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РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ЭМИТЕНТЕ 
 
 

2. Наименование эмитента (в соответствии с Уставом Банка). 
 полное                       

наименование эмитента 
сокращенное 

наименование эмитента 

на казахском языке «Еуразиялық  банк» Акционерлік 
қоғамы 

«Еуразиялық банк» АҚ 

на русском языке Акционерное общество 
«Евразийский банк» 

АО «Евразийский банк» 

на английском языке - Eurasian Bank JSC 

 
 
 

Данные об изменениях в наименовании эмитента. 
дата  

образования 
 и изменения 

полное 
наименование эмитента 

сокращенное 
наименование эмитента 

26 декабря 1994 года 
(образования) 

Акционерный Банк 
«Евразийский банк» АБ «Евразийский банк» 

08 февраля 1996года 
(изменения) 

Закрытое Акционерное общество 
«Евразийский банк» ЗАО «Евразийский банк» 

02 сентября 2003 года 
(изменения) 

Акционерное общество 
«Евразийский банк» АО «Евразийский банк» 

 
 
 

3.  Сведения о государственной регистрации/перерегистрации эмитента. 

дата 
государствен- 

ной 
регистрации 
/перерегист-

рации 

номер 
свидетельства 
о государствен- 

ной 
регистрации/ 
перерегистра-

ции 

наименование 
органа, 

осуществившего 
государственную 
регистрацию 

/перерегистрацию 

полное 
наименование 
эмитента 

сокращенное 
наименование 
эмитента 

26 декабря  
1994 года 
(первичная) 

№ 237 
Национальный Банк 
Республики 
Казахстан   

Акционерный 
Банк 
«Евразийский 
банк» 

АБ  
«Евразийский 
банк» 

08 февраля 
1996года 
 

841-1900-АО 
(ИУ) 

Министерство 
юстиции Республики 
Казахстан 

Закрытое 
Акционерное 
общество 
«Евразийский 
банк» 

ЗАО  
«Евразийский 
банк» 

02 сентября 
2003 года 841-1900-АО 

Министерство 
юстиции Республики 
Казахстан 

Акционерное  
общество 
«Евразийский 
банк» 

АО 
«Евразийский 
банк» 
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4. Регистрационный номер 
налогоплательщика 600900063755 

5. Место нахождения эмитента 
и коммуникационные  
реквизиты 

Республика Казахстан, 050002,  
г. Алматы, ул. Кунаева, 56 
Телефон: 8 (327) 2 508607 
Факс:       8 (327) 2 443924 
Электронный адрес: info@eurasian-bank.kz 
                                    www.eurasian-bank.kz 

6. Банковские реквизиты 
эмитента 

Корсчет: 900161948 в УУМО ООКСП Нацбанка РК  
РНН 600900063755 
БИК 190501948  
ОКПО 30521653  
SWIFT: EURI KZ KA  
Telex: 709381 AIM RU  
Reuters Dealing Code: EUKZ 

7. Виды деятельности 
эмитента 

Банковская деятельность 
 
В июле 2003 года агентство Moody’s Investors Service 
присвоило первые кредитные рейтинги Банку: 
• Долгосрочный рейтинг по главному  

необеспеченному долгу в иностранной валюте со  
стабильным прогнозом                                             В1 

• Рейтинг финансовой силы (FSR)                         «E+» 
• Способность Банка отвечать по краткосрочным 

банковским депозитам в иностранной валюте        NP  
(Not Prime)                                                                

В июле 2006 года агентство Fitch присвоило Банку 
следующие рейтинги: 
                    Иностранная валюта 
• Рейтинг дефолта эмитента                                  B- 
• Краткосрочный                                                B 
• Прогноз                                                    Stable 
• Индивидуальный                                            D/E 
• Поддержка                                                                     5 

8. Сведения о наличии 
рейтингов, присвоенных 
эмитенту или выпущенным им 
ценным бумагам 
международными 
рейтинговыми агентствами  
и (или) рейтинговыми 
агентствами Республики 
Казахстан  

В ноябре 2006 года агентство Standard & Poor’s 
присвоило Банку следующие рейтинги: 
• Долгосрочный и краткосрочный кредитные рейтинги 

контрагента                                                                 В/В  
• Рейтинг по национальной шкале                        kz BВ+
• Прогноз                                                                   Stable

 

В апреле 2007 года агентство Standard & Poor’s  
пересмотрело рейтинги Банка: 
• Долгосрочный и краткосрочный кредитные рейтинги 

контрагента                                                                       В/В 
• Рейтинг по национальной шкале                           kz ВBВ-  
• Прогноз                                                                       Positive 

Статус финансового агентства 
с указанием 
 даты, номер постановления 
Уполномоченного органа 

Банк не имеет статус финансового агентства 
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9. Наименования, даты регистрации, места нахождения и почтовые адреса всех филиалов и 
представительств  эмитента.  

наименование 
дата первичной учетной 

регистрации 
(перерегистрации) 

места нахождения 
и почтовые адреса 

Филиал №1 
29 октября 1996 года 
(24 декабря 2003 года) 
№ 1366-1945-Ф-л 

Республика Казахстан,140100, 
Павлодарская область, 
г. Аксу, ул. Пушкина, 51  

 
Филиал №2 
 

01 июля 1997 года 
(01 декабря 2003 года) 
№ 913-1937-Ф-л 

Республика Казахстан, 111500, 
Костанайская область,  
г. Рудный, ул. Ленина, 24  

Филиал №3 
01 апреля 1999 года 
(22 декабря 2003 года) 
№ 1120-1904-Ф-л 

Республика Казахстан, 030007,  
г. Актобе, ул. Кусжанова, 7   

Филиал №4 07 апреля 2004 года 
№ 2515-1930-Ф-л 

Республика Казахстан, 100009, 
г. Караганда, ул. Н.Абдирова, 3/2   

Филиал №5 24 февраля 2004 года 
№ 2706-1901-Ф-л 

Республика Казахстан, 010000, 
г. Астана, пр. Кабанбай батыра, 30 

Филиал №6 29 марта 2004 года 
№ 2868-1910-Ф-л

Республика Казахстан, 050004, 
г. Алматы, ул. Желтоксан, 59 

Филиал №7 22 октября 2004 года 
№ 2226-1937-Ф-л 

Республика Казахстан, 110000,  
г. Костанай, ул. Дулатова, 70 

Филиал №8 17 февраля 2005 года 
№ 1990-1915-Ф-л 

Республика Казахстан, 060011,  
г. Атырау, ул. Кулманова, 107  

Филиал №9 21октября 2004 года 
№ 2645-1917-Ф-л 

Республика Казахстан, 070019,  
г. Усть-Каменогорск, ул. Ушанова, 64/1 

Филиал №10 17 февраля 2005 года 
№ 1777-1919-Ф-л 

Республика Казахстан, 080012,  
г. Тараз, ул. Абая, 142 

Филиал №11 28 февраля 2005 года 
№ 1118-1943-Ф-л 

Республика Казахстан, 130000,  
г. Актау, микрорайон 5, 45 

Филиал №12  31 декабря 2004 года 
№ 1682-1945-Ф-л 

Республика Казахстан, 140000, 
г. Павлодар, ул. Набережная, 3 

Филиал №13 16 марта 2005 года 
№ 1069-1926-Ф-л 

Республика Казахстан, 090000,  
г. Уральск, ул. Курмангазы, 125 

Филиал №14 19 января 2006 года 
№ 1535-1948 –Ф-л 

Республика Казахстан,150000, 
г. Петропавловск, ул. И. Алтынсарина, 168 а

 
Филиал №15 
 

29 декабря 2005 года 
№ 2677-1958-Ф-л 

Республика Казахстан, 160012, 
г. Шымкент, ул. Рыскулбекова б/н  
(парк им. Абая) 

Филиал №16 20 июня 2006 года 
№ 32-1945-Ф-л 

Республика Казахстан, 141200, 
Павлодарская область, г. Экибастуз, 
 ул. Ленина, 111 б 

Филиал №17 04 декабря 2006 года 
№ 3795-1910-Ф-л 

Республика Казахстан, 050046,  
г. Алматы, ул. Розыбакиева, 103 а 

Филиал №181 - 
 

Республика Казахстан, 071400,  
г. Семипалатинск, ул. А. Ибраева,153/16 

 
Представительств Банк не имеет. 
                                                           
1 Примечание: Согласно решения Совета директоров Банка от 03 октября 2006 года проводятся мероприятия по открытию филиала №18  
  в соответствии с законодательством Республики Казахстан и его учетной регистрации в органах юстиции Республики Казахстан.  
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10. Полное официальное наименование аудиторских организаций (фамилия, имя, при наличии 
отчество аудитора), осуществлявших (осуществляющих) аудит финансовой отчетности 
эмитента с указанием их принадлежности к соответствующим коллегиям (ассоциациям, 
палатам). 
 
Аудитор: Товарищество с ограниченной ответственностью «KPMG Audit» 
 
Государственная лицензия на занятие аудиторской деятельностью в Республике Казахстан  
№ 0000021 от 06 декабря 2006 года, выданная Министерством финансов Республики 
Казахстан 
 
Место нахождения: Республика Казахстан, город Алматы, 050051, проспект Достык, 180, 
Бизнес Центр «Коктем» 
 
Управляющий партнер ТОО «КПМГ Audit»: Бердалина Жанат Колановна 
 
ТОО «КПМГ Audit» является членом следующих профессиональных ассоциаций: 
 
• Палаты аудиторов Республики Казахстан 
• Американской палаты аудиторов в Республике Казахстан 
• Европейской бизнес - ассоциации Казахстан («ЕвроБАК») 
• Международного центра по налогам и инвестициям («ITIC»). 
 
 
Полное официальное наименование консультантов по юридическим и финансовым вопросам, 
с которыми заключались договоры на оказание соответствующих услуг с указанием их 
принадлежности к соответствующим коллегиям (ассоциациям, палатам). 
 
Консультант по финансовым вопросам: Товарищество с ограниченной ответственностью 
«Сапа Аудит» 
 
ТОО «Сапа Аудит» является членом: 
 
• Палаты аудиторов Республики Казахстан 
• Палаты налоговых консультантов Республики Казахстан. 
 
Консультанты по юридическим вопросам: отсутствуют. 
 
 
В случае если имело место расторжение договора с вышеуказанными лицами, необходимо 
представить информацию о причине расторжения договора с указанием информации кем из 
сторон оно было инициировано. 
       Договора на оказание соответствующих услуг с вышеуказанными лицами действительны на 
01 мая 2007 года. 
 
 
11. Дата принятия эмитентом кодекса корпоративного управления (в случае, если его 
принятие предусмотрено Уставом общества). 
       Кодекс корпоративного управления утвержден решением единственного Акционера от 
17 августа 2006 года. 
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РАЗДЕЛ 2. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ЭМИТЕНТА 
 
12. Структура органов управления эмитента. 
 
Структура органов управления Банка определена ее Уставом. 
В соответствии с Уставом, органами Банка являются: 
• высший орган - Общее собрание акционеров (в случае принадлежности голосующих 

акций одному акционеру - данный акционер); 
• орган управления – Совет директоров; 
• исполнительный орган – Правление; 
• контрольный орган – Аудиторский комитет. 

 
Общее собрание акционеров - является высшим органом Банка. 
Годовое Общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 5 месяцев после 

окончания финансового года. 
В случае принадлежности всех голосующих акций одному акционеру, Общие собрания 

акционеров не проводятся. Решения по вопросам, отнесенным законодательством 
Республики Казахстан и Уставом к компетенции Общего собрания акционеров, 
принимаются таким акционером единолично и подлежат оформлению в письменном виде. 

Общее собрание акционеров вправе отменить любое решение иных органов Банка по 
вопросам, относящимся к внутренней деятельности Банка. 

К исключительной компетенции Общего собрания акционеров относятся следующие 
вопросы: 
• внесение изменений и дополнений в Устав или утверждение его в новой редакции; 
• утверждение кодекса корпоративного управления, а также изменений и дополнений в 

него; 
• добровольная реорганизация или ликвидация Банка; 
• принятие решения об увеличении количества объявленных акций Банка или изменении 

вида неразмещенных объявленных акций Банка; 
• определение количественного состава и срока полномочий Счетной комиссии, избрание 

ее членов и досрочное прекращение их полномочий; 
• определение количественного состава, срока полномочий Совета директоров, избрание 

его членов и досрочное прекращение их полномочий, а также определение размера и 
условий выплаты вознаграждений членам Совета директоров; 

• определение аудиторской организации, осуществляющей аудит Банка; 
• утверждение годовой финансовой отчетности; 
• утверждение порядка распределения чистого дохода Банка за отчетный финансовый год, 

принятие решения о выплате дивидендов по простым акциям и утверждение размера 
дивиденда по итогам года в расчете на одну простую акцию Банка; 

• принятие решения о невыплате дивидендов по простым акциям Банка при наступлении 
случаев, предусмотренных положением Устава; 

• принятие решения об участии Банка в создании или деятельности иных юридических лиц 
путем передачи части или нескольких частей активов, в сумме составляющих двадцать 
пять и более процентов от всех принадлежащих Банку активов;  

• определение формы извещения Банком акционеров о созыве Общего собрания 
акционеров и принятие решения о размещении такой информации в средствах массовой 
информации; 

• утверждение методики определения стоимости акций при их выкупе Банком в 
соответствии с законодательством Республики Казахстан об акционерных обществах; 

• утверждение повестки дня Общего собрания акционеров; 
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• определение порядка предоставления акционерам информации о деятельности Банка, в 
том числе определение средства массовой информации; 

• введение и аннулирование «золотой акции»; 
• иные вопросы, принятие решений по которым отнесено законодательством Республики 

Казахстан и Уставом к исключительной компетенции Общего собрания акционеров. 
 
Совет директоров – орган управления, осуществляющий общее руководство 

деятельностью Банка, за исключением решения вопросов, отнесенных законодательством 
Республики Казахстан и Уставом к исключительной компетенции Общего собрания 
акционеров. 

К исключительной компетенции Совета директоров относятся следующие вопросы: 
• Определение приоритетных направлений деятельности Банка; 
• Принятие решения о созыве годового и внеочередного Общего собрания акционеров; 
• Принятие решения о размещении (реализации), в том числе о количестве размещаемых 

(реализуемых) акций в пределах количества объявленных акций, способе и цене их 
размещения (реализации); 

• Принятие решения о выкупе Банком размещенных акций или других ценных бумаг и 
цене их выкупа; 

• Предварительное утверждение годовой финансовой отчетности Банка; 
• Принятие решения о выплате дивидендов по простым акциям и определение размера 

дивиденда на одну простую акцию, за исключением дивидендов, выплачиваемых за 
отчетный финансовый год; 

• Определение условий выпуска облигаций и производных ценных бумаг Банка; 
• Определение количественного состава, срока полномочий Правления Банка, избрание его 

руководителя и членов, а также досрочное прекращение их полномочий; 
• Определение размеров должностных окладов и условий оплаты труда и премирования 

руководителя и членов Правления Банка; 
• Определение порядка работы Службы внутреннего аудита, размера и условий оплаты 

труда и премирования работников Службы внутреннего аудита; 
• Определение размера оплаты услуг оценщика и аудиторской организации; 
• Утверждение документов, регулирующих внутреннюю деятельность Банка (за 

исключением документов, принимаемых Правлением в целях организации деятельности 
Банка), в том числе политик и процедур, ограничивающих риски, связанные с 
деятельностью Банка, и мониторинг рисков; 

• Принятие решений о создании и закрытии филиалов и представительств Банка и 
утверждение положений о них; 

• Принятие решения об участии Банка в создании и деятельности других организаций; 
• Увеличение обязательств Банка на величину, составляющую десять и более процентов 

размера его собственного капитала; 
• Выбор регистратора Банка в случае расторжения договора с прежним регистратором; 
• Определение информации о Банке или его деятельности, составляющей служебную, 

коммерческую или иную охраняемую законом тайну; 
• Принятие решения о заключении крупных сделок и сделок, в совершении которых 

Банком имеется заинтересованность; 
• Иные вопросы, предусмотренные законодательством Республики Казахстан и Уставом 

Банка, не относящиеся к исключительной компетенции Общего собрания акционеров. 
 

       Совет директоров не вправе принимать решения по вопросам, которые в соответствии с 
Уставом отнесены к компетенции Правления Банка, а также принимать решения, 
противоречащие решениям Общего собрания акционеров. 
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 Председатель Правления Банка является членом Совета директоров по должности, но не 
может быть избран председателем Совета директоров. 

 Совет директоров состоит из 6 (шести) человек, 2 (два) человека из которых, являются 
независимыми директорами. 

Председатель Совета директоров организует работу Совета директоров, ведет его 
заседания, осуществляет иные функции, определенные Уставом Банка. В случае отсутствия 
Председателя Совета директоров его функции осуществляет один из членов Совета 
директоров по решению Совета директоров. 

 
Правление является исполнительным органом Банка, осуществляющим руководство 

текущей деятельностью Банка и несет ответственность за эффективность его работы. 
Правление Банка выполняет решения Общего собрания акционеров и Совета директоров.  
К компетенции Правления относится: 

• Действие от имени Банка, в том числе представление его интересов; 
• Совершение сделки от имени Банка в порядке, установленном законодательством 

Республики  Казахстан и Уставом Банка; 
• Предварительное рассмотрение всех вопросов, которые в соответствии с Уставом Банка 

подлежат рассмотрению Общим собранием акционеров или Советом директоров, и 
подготовка по ним соответствующих материалов, предложений и проектов решений; 

• Решение вопросов руководства деятельностью структурных подразделений Банка; 
• Обеспечение соблюдения законодательства Республики Казахстан работниками Банка; 
• Оперативное решение вопросов, возникающих при осуществлении банковских и иных 

операций; 
• Рассмотрение и утверждение документов в целях организации деятельности Банка; 
• Утверждение штатов, решение вопросов подбора, расстановки и подготовки кадров; 
• Издание решений (постановлений) и указаний, обязательные для исполнения всеми 

работниками Банка; 
• Решение вопросов организации учета, отчетности, внутреннего контроля; 
• Рассмотрение и решение других вопросов, внесенных на рассмотрение Правления Банка 

по предложению председателя Правления Банка. 
Членами правления Банка могут быть акционеры и работники Банка, не являющиеся его 

акционерами. 
Председатель Правления Банка организует выполнение решений Общего собрания 

акционеров и Совета директоров, действует от имени Банка в отношениях с третьими 
лицами и осуществляет иные функции, установленные и определенные законодательством 
Республики Казахстан, Уставом и решениями Общего собрания акционеров и Совета 
директоров Банка.  

 
    Служба внутреннего аудита (Аудиторский комитет) осуществляет контроль над 
финансово-хозяйственной деятельностью Банка и состоит из 3 (трех) человек, 
непосредственно подчиняется Совету директоров и отчитывается перед ним о своей работе. 
Порядок организации деятельности службы внутреннего аудита определяется внутренними 
документами Банка. 
     Служба внутреннего аудита вправе в любое время по своей инициативе или по 
поручению Совета директоров, проводить проверки деятельности Правления Банка и 
обладает для этой цели правом  безусловного доступа ко всей документации Банка. 
    Также, в обязательном порядке проводит проверку годовой финансовой отчетности Банка 
до ее утверждения Общим собранием акционеров и следит за соблюдением внутренних 
правил и процедур Банка, знакомится с отчетами внутренних и внешних аудиторов и 
результатами проверки Уполномоченного государственного регулирующего органа 
Республики Казахстан. 
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13. Члены Совета директоров эмитента. 

фамилия, 
имя,  
при 

наличии 
отчество 

дата 
рождения 

занимаемые 
должности за 

последние два года 
и в настоящее 
время, в т.ч. по 

совместительству 
 

доля 
участия 

в 
уставном
капитале 
Банка 

доля 
участия 

в уставном 
капитале 
дочерних и 
зависимых 
организаций 

Банка 

изменения  
в составе 
Совета 

директоров 
в течение 
предыдущих 
двух лет 

Машкевич  
Александр  
 

23.02.1954 г. 

С 15.09.1998 г. – по 
настоящее время - 
председатель 
Совета директоров  
АО «Евразийский 
банк» 

нет нет  нет 

Ибрагимов 
Алиджан  
Рахманович 

05.06.1953 г. 

С 14.09.1998 г. – по 
настоящее время -
член Совета 
директоров 
АО «Евразийский 
банк» 

нет нет нет 

Шодиев  
Патох 
 

15.04.1953 г. 

С 14.09.1998 г. –  по 
настоящее время - 
член Совета 
директоров 
АО «Евразийский 
банк» 

нет нет нет 

Конопасевич 
Александр 
Викторович 

27.03.1970 г. 

с 08.08.2005 г. – по 
настоящее время - 
член Совета 
директоров АО 
«Евразийский банк», 
председатель 
Правления  
С 04.07.2005 г. – и.о. 
члена Совета 
директоров АО 
«Евразийский банк», 
председателя 
Правления  
03.06.2004 г. – 
председатель 
Правления ТОО 
«Евразийское 
кредитное 
товарищество» 
 
  

нет нет 

решением  
единственного 
акционера от 
04.07.2005 г. 
избран и.о. 
члена Совета 
директоров 
 
(решением 
Квалификационной 
комиссии  
Агентства РК по 
регулированию 
и надзору 
финансового  
рынка и  
финансовых 
организаций  
согласован 
в должности  
члена Совета 
директоров – 
Председателя  
Правления 
(протокол №259  
от 04.08.2005 г.)) 
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Независимые члены Совета директоров. 

фамилия, 
имя,  
при 

наличии 
отчество 

дата 
рождения 

занимаемые 
должности за  

последние два года и 
в настоящее время, 

в т.ч. по 
совместительству 

Доля 
участия 

в 
уставном
капитале 
Банка 

Доля 
участия 

в уставном 
капитале 
дочерних и 
зависимых 
организаций 

изменения  
в составе 
Совета 

директоров 
в течение 
предыдущих 
двух лет

Адылов 
Руслан 
Султанход-
жаевич 

21.02.1976 г. 

с 26.10.2005 г. – по 
настоящее время - 
член Совета 
директоров  
АО «Евразийский 
банк» 
05.09.2005 г. – и.о. 
члена Совета 
директоров АО 
«Евразийский банк»  
01.02.2005 г. – по 
настоящее время - 
заместитель 
директора ТОО 
«S.P.I. Central Asia» 
05.07.2004 г. – 
заместитель 
директора ТОО 
«Восток-Импэкс»  

нет нет 

решением 
единственного 
акционера от 
05.09.2005 г. 
избран и.о. 
члена Совета 
директоров 
 
(решением 
Квалификационной 
комиссии  
Агентства РК по  
регулированию  
и надзору  
финансового  
рынка  
и финансовых 
организаций 
согласован  
в должности члена 
Совета директоров  
(протокол №384  
от 26.10.2005 г.))

Шадиев 
Орифджан 
Кабулович 

21.08.1973 г. 

С 09.01.2006 г. – по 
настоящее время -
член Совета 
директоров  
АО «Евразийский 
банк»  
05.09.2005 г. –  и.о. 
члена Совета 
директоров  
АО «Евразийский 
банк» 
с 01.02.2004 г. – по 
настоящее время - 
председатель 
Наблюдательного  
Совета ТОО МЭК 
«Транссистема» 
 

Нет нет 

решением  
единственного 
акционера от 
05.09.2005 г. 
избран и.о. 
члена Совета 
директоров 
(решением 
Квалификационной 
комиссии  
Агентства РК по  
регулированию  
и надзору  
финансового  
рынка и  
финансовых 
организаций 
согласован  
в должности члена 
Совета директоров 
(протокол №4  
от 06.01.2006 г.)) 

 
Решением единственного акционера Банка от: 

• 14.04.2005 года избран исполняющим обязанности члена Совета директоров господин 
Доминов Евгений Евгеньевич; 

• 04.07.2005 года досрочно прекращены полномочия исполняющего обязанности члена 
Совета директоров  господина Доминова Евгения Евгеньевича. 
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14. Исполнительный орган эмитента (члены  Правления). 

