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БАСҚАРМА 
ТӨРАҒАСЫНЫҢ
ЖОЛДАУЫ

«Қаржы нарығындағы күрделі жағдайға 
қарамастан, «Нұрбанк» АҚ тұрақты және 
сенімді болып қала береді. Біз халық пен 
бизнестің бізге сеніп отырғанына 
қуаныштымыз, өткен жылдың нәтижелері 
осыған дәлел бола алады. Біздің дамуымыз, 
қалыпты өсуіміз, жаңа қызметтер мен 
технологияларды енгізуіміз өз жалғасын тауып 
келеді. 

Құрметті акционерлер, клиенттер, 
әріптестер мен серіктестер!  

2017 жылдың 3 тамызында «Нұрбанк» АҚ 
Қазақстан Республикасының нарығында 25 
жыл жетістікпен жұмыс істеп келе жатқанын 
атап өтеді, осындай келелі оқиға қарсаңыңда 
Сіздердің назарларыңызға өткен 2016 жылғы 
Банктің жетістіктерін көрсететін жылдық есепті 
ұсынып отырғаныма ерекше қуаныштымын. 

Бұл жетістіктер шын мәнінде келелі болып 
отыр. Өткен жылы халықаралық тауар мен 
қаржы нарығындағы жағдайдың өте-мөте 
тұрақсыз болғаны – мұнай бағасының 
құлдырауы, ішкі және сыртқы сұраныстың 
төмендеуі, Қазақстанның ЖІӨ қысқаруы және 
басқа көптеген жағдаяттардың күрделі 
болғаны құпия емес. Ішкі және сыртқы 
жағдаяттардың нашарлағанына қарамастан, 
«Нұрбанк» АҚ білікті басқару арқасында   жыл 
нәтижесі бойынша тұрақты даму, активтердің 
сапасы мен корпоративтік басқару 
стандарттарын біртіндеп жақсарту бағдарын 
сақтап қалды. Ел үкіметінің экономиканы 
ынталандыру және оны диверсификациялау, 
сыртқы экономикалық жағдаяттарды 
жақсарту мен тұрақтандыру, экономиканың 
субъектілерін жаңа макро экономикалық 
жағдайларға біртіндеп бейімдеу жөніндегі 
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кризиске қарсы мемлекеттік бағдарламалар 
аясында қаржы нарығын қолдауы маңызды 
болып табылды. 

Қазіргі кезде Банк Қазақстан 
Республикасының негізгі деген барлық 
аймақтарында қызмет көрсетеді және де 
барлық ірі өңірлік орталықтарында 
филиалдар мен банкоматтардың дамыған 
желісін ұстап отыр. Бірқалыпты даму 
саясатының арқасында маңызды қаржылық 
көрсеткіштерде оң динамика көрсете алдық, 
бәсекеге қабілетті орын мен қаржылық 
бағдарды тұрақтандыра алдық, сондай-ақ 
банктік бизнесті дамытуға жоспарланған 
барлық бағыттарда айтарлықтай табыстарға 
қол жеткізе алдық. Сонымен қатар, өнімдердің 
тиімді шарттары бізге Банк активтерін өсіруге 
және салымдар ңағымын арттыруға мүмкіндік 
берді. Мысалы, 2016 жылдың нәтижесі 
бойынша Банк активтері 19% -ға артып, 381,4 
миллиард теңгені құрады, ал 2015 жылдың 
аяғында ол – 321,2 миллиард теңге болған еді. 
Банк активтерінің басым үлесін клиенттерге 
берілген кредиттер құрайды, оның үлесі 
активтердің 57,6%. 2015 жылдың аяғындағы 
қарыздар үлесі 61,5%-ға жеткен еді. Жыл 
ішіндегі табыс 75%-ға артып, 374,5 миллион 
теңгені құрады, ал 2015 жылғы Банктің таза 
табысын 213,7 миллион теңгені құраған еді. 
Құнды қағаздар қоржынында да оң динамика 
байқалды, ол жыл ішінде 25%-ға немесе 10,7 
миллиард теңгеге өсіп, 53,1 миллиард теңгені 
құрады.Сонымен бірге, Банк міндеттерінің 
көлемі 21,1% -ға немесе 59,2 миллиард теңгеге 
артты. 2016 жылдың аяғындағы Банк міндеттері 
340,4 миллиард теңгеден асып түсті. Үкімет 
пен банктердің шоттарын қоспағанда, 
міндеттер құрылымындағы клиенттердің 
ағымдағы шоттары мен депозиттеріне 
орналастырған қаражаттарының үлесін 78,8% 
-ды құрады. Клиенттер қаражаттары 
көлемінің 2016 жылғы өсімін 62,7 миллиард 
теңгені немесе 30,5% -ды құрады. Ал 
қарыздар көлемі 11% -ға немесе 22,3 миллиард 
теңгеге өсіп, 219,7 миллиард теңгені құрады. 
Өз кезегінде пайыздық кірістер 18% -ға, 
комиссиялық кірістер өсімі шамамен 2% -ға 
көтерілді. 

«Нұрбанк» АҚ-тың NPL (мерзімі 
кешіктірілген кредиттер) естен шығаруға 
болмайды. 2016 жылдың басындағы NPL 
деңгейін 9,32%-ды құраса, ал жылдың 

аяғында ол берілген кредиттердің жалпы 
көлемінің 6,94%-на дейін төмендетілді. 2016 
жылы Банктік қадағалау жөніндегі  Базель 
комитетінің ұсынысына сәйкес, Қазақстан 
Республикасының Ұлттық Банкі реттеу ісіне 
өтімділікті жабудың және таза тұрақты 
қорландырудың жаңа коэффициенттерін 
енгізді. Өтімділіктің әлеуетті көздері болмаған 
жағдайда, Банктің тұрақтылығын қамтамасыз 
етуде коэффициенттер өзара толықтырушы 
рөлін атқарады.  

Қазіргі кезде «Нұрбанк» АҚ клиенттері үшін 
тиімді және қолайлы банктік өнімдерді ұсына 
отырып және  қызмет көрсету сапасын үнемі 
арттыра отырып, халық пен бизнеске банктік 
қызметтердің мейілінше қол жетімді ету 
стратегиясын бағдар етіп ұстауды сақтап 
келеді. Біз  қашықтан банктік қызмет көрсетуді 
ерекше дамытып келеміз.  арналған 
Nurbank24 интернет- банкинг пен оның жеке 
тұлғаларға ұялы қосымшасы арқылы 
клиенттер банктік қызметтердің төмендегідей 
кең көлемді спектрін орындай алады: 
салықтар, айыппұлдар, коммуналдық және 
ұялы байланыс қызметтер, әуе жолы 
билеттерін және басқаларын төлеу. Банктің 
бәсекеге қабілеттілігін бұдан былай біртіндеп 
артыру, әмбебап банктің ажырамас көрініс 
ретінде бизнестің бөлшек сауда бағытын  
дамыту мақсатындағы  банктік қызметтерді 
ұсынудың клиенттері үшін мейілінше қолайлы 
шарттарын жасау жоспарда бар. 

Сөзімнің соңында біздің клиенттерімізге, 
серіктестерімізге, инвесторлар мен 
акционерлерімізге «Нұрбанк» АҚ-тың  
дамуының стратегиялық бағдарына сенім мен 
қолдау көрсеткендеріңіз үшін алғысымды 
білдірем!

Құрметпен,
Басқарма төрағасы
Сарсенов Эльдар Рашитович        



БАНК ТУРАЛЫ 
АҚПАРАТ 

2.

20164

ЖЫЛДЫҚ 
ЕСЕП



5

«Нұрбанк» АҚ 1992 жылдың 3-тамызында құрылды. «Нұрбанк» АҚ банктік холдинг JP Finance Group» 
ЖШС-мен және өзінің еншілес ұйымдарымен бірге банктік конгломерат құрамына кіреді. Банктік 
конгломерат төмендегідей қаржылық  құралдар мен қызметтердің: банктік қызметтер, сақтандыру, 
активтерді басқару, лизинг, брокер-дилерлік және басқа қызметтердің толық жиынтығын көрсететін 
әмбебап өңірлік  қаржылық топ болып табылады.

БАНК МИССИЯСЫ

Алдарына қойған мақсаттарына жетістікпен жетулері үшін бөлшек сауда, шағын және орта бизнес 
пен ірі корпорациялардың субъектілеріне заманауи қаржылық  қызметтердің толық кешенін көрсетуде 
сенімді серіктеске айналу. 

БИЗНЕС ҰСТАНЫМДАР

Біз клиенттердің бизнес ұстанымдары мен құндылықтарын бөлісе отырып, олардың сенімді дамуына 
өз қызметімізді арнаймыз. Банктің барлық клиенттері – жеке тұлғалар да, ірі корпорациялар да – 
барлығы сатылымның әртүрлі каналдары арқылы жоғары сапалы қаржылық  қызметтер алуға мүмкіндік 
беру.

Бизнес-үдерістерді жетілдіру, алдыңғы қатарлы ақпараттық технологияларды енгізу мен 
кәсіпқойлықты көтеру жолымен біз үнемі сервис деңгейін жақсартып отырамыз. 

Біз жағымды да, тиімді еңбек ортасын жасау үшін Банк қызметкерлерін дамытуға айтарлықтай салым 
жасаймыз. Біз ең талантты және жетістікті жандарды іздеуді назардан шығармаймыз. 

Біз еліміздің дамуы мен гүлденуіне кәдімгідей үлес жасай отырып, ұзақ мерзімдік тұрақтылық  деңгейін 
сақтауға ұмтыламыз. 

Біздің клиенттермен, инвесторлармен, әріптестермен және басқа ұйымдармен қарым 
қатынасымызды сенімділік пен ашық байланысу мәдениетін сүйене отырып орнатамыз. 

«Нұрбанк» АҚ өзінің негізгі қызметін  28.10.2014 жылғы № 1.2.15/193 Қазақстан Республикасының Ұлттық 
Банкі берген лицензия шеңберінде жүзеге асырады, ол  ұлттық және шетел валютасында банктік 
операцияларды, басқа да операцияларды жасауға, бағалы қағаздардың нарығында қызметі көрсетуге 
құқық береді. 

«Нұрбанк» АҚ 25 жылдан бері Қазақстан Республикасының қаржылық нарығында табысты жұмыс 
істеп келеді. Бүкіл әлемдегі банк-корреспонденттермен серіктестік қарым қатынас орнатылып, даму 
үстінде. Көп тармақты филиалдық корреспонденттік желінің, Банктің Ресей Федерациясының Мәскеу қ. 
өкілеттігінің болуы бизнес пен халыққа банктік қызметтер толық спектрін көрсетуге мүмкіндік береді. 
Бүгінгі күні «Нұрбанк» АҚ 16 филиалы мен филиалдардың 85 әмбебап банктік қызмет көрсету орталықтары 
мен қосымша жайлары Қазақстанның барлық негізгі өңірлерінде орналасқан. 2016 жылы 8 банктік қызмет 
көрсету орталықтары ашылды және 4 орындарын ауыстырды. 
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БӘРІ 
КЛИЕНТ 

ҮШІН

АШЫҚТЫҚ

ЖАҢАШЫЛДЫҚ

БЕЛСЕНДІЛІК

ҚАРҚЫНДЫЛЫҚ

КӘСІПҚОЙЛЫҚ

ЖАУАПКЕРШІЛІК

НӘТИЖЕГЕ 
БАҒДАРЛАНУ

БАНКТІҢ 
ҚҰНДЫЛЫҚТАРЫ

Рет
№

Өкілеттіктің / 
филиалдың атауы

Тіркеу / қайта 
тіркеу күні 

Елді мекен Мекенжайы 

Мәскеу қ. өкілеттік 

Ақтау қ. филиалы 

Ақтөбе қ. филиалы 

Алматы қ. филиалы

Астана қ. филиалы

Атырау қ. филиалы

Қарағанды қ. филиалы

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

16.02.2004

08.02.2005

15.02.2005 

12.10.2007

14.08.2015 

31.01.2005

25.02.2005

Ресей, Мәскеу қ. 

Маңғыстау облыс, 
Ақтау қ.

Ақтөбе қ.

Алматы қ.

Астана қ.

Атырау қ.

Қарағанды қ.

Большая Дмитровка 
көш, 32-үй, 9-құрылыс 

4 ш/а, Қоғамдық 
ұйымдардың ғимараты 

Оспанов көш., 59

Желтоқсан көш., 173

Қонаев көш., 33

Сейфуллин көш., 5

Гоголь көш., 51/6



ПЕТРОПАВЛОВСК

КОКШЕТАУ

АСТАНА

КОСТАНАЙ

КАРАГАНДА

ПАВЛОДАР

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК

АЛМАТЫ

ТАРАЗ

ШЫМКЕНТ

СЕМЕЙ

АКТОБЕ

УРАЛЬСК

АТЫРАУ

АКТАУ

ТАЛДЫКОРГАН
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Рет
№

Өкілеттіктің / 
филиалдың атауы

Тіркеу / қайта 
тіркеу күні 

Елді мекен Мекенжайы 

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

Көкшетау қ. филиалы

Қостанай қ. филиалы

Павлодар қ. филиалы

Петропавл қ. филиалы

Семей қ. филиалы

Талдықорған қ. филиалы

Тараз қ. филиалы

Орал қ. филиалы

Өскемен қ. филиалы

Шымкент қ. филиалы

05.05.2006

28.01.2005

30.10.2014

10.09.2015

10.02.2015

12.12.2014

04.02.2005

02.03.2005

19.03.2005

01.02.2005

Көкшетау қ.

Қостанай қ.

Павлодар қ.

Петропавл қ.

Семей қ.

Талдықорған қ.

Тараз қ.

Орал қ.

Өскемен қ.

Шымкент қ.

М. Әуезова көш., 149

Жеңіс көш., 70б

Кутузов көш., 26/ 
тұрғын емес жай

Абай көш. 80/А

Шәкәрім даңғ. 47

Абылай хан көш., 147

Әйтеке би көш., 17

М. Ыхсанов көш., 54

Қазақстан көш., 64/1

Асқаров көш., 41Б

Петропавловск – Петропавл, Костанай – Қостанай, Кокшетау – Көкшетау, Павлодар, Уральск – 
Орал, Астана – Нұр – Сұлтан, Семей, Усть – Каменогрск – Өскемен, Актобе – Ақтөбе, Караганда 
– Қарағанды, Атырау, Актау – Ақтау, Шымкент, Тараз, Алматы, Талдыкорган – Талдықорған    

2017 жылдың маусымында Standard&Poor's халықаралық рейтинг агенттігі «Нұрбанк» АҚ-тың 
ұзақ мерзімдік және қысқа мерзімдік кредиттік рейтингін  B-/B деңгейінде белгіледі, болжамы 
«жағымсыз». Ұлттық шәкіл бойынша рейтингі «kzb+» деңгейінде расталды.

«Нұрбанк» АҚ «Нұрбанк» АҚ ЕҰ «Money Experts» АҚ, «Нұрбанк» АҚ ЕҰ «Нұрполис» СК» АҚ, 
«Нұрбанк» АҚ ЕҰ «Нұр Лизинг» Лизинг компаниясы» АҚ, «ОУСА «NB» ЖШС секілді еншілес 
ұйымдары бар, олардағы Банктің қатысу үлесі Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкімен 
келісілді. 
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2.1  ЕНШІЛЕС КОМПАНИЯЛАР

«НҰРБАНК» АҚ ЕҰ «MONEY EXPERTS» АҚ 

23.07.2007 ж. Заңды тұлғаны мемлекеттік қайта тіркеу туралы 

куәлігі № 59003-1910-АҚ, 

Мекенжайы: Алматы қ., Республика алаңы  13, 616- офис

Телефондар: +7 (727) 250-20-14, 250-20-15, 266-60-54

Факс: +7 (727) 250-20-13 

o�ce@moneyexperts.kz 

www.moneyexperts.kz

2007 жылыдың 04 маусымындағы №0403200727 Инвестициялық 

қоржынды басқару бойынша қызметті іске асыруға берілген 

лицензия және 2007 жылдың 04 маусымындағы №041201611 

Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкінің Қаржы нарығы мен 

қаржы ұйымдарын бақылау мен қадағалау комитеті берген 

Номиналды ұстаушы ретіндегі клиенттердің шоттарын жүргізу 

құқығымен бірге құнды қағаздар нарығында брокерлік және 

дилерлік қызметпен айналысуға берілген лицензия. 

Компания 2002 жылы - «Нұрбанк»  АҚ қаржы 

нарығының секторы болып табылатын қор 

нарығына өзінің еншілес компаниясының 

көмегімен шығу мақсатында құрылды. 

Қазіргі кезде «Нұрбанк» АҚ ЕҰ «Money 

Experts» АҚ қазақстандық компаниялардың, 

соның ішінде сақтандыру компаниялары мен 

банктердің Брокері және Инвестициялық 

қоржынының басқарушысы, сондай-ақ 

Қазақстан қор биржасындағы акциялар мен 

облигациялар бойынша қаржы кеңесшісі, 

маркет-мейкер, эмитенттер үшін листинг 

болып табылады.  

Көрсететін қызметтері: 

• инвестициялық қоржынды басқару; 

• бағалы қағаздар нарығында брокер 

қызметі; 

• акциялар шығаруда мемлекеттік тіркеу 

рәсімін дайындау және ұйымдастыру; 

• андеррайтинг қызметтері;

• тікелей инвестиция жасау — заңды 

тұлғалардың акционерлік капиталына 

қатысу;

• кеңес беру қызметтері.

«НҰРБАНК» АҚ ЕҰ «НҰРПОЛИС» СК» АҚ

17.07.2007 ж. Заңды тұлғаны мемлекеттік қайта тіркеу туралы 

куәлігі № 2143-1910-02-АҚ

Мекенжайы: Алматы қ., 050008, Бостандық ауд., Абай даңғ., 

68/74,

2-қабат, Телефон: +7 (727) 266-40-90, 266-40-91

Факс: +7 (727) 266-40-94 

o�ce@nurpolicy.kz 

www.nurpolicy.kz

 Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі 2015 жылдың 25 

қыркүйегінде берген № 2.1.34 «Жалпы сақтандыру» саласы 

бойынша сақтандыру (қайта сақтандыру) қызметін жүргізуге 

құқық беретін лицензия 

«Нұрполис» Сақтандыру Компаниясы   1998 

жылдан бері сақтандыру нарығында еңбек 

етуде. Компания құрылған сәттен, 1998 

жылдан бастап заңды тұлғаларды 

сақтандырумен, жеке тұлғаларды 

сақтандырумен – 10 жылдан аса 

айналысады. Компания авто сақтандыру, 

мүлік сақтандыру, қайғылы оқиғалардан өз 

еркімен  сақтандыру, шетелге шығатын 

тұлғаларды сақтандыру және басқа 

қызметтердің толық жиынтығын ұсынады, 

сондай-ақ әлеуетті тәуекелдерді мейілінше 

азайтуға қатысты кеңес береді, ең қымбат 

мүлікті сақтандыруға мүмкіндік береді, 

өйткені ол алдыңғы қатарлы әлемдік қайта 

сақтандырушылармен қатынас орнатқан.
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«НҰРБАНК» АҚ  ЕНШІЛЕС ҰЙЫМЫ» «НҰР ЛИЗИНГ» ЛИЗИНГ 

КОМПАНИЯСЫ 

05.06.2008 ж. 41414-1910-ЖШС Заңды тұлғаларды мемлекеттік 

қайта тіркеу туралы куәлігі 

Мекенжайы: 050010, Алматы қ., Республика алаңы, 13, офис 629

Телефон: +7 (727) 266-91-48, 250-25-99

Факс: +7 (727) 250-63-17

o�ce@nurleasing.kz 

www.nurleasing.kz

Келесі қызмет түрлерін ұсынатын әмбебап 

лизинг компаниясы:

қаржылық лизинг, қайтарымды лизинг,

жедел лизинг. «Нұрбанк» АҚ ЕҰ «Нұр Лизинг» 

лизинг компаниясы» ЖШС-тың 

артықшылықтары:

1. Алдына ала шешім – 1 күн бұрын;

2. «Даму» бағдарламалары бойынша 

мөлшерлемелерді субсидиялау;

3. Сайтта өтінім беру мүмкіндігі;

4. Мәмілені толықтай  сүйемелдеу:

• клиент мүддесінде келіссөздер жүргізу;

• мәмілені заңдық рәсімдеу;

• мәмілені кедендік рәсімдеу;

• лизинг нысанын сақтандыру.

5.     Дербес жеңілдікті шарттар. 

«ОУСА «NB» ЖШС

15.04.2014 ж. №7169-1910-02-ЖШС заңды тұлғаны мемлекеттік 

тіркеу 

Мекенжайы: Қазақстан Республикасы,

Алматы қ., Алмалы ауданы, Гоголь көш., 89 А

Телефон: +7 (727) 259-97-10, ішкі 5350, 5340

Қызметтің негізгі түрлері: Банктің күмәнді 

және үмітсіз активтерін сатып алу.

«НҰРБАНК» АҚ ТӨМЕНДЕГІДЕЙ ӘРТҮРЛІ ТОПТАРҒА, АССОЦИАЦИЯЛАРҒА ҚАТЫСАДЫ:

1)      Қазақстан қаржыгерлері ассоциациясының мүшесі 

         Ассоциацияның негізгі функциясы:

• қаржылық нарық пен салық салуды реттеу мәселелері бойынша Қазақстан Республикасының  

нормативтік құқықтық актілерін  әзірлеуге қатысу;

• Қазақстанда қаржылық, бюджеттік, салықтық және валюталық саясатты әзірлеу мен жүзеге асыруға 

қатысу;

• қаржылық қызметтер нарығының инфра құрылымын бұдан былай дамытуға қатысу;

• отандық кәсіпкерлерді қолдау мен қорғау шараларын  әзірлеу мен жүзеге асыруға қатысу;

• қаржылық сектордағы  проблемалы мәселелерді шешу және  қаржылық нарық субъектілерінің 

мүдделеріне қатысты  заңнаманы жетілдіру бойынша Ассоциация  мүшелерінің ұсыныстарын жинау, 

талдау мен біріктіру;

• Ассоциация мүшелері өкілдерінің қатысуымен басымдықты және проблемалы бағыттар бойынша 

жұмыс топтарын құру;

• Қазақстан Қаржыгерлерінің конгрессінде дәстүрге айналып үлгерген  бірлескен талқылаулар, 

дөңгелек үстелдер ұйымдастыру;

• Ассоциация мүшелеріне ақпараттық көмек көрсету.

2)     Банктік омбудсман өкілдері  кеңесінің мүшесі 
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        Келесі мәселелер банктік омбудсманның құзыреттілігіне кіреді:

• қарыз алушы-жеке тұлғаның жүгінуіне қарай, ипотекалық қарыз келісімшартынан туындаған,  банк, 

банктік операциялардың жекелеген түрлерін жүргізетін ұйым және қарыз алушы-жеке тұлға 

арасындағы қайшылықтарды реттеу;

• ипотекалық қарыз келісімшарты бойынша қарыз алушылардың өтініштерімен міндеттерді орындау 

шарттарының  өзгеруіне қатысты кездесулер өткізу және ұсыныстар беру;

• банктік омбудсман офисінің қызметін ұйымдастыру.

3)     Қазақстан Республикасы Кәсіпкерлерінің ұлттық палатасының мүшесі

Қазақстан Республикасының заңнамасы  басқа коммерциялық емес ұйымдарға, сондай-ақ 

мемлекеттік кәсіпорындарда мүше болу міндеттелген  кәсіпкерліктің субъектілерін қоспағанда,  

Қазақстан Республикасының заңнамасына  сәйкес тіркелген (есептік тіркеуден өткен) кәсіпкерлік 

субъектілерінің мүше болуын міндеттеу ұстанымы бойынша Ұлттық палата құрылады.

4)   Төлем жүйелерінің маңызды қатысушысы VISA International (2003 жылдан) мен MasterCard Worldwide 

(2007 жылдан)

5)     Халықаралық VISA International мен MasterCard Worldwide төлем жүйелерінің мүшесі.

Бұл жүйелерге мүше болуда төмендегілер қарастырылады:

•  нормативтік құқықтық құжаттарды әзірлеуге қатысу;

•  төлем карточкаларының дизайнына келісу;

•  төлем карточкаларын шығару;

•  төлем карточкаларына қызмет көрсету;

•  банкоматтар мен POS-терминалдардың  эквайринг желісін дамыту және кеңейту;

•  төлемдік қатынастарды реттеу;

•  даулы (диспуттық) қатынастарды реттеу;

•  карточкалық өнімдер (түрлерін) мен қызметтерді сертификаттау;

•  премиум-класс  карточкаларын ұстаушыларға VIP-сервис ұсыну.

6)    «Қазақстан депозиттерді кепілдендіру қоры» АҚ-тың салымдарды кепілдендіру жүйесінің қатысушысы.



2016

3.
БАНКТІК СЕКТОРҒА 
ШОЛУ ЖӘНЕ 
«НҰРБАНК» АҚ 
2016 ЖЫЛҒЫ 
ҚЫЗМЕТІНІҢ 
ҚОРЫТЫНДЫСЫ*

*
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Қазақстан республикасының Ұлттық банкінің 
мəліметтері бойынша

ЖЫЛДЫҚ 
ЕСЕП
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Активтер
01.01.2017 ЖЫЛҒЫ ЖАЙ-КҮЙ БОЙЫНША БАНКТІК СЕКТОРДА 33 екінші деңгейлі банк (бұдан 

былай – ЕДБ), оның ішінде 15 банк шетелдік қатысуымен, соның ішінде 11 еншілес банк қызмет 
етеді.

Қазақстанның банктік секторының активтері 01.01.2017 жылы 25 556,8 миллиард теңгеге жетті. 
Алдыңғы жылмен салыстырғанда өсімі 1 776,6 миллиард теңге немесе 7,5% құрады. Банктік сектор 
активтерінің өсімінің басым бөлігін Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіне тартылған 
депозиттер мен корреспонденттік шоттардағы өтімділіктің орналасуы, сондай-ақ Қазақстан 
Республикасының Ұлттық Банкінің қысқа мерзімдік ноталарды сатып алуы қамтамасыз етті. 
Жылдың қорытындысы бойынша «Қазақстан Халық Банкі» АҚ (4,89 трлн теңге) активтерінің 
көлемі бойынша көшбасшы болып танылды. 2016 жыл ішінде жалпы активтерінің төмендеуі 
жағынан «Қазкоммерцбанк» АҚ ең төменгі шаманы көрсетті, несиелік қоржыны (-268 миллиард 
теңге) мен банк міндеттерінің (-214,6 миллиард теңге) айтарлықтай азаюы активтердің 
төмендеуіне соқтырды. Жыл қорытындысы бойынша «Қазкоммерцбанк»  АҚ активтер жөнінен 
екінші орын алады (4,86 трлн теңге).

Көрсеткіштер 2016 жыл 2015 жыл 2014 жыл

ЕДБ активтері, миллиард теңге

«Нұрбанк» АҚ активтері, миллиард теңге

Нарықтың үлесі

Активтер бойынша нарықтағы орны

25 556,80

402,9

1,60%

33-тің 15 

23 780,30

333,4

1,40%

35-тің 14

18 239,00

369,5

2,03%

38-дің 14

01.01.2017 жылғы «Нұрбанк» АҚ активтерін 402,9 миллиард теңге құрады. 2016 жылғы өсімді 
69,5 миллиард теңге немесе 20,9% құрады. Депозиттерді тарту мен кірісі жоғары құралдарға 
өтімділікті орналастыру арқасында активтердің артуы қамтамасыз етілді. 

2016 жылы банктік сектордың активтерді тиімді қолдануын (ROA) 1,6% құрады, бұл көрсеткіш 
былтырғы жылы 1,15% көрсеткен болатын.

«Нұрбанк» АҚ-тың ROA коэффициентін 0,15% құрады.

НЕСИЕЛІК ҚОРЖЫН

Мемлекеттің экономикасындағы банктік сектордың рөлі туралы айтқанда, кредиттеу 
көлемінің өсу қарқынының төмендегенін атауға тиіспіз. 2015 жылғы  ЕДБ Кредиттері 9,7% немесе 
1,4 трлн теңгеге өссе, ал 2016 жылы ол 42,8 миллиард теңгеге немесе на 0,3%-ға төмендеп кетті. 
Бұлай төмендеу көптеген сыртқы және ішкі факторларға байланысты, олардың қатарына 
девальвациялық үдерістерді, сыртқы міндеттерді, экономикалық және саяси факторларды, 
соның ішінде экономиканы тепе-теңдікті бұза отырып кредиттеуді жатқызуға болады. 

Банктік сектордың активтерінің құрылымындағы ең үлкен үлесті (жалпы активтердің 56,9%) 
несиелік қоржын (негізгі қарыз) алады, ол 15 510,8 миллиард теңге сомасын құрайды (2016 
жылдың басында – 15 553,7 миллиард теңге), бұл 2016 жылы – 0,3%-ға төмендеген.

2016 жылы «Альфа-Банк» ЕБ» АҚ  несиелік қоржыны  айтарлықтай 21,1%-ға төмендеген болса, 
ал «Qazaq Banki» АҚ 2016 жылы керісінше өзінің несиелік қоржынын  36,7%-ға өсірді.

Көрсеткіштер 2016 жыл 2015 жыл 2014 жыл

ЕДБ несие қоржыны , миллиард теңге

«Нұрбанк» АҚ несие қоржыны , 
миллиард теңге

15 510,8

223,3

15 553, 7

193, 7

14 184,4

201,9
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Көрсеткіштер 2016 жыл 2015 жыл 2014 жыл

Нарықтың үлесі

Несие қоржыны бойынша нарықтағы орны 

1,44%

33-тің 14

1,25%

35-тің 14 

1,42%

38-дің 15

Нұрбанк» АҚ-тың несиелік қоржынын  223,3 миллиард теңге құрады, жыл басынан бері ол  
29,6 миллиард теңгеге немесе 15,3%-ға артқан. Есеп күнінде «Нұрбанк» АҚ ЕДБ қатарында 
кредиттік қоржын бойынша 14 орынды алады. «Нұрбанк» АҚ кредиттік қоржын бойынша  
нарықтағы үлесі жыл басындағы 1,25% салыстырғанда 1,44% дейін артты. 

NPL

Банктік сектордың жыл басынан бері несиелік қоржынының сапасы жақсара түсті. Мысалы, 
төлемі 90 күннен артық мерзімге кешіктірілген кредиттер үлесі төмендеп, жыл басындағы 8,0%-
дан жыл аяғындағы 6,7 %-ға дейін азайды. 

NPL – жұмыс істемейтін қарыздар (төлемі 90 күннен артық мерзімге кешіктірілген) 1 042,1 
миллиард теңгені немесе несиелік қоржынның 6,72% құрайды (2016 жылдың басында 1 236,9 
миллиард теңге немесе несиелік қоржынның 8,0%). Несиелік қоржын бойынша провизиялар 1 
642,9 миллиард теңге көлемін немесе несиелік қоржынның 10,6% (2016 жылдың басында 1 647,8 
миллиард теңге немесе несиелік қоржынның 10,6%) көрсетті.

90 күннен артық мерзімге кешіктірілген кредиттердегі «Нұрбанк» АҚ үлесін 6,9% құрайды, бұл 
көрсеткіш жыл басынан 2,4%-ға жақсарған ( 01.01.2016 жылдың 90 күннен артық мерзімге 
кешіктірілген қарыздар үлесі 9,3% болған).

ДЕПОЗИТТІК ҚОРЖЫН

Қорландыру, салымдар базасы негізгі сыртқы көз болып қала береді. Банктердегі депозиттік 
базаның өсуіне халықтың бос қаражаттарды орналастыруда балама таңдау болмауы себепші 
болды. 2016 жылдың басында ҚДКҚ жеке тұлғалардың қайта тартылған депозиттері бойынша 
ұсынылған ең жоғарғы мөлшерлемені (номиналдық) 14%-ға (СЖТМ – 14,9%), сондай-ақ 
депозиттердің кепілденген сомасының көлемін 10 млн теңгеге дейін өсірді. Өсім  жалпы алғанда 
сол сәттегі теңге өтімділігінен туындаған банктер мен экономиканың қажеттілігіне байланысты. 
Осылайша, 2017 жылдың 1 қаңтарындағы жай-күй бойынша  банктер активтердің өтімділігі 
базасын арттыра алды, өйткені депозиттердің жыл ішіндегі өсімі өте үлкен – 10,7%-ға жетті.

2016 жылдың аяғында Қазақстан Республикасының ЕДБ міндеттерінің көлемін 22 716,2 
миллиард теңгені (2016 жылдың басында– 21 290,2 миллиард теңге) құрады. 2016 жылдың 
басындағы өсімі 6,7% құрады. ЕДБ-нің жалпы міндеттеріндегі ең үлкен үлесін клиенттердің 
салымдары – 76,0% мен айналымға шығарылған бағалы қағаздар – 7,8% алады. Қазақстан 
Республикасының ЕДБ резиденттер емес алдындағы міндеттерін  жалпы міндеттердің 1 687,5 
миллиард теңге немесе 7,4% құрады.

Банк клиенттерінің салымдарын 17 268,6 миллиард теңге немесе жалпы міндеттердің 76,0% 
(2016 жылдың басында 15 605,1 миллиард теңге немесе жалпы міндеттердің 73,3%) құрайды, 2016 
жылдың басынан өсім көлемін 10,7% құрады.

2016 жылдың басынан ірі ойыншылар арасында «Қазақстан Халық Банкі» АҚ (+27,2%) мен 
«АТФБанк» АҚ (+33,7%) депозиттік базаның ең үлкен өсімін көрсетті. Ірі банктер арасында 
депозиттік базасы айтарлықтай төмендеген Қазкоммерцбанк (-12,3%) болды, бұл квази 
мемлекеттік сектордағы заңды тұлғалардың тарабынан қаражаттарды шығарып алу себебінен 
болған. 

2016 жылдың аяғында «Нұрбанк» АҚ клиенттерінің салымдарын 275,9 миллиард теңге 
құрады. Депозиттік қоржын бойынша нарықтағы үлесін 1,6% құрады. Жыл басынан  депозиттік 
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қоржын көлемі 39,8%-ға өсті. ЕДБ нарығында «Нұрбанк» АҚ депозиттік қоржын көлемі бойынша 16 
орын алады. 2016 жылы депозиттік қоржын өсу деңгейі бойынша «Нұрбанк» АҚ 3-орын алды.

ЕДБ-да заңды тұлғалардың салымдарын 9 360,8 миллиард теңге немесе клиенттердің жалпы 
салымдарының 54,2% (2016 жылдың басында 8 719,6 миллиард теңге немесе клиенттердің жалпы 
салымдарының 55,9%) құрайды, 2016 жылдың басынан өсу 7,4% құрады. Бұл орайда заңды 
тұлғалардың шетел валютасындағы салымдарының үлесі жыл басындағы 61,5%-дан есеп күні 
46,6%-ға дейін төмендеді. «Нұрбанк» АҚ-та заңды тұлғалар салымдарының көлемін 189,9 
миллиард теңгені құрады, бұл клиенттердің жалпы салымдарының 68,8% құрайды.

ЕДБ-да жеке тұлғалардың салымдарын 7 907,8 миллиард теңге немесе клиенттердің жалпы 
салымдарының 45,8% құрайды (2016 жылдың басында– 6 885,5 миллиард теңге немесе 
клиенттердің жалпы салымдарының 44,1%), 2016 жылдың басынан өсімді  14,8% құрады. 

«Нұрбанк» АҚ-та жеке тұлғалар  салымдарының көлемін 86,0 миллиард теңгені құрады. Жыл 
басынан бері ол 33,2%-ға өскен.

КАПИТАЛ

Банктік сектордың капитал базасы өсіп келеді, алайда банк активтеріне қарағанда баяу. 
Бұл орайда, қазақстандық банк жүйесі табысты, сондықтан көптеген банктер өз капиталдарын  
табыс есебінен толықтырды. Баланс бойынша таза кірістің жеке капиталға (ROE) қатынасын 
14,94% (өткен жылдың осы күні 9,36%) құрады.

Банктік сектордың Банктің клиенттерге қойған талаптары бойынша сыйақы алудан түскен 
кірістер негізгі тұрақтылық көзі болып қала бермек, оның пайыздық кірістердегі жалпы 
көлеміндегі үлесі 2011 жылы 87,8%-ға,  2015 жылы 90,8%-ға дейін өсті, алайда 2016 жылдың 12 айы 
қорытындысы бойынша ол 80,7%-ға қысқарды, бұл банктік сектордың  кредиттік қоржынын 
стагнация жасаудың себебінен орын алды. 

Банктік сектордың жалпы табысын  397,6 миллиард теңге құрады.

«Нұрбанк» АҚ-тың 2016 жылғы таза табысын 559,6 млн теңге құрады.

• 2016 жыл ішінде Банк келесі нәтижелерге қол жеткізді:

• Банк активтері 19%-ға артты. 33 қазақстандық банктер арасында Банк активтерінің көлемі 
бойынша 15-орын алады;

• несиелік қоржын көлемі 11,3%-ға артты. Бұл көрсеткіш бойынша Банк 33 қазақстандық 
банктер  арасында 14-орын алады;

• Банк депозиттік қоржынның өсуі бойынша көшбасшылардың үштігіне кірді;

• проблемалы қарыздардың үлесі 9,32%-дан 6,94%-ға дейін төмендеді, бұл жағдай кредиттер 
сапасының жақсарғанын білдіреді;

• жаңа карточкалық өнімдер енгізілді (ЖК Карта, Web Card, Дербес дизайндағы карточка, 
Instant Card), қашықтан сервис өнімдері – Ұялы банкинг, Nurpay.kz онлайн-аударымдарға 
арналған тұғыр, қызметтер үшін төлем жасауға арналған төлем терминалдары, Интернет-
эквайринг бойынша, соның ішінде заңды тұлғалар мен бірқатар екінші деңгейлі банктерге 
арналған қызметтер ауқымы кеңейтілді.



2016

4.
ҚЫЗМЕТТІҢ НЕГІЗГІ
БАҒЫТТАРЫ 
БОЙЫНША БАНК 
ҚЫЗМЕТІНІҢ 
НӘТИЖЕЛЕРІ*

ЖЫЛДЫҚ 
ЕСЕП

* Банктің мəліметтері бойынша 
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4.1 КОРПОРАТИВТІК СЕКТОР МЕН ШОБ СЕКТОРЫ 

2016 жылы  корпоративтік сектор бойынша несиелік қоржын 1,3%-ға өсті. Клиенттерге 
берілген несиенің жалпы көлеміндегі корпоративтік сектор бойынша қоржын үлесін 39% құрады. 
Қарастырылған кезең ішінде несиелік қоржын жаңа клиенттерді кредиттеуге байланысты өсті.

Корпоративтік клиенттерді қаржыландыру мақсатында 2016 ж. «Қазақстан Даму банкі» АҚ 
желісі арқылы Банк 8 миллиард теңгені тартты, оның 4,2 миллиард теңгесі Банктің ірі клиенттерін  
қаржыландыруға бөлінді. Қаражат уақтылы игерілді.

2016 жылы  корпоративтік сектор бойынша депозиттік қоржын көлемі өсіп, 28,6%-ды құрады.

2015 жылмен салыстырғанда корпоративтік бизнестің пайыздық кірістері көлемінің өсімін 3% 
құрады.

• Банктің корпоративтік бизнеске қатысты бөлігінде бұдан былайғы мақсаттары:

• клиенттік базаны кеңейту, берілген клиенттік базаны құру;

• өңірлерде банктік өнімдердің сатылуын дамыту;

• кросс-сатылымдарды дамыту;

• банктер-бәсекелестердің ұсыныстарынан асып түсетін бәсекеге қабілетті өнімдік 
ұсыныстарды жасау.

Валюталық сауда құралдарына, атап айтқанда сауда қаржыландыру бойынша аралық 
лимиттерді банктің орнатуын және қолдануын талап ететін экспорттық халықаралық 
кепілдіктерге, импорттық және экспорттық аккредитивтерге сүйене отырып, корпоративтік 
кредиттік қоржындағы шарттық міндеттердің үлесін өсіру транзакциялық бизнестің дамуындағы 
басым бағыттардың бір болып табылады. 

ШОБ-тың өнімдік желісі қазіргі кезде нарықтың талаптарына сәйкес келеді. Шағын және 
орта бизнестің клиенттері үшін «Нұрбанк» АҚ қызмет көрсетудің тиімді шарттарымен бизнесті 
дамытуға арналған банктік қызметтердің кең спектрін ұсынады.

• Заңды тұлғаларға, жеке кәсіпкерлерге (соның ішінде шаруа, фермер шаруашылықтары) 
арналған   интернет-банкинг арқылы қашықтан қызмет көрсету мүмкіндігі қосылған есеп - 
кассалық қызмет көрсету;

• Бос ақша қаражаттарын  тиімді шарттармен орналастыруға арналған банктік салымдар;

• Икемді қаржыландыру шарттармен шағын және орта бизнестің субъектілерін кредиттеу. 
Банктің жеке қаражаттарымен және елдегі шағын және орта бизнесті қолдаудың мемлекеттік 
бағдарламаларын жүзеге асыру шеңберіндегі мемлекеттік қаражаттармен кредиттік 
жобаларды қаржыландыруды жүзеге асырады;

• Тендерлерге қатысу үшін де, сонымен қатар жасалған өзара шарттар және басқа 
келісімдер шеңберінде міндеттерді орындау ретінде шығарылған банктік кепілдіктер.

2016 жыл ШОБ блогы үшін алдыңғы жылмен салыстырғанда қарқынды болды:

1. Клиенттер базасы 1 063 клиентке артты немесе 6,4% құрады;

2. Кредиттік қоржын 2015 жылмен салыстырғанда 9,9 миллиард теңге немесе 22% артты;

3. Депозиттік қоржын 22,8 миллиард теңгеге немесе 75,4% артты;

4. Беру көлемі алдыңғы жылға қарағанда  17,0 миллиард теңгеге немесе 80,3% артты;

5. Қызмет көрсету бойынша есеп-кассалық кірістер 26,7%-ға өсті;

6. 2015 жылмен салыстырғанда берілген кепілдіктердің саны мен көлемі сәйкесінше 44,1% және 
368,1%-ға өсті, ал алынған кіріс 76,5%-ға артты.
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ШОБ сегментіндегі кәсіпорындардың іскерлік белсенділігінің төмендегеніне, 
айналымдарының, табыстарының азаюына, Қазақстанның қаржылық нарығында күрделі 
жағдаяттың салдарынан дамудың инвестициялық жоспарларының қайта қаралуына, Қазақстан 
Республикасының негізгі экспорттық тауарларына әлемдік құндардың толқуына, халықтың 
сатып алу қабілетінің төмендегеніне қарамастан, осы көрсеткіштерге қол жеткізілді.

№ Бағдарламаның атауы
Келісім  
сомасы 

млн теңге

Келісім 
бойынша 

әрекет мерзімі

I

1

2

3

4

5

6

7

II

1

2

3

Әрекеттегі:

«Өңірді дамыту ІІІ» ШОКС өңірлік жобаларды 
қаржыландыру бағдарламасы

Өңдеу өнеркәсібі саласында ШОКС 
қолдау бағдарламасы (1 транш)

Өңдеу өнеркәсібі саласында ШОКС 
қолдау бағдарламасы (2 транш)

Өңдеу өнеркәсібі саласында ШОКС 
қолдау бағдарламасы (3 транш)

БЖЗҚ қаражаттары есебінен ШОКС 
қаржыландыру бағдарламасы (1-транш)

БЖЗҚ қаражаттары есебінен ШОКС 
қаржыландыру бағдарламасы (2-транш)

«Қазақстан Даму банкі» АҚ қаражаттары 
есебінен ШОКС қаржыландыру бағдарламасы

Әрекеттегі бағдарламалардың барлығы:

2017 жылы Банктің қатысуы  
расталған бағдарламалар:

АДБ қаражаттары есебінен 
ШОКС қаржыландыру бағдарламасы 

ЕИБ қаражаттары есебінен 
ШОКС қаржыландыру бағдарламасы 

Алматы қ. ШОКС өңірлік қаржыландыру 
бағдарламасы  (Алматы Туризм)

Жаңа бағдарламалардың барлығы:

I+II барлығы

1 250,0

2000,0

4000,0

4000,0

7100,0

4300,0

3800,0

26,450,0

8 606,0

10 000,0

200,0

18 806,0

45 256,0

Келісім 
бойынша 
мәртебе

100% игерілген

100% игерілген

100% игерілген

100% игерілген

100% игерілген

100% игерілген

100% игерілген

келісімге қол 
қою кезеңінде

келісімге қол 
қою кезеңінде

игеру кезеңінде

2012 желтоқсанынан 2019
желтоқсанының аяғына дейін 

2014 сәуірінен 
2034 сәуірінің аяғына дейін

2014 желтоқсанынан  2034
желтоқсанының аяғына дейін 

2015 наурызынан 2035 
наурызының аяғына дейін

2016 сәуірінен 2019
қазанының аяғына дейін

2016 маусымынан 2019 
желтоқсанының аяғына дейін 

2016 тамызынан 2017 
маусымының аяғына дейін

36 ай

36 ай

2017 қаңтарынан 2023 
желтоқсанының аяғына дейін 
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Банк «ДАМУ» КДҚ» АҚ операторы болып табылатын басқа да мемлекеттік бағдарламаларға 
белсенді қатысуды жалғастырып келеді. Шағын және орта бизнесті қолдау үшін 2016 жылы 
«Қазақстан Даму банкі» АҚ-тан 3,8 миллиард теңге  қаражат тартылды және «БЖЗҚ»  АҚ 
қаражаттарынан жалпы сомасы 11,4 миллиард теңгені құрайтын 2 транш алынды. «Нұрбанк» АҚ 
тартылған барлық қаражаттарды 100% меңгеруге қол жеткізді.

01.04.2017 ж. жай-күй бойынша Алматы қ. (Алматы Туризм) ШОКС өңірлік қаржыландыру 
бағдарламасы бойынша қосымша алынған қаражаттың 25% игерілді және оны  100% игеруге 
клиенттерден өтініштер алынып қойды. 

Банк due diligence табысты өтті және Азия Даму Банкі (ABD) Европа Инвестициялық Банкі (EIB) 
тарабынан активтердің сапасына қатысты тәуелсіз бағасын алды. 2016 жылдың тамызында ABD-
мен  Қазақстан Республикасында микро, шағын және орта кәсіпкерлікті дамыту  бағдарламасы 
шеңберінде Жобалық келісім жасалды. 2017 жылы EIB-мен кредиттік келісімге қол қою 
жоспарлануда.

Банктің аталған бағдарламаларға қатысуы клиенттері үшін тиімді шарттарда ұзақ мерзімдік 
қаржыландыруды ұсыну арқылы клиенттік базаны арттыруға, кредиттік қоржынды кеңейтуге, 
кірісті және Банктің бәсекеге қабілеттілігін арттыруға мүмкіндік береді.

Қазіргі кезде ШОБ клиенттерін кредиттеу Банктің басымдықты бағыттарының қатарына 
кірген. Шағын және орта бизнес департаменті клиенттер тарту үшін осы категориядағы 
клиенттерді кредиттеуде жеке, сонымен қатар мемлекеттік органдармен бірлескен 
бағдарламаларын/өнімдерді белсенді дамытуды жоспарлауда. ШОБ блогының негізгі міндеттері:

 Банк ұсынатын қаржылық қызметтер саласында көптеген қажеттіліктерін қанағаттандыруға 
мүмкіндік беретін ШОБ клиенттерімен өзара әрекеттесудің кешенді үлгісін құру, сондай-ақ 
сапалы қызмет көрсетуді қамтамасыз ету;

 ШОБ клиенттеріне қаржылық құралдарды ұсынған кезде бизнес-үдерістерді оңтайландыру 
мен жетілдіру.

4.2. БӨЛШЕК САУДА СЕКТОРЫ

Бөлшек сауда бизнесін  дамыту мен Банктің сапалы өсуі өзінің бәсекеге қабілеттілігін 
арттырудағы келелі міндеттердің бірі. Банк мүдделерінің бөлшек сауда секторына қарай 
ойысуына байланысты өнімдердің шарттары қайта қаралды, Банк клиенттері үшін кредиттеудің 
ыңғайлырақ және қол жетімді шарттары ұсынылды:

1. «Кепілзатсыз» және «Кепілзатты кредит» өнімдерінің шарттары қайта қаралды;

2. Кепілзатсыз қарыздарды қайта қаржыландыруға қатысты  жаңа шарттар енгізілді;

3. Кепілзатсыз қарыздарды  қарастыру мен беру үдерістері автоматтандырылды;

4. «Білім кредиті» өнімі іске қосылды;

5. Ірі серіктес – «Технодом» АҚ-пен тауарлық кредиттеу шеңберінде ынтымақтастық туралы 
келісімшарт жасалды.

2016 жыл ішінде сатылым көлемін арттыру мақсатында Банк  өнімдеріне  жергілікті жарнама 
жүргізілді, «Нұрбанк» АҚ-тағы Жеңілдіктер түні», «Нұрбанктің сыйлығы», «Минус бес пайыз», 
«Мадагаскардағы каникулдар», «Грузиядағы Алтын күз» сияқты әртүрлі акциялар әзірленді және 
өткізілді. Банктің негізгі бөлшек сауда өнімдері бойынша  үлесінің 0,2%-дан 0,7%-ға өсуі 
атқарылған жұмыстардың нәтижелі екенін көрсетеді.  
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2016 жылы айырбас бағамының еркін қозғалатын режиміне көшуге байланысты жеке 
тұлғалардың ұлттық валютада (теңге) ашылған депозиттері бойынша I, II және III-транштың 
жәрдемақы сомасы төленді. 

Банк проблемалы кредиттермен жұмыстар жүргізді. Ипотекалық тұрғынүй қарыздарын 
/ипотекалық қарыздарды қайта қаржыландыру бағдарламасына қатысу нәтижесінде Банк 
Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Басқармасының 24.04.2015 жылғы №69 қаулысымен 
бекітілген Бағдарлама шеңберінде Проблемалы кредиттер қоры бөлген қаражаттарды уақтылы 
орналастыруға мүмкіндік алды. Жеке тұлғаларға арналған, жүйесіз тіркеуге алынған негізгі 
қарыз бен сыйақы бойынша  берешектерін өтеуге бағытталған ипотекалық қарыздар бойынша 
«Дисконттау» акциясы (БСБ ПК жобалары бойынша) жүргізілді. Кепіл затсыз қарыздары бар жеке 
тұлғаларға (БСБ ПК жобалары), сондай-ақ барлық кепіл заттық мүліктері сатылған қарыздарға 
арналған «Бөліп төлеп өте» акциясының нәтижесінде таза кіріс алынды және провизия 
босатылды.

Бөлшек сауда бизнесі блогының миссиясы – клиенттерге қызмет көрсетудің жоғарғы деңгейі 
мен тиімді баға шарттарын ұсынуды, әрдайым шарттарды жетілдіруді, бөлшек сауда өнімдерінің 
кірістілігін қамтамасыз етуде Банк клиенттеріне бәсекеге қабілетті, бөлшек сауда өнімдері мен 
қызметтерінің  әлемдік стандарттарына сәйкес келетін қызметтерді ұсыну.

Бөлшек сауда өнімдері мен қызметтерінің сатылымы көлемін арттыру арқасында Банк 
несиелік және депозиттік қоржындардың  үлестерін өсіру жұмыстарын жүргізуде.

Банк клиенттермен ұзақ мерзімдік қарым қатынас орнатуға құлықты және Банк 
қызметкерлері клиенттердің сенімдеріне кір келтірмеуге талпынуын талап етеді және олардың  
қажеттіліктерін ең жоғарғы деңгейде қанағаттандыруға барлық күштерін салуға шақырады.

4.3. ӨТІМДІЛІК ПЕН АУДАРМА ОПЕРАЦИЯЛАРЫН 

БАСҚАРУ  

Банк қысқа мерзімдік өтімділікті тиімді басқаруға қатысты операциялар жүргізді, соның 
ішінде қаржылық  ұйымдардан депозиттер тартты, қаржылық құралдармен белсенді дилингті 
жүзеге асырады және Банк клиенттеріне қазынашылық қызметтер сатуды арттырады, сауда 
операцияларының кірісін арттыруға жұмыс істейді. 

2016 жылы Банк төмендегідей әлемдік және жергілікті уақиғаларға қатысты уақтылы әрекет етті:

• Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкінің  2016 жылы базалық мөлшерлемені  17%-дан 
12%-ге дейін төмендетуіне;

• 2016 жылы  АҚШ Федеральдық қор жүйесінің мөлшерлемені 0,5%-дан 0,75%-ға дейін өсіруіне;  

• Европа одағындағы елдердегі әлемдік валюталық нарығындағы тұрақсыздыққа;

• шикізаттық тауарлардың, соның ішінде Брент маркалы мұнай құнының тұрақталуына;

• ұлттық валютаның АҚШ долларына қатысты біртіндеп нығаюына.

Банк таңдап алған стратегияны қолдану нәтижесінде 01.01.2017 ж. жай-күй бойынша Банктің 
бағалы қағаздар қоржыны 32,19%-ға артты. Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі 

Кредиттер жеке 
тұлғаларға

Барлығының 
нарығы млн тңг.

«Нұрбанк» АҚ млн тңг. 
«Нұрбанк» АҚ 

нарықтағы үлесі, %

01.01.2016 ж.

01.01.2017 ж.

4 163 589

4 039 782

21 550

26 121

0,5%

0,7%
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аукциондарына қатысуы 2016 жылы бағалы қағаздар қоржынының өсуіне себепші болды.  
Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі ноталар бойынша аукциондар жүргізе бастаған 
сәттен (2016 ж. сәуірінен) бастап ұлттық валютадағы  еркін өтімділіктің болуына байланысты Банк 
оған белсенді түрде қатыса бастады. 2016 жылдың соңғы тоқсанында шетелдік эмитенттердің 
лимиттері артты. 

2016 жылы банкоматтарды жүктеу мониторингіне арналған жабдықтар жаңартылды, бұл  
банкоматтарды жүктеу үдерісін  оңтайландыруға мүмкіндік берді және өз кезегінде Банк 
өтімділігінің оң мәнді болуына әкелді және халықтан төлемдік емес банкноттарды қабылдау  
тәуекелдерін азайтты. 

2016 жылы клиенттер санының және пайыздық кірістердің өсуіне, сондай-ақ 
қызметкерлердің уәждемесіне бағытталған төмендегідей  акциялар табысты өткізілді:

Ақша аударымдары жүйесі бойынша: «Ұсынамын», «Тиімді табыс», «Оңтүстік астанадағы 
Weekend», «Интернет-банкингке клиент тарт және бонустар ал», «Мадагаскардағы демалыс», 
SWIFT жүйесі аударымдары бойынша «Грузияға саяхат». Жоғарыда аталған акцияларды өткізу 
нәтижесінде 2016 жылы аударма операциялары бойынша комиссиялық кіріс 2015 жылмен 
салыстырғанда 252 млн теңгеге өсті.

Банк бұдан былай клиенттік базаны кеңейтуге және жаңа және де бұрынғы клиенттер үшін 
де айырбас және аударма операциялары бойынша бәсекеге қабілетті шарттарды ұсынуды 
жалғастыруға ниетті. Банк жергілікті, сонымен бірге халықаралық қаржылық нарығында, соның 
ішінде банк аралық нарықтағы валюталық- конверсиялық операцияларды, ақша нарығындағы 
операцияларды, бағалы қағаздар операцияларының кең спектрін жүзеге асыру арқылы өзінің 
тұғырын дамыта беруді жалғастырады. 



2016

5.
ІСКЕРЛІК 
БЕЛСЕНДІЛІКТІҢ 
СТРАТЕГИЯСЫ

ЖЫЛДЫҚ 
ЕСЕП
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2017 жылы Банк несиелік қоржынды 11%-ға өсіруді, депозиттік қоржын бойынша клиенттік 
базаны арттыруды, соның нәтижесінде депозиттік қоржынның 21%-ға өсуін,  комиссиялық 
кірістердің  21% өсуін  қамтамасыз етуді жоспарлайды.

