погашение основного долга по облигациям 
производится в тенге путем перевода Товариществом денег на текущие счета 
держателей облигаций в течение 10 календарных дней после окончания 
периода обращения, за который осуществляется выплата, со дня, следующего 
за датой фиксации реестра. 
На получение вознаграждения имеют право лица, зарегистрированные в 
реестре держателей облигаций по состоянию на начало последнего дня 
периода, за который осуществляются выплаты. 
В случае, если держателем облигаций будет являться нерезидент Республики 
Казахстан, выплата вознаграждения будет производиться в казахстанском 
тенге при наличии банковского счета на территории Республики Казахстан. 
Возможная конвертация суммы вознаграждения в тенге в иную валюту  будет 
производиться за счет собственника облигаций.   

 15



период времени, 
применяемого для расчета 
вознаграждения 

Выплата вознаграждения производиться эмитентом из расчета временной 
базы 360/30 (360 дней в году / 30 дней в месяце) 
 

5) сведения об обращении и погашении облигаций 
срок обращения облигаций 
и условия их погашения 

3 (три) года с даты начала обращения. 
Облигации погашаются по номинальной стоимости в тенге с одновременной 
выплатой последнего вознаграждения путем перевода денег на текущие счета 
держателей облигаций в течение 10 календарных дней после окончания 
периода обращения, за который осуществляется выплата. 
На получение вознаграждения имеют право лица, зарегистрированные в 
реестре держателей облигаций по состоянию на начало последнего дня 
периода, за который осуществляются выплаты. 

дата погашения облигаций  В течение 10 календарных дней после окончания периода обращения.  
место исполнения 
обязательств по 
облигациям 

Республика Казахстан, г. Шымкент, ул. Дулати, 2; а также переводом, в 
соответствии с реквизитами, указанными в заявлении – приказе владельца 
облигации, либо договором с владельцем облигации, в котором указаны 
реквизиты владельца облигации. 

способ погашения 
облигаций 

Погашение номинальной стоимости осуществляется путем перечисления 
денег на текущие банковские счета держателей облигаций юридических и 
физических лиц или наличными деньгами физическим лицам.  

досрочное погашение По облигациям данного выпуска не предусмотрено досрочное (полное или 
частичное) погашение или выкуп. 

5-1) условия и порядок оплаты облигаций 
Условия, порядок и 
способы расчетов оплаты 
облигаций 

погашение облигаций производится по номинальной стоимости 
одновременно с выплатой последнего купонного вознаграждения по 
облигациям. Погашение облигаций осуществляется путем перечисления денег 
на счета Держателей облигаций, зарегистрированных регистратором в 
системе реестров держателей облигаций на начало последнего дня периода, за 
который осуществляются эти выплаты. Выплата номинальной стоимости и 
последнего купонного вознаграждения по облигациям будет производиться в 
течение 10 (десяти) рабочих дней после дня, следующего за днем фиксации 
реестра держателей облигаций, обладающих правом на получение 
номинальной стоимости облигаций.  
В случае если инвестором будет являться нерезидент Республики Казахстан, 
выплата номинальной стоимости и вознаграждения по облигациям может 
быть произведена в иностранной валюте по курсу Национального Банка 
Республики Казахстан, установленному на дату такой выплаты при 
получении от держателя облигаций соответствующего запроса. Конвертация 
суммы в тенге в иную иностранную валюту будет производиться за счет 
держателя облигаций. 

5-2) обеспечение по 
облигациям 

Облигации эмитента обеспеченными не являются 

5-3) при выпуске 
облигаций специальной 
финансовой компанией 

Эмитент не является специальной финансовой компанией 

5-4) сведения о 
представителе 
держателей облигаций 

У эмитента представитель держателей облигаций не предусмотрен 

5-5) инфраструктурные 
облигации 

Эмитентом не планируется выпускать инфраструктурных облигаций 

5-6) сведения о 
платежном агенте 

Платежный агент эмитентом не предусмотрен 

6) права, 
предоставляемые 
облигацией ее держателю  

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

 право на получение вознаграждения в сроки, предусмотренные настоящим 
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 облигации. 
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7) События, по 
наступлению которых 
может быть объявлен 
дефолт по облигациям 
эмитента 

Эмитент освобождается от ответственности за частичное или полное 
неисполнение своих обязательств по настоящему Проспекту, 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 
эмитентом своих обязательств по настоящему Проспекту отодвигается 
соразмерное времени, в течение которого действуют такие обстоятельства и 
их последствия.   
В случае невыплаты или неполной выплаты по вине эмитента вознаграждения 
и/или основного долга в сроки, установленные настоящим проспектом, 
эмитент выплачивает держателям облигаций настоящего выпуска пеню за 
каждый день просрочки, исчисляемую исходя из официальной ставки 
рефинансирования Национального Банка Республики Казахстан на день 
исполнения денежного обязательства или его части. 
При наступлении дефолта по облигациям эмитент приложит все усилия для 
устранения причин, вызвавших дефолт и обеспечения прав держателей 
облигаций.  

8) Информация об 
опционах 

Опционы эмитентом не предусмотрены. 

  
39. Информация о конвертируемости облигаций 
 

Облигации данного выпуска не являются конвертируемыми. 
 
40. Способ размещения облигаций 
 
1) срок и порядок размещения облигаций  
 

Облигации эмитента размещаются в течение всего срока обращения. Размещение 
облигаций осуществляется как на организованном рынке путем проведения торгов на АО 
«Казахстанская Фондовая Биржа», так и на неорганизованном рынке по подписке. 
Размещение облигаций на неорганизованном рынке ценных бумаг осуществляется путем 
проведения аукциона или подписки на основании представленных инвесторами 
письменных заявок эмитенту или Андеррайтеру. Датой начала размещения является дата 
начала обращения.   

 
2) при размещении облигаций конвертируемых в акции, путем подписки, 

указываются условия конвертирования  
 

Эмитентом конвертируемые облигации не предусмотрены. 
 
7) сведения об организациях, принимающих участие в размещении облигаций  

 

 Финансовый консультант – АО «Управляющая компания «ОРДА Капитал», адрес: г. 
Шымкент, ул. Дулати, 2, лицензия на занятие брокерской и дилерской деятельностью на 
рынке ценных бумаг с правом ведения счетов № 2101201222 от 27 июня 2006 года (взамен 
ранее выданной лицензии на занятие брокерской и дилерской деятельностью без права 
ведения счетов клиентов № 2102200272 от 30 июля 2005 года). Договор на оказание услуг 
№ 2 от 22 февраля 2006 года.  
 

41. Использование денег от размещения облигаций 
 

Целями настоящего выпуска являются: 
 увеличение собственного капитала Товарищества; 
 диверсификация и увеличение срочности источников привлеченных средств; 
 поддержания долгосрочной ликвидности; 
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 активизация деятельности Товарищества в области кредитования малого и среднего 
бизнеса, а также частных предпринимателей. 

 
8. Дополнительная информация 

 
41-1. Государственная регистрация облигационной программы 
 

Государственная регистрация облигационной программы у эмитента не предусмотрена 
 
42. Ограничения в обращении облигаций 
 

Ограничений в размещении облигаций эмитентом не предусмотрено. 
 
43. Сумма затрат на выпуск облигаций и сведения о том, каким образом эти 

затраты будут оплачиваться 
 

Сумма затрат эмитентом на выпуск облигаций по договоренности составляет 500 000 
(пятьсот тысяч) тенге. 

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

эмитента и проспектом выпуска облигаций 
 

Инвесторы могут ознакомиться с копией Устава эмитента и проспектом выпуска 
облигаций, а также иной информацией, которую эмитент считает необходимым 
распространить среди инвесторов по адресу:  

Республика Казахстан, Южно-Казахстанская область, г. Шымкент, улица М.Х. Дулати, 
дом № 2. 
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      ОБЛИГАЦИЯ ШЫҒАРУ 
ПРОСПЕКТІСІ 

 
 

 
 

 
 «ОРДА кредит» Кредиттік серіктестігі»  
Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі 

(«ОРДА кредит» КС ЖШС) 
 

Шығарылым көлемі 500 000 000 теңге 
 

 
Облигация түрі:                 атаулы купонды, қамтамасыз етілмеген 
Саны:                                    500 000 (бес жүз) дана 
Номиналды құны:             1 000 (бір мың) теңге 

 
 
 
 

Уəкілетті мемлекеттік органның жарияланған акция шығарымын тіркеуі, 
инвесторларға проспекте көрсетілгеен акцияны сатып алуына байланысты қандай да 
бір мəлімет ұсынуы болып саналмайды. Жарияланған акция шығарымын мемлекеттік 
тіркеуін орындайтын уəкілетті мемлекеттік орган, осы құжатта көрсетілген 
мəліметтердің дұрыстығына жауап бермейді. Акция шығару проспектісі тек Қазақстан 
Республикасының заңдарына сəйкес қаралды. Акционерлік қоғамның лауазымды 
адамдары осы проспекте көрсетілген мəліметтердің дұрыстығына жауап береді жəне 
орнатылған барлық мəліметтердің дұрыстығын, қоғамға жəне орнатылған акцияларға 
қатысты инвесторларды күмəнге келтірмейтінін растайды. 

