
1 Байланысты тараптармен операциялар  

Төменде 2015 жылдың 30 маусымына  байланысты тараптардың операциялары бойынша  қалдықтары 
көрсетілген:  

(Қазақстандық мың теңгемен) 

Соңғы бас 
ұйым 

Жалпы 
бақылаудағы 
компаниялар 

Қауымдас 
тырылған 

компания лар 

Басқа  
байланысты  

тараптар  

     
Ақша қаражаттары және олардың 
баламалары  370,995 524,606 - - 

Кірістер  мен шығыстардың есебінде әділ 
құны бойынша көрсетілген бағалы 
қағаздар  - 2,386,800 - 3,289,145 

Қаржы мекемелеріндегі қаражаттар  
- 

                 
3,612,191 - - 

Ағымдағы табыс салығы бойынша 
активтер - - - - 

Басқа активтер 11,617 - 8,000 8,292,052 
     
Қарыз қаражаттары             

63,496,686  
              

25,017,497  - 
               

4,354,713  
Субсидиялау бағдарламалары бойынша 
міндеттемелер  - 

 
- - 

 
Басқа міндеттемелер     42,577  

                      
31,481   

             
10,492,968  

                    
42,577  

                      
31,481  

              
10,492,968  

2015 жылдың 3-ші тоқсанына арналған байланысты тараптармен кірістер мен шығыстар баптары : 

(Қазақстандық мың теңгемен) 

Бас  
 компания 

Жалпы 
бақылаудағы 
компаниялар 

Басқа  
байланысты  

тараптар  

    

Пайыздық кірістер - 195,142 - 
Пайыздық шығыстар  (2,775,939) (990,007) (7,701) 
Комиссиялық кірістер  43,350 (148) 358,643 
Дивидендтер (1,242,667) - - 
Нарықтықтан төмен мөлшерлемелер 

бойынша қаржы құралдарын бастапқы 
мойындау кезінде туындайтын 
кірістер/(шығыстар) 42,499,862 (2,975,349) - 

Сатуға арналған қолда бар бағалы 
қағаздар бойынша шығындарды 
шегергендегі  табыстар  - - - 

Кіріс немесе шығыс арқылы әділ құны 
бойынша бағаланатын бағалы 
қағаздармен операциялар бойынша 
кірістерді шегерумен шығындар  - - - 

Әкімшілік және басқа операциялық 
шығындар  (9,486) - - 

Табыс салығы бойынша шығындар  - - - 
    

2015 жылдың 3-ші тоқсанына арналған байланысты тараптармен кірістер мен шығыстар баптары : 

(Қазақстандық мың теңгемен) 

Бас  
 компания 

Жалпы 
бақылаудағы 
компаниялар 

Басқа  
байланысты  

тараптар  

    

Кезең ішінде байланысты тараптарға 
берілген несиелердің сомасы  - - 10,000,000 

Кезең ішінде байланысты тараптармен 
өтелген несиелердің сомасы  - - 756,256 

    

Төменде 2015 жылдың 3-ші тоқсанында байланысты тараптар алған қаражаттың жалпы жиынтық сомасы 
болып табылады: 



(Қазақстандық мың теңгемен) 

Бас  
 компания 

Жалпы 
бақылаудағы 
компаниялар 

Басқа  
байланысты  

тараптар  

    

Кезең ішінде байланысты тараптардан 
алынған қарыздардың сомасы  50,000,000 - 4,000,000 

Кезең ішінде байланысты тараптармен 
өтелген қарыздардың сомасы - 363,636 135,947 

    
    

Төменде негізгі  басшылыққа сыйақы төлеу туралы ақпарат берілген: 

(Қазақстандық мың теңгемен) 

2015 ж.  3-
ші тоқсаны 

  
Қысқа мерзімді төлемдер:  

- Еңбек ақы  91,320 
- Қысқа мерзімді сыйақы төлемдері  46,168 
- Басқа ақша қаражаттарымен төлемдер  14,793 
- Ақшалай емес түрдегі төлемдер  6,621 
  
  
Жиыны 158,902 

  
 