Банктің сапалы өсуінің және келешекте өзінің бәсекеге қабілеттілігін арттырудың негізіне 
келесі тапсырмаларды орындағанда қол жеткізеді:

• бөлшек сауда мен шағын орта бизнесті дамыту;

• алдыңғы қатарлы технологиялар мен инновациялық IT-шешімдерді енгізу арқылы Банктің 
технологиялық мәртебесіне қол жеткізу;

• қашықтан қызмет көрсету каналдарын дамыту және заманауи банктік технологиялар мен 
сапалы сервис базасында төлем карточкаларына қызметтер көрсету;

• банктік өнімдердің спектрін кеңейту;

• қызмет көрсету сапасы мен жеделдігін жақсарту;

• нарықтағы үлестерін өсіру;

• Банктің несиелік қоржынындағы проблемалы қарыздардың үлестерін төмендету.



2016

6.
2016 ЖЫЛҒЫ*
ҚАРЖЫ – 
ЭКОНОМИКАЛЫҚ 
КӨРСЕТКІШТЕР 

ЖЫЛДЫҚ 
ЕСЕП

* Банктің аудиттелген шоғырланған 
қаржылық есептілігі бойынша
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6.1 БАЛАНС ҚҰРЫЛЫМЫНЫҢ ТАЛДАУЫ

АКТИВТЕР

2016 жылы Банк активтері 18,8%-ға немесе 60,2 миллиард теңгеге өсіп, 01.01.2017 жылы 381,4 
миллиард теңгені құрады.

01.01.2017 жылғы кредиттік қоржынды (нетто) 219,7 миллиард теңгені құрады, ол бір жыл ішінде 
22,3 миллиард теңгеге немесе 11,3%-ға артты. Банктің жалпы активтеріндегі кредиттік қоржынның 
үлесін 57,6% құрады.

Ақшалай қаражаттар мен олардың баламалары 68%-ға немесе 25,9 миллиард теңгеге өсіп, 
64,1 миллиард теңгені құрады. Есеп күнгі активтердегі ақша қаражаттарын үлесін 16,8% құрады.

2016 жылы бағалы қағаздар қоржыны 25,3%-ға немесе 10,7 миллиард теңгеге артып, 
01.01.2017 жылы 53,1 миллиард теңгені құрады. Бағалы қағаздардың меншікті салмағы 2015 жылғы 
13,2%-дан 2016 жылы 13,9%-ға артты.

Атауы

2016 жыл
Өсу/

төмендеу

2015 жыл
Өсу/

төмендеу

2014 жыл
Өсу/

төмендеумлн
теңге үлесі

млн
теңге үлесі

млн
теңге үлесі

Ақша және 
оның баламасы

Бағалы қағаздар

Банктер мен басқа 
қаржылық 
институттардағы 
шоттар мен 
депозиттер

Клиенттерге 
берілген кредиттер

Негізгі құралдар

Басқа да активтер

Активтердің барлығы

64 139

53 055

12 206

219 714

5 527

26 766

381 407

16,8%

13,9%

3,2%

57,6%

1,4%

7,0%

100%

68,0%

25,3%

-12,4%

11,3%

-17,4%

18,2%

18,8%

38 170

42 340

13 940

197 40

46 692

22 637

321 183

11,9%

13,2%

4,3%

61,5%

2,1%

7,0%

100%

8,6%

17,3%

41,9%

3,5%

26,5%

20,1%

8,5%

35 152

36 084

9 826

190 757

5 290

18 853

295 962

11,9%

12,2%

3,3%

64,5%

1,8%

6,4%

100%

19,3%

-9,5%

319,2%

25,7%

35,7%

3,1%

20,5%

2016 ЖЫЛДЫҢ 31 ЖЕЛТОҚСАНЫНДАҒЫ 
АКТИВТЕРДІҢ ҚҰРЫЛЫМЫ 

Негізгі құралдар 1%

Банктер мен басқа қаржылық 
институттардағы шоттар мен депозиттер 

3%

Басқа да активтер 7%

Бағалы қағаздар 14%

Ақша және оның баламасы 17%

ЖТ қарыздары 9%

ЗТ қарыздары 49%

Активтердің аз ғана үлесін Кредиттер нетто 57,6% құрайды
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КЛИЕНТТЕРГЕ БЕРІЛГЕН КРЕДИТТЕР

2016 жылды банк балансындағы активтердің өтімділігін шоғырландыру жыл деп атауға 
болады. Инвестициялардың қысқаруы, ұлттық валютаның құнсыздануы мен инфляция тұтыну 
сұранысы мен халықтың нақты кірістерінің төмендеуіне алып келді. Экономикалық өсу 
қарқынының бәсеңдеуі банктің 2016 жылы кредиттеу – несиелік қоржын көлемінің жыл басымен  
салыстырғанда 0,3%-ға төмендеуіне соқтырды.

Банктің басымдықты міндеттерінің бірі ретінде қолдағы клиенттік базаны сақтау, 
экономиканың әртүрлі секторларында жаңа клиенттер тарту, кредиттік қоржынның сапасын 
жақсарту және проблемалы қарыздардың  қайтарымдылығын көтеру істері қала бермек. 2016 
жылы Банк өңдеуші өнеркәсіп пен қызметтер салаларындағы шағын және орта бизнестің  
субъектілерін кредиттеудің мемлекеттік бағдарламаларын,  сондай-ақ Қазақстан 
Республикасының Ұлттық қоры қаражаттарынан ірі кәсіпкерліктің субъектілерін кредиттеу 
бағдарламасын  жүзеге асыруға белсенді қатысуды жалғастырып келеді. 

2016 жылдың 31 желтоқсанындағы жай-күй бойынша Банктің несиелік қоржынының көлемін 
(нетто)  2015 жылдың 31 желтоқсанындағы 197,4 миллиард теңгемен  салыстырғанда 219,7 
миллиард теңгені құрады. Өсімді 22,3 миллиард теңге немесе 11,3% құрады. 2016 жылдың аяғында 
Банк  жыл басындағы  64,9 миллиард теңгемен  салыстырғанда құнсыздануға  35,4 миллиард 
теңге көлеміндегі қорларды құрды.

2016 ЖӘНЕ 2015 ЖЫЛДАРДЫҢ 31 ЖЕЛТОҚСАНЫНДАҒЫ ЖАЙ-КҮЙ БОЙЫНША КРЕДИТТІК 
ҚОРЖЫННЫҢ СЕКТОРЛАР БОЙЫНША ҚҰРЫЛЫМЫ.

Атауы

01.01.2017 01.01.2016 өсу/төмендеу

(млн 
теңге)

Үлес 
салмағы

Үлес 
салмағы

абс. %
(млн 

теңге)

ЗТ кредиттері 

ЖТ кредиттері

Клиенттерге берілген 
кредиттердің (брутто)
БАРЛЫҒЫ:

Құнсыздану есебінің қоры

Клиенттерге берілген 
кредиттердің (нетто)
 БАРЛЫҒЫ:

210 990

44 102

255 092

-35 379

219 714

82,7%

17,3%

100%

224 368

37 919

262 287

-64 883

197 404

85,5%

14,5%

100%

-13 379

6 184

-7 195

29 504

22 309

-6,0%

16,3%

-2,7%

-45,5%

11,3%

Өткен жылы кредиттік қоржын неттоның өсімін 22,3 миллиард теңге немесе 11,3% құрады.

Банк бөлшек сауда, шағын және орта бизнестің субъектілері мен ірі корпорацияларға 
заманауи қаржылық қызметтердің толық кешенін ұсынады. Банктің тарихи құрылған несиелік 
қоржыны корпоративтік блоктағы кредиттерде әліде болса басымдық көрсетіп отыр. 



2015 ж. 2016 ж.

КБ ШОБ БСБ

34 156

125 286

43 676

51 872

28 442

133 686

14,5%

85,5%

17,3%

82,7%

2015 жыл 2016 жыл

49 246 23,3% 54 708 24,4% -5 462 -10,0%
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СЕГМЕНТТЕР БОЙЫНША КЛИЕНТТЕРДІҢ ҚАРЫЗДАРЫ (НЕТТО) (МЛН ТЕҢГЕ)

Корпоративтік клиенттерге 
берілген кредиттер

Бөлшек сауда клиенттеріне 
берілген кредиттер

Корпоративтік клиенттерге 
берілген кредиттер

Бөлшек сауда клиенттеріне
берілген кредиттер

Заңды тұлғаларға берілген несиелердің үлесін 2016 жылы 82,7%-ды және  2015 жыл 85,5% 
құрайды, 31.12.2016 жылғы жай-күй бойынша корпоративтік клиенттерге берілген несиелер 
көлемін 31.12.2015 жылғы 224,4 миллиард теңгемен салыстырғанда 210,9 миллиард теңге құрады.

2016 жылдың ішінде корпоративтік блоктағы негізгі секторлардың кредиттеу:

Атауы
01.01.2017 ж. 

берешек
млн теңге

Саланың 
несие

қорж-ғы менш. 
салмағы (%)

01.01.2016 ж. 
берешек
млн теңге

Саланың 
несие

қорж-ғы менш. 
салмағы (%)

Өсу

абс. %

Корпоративтік 
клиенттерге 
берілген кредиттер
Меншіктегі заттарды 
жалға беру



26 507 12,6% 8 826

22 227 10,5% 20 679

19 764 9,4% 26 438

16 036 7,6% 13 882

14 432 6,8% 18 309

13 371 6,3% 21 384

13 122 6,2% 4 739

36 285 17% 12 808

210 990 100% 224 368

3,9%

9,2%

11,8%

6,2%

8,2%

9,5%

2,1%

5,7%

100%

17 682

1 548

-6 674

2 154

-3 877

-8 013

8 383

-2 118

-13 379

2016 2015
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Атауы
01.01.2017 ж. 

берешек
млн теңге

Саланың 
несие

қорж-ғы менш. 
салмағы (%)

01.01.2016 ж. 
берешек
млн теңге

Саланың 
несие 

қорж-ғы менш. 
салмағы (%)

Өсу

абс. %

200,3%

7,5%

-25,2%

15,5%

-21,2%

-37,5%

176,9%

-16,5%

-6,0%

Өңдеу өнеркәсібі

Жылжымайтын мүлік

Көтерме сауда 

Тағам өнеркәсібі

Құрылыс

Ауыл шаруашылығы

Қаржылай 
делдалдық

Басқасы

Корпоративтік
клиенттерге 
берілген кредиттер 
барлығы (брутто)

Меншіктегі заттарды жалға беру

Өңдеу өнеркәсібі

Жылжымайтын мүлік

Көтерме сауда 

Тағам өнеркәсібі 

Құрылыс

Ауыл шаруашылығы

Қаржылай делдалдық

Басқасы

Баспа және полиграфия

Бөлшек сауда 

Көлік

Демалыс және ойын-сауық саласы

Қонақүй және мейрамхана

Байланыс

Мұнай-газ саласы

Тау - кен өнеркәсібі

Медицина және фармацевтика

САЛАЛЫҚ БАҒЫТЫ 
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Банктің бөлшек сауда клиенттеріне берілген несиелердің үлесін 2016 жылы 17,3% және 2015 

жылы 14,5% құрады. Бөлшек сауда клиенттеріне берілген несиелердің көлемі 2016 жылы  6,2 

миллиард теңгеге немесе 16,3%-ға артты.

Жеке тұлғаларға берілген несиелер құрылымындағы негізгі үлесті 82,0%-дағы  тұтынушылық 

қарыздар алады. Өткен жылмен салыстырғанда тұтынушылық қарыздар 7,3 миллиард теңгеге 

немесе 25,4%-ға артты. Ипотекалық қарыздар 1,1 миллиард теңгеге немесе  12,3%-ға төмендеді. 

Кредиттік карталар бойынша көлемі 74 млн теңгеге немесе 22,7%-ға төмендеді.

МІНДЕТТЕР

2016 ж. Банктің міндеттері 59,2 миллиард теңге немесе 21,1% артты. Өсімнің негізгі көзі болып 

клиенттердің депозиттік қоржыны есептеледі, оның үлесі 78,8%  құрайды. Сонымен қатар Банк 

жыл ішінде банк аралық нарықта қаржы тарта алды.

27 246 8,0% 7 536 38,2% 19 710 7,0% 5 571 39,4%

23 545 6,9% 18 115 333,6% 5 430 1,9% 820 17,8%

268 417 78,8% 62 666 30,5% 205 752 73,2% 20 182 10,9%

16 243 4,8% -21 072 -56,5% 37 315 13,3% -4 770 -11,3%

5 011 1,5% -8 037 -61,6% 13 048 4,6% 4 243 48,2%

340 463 100% 59 208 21,1% 281 255 100% 26 046 10,2%

Атауы

2016 жыл Өсу/Төмендеу Өсу/Төмендеу2015 жыл

млн
теңге Үлесі абс %

млн
теңге Үлесі абс %

Қазақстан Республикасы 
Үкіметінің қаражаты

Банк пен басқа да 
қаржылық институттардың 
қарыздары мен депозиттері 

Клиенттердің ағымдағы 
шоттары мен депозиттері

Шығарылған борышкерлік 
бағалы қағаздар

Басқа да міндеттер

Міндеттердің жиынтығы

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ҮКІМЕТІНІҢ ҚАРАЖАТЫ

2016 жылы Қазақстан Республикасы Үкіметінің қаражаты 7,5 миллиард теңгеге немесе 38,2%-

ға артты. Бұл бапқа «ДАМУ» Кәсіпкерлікті дамыту қоры» АҚ-дан шағын және орта бизнесті 

қаржыландыру үшін алған ұзақ мерзімдік қарыздар мен корпоративтік бизнесті қаржыландыру 

үшін «Қазақстан Даму банкі» АҚ-дан алынған ұзақ мерзімдік қарыз жатады. 

БАНКТЕР МЕН БАСҚА ҚАРЖЫЛЫҚ ИНСТИТУТТАРДЫҢ ҚАРЫЗДАРЫ МЕН ДЕПОЗИТТЕРІ 

2016 жылы кредиттік мекемелердің қаражаттары 4 еседен әрі өсті, Топқа өндіріп алуды 

айналдыру құқығымен сатылған қарыздар бойынша «Қазақстан Ипотекалық компаниясы» АҚ 

алдындағы міндетемелер

КЛИЕНТТЕРДІҢ ҚАРАЖАТТАРЫ

Заңды және жеке тұлғалардың салымдары Банк үшін үлестік салмағы міндеттемелерінің 

көлемі 78,8% құрайтын қор құру көзі болып табылады
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153 166 57% 83 451 41% 69 715 83,5%

120 645 45% 65 597 32% 55 049 83,9%

32 521 12% 17 855 9% 14 666 82,1%

115 251 43% 122 300 59% -7 050 -5,8%

57 879 22% 71 650 35% -13 771 -19,2%

57 371 21% 50 650 25% 6 721 13,3%

268 417 100% 205 752 100% 62 666 30,5%

Атауы
2016 2015 Өсу

млн теңге млн теңгеүлесі,% үлесі,% абс %

Талап етілгенге дейінгі ағымдағы 
шоттары мен депозиттер

Корпоративтік клиенттер

Бөлшек сауда клиенттері

Мерзімдік депозиттер

Корпоративтік клиенттер

Бөлшек сауда клиенттері

Клиенттер қаражатының жиынтығы

01.01.2017 жылғы клиенттердің қаражаттарын 268,4 миллиард теңге құрады, ол 62,7 миллиард 

теңгеге немесе 30,5%-ға артқан, соның ішінде:

•  корпоративтік клиенттер қаражаттары – 41,3 миллиард теңгеге немесе 30,1%-ға;

•  жеке тұлғалардың қаражаттары– 21,4 миллиард теңгеге немесе 31,2%-ға.

«Нұрбанк» АҚ-тың клиенттік ресурстар нарығындағы үлесі 1,3%-дан 2015 жылдың аяғында 

2016 жылдың аяғында 1,6%-ға, корпоративтік клиенттер бойынша 1,5%-дан 8,9%-ға,  жеке 

тұлғалардың қаражаттары 0,9%-дан 2,1%-ға дейін өсті

ШЫҒАРЫЛҒАН БОРЫШКЕРЛІК БАҒАЛЫ ҚАҒАЗДАР

2016 жылдың 31 желтоқсаны орналасқан шығарылған борышкерлік бағалы қағаздардың 

көлемін 13,9 миллиард теңге құрады.

Банк шығарған барлық облигациялар  негізгі алаңның «Борышкерлік бағалы қағаздар» 

секторындағы «облигациялар» санаттары бойынша «Қазақстан қор биржасы» АҚ-тың ресми 

тізіміне енгізілді.

КАПИТАЛ

2016 жылдың 31 желтоқсанындағы жай-күй бойынша Банктің жеке капиталын 40,9 миллиард 

теңге құрады. 

2016 жылы Акционерлік капиталға Банктің меншік иелері тарабынан қосымша қаражаттар 

құйылмады. 



28 058 18% 23 734 -18% 28 935

-21 667 47% -14 742 15% -12 771

6 391 -29% 8 992 -44% 16 164

3 095 0,1% 3 092 1% 3 066

7 274 -46% 12 124 340% 2 753

-1 393 -91% -13 466 1446% -871

-4 525 291% -1 157 -85% -7 819

-11 224 1% -11 100 -1% -11 246

757 -320% -343 31% -262

- - 2 072 - -

374 75% 214 -88% 1 785
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6.2 ҚАРЖЫЛЫҚ НӘТИЖЕЛЕРДІҢ ТАЛДАУЫ

ҚЕХС БОЙЫНША КІРІСТЕР МЕН ШЫҒЫСТАР ТУРАЛЫ ЕСЕП

Атауы
2016 жыл, 
млн теңге

өсу/төмендеу 
2016 ж.  2015 ж.

2015 жыл, 
млн теңге

өсу/төмендеу 
2015 ж. 2014 ж.

2014 жыл, 
млн теңге

Пайыздық кіріс 

Пайыздық шығыс

Таза пайыздық 
шығыс 

Таза комиссиялық 
кіріс 

Операциялық кіріс 

Операциялық 
шығыстар

Құнсыздану 
шығындары және 
қордың шығыстары

Жалпы 
шаруашылық және 
әкімшілік шығыстары

Табыс салығы 
бойынша үнемдеу 
(шығыс)

Табыс салығын 
алып тастағанда, 
жыл ішіндегі 
пайда/шығын

Жыл ішіндегі 
пайда/шығын

КІРІСТЕР
• Таза табыс 374,5 млн теңгені құрады.
• «Клиенттердің қарыздары» мен «Сатуға арналған қолда бар қаржылық активтер» 

баптарындағы активтердің кірістілігін арттыру есебінен 2016 жылы пайыздық шығыстар 18%-
ға артып, 28,1 миллиард теңгені құрады, бұл көрсеткіш  2015 жыл 23,7 миллиард теңгені 
құраған болатын.
•  Таза пайыздық кіріс алдыңғы жылмен салыстырғанда 29%-ға төмендеп, 6,4 миллиард 

теңгені құрады;
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•  Қорларға дейінгі пайыздық емес кірісті 7,3 миллиард теңге құрады;
• Таза комиссиялық кірісті 3,1 миллиард теңге құрады.

Комиссиялық кірістердің негізгі сомасын аударма операциялары мен кепілдіктер мен 
аккредитивтер бергені үшін алынатын комиссиялар құрайды. 

2016 жылы аударма операциялары бойынша комиссиялық кіріс 81,7 млн теңгеге, кепілдіктер 
мен аккредитивтер беру бойынша 56,5 млн теңгеге артты.

Оң мәндегі бағамдық өзгерістер есебінен пайыздық емес шығыстар 2016 жылы  4,6 
миллиард теңгеге артты.

ШЫҒЫСТАР
2016 жылы пайыздық шығыстар 2015 жылмен салыстырғанда 47%-ға немесе 6,9 миллиард 

теңгеге артты және есеп күні 21,7 миллиард теңгені құрады. Пайыздық шығыстардың өсуі 
қорландыру бағасының өсуімен, пайыздық шығыстарға агенттік шығыстарды енгізумен, 
сондай-ақ РЕПО қысқа мәмілелері бойынша мөлшерлемелердің өсуімен байланысты. Жалпы 
пайыздық шығындардағы  клиенттердің тартылған қаражаттары бойынша  шығыстар үлесін 
77,7% құрады, ол өткен жылмен салыстырғанда 16,6%-ға өскен. Банктердің қаражаттары 
бойынша шығыстар үлесін 6,5% құрады (2015 жыл 3,2%); РЕПО мәмілелері бойынша шығыстар 5 
есеге жуық қысқарды, оның үлесін 2,6% құрады (2015 жылы 11,7%); шығарылған 
облигациялардың шығыстары 7,8%-ға төмендеп, оның үлесін 8,7% құрады (2015 жыл 16,5%).

ОПЕРАЦИЯЛЫҚ ШЫҒЫСТАР
Есеп кезеңіндегі Банктің операциялық шығыстары 1% немесе 124,2 млн теңгеге өсті және  2016 

жылдың 1 қаңтарында 11,2 миллиард теңгені құрады. Салықтың, соның ішінде тауарлар мен 
қызметтер құнының өсуі есебінен әкімшілік-шаруашылық қызметтер бойынша шығыстар 15,7%-
ға өсті.

Атауы 2016 жыл, 
млн теңге

2015 жыл, 
млн теңге

өзгерістер, 
абс.

өзгерістер, %

Қызметкерлерге жұмсалатын шығыстар

Табыс салығынан басқа салықтар

Әкімшілік-шаруашылық шығын

Негізгі құралдардың амортизациясы

Салымды сақтандыруды кепілдендіру 
бойынша шығындар 

Операциялық шығыстың жиынтығы

4 959 534

347 444

5 043 968

565 923

307 049

11 223 918

5 337 494

323 507

4 360 120

588 902

489 703

11 099 726

-377 960

23 937

683 848

-22 979

-182 654

124 192

-7,1%

7,4%

15,7%

-3,9%

-37,3%

1,1%
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7.
ТӘУЕКЕЛДЕРДІ 
БАСҚАРУ ЖӘНЕ 
ІШКІ БАҚЫЛАУ 

ЖЫЛДЫҚ 
ЕСЕП
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Отандық та, шетелдік те реттеушілердің 
талаптарына сәйкес келу үшін «Нұрбанк» АҚ 
ішкі бақылау мен корпоративтік басқару 
жүйесін,  тәуекелдерді басқару жүйесін 
жетілдіру мәселелеріне үлкен көңіл бөледі.

Ішкі бақылау жүйесіне Банктің мақсатына 
жету жолында кездескен тәуекелдерге сәйкесті 
үлгіде әрекет етуіне мүмкіндік беретін тиімді 
және рационалды қызметті тудыратын саясат-
тың, үдерістер мен жосықтардың, әдеп норма-
лары мен әрекеттердің жиынтығы түрінде 
болады. 

Ішкі бақылау жүйесіне өзара байланысқан 
келесі бөліктер кіреді:

• ортаны бақылау;
• тәуекелдерді бағалау;
• ішкі бақылаудың жосықтары; 
• ақпараттық қамтамасыз ету мен ақпа-

раттар алмасу жүйесі;
• ішкі бақылау жүйесінің тиімділігіне мони-

торинг жасау және бағалау.
Банкте ішкі бақылауды Директорлар кеңесі, 

Тәуекел мен сапа жөніндегі комитет, Банк Бас-
қармасы, Банктің басшылық жұмыскерлері мен 
«Нұрбанк» АҚ барлық деңгейдегі жұмыскерлері, 
ішкі бақылауды жүзеге асыруға жауаптылар 
жүргізеді.

Директорлар кеңесі ішкі бақылау жүйесінің 
құрылуы мен дұрыс және пайдалы қызмет етуін,  
Банк қызметтері арасында мүдделер қақтығы-
сының және туындау шарттарының болмауын 
қамтамасыз етеді, Қазақстан Республикасы 
заңнамасы талаптарының  сақталуын қамта-
масыз етеді, тәуекелдердің рұқсат етілген 
деңгейін анықтайды және бекітеді. 

Банк Басқармасы Банктің стратегиясымен 
анықталған мақсаттар мен міндеттерге жетуі 
үшін  ішкі бақылау жүйесін ұйымдастыруды 
қамтамасыз етеді.

Банктің әрбір құрылымдық бөлімдерінде ішкі 
бақылаушылар тағайындалды, оның басты 
міндеті - құрылымдық бөлімдердің қызметінің  
Қазақстан Республикасы заңнамасы мен 
Банктің ішкі құжаттарының талаптарына сәйк-
естігіне тексеру жүргізу. Ішкі бақылаушылар 
қорғаныстың екінші және үшінші жолақтарын 
қамтитын құрылымдық бөлімдермен өзара 
әрекеттесуді жүзеге асырады.

«Нұрбанк» АҚ ішкі бақылау жүйесі мен  
корпоративтік басқару және тәуекелдерді, 
соның ішінде комплаенс-тәуекелдерді басқару 
жүйесін жетілдіру мәселелеріне үлкен көңіл 
бөледі.

Банктің тәуекелдерді басқару жөніндегі 
саясаты Банк ұрынуы мүмкін тәуекелдерді 
анықтауға, талдау мен басқаруға, тәуекелдер-
ге лимиттер мен сәйкесті бақылау орнатуға, 
сондай-ақ тәуекелдердің деңгейін үнемі баға-
лауға және сәйкесті лимиттер орнатуға бағыт-
та л ға н .  Рет теу ш і л е рд і ң  та л а п та р ы н а 
сәйкестігін анықтау, ұсынылған банктік өнімдер 
мен қызметтердің нарықтық жағдаяттардың 
өзгерістер көрсету және дұрыс жолды анықтау 
мақсатында тәуекелдерді басқару саясаты мен 
жосықтары жүйелі түрде қайта қаралып отыра-
ды. 

Тәуекелдерді басқару жөніндегі жүйенің 
жұмыс істеуін лайықты бақылауға, басты тәуе-
келдерді басқаруға және тәуекелдерді басқару 
жөніндегі саясат пен жосықтарды мақұлдауға, 
сондай-ақ ірі мәмілелерді мақұлдауға Дирек-
торлар кеңесі жауапкершілікке тартылады.

Басқарма мониторинг пен тәуекелдерді 
азайту шараларын енгізуге, сондай-ақ 
белгіленген тәуекелдер аясында Банктің қызмет 
атқаруын қадағалауға жауапкершілікке тарты-
лады.

Банк басқаратын тәуекелдердің негізгі 
түрлері:

Комплаенс-тәуекел.
Комплаенс-бақылау – бұл «Нұрбанк» АҚ 

корпоративтік басқару және ішкі бақылау  
жүйесінің бөлінбейтін элементі.

«Нұрбанк» АҚ барлық деңгейдегі басшы 
жұмыскерлері өздерінің сәйкесті қызмет сала-
сындағы комплаенс-тәуекелді басқару үшін 
жауапкершілікке тартылады. 

«Нұрбанк» АҚ-тағы комплаенс-тәуекелді 
басқару оның қызметінің әрбір бағыты бойын-
ша  тұрақты түрде жүзеге асырылады.

«Нұрбанк» АҚ пен оның жұмыскерлері 
Қазақстан Республикасы заңнамасының, 
уәкілетті органның нормативтік құқықтық 
актілерінің, Банктің қызметтер көрсету мен 
қаржылық нарықта операция өткізу тәртібін 
реттейтін «Нұрбанк» АҚ ішкі құжаттарының, 
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сондай-ақ «Нұрбанк» АҚ қызметіне ықпал 
ететін шетелдік мемлекеттің заңнамасының 
талаптарын орындауын бақылауды  Бас ком-
плаенс-бақылаушы мен Комплаенс-бақылау 
қызметі қамтамасыз етеді. 

Өтімділік тәуекелі – Банктің өз міндеттерін 
ішінара/толық орындамауы немесе уақтылы 
орындамауынан туындауы мүмкін тәуекел.

Өтімділік орнын тиімді басқару үшін активтер 
мен міндеттердің құрылымына, өтімді және 
өтімді емес активтерге және өтімділік коэффици-
енттеріне лимиттер орнату арқылы шешімдерді 
қабылдау мен шектеу әдісін таңдау немесе 
өтімділік тәуекелін жою жосықтары қолданыла-
ды.

Пайыздық тәуекелдің көлемін бақылау 
Банктің уәкілетті органы пайыздық тәуекелдің 
көлеміне және  оны азайтудың әртүрлі әдістерін 
қолдануға белгілеген лимиттерді сақтауға 
негізделіп жүргізіледі. Пайыздық тәуекелді тиімді 
басқару оны әртүрлі лимиттер мен коэффици-
енттерді қою  арқылы  лимиттендіру көмегімен 
жүзеге асады. Банк тұрақты түрде пайыздық 
тәуекел мен оның белгіленген лимиттерге 
сәйкесу деңгейінің ағымдағы орнына  монито-
ринг жүргізіп отырады.

Нарықтық тәуекелді бағалау мен өлшеу 
белгіленген кезең ішінде орын алуы мүмкін 
залалдың көрсеткіші мен ықтималдығын және 
тәуекел деңгейінің уақтылығы мен қолайлығын 
анықтаудан тұрады. Стресс-тестілеу нәтиже-
сінде алынған мәліметтер негізінде Банк қаржы-
лық құралдардың жекелеген түрлерімен жаса-
латын операцияларға шектеу қояды, сондай-
ақ бағаланған залалды төмендетуге мүмкіндік 
беретін іс-шараларды жүргізеді. 

Кредиттік тәуекелді басқару кредиттеудің 
әрбір нақты жобасы бойынша кредиттік тәуе-
келдерді азайтуға қатысты, оны анықтау, 
бағалау мен ұсыныстар жасау мақсатында 
кредиттік тәуекелдерді азайту және мониторинг 
жасау арқылы жобалар, бақылау шеңберінде 
сандық және сапалық тәуекел-сараптама 
жасау жолымен жүзеге асады. Қаржыландыру 
жасалмай тұрып, жобаны қарастыру кезеңінде 
тәуекел-сараптама жасалады және қаржы-
ландыруға қатысты келешекте орын алуы 
мүмкін шығындардан Банкке келетін тәуекел-

дердің алдын алу үшін Банктің ІНҚ бойынша 
тәуекел-сараптама жасау талап етілген бұдан 
кейінгі жағдайлардың барлығында жасалып 
отырады.

Құзыреттіліктің  кредиттік тәуекелдерін 
басқару мақсатында кредиттік операцияларды   
жүзеге асыру жөніндегі  шешімдерді қабылдау 
Директорлар кеңесі мен Банктің кредиттік 
комитеттері арасында белгіленген.

Операциялық тәуекелдерді  басқару 
жүйесінің мақсаты – тәуекелді Базель Коми-
тетінің ұсыныстары мен Қазақстан Республика-
сының Ұлттық Банкінің талаптарына сәйкес 
жеке капитал мен  Банктің жұмысының тұрақты-
лығын сақтауды қамтамасыз ететін, Банкке 
қолайлы деңгейде ұстау. 

Операциялық тәуекел-менеджментінің 
келесі құралдарының көмегімен операциялық 
тәуекелді басқару жүзеге асырылады:

1. Операциялық тәуекелдерді басқару 
жөніндегі жосықтарды жетілдіру;

2. Қорғаныстың үш жолағын енгізу;
3. Операциялық тәуекелдер оқиғаларының 

базасын құру және оның негізінде  Банк 
Басқармасы, Директорлар кеңесінің 
Тәуекел мен сапа жөніндегі комитеті, 
Банктің Директорлар кеңесі қарауымен 
операциялық тәуекелдер бойынша 
реттеушілік басқарушылық есептілік 
дайындау. Басқарушылық есептілікті 
қарастыру нәтижесіне қарай дайындал-
ған Басқарма мен Директорлар кеңесінің 
нұсқауларын орындаудағы Банк қызмет-
керлерінің іс-әрекет ету жосықтары мен 
жауапкершіліктерін анықтау;

4. Операциялық тәуекелдердің өзін өзі 
бағалауын жоспарлау, реттеу, өткізу және 
нәтижелерін талдау;

5. Құрылымдық бөлімдермен бірге операци-
ялық тәуекелдің басты индикаторларын 
және олардың бастапқы мәндерін әзірлеу;

6. Жұмыстарды жоспарлау, үйлестіру және 
сценарийлік талдау жүргізу;

7. Тәуекелдер картасын әзірлеу және құру;
8. Банктің операциялық тәуекелдерін бас-

қару бойынша тәуекел-үйлестірушілердің 
жүйесін енгізу.

Заңдық тәуекелдің құқықтық нормаларымен   
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реттелетін және Банк ішкі құжаттарына сәйкес 
жасалатын Банк қызметін қосқанда, Банк 
тікелей немесе жанама түрде бір тарап ретінде 
қатысатын барлық қарым қатынастарда кезде-
седі. Заңдық тәуекелді басқару жүйесіне  
заңдық тәуекелді анықтау, бағалау, мониторинг 
жүргізу мен бақылау кіреді.

Банктің заң қызметі  Қазақстан Республика-
сы заңнамасының және Қазақстан Республика-
с ы  р а т и ф и ка ц и я л а ғ а н  Х а л ы қ а р а л ы қ 
келісімшарттардың нормаларын Банктің 
сақтауы мәселелері  бойынша ішкі бақылауды 
қамтамасыз етеді.

Банктің заңдық қызметі ішкі бақылау 
жүйесінің шеңберінде:
а)  жүзеге асырады 
• Қазақстан Республикасының заңнамасын-

дағы өзгерістерге мониторинг жүргізуді;
•  жасалатын мәмілелерді, Банктің ішкі норма-

тивтік құжаттарын, уәкілетті мемлекеттік 
органдар мен уәкілетті тұлғалардың сұра-
ныстарын құқықтық сараптау;

• банктік қызметке, сот жұмыстарына, атқару-
шылық өндіріске, банкроттық пен қалпына 
келтіруге қатысты құқықтық мәселелер 
бойынша қорытындыларды дайындау және 
тексеру;

• құқық қорғау органдарының Банктің мүліктік 
және мүліктік емес құқықтарына  қатысты 
қылмыстық әрекет деректері бойынша 
арыздар дайындау, арыздарды тексеру;

• талап арыздар дайындау мен сот актілеріне 
шағымдану;

• Қазақстан Республикасының заңнамасы 
реттемейтін мәселелер бойынша түсіндірме-
лер дайындау;

• Банк бөлімдері мен жұмыскерлерінің Қазақ-
стан Республикасы заңнамасының норма-
ларын сақтауын бақылау. 

б) Банктің заңдық тәуекелдерін анықтайды, оны 
бақылауды жүзеге асырады, заңдық тәуекел-
дерді болдырмау жөніндегі іс-шараларды 
атқарады. 

Заңдық қызметтер банктік қызметтерді ұсыну 
үдерісі қажетті құжаттардың типтік үлгілерін 
әзірлеуі арқылы да Банк заңдық тәуекелдерді 
болдырмауды қамтамасыз етеді.

Ішкі аудит  қызметі ішкі бақылау қорғанысы-

ның үшінші жолағы болып саналады, ол Банктің 
Директорлар кеңесіне бағынады және соған 
есеп береді. Қызметтің жұмысы Банк Директор-
лар кеңесіне аудиторлық жосықтарды өткізу, 
бағалау, қорытындылар мен ұсыныстар беру 
арқылы, Банкті тиімді басқаруды қамтамасыз 
етуге арналған тәуелсіз және шынайы ақпарат-
тарды беруге бағытталған.

Қызметтің тәуекел-бағдарланған жоспары-
на сүйене отырып, Қызмет ішкі бақылау жүйес-
іне, тәуекелдерді басқаруға бағалау жүргізеді, 
белгілі бір бөлімдердің, бизнес-үдерістің  
қызметіне тән тәуекел деңгейіне қарай негізін 
орнатады. 

Қызмет Басқармаға, Ішкі аудит жөніндегі 
комитет пен Директорлар кеңесіне тексерудің 
нәтижелерін, Айқындалған ескертулерді жою 
жөніндегі іс-шаралар жоспарларының орын-
далу барысы туралы ақпаратты, сондай-ақ 
реттеушілердің талаптарына сәйкес басқару-
шылық есептілік  ұсынады.
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8.
КОРПОРАТИВТІК 
БАСҚАРУ 

ЖЫЛДЫҚ 
ЕСЕП
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8.1 КОРПОРАТИВТІК БАСҚАРУДЫҢ ҚҰРЫЛЫМЫ

«Нұрбанк» АҚ-тың корпоративтік басқару жүйесінің негізі - Қазақстан Республикасы 
заңнамасының, Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкінің нормативтік-құқықтық актілерінің  
талаптарын қатаң  сақтау,  сондай-ақ Қазақстанда дамып келе жатқан корпоративтік әдепті, 
әдеп  нормаларын, қажеттіліктерді есепке ала отырып, корпоративтік басқару мәселелерінде 
алдыңғы қатарлы халықаралық  ең жоғарғы талаптарға  сәйкес келуге ұмтылу ұстанымы болып 
табылады.

2014 жылы Банк Акционерлерінің жалпы жиналысында мақұлданған Корпоративтік басқару 
кодексі корпоративтік басқару жүйесін реттейтін негізгі құжат болып табылады. Банк өзінің 
күнделікті қызметі барысында өз кезегінде акционерлер үшін инвестициялық тартымдылықты 
ұзақ уақыт бойы сақтау мен жақсартуға бағытталған тиімді басқаруды қамтамасыз ету үшін 
Кодекстегі ұстанымдарды ұстанады. Корпоративтік басқару жүйесінің сапалы және тиімді 
болуы Банк қызметінің жақсаруына жол ашады, Директорлар кеңесіне барлық  
акционерлердің мүддесінде өз міндеттерін жақсы сипатта атқаруына  мүмкіндік береді.

Банктің Корпоративтік басқаруы  төмендегі ұстанымдардан құрылды:
1. Банк акционерлерінің құқықтары мен мүдделерін қорғау;
2. тиімді корпоративтік басқару мен бақылау;
3. Банк қызметі туралы ақпараттар мен қаржылық ақпараттардың ашықтығы мен 

шынайылығы;
4. заңдылық және жоғарғы этикалық стандарттар;
5. тиімді дивидендтік саясат;
6. тиімді кадр саясаты;
7. корпоративтік дауларды құрылымдық жолмен реттеу;
8. қоршаған ортаны сақтау және корпоративтік әлеуметтік жауапкершілік.

Банк өз акционерлерімен тең қарым қатынас жасау, олардың  Қазақстан Республикасы 
заңнамасында қарастырылған, соның ішінде Акционерлердің жалпы жиналысы арқылы 
дивидендтер алуға және Банкті басқаруға қатысуға байланысты құқықтарын сақтау, Банк 
акционерлері алдындағы Банк, соның ішінде оның қаржылық жағдайы, экономикалық 
көрсеткіштері, қызметінің нәтижелер жайлы шынайы ақпараттарды уақтылы ашу ұстанымын 
ұстанады.
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«НҰРБАНК» АҚ КОРПОРАТИВТІК БАСҚАРУДЫҢ ҚҰРЫЛЫМЫ 

АКЦИОНЕРЛЕРДІҢ ЖАЛПЫ 
ЖИНАЛЫСЫ – ЖОҒАРҒЫ ОРГАН

ДИРЕКТОРЛАР КЕҢЕСІ – 
БАСҚАРУ ОРГАНЫ

ҚАУІПСІЗДІК ДЕПАРТАМЕНТІ 

АҚПАРАТТЫҚ ҚАУІПСІЗДІК 
БАСҚАРМАСЫ

ІШКІ АУДИТ ҚЫЗМЕТІ

БАС КОМПЛАЕНС-БАҚЫЛАУШЫ

КОМПЛАЕНС-БАҚЫЛАУ ҚЫЗМЕТІ

 ДИРЕКТОРЛАР КЕҢЕСІНІҢ 
АППАРАТЫ

ДИРЕКТОРЛАР КЕҢЕСІНІҢ 
ІШКІ АУДИТ ЖӨНІНДЕГІ КОМИТЕТІ  

ДИРЕКТОРЛАР КЕҢЕСІНІҢ 
СТРАТЕГИЯЛЫҚ ЖОСПАРЛАУ 

ЖӨНІНДЕГІ КОМИТЕТІ

ДИРЕКТОРЛАР КЕҢЕСІНІҢ 
ӘЛЕУМЕТТІК МӘСЕЛЕЛЕР, КАДР 

МӘСЕЛЕСІ МЕН 
СЫЙАҚЫ ЖӨНІНДЕГІ КОМИТЕТІ

ДИРЕКТОРЛАР КЕҢЕСІНІҢ ТӘУЕКЕЛ 
ЖӘНЕ САПА  ЖӨНІНДЕГІ КОМИТЕТІ

БАСҚАРМА-АТҚАРУШЫ ОРГАН



13 675 557 13 375 557 300 000 

10 752 604 10 526 728 225 876 

879 698 181 

10 751 725 10 526 030 225 695 
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8.2 АКЦИЯЛАР МЕН АКЦИОНЕРЛЕР ТУРАЛЫ АҚПАРАТ

Барлығы KZ1C33110012 KZ1P33110118

Жарияланған акциялар саны

Орналасқан акциялар саны

Сатып алынған акциялар саны

Орналасқан акциялар саны 
(сатып алынғандарды қоспағанда)

01.01.2017 жылғы жай-күй бойынша жарияланған акциялардың жалпы саны 13 675 557 дана, 
соның ішінде жай акциялар – 13 375 557 дана, артықшылық берілген акциялар – 300 000 дана. 
0 526 728 жай және 225 876 артықшылық берілген акциялар орналасты, оның 698 жай мен 181 
артықшылық берілген акция сатып алынды.

Артықшылық берілген акциялар бойынша дивидендтердің кепілденген көлемін бір акцияға  
1000 теңгені құрайды .

Төлем сомасы, теңгеЖыл

225 695 000,00 

225 695 000,00 

225 695 000,00 

2016

2015

2014

Соңғы үш жылда дивидендтер уақтылы аударылып отырды.
Жай акциялар бойынша дивидендтер жыл нәтижесіне қарай төленеді. Соңғы үш жыл үшін 

Банк акционерлерінің жылдық жалпы жиналысының шешімімен жай акциялар бойынша 
дивидендтер есептелмеді және төленбеді, Банктің таза кірісі бөлінбеді және «өткен жылдардың 
бөлінбеген таза кірісі (жабылмаған шығындар)» шотына жіберілді.

Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі белгілеген жеке капиталды өсіруге қатысты  
банктерге қойылған талаптарға сәйкес бөлінбеген таза кіріс Банктің жеке капиталын өсірудің 
негізгі көздерінің бірі болып табылады.

Есеп күнгі жай акцияның баланстық құны (BVcs) = 3,712.60 теңге, өз кезегінде есеп күнгі 
артықшылық берілген акцияның баланстық құны (BVps1) = 12,398.68 теңге. Қазіргі кезде жай 
және артықшылық берілген акциялар бойынша «Қазақстан қор биржасы» АҚ-ға міндетті 
дәйектерді орнату ісі жүргізілмейді. 

«Қазақстан қор биржасы» АҚ мәліметтері бойынша (28.07.2015 жылғы жай-күйде) жай және 
артықшылық берілген акциялардың нарықтық бағасының соңғы көрсеткіштерін сәйкесінше 
14 000,00 теңге және 14 001,00 теңге құрады.

«JP Finance Group» ЖШС банктік холдингі Банктің негізгі акционері болып табылады.

Акциялар саны, данаАтауы Орналасқан акцияларға қатысу пайызы

8 888 753 82,67%

1 862 972 17,32%

«JP FINANCE GROUP» ЖШС

10%-дан аз жиынтық иелері

2016 жылдың сәуірінде Рашит Сарсенов «JP Finance Group» ЖШС арқылы «Нұрбанк» АҚ-тың  
дауыс беретін акцияларының  84,45% бенефициарлық меншік иесіне айналды.
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8.3 АКЦИОНЕРЛЕРДІҢ ЖАЛПЫ ЖИНАЛЫСЫ

Банктің жоғарғы органы болып табылатын Банк акционерлерінің жалпы жиналысы 
корпоративтік басқару қызметін жүзеге асыру мәселелерінде маңызды рөл атқарады және 
Банк қызметін басқарудағы акционерлік құқықты жүзеге асыруда маңызды алаң болып 
табылады. 

Акционерлердің жылдық жалпы жиналысы 2016 жылдың нәтижелерін қарастырудың 
қорытындысы бойынша төмендегідей шешімдер қабылдады:
• «Нұрбанк» АҚ жылдық қаржылық есептіліктің жылдық шоғырландырылған және 

шоғырландырылмаған (жеке) есебін бекіту;
• 1 679 829 мың теңге көлеміндегі Банктің таза кірісін бөлместен қалдыру және  «өткен 

жылдардың бөлінбеген таза табысы (жабылмаған шығындар)» шотына жіберу. «Нұрбанк» АҚ  
2016 жылғы жай акциялар бойынша дивидендтер аудармау және төлемеу туралы шешім 
қабылданды;

• Қазақстан Республикасының заңнамасына өзгерістер жасалуына байланысты «Нұрбанк» АҚ 
Жарғысының № 1 Өзгерістері мен толықтырулар бекітілсін; 

• «Нұрбанк» АҚ Директорлар кеңесінің мүшелеріне және  Басқарма мүшелеріне берілетін  
сыйақы көлемі мен құрамы туралы ақпарат 2016 жылы назарға алынды.

8.4 ДИРЕКТОРЛАР КЕҢЕСІ

Директорлар кеңесі Банкті стратегиялық басқаруды, қаржылық-шаруашылық қызмет пен  
тәуекелдерді басқару жүйесін бақылауды жүзеге асыратын Банктің басқару органы болып 
табылады, Акционерлердің жалпы жиналысы мақұлдаған шешімдер мен Банк саясатын 
орындайды. Банктің Директорлар кеңесі Банк қызметінің, қаржылық жағдайы мен қызмет 
нәтижелерінің ашықтығын қамтамасыз етеді.

Директорлар кеңесінің мүшелерін Акционерлердің жалпы жиналысы сайлайды. 
Директорлар кеңесі мүшелері міндетті түрде Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкінің 
келісімімен  лауазымға сайланады. Банктің Директорлар кеңесі кемінде үш адамнан құрылуы 
тиіс. Бүгінгі күні Банктің Директорлар кеңесі 3 кісіден тұрады, оның 1 тәуелсіз мәртебесін 
иеленген. Барлық Директорлар Қазақстан Республикасының заңдары алдында тең 
болғандарына қарамастан, Банкті басқаруды лайықты түрде жүргізу мақсатында тәуелсіз 
директор корпоративтік жауапкершілік жүйесінде маңызды рөл ойнайды. Олар Директорлар 
кеңесінің басқа мүшелері ұсынған стратегияларды қарастыруға, сондай-ақ Банк 
менеджментінің алға қойылған мақсаттар мен міндеттерді орындауын бағалауға жауапты. 
Сондай-ақ олар Директорлар кеңесінің аясында жұмыс істейтін Комитеттерді бақылау мен 
олардың тиімді жұмыс атқаруын ұйымдастыруда шешуші рөл ойнайды. 

Банктің Директорлар кеңесінің  құрамы 2010 жылдан бері өзгермегенін және бұл  Банктің 
дұрыс стратегиялық даму жолын таңдап алғанына акционерлердің  сенімді екендігінің 
көрсеткіші болып табылатынын ерекше атап өтуге тиіспіз.

ДИРЕКТОРЛАР КЕҢЕСІНІҢ  МҮШЕЛЕРІ:
ЕРЖАНОВА РАУШАН ЗЕЙНУЛЛАЕВНА,  ДИРЕКТОРЛАР КЕҢЕСІНІҢ ТӨРАҒАСЫ 1960 ж.т. –
Банктің Акционерлерінің жалпы жиналысының шешімімен 08.06.2010 жылы сайланды.
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КРЕЙМЕР ЭДУАРД ДИРЕКТОРЛАР КЕҢЕСІНІҢ МҮШЕСІ, 1949 ж.т. – , Банктің Акционерлерінің 
жалпы жиналысының шешімімен 08.06.2010 жылы сайланды.

ФРОЛОВ АЛЕКСАНДР ЛЕОНИДОВИЧ ДИРЕКТОРЛАР КЕҢЕСІНІҢ МҮШЕСІ – , 1958 ж.т. – 
ТӘУЕЛСІЗ ДИРЕКТОР, Банктің Акционерлерінің жалпы жиналысының шешімімен 06.09.2010 жылы 
сайланды.

Комитеттердегі мүшелік: Ішкі аудит жөніндегі комитеттің төрағасы, Стратегиялық жоспарлау 
жөніндегі комитеттің төрағасы, Әлеуметтік мәселелер, кадрлар мәселесі және сыйақылар 
жөніндегі комитеттің төрағасы, Тәуекел мен сапа жөніндегі комитеттің төрағасы.

8.5. ДИРЕКТОРЛАР КЕҢЕСІНІҢ КОМИТЕТТЕРІ

Кәсіптік кеңестер, сараптамалық қорытындылар мен алдын ала қарастыруды әзірлеуді және 
алуды және Директорлар кеңесінің құзыреттілігіне жататын мәселелерді жүргізуді  қамтамасыз 
ету мақсатында Банк Директорлар кеңесінің қасынан Комитеттер құрылды.

Банкті корпоративтік басқару органдары жүйесінің ажыратылмас бөлшегі болып табылатын 
Директорлар кеңесінің комитеттері өздерінің құзыреттіліктері  шеңберінде Директорлар 
кеңесіне берілетін ұсыныстар мен қорытындылардың әзірленуін қамтамасыз етеді. 

ДИРЕКТОРЛАР КЕҢЕСІНІҢ ІШКІ АУДИТ ЖӨНІНДЕГІ КОМИТЕТІ
Комитет Банк акционерлерінің мүддесінде әрекет етеді және оның жұмысы келесі мәселелер 

бойынша шешімдер қабылдауға қажетті  ұсыныстар жасау арқылы Директорлар кеңесіне 
көмек көрсетуге бағытталған: қаржылық есептіліктердің толықтығы мен шынайылығы,  Банк пен 
еншілес ұйымдарының заңнама мен ішкі құжаттардың талаптарына сәйкестігі, сыртқы 
аудиторды таңдау мен тәуелсіздігі, ішкі бақылау жүйесі мен тәуекелдерді басқару жүйесінің 
сәйкестігі мен тиімділігі, Банктің ішкі аудиті қызметін бақылау; сыртқы және ішкі аудиттің 
тәуелсіздігін бақылау; Банктің еншілес ұйымдарында ішкі аудиттің тәртіптерін, стандарттар мен 
ұстанымдарын енгізуді бақылау және өзінің құзыреттілігі  шеңберінде Комитетті құру және  
қызметі мақсаттарынан туындаған мәселелерде көмек көрсетеді.

Комитет Ішкі аудит қызметінің бөлімдері мен бизнес-үдерістерді тексеруге қатысты, Банк 
Басқармасы мен еншілес ұйымдарының ішкі аудиттің ұсыныстарын орындауы туралы 
есептерді, Банктегі ішкі бақылау жүйесінің тиімділігі туралы басқарушылық есептерін, сондай-
ақ ішкі құжаттарды Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасының талаптарына 
сәйкестендіру мақсатында одан әрі Директорлар кеңесінің бекітуіне шығару үшін ішкі аудиттің 
құжаттарын жүйелі түрде қарастырады.

ДИРЕКТОРЛАР КЕҢЕСІНІҢ СТРАТЕГИЯЛЫҚ ЖОСПАРЛАУ ЖӨНІНДЕГІ КОМИТЕТІ 
Директорлар кеңесінің Стратегиялық жоспарлау жөніндегі комитеті – Директорлар 

кеңесінің кеңестік-ақылдасу органы, оның қызметі толығымен Банктің Директорлар кеңесіне 
тәуелді және ол Банктің Директорлар кеңесі ұсынған уәкілеттілік шеңберінде әрекет етеді. 
Комитеттің құзыретіне Банктің Директорлар кеңесіне Банктің стратегиялық мақсаттарын  (даму 
стратегиясын) жасау мәселелері, соның ішінде Даму стратегиясы әзірленетін, орташа және 
ұзақ мерзімдік келешекте қызметтің тиімділігін арттыруға жол ашатын даму, сондай-ақ Банк 
бюджетін алдын ала қарастыру мәселелер бойынша, ұсыныстар дайындау, іс-шаралар 
әзірлеу кіреді. 
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ДИРЕКТОРЛАР КЕҢЕСІНІҢ ӘЛЕУМЕТТІК МӘСЕЛЕЛЕР, КАДРЛАР МЕН СЫЙАҚЫЛАР МӘСЕЛЕСІ 
ЖӨНІНДЕГІ КОМИТЕТ 

Комитет Банктің Директорлар кеңесіне Банктің кадрлар мәселесінде, әлеуметтік қолдау, 
жұмыскерлердің кәсіптік жетістіктерге жетуін ынталандыруға және оның қызметінің тиімді 
болуына жол ашатын Банк жұмыскерлеріне арналған ынталандырулар мен сыйақылар 
мәселелерінде, сондай-ақ Банкке кәсіби қызметкерлерді тарту мен оларды ұстау саясатын 
белгілейтін мәселелер бойынша ұсыныстар жасау үшін құрылды. 

ДИРЕКТОРЛАР КЕҢЕСІНІҢ  ТӘУЕКЕЛ МЕН САПА ЖӨНІНДЕГІ КОМИТЕТІ 
Комитет қызметінің басты мақсаты - Банктің Директорлар кеңесіне арналған, Банктің 

тәуекелдерді басқару жүйесін жетілдіру мен бекіту, Банктің жеке капиталының жеткілікті 
деңгейін қамтамасыз ету, сондай-ақ клиенттерге қызмет көрсету сапасын көтеру мәселелері 
бойынша ұсыныстар әзірлеу.

8.6  БАСҚАРМА

Басқарма Банктің алқалық атқарушы органы болып табылады, оның ағымдағы қызметіне 
басшылық етеді. Банкте корпоративтік басқарудың құрылуында маңызды орын ала отырып, 
Басқарма өзінің құзыреттілігі шеңберінде корпоративтік басқару ұстанымдарының сақталуын 
және нақты іске асуын бақылауды қамтамасыз етеді.

БАСҚАРМА ТӨРАҒАСЫ – 
САРСЕНОВ ЭЛЬДАР РАШИТОВИЧ 
(1984 ж.т.)

Эльдар Сарсенов Банктің Басқарма төрағасының 
лауазымына 2015 жылдың қарашасында 
тағайындалды. Сарсенов мырза Su�olk University 
(Бостон, АҚШ) оқыды, бизнес-әкімшіліктендіру 
бакалаврының дәрежесін алды, сондай-ақ 
Northeastern University (Бостон, АҚШ) бітіріп, бизнес-
әкімшіліктендіру магистрінің мамандығын алды. 
Маркетинг пен менеджмент саласында 
халықаралық тәжірибесі бар. Басқарма төрағасы 
лауазымын атқарғанға дейін Э.Р. Сарсенов мырза 
үш жыл бойы «Нұрбанк» АҚ Басқарушы директоры 
лауазымын атқарды, мұнда ол карточка бизнесін, 
ақпараттық технологияны, маркетингті, 
қызметкерлерді дамыту, жарнама мен қызмет 
көрсету сапасы істеріне жетекшілік етті. Әртүрлі 
кезеңдерде швейцариялық TAG Heuer (АҚШ) сағат 
компаниясының маркетингіне басшылық етті, 
«Helios» ЖЖС ЖШС желісінде маркетинг жөніндегі 
менеджердің ассистентінен бастап сатылым және 
маркетинг жөніндегі директордың орынбасарына 
дейінгі еңбек жолын жүріп өтті



43

БАСҚАРМА ТӨРАҒАСЫНЫҢ ОРЫНБАСАРЫ – 
БАСҚАРМА МҮШЕСІ
САКЕН КАДИРОВИЧ АХМЕТОВ
(1963 ж.т.)

Сәкен Ахметов мырза банк саласы болсын, 
корпоративтік сала болсын ең тәжірибелі мамандардың 
бірі болып саналады. Ол 1995 – 2002 жылдар аралығында 
«Қазақстан Ұлттық Банкінде» еңбек етіп, қаржыландыру 
жүйесінің мәселелерімен, КОБ бөлімінің және ірі 
корпоратив клиенттерінің жұмыстарымен тікелей 
айналысты. Жинақталған мол тәжірибе оның 2002 жылы 
корпоративтік саладағы алдыңғы шепке шығуына жол 
ашты. Сондықтан да ол «АПК» АҚ және «АлЭС» АҚ 
шақырылып, 2002-2010 жылдар аралығында Қазына 
Департаментінің Директоры лауазымында қызмет 
атқарды. 2010 жылдың жазында Сәкен Ахметов мырза 
«Нұрбанк» АҚ қызметке келді. 

БАСҚАРМА ТӨРАҒАСЫНЫҢ ОРЫНБАСАРЫ –
БАСҚАРМА МҮШЕСІ
ЗАИРОВ МАРАТ ЗАИРОВИЧ 
(1968 ж.т.)