фамилия, 
имя, 

при наличии 
отчество 

дата 
рождения 

занимаемая должность за 
последние два года 

 и в настоящее время,  
в т. ч. по совместительству 

доля 
участия в 
уставном 
капитале 
Банка 

доля 
участия в 
уставном 
капитале 
других 

организаций
Конопасевич 
Александр 
Викторович 

27.03.1970 г. 08.08.2005 г. – по настоящее время 
- председатель Правления  
АО «Евразийский банк» 
04.07.2005 г. – и. о. председателя 
Правления АО «Евразийский банк»
03.06.2004 г. – председатель 
Правления  ТОО «Евразийское 
кредитное товарищество» 

нет нет 

Атарбаев 
Габдулла 
Рашитович 

12.11.1963 г. 23.08.2005 г. – по настоящее время -
первый заместитель председателя 
Правления АО «Евразийский банк»
26.07.2005 г. - заместитель 
председателя Правления  
АО «Евразийский банк» 
04.05.2005 г. – и. о. заместителя 
председателя Правления 
АО «Евразийский банк» 
12.04.2004 г. – управляющий 
директор АО «Евразийский банк» 

нет нет 

Медведева  
Татьяна 
Леонидовна 

05.05.1965 г. 26.07.2005 г. – по настоящее время 
- заместитель председателя 
правления АО «Евразийский банк» 
04.05.2005 г. –  и. о. заместителя 
председателя Правления  
АО «Евразийский банк» 
05.09.2003 г. – директор 
юридического департамента  
АО «Евразийский банк» 
02.06.2003 г. - директор 
юридического департамента  
ЗАО «Евразийский банк» 
21.03.2007 г. – по настоящее время 
- директор Eurasian Capital B.V, 
Нидерланды, Амстердам 

нет нет 

Ахмедов 
Эльдар 
Исмаилович 

17.03.1966 г. 24.02.2006 г. - по настоящее время - 
заместитель Председателя 
Правления АО «Евразийский банк»
14.01.2006 г. - и.о. заместителя 
председателя Правления  
АО «Евразийский банк» 
22.01.2002 г. - директор 
департамента розничного бизнеса 
АО «Казкоммерцбанк» 

нет нет 
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Утемисов 
Пернебек 
Исабекович    

25.06.1974 г. 29.12.2006 г. – по настоящее время 
- заместитель председателя 
Правления АО «Евразийский 
банк» 
01.11.2006 г. – и. о. заместителя 
председателя Правления  
АО «Евразийский банк» 
15.09.2005 г. – Председатель 
Правления ТОО « Евразийское 
кредитное товарищество» 
01.02.2005 г. - Начальник 
управления поддержки  продаж 
малому бизнесу Департамента 
продаж малому бизнесу  
АО «Народный Банк Казахстана» 

нет нет 

Акпеисова 
Раиса 
Зарифовна 

23.06.1951 г. 15.04.2007 г. – по настоящее время 
– член Правления, управляющий 
директор АО «Евразийский банк» 
05.09.2003 г. – заместитель 
председателя Правления  
АО «Евразийский банк» 
13.05.2002 г. – заместитель 
председателя Правления  
ЗАО «Евразийский банк» 

нет нет 

Берлизев 
Василий 
Николаевич 

16.01.1956 г. 15.04.2007 г. – по настоящее время-
член Правления, управляющий 
директор АО «Евразийский банк» 
23.08.2005 г. – заместитель 
председателя Правления  
АО «Евразийский банк» 
26.07.2005 г. - первый заместитель 
председателя Правления  
АО «Евразийский банк» 
04.05.2005 г. – и. о. первого 
заместителя председателя 
Правления АО «Евразийский банк»
05.01.2005 г. – директор 
департамента экономического 
анализа и управления рисками  
АО «Евразийский банк» 

нет нет 

Шунаева 
Салтанат 
Амангосовна 

22.07.1974 г. 06.06.2005 г. –  по настоящее время 
- член Правления, управляющий 
директор – директор департамента 
международных отношений  
АО «Евразийский банк» 
01.04.2004 г. – член Правления, 
управляющий директор  
АО «Евразийский банк»

нет нет 
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Костян 
Александр 
Викторович 

05.07.1960 г. 26.07.2005 г. – по настоящее время  
- член Правления, управляющий 
директор - директор департамента 
корпоративных отношений  
АО «Евразийский банк» 
06.06.2005 г. - управляющий 
директор - директор департамента 
корпоративных отношений  
АО «Евразийский банк» 
04.05.2005 г. – и. о. члена 
Правления, директор департамента 
кредитования АО «Евразийский 
банк» 
02.06.2003 г. – директор 
департамента  кредитования  
3АО «Евразийский банк» 

нет нет 

Ким 
Евгений 
Валерьевич 

01.03.1977 г. 

15.04.2007 г. – по настоящее время 
- член Правления, управляющий 
директор АО «Евразийский банк» 
30.01.2006 г. – советник 
председателя Правления 
АО «Евразийский банк» 
01.05.2005 г. – банковский  
консультант Азербайджанского 
банка микрофинансирования,  
г. Баку, Азербайджан 

нет нет 

 
 
 

15. Настоящий пункт акционерными обществами не заполняется. 
 
 

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

 
  Вознаграждение в денежной форме за последние три месяца (февраль, март, апрель 

месяцы 2007 года), предшествующие дате принятия решения о выпуске облигаций, было 
выплачено членам Совета директоров, членам Правления и другим руководящим лицам 
Банка в сумме 85 824 423,00 (восемьдесят пять миллионов восемьсот двадцать четыре тысяч 
четыреста двадцать три) тенге 00 тиын. 
 
       Планируемый общий размер вознаграждения, подлежащий выплате вышеуказанным 
лицам в течение последующих двенадцати месяцев, с даты принятия решения о выпуске 
облигаций, составляет 343 297 692,00 (триста сорок три миллиона двести девяносто семь 
тысяч шестьсот девяносто два) тенге 00 тиын. 
 
 
17. Организационная структура эмитента. 
 
1) Организационная структура Банка представлена в Приложении №1 к настоящему 
Проспекту выпуска облигационной программы. 
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2) Общее количество работников эмитента, в том числе работников филиалов и 
представительств эмитента.                                                                                               человек 

Банк общая численность среднесписочная численность
Головной банк 470 461 
Филиалы 1028                    989 
Всего 1498 1450 

 
 
3) Сведения о  руководителях структурных подразделений Банка.  
фамилия, имя, при 
наличии отчество 

год 
рождения

структурное 
подразделение 

занимаемая должность 
в настоящее время 

Шунаева 
Салтанат 
Амангосовна 

1974 
Департамент 
международных 
отношений 

Член Правления, 
управляющий директор - 
директор департамента 

Костян 
Александр  
Викторович 

1960 
Департамент 
корпоративных 
отношений 

Член Правления, 
управляющий директор  
- директор департамента 

Бичурина 
Анна  
Александровна 

1974 
Департамент 
бухгалтерского учета  
и отчетности 

Главный бухгалтер –  
- директор департамента 

Глущенко  
Сергей Тимофеевич  1958 Аппарат управления  Исполнительный 

директор  
Тухватулин  
Руслан Равхатович 1974 Департамент  

филиального банкинга Директор департамента 

Андриенко  
Евгений Валерьевич 1980 Департамент рисков Директор департамента 

Исенова  
Дина Сериковна 1968 Департамент 

клиентского Директор департамента 

Махмутов  
Виталий Рафикович 1975 Юридический 

департамент Директор департамента 

Нургалиев 
Мереке 
Сансызбаевич 

1959 
Департамент 
информационных 
технологий 

Директор департамента  

Ильяшенко 
Наталья 
Юрьевна 

1968 
Департамент 
администрирования  
банковских операций 

Директор департамента 

Рябухин Максим 
Александрович 1979 Финансовый 

департамент Директора департамента 

Улжабаева  
Анар Сундетовна  1972 Департамент развития  

бизнеса и продаж Директор департамента 

Сарсымбаев 
Михаил  
Жунусович 

1957 
Департамент 
реструктуризации и 
залогового обеспечения  

Директор департамента 

Ибраев Максут 
Рафиканович 1964 Департамент ресурсов Директор департамента 

Джапаров Ельтуган 
Нурлыбаевич 1955 Департамент 

безопасности Директор департамента 

Соловьев Станислав 
Николаевич 1976 Департамент 

казначейства Директор департамента 
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Газямова Светлана 
Смолиновна 1962 Управление  

по работе с персоналом Начальник управления 

Раскильдинова  
Раушан Жапарбековна 1952 Управление 

внутреннего аудита 
Начальник управления 
 

Амреева Айгерим 
Амангельдиевна 1978 Управление 

платежных карточек Начальник управления 

Сергеева  
Антонида Петровна 1944 Управление методологии И. о. начальника 

управления 
Колкунова  
Ольга Валериевна 1972 Управление 

кастодиальных операций Начальник управления 

Степанова  
Мария Геннадьевна  1977 Управление  

Комплаенс – контроля  Начальник управления  

Шеганов 
Владимир  
Николаевич  

1970 
Управление 
телекоммуникаций и 
технической поддержки  

Начальник управления  

Бергарипова  
Алия Валерьевна  1981 Управление  

«Shelf Product» Начальник управления  

Садыкова Ризвангуль 
Акимжановна 1967 Отдел 

кассовых операций 
Начальник отдела  
 

Елюбаев Болат 
Бексултанович  1959 Отдел инкассации и 

перевозки ценностей   Начальник отдела  

 
 
 
Филиалы и представительства Банка и сведения о их руководителях. 
фамилия, имя, при наличии отчество 

первого руководителя 
год 

рождения номер филиала 

Геберт Лидия Ивановна 1951 №1 
Нуганова Алия Тулеухановна 1960 №2 
Акинбеков Бакытжан Джелеуханович 1964 №3 
Альдишев Рустем Хайрулаевич 1976 №4 
Муканов Мурат Серикович 1972 №5 
Мусина Гульнара Галиевна 1962 №6 
Жиентаев Марат Бакиджанович 1969 №7 
Турганбеков Алмаз Асилмуратович 1965 №8 
Мухамадиева Айгуль Калматаевна 1961 №9 
Салимов Куаныш Дуйсенбекович 1975 №10 
Жумангарин Еркин Макашевич 1977 №11 
Шадиев Жандаулет Кенжетаевич 1970 №12 
Наурызгалиев Кайржан Махсотович 1979 №13 
Искаков Жаслан Мадьярович 1978 №14 
Мусаев Мухтар Абдибаевич 1961 №15 
Каримов Талгат Зейноллинович 1969 №16 
Ермолаев Николай Андреевич 1979 №17 
Кунафин Асет Касенович  1977 №18 
 
Представительств Банк не имеет. 
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РАЗДЕЛ 3. АКЦИОНЕРЫ (УЧАСТНИКИ) И АФФИЛИИРОВАННЫЕ ЛИЦА 
ЭМИТЕНТА 

 
 
18. Акционеры (участники) эмитента. 

 
1) Общее количество акционеров (участников) эмитента и информация об акционерах 
(участниках), владеющих десятью и более процентами долей (размещенных и голосующих 
акций) эмитента. 

№ 
п.п. 

полное наименование 
акционера 

сокращенное 
наименование 
акционера 

место нахождения 
акционера - 

юридического лица 

доля участия  
в уставном 
капитале, %

 
 

1. 
 
 

Акционерное общество 
«Евразийская 
финансово- 
промышленная 
компания» 

АО «ЕФПК» 

Республика 
Казахстан, 
050002, г. Алматы,  
ул. Кунаева, 56 

100 

 
 
 
 
 

2) Сведения о лицах, не являющихся акционерами (участниками) эмитента напрямую, но 
обладающие правом контролировать деятельность эмитента через другие организации.  

фамилия, 
 имя, 

при наличии 
отчество 

наименование организации статус 

доля 
участия в 
уставном 
капитале, 

в % 

Шодиев  
Патох 

АО «Евразийская финансово-
промышленная компания» Акционер 33,33 

Машкевич 
Александр   

АО «Евразийская финансово-
промышленная компания» Акционер 33,33 

Ибрагимов Алиджан 
Рахманович 

АО «Евразийская финансово-
промышленная компания» Акционер 33,33 
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19. Сведения о юридических лицах, у которых эмитент владеет десятью и более 
процентами акций (долей). 

полное 
наименование 

юридического лица

место нахождения 
 

вид 
деятельности

ф. и. при 
наличии 
отчество 
первого 

руководителя 

доля 
участия 

в уставном 
капитале, 

% 

Eurasian Capital B.V. 

Нидерланды, 
Роттердам 
(Schouwburgplein  
30-34, 3012 CL 
Rotterdam, the 
Netherlands)  

финансовая 

Медведева 
Татьяна 
Леонидовна и 
Equity Trust 
Co. N.V. 

100 

Акционерное 
общество  
«Открытый 
Накопительный 
Пенсионный фонд 
«Сеним» 

Республика Казахстан, 
г. Алматы, 
ул.М.Маметовой, 3 

финансовое 
посредничество

Ерекешева 
Жамал 
Казиевна 

100 

Акционерное 
общество  
«Страховая 
Компания «Евразия» 

Республика Казахстан, 
г. Алматы,  
ул. Желтоксан, 59 

оказание услуг 
по страхованию

Уманов  
Борис 

Григорьевич 

 
100 

 
 

Акционерное 
общество 
«Организация 
инвестиционного 
управления 
пенсионными 
активами «Bailyk 
Asset Management» 

Республика Казахстан, 
г. Алматы,  
ул. Курмангазы, 95 

финансовое 
посредничество

Сахипов 
Даулет 

Мухтарович 
100 

Акционерное 
общество 
«Центрально-
Азиатская  
Трастовая 
Компания» 

Республика Казахстан, 
г. Астана, проспект 
Кабанбай батыра, 30 

брокерская и 
дилерская  

Акбусинов 
Хайдар 

Шакирович 
100 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 

 
19

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

дата вступления наименование организации место 
нахождения 

Май 1996 год Член Акционерного общества  
«Казахстанская фондовая биржа» 

Республика Казахстан, 050000, 
г. Алматы, ул. Айтеке Би, 67 

Июль 1997 год  
Участник Общества Всемирных  
Межбанковских финансовых 
телекоммуникаций S.W.I.F.T. SCRL  

Avenue Adele 1,B-1310,  
La Hulpe, Belgium 

Октябрь 1999 год Член Ассоциации финансистов 
Казахстана 

Республика Казахстан, 050000,  
г. Алматы, ул. Айтеке Би, 67 

Февраль 2000 год 

Участник системы обязательного 
коллективного гарантирования 
(страхования) вкладов (депозитов) 
физических лиц Республики Казахстан 

Республика Казахстан, 050000,  
г. Алматы, ул. Айтеке Би, 67 

Ноябрь 2000 год 
Ассоциированный участник 
международной платежной системы 
«VISA International» 

VISA International Serviсe 
Association Московское  
представительство 
Дукат Плейс II ул. Гашека, д.7, 
офис 850 Москва, 123056 

Ноябрь 2000 год Член клуба банковских аналитиков 
Москва, Средний Овчинниковский 
переулок, дом 4, строение 1 
(Аналитический центр) 

Март 2001 год Член Евразийской промышленной 
ассоциации (ЕПА) 

Республика Казахстан, 010000, 
г. Астана, ул. Кабанбай батыра, 30

Июнь 2002 год АО «Национальный Процессинговый 
центр» 

Республика Казахстан, 050040,  
г. Алматы, м-н Коктем –3, 21 

Октябрь 2004 год АО «Казахстанский фонд 
гарантирования ипотечных кредитов» 

Республика Казахстан, 050091,  
г. Алматы, ул. Панфилова, 98 

Февраль 2006 год ТОО «Первое кредитное бюро» 
Республика Казахстан, 050059,  
г. Алматы, микрорайон Самал-2,  
ул. Жолдасбекова, 97 

 
 
 

21. Сведения о других аффилиированных лицах эмитента. 
       Сведения о других аффилиированных лицах Банка, не указанных в соответствии с 
пунктами 13, 14, 18, 19 настоящего Проспекта выпуска облигационной программы 
представлены в Приложении 2. 

 
 

22. Сделки с участием аффилиированных лиц. 
       В соответствии с законодательством Республики Казахстан и внутренними документами  
Банка данная информация является как банковской, так и коммерческой тайной. В связи с 
чем, данная информация не является общедоступной для неограниченного круга лиц, и 
предоставлена отдельным приложением для Уполномоченного органа. 
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РАЗДЕЛ 4. ОПИСАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЭМИТЕНТА 
 
 
23. Краткое описание общих тенденций в деятельности эмитента, в том числе по 
основным видам деятельности эмитента. 

 
Сведения об организациях, являющихся конкурентами эмитента. 
 
       В Республике Казахстан существует двухуровневая банковская система: 
 
- первый уровень - Национальный Банк Республики Казахстан; 
- второй уровень - все коммерческие банки, за исключением АО «Банк Развития Казахстана», 
имеющего особый правовой статус, определяемый законодательным актом Республики 
Казахстан. 
 
       С 2004 года все финансовые институты страны регулируются Агентством Республики 
Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций, 
выделенным из структуры Национального Банка Республики Казахстан. 
       Реформа банковского сектора началась в 1996 году с введения международных 
пруденциальных нормативов, включая требования к достаточности капитала и 
коэффициентам ликвидности в целях регулирования и защиты банковской системы страны, а 
также приближения местных стандартов бухгалтерского учета к международным 
стандартам. На протяжении последних нескольких лет казахстанская банковская система 
является одной из самых динамично развивающихся среди стран СНГ.  

  Агентство Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и 
финансовых организаций осуществляет мониторинг соответствия стандартам достаточности 
капитала (согласно международным стандартам, установленным Базельским комитетом), 
текущим коэффициентам ликвидности, максимальным лимитам на одного заемщика, 
максимальным уровнем инвестиций в основные средства и нефинансовые активы, и 
условные обязательства и лимиты по валютным позициям.  

  По состоянию на 01 мая 2007 года в Казахстане функционируют 33 банка второго 
уровня, в т. ч. 14 банков с иностранным участием (включая 9 дочерних банков банков-
нерезидентов Республики Казахстан) и один банк со 100 % участием государства в его 
уставном капитале, и АО «Банк Развития Казахстана», не являющийся банком второго 
уровня.  

Банковскому сектору Республики Казахстан присуща высокая концентрация активов, а 
также депозитов физических и юридических лиц. Рост конкуренции стимулирует банки 
расширять спектр оказываемых финансовых услуг, увеличивать число потребителей 
банковских услуг. 

 
 
Прогноз в отношении будущего развития отрасли и положения эмитента в данной 
отрасли. 
 
       Банк проводит взвешенную, тщательно сбалансированную инвестиционную политику. 
Значительную долю активов составляют кредиты реальному сектору экономики Республики 
Казахстан, в том числе малому и среднему бизнесу. Объективно оценивая состояние 
банковского сектора в Казахстане, прогнозируя дальнейшее ее развитие, в 2003 году 
руководством Банка было принято решение о позиционировании АО «Евразийский банк», (в 
соответствии с принятой стратегией развития), как универсального банка, оказывающего 
своим клиентам самый полный спектр качественных банковских услуг. 
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       Учитывая ситуацию, сложившуюся в настоящее время в банковском секторе страны, 
связанную с высоким уровнем ликвидности банков и недостаточностью на рынке 
финансовых инструментов для инвестирования, объективно наиболее привлекательным для 
Банка является развитие розничного направления.  
       В рамках реализации данной задачи перед Банком поставлена цель - расширение 
филиальной сети и увеличения перечня оказываемых им услуг, в целях повышения 
доступности банковских услуг в регионах страны. 
       В целом, характеризуя ситуацию в банковском секторе Казахстана, следует отметить, 
что одним из наиболее актуальных вопросов деятельности банков на сегодня является 
вопрос увеличения капитализации банков, так как более быстрые темпы роста активов при 
неадекватном росте капитала предопределяют увеличение потенциальных банковских 
рисков для банковского сектора. Анализируя дальнейшее развитие складывающихся и 
формирующихся тенденций в банковском секторе Казахстана, можно предположить, что при 
сохранении в целом благоприятного для развития банковского бизнеса, характера ситуации, 
Банк в ближайшем будущем может столкнуться со следующими проблемами: 
 
• ужесточение пруденциальных норм и лимитов со стороны Агентства Республики 

Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций, 
требующего формирование капитала для покрытия рыночных и операционных рисков, 
увеличение взвешивания займов нерезидентов до 150 % и ипотеки до 150-200 % в 
рисковых активах; 

 
• ухудшение условий внешних заимствований вследствие ожидаемого дальнейшего 

повышения базовых ставок в США и Европе, а также наметившегося роста ставок 
LIBOR; 

 
• усиление конкуренции крупнейших казахстанских банков на внешних рынках; 
 
• поддержание необходимого размера маржи вследствие ожидаемого дальнейшего 

понижения ставок на внутреннем рынке. 
 
       Стратегия Банка направлена на увеличение акционерной стоимости  и инвестиционной 
привлекательности Банка. Основой для реализации стратегии Банка является: 
• привлечение новых клиентов и развитие отношений с корпоративными клиентами; 
 
• диверсификация ссудного портфеля в сторону увеличения кредитования сегмента малого, 

среднего  и розничного бизнеса; 
 
• совершенствование системы управления рисками Банка; 
 
• диверсификация активов и пассивов; 
 
• внедрение информационных технологий, отвечающих современным требованиям; 
 
• развитие филиальной сети и укрепление позиций в регионах; 
 
• дальнейшее развитие системы бюджетирования; 
 
• совершенствование системы корпоративного управления. 
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      Стратегической целью Банка является достижение к 2009 году пяти процентной доли на 
рынке с одновременной диверсификацией активов и пассивов. Согласно стратегии Банка 
утверждены следующие количественные показатели: 

млн. тенге 
показатели 2007 год 2008 год 2009 год 

Активы  261 850 482 010 610 410 

Собственный балансовый капитал  21 117 36 120 49 620 

Чистый доход  2 093 7 500 10 000 

SPREAD, в % 5,60 5,90 5,9 

ROA, в % 0,80 1,56 1,64 

ROE, в % 9,91 20,76 20,15 
 
 
Банк планирует увеличение размера собственного капитала в 2007 – 2009 годах до 
нижеприведенных объемов: 

млн. тенге 
показатели 2007 год 2008 год 2009 год 

Уставный капитал 9 000 16 500 20 000 

Капитал балансовый 21 117 36 120 49 620 

Собственный капитал 30 629 49 120 62 620 

Достаточность капитала К1>=5 %, в % 7,30 5,90 6,50 

Достаточность капитала К2>=10 %, в % 12,40 12,10 12,30 
 
 
       Общими направлениями развития Банка являются: 
 
       Совершенствование организационной структуры.  
       Совершенствование организационной структуры Банка явилось продолжением работы 
по переходу к международным стандартам и снижению уровня рисков.  Ориентируясь на 
международные стандарты и оптимизацию рабочего процесса, организационная структура 
пересматривается по мере необходимости. Действующая структура обеспечивает разделение 
проведения операций и последующего контроля, условно называемыми Фронт -, Бэк -, Мидл 
- офисами.  
 
 
       Развитие карточного бизнеса.  
       Создание собственного карточного процессингового центра стало важным инструментом 
развития корпоративного и розничного бизнеса. 
 
 
       Привлечение денег.  
      В целях привлечения денег постоянно разрабатываются и внедряются планы по 
привлечению новых клиентов и внедрению новых депозитных продуктов. Продолжена 
работа по привлечению денег от международных финансовых институтов с предполагаемым 
доведением привлечений до конца 2009 года в размере 140 млрд. тенге. 
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      Совершенствование программного обеспечения.  
      Техническое оснащение и информационные технологии Банка направлены на 
обеспечение осуществления бесперебойного банковского процесса.  
       В целях поддержания технического оснащения и информационных технологий на 
уровне, соответствующем международным стандартам, планируется провести мероприятия 
по совершенствованию существующей Автоматизированной Банковской Системы и 
внедрению аналитической системы на основе технологий хранилища данных.  
 