 
 
 
 
 
 

Шымкент қаласы-2006 ж. 



1. Эмитент туралы жалпы мəліметтер 
 

2. Эмитенттің атауы 
 
Мемлекеттік тілде: 

 Толық атауы: «ОРДА Кредит» Кредиттiк серiктестiгi» жауапкершiлiгi 
шектеулi ерiктестiгi; 

 Қысқаша атауы: «ОРДА Кредит» КС ЖШС; 
 
Орыс тілінде:  

 Толық атауы: Товарищество с ограниченной ответственностью «Кредитное 
товарищество «ОРДА Кредит»; 

 Қысқаша атауы: ТОО «КТ «ОРДА Кредит». 
 
Алдындағы толық жəне қысқаша атаулары 
 

Таблица – 1 Алдындағы толық жəне қысқаша атаулары
Қайта тіркеу күні Толық атауы Қысқаша атауы 

14.07.1999 ж. «ОРДА кредит» жабық 
акционерлік қоғамы; 

«ОРДА кредит» ЖАҚ 

27.08.2001 ж. «ОРДА Кредит» Кредиттiк-
депозиттік серiктестiгi» қосымша 

жауапкершiлiгi серiктестiгi 

ҚЖС «КДС «ОРДА Кредит» 

18.02.2004 ж. «ОРДА Кредит» Кредиттiк 
серiктестiгi» жауапкершiлiгi 

шектеулi серiктестiгi 

«ОРДА Кредит» КС ЖШС 
 

 
3. Эмитенттің мемлекеттік тіркелуі (қайта тіркелуі) туралы мəліметтер 
 

Мемлекеттік тіркеу туралы күəлік № 21564-1958-ЖШС, 2004 жылғы 18 ақпанда 
Қазақстан Республикасы Оңтүстік Қазақстан облысы əділет басқармасымен тіркелген.  

 
4. Салық төлеушінің тіркеу нөмірі  

 

Эмитент СТТН: 60070014924 
 

5. Эмитенттің орналасқан жері туралы ақпарат, байланыс сымтетік пен факс 
нөмірлері, электрондық пошта адресі 

 орналасқан мекен-жайы: Қазақстан Республикасы, 160000, Оңтүстік 
Қазақстан облысы, Шымкент қаласы, Дулати көшесі, №2. 

 байланыс телефонының нөмірі: +7 (3252) 54-53-34, 54-52-36;  
 факс нөмірі: +7 (3252) 53-99-28  
 электронды почтаның мекен-жайы: orda-kredit@yandex.ru  

  
6. Эмитенттің банктік реквизиттері 

 

ЖСҚ 500168451 Қазақстан Республикасындағы Ұлттық банктің төлем жүйесі 
басқармасында, БЖК 195801551. 
 

7. Эмитенттің қызмет түрлері 
 

Эмитент өзінің қатысушыларына ұлттық валютада банктік операциялардың 
жекелеген түрлерін жүзеге асырады. 

 
8. Эмитентке жəне (немесе) ол шығарған бағалы қағаздарына берілетін 

халықаралық рейтинг агенттіктері мен Қазақстан Республикасының рейтинг 
агенттіктерінің рейтингтері жайлы мəлімет 
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01.07.2006 ж. қараған жағдай бойынша эмитентке халықаралық жəне Қазақстан 
Республикасының рейтинг агенттіктерінің рейтингтері берілген жоқ.. 

01.07.2006 ж. қараған жағдай бойынша эмитентке қаржы агенті мəртебесі берілген 
жоқ. 
 

9. Эмитенттің барлық бөлімшелері мен өкілдіктерінің атаулары, тіркелген 
күндері, орналасқан жері, пошталық мекен-жайлары жайында мəліметтер  
 

01.07.2006 ж. қараған жағдай бойынша эмитенттің бөлімшелері мен өкілдіктері жоқ. 
 

10. Акционерлік қоғамның қаржылық есебіне аудитті жүзеге асыратын 
(жүзеге асырған) аудиторлық ұйымдардың, олардың тиісті коллегияларға 
(қауымдастықтарға, палаталарға) тиістілігін көрсете отырып, толық ресми 
атауын көрсету (аудитордың аты-жөні, бар болса - əкесінің аты) 
 

Эмитенттің 2005 қаржы жылының қорытындысы бойынша жасалған қаржы есептке 
аудит жүргізген аудиторлық ұйым туралы мəлімет: 

 Толық ресми атауы: «АЗИЯУДИТ Аудиторлық компаниясы» Жауапкершілігі 
шектеулі серіктестігі 

 Орналасқан жері: Қазақстан Республикасы, Оңтүстік Қазақстан облысы, 
Шымкент қаласы, Желтоқсан көшесі, 18 үй.   

 Бірінші жетекші: Тəжібаев Мəдали Қайып ұлы (Директор); 
 Коллегияларға (ассоциацияларға, палаталарға) тиістілігі: Қазақстан 
Республикасының аудиторлар платасының нақты мүшесі 

 
Эмитенттің 2005 қаржы жылының қорытындысы бойынша жасалған қаржы есептке 

аудит жүргізген аудитор туралы мəлімет: 
 Тегі, аты, əкесінің аты: Тəжібаев Мəдали Қайып ұлы  
 Коллегияларға (ассоциацияларға, палаталарға) тиістілігі: Қазақстан 
Республикасының аудиторлар платасының нақты мүшесі 

 
Тиісті коллегияларға (қауымдастықтарға, палаталарға) тиістілігін көрсете 

отырып, тиісті қызмет көрсету шарттары жасалған заң жəне қаржы мəселелері 
жөніндегі консультанттардың толық ресми атауы 

 

01.07.2006 ж. қараған жағдай бойынша эмитент заң жəне қаржы мəселелері 
жөніндегі консультанттармен ешқандай шарттар жасаған жоқ. 

 
11. Эмитент корпоративті басқару кодексін қабылдаған күн (қоғам 
арғысымен оны қабылдау қарастырылған жағдайда) ж  

Серіктестік корпоративті басқару кодексін қабылдаған жоқ. 
  

2. Эмитенттің басқару мүшелері 
 

12. Эмитенттің басқару мүшелерінің құрылымы  
 

Қоғамда келесі мүшелер қызмет атқарады: 
Жоғарғы басқару органы – Кредиттік серіктестіктің қатысушыларының жалпы 

жиналысы. 
Қатысушыларының жалпы жиналысының ерекше құзыретіне келесідей сұрақтар 

жатады: 
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 жарғылық капитал мөлшерін, орналасқан жері мен фирмалық атауын өзгертуді 
қоса алғанда, Кредиттік серіктестік жарғысын өзгерту немесе Кредиттік 
серіктестіктің жаңа редакциядағы жарғысын бекіту; 

 Кредиттік серіктестік атқарушы органын құру жəне оның өкілеттіктерін 
мерзімінен бұрын тоқтату, сондай-ақ Кредиттік серіктестікті немесе оның мүлкін 
сенімгерлік басқаруға беру туралы шешім қабылдау жəне осылай берудің 
шарттарын анықтау; 

 Кредиттік серіктестіктің тексерушісін сайлау жəне оның өкілеттігін мерзімінен 
бұрын тоқтату, сондай-ақ Кредиттік серіктестік тексерушісінің есептері мен 
қорытындыларын бекіту; 

 жылдық қаржылық есептемені бекіту жəне таза табысты бөлу; 
 Кредиттік серіктестіктің басқа заңды тұлғалардың жарғылық қорларына қатысу 
туралы шешім; 

 Кредиттік серіктестікті қайта ұйымдастыру немесе тарату туралы шешім; 
 тарату комиссиясын тағайындау жəне тарату баланстарын бекіту; 
 Қазақстан Республикасының заң актілеріне сəйкес Кредиттік серіктестік 
қатысушысынан үлесін мəжбүрлеп сатып алу туралы шешім; 

 Кредиттік серіктестіктің бүкіл мүлкін кепілге беру туралы бір ауыздан 
қабылданатын шешім; 