Ол ұзақ жылдар бойы «Alem Bank Kazakhstan» кредит 
бөлімінің басшысы, «Эксимбанк Казахстан» кредиттік 
келісімдерді сараптау департаментінің директоры, 
«Қазкоммерцбанк» ААҚ (1995 ж. — 1997 ж.) департамент 
директоры, «Банк ТуранАлем» ЖАҚ (1997 ж. -1997 ж.) 
Басқарма төрағасының орынбасары, «Темiрбанк» ААҚ 
(1997 ж. — 1998 ж.) Басқарма төрағасының орынбасары, 
«Банк ТуранАлем» ЖАҚ (1998 ж. — 2000 ж) Басқарма 
төрағасының орынбасары – Басқарма мүшесі. 2000 
жылдың тамызынан бастап «Қазақстан Халық Банкі» АҚ 
Басқарма төрағасының орынбасары секілді лауазымды 
қызметтерді атқарды.

ҚАРЖЫЛЫҚ ДИРЕКТОР –
БАСҚАРМА МҮШЕСІ
РИШАТ СЕЛЬМАРОВИЧ ЖАКАНБАЕВ 
(1964 ж.т.)

Ришат Жақанбаев мырза финанс саласында бай 
тәжірибе жинақтаған маман. Ол бұл саладағы кәсіптік 
қызметін 1993 жылы Қазақ орталық акционерлік банкі 
«ЦЕНТРБАНК»-те  Есеп-операциялық басқармасының 
бухгалтері қызметінен бастады. Ришат Жақанбаев мырза 
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әр жылдар кезеңінде «Жилстройбанк» ЖАҚ,  «Банк 
ЦентрКредит» АҚ, «Қазақстан Даму Банкі» АҚ, «Альянс 
банк» АҚ сияқты банктерде бас бухгалтердің орынбасары 
және бас бухгалтер лауазымдарын атқарды. 2010 жылдың 
шілдесінде «Нұрбанк» АҚ – да бас бухгалтер 
лауазымында еңбек етуге шақырылды, 2011 жылдың 
қаңтарында «Нұрбанк» АҚ финанс директоры 
лауазымына тағайындалды.  

БАСҚАРУШЫ ДИРЕКТОР – 
БАСҚАРМА МҮШЕСІ
ГУЛЬНАРА АБАЕВНА МУСАТАЕВА
(1967 ж.т.)

Мұсатаева Гүлнара ханым мемлекеттік реттегіш 
органдарда және де коммерциялық құрылымдарда еңбек 
еткен жылдары құнды тәжірибе жинақтаған. Оның еңбек 
жолы ҚР Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу 
мен қадағалау агенттігімен, Қазақстанның Ұлттық 
банкісімен және республикадағы ең ірі коммерциялық 
банкпен байланысты. 2011 жылдың мамыр айында 
Мұсатаева Гүлнара ханым «Нұрбанк» АҚ-қа басқарушы 
директор лауазымына шақырылды.

БАСҚАРУШЫ ДИРЕКТОР –
БАСҚАРМА МҮШЕСІ
ТЕЛЕГИНА ИРИНА ИГОРЕВНА 
(1968 ж.т.)

Ирина Игоревна Телегинаның жұмыс тәжірибесі 
айтарлықтай мол, ол Қазақстанның қаржылық  
құрылымдарында 20 жылдан аса уақыттан бері еңбек етіп 
келеді. Ол еңбек жолын Қарағанды қ. Ленин аудандық 
қамсыздандыру маманы ретінде 1990 жылы бастаған, 
кейін Қарағанды облыстық Қаржы басқармасының 
кадрлар бөлімінің заңгері ретінде жалғастырды. Телегина 
ханым әр жылдары 1998 бастап 2013 жылға дейін «БТА 
Банк» АҚ-та еңбек етіп, заң бөлімі бастығының м.а. 
лауазымынан заң департаментінің директорына дейін 
жетті. 2013 ж. «Нұрбанк» АҚ кеңесшісі ретінде 
тағайындалды. Қазіргі кезде Ирина Игоревна «Нұрбанк» 
АҚ Басқарушы директоры, сондай-ақ Басқарма мүшесі 
ретінде еңбек етеді.
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2016 ЖЫЛЫ БАНКТІҢ ДИРЕКТОРЛАР КЕҢЕСІ МҮШЕЛЕРІ МЕН БАСҚАРМАСЫНА ТӨЛЕНГЕН 
СЫЙАҚЫЛАР МЕН СЫЙЛЫҚ АҚЫЛАРДЫҢ КӨЛЕМІ

8 666.7 8 666.7

112 464.4 112 464.4

121 131.1 121 131.1

-

-

-

Директорлар кеңесі

Банк басқармасы 

Жиыны:

1

2

3

№ Атауы Негізгі сыйақы, мың теңге Сыйақылар, мың теңге Барлығы

«НҰРБАНК» АҚ БАС  КОМПЛАЕНС-БАҚЫЛАУШЫСЫ

«Нұрбанк» АҚ бас комплаенс-бақылаушысы «Нұрбанк» АҚ-тың комплаенс-тәуекелді 

басқаруды ұйымдастыру мен үйлестіруге жауапты, ол «Нұрбанк» АҚ Директорлар кеңесіне 

тікелей есеп беретін тұлға болып табылады. 

Бас  комплаенс-бақылаушы жүйелі түрде «Нұрбанк» АҚ Басқарма төрағасы мен 

Басқармасына «Нұрбанк» АҚ-тағы комплаенс-тәуекелді басқару жүйесінің жай-күйі, соның 

ішінде айқындалған комплаенс тәуекелдер, «Нұрбанк» АҚ және (немесе) оның жұмыскерлерінің   

«Нұрбанк» АҚ комплаенс-тәуекелдерді басқару мәселелері жөніндегі ішкі құжаттарының 

талаптарын бұзу немесе сақтамау туралы ақпараттарды хабарлайды.

Басқарма төрағасы мен «Нұрбанк» АҚ Басқармасы комплаенс-бақылау барысында 

айқындалған бұзулар мен олқылықтарды жою бойынша шараларды орындамаған жағдайда, 

Бас комплаенс- бақылаушы «Нұрбанк» АҚ Директорлар кеңесіне жүгінеді. 

 «НҰРБАНК» АҚ КОМПЛАЕНС-БАҚЫЛАУ ҚЫЗМЕТІ 

 Комплаенс-бақылау қызметі тәуелсіз құрылымдық бөлім болып табылады және оны 

«Нұрбанк» АҚ Бас комплаенс-бақылаушысына есеп беретін басшы басқарады. 

 Комплаенс-бақылау қызметі өзінің қызметін «Нұрбанк» АҚ Директорлар кеңесі бекіткен 

және Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі келісім берген 2016 жылғы комплаенс-

бағдарламаға (жоспары) Қазақстан Республикасының заңнамасында қарастырылған 

құзыреттілікке,, сондай-ақ «Нұрбанк» АҚ ішкі нормативтік құжаттарына сай жүзеге асырады.

ІШКІ АУДИТ ҚЫЗМЕТІ

Ішкі аудит  қызметі (бұдан былай – Қызмет) Директорлар кеңесіне бағынады және есеп 

береді. Қызметтің жұмысы аудиторлық жосықтар, бағалау, қорытындылар мен ұсыныстар ұсыну  

арқылы Банктің Директорлар кеңесіне тәуелсіз және шынайы, Банкті тиімді басқаруды 

қамтамасыз етуге арналған ақпараттарды ұсынуға бағытталған.

Қызметтің тәуекел-бағдарланған жоспар негізінде Қызмет ішкі бақылау, тәуекелдерді 

басқару жүйесін бағалайды, ол белгілі бір бөлімдердің қызметіне, бизнес-үдеріске тән тәуекел 

деңгейінде құрылады. 

Қызмет Басқармаға, Ішкі аудит жөніндегі комитет пен Директорлар кеңесіне тексерулер 

нәтижелерін, айқындалған ескертулерді жою  іс-шараларының жоспарларын орындалу 

барысы туралы ақпаратты, сондай-ақ реттеушілердің талаптарына сәйкес басқарушылық 

есептілікті  ұсынады.
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8.7. АҚПАРАТТЫ ЖАРИЯЛАУ

Банк туралы ақпараттарды ашудың мақсаты – ашықтықты және Банктің лайықты  
корпоративтік басқару стандарттарын мүлтіксіз орындайтынын растауды қамтамасыз ету, 
дұрыс шешімдер қабылдау үшін , қажетті көлемдегі Банк туралы ақпараттарды алуға мүдделі 
барлық тұлғалардың назарына ұсыну.

Банктің Ақпараттарды ашу жөніндегі саясаты акционерлердің инвестициялық және 
басқарушылық шешімдерді қабылдаулары үшін маңызды болып табылатын ақпараттарды 
алуға деген құқықтарын мейілінше толықтай жүзеге асыруға бағытталған.

Банк Қазақстан Республикасы заңнамасының, ішкі бақылау жүйесінің талаптарына сәйкес, 
жүйелі түрде қаржылық жағдаят, Банк көрсеткіштері мен қызметі, ірі мәмілелер, басқару 
тәуекелдері туралы акционерлер мен инвесторлар алдында есеп береді. Банк атқарушы 
органның орналасқан орны бойынша құжаттарға, ақпараттарға (материалдарға) уақтылы қол 
жеткізуін қамтамасыз етеді. Электронды түрдегі ақпарат (материал) қазақ және орыс 
тілдерінде Банктің корпоративтік веб-сайтына – www.nurbank.kz, «Қазақстан қор биржасы» 
Акционерлік қоғамының ресми сайтына www.kase.kz, сондай-ақ қаржылық есептіліктің 
депозитарийінің веб-порталына www.dfo.kz орналасады.

«Нұрбанк» АҚ қоғамдық байланыстар саласында қоғам алдында ақпараттық ашықтық 
жолын ұстанады. Банк бұқаралық ақпарат құралдарымен (бұдан былай – БАҚ) барынша тиімді 
әрекеттеседі. БАҚ пен қоғамға жауаптарды жедел ұсыну үшін барлық қол жетімді 
коммуникациялық каналдар – Банктің корпоративтік сайты www.nurbank.kz, Facebook, 
Instagram және Twitter секілді әлеуметтік желілердегі корпоративтік аккаунттары, сондай-ақ 
дәстүрлі электронды пошта хаттары, баспасөз - конференциялары, брифингтер қолданылады. 
Әлеуметтік желілердегі Банк парақшаларынан Банк клиенттері Банктің кез келген өнімі мен 
қызметі жайлы ақпарат алады, Банк байланысы бар қандай да бір оқиғаларды талқылайды, 
жедел жауаптар алады.  

Банк туралы ақпаратты жариялау ақпараттық ашықтық, Банктің коммерциялық мүдделерін 
қамтамасыз ету мен банктік құпияны сақтау туралы заңнама талаптарын сақтау арасындағы 
үйлесімділікті сақтай отырып, жүзеге асырады. Ақпаратты жариялау Банктің экономикалық 
қауіпсіздігін қамтамасыз ету мүддесінде, Банктің өз қызметі барысында туындаған немесе 
алынған ақпараттарды, мұндай ақпараттың құпиялығын, сондай-ақ мұндай ақпараттарды 
сақтауды коммерциялық, банктік және қызметтік құпияларды реттейтін ішкі құжаттың 
талаптарын сақтай отырып, жүзеге асырылады. Коммерциялық, банктік және қызметтік 
құпиялардың сақталуын  қамтамасыз ету міндеті Банктің барлық жұмыскерлеріне жүктеледі, ол 
еңбек келісімшарттары мен жұмыскерлердің лауазымдық нұсқаулықтарында көрсетіледі, 
сондай-ақ ол Басқарма мен  Банктің Директорлар кеңесінің мүшелеріне де жүктеледі.

2016 жылдың 31 желтоқсанындағы жай-күй бойынша Банк қызметкерлерінің санын 2 352 
штаттық бірлік құрайды, оның ішінде Банктің бас офисі – 691 бірлік, Филиалдар желісі – 1 661 
бірлік.

«Нұрбанк» АҚ кадр саясаты жұмыскерлерді тарту мен оларды келешекте ұстауға, олардың 
кәсіптік және тұлғалық әлеуеттерін ашуға, әлеуметтік жақтан қорғалуын қамтамасыз етуге 
бағытталған.

2016 жылы «Нұрбанк» АҚ Директорлар кеңесі қасындағы Әлеуметтік мәселелер жөніндегі 
комитет кадрлар мен сыйақылар мәселесі бойынша өз құзыреттілігіне кіретін 133 сұрақты 
қарады. 

«Нұрбанк» АҚ-та еңбек ақы төлеу тәртібі Қазақстан Республикасының Еңбек кодексінің, 
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Қазақстан Республикасының «Салықтар және бюджетке төленуі міндетті төлемдер туралы» 
Кодексінің, Қазақстан Республикасының «Қазақстан Республикасындағы банктер мен банктік 
қызмет туралы» Заңының талаптарын қатаң түрде сақтай отырып әзірленген ішкі нормативтік 
құжаттарға сәйкес реттеледі. Банк жұмыскерлеріне еңбек ақы төлеудегі негізгі ұстаным ретінде 
оның құрылуындағы ашықтық, сондай-ақ әрбір жұмыскерді дербес мақсаттарға ынталандыру 
ұстанымы алынады. 

Жұмыстың тиімді болуына бағытталған жақсы шарттарды орнату, кәсібилігі жоғары 
жұмыскерлерді тарту және ұстау мақсатында Банк жұмыскерлерге Қазақстан 
Республикасының заңнамасы мен Банктің ішкі нормативтік құжаттарына сәйкес әлеуметтік 
қолдауды ұсынады. Банктегі бос орындарды басқан кезде, қызметкерлердің ротациясына 
басымдық беріледі. 

Банктің барлық жұмыскерлері міндетті түрде еңбекті қорғау мен техника қауіпсіздігі бойынша 
нұсқаулықтан өтеді. Дәстүрлі түрде Банк жұмыскерлері оқудан өткізіледі.

Қазіргі кезде еңбек нәтижелерін бағалаудың шынайы әдістері негізінде әрбір жұмыскердің  
еңбек қызметін барынша көрсету мақсатында Банктің бизнес-блоктарында ынталандыру  
бағдарламалары әзірленуде.

Банк жұмыскерлеріне арналған материалдық емес ынталандыру жолдары:
а.  Фитнес – Бас Банк пен Алматы филиалының жұмыскерлері тиімді шарттарда спорт – 
сауықтыру клубтарына барады.
б.  Қызметкерлерге арналған іс-шаралар:
• Жаңа жыл, Наурыз, Банктің туған күні, Қаржыгерлер күні, 8 наурыз, 7 мамыр, Алматы 

марафоны, тақырыптық жұма, конкурстар, ойындар, «Нұрбанк» АҚ Басқарма төрағасымен 
таңғы және кешкі ас ішу;

• Банкке қайта қабылданған жұмыскерлерге арналған үйренісу мақсаттағы кездесулер;
• Банкке 5 жылдан аса уақыттан бері еңбек ететін жұмыскерлерді туған күндерімен, үйлену 

тойларымен ж.т.б. құттықтау.  
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9.
ӘЛЕУМЕТТІК 
ЖАУАПКЕРШІЛІК 

ЖЫЛДЫҚ 
ЕСЕП
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2016 жылы Банк тартымды жұмыс беруші ретіндегі мәртебесін көтеру мақсатында (Әл-
Фараби атындағы ҚазҰУ, Алматы қ. Халықты жұмыспен қамтамасыз ету орталығы, Каспий 
университеті, Астана қ. Назарбаев Университеті өткізген) бос жұмыс орындарының 
жәрмеңкесіне қатысты.

Қазақстан Республикасы жоғарғы оқу орнымен ынтымақтастық орнату шеңберінде 
студенттер мен бітірушілерге бастапқы кәсіптік-тағылымдамалық дайындықтан өту, Банк оқу 
орнының мамандықтарына сәйкес студенттерге/бітірушілерге тәжірибе/тағылымдамадан өту 
және одан ары қарай жұмысқа тұру мүмкіндігін ұсынады. 2016 жылы Банк бөлімдерінде 
тағылымдамадан өткен 882 кісінің 336 астамы Банктің штатына алынды. 

Қазақстан Республикасының қаржылық  қызметтер нарығында 25 жылдан бері қызмет етіп 
келе жатқан Банк әрдайым демеушілік пен қайырымдылық көмек көрсету ісін басты назарда 
ұстап келеді. Банк келесі бағыттарға басымдық береді:
1. жетім балалар мен ата-аналарының қарауынсыз қалған балаларға көмек көрсетуге 

маманданған үкіметтік емес ұйымдармен ынтымақтасу;
2. өңірлік маңызы бар әлеуметтік жобаларға қолдау көрсету;
3. салауатты өмір салтын тарату бойынша іс-шараларға демеушілік ету;
4. әлеуметтік бағыттағы мәдени-көпшілік іс-шараларға қатысу.

Банк өз қызметін жүргізе бастаған кезден бері 1000-нан аса  қайырымдылық 
бағдарламаларын жүзеге асырды, сондай-ақ бүгінгі күні қоғамға оң мәнді нәтиже беріп 
отырған республикалық деңгейдегі ірі жобаларға қатысып үлгерді:
1. 2014 жыл Каспий университетімен бірлескен «Өмірге жолдама» жобасы іске қосылды. 

«Өмірге жолдама» арқасында Қазақстандағы балаларға арналған  мекемелердің түлектері 
Каспий университетінде оқиды. Банк оқу төлемі, ай сайынғы шәкірт ақы, тұрғын үй, 
тамақтану мен жол билеттері бойынша шығындарды мойнына алды. Дипломдарын алған 
студенттер Банктің көптеген өңірлік бөлімдеріне жұмысқа алынатын болады;

2. «Жылу сыйлайтын кез» – жетім балалар мен ата-аналарының қарауынсыз қалған 
балаларды  қолдауға арналған Банктің жыл сайынғы акциясы. Акция шеңберінде топ-
менеджерлер мен  Банк жұмыскерлері балалар үйлеріне арналған  іс-шараларға тікелей 
қатысады;

3. Француз Үйінде «Нұрбанк» АҚ ұйымдастыруымен ерекше көрме ашылды. Банк біраз жылдан 
бері қолданбалы өнер туындыларын жинап келген еді, міне бүгінгі күні Алматы қаласының 
тұрғындары мен қонақтарының өз көздерімен тарихи мұраны көрулеріне мүмкіндіктері бар. 
Жинақ құрамына 18-20 ғғ. зергерлік әшекейлер, 20 ғ. басындағы қолөнер туындылары, 18-20 
ғ. мыс пен жезден жасалған құмыра, құмған, самаурын секілді тұрмыс заттары,  суық 
қарулар, ат әбзелдері ж.б. кіреді. Тұрмыс заттарының ішіндегі ең көнесі – 1748 ж. өлшем 
кесесі, ең ерекшесі – Абылай хан пайдаланған рубин орнатылып, күмістен жасалған тіс-
құлақ тазалағыш. 

2016 жылы еліміздің барлық өңірлерінде төмендегідей әлеуметтік-бағдарланған іс-шаралар 
өткізілді.
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«Қайырымды істер» акциясының шеңберінде «Нұрбанк» АҚ екі отбасына көмек көрсетті. Аса 
қажетті азық-түлік пен тауарлар алынды. «Нұрбанк» АҚ өмірдің күрделі жағдайларына тап 
болып, баласынан бас тарту немесе оны өзіне қалдыру секілді таңдауға тап болған әйелдерге 
көмек көрсету үшін жасалған «Ана Yйi» әлеуметтік жобасы бойынша балаларға арналған 
ойыншықтарды сыйға тартты. 

Бір ғана асыраушысы қалған, әрқайсысында үш баладан бар кедей екі отбасына көмек 
көрсетілді. Отбасыларына азық-түлік, шаруашылық тауарлары сыйға тартылды, сондай-ақ 
коммуналдық қызметтері бойынша берешектері төленді.

«Нұрбанк» АҚ жұмыскерлері дәстүрлі бірінші май велосипед жарысына қатысты.

ҰОС ардагерлеріне материалдық көмек көрсетілді. 

«Юность» кино театрында Саяси қуғын-сүргін құрбандарын еске алу күніне арналған 
іс-шаралар өткізілді. «Нұрбанк» АҚ қуғын сүргін құрбандарына/олардың балаларына 
сыйлықтар табыс етті. 

Балалар үйлерінің тәрбиеленушілеріне арналған мерекелік іс-шараларға қатысты. Алматы қ. 
«Нұрбанк» АҚ Басқарма төрағасы Эльдар Сарсенов №1 балалар үйінің тәрбиеленушілерімен 
кездесіп, олармен бірге «АндерСон» кафесінде пицца мен картоп бәліштерін әзірлеу жөніндегі 
мастер – класс өткізілді.  

Тұрғын кешенінің айласында кедей отбасыларына арналған Ауыз ашар берілді. 

Олимпиада спортшыларының құрметіне жасалған мото жарысқа демеушілік етті. 

Астананың туған күніне арналған вело жарыс өткізді. 

Д.И. Петрухиннің Олимпиада спортшыларының және Қазақстанның тәуелсіздігі құрметіне 
жасалған мото жарысына демеушілік етті. 

Unity Festival отбасылық фестиваліне демеушілік көрсетіп, кедей отбасылары - халықтың 
әлеуметтік жақтан әлсіз топтарына қолдау жасалды.

«Мектепке жол» акциясы шеңберінде Мойнақ ауылының көп балалы отбасыларына көмек 
көрсетілді. 

«Мектепке жол» акциясы шеңберінде отбасына көмек көрсетілді. Ата-аналардың өтінішімен 
Банк жұмыскерлері мектеп керек – жарақтарын сатып алды. 

«Мектепке жол» акциясы шеңберінде «SOS Астана балалар ауылына» көмек көрсетілді.

«Нұрбанк» АҚ «Bolashak Lunch» қайырымдылық ұтыс ойынына демеушілік жасады, оның 
жеңімпазы 2016 жылғы Олимпиада ойындарының жүлдегері Василий Левитпен ланч бөлісті. 

Отбасылар пайдасына қайырымдылық акциясы аясында мектепке дейінгі сыныптың екі 
оқушысына мектеп жарақтары сатып алынды. 

«Мектепке жол» акциясы шеңберінде «Даму мүмкіндігі шектеулі жетім балалар мен 
ата-аналарының қарауынсыз қалған балаларға арнайы Соколов мектеп – интернатына (түзету)» 
ҚММ көмек көрсетілді. 

Қала күнінің құрметіне  арналған вело жарыс.

Жаңа жыл қарсаңында «Нұрбанк» АҚ Алматы қ. №1 балалар үйі мен «Тағдыр» мүгедек 
балалардың отбасылық клубымен бірге дәстүрлі «Жылу сыйлайтын уақыт» акциясын өткізіп, 
14 жасар баланың арманын орындады. 
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Тəуелсіз аудиторлардың аудиторлық есебі

«Нұрбанк» АҚ-тың акционерлері мен Директорлар кеңесіне 

Пікір

Біз «Нұрбанк» АҚ мен оның еншілес кəсіпорындарының (бұдан былай – «Топ») 
2016 жылдың 31 желтоқсанындағы жай-күй бойынша қаржылық жағдай туралы 
шоғырландырылған есептен, табыс немесе шығын жəне басқа жалпы кіріс туралы 
шоғырландырылған есептен, көрсетілген күні аяқталатын жыл ішіндегі капитал мен 
ақша қаражаттарының қозғалысындағы өзгерістер, сондай-ақ есептік саясаттың 
негізгі ережелері мен басқа түсініктеме ақпараттардан ескертулерден тұратын 
шоғырланған қаржылық есептілігіне аудит жүргіздік.

Біздің ойымызша, ұсынылған шоғырланған қаржылық есептілік 2016 жылдың 31 
желтоқсанындағы жай-күй бойынша қаржылық жағдай туралы, сондай-ақ аталған 
күн і  аяқталған  жыл іш індег і  шоғырланған  қаржылық нəтиже мен 
шоғырландырылған ақша қаражаттарының қозғалысындағы өзгерістер барлық 
қарым қатынасты айқын береді деген пікірге келдік. 

Пікір білдірудегі негіздеме

Біз Аудиттің халықаралық стандарттарына («АХС») сəйкес аудит жүргіздік. Бұл 
стандарттарға  сəйкес біздің жауапкершілігіміз бұдан былайғы біздің есептің 
«Шоғырланған қаржылық есептілікке аудит жүргізетін аудиторлардың 
жауапкершілігі» тарауында сипатталған. Бухгалтерлерге арналған əдептің 
халықаралық стандарттар жөніндегі кеңестің Кəсіби бухгалтерлердің əдеп 
кодексіне («БƏХСК кодексі») сəйкес біз Топ алдында тəуелсізбіз жəне біз  əртүрлі 
этикалық міндеттерімізді БƏХСК кодексіне сəйкес орындадық. Біз алынған 
аудиторлық дəлелдемелердің біздің өз пікірімізді білдіруге жеткілікті жəне лайықты 
негіздеме бола алады деп есептейміз. 

Аудиттің басты  мəселелері 

Аудиттің басты мəселелері – бұл біздің кəсіптік пікірімізге сəйкес ағымдағы кезең 
ішіндегі шоғырланған қаржылық есептілікке аудит жүргізуде аса маңызды болып 
табылатын мəселелер. Бұл мəселелер жалпы алғанда шоғырланған қаржылық 
есептілікке аудит жүргізудегі жəне осы есептілік жайындағы біздің пікіріміздің 
құрылуына қарай қарастырылды жəне біз бұл мəселелерде жекелеген пікірлерді 
білдірмейміз. 



 
 

«Нұрбанк» АҚ
Тəуелсіз аудиторлардың аудиторлық есебі
2-ші бет 

Клиенттерге берілген кредиттердің құнсыздануы 

Шоғырланған қаржылық есептіліктің 3 жəне 18-Ескертулері.

Аудиттің басты мәселесі
Аудиттің басты мәселесіне қатысты 

аудиторлық жосықтар

К л и е н т т е р г е  б е р і л г е н 
кредиттердің құнсыздануынан 
келген шығындар  қорына 
қатысты Топтың бағалауын 
т а л д а у ы  а у д и т т і ң  б а с т ы 
мəселесі ретінде қарастырады, 
бұл  клиенттерге берілген 
кредиттер  сомасы көрсеткішінің 
үлкен болуы   , сондай-ақ Топтан  
мұндай бағалауды талап ететін  
маңызды кəсіптік пікірлерің   
салдарынан орын алады. 

Қ ұ н с ы з д а н у д ы ң  д е р б е с 
белг ілері  бар клиенттерге 
б е р і л г е н  к р е д и т т е р д і ң 
құнсыздануына жасалған қорды 
есептеу үшін қолданылатын 
жеңілдіктер мен əдіснамаларға 
ерекше назар аудардық.

Сондай-ақ біз құнсызданудың 
дербес белгілері жоқ үлкен 
клиенттерге берілген кредиттер 
ү ш і н  ұ ж ы м д ы қ  н е г і з д е 
құнсыздану қорын есептеу үшін 
қолданылатын əд істемеге 
ерекше назар аудардық. 

Біздің аудиторлық жосықтарға осы саладағы 
басқа жағдайларды қосқанда, төмендегідей 
болды:

‒ құнсыздану қорларын құру жəне 
қ ұ н с ы з д а н ғ а н  к р е д и т т е р д і 
басшылықтың  тексеру үдерісін жасау 
үшін Топ қолданатын үдеріске қатысты  
əзірліктің жəне бақылаудың тиімділігін 
бағалау;

‒ үлгілерді құру үдерісіне, кезеңдік 
бағалау мен басқаруға қатысты 
бақылауды тестілеу;

‒ ИТ жөніндегі ішкі мамандарды тарта 
отырып орындалатын, бастапқы 
мəліметтердің бастапқы құжаттардың 
мəліметтерімен сəйкестігін тексеруге  
екінші мəрте есептер жасау; 

‒ мəліметтер алаңдарын таңдау жəне 
оның жалпы сомасының бастапқы 
ж ү й е л е р д е г і  м ə л і м е т т е р м е н  
сəйкестігін тестілеу арқылы үлгілерде 
қолданылған мəліметтердің толық 
жəне дəл екендігін бағалау;

‒ д е р б е с  с и п ат т а  қ ұ н с ы зд а н ғ а н 
қорлардың толықтығын  тексеру 
мақсатында құнсызданудың кез келген 
белгілеріне баға беру үшін əрекеттегі 
кредиттердің таңдалуын қарастыру;

‒ дербес негіздегі құнсыздануды есептеу 
ү ш і н  қ о л д а н ы л ғ а н  б а с т ы 
о л қ ы л ы қ т а р д ы ң  л а й ы қ т ы 
сипаттамасына,   соның іш інде 
құнсызданған кредиттерді анықтау 
жəне келешектегі  ақша ағымдарын 
бағалауды қосқанда, сыни баға беру. 
Бұған Топтың өткен кезеңдердегі ақша 
қаражаттарын өндіріп алу тəжірибесі  
мен бизнеске ықпал ететін ішкі жəне 
сыртқы факторларға қатысты негізгі 
о л қ ы л ы қ т а р д ы ң  л а й ы қ т ы 
с и п ат та м а с ы н а  с ы н и  бе р і л ге н 
бағаларды талдау. 



 
 

«Нұрбанк» АҚ
Тəуелсіз аудиторлардың аудиторлық есебі
3-ші бет

Клиенттерге берілген кредиттердің құнсыздануы

Шоғырланған қаржылық есептіліктің 3 жəне 18-Ескертулері.

Аудиттің басты мәселесі
Аудиттің басты мәселесіне қатысты 

аудиторлық жосықтар

Бағалау құнсыздану дербес 
б е л г і л е р і  б а р  қ а р ы з д а р 
бойынша  келешектегі ақша 
ағымдарына жасалған талдау,  
сондай-ақ  құнсызданудың  
дербес белгілері болмаған 
қ а р ы зд а рд ы ң  қ о р ж ы н ы н а 
арналған  ағымдағы шарттарға  
с ə й к е с  т ү з е т і л г е н  ө т к е н 
кезеңдердің шығындар негізінде 
талдау негізінде жүргізіледі

‒ біздің түсінігіміздегі Топтың қызметі 
мен оның соңғы шамаларының 
ұжымдық сипатта құнсыздануын 
есептеуде қолданылатын басты 
болжамдардың лайықты сипатын сыни 
б а ғ а л а у.  О ғ а н  То п т ы ң  ө т к е н 
кезеңдердегі  нақты тəжірибесін  
есепке ала отырып қорларды құру 
нормаларын қайта есептеу кіреді;

‒ Топтың  кредиттік тəуекелге, кредиттік 
қоржынның құрылымы мен сапасына 
ж ə н е   қ ұ н с ы з д а н у  қ о р ы н ы ң 
сəйкестігіне қатысты ашықтығын 
бағалау.

Басқа да ақпарат

Басшылық өзге де ақпарат үшін жауапкершілікке тартылады. Басқа да ақпарат 
құрамына  жылдық есепте берілгенімен, шоғырланған қаржылық есептілік пен 
біздің аудиторлық есепке кірмейтін ақпарат. Топтың жылдық есебі оң мəнді болып 
келеді, аудиторлық есептің күні аяқталғаннан кейін бізге беріледі. 

Шоғырланған қаржылық есептілік туралы біздің пікіріміздің басқа ақпаратқа 
қатысы болмайды жəне біз бұл ақпараттарға  қатысты қандай да бір үлгіде оның 
сенімділігін қамтамасыз ету туралы қорытынды бермейміз.

Шоғырланған қаржылық есептілікке аудит жүргізуге байланысты біздің міндетіміз: 
бұл сұрақ жайында басқа ақпараттармен таныстыру жəне басқа ақпарат пен 
шоғырландырылған қаржылық есептілік арасында немесе біздің біліміміздің, 
аудит барысында алынған ақпараттарды қарастыруда басқа ақпарат пен 
шоғырландырылған қаржылық есептілік арасындағы сəйкессіздікті анықтау, басқа 
да ақпаратта айтарлықтай бұрмалауға жол берілмегеніне көз жеткізу. 



 
 

«Нұрбанк» АҚ
Тəуелсіз аудиторлардың аудиторлық есебі
4-ші бет

Топ басшылары мен корпоративтік басқару,шоғырланған 
қаржылық есептілік жасауға  жауапты тұлғалардың 
жауапкершілігі 

Басшылық қолайсыз əрекет немесе қателер салдарынан айтарлықтай ауытқу 
енгізілген шоғырланған қаржылық есептілікті дайындауда қажетті деп тапқан 
ҚЕХС пен ішкі бақылау жүйесіне  сəйкес келетін аталған шоғырланған қаржылық 
есептілікті дайындау мен оның шынайылығы үшін жауапкершілікке тартылады.

Басшылық Топты жоюды, оның қызметін тоқтатуды жоспарлаған немесе қызметін 
жою əлде тоқтатудан басқа қандай да бір басқа таңдау болмаған жағдайларды 
қоспағанда, шоғырланған қаржылық есептілікті дайындаған кезде басшылық 
Топтың өз қызметін үздіксіз жалғастыру қабілетін бағалауға, үздіксіз қызметке 
жататын сəйкесті мəліметтерді ашқаны үшін,   есептілік құрамындағы үздіксіз 
қызметке байланысты негізгі олқылықтар үшін жауапкершілікке тартылады.

Корпоративтік басқаруға жауапты тұлғалар Топтың  шоғырланған қаржылық 
есептілігін дайындауда жауапкершілікке тартылады. 

Шоғырланған қаржылық есептілікке аудит жүргізетін 
аудиторлардың жауапкершілігі 

Біздің мақсатымыз: енгізілген шоғырланған қаржылық есептілікте, біздің пікіріміз 
енгізілген аудиторлық есептің шығарылымында қолайсыз əрекет немесе қателер 
салдарынан айтарлықтай ауытқудың жоқ екендігіне ақылға қонымды сенімділік 
болуы тиіс. Ақылға қонымды сенімділік -   сенімділіктің жоғарғы деңгейін 
білдіргенімен, МСА сəйкес жүргізілген аудиттің айтарлықтай бұрмалауларды 
əрдайым анықтайтынына кепілдік бола алмайды. Бұрмалау қолайсыз əрекеттің 
немесе қателердің нəтижесінде орын алса, жекелей немесе жалпы алғанда олар 
қолданушылардың осы шоғырланған қаржылық есептілік негізінде қабылдайтын 
экономикалық шешімдеріне ықпал ете алатын болса, онда олар айтарлықтай деп 
есептеледі. 



 
 

«Нұрбанк» АҚ
Тəуелсіз аудиторлардың аудиторлық есебі
5-ші бет

Шоғырланған қаржылық есептілікке аудит жүргізетін 
аудиторлардың жауапкершілігі, жалғасы

МСА сəйкес жүргізілген аудит шеңберінде, біз кəсіптік пікір білдіреміз жəне бүкіл 
аудиттің өн бойында кəсіптік  скептицизм сақтаймыз. Сонымен қатар, 
төмендегілерді орындаймыз:

• қолайсыз əрекет немесе қателер салдарынан шоғырланған қаржылық 
есептілікте кездескен айтарлықтай ауытқулардың тəуекелдерін анықтаймыз 
жəне бағалаймыз; бұл тəуекелдерге жауап ретінде аудиторлық жосықтар 
əзірлейміз жəне өткіземіз; біздің пікірімізге негіз бола алатын жеткілікті жəне 
лайықты аудиторлық дəлелдемелер аламыз. Жоғарыдағы қолайсыз 
əрекеттер нəтижесінде айтарлықтай бұрмалауды анықтау тəуекелі, қате 
нəтижесінде орын алған бұрмалауды анықтамаудың тəуекелінен жоғары, 
өйткені қолайсыз əрекеттер құрамына сөз байласу, жалғандық, əдейі өткізіп 
жіберу, ақпараттар туралы қате пікір болуы немесе ішкі бақылау жүйесінен 
айналып өту кіруі мүмкін;

• сəйкесті жағдаяттарға аудиторлық жосықтарды əзірлеу мақсатындағы, бірақ 
Топтың ішкі бақылау жүйесіне тиімді пікірді беру мақсатында емес екенін ішкі 
бақылау жүйесінің түсінгенін қалаймыз; 

• есептік саясатта қолданылатын лайықты сипатты жəне бағалау мəндерінің 
негіздемесін жəне басшылық əзірлеген  ақпараттардың ашылу сəйкестігін 
бағалаймыз;

• алынған аудиторлық дəлелдемелердің негізінде басшылықтың үздіксіз 
қызметін жалғастыруының заңдылығы туралы– нəтижесінде Топтың өз 
қызметін үздіксіз жалғастыру қабілетіне айтарлықтай күмəн тудыруы мүмкін 
оқиғалар немесе шарттарға байланысты айтарлықтай белгісіздік жайлы 
қорытынды шығарамыз. Егер біз айтарлықтай белгісіздіктің кездесетіні туралы 
қорытындыға келетін болсақ, біз өзіміздің аудиторлық есепте шоғырланған 
қаржылық есептілікте сəйкесті ақпараттардың ашылуы тиіс екендігіне назар 
аударуға тиіспіз немесе егер мұндай ақпаратты жариялау лайықты емес деп 
табылса, өз пікірімізді өзгертуге тиіспіз. Біздің қорытындылар біздің 
аудиторлық есеп күніне дейін алынған аудиторлық дəлелдемелерге сүйенеді. 
Алайда келешектегі оқиғалар немесе шарттар себебінен Топ өзінің қызметін 
үздіксіз жалғастыру қабілетін жоғалтып алуы мүмкін;

• шоғырланған қаржылық есептіліктің берілуіне, жалпы алғанда, оның 
құрылымы мен мазмұнына, оған қоса ақпаратты жариялауына, сондай-ақ 
шоғырланған қаржылық есептіліктің негізіндегі операциялар мен оқиғалардың 
шынайылығының қамтамасыз етілуіне бағалау жүргіземіз;

• шоғырланған қаржылық есептілік туралы пікір білдіру үшін  ұйымдардан 
немесе Топ ішіндегі қызметтерден қаржылық ақпараттарға жататын жеткілікті, 
лайықты аудиторлық дəлелдемелер аламыз. Біз басшылықты, Топты бақылау 
үшін жəне жүргізілген аудит үшін жауап береміз. Біз өзіміздің аудиторлық пікір 
үшін толықтай жауапкершілікке тартыламыз. 

Біз корпоративтік басқаруға жауапты тұлғалармен ақпараттық өзара əрекеттер 
жасаймыз, олардың назарына басқа ақпараттармен қоса, жоспарланған аудиттің 
көлемі мен мерзімдері туралы, сондай-ақ  аудит нəтижесі бойынша маңызды 
ескертулер, соның ішінде аудит барысында анықталатын ішкі бақылау 
жүйесіндегі айтарлықтай олқылықтар жайлы ақпарат береміз



 
 

«Нұрбанк» АҚ
Тəуелсіз аудиторлардың аудиторлық есебі
6-шы бет

Шоғырланған қаржылық есептілікке аудит жүргізетін 
аудиторлардың жауапкершілігі, жалғасы

Біз сонымен қатар, корпоративтік басқаруға жауапты тұлғаларға тəуелсіздікке 
қатысты тиісті этикалық талаптарды сақтағанымыз туралы мəлімдегенбіз жəне де 
ол тұлғаларға барлық қарым-қатынастар, аудиторлардың тəуелсіз болуына ықпал 
етеді деп санауға негіз болатын мəселелер, ал қажетті жағдайларда тиісті сақтық 
шаралары туралы ақпарат бергенбіз.

Корпоративтік басқаруға жауапты тұлғалардың назарына жеткізген мəселелердің 
ішінен біз ағымдағы кезеңнің шоғырландырылған қаржы есептілігіне аудит жүргізу 
үшін ең маңызды деп, сол себепті аудиттің басты мəселесі деп танылатын 
мəселелерді атап шықтық. Біз ол мəселелерді өзіміздің аудиторлық есепте, ол 
мəселелер туралы ақпаратты жариялауға заңмен немесе нормативтік актілермен 
тыйым салынған немесе ондай ақпаратты ашу, оны  хабарлау қоғамға келер 
пайдадан гөрі зияны көп деп болжам жасауға негіз болады деген тұжырымға 
əкелетін кезде, біз өте сирек жағдайда қандайда бір мəселе туралы ақпарат біздің 
есепте көрсетілмейтін жағдайлардан басқа кезде сипаттаймыз. 

Тəуелсіз аудиторлардың осы аудиторлық есепті шығару нəтижесіне себепші болған 
тапсырманың жетекшісі:

Ирматов Р.П.
Сертификатталған аудитор
Қазақстан Республикасы
2012 жылдың 6-қаңтарындағы №МФ0000053 
аудитордың біліктілік куəлігі
 
«КПМГ Аудит» ЖШС
Қазақстан Республикасының Қаржы министрлігі 2006 жылдың 6-желтоқсанында 
берген Аудитор қызметімен айналысу мемлекеттік лицензиясының №0000021

Хайрова А.А. 
«КПМГ Аудит» ЖШС бас директоры, 
Жарғы негізінде іс-əрекет етеді.

2017 жыл 28-сəуір
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Табыс немесе шығын туралы шоғырландырған есеп пен басқа жалпы кірістің көрсеткіштерін оның 
ажыратылмас бөлшегі болып табылатын осы шоғырланған қаржылық есептіліктің ескертулерімен 
бірге қарастыру қажет.

«Нұрбанк» АҚ
2016 жылдың 31 желтоқсаны аяқталған жылдағы табыс немесе шығыс 

жəне басқа жалпы кіріс туралы шоғырланған есеп

Жалғасқан қызмет

Пайыздық кірістер 

Пайыздық шығыстар 

Таза пайыздық кіріс

Комиссиялық кірістер

Комиссиялық шығыстар

Таза комиссиялық кіріс

Өзгерістері табыс немесе шығын құрамында 
көрсетілетін, əділ құн бойынша бағаланатын 
қаржылық құралдармен жасалған 
операциялардан келген таза кіріс 

Шетел валютасындағы операциялар 
бойынша таза табыс (шығын) 

Сатуға арналған қолда бар қаржылық 
активтермен жасалған операциялардан 
түсетін таза табыс (шығын)

Еңбекпен келген сақтандыру сыйақылары, нетто

Сақтандыру келісімшарты міндеттерін өзгерту 

Басқа да операциялық кірістер

Операциялық кірістер

Құнсыздану шығындар мен қорлар бойынша 
шығыстар

Қызметкерлерге жұмсалатын шығыстар

Басқа да жалпы шаруашылық жəне 
əкімшілік шығыстар

Табыс салығын есептемегендегі шығындар

Табыс салығы бойынша үнемдеу (шығыс) 

Жыл ішінде жалғасқан қызметтен түскен 
табыс (шығын)

Тоқтатылған қызмет

Жыл ішіндегі тоқтатылған қызметтен табыс 
(табыс салығын есептен шығарғанда)

Жыл ішіндегі табыс

Төмендегілерге тиесілі табыс:

- Банк акционерлеріне 
- бақыламайтын акционерлерге 

Жыл ішіндегі табыс

4

4

5

6

7

8

9

9

10

11

12

13

37

Ескерту 2016 ж.
мың теңге

2015 ж.
мың теңге

28,058,304

(21,667,099)

6,391,205

3,821,958

(726,470)

3,095,488

747,325

1,560,145

415,042

3,701,947

(1,393,314)

849,085

15,366,923

(4,525,251)

(4,959,534)

(6,264,384)

(382,246)

756,709

374,463

-

374,463

374,463
-

374,463

23,733,577

(14,741,987)

8,991,590

3,759,416

(667,254)

3,092,162

10,291,110

(13,163,397)

(302,731)

2,656,055

(1,392,386)

569,439

10,741,842

(1,156,955)

(5,337,494)

(5,762,232)

(1,514,839)

(343,261)

(1,858,100)

2,071,817

213,717

205,637
8,080

213,717
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Табыс немесе шығын туралы шоғырландырған есеп пен басқа жиынтық кірістің көрсеткіштерін оның 
ажыратылмас бөлшегі болып табылатын осы шоғырланған қаржылық есептіліктің ескертулерімен 
бірге қарастыру қажет.

«Нұрбанк» АҚ
2016 жылдың 31 желтоқсаны аяқталған жылдағы табыс немесе 

шығыс жəне басқа жиынтық табыс туралы шоғырланған есеп

29

Ескерту 2016 ж.
мың теңге

2015 ж.
мың теңге

1,045,514

(404,361)

-

641,153

-

-
641,153

1,015,616

1,015,616
-

1,015,616

35,57

(955,819)

279,892

87,562

(588,365)

1,248,895

1,248,895
660,530
874,247

865,416
1,248,895

874,247

19,54

Басқа жиынтық табыс
Табыс немесе шығын құрамына қайта 
сыныпталатын немесе келешекте қайта 
сыныталуы мүмкін баптар: 
Сатуға арналған қолдағы қаржылық активтерді 
қайта бағалау бойынша қор
-  Адал құнының таза өзгеруі 
-  Табыс немесе шығын құрамына көшірілген адал 
құнының таза өзгеруі  
Табыс немесе шығын құрамына көшірілген, сатуға 
арналған қолдағы қаржылық активтердің 
құнсыздануынан келетін шығын
Табыс немесе шығын құрамына қайта сыныпталған 
немесе келешекте қайта сыныпталуы мүмкін 
баптардың барлығы
Табыс немесе шығын құрамына келешекте қайта 
сыныпталуы мүмкін емес баптар:
Жер учаскелері мен ғимараттарды қайта бағалау
Табыс немесе шығын құрамына келешекте қайта 
сыныпталуы мүмкін емес баптардың барлығы
Бір жылдағы басқа жиынтық табыс 
Бір жылдағы басқа жиынтық табыстың барлығы

Келесілерге тиесілі жиынтық табыстың барлығы:
- Банк акционерлеріне  
- Бақылау жүргізбейтін акционерлерге
Бір жылдағы басқа жиынтық табыстың барлығы

Бір жай акцияға келетін кіріс (теңге)

9 бен 106 беттерде ұсынылған шоғырландырылған қаржы есептілік 2017 жылдың 28-сәуірінде 
басшылық бекітті және басшылық атынан оған қол қойғандар:

Сарсенов Э.Р. Филатова А.И.
Басқарма төрағасы бас бухгалтер
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Қаржылық жағдай туралы шоғырландырған есеп көрсеткіштерін оның ажыратылмас бөлшегі болып 
табылатын осы шоғырланған қаржылық есептіліктің ескертулерімен бірге қарастыру қажет.

«Нұрбанк» АҚ
2016 жылдың 31 желтоқсанындағы жай-күй бойынша қаржылық жағдай туралы шоғырланған есеп

14

15

16

17

18

18

18

19

13

20

21

22

23

23

24

25

26

27

28

Ескерту 2016 ж.
мың теңге

2015 ж.
мың теңге

64,138,983

1,000,397

52,054,990

12,206,300

133,685,696

51,872,092

34,155,728

46,821

5,527,245

3,510,420

23,208,600

381,407,272

27,246,410

23,545,442

178,524,557

89,892,687

13,974,393

2,268,859
-

5,010,976

340,463,324

127,611,241

(280,212)

100

(1,753,210)

3,160,521

4,380,918

(92,175,410)

40,943,948

381,407,272

38,170,479

2,723,581

39,616,032

13,939,963

125,286,172

43,676,351

28,441,714

21,678

6,691,824

2,720,791

19,894,844

321,183,429

19,709,916

5,430,477

137,246,800

68,504,847

30,059,864

7,255,418

7,709,759

5,338,016

281,255,097

127,611,241

(280,212)

100

(2,394,363)

3,160,521

4,380,918

(92,549,873)

39,928,332

321,183,429

АКТИВТЕР

Ақшалай қаражаттар мен олардың баламалары

Өзгерісі кезең ішіндегі табыс немесе шығын 
құрамында көрсетілетін әділ құн бойынша 
бағаланатын қаржылық құралдар

Сатуға арналған қолда бар қаржылық активтер 

Банктер мен басқа қаржылық институттардағы 
шоттар мен депозиттер 

Клиенттерге берілген кредиттер

- Ірі кәсіпорындарға берілген кредиттер 

- Шағын және орта кәсіпорындарға берілген кредиттер

- Бөлшек сауда клиенттеріне берілген кредиттер 

Ағымдағы салықтық актив
Негізгі құралдар

Кейінге қалған салықтық актив
Басқа да активтер

Активтердің барлығы

МІНДЕТТЕР

Қазақстан Республикасы Үкіметінің қаражаты

Банктер мен басқа да қаржылық институттардың 
қарыздары мен депозиттері 

Клиенттердің ағымдағы шоттары мен депозиттері

-  Корпоративтік клиенттердің ағымдағы шоттары 
мен депозиттері 

-  Бөлшек сауда клиенттерінің ағымдағы шоттары 
мен депозиттері

Шығарылған борышкерлік бағалы қағаздар

Тәртіптелген борыш

«Репо» мәмілелері бойынша кредиторлық берешек

Басқа да міндеттер

Міндеттердің барлығы

КАПИТАЛ
Акционерлік капитал

Сатып алынған жеке акциялар

Қосымша төленген капитал

Қолдағы сатуға арналған қаржылық активтерді 
қайта бағалау жөніндегі қор 

Жер учаскелері мен ғимараттарды қайта бағалау 
жөніндегі қор 

Динамикалық қор

Жинақталған шығындар

Банктің акционерлеріне тиесілі капиталдың 
барлығы

Міндеттер мен капиталдың барлығы
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Ақша қаражатының қозғалысы туралы шоғырландырған есеп көрсеткіштерін оның ажыратылмас 
бөлшегі болып табылатын осы шоғырланған қаржылық есептіліктің ескертулерімен бірге 
қарастыру қажет.

«Нұрбанк» АҚ
2016 жылдың 31 желтоқсаны аяқталған жылдағы ақша қаражатының қозғалысы

туралы шоғырланған есеп

2016 ж.
мың теңге

2015 ж.
мың теңге

20,812,099
(18,831,368)

3,845,498
(705,452)

(86,005)

1,767,112

2,305,738

658,452
(5,072,502)

(5,439,083)

2,556,574

1,497,037

(25,515,537)
(3,236,521)

7,384,240

16,597,269

61,035,296

(7,667,004)

2,286,962

54,192,805

(58,063)

54,134,742

(32,625,287)
25,089,282

(375,427)

-

(7,911,432)

17,965,227
(14,684,474)

3,744,293
(658,804)

(18,531)

3,605,153

2,215,492

557,575

(5,356,361)

(5,306,686)

11,311,234

(1,776,876)

16,491,479
2,188,651

5,415,872

873,101

(42,871,695)

4,677,003

(1,070,771)

(2,699,118)

(68,000)

(2,767,118)

(10,045,835)
10,620,942

(451,530)

4,243

127,820

ОПЕРАЦИЯЛЫҚ ҚЫЗМЕТТЕН КЕЛГЕН 
АҚША ҚАРАЖАТЫНЫҢ ҚОЗҒАЛЫСЫ

Алынған пайыздық кірістер 
Төленген пайыздық шығыстар
Алынған комиссиялық кірістер
Төленген комиссиялық шығыстар

Өзгерісі кезең ішіндегі табыс немесе шығын 
құрамында көрсетілетін әділ құн бойынша 
бағаланатын операциялар бойынша таза төлемдер 

Шетел валютасындағы операциялар бойынша таза түсім

Сақтандыру қызметінен келген таза түсім

Басқа операциялық кірістер бойынша таза түсім
Қызметкерлерге жұмсалатын төленген шығыстар

Басқа да жалпы және әкімшілік төленген шығындар 

Операциялық активтерді (арттыру) азайту

Өзгерісі кезең ішіндегі табыс немесе шығын құрамында 
көрсетілетін әділ құн бойынша бағаланатын қаржылық
құралдар

Банктер мен басқа қаржылық институттардағы 
шоттар мен депозиттер 

Клиенттерге берілген кредиттер
Басқа да активтер

Операциялық міндеттерді (арттыру) азайту

Қазақстан Республикасы Үкіметінің қаражаты
Банктер мен басқа қаржылық институттардың 
қарыздары мен депозиттері 

Клиенттердің ағымдағы шоттары мен депозиттері

«Репо» мәмілелері бойынша кредиторлық берешек

Басқа да міндеттер
Табыс салығы төленгенге дейін операциялық қызметтен (-ке) 
келген ақша қаражатының таза қозғалуы (пайдалану)  

Кіріс бойынша төленген салық

Операциялық қызметтен (-ке) келген ақша қаражатының
таза қозғалуы (пайдалану) 

ИНВЕСТИЦИЯЛЫҚ ҚЫЗМЕТТЕН КЕЛГЕН АҚША 
ҚАРАЖАТЫНЫҢ ҚОЗҒАЛЫСЫ

Қолдағы сатуға арналған қаржылық активтерді сатып алу 
Қолдағы сатуға арналған қаржылық активтерді сату және жабу

Негізгі құралдар мен материалдық емес активтерді сатып алу 

Негізгі құралдар мен материалдық емес активтерді сату 
Инвестициялық қызметтен келген ақша қаражатының 
таза (пайдаланылған) қозғалысы
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Ақша қаражатының қозғалысы туралы шоғырландырған есеп көрсеткіштерін оның ажыратылмас 
бөлшегі болып табылатын осы шоғырланған қаржылық есептіліктің ескертулерімен бірге қарастыру 
қажет.