       Региональное развитие.   
       Будет продолжено расширение географического присутствия Банка в регионах страны с  
открытием новых каналов продаж во всех областных центрах с учетом обеспечения ими  
самоокупаемости. 
 
       Сотрудничество с иностранными партнерами.  
       Продолжение сотрудничества в соответствии с потребностями финансового рынка. 
 
       Активизация рекламной кампании Банка.  
       Будет совершенствоваться, и активизироваться работа по: 
• созданию имиджа; 
• продвижению предоставляемых продуктов;  
• целенаправленному воздействию на определенные сегменты рынка;  
• улучшению сбыта рекламируемых продуктов. 
 
       Диверсификация активов и пассивов.  
      В целях диверсификации активов и пассивов Банка будет активизирована работа по 
привлечению депозитов от физических  лиц с увеличением их доли до 20 % от обязательств 
Банка. 
 
      Развитие безналичных расчетов.  
      На ближайшую перспективу Банком намечена активизация работы в следующих 
направлениях: 
• развитие безналичных платежей с использованием платежных карточек; 
• региональное развитие карточного бизнеса;  
• увеличение сети обслуживания; 
• внедрение на предприятиях корпоративных клиентов зарплатных и торговых проектов на 

основе платежных карт;  
• разработка и внедрение маркетинговых планов по новым карточным продуктам; 
• внедрение системы круглосуточного обслуживания клиентов. 
 
      Совершенствование системы внутреннего контроля и управления рисками.  
      В соответствии с требованиями Базельского комитета, Национального Банка Республики 
Казахстан и Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового 
рынка и финансовых организаций будет продолжена работа по совершенствованию системы 
внутреннего контроля и управления рисками. В частности, в соответствии с требованиями 
законодательства в Банке создана Служба комплаенс-контроля, т.е. внутренняя служба 
Банка, состоящая из Комплаенс-контролера и участников комплаенса, в исключительную 
компетенцию которой входит осуществление внутреннего контроля за соответствием 
деятельности Банка требованиям законодательства Республики Казахстан, в том числе 
нормативных правовых актов уполномоченных органов - Агентства Республики Казахстан 
по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций, Национального 
Банка Республики Казахстан, а также внутренних нормативных документов Банка.  
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      Формирование системы управления персоналом.  
     Банком будут продолжены: 
• комплектование штата сотрудников в соответствии со стратегическими и текущими 

планами;  
• оптимизация существующего уровня и набора навыков персонала;  
• внедрение системы анализа нагрузки;  
• разработка внутренних документов по совершенствованию системы стимулирования 

сотрудников.  
 
       Расширение спектра предоставляемых продуктов и услуг.  
       Банк уделяет значительное внимание дифференциации своей продуктовой линейки, в 
особенности для продуктов базового и стратегического ассортимента. В целях расширения 
целевой аудитории предполагается провести дифференциацию продуктов путем внедрения 
скоринговых методов.  
       В своей деятельности Банк стремится к поддержанию ценового паритета с конкурентами 
при соблюдении принципа достижения целевого уровня рентабельности банковских 
продуктов. Банк намерен привлекать новых клиентов качественным уровнем обслуживания, 
умением быстро реагировать на их запросы, детальными профессиональными 
консультациями и рекомендациями, позволяющими клиентам выбрать наиболее приемлемое 
для них решение. 
       Тарифная политика Банка строится на дифференциации подходов к различным видам 
групп потребителей. 

Приоритетными направлениями разработки банковских продуктов будут: 

Малый и средний бизнес. 

№ Привлечение Размещение Комиссионные 

1 Депозиты срочные с частичным 
изъятием и дополнительными 
взносами 

Кредитование под залог 
недвижимости, ТМЦ 

Экспресс-выручка 
(Быстрая касса) 

2  Овердрафт Торговое финансирование
3  Факторинг Агентские услуги 

 

Розничный бизнес. 

№ Привлечение Размещение Комиссионные 

1 
Депозиты со льготами по кредиту, 
получение платежных карт, 
страховых полисов 

Кредитный лимит 
посредством банкомата 

Платежные 
карточки Salary, 
VIP, корпоративные

2 

Депозиты с конвертацией, 
частичным изъятием, 
дополнительными взносами, 
капитализацией 

Ипотека за 1 день 

Денежные 
переводы без 
открытия счета 
(международные, 
внутрибанковские) 

3 
Депозиты сезонные, розыгрышные, 
пенсионные, накопительные, 
детские, спринт, VIP и т.д. 

Кредиты без 
подтверждения доходов 

 

4 
 Кредиты для работников 

предприятия под 
гарантию предприятия 
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24. Сведения о контрактах, соглашениях, заключенных эмитентом, которые впоследствии 
могут оказать существенное влияние на деятельность эмитента.  
 
1) Синдицированный заем на сумму 110 млн. долларов США. 
Дата подписания: 20 декабря 2006 года. 
Ведущие организаторы: Deutsche Bank AG, London Branch, Лондон, Великобритания и 
Raiffeisen Österreich Zentralbank AG, Вена, Австрия. 
 
2) Переуступаемое Кредитное Соглашение (Schuldscheindarlehen) на сумму 25 млн. долларов 
США. 
Дата подписания: 27 апреля 2007 года.  
Ведущий Организатор: Landesbank Berlin AG, Berlin. 
Агент: Landesbank Berlin AG, London Branch. 
 
       Вышеуказанные соглашения впоследствии не окажут негативного влияния на 
финансовую устойчивость Банка. 
 
 
 
25. Сведения о лицензиях, патентах, разрешениях, полученных эмитентом для 
осуществления его деятельности. 

Государственная лицензия Национального Банка Республики Казахстан 
на занятие брокерско - дилерской деятельностью на рынке ценных 
бумаг с правом ведения счетов клиентов в качестве номинального 
держателя от 08 октября 2003 года № 0401100623, без ограничения 
срока действия 

Государственная лицензия Национального Банка Республики Казахстан 
на занятие кастодиальной деятельностью на рынке ценных бумаг от 08 
октября 2003 года № 0407100189, без ограничения срока действия 

Государственная лицензия Министерства внутренних дел Республики 
Казахстан на занятие охранной деятельностью: защита жизни, здоровья 
своих работников и собственного имущества, в том числе при его 
транспортировке ГСО от 30 апреля 2004 года № 000929, без 
ограничения срока действия 

 Лицензии, 
патенты, 
разрешения 

 

Лицензия Агентства Республики Казахстан по регулированию и 
надзору финансового рынка и финансовых организаций на проведение 
банковских и иных операций, осуществляемых Банками, в 
национальной и иностранной валюте от 24 января  2006 года № 237, без 
ограничения срока действия 
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26. Объемы реализованной продукции (выполненных работ и услуг) и анализ их изменений за 
последние два года. 

тыс. тенге 

наименование 01.01.2006 г. 01.01.2007 г.
отклонение 
за 2006 г., 

+/- 

1 квартал 
2007г. 

Доход (убыток) до 
налогообложения 3 599 427 4 619 323 1 019 896 741 390
Корректировки на не денежные 
операционные статьи: 770 868 263 656 -507 212 716 610
Операционный доход (убыток) 
до изменения в операционных 
активах и обязательствах 4 370 295 4 882 979 512 684 1 458 000
(Увеличение) уменьшение в 
операционных обязательствах 11 700 868 17 126 832 5 425 964 32 597 009
Увеличение или уменьшение 
денег от операционной 
деятельности -9 415 297 -26 746 510 -17 331 213 13 568 768
Итого увеличение (уменьшение) 
денег от операционной 
деятельности после 
налогообложения -9 915 297 -27 546 510 -17 631 213 13 368 768
Итого увеличение или 
уменьшение денег от 
инвестиционной деятельности -1 024 981 13 207 399 14 232 380 1 055 251
Итого увеличение или 
уменьшение денег от 
финансовой деятельности 11 973 406 24 818 733 12 845 327 -6 560 060
Итого чистое увеличение или 
уменьшение денег за отчетный 
период 5 403 423 15 362 601 9 959 178 7 211 457

Остаток денег на начало 
отчетного периода 9 471 211 14 874 634 5 403 423 30 237 235

Остаток денег на конец 
отчетного периода 14 874 634 30 237 235 15 362 601 37 448 692

        
 
       Объем реализованных Банком продуктов и оказанных услуг свидетельствуют о 
динамичном его развитии, об устойчивом росте его количественных и качественных 
показателей, о совершенствовании инфраструктуры и диверсификации бизнеса.  
     Доход, полученный Банком до налогообложения за 2006 год, увеличился на 1,02 млрд. 
тенге и составил 4,6 млрд. тенге, а за первый квартал текущего года составил 0,74 млрд. 
тенге. Росту дохода способствовали денежные потоки, направленные Банком на 
кредитование реального сектора экономики страны.  
     Наиболее высокие обороты денег проведены Банком в части операционной деятельности 
по ссудным операциям, чему способствовало внедрение новых банковских продуктов и 
услуг. Чистый денежный поток по операционной деятельности за 2006 год составил  (-27,45 
млрд. тенге), а по итогам первого квартала 2007 года 13,37 млрд. тенге.  
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       В финансовой деятельности за 2006 год произошло увеличение на  12,8 млрд. тенге, 
обороты составили 24,8 млрд. тенге, а в первом квартале 2007 года они составили (-6,56 
млрд. тенге).  
      В результате вложения денег в ценные бумаги и основные средства, чистый денежный 
поток Банка по инвестиционной деятельности составил 13,2 млрд. тенге. В первом квартале 
2007 года инвестиционная деятельность возросла до 1,06 млрд. тенге. 
     Общее увеличение денежных средств за 2006 год составило свыше 15,3 млрд. тенге, а по 
итогам первого квартала 2007 года 7,21 млрд. тенге.  
     Поток денежных средств за 2006 год Банка увеличился вдвое в сравнении с 2005 годом. 
Остаток денег на конец отчетного периода – 31 декабря 2006 года, составил 30,23 млрд. 
тенге, по результатам первого квартала 2007 года 37,45 млрд. тенге.   

 
 

27. Факторы, позитивно и негативно влияющие на доходность продаж (работ, услуг) по 
основным видам деятельности эмитента. 
 
       К факторам, позитивно влияющим на доходность продаж (работ, услуг) по основному 
виду деятельности, можно отнести следующие:  

• разветвленная филиальная сеть; 

• диверсифицирование Банком своих услуг путем расширения продуктовой линейки; 
• выведение на рынок новых банковских продуктов и услуг; 
• организация работы с менеджерами по продажам, мотивационные программы для 

менеджеров по продажам; 
• возможность кросс-продаж; 
• опыт и квалификация кадров - большинство работников имеют успешный опыт     

практической работы; 
• клиентоориентированная тарифная и продуктовая политика; 
• заинтересованность в обслуживании клиентов на высоком уровне.  
 
 
      К факторам, негативно влияющим на доходность продаж (работ, услуг) по основному 
виду деятельности  можно отнести:  
 
• наличие большого числа банков-конкурентов; 

• низкий уровень диверсификации клиентской базы; 

• дефицит квалифицированных кадров на рынке труда.  

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

 
1) наименование и место нахождения поставщиков эмитента, на которых приходится 
десять и более процентов общего объема всех поставок, их доли в процентах.  
Степень зависимости эмитента от существующих поставщиков. 
Прогнозы в отношении доступности этих источников в будущем.  

 
       Для осуществления своей деятельности Банк, помимо финансовых услуг, потребляет 
прочие услуги, такие как: рекламные, консалтинговые, телекоммуникационные, 
информационные, брокерские, строительные, аудиторские услуги и многие другие, которые 
занимают небольшую долю в общем объеме потребляемых Банком услуг.  
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      В соответствии с Законом Республики Казахстан «О банках и банковской деятельности в 
Республике Казахстан», Банк осуществляет банковские операции, как прием депозитов, 
открытие и ведение банковских счетов юридических и физических лиц, открытие и ведение 
корреспондентских счетов банков, заемные операции и другие. Юридические и физические 
лица, которым Банк оказывает вышеназванные услуги, являются поставщиками финансовых 
ресурсов, используемых Банком для достижения своих бизнес целей. 

 
Основные депозиторы Банка по состоянию на 01 мая 2007 года. 

№ 
п/п наименование отрасль экономики место нахождения

сумма 
размещенных 

в Банке 
средств,  

в тыс. тенге

доля в 
общем 
объеме 
привле-
чения, 
в % 

1 

Компания 
«Vanguard 
international  
investments limited» 

Оптовая торговля 

Великобритания,  
3 Лимпсфилд роад,  
Саус Кройдон, 
Суррей,CR2,9LA 

8 478 757,34 9,94 

2 АО «ТНК Казхром» Металлургическая  
промышленность 

Республика Казахстан, 
г. Актобе,  
ул. 312 Стрелковой 
дивизии, д. 42 

8 058 723,78 9,45 

3 АО «Соколовско-
Сарбайское ГПО» 

Металлургическая  
промышленность 

Республика Казахстан, 
Костанайская область, 
 г. Рудный,  
пр. Ленина, д. 26 

7 106 603,83 8,34 

 
 

      Степень зависимости эмитента от существующих поставщиков. 
       Портфель привлеченных ресурсов Банка достаточно диверсифицирован. В настоящее 
время, Банк динамично расширяет географию своего присутствия, привлекая на 
обслуживание новых клиентов из различных отраслей экономики и домохозяйств. 
 
       Прогнозы в отношении доступности этих источников в будущем. 
       Увеличение свободных остатков денег на счетах клиентов Банка, занятых в 
металлургической промышленности, образовалось в основном в результате формирования 
благоприятных условий на мировых рынках сырья и материалов. 
       При сохранении этих условий, накопление денег, вышеперечисленными предприятиями 
сохранится. 
 
 
2) наименование и место нахождения потребителей, на долю которых приходится десять и 
более процентов общей выручки от реализации продукции (работ, услуг) эмитента, их доли 
в общем объеме реализации в процентах.  
Возможные негативные факторы, влияющие на реализацию продукции (работ, услуг) 
эмитента. Степень зависимости эмитента от существующих потребителей. 
       По состоянию на 01 мая 2007 года Банк предлагает юридическим и физическим лицам 
широкий спектр традиционных банковских услуг, таких как обслуживание текущих счетов, 
размещение срочных вкладов, предоставление потребительских кредитов и кредитов 
предприятиям малого и среднего бизнеса, ипотека, обменные операции с иностранной 
валютой, финансирование экспортно-импортных операций, оказание брокерских и других 
услуг.       
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Наиболее крупные клиенты (потребители) Банка по состоянию на 01 мая 2007 года. 

наименование 
потребителя 

(корпоративного 
клиента) 

место нахождения 
Вид 

потребляемых 
услуг 

доля 
в общем 
объеме 

реализации, 
в тыс. тенге 

доля 
в общем 
объеме 

реализации, 
в % 

АО «Кокмайса» 

Республика Казахстан, 
г. Алматы, 
микрорайон Мирас,  
ул. Дулати, 188 

Банковские 
услуги 

 
163 676,4 7,26 

 
 
 

Возможные негативные факторы, влияющие на реализацию продукции (работ, услуг) 
эмитента. 
Негативное влияние на реализацию услуг (чистый доход) Банка оказывают:  
• отсутствие наработанной стабильной клиентской базы в сегментах МСБ и розничного 

бизнеса;  
• высокий уровень конкуренции и предложения на рынке банковских услуг.  
 
 
Позитивное влияние на реализацию услуг (увеличение чистого дохода)  Банка оказывают:  
• диверсификация структуры активов в сторону увеличения объема операций с 

финансовыми инструментами, которые приносят наибольшую прибыль;  
• увеличение объема операций;  
• расширение филиальной сети.  
 
 
      Степень зависимости эмитента от существующих потребителей. 

С 2003 года уровень зависимости Банка от корпоративных клиентов значительно 
снизился. Данный факт был обусловлен несколькими причинами: 
• принятием новой стратегии по переводу Банка из разряда «корпоративных» в категорию 

«универсальных»; 
• значительным расширением филиальной сети и активизацией работы Банка в регионах, 

что привело к привлечению новых клиентов и тем самым к «размыванию» объемов 
операций с корпоративными клиентами; 

• активизацией деятельности Банка по работе с предприятиями – представителями малого 
и среднего бизнеса, а также с физическими лицами. 

 
 
29. Ключевые факторы, влияющие на деятельность эмитента. 

 
1) Сезонность деятельности эмитента, виды деятельности эмитента, которые носят 
сезонный характер, и их доля в общем доходе эмитента. 
 

      Деятельность Банка не имеет сезонный характер и не подвержена сезонным колебаниям. 
В целом, спрос на банковские услуги зависит от изменения экономической и социальной 
политики государства, например, от увеличение количества компаний в регионе, улучшения 
благосостояния населения. 



 
 

 
 
 

 
30

2) доля импорта в общем объеме сырья (работах, услугах) поставляемых (оказываемых) 
эмитенту и доля продукции (работ, услуг), реализуемой эмитентом на экспорт, в общем 
объеме реализуемой продукции. 
 

Банк направляет основные усилия на развитие отношений с крупнейшими финансовыми 
институтами, являющимися лидерами в своих странах как по качеству проведения 
банковских операций, универсальности предлагаемых услуг, так и по показателям 
надежности. 

Банк предлагает своим клиентам большой выбор услуг, обеспечивающих экспортно-
импортные операции всеми необходимыми видами международных расчетов, такими как 
переводные операции, документарные аккредитивы, гарантийные операции и другие формы 
расчетов, принятые в международной банковской практике. Банку открыты бланковые 
кредитные линии по торговому финансированию в крупнейших банках мира. 

Высокую активность, Банк сохраняет и на внешнем межбанковском рынке. Для 
оперативного проведения расчетов с банками-нерезидентами Республики Казахстан, 
расположенными на территории ближнего и дальнего зарубежья, на 01 мая 2007 года, 
Банком заключено 75 Генеральных соглашений об общих условиях проведения операций на 
финансовом рынке. 

По состоянию на 01 мая 2007 года объем займов и вкладов, размещенных в других 
банках (включая остатки на корреспондентских счетах банков), составил 9 663,1 млн. тенге 
или 5,85% совокупных активов. 

Все вклады, размещенные Банком в других банках (в том числе на корреспондентских 
счетах), классифицируются как стандартные. По всем банкам-контрагентам, с которыми 
Банк осуществлял активные операции, и имеющим рейтинг ниже группы «А»,  проводится 
постоянный мониторинг их финансового состояния.  

 

Межбанковские операции с нерезидентами Республики Казахстан                                  
за период с 01 января 2007 года по 30 апреля 2007 года. 

в тысячах единицах валют 

Валюта 

выданные 
кредиты и 

размещенные 
депозиты 

доля 
от  общего оборота

(с учетом 
резидентов), 

в % 

полученные 
кредиты и 

привлеченные 
депозиты 

доля 
от общего оборота 

(с учетом 
резидентов), 

в  % 

Казахстанские тенге - - 400,000 6,25 

Доллар США 356,499 85,63 107,316 70,95 

Евро 34,300 100 1,453 100 

Российские рубли 90,309 100 2,617,000 98,86 

  
 
Сведения о синдицированном займе представлены ниже, в подпункте 4 настоящего раздела 
Проспекта выпуска облигационной программы. 
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3) сведения о сделке (сделках), которая (которые) должна (должны) быть совершена 
(совершены) или исполнена (исполнены) в течение шести месяцев с даты принятия решения 
о выпуске облигаций, если сумма этой сделки (сделок) превышает десять процентов 
балансовой стоимости активов эмитента. 
      Банк, в течение шести месяцев с даты принятия решения о выпуске облигаций, не 
планирует проводить сделку (сделки), сумма которой (которых) превышает десять процентов 
балансовой стоимости своих активов. 
 
 
4) будущие обязательства. 
Основные будущие обязательства эмитента и негативное влияние, которое эти 
обязательства могут оказать на деятельность эмитента, в том числе о гарантиях 
эмитента по облигациям иных эмитентов, обеспеченным гарантиями третьих лиц, включая 
информацию о таком эмитенте, количестве облигаций, условиях гарантии, дате погашения 
и валюте гарантируемого выпуска. 

 
      Синдицированный займ. 
      По состоянию на 01 мая 2007 года на балансе Банка имеется синдицированный займ в 
размере 110 млн. долларов США, подписанный 20 декабря 2006 года. 
Ведущие организаторы: Deutsche Bank AG, London Branch, Лондон, Великобритания и 
Raiffeisen Österreich Zentralbank AG, Вена, Австрия. 

Основной целью получения займа являлось финансирование торговых контрактов 
клиентов Банка (экспортно-импортных контрактов клиентов Банка).  
    Данный займ не окажет существенного влияния на финансовую устойчивость Банка в 
течение 2007 года.  

 

      Информация по будущим обязательствам в разрезе аккредитивов и гарантий.  
В течение периода до конца 2007 года возможно возникновение обязательств по 

выпущенным покрытым и непокрытым аккредитивам, выданным или подтвержденным 
гарантиям на сумму 5 124,8 млн. тенге, что составляет 3,1% по отношению к активам Банка 
по состоянию на 01 мая 2007 года и не окажет существенное влияние на финансовую 
устойчивость Банка в течение 2007 года.  
 
      Банк планирует выступить в качестве гаранта по выпуску еврооблигаций на сумму до 300 
млн. долларов США до 5 лет. Эмитентом выпуска будет выступать компания Eurasian Capital 
B.V., Schouwburgplein, 30-34, 3012 CL Rotterdam, the Netherlands. 
      Гарантия Банка по планируемому выпуску еврооблигаций компании Eurasian Capital B.V. 
не окажет существенного влияния на финансовую устойчивость Банка в будущем. 

 
 

5)  Сведения об участии эмитента в судебных процессах. 
       Банк не принимал участия в судебных процессах, по результатам которых может 
произойти прекращение или ограничение деятельности Банка, либо наложение на него 
денежных и иных обязательств. 
 
 
6) Сведения об административных санкциях,  налагавшихся  на эмитента и его 
должностных лиц  уполномоченными государственными органами и/или судом в течение 
последнего года. 
       В течение последнего года, административные санкции на Банк и его должностных лиц, 
уполномоченными государственными органами и судом не налагались. 
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7) Факторы риска. 
 

       Анализ факторов риска, которым будут подвергаться держатели облигаций. 
       Держатели облигаций подвергаются риску изменения стоимости облигаций в результате 
действия различных факторов риска, с которыми сталкивается Банк-эмитент облигаций.  

Банк проводит гибкую политику управления рисками, позволяющую идентифицировать, 
оценивать, контролировать и минимизировать действие факторов, определяющих размеры 
принимаемых Банком рисков, и смягчить их воздействие на финансовый результат 
деятельности Банка. 

В соответствии со Стратегией развития Банка, и требованиями новых положений по 
достаточности капитала Базельского комитета по банковскому надзору, Банком проводится 
работа по развитию систем оценки, анализа и управления основными видами рисков. В 
Банке действует система установления лимитов и контроля риска на крупных контрагентов, 
региональных и отраслевых  лимитов, структурных лимитов, ограничивающих рыночные 
риски по основным видам операций, единая процентная и тарифная политика. Создание 
эффективной системы управления рисками сопровождается повышением уровня 
внутреннего контроля, за соблюдением и использованием установленных лимитов. 

 
В своей деятельности  Банк учитывает множество рисков, основными из которых 

являются экономические риски: 
 

Кредитный риск - риск возникновения расходов (убытков) вследствие нарушения клиентом 
первоначальных условий договора (контракта) по исполнению им взятых на себя денежных 
обязательств при проведении заемных, лизинговых, факторинговых, форфейтинговых, 
ломбардных операций, операций по выдаче банковских гарантий и других операций. 