 Серіктестіктің нəтижесінде құны серіктестік активтері құнының жалпы 
мөлшерінің жиырма бес жəне одан да көп пайызын құрайтын мүлікті серіктестік 
сатып алатын немесе иеліктен шығаратын мəміле немесе жиынтығында бір-
бірімен өзара байланысты мəмілелерді жасауы туралы; 

 Серіктестіктің міндеттемелерін оның меншікті капиталына мөлшерінің жиырма 
бес жəне одан астам пайызын құрайтын сомаға ұлғайту; 

 Ішкі ережелерді жəне басқа да қажетті құжаттарды бекіту: 
1. кредиттік серіктестіктің қызметінің бағыты; 
2. кредиттік серіктестіктің кредиттік жəне инвестициялық саясаты; 
3. кредиттік серіктестіктің басқарма мүшелерінің, тексеруші жəне басқа да 

қызметкерлерінің еңбек ақы көлемін анықтау тəртібі; 
4. қатысушылардың қосымша жарналарды енгізу тəртібін айқындау; 
5. кредиттік серіктестіктің активтерін есептен шығару тəртібі; 
6. кредиттік серіктестікте қатысушылардың қабылдау жəне шығару тəртібі; 
7. шығыс пен кірістің жылдық сметасын жəне оның орындалуы туралы есептерді 

бекіту; 
8. есеп саясатын қалыптастыру; 
9. жылдық қаржы есептемесін бекіту; 
10. басқа да мəселелер. 

 

Атқарушы орган – Басқарма.  
 

Кредиттік серіктестіктің басқармасы қатысушылардың жалпы жиналысымен 
сайланады жəне Кредиттік серіктестіктің ағымдағы қызметіне басшылықты жүзеге 
асырады. Кредиттік серіктестіктің басқармасы қатысушыларының жалпы жиналысы 
алдында өз қызметінің нəтижелері туралы жыл сайын есеп береді. 

Кредиттік серіктестік басқармасының өкілеттіктері мыналар жатады: 
 кредиттік серіктестік қызметінің ішкі ережелерін қабылдау туралы жəне оларды 
кейіннен өзгерту туралы ұсыныстар əзірлеу; 

 кредиттік серіктестік қатысушыларының жалпы жиналысының қарауына 
кредиттік жəне инвестициялық саясатқа қатысты ұсыныстар əзірлеу жəне енгізу, 
кредиттік серіктестіктің ішкі кредит саясаты жəне кредит комитеті ережелер 
əзірлеу; 
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 шығыстар мен кірістердің жылдық сметасын жəне оның атқарылуы туралы есепті 
əзірлеу; 

 жылдық қаржылық есептілікті əзірлеу жəне табыс ету; 
  қызметкерлер үшін еңбекақы мөлшерін белгілеу; 
 кредиттік серіктестіктің ағымдағы қызметіне байланысты жəне кредиттік 
серіктестік қатысушылары жалпы жиналысының айрықша құзыретіне кірмейтін 
өзге де өкілеттіктерді жүзеге асыру.  

Кредиттік серіктестіктің басқармасы Қазақстан Республикасының заң актілерімен 
жəне осы жарғымен, айрықша құзырлығына жататын сұрақтардан басқа, 
қатысушылардың жалпы жиналысымен берілген қызметтерді жүзеге асыруға құқылы. 

 
Бақылаушы орган – Ревизор. 
 

Кредиттік серіктестіктің қаржы-шаруашылық қызметін бақылауды жүзеге асыру 
үшін қатысушылардың жалпы жиналысымен тексеруші сайланады. Кредиттік 
серіктестіктің тексерушісі қатысушылардың жалпы жиналысымен бес жылдан 
аспайтын мерзімге сайланады. Кредиттік серіктестік тексерушінің қызмет тəртібі 
Қазақстан Республикасының заң актілерімен, осы жарғымен, сондай-ақ Кредиттік 
серіктестік қызметін реттейтін тəртіптермен жəне басқа да құжаттармен анықталады. 

Тексерушінің өкілеттіліктері: 
 мерзімдік жоспарлары жəне жоспардан тыс тексерулер өткізу арқылы Кредиттік 
серіктестік, оның органдары мен лауазымды адамдары жасайтын іс-əрекеттер 
мен операциялардың Қазақстан Республикасы заңдарының жəне кредиттік 
серіктестіктің ішкі құжаттарының талаптарына сəйкестігін анықтау; 

 кредиттік серіктестік қатысушыларының жалпы жиналысына жəне басқармаға 
Кредиттік серіктестіктің қызметін жақсарту жөнінде ұсыныстар беру; 

 Қазақстан Республикасының заңдарымен көзделген өзге де өкілеттіктерді жүзеге 
асыру. 

 
13. Эмитенттің директорлар кеңесінің мүшелері 

 

Эмитенттің жарғысына сəйкес басқару құрылымында директорлар кеңесі жоқ.  
 

14. Эмитенттің атқарушы мүшелері 
 

Эмитент жарғысы бойынша оның алқалы атқарушы органы болып оның 
Басқармасы болып табылады, ол төрт адамнан құралған жəне де Басқарма төрағасы 
(кесте 2). 

 

Кесте 2 – Эмитенттің атқарушы органы туралы мəлімет 
Аты-жөні, есімі,  
əкесінің аты, 
туылған жылы 

Соңғы екі жылда жəне осы 
кезде атқарған қызметі 

Серіктестіктің 
салынған жалпы 
акция мөлшеріне 

иеленген 
акциялардың 
пайыздық ара-
қатынасы  

Еншілік жəне тəуелді 
ұйымдарға тиесілі акция 

(жарғылық қордағы 
мөлшері) жалпы акция 
мөлшерінде пайыздық 

ара-қатынасы  

Азбеков 
Жаркинбек 
Кыдырбаевич 

1966 ж. 

  1999 жылдан бері 
серіктестіктің басқарма 

төрағасы 

 
 

1% 

 
 

Жоқ 

Сороченко Диана 
Федосьевна 

1963 ж. 

     
      Төраға орынбасары 
  

 
1% 

 
Жоқ 

Коробецкая Ирина 
Александровна 

1970 ж. 

Бухгалтерлік есеп 
Департаментініңдиректоры, 

бас есепші 

 
Жоқ 

 
Жоқ 
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Ахметова Мадина 
Нурлановна 

1981 ж. 

04.05.2004 жылдан бері 
несие бөлімінің бастығы 

 
Жоқ 

 
Жоқ 

 
15. Эмитенттің атқарушы органының лауазымы басқа коммерциялық 

ұйымдарға (басқарушы ұйымдарға) берілген жағдайда  
 

Эмитенттің атқарушы органының өкілеттілігі басқа коммерциялық ұйымдарға 
(басқарушы ұйымдарға) берілмеген. 

 
16. Соңғы қаржы жылында қоғамның лауазымды адамдарға төленетін 

сыйақы жəне еңбек ақы мөлшері  
 

   01.07.2006 ж. қараған жағдай бойынша эмитенттің лауазымды адамдарына сыйақы 
жəне еңбек ақы төленбеген. 
 

17. Эмитенттің ұйымдық құрылымы 
 
1) 2006 жылдың 1 шілдесіне серіктестіктің құрылымдық бөлімдері мен 

бөлімше басшылары туралы мəлімет 
 

 Атқарушы орган 
Басқарма төрағасы – Азбеков Жаркинбек Кыдырбаевич 
Төраға орынбасары- Сороченко Диана Федосьевна 

 Ішкі аудит 
Ішкі аудит қызметінің басшысы – Курбаналиева Раушан Ниеткабыловна 

 Қаржыландыру жəне несиелеу Департаменті 
Қаржыландыру жəне несиелеу Департаментінің Директоры – Бос орын 

 Бухгалтерлік есеп Департаменті 
Бухгалтерлік есеп Департаментінің Директоры – Коробецкая Ирина Александровна 

 Операциялық Департамент 
Операциялық Департаменттің Директоры – Ажажа Людмила Владимировна 

 
2) Филиалдар мен өкілділіктер 
 

01.07.2006 ж. қараған жағдай бойынша эмитенттің филиалдары мен өкілеттіліктері 
жоқ. 

 
3) Эмитент қызметкерлерінің жалпы саны 

 

01.07.2006 ж. қараған жағдай бойынша эмитенттің қызметкерлерінің жалпы саны – 
30 адам.  

01.07.2006 ж. қараған жағдай бойынша эмитенттің филиалдары мен 
өкілеттіліктерінің қызметкерлері болмаған. 