«Нұрбанк» АҚ
2016 жылдың 31 желтоқсаны аяқталған жылдағы ақша қаражатының қозғалысы 

туралы шоғырланған есеп

2016 ж.
мың теңге

2015 ж.
мың теңге

ҚАРЖЫЛЫҚ ҚЫЗМЕТТЕН КЕЛГЕН АҚША 
ҚАРАЖАТЫНЫҢ ҚОЗҒАЛЫСЫ
Өз акцияларын сатып алу 
Бақыланбайтын акционерлердің үлесін сатып алу
Бақыланбайтын акционерлердің үлесін сату
Алынған ақша қаражатын есептен шығарғанда, 
еншілес кәсіпорынды сату
Борышкерлік шығарылған бағалы қағаздарды жабу 
Тәртіптелген борышты сатып алу 
Қаржылық қызметте ақша қаражаттарын таза пайдалану

Ақша қаражаттары мен олардың баламаларын
таза арттыру (азайту) 
Валюта бағамдарының ақша қаражаттары мен олардың 
баламаларының өзгеруіне әсері   таза арттыру (азайту)
Жыл басындағы ақшалай қаражаттар мен олардың баламалары
Жыл аяғындағы ақшалай қаражаттар 
мен олардың баламалары (14-Ескерту)

-
-
-

(15,823,599)
(4,983,180)

(20,806,779)

25,416,531

551,973

38,170,479

64,138,983

-
(287,748)

(44,004)
(434,822)

(4,975,600)
-

(5,742,174)

(8,381,472)

11,399,958

35,151,993

38,170,479



Капиталдың өзгергені туралы шоғырландырылған есептің көрсеткіштерін, оның ажыратылмас бөлшегі болып табылатын осы шоғырландырылған қаржылық есептіліктің 
ескертулерімен жалпылама қарастыру қажет.
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«Нұрбанк» АҚ
2016 жылдың 31 желтоқсаны аяқталған жылдағы капиталдың өзгеруі туралы шоғырланған есеп

Банк акционерлеріне тиесілі капитал

Акционерлік 
капитал

Сатып 
алынған 

өз 
акциялары

Қосымша 
төленген 
капитал

Қолдағы 
сатуға 

арналған 
қаржылық 
активтерді 

қайта 
бағалау 

жөніндегі 
қор 

Жер 
учаскелері мен 
ғимараттарды 
қайта бағалау 
жөніндегі қор 

Динамикалық 
қор

Жинақталған 
шығындар Барлығы

Бақыла-
майтын 
акционе-
рлердің 

үлесі  
Барлығы
капитал

2015 жылдың 
1 қаңтарындағы қалдық 
Жиынтық кірістің барлығы 
Жыл ішіндегі табыс

Басқа да жиынтық кіріс

Қайта сыныпталған немесе 
кейінірек табыс немесе 
шығын құрамында 
қайта сыныпталған баптар 
Қолдағы сатуға арналған қаржылық 
активтердің әділ құнындағы 
таза өзгерістер
Қолдағы сатуға арналған, табыс 
немесе шығын құрамына көшірілген 
қаржылық активтердің әділ 
құнындағы таза өзгерістер
Қолдағы сатуға арналған, табыс 
немесе шығын құрамына көшірілген  
қаржылық активтер бойынша 
құнсыздану шығындары
Қайта сыныпталған немесе 
кейінірек табыс немесе шығын 
құрамында  қайта сыныпталған
баптардың барлығы 

мың теңге

127,611,241 (280,212) 100 (1,805,998) 1,944,841 4,380,918 (91,162,232) 40,688,658 63,997 40,752,655

- - - - - - 205,637 205,637 8,080 213,717

- - - (955,896) - - - (955,896) 77 (955,819)

- - - 279,218 - - - 279,218 674 279,892

- - - 87,562 - - - 87,562 - 87,562

- - - (589,116) - - - (589,116) (588,365)



Капиталдың өзгергені туралы шоғырландырылған есептің көрсеткіштерін, оның ажыратылмас бөлшегі болып табылатын осы шоғырландырылған қаржылық есептіліктің 
ескертулерімен жалпылама қарастыру қажет.  
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«Нұрбанк» АҚ
2016 жылдың 31 желтоқсаны аяқталған жылдағы капиталдың өзгеруі туралы шоғырланған есеп

Банк акционерлеріне тиесілі капитал

Акционерлік 
капитал

Сатып 
алынған 

жеке 
акциялар

Қосымша 
төленген 
капитал

Қолдағы сатуға 
арналған 

қаржылық 
активтерді 

қайта бағалау 
жөніндегі қор

Жер 
учаскелері мен 
ғимараттарды 
қайта бағалау 
жөніндегі қор 

Динамикалық 
қор

Жинақталған 
шығындар Барлығы

Бақыла-
майтын 
акционе-
рлердің 

үлесі  
Барлығы
капиталмың теңге

- - - - 1,248,895 - - 1,248,895 - 1,248,895

- - - (589,116) 1,248,895 - - 659,779 751 660,530

- - - (589,116) 1,248,895 - 205,637 865,416 8,831 874,247

- - - (33,215) - 33,215 -

Кейінірек табыс немесе шығын 
құрамында қайта сыныптала 
алмайтын баптар 
Кейінге қалған салықтық 
міндеттерді алып тастағанда, 
жер учаскелері мен ғимараттарды 
қайта бағалау (19-Ескерту)
 Кейінірек табыс немесе шығын 
құрамында қайта сыныптала 
алмайтын баптардың барлығы:
Басқа жиынтық кірістің барлығы
Жылдағы жиынтық 
кірістің барлығы
Капиталдағы басқа да өзгерістер 
Бақыламайтын акционерлердің
үлестерін сатып алу 
Еншілес кәсіпорынды сату 
(37-Ескерту) 
Амортизация мен есептен шығару 
нәтижесінде қайта бағалаудан мүлік 
құнының өсу сомасын көшіру    
2015 жылдың 
31 желтоқсанындағы қалдық    

- - - - 1,248,895 - - 1,248,895 - 1,248,895

- - - 751 - - (259,675) (258,924) (28,824) (287,748)

- - - - - (1,366,818) (1,366,818) (44,004) (1,410,822)

-

-

- -

127,611,241 (280,212) 100 (2,394,363) 3,160,521 4,380,918 (92,549,873) 39,928,332 - 39,928,332



Капиталдың өзгергені туралы шоғырландырылған есептің көрсеткіштерін, оның ажыратылмас бөлшегі болып табылатын осы шоғырландырылған қаржылық 
есептіліктің ескертулерімен жалпылама қарастыру қажет.  
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«Нұрбанк» АҚ
2016 жылдың 31 желтоқсаны аяқталған жылдағы капиталдың өзгеруі туралы шоғырланған есеп

мың теңге

Қайта сыныпталған немесе кейінірек табыс немесе 
шығын құрамында қайта сыныпталған баптар 

Акционерлік 
капитал

Сатып 
алынған 

жеке 
акциялар

Қосымша 
төленген 
капитал

Қолдағы 
сатуға арналған 

қаржылық 
активтерді 

қайта бағалау 
жөніндегі қор 

Жер 
учаскелері 

мен 
ғимараттарды 
қайта бағалау 
жөніндегі қор 

Динамикалық 
қор

Жинақталған 
шығындар

Капиталдың 
барлығы 

- - - - - 374,463 374,463

- - - 1,045,514 - - 1,045,514

- - - (404,361) - (404,361)

127,611,241 (280,212) 100 (1,753,210) 3,160,521 4,380,918 (92,175,410) 40,943,948

- - - 641,153 - - 641,153

- - - - - 641,153641,153

2016 жылдың 1 қаңтарындағы қалдық 
Жиынтық кірістің барлығы 

Жыл ішіндегі табыс
Басқа да жиынтық кіріс

Қолдағы сатуға арналған қаржылық активтердің 
әділ құнындағы таза өзгерістер

Қолдағы сатуға арналған, табыс немесе шығын құрамына 
көшірілген қаржылық активтердің әділ құнындағы таза 
өзгерістер

Қайта сыныпталған немесе кейінірек табыс немесе шығын 
құрамында қайта сыныпталуы мүмкін баптардың барлығы 

Басқа жиынтық кірістің барлығы

Жыл ішіндегі жиынтық кірістің барлығы    

2016 жылдың 31 желтоқсанындағы қалдық 

127,611,241 (280,212) 100 (2,394,363) 3,160,521 4,380,918 (92,549,873) 39,928,332

-

-

--

-

-

- - - - - 1,015,616641,153 374,463
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«Нұрбанк» АҚ
2016 жылдың 31 желтоқсанында аяқталған жылдың шоғырланған қаржылық есептілігіне ескертулер

1. Жалпы ережелер

(a)  Ұйымдық құрылымы мен қызметі

Бұл шоғырландырылған қаржылық есептілік «Нұрбанк» АҚ (бұдан былай – «Банк») мен оның 
еншілес ұйымының (бұдан былай бірге – «Топ») қаржылық есептіліктерінен тұрады. Негізгі 
еншілес ұйымдары  лизингілік, брокерлік компаниялар мен құнсызданған кредиттерді 
басқарушы Компаниясы болып табылады.

Банк Қазақстан Республикасының заңнамасына сəйкес 1992 жылы құрылды. Қызметтің  
депозиттер тарту, клиенттердің шоттарын ашу мен жүргізу, кредиттер мен кепілдіктер беру, 
есеп-кассалық қызмет көрсету, бағалы қағаздармен мен шетел валютасында операциялар 
жүргізу сияқты негізгі түрлерімен айналысады.
  
Банк пен оның еншілес кəсіпорындарының қызметін Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі  
(бұдан былай - «ҚРҰБ») реттейді.

Банкте 2014 жылдың 28 қазанындағы №1.2.15/193  бас лицензиясы бар жəне  ол Қазақстандық 
депозиттерге кепілдік беру қорының мүшесі болып табылады.

Банк: Қазақстан Республикасы, 050010, Алматы қ., Абай даңғ. 10В. мекенжайында тіркелген 

2016 жылдың 31 желтоқсанындағы жай-күй бойынша  Банктің құрамына 16 филиал мен 85 есеп-
кассалық бөлім кіреді (2015 жылдың 31 желтоқсаны: 17 филиал мен 77 есеп-кассалық бөлім). 
Банк активтері мен міндеттерінің басым бөлігі Қазақстан Республикасы аумағында орналасқан.

Еншілес кəсіпорындар келесі үлгіде берілуі мүмкін:

Қатысу үлесі , %

Атауы Тіркелген 
мемлекет

Қызметтің негізгі 
түрлері

2016 ж. 
31 желтоқсаны

2015 ж. 
31 желтоқсаны

«Нұр- Лизинг» Лизинг 
компаниясы» ЖШС

«Нұрполис Сақтандыру 
компаниясы» ЖШС

«Money Experts» АҚ

«ҰБ күмәнді активтерін 
басқару жөніндегі ұйым» 
ЖШС 

Қазақстан

Қазақстан

Қазақстан

Қазақстан

Лизинг

Сақтандыру

Брокерлік қызмет

Банктің құнсызданған 
активтерін сатып алу

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

1. Қазақстанның зейнеткерлік заңнамасының өзгеруіне байланысты 2013 жылдың 
желтоқсанында «Нұрбанк» АҚ Еншілес ұйымы «Атамекен»  Жинақтаушы зейнетақы қоры» 
АҚ (бұдан былай «Атамекен») оның басқаруындағы барлық зейнетақы активтері «Бірыңғай 
жинақтаушы зейнетақы қоры» АҚ мемлекеттік ұйымына аударылды. Активтерді аудару  Топ 
қызметінің біраз бөлігінің тоқтатылуына алып келді (37-Ескерту). Активтерді аударғаннан 
кейін Атамекеннің негізгі қызметі жеке инвестициялық қоржынды басқару болды.

2014 жылдың 19 наурызында Атамекен зейнеткерлік активтерді басқару жөніндегі өзінің 
лицензиясын тапсырды. 

2015 жылдың 16 желтоқсанында Топ еншілес кəсіпорынды сатып жіберді (37-Ескерту).
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«Нұрбанк» АҚ
2016 жылдың 31 желтоқсанында аяқталған жылдың шоғырланған қаржылық есептілігіне ескертулер

1. Жалпы ережелер, жалғасы

(б)  Акционерлер

2016 жылдың 31 желтоқсанындағы жəне 2015 жылдың 31 желтоқсанындағы жай-күй бойынша  
келесі акционерлер  Банк шығарған дауыс беретін акцияларының 5% немесе одан көп пайызын 
иеленді: 

Қатысу үлесі , %

Атауы 2016 ж. 
31 желтоқсаны

2015 ж. 
31 желтоқсаны

«J. P. Finance Group» ЖШС

«KSP Steel» ЖШС

Г.С. Койбагарова

Əр қайсысы кемінде 5% иеленген басқа да акционерлер

84.45

5.10

-

10.45

100.00

84.45

-

9.87

5.68

100.00

Өзінің жеке қалауы жəне өзінің жеке мүддесіне қарай Топтың қызметін бағыттауға өкілетті – 
жеке тұлға Р.Т. Сарсенов мырза Топтың соңғы бақылаушысы болып табылады. 

(в)  Қазақстан Республикасында қаржы-шаруашылық қызметті жүргізудің шарттары 

Топ өз қызметін көбіне Қазақстан аумағында жүргізеді. Осы себептен Топ дамушы нарықтарға 
тəн сипаттамалық ерекшеліктерде көрсетіледі Қазақстан нарығындағы экономикалық жəне 
қаржылық тəуекелдерге ұрынады. Нормативтік құқықтық база мен салықтық заңнама 
жетілдіріліп келеді, бірақ жиі енгізілетін өзгерістер əртүрлі ұғым беруі мүмкін екенін жоққа 
шығармайды жəне жүйелер соған ұшырайды, бұл басқа құқықтық жəне фискалдық 
кемшіліктермен қосыла отырып, өз қызметін Қазақстанда жүзеге асыратын  кəсіпорындар үшін 
қосымша қиыншылықтар туындатады. Сонымен қатар, жақындағы қазақстандық теңгенің 
біршама құнсыздануы мен əлемдік нарықтардағы  мұнай құнының төмендеуі шаруашылық 
қызметтерін жүзеге асыру шарттарының белгісіздік деңгейінің көтерілуіне алып келді.

Беріліп отырған шоғырландырылған қаржылық есептілік қаржы-шаруашылық қызметті  жүзеге 
асыру шарттарының Топтың қызметінің нəтижелері мен қаржылық жағдайына ықпал ету  
мүмкіндігіне берілген басшылықтың бағалауын қамтиды. Қаржы-шаруашылық қызметті  
жүзеге асыру шарттарын кейінгі дамыту сипаты басшылық берген бағадан ерекше болуы 
мүмкін.

2     Қаржылық есептілікті әзірлеудің басты ұстанымдары 

(a)  ҚЕХС сәйкестігі туралы мәлімдеме 

Беріп отырған шоғырландырылған қаржылық есептілік Қаржылық есептіліктің халықаралық 
стандарттарына (бұдан былай – «ҚЕХС») сəйкес əзірленді.

(б)  Құнды анықтау базасы

Шоғырландырылған қаржылық есептілік кезең ішіндегі пайданың немесе шығынның 
құрамында, əділ құны көрініс тапқан қолда бар сатуға арналған қаржылық активтердің жəне жер 
учаскелері мен ғимараттарға қайта бағалау қорында көрініс тапқан құрамында жер учаскелері 
мен ғимараттардың өзгерістері көрсетіледі, əділ құны бойынша бағаланған қаржылық 
құралдарды есепке алмағанда, нақты шығындар бойынша есеп жүргізу ұстанымдарына сəйкес 
əзірленді.
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«Нұрбанк» АҚ
2016 жылдың 31 желтоқсанында аяқталған жылдың шоғырланған қаржылық есептілігіне ескертулер

1. 2   Қаржылық есептілікті әзірлеудің басты ұстанымдары , жалғасы

(в)  Атқарымдық валютасы мен есептілікте берілген валюта 

Қазақстандық теңге Топ пен оның еншілес кəсіпорындарының атқарымдық валютасы болып 
табылады, ол Қазақстан Республикасының ұлттық валютасы бола отырып, Топ жүргізетін 
көптеген операциялардың жəне Топтың қызметіне əсер ететін шарттарда онымен байланысқан 
жағдайлардың мəнін ең жақсы экономикалық тəсілмен қамтиды.

Қазақстандық теңге осы шоғырландырылған қаржылық есептіліктегі мəліметтер беруде де 
валюта болып табылады. 

Шоғырландырылған қаржылық есептіліктегі барлық мəліметтер асқан дəлдікпен бүтін мың 
теңгеге дейін дөңгелендірілген. 

(г)  Есептік бағалары мен кәсіптік пайымдауларды пайдалану 

Шоғырландырылған қаржылық есептілікті ҚЕХС сəйкес əзірлеуде басшылықтың кəсіптік 
пайымдауды,  есептік саясат ережелерінің қалай  қолданылуына жəне активтер, міндеттер, 
кірістер мен шығыстардың қандай сомада көрсетілуіне ықпал ететін  жорамалдар мен есептік 
бағалардың қолдануын талап етеді. Нақты нəтижелер осы бағалаудан ерекше болуы мүмкін.

Бағалау мен соның негізінде жасалатын жорамалдар  жүйелі түрде қайта қарастырылып 
отырады. Бағалауға енгізілген түзетулер сəйкесті бағалау қай есептік кезеңде қайта 
қарастырылған жəне кез келген келесі кезеңдердің қайсысына қатысты қолданды жəне сол 
кезеңдерде мойындалады

Бұдан былай айтылатын Ескертулерде есептік саясаттың ережелерін қолданған кезде, маңызды 
белгіленбеген бағалар мен сыни уəждемелі пікірлерге қатысты ақпараттар беріледі:

• табыс салығы бойынша шығын – 13-Ескерту;
• кредиттердің құнсыздануын бағалау  – 18-Ескерту;
• жер учаскелері мен ғимараттарды қайта бағалау – 19-Ескерту;
• қаржылық  активтер мен міндеттердің əділ құны – 36-Ескерту.

(д)  Есеп саясаты мен мәліметтер беру тәртібін өзгерту

Топ стандарттарға 2016 жылдың 1 қаңтары бастапқы күннен бастап қолданылатын келесі 
түзетулерді енгізді.

«Ақпараттарды ашуға қойылатын  талаптарды қайта қарау жобасы» (ҚЕХС түзетулер (IAS) 1). 
Бұл түзетулер маңыздылық ұстанымын анықтап береді. Атап айтқанда, кəсіпорын қаржылық 
жағдай туралы есепте жəне табыс немесе шығын мен басқа жалпы кіріс туралы есепте баптарды 
егжей-тегжейлі көрсетуі тиіс, егер де мұндай сипатта беру қаржылық есептілікті 
пайдаланушыларға аса пайдалы ақпарат беретін болса; егерде ҚЕХС-та (IAS) 1 белгіленген 
баптар маңызды болып есептелмесе, қаржылық қаржылық жағдай туралы есепте жəне табыс 
немесе шығын мен басқа жалпы кіріс туралы есепте біріктіре алады. Нəтижесінде шоғырланған 
қаржылық есептілікті беруге байланысты түзетулерге қатысты мəліметтер төмендегідей 
өзгеріске ұшырады:
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2    Қаржылық есептілікті әзірлеудің басты ұстанымдары , жалғасы

(д) Есеп саясаты мен мәліметтер беру тәртібін өзгерту, жалғасы

мың теңге
2016 және 2015 жылдардың 31 желтоқсанындағы 
жай-күй бойынша қаржылық жағдай туралы 
шоғырланған есеп  
Клиенттерге берілген кредиттер
- Ірі кәсіпорындарға берілген кредиттер 
- Шағын және орташа кәсіпорындарға берілген кредиттер 
- Бөлшек сауда клиенттеріне берілген кредиттер 
Клиенттердің ағымдағы шоттары мен депозиттері
- Корпоративтік клиенттердің ағымдағы шоттары мен
депозиттері 
Клиентов
- Бөлшек сауда клиенттерінің ағымдағы шоттары мен
депозиттері

Алдыңғы 
кезеңдегі 

есептілікке сәйкес

Қайта 
сыныптаудың 

әсері
Қайта 

сыныпталған

197,404,237
-
-
-

205,751,647

-

-

(197,404,237)
125,286,172
43,676,351
28,441,714

(205,751,647)

137,246,800

68,504,847

-
125,286,172
43,676,351
28,441,714

-

137,246,800

68,504,847

3   Есептік саясаттың негізгі ережелері

Осы шоғырланған қаржылық есептілікте берілген есептік саясаттың бұдан былай сипатталған 
ережелерін, 2-Ескертуде (д) көрсетілген есептік саясаттың өзгерістеріне қатысты белгілі бір 
ерекшеліктерді қоспағанда, Топ бұдан кейінгі барлық есептік кезеңдерде қолданды.

(a)  Шоғырландыру ұстанымдары 

(i)   Еншілес кәсіпорындар

Банк бақылайтын ұйым еншілес болып табылады. Банк инвестициялық нысанға қатысуға  
байланысты немесе мұндай кіріс алуға құқығы пайда болудан тұрақсыз кірістер тәуекелдеріне 
ұрынуы мүмкін болған кезде Топ еншілес ұйымдарына бақылау жүргізеді және осы кірістің 
шамасына ықпал ету мақсатында осы кәсіпорындарға қатысты өзінің өкілеттігін қолдануына 
мүмкіндігі бар. Атап айтқанда, Топ өзі де–факто бақылау жүргізетін нысандардың 
инвестицияларын шоғырландырады. Еншілес ұйымдардың қаржылық есептіліктерінің 
көрсеткіштері бақылау алынған күннен бастап ол тоқтатылған күнге дейінгі шоғырландырылған 
қаржылық есептіліктің құрамынан көрсетіледі. 

(ii)  Бақыланбайтын акционерлердің үлестерін сатып алу және сату

Топ шоғырландырылған қаржылық есептілікте акционерлермен жасалған операциялар ретінде 
бақыламайтын акционерлердің үлестерін сатып алу мен шығару істерін қамтиды. Соған қарай 
бақыламайтын акционерлердің үлестері түзетілген құн мен төленген немесе өтеу ретінде алынған  
әділ құн  арасындағы қандай да бір айырмашылық тікелей капитал құрамынан орын алады және 
Бас Банк меншік иесі ретінде саналады.
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(a)  Шоғырландыру ұстанымдары, жалғасы

(iii) Шоғырландыру кезінде алынып тасталатын (жойылатын) операциялар

Топтың қатысушылары арасындағы операциялар, осындай операциялардың берешек 
қалдықтары, сондай-ақ аталған операцияларды жасау үдерісінде туындайтын іске аспаған пайда 
шоғырландырылған қаржылық есептілік әзірлеу үдерісі кезінде алынып тасталады. Бірлескен 
ұйымдармен жасалған операциялар кезінде жүзеге аспаған пайда шоғырландырылған 
қаржылық есептіліктен Топтың сол ұйымдардағы үлесіне тең көлемде шығарылады. Бірлескен 
ұйымдармен жасалған операциялар кезінде жүзеге аспаған пайда шоғырландырылған 
қаржылық есепт іл іктен  сол  ұйымдардың инвестициялық шоты көрсет ілген 
корреспонденциялардан шығарылады. Құнсыздану белгілерінің пайда болуы жағдайын есепке 
алмағанда, жүзеге аспаған шығындар шоғырландырылған қаржылық есептіліктен пайда 
шығарылған үлгіде шығарылады. 

(б)  Бақыланбайтын акционерлердің үлесі

Бақыланбайтын акционерлердің үлесі Банкке тікелей немесе тікелей емес сипатта тиесілі 
болмайтын еншілес ұйымдағы капитал түрінде беріледі.

Бақыланбайтын акционерлердің үлесі шоғырландырылған қаржылық есептілікте Банк 
акционерлеріне тиесілі капиталдан бөлек капитал құрамында көрсетіледі.  Бақыланбайтын 
акционерлердің пайданың немесе шығынның құрамындағы және  жалпы жиынтық кірістегі 
үлесі шоғырландырылған есептің пайда немесе шығын және басқа да жиынтық кіріс туралы 
жеке баптарда көрсетіледі. 

(в)  Шетел валютасы

Шетел валютасындағы операциялар Топтың құрамына кіретін кәсіпорындардың сәйкесті 
атқарымдық валютасына операциялар жасалған күні  әрекет еткен валюталық бағам бойынша 
аударылады. Есеп кезеңінің аяғындағы жай-күй бойынша шетел валютасында қамтылған 
монетарлық активтер мен міндеттер кезең басындағы жай-күй бойынша валюталық бағам 
бойынша атқарымдық валютаға аударылады. Монетарлық активтермен және міндеттермен 
жасалған операцияларда, шетел валютасында көрініс тапқан табыс немесе шығын кезеңнің 
басындағы күй-жай бойынша атқарымдық валютадағы, кезең ішіндегі тиімді мөлшерлеме 
бойынша  есептелген  сыйақы мен төлем шамасына қарай түзетілген амортизацияланған құн мен 
есептік кезеңнің аяғындағы күй-жай бойынша, валюталық бағамда атқарымдық валютаға 
аударылған шетел валютасында амортизацияланған құн арасындағы айырмашылық түрінде 
беріледі. Шетел валютасында қамтылған, әділ құн бойынша бағаланатын монетарлық емес 
активтер мен міндеттер әділ құн анықталған күні  әрекет еткен валюталық бағам бойынша 
атқарымдық валютаға аударылады. Шетел валютасында қамтылған және нақты шығындар 
бойынша көрініс тапқан монетарлық емес активтер мен міндеттер операция жасалған күні әрекет 
еткен валюталық бағам бойынша атқарымдық валютаға аударылады. Айырмашылық  
құнсыздану себебінен туындаған жағдайларды есепке алмағанда, сатуға арналған, қолда бар 
үлестік қаржылық құралдарды аударған кезде туындайтын айырмашылықтарды есепке 
алмағанда, шетел валютасына аудару нәтижесінде туындайтын бағамдық айырмашылықтар 
пайданың немесе шығынның құрамында көрсетіледі, мұндай  жағдайда, басқа жиынтық 
кірістердің құрамында көрініс тапқан бағамдық айырмашылық пайданың немесе шығынның 
құрамына; хеджирлеу тиімді болған жағдайда шетелдік операцияларға таза инвестициялар 
ретінде хеджирленген қаржылық міндеттер;  немесе басқа жиынтық кірістердің құрамында 
көрініс тапқан хеджирлеу тиімді болған жағдайда, ақша қаражаттарының ағымдарын хеджирлеу 
операцияларының талаптарына сәйкес қайтадан сыныпталады.
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(г)  Ақшалай қаражаттар мен олардың баламалары

Ақшалай қаражат пен олардың баламаларының құрамына қолма-қол ақшалай қаражаттары, 
ҚРҰБ қаражаттары мен кредиттік ұйымдардағы туындаған  күннен бастап тоқсан күн ішінде 
өтелуі тиіс мерзімі  көрсетілген, қандай да бір келісілген міндеттермен ауыртпалықтар 
салынбаған қаражаттар кіреді. Ақшалай қаражат пен олардың баламалары амортизацияланған 
құн бойынша көрсетіледі.
Ақшалай қаражаттар мен олардың баламаларына қолма-қол банкноттар мен мәнеттер, ҚРҰБ мен 
басқа банктердегі бос қалдықтар («Ностро» типтес шоттар), сондай-ақ бастапқы өтеу мерзімі 3 
айға дейінгі,  әділ құн өзгерістеріндегі айтарлықтай тәуекелдерге ұрына бермейтін және Банк 
қысқа мерзімдік міндеттерді реттеу үшін қолданатын өтімділігі жоғары қаржылық активтер 
жатады. ҚРҰБ-дағы  міндетті қорлар қолдану мүмкіндіктерінің шектелуіне байланысты ақша 
және оған теңдестірілген қаражат ретінде қарастырылмайды. Ақшалай қаражаттар мен олардың 
баламалары амортизацияланған бағасы бойынша қаржылық жағдай туралы есепте көрсетіледі.

(д)  Қаржылық құралдар

(i)   Қаржылық құралдардың сыныптамасы

Өзгерісі кезең ішіндегі табыс немесе шығын құрамында көрсетілетін әділ құн бойынша 
бағаланатын қаржылық құралдар қаржылық активтер немесе міндеттер түрінде, 
төмендегідей беріледі:

– басым жағдайларда жақын болашақтағы сатылым немесе сатып алу мақсатында алынады  
немесе пайда болатын;

– бірге басқарылатын және жақын болашақтағы табыстың алынғанын дәлелдейтін жақын 
өткен шақтағы сәйкестендіруші қаржылық құралдар қоржынының бөлігі болып табылатын;

– туынды болып табылатын (құрылған туынды қаржылық құралдардың және хеджирлеу 
құралдар ретінде нақты қолданылатын құралдарды қоспағанда); немесе 

– бастапқы мойындау сәтінде әділ құны бойынша бағаланатын санатқа жатқызылған, кезең 
ішіндегі табыс немесе шығын құрамында көрсетілетін өзгерістер болып табылатын. 

Егер төмендегі шарттардың бірі орындалса, Топ қаржылық активтер мен міндеттерді әділ құны 
бойынша бағаланатын, кезең ішіндегі табыс немесе шығын құрамында көрсетілетін санатқа 
жатқызуы мүмкін:

– активтерді немесе міндеттерді басқару, оларды бағалау мен ішкі есептерде көрсету әділ құн 
негізінде жүзеге асырылады;

– мұндай тәсіл басқаша кездесе беруі мүмкін болған бухгалтерлік тіркеудегі  сәйкессіздік 
әсерін толықтай немесе айтарлықтай жояды; немесе

– актив немесе міндетте ақша қаражаттары ағымын айтарлықтай өзгертетін, ол болмаған 
жағдайда келісімшарт бойынша болжанатын кіріктірілген туынды қаржылық құралдар 
орын тебеді.

Әділ құны оң мәнді болып келетін саудаға арналған барлық туынды қаржылық құралдар, 
сондай-ақ сатып алынған опциялық өзара шарттар шоғырланған қаржылық есептілікте актив 
ретінде көрсетіледі. Барлық туынды қаржылық құралдар, саудаға арналған, теріс әділ құнды, 
сондай-ақ шығарылған опциялық өзара шарттар шоғырланған қаржылық есептілікте міндеттер 
ретінде көрсетіледі.
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(д)  Қаржылық құралдар, жалғасы

(i)   Қаржылық құралдардың сыныптамасы, жалғасы

Басшылық бастапқы мойындау сәтінде қаржылық құралдар жатқызылуы тиіс санатты 
белгілейді. Бастапқы мойындау сәтінде әділ құны бойынша бағаланатын санатқа жатқызылған,  
өзгерістері кезең ішінде табыс немесе шығын құрамында көрсетілетін туынды құралдар мен 
қаржылық құралдар, өзгерістері кезең ішінде табыс немесе шығын құрамында көрсетілетін 
қаржылық құралдардың санатынан қайта сыныпталмайды. Егер қаржылық активтер 
кредиттердің және дебиторлық берешектің анықтамасына жауап бере алмаса, онда олар  әділ 
құны бойынша бағаланатын, өзгерістері кезең ішінде табыс немесе шығын құрамында 
көрсетілетін қаржылық құралдардың санатынан немесе Топ жақын болашақта немесе оларды 
өтеу мерзімі келгенге дейін бұл активтерді ұстап қалу ниеті мен мүмкіндігі болса, сатылымға 
арналған қолдағы  қаржылық  активтер санатынан қайта сыныпталуы мүмкін. Басқа  қаржылық 
құралдар өте сирек жағдайларда, әділ құны бойынша бағаланатын, өзгерістері кезең ішінде 
табыс немесе шығын құрамында көрсетілетін қаржылық құралдардың санатынан қайта 
сыныпталуы мүмкін. Сирек жағдайлар – әдеттен тыс, сирек кездесетін, жақын келешекте 
қайталануы сирек болатын оқиғалар.  

Кредиттер мен дебиторлық берешек – бұл қызмет етуші нарықта белсенді түрде 
бағамдалмайтын, тіркетілген немесе анықталған төлемдері бар туынды емес қаржылық 
активтер, оған қосылмайды, Топ:

– бірден немесе жақын болашақта сатуға ниеттенген; 

– бастапқы мойындау сәтінде әділ құны бойынша бағаланатын, өзгерістері кезең ішінде табыс 
немесе шығын құрамында көрсетілетін санатқа жатқызатын;

– бастапқы мойындау сәтінде қолдағы сатылымға арналған санатқан анықтаған; немесе

– кредиттің құнсыздануынан өзгеше себептермен Топ барлық бастапқы іске асырылған 
инвестицияларды өтей алмайтын кездегі қаржылар.

Өтеу мерзіміне дейін ұсталатын инвестициялар - Топ өтеу мерзімі келгенге дейін ұстап қалу 
ниеті мен мүмкіндігі болған, төлемдері тіркелген немесе анықталған және өтеу мерзімі есептелген   
туынды емес қаржылық активтер, оған төмендегілер жатқызылмайды: 

– бастапқы мойындау сәтінде Топ әділ құны бойынша бағаланатын санатқа жатқызылған,  
өзгерістері кезең ішінде табыс немесе шығын құрамында анықтайды; 

– Топ сатуға арналған қолдағы санатты анықтайды; немесе

Сатуға арналған қолда бар қаржылық активтер - сатуға арналған қолдағы санатқа 
жатқызылатын немесе кредиттер мен дебиторлық берешектер анықтамасына жатпайтын 
кредиттер мен дебиторлық  берешектер, өтеу мерзіміне дейін ұсталатын инвестициялар немесе 
әділ құны бойынша бағаланатын, өзгерістері кезең ішінде табыс немесе шығын құрамында 
көрсетілетін қаржылық құралдар түріндегі  туынды емес қаржылық активтер.
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(д)  Қаржылық құралдар, жалғасы

(ii)  Шоғырланған қаржылық есептіліктегі қаржылық құралдарды мойындау

Топ келесі қаржылық құралдар қарым қатынасы құралы болып табылатын келісімшарт нысаны 
ретінде қатысқан кезде, қаржылық активтер  мен міндеттер қаржылық жағдай туралы 
шоғырландырылған есепте көрсетіледі. Қаржылық  активтерді стандартты сипатта алудың 
барлық оқиғалары есеп жасалған күні көрсетіледі. 

(iii) Қаржылық құралдардың құнын бағалау

Қаржылық активтер немесе міндеттер бастапқыда  плюс әділ құны бойынша бағаланады,  әділ 
құны бойынша бағаланатын, өзгерістері кезең ішінде табыс немесе шығын құрамында 
көрсетілетін,  қаржылық активтер немесе міндеттер жағдайында, қаржылық активтер немесе 
міндеттерді тікелей алуға немесе шығаруға жатқызылатын мәмілелер бойынша шығындар 
бағаланады. 

Бастапқы мойындаудан кейін қаржылық активтер, соның ішінде активтер түріндегі туынды 
қаржылық құралдар,  сатылым немесе басқа шығыс нәтижесіндегі мәмілелер бойынша қандай 
да бір шығындарды шығарып бастамастан, әділ құн бойынша бағаланады, төмендегілер оған 
қосылмайды:

– тиімді пайыздық мөлшерлеме әдісін қолдана отырып, амортизацияланған құн бойынша 
есептелетін кредиттер мен дебиторлық берешектер;

– тиімді пайыздық мөлшерлеме әдісін қолдана отырып, амортизацияланған құн бойынша 
бағаланатын, өтеу мерзіміне дейін ұсталатын инвестициялар;   

– белсенді қызмет ететін нарықта нарықтық бағамдары жоқ және  әділ құнын жеткілікті түрде 
сеніммен анықтау мүмкін емес үлестік құралдардағы инвестициялар.

Әділ құны бойынша бағаланатын, өзгерістері кезең ішінде табыс немесе шығын құрамында 
көрсетілетін қаржылық  міндеттерді қоспағанда, барлық қаржылық міндеттер және әділ құны 
бойынша көрсетілген қаржылық активтерді аударған кезде туындаған қаржылық  міндеттер 
мойындауды тоқтату өлшемдеріне жауап бермейді, амортизациялық құн бойынша бағаланады.

(iv) Амортизацияланған құн

Қаржылық активтердің немесе міндеттердің амортизацияланған құны - тиімді пайыздық 
мөлшерлеме әдісін қолдана отырып анықталған, бастапқы мойындалған құн мен өтеу сәтіндегі 
құн арасындағы айырмашылықтың амортизациясынан жинақталған көрсеткішке түзетілген 
берешектердің негізгі сомасының төлемдерін алып тастағанда, сондай-ақ құнсызданудан келген 
залалды алып тастағандағы, бастапқы мойындау сәтінде қаржылық актив немесе міндет 
бағаланатын құн. Сыйлық ақылар мен дисконттардың көрсеткіші, сондай-ақ мәміле бойынша 
шығындар сомасы құралға сәйкесті баланстық құнға қосылады және осы құралдың 
сыйақысының тиімді мөлшерлемесіне қарай  амортизацияланады.
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(д)  Қаржылық құралдар, жалғасы

(v) Нарықтағыдан өзгеше мөлшерлемелер бойынша алынған/берілген қаржылық активтер  
немесе міндеттер

Нарықтағыдан өзгеше мөлшерлемелер бойынша алынған/берілген қаржылық активтер немесе 
міндеттер, алу/беру сәтінде ұқсас құралдар бойынша сыйақының нарықтық мөлшерлемелерінде  
дисконтталған берешектердің пайыздары мен негізгіой сомалары (негізгі сомалар) бойынша 
келешектегі төлемдердің сомасы түріндегі әділ құны бойынша қайта бағаланады. Туындаған 
айырмашылық нарықтағыдан өзгеше мөлшерлемелер бойынша есептелген алынған/берілген 
қаржылық құралдардың табыс немесе шығыны ретіндегі табыс немесе шығын құрамында 
көрсетіледі.  Соңында  мұндай активтердің немесе міндеттердің баланстық құны алу/беру 
сәтіндегі табыс/шығын амортизациясының сомасына түзетіледі және сәйкесті 
кірістер/шығыстар тиімді пайыздық мөлшерлеме қолдана отырып, табыс немесе шығын 
құрамындағы пайыздық кіріс/шығыс құрамында көрсетіледі.

(vi) Әділ құны бойынша бағалау ұстанымы

Әділ құн аталған күні Топтың кіруіне рұқсат болған негізгі нарықта немесе ол болмаған 
жағдайда, аса тиімді нарықта, бағалай жасалған күні нарыққа қатысушылар арасындағы 
әдеттегі мәміле шарттарында активті сатқан немесе міндеттерді аударған кезде алынуы ықтимал 
төленген құн сипатында болады. Міндеттердің әділ құны оның орындалмау тәуекелін көрсетіп 
береді. 

Топ мүмкіндігінше осы құралдың белсенді нарығындағы бағамдарын қолдана отырып, 
құралдың әділ құнын бағалайды. Актив немесе міндеттер бойынша операциялар жүйелі түрде 
бағамдарды анықтау үшін жеткілікті түрде жиі және жеткілікті көлемде жасалған жағдайларда 
нарық белсенді деп  мойындалады.  

Белсенді нарықта ағымдағы бағамдар болмаған жағдайда, Топ ең жоғарғы ретінде бақылаудағы 
бастапқы мәліметтері және ең төменгі ретінде бақылауға алынбаған бастапқы мәліметтері 
қолданылатын бағалау әдісін пайдаланады. Таңдап алынған дәстерге нарықтың қатысушылары 
назарға алатындай барлық факторлар қабылданады.  

Әдетте мәміле құны, яғни әділ құн төленген немесе өтемесі алынған бастапқы мойындаудағы 
қаржылық құралдың әділ құнының ең шынайы көрінісі болады. Егер Топ бастапқы мойындау 
кезіндегі  әділ құн  мәміле құнынан өзгеше болғанын және әділ құн ұқсас актив немесе міндетке 
арналған белсенді нарықтағы ағымдағы бағамдармен расталмағанын, бақылаудағы бастапқы 
мәліметтер ғана қолданылатын бағалау әдісіне негізделмегенін анықтаса, онда қаржылық құрал 
бастапқыда  бастапқы мойындау кезіндегі әділ құн мен мәміле құны арасындағы 
айырмашылықтың мерзімін шегеру үшін түзетілген әділ құны бойынша бағаланады. Бастапқы 
мойындаудан кейінгі айырмашылық құрал тірлік еткен бүкіл мерзім бойы, алайда баға 
бақылаудағы бастапқы мәліметтермен толықтай расталған немесе операция аяқталып қойған 
сәттен кешіктірмей, лайықты үлгіде табыс немесе шығын құрамында көрсетіледі. 

Егер әділ құны бойынша бағаланатын актив немесе міндетте сұраныс құны мен ұсыныс құны 
болса, активтер мен ұзын тұғырлар ұсыныс құны негізінде бағаланады.
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3    Есеп саясатының негізгі ережелері, жалғасы

(д)   Қаржылық құралдар, жалғасы

(vi)  Әділ құны бойынша бағалау ұстанымы, жалғасы

Нарықтық және кредиттік тәуекелдің ықпалына түскен және Топ ықпалға түсу көрсеткішінің 
немесе   нарықтық немесе кредиттік тәуекелдің таза көрсеткіші негізінде басқаратын қаржылық 
активтер мен  қаржылық міндеттер қоржыны тәуекел көрсеткішін анықтау үшін таза ұзын 
тұғырды сатқан кезде (немесе таза қысқа тұғырды аударғанда төленген) алынатын сомалар 
негізінде бағаланады. Қоржын  деңгейіндегі түзетулер жалпы алғанда қоржындағы әрбір 
жекелеген құралдың тәуекелдерін есепке ала отырып,  жекелеген активтер мен міндеттер 
арасында бөлінеді. 

Топ өзгерістер жүргізілген кезеңінің аяғындағы әділ құн иерархиясындағы деңгейлер 
арасындағы аударымдарды мойындайды. 

(vii) Келесі бағалау кезінде туындайтын табыс немесе шығын

Қаржылық  актив немесе міндеттің әділ құны өзгерген кезде туындаған табыстар немесе 
шығындар, төмендегі үлгіде көрсетіледі:

– әділ құны бойынша бағаланатын санатқа сыныпталған, өзгерістері кезең ішіндегі табыс 
немесе шығын құрамында көрсетілетін қаржылық құрал бойынша табыс немесе шығын 
құрамында көрсетіледі;

–

– қолдағы сатуға арналған қаржылық актив бойынша табыс немесе шығын активті мойындау 
тоқтатылған сәтке дейін, бұрын капитал құрамында көрсетілген жинақталған табыс немесе 
шығын  табыс немесе шығын құрамына аударылған кезде, капитал құрамындағы басқа да 
жиынтық кіріс ретінде көрсетіледі (құнсызданудан және табыс немесе шығыннан келген 
шығындарды немесе қолдағы сатуға арналған борышкерлік қаржылық құралдар бойынша 
шетел валютасындағы қалдықтар аударудан келген қалдықтарды қоспағанда). Қолдағы 
сатуға арналған қаржылық актив бойынша пайыздық шығыстар, тиімді пайыздық 
мөлшерлемені пайдалана отырып, табыс немесе шығын құрамында туындаған сәтте 
көрсетіледі. 

Амортизацияланған құн бойынша көрсетілген қаржылық активтер мен міндеттер бойынша 
табыс немесе шығын қаржылық активті немесе міндетті мойындау немесе құнсыздану 
тоқтатылған жағдайларда, сондай-ақ сәйкесті амортизацияны есептеу барысында табыс немесе 
шығын құрамында көрсетіледі.

(viii)  Мойындауды тоқтату

Топ осы қаржылық активке қатысты келісімшартта қарастырылған ақша қаражаттарының 
ағымына қатысты құқықтарын жоғалтқан кезден бастап, әлде екінші тарапқа осы қаржылық 
активтің меншік құқығына қатысты барлық тәуекелдер мен пайда түгелімен дерлік өткізілетін 
немесе осы қаржылық активтің меншік құқығына қатысты барлық тәуекелдер мен пайданың 
басым бөлігін Топ өткізбеген, сақтамаған, бірақ қаржылық активтерге бақылау жүргізу құқығын 
сақтамайтын мәмілелерді  жүзеге асыру нәтижесінде қаржылық активті басқа тарапқа өткізген 
кезде,  қаржылық активті мойындауды тоқтатады. Қаржылық активтерге өткізілген қатысудың 
кез келген үлесіне қатысты, Топ жасаған немесе өзінде сақтап қалған  мойындауды тоқтату 
талаптары сақталатын болса, онда ол қаржылық жағдай туралы жасалған жеке есепте жеке 
актив немесе міндет ретінде мойындалады. Қаржылық міндеттер бойынша келісілген міндеттер 
орындалғанда, жойылғанда немесе тоқтатылғанда топ қаржылық міндеттерді мойындауды 
тоқтатады.

Топ активтердің қаржылық жағдайы туралы шоғырланған есепте мойындаған активтерді өткізу 
шарты қарастырылған мәмілелер жасайды, алайда ол өткізілген активтердің меншік құқығынан 
туындайтын тәуекелдер мен пайдалардың барлығын немесе бөлігін өзінде сақтап қалады. 
Тәуекелдер мен пайданы түгелімен немесе түгел дерлік сақтаған кезде, Топ өткізілген активтерді 
мойындауын жалғастыра береді.  

 

26



«Нұрбанк» АҚ
2016 жылдың 31 желтоқсанында аяқталған жылдың шоғырланған қаржылық есептілігіне ескертулер

3    Есеп саясатының негізгі ережелері, жалғасы

(д)   Қаржылық құралдар, жалғасы

(viii) Мойындауды тоқтату, жалғасы

Топ қаржылық активтің меншік құқығынан туындайтын барлық тәуекелдер мен пайдаларды 
өзінде сақтамайтын, бірақ оны түгелдей дерлік өткізбейтін шарттармен мәмілелер жасалғанда, 
егер Топ активті бақылаудан айырылып қалса, онда мұндай активтерді мойындау тоқтатылады.  

Егер Топ активтерді өткізген кезде оны бақылауды сақтап қалатын болса, онда ол активке 
қатысты сақтап қалған қатысу деңгейінде мойындауды жалғастыра береді, құн өзгеруінен Топқа 
келетін өзгерістер деңгейі анықталады. 

Егер Топ өзіндік борыштық міндеттерді алатын болса, онда ол қаржылық жағдайы туралы 
шоғырланған есептен шығарылады және баланстық құны мен төленген өтемдер арасындағы 
айырмашылық міндеттерді мерзімінен бұрын өтеуден келетін пайданың немесе шығынның 
құрамына енгізіледі. 

Топ өндіріп алу үмітсіз деп мойындалған активтерді есептен шығарады. 

(ix) «Репо» және «кері репо» мәмілелері

Бағалы қағаздарды сату мен кері сатып алу келісімі («репо» мәмілесі) қаржыландыру 
операциялар қамтамалары ретінде қаржылық есептілікте көрсетіледі, бұл орайда бағалы 
қағаздар шоғырланған есепте көрсетілуін жалғастыра береді және контрагенттер «репо» 
келісімдері бойынша кепіл заты ретінде берілген бағалы қағаздар санатына аударылады. 
Сәйкесті міндеттер кредиттік ұйымдардың немесе клиенттердің қаражаттарының құрамына 
енгізіледі. Кері сату келісімшарттары бойынша бағалы қағаздарды сатып алу (кері «репо») 
жағдайға қарай ақша қаражаттары мен олардың баламалары, кредиттік ұйымдардағы немесе 
клиенттердің кредиттер қаражаттары құрамында қамтылады.

(x)  Туынды қаржылық құралдар

Топ өзінің әдеттегі қызметі барысында валюталық нарықтар мен капитал нарықтарында әртүрлі 
туынды қаржылық құралдарды (форвардтарды, айырбастар мен опциондарды қосқанда) 
қолданады. Бұл қаржылық құралдар саудаға арналады және алдымен әділ құн бойынша 
көрсетіледі. Әділ құн базалық құралдар мен басқа да деректерге сәйкес келетін ағымдағы 
нарықтық және келісілген құнның негізінде анықталады. Оң  әділ құндағы туынды қаржылық 
құралдар активтердің құрамында, ал теріс әділ құнмен  міндеттердің құрамында көрсетіледі. 
Көрсетілген құралдармен жасалған операциялар бойынша пайдалар мен шығындар туынды 
қаржылық құралдармен жасалған операциялар бойынша таза кірістер/(шығындар) 
құрамындағы пайда немесе шығын туралы есепте көрсетіледі.

Туынды құралдардың әділ құнының өзгерістері бірден  табыс немесе шығын құрамында 
көрсетіледі. 
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(д)   Қаржылық құралдар, жалғасы

(x)   Туынды қаржылық құралдар, жалғасы

Туынды қаржылық құралдар басқа келісімшарттық қатынасқа («негізгі келісімшарт») кірігуі 
мүмкін. Кіріккен туынды қаржылық құралдар негізгі келісімшарттан ерекшеленеді және ол егер 
кіріккен туынды құралдың экономикалық сипаттамалары мен тәуекелдері негізгі 
келісімшарттың экономикалық сипаттамаларымен және тәуекелдерімен жақын байланыста 
болмаған жағдайларда ғана, егер дәл кіріккен туынды құралдағыдай шарттардағы жекелеген 
құрал туынды құрал анықтамасына сәйкес келсе және егер осы құрамдас құрал кезең ішіндегі 
өзгерістері табыс немесе шығын құрамында көрсетілетін әділ құны бойынша бағаланбаса, 
қаржылық есептілікте жеке туынды қаржылық құрал ретінде көрсетіледі. Әділ құны бойынша 
бағаланатын, өзгерістері табыс пен шығын құрамында көрсетілетін қаржылық активтерге немесе 
қаржылық міндеттерге кіріккен туынды құралдар негізгі келісімшарттан ерекше сипатта 
болмайды. 

Тәуекелдерді хеджирлеу мақсатында Топ туынды қаржылық құралдармен сауда операцияларын 
жүзеге асырғанына қарамастан, аталған операциялар хеджирлеу операцияларын тіркеу 
ережелееріне қолданылатын өлшемдерге жауап бере алмайды. 

(xi)  Активтер мен міндеттерді өзара есепке алу

Қаржылық активтер мен міндеттер өзара орын алмастырады және Топ осы сәтте заңдық 
қорғаныспен қамтамасыз етілген мойындалған сомалар арасында өзара алмастыруды жүргізуге 
және онда  нетто-негізде есеп жүргізу ниеті немесе орындау немесе активтерді сатуға және бір 
мезгілде міндеттерді орындауға құқығы болғанда ғана қаржылық жағдай туралы шоғырланған 
есепте нетто-көрсеткіш ретінде беріледі. Топта осы сәтте заңдық қорғаныспен қамтамасыз 
етілген, егер бұл құқық келешектегі оқиғаларға байланысты туындамаған және әдеттегі қызмет 
барысында, сонымен қатар, Топ немесе контрагенттердің кез келген біреуі міндеттерін 
орындауға қабілетсіз немесе банкрот болғанда  заңды түрде орындауға болатын өзара 
алмастыру жасауға құқығы бар.

(е)   Негізгі құралдар

(i)    Жеке активтер

Негізгі құралдардың нысандары  шоғырландырылған қаржылық есептілікте, қайта бағалау 
құны бойынша бұдан былай көрсетілетін, жинақталған амортизацияны және жер учаскелері мен 
ғимараттарды есепке алмағандағы құнсызданудан келген шығындарды қоспағанда нақты 
шығындар бойынша көрсетіледі.  

Негізгі құралдардың нысаны қолданудың әртүрлі пайдалы мерзімдеріне есептелген бірнеше 
құрамдастардан құралған жағдайда, мұндай құрамдастар негізгі құралдардың жеке нысандары 
ретінде көрсетіледі
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(е)   Негізгі құралдар, жалғасы

(ii)  Қайта бағалау

Жер учаскелері мен ғимараттар жүйелі түрде қайта бағалануы тиіс. Қайта бағалау кезеңділігі 
қайта бағалануы тиіс ғимараттардың әділ құнының өзгерістеріне қарай жасалады. Пайданың 
немесе шығынның құрамында көрсетілген нысандарды құнын қайта бағалау нәтижесінде 
алдыңғы өтемдерді есепке алмағанда, «Жер учаскелері мен ғимарат» санатына жататын жер 
учаскелері мен ғимараттардың қайта бағалау құнын өсіру нәтижесі басқа жиынтық кіріс 
құрамында қамтылады. Мұндай жағдайда қайта бағалау нәтижесі пайданың немесе шығынның 
құрамында қамтылады. Басқа да жиынтық кірістің құрамында көрсетілген нысандардың құнын 
қайта бағалау нәтижесінде алдыңғы артық төлемдерді есептен шығару жағдайларын қоспағанда, 
«Жер учаскелері мен ғимарат» санатына жататын жер учаскелері мен ғимараттардың қайта 
бағалау құнын төмендетілген нәтижесі басқа да жиынтық кірістің құрамында қамтылады. 
Мұндай жағдайда қайта бағалау басқа да жиынтық кірістің құрамында қамтылады.

(iii) Амортизация

Негізгі құралдар бойынша амортизация болжанған тиімді қолдану мерзімі ішінде теңдей 
үлестермен есептеу әдісімен есептеледі және ол пайданың немесе шығынның құрамында 
қамтылады. Амортизация нысанды алған күннен, ал негізгі құралдардың шаруашылық тәсілмен 
тұрғызылған нысандары – нысанның құрылысы аяқталған және ол пайдалануға дайын болған 
сәттен бастап есептеледі. Жер учаскелері бойынша амортизация есептелмейді. Негізгі 
құралдардың әртүрлі нысандар пайдалы қолдану мерзімі  келесі үлгіде  берілуі мүмкін:

-     ғимарат
-     көлік құралдары
-     Компьютерлік және банктік жабдықтар   
-     жалға алынған меншікті жақсарту  
-     басқасы        

67 жыл
7 жыл
4-тен 10 жылға дейін
5 жыл
5-тен 20 жылға дейін 

(ж) Материалдық емес активтер

Сатып алынған материалдық емес активтер жинақталған амортизация мен құнсызданудан 
келген шығындарды есептен шығарып, нақты шығындар бойынша көрсетіледі. 

Арнайы бағдарламалық қамтамалардың  лицензияларын сатып алу мен оларды енгізуге 
жұмсалған шығындар сәйкесті материалдық активтер емес құнына капиталдандырылады.

Материалдық емес активтер бойынша амортизация болжанған мерзім ішіндегі ескіруді теңдей 
есептеу әдісі бойынша есептеледі және пайданың немесе шығынның құрамында қамтылады. 
Материалдық емес активтерді пайдалы қолдану мерзімі 1 жылдан 25 жылға дейін құбылады.

(з)   Сату үшін ұсталатын активтер

Ұзақ мерзімдік активтер, құрамға кіретін активтер мен міндеттердің өтем құны бәрінен бұрын 
ұзақ мерзім қолданудан емес, сату есебінен келеді, олар сату үшін ұсталатын активтер санатқа 
анықталады. Сату үшін ұсталатын активтер санатына жатқызбас бұрын Топтың есептік 
саясатына сәйкес активтерге немесе топтан шығу құрамдастарына қайта бағалау жүргізіледі. 
Сәйкесінше, активтерге немесе шығу тобына бағалау аз дегенде екі шама бойынша жасалады: 
баланстық құн немесе сатылым шығындарын есепке алмағандағы әділ құн.
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(и)  Құнсыздану

Топ әрбір есеп кезеңінің аяғында қаржылық активтің немесе қаржылық активтер тобының  
құнсыздану шынайы көрсеткіштеріне бағалау жүргізеді. Мұндай көрсеткіштер кездескен 
жағдайда, Топ құнсызданудан келген кез келген шығынның көлемін бағалайды.

Қаржылық актив немесе қаржылық активтер тобы құнсызданады және құнсыздану шығындары 
қаржылық активке бастапқы мойындау (шығын орын алған жағдайда) жасалғаннан кейін орын 
алған бір немесе бірнеше оқиғалар нәтижесінде құнсызданудың шынайы орын алу дәлелдері 
болған жағдайда, аталған оқиға (немесе оқиғалар) қаржылық актив немесе қаржылық  активтер 
тобының келешекке болжанған ақша қаражаттарының ағымына әсер ету шартымен, 
сенімділіктің жеткілікті деңгейінде бағаланады.

Қаржылық активтердің құнсыздануының шынайы куәлігінің құрамына орындалмаған 
міндеттер (дефолт) немесе Топ кез келген басқа жағдайларда қарастырмайтын  қарыз алушының 
келісімшарт бойынша міндеттерді немесе келісімшарт шарттары бұзуы, қаржылық активті 
немесе қаржылық  активтер тобын қайта құрылымдағанда, қарыз алушының немесе эмитенттің 
банкротқа ұшырауы, құнды қағаздарға арналған белсенді нарықтан жоғалып кетуі, қамтамасыз 
ету немесе топқа кіретін қарыз алушылардың төлем қабілетінің нашарлауы немесе аталған топқа 
кіретін қарыз алушының міндеттерін (дефолт) орындамауына байланысты экономикалық 
шарттардың, басқа бақылаудағы активтер тобына қатысты мәліметтердің өзгеруі себебінен 
кешіктірілген төлемдер кіреді.

Қолдағы сатуға арналған үлестік құнды қағаздардағы инвестицияның әділ құнының сол құнды 
қағаз бойынша нақты шығындардан төменгі құнға дейін айтарлықтай немесе үздіксіз төмендеу 
құнсызданудың шынайы куәлігі болып табылады. 

(i)    Амортизацияланған құн бойынша көрсетілетін қаржылық активтер

Амортизацияланған құн бойынша көрсетілетін қаржылық активтер негізінен кредиттер мен 
басқа дебиторлық берешектерден (бұдан былай, «кредиттер мен дебиторлық берешек») тұрады. 
Топ ықтимал құнсыздануды анықтау мақсатында жүйелі түрде кредиттер мен дебиторлық 
берешектерге бағалау жүргізеді.

Топ алдымен құнсыздану шынайы куәлігін жеке тұрғанда айтарлықтай көлемді кредиттер мен 
дебиторлық берешектер бойынша жеке және жеке тұрғанда айтарлықтай көлемді қамтымайтын 
кредиттер мен дебиторлық берешектерді ұжымдық негізде бағалайды. Жеке бағаланатын 
көлемді немесе ондай болмаған кредиттер мен дебиторлық берешектер бойынша Топ 
құнсызданудың шынайы дәлелдерін анықтамаған жағдайда, кредиттер мен дебиторлық 
берешектер кредиттік тәуекелдері өзіне ұқсас кредиттер мен дебиторлық берешектер тобына 
енгізіледі және ұжымдық негізде активтер тобының құрамындағы құнсыздануы бағаланады. 
Құнсыздану мәні жеке бағаланатын,  құнсызданудан келген шығындар туындап отыратын 
немесе орын алуы тоқтамаған кредиттер мен дебиторлық берешектердің  құнсыздану мәні 
ұжымдық бағалауға алынбайды. 
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(i)   Амортизацияланған құн бойынша көрсетілетін қаржылық активтер, жалғасы

Кредит немесе дебиторлық берешектер бойынша құнсызданудан келген шығынның шынайы 
дәлелдемелері болған жағдайда, шығын сомасы кредиттің немесе дебиторлық берешектердің  
баланстық құны мен өтелетін кепілдіктер құнын қосқандағы ақша қаражаттарының келешекке 
болжанған ағымдарының ағымдағы сәтте келтірілген құны мен кредит немесе дебиторлық 
берешектер бойынша бастапқы тиімді пайыздық мөлшерлемені қолдана отырып, дисконтталған 
қамтамасыз ету құны арасындағы айырмашылық ретінде өлшенеді.  Жасалған 
келісімшарттардың шарттарына сәйкес келген ақша қаражаттары және ағымдағы 
экономикалық жағдайды білдіретін, қолдағы сәйкесті ақпараттардың негізінде түзету жасалған 
шығындарға қатысты тарихи тәжірибе ақша қаражаттарының болжанған ағымдарын анықтауға 
негізі бола алады. 