Управление кредитным риском в Банке предполагает в первую очередь безусловное 
соблюдение установленного порядка выдачи займов и проведения сделок, а также глубокий 
анализ финансового состояния заемщика или контрагента по сделке, справедливую оценку 
стоимости залога, организацию системы лимитов на доли в портфеле по размеру, странам, 
отраслям, заемщикам, филиалам и т. п. 

Банком производится постоянный мониторинг финансового состояния и 
кредитоспособности заемщиков и графика погашения выданных займов. Формируются 
необходимые резервы (провизии) в соответствии с оценкой финансового состояния 
заемщика и в зависимости от состояния займов. 

 
Риск ликвидности –  риск, связанный с возможным невыполнением либо несвоевременным 
выполнением Банком своих обязательств. При управлении риском потери ликвидности 
контролируется текущая ликвидность Банка, а также сопоставляются сроки размещенных и 
привлеченных денег, доходов и расходов, связанных с получением (уплатой) 
вознаграждения. 

В целях оценки ликвидности баланса применяется анализ активов и пассивов Банка по 
срокам погашения и оценка движения денежных средств, учитывающая  приток, отток 
средств и разницу между  ними с разбивкой по видам валют. 

Управление риском ликвидности в Банке основано на управлении активами и пассивами. 
Экономическая целесообразность  применения того или иного метода управления  
ликвидностью обусловлена  характеристикой  инструментов в  портфеле Банка.    
 
Валютный риск – риск возникновения расходов (убытков), связанный с изменением курсов 
иностранных валют при осуществлении Банком своей деятельности. Опасность расходов 
(убытков) возникает из-за переоценки позиций Банка по валютам в стоимостном выражении.  

Подверженность данному риску определяется степенью несоответствия размеров активов 
и обязательств в той или иной валюте.  
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Управление валютным риском в Банке осуществляется  путем анализа структуры баланса 
и ситуации на рынке, установления лимитов на валютные операции: 

 
• лимиты на операции с контрпартнерами (устанавливается максимально возможная сумма 

для операций в течение дня с клиентами и контрпартнерами); 

• лимиты по отдельным финансовым инструментам (устанавливаются  ограничения по 
используемым инструментам и валютам); 

 
• установление лимитов на каждый день (размер максимально возможной открытой 

позиции по торгуемым иностранным валютам). 
 
Процентный риск – риск возникновения расходов (убытков) вследствие неблагоприятного 
изменения ставок вознаграждения, включающий: 
 
• риск возникновения расходов (убытков) из-за несоответствия сроков возврата и 

погашения размещенных активов и привлеченных обязательств банка (при 
фиксированных ставках вознаграждения); 

 
• риск возникновения расходов (убытков) вследствие применения банком разных видов 

ставок (плавающей либо фиксированной) по активам банка, с одной стороны, и 
обязательствам, с другой; 

 
• базисный риск, связанный с применением различных методов начисления и 

корректировки получаемого и уплачиваемого вознаграждения по ряду инструментов, 
которые при прочих равных условиях имеют сходные ценовые характеристики.  

 
       Банком применяются следующие подходы при управлении процентным риском: 
 
• анализ маржи между процентными доходами от активов и процентными расходами по 

обязательствам; 
 

• анализ «спрэда» -  разницы между взвешенной средней ставкой, полученной по активам и 
взвешенной средней ставкой, полученной по пассивам; 

 
• концепция  ГЭПа («разрыва») - состоит в анализе несбалансированности активов и 

пассивов, чувствительных к изменению процентных ставок.      
 
Инвестиционный риск – это вероятность потери по отдельным видам ценных бумаг, а также 
всей категории кредитных ресурсов. 

 
Управление инвестиционным риском в Банке включает следующие принципы: 
 

• координирование уровня доходов и рисков; 
 

• искусственное ограничение инвестиций; 
 

• диверсификацию портфеля ценных бумаг; 
 

• принятие лимитов на параметры, сроки погашения, виды и объемы ценных бумаг, 
возможных для приобретения. 
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Влияние конкуренции – стабилизация экономической ситуации в Казахстане ведет к 
снижению доходности по банковским операциям, снижению доходности по финансовым 
инструментам. В этих условиях обостряется борьба за привлечение клиентов, за освоение 
новых финансовых услуг. Банк вкладывает дополнительные инвестиции в развитие 
банковских технологий, снижает тарифы на услуги, изыскивает резервы для снижения 
себестоимости услуг. 

 
Социальные риски – в условиях жесткой конкуренции между банками, поддержание и 
повышение социального статуса квалифицированных работников Банка, становится одним 
из важнейших факторов развития и конкурентоспособности Банка. Банк постоянно 
совершенствует систему материального и морального стимулирования работников, 
повышения их квалификации.    

 
Политические и правовые риски – риск возникновения расходов (убытков), обусловленных 
изменениями политической обстановки, неблагоприятно влияющими на результаты 
деятельности предприятий – клиентов, банков-корреспондентов, а также вследствие 
нарушения Банком требований действующего законодательства Республики Казахстан либо 
несоответствия им практики, процедур и внутренних документов Банка, а в отношениях с 
нерезидентами Республики Казахстан - законодательствам других государств. 
Риск вероятности неблагоприятных либо неэффективных для Банка изменений и изданий 
нормативных правовых актов в республике. 

В Банке существует система управления данными рисками, в соответствии с которой 
технологические процедуры проведения операций, предусматривают экспертизу всех 
внутренних документов на предмет соответствия требованиям, как внешних нормативных 
правовых актов, так и внутренних нормативных  документов Банка.  
 
 
8)  Другая информация о деятельности эмитента, о рынках, на которых осуществляет 
свою деятельность эмитент. 
 
       Международные отношения  
       Банк направляет основные усилия на развитие отношений с крупнейшими финансовыми 
институтами, являющимися лидерами в своих странах как по качеству проведения 
банковских операций, универсальности предлагаемых услуг, так и по показателям 
надежности.  
       Банк осуществляет расчетные операции как по поручению клиентов, так и по поручению 
банков-респондентов, с использованием имеющейся корреспондентской сети.  
       На 01 мая 2007 года Банк имеет корреспондентские отношения (счета «Ностро» и 
«Лоро») более чем с 40 финансовыми институтами из  стран дальнего  и ближнего 
зарубежья.  Основными корреспондентами Банка являются: 
       
США – Deutsche Bank Trust Company Americas, American Express Bank, Wachovia Bank N.A.  
 
Европа – Deutsche Bank AG, Dresdner Bank AG, Commerzbank AG, Raiffeisen Zentralbank 
Oesterreich AG  
 
Российская Федерация- Сбербанк РФ, Международный Московский Банк, Внешторгбанк, 
Промсвязьбанк.  
 
       В целях расширения возможностей для финансирования торговых операций клиентов в 
декабре 2006 года Банк привлек синдицированный займ на сумму 110 миллионов долларов 
США. Это третий в истории Банка займ, организованный синдикатом зарубежных 
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институтов во главе с ведущими организаторами:  Raiffeisen Zentralbank Österreich AG  и 
Deutsche Bank AG London. География участников сделки весьма разнообразна - 25 
финансовых  институтов из США, Канады, Европы, Стран Ближнего Востока,  Азии  и СНГ. 
 
 
       Обслуживание клиентов  

В настоящее время Банк предоставляет своим клиентам полный перечень традиционных 
банковских услуг.  

Работая с большим количеством предприятий в самых разных отраслях экономики, Банк 
готов предложить клиентам продукты, разработанные с учетом их реальных потребностей. 
Отлаженная система тарифов на услуги позволила оптимизировать процесс адаптации Банка 
к особенностям каждого региона и клиента.  

Клиенты традиционно предъявляют высокие требования к уровню обслуживания, 
широте предоставляемых банковских продуктов, а также возможности доступа к кредитным 
ресурсам.  

Скорость и качество проведения операций – основа основ ведения бизнеса по 
обслуживанию клиентов. Профессионализм сотрудников и индивидуальный подход к 
каждому клиенту обеспечивают Банку конкурентные преимущества на рынке банковских 
услуг и создают репутацию оперативного и надежного банка. 
        
 
Корпоративными клиентами Банка являются:  
 
АО «Соколовско-Сарбайское горно-обогатительное производственное объединение»  
       Крупнейшее предприятие Казахстана и стран СНГ по подготовке железорудного сырья. 
Основная продукция – офлюсованные железорудные окатыши и железорудный концентрат, 
которые пользуются высоким спросом у металлургов Казахстана, России и Китая.  
 
АО «Алюминий Казахстана»  
      Входит в число десяти ведущих производителей глинозема в мире. Основные виды 
продукции АО «Алюминий Казахстана»: глинозем металлургический высшей марки Г-00, 
галлий металлический высокой степени чистоты высших марок 6N и 7N, сернокислый 
алюминий технический – высокоэффективный коагулянт для очистки воды.  
 
АО ТНК «Казхром»  
      АО ТНК «Казхром» является одним из крупнейших производителей хромистых сплавов. 
Ферросплавы компании продаются на всех основных рынках ферросплавов. 
 
АО «Евроазиатская энергетическая корпорация»  
       Крупнейший поставщик электроэнергии в Казахстане. Объединяет 3 структурных 
подразделения Павлодарского региона: Аксускую электростанцию, угольный разрез 
«Восточный» и производственно – ремонтное подразделение.  
 
 
       Платежные карточки  
       Банк является ассоциированным участником Visa International, эмитирует платежные 
чиповые международные карточки VISA (Electron, Classic, Business, Gold).  
       Запуск собственного процессингового центра позволило Банку осуществлять 
самостоятельный выпуск и полное обслуживание платежных карточек.     
       Большинство платежных карточек в настоящий момент выпускается в рамках 
зарплатных проектов.  Ведется работа по внедрению новых банковских продуктов, в число 
которых входят продукты лояльности и  различные кредитные продукты.  
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      Для предприятий МСБ, занятых в торговле и сфере услуг, Банк предлагает «Услуги 
Купли/Продажи». Участвующим предприятиям предлагаются торговые терминалы, которые 
дают возможность принимать платежи за свои товары/услуги при помощи карточек Visa 
International, Europay/MasterCard и Altyn, выпускаемых самим Банком и другими 
участниками этих платежных систем. Это предоставляет удобный способ платежа для МСБ, 
поскольку все платежи посредством карточек гарантируются Банком.  
      Банк изучает пути дальнейшего развития карточной системы для расширения диапазона 
банковских услуг, доступных клиентам через Интернет, фиксированные линии и сеть 
мобильной телефонной связи. Помимо прочего, Банк намерен предложить клиентам 
переводы денег и использование услуг по оплате счетов через Интернет и банкоматы, а 
также услуги денежных депозитов через банкоматы, рассылку клиентам SMS и e-mail 
извещений по событиям.  
 
       Именные и дорожные чеки  
       Банк предлагает своим клиентам услуги по покупке/продаже именных чеков Банка в 
долларах США и дорожных чеков компании American Express в долларах США и Евро.  
 
 
       Операции с аффинированными драгоценными металлами 
       Банк осуществляет операции с аффинированными драгоценными металлами в 
наличном и безналичном виде. В наличном виде – путем реализации слитков золота весом 
от 1 до 50 грамм и в безналичном виде – путем предоставления услуг по открытию и 
ведению металлических счетов через головной офис и филиалы Банка. 
        
 
       Вексельные операции  
       Основная деятельность в этом направлении обращена на организацию внедрения 
вексельных программ на предприятиях, являющихся корпоративными клиентами Банка.  
       В 2007 году получила дальнейшее развитие деятельность Банка в качестве оператора 
вексельной программы, направленная на улучшение качества обслуживания держателей 
векселей. По состоянию на 01 мая 2007 года в портфеле учтенных векселей Банка имеются 
векселя следующих эмитентов: АО «ССГПО», АО ТНК «Казхром», АО «НАК 
«Казатомпром». 
  
 
       Сейфовые операции  
       Банк оказывает услуги по сейфовому хранению. Сохранность переданного на хранение 
имущества обеспечивается наличием в специальном помещении хранилища современных 
технических средств защиты, пропускной системой и круглосуточной охраной Банка. 
Клиентам Банка для сохранности ценностей на выбор предложены подходящие размеры 
сейфовых ячеек и удобные сроки хранения.  
 
 
       Информационные технологии  
       Развитие информационных технологий Банка направлено на улучшение качества 
предоставляемых услуг клиентам Банка, защиту их инвестиций и обеспечение безопасности 
эксплуатации автоматизированной банковской системы.  
       Заметный рост объемов работ и расширение спектра деятельности Банка постоянно 
требуют совершенствования технической базы, наращивания потенциала в области 
информационных технологий.  
       С 1996 года в Банке эксплуатируется Автоматизированная Банковская Система RS-
BANK фирмы «R-Style Software Lab» (г. Москва). АБС RS-Bank представляет собой 
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комплексное решение в области автоматизации банковского бизнеса. Она ориентирована на 
информационное и функциональное обеспечение всего спектра работ, связанных с 
реализацией банковских услуг.  
       Для работы с удаленными клиентами Банка предназначена подсистема "Банк-Клиент", 
которая представляет собой систему электронного документооборота и позволяет увеличить 
оперативность и скорость обмена информацией между клиентом и Банком.  
       Использование современных телекоммуникаций позволило на качественно новом уровне 
существенно повысить надежность и скорость приема-передачи внутриреспубликанских 
платежных сообщений, а также защиту передаваемой информации от несанкционированного 
доступа.  
       Постоянное совершенствование информационных технологий, внедрение новых 
программных продуктов, способных тесно взаимодействовать с уже существующими, - это 
кредо нашего Банка. Так, с начала эксплуатации АБС RS-Bank, осуществлен 
последовательный переход от версии 4.2 до версии 5.1, которая работает в трехзвенной 
архитектуре «Клиент - Сервер». Все серверы и рабочие станции локальной вычислительной 
сети переведены на «Windows 2000 Active Directory».  
       В текущем году продолжается внедрение новой версии RS-Bank V.6.020. 
Интегрированная банковская система RS-Bank V.6.020 на промышленной платформе Oracle 
10g отличается надежностью и быстродействием, функциональной полнотой и охватом всех 
областей деятельности универсального банка. По сравнению с предыдущими версиями, в 
системе усовершенствованы бизнес-логика и защита информации, увеличена 
производительность, задействованы дополнительные возможности СУБД Oracle, 
существенно расширена функциональность. В ИБС встроены новые инструменты, 
обеспечивающие работу многофилиального банка в рамках централизованной 
автоматизированной банковской системы (ЦАБС) с единым центром управления данными и 
унифицированной линейкой банковских продуктов. 
 
 
     Кастодиальная деятельность  
     Банк осуществляет кастодиальное обслуживание активов пенсионных фондов, 
инвестиционных фондов, а также активов прочих юридических и физических лиц. Всего на 
ответственном хранении по состоянию на 01 мая 2007 года находится 95 052 259,26 тысяч 
тенге. 
 
       Рынок иностранных валют 
       Банк осуществляет деятельность на рынке иностранных валют, посредством проведения 
наличных и безналичных валютных операций на биржевом и межбанковском рынках 
Казахстана, а также на международных финансовых рынках. Является членом АО 
«Казахстанская фондовая биржа» категории «В».  
        
 
      Рынок ценных бумаг 

Банк осуществляет деятельность на рынке ценных бумаг, как в качестве эмитента, так и в 
качестве инвестора, является членом АО «Казахстанская фондовая биржа» категории «К» и 
«Р», и постоянно осуществляет мониторинг казахстанского и международных фондовых 
рынков.  

По состоянию на 01 мая 2007 года Банк имеет три выпуска, различных по структуре, 
облигаций, которые обращаются по официальному списку категории «А» АО 
«Казахстанская фондовая биржа». Также, Банк участвует в операциях РЕПО и купли и 
продажи государственных ценных бумаг, включая облигации местных исполнительных 
органов, и негосударственных ценных бумаг. 
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РАЗДЕЛ 5. ФИНАНСОВОЕ СОСТОЯНИЕ ЭМИТЕНТА 
 
 

30. Виды нематериальных активов, балансовая стоимость которых составляет пять и 
более процентов от общей балансовой стоимости нематериальных активов по состоянию 
на 01 апреля 2007 года.         

                                                                                              тыс. тенге 

Подразделение Инвентарный 
номер Наименование объекта Остаточная 

стоимость 
 нематериальные активы  - программное обеспечение  

Головной 12061103001 Программное обеспечение  
MICROCOFT 51 452,00 

Головной 12061107001 

Программное обеспечение  
ORACLE  DATABASE 
ENTERPRISE  EDITION НА 
16 CPU 

62 233,00 

Головной 12051229004 
ПО ИНТЕГРИРОВАННАЯ 
БАНКОВСКАЯ СИСТЕМА 
RS-BANK V.6 

51 696,00 

Головной 12060704001 Лицензия OPEN WAY 76 069,00 

Итого  241 450,00 

 
 
 
 
31. Виды основных средств, балансовая стоимость которых составляет пять и более 
процентов от общей балансовой стоимости основных средств по состоянию на 01 апреля 
2007 года  (без учета незавершенного строительства и неустановленного оборудования).  
 

тыс. тенге 

Подразделение Инвентарный 
номер 

Наименование объекта Остаточная 
стоимость

     Здания   

филиал 18   192061228001 
часть нежилого помещения из 
полуподвала и  3-х этажей  в  
г. Семипалатинск, ул. А. Ибраева, 153/16 

101 352,00 
 

филиал 7   82070329001 2-х этажное административное здание 
филиала 7 в г. Костанай, ул. Дулатова, 70 168 478,00 

Итого      269 830,00 
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32. Инвестиции. 
             тыс. тенге 

вид инвестиций 
начальное 
сальдо на 
01.01.07 г. 

дебет кредит 
конечное 
cальдо на 
01.04.07 г. 

изменeния 
(+,-) 

изме-
нения, в 

% 
Долгосрочные 
инвестиции в 
капитал других 
юридических лиц 

10 000 930 383 97 940 286 930 286 9 302,86

Портфель ценных 
бумаг, 
предназначенных 
для продажи, 
всего: 

- - - - - - 

в т.ч.:  
- государственные 
ценные бумаги 

- - - - - - 

- негосударственные 
ценные бумаги  - - - - - - 

ПРОЧИЕ 
ИНВЕСТИЦИИ 
ВСЕГО 

23 590 883 16 117 044 12 843 590 26 864 337 3 273 454 13,88 

Портфель ценных 
бумаг, имеющихся 
в наличии для 
продажи, всего: 

23 590 883 16 117 044 12 843 590 26 864 337 3 273 454 13,88 

в т.ч.:  
- государственные     
ценные бумаги 

17 508 361 11 058 922 7 872 011 20 695 272 3 186 911 18,20 

- негосударственные 
ценные бумаги  6 082 522 5 058 122 4 971 579 6 169 065 86 543 1,42 

Портфель 
ценных бумаг, 
удерживаемых до 
погашения, всего: 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

в т.ч.:  
- государственные 
ценные бумаги 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

- негосударственные 
ценные бумаги  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Всего   инвестиций 23 600 883 17 047 427 12 843 687 27 804 623 4 203 740 17,81 
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Структура портфеля ценных бумаг.      
                                                                                                                                              млн. тенге 

классификация на 01.01.2007 год уд. вес,  
в % на 01.04.2007 год уд. вес, 

 в % 
1. Государственные ценные 
бумаги, 
в том числе: 

17 508 361 74,22 20 695 272 77,04 

1.1. евроноты  МФ РК 11 898 211 50,44 11 754 845 43,76 

1.2. казначейские 
обязательства МФ РК 4 740 368 20,09 4 721 202 17,57 

1.3. НОТы  НБ РК 0 0,00 3 386 877 12,61 

1.4. муниципальные облигации 869 782 3,69 832 348 3,10 

2. Негосударственные ценные 
бумаги  
в том числе: 

6 082 522 25,78 6 169 065 22,96 

Эмитированные другими БВУ 5 054 960 21,43 4 452 213 16,57 

Итого 23 590 883 100,00 26 864 337 100,00 

 
 
Динамика портфеля ценных бумаг в разрезе валюты.     

                                           тыс. тенге 

Классификация 01.01.2007 год 01.04.2007 год 

1. Государственные ценные бумаги, 
в том числе: 17 508 361 20 695 272 

 
Номинированные в долларах США 11 898 211 11 754 845 

Номинированные в тенге 5 610 150 8 940 427 

2. Негосударственные ценные бумаги 
в том числе: 6 082 522 6 169 065 

Номинированные в долларах США 1 682 119 2 321 618 

Номинированные в тенге 4 400 403 3 847 447 

Итого портфель 23 590 883 26 864 337 



 
 

 
 
 

 
41 

Динамика портфеля ценных бумаг по срокам погашения по состоянию на 01 апреля  2007 года. 
                                                                                                                                                                                                                                      тыс. тенге 

 сроки погашения 

классификация 
до  

востребования 2007 год 2008 год 2009 год 2010 год 2011 год 2012 год 2013 год 2014 год 2016 год 2020 год 2031 год 

1. Государственные 
ценные бумаги 

 
15 967 426 2 824 462  996 835  206 613 209 925 486 012 3 999   

в том числе: 
- евроноты МФ РК 

 
11 754 845           

- казначейские 
обязательства МФ РК 

 
114 648 2 703 170  996 835  206 613 209 925 486 012 3 999   

- НОТы НБ РК 

 
3 386 876           

- муниципальные 
облигации 

 
711 057 121 292          

2. Негосударственные 
ценные бумаги 

2 329 080 1 019 470  301 110  423 200  1 047 735 195 983  192 106 660 380 

в том числе: 
- эмитированные 
другими БВУ 

2 329 080 739 584  301 110    737 614 152 718  192 106  

Итого 2 329 080 16 986 896 2 824 462 301 110 996 835 423 200 206 613 1 257 660 681 995 3 999 192 107 660 380 
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33. Дебиторская задолженность. 
  
Структура дебиторской задолженности по состоянию на 01 апреля 2007 года. 
                                                                                                                                               тыс. тенге 

№ счета наименование счета сумма 

1851 Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет 74 731 

1854 Расчеты с работниками 69 082 

1855 Дебиторы по документарным расчетам 36 747 

1856 Дебиторы по капитальным вложениям 60 113 

1857 Досрочный подоходный налог 359 133 

1860 Прочие дебиторы по банковской деятельности 2 042 196 

1867 Прочие дебиторы по небанковской деятельности 327 871 

1870 Прочие транзитные счета 2 040 

1879 Начисленная неустойка (штраф, пеня) 14 

 Итого 2 971 927 
 
 
 

Структура дебиторской задолженности Банка в размере пять и более процентов от 
общей суммы дебиторской задолженности  по состоянию на 01 апреля 2007 года. 