 
3. Эмитенттің акционерлері (қатысушылары) мен аффилиирленген 

тұлғалары  
 

18.  Эмитенттің акционерлері (қатысушылары) 
 
1) Эмитент қатысушыларының жалпы саны мен он жəне де одан жоғары 

пайызға ие қатысушылар жайлы мəлімет  
 

 Франтишек Зайиц-18,0000%, 1596 жылы туылған. 
 ТОО «Табыс-Т»- 29,6987%,  

 6



Мекен-жайы: ОҚО, Шымкент қаласы, Цемзавод алаңы, мемлекеттік қайта тіркеу 
туралы күəлік № 190589-1958-ЖШС, 2004 жылғы 16 сəуірде Қазақстан Республикасы 
Оңтүстік Қазақстан облысы əділет басқармасымен тіркелген.  

 
2) Эмитент акционерлері (қатысушылары) болып табылмайтын, бірақ басқа 

ұйымдар арқылы эмитент қызметіне бақылау құқығына ие болып табылатын 
тұлғалар жайлы мəлімет 

 

01.07.2006 ж. қараған жағдай бойынша эмитентте басқа ұйымдар арқылы эмитент 
қызметіне бақылау құқығына ие болып табылатын тұлғалар жоқ. 

 
19. Эмитенттің он жəне одан көп акция (үлес) пайызына ие заңды тұлғалар 

жайында мəлімет 
 

01.07.2006 ж. қараған жағдай бойынша эмитентте он жəне одан көп акция (үлес) 
пайызына ие болатын заңды тұлғалар жоқ. 

 
20. Эмитент қатысатын өнеркəсіптік, банктік, қаржы топтары, холдингтер, 

қауымдастықтарға, консорциумдарға қатысуы туралы мəлімет 
 

Эмитент Қазақстанның микроқаржылық ұйымдар Ассоциациясының мүшесі болып 
табылады. Ассоциацияның негізгі функциясы кедейшілік деңгейін төмендету, халықты 
қаржылық қызметтерге қол жеткізу мүмкіндігін тұрақтандыру мақсатында қоғам 
мүшелері арасындағы қызметін нығайту, сонымен қатар экономикалық өсуді қолдау 
мен олардың жалпы құқықтарын қорғау. 

 
21. Эмитенттің басқа аффилиирленген тұлғалары туралы мəліметтер 
1) Эмитент басқа да аффилиирленген тұлғалары ретінде 01.04.2006 ж. қараған 

жағдай бойынша оның осы Проспектінің 12 (эмитент Директорлар кеңесінің мүшелері) 
жəне 13 (эмиптенттер атқарушы органы) тармақтарында көрсетілген ағымдағы ірі 
акционелері жəне лауазымды тұлғаларынан басқа дағы  2003 жылғы 13 мамырдағы № 
415-II «Акционерлік қоғамдар туралы» ҚР Заңының 64 бабының 1-тармағының 2) 
тармақшасына сəйкес акционерлік қоғамның ірі акционелері немесе лауазымды 
тұлғаларының жақын туыстары (ата-анасы, аға-iнiсi, апа-сiңлiсi, ұлы, қызы), некеде 
тұрған адамдары, сондай-ақ жекжаттары (жұбайының (зайыбының) аға-iнiсi, апа-
сiңлiсi, ата-анасы, ұлы немесе қызы) болып келетiн жеке адамдар болып табылады 
(кесте 10). 
 

Кесте 10 - Эмитент басқа да аффилиирленген тұлғалар – жеке тұлғалар туралы мəлімет 
(«Акционерлік қоғамдар туралы» ҚР Заңның 64 бабының 1-тармағының 2) тармакшасына сəйкес) 

Аты-жөні Туған күні Тұрғылықты жері Аффилиленген тұлғаны 
растау белгісі 

Зайиц  Франтишек (Zajic 
Frantisek)  08.04.1956 Чехия Ірі  құрылтайшы 

Зайицова Наталья (Zajicova 
Natalie)  08.04.1957 Чехия Зайиц Франтишектің 

жұбайы 
Зайицова Наталья (Zajicova 
Natalie)  16.06.1983 Чехия Зайиц Франтишектің қызы 

Зайицова Ленка (Zajicova 
Lenka)  11.09.1985 Чехия Зайиц Франтишектің қызы 

Зайиц  Франтишек (Zajic 
Frantisek)  24.07.1987 Чехия Зайиц Франтишектің баласы 

Зайиц  Франтишек (Zajic 
Frantisek)  02.04.1927 Чехия Зайиц Франтишектің əкесі 

Елена Зайицова (Helena 
Zajicova)  16.04.1935 Чехия Зайиц Франтишектің 

шешесі 
Жбинек Зайиц (Zajic Zbynek) 08.06.1957 Чехия Зайиц Франтишектің інісі 
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Чербан Николай Федорович 16.12.1930 Чехия Зайиц Франтишектің 
жұбайының əкесі 

Данченко Галина Николаевна 05.04.1961 Чехия Зайиц Франтишектің 
жұбайының сіңлісі 

Азбеков Жаркинбек 
Кыдырбаевич   15.06.1966 Шымкент қаласы Басқарма төрағасы 

Азбеков Кыдырбай 10.12.1937 ОҚО, Актобе селосы Азбеков Ж.К-ң əкесі 
Азбекова Каршыга 10.05.1946 ОҚО, Актобе селосы Азбеков Ж.К-ң шешесі 
Азбекова Гульзира 
Кыдырбаевна 17.04.1968 Шымкент қаласы Азбеков Ж.К-ң қарындасы 

Азбеков Алтынбек 
Кыдырбаевич 25.05.1971 Шымкент қаласы Азбеков Ж.К-ң інісі 

Азбеков Асылбек 
Кыдырбаевич 09.01.1974 ОҚО, Актобе селосы Азбеков Ж.К-ң інісі 

Азбеков Болатбек 
Кыдырбаевич 16.11.1976 ОҚО, Актобе селосы Азбеков Ж.К-ң інісі 

Азбеков Жаксыбек 
Кыдырбаевич 02.04.1979 Шымкент қаласы Азбеков Ж.К-ң інісі 

Азбекова Мадина 
Кыдырбаевна 19.06.1982 Шымкент қаласы Азбеков Ж.К-ң қарындасы 

Азбекова Назира 
Кыдырбаевна 02.06.1985 Шымкент қаласы Азбеков Ж.К-ң қарындасы 

Сороченко Диана Федосьевна 19.05.1963 Шымкент қаласы Төраға орынбасары 
Сороченко Владимир 
Иванович 20.10.1962 Шымкент қаласы Сороченко Д.Ф-ң жұбайы 

Сороченко Александра 
Владимировна 26.04.1987 Шымкент қаласы Сороченко Д.Ф-ң қызы 

Саяпина Зоя Федоровна 13.02.1928 Шымкент қаласы Сороченко Д.Ф-ң шешесі 
Сороченко Любовь Егоровна 
 03.06.1938 Краснодар өлкесі, 

Ресей 
Сороченко Д.Ф-ң 
жұбайының шешесі 

Сороченко Михаил Иванович 
 05.08.1960 Краснодар өлкесі, 

Ресей 
Сороченко Д.Ф-ң 
жұбайының ағасы 

Смагин Александр 
Викторович 12.12.1967 Краснодар өлкесі, 

Ресей 
Сороченко Д.Ф-ң 
жұбайының ағасы 

Коробецкая Ирина 
Александровна 29.07.1970ж 29.07.1970 Шымкент қаласы Басқарма мүшесі 

Коробецкий Владимир 
Анатольевич 18.04.1966 Шымкент қаласы Коробецкая И.А-ң жұбайы 

Антипова Ирина Анатольевна 07.07.1962 Краснодар өлкесі, 
Ресей 

Коробецкая И.А-ң 
жұбайының əпкесі 

Чайкин Александр 
Григорьевич 09.05.1932 Шымкент қаласы Коробецкая И.А-ң əкесі 

Чайкин Николай 
Александрович 15.11.1956 Воронеж қаласы, 

Ресей 
Коробецкая И.А-ң ағасы 

Холодулина Нина 
Александровна 18.03.1958 Байқоңыр қаласы, 

Ресей 
Коробецкая И.А-ң əпкесі 

Болотова Надежда 
Александровна 04.03.1961 Шымкент қаласы Коробецкая И.А-ң əпкесі 

Ахметова Мадина 
Нурлановна 07.04.1981 Шымкент қаласы басқарма мүшесі 

Ахметов Нурлан Муратович 26.01.1951 Шымкент қаласы Ахметова М.Н-ң əкесі 
Макатова Марьям 
Утепкалиевна 03.09.1951 Шымкент қаласы Ахметова М.Н-ң шешесі 

Бабажанов Ерлан Муратович 03.08.1975 Шымкент қаласы Ахметова М.Н-ң ағасы 
Жилкишиева Майя 
Нурлановна 11.03.1977 Шымкент қаласы Ахметова М.Н-ң əпкесі 

Ахметов Болат Нурланович 10.03.1986 Шымкент қаласы Ахметова М.Н-ң інісі 
Такиров Роллан 
Сапаралиевич 16.03.1979 Шымкент қаласы  «Табыс-Т» ЖШС –ң 

Директоры 
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2) 01.07.2006 ж. қараған жағдай бойынша эмитент басқа да аффилиирленген 
тұлғалары ретіндегі, 2003 жылғы 13 мамырдағы «Акционерлік қоғамдар туралы» ҚР 
Заңының 64 бабының 1-тармағының 4)-9) тармақшаларына сəйкес басқа да заңды 
тұлғалар, жоқ. 