Кейбір жағдайларда кредит немесе дебиторлық берешектер бойынша құнсызданудан келген 
шығын  сомасын анықтауға қажетті қолдағы ақпарат шектелуі немесе ағымдағы шарттармен 
және жағдайлармен сәйкес келмеуі мүмкін. Қарыз алушы қаржылық қиындықтарға түскен, ал 
ұқсас қарыз алушыларға қатысты қол жетімді ақпараттар көлемі шектеулі болған жағдайда, 
осындай оқиға орын алуы мүмкін. Осыған ұқсас жағдайларда Топ құнсызданудан келген шығын 
сомасын анықтау үшін өз тәжірибесі мен пайымын пайдаланады. 

Кредиттер мен дебиторлық берешектердің құнсыздануынан келген барлық шығындар табыс 
немесе шығын құрамында көрсетіледі және өтелетін құнның келесі өсуі құнсызданудан келген 
шығындар  мойындалғаннан кейін орын алған оқиғалармен нақты байланысты болған кезде 
ғана қалпына келтірілуі тиіс.  

Кредит немесе дебиторлық берешектер бойынша берешектерді өндіру мүмкін болмаған 
жағдайда, кредиттердің құнсыздануы бойынша сәйкесті қордың есебінен кредит есептен 
шығарылады. Мұндай Кредиттер (кредиттердің құнсыздануы бойынша сәйкесті қорлар) кредит 
бойынша берешектерді өндіру мүмкін еместігін және кредит бойынша берешектерді өндіру 
жөнінде барлық қажетті жосықтардың орындалғанын басшылық анықтағаннан кейін есептен 
шығарылады. 

(ii)   Нақты шығындар бойынша көрсетілетін қаржылық активтер

Нақты шығындар бойынша көрсетілетін қаржылық активтерге, қаржылық  активтер құрамына 
кіретін, олардың әділ құнын жеткілікті болатындай сенімді деңгейде анықтау мүмкін 
болмағандықтан, әділ құны бойынша көрсетілмейтін, қолдағы сатуға арналған, бағамдалмайтын 
үлестік құралдар кіреді. Мұндай инвестициялардың құнсызданғаны туралы шынайы белгілер 
кездескен жағдайда, құнсызданудан келген шығындар инвестициялардың баланстық құны мен 
ұқсас қаржылық активтер бойынша табыстың ағымдағы нарықтық нормаларын қолдана 
отырып, дисконтталған ақша қаражаттарының келешекке болжанған ағымдарының ағымдағы 
сәтте келтірілген құны арасындағы айырмашылық ретінде есептеледі. 

Аталған инвестицияның құнсыздану шығындарының барлығы табыс немесе шығын құрамында 
көрсетіледі және қалпына келтірілмейді. 
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(iii) Сатуға арналған қолда бар қаржылық активтер 

Сатуға арналған қолдағы қаржылық активтердің құнсыздану шығындары басқа жалпы кірістің 
құрамында мойындалған жинақталған шығынды қайта сыныпталған түзетулер түрінде табыс 
немесе шығын құрамына аудару арқылы мойындалады. Басқа жалпы кірістің құрамынан табыс 
немесе шығын құрамына қайта сыныпталған жинақталған шығындар, негізгі және амортизация 
сомасының кез келген төлемдерін алып тастағандағы сатып алу құны мен бұған дейін табыс 
немесе шығын құрамында мойындалған - құнсыздану шығындарын алып тастағандағы 
ағымдағы әділ құн арасындағы айырмашылық түрінде беріледі. Ақшаның уақытша құнына 
жататын, құнсыздану бойынша қордың өзгерістері пайыздық кірістің құрамдас бөлшегі ретінде 
көрсетіледі. 

Келесі кезеңде  сатуға арналған қолдағы құнсызданған борышкерлік құнды қағаздардың әділ 
құны өскен және өсу құнсызданудан келген шығынды табыс немесе шығын құрамында 
мойындағаннан кейінгі  оқиғалармен шынайы байланысы болуы мүмкін жағдайда, құнсыздану 
шығындары қалпына келеді және қалпына келген көрсеткіш табыс немесе шығын құрамында 
мойындалады. Алайда сатуға арналған қолдағы құнсызданған борышкерлік құнды қағаздардың 
әділ құнын келесі кезеңде қандай да бір қалпына келтіру басқа жалпы кірістің құрамында 
мойындалады.

(iv)  Қаржылық емес активтер 

Кейінгі қалдырылған салықтардан өзгеше қаржылық емес активтер әрбір есеп күніндегі жай-
күй бойынша құнсыздану белгілеріне қарай бағаланады. Гудвилдің өтелетін құны әрбір есеп 
күніндегі жай-күй бойынша бағаланады. Қаржылық емес активтердің өтелетін құны – бұл  
сатылу бойынша шығындар мен қолдану құндылығын алып тастағандағы әділ құнның ең 
жоғарғы көрсеткіш. Қолдану құндылығын анықтаған кезде ақша қаражаттарының келешекке 
болжанған ағымдары ақшаның уақытша бағасының ағымдағы нарықтық құны мен сол активке 
тән тәуекелдерді көрсететін, салық салынғанға дейінгі дисконттау мөлшерлемесін қолдана 
отырып, ағымдағы сәттегі келтірілген бағасына қарай дисконтталады. Өзге активтерден 
туындайтын ақша қаражаттары ағымдарынан тәуелсіздік деңгейі жоғары, ақша 
қаражаттарының ағымдарын тудырмайтын актив үшін өтелетін құн активті иеленетін ақша 
қаражаттарын туындататын активтердің тобы бойынша анықталады. Ақша қаражаттарын 
туындататын активтің немесе активтер тобының  баланстық құны оның өтелетін құнынан асып 
кеткен кезде құнсыздану шығындары мойындалады.

Қаржылық емесых активтерден келген барлық құнсыздану шығындары табыс немесе шығын 
құрамында көрсетіледі және өтелетін бағасын анықтау кезінде қолданылатын бағалауда 
өзгерістер болған жағдайларда ғана қалпына келтірілуі тиіс. Баланстық құны активтің 
құнсыздануынан келген кез келген шығын, егер де құнсыздану шығындары шоғырланған 
қаржылық есептілікте көрсетілмесе құрылу мүмкін болған мұндай баланстық құннан 
(амортизация мен ескіруді алып тастағанда) артық болмаған көлемі ғана қалпына келтірілуі тиіс. 
Гудвилдің құнсыздануынан келген шығындарға жазылған сомалар қалпына келмейді.
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(к)  Қорлар

Орын алған оқиғалар нәтижесінде Топ алдында заңдық немесе негізделген міндеттер туындаған 
жағдайда қаржылық жағдай туралы шоғырландырылған есепте қор қамтылады және аталған 
міндеттерді орындау үшін қаражаттар қарастырылуы керек болуы ықтимал. Егер мұндай 
міндеттердің сомасы айтарлықтай болса, онда қорлар - салық салынғанға дейінгі дисконттау 
мөлшерлемелерін қолдана отырып, ақшаның уақытша құнын ағымдағы нарықтық бағалауды 
көрсететін және  осы міндеттерге тән тәуекелдерді қамтитын келешекте болуы ықтимал  ақша 
қаражаттарының ағымдарын дисконттау арқылы анықталады.

(л)  Кредиттік сипаттағы міндеттер

Топ ағымдағы шаруашылық қызметті жүзеге асыру барысында, құрамына қолданылмаған 
кредиттік желілер, аккредитивтер мен кепілдіктер кіретін кредиттік сипаттағы шартты 
міндеттерді қабылдайды және  кредиттік сақтандырудың басқа да формаларын көрсетеді.  

Қаржылық кепілдіктер – бұл белгілі бір дебитор қарызгерлік құралдың шарттарында белгіленген 
мерзімде төлем жасай алмау нәтижесінде келген шығындарға жасалған қаржылық кепілдіктерді 
ұстаушыға компенсациялау мақсатындағы белгілі бір төлемдер жасауды Топқа міндеттейтін 
келісімшарттар. 

Қаржылық кепілдіктерге қатысты міндеттер алдымен мәмілеге шығындарын есепке 
алмағандағы әділ құн бойынша танылады және ол кейінірек ең жоғарғы келесі екі шамада 
бағаланады: осы кепілдіктер бойынша ықтимал шығындарға есептелген жинақталған 
амортизацияны немесе қордың шамасын есепке алмағандағы бастапқы деп танылған сомада. 
Шығынның туындау ықтималдығы жоғары болғанда және мұндай шығын көлемі сенімділіктің 
жеткілікті деңгейінде өлшенуі ықтимал болғанда ықтимал қаржылық кепілдіктер мен басқа  
кредиттік сипаттағы міндеттердің шығындарына есептелген қорлар мойындалады. 

Қаржылық кепілдіктер бойынша міндеттер мен кредиттік сипаттағы басқа міндеттерге жасалған 
қорлар  басқа да міндеттердің құрамына енгізіледі. 

Келесі  жағдайларды есепке алмағанда,  кредиттер беруге қатысты міндеттер 
шоғырландырылған қаржылық есептілікте мойындалмайды:

– Топ әділ құн бойынша бағаланған қаржылық міндеттердің санатында  анықтаған, 
кредиттерді беруге қатысты міндеттерді, кезең ішіндегі пайданың немесе шығынның 
құрамында көрсетілген өзгерістер;

– Топта кредиттерді беруге қатысты міндеттер туындағаннан кейін сатып алынған активтерді 
бұрын сатқан, туынды қаржылық құралдар ретінде қарастырылатын аспаптар сыныбына 
жататын кредиттерді беруге қатысты тәжірибесі  болған жағдайда,;

– нетто–шама келісімшарты сәйкес есептелетін кредиттерді беруге қатысты міндеттер, ақша 
қаражаттары немесе басқа  қаржылық құралдарын өткізу немесе шығару;

– нарықтан төмен  мөлшерлемеде  кредиттер бойынша міндеттер. 

(м)  Акционерлік капитал

i)     Жай акциялар

Жай акциялар капитал сияқты сыныпталады. Жай акциялар мен акциялардың опциондарын 
шығаруға тікелей байланысты шығындар, кез келген салықтық әсерді есепке алмағанда, 
капиталдың төмендету ретінде мойындалады.
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(м)  Акционерлік капитал, жалғасы

(ii)  Артықшылық берілген акциялар

Сатып алынбайтын және дивидендтер төленуі міндетті емес артықшылық берілген акциялар 
капитал  құрамында көрсетіледі. 

Мәміле бойынша шығындарды есепке алмағандағы міндеттердің сипатындағы шоғырланбалы 
артықшылық берілген акциялардың бөліктері қаржылық жағдай туралы шоғырландырылған 
есепте міндеттер ретінде қамтылады. Мұндай акциялардың сәйкесті шоғырланбалы 
дивидендтері пайда немесе шығын және басқа да жиынтық кіріс туралы есепте пайыздық 
шығыстар ретінде мойындалады. Артықшылық берілген шоғырланбалы акцияларды шығарған 
кезде, міндеттер бөліктерінің әділ құнын анықтауда баламалы айырбасталмайтын 
облигацияларға арналған нарықтық мөлшерлеме қолданылады; бұл сома сатып алу кезіндегі 
ұзақ мерзімдік міндеттердің өтеу жасалғанға дейінгі амортизацияланған құн негізінде 
анықталады.

(iii) Өз акцияларын сатып алу 

Топ өз акцияларын сатып алған жағдайда, осы сатып алумен тікелей байланысқан шығындарды 
қоса есептегендегі төленген сома шоғырландырылған қаржылық есептілікте капиталдың 
төмендеуі ретінде қамтылады.

(iv)  Дивидендтер

Топтың дивидендтерді жариялауы және төлеу мүмкіндігі Қазақстан Республикасының 
қолданыстағы заңнамасында реттеледі. 

Жай акциялар бойынша дивидендтер жариялануына қарай, шоғырландырылған қаржылық 
есептілікте белгіленбеген пайданы  қолдану ретінде көрсетіледі.

(н)  Салық салу

Табыс салығының сомасына ағымдағы салық сомасы мен кейінге қалған салық сомасы кіреді. 

Табыс салығы, басқа жиынтық кірістің құрамында көрсетілетін операцияларға жататын немесе 
басқа жиынтық кірістер құрамында немесе тікелей капитал шоттарында сәйкесінше пайданың 
немесе шығынның құрамында көрсетілетін операциялардың сомаларын есепке алмағанда, 
толық көлемде қамтылады. 

Ағымдағы табыс салығының шығынына жыл ішіндегі салық салынатын пайдаға немесе 
салықтық залалға қатысты төленетін және қолданыстағы немесе есеп берілген күнгі қолданыста 
болған, сондай-ақ өткен жылғы  табыс салығына жасалған түзетулермен қоса, салықтық 
мөлшерлемелер негізінде есептелген салық сомасы кіреді.   

Кейінге қалдырылған салықтық активтер мен кейінге қалдырылған салықтық міндеттер, 
олардың салықтық базасында және шоғырландырылмаған қаржылық есептілікте көрсету 
мақсатында анықталатын активтер мен міндеттердің баланстық құндары арасында туындайтын 
мезгілдік айырмаларға қатысты көрсетіледі. Кейінге қалдырылған салықтық активтер мен 
кейінге қалдырылған салықтық міндеттер келесі мезгілдік айырмаларға қатысты 
мойындалмайды: Гудвил мен төмендетілмейтін салық салу базасын қайтаруға қатысты, 
активтер мен міндеттерге қатысты айырмашылықтар, алдымен бухгалтерлік және де салық салу 
табысына әсер етпейтін деректерді қайтару; сондай-ақ бас кәсіпорын аталған 
айырмашылықтардың жүзеге асу уақытын бақылауға мүмкіндігі болған және осы мезгілдік 
айырмалардың жақын келешекте жүзеге аспайтынына сенімділік болған жағдайда, 
инвестициямен және еншілес кәсіпорындармен байланысты мезгілдік айырмалар. 
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(н)  Салық салу, жалғасы

Кейінге қалдырылған салықтық активтердің және кейінге қалдырылған салықтық міндеттердің 
есебі Топтың активтер мен міндеттердің баланстық құнын өтеуге немесе жабуға есептік кезеңнің 
аяғына жоспарлаған тәсілдерге тәуелді болып келетін салықтық салдарды қамтиды. 

Кейінге қалдырылған салықтық активтердің және кейінге қалдырылған салықтық міндеттердің 
шамасы, мерзімдік айырма қалпына келтірілген кезде келешекте қолданылатын салықтық 
мөлшерлемелер ескеріле отырып, есеп күніндегі  күй-жай бойынша қолданыста болған немесе 
қолданысқа енгізіліп қойған заңдарға сүйене отырып, анықталады.

Кейінге қалдырылған салықтық активтер, мезгілдік айырмаларды, салыққа қатысты 
қабылданбаған шығындар мен пайдаланылмаған салықтық жеңілдіктерді жабуға жеткілікті 
болатын келешекте табыс салығын алуға мүмкіндік беретіндей шамада көрсетіледі. Кейінге 
қалдырылған салықтық активтердің көлемі есептен шығарылған мезгілдік айырмаларды 
қолдануға мүмкіндік беретін, табыс салығы алынбауы ықтимал деңгейге төмендетіледі. 

(о)  Кірістер мен шығыстарды мойындау

Пайыздық кірістер мен шығыстар тиімді пайыздық мөлшерлеме әдісін қолдана отырып,  табыс 
немесе шығын құрамында көрсетіледі.

Кредиттерді ұйымдастырған үшін комиссиялар, кредиттерге қызмет көрсеткені үшін 
комиссиялар мен кредиттер бойынша жалпы кірістің ажыратылмас бөлшегі ретінде 
қарастырылатын басқа да комиссиялар, сондай-ақ мәмілелерге қатысты сәйкесті шығындар 
келешек кезеңдердің кірістері ретінде көрсетіледі және тиімді пайыздық мөлшерлеме әдісін 
қолдана отырып,  қаржылық құрал әрекет еткен болжанған мерзім ішіндегі пайыздық шығыстар 
ретінде амортизацияланады. 

Басқа комиссиялар, сондай-ақ басқа кірістер мен шығыстар сәйкесті қызметтер ұсынылған күнгі 
табыс немесе шығын құрамында көрсетіледі.

Дивидендтер түріндегі кіріс дивидендтер жарияланған күнгі табыс немесе шығын құрамында 
көрсетіледі. 

Операциялық жалдау келісімшарттары бойынша төлемдер жалдау әрекет еткен мерзімнің бүкіл 
бойында теңдей кезеңдер ішінде табыс немесе шығын құрамында мойындалады. Алынған 
жеңілдіктер сомасы жалдау әрекет еткен мерзімнің бүкіл бойындағы жалдау бойынша 
шығыстардың жалпы көрсеткішін төмендетеді.

(п)  Сегменттік есептілік 

ҚЕХС 8 «Операциялық сегменттер» талаптарына сәйкес Топтың қызметі келесі төрт 
операциялық  бизнес-сегменттен тұрады: банктік қызмет, қаржылық лизинг, сақтандыру және 
брокерлік қызмет. Қаржылық лизинг, сақтандыру және брокерлік қызмет бойынша сегмент бұл 
шоғырланған қаржылық есептілікте жеке ашылып көрсетілмейді, өйткені ол ҚЕХС 8 
«Операциялық сегменттер» белгілеген сандық лимиттерден аспайды. Негізінен активтер 
Қазақстан Республикасының аумағында жинақталған және кірістер мен таза 
шығынның/табыстың басым бөлігі Қазақстан Республикасында жасалған операциялар және 
соған байланысты әрекеттер нәтижесінде алынды. Топ жағдайында операционных шешімдерді 
қабылдауға жауапты басты тұлға - Басқарма төрағасы жалпы Топқа қатысты ақпараттарды 
алады және қарастырады.
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(р)  Сақтандыру келісімшарттары

(i)   Келісімшарттарды сыныптандыру 

Топ басқа тараптың сақтандыру тәуекелінің айтарлықтай бөлігін өзіне алатын (бұдан былай - 
«сақтандырушы») келісімшарттар, соған сәйкес сақтандырушыға немесе басқа бенефициарға 
теріс әсер ететін келешекте орын алуы мүмкін оқиғаларда («сақтандыру оқиғасы») 
сақтандырушыға немесе басқа бенефициарға өтемақы төлеуге келісім беретін келісімшарт 
ретінде сыныпталатын сақтандыру келісімшарттары. Сақтандыру тәуекелі — бұл тәуекел 
қаржылық тәуекелден өзгеше. Қаржылық тәуекел - бұл келешекте бір немесе бірнеше анықталған 
пайыздық мөлшерлемелердің, бағалы қағаздар құнының, тауарлар құнының, валюталық 
бағамның, құн немесе мөлшерлеме индексінің, кредиттік рейтингтің немесе кредиттік индекстің 
немесе келісімшарт тараптарына тән емес басқа ауыспалы шарттардың өзгеруінен орын алуы 
мүмкін тәуекел. Сондай-ақ, сақтандыру келісімшартымен белгілі бір қаржылық тәуекел де 
берілуі мүмкін. 

Сақтандыру оқиғасы Топтың айтарлықтай қосымша сақтандыру өтемақыларын төлеуіне алып 
келген жағдайларда ғана сақтандыру тәуекелі үлкен болып есептеледі. Келісімшарт сақтандыру 
келісімшарты ретінде мойындалған сәттен бастап және осы келісімшарт бойынша барлық 
құқықтар мен міндеттер орындалғанға немесе аяқталғанға дейін сақтандыру келісімшарты 
түрінде сыныпталады. 

Сақтандыру тәуекелі сақтандырушыдан Топқа өткізілген сақтандыру келісімшарттары 
айтарлықтай емес деп есептеледі, қаржылық құралдар ретінде сыныпталады.

(ii)  Сақтандыру келісімшарттарын мойындау және бағалау

Сыйақылар

Жалпы сақтандыру бойынша есептелген сыйақыларға жалпы алғанда немесе ішінара келесі 
есептік кезеңге қатынасы бар немесе жоқ екендігіне қарамастан, ағымдағы жылы күшіне кірген 
сақтандыру келісімшарттары бойынша сақтандыру сыйақылары кіреді. Сыйақылар 
делдалдардың комиссияларымен бірге есептелген жалпы сома түрінде беріледі және оған 
сыйақылар бойынша салықтар мен алымдар кірмейді. Алынған сыйақылардың еңбекпен 
алынған бөлігі кіріс ретінде мойындаладыс. Сақтандырылған тәуекел құрылымының негізінде, 
сақтандыру кезеңі ішінде сақтандыруды жабу басталған күннен бастап сыйақылар еңбекпен 
келген деп мойындалады. Қайта сақтандыруға берілген сыйақылар қайта сақтандыру жөніндегі 
қызметтердің құрылымына сәйкес шығыстар ретінде мойындалады. Мойындалмаған қайта 
сақтандыруға берілген сыйақылардың бөлігі алдын ала жасалған төлем ретінде қарастырылады.

Еңбекпен табылмаған сыйақылардың қоры

Еңбекпен келмеген сыйақылардың қоры келесі немесе одан кейінгі қаржылық жылдары 
табылады деп болжанған, қабыл етілген жалпы сыйақылардың бөлігін білдіреді, күнделікті 
пропорция әдісін қолдана отырып, әрбір сақтандыру келісімшартына жеке-жеке есептеледі. 
Сақтандыру келісімшарты жабатын кезең ішіндегі тәуекел деңгейінің кез келген өзгерістерін 
көрсету үшін қажетті болған жағдайларда қорға түзету жасалады. 
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(р)  Сақтандыру келісімшарттары

(ii)  Сақтандыру келісімшарттарын мойындау және бағалау, жалғасы

Кінәраттар

Кінәраттар қаржылық жыл ішінде төленген, талаптардан және кінәраттарды реттеуге қатысты 
шығыстардан тұрады, ол төленбеген кінәраттар жөніндегі қордың өзгерістерімен бірге жүреді. 

Төленбеген кінәраттар жария етілген, етілмегеніне қарамастан, келтірілген бірақ есеп күні 
төленбеген барлық кінәраттарды толықтай реттеу бойынша, сондай-ақ кінәраттарды реттеу 
бойынша сәйкесті ішкі және сыртқы шығындарды бағалау шеңберінде Топ құрған қорлардан 
тұрады. Төленбеген кінәраттар, кінәраттарды реттеу бойынша жосықтарға өзгерістерден, 
заңнама өзгерістерінен, өткен тәжірибе мен тенденциялар секілді ішкі және сыртқы болжанған 
факторлардың ықпалын назарға ала отырып, дербес кінәраттар мен орын алғанымен, әлі де 
жарияланбаған кінәраттар есебінен жасалған қорлардан тұрады. Төленбеген кінәраттардың 
қорлары дисконтталмайды. 

Басшылық кінәраттар жөніндегі және өтемақыға байланысты брутто қорлар қайта сақтандыру 
есебінен, қазіргі сәттегі қолдағы ақпараттар негізінде әділ көрсетілген деп есептегенімен, келесі  
ақпараттар мен оқиғалардың пайда болуы нәтижесінде соңғы міндеттер өзгеретін болады және 
құрылған қордың айтарлықтай түзетілуіне алып келуі мүмкін. Өткен кезеңдерде құрылған 
кінәраттар жөніндегі қорлардың сомаларына қатысты түзетулер, осындай түзетулер жасалған 
кезеңдегі  шоғырланған қаржылық есептілікте көрсетіледі және егер көлемді болмаса, ашылып 
көрсетіледі. Қолданылған әдістер мен жасалған бағалаулар жүйелі түрде қайта қарастырылып 
отырады. 

(с)  Тоқтатылған қызмет

Тоқтатылған қызметі Топ бизнесінің құрамдас бөлігі, Топтың басқа бөліктерінен нақты 
ерекшеленіп тұруы мүмкін қызметі пен ақша қаражаттарының ағымдары төмендегідей сипат 
алады: 

• қызметтің немесе операциялар жасалатын географиялық ауданның айтарлықтай ерекше 
түрі;

• қызметтің немесе операциялар жасалатын географиялық ауданның айтарлықтай ерекше 
түрін шығарудың бірыңғай үйлестірілген жоспарының бөлігі болып табылады; немесе 

• ары қарай қайта мақсатына ғана сатып алынған еншілес кәсіпорын болып табылады.

Қызметі шығарылған сәтте немесе осы қызмет сатуға арналған ретінде тоқтатылған ретінде 
сыныптау өлшемдеріне жауап берген кезде және соңғысы бұрын орындалса, қызмет 
сыныпталады. 

Қызмет тоқтатылған  ретінде сыныпталған кезде, табыс немесе шығын және басқа жалпы кіріс 
туралы есептің салыстырмалы мәліметтері сәйкесті салыстырмалы кезеңнің басынан бастап бұл 
қызмет тоқтатылғандай сипатта беріледі. 
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(т)  Қолданысқа енгізіле қоймаған жаңа стандарттар мен түсіндірмелер

2016 жылдың 31 желтоқсанындағы жай-күй бойынша күшіне енбеген стандарттар мен 
түсіндірмелерге жасалған бірнеше жаңа стандарттар, түзетулер осы шоғырланған қаржылық 
есептілікті дайындау кезінде қолданылмады. Жаңа енгізілгендердің арасынан төмендегі 
стандарттар, түзетулер мен түсіндірмелер Топтың қызметіне әлеуетті түрде ықпал етуі мүмкін. 
Топ аталған стандарттарды, түзетулер мен түсіндірмелерді, олар күшіне енгізілген сәттен бастап 
қолдануды жоспарлап отыр. 

(i)   ҚЕХС (IFRS) 9 «Қаржылық құралдар»

2014 жылдың шілдесінде жарияланған «Қаржылық құралдарды» қолданыстағы ҚЕХС (IFRS) 39 
«Қаржылық құралдар: мойындау және бағалау» алмастырады және жаңа үлгісін басшылықтың 
қарастырған қаржылық активтерді сыныптау мен бағалауға, соның ішінде құнсыздануды 
бағалау мен хеджерлеуді тіркеу жөніндегі жаңа жалпы талаптарды бағалауға қажетті күтілген 
кредиттік залалдардың жаңа үлгісін қоса қарастырады. 

Сыныптандыру және бағалау

ҚЕХС-те (IFRS) 9 қаржылық активтердің үш негізгі категориясы орнатылған: 
амортизацияланған құнымен бағаланатын, басқа да жиынтық кіріс арқылы әділ құны бойынша 
бағаланатын және  табыс немесе шығын арқылы әділ құны бойынша бағаланатын. ҚЕХС (IFRS) 
9 сәйкес қаржылық  активтердің сыныптамасын негізгі актив пен  келісімшартта қарастырылған 
ақша қаражаттары ағымдарының сипаттамасымен  анықталады. Осылайша стандарт ҚЕХС 
(IAS) 39 осы кезде белгіленген, өтеуге дейін ұсталған, қарыздар мен дебиторлық берешектер және 
қолдағы, сатуға арналған қаржылық  активтердің категориясын ауыстырады. ҚЕХС (IFRS) 9 
сәйкес негізгі келісімшарт қаржылық актив болып табылатын келісімшарттарға кіріккен, ҚЕХС 
(IFRS) 9 қолдану саласына жататын туынды құралдар ешқашан негізгі келісімшарттан 
бөлінбейді. Сыныптандыру жөніндегі стандарттың бұл талаптарының орнына барлық гибридтік 
қаржылық құралдарға қолданылады. Үлестік құралдар әділ құны бойынша бағаланады.

ҚЕХС (IFRS) 9 айтарлықтай деңгейде қаржылық  міндеттерді сыныптауға қатысты ҚЕХС (IAS) 
39 қолданыстағы талаптарын сақтайды. Сонымен қатар, ҚЕХС (IAS) 39 сәйкес,  табыс немесе 
шығын арқылы әділ құны бойынша бағаланатындай сипатта сыныпталған қаржылық 
міндеттердің әділ құнының барлық өзгерістері, табыс немесе шығын құрамында мойындалады, 
ал ҚЕХС (IFRS) 9 сәйкес бұл өзгерістер жалпы алғанда келесі тәртіпте мойындалады:

– осы міндеттер бойынша қаржылық міндеттердің әділ құнының өзгерістерін көрсететін, 
кредиттік тәуекелдің өзгерістерімен шартталған көрсеткіш басқа жалпы кіріс құрамында 
мойындалады;

– міндеттердің әділ құны өзгерістерінің қалған шамалары табыс немесе шығын құрамында 
мойындалады.
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(т)   Қолданысқа енгізіле қоймаған жаңа стандарттар мен түсіндірмелер

(i)    ҚЕХС (IFRS) 9 «Қаржылық құралдар», жалғасы

Құнсыздану

Құнсыздануға қатысты ҚЕХС (IFRS) 9 «күтілген кредиттік шығындардың» келешек 
бағдарланған, ҚЕХС (IAS) 39 белгіленген «келтірілген кредиттік шығындар» үлгісінің орнын 
басатын жаңа үлгіні енгізді. Құнсызданудың жаңа үлгісі амортизацияланған баға мен FVOCI, 
жалдау жөніндегі  дебиторлық берешектері, кредит беруге байланысты кейбір міндеттер мен 
қаржылық  кепілдіктер келісімшарттар бойынша бағаланатын қаржылық активтерге 
қолданылады. Құнсызданудың жаңа үлгісі жалпы алғанда барлық қаржылық активтер, тіптен 
қазір ғана құрылған немесе алынған активтер бойынша табыс немесе шығын  құрамындағы 
күтілген кредиттік шығындарды мойындауды талап етеді. ҚЕХС (IFRS) 9 сәйкес, құнсыздану 
шамасы есеп қаржылық құралдың  дефолт оқиғаларының  салдарынан күтілген кредиттік 
шығындардың есеп күнінен кейінгі мүмкін болған 12 ай («12-айлық ККШ») аясындағы немесе ол 
әрекет еткен күтілген мерзімнің түгеліне дерлік («бүкіл мерзімдегі ККШ») күтілген кредиттік 
шығындар нәтижесінде қаржылық құралға қатысты орын алуы мүмкін дефолт оқиғаларының 
көлемінде күтілген кредиттік шығындардың көлемімен бағаланады. Қаржылық актив бойынша 
мойындалған күтілген кредиттік шығындардың бастапқы шамасы ККШ-тің 12 айлық шамасына 
тең келеді (кейбір сауда дебиторлық берешектерді, жалдау бойынша дебиторлық берешектерді, 
келісімшарт бойынша активтерді немесе сатып алынған немесе құрылған кредиттік-
құнсызданған қаржылық  активтерді (POCI активтер) қоспағанда).

Бастапқы мойындау сәтінен бастап  қаржылық құрал бойынша кредиттік тәуекел айтарлықтай 
көтерілген жағдайда, шығындардың бағалау қоры бүкіл мерзім ішіндегі ККШ көлемінде 
мойындалады.

12 айлық ККШ мойындалатын қаржылық активтер 1-деңгейге жатады; бастапқы мойындау 
сәтінен бастап кредиттік тәуекелдің айтарлықтай көтерілгені байқалған, алайда дефолт оқиғасы 
орын алмаған  қаржылық активтер 2-деңгейге жатады; дефолт оқиғасы орын алған  немесе қалай 
дегенмен де кредиттік-құнсызданған болып табылатын қаржылық активтер 3-деңгейге жатады. 

Күтілген кредиттік шығындарды бағалау өзінің ықтималдық деңгейі бойынша шынайы және 
өлшенген болуы тиіс, ақшаның уақытша құнын көрсетуі және өткен оқиғаларға, ағымдағы  
шарттар мен келешек экономикалық шарттардың болжамына қатысты,  көп шығын 
шығармастан немесе күш салмастан алуға болатын, негіздемелі және расталған ақпарат енгізілуі 
тиіс. ҚЕХС (IFRS) 9 сәйкес кредиттік шығындарды мойындау  ҚЕХС (IAS) 39 сәйкес 
мойындаудан гөрі ертерек жүргізіледі және табыс немесе шығындағы құбылмалылықтың 
артуына алып келеді. Бұл сондай-ақ шығынның бағалау қорының артуына алып келеді, өйткені 
барлық қаржылық активтер бойынша құнсыздануы күтілген шығындар ең аз дегенде 12 айлық 
ККШ және бүкіл мерзім ішіндегі ККШ бағаланатын жалпы қаржылық активтер көлемінде 
бағаланады, ҚЕХС (IAS) 39 сәйкес құнсызданудың шынайы белгілері айқындалған жалпы 
қаржылық активтердің шамадан тыс өсіп кету ықтималдығы анық. 

Ықтималдық деңгейі жоғары күтілген кредиттік шығындарды есептеу ұрынған кредиттік 
тәуекелдің тұғырының түріне, ҚЕХС (IFRS) 9 сәйкес тұғыр жатқызылатын кезеңге,  дербесой 
немесе топтық негіздегі бағаға қарай PDxLGDxEAD (ең аз дегенде кейбір қоржындарға қатысты) 
тәсілінің негізінде жүзеге асатын болады.
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3    Есеп саясатының негізгі ережелері, жалғасы

(т)  Қолданысқа енгізіле қоймаған жаңа стандарттар мен түсіндірмелер

(i)   ҚЕХС (IFRS) 9 «Қаржылық құралдар», жалғасы

Хеджирлеуді есепке алу

Хеджирлеуді есепке алудың жалпы тәртібінің талаптары хеджирлеу есебін жүргізуді 
жеңілдетуге, хеджирлеу есебін тәуекелдерді басқару стратегиясымен мейілінше жақындатуға 
бағытталған. Стандартта  есебі жеке жоба шеңберінде қарастырылатын макро хеджирлеу есебіне 
қатысты тікелей нұсқаулықтар кездеспейді. Топтың ҚЕХС (IAS) 39 сәйкес хеджирлеу есебін 
жүргізуін жалғастыру мүмкіндігіне қатысты есептік саясатты таңдауды ҚЕХС (IFRS) 9 
қарастырады.

ҚЕХС (IFRS) 9-ға көшу  

Сыныптау мен бағалау және құнсыздану бойынша талаптар жалпы алғанда бастапқы қолдану 
күніндегі  бөлінбеген табыс пен қорлардың кіріспе сальдосын түзету  арқылы ретроспективті 
түрде қолданылады  (кейбір босату орын алады). Стандартта өткен кезеңдер ішіндегі 
салыстырмалы мәліметтерді қайта санау туралы талаптарыя кездеспейді.

ҚЕХС (IFRS) 9 2018 жылдың 1 қаңтарында немесе осы күннен кейін күшіне енетін жылдық 
есептік кезеңдер үшін күшіне енеді. Стандартты мерзімінен бұрын қолдануға рұқсат. Топ 
стандартты мерзімінен ерте қолдануды жоспарламайды.

Топ ҚЕХС (IFRS) 9 қолдануға байланысты оның шоғырланған қаржылық есептілігіне әлеуетті 
ықпал етуіне ресми бағалауды бастаған жоқ және  ҚЕХС (IFRS) 9 енгізу үдерісін дайындауға 
бағытталған қандай да бір нақты әрекеттер жасамады. Сәйкесінше, ҚЕХС (IFRS) 9 Топтың 
шоғырланған қаржылық есептілігіне қолданудың қандай ықпал ететіндігін бақылау мүмкін 
болмай отыр.

(ii)  ҚЕХС (IFRS) 16 «Жалдау»

ҚЕХС (IFRS) 16 «Жалдау» жалдауды есепке алуға қатысты ҚЕХС (IAS) 17 «Жалдау», КРМФО 
(IFRIC) 4 «Келісімдегі жалдау келісімшартының белгілерін анықтау», ПКР (SIC) 15 
«Операциялық жалдау – ынталандыру» Түсіндірмесін және ПКР (SIC) 27 «Жалдаудың заңдық 
формасы бар мәмілелердің мәнін талдау» Түсіндірмесін қосқанда, қолданыстағы нұсқаулықты 
алмастырады. Жаңа стандарт қазіргі кезде жалгерді есепке алуда қолданылатын есеп жүргізудің 
қос үлгісінің күшін жояды. Бұл үлгі баланста көрсетілетін қаржылық жалдауды және баланстан 
тыс есептелетін операциялық жалдауды  сыныптандыруды талап етеді. Оның орнына қаржылық 
жалдауды есепке алғанда, қазіргі кезде қолданыстағы есептеумен ұқсастығы жоқ және 
баланстағы жалдауды жоққа шығаратын есептеудің бірыңғай үлгісі енгізіледі. Жалға 
берушілерге арналған есептік ережелер, жалпы алғанда сақталады – жалға берушілер жалдауды 
қаржылық және операциялық деп сыныптауды жалғастыра береді. ҚЕХС (IFRS) 16 2019 
жылдың 1 қаңтарында немесе осы күннен кейін басталатын жылдық есептік кезеңдерге қатысты 
күшіне енеді. ҚЕХС (IFRS) 15 «Келісімшарт бойынша сатып алушымен бірге алатын түсімдер» 
қатар  қолданылатын шартпен стандартты мерзімінен ерте қолдануға рұқсат етіледі. Топ бұл 
стандартты мерзімінен ете қолдануға ниетті емес. Топ ҚЕХС (IFRS) 16 шоғырланған қаржылық 
есептілікке әсер ету мүмкіндігін бағалау үстінде.

(iii) Басқа да өзгерістер

Келесі жаңа стандарттар немесе стандарттарға түзетулер Топтың шоғырланған қаржылық 
есептілігіне айтарлықтай ықпал етпейді деп күтілуде. 

«Ақпараттарды ашу талаптарын қайта қарау жобасы» (ҚЕХС (IAS) 7 Есеп о движении 
Ақшах қаражаттарының қозғалысы туралы есепке түзетулер )

Келешекке көшірілген пайдаланылмаған салықтық шығындардағы кейінгі қалған салықтық 
активтерді мойындау (ҚЕХС (IAS) 12 Табыс алықтарына  түзетулер).
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2016 ж.
мың теңге

2015 ж.
мың теңге

Пайыздық шығыстар 

Клиенттерге берілген кредиттер

Сатуға арналған қолда бар қаржылық активтер 

Ақшалай қаражаттар мен олардың баламалары

Банктер мен басқа қаржылық институттардағы шоттар 

мен депозиттер 

Басқа да активтер

Өзгерісі кезең ішіндегі табыс немесе шығын құрамында 

көрсетілетін əділ құн бойынша бағаланатын қаржылық құралдар

Пайыздық кірістер 

Клиенттердің ағымдағы шоттары мен депозиттері

Шығарылған борышкерлік бағалы қағаздар

Банктер мен басқа қаржылық институттардың қарыздары 

мен депозиттері 

«Репо» мəмілелері бойынша кредиторлық берешек

Қазақстан Республикасы Үкіметінің қаражаты

Тəртіптелген борыш

4    Пайыздық кірістер мен Пайыздық шығыстар 

21,122,649

5,617,123

714,270

452,649

97,053

54,560

28,058,304

(16,831,726)

(1,895,780)

(1,408,701)

(568,287)

(553,419)

(409,186)

(21,667,099)

6,391,205

20,965,012

1,759,674

81,338

71,878

801,716

53,959

23,733,577

(8,998,985)

(2,436,626)

(464,681)

(1,732,055)

(410,739)

(698,901)

(14,741,987)

8,991,590

2016 жылдың 31 желтоқсаны аяқталған жыл ішіндегі пайыздық кірістердің әртүрлі баптарының 
құрамына жалпы сомасы 2,918,697 мың теңгеге (2015 жыл: 3,647,293 мың теңге) тең дербес 
құнсызданған қаржылық активтер кіреді. 
 
2016 жылдың 31 желтоқсаны аяқталған жыл ішінде әділ құны бойынша бағаланатын, өзгерістері  
табыс немесе шығын құрамында көрсетілетін қаржылық құралдармен жасалған операциялардан 
түсетін пайыздық кірістің құрамына қаржылық  активтерге қатысты мойындалған, саудаға 
арналған 54,560 мың теңгеге (2015 жыл: 53,959 мың теңге) тең сома кіреді.

Пайыздық кіріс пен пайыздық шығындардан тұратын қаржылық құралдардың құрамына тиімді 
пайыздық мөлшерлеме әдісін қолдана отырып есептелген, әділ құны бойынша бағаланатын, 
кезең ішіндегі өзгерістері табыс немесе шығын құрамында көрсетілетін қаржылық активтер 
немесе міндеттерге жатпайтын сәйкесінше 28,003,744 мың теңге (2015 жыл: 23,679,618 мың 
теңге) және 21,667,099 мың теңге (2015 жыл: 14,741,987 мың теңге) енгізіледі.
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2016 ж.
мың теңге

2015 ж.
мың теңге

Аударма операциялары

Кепілдіктер мен аккредитивтер бергені үшін комиссия

Ақша қаражатын шешкені үшін комиссия

Банктік карталарға қызмет көрсеткені үшін комиссия

Шетел валютасындағы операциялар бойынша комиссия

Инкассация

Агенттік комиссия

Басқасы

5    Комиссиялық кірістер

1,197,713

949,832

623,321

447,224

377,997

86,346

19,176

120,349

3,821,958

1,116,038

893,291

862,975

393,321

343,848

68,934

23,061

57,948

3,759,416

Комиссияларды қайтару - сақтандыру келісімшартының әрекет мерзімі аяқталғаннан кейін 
жарияланған кінәраттар бойынша, шартсыз, агенттерге соманың бөлігін қайтару.

2016 ж.
мың теңге

2015 ж.
мың теңге

Сақтандыру жөніндегі комиссияны қайтару 

Аударма операциялары

Банктік карталарға қызмет көрсеткені үшін комиссия

Кепілдіктер мен аккредитивтер шығару

Бағалы қағаздар операциялары

Басқасы

6    Комиссиялық шығыстар

479,120

131,655

64,176

12,010

333

39,176

726,470

333,848

112,642

45,997

10,511

7,344

156,912

667,254

7    Өзгерісі кезең ішіндегі табыс немесе шығын құрамында көрсетілетін 
     әділ құн бойынша бағаланатын қаржылық құралдармен жасалған 
     операциялардан келетін таза табыс

2016 ж.
мың теңге

2015 ж.
мың теңге

Туынды қаржылық құралдар

Борышкерлік қаржылық құралдар

833,390

(86,065)

747,325

10,307,907

(16,797)

10,291,110

2016 жылдың 31 желтоқсаны аяқталған жыл ішіндегі, өзгерісі кезең ішіндегі табыс немесе 
шығын құрамында көрсетілетін әділ құн бойынша бағаланатын қаржылық құралдармен 
жасалған операциялардан келетін таза табыстың құрамына саудаға арналған қаржылық 
активтерге қатысты мойындалған 833,390 мың теңгеге (2015 жыл: 10,309,641 мың теңге 
көлеміндегі табыс) тең табыс сомасы кіреді. 
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2016 ж.
мың теңге

2015 ж.
мың теңге

Дилингтік операциялар, нетто

Қайта бағалаудан кейінгі бағамдық айырмашылық , нетто

8    Шетел валютасымен жасалған операциялардан таза табыс (шығын) 

1,372,511

187,634

1,560,145

1,571,923

(14,735,320)

(13,163,397)

2016 ж.
мың теңге

2015 ж.
мың теңге

Сыйақылар

Есептелген сақтандыру сыйлық ақылардың жалпы сомасы 

Еңбекпен табылған сыйлық ақылар қорының өзгеруі, брутто

Еңбекпен келген сақтандыру сыйақылары, брутто

Қайта сақтандырушыларға берілген сақтандыру сыйақылары

Еңбекпен табылмаған қор бруттосының өзгеруіндегі 

сақтандырушылардың үлесі 

Келісімшарт бойынша еңбекпен табылмаған сақтандыру 

сыйлық ақылардағы сақтандырушылардың үлесі 

Еңбекпен келген сақтандыру сыйақылары, нетто

Есептелген кінәраттар

Есептелген кінəраттар

Қайта сақтандырушылардың есептелген кінəраттардағы үлесі 

Қайта сақтандыру бойынша өтеу

Сақтандыру бойынша аквизициациялық шығындар

Сақтандыру келісімшарттары бойынша міндеттерді өзгерту 

Сақтандыру келісімшарты міндеттерін өзгерту 

Сақтандыру қызметінен келген таза табыс 

9    Сақтандыру қызметінен келген таза табыс 

4,000,612

(292,554)

3,708,058

(5,300)

(811)

(6,111)

3,701,947

(1,779,060)

217,349

10,373

(84,064)

242,088

(1,393,314)

2,308,633

3,136,555

(464,070)

2,672,485

(14,276)

(2,154)

(16,430)

2,656,055

(1,044,579)

133,703

14,633

(40,875)

(455,268)

(1,392,386)

1,263,669

2016 ж.
мың теңге

2015 ж.
мың теңге

Клиенттерге берілген кредиттер (18-Ескерту)

Басқа да активтер (20-Ескерту)

Шығарылған кепілдіктер мен аккредитивтер (27-Ескерту)

10 Қ ұнсыздану шығындар мен қорлар бойынша шығыстар

(2,947,788)

(1,577,623)

160

(4,525,251)

(273,570)

(800,735)

(82,650)

(1,156,955)

2016 ж.
мың теңге

2015 ж.
мың теңге

Еңбек ақы жəне басқа төлемдер 

Əлеуметтік қамтамасыз ету шығындары

11 Қ ызметкерлерге жұмсалатын шығыстар

4,505,311

454,223

4,959,534

4,949,002

388,492

5,337,494
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2016 ж.
мың теңге

2015 ж.
мың теңге

Жарнама жəне маркетинг

Операциялық жалдау шығындары

Ескіру жəне амортизация

Кəсіптік қызметтер 

Ақпараттық жəне теле коммуникациялық қызметтер

Сақтандыру

Табыс салығынан басқа салықтар

Депозиттерді сақтандыру

Күзет

Жөндеу жəне техникалық қызмет көрсету

Пошта мен курьер шығындары

Көлік шығындары

Кеңсе тауарлары

Сақтандыру төлемдерін кепілдендіру қорына салынатын жарналар 

Коммуналдық қызметтер

Инкассация қызметтер

Іссапар шығындары Басқасы

12 Басқа да жалпы шаруашылық әкімшілік шығыстар

1,240,911

1,159,474

565,923

427,785

407,633

405,366

347,444

307,049

172,231

140,987

92,388

84,925

78,207

70,913

63,523

47,090

34,630

617,905

6,264,384

976,949

1,001,056

588,902

296,746

350,659

401,544

323,507

489,703

183,853

152,836

77,936

78,759

100,491

72,534

80,623

61,584

39,155

485,395

5,762,232

2016 ж.
мың теңге

2015 ж.
мың теңге

Ағымдағы табыс салығы бойынша шығындар 

Алдыңғы жылдары артық есептелген, кейінге қалған салық

Уақытша айырмашылықтардың пайда болуы мен қалпына келуі 

жəне бағалау қорының өзгеруі салдарынан кейінге қалған салық 

активтері/кейінге қалған салық міндеттері көрсеткішінің өзгеруі

Табыс салығы бойынша шығындардың барлығы 

13 Табыс салығы бойынша үнемдеу (шығыс) 

(16,902)

(16,018)

789,629

756,709

(203,404)

-

(139,857)

(343,261)
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2016 жылғы ағымдағы және кейінге қалдырылған табыс салығы бойынша мөлшерлемені 20% 
құрайды (2015 жыл: 20%).
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2016 ж.
мың теңге

%

Салық салғанға дейін, жалғасып 

жатқан қызметтен келген шығын

Табыс салығының қолданыстағы 

мөлшерлемесіне сəйкес 

есептелген табыс салығы 

Салық салынбайтын пайыздық шығыстар 

Есептен шығарылмайтын құнсыздану 

шығындары 

Мойындалмаған кейінге қалған салық 

активтерінің өзгеруі 

Мойындалмаған бұрын кейінге қалған 

салық активтерінің төмендеуі

13 Табыс салығы бойынша үнемдеу (шығыс) , жалғасы

       31 желтоқсаны аяқталған жыл ішіндегі табыс салығы бойынша тиімді мөлшерлемені 
       есептеу

(1,514,839)

302,968

211,021

(2,583,119)

3,795,078

(2,069,209)

(343,261)

(20.0)

(13.9)

170.5

(250.5)

136.6

22.7

2016 ж.
мың теңге

%

(382,246)

76,449

151,158

(4,515,719)

5,044,821

-

756,709

(20.0)

(39.5)

1,181.4

(1,319.8)

-

(198.0)

Кейінге қалған салық активтері мен кейінге қалған салықтық міндеттер

Шоғырландырылған қаржылық есептілікте көрсетілген активтер мен міндеттердің құндары мен 
салық салу  базаны есептеу мақсатында  қолданылатын сомалар арасында туындайтын мезгілдік 
айырмалар 2016 жылдың 31 желтоқсанындағы және 2015 жылдың 31 желтоқсанындағы жай-күй 
бойынша кейінге қалдырылған салықтық активтердің пайда болуына алып келеді. Кейінге 
қалдырылған салықтық активтер осы шоғырландырылған қаржылық есептілікте толық көлемде 
көрсетілген (2015 жылдың 31 желтоқсаны: ішінара көрсетілген). Келешектегі салықтық 
жеңілдіктер есебіне қолданылмаған салықтық шығындарды енгізу мүмкін болатындай, Топ 
табыс тапқан жағдайда ғана алынуы мүмкін және Қазақстан Республикасы заңнамасында 
Топтың келешек кезеңдерде аталған жеңілдіктерді пайдалануына ықпал ететіндей нашар 
өзгерістер жасалмады. Аталған келешектегі салықтық жеңілдіктер, оны алуға байланысты 
белгісіздік болғандықтан, ішінара шоғырландырылған қаржылық есептілікте көрсетілген. 

Табыс салығы бойынша салық салу базасының көлемін төмендетін мезгілдік айырмалар қолдану 
мерзіміне Қазақстан Республикасының қолданыстағы салықтық заңнамасы шектеу қоймайды. 
Келешек кезеңдерге көшірілген салықтық шығынды қолдану мерзімі 2020–2021 жылдары 
аяқталады.

2016 жыл және 2015 жыл ішіндегі мезгілдік өзгерістердің шамаларының өзгеруі төмендегідей 
үлгіде берілуі мүмкін. 

Төмендегідей бағаланған қаржылық құралдар
Негізгі құралдар мен материалдық 
емес активтер
Клиенттерге берілген кредиттер
Басқа да активтер
Төленетін сыйақы 
Басқа да міндеттер
Келешек кезеңге көшірілген салық 
шығындары

Мойындалмаған кейінге қалған салық активі

мың теңге
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2016 жылдың 
1 қаңтарындағы 

жай-күй бойынша 
қалдық

Табыс немесе 
шығын 

құрамында 
көрсетілген

2016 жылдың 31 
желтоқсанындағы 
жай-күй бойынша 

қалдық

(484,176)

(336,210)
1,076,344

349,495
17,111

103,378

7,039,670
7,765,612

(5,044,821)
2,720,791

493,085

(156,204)
(1,952,528)

(349,495)
(17,111)
(17,314)

(2,255,625)
(4,255,192)

5,044,821
789,629

8,909

(492,414)
(876,184)

-
-

86,064

4,784,045
3,510,420

-
3,510,420
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Табыс немесе
 шығын 

құрамында 
көрсетілген

2016 жылдың 
31 желтоқса-

нындағы 
жай-күй 
бойынша 
қалдық

Өзгерісі кезең ішіндегі табыс 
немесе шығын құрамында 
көрсетілетін əділ құн бойынша 
бағаланатын қаржылық құралдар
Негізгі құралдар и материалдық 
емес активтер
Клиенттерге берілген кредиттер
Басқа да активтер
Төленетін сыйақы 
Басқа да міндеттер
Келешек кезеңге көшірілген салық 
шығындары

Мойындалмаған кейінге қалған 
салық активі

13 Табыс салығы бойынша үнемдеу (шығыс), жалғасы

-

(312,224)
-
-
-
-

-
(312,224)

-
(312,224)

(484,176)

(336,210)
1,076,344

349,495
17,111

103,378

7,039,670
7,765,612

(5,044,821)
2,720,791

2015 жылдың 
1 қаңтарын 

дағы жай-күй 
бойынша 
қалдық

Табыс немесе 
шығын 

құрамында 
көрсетілген

(271,615)

(307,969)
1,554,880

250,893
25,956
91,396

10,669,230
12,012,771

(8,839,899)
3,172,872

(212,561)

283,983
(478,536)

98,602
(8,845)
11,982

(3,629,560)
(3,934,935)

3,795,078
(139,857)

мың теңге

Мойындалмаған кейінге қалдырылған салықтық активтер

2015 жылдың 31 желтоқсанындағы жай-күй бойынша сатылуы белгісіз болғандықтан, келешек 
кезеңдерге көшірілген салықтық шығындарға қатысты 5,044,821 мың теңге танылмады. 

2016 ж.
мың теңге

2015 ж.
мың теңге

Кассадағы ақша қаражаты
ҚРҰБ «Ностро» түріндегі шоттар
Басқа банктердегі «Ностро» түріндегі шоттар

AA- бастап AA+ дейінгі кредиттік рейтингпен
A- бастап A+ дейінгі кредиттік рейтингпен
BBB+ кредиттік рейтингпен
BB- бастап BB+ дейінгі кредиттік рейтингпен
В- бастап В+ дейінгі кредиттік рейтингпен
ССС- бастап ССС+ дейінгі кредиттік рейтингпен
С- бастап С+ дейінгі 
кредиттік рейтингпенкредиттік рейтинг тағайындалмаған 

Басқа банктердегі «Ностро» түріндегі шоттардың барлығы
Ақша қаражаттарының баламалары 
Басқа банктердегі мерзімдік депозиттерBB- бастап 

BB+ дейінгі кредиттік рейтингпен
B-  бастап B+ дейінгі кредиттік рейтингпен

Басқа банктердегі мерзімдік депозиттердің барлығы 
«Кері репо» мәмілелері
Ақша қаражаттарының баламаларының барлығы 
Ақша қаражаттары мен олардың баламаларының барлығы 

14 Ақшалай қаражаттар мен олардың баламалары

13,197,909
21,492,919

1,731,266
51,418

475,697
522,604
211,467
314,635
656,752

1,439
3,965,278

255,256
5,275,961
5,531,217

19,951,660
25,482,877
64,138,983

11,766,868
20,085,382

-
2,583,294

138,583
772,772

59,809
-
-

1,926
3,556,384

156,740
-

156,740
2,605,105
2,761,845

38,170,479
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Бұл кесте «Standard & Poor's» агенттігі тағайындаған немесе «Standard & Poor's» агенттігінің 
шәкілі бойынша жасалған рейтингідегі басқа рейтингілік агенттік тағайындаған кредиттік 
рейтингілерге негізделген.
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14 Ақшалай қаражаттар мен ақша қаражаттарының баламалары , 
жалғасы

Ақшалай қаражаттар мен олардың баламалары құнсызданбаған, мерзімі кешіктірілген болып 
табылмайды.

2016 жылдың және 2015 жылдың желтоқсанында Топ өтеу мерзімі сәйкесінше 2016 және 2015 
жылдардың қаңтарында келетін, 19,951,660 мың теңге және 2,605,105 мың теңге сомасына  
Қазақстан қор биржасының  «автоматты репо» нарығында «кері репо» келісімшарттарын 
жасады.

2016 жылдың 31 желтоқсанындағы жай-күй бойынша, Топ «Дельта Банк» АҚ (бұдан былай, 
«Дельта»)  ағымдағы шотынд 971,387 мың теңге сомасындағы ақша қаражатын иеленді.

2016 жылдың 28 қазанында ҚРҰБ банктік заңнаманың және  ішкі бақылау жүйелерін жетілдіру 
қажеттігіне қатысты талаптарын бұзғаны үшін Дельтаның жеке тұлғалардан депозиттер 
қабылдауға берілген лицензиясын уақытша тоқтатты. 2016 жылдың 29 желтоқсаны лицензия 
жұмысын жалғады. 