                                                                                                                                               тыс. тенге 

№ п\п наименование 
дебитора 

вид  дебиторской 
задолженности 

сумма дебиторской 
задолженности 

удельный вес в 
сумме дебиторской 
задолженности 

1 ТОО QUADRA 
MEDIA 

Дебиторская 
задолженность по 
рекламным услугам 

292 042 9,8 

2 Commerzbank AG 
Дебиторская 
задолженность по 
покупке валюты ЕВРО

165 060 5,6 

3 Commerzbank AG 
Дебиторская 
задолженность по 
покупке валюты USD 

1 856 250 62,5 

 
 
 
34. Размер уставного и собственного капитала эмитента.   
 По состоянию на 01 апреля 2007 года размеры капиталов составляют:      
 
                                                                                                                                               тыс. тенге 

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ 

7 999 927 19 147 517 
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35. Займы. 
Информация о действующих банковских вкладах, займах и кредитных линиях, полученных от других банков и организаций, 

осуществляющих отдельные виды банковских операций по состоянию на 01 апреля 2007 года. 
                                                                                                                                                                                                          тыс.тенге 

дата погашения наименование 
кредитора 

Валюта % 
ставка

Вид 
обеспечения 2 квартал 

2007 года 
3 квартал 
2007 года  

4 квартал 
2007 года 2008 год 2010 год 2011 год до 

востребованиия 
Всего 

Национальный банк РК KZT 0.00 Без обеспечения       104 104 
Dresdner Bank AG EURO 6.29 Без обеспечения 701,142       701,142 
LandesВank Berlin EURO 5.92 Без обеспечения 15,407     82,152  97,559 
ЗАО ММБ г. Москва RUB 4.00 Без обеспечения 238,000       238,000 
ОАО «Альфа-Банк» г. Москва RUB 5.00 Без обеспечения 95,200       95,200 
АКБ «Абсолют Банк» (ЗАО)  
г. Москва RUB 6.50 Без обеспечения 123,760       123,760 

АО «Банк Развития Казахстана» USD 7.40 Без обеспечения 1,237,500       1,237,500 
Raiffeisen Zentralbank Oesterreich AG USD 6.03 Без обеспечения 3,398,396  8,662,500 4,950,000    17,010,896 
Cargill Financial Services International USD 10.19 Без обеспечения  1,186,126 3,762,000 5,568,750    10,516,876 
Wachovia Bank USD 7.01 Без обеспечения  618,750      618,750 
American Express Bank USD 7.09 Без обеспечения  247,500      247,500 
Bank of Montreal USD 7.71 Без обеспечения   882,503     882,503 
Standard Bank London Limited USD 7.65 Без обеспечения   267,623 338,875    606,498 
АО «Жилcтройcбербанк 
Казахстана» KZT 10.00 Без обеспечения   400,000 150,000    550,000 

Bayerische Hypo - und VereinsBank 
AG USD 7.92 Без обеспечения    147,109    147,109 

АО «Банк Центркредит» KZT 8.00 Без обеспечения    5,500,000    5,500,000 
Swedbank Stockholm EURO 6.40 Без обеспечения     214,222   214,222 

Итого      5,809,405 2,052,376 13,974,626 16,654,734 214,222 82,152 104 38,787,619 
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36. Кредиторская задолженность, связанная с осуществлением эмитентом основной 
деятельности (задолженность перед поставщиками, авансы полученные). 

 
Структура кредиторской задолженности по состоянию на 01 апреля 2007 года. 

                                                                                                                                               тыс. тенге 

№ счета наименование счета сумма 

2770  Начисленные расходы по административно-хозяйственной 
деятельности 53 640 

2851  Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет  72 023 

2854  Расчеты с работниками банка  244 369 

2855  Кредиторы по документарным расчетам 2 240 168 

2856  Кредиторы по капитальным вложениям 20 443 

2860  Прочие кредиторы по банковской  деятельности  1 090 411 

2861  Резерв на отпускные выплаты 128 487 

2867  Прочие кредиторы по небанковской деятельности 2 097 

2870  Прочие транзитные счета 19 344 

2875  Резервы (провизии) на покрытие убытков по условным  
 Обязательствам 169 299 

 Итого 4 040 281 
 
 
 

Структура кредиторской задолженности Банка по наиболее ( десяти) крупным кредиторам 
по состоянию на 01 апреля 2007 года. 

                                                                                                                                                                           тыс. тенге 

№ п\п наименование 
кредитора 

вид  кредиторской 
задолженности 

сумма 
кредиторской 
задолженности 

удельный вес в 
сумме кредиторской 
задолженности 

1 
АО «Булочно – 
Кондитерский 
Комбинат» 

Кредиторская 
задолженность по 
гарантийным взносам 
за участие в торгах 

37 000 0,9 

2 ТОО «Объединение 
АлматыНан» 

Кредиторская 
задолженность по 
гарантийным взносам 
за участие в торгах 

37 000 0,9 

3 АО «ТНК «Казхром» 

Кредиторская 
задолженность по 
покупке акций  
АО ОНПФ «Сеним» 

35 885 0,9 

4 ТОО «Восток-
Импэкс» 

Кредиторская 
задолженность по 
покупке акций  
АО ОНПФ «Сеним» 

35 885 0,9 
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5 ТОО «Энерго-ресурс 
ЛТД» 

Кредиторская 
задолженность по 
покупке акций  
АО ОНПФ «Сеним» 

35 885 0,9 

6 ТОО «Орион» 

Кредиторская 
задолженность по 
покупке акций  
АО ОНПФ «Сеним» 

46 706 1,2 

7 ТОО «Табыс» 

Кредиторская 
задолженность по 
покупке акций  
АО ОНПФ «Сеним» 

46 811 1,2 

8 ТОО «АНК» 

Кредиторская 
задолженность по 
покупке акций  
АО ОНПФ «Сеним» 

46 811 1,2 

9 АО «ЕЭК» 

Кредиторская 
задолженность по 
покупке акций  
АО ОНПФ «Сеним» 

46 882 1,2 

10 АО «ССГПО» 

Кредиторская 
задолженность по 
покупке акций  
АО ОНПФ «Сеним» 

65 672 1,6 

11 ТОО «Восток-
Импэкс» 

Кредиторская 
задолженность по 
покупке акций  
АО СК «Евразия» 

200 000 5,0 

12 ТОО «BEST» 

Кредиторская 
задолженность по 
покупке акций  
АО ООИУПА 
«BAILYK ASSET 
MANAGEMENT» 

350 000 8,8 
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РАЗДЕЛ 6. СВЕДЕНИЯ О ВЫПУСКАХ ЦЕННЫХ БУМАГ 
 
37. Сведения в отношении всех зарегистрированных выпусков эмиссионных ценных бумаг эмитента до даты принятия решения о выпуске 
облигаций. 
1. Сведения о предыдущих зарегистрированных выпусках облигаций до даты принятия решения о выпуске облигаций. 

параметры 
облигаций 

первый выпуск 
(НИН:KZ2CKY05A911) 

второй выпуск 
(НИН:KZ2CKY07В360) 

третий выпуск 
(НИН:KZ2CKY07В915) 

Вид  именные, купонные без 
обеспечения 

именные купонные 
субординированные, без 
обеспечения 

именные купонные 
субординированные, без 
обеспечения 

Общее количество, 
 в штуках  1 500 000 000  30 000 000  100 000 000 

Номинальная стоимость,  
в тенге 1,00  100,00  100,00 

Общая сумма эмиссии,  
в тенге 1 500 000 000,00  3 000 000 000,00  10 000 000 000,00 

Тип купона  полугодовой полугодовой полугодовой 
Срок обращения 5 лет  7 лет 7 лет 
Дата начала обращения 25 ноября 2003 года 10 декабря 2004 года 05 апреля 2006 года 
Орган, осуществивший 
государственную 
регистрацию выпуска 
облигаций           

Национальный Банк Республики 
Казахстан 

Агентство Республики Казахстан 
по регулированию и надзору 
финансового рынка и финансовых 
организаций 

Агентство Республики Казахстан 
по регулированию и надзору 
финансового рынка и финансовых 
организаций 

Государственный 
регистрационный 
номер выпуска 

А91 В36 В 91 

Дата государственной 
регистрации выпуска 24 октября 2003 года 22 октября 2004 года 30 января 2006 год 

Количество размещенных 
облигаций, в штуках  1 500 000  30 000 000  96 041 200 

Общий объем денег, 
привлеченных при 
размещении, в тенге       
(по номинальной стоимости) 

1 500 000 000,00  3 000 000 000,00  

9 604 120 000,00 
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Сумма основного долга, 
 в тенге 

1 500 000 000,00  
 3 000 000 000,00  9 604 120 000,00 

Сумма начисленного 
вознаграждения с даты 
начала обращения, 
 в тенге  

241 067 000,00 430 000 000,00 651 690 113,89 

Сумма выплаченного 
вознаграждения с даты 
начала обращения,            
в тенге  

199 087 833,33 
 

360 000 000,00 
 

588 329 600,00 
 

Количество выкупленных 
облигаций, в штуках нет нет нет 

Количество досрочно 
погашенных облигаций нет нет нет 

Сведения о фактах 
неисполнения своих 
обязательств перед 
держателями облигаций 

нет нет нет 

Сведения о фактах 
приостановления или 
признания 
несостоявшимся либо 
аннулировании 

нет нет нет 

Дата погашения и общий 
размер выплат 25 ноября 2008 год 10 декабря 2011 год 05 апреля 2013 года 

Основные рынки, на 
которых осуществляется 
торговля облигациями 
Банка 

обращаются по официальному 
списку категории «А» организатора 
торгов на казахстанском 
организованном рынке ценных 

обращаются по официальному 
списку категории «А» организатора 
торгов на казахстанском 
организованном рынке ценных 

обращаются по официальному 
списку категории «А» организатора 
торгов на казахстанском 
организованном рынке ценных 

Наименование 
организатора торгов 

АО «Казахстанская фондовая 
биржа»  

АО «Казахстанская фондовая 
биржа»  

АО «Казахстанская фондовая 
биржа»  
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Права, предоставляемые держателям первого выпуска именных купонных, без обеспечения 
облигаций Банка и держателям второго и третьего выпусков именных купонных 
субординированных, без обеспечения облигаций Банка: 
 
Держатель облигаций Банка имеет право: 

• на получение номинальной стоимости облигации в сроки, предусмотренные 
проспектом выпуска облигаций; 

• на получение вознаграждения в сроки, предусмотренные проспектом выпуска 
облигаций; 

• свободно продавать или иным образом отчуждать облигации; 
• на получение информации в порядке, предусмотренном проспектом выпуска 

облигаций; 
• удовлетворения своих требований в порядке, предусмотренном законодательством 

Республики Казахстан. 
 
А также имеет иные права, вытекающие из права собственности на облигации. 

 
 

2. Сведения о предыдущих зарегистрированных выпусках акций до даты принятия решения 
о выпуске облигаций. 

параметры акций первый 
выпуск 

второй  
выпуск 

третий 
выпуск 

четвертый 
выпуск 

пятый  
выпуск 

Вид  именные 
простые 

именные 
простые 

именные  
простые простые простые 

Общее 
количество,  
в штуках 

1 000 14 232 30 332 62 763 109 998  

Номинальная 
стоимость акций, 
оплаченных 
учредителями/ 
акционерами либо 
цена размещения,  
в тенге 

95 600,00 95 598,00 95 598,00 
 
95 598,00 
(цена 
размещения) 

 
95 598,00 
(цена 
размещения) 

Общая сумма 
денег, 
привлеченных при 
размещении акций 
(нарастающим 
итогом), в тенге 

95 600 000,00 1 360 550 736,00 2 899 678 536,00 6 000 017 274,00 7 999 927 434,00

Орган, 
осуществивший 
государственную 
регистрацию 
выпуска акций 

Национальная 
Комиссия 
по ценным 
бумагам 
Республики 
Казахстан  

Национальная 
Комиссия 
Республики 
Казахстан по 
ценным 
бумагам 

Национальная 
Комиссия 
Республики 
Казахстан по 
ценным 
бумагам 

Национальный 
Банк 
Республики 
Казахстан 

Агентство 
Республики 
Казахстан по 
регулированию 
и надзору 
финансового 
рынка и 
финансовых 
организаций  



 
 

 
 
 

 
49

Государственный 
регистрационный 
номер выпуска 

А0001 A3155-1 A3155-2 A3155-3 А3155 

Дата 
государственной 
регистрации  

07 июня  
1995 год 

19 декабря 
1996 год 

14 декабря  
1998 год 
 

12 ноября  
2003 год 

16 августа 
2005 год 

Сведения о 
фактах 
неисполнения 
своих 
обязательств 
перед 
держателями 
акций 

нет нет нет нет нет 

Государственный 
орган, принявший 
решение об 
аннулировании 
акций 

Национальная 
Комиссия 
по ценным 
бумагам 
Республики 
Казахстан 

Национальная 
Комиссия 
Республики 
Казахстан по 
Ценным 
бумагам 

- - - 

Основание об 
аннулировании 
выпуска акций 

Увеличение  
уставного 
капитала 

Увеличение  
уставного 
капитала 

- - - 

Дата 
аннулирования 
выпуска акций 

19 декабря 
1996 год 

14 декабря  
1998 год - - - 

Основные рынки, 
на которых 
осуществляется 
торговля акциями, 
включая 
наименования 
организаторов 
торгов 

размещены на 
неорганизова
нном рынке 
ценных 
бумаг, 
закрытым 
способом, 
методом 
подписки 

размещены на 
неорганизован-
ном рынке 
ценных бумаг, 
закрытым 
способом, 
методом 
подписки 

размещены на 
неорганизован-
ном рынке 
ценных бумаг, 
закрытым 
способом, 
методом 
подписки 

размещены на 
неорганизован-
ном рынке 
ценных бумаг, 
закрытым 
способом, 
методом 
подписки 

размещены на 
неорганизован-
ном рынке 
ценных бумаг, 
закрытым 
способом, 
методом 
подписки 

 
 
      Количество акций, находящихся в обращении: 

83 683 (восемьдесят три тысячи шестьсот восемьдесят три) штук; 
 

      Количество выкупленных акций, с указанием цены выкупа на последнюю дату: 
Отсутствуют; 

 
      Дата утверждения методики выкупа акций: 

Методика определения стоимости акций при их выкупе Банком утверждена 23 мая 2007 
года; 
 

  Размер дивиденда на одну простую акцию за каждый год из двух последних финансовых 
       лет: 
• В соответствии с решением единственного Акционера от 29 мая 2006 года дивиденды по 

простым акциям за 2005 год не начислялись и чистый доход в размере 3 797 986 000 (три 
миллиарда семьсот девяносто семь миллионов девятьсот восемьдесят шесть тысяч) тенге 
00 тиын направлен на увеличение собственного капитала Банка.  
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• В соответствии с решением единственного Акционера от 23 апреля 2007 года дивиденды 
по простым акциям за 2006 год не начислялись и чистый доход в размере  3 818 147 000 
(три миллиарда восемьсот восемнадцать миллионов сто сорок семь тысяч) тенге 00 тиын 
направлен на увеличение собственного капитала Банка.  
 
 
 

       Права, предоставляемые держателям акций. 
 
       Держатель акций Банка имеет право: 
• участвовать в управлении Банком в порядке, предусмотренном законодательством    

Республики Казахстан и Уставом Банка; 
• получать дивиденды; 
• получать информацию о деятельности Банка, в том числе знакомиться с финансовой 

отчетностью Банка, в порядке, определенном Общим собранием акционеров или Уставом 
Банка; 

• получать выписки от регистратора или номинального держателя, подтверждающие его 
право собственности на ценные бумаги; 

• предлагать Общему собранию акционеров Банка кандидатуры для избрания в Совет 
директоров Банка; 

• оспаривать в судебном порядке принятые органами Банка решения; 
• обращаться в Банк с письменными запросами о его деятельности и получать 

мотивированные ответы в течение тридцати дней с даты поступления запроса в Банк; 
• на часть имущества при ликвидации Банка; 
• преимущественной покупки акций или других ценных бумаг Банка, конвертируемых в 

его акции, в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан. 
 
 
Крупный акционер также имеет право: 

• требовать созыва внеочередного Общего собрания акционеров или обращаться в суд с 
иском о его созыве в случаях отказа Совета директоров в созыве Общего собрания 
акционеров; 

• предлагать Совету директоров включения дополнительных вопросов в повестку дня 
Общего собрания акционеров в соответствии с законодательством Республики Казахстан; 

• требовать созыва заседания Совета директоров; 
• требовать проведения аудиторской организацией аудита деятельности Банка за свой счет. 

 
 
 
 
 
 
 

РАЗДЕЛ 7. СВЕДЕНИЯ О ВЫПУСКЕ ОБЛИГАЦИЙ  
(данный раздел при государственной регистрации облигационной программы  

не заполняется) 
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РАЗДЕЛ 8. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
 

41-1. События, при наступлении которых может быть объявлен дефолт по облигациям 
эмитента и при каких условиях держатели облигаций имеют право потребовать 
досрочного погашения облигаций. 
• если по истечении 10 (десяти) календарных дней, в течение которых данная выплата 

должна быть совершена, Банк не исполнит свои обязательства по выплате 
вознаграждения и/или погашения облигаций данного выпуска;  

• Банк осуществляет или планирует значительные изменения в своей основной 
деятельности, что, по мнению держателей облигаций, существенно ущемляет их 
интересы; 

• вся или значительная часть обязательств, активов или доходов Банка 
национализирована, или экспроприирована органами государственной или местной 
власти; 

• в случае принятия решения о делистинге Биржевым советом АО «Казахстанская 
фондовая биржа» в отношении настоящего выпуска облигаций Банка; 

• прекращение деятельности Банка. 
 
Меры, которые будут предприняты эмитентом в случае дефолта по облигациям, 
процедуры защиты прав держателей облигаций при неисполнении или ненадлежащем 
исполнении обязательств по выплате вознаграждения по облигациям. 

В случае дефолта по облигациям - невыплаты, а также неполной выплаты, по вине Банка, 
вознаграждения и/или номинальной стоимости облигаций при их погашении, Банк обязуется 
выплатить держателям облигаций сумму основного обязательства и пеню за каждый день 
просрочки, исчисляемую исходя из официальной ставки рефинансирования Национального 
Банка Республики Казахстан на день исполнения денежного обязательства. Удовлетворение 
требований держателей облигаций в случае объявления дефолта по облигациям данного 
выпуска производится в соответствии с нормативными правовыми актами Республики 
Казахстан. 

 
Сведения о регистраторе эмитента. 
       Учет   прав   по   облигациям   Банка    осуществляется     независимым    регистратором    
– АО «Компания Регистратор» (лицензия Агентства Республики Казахстан по 
регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций № 0406200311 от 
02 февраля 2005 года на занятие деятельностью по ведению системы реестров держателей 
ценных бумаг); 
 
место нахождения  АО «Компания Регистратор»: 
Республика Казахстан, г. Алматы, 050004, ул. Фурманова, 65, офис 511, телефон 8(327) 2 737 
700; 
 
дата и номера договора:  
• договор о ведении реестра держателей ценных бумаг № 051/03 от 02 июля 2003 года; 
• дополнительное соглашение № 1 от 07 ноября 2003 года к Договору о ведении реестра 

держателей ценных бумаг № 051/03 от 02 июля 2003 года. 
 
 

42. Ограничения в обращении облигаций. 
Ограничения в обращении облигаций и в отношении возможных приобретателей 

размещаемых облигаций, в том числе круг лиц, среди которых предполагается разместить 
облигации, не предусмотрены, за исключением случаев, предусмотренных нормативными 
правовыми актами Республики Казахстан. 
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43. Сумма затрат эмитента на выпуск облигаций и сведения о том, каким образом эти 
средства будут оплачиваться. 
 

Расходы Банка по выпуску и размещению облигаций на внутреннем рынке ценных бумаг 
Республики Казахстан будут состоять из оплаты: 

 
• вступительного листингового сбора за включение облигаций в официальный список АО 

«Казахстанская фондовая биржа» - 0,025 % от объема выпуска; 
 
• ежегодного листингового сбора   -  0,025 % от объема выпуска (за каждый год обращения 

ценных бумаг на Бирже); 
 
• услуг маркет-мейкера, андеррайтера – в соответствии с договором; 
 
• услуги регистратора – от объема оказанных услуг в соответствии с договором; 
 
• услуги АО «Центральный депозитарий ценных бумаг» - 0,003 % от среднемесячного 

остатка номинальной стоимости облигаций; 
 
• оплаты накладных расходов; 
 
• прочих профессиональных услуг. 

 
Расходы будут оплачиваться деньгами в безналичной форме. 
 
 

 
44. Информация о местах, где инвесторы могут ознакомиться с копией Устава эмитента,  
Проспектом выпуска облигаций,  Отчетом об итогах размещения облигаций и средствах 
массовой информации, используемых для публикации информации о деятельности 
эмитента. 
 
• Заинтересованные лица могут ознакомиться с настоящим Проспектом выпуска 

облигаций, копией Устава Банка и Отчетом об итогах размещения облигаций  по адресу: 
Республика Казахстан, 050002, г. Алматы, ул. Кунаева, 56, телефон 8(327) 2 508 607, факс 
8 (327) 2 443924; 

 
       Согласно законодательства Республики Казахстан, информация о деятельности Банка 
размещается или публикуется в средствах массовой информации и осуществляется 
посредством: 
• публикации в периодических печатных изданиях, выпускаемых тиражом не менее 

пятнадцати тысяч экземпляров и распространяющихся на всей территории Республики 
Казахстан; 
 

       Для публикации информации о деятельности Банка в соответствии с решением 
акционера Банка определяется одно из следующих печатных изданий: 
     1) газета «Казахстанская правда» 

 2) газета «Егемен Қазақстан» 
 3) газета «Экспресс К» 
 4) журнал «Рынок ценных бумаг» 
 5) газета «Эпоха» 
 6) газета «Туркiстан» 
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Приложение № 2 
 

 
 

Аффилиированные лица АО «Евразийский банк» 
 

1) физические лица 
Физическое лицо, состоящее в близком родстве, браке, 

 а также свойстве с должностным лицом 
(его  аффилиированное лицо) Аффилиированное 

лицо 
Ф. И.О.  Родство 

Машкевич Илья Антонович Брат 

Машкевич Алла Александровна Дочь 

Машкевич Анна Александровна Дочь 

Председатель 
Совета  
директоров – 
Машкевич  
Александр 

Машкевич Лариса Васильевна Супруга 

Шадиев Касым Каюмович Брат 

Шадиев Фазыл Каюнович Брат 

Шодиева Муниса Патоховна 
 

Дочь 

Шодиев Сабир Патохович Сын 

Шодиева Нафиса Патоховна 
 

Дочь 

Член 
Совета 
директоров-  
Шодиев Патох  
 

Шодиева Гульнара Турсуновна Супруга 

Ибрагимов Юлдаш Рахманович Брат 

Ибрагимова Мукадасхан Насиржановна Супруга 

Ибрагимов Даврон Алиджанович Сын 

Ибрагимов Достан Алиджанович Сын 

Ибрагимов Эргаш Рахманович Брат 

Ибрагимов Шухрат Алиджанович Сын 

Член 
Совета 
директоров - 
Ибрагимов  
Алиджан 
Рахманович 

Ибрагимов Фурхат Алиджанович Сын 

Конопасевич Галина Александровна Супруга 

Конопасевич Светлана Викторовна Сестра 

Председатель 
Правления - 
Конопасевич 
Александр  
Викторович Кравцова Вера Викторовна Сестра 
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Капарова Бакыт Казыбековна Супруга 

Жапарова Раушан Рашитовна Сестра 

Атарбаева Роза Рашитовна Сестра 

Атарбаева Амина Рашитовна Сестра 

Букеева Валентина Рашитовна Сестра 

Атарбаев Серикбай Рашитович Брат 

Атарбаев Муратхан Рашитович Брат 

Атарбаев Рашид Ержанович Отец 

Первый  
заместитель 
Председателя 
Правления – 
Атарбаев 
Габдулла 
Рашитович 

Кунанбаева Райхан Рашитовна Сестра 

Ахмедова Светлана Юрьевна супруга 

Ахмедова Карина Эльдаровна дочь 

Ахмедова Элина Эльдаровна дочь 

Ахмедова Эльмира Исмаиловна сестра 

Ахмедов Анвар Исмаилович брат 

Ахмедов Исмаил Вейсалович отец 

Ахмедова Ляйля Исмаиловна мать 

Редько Юрий Сергеевич отец супруги 

Редько Диляра Хафизовна мать супруги 

Заместитель 
Председателя 
Правления – 
Ахмедов Эльдар 
Исмаилович 
 

Редько Альбина Юрьевна сестра супруги 

 
Медведева Вероника Александровна 
 

Дочь 
Заместитель 
Председателя 
Правления - 
Медведева 
Татьяна  
Леонидовна 

 
Медведев Александр Леонидович 
 

Брат 

Кунанбаева А.П. Супруга 
Заместитель 
Председателя 
Правления – 
Утемисов 
Пернебек 
Исабекович 

Утемисов Аблай Пернебекович Сын 
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Шунаев Амангос Унаевич   Отец 