 
 

22. Аффилиирленген тұлғалардың қатысуымен жасалған шарттар 
 

01.07.2006 ж. қараған жағдай бойынша эмитент өзінің аффилиирленген 
тұлғаларынң қатысуымен бір шарт жасаған.  
 

Кесте – 5 Аффилиирленген тұлғалардың қатысуымен жасалған шарттар 

Аты-жөні, тегі Туылған 
жылы 

Жасалған 
шарт мөлшері Шартқа тұру күні Тиісті шешімді 

қабылдаған орын 
Сороченко Диана 

Федосьевна 
 

1963 
 

1 018 400  
 

10.06.2005 ж. 
 

Несие комитеті 
 

4. Эмитент қызметіне сипаттама 
 

23. Эмитент қызметіндегі жалпы үрдістердің қысқаша сипаттамасы, соның 
ішінде эмитентің негізгі қызмет түрлері бойынша 

 
1) эмитенттің бəсекелестері болып табылатын ұйымдар жайында мəліметтер 
 

Оңтүстік Қазақстан облысының кредиттік серіктестіктері: 
 «Арыс» КС ЖШС; 
 «Асык-ата несие» КС ЖШС; 
 «Агрокредит Ордабасы» КС ЖШС; 
 «Байдыбек несие» КС ЖШС; 
 «Казыгұрт несие» КС ЖШС; 
 «Отырар ауыл несие» КС ЖШС; 
 «Сарыагаш несие» КС ЖШС; 
 «Созак несие» КС ЖШС; 
 «Сайрам несие» КС ЖШС; 
 «Толеби несие» КС ЖШС; 
 «Түлкібас несие» КС ЖШС; 
 «Түркестан несие» КС ЖШС; 
 «Шардара несие» КС ЖШС; 
 «Тенге несие» КС ЖШС; 
 «Яссы несие» КС ЖШС; 
 «Келес несие» КС ЖШС. 

 
2) Эмитент қызметінің Қазақстан Республикасы ішіндегі орташа салалық 

жəне мүмкін болатын орташа əлемдік көрсеткіштері бойынша эмитент 
қызметінің салыстырмалы сипаттамасы 
 

Бүгінгі күнде Оңтүстік Қазақстан облысы аймағында 16 ауыл кредиттік 
серіктестіктер өз қызметін жүзеге асыруда. 2006 жылдың 1 қаңтарына өзіндік 
капиталдың орташа мөлшері 65427 мың теңгені құрады. «ОРДА кредит» КС ЖШС-ң 
2006 жылдың басына өзіндік капиталының мөлшері 394600 мың теңгені құрады. 
Оңтүстік Қазақстан облысы бойынша несие қоржының мөлшері орта шамамен 251609 
мың теңгені құраса, «ОРДА кредит» КС ЖШС-ң несие қоржыны 2006 жылдың 1 
шілдесіне 1 026 182 мың теңгені құрады. Жылдың басына кредиттік серіктестіктердің 
орташа табысы 3884 мың теңгені құраса, «ОРДА кредиттің» табысы 27383 мың теңгені 
құрады (кесте 6).  
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Кесте – 6. 2005 жылдың 1 маусымына Қазақстан Республикасы бойынша облыстар деңгейіндегі 
кредиттік серіктестіктердің несие қоржыны туралы мəлімет 

Облысы Соммасы, мың теңге 
Қызылорда облысы  282 827 
Жамбыл облысы  330 298 
Ақтобе облысы   143 292 
Қарағанды облысы  90 101 
Оңтүстік Қазақстан облысы  2 049 384 
Қостанай облысы  1 081 209 
Шығыс Қазақстан облысы  301 980 
Алматы облысы   1 228 771 
Батыс Қазақстан облысы   602 351 
Ақмола облысы   1 737 186 
Солтүстік Қазақстан облысы   363 196 
Павлодар облысы   209 895 
«ОРДА кредит» КС ЖШС   421 646 
 

3) саланың болашақта дамуына жəне осы саладағы эмитент жағдайларына 
қатысты болжамы: 
 

01.07.2006 ж. қараған жағдай эмитент өзіндік капитал мөлшері 507928 мың теңгені 
құраса, 2005 жылы 312780 мың теңгені құрады. Қазіргі уақытта эмитент  бұл салада 
мол тəжірибесі болғандықтан, қосымша ресурстарды тарту арқылы қаржы нарығында 
өз қызметін кеңейтуді жоспарлап отыр. Серіктестің үлкен тəжірибесі, сенімділігі, 
өзінің борышын өтеу жөнінен эмитент  өзін тұрақты кредиттік мекеме ретінде танымал 
етті. Ал бұл көрсеткіш клиенттер санының өсуіне, потенциалды инвесторлардың 
сенімділігінің артуына əкеліп соқтырды.  

Эмитент тиімді қызметі жəне ақша ресурстарын тарту арқылы өзінің жарғылық 
қорының мөлшерін 2007 жылдың 1 қаңтарына 500000 мың теңгеге, 2008 жылдың 1 
қаңтарына 1000000 мың теңгеге, ал 2009 жылдың 1 қаңтарына 1500000 мың теңгеге 
дейін көтеруді жоспарлап отыр.  

 
24. Эмитенттің жасаған, нəтижесінде қызметіне қомақты əсер етуі мүмкін 

келісім-шарттары, келісімдері туралы мəліметтер  
 

Эмитентке «Альянс Банк» АҚ-да 2005 жылдың 23 тамызындағы № 1001 С/05 несие 
жүйесін ашу келісіміне сəйкес 258 800 000 (Екі жүз елу сегіз миллион сегіз жүз мың) 
теңгеге несие жүйесі ашылған. 

  
25. Эмитенттің өз қызметін жүзеге асыруы үшін алынған лицензиялар, 

патенттер, рұқсаттар жөнінде мəліметттер (құжаттың мерзімі мен нөмірі, қызмет 
көрсету мерзімі мен құжат беруші мекеме) 

 

01.07.2006 ж. қараған жағдай қараған жағдай бойынша эмитент лицензиялар 
(патенттер) болған емес. 
 

26. Соңғы екі жыл ішінде немесе нақты қызмет атқару кезеңіндегі таратылған 
өнімдердің (орындалған жұмыстардың, қызметтердің) көлемдері 

 

Кесте 10 - эмитент 2004-2006 жылдардағы сатылған өнімдердің көлемі (мың теңге) 
Қызмет түрі 2004ж 2005 ж. 2006ж 1-

тоқсан 
2006ж  

2-тоқсан 
Берілген несиенің көлемі 1 244 234 2 228 330 817109 1091339 

 
Серіктестіктің қызмет еткен кезеніндегі немесе соңғы екі жылдағы 

тауарлардың (істелген жұмыс, қызмет) сатылу көлеміне талдау жасау 
 

 10



Таблица – 8 2005 жəне 2006 жылдардың 1 қаңтарына эмитент берген несие көлеміне 
салыстырмалы талдау 
01.01.2005 жыл, мың теңге 1 244 234 
01.01.2006 жыл, мың теңге 2 228 330 
Өсу қарқыны, мың теңге 984 096 
Өсу қарқыны, % 44,2 

 
Сенімді қызмет етуіне байланысты серіктестіктің несие беру мөлшерінің көлемі 

2004 жылға қарағанда 2005 жылы 984986 мың теңгеге немесе 44,2 % көбеюі жағына 
өзгерді. 

 
27. Эмитеттің негізгі қызмет түрлері бойынша сату (жұмыстар, қызметтер) 

кірістілігіне оң жəне теріс əсер ететін 
 

Оң əсерін тигізетін факторлар: 
 Қазіргі уақытта Қазақстан Республикасында макроэкономикалық жағдайдың 
тұрақтануы. 