2016 жылдың 31 желтоқсанындағы жай-күй бойынша  Топ Дельтадағы ағымдағы шотты  
құнсызданбаған ретінде қарастырады, өйткені Топтың осы қаржылық есептілігі шығарылған 
күні а был ағымдағы шот келісімшарты бұзылды және ақша қаражаты толық көлемде 
қайтарылды. 

Қамтамасыз ету

2016 және 2015 жылдардың 31 желтоқсанындағы жай-күй бойынша «кері репо» келісімшарттар 
бойынша дебиторлық берешек келесі бағалы қағаздармен қамтамасыз етілген:

2016 ж.
мың теңге

2015 ж.
мың теңге

Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің мемлекеттік 

қазыналық облигациялары

18,347,639

18,347,639

2,420,447

2,420,447

2016 жылдың 31 желтоқсаны Топ бір банкті иеленді (2015 жылдың 31 желтоқсаны: бір банк), 
2016 жылдың 31 желтоқсанындағы жай-күй бойынша аталған банктегі қалдықтарының жалпы 
көлемі капиталының 10%-дан аса үлесі 21,492,919 мың теңгені (2015 жылдың 31 желтоқсаны: 
20,085,382 мың теңге) құрайды.

Ең төменгі қорларға қойылатын талаптар 

ҚРҰБ бекіткен нормативтік актілерге сәйкес қордың ең төменгі талаптары  Банк міндеттерінің  
әртүрлі топтары арасында қойылған тепе-теңдік жалпы сома ретінде. Банктің аталған 
талаптарды орындауы  активтер қорының орташа сомасына тең келетін деңгейде ұстау 
(кассадағы ақша қаражаттары мен ҚРҰБ ағымдағы шотындағы қалдық) немесе ең төменгі 
талаптарды көтеру арқылы қамтамасыз етіледі. 

2016 жылдың 31 желтоқсанындағы жай-күй бойынша қордың ең төменгі сомасын 5,319,961 мың 
теңге құрады (2015 жылы: 4,240,729 мың теңге).
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2016 ж.
мың теңге

2015 ж.
мың теңге

Борышкерлік құралдар

Мемлекеттік облигациялар

Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің 

мемлекеттік қазыналық облигациялары

Мемлекеттік облигациялардың барлығы

Үлестік инвестициялар

Акциялар бойынша ірі депозитарлық қолхаттар

Үлестік құралдардағы инвестициялардың барлығы

Туынды қаржылық құралдар

Шетел валютасын сатып алу-сату келісімшарты

Туынды қаржылық құралдардың барлығы

15 Өзгерісі кезең ішіндегі табыс немесе шығын құрамында көрсетілетін 
     әділ құн бойынша бағаланатын қаржылық құралдар

994,847

994,847

5,550

5,550

-

-

1,000,397

1,102,129

1,102,129

5,373

5,373

1,616,079

1,616,079

2,723,581

Өзгерісі кезең ішіндегі табыс немесе шығын құрамында көрсетілетін әділ құн бойынша 
бағаланатын қаржылық құралдар,  қаржылық құралдар, саудаға арналған.

Әділ құн бойынша бағаланатын қаржылық активтер, кезең ішіндегі өзгерістер пайданың немесе 
шығынның құрамында көрсетіледі, олар құнсызданбайды немесе мерзімі өтпейді.

Туынды қаржылық құралдар

2015 жылдың 31 желтоқсанындағы жай-күй бойынша Топ келесі туынды қаржылық құралдарды 
иеленген.

Құралдың түрі

Мәміленің 
шартты 
сомасы

Өтеу 
мерзімі

Топ төлеуі 
тиіс төлемдер

Топ алуы 
тиіс төлемдер

Активтің 
әділ құны

Валюталық своп

60,000,000 
АҚШ 

доллары
16/01/2016-
25/09/2016

16,244,300 
мың теңге, 

өтеу мерзімі 
келген кезде

60,000,000 
АҚШ доллары, 

өтеу мерзімі 
келген кезде 1,616,079

2015 жылдың 31 желтоқсанындағы жай-күй бойынша в құрамы туынды қаржылық құралдардың 
құрамына Топ 2016 жыл  60,000 мың АҚШ долларына айырбасталатын 16,244,300 мың теңгені 
ұсынуы тиіс болатын 2015 жылы ҚРҰБ-мен жасалған валюталық своптардың 4 келісімшарты 
кірді. Осы келісімшарттар бойынша Топ 487,329 мың теңге көлемінде сыйақы төледі, бұл 
келісімшарттарға қол қойылған күні теңгедегі жылдығы 3%-ды құрайды. ҚРҰБ өтеу мерзіміне 
дейінгі кез келген уақытта келісімшарттың әрекетін тоқтатуға құқылы. 2015 жылдың 31 
желтоқсанындағы жай-күй бойынша бұл своптардың әділ құнын 1,616,079 мың теңге құрады.
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2016 ж.
мың теңге

2015 ж.
мың теңге

Борышкерлік құралдар

Мемлекеттік облигациялар

ҚРҰБ қысқа мерзімдік ноталары

Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің мемлекеттік 

қазыналық облигациялары

Қазақстан Республикасының мемлекеттік облигациялары

Басқа ел үкіметтерінің облигациялары (кредиттік рейтингі A 

бастап AАА дейін)

Мемлекеттік облигациялардың барлығы

Корпорациялар мен қаржылық институттардың 

облигациялары

кредиттік рейтингі AАА

AA- бастап AA+ дейінгі кредиттік рейтингпен

A- бастап A+ дейінгі кредиттік рейтингпен

ВВВ- бастап ВВВ дейінгі кредиттік рейтингпен

кредиттік рейтингі BB- бастап BB+ дейін

В- бастап В+ дейінгі кредиттік рейтингпен

кредиттік рейтингі B- төмен 

Корпорациялар мен қаржылық  институттар 

облигацияларының барлығы

Үлестік құралдар

Акциялар бойынша ірі депозитарлық қолхаттар

Үлестік құралдардың барлығы

16 Сатуға арналған қолда бар қаржылық активтер

27,271,251

15,746,418

775,908

740,549

44,534,126

190,355

234,079

1,160,759

1,722,657

3,816,033

25,509

245,084

7,394,476

126,388

126,388

52,054,990

-

26,369,787

-

727,472

27,097,259

-

-

1,169,132

2,817,774

8,181,927

23,787

268,810

12,461,430

57,343

57,343

39,616,032

Бұл кесте «Standard & Poor's» агенттігі тағайындаған немесе «Standard & Poor's» агенттігінің 
шәкілі бойынша жасалған рейтингідегі басқа рейтингілік агенттік тағайындаған кредиттік 
рейтингілерге негізделген.

Міндеттерді қамтамасыз ету

2015 жылдың 31 желтоқсанындағы жай-күй бойынша, 8,423,781 мың теңге көлеміндегі «репо» 
мәмілелерімен қамтамасыз етілген Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің мемлекеттік 
қазынашылық облигацияларының әділ құны (26-Ескерту).
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2016 ж.
мың теңге

2015 ж.
мың теңге

ҚРҰБ-дағы шартты депозит

Басқа шоттар мен депозиттер:

A- бастап A+ дейінгі кредиттік рейтингпен

ВВВ- бастап ВВВ дейінгі кредиттік рейтингпен

BB- бастап BB+ дейінгі кредиттік рейтингпен

В- бастап В+ дейінгі кредиттік рейтингпен

Рейтингсіз

17 Банктер мен басқа қаржылық институттардағы шоттар мен депозиттер 

846,916

-

1,364,489

2,479,036

7,515,859

-

12,206,300

6,080,357

1,392,001

265,348

-

6,140,112

62,145

13,939,963

Жоғарыда берілген кесте «Standard & Poor's» агенттігі тағайындаған немесе «Standard & Poor's» 
агенттігінің шәкілі бойынша жасалған рейтингідегі басқа рейтингілік агенттік тағайындаған 
кредиттік рейтингілерге негізделген.

ҚР ҰБ шартты депозиттеріне келесілер кіреді:

• кредиттік келісімге сәйкес Қазақстан Даму Банкінен (бұдан былай – «ҚДБ») алынған 
212,390 мың теңге көлеміндегі қаражат. Қаражаттар жеңілдетілген шарттарда ірі 
кәсіпкерлік субъектілерінің арасында бөлінеді. ҚДБ рұқсаты болған жағдайда ғана, 
қаражаттарды шартты депозиттер есебінен алуға болады.

• кредиттік келісімге сәйкес «Даму» Кәсіпкерлікті дамыту қоры» АҚ-тан (бұдан былай – 
«Даму») алынған 634,526 мың теңге көлеміндегі қаражат. Қаражаттар жеңілдетілген 
шарттарда шағын және орта бизнес субъектілерінің арасында бөлінеді. Даму рұқсаты болған 
жағдайда ғана, қаражаттарды шартты депозиттер есебінен алуға болады

•
Банктер мен басқа да қаржылық институттардағы шоттар мен депозиттердің 
шоғырлануы 

2016 жылдың 31 желтоқсанындағы жай-күй бойынша Топ банктерде үлесі капиталдың 10% 
жоғары болып келетін депозиттік шоттарды иеленбеген (2015 жылдың 31 желтоқсаны: бір банк). 
2015 жылдың 31 желтоқсанындағы жай-күй бойынша мұндай қалдықтардың жинақталған 
көлемі: 6,080,357 мың теңге.

2016 ж.
мың теңге

2015 ж.
мың теңге

Корпоративтік клиенттерге берілген кредиттер 
Ірі кəсіпорындарға берілген кредиттер 
Шағын жəне орташа кəсіпорындарға берілген кредиттер 
Корпоративтік клиенттерге берілген кредиттердің барлығы 

Бөлшек сауда клиенттеріне берілген кредиттер 
Тұтынушылық кредиттер
Ипотекалық кредиттер
Кредиттік карталар
Бөлшек сауда клиенттеріне берілген кредиттердің барлығы 

Құнсыздану қорын есептен шығарғанға дейінгі клиенттерге 
берілген кредиттер
Құнсыздану есебінің қоры
Құнсыздану қорын есептен шығарғанда  клиенттерге берілген 
кредиттер

18  Клиенттерге берілген кредиттер

155,002,283
55,987,389

210,989,672

36,174,975
7,676,651

250,870
44,102,496

255,092,168

(35,378,652)

219,713,516

177,672,610
46,695,816

224,368,426

28,841,327
8,752,785

324,575
37,918,687

262,287,113

(64,882,876)

197,404,237
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Бөлшек сауда 
клиенттеріне 

берілген 
кредиттер
мың теңге

Жиынтығы 
мың теңге

Жыл басындағы жай-күй бойынша 

құнсызданудағы қордың көрсеткіші  

Таза аударылғаны

Қалпына келтіру (есептен шығару)

Шетел валюталарын қайта санаудың əсері

Жыл аяғындағы жай-күй бойынша 

құнсызданудағы қордың көрсеткіші  

18 Клиенттерге берілген кредиттер, жалғасы

9,476,973

251,006

226,407

(7,619)

9,946,767

64,882,876

2,947,788

(32,627,669)

175,657

35,378,652

2016 жылдың 31 желтоқсаны аяқталған жыл ішіндегі кредиттердің сыныптары бойынша 
құнсыздану қорындағы өзгерістердің  талдауы төмендегі кестеде берілген: 
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Корпоративтік 
клиенттерге 

берілген 
кредиттер 
мың теңге

55,405,903

2,696,782

(32,854,076)

183,276

25,431,885

Бөлшек сауда 
клиенттеріне 

берілген 
кредиттер
мың теңге

Жиыны 
мың теңге

Жыл басындағы жай-күй бойынша 

құнсызданудағы қордың көрсеткіші  

Құнсыздану қорының таза (қалпына келтіру) 

аударуы 

Қалпына келтіру (есептен шығару)

Шетел валюталарын қайта санаудың əсері

Жыл аяғындағы жай-күй бойынша 

құнсызданудағы қордың көрсеткіші  

18,071,751

1,903,176

(11,042,891)

544,937

9,476,973

70,525,694

273,570

(8,917,755)

3,001,367

64,882,876

2015 жылдың 31 желтоқсаны аяқталған жыл ішіндегі клиенттерге берілген кредиттердің 
сыныптары бойынша құнсыздану қорындағы өзгерістердің  талдауы төмендегі кестеде берілген:

Корпоративтік
 клиенттерге 

берілген 
кредиттер
мың теңге

52,453,943

(1,629,606)

2,125,136

2,456,430

55,405,903
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2016 ж.
мың теңге

2015 ж.
мың теңге

Корпоративтік клиенттерге берілген кредиттер 
Ірі кәсіпорындарға берілген кредиттер 
Дербес құнсызданбаған кредиттер

Стандартты мерзімі кешіктірілмегендер
Мерзімі кешіктірілген кредиттер :
- мерзімі 90 күнге дейін кешіктірілгендері
- мерзімі 90 күннен аса жəне 1 жылға дейін кешіктірілгендері
- мерзімі 1 жылдан аса кешіктірілгендері

Дербес құнсызданбаған кредиттердің барлығы
Құнсызданған немесе мерзімі кешіктірілген кредиттер :

- мерзімі кешіктірілмегендер
- мерзімі 90 күнге дейін кешіктірілгендері
- мерзімі 90 күннен аса жəне 1 жылға дейін кешіктірілгендері
- мерзімі 1 жылдан аса кешіктірілгендері

Құнсызданған немесе мерзімі кешіктірілген кредиттердің барлығы 
Ірі корпоративтік клиенттерге берілген кредиттердің барлығы

Корпоративтік клиенттерге берілген кредиттер, құнсыздану қоры
Ірі корпоративтік клиенттерге берілген кредиттер, құнсыздану қорын 

алып тастағанда
Шағын және орташа кәсіпорындарға берілген кредиттер 
Дербес құнсызданбаған кредиттер

Стандартты мерзімі кешіктірілмегендер
Мерзімі кешіктірілген кредиттер :
- мерзімі 90 күнге дейін кешіктірілгендері
- мерзімі 90 күннен аса жəне 1 жылға дейін кешіктірілгендері
- мерзімі 1 жылдан аса кешіктірілгендері

Дербес құнсызданбаған кредиттердің барлығы
Құнсызданған немесе мерзімі кешіктірілген кредиттер :

- мерзімі кешіктірілмегендері
- мерзімі 90 күнге дейін кешіктірілгендері
- мерзімі 90 күннен аса жəне 1 жылға дейін кешіктірілгендері
- мерзімі 1 жылдан аса кешіктірілгендері

Құнсызданған немесе мерзімі кешіктірілген кредиттердің барлығы 
Шағын және орта кәсіпорындарға берілген кредиттердің барлығы
Шағын жəне орта кəсіпорындарға кредиттердің құнсыздану есебінің қоры
Шағын және орташа кәсіпорындарға берілген кредиттер, құнсыздану 

қорын алып тастағанда
Корпоративтік клиенттерге берілген кредиттердің барлығы 

Корпоративтік клиенттерге берілген кредиттердің құнсыздану есебінің 

қоры
Құнсыздану қорын алып тастағанда, корпоративтік клиенттерге 

берілген кредиттер

18 Клиенттерге берілген кредиттер, жалғасы

(a)  Клиенттерге берілген кредиттердің сапасы

Бұдан былайғы кестеде 31 желтоқсандағы жай-күй бойынша клиенттерге берілген кредиттердің 
сапасы туралы ақпарат берілді:

64,795,047

7,747,714
131,953

5,120,844
77,795,558

61,596,636
8,367,825
4,577,438
2,664,826

77,206,725
155,002,283

(21,316,588)

133,685,695

31,049,715

495,637
595,231

5,293,293
37,433,876

13,676,219
185,128
178,387

4,513,779
18,553,513
55,987,389
(4,115,297)

51,872,092
210,989,672

(25,431,885)

185,557,787

65,157,535

10,081,577
57,219

6,558,908
81,855,239

63,502,280
4,629,829
6,584,323

21,100,939
95,817,371

177,672,610

(52,386,438)

125,286,172

26,017,922

2,344,218
1,262,193
6,726,214

36,350,547

3,760,456
113,780

2,218,364
4,252,669

10,345,269
46,695,816
(3,019,465)

43,676,351
224,368,426

(55,405,903)

168,962,523
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2016 ж.
мың теңге

2015 ж.
мың теңге

Бөлшек сауда клиенттеріне берілген кредиттер 
Тұтынушылық кредиттер
- мерзімі кешіктірілмегендер
- мерзімі 30 күнге дейін кешіктірілгендері
- мерзімі 30-89 күнге дейін кешіктірілгендері
- мерзімі 90-179 күнге дейін кешіктірілгендері
- мерзімі 180 күннен артық кешіктірілгендері
Тұтынушылық кредиттердің барлығы
Тұтынушылық кредиттердің құнсыздану есебінің қоры
Құнсыздану қорын алып тастағанда, тұтынушылық кредиттер
Ипотекалық кредиттер
- мерзімі кешіктірілмегендері
- мерзімі 30 күнге дейін кешіктірілгендері
- мерзімі 30-89 күнге дейін кешіктірілгендері
- мерзімі 90-179 күнге дейін кешіктірілгендері
- мерзімі 180 күннен артық кешіктірілгендері
Ипотекалық кредиттердің барлығы
Ипотекалық кредиттердің құнсыздану есебінің қоры
Құнсыздану қорын алып тастағанда, ипотекалық кредиттер
Кредиттік карталар
- мерзімі кешіктірілмегендері
- мерзімі 30 күнге дейін кешіктірілгендері
- мерзімі 30-89 күнге дейін кешіктірілгендері
- мерзімі 90-179 күнге дейін кешіктірілгендері
- мерзімі 180 күннен артық кешіктірілгендері
Кредиттік карталардың барлығы
Кредиттік карталардың құнсыздану есебінің қоры
Құнсыздану қорын алып тастағанда, кредиттік карталар
Бөлшек сауда клиенттеріне берілген кредиттердің барлығы 
Құнсыздану есебінің қоры бөлшек сауда клиенттеріне берілген кредиттер
Құнсыздану қорын алып тастағанда, бөлшек сауда клиенттеріне 

берілген кредиттер
Клиенттерге берілген кредиттердің барлығы
Клиенттерге берілген кредиттердің құнсыздану есебінің қоры
Құнсыздану қорын есептен шығарғанда клиенттерге берілген 

кредиттер

18 Клиенттерге берілген кредиттер, жалғасы

(a)  Клиенттерге берілген кредиттердің сапасы, жалғасы

22,459,445
539,865
495,820
199,148

12,480,697
36,174,975
(9,411,103)
26,763,872

5,468,946
273,650

93,436
132,032

1,708,587
7,676,651
(346,926)
7,329,725

21,470
3,535

35,682
78,418

111,765
250,870

(188,738)
62,132

44,102,496
(9,946,767)

34,155,729
255,092,168
(35,378,652)

219,713,516

15,370,416
538,075
761,413
292,628

11,878,795
28,841,327
(9,034,051)
19,807,276

6,492,440
283,281
161,929
153,920

1,661,215
8,752,785
(234,975)
8,517,810

95,528
8,979
6,779

63,602
149,687
324,575

(207,947)
116,628

37,918,687
(9,476,973)

28,441,714
262,287,113
(64,882,876)

197,404,237
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18  Клиенттерге берілген кредиттер, жалғасы

(б)   Кредиттердің құнсыздануын бағалаудағы басты олқылықтар мен пікірлер

(i)    Корпоративтік клиенттерге берілген кредиттер 

Топ құнсызданудың дербес белгілері бар кредиттер ақша қаражаттарының келешектегі 
ағымдарының белгілері бойынша талдау негізінде және дербес құнсызданған болып 
табылмайтын кредиттердің қоржынына келтірілген нақты шығындарға қатысты өткендегі 
тәжірибелер негізінде корпоративтік клиенттерге берілген кредиттердің құнсыздану қорының 
көлемін бағалайды.

Корпоративтік клиенттерге берілген кредиттердің құнсыздану қорының көлемін анықтаған 
кезде басшылық келесі олқылықтарға жол берген:

• нақты келтірілген шығындардың тарихи жылдық деңгейін шығындар статистикасының 
және 3 ай ішіндегі шығындардың даму кезеңіндегі негізде 1.54%, құрайды;

• сатқан жағдайдағы меншіктің бағаланған бастапқы құнының төмендеуін 10%- 20% құрайды;

• қамтаманы сатудан келген түсімдердің ұсталып қалуы 24 айды құрайды.

Бағаларға ертерек жасалған өзгерістер кредиттер қоры есебінің құнсыздануына алып келуі 
мүмкін. Мысалы, ағымдағы сәтте келтірілген ақша қаражаттарының болжанған ағымдарының 
таза құнының шамасын бір пайызға қосу/алу жағына өзгерткен кезде,  2016 жылдың 31 
желтоқсанындағы жай-күй бойынша корпоративтік клиенттерге берілген кредиттердің 
құнсыздану қорының көлемі 1,855,578 мың теңгеге төмен/жоғары (2015 жылдың 31 
желтоқсаны: 1,689,625 мың теңгеге төмен/жоғары) болуы мүмкін еді.

(ii)  Бөлшек сауда клиенттеріне берілген кредиттер 

Топ осы типтегі кредиттер бойынша келтірілген нақты шығындарға қатысты өткендегі 
тәжірибелер негізінде бөлшек сауда клиенттеріне берілген клиенттеріне берілген кредиттердің 
құнсыздану қорының көлемін бағалайды. Бөлшек сауда клиенттеріне берілген кредиттердің 
құнсыздану қорының көлемін анықтаған кезде басшылық келесі олқылықтарға жол берген:

• шығындардың орын ауыстыру деңгейі тұрақты болып табылады және соңғы 12 ай ішіндегі  
нақты шығындардың орын ауыстыруы үлгісінің негізінде анықталуы мүмкін;

• сатқан жағдайдағы, кепілдегі меншіктің бағаланған бастапқы құнының төмендеуін 
10%- 20% құрайды;

• қамтаманы сатудан келген түсімдердің ұсталып қалуы он екі айды құрайды.

Бағаларға ертерек жасалған өзгерістер кредиттер қоры есебінің құнсыздануына алып келуі 
мүмкін. Мысалы, ағымдағы сәтте келтірілген ақша қаражаттарының болжанған ағымдарының 
таза құнының шамасын үш пайызға қосу/алу жағына өзгерткен кезде, 2016 жылдың 31 
желтоқсанындағы жай-күй бойынша бөлшек сауда клиенттеріне берілген кредиттердің 
құнсыздану қорының көлемі 1,024,672 мың теңгеге төмен/жоғары (2015 жылдың 31 желтоқсаны: 
853,251 мың теңгеге төмен/жоғары) болуы мүмкін еді.

(в)  Кредит сапасын қамтамасыз етуді талдау және басқа құралдар 

(i)   Корпоративтік клиенттерге берілген кредиттер 
 

Корпоративтік клиенттерге берілген кредиттер дербес негізде бағалануы және құнсыздануға 
қатысты тестіленуі тиіс. Корпоративтік клиенттің жалпы кредиттік қабілеті әдетте, оған берілген 
кредит  сапасының ең маңызды индикаторы ретінде есептеледі. Дегенмен де, қамтама қосымша 
кепілдіктерді білдіреді және де осыған орай Топ корпоративтік қарыз алушылардан оны беруді 
сұрайды. 
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Есеп күнгі 
жай-күй 
бойынша 

бағаланған 
әділ құнды 

қамтамасыз 
ету үшін әділ құн

Кредит берілген 
күнгі жай-күй 

бойынша 
бағаланған әділ 

құнды 
қамтамасыз 

ету үшін әділ құн

Дербес құнсызданбаған кредиттер 
Жылжымайтын мүлік
Ақша қаражаттары мен депозиттер
Акционерлік капиталдағы үлесі
Көлік қаражаттары
Жабдық
Айналымдағы тауарлар
Қамтамасыз жəне кредит сапасын көтеретін басқа 

да құралдарсыз 
Дербес құнсызданбаған кредиттердің барлығы
Мерзім кешіктірілген немесе құнсызданған 

кредиттер
Жылжымайтын мүлік
Көлік қаражаттары
Ақша қаражаттары мен депозиттер
Жабдық
Айналымдағы тауарлар
Қамтамасыз жəне кредит сапасын көтеретін басқа 

да құралдарсыз 
Мерзімі кешіктірілген немесе құнсызданған 

кредиттердің барлығы
Корпоративтік клиенттерге берілген 

кредиттердің барлығы

18 Клиенттерге берілген кредиттер, жалғасы

(в)  Кредит сапасын қамтамасыз етуді талдау және басқа құралдар, жалғасы

(i)   Корпоративтік клиенттерге берілген кредиттер , жалғасы

Төмендегі кестеде корпоративтік клиенттерге берілген кредиттер бойынша қамтамасыз ету мен 
қамтамасыз етудің типтері бойынша кредит сапасын көтерудің басқа да құралдары туралы 
ақпарат  (құнсыздану қорын алып тастағанда) берілген.

44,792,599
7,162,607
5,723,970
4,761,335
2,859,478
1,416,860

-

66,716,849

41,554,076
1,502,889

319,821
56,427

-

-

43,433,213

110,150,062

16,913,643
-

951,461
1,544,840

300,457
631,365

-

20,341,766

30,136,888
805,496

-
246,614
67,782

-

31,256,780

51,598,546
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Клиенттерге 
берілген 

кредиттердің 
баланстық 

құны

61,706,242
7,162,607
6,675,431
6,306,175
3,159,935
2,048,225

22,524,122

109,582,737

71,690,964
2,308,385

319,821
303,041
67,782

1,285,057

75,975,050

185,557,787

2016 жылдың 31 желтоқсаны
мың теңге
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Есеп күнгі 
жай-күй 
бойынша 

бағаланған 
әділ құнды 

қамтамасыз 
ету үшін әділ құн 

Кредит 
берілген күнгі 

жай-күй бойынша 
бағаланған 
әділ құнды 

қамтамасыз 
ету үшін әділ құн 

Дербес құнсызданбаған кредиттер 
Жылжымайтын мүлік
Айналымдағы тауарлар
Жабдық
Акционерлік капиталдағы үлесі
Көлік қаражаттары
Ақша қаражаттары мен депозиттер
Қамтамасыз жəне кредит сапасын көтеретін басқа 

да құралдарсыз 
Дербес құнсызданбаған кредиттердің барлығы
Мерзім кешіктірілген немесе құнсызданған 

кредиттер
Жылжымайтын мүлік
Құрылыстағы үлестік қатысу жөніндегі 

келешектегі келісімшарттар бойынша талап ету 

құқығы 
Жабдық
Көлік қаражаттары
Айналымдағы тауарлар
Ақша қаражаттары мен депозиттер
Қамтамасыз жəне кредит сапасын көтеретін басқа 

да құралдарсыз 
Мерзімі кешіктірілген немесе құнсызданған 

кредиттердің барлығы
Корпоративтік клиенттерге берілген 

кредиттердің барлығы

18 Клиенттерге берілген кредиттер, жалғасы

(в)  Кредит сапасын қамтамасыз етуді талдау және басқа құралдар, жалғасы

(i)   Корпоративтік клиенттерге берілген кредиттер , жалғасы
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Клиенттерге 
берілген 

кредиттердің 
баланстық 

құны

71,038,840
7,348,716
6,238,182
6,201,012
3,996,577
1,944,496

21,488,305

118,256,128

30,077,976

13,835,172

2,096,856
786,581
100,117

6,635

3,803,058

50,706,395

168,962,523

2015 жылдың 31 желтоқсаны
мың теңге

62,646,611
7,289,872
5,499,882
6,187,098
1,875,723
1,944,496

-

85,443,682

17,919,518

13,835,172

1,866,290
526,630
69,575

6,635

- 

34,223,820

119,667,502

8,392,229
58,844

738,300
13,914

2,120,854
-

-

11,324,141

12,158,458

-

230,566
259,951
30,542

-
-

12,679,517

24,003,658

Бұған дейін берілген кестелер артық қамтаманың құнын есептен шығарады.



«Нұрбанк» АҚ
2016 жылдың 31 желтоқсанында аяқталған жылдың шоғырланған қаржылық есептілігіне ескертулер

18  Клиенттерге берілген кредиттер, жалғасы

(в)  Кредит сапасын қамтамасыз етуді талдау және басқа құралдар, жалғасы

(i)   Корпоративтік клиенттерге берілген кредиттер, жалғасы

Топта кредит берілген күні әділ құн бойынша қамтама құнына бағалау жасалған және қамтама 
құнына келесі бағалау жасалмаған кредиттер, сондай-ақ әділ құн бойынша қамтама құнының 
бағасы белгіленбеген кредиттер бар. Кредиттердің біраз бөлігіне әділ құн бойынша қамтама құны 
есеп күніндегі жай-күй бойынша анықталды. Егер қамтамаға бағалау жүргізілсе, қамтама 
бағасы туралы ақпарат оның жасалған күніне қарай беріліп отырды. 

Қамтамалардың бірнеше түрін иеленген кредиттер бойынша ақпарат құнсыздануды бағалауда ең 
маңызды деп танылған қамтаманың түріне қарай ашылады. Жеке тұлғалардан алынған 
кепілдіктер мен кепілгерліктер, мысалы, қарыз алушылардың акционерлерінің шағын және орта 
бизнес кәсіпорындары құнсыздануды бағалау кезінде есепке алынбайды. Осылайша, мұндай 
кредиттер мен не бөлігі қамтамасыз етілген кредиттер, ішінара қамтамасыз етілген кредиттер 
«Қамтамасыз және кредит сапасын көтеретін басқа да құралдарсыз» санатына жатқызылады. 

Корпоративтік клиенттерге берілген, мерзімі кешіктірілмеген және құнсызданбаған кредиттерді 
өндіріп алу мүмкіндігі көбінесе қамтама бағасынан емес, қарыз алушының кредиттік қабілетіне 
тәуелді болып келеді және Топ әрбір есеп күніндегі жай-күй бойынша қамтама құнына бағалау 
жүргізе бермейді. 

Алынып қойған қамтама

2016 жылдың 31 желтоқсаны аяқталатын жыл ішінде Топ таза баланс құнының көлемін 
1,231,689 мың теңге (2015 жылдың 31 желтоқсаны: 1,661,873 мың теңге) болатын корпоративтік 
клиенттерге берілген кредиттердің  қамтамасына бақылау орнату арқылы бірқатар активтерді 
алды. 2016 жылдың 31 желтоқсанындағы жай-күй бойынша алынған қамтаманың баланстық 
құнын алынған активтерде 7,625,063 мың теңгені және инвестициялық жылжымайтын 
мүліктерде 1,900,605 мың теңгені (2015 жылдың 31 желтоқсаны: алынған активтерде алынып 
қойған қамтаманы 5,305,514 мың теңге және инвестициялық жылжымайтын мүліктерде 
1,600,234 мың теңге құрайды) құрайды (20-Ескерту).

(ii)  Бөлшек сауда клиенттеріне берілген кредиттер 

Ипотекалық кредиттер сәйкесті жылжымайтын мүліктердің кепілімен қамтамасыз етілді. 
Топтың саясатына сәйкес ипотекалық кредит сомасы мен  кредит берілген күнгі кепілдің құны 
арасындағы қатынасын ары кеткенде 80%-ды құрауы тиіс. Тұтынушылық кредиттер әдетте  
сәйкесті мүліктің кепілімен, кейбір жағдайларда көлік құралдарын, ақша депозиті мен 
кепілдіктер секілді активтердің кепілімен қамтамасыз етіледі. Кредиттік карталардың 
овердрафттары қамтамасыз етілмейді.

Басшылықтың бағалауы бойынша, егер де қамтамасыз ету назарға алынбаса, онда ипотекалық 
қарыздар бойынша құнсыздану есебінің қоры 1,725,101 мың теңгеге (2015 жыл: 1,538,692 мың 
теңге) және  тұтынушылық қарыздар бойынша 4,862,504 мың теңгеге (2015 жыл: 3,777,993 мың 
теңге) жоғары болар еді.
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2016 ж.
мың теңге

2015 ж.
мың теңге

Корпоративтік клиенттерге берілген кредиттер
Меншіктегі заттарды жалға беру
Өңдеу өнеркəсібі
Жылжымайтын мүлік
Көтерме сауда
Тағам өнеркəсібі
Құрылыс
Ауыл шаруашылығы
Қаржылай делдалдық
Баспа жəне полиграфия
Бөлшек сауда 
Көлік
Демалыс жəне ойын-сауық саласы
Қонақүй жəне мейрамхана
Байланыс
Мұнай-газ саласы
Тау - кен өнеркəсібі
Медицина мен фармацевтика
Басқасы
Бөлшек сауда клиенттеріне берілген кредиттер 
Тұтынушылық кредиттер
Ипотекалық кредиттер
Кредиттік карталар

Құнсыздану есебінің қоры

18 Клиенттерге берілген кредиттер, жалғасы

(г)  Кредиттердің экономика салалары мен географиялық өңірлер бойынша талдамасы 

Кредиттер көбіне Қазақстан Республикасының аумағында экономиканың келесі салаларында 
қызмет ететін клиенттерге берілді.
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49,246,087
26,507,223
22,226,810
19,764,014
16,035,961
14,431,779
13,370,904
13,121,960

7,128,691
4,493,259
4,329,721
4,216,477
1,755,706
1,225,446
1,107,720
1,003,972

334,147
10,689,795

36,174,975
7,676,651

250,870
255,092,168
(35,378,652)

219,713,516

(д)  Кредиттік тәуекелге айтарлықтай ұрыну

2016 жылдың 31 желтоқсанындағы жай-күй бойынша  Топ иелігінде алты қарыз алушы немесе 
өзара байланысқан қарыз алушылар тобы бар (2015 жылдың 31 желтоқсаны: он қарыз алушы), 
олардың кредит бойынша қалдықтары  капиталдың 10%-дан астамын құрайды. 2016 жылдың 31 
желтоқсанындағы жай-күй бойынша аталған қарыз алушылардың кредиттері бойынша 
қалдықтардың жалпы көлемін 38,679,478 мың теңге (2015 жылдың 31 желтоқсаны: 104,152,011 
мың теңге) құрайды.

(е)   Кредиттерді өтеу мерзімдері

Есеп күніндегі жай-күй бойынша кредиттік қоржынның  құрамындағы кредиттерді өтеу 
мерзімдері 30 (г) – Қосымшада берілген және ол есеп күнінен бастап кредиттік келісімшарттар 
бойынша өтеу күнінен дейінгі уақыт кезеңін қамтиды. 

54,708,205
8,825,691

20,678,647
26,438,488
13,882,351
18,308,570
21,383,504

4,739,297
7,533,395
5,941,681
1,955,004
3,654,630
2,418,200
1,280,557

11,696,583
6,375,553
1,739,819

12,808,251

28,841,327
8,752,785

324,575
262,287,113
(64,882,876)
197,404,237



«Нұрбанк» АҚ
2016 жылдың 31 желтоқсанында аяқталған жылдың шоғырланған қаржылық есептілігіне ескертулер

19 Негізгі құралдар

59

Нақты шығындар/Қайта бағаланған құн
2016 жылдың 1 қаңтарындағы жай-күй 

бойынша қалдық 
Түсім
Сатуға арналған активтерге көшіру
Шығыс
Ішкі орын ауыстырулар
2016 жылдың 31 желтоқсанындағы жай-күй 

бойынша қалдық 

Амортизация
2016 жылдың 1 қаңтарындағы жай-күй 

бойынша қалдық 
Жыл ішіндегі амортизация үшін аударылғаны
Шығыс
Ішкі орын ауыстырулар
2016 жылдың 31 желтоқсанындағы жай-күй 

бойынша қалдық 

Баланстық құны 2016 жылдың 31 

желтоқсанындағы жай-күй бойынша 

Жер 
мен ғимарат

Көлік 
қаражаты

Компьютерлік 
және банктік 

жабдық

Жалдаудағы 
меншікті 
жақсарту Басқасы Барлығымың теңге

5,655,840
-

(973,451)
(6,360)

1,665

4,677,694

87,598
59,340
(6,660)

1,665

141,943

4,535,751

294,295
11,942

-
(83,503)

-

222,734

236,423
14,799

(73,518)
-

177,704

45,030

1,477,064
98,105

-
(297,834)

(11,606)

1,265,729

1,094,563
112,381

(292,268)
(11,606)

903,070

362,659

41,352
-
-

(40,692)
-

660

41,319
33

(40,692)
-

660

-

2,626,323
118,156

-
(60,528)

9,941

2,693,892

1,943,147
217,260
(60,261)

9,941

2,110,087

583,805

10,094,874
228,203

(973,451)
(488,917)

-

8,860,709

3,403,050
403,813

(473,399)
-

3,333,464

5,527,245
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Нақты шығындар/Қайта бағаланған құн
2015 жылдың 1 қаңтарындағы жай-күй 

бойынша қалдық 
Түсім
Шығыс
Қайта бағалау 
Ішкі орын ауыстырулар
2015 жылдың 31 желтоқсанындағы жай-күй 

бойынша қалдық 

Амортизация
2015 жылдың 1 қаңтарындағы жай-күй 

бойынша қалдық 
Жыл ішіндегі амортизация үшін аударылғаны
Шығыс
Ішкі орын ауыстырулар
2015 жылдың 31 желтоқсанындағы жай-күй 

бойынша қалдық 

Баланстық құны 2015 жылдың 

31 желтоқсанындағы жай-күй бойынша

Жер 
мен ғимарат

Көлік
Қаражат

Компьютерлік 
және банктік 

жабдық

Жалдаудағы 
меншікті 
жақсарту Басқасы Барлығымың теңге

4,092,939
70,417

(64,816)
1,557,300

-

5,655,840

20,917
88,396

(21,715)
-

87,598

5,568,242

277,629
17,086

(420)
-
-

294,295

204,959
31,884

(420)
-

236,423

57,872

1,475,638
33,007

(30,912)
-

(669)

1,477,064

1,005,965
119,965
(30,698)

(669)

1,094,563

382,501

63,803
-

(22,451)
-
-

41,352

63,704
66

(22,451)
-

41,319

33

2,418,904
236,096
(29,346)

-
669

2,626,323

1,742,851
226,614
(26,987)

6

691,943,147

683,176

8,328,913
356,606

(147,945)
1,557,300

-

10,094,874

3,038,396
466,925

(102,271)
-

3,403,050

6,691,824

Негізгі құралдардың нысандарын алуға немесе құрылысын салуға байланысты қарыздар бойынша капиталдандырылған шығындар 2016 жылы болмады 
(2015 жыл: мұндай шығындар болған жоқ).

Активтердің құнын қайта бағалау 

2015 жылдың 31 желтоқсанындағы жай-күй бойынша жер учаскелері мен ғимараттардың құнына «Eurasian Appraisal» ЖШС жүргізген тәуелсіз бағалау 
нәтижесінің негізінде қайта бағалауға алынды. 

Активтерді қайта бағалау үшін нарықтық әдіс қолданылды. Нарықтық әдіс ұқсас ғимараттарды сату нәтижелеріне жасалған салыстырмалы талдауға 
сүйенеді. 
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2016 ж.
мың теңге

2015 ж.
мың теңге

Кредиттерді сатудағы дебиторлық берешек
Басқа да дебиторлық берешек
Есептелген комиссиялық кіріс
Сақтандыру мен қайта сақтандыру бойынша дебиторлық берешек
Басқа да инвестициялар
Кредиттерді сатудағы дебиторлық берешек бойынша дисконт
Құнсыздану есебінің қоры
Басқа қаржылық активтердің барлығы
Алынған мүлік
Алдын ала төлем
Инвестициялық жылжымайтын мүлік
Материалдық емес активтер
Келешек кезеңдердің шығыстары 
Материалдар мен қосымша қор
Табыс салығын қоспағанда, алдын ала төленген салықтар
Басқасы
Құнсыздану есебінің қоры
Басқа да қаржылық емес активтердің барлығы
Басқа да активтердің барлығы

19 Негізгі құралдар, жалғасы

Топ ғимараттарының əділ құны  əділ құн иерархиясының 2-Деңгейіне жатады.

Жер учаскелері мен ғимараттардың бағасына қайта бағалау жүргізілмеген жағдайда,  2016 
жылдың 31 желтоқсанындағы жай-күй бойынша олардың баланстық құнын 1,774,860 мың теңге 
(2015 жылдың 31 желтоқсаны: 1,840,860 мың теңге) құрайтын еді.  

61

Кредиттерді сатудан келген дебиторлық берешек кредиттерді коллекторлық компанияларға 
сатудың нәтижесінде 2012 және 2014 жылдары пайда болды. 2012 жылы жүргізілген 
транзакциялар бойынша Топ кредиттерді сатудан келген дебиторлық берешектің әділ құнын 
қолданыстағы нарықтық мөлшерлеменің 10.50% пайызында дисконтталған, келешекте түсетін 
барлық ақша қаражаттарына келтірілген құн ретінде бастапқы мойындау кезінде бағалады. 2014 
жылдың ішінде сатылған кредиттер  қаржылық активтерді мойындауды тоқтату өлшемдеріне 
сәйкес келмеді, өйткені бұл активтерге қатысы бар барлық тәуекелдер мен табыстарды сатып 
алушы тапсырмаған болатын. Мұндай дебиторлық берешектерді өтеу күні ретінде 2016 жылдың 
желтоқсаны алынды.

2016 жылдың 31 желтоқсаны аяқталатын жыл ішінде тараптар өтеу мерзімдерін қайта қарау 
туралы қосымша келісім жасады және барлық тәуекелдер мен табыстарды коллекторлық 
компанияларға аудара отырып, бірінші талап етілгенде, төлеу шарттарын белгіледі. 

Алынған мүліктің құрамына Топтың құнсызданған кредиттер бойынша өзінің құқықтары мен 
міндеттерінің орнына қабылдап алған жылжымайтын мүліктер, соның ішінде негізінен жер 
учаскелері түріндегі  қамтамалар кіреді. Топ бұл мүліктер келешекте сатыл ма, әлде жалға беріле 
ме, болмаса басқа мақсатта пайдаланыла ма, әлі анықтаған жоқ. 

20 Басқа да активтер

9,695,476
957,275
84,524
88,216

2,695
-

(889,490)
9,938,696
7,625,063
3,036,754
1,900,605

458,567
451,071
136,891
172,687
36,577

(548,311)
13,269,904
23,208,600

9,695,476
1,570,231

109,736
92,714
2,695

(1,015,264)
-

10,455,588

5,305,514
1,621,856
1,600,234

566,282
542,635
107,751

87,446
14,096

(406,558)
9,439,256

19,894,844
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20 Басқа да активтер, жалғасы

Кредиттер құнсыздану қорын сатудан болған дебиторлық берешектер бойынша  
дисконттың өзгерістерін талдау 

2016 жылдың 31 желтоқсаны аяқталған жылдың қорының өзгерістері төмендегі үлгіде берілген:

Басқа да 
қаржылық 

емес
активтер

мың теңге
Барлығы
мың теңге

Жыл басындағы жай-күй бойынша 

құнсызданудағы қордың көрсеткіші
Таза құру (қалпына келтіру)
Есептен шығару
Уақыт өтуімен дисконтты босату
Жыл аяғындағы жай-күй бойынша 

құнсызданудағы қордың көрсеткіші  

Кредиттерді 
сатудағы 

дебиторлық 
берешек 
бойынша 
дисконт

мың теңге

Басқа да 
қаржылық 

емес 
активтер

мың теңге

1,015,264
(918,211)

-
(97,053)

-

-
889,490

-
-

889,490

406,558
1,606,344

(1,464,591)
-

548,311

1,421,822
1,577,623

(1,464,591)
(97,053)

1,437,801

2015 жылдың 31 желтоқсаны аяқталған жылдың құнсыздану қорының өзгерістері төмендегі 
үлгіде берілуі мүмкін:

Басқа 
да қаржылық 

емес 
активтер

мың теңге
Барлығы
мың теңге

Жыл басындағы жай-күй бойынша құнсызданудағы 

қордың көрсеткіші 
Құнсызданудағы қорды таза құру 
Есептен шығару
Уақыт өтуімен дисконтты босату
Жыл аяғындағы жай-күй бойынша құнсызданудағы 

қордың көрсеткіші

Кредиттерді 
сатудағы 

дебиторлық 
берешек 
бойынша 
дисконт 

мың теңге

1,816,980
-
-

(801,716)

1,015,264

16,262
800,735

(410,439)
-

406,558

1,833,242
800,735

(410,439)
(801,716)

1,421,822

2016 жылдың 31 желтоқсанындағы жай-күй бойынша басқа активтердің құрамына 64,888 мың 
теңге сомасындағы (2015 жылы: 85,351 мың теңге) мерзімі кешіктірілген дебиторлық 
берешектер енгізілді, оның 26,212 мың теңге (2015 жылы: 11,515 мың теңге) сомасы дебиторлық 
берешектер 90 күннен жоғары, бірақ 1 жылдан кем емес мерзімге, ал  28,263 мың теңге сомасы 
(2015 жылы: 41,764 мың теңге) 1 жылдан жоғары мерзімге кешіктірілген.
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21 Қазақстан Республикасы Үкіметінің қаражаты

Осы кестеде 2016 жылдың 31 желтоқсанындағы жəне 2015 жылдың 31 желтоқсанындағы жай-
күй бойынша Қазақстан Республикасы Үкіметінің қаражаттары туралы  ақпарат берілген:

Тиімді 
мөлшерлеме

31 
желтоқсаны

2015 ж.
мың теңге

«Қазақстан Даму банкі» 

АҚ«ДАМУ» 
Кәсіпкерлікті дамыту қоры» АҚ

Өтеу
мерзімі

Купон
мөлшері

28/06/2017-
01/03/2035

01/12/2019 -
01/03/2035

2% - 8.75%

2% - 8.5%

16,203,944

11,042,466
27,246,410

8,030,889

11,679,027
19,709,916

Қазақстан Республикасы Үкіметінің қаражатына шағын жəне орта бизнесті қаржыландыру үшін 
алынған «Даму» АҚ ұзақ мерзімдік қарыздары, корпоративтік бизнесті қаржыландыру үшін 
алынған «ҚДБ» АҚ ұзақ мерзімдік қарызы жатады. Топтың басшылығы бір қатар басқа да ұқсас 
қаржылық құралдарда Даму мен ҚДБ берген қарыздардың жоғарыдағы сегментке ұқсас 
болғандықтан, оларды қызметін белгілі бір салаларда жүргізіп отырған компанияларды қолдау 
мақсатында Мемлекеттік ұйымдар берген қарыздарды жеке сегментке жатқызу керек деп 
есептейді. Нəтижесінде Даму мен ҚДБ осы қарыздары тəуелсіз тараптардың арасындағы 
транзакциялар шеңберінде алынды, бұл орайда осы қарыздар бойынша алынған сомалар 
бастапқы мойындау кезіндегі қарыздардың əділ құны ретінде көрсетіледі. 
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Шыққан 
күні

10/12/2014 –
04/08/2016

28/12/2012 –
16/03/2015

22 Банктер мен басқа қаржылық институттардың қарыздары 
     мен депозиттері 

2016 ж.
мың теңге

2015 ж.
мың теңге

Жергілікті банктер мен басқа қаржылық институттардың депозиттері
Басқа қаржылық институттар берген кредиттер
«Востро» түріндегі шоттар

22,620,902
909,512
15,028

23,545,442

4,085,556
1,155,317

189,604
5,430,477

Басқа да қаржылық институттардың кредиттері Топты өндіріп алу айналымына алудың толық 
құқығымен, «Қазақстан Ипотекалық Компаниясы» АҚ (бұдан былай, «ҚИК») алдындағы 
сатылған қарыздар бойынша міндеттер түрінде  беріледі. 

23 Клиенттердің ағымдағы шоттары мен депозиттері
2016 ж.

мың теңге
2015 ж.

мың теңге

Талап етілгенге дейінгі ағымдағы шоттары мен депозиттер
- Корпоративтік клиенттер
- Бөлшек сауда клиенттері
Мерзімдік депозиттер
- Корпоративтік клиенттер
- Бөлшек сауда клиенттері

120,645,232
32,521,216

57,879,325

57,371,471
268,417,244

65,596,550
17,854,771

71,650,250

50,650,076
205,751,647

2016 жылдың 31 желтоқсанындағы жай-күй бойынша Топ  клиенттерінің депозиттері түріндегі 
11,784,046 мың теңге жалпы сома (2015 жылдың 31 желтоқсаны: 9,808,263 мың теңге) Топ 
берген кредиттік құралдармен танылмаған кредиттердің міндеттерін орындау қамтамасы болып 
табылады.

2016 жылдың 31 желтоқсанындағы жай-күй бойынша Топтың он клиенті бар (2015 жылдың 31 
желтоқсаны: жеті клиент), олардың шоттары мен депозиттері бойынша қалдық  капиталдың 
10% көп үлесін құрайды. 2016 жылдың 31 желтоқсанындағы жай-күй бойынша аталған 
клиенттердің шоттары мен  депозиттеріндегі  қалдықтардың жиынтық көлемін 109,689,817 мың 
теңге (2015 жылдың 31 желтоқсаны: 43,017,645 мың теңге) құрайды.

2016 ж. 31 
желтоқсаны
мың теңге
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24 Шығарылған борышкерлік бағалы қағаздар

2016 ж.
мың теңге

2015 ж.
мың теңге

Номиналды құны
Дисконт
Есептелген сыйақы

15,000,000
(1,098,524)

72,917
13,974,393

30,823,600
(1,310,482)

546,746
30,059,864

Төменде 2016 жылдың 31 желтоқсанындағы жəне 2015 жылдың 31 желтоқсанындағы жай-күй 
бойынша облигациялық шығарылымдар туралы ақпараттар берілген: 

25 Тәртіптелген борыш
2016 ж.

мың теңге
2015 ж.

мың теңге

Артықшылық берілген акциялардағы міндеттілік бөлшегі
Тәртіптелген облигациялар

2,268,859
-

2,268,859

2,268,859
4,986,559
7,255,418

2016 жылдың 31 желтоқсанындағы жəне 2015 жылдың 31 желтоқсанындағы жай-күй бойынша  
тəртіптелген борышқа бағасы белгіленген облигациялар мен артықшылық берілген 
акциялардағы міндеттілік бөлшегі кіреді. Банкроттық орын алған жағдайда артықшылық 
берілген акцияларды өтегеннен кейін Топ өзінің басқа міндеттерін толық өтеп болғаннан соң 
тəртіптелген борыш жабылады. 

(a)   Артықшылық берілген акциялар

Артықшылық берілген акциялардың иелері акцияларының номиналды құнының жылдығы 10% 
көлемінде ең төменгі шоғырланбалы дивидендтер алады. Дивидендтер төлеуде мерзім 
кешіктірілген жағдайларды  есепке алмағанда, артықшылық берілген акциялар дауыс беру 
құқығын бермейді. Топтың таза активтерінің қалдық құнын белгілеу кезінде барлық 
акциялардың кезектілігі бірдей, алайда артықшылық берілген акциялардың иелері дивидендтер 
төлеу сомасына қарай түзетілген акцияларды орналастыру құны аясында ғана таза активтердің  
қалдық құнын белгілеуге қатысуы мүмкін. Барлық артықшылық берілген акциялар орналастыру 
құны акция үшін 1,000 теңге түрінде шығарылған жəне толықтай төленген болатын. 

2016 жылдың 31 желтоқсанында аяқталған жыл ішінде Топ артықшылық берілген акциялар 
бойынша 225,695 мың теңге (2015 жылдың 31 желтоқсаны: 225,695 мың теңге) көлемінде 
дивидендтер аударды.

Тиімді 
мөлшерлеме

31 
желтоқсаны

2015 ж.
мың теңге

Теңгеде берілген 

облигациялар, үшінші 

шығарылым *
Теңгеде берілген 

облигациялар, төртінші 

шығарылым *

Өтеу
мерзімі

Купон
мөлшері

05.06.2023

26.07.2016

7.0%

7.0%

13,974,393

-

13,974,393

13,850,603

16,209,261

30,059,864

Шыққан 
күні

05.06.2013

26.07.2010

2016 ж. 31 
желтоқсаны
мың теңге

8.5%

8.0%

* ҚҚБ-да баға белгіленеді
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25 Тәртіптелген борыш, жалғасы

(б)  Тәртіптелген облигациялар

Төменде 2016 жылдың 31 желтоқсанындағы жəне 2015 жылдың 31 желтоқсанындағы жай-күй 
бойынша тəртіптелген облигациялар шығару туралы ақпарат берілген:

26 «Репо» мәмілелері бойынша кредиторлық берешек
2016 ж.

мың теңге
2015 ж.

мың теңге

«Репо» мәмілелері бойынша кредиторлық берешек -
-

7,709,759
7,709,759

Міндеттерді қамтамасыз ету

2015 жылдың 31 желтоқсанындағы жай-күй бойынша «Репо» мəмілелері бойынша кредиторлық 
берешек əділ құнын 8,423,781 мың теңгені құрайтын қолдағы сатуға арналған қаржылық 
құралдармен қамтамасыз етілген (16-Ескерту).

Бұл операциялар стандартты кредиттеуде, кіріктіру операцияларда жəне бағалы қағаздарды 
қарызға беруде əдеттегі жəне көпшілік қабылдаған болып саналатын шарттарда жүргізіледі. 

Тиімді 
мөлшерлеме

31 
желтоқсаны

2015 ж.
мың теңге

Теңгеде берілген, 
екінші шығарылым 

облигациялары*
* ҚҚБ-да баға белгіленеді

Өтеу
мерзімі

Купон
мөлшері

Шыққан 
күні

2016 ж. 31 
желтоқсаны
мың теңге

Баланстық құны

18.05.2006 18.05.2016 7.5% 9.7% - 4,986,559

27 «Репо» мәмілелері бойынша кредиторлық берешек
2016 ж.

мың теңге
2015 ж.

мың теңге

Қамтама бойынша кредиторлық берешек
Берілген кепілдіктер мен аккредитивтер бойынша кредиторлық берешек
Есептелген операциялық шығыстар
Басқа қаржылық міндеттердің барлығы
Берілген кепілдіктер мен ашылған аккредитивтер бойынша қор 
Банктік операциялар бойынша алдын ала төлем
Еңбек демалыстары бойынша қор
Төленуі тиіс басқа да салықтар
Басқа қаржылық емес міндеттер
Басқа қаржылық емес міндеттердің барлығы
Басқа міндеттердің барлығы

1,996,654
125,485
196,892

2,319,031
1,616,199

323,272
427,200
199,726
125,548

2,691,945
5,010,976

1,946,179
10,724
31,662

1,988,565
2,229,041

141,943
470,034
318,934
189,499

3,349,451
5,338,016

65



«Нұрбанк» АҚ
2016 жылдың 31 желтоқсанында аяқталған жылдың шоғырланған қаржылық есептілігіне ескертулер

27  Басқа да міндеттер, жалғасы

2016 жылдың 31 желтоқсаны мен 2015 жылдың 31 желтоқсаны аяқталған жыл ішіндегі берілген 
кепілдіктер мен ашылған аккредитивтер бойынша қордың өзгеруі келесі үлгіде берілуі мүмкін:

28 Акционерлік капитал мен қорлар

(a)   Шығарылған акционерлік капитал

2016 жəне 2015 жылдардың 31 желтоқсанындағы жай-күй бойынша шығаруға рұқсат етілген 
акционерлік капиталды 13,375,557 жай акциялар мен 300,000 артықшылық берілген акциялар 
құрайды. Шығарылған жəне айналымдағы акционерлік капитал 10,526,728 жай акциядан жəне 
225,876 артықшылық берілген акциядан (2015 жылдың 31 желтоқсаны: 10,526,728 жай акция 
мен 225,876 артықшылық берілген акция) тұрады. Акциялардың номиналды құны жоқ.

Жай  акциялардың иелерінің жариялануына қарай  дивидендтер алуына құқығы бар, сондай-ақ 
олар  Банк акционерлерінің жылдық жəне жалпы жиналыстарында бір дауыс құқығын иеленеді. 

(б)   Қорлардың сипаты мен мақсаты

Динамикалық қор

Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің Басқармасының 2013 жылдың 27 мамырындағы № 
137 «Екінші деңгейлі банктерде динамикалық қорлардың деңгейін құру жəне  күтілген 
шығындар көлеміне динамикалық қорлардың ең төменгі көлемін орнату Ережелерін Бекіту 
туралы» Қаулысына (бұдан былай – «Қаулы») сəйкес, Топ аталған Ережелерде берілген формула 
бойынша есептелген динамикалық қордың көлемін орнатты. Осы Ережелерге сəйкес  
динамикалық қорлардың сомасы нөлден төмен болмауы тиіс жəне ол қорды қалпына келтіру 
кірістерін есепке алмағанда, ҚЕХС сəйкес есептік тоқсан ішінде күтілген шығындар мен 
салықтық мақсаттағы құнсызданудан келген нақты шығындар арасындағы айырмашылық 
түрінде есептеледі. Күтілген шығындар деп есептік тоқсан ішінде клиенттерге берілген 
кредиттер сомасының сəйкесті коэффициенттерге көбейтілген көлемі аталады. Қаулы 2013 
жылдың 1 қаңтарынан басталған қатынастарға қатысты қолданылады. 