Танатарова Айман Бисенгалиевна Мать 

Шунаева Асель Амангосовна Сестра 

Член Правления -  
Шунаева 
Салтанат 
Амангосовна 

Шунаева Айгерим Амангосовна Сестра 

Костян Ольга Сергеевна Супруга  

Костян Александр Александрович Сын 

Член Правления - 
Костян 
Александр 
Викторович Костян Оксана Александровна Дочь 

Акпеисов Эрик Бейбитович Сын 

Акпеисова Римма Бейбитовна Дочь 

Акпеисов Бейбит Разакович Супруг 

Управляющий 
Директор – Член 
Правления –  
Акпеисова 
Раиса Зарифовна 

Ходжаева Алия Разаковна Сестра супруга 
 

Берлизева Елена Николаевна Супруга 

Берлизева Анна Васильевна Дочь 

Губанова Валентина Васильевна Мать 

Берлизев Алексей Николаевич Брат 

Головина Наталья Николаевна Сестра 

Управляющий 
директор – Член 
Правления – 
Берлизев 
Василий 
Николаевич 

Берлизева Валентина Васильевна Дочь 

Ким Марина Валерьевна Сестра 

Югай Ирина Вениаминовна Сестра Супруги 

Югай Татьяна Дмитриевна Мать супруги 

Управляющий 
директор – Член 
Правления – 
Ким Евгений 
Валерьевич 

Югай Юлия Вениаминовна Супргуа 

Директор АО «ЕФПК» - Казтаев Альдияр Асланович 

Член Совета директоров АО «ЕФПК» – Люхудзяев Фарид Рамзанович 
 

Член Совета директоров АО «ЕФПК» – Литвяков Владимир Николаевич 
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Член Совета директоров АО «ЕФПК» – Мирахмедов Абдумутал Халилович 
 

Председатель Совета директоров АО «ОНПФ «Сеним», АО «СК «Евразия» - 
Шукшин Виталий Борисович 

Член Совета директоров АО «ОНПФ «Сеним» - Шестакова Наталья Петровна 
 

Председатель Правления АО «ОНПФ «Сеним» - Ерекешева Жамал Казиевна 

Первый Заместитель Председатель Правления АО «ОНПФ «Сеним» -  
Каримова Шолпан Мырзахановна 

Председатель Правления АО «СК «Евразия» - Уманов Борис Григорьевич 
 

Первый Заместитель Председателя Правления АО «СК «Евразия» -  
Слабкевич Лариса Васильевна 

Заместитель Председателя Правления АО «СК «Евразия» - 
Тульчинский Назым Леонидович 

Председатель Правления АО «ООИУПА «Bailyk asset management» -  
Сахипов Даулет Мухтарович 

Член Правления АО «ООИУПА «Bailyk asset management» - Джаксенбаев Буралкан  

Председатель Правления АО «Центрально-Азиатская Трастовая Компания» - 
Акбусинов Хайдар Шакенович 

Член Правления АО «Центрально-Азиатская Трастовая Компания» -  
Рустемов Нурлан Сахшевич 

Член Правления АО «Центрально-Азиатская Трастовая Компания» -  
Исаметова Жанар Жадигеровна 
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2) юридические лица 

Наименование 
юридического лица Место нахождения Вид деятельности 

Ф. И. О. первого 
руководителя 

(должностное лицо) 
Акционерное общество 
«Евразийская 
финансово-
промышленная 
компания» 

г. Алматы, 
 Кунаева, 56 

Оптовая торговля и 
торговля через 

комиссионных агентов 
 

Казтаев  
Альдияр  
Асланович 

Товарищество с 
Ограниченной 
Ответственностью 
«Алтын-Тай» 

Алматинская область, 
Талгарский район,  
село Сулусай 

Деятельность в области 
организации отдыха и 

развлечений, культуры и 
спорта 

Буйкевич 
Сергей 
Михайлович 

Товарищество с 
Ограниченной 
Ответственностью 
«Оркен-лимитед» 

г. Алматы, 
ул. Кунаева, 56 

Оптовая торговля и 
торговля через 

комиссионных агентов 

Люхудзяев  
Фарид 
 

Акционерное общество 
«Шубарколь комир» 

г. Караганда, 
ул. Асфальтная, 18 

Производство прочих 
неметаллических 

минеральных продуктов 

Акбаев Тулеуген 
Ашикбаевич 

Акционерное общество 
«Павлодарский 
машиностроительный 
завод» 

г. Павлодар, 
ул. Ломова, 180 

Производство машин и 
оборудования 

Белогривый 
Леонид 
Анатольевич 

Товарищество с 
Ограниченной 
Ответственностью 
«Гранитек» 

Алматинская область, 
г. Каскелен, 
ул. Солнечная, 3 

Производство прочих 
неметаллических 

минеральных продуктов 

Файзиев  
Фахритдин  
Умарович 

Товарищество с 
Ограниченной 
Ответственностью 
«Евразия 
девелопмент» 

г. Алматы, 
ул. Желтоксан, 59 Строительство 

Паутов  
Андрей 
Витальевич 

Товарищество с 
Ограниченной 
Ответственностью 
«Металлург» 

Костанайская область, 
г. Рудный,  
Промзона 

Металлургическая 
промышленность 

 

Ким  
Олег 
Николаевич 

Товарищество с 
Ограниченной 
Ответственностью 
«Энергосистема» 

г. Актобе, 
ул. 312 Стрелковой 
дивизии, 42 

Производство и 
распределение 

электроэнергии и газа 

Джалимбетов  
Канат  
Умурзакович 

Товарищество с 
Ограниченной 
Ответственностью 
«Южугольинвест» 

г. Алматы, 
ул. Желтоксан, 59 

Оптовая торговля и 
торговля через 

комиссионных агентов 

Алпашев 
Артур 
Саинович 

Товарищество с 
Ограниченной 
Ответственностью 
«Гипрошахт» 

г. Алматы, 
ул. Желтоксан, 59 

Оптовая торговля и 
торговля через 

комиссионных агентов 

Шагалимов 
Шасалим 
Шамахмутович 
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Товарищество с 
Ограниченной 
Ответственностью 
«Фолиас» 

г. Алматы, 
ул. Желтоксан, 59 

Оптовая торговля и 
торговля через 

комиссионных агентов 

Мулюкбаева 
Эльвира 
Усеновна 

Товарищество с 
Ограниченной 
Ответственностью 
«БН-Инвест-Комир» 

г. Алматы, 
ул. Абдуллиных, 6 

Оптовая торговля и 
торговля через 

комиссионных агентов 

Долженков  
Максим  
Владиславович 

Товарищество с 
Ограниченной 
Ответственностью 
«Интерфинанс» 

г. Алматы, 
ул. Кунаева, 56 

Оптовая торговля и 
торговля через 

комиссионных агентов 

Люхудзяев  
Фарид 
 

Товарищество с 
Ограниченной 
Ответственностью 
«Казахстан минерал 
ресорсиз корпорейшн- 
инвестмент» 

г. Алматы, 
ул. Кунаева, 56 

Оптовая торговля и 
торговля через 

комиссионных агентов 

Мулюкбаева 
 Эльвира 
Усеновна 

Общество с 
Ограниченной 
Ответственностью 
«Импала интерком» 

Кыргызстан, г. Бишкек,
ул. Боконбаева, 59-6 

Деятельность в области 
организации отдыха и 
развлечений, культуры  

и спорта 

Ахмедов  
Бахтияр 
Назырович 

Товарищество с 
Ограниченной 
Ответственностью 
«Казспецзнак» 

г. Алматы, 
ул. Желтоксан, 59 

Оптовая торговля и 
торговля через 

комиссионных агентов 
 

Вулис 
Феликс 
Джеф 
 

Акционерное общество 
«Евразийская 
алюминиевая 
компания» 

г. Астана, 
ул. Абая, 193 

Металлургическая 
промышленность 

 

Ромашко  
Олег 
Михайлович 

Общественный Фонд 
«Еврейский конгресс 
Казахстана» 

г. Алматы, 
ул. Кунаева, 56 

Деятельность 
общественных 
объединений 

Осинин Федор 
Владимирович 
 

Товарищество с 
Ограниченной 
Ответственностью 
«Актобеэнергоснаб» 

г. Актобе, 
ул. 312 Стрелковой 
дивизии, 44В 

Производство и 
распределение 

электроэнергии и газа 

Тарасенко  
Анатолий 
Ильич 

Товарищество с 
Ограниченной 
Ответственностью 
«Актобе-Энерго» 

г. Актобе, 
промзона, пр. 312 
Стрелковой дивизии 

Производство и 
распределение 

электроэнергии и газа 

Ахмедов 
Ихтиер 
Бахтиерович 
 

Закрытое Акционерное 
Общество 
«Международные 
угольные технологии»

г. Караганда, 
ул. Рыночная, 7 

Производство прочих 
неметаллических 

минеральных продуктов 

Поздняк 
Геннадий 
Иванович 



 
 
 

 7

Товарищество с 
Ограниченной 
Ответственностью 
«Сары-Арка Спецкокс» 

г. Караганда, район 
имени Казыбе Би,  
ул. Асфальтная, 18 

Производство кокса, 
нефтепродуктов 

Привалов  
Валерий 
Виталевич 

Товарищество с 
Ограниченной 
Ответственностью 
«Евразийская 
сервисная компания» 

г. Алматы, 
ул. Абдуллиных, 6 

Предоставление услуг 
гостиницам и 
ресторанам 

Литвяков  
Владимир  
Николаевич 

Товарищество с 
Ограниченной 
Ответственностью 
«Advance KZ» 

г. Алматы, 
ул. Абдуллиных, 6 

Приобретение и 
предоставление 

права на владение и 
использование патентов, 
технологий, сведений 

«ноу-хау» и другой 
технической 
документации 

Сыва 
Исхар 
Ливаевич 

Товарищество с 
Ограниченной 
Ответственностью 
«Activa» (Актива) 

 г. Алматы, 
ул. Абдуллиных, 6 

Торговля оптовая и 
розничная, кроме 

торговли автотранспорта 

Мадраимов  
Абдумомун 
Абдувахитович 

Eurasian Capital B.V. 

Schouwburgplein  
30-34, 3012 CL 
Rotterdam,  
the Netherlands 

Финансовая 
деятельность 

Медведева  
Татьяна  
Леонидовна  
и Equity Trust Co. N.V. 

Kromet B.V. 
Нидерланды, 
Амстердам, Ян 
Луйкенстраат,  8 

Финансовое 
посредничество  

Акционерное общество 
«ЕвроЦентрАстана» 

г. Астана,  
ул. Себминова, 57 

Проектные работы, 
обследование участков 
застройки, объектов 
реконструкции на 

предмет определения и 
стоимости работ, 
подключение к 

инженерным сетям, 
получение разрешения 
на строительство, 

предоставление прочих 
видов услуг 
потребителям 

Ромашко  
Олег  
Михайлович 

Акционерное общество 
«Открытый 
Накопительный 
Пенсионный Фонд 
«Сеним» 

г. Алматы,  
ул. Маметовой, 3 

Финансовое 
посредничество 

Ерекешева 
Жамал  
Казиевна 

Акционерное общество 
«ООИУПА «Bailyk 
asset management» 

г. Алматы,  
ул. Кунаева, 56 

Финансовое 
посредничество 

Сарыпбеков  
Канат  
Нургалиевич 
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Акционерное общество 
«Страховая компания 
«Евразия» 

г. Алматы,  
ул. Желтоксан, 59 

Оказание услуг по 
страхованию 

Уманов Борис 
Григорьевич 

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Izarus Investment 
B.V.» 

Люксембург, 21-25 
аллея Шеффер Л-2520 

Предоставление прочих 
видов услуг 
потребителям 

Шадиев  
Олимжон  
Касымович 
 

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Кинокомпания 
Ментор Синема» 

г. Москва,  
ул. Пятницкая,  
дом 3 / 4, стр. 1 

Деятельность по 
организации отдыха и 
развлечений, культуры 

и спорта 

Соловов  
Иван  
Иванович 

Товарищество с 
ограниченной 
ответственностью 
«EurasiaTeleCom» 

г. Астана, пр. Кабанбай 
Батыра, 30б 

Предоставление 
прочих видов услуг 

потребителям 

Оспанов  
Арсен  
Маратулы 

Товарищество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Saheel» 

г. Алматы,  
ул. Желтоксан 59, 410 

Сельское хозяйство, 
охота и предоставление 

услуг 

Ибрагимов  
Даврон  
Алиджанович 

Товарищество с 
ограниченной 
ответственностью 
«TransImEx» 

г. Алматы,  
ул. Жандосова, 58 

Вспомогательная и 
дополнительная 
транспортная 
деятельность 

Камеликова 
Насипханым 
Махмудовна 

Товарищество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Редакция газеты 
«Экспресс-К» 

г. Алматы,  
ул. Абдуллиных, 6 
 

Издательская 
деятельность 

Нусупов  
Адылхан  
Бидахметович 

Товарищество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Рудненский 
Водоканал» 

г. Рудный,  
ул. 40 лет Октября, 
промзона 

Сбор, очистка и 
распределение воды 

 

Зуев 
Анатолий 
Прокопьевич 

Товарищество с 
ограниченной 
ответственностью 
КУПП «Кранмаш» 

   

Акционерное общество 
«Центрально-
Азиатская Трастовая 
Компания» 

Республика Казахстан, 
г. Астана, проспект 
Кабанбай батыра, 30 

Брокерская и дилерская  
Акбусинов  
Хайдар  
Шакирович 
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  Тіркелді 
---------------------- жыл 

 
Уәкiлеттi органның облигациялар шығарылымын мемлекеттiк тiркеуi 
инвесторларға проспектiде суреттелген облигацияларды иемденуге 
қатысты қандай да бiр ұсыныстамалар берудi бiлдiрмейдi. Облигациялар 
шығарылымын мемлекеттiк тiркеудi жүзеге асырған уәкiлеттi орган осы 
құжаттың құрамындағы ақпараттың сенiмдiлiгi үшiн жауапкершiлiк 
көтермейдi. Облигациялар шығарылымының проспектiсi (облигациялық 
бағдарламаның) тек Қазақстан Республикасы заңнамасының 
талаптарына сәйкестiкке қарастырылды. Эмитенттің лауазымды 
тұлғалары осы құжаттың құрамындағы ақпараттың сенiмдiлiгi үшiн 
жауапкершiлiк көтередi және онда берiлген бүкiл ақпараттың сенiмдi 
және инвесторларды эмитентке және оның облигацияларына қатысты 
адастырмайтын болып табылатынын қуаттайды. 
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1-ші бөлім. ЭМИТЕНТ ТУРАЛЫ ЖАЛПЫ МӘЛІМЕТТЕР 
 
 
 

2. Эмитенттің атауы (Банктің Жарғысына сәйкес). 
 эмитенттің толық атауы эмитенттің қысқаша атауы 

қазақ тілінде 
«Еуразиялық  банк» 

Акционерлік қоғамы 
«Еуразиялық банк» АҚ 

орыс тілінде 
Акционерное общество 

«Евразийский банк» 
АО «Евразийский банк» 

ағылшын тілінде 
 - Eurasian Bank JSC 

 
 
 

 Эмитенттің атауындағы өзгертулер туралы деректер. 

 түзілген 
және өзгертілген күні эмитенттің толық атауы эмитенттің қысқаша атауы 

1994 жылғы 26 
желтоқсан (түзілген) 

 «Еуразиялық  банк» Акционерлік 
банкі «Еуразиялық банк» АБ 

1996 жылғы 08 ақпан 
(өзгерістер) 

«Еуразиялық  банк» » Жабық 
акционерлік қоғамы «Еуразиялық банк » ЖАҚ 

2003 жылғы 02 
қыркүйек (өзгерістер) 

«Еуразиялық  банк» Акционерлік 
қоғамы «Еуразиялық банк » АҚ 

 
 
 

3.  Эмитентті мемлекеттік тіркеу/қайта тіркеу туралы мәліметтер. 

мемлекеттік 
тіркеу/қайта 
тіркеу күні 

мемлекеттік 
тіркеу/қайта 

тіркеу туралы 
куәліктің нөмірі

мемлекеттік 
тіркеу/қайта 

тіркеуді жүзеге 
асырған 

органның атауы 

эмитенттің 
толық атауы 

эмитенттің 
қысқаша атауы

1994 жылғы 26 
желтоқсан  
(бірінші) 

№237 
Қазақстан 
Республикасының 
Ұлттық Банкі   

«Еуразиялық  
банк» 
Акционерлік 
банкі 

«Еуразиялық  
банк» АБ   

1996 жылғы 08 
ақпан  
 

841-1900-АҚ 
(ШҚ) 

Қазақстан 
Республикасының 
Әділет министрлігі 

«Еуразиялық  
банк» Жабық 
акционерлік 
қоғамы 

 
«Еуразиялық  
банк» ЖАҚ 

02 қыркүйек 
2003 жылғы  841-1900-АҚ 

Қазақстан 
Республикасының 
Әділет министрлігі 

« Еуразиялық  
банк» 
Акционерлік 
қоғам  

«Еуразиялық  
банк» АҚ 
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4. Салық төлеушінің тіркеу нөмірі 600900063755 

5. Эмитенттің орналасқан жері 
және байланыстық деректемелері 

Қазақстан Республикасы, 050002,  
Алматы қаласы, Қонаев көшесі, 56 
Телефон: 8 (327) 2 508607, Факс: 8 (327) 2 443924 
Электрондық мекен-жайы:  
info@eurasian-bank.kz; www.eurasian-bank.kz 

6. Эмитенттің банктік 
деректемелері 

Корреспонденттік шоты: 900161948 ҚР Ұлттық банкі 
ООКСП  
СТН 600900063755 
БСК 190501948  
ОКПО 30521653  
SWIFT: EURI KZ KA  
Telex: 709381 AIM RU  
Reuters Dealing Code: EUKZ 

7. Эмитенттің қызмет түрлері Банктік қызмет 

2003 жылғы шілдеде Moody’s Investors Service агенттігі 
Банкке төмендегі алғашқы несиелік рейтингілерді 
берді: 
• шетел валютасындағы негізгі қамтамасыз етілмеген 

қарыз бойынша ұзақ мерзімді рейтинг, тұрақты 
болжамы                                                                     В1   

• қаржылық қуат рейтингі (FSR)                            «E+» 
• Банктің шетел валютасындағы қысқа мерзімді 

банктік депозиттер бойынша жауап беруге қабілеті    
NP (Not Prime) 

2006 жылғы шілдеде Fitch агенттігі Банкке келесі 
рейтінгілерді берді:  
                               Шетел валютасы 
• Эмитент дефолтының  рейтингі                               В-   
• Қысқа мерзімді                                                            B 
• Болжау                                                                   Stable 
• Меншікті                                                                   D/E 
• Қолдау                                                                           5

8. Эмитентке немесе ол шығарған 
бағалы қағаздарға халықаралық 
рейтинг агенттiктерi және 
(немесе) Қазақстан 
Республикасының рейтинг 
агенттiктерi берген 
рейтингілердің бар-жоғы  
туралы мәлiметтер 

2006 жылғы қарашада Standard & Poor’s агенттігі 
Банкке келесі рейтінгілерді берді: 
• Контрагенттің ұзақ мерзімді және қысқа мерзімді 

несиелендіру рейтингтер                                        В/В 
• Ұлттық шкала бойынша рейтингі                    kz BВ+ 
• Болжау                                                                  Stable

 

2007 жылғы сәуірде   Standard & Poor’s  агенттігі Банк 
рейтингін қайта қарастырды: 
• Контрагенттің ұзақ мерзімді және қысқа мерзімді 

несиелендіру рейтингтері                                       В/В 
• Ұлттық шкала бойынша рейтингі                  kz ВBВ- 
• Болжау                                                                Positive 

Қаржылық агенттіктің мәртебесі, 
Уәкілетті органның қаулысының 
күні, нөмірі көрсетіледі 

Банкте қаржылық агенттіктің мәртебесі жоқ 



 
 

 
 
 

 
5

9. Эмитенттің барлық филиалдары мен өкілдіктерінің аты-жөні, тіркелген күні, орналасқан 
орны мен пошталық мекенжайы туралы мәліметтер.  

атауы  бастапқы есептік тіркеу  
(қайта тіркеу) күні 

орналасқан жерлері және пошталық 
мекенжайлары 

№1 филиал 
1996 жылғы 29 қазан 
(2003 жылғы 24 желтоқсан) 
№1366-1945- Ф-л 

Қазақстан Республикасы,140100,  
Павлодар облысы, Ақсу қаласы,  
Пушкин көшесі, 51  

 
№2 филиал 
 

1997 жылғы 01 шілде 
(2003 жылғы 01 желтоқсан) 
№913-1937- Ф-л 

Қазақстан Республикасы, 111500,  
Қостанай облысы, Рудный қаласы,  
Ленин көшесі, 24  

№3 филиал 
1999 жылғы 01 сәуір 
(2003 жылғы 22 желтоқсан) 
№1120-1904- Ф-л 

Қазақстан Республикасы, 030007,  
Ақтөбе қаласы, Қосжанов көшесі, 7   

№4 филиал 2004 жылғы 07 сәуір 
№2515-1930- Ф-л 

Қазақстан Республикасы, 100009, 
Қарағанды қаласы, Н.Әбдіров көшесі, 3/2   

№5 филиал 2004 жылғы 24 ақпан 
№2706-1901- Ф-л 

Қазақстан Республикасы, 010000, 
Астана қаласы, Қабанбай батыр даңғ, 30 

№6 филиал 2004 жылғы 29 наурыз 
№2868-1910- Ф-л 

Қазақстан Республикасы, 050004, 
Алматы қаласы, Желтоқсан көшесі, 59 

№7 филиал 2004 жылғы 22 қазан 
№2226-1937- Ф-л 

Қазақстан Республикасы, 110000,  
Қостанай қаласы, Дулатов көшесі, 70 

№8 филиал 2005 жылғы 17 ақпан 
№1990-1915- Ф-л 

Қазақстан Республикасы, 060011,  
Атырау қаласы, Құлманов көшесі, 107  

№9 филиал 2004 жылғы 21 қазан 
№2645-1917- Ф-л 

Қазақстан Республикасы, 070019,  
Өскемен қаласы, Ушанов көшесі, 64/1 

№10 филиал 2005 жылғы 17 ақпан 
№1777-1919- Ф-л 

Қазақстан Республикасы, 080012,  
Тараз қаласы, Абай көшесі, 142 

№11 филиал 2005 жылғы 28 ақпан 
№1118-1943-Ф-л 

Қазақстан Республикасы, 130000,  
Ақтау қаласы, 5-ші ықшамаудан, 45 

№12 филиал 2004 жылғы 31 желтоқсан 
№1682-1945- Ф-л 

Қазақстан Республикасы, 140000, 
Павлодар қаласы, Набережная көшесі, 3 

№13 филиал 
 

2005 жылғы 16 наурыз 
№1069-1926- Ф-л 

Қазақстан Республикасы, 090000,  
Орал қаласы, Құрманғазы көшесі, 125 

№14 филиал 2006 жылғы 19 қаңтар 
№1535-1948 – Ф-л 

Қазақстан Республикасы, 150000, Петропавл 
қаласы, Ы.Алтынсарин көшесі, 168а 

 
№15 филиал 
 

2005 жылғы 29 желтоқсан 
№2677- 1958- Ф-л 
 

Қазақстан Республикасы, 160012, Шымкент 
қаласы, Рысқұлбеков көшесі, нөмірсіз,  
(Абай атындағы паркі) 

№16 филиал 2006 жылғы 20 маусым 
№32-1945-Ф-л 

Қазақстан Республикасы, 141200,  Павлодар 
облысы, Екібастұз қаласы, Ленин көшесі, 111 б

№17 филиал 2006 жылғы 04 желтоқсан 
№3795-1910-Ф-л 

Қазақстан Республикасы, 050046,  
Алматы қаласы, Розыбакиев көшесі, 103 а 

№18 филиал1                      - Қазақстан Республикасы, 050046,  
Семей қаласы, А.Ибраев көшесі, 153/16 

 
Банктің өкілдіктері жоқ. 