 Экономиканың жəне теңге курсының бір қалыпқа келуі инфляцияның 
төмендеуіне əкеліп соқтыруда, ал бұл несие пайызын төмендете отырып, 
халықты несиемен қамтамасыз етуге мүмкіндік береді. 

 

Теріс əсерін тигізетін факторлар: 
 Таратылған несиені қайтарылмау тəуекелі. 
 Бəсекелестер. 

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

бойынша қызметі 
 

1) Эмитенттің жалпы жеткізілімдер көлемінің 10 жəне одан да көп пайызға сай 
келетін ірі жеткізушілерінің атаулары мен мекен жайлары: 

 

Кесте 17 – эмитент ірі қамсыздандырушылары туралы мəлімет 

Атауы мен мекен-жайы 
Место 

нахождения 
поставщика 

Қызмет түрі Пайыздық 
үлесі, % 

Келешекте басқа 
да тұғырлардың 
тиісті болуы 

туралы жобалар 

«Альянс Банк» АҚ ШФ, 
Шымкент қаласы, 
Тыныбаев көшесі, 7 үй 

Шымкент қаласы, 
Тыныбаева 
көшесі, 7 

Банктік сала 100 

 
 «Альянс Банк» АҚ 
ШФ жəне эмитент 

арасында 30 
наурыз 2006 жылы 

КС/023/06/01 
жасалған шарт, 

2009 ж 
-ға дейін 

2) Үлесіне эмитент өнімін таратудан түскен жалпы түсімнің 10 жəне одан көп  
пайызға сай келетін ірі тұтынушылардың атаулары мен мекен жайлары: 

 

01.07.2006 ж. қараған жағдай облигация эмитентке шығару проспектісін құрған 
күніне өнімді таратудан түскен жалпы түсімнің 10 жəне одан көп  пайызға сай келетін 
ірі тұтынушылар жоқ. 

 
29. Эмитент қызметіне əсер ететін негізгі факторлар  

 
1) Эмитент қызметінің мезгілділігі 

 

01.07.2006 ж. қараған жағдай серіктестіктің  қызметі мезгілдік сипатқа ие емес;  
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2) Эмитентке жеткізілетін шикізаттың жалпы көлеміндегі импорттың үлесі 
жəне эмитент экспортқа шығаратын өнімнің таратылатын өнімдердің жалпы 
көлеміндегі үлесі 

 

01.07.2006 ж. қараған жағдай 3 ай ішінде шикізат, тауарлар (тауарлар, қызметтер) 
импорты мен экспорты жүзеге асырылған жоқ. 

 
3) Мəміле (мəмілелер) сомасы эмитент активтерінің баланстық құнының он 

пайызынан асатын болса, облигациялар  шығарылымы туралы шешім 
қабылданған күннен бастап алты ай ішінде жасалуға немесе орындалуға тиісті 
мəмілелер туралы мəліметтер 

 
01.07.2006 ж. қараған жағдай кредиттік серіктестік «МКҰ «ОРТА несие» ЖШС-не, 

«Замана Инвест» ЖШС-не, «Зерде» ҒӨБ» АҚ-на, «МКҰ «Арнур кредит» ЖШС-не 
несие беруді жоспарлап отыр. 

 
4) Болашақ міндеттемелер 

 

01.07.2006 ж. қараған жағдай облигация шығарылымының Проспектісін құру күніне 
сəйкес эмитентттің берген гарантиясың жалпы сомасы 166 797 мың теңге, соның 
ішінде 159 863 мың теңгесі мүлікпен немесе басқа да жабдықтармен 
қамтамасыздандырылған.  
 

5) Эмитенттің сот процестеріне қатысуы туралы мəліметтер 
 

01.07.2006 ж. қараған жағдай серіктестік өз қызметін атқарған уақытта қызметін 
тоқтату немесе шектеуге болатындай сот істеріне қатыспады.   

 
6) Серіктестікке немесе оның лауазымды қызметкерлеріне соңғы бір жыл 

ішінде, мемлекеттік мекемелер мен сот тарапынан жасалған əкімшілік 
санкциялар туралы мəліметтер 

 

01.07.2006 ж. қараған жағдай соңғы бір жыл ішінде серіктестікке жəне оның 
лауазымды қызметкерлеріне мемлекеттік мекемелер мен сот  тарапынан əкімшілік 
санкциялар салынған жоқ. Серіктестік Қазақстан Республикасының аумағында жəне 
одан тыс жерде азаматтық, қылмыстық, шаруашылық немесе əкімшілік сот 
процестеріне шағым беруші, жауап беруші ретінде қатысқан жоқ жəне тартылған жоқ. 

  
7) Тəуекел ету факторлары 
 

Кредиттік тəуекел  
Эмитент контрагенттердің міндеттемелерін орындамау салдарынан тиісті уақытта 

қаржы шығындарының ықтималдылығын білдіреді. эмитенттер қатысушының 
жарғылық қорына салған үлесі бойынша бір несие алушының лимитін анықтайды. 
Эмитент басқару жүйесі негізгі қарыз жəне оның үстіндегі төлемақысына күнделікті 
талдау жасау арқылы жүзеге асырылады.   
 

Өтімділік тəуекел  
Эмитент күнделікті ақша қажеттілігі, несиелерді төлеу мерзімінің келуі секілді 

есептесулердің барлығы ақшалай жузеге аысырылғандықтан тəуекелге ұшырайды. 
 

Пайыздық ставка тəуекелі  
Нарықтағы пайыздық ставкалардың өзгеруіне байланысты серіктестік біршама 

пайыздық тəуекелге ие. 
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8) Эмитенттің қызметі, эмитент қызметін атқаратын нарықтар туралы басқа 
ақпарат 
 

01.07.2006 ж. қараған жағдай серіктестік өз қызметін Қазақстан Республикасында 
жүзеге асырады. 

5. Қаржылық жағдайы  
 

30. Баланстық құны материалдық емес активтердің жалпы баланстық 
құнынан бес жəне одан да көп пайызын құрайтын материалдық емес активтер 
түрлері 

 

Кесте – 10 материалдық емес активтердің жалпы баланстық құнынан бес жəне одан да көп 
пайызын құрайтын материалдық емес активтер түрлері  

Материалдық емес активтердің түрлері Баланстық құны, мың. 
теңге Үлесі, % 

Шлюздік терминал байланысы V-1.03 336  34,0 
Программалық қамсыздандыру  
Banks Gate 2.0 

 
281 

 
28,5 

1С:Предприятие 7.7 SQL-ге арналған 370 37,5 
Барлығы материалдық емес активтер  987 100 

 
31. Баланстық құны негізгі құралдардың жалпы баланстық құнынан бес 

жəне одан да көп пайызын құрайтын негізгі құралдардың түрлері 
 

Кесте – 11 негізгі құралдардың жалпы баланстық құнынан бес жəне одан да көп пайызын 
құрайтын негізгі құралдардың түрлері  

Негізгі құралдардың түрлері Баланстық құны, мың. 
теңге Үлесі, % 

Тыныбаева көшесіндегі, 7 үй ғимараты 8 372  24,4 
Рашидов ғимараты, нөмірсіз 8 008 23,3 
Toyota Camry автомашинасы 2.4 4 292 12,5 
Барлығы негізгі құралдар 34332 100 

 
32. Инвестициялар 

 

Таблица – 12 инвестициялар эмитенттер (мың. теңге) 
Атауы 01.07.2006 ж. 

Басқа заңды тұлғалардың капиталына тік инвестициялар 20 000 
Ұзақ мерзімді инвестициялар  
Бағалы қағаздар портфелі, соның ішінде: 39804 
- мемлекеттік бағалы қағаздар 7167 
- мемлекеттік емес бағалы қағаздар 32637 

 
33. Дебиторлық қарыз 

 
 

Кесте – 13 Дебиторлық қарыз құрылымы (мың. теңге) 
Атауы 01.07.2006 ж.  

Бюджетпен есептесу 155 
Капиталды салым дебиторлары 42 
Банк саласындағы басқа да дебиторлық қарыз 26670 
Банктік емес саласындағы басқа да дебиторлық қарыз 11583 
Барлығы 38450 

 
Кесте – 14 Дебиторлық қарыздың жалпы сомасының 5 жəне одан да көп пайыз мөлшерінде 
эмитенттің алдында дебиторлық қарызы бар дебиторларының тізімі (мың. теңге) 

Атауы жəне мекен-жайы Сомасы Үлесі, % 
«Бакыт жəне К» ЖШС 4 371 84,5 
Барлығы 5 171 100 
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34. Жарғылық жəне жеке меншік капиталының мөлшері 
 

Кредиттік серіктестіктің жарғылық қордың мөлшері 150 000 000 теңге, бұл 
көрсеткіш Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкісінің кредиттік серіктестіктердің 
жарғылық қорының минимальды мөлшеріне сай. 2006 жылдың 1 шілдесіне кредиттік 
серіктестіктің төленген жарғылық қордың мөлшері 150 000 000 теңге, яғни 
жарияланғанның 100 %. Эмитент меншік капиталының мөлшері – 507 928 000 теңге. 