2016 жылғы динамикалық қорды  ҚРҰБ 2015 жылдың 31 желтоқсанында танылған деңгейінде 
уақытша тіркеген болатын. 

2016 жылдың 31 желтоқсанындағы жəне 2015 жылдың 31 желтоқсанындағы жай-күй бойынша   
Топтың динамикалық қоры 4,380,918 мың теңгеге тең. 

2015 ж.
мың теңге

Жыл басындағы жай-күй бойынша қордың көрсеткіші
Таза қалпына келтіру
Кепілдік міндеттерді орындау
Қайта есептеудегі бағамдық айырмашылықтар
Жыл аяғындағы жай-күй бойынша қордың көрсеткіші

2016 ж.
мың теңге
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2,146,401
82,650
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28  Акционерлік капитал мен қорлар

(б)   Қорлардың сипаты мен мақсаты, жалғасы

Жалпы сақтандыру тәуекелдерін жабу қорлары

2014 жылы Топ 2014 жылдың 31 желтоқсанындағы жай-күй бойынша тұрақтандыру қорының 
есептік сомасының азайып кетуіне байланысты міндетті қордың құрамынан 103,421 мың 
теңгені бөлінбеген табысқа аударды, өйткені 2011 жыл 1 қаңтарында күшіне кірген ҚРҰБ 
«Сақтандыру қорларын құру, есептесу əдісінің талаптары» Қаулысына сəйкес «Нұрбанк» АҚ 
еншілес кəсіпорыны «Нұрполис» «Сақтандыру компаниясы» ЖШС шығындар коэффициенті 
алдыңғы үш жылдағы шығындардың орташа коэффициентінен асып түсетін коэффициентті 
көрсететін, сақтандыру өнімдеріне арналған тұрақтандыру қорын құруы тиіс болды. 

Жер мен ғимаратты оң бағытта  қайта бағалау

Жерлер мен ғимараттарды оң бағытта қайта бағалауға кейінге қалған корпоративтік  салықты  
есепке алмағанда, активтерді  мойындау немесе олардың құнсыздануы тоқтатылған сəтке 
дейінгі жерлер мен ғимараттарды оң бағытта берілген жинақталған əділ құндар.

Қолдағы сатуға арналған қаржылық активтерді қайта бағалау жөніндегі қор 

Қолдағы сатуға арналған қаржылық активтерді қайта бағалау жөніндегі қорға активтерді немесе 
олардың құнсыздануын мойындау тоқтатылған сəтке дейін  əділ құнның жинақталған таза 
өзгерісі жатады. 

(в)  Дивидендтер

Қазақстан Республикасының заңнамасының жəне Банктің құрылтай құжаттарының 
талаптарына сəйкес бөлуге қол жетімді қорлардың шамасы Қазақстан Республикасының 
нормативтік-құқықтық актілерінің реттеуіне түседі. 
 
Дивидендтер, олар есептелген кезең ішіндегі жай акциялар бойынша, кезең ішіндегі бөлінбеген 
табыстың бөлшегі ретінде көрсетіледі. 2016 жəне 2015 жылдар ішінде Дивидендтер 
жарияланбады.

(г)   Акционерлерден сатып алынған жеке акциялар

2016 жəне 2015 жылдардың 31 желтоқсанындағы жай-күй бойынша  Топ 1,237 өзінің жай 
акциялары мен 181 артықшылық берілген акцияны сатып алды.

67



«Нұрбанк» АҚ
2016 жылдың 31 желтоқсанында аяқталған жылдың шоғырланған қаржылық есептілігіне ескертулер

29  Жай акцияның табысы 

Жай акцияның базалық табысы 
Акциялардың базалық пайда көрсеткіші жай акциялардың иелеріне тиесілі таза пайдаға жəне 
айналымдағы жай акциялардың орташа есептелген санына негізделеді жəне олар төмендегідей 
анықталады.

2016 жылдың 31 желтоқсаны аяқталған жыл ішінде əлеуетті бытыраңқы акциялары жоқ (2015 
жылдың 31 желтоқсаны: жоқ).

30  Тәуекелдерді басқару

Тəуекелдерді басқару банктік қызметтер негізінде жатыр жəне  ол Топтың операциялық 
қызметінің маңызды элементі болып табылады. Нарықтық тəуекел, кредиттік тəуекел жəне 
өтімділік тəуекелі Топ өз қызметін жүзеге асыру үдерісі кезінде кездесетін негізгі тəуекелдер 
болып табылады.

(a)  Тәуекелдерді басқару саясаты мен жосықтары 

Топтың тəуекелдерді басқару жөніндегі саясаты Топ ұрынатын тəуекелдерді анықтауға, талдауға 
жəне басқаруға, тəуекелдерге лимиттер мен сəйкесті бақылау белгілеуге, сондай-ақ тəуекелдер 
деңгейін жəне олардың белгіленген лимиттерге сəйкестігін тұрақты бағалауға бағытталған. 
Тəуекелдерді басқару саясаты мен жосықтары ұсынылған банктік өнімдер мен қызметтерге 
қарай нарықтық жағдаяттың өзгерістеріне қарсы тұру мақсатында жүйелі негізде қайта 
қарастырылады. 

Директорлар кеңесі тəуекелдерді басқару, бақылау жүйелерінің лайықты жұмысы, басты 
тəуекелдерді басқару мен тəуекелдерді басқару жөніндегі  саясаттар мен жосықтарды мақұлдау, 
сондай-ақ ірі мəмілелерді  мақұлдау үшін жауапкершілікке тартылады.

Басқарма тəуекелдерді төмендету шараларына мониторинг пен енгізу, сондай-ақ Топ қызметін 
белгіленген тəуекелдер шегінде жүргізуін бақылау үшін жауапкершілікке тартылады. 
Тəуекелдер департаменті басшысының міндетіне жалпы тəуекелдерді басқару жəне 
қолданыстағы заңнама талаптарының сақталуына бақылау жүргізу, сондай-ақ жалпы 
ұстанымдардың қолданылуына бақылау жүргізу мен анықтау əдістерін бағалау, қаржылық та, 
қаржылық емес те тəуекелдер бойынша есептер əзірлеу кіреді. Ол  тікелей Басқарма төрағасына 
жəне Директорлар кеңесіне жанама түрде есеп беруге міндетті. 

Кредиттік жəне нарықтық тəуекелдер мен өтімділік тəуекелі жалпы қоржын деңгейінде де, 
сонымен қатар жекелеген мəмілелер деңгейінде де, Кредиттік комитеттер жəне Активтер мен 
пассивтерді басқару жөніндегі комитеттің (АПБК) жүйелері арқылы басқарылады жəне 
бақыланады. Шешімдер қабылдау  үдерісінің тиімділігін арттыру мақсатында Топ тəуекелдерге 
ұрыну түрі мен шамаларына қарай  кредиттік комитеттердің иерархиялық құрылымын жасады.

Тəуекелдің сыртқы, сонымен қатар ішкі деректері ұйымның шеңберінде анықталады жəне 
басқарылады. Тəуекелдің деректерінің толық тізімін анықтауға жəне тəуекелдерді төмендетудің  
ағымдағы жосықтарының жеткілікті деңгейін белгілеуге ерекше назар аударылады. Кредиттік 
жəне нарықтық тəуекелдерге стандарттық талдау берумен қатар, Тəуекелдер департаменті 
жекелеген бағыттар бойынша сараптамалық баға алу үшін операциялық бөлімшелермен 
тұрақты түрде кездесулер өткізу арқылы қаржылық жəне қаржылық емес тəуекелдерге  
мониторинг жүргізеді

2015 ж.

Жыл ішіндегі табыс, мың теңге 
Акцияның базалық табысын есептеу үшін жай акциялардың орташа 

есептелген саны
Жай акцияның базалық табысы, теңге

2016 ж.
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30  Тәуекелдерді басқару

(б)  Нарық тықтәуекелі

Нарықтық тəуекелі – бұл нарықтық құндардың өзгерістер себебінен қаржылық құралдарға 
қатысты əділ құнның немесе ақша қаражаттарының келешек ағымдарының өзгеру тəуекелі. 
Нарықтық тəуекел валюталық тəуекелден, пайыздық мөлшерлемелер өзгеру тəуекелінен, 
сондай-ақ басқа да құнға қатысты тəуекелдерден тұрады. Нарықтық тəуекел нарықта жалпы 
жəне ерекше өзгерістердің ықпалына жəне нарықтық құндар мен валюталардың айырбас 
бағамдарындағы өзгерістер деңгейінің əртараптылығының əсеріне түсетін қаржылық 
құралдардың пайыздық жəне үлестік орнынан қатысты туындайды. 

Нарықтық тəуекелді  басқару тапсырмасы  нарықтық тəуекелдің қолайлы шамалардан артып 
кетпеуін бақылау болып табылады, бұл орайда қабыл етілген тəуекелден алынатын кірістердің 
оңтайлылығы қамтамасыз етілуі қажет.  

Банктің Басқарма төрағасы басқаратын АПБК нарықтық тəуекелді басқарғаны үшін 
жауапкершілікке тартылады. АПБК Тəуекелдер департаментінің ұсыныстарына сүйене отырып, 
нарықтық тəуекелдің лимиттерін бекітеді.  

Топ қоржынның шамасына қатысты ашық орындар бойынша лимиттерді, пайыздық 
мөлшерлемелерді өзгерту мерзімдерін, валюталық жай мен нəтижесін Банк Басқармасы 
қарайтын жəне бекітетін жүйелі мониторингі жүргізу арқылы нарықтық тəуекелдерді 
басқарады. 

(i)   Пайыздық мөлшерлемелерді өзгерту тәуекелі

Пайыздық мөлшерлемелерді өзгерту тəуекелі – бұл нарықтық пайыздық мөлшерлемелерді 
өзгерту себебінен қаржылық құрал бойынша əділ құнды немесе ақша қаражаттарының келешек 
ағымдарының өзгертуден келетін тəуекел. Топ, оның қаржылық жағдайына басымдықты 
нарықтық пайыздық мөлшерлемелерді толқуынан жəне ақша қаражаттары ағымының 
өзгеруінен болатын ықпалға ұрынуы мүмкін. Мұндай құбылу пайыздық маржаның деңгейін 
өсіруі мүмкін, алайда түсіруі де, əлде пайыздық мөлшерлемелер аяқасты өзгерген жағдайда, 
шығындарға ұрындыруы да мүмкін. 
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«Нұрбанк» АҚ
2016 жылдың 31 желтоқсанында аяқталған жылдың шоғырланған қаржылық есептілігіне ескертулер

30  Тәуекелдерді басқару, жалғасы

(б)  Нарық тәуекелі, жалғасы

(i)   Пайыздық мөлшерлемелерді өзгерту тәуекелі, жалғасы

Пайыздық мөлшерлемелерді қайта қарау мерзімдерін талдау 
Пайыздық мөлшерлемелердің  өзгеру тəуекелі  көбіне пайыздық мөлшерлемелердің  өзгерістеріне  мониторинг жүргізу арқылы басқарылады. Негізгі 
қаржылық құралдар бойынша  пайыздық мөлшерлемелерді қайта қарау мерзімдеріне қатысты қысқаша ақпарат төмендегідей берілуі мүмкін:

2016 жылдың 31 желтоқсаны
АКТИВТЕР
Ақшалай қаражаттар мен олардың баламалары
Өзгерісі кезең ішіндегі табыс немесе шығын 

құрамында көрсетілетін әділ құн бойынша 

бағаланатын қаржылық құралдар
Қолдағы, сатуға арналған қаржылық активтер
Банктер мен басқа да қаржылық 

институттардағы шоттар мен депозиттер
Клиенттерге берілген кредиттер
Басқа да қаржылық активтер

3 айға 
дейін

3 айдан 
6 айға дейін

6 айдан 
12 айға дейін

1 жылдан 
5 жылға дейін

Бес жылдан 
артық Пайыздықмың теңге

25,165,750

-

19,939,019

5,018,673
110,613,270

-
160,736,712

-

-

3,646,505

2,185,158
4,977,962

-
10,809,625

-

-

9,028,241

1,654,701
12,021,214

-
22,704,156

-

994,847

13,885,350

248,495
35,609,637

-
50,738,329

-

-

5,429,487

874,990
56,491,433

-
62,795,910

38,973,233

5,550

126,388

2,224,283
-

9,938,696
51,268,150

Баланстық 
құн

64,138,983

1,000,397

52,054,990

12,206,300
219,713,516

9,938,696
359,052,882
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«Нұрбанк» АҚ
2016 жылдың 31 желтоқсанында аяқталған жылдың шоғырланған қаржылық есептілігіне ескертулер

30  Тәуекелдерді басқару, жалғасы

(б)  Нарық тәуекелі, жалғасы

(i)   Пайыздық мөлшерлемелерді өзгерту тәуекелі, жалғасы

Пайыздық мөлшерлемелерді қайта қарау мерзімдерін талдау , жалғасы

2016 жылдың 31 желтоқсаны
МІНДЕТТЕР
Қазақстан Республикасы Үкіметінің қаражаты 
Банктер мен басқа да қаржылық институттардың 

қарыздары мен депозиттері 
Клиенттердің ағымдағы шоттары мен депозиттері 
Шығарылған борышкерлік бағалы қағаздар 
Тəртіптелген борыш
Басқа да қаржылық міндеттер

3 айға 
дейін

3 айдан 
6 айға дейін

6 айдан 
12 айға дейін

1 жылдан 
5 жылға дейін

5 жылдан 
артық Пайыздықмың теңге

- 

1,149,195
21,018,087

-
- 
- 

22,167,282
138,569,430

8,173,056

2,148,555
14,336,509 

- 
- 
- 

24,658,120
(13,848,495)

-

2,136,888
44,468,867 

72,917 
- 
- 

46,678,672
(23,974,516)

999,132 

18,110,804
14,044,239 

- 
- 
- 

33,154,175
17,584,154

18,074,222 

-
5,272,314 

13,901,476
-
-

37,248,012
25,547,898

-

-
169,277,228

-
2,268,859
2,319,031

173,865,118(

122,596,968)

Баланстық 
құн

27,246,410

23,545,442
268,417,244

13,974,393
2,268,859
2,319,031

337,771,379

21,281,503
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«Нұрбанк» АҚ
2016 жылдың 31 желтоқсанында аяқталған жылдың шоғырланған қаржылық есептілігіне ескертулер

30  Тәуекелдерді басқару, жалғасы

(б)  Нарық тәуекелі, жалғасы

(i)   Пайыздық мөлшерлемелерді өзгерту тәуекелі, жалғасы

Пайыздық мөлшерлемелерді қайта қарау мерзімдерін талдау 
Пайыздық мөлшерлемелердің өзгеру тәуекелі көбіне пайыздық мөлшерлемелердің өзгерістеріне мониторинг жүргізу арқылы басқарылады. Негізгі 
қаржылық құралдар бойынша  пайыздық мөлшерлемелерді қайта қарау мерзімдеріне қатысты қысқаша ақпарат төмендегідей берілуі мүмкін:

2015 жылдың 31 желтоқсаны
АКТИВТЕР
Ақшалай қаражаттар мен олардың баламалары
Өзгерісі кезең ішіндегі табыс немесе шығын құрамында 

көрсетілетін əділ құн бойынша бағаланатын қаржылық 

құралдар
Қолдағы, сатуға арналған қаржылық активтер
Банктер мен басқа да қаржылық институттардағы шоттар 

мен депозиттер
Клиенттерге берілген кредиттер
Басқа да қаржылық активтер

3 айға 
дейін

3 айдан 
6 айға дейін

6 айдан 
12 айға дейін

1 жылдан 
5 жылға дейін

5 жылдан 
артық Пайыздықмың теңге

6,353,402

496,104

1,856,201

113,506
51,628,249

- 

60,447,462

- 

-

-

-
18,949,879

- 
18,949,879

-

 1,119,975

1,861,240

7,313,963
16,773,838

-
27,069,016

-

 1,102,129

16,510,488

419,000
70,738,560

- 
88,770,177

-

-

19,330,760

6,080,357
39,313,711

-
64,724,828

31,817,077

5,373

57,343

13,137
-

10,455,588
42,348,518

Баланстық 
құн

38,170,479

2,723,581

39,616,032

13,939,963
197,404,237

10,455,588
302,309,880
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«Нұрбанк» АҚ
2016 жылдың 31 желтоқсанында аяқталған жылдың шоғырланған қаржылық есептілігіне ескертулер

30  Тәуекелдерді басқару, жалғасы

(б)  Нарық тәуекелі, жалғасы

(i)   Пайыздық мөлшерлемелерді өзгерту тәуекелі, жалғасы

Пайыздық мөлшерлемелерді қайта қарау мерзімдерін талдау , жалғасы

2015 жылдың 31 желтоқсаныя
МІНДЕТТЕР

Қазақстан Республикасы Үкіметінің қаражаты 
Банктер мен басқа да қаржылық институттардың қарыздары 

мен депозиттері 
Клиенттердің ағымдағы шоттары мен депозиттері 

Шығарылған борышкерлік бағалы қағаздар 
Тəртіптелген борыш
«Репо» мəмілелері бойынша кредиторлық берешек 
Басқа да қаржылық міндеттер

3 айға 
дейін

3 айдан 
6 айға дейін

6 айдан 
12 айға дейін

1 жылдан 
5 жылға дейін

5 жылдан 
артық Пайыздықмың теңге

628,075

1,275,161
29,992,868

473,829
-

7,709,759
- 

40,079,692
20,367,770

- 

3,000,000
16,277,180

-
4,986,559

- 
- 

24,263,739
(5,313,860)

-

-
59,509,845

72,917
- 
- 
- 

59,582,762 

(32,513,746)

1,007,618

1,155,316
5,177,224

15,735,432
- 
- 
- 

23,075,590
65,694,587

18,074,223

- 
761,959

13,777,686
-
- 
-

32,613,868
32,110,960

-

-
94,032,571

-
2,268,859

-
1,988,565

98,289,995
(55,941,477)

Баланстық 
құн

19,709,916

5,430,477
205,751,647

30,059,864
7,255,418
7,709,759
1,988,565

277,905,646

24,404,234
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«Нұрбанк» АҚ
2016 жылдың 31 желтоқсанында аяқталған жылдың шоғырланған қаржылық есептілігіне ескертулер

30  Тәуекелдерді басқару, жалғасы

(б)  Нарық тәуекелі, жалғасы

(i)   Пайыздық мөлшерлемелерді өзгерту тәуекелі, жалғасы

Орташа тиімді пайыздық мөлшерлеме

Төмендегі келесі кестеде активтер мен міндеттердің орташа тиімді пайыздық мөлшерлемесі мен  
2016 жылдың 31 желтоқсанындағы жəне 2015 жылдың 31 желтоқсанындағы жай-күй бойынша 
міндеттер көрсетілген. Бұл пайыздық мөлшерлемелер сəйкесті активтер мен міндеттерді өтеу 
кезіндегі кірісті көрсетеді. 
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Пайыздық активтер
Ақша қаражаттары мен баламалары
Өзгерісі кезең ішіндегі табыс немесе шығын 

құрамында көрсетілетін әділ құн бойынша 

бағаланатын қаржылық құралдар
Қолдағы, сатуға арналғаны қаржылық 

активтер
Банктер мен басқа да қаржылық 

институттардағы шоттар мен депозиттер
Клиенттерге берілген кредиттер

Пайыздық міндеттер
Қазақстан Республикасы Үкіметінің 

қаражаты
Банктер мен басқа да қаржылық 

институттардың қарыздары мен депозиттері
- Кредиттер
- Мерзімдік депозиттер
Клиенттердің ағымдағы шоттары мен 

депозиттері
- Талап етілгенге дейінгі ағымдағы шоттар 

мен депозиттер
- Мерзімдік депозиттер
Шығарылған борышкерлік бағалы қағаздар
Тәртіптелген қарыз 
«Репо» мәмілелері бойынша кредиторлық 

берешек 

Теңге
АҚШ 

доллары
Басқа

валюта Теңге
АҚШ 

доллары
Басқа 

валюта

2016 ж. Орташа тиімді 
пайыздық мөлшерлеме, %

2015 ж. Орташа тиімді 
пайыздық мөлшерлеме, %

11.40

7.00

5.22

11.56
11.76

4.19

10.75
14.36

3.52
12.37
6.96

-

-

1.30

-

4.57

3.53
5.47

-

-
-

2.67
2.54

-
-

-

1.81

-

3.26

-
-

-

-
-

-
1.12

-
-

-

26.61

2.74

5.19

12.02
12.90

2.49

10.13
8.00

0.22
8.98
6.87
9.72

14.39

0.05

3.00

4.51

3.84
11.32

-

-
-

2.47
3.82

-
-

-

3.00

-

2.91

-
9.77

-

-
-

-
3.69

-
-

-



«Нұрбанк» АҚ
2016 жылдың 31 желтоқсанында аяқталған жылдың шоғырланған қаржылық есептілігіне ескертулер

30  Тәуекелдерді басқару, жалғасы

(б)  Тәуекелдерді басқару, жалғасы

(i)   Пайыздық мөлшерлемелерді өзгерту тәуекелі, жалғасы

Пайыздық мөлшерлемелердің өзгеруіне деген сезімталдықты талдау

Пайыздық мөлшерлемелерді қайта қарау мерзімдерін талдауға негізделген пайыздық 
мөлшерлемелердің өзгеру тəуекелін басқару қаржылық активтер мен міндеттердің сезімталдық  
мониторингімен толықтырылады. Таза пайданың немесе шығынның жəне капиталдың 
(салықтарды есепке алмағанда), пайыздық мөлшерлемелердің өсу немесе төмендеу жағына - 
100 базистік пунктегі қисық кірістің параллель қозғалуының қарапайым сценарийі негізінде 
құрылған жəне 2016 мен 2015 жылдардың 31 желтоқсанындағы күй-жай бойынша 
қолданыстағы пайыздық активтер мен міндеттер қайта қарастырылған орындар негізінде 
жасалған (пайыздық мөлшерлемелерді қайта қарау тəуекелі) сезімталдығын талдау, 
төмендегідей берілуі мүмкін:

2015 ж.

Мөлшерлемелерді азайту жағына қарай 100 базистік тармаққа параллель 

қозғау
Мөлшерлемелерді өсіру жағына қарай 100 базистік тармаққа параллель 

қозғау

2016 ж.

832,268

(832,268)

58,612

(58,612)

Таза пайданың немесе шығынның жəне капиталдың əділ құны бойынша бағаланған қаржылық 
құралдардың əділ құны өзгерістеріне қатысты сезімталдықты талдау, пайыздық 
мөлшерлемелерді (2016 жылдың 31 желтоқсанындағы жəне 2015 жылдың 31 желтоқсанындағы 
жай-күй бойынша əрекет еткен орындарға қарай жəне  пайыздық мөлшерлемелердің өсу немесе 
төмендеу жағына 100 базистік пункттегі қисық кірістің параллель қозғалуының қарапайым 
сценарийі негізінде құрылған) өзгерістер себебінен кезең ішіндегі пайданың немесе шығынның 
жəне басқа да жиынтық кіріс арқылы əділ құн бойынша бағаланған қаржылық активтердің, 
қолда бар сатуға арналған қаржылық активтердің, құрамындағы өзгерістер төмендегідей 
көрсетілуі  мүмкін:

Мөлшерлемелерді азайту жағына 

қарай 100 базистік тармаққа 

параллель қозғау
Мөлшерлемелерді өсіру жағына 

қарай 100 базистік тармаққа 

параллель қозғау

Табыс немесе 
шығын, мың  теңге

Табыс немесе 
шығын, мың теңге

Капитал
 мың теңге

Капитал
 мың теңге

2016 ж. 2015 ж.

996,342

(929,102)

894,943

(837,191)

1,848,902

(1,659,969)

1,761,080

(1,591,248)

(ii)  Валюталық тәуекел

Топтың бірнеше шетелдік валютада қамтылған активтері мен міндеттері бар.

Валюталық тəуекел – бұл валюта айырбастау бағамдарының өзгеруі себебінен қаржылық 
құралдар бойынша əділ құн немесе ақша қаражаттарының  келешек ағымдарының  өзгеру 
тəуекелі. Топ өзінің валюталық тəуекелге ұрынуы мүмкін екенін хеджирлеген күннің өзінде 
мұндай операциялар ҚЕХС сəйкес қарым-қатнасты хеджирлеу анықтамасына сəйкес келмейді. 
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«Нұрбанк» АҚ
2016 жылдың 31 желтоқсанында аяқталған жылдың шоғырланған қаржылық есептілігіне ескертулер

30  Тәуекелдерді басқару, жалғасы

(б)  Нарық тәуекелі, жалғасы

(ii)  Валюталық тәуекел, жалғасы

2016 жылдың 31 желтоқсанындағы жай-күй бойынша валюталарға қатысты бөлігінде 
қаржылық активтер мен міндеттердің құрылымы келесі үлгіде берілуі мүмкін:
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АКТИВТЕР
Ақшалай қаражаттар мен олардың 

баламалары
Өзгерісі кезең ішіндегі табыс немесе шығын 

құрамында көрсетілетін әділ құн бойынша 

бағаланатын қаржылық құралдар
Қолдағы, сатуға арналған қаржылық 

активтер
Банктер мен басқа да қаржылық 

институттардағы шоттар мен депозиттер
Клиенттерге берілген кредиттер
Басқа да қаржылық активтер
Активтердің барлығы

МІНДЕТТЕР
Клиенттердің ағымдағы шоттары мен 

депозиттері
Басқа да қаржылық міндеттер
Міндеттердің барлығы
Таза тұғыр

АҚШ 
долларымың 

теңге
Евромың 

теңге

Басқа 
валютамың 

теңге
Барлығымың 

теңге

10,628,455

5,373

5,946,200

7,868,963
33,240,040

863,624

58,552,655

68,934,295
38,109

68,972,404
(10,419,749)

19,392,282

-

143,621

-
1,709

561
19,538,173

18,149,121
1,087

18,150,208
1,387,965

1,128,996

-

-

-
-

30,799

1,159,795

1,139,548

209
1,139,757

20,038

31,149,733

5,373

6,089,821

7,868,963
33,241,749

894,984

79,250,623

88,222,964
39,405

88,262,369
(9,011,746)



«Нұрбанк» АҚ
2016 жылдың 31 желтоқсанында аяқталған жылдың шоғырланған қаржылық есептілігіне ескертулер

30  Тәуекелдерді басқару, жалғасы

(б)  Нарық тәуекелі, жалғасы

(ii)  Валюталық тәуекел, жалғасы

2015 жылдың 31 желтоқсанындағы жай-күй бойынша валюталарға қатысты бөлігінде 
қаржылық активтер мен міндеттердің құрылымы келесі үлгіде берілуі мүмкін:
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АКТИВТЕР
Ақшалай қаражаттар мен олардың 

баламалары
Өзгерісі кезең ішіндегі табыс немесе шығын 

құрамында көрсетілетін әділ құн бойынша 

бағаланатын қаржылық құралдар
Қолдағы, сатуға арналған қаржылық 

активтер
Банктер мен басқа да қаржылық 

институттардағы шоттар мен депозиттер
Клиенттерге берілген кредиттер
Басқа да қаржылық активтер  

Активтердің барлығы

МІНДЕТТЕР
Клиенттердің ағымдағы шоттары мен 

депозиттері
Басқа да қаржылық міндеттер
Міндеттердің барлығы
Таза тұғыр
Тәуекелді басқару мақсатында ұстайтын 

туынды қаржылық құралдардың ықпалы
Туынды қаржылық  құралдардың әсерін 

есепке алғанда, тәуекелді басқару  

мақсатында ұсталып қалатын таза тұғыр

АҚШ 
долларымың 

теңге
Евромың 

теңге

Басқа 
валютамың 

теңге
Барлығымың 

теңге

20,786,923

5,373

16,451,338

3,550,494
41,120,888

413,765

82,328,781

112,423,714
7,479

112,431,193
(30,102,412)

20,400,600

(9,701,812)

2,581,680

-

2,460,962

62,145
654,059

222

5,759,068

5,909,760

876
5,910,636
(151,568)

-

(151,568)

1,722,606

-

-

-
-

2,834

1,725,440

4,342,153

318
4,342,471

(2,617,031)

-

(2,617,031)

25,091,209

5,373

18,912,300

3,612,639
41,774,947

416,821

89,813,289

122,675,627
8,673

122,684,300
(32,871,011)

20,400,600

(12,470,411)

Қазақстандық теңге бағамын 2016 жылдың 31 желтоқсанындағы жəне 2015 жылдың 31 
желтоқсанындағы жай-күй бойынша өзгерту келесі валюталарға қатысты бұдан былай капитал 
мен пайданы немесе шығынды өсіру/ (төмендету) келесі кестеде көрсетілген. Мұндай талдау 
салықтарды есепке алмастан жүргізіледі жəне Топтың көзқарасынша, есептік кезеңнің 
аяғындағы күй-жай бойынша негізделген болып табылатын валюталық бағамдардың 
өзгерістеріне негізделеді. Талдау қалған барлық уақытша мөлшерлемелер, əсіресе пайыздық 
мөлшерлемелер өзгеріссіз қалатынын білдіреді.



«Нұрбанк» АҚ
2016 жылдың 31 желтоқсанында аяқталған жылдың шоғырланған қаржылық есептілігіне ескертулер

30  Тәуекелдерді басқару, жалғасы

(б)  Тәуекелдерді басқару, жалғасы

(ii)  Валюталық тәуекел, жалғасы

АҚШ долларының қазақстан теңгесіне қатысты бағамының 20%-ға өсуі
евро бағамының қазақстан теңгесіне қатысты 20%-ға өсуі
басқа валюта бағамының қазақстан теңгесіне қатысты 20%-ға өсуі

2016 ж.
мың теңге

(1,667,160)
222,074

3,206

(1,552,290)
(24,251)

(418,725)

Қазақстандық теңге бағамының 2016 жылдың 31 желтоқсанындағы жəне 2015 жылдың 31 
желтоқсанындағы жай-күй бойынша бұрын аталған валюталарға қатысты өсуі, барлық басқа 
уақытша шамалар өзгеріссіз қалған жағдайда, кері əсер етеді. 

(в)  Кредиттік тәуекел

Кредиттік тəуекел – Топтың қарыз алушылары немесе контрагенттері келісілген міндеттерін 
орындамауы нəтижесінде келетін қаржылық шығындар тəуекелі. Топ кредиттік тəуекелді 
(мойындалған қаржылық активтер мен мойындалмаған келісілген міндеттер бойынша) 
кредиттік тəуекелдің жинақталу лимиттерін белгілеу мен орнату жөніндегі талаптар кірген,  
бекітілген саясаттар мен жосықтарды қолдану арқылы, сондай-ақ қызметіне кредиттік тəуекелге 
белсенді мониторинг жүргізу кіретін Кредиттік Комитет құру арқылы басқарады 
Кредиттік саясатты Директорлар кеңесі қарастырады жəне бекітеді. 

Кредиттік саясат орнатады:

• кредиттік өтінімдерді қарастыру мен мақұлдау жосықтарын;

• қарыз алушылардың (корпоративтік жəне бөлшек сауда клиенттері) кредиттік қабілетін 
бағалау 

• əдіснамасын;

• контрагенттердің, эмитенттер мен сақтандыру компанияларының кредиттік қабілетін 
бағалау 

• əдіснамасын;

• ұсынылған қамтаманы бағалау əдіснамасын;

• кредиттік құжаттамаға қойылатын талаптарды;

• кредиттік тəуекел алып келетін кредиттер мен басқа өнімдерге үнемі мониторинг өткізу 
жосықтарын.

Кредиттер алуға корпоративтік клиенттердің өтінімдерін клиенттермен жұмыс істейтін сəйкесті 
менеджер рəсімдейді, содан кейін заңды тұлғаларға берілген кредиттер қоржыны үшін жауап 
беретін Кредиттік өнімдердің департаментінің қарауына жіберіледі. Бұл Департаменттің 
сарапшыларының есептері  қарыз алушының бизнесі мен қаржылық жағдайын құрылымдық 
жақтан талдауға негізделеді. Осыдан соң өтінімдер мен есептер Тəуекелдер департаментінің 
тəуелсіз тексеруінен өткізіледі, мұнда екінші қорытынды беріледі; бұл орайда кредиттік саясат 
талаптарының лайықты орындалуы тексеріледі. Кредиттік Комитет Кредиттік өнімдердің 
департаменті мен Тəуекелдер департаменті тапсырған құжаттар негізінде кредиттер алуға 
берілген өтініштерді тексереді. Кредиттік Комитет жекелеген операцияларды мақұлдамас 
бұрын оларды тəуекелдің ерекшелігіне қарай Заң бөлімі, Салықтық бөлімі мен бухгалтерия 
тексеруден өткізеді. 

78

2015 ж.
мың теңге



«Нұрбанк» АҚ
2016 жылдың 31 желтоқсанында аяқталған жылдың шоғырланған қаржылық есептілігіне ескертулер

30  Тәуекелдерді басқару, жалғасы

(в)   Кредиттік тәуекел, жалғасы

Топ жекелеген кредиттердің жай-күйіне үнемі мониторинг жүргізеді жəне жүйелі түрде өз қарыз 
алушыларының төлем қабілетіне қайта бағалау жасайды. Қайта бағалау жосықтары соңғы есеп 
күніндегі қарыз алушының қаржылық есептілігінің талдауына немесе қарыз алушының өзі 
берген немесе басқа əдістермен Топ алған басқа да ақпараттарға негізделеді. Жеке тұлғалардың 
кредиттер алуға берген өтінімдерін қарастырумен Бөлшек сауданы кредиттеу департаменті 
айналысады. Бұл орайда скоринг үлгісі мен Тəуекелдер департаментімен бірге əзірленген 
кредит алуға берген өтінімде көрсетілген мəліметтерді тексеру жосықтары қолданылады.

Жекелеген қарыз алушыларға талдау жүргізумен қатар Тəуекелдер департаменті жалпы алғанда 
кредиттердің жинақталуы мен нарықтық тəуекелдерге қатысты кредиттік қоржынға бағалау 
жасайды.  

Кредиттік тəуекелге ұрынудың ең жоғарғы деңгейі əдетте қаржылық активтер көрсетілген 
қаржылық жағдай туралы шоғырланған есептегі қаржылық активтердің бағасынан жəне 
мойындалмаған келісімдік міндеттер сомасынан байқалады. Кредиттік тəуекелдің əлеуетін 
төмендетуде активтер мен міндеттердің өзара орын басуы мүмкіндігі айтарлықтай мəнге ие бола 
алмайды.  

Есеп күніндегі жай-күй бойынша қаржылық активтерге қатысты  кредиттік тəуекелге ұрынудың 
ең жоғарғы деңгейі төмендегідей берілуі мүмкін:

2015 ж. 
мың теңге

АКТИВТЕР
Ақшалай қаражаттар мен олардың баламалары
Өзгеруі кезең ішіндегі кіріс немесе шығыс құрамында көрсетілетін әділ 

құн бойынша бағаланатын қаржылық құралдар
Сатуға арналған қолда бар қаржылық активтер  
Банктер мен басқа қаржылық институттардағы шоттар мен депозиттер
Клиенттерге берілген кредиттер
Басқа да қаржылық активтер  
Кредиттік тәуекелдерге ұшырауы мүмкін ең жоғарғы деңгейі

2016 ж. 
мың теңге

50,941,074

994,847
52,054,990
12,206,300

219,713,516
9,938,696

345,849,423

26,403,611

2,718,208
39,616,032
13,939,963

197,404,237
10,455,588

290,537,639

Клиенттерге берілген кредиттер бойынша қамтамасыз ету мен кредиттік тəуекелдердің 
жинақталуына жасалған талдау 18-Ескертуде ұсынылған.

Есеп күніндегі жай-күй бойынша, мойындалмаған келісімдік міндеттерге қатысты кредиттік 
тəуекелге ұрынудың ең жоғарғы деңгейі 32-Ескертуде ұсынылған.

2016 жылдың 31 желтоқсанындағы жəне 2015 жылдың 31 желтоқсанындағы жай-күй бойынша  
Топ кредиттік тəуекелге ұрынудың ең жоғарғы деңгейінің 10% асатын борышкерлер немесе 
өзара байланысқан борышкерлер тобын ұстамайды. 
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30  Тәуекелдерді басқару, жалғасы

(в)   Кредиттік тәуекел, жалғасы

Қаржылық активтер мен қаржылық міндеттердің өзара есебі 

Бұдан былайғы кестеде берілген ақпараттарға қаржылық активтер мен қаржылық міндеттер 
туралы төмендегідей ақпараттар кіреді:

• Топтың қаржылық жағдай туралы шоғырландырылған есепте өзара алмасатын немесе

• қаржылық жағдайы туралы шоғырландырылған есепте өзара алмаспайтындығына 
қарамастан, ұқсас қаржылық құралдарға қатысты қолданылады, заңдық қолданыстағы өзара 
алмасу туралы бас келісімдердің немесе ұқсас келісімдердің мəні болып табылатын.

Ұқсас қаржылық құралдарға туынды қаржылық құралдар, «репо» мəмілелері, «кері репо» 
мəмілелері, кірме мен бағалы қағаздар қарыз беру туралы келісімдер жатады.

Топ орталық контрагент арқылы туынды қаржылық құралдармен биржада атқарылмайтын 
операциялар жүргізеді. Басшылық мұндай келісімдер мəні жағынан өзара есепке алмасумен 
теңестіріледі деп есептейді жəне де Топ өзара есеп алмасуды жүргізу өлшемдері үшін жауап 
береді, өйткені толық сомадағы есептердің механизмінде кредиттік тəуекел мен өтімділік 
тəуекелін жоқ ететін немесе ең төменгі деңгейге түсіретін сипаттар бар, сондықтан Топ бірыңғай 
есептілік үдерістің немесе циклдың шеңберінде дебиторлық жəне кредиторлық берешекті 
реттей алады.

Топ нарық айналымындағы ақша қаражаттары мен бағалы қағаздар түріндегі келесі мəмілелерге 
қатысты қамтамаларды алады жəне қабылдайды:

• туынды қаржылық құралдар;

• «репо» мəмілелері, «кері репо» мəмілелері.

Бұл кепіл қамтамасы ретінде алынған/өткізілген бағалы қағаздар аталған мəмілелер əрекет 
еткен мерзімі ішінде  кепілге тапсырылуы немесе сатылуы мүмкін екенін білдіреді, алайда 
мəмілелердің өтеу мерзімі аяқталғанға дейін қайтарылуы тиіс. Сондай-ақ мəміле шарттары 
əрбір контрагентке, контрагент қамтама беруге шамасы жетпеуі нəтижесінде мəмілелерді 
тоқтатуға құқық береді. 
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30  Тәуекелдерді басқару, жалғасы

(в)   Кредиттік тәуекел, жалғасы

Қаржылық активтер мен қаржылық міндеттердің өзара есебі, жалғасы

2016 жылдың 31 желтоқсанындағы жай-күй бойынша бұдан былайғы кестеде заңдық 
қолданыстағы өзара алмасу туралы бас келісімдер мен ұқсас келісімдердің мəні болып 
табылатын қаржылық активтер мен қаржылық міндеттер берілген:

Қаржылық 
жағдай 
туралы 

шоғырланған 
есептегі 

қаржылық  
активтердің/ 
міндеттердің 
таза сомасы

Қаржылық 
құралдар

Алынған 
ақшалай 
қамтама

Таза 
сома

Қаржылық 
активтердің / 
міндеттердің 
түрлері

Мойындалған 
қаржылық 

активтердің / 
міндеттердің 

толық 
сомалары

Қаржылық 
жағдай 
туралы 

шоғырланған 
есепте өзара 
есептесетін

мойындалған 
қаржылық 

міндеттердің/ 
активтердің 

толық 
сомасы

«Кері репо» 
мәмілелері 
бойынша 
дебиторлық 
берешек

Клиенттерге 
берілген 
кредиттер

Қаржылық 
активтердің 
барлығы

Клиенттердің 
ағымдағы 
шоттары мен 
депозиттері

Қаржылық 
міндеттердің 
барлығы

Қаржылық жағдай 
туралы шоғырланған 

есепте өзара 
есептелмейтін сомалар

мың теңге

19,951,660

17,133,315

37,084,975

(11,639,733)

(11,639,733)

-

-

-

-

-

19,951,660

17,133,315

37,084,975

(11,639,733)

(11,639,733)

(19,951,660)

-

(19,951,660)

-

-

-

(11,639,733)

(11,639,733)

11,639,733

11,639,733

-

5,493,582

5,493,582

-

-
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30  Тәуекелдерді басқару, жалғасы

(в)   Кредиттік тәуекел, жалғасы

Қаржылық активтер мен қаржылық міндеттердің өзара есебі, жалғасы

2015 жылдың 31 желтоқсанындағы жай-күй бойынша бұдан былайғы кестеде заңдық 
қолданыстағы өзара алмасу туралы бас келісімдер мен ұқсас келісімдердің мəні болып 
табылатын қаржылық активтер мен қаржылық міндеттер берілген:

Қаржылық 
жағдай 
туралы 

шоғырланған 
есептегі 

қаржылық  
активтердің/ 
міндеттердің 
таза сомасы

Қаржылық 
құралдар

Алынған 
ақшалай 
қамтама

Таза 
сома

Қаржылық 
активтердің / 
міндеттердің 
түрлері

Мойындалған 
қаржылық 

активтердің / 
міндеттердің 

толық 
сомалары

Қаржылық 
жағдай 
туралы 

шоғырланған 
есепте өзара 
есептесетін 

мойындалған 
қаржылық 

міндеттердің/ 
активтердің 

толық 
сомасы

«Кері репо» 
мәмілелері 
бойынша 
дебиторлық 
берешек

Клиенттерге 
берілген 
кредиттер

Қаржылық 
активтердің 
барлығы

Клиенттердің 
ағымдағы 
шоттары мен 
депозиттері

«Репо» 
мәмілелері 
бойынша 
кредиторлық 
берешек 

Қаржылық 
міндеттердің 
барлығы

Қаржылық жағдай 
туралы шоғырланған 

есепте өзара 
есептелмейтін сомалар

мың теңге

2,605,105

17,629,087

20,234,192

(7,381,680)

(7,709,759)

(15,091,439)
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-

-

-

-

-

-

2,605,105

17,629,087

20,234,192

(7,381,680)

(7,709,759)

(15,091,439)

(2,605,105)

-

(2,605,105)

-

7,709,759

7,709,759

-

(7,381,680)

(7,381,680)

7,381,680

-  

7,381,680

-

10,247,408

10,247,408

-

-

-



«Нұрбанк» АҚ
2016 жылдың 31 желтоқсанында аяқталған жылдың шоғырланған қаржылық есептілігіне ескертулер

30  Тәуекелдерді басқару, жалғасы

(г)   Өтімділік тәуекелі

Өтімділік тəуекелі – бұл Топтың қаржылық міндеттерді орындау кезінде туындайтын 
қиыншылықтармен байланысқан тəуекел, оның есептері ақша қаражаттарын немесе басқа 
қаржылық активті өткізу арқылы жүргізіледі. Өтімділік тəуекелі активтер мен міндеттердің өтеу 
мерзімдерінде сəйкессіздік болған кезде туындайды. Активтер мен міндеттердің мерзімдері мен 
пайыздық мөлшерлемелерінде сəйкестік жəне/немесе бақылаудағы сəйкессіздік өтімділік 
тəуекелдерін басқарудағы ең басты негіздеме болып табылады. Жүргізетін операциялардың 
əралуандығы себебінен жəне активтер мен міндеттердің өтеу мерзімдеріне қатысты 
белгісіздіктің, толық сəйкестіктің болуы қаржылық институттары үшін əдеттегі практика болып 
табылмайды, бұл операциялардың табыстылығын арттырады, алайда шығындар тəуекелінің 
туындауына алып келеді.  

Топ өтеу мерзімдерінің келуіне қарай барлық міндеттерді орындауға қажетті ақша 
қаражаттарының тұрақты түрде болуын қамтамасыз ету мақсатында керекті өтімділік деңгейін 
ұстайды. Өтімділік жөніндегі басқару саясатын Басқарма қарастырады жəне бекітеді. 

Топтың жедел жəне ойланбастан, болжау мүмкін болмаған өтімділік талаптарына қатысты 
əрекет етуі үшін Топ шығарылған борышкерлік бағалы қағаздары, басқа банктердің ұзақ 
мерзімдік жəне қысқа мерзімдік кредиттері, негізгі корпоративтік клиенттер мен жеке 
тұлғалардың депозиттері, сондай-ақ өтімділігі жоғары активтердің қаржы секілді 
əртараптандырылған жəне тұрақты құрылым қаржыландыру көздерін белсенді түрде қолдауға 
ұмтылады. 

Өтімділікті басқару саясаты төмендегідей бөліктерден тұрады: 

• өтімді активтердің деңгейіне қажетті ақша қаражаттарының ағымы туралы мəліметтерге 
байланысты негізгі валюталар мен шоттарға қатысты ақша қаражаттарының ағымдарын 
болжау;

• қаржыландыру əртараптандырылған құрылым көздерін қолдау;

• қарыз қаражаттарын жинақтылығы мен құрылымын басқару;

• қарыз қаражаттарының есебінен  қаржыландыру тарту жоспарларын əзірлеу;
• кассалық өтімділік əлсіреген кезде қорғаныс шаралары ретінде еркін сатуға болатын 

өтімділігі жоғары активтерді қоржынына қолдау көрсету; 

• өтімділік пен қаржыландырудың жоғарғы деңгейін қолдау мақсатында қосалқы жоспарлар 
əзірлеу;

• өтімділік көрсеткішінің сəйкестігін бақылауды белгіленген нормативте заңды түрде жүзеге 
асыру.

Қазынашылық бөлімшелерден өздерінің қаржылық активтері мен міндеттерінің өтімділік 
құрылымы мен келешекте бизнестен жоспарлы күтілген ақша қаражаттарын ағымдарының 
болжамы туралы ақпараттарды алады. Содан кейін, Қазынашылық Топтың жалпы өтімділігін 
сақтауға қажетті деңгейді қамтамасыз ету үшін негізінен саудаға арналған қысқа мерзімдік 
өтімді бағалы қағаздардан, банк берген кредиттер мен аванстардан жəне басқа да банк аралық 
өнімдерден тұратын қысқа мерзімдік өтімді активтердің сəйкесті қоржынын құрады. 
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30  Тәуекелдерді басқару, жалғасы

(г)   Өтімділік тәуекелі, жалғасы

Қазынашылық күн сайын өтімділік орнынан мониторинг жүргізеді жəне қалыпты жəне жайсыз 
жағдайлардағы əртүрлі  мүмкін болған сценарийлерді есепке ала отырып, нарықтың жағдайына 
жүйелі негізде «стресс–тест» өткізеді. Қалыпты нарықтық жағдайларда өтімділік жағдай 
туралы есептер апта сайын жоғарғы басшылыққа тапсырылып отырады. Өтімділікті басқару 
жөніндегі саясатқа қатысты шешімдерді АПБК қабылдайды жəне Қазынашылық оларды 
орындайды. 

Бұдан былайғы келесі кесте келісімшарттарда белгіленген өтеу мерзімдері орын алған күндерді 
ең ерте мерзімін көрсете отырып, қаржылық активтердің, қаржылық міндеттердің 
дисконтталған ақша қаражаттарын ағымы мен кредиттік сипаттағы шартты міндеттерін 
көрсетеді. Бұл кестелерде аталған ақша қаражаттары ағымдарының түсімі мен шығуындағы 
жинақталған шамалар қаржылық активтердің, кредиттік сипаттағы міндеттердің немесе шартты 
міндеттердің ақша қаражаттарының келісілген дисконтталмаған ағымы түрінде беріледі. 
Келісімшарттарға шығарылған қаржылық кепілдіктерге қатысты кепілдіктердің ең жоғарғы 
шамасы кепілдік қолданылуы мүмкін ең ерте кезеңге жатқызылады. 
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30  Тәуекелдерді басқару, жалғасы

(г)  Өтімділік тәуекелі, жалғасы

2016 жылдың 31 желтоқсанындағы жай-күй бойынша өтеу мерзімдеріне қатысты қаржылық активтер мен міндеттердің талдау келесі үлгіде берілуі мүмкін.

Туынды емес қаржылық активтер
Ақшалай қаражаттар мен олардың 

баламалары
Өзгеруі кезең ішіндегі кіріс немесе 

шығыс құрамында көрсетілетін əділ 

құн бойынша бағаланатын 

қаржылық құралдар
Қолдағы, сатуға арналған қаржылық 

активтер
Банктер мен басқа да қаржылық 

институттардағы шоттар мен 

депозиттер
Клиенттерге берілген кредиттер
Басқа да қаржылық активтер
Қаржылық активтердің барлығы

Талап 
еткенге 

дейін және 
1 айдан 
төмен

1 айдан 
3 айға дейін

3 айдан 
6 айға дейін

6 айдан 1
2 айға дейін

1 жылдан 
жоғары

Мерзім 
кешікті-

рілгенмың теңге

64,157,557

6,200

6,462,173

4,047,518

14,508,586

8,805,986

97,988,020

- 

12,401

13,702,428

3,289,706

17,627,634

-
34,632,169

- 

18,601

4,087,017

2,246,508

17,512,317

84,524

23,948,967

- 

37,202

9,667,245

1,722,379

22,346,025

957,275

34,730,126

- 

1,170,034

25,006,478

1,124,511

193,258,480

90,911

220,650,414

- 

-

-

-

16,105,173

-
16,105,173

Өтеу 
мерзімінсіз

-

5,550

126,388

-

-

-
131,938

85

Ақша 
қаражат-

тары 
ағымының 

түсімінің 
(шығысы-

ның) 
жинақтал-

ған 
көрсеткіші 

Баланстық 
құн

64,157,557

1,249,988

59,051,729

12,430,622

281,358,215

9,938,696

428,186,807

64,138,983

1,000,397

52,054,990

12,206,300

219,713,516

9,938,696

359,052,882
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(г)  Өтімділік тәуекелі, жалғасы

Туынды емес қаржылық активтер
Қазақстан Республикасы Үкіметінің 

қаражаты
Банктер мен басқа да қаржылық 

институттардың қарыздары мен 

депозиттері
Клиенттердің ағымдағы шоттары 

мен депозиттері
Шығарылған борышкерлік бағалы 

қағаздар
Тəртіптелген борыш
Басқа да қаржылық міндеттер
Қаржылық міндеттердің барлығы
Қаржылық активтер мен 

қаржылық міндеттер мойындаған 

өтімділіктің таза айырмасы
Кредиттік сипаттағы шартты 

міндеттер

Талап 
еткенге 

дейін және 
1 айдан 
төмен

1 айдан 
3 айға дейін

3 айдан 
6 айға дейін

6 айдан 1
2 айға дейін

1 жылдан 
жоғары

Мерзім 
кешікті-

рілгенмың теңге

95,122

281,095

171,644,365

- 

- 

-

172,020,582

(74,032,562)

47,576,215

190,244

1,645,050

19,101,883

- 

- 

165,230

21,102,407

13,529,762

- 

8,456,477

2,904,589

15,263,431

-

- 

- 

26,624,497

(2,675,530)

- 

220,732

3,382,956

46,154,350

978,443
- 

-

50,736,481

(16,006,355)

-

25,431,777

22,363,923

22,267,251

19,253,544
- 

2,153,801

91,470,296

129,180,118

- 

-

-

- 

-

-

- 

-

16,105,173

- 

Өтеу 
мерзімінсіз

-

-

-

-

2,268,859

-

2,268,859

(2,136,921)

-
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Ақша 
қаражат-

тары 
ағымының 

түсімінің 
(шығысы-

ның) 
жинақтал-

ған 
көрсеткіші 

Баланстық 
құн

34,394,352

30,577,613

274,431,280

20,231,987

2,268,859

2,319,031

364,223,122

63,963,685

47,576,215

27,246,410

23,545,442

268,417,244

13,974,393

2,268,859

2,319,031

337,771,379

21,281,503

47,576,215



«Нұрбанк» АҚ
2016 жылдың 31 желтоқсанында аяқталған жылдың шоғырланған қаржылық есептілігіне ескертулер

30 Тәуекелдерді басқару, жалғасы

(г)  Өтімділік тәуекелі, жалғасы

2015 жылдың 31 желтоқсанындағы жай-күй бойынша өтеу мерзімдеріне қатысты қаржылық активтер мен міндеттердің талдау келесі үлгіде берілуі мүмкін.

Туынды емес қаржылық активтер
Ақшалай қаражаттар мен олардың 

баламалары
Өзгеруі кезең ішіндегі кіріс немесе 

шығыс құрамында көрсетілетін əділ 

құн бойынша бағаланатын 

қаржылық құралдар
Қолдағы, сатуға арналған қаржылық 

активтер
Банктер мен басқа да қаржылық 

институттардағы шоттар мен 

депозиттер
Клиенттерге берілген кредиттер
Басқа да қаржылық активтер
Туынды қаржылық активтер
Өзара есеп арқылы жасалатын 

туынды қаржылық активтер
Толық сомаларда жасалатын 

туынды қаржылық активтер
- Түсім
- Шығыс

Қаржылық активтердің барлығы

Талап 
еткенге 

дейін және 
1 айдан 
төмен

1 айдан 
3 айға дейін

3 айдан 
6 айға дейін

6 айдан 1
2 айға дейін

1 жылдан 
жоғары

Мерзім 
кешікті-

рілгенмың теңге

38,187,646

49,469

75,787

175,737

7,472,245
-

153,626

3,400,100
(2,770,500)
46,744,110

- 

5,600

1,853,015

97,840

7,083,415
-

342,478

6,800,200
(5,550,200)
10,632,348

-

 -

550,806

3,057,593

22,910,746
109,737

-

-
-

26,628,882

- 

16,941

2,496,911

4,387,492

23,839,243
1,159,738

1,119,975

10,200,300
(7,923,600)
35,296,999

- 

1,342,999

44,774,279

6,507,800

152,637,481
9,186,114

-

-   
- 

214,448,673

- 

-

-

- 

41,314,055
- 

- 

-
- 

41,314,055

Өтеу 
мерзімінсіз

-

5,351

57,343

-

-
-

-

-
-

62,694

Ақша 
қаражат-

тары 
ағымының 

түсімінің 
(шығысы-

ның) 
жинақтал-

ған 
көрсеткіші 

Баланстық 
құн

38,187,646

1,420,360

49,808,141

14,226,462

255,257,185
10,455,588

1,616,079

20,400,600
(16,244,300)

375,127,761

38,170,479

1,107,502

39,616,03

213,939,963

197,404,237
10,455,588

1,616,079

-
-

302,309,880
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«Нұрбанк» АҚ
2016 жылдың 31 желтоқсанында аяқталған жылдың шоғырланған қаржылық есептілігіне ескертулер

30 Тәуекелдерді басқару, жалғасы

(г)  Өтімділік тәуекелі, жалғасы

Туынды емес қаржылық активтер
Қазақстан Республикасы Үкіметінің 

қаражаты
Банктер мен басқа да қаржылық 

институттардың қарыздары мен 

депозиттері
Клиенттердің ағымдағы шоттары 

мен депозиттері
Шығарылған борышкерлік бағалы 

қағаздар
Тəртіптелген борыш
«Репо» мəмілелері бойынша 

кредиторлық берешек 
Басқа да қаржылық міндеттер
Қаржылық міндеттердің барлығы
Қаржылық активтер мен 

қаржылық міндеттер 
мойындаған өтімділіктің таза 

айырмасы
Кредиттік сипаттағы шартты 

міндеттер

Талап 
еткенге 

дейін және 
1 айдан 
төмен

1 айдан 
3 айға дейін

3 айдан 
6 айға дейін

6 айдан 1
2 айға дейін

1 жылдан 
жоғары

Мерзім 
кешікті-

рілгенмың теңге

40,893

218,771

97,585,068

553,380
-

7,739,989
-

106,138,101

(59,393,991)

52,227,753

Өтеу 
мерзімінсіз

Ақша 
қаражат-

тары 
ағымының 

түсімінің 
(шығысы-

ның) 
жинақтал-

ған 
көрсеткіші 

Баланстық 
құн
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702,200

1,142,362

8,680,127

-
-

- 
31,662

10,556,351

75,997

- 

110,366

3,000,667

25,366,761

-
5,129,699

- 
-

33,607,493

(6,978,611)

- 

220,732

-

57,455,101

1,527,239
- 

- 
10,724

59,213,796

(23,916,797)

- 

25,889,084

1,155,317

22,485,354

35,781,966
- 

- 
1,946,179

87,257,900

127,190,773

- 

- 

-
- 

- 
- 

-

41,314,055

- 

-

-

-

-

-

-
2,268,859

-
-

2,268,859

(2,206,165)

-

26,963,275

5,517,117

211,572,411

37,862,585
7,398,558

7,739,989
1,988,565

299,042,500

76,085,261

52,227,753

19,709,916

5,430,477

205,751,647

30,059,864
7,255,418

7,709,759
1,988,565

277,905,646

24,404,234

52,227,753



«Нұрбанк» АҚ
2016 жылдың 31 желтоқсанында аяқталған жылдың шоғырланған қаржылық есептілігіне ескертулер

30  Тәуекелдерді басқару, жалғасы

(г)   Өтімділік тәуекелі, жалғасы

Қазақстан Республикасы заңнамасына сəйкес салымшылар кез келген уақытта банктен 
өздерінің мерзімдік депозиттерін алуға құқылы, бұл орайда, көп жағдайларда, олар есептелген 
пайыздық кірісті алу құқығынан айырылады. Бұл депозиттер келісімшартта белгіленген өтеу 
мерзімдерін ескере отырып берілген. 