                                                 
1 Ескерту: 2006 жылдың 03 қазанындағы Банктің директорлар Кеңесінің шешіміне орай, Қазақстан 
Республикасының заңдарына және оның Қазақстан Республикасының әділет органдарында есептік тіркеуіне 
сәйкес  №18 филиалдың ашылуы бойынша шаралар өткізілуде. 
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10. Акционерлік қоғамның қаржылық есеп-қисабының аудитын жүзеге асырушы (жүзеге 
асырған) аудитордық ұйымның (аудитордың ата-жөні, бар болса әкесінің аты) сәйкес 
коллегияларға (қауымдастықтарға, палаталарға) жататындығы көрсетілген толық ресми аты. 
 
 
Аудитор: « КПМГ Audit» Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі 
 
Қазақстан Республикасының Қаржы министрлігі 2006 жылғы 06 желтоқсанда берген 
Қазақстан Республикасында  аудиторлық қызметпен шұғылдануға №0000021 мемлекеттік 
лицензия 
 
Мекен-жайы: Қазақстан Республикасы, 050051, Алматы қаласы, Достық даңғылы, 180, 
«Көктем» бизнес орталығы 
 
«КПМГ Audit» ЖШС Басқарушы серіктесі: Бердалина Жанат Колановна 
 
«КПМГ Audit » ЖШС  қауымдастықтардың мүшесі болып есептеледі:  
 
•    Қазақстан Республикасының аудиторлар палатасы 
•    Қазақстан Республикасындағы американдық аудиторлар палатасы  
•    Еуропалық Қазақстан бизнес қауымдастығы («ЕуроҚБҚ») 
•    Салық және инвестициялар жөніндегі халықаралық орталық («ITIC»).  
 
 
Барлық заңгерлік және қаржылық мәселелер бойынша  қызмет түрлерін көрсету туралы 
келісім жасалынған кеңсешілердің сәйкес коллегиялары (қауымдастықтары, палаталары)  
көрсетіліп жазылған толық ресми аты: 
Қаржы мәселелері жөніндегі кеңесші: «Сапа Аудит» Жауапкершілігі шектеулі серіктестік 
 
«Сапа Аудит» ЖШС мыналардың мүшесі болып есептеледі:  
 
•    Қазақстан Республикасының аудиторлар палатасы 
•    Қазақстан Республикасының Салық кеңесшілері палатасы.   
 
Заңды мәселелер жөніндегі кеңесшілер: жоқ. 
 
Жоғарыда көрсетілген тұлғалармен жасалынған келісім бұзылуы орын алған жағдайда, 
келісімнің бұзылуы қай жақтан басталғаны туралы мәлімет пен келісімді бұзудың себебі 
туралы мәлімет ұсынылуы керек.    
 
       Жоғарыда аталынған тұлғалармен сәйкестелінген қызмет көрсету туралы келісімдер 
2007 жылдың 01 мамырына дейін жарамды.  
 
 
 
11. Эмитенттін корпоративті  басқарма кодексінің қабылдану күні (егер оның қабылдануы 
қоғамның Жарғысымен қарастырылса.  
 
       Корпоративті басқару кодексі 2006 жылғы 17 тамызында жалғыз Акционердің 
шешімімен бекітілген.  
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2-ші бөлім. ЭМИТЕНТТІҢ БАСҚАРУ ОРГАНДАРЫ 
 
12. Эмитенттің басқару органдарының құрылымы. 
 
Банктің басқару органдарының құрылымы оның Жарғысымен айқындалған. 
Жарғыға сәйкес, Банктің органдары төмендегілер болып табылады: 
• жоғарғы орган – акционерлердің жалпы жиналысы (дауыс беруші акциялар бір 

акционерге тиесілі болған жағдайда - аталған акционер); 
• басқару органы – Директорлар кеңесі; 
• атқарушы орган – Басқарма; 
• бақылау органы– Аудиторлық комитет. 

 
Акционерлердің жалпы жиналысы  - Банктің жоғарғы органы болып табылады. 
Акционерлердің жылдық жалпы жиналысы қаржылық жыл аяқталғаннан кейін 5 айдың 

ішінде өткізілуге тиіс. 
Барлық дауыс беруші акциялар бір акционерге тиесілі болған жағдайда, акционерлердің 

жалпы жиналысы өткізілмейді. Қазақстан Республикасының заңнамасымен және Жарғымен 
акционерлердің жалпы жиналысының құзыретіне жатқызылған мәселелер бойынша 
шешімдерді ондай акционер жеке дара қабылдайды және жазбаша түрде ресімделуге 
жатады. 

Акционерлердің жалпы жиналысы Банктің кез келген өзге органдарының Банктің ішкі 
қызметіне қатысты мәселелер бойынша кез келген шешімінің күшін жоюға құқылы. 

Акционерлердің жалпы жиналысының айрықша құзыретіне төмендегі мәселелер жатады: 
• Жарғыға өзгертулер мен толықтырулар енгiзу немесе оның жаңа редакциясын бекiту; 
• Корпоративті басқару кодексін бекіту, оған толықтырулар мен өзгертулер енгізу 
• Банкті ерiктi түрде қайта ұйымдастыру немесе тарату; 
• Банктің жарияланған акцияларының санын және орналастырылмаған жарияланған акция 

түрлерін өзгерту туралы шешiм қабылдау; 
• Санақ комиссиясының сандық құрамы мен өкiлетттiктер мерзiмiн айқындау, оның 

мүшелерiн сайлау және олардың өкiлеттiктерiн мерзiмiнен бұрын тоқтату; 
• директорлар кеңесiнiң сандық құрамын, өкiлетттiктер мерзiмiн айқындау, оның 

мүшелерiн сайлау және олардың өкiлеттiктерiн мерзiмiнен бұрын тоқтату, сондай-ақ 
директорлар кеңесiнiң мүшелерiне сыйақы төлеу мөлшерi мен шарттарын айқындау; 

• Банктің аудитын жүзеге асыратын аудиторлық ұйымды айқындау; 
• Жылдық қаржылық есеп-қисапты бекiту; 
• Банктің есептiк қаржылық жылдағы таза табысын пайдалану тәртiбiн бекiту, жай 

акциялар бойынша  дивидендтер төлеу туралы шешiм қабылдау және жыл 
қорытындылары бойынша Банктің бiр жай акциясына шаққанда дивидендтер мөлшерiн 
бекiту; 

• Жарғының ережелерімен көзделген жағдайлар орын алған кезде Банктің жай және 
артықшылықты акциялары бойынша дивидендтер төлемеу туралы шешiм қабылдау; 

• жиынтығында Банкке тиесiлi активтердiң барлығының жиырма бес және одан көп 
пайызын құрайтын активтердiң бiр немесе бiрнеше бөлiгiн табыстау арқылы Банктің өзге 
заңды тұлғаларды құруға немесе қызметiне қатысуы туралы шешiм қабылдау; 

• Банктің акционерлердiң жалпы жиналысын шақыру туралы акционерлерге хабарлау 
нысанын айқындау және осындай ақпаратты баспасөз басылымында орналастыру туралы 
шешiм қабылдау; 

• Банктің акция сатып алуда акцияның бағасын анықтау әдісін Қазақстан 
Республикасының акционерлік қоғамдар туралы заңнамасына сәйкес бекіту 

• Акционерлердiң жалпы жиналысының күн тәртiбiн бекiту; 
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• акционерлерге Банктің қызметi туралы ақпарат беру тәртiбiн айқындау, соның iшiнде 
баспасөз басылымын айқындау; 

• «алтын акцияны» енгізу және күшін жою; 
• Қазақстан Республикасының заңнамасымен және Банктің Жарғысымен олар бойынша 

шешiмдер қабылдау акционерлердің жалпы жиналысының айрықша құзыретiне 
жатқызылған өзге мәселелер. 

 
Директорлар кеңесі – Қазақстан Республикасының заңнамасымен және Жарғымен 

акционерлердің жалпы жиналысының айрықша құзыретiне жатқызылған мәселелердің 
шешімін қоспағанда, Банктің қызметіне жалпы басшылықты жүзеге асырушы басқару 
органы. 

Директорлар кеңесінің айрықша құзыретіне төмендегі мәселелер жатады: 
• Банктің қызметiнiң басым бағыттарын айқындау; 
• Акционерлердiң жылдық және кезектен тыс жалпы жиналыстарын шақыру туралы 

шешiм қабылдау; 
• жарияланған акциялардың санының шектерiнде Банктің акцияларын орналастыру 

(өткізу) және оларды орналастыру бағасы мен тәсілдері, орналастырылған(өткізілетін) 
акциялардың саны туралы шешiм қабылдау; 

• Банктің орналастырылған акцияларды және басқа бағалы қағаздарды өтеуiн төлеп алуы 
туралы шешiм қабылдау; 

• Банктің жылдық қаржылық есеп-қисабын алдын ала бекiту; 
• Есептiк қаржылық жыл үшiн төленетiн акцияларды қоспағанда, жай акциялар бойынша 

дивидендтер төлеу туралы шешiм қабылдау және бiр жай акцияға дивиденд мөлшерiн 
айқындау; 

• Банктің облигациялары мен бағалы қағаздарының туындыларын шығару шарттарын 
айқындау; 

• Банктің Басқармасының сандық құрамын, өкiлеттiктер мерзiмiн айқындау, оның 
басшысын және мүшелерiн (атқарушы органның функцияларын жеке дара жүзеге 
асырушы тұлғаны) сайлау, сондай-ақ олардың өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату; 

• Банктің Басқармасының басшысы мен мүшелерiнiң (атқарушы органның функцияларын 
жеке дара жүзеге асырушы тұлғаның) лауазымдық айлықақыларының мөлшерлерiн және 
еңбегiне ақы төлеу мен сыйақы беру шарттарын айқындау; 

• Ішкi аудит қызметiнiң жұмыс тәртiбiн, Ішкi аудит қызметiнiң жұмыскерлерiне еңбекақы 
төлеу және сыйлықақыландыру мөлшерiн және шарттарын айқындау; 

• Бағалаушының және аудиторлық ұйымның қызметтерiне ақы төлеу мөлшерiн айқындау; 
• Банктің iшкi қызметiн реттейтiн (Басқарма Банктің қызметiн ұйымдастыру мақсатында 

қабылдайтын құжаттарды қоспағанда) құжаттарды, соның ішінде  Банктің қызметiне 
байланысты тәуекелдіктерді шектейтін саясаттар мен рәсімдерді бекiту және 
тәуекелдіктер мониторингі; 

• Банктің филиалдары мен өкiлдiктерiн және құру және жабу туралы шешiмдер қабылдау 
және олар туралы ережелердi бекiту; 

• Банктің басқа ұйымдарды құруға және олардың қызметiне қатысуы туралы шешiм 
қабылдау; 

• Банктің мiндеттемелерiн оның меншiктi капиталының мөлшерiнiң он және одан көп 
пайызын құрайтын шамаға ұлғайту туралы шешiм қабылдау; 

• Бұрынғы тіркеушімен келісімшарт үзілген жағдайда, Банктің тiркеушiсiн таңдау; 
• Банк немесе оның қызметi туралы қызмет, коммерциялық немесе өзге бiр заңмен 

қорғалатын құпияны құрайтын ақпаратты айқындау; 
• iрi мәмiлелер мен Банк жасауға мүдделi өзге де мәмiлелер жасасу туралы шешiм 

қабылдау; 



 
 

 
 
 

 
9

• Қазақстан Республикасының заңнамасымен және Банктің Жарғысымен көзделген, 
акционерлердiң жалпы жиналысының айрықша құзыретiне жатпайтын өзге мәселелер. 

 
       Банктің директорлар Кеңесі Жарғы бойынша Банк Басқармасының құзыретіне жататын 
мәселелер бойынша шешім қабылдауға құқылы емес,  сонымен қатар, акционерлердің 
Жалпы жиналысының шешімдеріне қарсы шешімдер қабылдауға құқылы емес.  
       Банктің Басқарманың төрағасы лауазымы бойынша директорлар Кеңесінің мүшесі болып 
табылады, бірақ  директорлар Кеңесінің  төрағасы болып сайланбайды. 
       Директорлар Кеңесі 6(алты) адамнан тұрады, оның 2 (екеуі) тәуелсіз директорлар. 
      Директорлар Кеңесінің төрағасы директорлар Кеңесінің  жұмысын ұйымдастырады,оның 
отырыстарын жүргізеді,Банктің Жарғысымен анықталған басқа қызметтерін іске асырады. 
Директорлар Кеңесінің  төрағасы жоқтығында,оның қызметін директорлар Кеңесінің шешімі 
бойынша директорлар Кеңесінің мүшелерінің біреуі атқарады. 
 
      Банктің күнделік қызметін атқаратын Банктің атқару органы Басқарма болып табылады, 
оның жұмысының тиімділігіне жауапкершілік артады.  
      Банктің басқармасы акцианерлердің Жалпы жиналысының және директорлар Кеңесінің  
шешімдерін орындайды.  
       Басқарманың біліктілігіне жатады:   
• Банк атынан іс-әрекет, сонымен бірге оның мүддесін ұсыну;    
• Қазақстан Республикасының заңдылығымен және Банктің Жарғысымен анықталған Банк 

атынан мәмілелерді жасау;   
• Акционерлердің жалпы жиналысмен немесе Директорлар Кеңесімен Банктің Жарғысына 

сәйкес  барлық сұрақтарды алдын ала қарау,және сәйкес материалдардың ұсыныстардың, 
жобалардың шешімдерін дайындау;   

• Банктің құрылым бөлімшелерінің басқару қызметінің сұрақтарын шешу;   
• Банктің қызметкерлерімен Қазақстан Республикасының заңдылығның сақтауын 

қамтамасыз ету;   
• Банктік және басқа операцияларының іске асыруында  болатын сұрақтардың жедел 

шешуі;   
• Банктің қызметін ұйымдастыру мақсатында құжаттарды қарау және бекіту;   
• Штаттарды бекіту, таңдау сұрақтарын шешу, кадрлерді орналастыру және дайындау;   
• Банктің барлық қызметкерлерімен орындауға міндетті шешімдердің (қаулылардың) және 

нұсқаулардың жариялануы;   
• Есепке алу, есеп, ішкі бақылау ұйымдастыру сұрақтарын шешу;   
• Банктің Басқармасының Төрағасының ұсынысы бойынша, Банктің Басқармасының 

қарауына енгізілген басқа сұрақтардың қарауы мен  шешімі.   
      Банктің акционерлі және қызметкерлері  Банктің Басқарманың мүшелері болуы мүмкін, 
бірақ оның акционерлері болып табылмайды.   
      Банктің Басқарманың Төрағасы акционерлердің және директорлар Кеңесінің 
шешімдерінің орындалыуын ұйымдастырады, Банктың атынан үшінші тұлғалармен әрекет 
жасайды және Қазақстан Республикасының заңнамасымен, Банктің Жарғысымен және 
акционерлердің жалпы жиналысымен және директорлар Кеңесімен анықталған басқа 
қызметтерді іске асырады.   
 
       Ішкі аудит қызметі (Аудиторлық комитет ) Банктің қаржы-шаруашылық қызметіне 
бақылау іске асырады және  3 (үш) адамнан тұрады,тікелей директорлар Кеңесіне бағынады, 
оның алдында өз жұмысы туралы есеп береді.    
     Ішкі Аудит қызметі кез келген уақытта өз бастамасы немесе директорлар Кеңесінің 
тапсырмасы  бойынша, Банктің Басқарманың қызметін тексеруін өткізуге құқылы.   
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      Ішкі аудит осы мақсатпен Банктің барлық құжаттамасын қарауға құқықты. Сонымен 
қатар ол міндетті түрде акционерлердің жалпы жиналысымен бекітілгенге дейін, Банктің 
жылғы қаржы есебін тексереді. Ішкі аудит Банктің ішкі ережелері мен рәсімін сақтауын 
қадағалайды,ішкі және сыртқы аудиторлардың есебімен және Қазақстан Республикасының 
Ұлттық мемлекеттік реттеу органының  тексеру нәтижелерімен танысады.  
 
 
13. Эмитенттің директорлар Кеңесінің мүшелері.  

 
Аты-жөні, 

әкесінің аты 
 
 

 
Туған 
жылы 

Ақырғы екі 
жылғы және  

қазіргі уақытта, 
сонымен бірге  

қосымша жұмыс 
атқарған қызметтері 

Банктің 
Жарғылы 
капита-
лындағы  

үлесі 

Банктің  
еншілес 

және тәуелді 
ұйымдарының 

Жарғылы 
капиталындағы 

үлесі 

Алғашқы 
екі жыл 

мерзімінде 
директорлар 

Кеңесінің 
құрамындағы 

өзгерістер 

Машкевич  
Александр 23.02. 1954ж. 

15.09.1998 ж. - қазіргі 
уақытқа дейін 
«Еуразиялық банк» 
АҚ директорлар 
Кеңесінің Төрағасы 

 
жоқ 

 
жоқ 

 
жоқ 

Ибрагимов 
Аділжан  
Рахманұлы  

05.06. 1953ж. 

14.09.1998 ж. - қазіргі 
уақытқа дейін 
«Еуразиялық банк» 
АҚ директорлар 
Кеңесінің мүшесі 

жоқ жоқ жоқ 

Шодиев 
Патох 15.04. 1953ж. 

14.09.1998 ж.- қазіргі 
уақытқа дейін 
«Еуразиялық банк» 
АҚ директорлар 
Кеңесінің мүшесі 

жоқ жоқ жоқ 

 
 
Конопасевич 
Александр 
Викторивич 
 
 
 

27.03. 1970ж. 

08.08.2005 ж. - қазіргі 
уақытқа дейін 
«Еуразиялық банк» 
АҚ директорлар 
Кеңесінің 
мүшесі,Басқарманың 
Төрағасы 
04.07.2005- 
«Еуразиялық банк» 
АҚ директорлар 
Кеңесінің мүшесі 
міндетін- 
Басқарманың 
Төрағасы міндетін 
атқарушы 
03.06.2004 ж. -
«Еуразиялык несие 
серіктестігі» ЖШС 
Басқарманың 
Төрағасы 

 
жоқ 

 
жоқ 

04.07.2005 ж. 
жалғыз  
акционер 
шешімімен 
директорлар 
Кеңесінің  
мүшесі міндетін 
атқарушы болып  
сайланған  
(Қазақстан 
Республикасының 
қаржылық нарық 
және қаржылық 
ұйымдарды 
қадағалау жөніндегі 
Агенттігінің 
шешімімен 
Директорлар 
Кеңесінің мүшесі-
Басқарма Төрағасы 
қызметіне сайланды 
(04.08. 2005 ж.       
№ 259 хаттама)) 
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  Директорлар Кеңесінің тәуелсіз мүшелері. 
 
 

Аты-жөні, 
бар болса 

әкесінің аты 
 
 

 
 

Туған 
Жылы 

Ақырғы екі 
жылғы және 

қазіргі уақытта, 
сонымен бірге 

қосымша жұмыс 
атқарған қызметтері 

 
Банктің 

Жарғылы 
капита-
лындағы  

үлесі 

Банктің   
еншілес және 

тәуелді 
ұйымдарының 

Жарғылы 
капиталын-
дағы үлесі 

Алғашқы 
екі жыл 

мерзімінде 
директорлар 

Кеңесінің 
құрамында 
өзгерістер

Адылов 
Руслан 
Султанход-
жаұлы   
 

21.02.1976 ж. 

 26.10.2005 ж. –қазіргі 
уақытқа дeйін 
«Еуразиялық банк» 
АҚ директорлар 
Кеңесінің мүшесі 
05.09.2005 ж. – 
«Еуразиялық банк» 
АҚ директорлар 
Кеңесінің мүшесінің 
міндетн атқарушы  
01.02.2005 ж. –қазіргі 
уақытқа дейін «S.P.I. 
Central Asia» ЖШС 
директорының 
орынбасары  
05.07.2004 ж. – 
«Восток-Импэкс» 
ЖШС директор 
орынбасары  
 

жоқ Жоқ 

05.09.2005 ж. 
жалғыз акционер 
шешімімен 
директорлар 
Кеңесінің 
мүшесінің 
міндетін 
атқарушы  
болып сайланды  
(Қазақстан 
Республикасының 
қаржылық нарық 
және қаржылық 
ұйымдарды 
қадағалау жөніндегі 
Агенттігінің 
шешімімен 
Директорлар 
Кеңесінің мүшесі 
қызметіне сайланды 
(26.10. 2005.ж. 
№ 384 хаттама)) 

Шадиев 
Орифджан 
Кабулович 

21.08.1973 ж. 

 09.01.2006 ж. 
қазіргі уақытқа дейін 
«Еуразиялық банк» 
АҚ директорлар 
Кеңесінің мүшесі 
05.09.2005 ж. –  
қазіргі уақытқа дейін 
«Еуразиялық банк» 
АҚ директорлар 
Кеңесінің мүшесінің 
міндетін атқарушы 
 01.02.2004 ж. – 
қазіргі уақытқа дейін 
МЭК «Транссистема» 
ЖШС Бақылау 
Кеңесінің Төрағасы 
  

жоқ жоқ 

05.09.2005 ж. 
жалғыз акционер 
шешімімен 
директорлар 
Кеңесінің 
мүшесінің міндетін 
атқарушы болып 
сайланды 
(Қазақстан 
Республикасының 
қаржылық нарық 
және қаржылық 
ұйымдарды 
қадағалау жөніндегі 
Агенттігінің 
шешімімен 
Директорлар 
Кеңесінің мүшесі 
қызметіне сайланды  
(06.01 2006.ж  
№ 4 хаттама)) 

     Банктің жалғыз акционерінің шешімімен:  
• 14.04.2005 ж. Директорлар кеңесінің мүшесінің міндетін атқарушы болып Доминов 

Евгений Евгеньевич мырза сайланды; 
• 04.07.2005ж. Доминов Евгений Евгеньевич мырзаның Директорлар кеңесі мүшесінің 

міндетін атқарушы уәкілеті тоқтатылды. 
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14. Эмитенттің атқару органы (Басқарманың мүшелері). 

аты-жөні,  
бар болса  

әкесінің аты 
туған күні 

соңғы екі жылғы және қазіргі уақытта, 
сонымен бірге қосымша жұмыс 

атқарған қызметтері 

Банктің 
жарғылық 
капиталында
ғы үлесі 

Басқа 
ұйымдар-
дың 
жарғылық 
капиталын-
дағы үлесі  

Конопасевич 
Александр 
Викторович 

27.03.1970 ж. 

08.08.2005 ж.- қазіргі уақытқа дейін - 
«Еуразиялық банк» АҚ Басқарма 
Төрағасы 
04.07.2005 ж. – «Еуразиялық банк» 
АҚ Басқарма Төрағасының міндетін 
атқарушы 
03.06.2004 ж. – «Еуразиялық несие 
серіктестігі» ЖШС Басқарма 
Төрағасы 

жоқ жоқ 

Атарбаев 
Габдулла 
Рашитович 

12.11.1963 ж. 

23.08.2005 ж. – қазіргі уақытқа дейін - 
«Еуразиялық банк» АҚ Басқарма 
Төрағасының бірінші орынбасары 
26.07.2005 ж. – «Еуразиялық банк» 
АҚ Басқарма Төрағасының 
орынбасары   
04.05.2005 ж. – «Еуразиялық 
банк»АҚ Басқарма Төрағасының  
орынбасарының міндетін атқарушы 
12.04.2004 ж. – «Еуразиялық 
банк»АҚ басқарушы директоры 

жоқ жоқ 

Медведева  
Татьяна 
Леонидовна 

05.05.1965 ж. 

26.07.2005 ж. - қазіргі уақытқа дейін - 
«Еуразиялық банк» АҚ Басқарма 
Төрағасының орынбасары 
04.05.2005 ж. –  «Еуразиялық банк» 
АҚ Басқарма Төрағасының 
орынбасарының міндетін атқарушы 
05.09.2003 ж. – «Еуразиялық 
банк»АҚ заң департаментінің 
директоры 
02.06.2003 ж. – «Еуразиялық банк» 
ЖАҚ  заң департаментінің директоры 
21.03.2007 ж. – қазіргі уақытқа дейін - 
Eurasian Capital B.V директоры , 
Нидерланды, Амстердам 

жоқ жоқ 

Ахмедов 
Эльдар  
Исмаилович  

17.03.1966 ж. 