 
35. Қарыздар 
 

Ұзақ мерзімді міндеттемелердің құрамында 240 614 мың теңге сомасындағы банктік 
заемдар бар. Осы міндеттемелер серіктестіктің айналымдағы қаржыларын толықтыру 
үшін алынған несиелерді білдіреді. 

 

Несие үш бөлікпен алынған: 
 2005 жылдың 1 қыркүйегінде № 1335 К/05/1001 келісім шарты бойынша, 23 
тамыз 2005 жылы жасалған ашық несие жолы шартына №1001С/05 байланысты 
59 058 993 (Елу тоғыз миллион елу сегіз мың тоғыз жүз тоқсан үш) теңге 
алынды. Өтеу мерзімі 2008 жылғы 1 желтоқсан. 2006 жылдың 1 шілдесіне дейін 
6 948 117 (Алты миллион тоғыз жүз қырық сегіз мың бір жуз он жеті) теңге 
жабылды; 

 2005 жылдың 23 қыркүйегінде № 1544 К/05/1001 келісім шарты бойынша, 23 
тамыз 2005 жылы жасалған ашық несие жолы шартына №1001С/05 байланысты 
43 205 006 (Қырық үш миллион екі жүз бес алты) теңге. Өтеу мерзімі 2008 
жылғы 1 желтоқсан. 2006 жылдың 1 шілдесіне  дейін 5 082 942 (Бес миллион 
сексен екі мың тоғыз жүз қырық екі) теңге жабылды; 

 
Кепілдікке келесідей мүліктер қойылған: 
1) «ОРДА кредит» КС ЖШС есебіндегі Шымкент қаласы, Тыныбаев көшесі, 7 үйде 
орналасқан ғимараттың 1-ші қабаты. 
2) «ОРТА несие» МКҰ ЖШС есебіндегі Шымкент қаласы, Иляев көшесі, 47 үйде 
орналасқан ғимарат. 

 2006 жылдың 30 наурызында № КС/023/06/01 келісім шарты бойынша, 23 тамыз 
2005 жылы жасалған ашық несие жолы шартына №1001С/05 байланысты 159 497 
000 (Бір жүз елу тоғыз миллион төрт жүз тоқсан жеті мың) теңге. Өтеу мерзімі 
2009 жылғы 28 наурыз. 2006 жылдың 1 шілдесіне  дейін 9 115 452 (Тоғыз 
миллион бір жүз он бес мың төрт жүз елу екі) теңге жабылды; 

Кепілдікке Шымкент қаласының Цемзавод алаңы, нөмірсіз мекен-жайында 
орналасқан жер учаскілері бар ғимарат кешені қойылған. 

№ 1335 К/05/1001 шарты бойынша негізгі қарызды жəне сыйақыны жабу 
кестесі: 

 2006 жылдың III-ші тоқсаны – 6 998 491 теңге; 
 2006 жылдың IV-ші тоқсаны – 6 827 586 теңге; 
 2007 жылдың I-ші тоқсаны –    6 593 184 теңге; 
 2007 жыл – 18 740 616 теңге; 
 2008 жыл – 22 373 708 теңге. 

 № 1544 К/05/1001 шарты бойынша негізгі қарызды жəне сыйақыны жабу 
кестесі: 

 2006 жылдың III-ші тоқсаны – 5 119 793 теңге; 
 2006 жылдың IV-ші тоқсаны – 4 982 413 теңге; 
 2007 жылдың I-ші тоқсаны –    4 823 288 теңге; 
 2007 жыл – 13 709 824 теңге; 
 2008 жыл – 16 367 638 теңге. 
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№ КС/023/06/01 шарты бойынша негізгі қарызды жəне сыйақыны жабу 
кестесі: 

 2006 жылдың III-ші тоқсаны – 18 755 915 теңге; 
 2006 жылдың IV-ші тоқсаны – 18 263 102 теңге; 
 2007 жылдың I-ші тоқсаны – 17 683 461 теңге; 
 2007 жыл – 50 345 141 теңге; 
 2008 жыл – 60 287 163 теңге; 
 2009 жыл – 13 848 010 теңге. 

 
36. Эмитенттің негізгі қызметті жүзеге асырумен байланысты кредиторлық 

берешегі (жеткізуші алдындағы қарыз, алған аванстары)  
 

Кесте – 15 Кредиторлық берешегінің құрылымы (мың. теңге) 
Атауы 01.07.2006 ж. 

Еңбекақы төлеу бойынша қызметкерлермен есептесу  308 
Банктік сала бойынша басқа да кредиторлар 6 139 
Банктік емес сала бойынша басқа да кредиторлар 222 
Басқалар 3 779 
Барлығы 10 448 

 
Кесте – 16 Кредиторлық берешектің жалпы сомасының бес жəне одан да көп пайыз мөлшерінде 
эмитенттің алдындакредиторлық берешегі бар кредиторларының тізімі  

Кредитордың атауы Сомасы Үлесі, % 
«Шебер 2» ЖШС 3 779 36,2 

 
6. Бағалы қағаздар шығарылымдары туралы мəліметтер  

 
37. Облигацияларды шығару шешімін қабылдағанға дейінгі барлық тіркелген 

бағалы қағаздар туралы мəлімет  
 

Бағалы қағаздардар бұрын шығарылмаған. 
 

7. Облигацияларды шығару туралы мəлімет  
 

38. Облигациялар туралы мəліметтер 
Кесте – 17. Облигациялар шығарылымы туралы мəліметтер 
 

1) облигация түрі Атаулы купонды, қамтамасыз етілмеген; 
2) шығарылатын 
облигациялар саны 

500 000 (бес жүз мың) дана; 

3) бір облигацияның 
номиналды құны 

1 000 (бір мың) теңге; 

Облигациялар 
шығарылымының жалпы 
көлемі 500 000 000 (бес жүз миллион) теңге; 
4) Облигациялар бойынша сыйақы 
- облигациялар бойынша 
сыйақы ставкасы Номиналды құнынан 12 % 
- сыйақыны есептеуді 
басталатын күн  

Айналымға түскен күнінен бастап 
Облигация шығару проспектісін тиісті органда мемлекеттік 
тіркеуден кейін бесінші күнінен айналым басталады 

-сыйақы төлеу мерзімі мен 
айналымы 

Сыйақы эмитент арқылы əр тоқсан сайын,  əр үш ай өтісімен 
облигацияның бастапқы айналым күнінен бастап, барлық айналым 
мерзіміне дейін төленеді. 

- сыйақы төлеу тəртібі мен 
шарттары 

Серіктестік облигация ұстаушылар реестрінің деректеріне сəйкес 
облигация ұстаушыларының банк шоттарына 30 (отыз) календарлық 
күн ішінде ақша аудару арқылы облигациялар бойынша сыйақы 
төлейді жəне негізгі қарызды өтейді. 
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Егер тұрақты тұратын Қазақстан Республикасының резиденті емес 
облигация ұстаушысы болса, купонды сыйақы Қазақстан 
Республикасының аумағында банк шоты болған жағдайда 30 (отыз) 
календарлық күн ішінді теңгемен жүргізіледі. Соманы теңгеге 
немесе басқа валютаға айырбастауға болады. Теңгені басқа 
валютаға айырбастау облигация иесінің есебінен жүргізіледі. 

- сыйақыны есептеу үшін 
қолданылатын есептеме 

«Қазақстан қор биржасының» регламентіне сəйкес эмитенттің 
сыйақыны төлеуі 360/30 (жылына 360 күн / айына 30 күн) мезгілдік 
базасы бойынша есептелінеді. 

5) облигациялардың айналымы жəне өтемі туралы мəліметтер 
- айналым мерзімі мен өтеу 
шарттары 

Сыйақы есептеле басталған күннен бастап 
3 (үш) жыл 
Өтем күніне дейінгі соңғы күн басталғанда ұстаушылар реестрінде 
тіркелген облигация ұстаушыларының шоттарына ақша аудару 
арқылы теңгемен соңғы купонды төлеу арқылы бір уақытта 
төленеді. 