Дегенмен де, басшылық мерзімінен бұрын алу үдерісі болғанына қарамастан, салымшылардың 
басым көпшілігі талап етілгенге дейінгі шоттар мен депозиттерді таңдайды, шоттар мен 
депозиттердің санына қатысты мəліметтер мен салымшылардың түрлерін диверсификация 
жасаудан жəне Топтың өткен тəжірибесінен ұзақ мерзімдік бұл шоттар қаржыландырудың 
тұрақты көзі деп есептеледі. 

Топ кассалық өтімділік əлсіреген кезде еркін сатуға болатын өтімділігі жоғары жəне 
əртараптандырылған активтердің қоржынына қолдау көрсетеді. Топ өтімді құралдардың 
қажеттілігін қанағаттандыру үшін бағалануы мүмкін кредиттік желілерді ұстайды. 
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«Нұрбанк» АҚ
2016 жылдың 31 желтоқсанында аяқталған жылдың шоғырланған қаржылық есептілігіне ескертулер

30 Тәуекелдерді басқару, жалғасы

(г)  Өтімділік тәуекелі, жалғасы

2016 жылдың 31 желтоқсанындағы  жай-күй бойынша қаржылық жағдайы туралы шоғырландырылған есепте көрініс тапқан сомалардың талдамасы келесі 
кестеде берілген (күтілген өтеу мерзімдеріне қатысты бөлігінде).

Туынды емес қаржылық активтер
Ақшалай қаражаттар мен олардың баламалары
Өзгеруі кезең ішіндегі кіріс немесе шығыс 

құрамында көрсетілетін əділ құн бойынша 

бағаланатын қаржылық құралдар
Қолдағы, сатуға арналған қаржылық активтер
Банктер мен басқа да қаржылық 

институттардағы шоттар мен депозиттер
Клиенттерге берілген кредиттер
Ағымдағы салықтық актив
Негізгі құралдар
Кейінге қалған салықтық актив
Басқа да активтер
Активтердің барлығы

Туынды емес қаржылық міндеттер 
Қазақстан Республикасы Үкіметінің қаражаты
Банктер мен басқа да қаржылық 

институттардың қарыздары мен депозиттері
Клиенттердің ағымдағы шоттары мен 

депозиттері
Шығарылған борышкерлік бағалы қағаздар
Тəртіптелген борыш
Басқа да міндеттер
Міндеттердің барлығы
Таза тұғыр

Талап еткенге 
дейін және 

1 айдан төмен
1 айдан 

3 айға дейін
3 айдан 

12 айға дейін

1 жылдан 
5 жылға 

дейін
5 жылдан 
жоғарымың теңге

Өтеу 
мерзімінсіз 

Мерзім 
кешікті-

рілген Барлығы
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64,138,983

-

 6,285,359

4,006,975
13,580,868

- 

- 
- 

8,241,334
96,253,519

- 

15,028

171,606,109
- 

- 

605,882
172,227,019
(75,973,500)

- 

- 

13,653,660

3,235,981
14,614,711

-

- 
- 

260,903
31,765,255

-

1,134,167

18,689,206
-

- 

165,230
19,988,603
11,776,652

- 

-

12,674,746

3,839,859
28,658,415

46,821
- 
- 

12,207,605
57,427,446

8,173,056

4,285,443

58,805,376
72,917

- 

626,926
71,963,718

(14,536,272)

- 

994,847

13,885,350

248,495
61,073,736

- 

- 
- 

-

76,202,428

999,132

18,110,804

14,044,239
-

- 

3,612,938
36,767,113
39,435,315

- 

-

5,429,487

874,990
85,680,613

- 

-
-

2,695
91,987,785

18,074,222

- 

5,272,314
13,901,476

-

- 

37,248,012 
54,739,773

- 

5,550

126,388

- 
-
- 

5,527,245
3,510,420

2,496,063
11,665,666

- 

- 

- 
- 

2,268,859

- 

2,268,859
9,396,807

-

-

-

-
16,105,173

-

-
-

-

16,105,173

-

-

-
-

-

-

-16,105,173

64,138,983

1,000,397

52,054,990

12,206,300
219,713,516

46,821

5,527,245
3,510,420

23,208,600
381,407,272

27,246,410

23,545,442

268,417,244
13,974,393

2,268,859

5,010,976
340,463,324

40,943,948

«Нұрбанк» АҚ 2016 жылдың 31 желтоқсанында аяқталған жылдың шоғырланған қаржылық есептілігіне ескертулер



«Нұрбанк» АҚ
2016 жылдың 31 желтоқсанында аяқталған жылдың шоғырланған қаржылық есептілігіне ескертулер

30 Тәуекелдерді басқару, жалғасы

(г)  Өтімділік тәуекелі, жалғасы

2015 жылдың 31 желтоқсанындағы  жай-күй бойынша қаржылық жағдайы туралы шоғырландырылған есепте көрініс тапқан сомалардың талдамасы келесі 
кестеде берілген (күтілген өтеу мерзімдеріне қатысты бөлігінде).

Туынды емес қаржылық активтер 
Ақшалай қаражаттар мен олардың баламалары
Өзгеруі кезең ішіндегі кіріс немесе шығыс 

құрамында көрсетілетін əділ құн бойынша 

бағаланатын қаржылық құралдар
Қолдағы, сатуға арналған қаржылық активтер
Банктер мен басқа да қаржылық 

институттардағы шоттар мен депозиттер
Клиенттерге берілген кредиттер
Ағымдағы салықтық актив
Негізгі құралдар
Кейінге қалған салықтық актив
Басқа да активтер
Активтердің барлығы

Туынды емес қаржылық міндеттер 
Қазақстан Республикасы Үкіметінің қаражаты
Банктер мен басқа да қаржылық 

институттардың қарыздары мен депозиттері
Клиенттердің ағымдағы шоттары мен 

депозиттері
Шығарылған борышкерлік бағалы қағаздар
Тəртіптелген борыш
«Репо» мəмілелері бойынша кредиторлық 

берешек
Басқа да міндеттер
Міндеттердің барлығы
Таза тұғыр

Талап еткенге 
дейін және 

1 айдан төмен
1 айдан 

3 айға дейін
3 айдан 

12 айға дейін

1 жылдан 
5 жылға 

дейін
5 жылдан 
жоғарымың теңге

Өтеу 
мерзімінсіз 

Мерзім 
кешікті-

рілген Барлығы
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38,170,479

203,095

61,114

113,506

6,029,110
-

-
- 

13,047

44,590,351

-

189,605

97,550,803
473,829

-

7,709,759
346,974

106,270,970
(61,680,619)

- 

342,478

1,795,087

-

4,285,084
- 

- 
- 

180,160

6,602,809

628,075

1,085,556

8,618,739
-
-

- 
-

10,332,370
(3,729,561)

- 

1,119,975

1,861,240

7,313,963

35,723,717
21,678 

- 
- 

7,321,400

53,361,973

-

3,000,000

80,259,284
72,917

4,986,559

- 

805,097
89,123,857

(35,761,884)

- 

1,052,682

16,510,488

419,000

70,738,560
- 

- 
- 

10,105,969

98,826,699

1,007,618

1,155,316

15,644,454
15,735,432

- 

- 

4,185,945
37,728,765
61,097,934

- 

-

19,330,760

6,080,357

39,313,711
- 

- 
-

-

64,724,828

18,074,223

- 

3,678,367
13,777,686

-

- 

35,530,276
29,194,552

- 

5,351

57,343

13,137
-
- 

6,691,824 
2,720,791

2,274,268

11,762,714

- 

- 

- 
- 

2,268,859

- 
- 

2,268,859
9,493,855

-

-

-

-

41,314,055
- 

- 
-

-

41,314,055

-

-

-
-
-

-
-
-

41,314,055

38,170,479

2,723,581

39,616,032

13,939,963

197,404,237
21,678

6,691,824
2,720,791

19,894,844

321,183,429

19,709,916

5,430,477

205,751,647
30,059,864

7,255,418

7,709,759
5,338,016

281,255,097
39,928,332

- 



«Нұрбанк» АҚ
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31  Капиталды басқару

ҚРҰБ Топ капиталының деңгейіне қойылатын талаптарды белгілейді жəне орындалуын 
бақылайды. Жалпы алғанда Топ капиталға қойылатын сыртқы талаптар нысаны болып 
табылмайды.

2015 жылы ҚРҰБ Банктік қызметтерді реттеудің халықаралық стандарттарына (Базель III) 
көшті. Осыған байланысты 2015 жылдың 1 қаңтарынан бастап Банкке қатысты капитал 
бойынша жаңа талаптар қолданысқа енгізілді. Сəйкесінше, кредиттік институттардың 
капиталын құрайтын ретінде заңнамаға сəйкес белгіленген баптарды Банк капитал ретінде 
анықтайды. 

– 2015 жылдың 31 желтоқсанындағы жай-күй бойынша, 1-деңгейдің капиталы негізгі капитал 
мен қосымша капитал сомасы түрінде беріледі. Негізгі капиталға  кейінге қалған салықтық 
міндеттерді, басқа да қайта бағалау қорларын алып тастап, Гудвилді, ағымдағы жыл мен 
өткен кезеңдердегі шығындарды, кейінге қалған салықтық активті қосқандағы, жеке 
сатылып алынған жай акцияларды, материалдық емес активтерді, жай акцияларды, 
эмиссиялық кірісті, ағымдағы жыл мен өткен кезеңдердегі бөлінбеген табысты, қорлар 
формасындағы акционерлік капитал жатады. Қосалқы капиталға мерзімсіз келісімшарттар 
мен төленген артықшылық берілген акциялар, келесі түзетулерді алып тастағанда: жеке 
мерзімсіз қаржылық құралдар мен сатып алынған артықшылық берілген акцияларға 
салынған инвестициялар кіреді. 

– 2-деңгейдің капиталына Банк 10% немесе жоғары пайыздық акцияларын иеленетін  
қаржылық институттардың дəрежеленген борыштарындағы инвестицияларды есепке 
алмағанда, дəрежеленген теңгедегі борыш жатады. 

1-кезең капитал мен 2-кезең капиталының сомасы жеке капитал болып табылады. 

Капитал базасының дəрежелеудегі басқа да əртүрлі шектеулер мен өлшемдер жоғарыда 
көрсетілген элементтерге қолданылады.

ҚРҰБ белгілеген қолданыстағы талаптарға сəйкес Банк келесі коэффициенттегі  жеткілікті 
капиталды ұстауы тиіс: 

– негізгі капиталдың кредиттік тəуекелдердің деңгейіне қарай өлшенген, нарықтық 
тəуекелдің жəне операциялық тəуекелдің активтерінің сандық шараларының шарттарына 
жəне мүмкін болған талаптар мен міндеттерді есепке ала отырып, есептелген шартты жəне 
мүмкін болған міндеттерге, активтердің сомаларына, туынды қаржылық құралдарға, 
қатынасы (k1);

– 1-деңгей капиталының кредиттік тəуекелдердің деңгейіне қарай өлшенген, нарықтық 
тəуекелдің жəне операциялық тəуекелдің активтерінің сандық шараларының шарттарына 
жəне мүмкін болған талаптар мен міндеттерді есепке ала отырып, есептелген шартты жəне 
мүмкін болған міндеттерге, активтердің сомаларына, туынды қаржылық құралдарға, 
қатынасы (k1–2);

– жалпы капиталдың кредиттік тəуекелдердің деңгейіне қарай өлшенген, нарықтық 
тəуекелдің жəне операциялық тəуекелдің активтерінің сандық шараларының шарттарына 
жəне мүмкін болған талаптар мен міндеттерді есепке ала отырып, есептелген шартты жəне 
мүмкін болған міндеттерге, активтердің сомаларына, туынды қаржылық құралдарға, 
қатынасы (k2).

2016 жылдың 31 желтоқсанындағы жай-күй бойынша Банкке қолданылатын 
коэффициенттердің ең төменгі деңгейі төмендегідей болып келеді:

– k1 – 0.055 
– k1–2 – 0.06
– k2 –  0.080 төмен емес (2019 жылдың 31 желтоқсаны 0.080)

Топ капиталға қатысты сыртқы талаптарды ұстанады. 
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31  Капиталды басқару, жалғасы

2005 жылдың 30 қыркүйегіндегі №358 ҚРҰБ Басқармасының Қаулысының талаптарына сəйкес 
есептелген, 2016 жəне 2015 жылдардың 31 желтоқсанындағы жай-күй бойынша Банк 
капиталының құрамына жасалған талдау бұдан былайғы кестеде көрсетілген:
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1-деңгей капиталы
Базалық капитал:
Жай акциялар түріндегі акционерлік капитал
Қосымша төленген капитал
Өткен жылдардың бөлінбеген нормативтік белгіленген шығыны 
Ағымдағы кезеңдегі бөлінбеген табыс
Сатып алынған жеке жай акциялар
Тәуекелді есепке алып саналған нормативтік қойылған активтердің 1.25% 

аспайтын динамикалық қор
Басқа да қорлар
Нормативтік түзетулер:
Гудвилді қосқанда, материалдық емес активтер
Базалық капиталдың барлығы
Қосылған капитал:
Төленген артықшылық берілген акциялар
1-деңгейлі капиталдың барлығы

2-деңгей капиталы
Тәртіптелген борыш ұлттық валютада
2-деңгейлі капиталдың барлығы
Капиталдың барлығы

Тәуекелі есепке алынған активтер, шартты міндеттер мен туынды 

қаржылық құралдар және операциялық тәуекел 
Кредиттік тәуекелі есепке алынып саналған активтер
Кредиттік тәуекелі есепке алынып саналған міндеттер
Кредиттік тәуекелі есепке алынып саналған туынды қаржылық құралдар
Нарықтық тәуекелі есепке алынып саналған активтер мен шартты 

міндеттер
Операциялық тәуекел
Тәуекелі есепке алынған активтер, шартты міндеттер мен туынды 

қаржылық құралдар және операциялық  тәуекел 
k1
k1-2
k2

2016 ж.
мың теңге

2015 ж.
мың теңге

127,316,185
100

(87,620,071)
592,841
(19,876)

4,380,918
1,350,551

(449,498)
45,551,150

2,346,313
47,897,463

-

-

47,897,463

294,365,889
16,791,731

45,732

3,655,585
2,272,612

317,131,549
0.14

0.15
0.15

127,316,185
100

(89,554,329)
632,166
(19,876)

4,380,918
923,919

(560,572)

43,118,511

2,346,213
45,464,724

1,967,090

1,967,090

47,431,814

246,689,149
13,285,255

29,966

7,482,913
2,425,425

269,912,708
0.16

0.17
0.18



«Нұрбанк» АҚ
2016 жылдың 31 желтоқсанында аяқталған жылдың шоғырланған қаржылық есептілігіне ескертулер

31  Капиталды басқару

Топ инвесторлардың, кредиторлар мен нарықтың сенімін сақтау, сондай-ақ бизнесті келешекте 
дамытуды қамтамасыз ету үшін тұрақты капитал базасын қолдау саясатын ұстайды. Топ капитал 
пайдасының орташа шамаларының ықпалын мойындайды, жоғары деңгейдегі кіріс баланс 
болғанда жетуге мүмкін болатын артықшылықты жəне қауіпсіз жоғарғы кірістілік пен тұрақты 
жағдайда орнығуын қамтамасыз ететін капитал арасындағы жоғары кірістілікті қолдау қажет 
екенін мойындайды. 

Банк 2016 жылдың 31 желтоқсанындағы жай-күй бойынша  заңды түрде капиталдың 
белгіленген жетімділік коэффициентінің кейін 2016 жылдың 31 желтоқсанындағы жай-күй 
бойынша нормативтік қаржылық есептілікте көрсетілген сомалар негізінде ұстанатыны туралы 
есепті ҚРҰБ-ға тапсырды. Аталған күннен кейін басшылық Банктің шоғырланбаған қаржылық 
есептілігіне өзгерістер енгізді, бұл 2016 жылдың 31 желтоқсанындағы жай-күй бойынша 
1 деңгей капиталының, 2 деңгей капиталының жəне жалпы нормативтік белгіленген капиталдың 
6,316,342 тыс. теңгеге (2015 жылдың 31 желтоқсаны: сəйкесінше 5,483,398 мың теңгеге, 856,277 
мың теңгеге жəне 6,339,675 мың теңгеге) төмендеуіне алып келді.

Егер де 1 деңгей капиталының, 2 деңгей капиталының жəне жалпы нормативтік белгіленген 
капиталдың төмендетілген мəндері заңды түрде капиталдың белгіленген жетімділік 
коэффициентін есептеуде қолданылса, онда Банк бұл коэффициенттерді жалғастыра беретін еді.

32  Кредиттік сипаттағы шартты міндеттер

Топтың кредиттік ресурстар беру жөніндегі шартты міндеттері бар. Бұл кредиттік сипаттағы 
шартты міндеттер  кредиттік ресурстар формасындағы мақұлданған кредиттер, кредиттік 
карталарға лимиттер, сондай-ақ овердрафттар беруді қарастырады. 

Топ банктік кепілдіктер береді жəне өзінің клиенттерінің үшінші тұлғалар алдындағы 
міндеттерін орындауын қамтамасыз ету мақсатында аккредитивтер ашады. Аталған келісімдер 
міндеттердің лимитін тіркейді, əдетте оның мерзімі бес жылға дейін созылады. Топ сондай-ақ 
бағалы қағаздар қарыздарының операциялары бойынша есептік агент ретінде əрекет етіп, 
кепілдіктер береді. Топ қаржылық кепілдіктер, кредиттік шартты міндеттер мен аккредитивтер 
берген кезде, клиенттерге кредиттер берген жағдайдағы тəуекелдерді басқару саясатын мен 
жосықтарды қолданады.

Кредиттік сипаттағы берілген шартты міндеттердің келісілген сомасының санаттарға қатысты 
кестесі төменде берілген. Кредиттік сипаттағы шартты міндеттерге қатысты кестеде көрініс 
тапқан сомалар аталған шартты міндеттердің толығымен орындалатынын білдіреді. Кестеде 
көрініс тапқан кепілдіктер мен аккредитивтерге қатысты сомалар, егер контрагенттер өзінің 
міндеттерін келісімшарттар шарттарына сəйкес орындай алмайтын болса, есеп күнгі жай-күй 
бойынша бухгалтерлік шығынның жоғарғы шамасын береді.
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Келісімшартқа сәйкес сома
Кредиттер мен кредиттік желілерді ұсыну бойынша міндеттер
Кепілдіктер мен Аккредитивтер
Беру кезіндегі қаржылық жалдау

2016 ж.
мың теңге

2015 ж.
мың теңге

32,230,483

15,269,929

75,803

47,576,215

32,999,092

19,228,661

17,028

52,244,781

Кредиттік сипаттағы аталған шартты міндеттердің көпшілігі ішінара немесе толықтай 
орындалмастан, тоқтатылуы мүмкін. Осының себебінен бұрын аталған кредиттік сипаттағы 
келісілген шартты міндеттер ақша қаражаттарының күтілген сыртқы кетуін білдіреді. 
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33  Операциялық жалдау

Топ жалгер ретінде қатысатын операциялар 

Біржақты тəртіпте күші жойылуы мүмкін операциялық жалдау (лизинг) бойынша міндеттер 31 
желтоқсандағы жай-күй бойынша келесі сипатта берілуі мүмкін:
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Мерзімі 1 жылдан кем емес
Мерзімі 1 жылдан 5 жылға дейін

2016 ж.
мың теңге

2015 ж.
мың теңге

927,579

231,895

1,159,474

854,391

146,665

1,001,056

Топ жайларды жалдау операциялары (лизинг) бойынша бірқатар келісімшарттар жасады. 
Мұндай келісімшарттар əдетте əрекет мерзімі аяқталған кезде жаңарту мүмкіндігімен, бастапқы 
мерзімі бес жылдан он жылға дейінгі мерзімге жасалады. Жалдау (лизингілік) төлемдерінің 
көлемі əдетте жыл сайын көтеріледі, бұл нарықтық құбылуды қамтиды. Операциялық жалдау 
(лизинг) бойынша міндеттерге шартты сипаттағы міндеттер кірмейді.

34  Шартты міндеттер

(а)   Сақтандыру

Қазақстан Республикасындағы қызметтер сақтандыру нарығы даму сатысын бастан өткізуде, 
сондықтан басқа елдерде қолданылатын сақтандыру қорғанысының көптеген формалары 
Қазақстан Республикасында əлі де қол жетімді емес. Ғимараттар мен жабдықтарды жəне 
уақытша тоқтатылған қызметті немесе Топтың мүлкін қолдану нəтижесінде немесе Топы 
қызметіне жататын басқа да жағдайларда келтірілген мүліктік немесе экологиялық залалдардың 
үшінші тұлғалардың жауапкершілігіне қатысты бөлігін Топ сақтандыруды толық көлемде 
жүзеге асырмады. Топ өзінің қызметін жеткілікті деңгейде сақтандырғанға дейін шығындардың 
келтірілу немесе белгілі бір активтерді жоғалтып алу тəуекелі орын алады жəне де ол Топтың 
қызметі мен қаржылық жағдайына айтарлықтай теріс ықпал етуі мүмкін. 

(б)   Аяқталмаған сот қарастырулары

Нарықтағы өзінің дұрыс қызметін жүзеге асыру барысында Топ  заңдық кінəраттардың əралуан 
түрлерімен кездеседі. Басшылық сот қарауының (осындай жағдайлар орын алғанда) 
нəтижесінде туындаған міндеттердің соңғы шамасы Топтың қызметі мен қаржылық жағдайына 
айтарлықтай теріс ықпал етпейді деп ойлайды. 

(в)   Шартты салықтық міндеттер

Қазақстанның жаңа қалыптасып келе жатқан салықтық жүйесі көбінесе анық баяндалмаған 
жəне қарама қайшы заңнамалық нормалардың, ресми түсіндірмелер мен сот шешімдерінің жиі 
өзгеруімен сипатталады, бұл жағдай əртүрлі салықтық органдардың бірдей түсінік бермеуіне 
алып келеді, бұған ҚЕХС-ке сəйкес кірістерді, шығыстар мен шоғырланған қаржылық 
есептіліктің басқа баптарын əртүрлі деңгейде түсіндіру орын алатыны қосылады. Салықтық 
аударымдардың дұрыстығына қатысты тексерулермен жəне тергеулермен əртүрлі деңгейдегі 
реттеуші органдар айналысады, олар  ірі айыппұлдар салуға жəне пайыздар өндіріп алуға 
құқылы. Есеп кезеңіндегі салықтық аударымдардың дұрыстығы келесі бес күнтізбелік жыл 
ішінде тексерілуі мүмкін, алайда белгілі бір жағдайларда бұл мерзім ұзартылуы мүмкін. 
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34  Шартты міндеттер

(в)  Шартты салықтық міндеттер, жалғасы

Бұл жағдай басқа елдермен салыстырғанда, Қазақстандағы салықтық тəуекелдердің 
айтарлықтай жоғары болуына алып келуі мүмкін. Қолданыстағы салықтық заңнамаға, 
нормативтікых құжаттар мен сот органдарының шешімдеріне берілген ресми түсіндірмелерге 
басшылықтың берген түсіндірмелеріне қарай орын алған басшылықтың пікірінше, осы 
шоғырланған қаржылық есептілікте  салықтық міндеттер толықтай көрсетілді. Алайда, 
салықтық заңнаманы реттейтін əртүрлі органдардың түсіндірмелері Топ басшылығының 
пікірінен өзгеше болатынын назарға ала отырып, реттейтін органдар тарабынан мəжбүрлі 
шаралардың ықпалы қолданылған жағдайда, олардың Топтың шоғырланған қаржылық 
есептілігіне ықпалы айтарлықтай болуы ықтимал. 

35  Байланысқан тараптармен жасалған операциялар

(а)   Бақылаудағы қарым-қатынас

«J.P. Finance Group» ЖШС Топтың бас кəсіпорны болып табылады. Топтың бас  кəсіпорны  
сыртқы қолданушыларға қолжетімді шоғырланған қаржылық есептілік дайындайды. Р.Т. 
Сарсенов мырза Топқа соңғы бақылау жүргізетін Тарап болып табылады.  Топқа соңғы бақылау 
жүргізетін Тарап сыртқы қолданушыларға қолжетімді қаржылық есептілік дайындамайды. 

(б)   Басқарманың Директорлар кеңесі мүшелерімен жасалған операциялар 

2016 жəне 2015 жылдардың 31 желтоқсаны аяқталған жыл ішіндегі «Қызметкерлердің 
шығыстары» бабына енгізілген сыйақылардың жалпы көлемі келесі үлгіде берілуі мүмкін. 
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Қызметкерлерге қысқа мерзімдік сыйақы 
Әлеуметтік қамтамасыз ету шығындары

2016 ж.
мың теңге

2015 ж.
мың теңге

178,338

3,718

182,056

176,259

6,386

182,645

Көрсетілген соманың құрамына Директорлар кеңесі мен Басқарма мүшелеріне берілген 
ақшалай жəне ақшалай емес сыйақылар кіреді.

2016 жылдың 31 желтоқсанындағы жəне 2015 жылдың 31 желтоқсанындағы жай-күй бойынша 
Директорлар кеңесі мен Басқарма мүшелерімен жасалған  операциялар бойынша шоттардағы 
қалдықтар мен  мөлшерлеменің орташа  пайызы төмендегідей:

Қаржылық жағдай туралы 

шоғырланған есеп
АКТИВТЕР
Клиенттерге берілген кредиттер
Басқа да активтер
МІНДЕТТЕР
Клиенттердің ағымдағы шоттары 

мен депозиттері

Орташа пайыздық 
мөлшерлеме, %

2016 ж.
мың теңге

13.7
-

1.0-14.0

9,280
6,750

1,491,892

Орташа пайыздық 
мөлшерлеме, %

2016 ж.
мың теңге

13.7-16.0
-

3.0-10.0

10,267
-

25,931
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35  Байланысқан тараптармен жасалған операциялар, жалғасы

б)    Басқарманың Директорлар кеңесі мүшелерімен жасалған операциялар, жалғасы

31 желтоқсаны аяқталған жыл ішіндегі Директорлар кеңесінің жəне Басқарманың мүшелерімен 
жасалған  операциялар бойынша пайданың немесе шығынның құрамына енгізілген сома келесі 
үлгіде берілуі мүмкін:
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Табыс немесе шығын
Пайыздық кірістер 
Пайыздық шығыстар
Құнсыздану шығындарын қалпына келтіру
Комиссиялық кірістер
Басқа да жалпы шаруашылық әкімшілік шығыстар

2016 ж.
мың теңге

2015 ж.
мың теңге

1,369
(98,205)

-
203

(1,254)

  1,468   
(12,208)

2,134
481

(460)

(в)  Басқа да байланысқан тараптармен жасалған операциялар

2016 жылдың 31 желтоқсанындағы жай-күй бойынша шоттардағы қалдықтар мен  
мөлшерлеменің орташа пайызы, сондай-ақ 2016 жылдың 31 желтоқсаны аяқталған жыл ішіндегі 
басқа байланысқан тараптарға сəйкесті операциялар бойынша орын алған табыс немесе шығын 
төмендегідей: 

Қаржылық жағдай туралы 

шоғырланған есеп
АКТИВТЕР
Клиенттерге берілген кредиттер
- қазақстан теңгесінде 
Басқа да активтерқазақстан теңгесінде
МІНДЕТТЕР
Клиенттердің ағымдағы шоттары мен 

депозиттері
- қазақстан теңгесінде
- АҚШ долларында
- басқа валюталарда
Қаржылық жағдай туралы 

шоғырланған есепте мойындалмаған 

баптар
Берілген кепілдіктер
Аккредитивтер
Табыс (шығын)
Пайыздық кірістер 
Пайыздық шығыстар
Комиссиялық кірістер
Басқа кірістер

Орташа 
пайыздық 

мөлшерлеме, 
%

мың 
теңге

- 

90

19,065,609

8,054,042
426,112

24,997
131,322

19,691
(982,295)

87,680
9

Орташа 
пайыздық 

мөлшерлеме, 
%

мың 
теңге

Барлығы
мың 
теңге

Акционерлер 
Басқа да байланысқан 

тараптар *

-
-

15.2

2.0
2.0 

- 
- 

- 
-
-

4,369

1,584

479,211

2,108,666
1

- 
- 

- 
(107,676)

58,605
23

16.0
-

0-10.0

0-3.0
-

-
-

-
-
-
-

4,369

1,674

19,544,820

10,162,708
426,113

24,997
131,322

19,691
(1,089,971)

146,285
32

* Соңғы бақылаушы Бас компанияның тарабынан бақылауға алынған  кәсіпорындар басқа 

байланысқан тараптар болып табылады. 
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35  Байланысқан тараптармен жасалған операциялар, жалғасы

(в)   Басқа да байланысқан тараптармен жасалған операциялар, жалғасы

2015 жылдың 31 желтоқсанындағы жай-күй бойынша шоттардағы қалдықтар мен 
мөлшерлеменің орташа  пайызы, сондай-ақ 2015 жылдың 31 желтоқсаны аяқталған жыл 
ішіндегі басқа байланысқан тараптарға сəйкесті операциялар бойынша орын алған табыс 
немесе шығын төмендегідей: 
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Қаржылық жағдай туралы 

шоғырланған есеп
АКТИВТЕР
Клиенттерге берілген кредиттер
- қазақстан теңгесінде 
Басқа да активтер
қазақстан теңгесінде
МІНДЕТТЕР
Клиенттердің ағымдағы шоттары мен 

депозиттері
- қазақстан теңгесінде
- АҚШ долларында
- басқа валюталарда
Басқа да міндеттер
- қазақстан теңгесінде
Қаржылық жағдай туралы 

шоғырланған есепте мойындалмаған 

баптар
Берілген кепілдіктер
Аккредитивтер
Табыс (шығын)
Пайыздық кірістер 
Пайыздық шығыстар
Құнсыздану шығындары
Комиссиялық кірістер
Басқа да жалпы шаруашылық әкімшілік 

шығыстар 

Орташа 
пайыздық 

мөлшерлеме, 
%

мың 
теңге

- 

-

243,609
9,417

163,405

44

-
-

-

(56,250)

-

36,126

-

Орташа 
пайыздық 

мөлшерлеме, 
%

мың 
теңге

Барлығы
мың 
теңге

Акционерлер 
Басқа да байланысқан 

тараптар *

* Соңғы бақылаушы Бас компанияның тарабынан бақылауға алынған кәсіпорындар басқа байланысқан

тараптар болып табылады.

- 

- 

- 
- 
- 

- 

8,662,833

2,658

6,618,102
442,9021

79,349

413

250,495
62,145

582,402

(22,459)

(118,149)

113,576

(24)

6.0-11.0

-

4.5-12.0
0-3.5

-

-

8,662,833

2,658

6,861,711
452,319
342,754

457

250,495
62,145

582,402

(78,709)

(118,149)

140,563

(24)
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36 Қаржылық активтер мен міндеттер: әділ құн және есептік сыныптама 

(a)  Есептік сыныптама және әділ құн

Бұдан былайғы келесі кесте  2016 жылдың 31 желтоқсанындағы  жай-күй бойынша қаржылық активтер мен міндеттердің баланстық және әділ құнын 
қамтиды: 

Ақшалай қаражаттар мен олардың баламалары
Өзгеруі кезең ішіндегі табыс немесе шығын құрамында 

көрсетілетін әділ құн бойынша бағаланатын қаржылық 

құралдар 
Сатуға арналған қолда бар қаржылық активтер
Банктер мен басқа да қаржылық институттардағы шоттар 

мен депозиттер
Клиенттерге берілген кредиттер
Корпоративтік клиенттерге берілген кредиттер
Бөлшек сауда клиенттеріне берілген кредиттер
Басқа да қаржылық активтер

Қазақстан Республикасы Үкіметінің қаражаты
Банктер мен басқа да қаржылық институттардың қарыздары 

мен депозиттері
Клиенттердің ағымдағы шоттары мен депозиттері
Шығарылған борышкерлік бағалы қағаздар
Тәртіптелген борыш
Басқа да қаржылық міндеттер

Кредиттер мен 
дебиторлық 

берешек

Қолдағы, 
сатуға 

арналғаны

Амортизация 
жасалған 

құн бойынша 
есептелген 
басқаларымың теңге

Баланстық 
құн Әділ құны

-

1,000,397

- 
-

-
-
-

1,000,397

- 
-
-
- 
- 

Саудаға 
арналған

64,138,983

- 

-
12,206,300

185,557,788
34,155,728

9,938,696

305,997,495

- 
-
-
- 
- 

-

- 

52,054,990

- 
-
-

-
52,054,990

-
-
-
-
-

-

-

-
-

-
-
-

-
27,246,410

23,545,442
268,417,244

13,974,393
2,268,859
2,319,031

337,771,379

64,138,983

1,000,397

52,054,990
12,206,300

185,557,788
34,155,728

9,938,696

359,052,882
27,246,410

23,545,442
268,417,244
13,974,393

2,268,859
2,319,031

337,771,379

64,138,983

1,000,397

52,054,990
12,206,300

181,107,538
35,559,172

9,938,696

356,006,076
27,246,410

23,545,442
277,459,214

9,649,298
2,268,859
2,319,031

342,488,254

- 

- - 
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36 Қаржылық активтер мен міндеттер: әділ құн және есептік сыныптама 

(a)  Есептік сыныптама және әділ құн

Бұдан былайғы келесі кесте  2015 жылдың 31 желтоқсанындағы  жай-күй бойынша қаржылық активтер мен міндеттердің баланстық және әділ құнын 
қамтиды:  

Ақшалай қаражаттар мен олардың баламалары
Өзгеруі кезең ішіндегі табыс немесе шығын құрамында 

көрсетілетін әділ құн бойынша бағаланатын қаржылық 

құралдар 
Сатуға арналған қолда бар қаржылық активтер
Банктер мен басқа да қаржылық институттардағы шоттар 

мен депозиттер
Клиенттерге берілген кредиттер
Корпоративтік клиенттерге берілген кредиттер 
Бөлшек сауда клиенттеріне берілген кредиттер
Басқа да қаржылық активтер

Қазақстан Республикасы Үкіметінің қаражаты
Банктер мен басқа да қаржылық институттардың қарыздары 

мен депозиттері
Клиенттердің ағымдағы шоттары мен депозиттері
Шығарылған борышкерлік бағалы қағаздар
Тәртіптелген борыш
«Репо» мәмілелері бойынша кредиторлық берешек
Басқа да қаржылық міндеттер

Кредиттер мен 
дебиторлық 

берешек

Қолдағы, 
сатуға 

арналғаны

Амортизация 
жасалған 

құн бойынша 
есептелген 
басқаларымың теңге

Баланстық 
құн Әділ құны

Саудаға 
арналған

37,985,821
2,723,581

39,616,032
13,939,963

167,772,131
27,343,550
10,455,588

299,836,666

19,709,916

5,430,477

205,749,201
26,905,953

7,104,845
8,423,781
1,988,565

275,312,738

100

38,170,479

2,723,581

39,616,032
13,939,963

168,962,523
28,441,714
10,455,588

302,309,880

19,709,916

5,430,477

205,751,647
30,059,864

7,255,418
7,709,759
1,988,565

277,905,646

-

-

-
-
-
-
-
-

19,709,916

5,430,477

205,751,647
30,059,864

7,255,418
7,709,759
1,988,565

277,905,646

-

-

39,616,032
-
-
-
-

39,616,032

-

-

-
-
-
-
-
-

38,170,479

-

-

13,939,963
168,962,523
28,441,714
10,455,588

259,970,267

- 

- 

- 
- 
- 
- 
- 
- 

-

2,723,581

-
-
-
-
-

2,723,581

- 

- 

- 
- 
- 
- 
- 
- 
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36  Қаржылық активтер мен міндеттер: әділ құн және есептік сыныптама, 
жалғасы

(а)   Есептік сыныптама және әділ құн, жалғасы

Əділ құнды бағалау, бағалау жасалған күнгі нарықтың қатысушылары арасындағы 
ұйымдастырылған нарықта жасалатын активті сатқанда немесе міндеттер өткізгенде төленгенде 
алынуы мүмкін шартты операциялар құнын анықтауға бағытталған. Дегенмен де, белгісіздік 
пен субъективті пайымдау  пайдалану жағдайын есепке ала отырып, əділ құн активтерді жедел 
сатудан немесе міндеттерді өткізу шеңберінде іске асырылатын активтер немесе міндеттер 
ретінде түсінідірілмеуі тиіс.  

Белсенді нарық айналымындағы қаржылық активтер мен қаржылық міндеттердің əділ құны 
нарықтық баға белгілеулерге немесе дилерлік бағаларға негізделеді. Топтың барлық басқа да 
қаржылық құралдарының əділ құнын Топ бағалаудың басқа да əдістерін қолдана отырып 
анықтайды. 

Бағалау жасалған күнгі нарықтың қатысушылары арасындағы ұйымдастырылған нарықта 
жасалатын активті сатқанда немесе міндеттер өткізгенде төленгенде жасалуы мүмкін 
операциялардың құнын көрсететін əділ құнды бағалау тəсілдеріне қол жеткізу бағалау мақсаты 
болып табылады.

Бағалау əдістемесіне,  нарықтық баға белгілеуге қатысты болған, ұқсас құралдармен 
салыстырылған, ағымдағы берілген құн мен ақша қаражаттарының ағымдарының таза 
дисконттаудан келген бағалау моделдері кіреді. Бағалауда қолданылатын пайымдар мен 
мəліметтерге тəуекелдерсіз жəне базалық пайыздық мөлшерлемелер, кредиттік спрэдтер мен 
басқа да түзетулер, бағалауда қолданылатын мөлшерлемелерді дисконттау, акциялар мен 
облигацияларға құн белгілеу, валюта бағамдары, қорлардың  индекстері, сондай-ақ күтілген 
құбылмалы құндар мен салыстырмалар кіреді. Бағалау əдістемесі нарықтың тəуелсіз 
қатысушылары анықтай алатындай, есеп күнгі жай-күй  бойынша қаржылық құралдардың құны 
көрсететін əділ құнды анықтауға бағытталған.  

Топ қаржылық құралдардың əділ құнын анықтау үшін бағалаудың танымал моделдерін кеңінен 
қолданады. Бақылауға алынған баға белгілеу борышкерлік жəне үлестік құнды қағаздар 
нарығындағы жəне нарық айналымындағы моделдерге арналған бастапқы мəліметтер əдетте  
биржа айналымындағы туынды құралдар, сондай-ақ биржалық емес жай туынды қаржылық 
құралдар, пайыздық айырбастар қол жетімді болады. 

Қаржылық құралдардың əділ құнын анықтаған кезде басшылық төмендегідей олқылықтар 
жіберген: 

• сəйкесінше корпоративтік клиенттер мен бөлшек сауда клиенттерінің қарыздары бойынша  
ақша қаражаттарының келешек ағымдары дисконттау үшін 11.9% – 15.7% жəне 17.9% 
дисконттау мөлшерлемелері қолданылады 

•
• сəйкесінше корпоративтік клиенттер мен бөлшек сауда клиенттерінің ағымдағы шоттары 

мен депозиттері бойынша  ақша қаражаттарының келешек ағымдары дисконттау үшін
 0.4% – 5.7% жəне 7.6% – 10.1% дисконттау мөлшерлемелері қолданылады 

•
• бағасы белгіленген нарықтық құны шығарылған борышкерлік құнды қағаздардың əділ 

құнын анықтау үшін қолданылады.
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36  Қаржылық активтер мен міндеттер: әділ құн және есептік сыныптама, 
жалғасы

(б)  Әділ құнды бағалау иерархиясы, жалғасы

Əділ құнды құру кезінде қолданылатын маңызды мəліметтер есепке алатын əділ құны 
бағаларының келесі иерархиясын қолдана отырып, Топ əділ құнды бағалайды: 

• 1-Деңгей: ұқсас қаржылық құралдарға қатысты белсенді нарықта баға белгілеу 
(түзетілмеген). 

•
• 2-Деңгей: 1-Деңгейге жататын баға белгілеуге ұқсамайтын, тікелей қол жетімді (яғни баға 

белгілеу) немесе жанама (яғни туынды баға белгілеу мəліметтері) мəліметтер. Бұл санатқа: 
белсенді нарықтағы ұқсас құралдарға арналған нарықтардағы баға белгілеу, белсенді 
ретінде қарастырылмайтын ұқсас құралдардың нарығындағы нарықтық баға белгілеу 
немесе барлық қолданылатын мəліметтер жанама емес немесе жанама негізде бақылаудағы 
бастапқы мəліметтерге негізделген басқа да əдістерін бағалауды қолдана отырып 
бағаланатын құралдар кіреді.

•
• 3-Деңгей: мəліметтері қолжетімді емес. Бұл санатқа  бақылаудағы бастапқы мəліметтерге  

негізделмеген ақпараттарды қолдана отырып бағаланатын құралдар жатады, бұл орайдағы 
мұндай бақылауға алынбаған мəліметтер бағалау құралына біршама ықпал етеді. Бұл 
санатқа  құралдар арасындағы айырмашылықтарға қарсы тұру үшін, маңызды бақылауға 
алынбаған түзетулерді  немесе пайымдауды пайдалану талап етілетін ұқсас құралдарға баға 
белгілеу негізінде бағаланатын құралдар жатады. .

Төмендегі кестеде əділ құн иерархиясының деңгейлеріне қатысты 2016 жылдың 31 
желтоқсанындағы –жай-күй бойынша əділ құны көрсетілген қаржылық құралдардың талдауы 
берілген. Сомалар қаржылық жағдайы туралы шоғырландырылған есепте көрініс тапқан 
сомаларға негізделді. 

Өзгеруі кезең ішіндегі табыс немесе шығын құрамында 

көрсетілетін әділ құн бойынша бағаланатын қаржылық 

құралдар 
- Борышкерлік құралдар
- Үлестік инвестициялар
Қолдағы, сатуға арналған қаржылық активтер
- Борышкерлік құралдар
- Үлестік инвестициялар

Барлығы2-Деңгеймың теңге

994,847

5,550

51,928,602
126,388

53,055,387

1-Деңгей

994,847

5,550

48,033,625
126,388

49,160,410

-

-

3,894,977
-

3,894,977
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36  Қаржылық активтер мен міндеттер: әділ құн және есептік сыныптама, 
жалғасы

(б)  Әділ құнды бағалау иерархиясы, жалғасы

Бұдан былайғы кестеде, əділ құнның иерархиясындағы деңгейлерге қарай 2015 жылдың 31 
желтоқсанындағы жай-күй бойынша əділ құн бойынша көрсетілетін қаржылық құралдардың 
талдауы қамтылды. Оның сомасы қаржылық жағдай туралы шоғырландырылған есепте 
көрсетілген сомаларға сүйенеді. 
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Өзгеруі кезең ішіндегі табыс немесе шығын 

құрамында көрсетілетін әділ құн бойынша 

бағаланатын қаржылық құралдар 
- Борышкерлік құралдар
- Үлестік инвестициялар
- Туынды қаржылық құралдар
Қолдағы, сатуға арналған қаржылық активтер
- Борышкерлік құралдар
- Үлестік инвестициялар

3-Деңгей Барлығы2-Деңгеймың теңге

1,102,129
5,373

1,616,079

39,558,689

57,343

42,339,613

Өтімділік нарығының төмендеуі салдарынан басшылыққа Қазақстан қор биржасында 
бағамдалатын  мемлекеттік бағалы қағаздарды қосқанда, белсенді нарықтағы бағамдау аса қол 
жетімді емес. Сəйкесінше, 2016 жылдың жəне 2015 жылдың 31 желтоқсанындағы жай-күй 
бойынша бұл қаржылық құралдардың есептік əділ құны, бастапқы мəліметтер нарығында 
байқалған бағалау əдістерінің  нəтижелерін негізге алады. 

Бастапқы мойындау кезіндегі бақыланбайтын бағалау мәндерінің арасындағы 
айырмашылық 

Бастапқы мойындау кезінде Топ  бағалау əдістерін қолдана отырып,  ҚРҰБ айырбастарының 
əділ құнын  бағалайды. 

Көп жағдайларда, бағалау əдістері барлық маңызды негізделетін бастапқы мəліметтер толықтай 
қолжетімді болып табылады, мысалы, көтерме дилерлік нарықтағы  ұқсас мəмілелер бойынша 
ақпаратты ескере отырып. Барлық бастапқы мəліметтер бақылаудағы болмаған жағдайларда, 
мысалы, есеп күнгі жай-күй бойынша ұқсас сипаттамалары бар тəуекелдерге байланысты 
бақылауға алынған мəмілелер жоқ болғанда. Топ бақылаудағы емес бастапқы мəліметтерге ғана 
негізделген əдістерді қолданады, мысалы, мəмілелердің тоқтатылу мерзімдерін күтіп жатқан 
қаржылық құралдардың негізінде орналасқан құбылмалы əдіс. Бастапқы мойындау кезінде  əділ 
құн белсенді нарықтағы баға белгілеу ісімен расталмаған  немесе бақылауға алынған бастапқы 
мəліметтер ғана қолданылатын бағалау əдістеріне негізделмеген жағдайда, бастапқы мойындау 
кезіндегі əділ құн мен мəмілелердің бағалары арасындағы кез келген айырмашылық пайданың 
немесе шығынның құрамында бірден көрсетілмейді, бірақ  келешек кезеңдерге аударылады (3-
Ескерту(г)(vi)).

1-Деңгей

-
-

1,616,079

-

-

1,616,079

1,102,129
5,373

-

34,821,047

57,343

35,985,892

-
-
-

4,737,642

-

4,737,642
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36  Қаржылық активтер мен міндеттер: әділ құн және есептік сыныптама, 
жалғасы

(б)  Әділ құнды бағалау иерархиясы, жалғасы

Бастапқы мойындау кезіндегі бақыланбайтын бағалау мәндерінің арасындағы 
айырмашылық , жалғасы

Əділ құн иерархиясында 3-Деңгейге жататын əділ құнды бағалаудағы 2016 жылдың 31 
желтоқсаны аяқталған жыл ішіндегі өзгерістер төмендегідей үлгіде берілуі мүмкін.

Жыл басындағы жай-күй бойынша қалдық
Өзгеруі кезең ішіндегі кіріс немесе шығыс құрамында көрсетілетін 

әділ құн бойынша бағаланатын  қаржылық құралдардың 

операцияларынан түскен таза табыс
Пайыздарды алдын ала төлеу
Жыл аяғындағы жай-күй бойынша қалдық

Туынды активтермың теңге

833,390
(2,449,469)

-

Өзгеруі кезең ішіндегі 
кіріс немесе шығыс 

құрамында көрсетілетін әділ 
құн бойынша бағаланатын  

қаржылық құралдар

3-Деңгей

1,616,079

Əділ құн иерархиясында 3-Деңгейге жататын əділ құнды бағалаудағы 2015 жылдың 31 
желтоқсаны аяқталған жыл ішіндегі өзгерістер төмендегідей үлгіде берілуі мүмкін. 

Жыл басындағы жай-күй бойынша қалдық
Өзгеруі кезең ішіндегі кіріс немесе шығыс құрамында көрсетілетін 

әділ құн бойынша бағаланатын қаржылық құралдардың 

операцияларынан түскен таза табыс
Өтеу
Пайыздарды алдын ала төлеу
Жыл аяғындағы жай-күй бойынша қалдық

Туынды активтермың теңге

Өзгеруі кезең ішіндегі 
кіріс немесе шығыс 

құрамында көрсетілетін әділ 
құн бойынша бағаланатын 

қаржылық құралдар

3-Деңгей

1,946,406

10,309,641
(11,127,297)

487,329

1,616,079

104



«Нұрбанк» АҚ
2016 жылдың 31 желтоқсанында аяқталған жылдың шоғырланған қаржылық есептілігіне ескертулер

36  Қаржылық активтер мен міндеттер: әділ құн және есептік сыныптама, 
жалғасы

(б)  Әділ құнды бағалау иерархиясы, жалғасы

Бастапқы мойындау кезіндегі бақыланбайтын бағалау мәндерінің арасындағы 
айырмашылық 

Басшылық өтеу мерзімі келгенге дейін ҚРҰБ мерзімінен бұрын өтеу құқығын пайдаланбайды деп 
есептейді. 

Әділ құнын бағалау сәйкесті болғанына қарамастан, Топ әртүрлі әдістер мен пікірлерді 
қолданудың әділ құнның әртүрлі бағалануына алып келеді деп ойлайды. 
2015 жылдың 31 желтоқсанындағы жай-күй бойынша, егер есептік форвард бағамы 10%-ден 
төмен болса, онда табыс немесе шығын ықпалынан әділ құн 977,819 мың теңгеге төмендейтін 
еді.

Бұдан былайғы кестеде 2016 жылдың 31 желтоқсанындағы жай-күй бойынша,  әділ құн 
иерархиясындағы деңгейлер қаржылық  құралдардың әділ құны бойынша, әділ емес құны 
бойынша бағаланатын талдауы берілген.

АКТИВТЕР
Ақша қаражаттары мен баламалары
Банктер мен басқа да қаржылық 

институттардағы шоттар мен депозиттер
Клиенттерге берілген кредиттер
МІНДЕТТЕР
Қазақстан Республикасы Үкіметінің қаражаты
Банктер мен басқа да қаржылық институттардың 

қарыздары мен депозиттері
Клиенттердің ағымдағы шоттары мен 

депозиттері
Шығарылған борышкерлік бағалы қағаздар
Тәртіптелген борыш

3-Деңгей Барлығы2-Деңгеймың теңге

64,138,983

12,206,300
219,713,516

27,246,410

23,545,442

268,417,244
13,974,393

2,268,859

1-Деңгей

64,138,98

312,206,300
216,666,710

27,246,410

23,545,442

277,459,214
9,649,298

2,268,859

-

-
69,173,266

-

-

-
-

-

64,138,983

12,206,300
147,493,444

27,246,410

23,545,442

277,459,214
9,649,298

2,268,859
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«Нұрбанк» АҚ
2016 жылдың 31 желтоқсанында аяқталған жылдың шоғырланған қаржылық есептілігіне ескертулер

36  Қаржылық активтер мен міндеттер: әділ құн және есептік сыныптама, 
жалғасы

(б)  Әділ құнды бағалау иерархиясы, жалғасы

Бұдан былайғы кестеде 2015 жылдың 31 желтоқсанындағы жай-күй бойынша,  әділ құн 
иерархиясындағы деңгейлер қаржылық  құралдардың әділ құны бойынша, әділ емес құны 
бойынша бағаланатын талдауы берілген.

АКТИВТЕР
Ақша қаражаттары мен баламалары
Банктер мен басқа да қаржылық 

институттардағы шоттар мен депозиттер
Клиенттерге берілген кредиттер
МІНДЕТТЕР
Қазақстан Республикасы Үкіметінің қаражаты
Банктер мен басқа да қаржылық институттардың 

қарыздары мен депозиттері
Клиенттердің ағымдағы шоттары мен 

депозиттері
Шығарылған борышкерлік бағалы қағаздар
Тәртіптелген борыш
«Репо» мәмілелері бойынша кредиторлық 

берешек 

Әділ құнның 
жиынтығы

Баланстық 
құнның 

жиынтығы3-Деңгеймың теңге

38,170,479

13,939,963

197,404,237

19,709,916

5,430,477

205,751,647
30,059,864

7,255,418

7,709,759

2-Деңгей

37,985,821

13,939,963

195,115,681

19,709,916

5,430,477

205,749,201
26,905,953

7,104,845

8,423,781

-

-

57,057,126

-

-

-
-
-

-

37,985,821

13,939,963

138,058,555

19,709,916

5,430,477

205,749,201
26,905,953

7,104,845

8,423,781

37  Тоқтатылған қызмет

2015 жылдың 16 желтоқсанында Топ иелену үлесі 99.61% құрайтын еншілес кәсіпорын 
«Атамекен Нұр Технолоджи S» АҚ-ты (бұдан былай, «Атамекен») 96 мың теңге көлеміндегі 
жалпы сомаға байланысқан тарапқа сатты. Жыл ішіндегі еншілес кәсіпорынның салымы 
2,071,817 мың теңге табысын құрады.

Топтың қаржылық жағдайындағы сатылымының тиімділігі төменде берілген:

АКТИВТЕР
Ақшалай қаражаттар мен олардың баламалары
Сатуға арналған қолда бар қаржылық активтер
Негізгі құралдар мен материалдық емес активтер
Басқа да активтер
Таза сәйкестендіруші активтер
Ақша қаражатының түсімі
Ақша қаражатының есептен шығуы 
Таза ақшалай ағымдар

Сатылған күнгі 
баланстық құнымың теңге

434,918

713,940
862

630,819
1,780,539

96
(434,918)
(434,822)

413,625 мың теңге сомасындағы Атамекеннің дебиторлық берешегі мен 96 мың теңге 
көлеміндегі сатылым құнын алып тастағанда, еншілес кәсіпорынды сатудан келген шығынды 
сәйкестендіруші активтерден тұратын 1,366,818 мың теңгені құрады. 
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«НҰРБАНК» АҚ БАЙЛАНЫС 
АҚПАРАТТАРЫ 11.

Орыс тіліндегі толық атауы

Қазақ тіліндегі толық атауы

БСН

БСК

ЖСК («Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі» РММ-де)

Мемлекеттік қайта тіркеу туралы куәлігі

Қосылған құн салығы бойынша тіркеуге қою 
туралы куәлік 

Резиденттік белгісі

Экономика секторы

Заңды мекенжайы

Телефон

Факс

Веб сайт

e-mail

Инвесторлармен және акционерлермен өзара 
байланысудағы байланыс ақпараттары

«Нұрбанк» АҚ тіркеушісі

«Нұрбанк» АҚ қаржылық есептілігінің аудиторы 

АКЦИОНЕРНОЕ ҚОҒАМО «НУРБАНК»«НҰРБАНК»

АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМЫ

930940000164

NBRKKZKX

KZ08125KZT1004300296

09.11.2004 жылғы 3868-1900-АҚ 

Серия 60001, № 0069732, күні – 18.09.2012 жыл

1

4

Қазақстан Республикасы, 
050010, Алматы қ., Бостандық ауданы , 
Абай даңғылы, 10 В

Телефоны: +7 (727) 250-00-00; 259-97-10

Телефон: +7 (727) 250-67-03 

www.nurbank.kz

cc@nurbank.kz

Капиталды басқару 
Телефон: +7 (727) 250-00-00 (ішкі 5692, 4654)

«Бағалы қағаздардың жалғыз тіркеушісі» 
Акционерлік қоғамы.  
Орналасқан жері: Қазақстан Республикасы, 
Алматы қ., Сәтбаев көш., 30 А/3. 
Телефон: +7 (727) 272-47-60. 
Электрондық мекенжай: www.tisr.kz

«КПМГ Аудит» ЖШС 
Орналасқан жері: Қазақстан Республикасы,
Алматы қ., Достық даңғ., 180, «Көктем» бизнес орталығы,
Телефон: +7 (727) 298-08-98,
Факс: +7 (727) 298-07-08.
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