-облигацияларды өтеу күні Айналымнан шыққаннан кейінгі 10 (он) календарлық күн ішінде. 
Облигацияны өтеу күні демалыс немесе мереке күндеріне сəйкес 
келсе, облигация ұстаушысына демалыс немесе мереке күнінен 
кейінгі бірінші жұмыс күні төленеді. Облигация ұстаушысы 
төлемнің осындай кешігуі үшін сыйақы немесе қандай да бір 
өтемақы талап етуге құқығы жоқ. 

- облигациялар өтелетін жер  Қазақстан Республикасы, Шымкент қаласы, Дулати көшесі, 2 үй, 
сонымен бірге келісім-шартта көрсетілген облигация 
ұстаушысының көрсеткен реквизиттеріне аударым жасау. 

- өтеу əдісі Облигация ұстаушыларының банктік шоттарына аудару арқылы 
немесе ақшалай. 

- мерзімінен бұрын өтеу Осы шығарылымның облигациялары бойынша мерзімінен бұрын 
өтеу немесе сатып алу (толығымен немесе бір бөлігін) 
қарастырылмаған. 

5-1) облигацияларды төлеудің шарттары мен тəртібі  
Облигацияларды төлеудің 
шарттары, тəртібі мен есеп 
тəсілдері 
 

Облигацияларды сөндіру олардың номиналды бағасы бойынша 
облигацияларың соңғы купонды төлемімен бірге өткізіледі. 
Облигацияларды сөндіру облигацияларды ұстаушылардың есеп-
шоттарына төлем жүргізілетін мерзімнің соңғы күнінің басына 
қараған жағдай бойынша облигацияларды ұстаушылардың тізімдер 
жүйесінде тіркеушімен тіркеу арқылы ақша аудару жолымен 
жүргізіледі. Облигациялардың номиналды бағасы мен соңғы 
купонды төлемі облигациялардың номиналды бағасын алуға құқығы 
бар облигацияларды ұстаушылардың  тізімін тоқтатқан күннің 
ертеңгі күнінен бастап 10 (он) жұмыс күні ішінде өтеледі. Егер де 
инвестор Қазақстан Республикасының резиденті болып табылмаса, 
облигациялардың номиналды бағасы мен пайыздары Қазақстан 
Республикасының Ұлттық Банкінің курсы бойынша шетел 
валютасымен жүргіізілуі мүмкін. Ақшаны теңгеден басқа шетел 
валютасынга аудару шығындары облигацияларды ұстаушыларына 
артылады. 

5-2) облигациялар бойынша 
қамсыздандыру 

Эмитен ипотекалық жəне қамсыздандырылған облигациялар 
шығармайды. 

5-3) облигацияларды арнайы 
қаржылық ұйым шығарған 
жағдайда 

Эмитент арнайы қаржылық ұйым болып табылмайды. 

5-4) Облигацияларды 
ұстаушылары туралы 
мəліметтер 

Эмитентте облигацияларды ұстаушылары көзделмеген. 
 

5-5) инфраструктуралық 
облигациялар 

Эмитент инфраструктуралық облигациялар шығаруды көздемейді. 
 

5-6) Төлем агенті туралы 
мəліметтер 

Төлем агенті эмитентпен көзделмеген. 
 

6) Əрбір облигацияның 
ұстаушысына беретін 

 облигация шығарылымының проспектісінде көрсетілген 
мерзімде номиналды құнды алу құқығы; 
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құқықтары  облигация шығарылымының проспектісінде көрсетілген 
мерзімде сыйақыны алу құқығы; 

 Қазақстан Республикасының заңдарына сəйкес ақпараттарды алу 
құқығы; 

  Қазақстан Республикасының заңдарына сəйкес өз талаптарын 
тиісті деңгейде қанағаттандыру; 

 өздеріне тиесілі облигацияларға еркін өкімдік ету құқығы; 
 Қазақстан Республикасының заңнамасына сəйкес облигацияға 
меншік құқығынан туындайтын басқа да құқықтар. 

7) Басталғанда Компания 
облигациялары бойынша 
дефолт жарияланатын 
оқиғалар жəне облигация 
ұстаушылары 
облигацияларды мерзімінен 
бұрын өтеуді талап етуге 
құқылы болатын жағдайлар 

Осы проспект бойынша міндеттемені орындамау белгісіз күш 
жағдайларына байланысты болса, қоғам міндеттемелерінің бір 
бөлігін немесе толығымен орындамау жауапкершілігінен 
босатылады. Басталуын алдын-ала білуге болмайтын немесе 
тоқтатуға болмайтын жағдайлар (табиғи апаттар, əскери жағдайлар, 
т.б.) белгісіз күш жағдайлары деп түсініледі. Белгісгіз күш жағдайы 
туындаған жағдайда Серіктестіктің осы Проспекттің 
міндеттемелерін орындау мерзімі жағдайлары мен салдарлары 
болатын уақытша сəйкесінше кейінге қалдырады. 
 
Серіктестіктің күнəсінен купонды сыйақы немесе номинал бойынша 
төлемдер кешіктірілген жағдайда серіктестік ақша міндеттемесі 
немесе оның бөлігі орындалған күні Қазақстан Республикасының 
Ұлттық банкінің ресми қайта қаржыландыру ставкасынан 
есептелетін əрбір кешіктірілген күн үшін облигация ұстаушыларына 
өсімақы есептейді. 
 
Дефолт жарияланған жағдайда серіктестік оның пайда болу 
салдарын жоюға жəне облигация ұстаушылардң құқығын 
қамтамасыз етілуіне барлық үлесін тигізеді. 
     

8) Опциондар туралы ақпарат Опциондар қарастырылмаған. 
 

39. Айырбасталымды облигациялар туралы ақпарат 
 

Айырбасталымды облигациялар қарастырылмаған. 
 
40. Облигацияларды орнықтыру əдістері 

 
1) Облигацияларды орнықтыру мерзімі мен тəртібі 
Облигациялар бүкіл айналым мерзімі бойы орнықтырылады. Облигациялар 

«Қазақстан қор биржасы» АҚ сауда-саттықтар өткізу арқылы ұйымдастырылған 
нарықта, сондай-ақ жазылу арқылы ұйымдастырылған нарықта орнықтырылады. 
Облигациялар ұйымдастырылмаған нарықта аукцион өткізу арқылы немесе 
инвесторлардың Серіктестікке немесе Андеррайтерге берген жазбаша өтінімдерінің 
негізінде жазылу арқылы орнықтырылады. 

 
2) Жазылу жолымен акцияларға конверсияланатын облигацияларды 

орнықтыру, конверсиялау талаптары көрсетіледі 
 

01.07.2006 ж. қараған жағдай конвертацияланатын облигациялар қарастырылмаған. 
 

7) Облигацияларды орнықтыруға қатысатын ұйымдар туралы мəліметтер 
 

Қаржы кеңесшісі – «ОРДА Капитал» Басқарушы компания» АҚ, 2005 жылғы 30 
шілдедегі клиенттердің шоттарын жүргізу құқығынсыз бағалы қағаздар рыногында 
брокелік жəне дилерлік қызметпен айналысуға лицензия № 2102200272. 2006 жылғы 
22 ақпанында қызмет көрсету туралы шарт № 2.  
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41. Облигацияларды орнықтырудан түсетін ақшаны пайдалану 
 

Облигация шығарылымының негізгі мақсаттары:  
 серіктестіктің өзіндік капиталын үлкейту; 
 тартылған қаражат көздерін диверсификациялау; 
 шағын жəне орта бизнес саласында, сонымен қатар жеке кəсіпкерлер деңгейінде 

серіктестік қызметін жақсарту.   
  

8. Қосымша мəліметтер 
 

41-1. Облигациялы программаны мемлекеттік тіркеуден өткізу 
 

Государственная регистрация облигационной программы у эмитента не 
предусмотрена. 
 

42. Облигация айналымындағы шектулер   
 

Шектеулер жоқ. 
           
43. Облигациялар шығарылымына кеткен шығындар сомасы жəне осы 

шығындар қалай өтелетіндігі туралы мəліметтер    
 

Облигациялар шығарылымына кеткен шығындар келісім бойынша 500 000 (бес жүз 
мың) теңгені құрайды.   

 
44. Инвесторлар эмитент жарғысының жəне облигациялар шығарылымы 

проспектінің көшірмесімен таныса алатын жерлер туралы ақпарат 
 

Инвесторлар қоғам жарғысының көшірмесімен жəне акция шығару проспектісімен 
таныса алады жəне инвесторлар арасында таратуды міндетті деп санайтын басқа да 
ақпараттарды мына мекен-жаймен тарата алады:  

Қазақстан Республикасы, Оңтүстік Қазақстан облысы, Шымкент қаласы, Дулати 
көшесі, 2. 
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