24.02.2006 ж.- қазіргі уақытқа дейін - 
«Еуразиялық банк» АҚ Басқарма 
Төрағасының орынбасары  
14.01.2006 ж. - «Еуразиялық банк» 
АҚ Басқарма Төрағасының 
орынбасарының міндетін атқарушы 
22.01.2002 ж. - «Казкоммерцбанк» АҚ 
бөлшек сауда бизнесі 
департаментінің директоры  

жоқ жоқ 
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Утемисов 
Пернебек 
Исабекович 
 

25.06.1974 ж. 

29.12.2006 ж. - қазіргі уақытқа дейін 
- «Еуразиялық банк» АҚ Басқарма 
Төрағасының орынбасары 
01.11.2006 ж. –  «Еуразиялық Банк» 
АҚ Басқарма төрағасының 
орынбасары міндетін атқарушы 
15.09.2005 ж. –  « Еуразиялық 
несиелік серіктестік» ЖШС 
Басқарма Төрағасы 
01.02.2005 ж. - «Қазақстан Халық 
Банкі» АҚ шағын бизнеске сату 
департаментінің шағын бизнеске 
сатуды қолдау басқармасының 
бастығы 

 
жоқ 
       

       жоқ 

Акпеисова 
Раиса 
Зарифовна 

23.06.1951 ж. 

15.04.2007 ж. – қазіргі уақытқа дейін - 
Басқарма мүшесі, «Еуразиялық банк» 
АҚ басқарушы директоры 
05.09.2003 ж. – «Еуразиялық банк» 
АҚ Басқарма Төрағасының 
орынбасары  
13.05.2002 г. – «Еуразиялық банк» 
ЖАҚ Басқарма Төрағасының 
орынбасары  

жоқ жоқ 

Берлизев 
Василий 
Николаевич 

16.01.1956 ж. 

15.04.2007 ж. – қазіргі уақытқа дейін -
Басқарма мүшесі, «Еуразиялық банк» 
АҚ басқарушы директоры  
23.08.2005 ж. –  «Еуразиялық банк» 
АҚ Басқарма Төрағасының 
орынбасары 
26.07.2005 ж. - «Еуразиялық банк» 
АҚ Басқарма Төрағасының бірінші 
орынбасары 
04.05.2005 ж. – «Еуразиялық банк» 
АҚ Басқарма Төрағасының бірінші 
орынбасарының міндетін атқарушы 
05.01.2005 ж. – «Еуразиялық банк» 
АҚ тәуекелді басқару және 
экономикалық сараптау 
департаментінің директоры 

жоқ жоқ 

Шунаева 
Салтанат 
Амангосовна 

22.07.1974 ж. 

06.06.2005 ж. – қазіргі уақытқа дейін - 
«Еуразиялық банк»АҚ Басқарма 
мүшесі, Басқарушы директоры- 
халықаралық қарым-қатынас 
департаментінің директоры  
01.04.2004 ж. – «Еуразиялық 
банк»АҚ Басқарма мүшесі, 
Басқарушы директоры 

жоқ жоқ 
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Костян 
Александр 
Викторович 

05.07.1960 ж. 

26.07.2005 ж. - қазіргі уақытқа дейін - 
«Еуразиялық банк» АҚ Басқарма 
мүшесі, Басқарушы директоры – 
корпоративтік қарым – қатынас 
департаментінің директоры   
06.06.2005 ж. – «Еуразиялық 
банк»АҚ Басқарушы директоры - 
корпоративтік қарым-қатынас 
департаментінің директоры 
04.05.2005 ж. – «Еуразиялық банк» 
АҚ Басқарма мүшесінің міндетін 
атқарушы, несиелендіру 
департаментінің директоры  
02.06.2003 ж. –  «Еуразиялық 
банк»ЖАҚ несиелендіру 
департаментінің директоры 

       жоқ жоқ 

Ким  
Евгений 
Валерьевич 

01.03.1977 ж. 

15.04.2007 ж. – қазіргі уақытқа дейін - 
«Еуразиялық банк» АҚ Басқарма 
мүшесі, Басқарушы директоры 
30.01.2006 ж. -  «Еуразиялық банк» 
АҚ Басқарма төрағасының кеңесшісі 
01.05.2005 ж. - Әзірбайжан 
микроқаржыландыру банкінің банк 
кеңесшісі, Баку қ., Әзірбайжан 

      
     жоқ    жоқ         

 
 
 
 
15. Негізгі тармақ акционерлік қоғамдармен толтырылмайды.       
 
 
16. Директорлар Кеңесінің, атқару органдарының мүшелеріне және эмитенттің басқа басқару 
тұлғаларына төленетін сыйақы.    
 
Облигациялар шығару шешімін қабылдау мерзімінен өткен, соңғы үш айдың (2007 жылғы 
ақпан, наурыз, сәуір айлары) ақша түрінде сыйақы Банктің директорлар Кеңесінің, 
басқарманың мүшелеріне және басқа басқару тұлғаларына  85 824 423,00 ( сексен бес 
миллион сегіз жүз жиырма төрт мың төрт жүз жиырма үш ) теңге 00 тиын төленген.   
  
  Облигациялар шығару шешімін қабылдау мерзімінен бастап, соңғы он екі ай ішінде жоғары 
аталған тұлғаларға төленетін  сыйақыаның жобаланған жалпы көлемі 343 297 692,00 (үш жүз 
қырық үш миллион екі жүз тоқсан жеті мың алты жүз тоқсан екі) теңге 00 тиын 
құрастырады.    
 
 
          
17. Эмитенттің ұйымдастыру құрылымы.    
 
1) Банктің құрылымдық бөлімшелері осы облигациялық бағдарлама шығарылымының 
Проспектіне №1 қосымшада берілген. 
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2) Эмитенттің қызметкерлерінің жалпы саны, соның ішінде эмитенттің филиалдарының 
және өкілдіктерінің жұмысшылары. 

адамдар 
Банк жалпы саны тізім бойынша орташа саны 

Бас банк 470 461 
Филиалдары 1028 989 

Барлығы 1498 1450 
 
 
3) Банктің құрылымдық бөлімшелерінің жетекшілері туралы мәліметтер. 

аты-жөні, бар болса 
әкесінің аты 

туған 
жылы 

құрылым бөлімшесі қазіргі уақытта 
атқаратын қызметі 

Шунаева  
Салтанат 
Амангосовна 

1974  Халықаралық қатынастар 
департаменті 

Басқарма мүшесі, 
басқарушы директор - 
департамент директоры

Костян  
Александр 
Викторович 

1960 Корпоративтік қарым - 
қатынастар департаменті 

Басқарма мүшесі, 
басқарушы директор - 
департамент директоры

Бичурина Анна 
Александровна 1974 Бухгалтерлік есеп және  

есеп-қисап  департаменті 
Бас бухгалтер- 
департамент директоры

Глущенко Сергей 
Тимофеевич  1958 Басқару аппараты Атқарушы директор 

Тухватулин Руслан 
Равхатович 1974  Филиалды банкинг  

департаменті  
Департамент 
директоры 

Андриенко Евгений 
Валерьевич 1980  Тәуекелдік департаменті  Департамент 

директоры 
Исенова Дина 
Сериковна 1968  Клиенттерге қызмет көрсету 

департаменті 
Департамент 
директоры 

Махмутов Виталий 
Рафикович 1975 Заң департаменті Департамент 

директоры 
Нургалиев Мереке 
Сансызбаевич 1959  Ақпаратты технологиялар 

департаменті  
Департамент 
директоры 

Ильяшенко Наталья 
Юрьевна 1968 Банктік операцияларға  

әкімшілік ету департаменті  
Департамент 
директоры 

Рябухин Максим 
Александрович 1979 Қаржы департаменті Департамент 

директоры 
Улжабаева Анар 
Сундетовна  1972 Бизнес және сауданы дамыту 

департаменті  
Департамент 
директоры 

Сарсымбаев  
Михаил  
Жунусович 

1957 
Қарыздардың құрылымын  
қайта қарау және кепілдіктерін 
қамтамасыз ету департаменті    

Департамент 
директоры 

Ибраев Максут 
Рафиканович 1964 Ресурстар департаменті Департамент 

директоры 
Джапаров Ельтуган 
Нурлыбаевич 1955 Қауіпсіздік департаменті  Департамент 

директоры 
Соловьев Станислав 
Николаевич 1976  

Қазынашылық департаменті 
Департамент 
директоры 

Газямова Светлана 
Смолиновна 1962  Қызметкерлермен жұмыс  

жүргізу басқармасы Басқарма бастығы 
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Раскильдинова 
Раушан Жапарбековна 1952  Ішкі аудит басқармасы Басқарма бастығы 

Амреева Айгерим 
Амангельдиевна 1978 Төлем карточкалар басқармасы Басқарма бастығы 

Сергеева Антонида 
Петровна 1944 Әдіснама басқармасы Басқарма бастығының 

міндетін атқарушы 
Колкунова Ольга 
Валериевна 1972 Кастодиалды операциялар 

басқармасы Басқарма бастығы 

Степанова Мария 
Геннадьевна  1977 Комплаенс – контроль 

басқармасы Басқарма бастығы 

Шеганов Владимир 
Николаевич 1970 Телекоммуникация мен 

техникалық қолдау көрсету Басқарма бастығы 

Бергарипова Алия 
Валерьевна 1981 «Shelf Product» басқармасы Басқарма бастығы 

Садыкова Ризвангуль 
Акимжановна 1967 Кассалық операциялар бөлімі Бөлім бастығы 

Елубаев Болат 
Бексултанович 1959 Инкассация мен бағалы  

заттарды тасымалдау бөлімі Бөлім бастығы 

 
 
Банктің филиалдары мен өкідіктері және олардың басшылары туралы мәліметтер: 

бірінші басшының аты-жөні,  
бар болса  әкесінің аты туған жылы филиалдін нөмірі 

Геберт Лидия Ивановна  1951 №1 

Нуганова Алия Тулеуханова 1960 №2 

Акинбеков Бақытжан Желеуханович 1964 №3 
Альдишев Рустем Хайрулаевич 1976 №4 
Муканов Мурат Серикович  1972 №5 
Мусина Гульнара Галиевна 1962 №6 
Жиентаев Марат Бакиджанович 1969 №7 
Турганбеков Алмаз Асилмуратович 1965 №8 
Мухамадиева Айгуль Калматаевна 1961 №9 
Салимов Куаныш Дуйсенбекович 1975 №10 
Жумангарин Еркин Макашевич 1977 №11 
Шадиев Жандаулет Кенжетаевич 1970 №12 
Наурызгалиев Кайыржан Махсотович 1979 №13 
Искаков Жаслан Мадьярович  1978 №14 
Мусаев Мухтар Абдибаевич 1961 №15 
Каримов Талгат Зейноллинович 1969 №16 
Ермолаев Николай Андреевич 1979 №17 
Кунафин Асет Касенович 1977 №18 
 
Банктің өкілдіктері жоқ. 
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3-ші бөлім. ЭМИТЕНТТІҢ АКЦИОНЕРЛЕРІ (ҚАТЫСУШЫЛАРЫ) ЖӘНЕ ҮЛЕСТЕС 
ТҰЛҒАЛАРЫ 

 
 
 
18. Эмитенттің акционерлері (қатысушылары).    
 
1) Эмитенттің акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы саны және эмитенттің  
үлестерінің он және оданда көп пайыздарына (орналастырылған және дауыс беретін 
акциялардың) иеленген акционерлер (қатысушылар) туралы ақпарат.      

№ 
р/с. Толық атауы Қысқаша атауы Заңды тұлғаның 

орналасқан жері 

Төленген 
жарғылы 

капиталында
ғы үлесі  

% 

1. 
 
 

 «Еуразиялық қаржы-
өнеркәсіптік компания» 
Акционерлік қоғамы 

«ЕҚӨК» АҚ 

Қазақстан 
Республикасы, 
050002, Алматы 
қаласы, Қонаев көшесі, 
56 

100 

 
 
 
 
 
2) Эмитенттің тікелей акционерлері (қатысушылары) емес,бірақ эмитенттің қызметін басқа 
ұйымдар арқылы тексеруге құқылы  тұлғалар туралы мәліметтер.   

Аты-жөні,  
бар болса  

әкесінің аты 
Ұйымның атауы Дәрежесі 

Жарғылы 
капиталға

қатысу 
үлесі 

 % 

Шодиев Патох «Еуразиялық қаржы-өнеркәсіптік 
компания» АҚ Акционер 33,33 

Машкевич Александр   «Еуразиялық қаржы-өнеркәсіптік 
компания» АҚ Акционер 33,33 

Ибрагимов Алиджан 
Рахманович 

«Еуразиялық қаржы-өнеркәсіптік 
компания» АҚ Акционер 33,33 
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19.  Эмитент  акциялардың (үлестердің) он және оданда көп пайыздарына иеленген, заңды 
тұлғалар туралы мәліметтер.   
  

Заңды  
тұлғаның  

толық  
атауы 

Орналасқан жері Қызмет түрі 

Бірінші 
басшының 
аты-жөні, 
бар болса 

әкесінің аты 

Жарғылық 
капиталдағы 

үлесі, % 

Eurasian Capital 
B.V. 

Нидерланды, 
Роттердам(Schouwburgplein 
30-34, 3012 CL Rotterdam, 
the Netherlands) 

Қаржылық 

Медведьева 
Татьяна 
Леонидовна 
және Equity 
Trust Co.N.V. 

100 

«Сенім» Ашық 
жинақтаушы 
зейнетақы қоры» 
Акционерлік 
қоғамы 

Қазақстан Республикасы, 
Алматы қ., М.Маметова к., 3

Қаржылық 
делдал 

Ерекешева 
Жамал 
Казиевна 

100 

«Еуразия» 
сақтандыру 
қоғамы» 
Акционерлік 
қоғамы 

Қазақстан Республикасы, 
Алматы қ., Желтоқсан к., 59

Сақтандыру 
қызметін 
көрсету  

Уманов 
Борис 
Григорьевич 

100 

«Bailyk Asset 
Management 
Зейнетақы 
активтерін 
инвестициялық 
басқару ұйымы» 
Акционерлік 
қоғамы 

Қазақстан Республикасы, 
Алматы қ., Құрманғазы к., 
95 

Қаржылық 
делдал 

Сахипов 
Даулет 
Мухтарович 

100 

«Орта Азиялық 
Траст 
компаниясы» 
Акционерлік 
қоғамы 

Қазақстан Республикасы, 
Астана қ., Қабанбай батыр 
даңғылы, 30 

Брокерлік 
және 
дилерлік 

Акбусинов 
Хайдар 
Шакирович 

100 
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20. Эмитент қатысатын өндірістік, банктік, қаржы топтар, холдинг, концерін, 
ассоциация,консорциум туралы мәліметтер.   

Кіру мерзімі Ұйымның атауы Орналасқан жері 

 
1996 жылғы мамыр  

 «Қазақстан қор биржасы»  
Акционерлік қоғамның мүшесі 

Казақстан Республикасы 
050000, Алматы қаласы, 
Айтеке Би көшесі, 67 

1997 жылғы шілде 
S.W.I.F.T. SCRL бүкіл әлемдік Банк 
аралық қаржы телекоммуникациялар  
қоғамының қатысушысы 

Avenue Adele 1, B-1310, 
La Hulpe, Belgium 

1999 жылғы қазан Қазақстан финансистерінің 
ассоциациясының мүшесі 

Казақстан Республикасы 
050000, Алматы қаласы, 
Айтеке Би көшесі, 67 

2000 жылғы ақпан  

Қазақстан Республикасының жеке 
тұлғалардың салымдарының 
(депозиттерінің) міндетті түрде  
ұйымдық кепілдеу (сақтандыру) 
жүйесінің қатысушысы 

Казақстан Республикасы 
050000, Алматы қаласы, 
Айтеке Би көшесі 67 

2000 жылғы қараша  «VISA International» халықаралық  
төлем жүйесінің қатысушысы 

VISA International Serviсe 
Association Мәскеулік 
өкілеттілігі, Дукат Плейс 2  
 Гашек атындағы көше, 7, үй 
850, офис Мәскеу, 123056 

2000 жылғы қараша Банктік сарапшылар клубының мүшесі

Мәскеу, Средний 
Овчиниковский тұйык көшесі, 
4 пәтер 1 құрылыс (сараптау) 
орталығы 

2001 жылғы науырыз Евразиялық өндіріс  
ассоциациясының мүшесі  (ЕӨА) 

Казақстан Республикасы, 
010000, Астана қаласы, 
Қабанбай батыр көшесі, 30 

2002 жылғы маусым «Ұлттык Процессинг орталағы» АҚ 
Казақстан Республикасы 
050040, Алматы қаласы, 
 Көктем -3 ықшам ауданы, 21 

2004 жылғы қазан «Қазақстанның ипотекалық  
несиелерді кеплдендіру қоры» АҚ 

Казақстан Республикасы 
050091, Алматы қаласы, 
 Панфилов көшесі, 98 

2006жылғы ақпан «Бірінші несиелік бюро» ЖШС 

Казақстан Республикасы 
050059, Алматы қаласы, 
 Самал-2 ықшамауданы, 
Жолдасбеков көшесі, 97 

 
21. Эмитенттің басқа үлестес тұлғалары туралы мәліметтер.  
       Негізгі Проспект 13, 14, 18, 19 тармақтарына сәйкес көрсетілмеген  банктің  басқа 
пікірлесу тұлғалары  туралы мәліметтер, № 2  Қосымшасында көрсетілген.   
 
 
22. Үлестес тұлғалардың қатысуымен мәмілелер.   
       Қазақстан Республикасының заңдылығына және банктің ішкі құжатарына сәйкес, 
берілген ақпарат қалай банктік, солай коммерциялық құпия болып табылады. Соған 
байланысты берілген ақпарат шектелмеген тұлғалардың ортасында көпшілік қолды болып 
табылмайды және Өкілетті органға бөлек қосымша ретінде көрсетілген.   
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4-ші бөлім. ЭМИТЕНТТІҢ  ҚЫЗМЕТІНІҢ СИПАТТАМАСЫ 
 
  
23.  Эмитенттің қызметіндегі, сонымен бірге эмитенттің  қызметінің негізгі түрлері бойынша 
жалпы тенденцияларының  сипаттамасы.  
 
Эмитенттің бәсекелері  болып табылатын, ұйымдар туралы мәліметтер.   
 
 
       Қазақстан Республикасында екі дәрежелі банктік жүйе бар:   
 
 - бірінші дәреже- Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі;   
 - екінші дәреже – Қазақстан Республикасының заңдылық актілерімен анықталған, ерекше 
заңды мәртебесі бар, «Қазақстан Даму Банкісі» АҚ –нан басқа, барлық коммерциялық 
банкілер.   
 
       2004 жылғы мемлекеттің  барлық  қаржы институттары Қазақстан Республикасының 
Ұлттық Банкі құрылымынан бөлінген қаржы рынокті реттеу және қадағалау бойынша 
Қазақстан Республикасының Агенттігілерімен және қаржы ұйымдарымен реттеледі.   
      Мемлекеттің банктік жүйесін реттеу және қорғау мақсатында, капиталдың 
жеткіліктілігіне таратылу коэффицентілеріне талаптарын, бугалтерлік есептің жергілікті 
үлгіқалыпын  халықаралық  үлгіқалыпқа жақындатуын қосқанда, банктің секторының қайта 
құрылуы 1996 жылы халықаралық пруденциалдық нормативтерінен енгізуінен   басталды. 
Соңғы жылдар бойы қазақстандық банк жүйесі ТМД елдері арасындағы динамикалы дамып 
келе жатқан болып саналады. Қазақстан Республикасының қаржы рыноктары мен қаржы 
ұйымдарды реттеу және қадағалау  Агенттігі  капиталдың жеткіліктігін (Базел комитетімен 
анықталған халықаралық үлгіқалыптарға сәйкес) үлгіқалыпқа сәйкес, таратылу  қазіргі 
коэффицентімен, бір қарыз алушы, бір қарыз алушыға баршылық шектеулеріне, негізгі 
қаражаттарына және қаржы емес активтеріне инвестицияларының баршылық дәрежесімен, 
және  шартты міндеттемелер және валюталық орындары бойынша шектеулерге мониторинг 
іске асырады.   
      2007 жылғы 01 мамырдағы  ахуалы бойынша, Республикада екінші дәрежелі 33 банкі, 
шетелдік қатысуымен  14 (Қазақстан Республикасының 9 еншілес банктер, нерезидент-
банкілерді кіргізгенде) және мемлекеттің үлесі 100% құрайтын бір банк , екінші дәрежелі 
банк емес, «Банк Развития Казакстана» АҚ  істейді.                       
      Қазақстан Республикасының банкілік секторына активтердің, жеке және заңды 
тұлғалардың депозиттерінің  жоғары топталуы тән.  
      Бәсекелестіктің өсуі банктердің алдына көрсететін қаржылық қызметер түрлерін кеңейту, 
банк қызметтерін тұтынушылар санын көбейту мақсатттарын қояды.  
 
 
Саланың болашақ дамуы мен эмитенттің аталмыш саладағы жағдайы туралы болжам.   
 
      Банк салмақты, ұқыпты  баланысталған инвестициялық саясатын өткізеді. Қазақстан 
Республикасының экономикасының негізгі секторының соның ішінде шағын және орта 
бизнесінің  активтерінің едәуір үлесін несиелер құрастырады. Қазақстандағы Банкілік 
сектордың ахуалын объективті бағалағанда, оның болашақ дамуын болжалағанда, Банкінің 
басшысымен «Евразийский Банк»АҚ 2003 жылы  өз клиенттеріне сапалы банкілік қызметің 
ең толық спекторын көрсеткен әмбебап банк сияқты,бағыттандыру туралы шешім 
қабылдады (қабылданған даму стратегиясына сәйкес).  
      Инвестициалау үшін рыногте қаржы құралдардың жеткіліксіздігінен банкілердің  
таратуының жоғары деңгейіне байланысты, елдің банкілік секторіндегі қазіргі уақытта 
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орналасқан жағдайды санай отырып, банкіге объективті ең ыңғайлы боып бөлшке 
басқарманың дамуы болып табылады.  
       Осы шешім іске асыру саласында, банкінің алдында мақсат қойылды-елдің 
аумақтарында банкілік қызметінің жетерлікгін көтеру мақсатында,филиалдық жүйесін 
кеңейту және көрсетілген қызметтің тізімін көбейту.   
       Жалпы, Қазақстаның банкілік секторіндегі ахуалды сипаттаи отырып, бүгінгі күнде 
банкілердің қызметінің ең көкейкесті сұрағының бірі болып банкілердің 
капитализациясының өсу сұрағы екенін белгілеу керек, себебі капиталдың  барабарлық емес 
өсуінде активтердің өсуінің өте тез жылдамдығы банкілік секторлері үшін банкілік 
потенциялды қауіпінің  өсуін болжайды.   
       Қазақстаның банкілік секторіндегі қалыптасқан және орналасқан тенденсияларының әрі 
қарай дамуын сараптай отырып, банктің бизнесінің дамуына жарамды жағдайдың 
сипаттамасын сақтауында, банк келешекте келесі мәселелермен  кездесуі мүмкін екенін 
болжауға болады:   
• Қазақстан Республикасының қаржы рыноктары мен қаржы ұйымдарды реттеу және 

қадағалау  Агенттігі  рыноктік операциялық қауіптерін жабу үшін капиталды жасауын 
талап ететін, неризидентердің қарыздарының өлшемін  150 % -ға дейін және  қауіпті 
активтердегі ипотеканы 150-200 %-ға дейін өсіру,  

• АҚШ және Европадағы базалық ставкалардың күткен өсуінің, сыртқы қарыздардың 
шарттарының нашарлауы, тағы LIBOR ставкаларының айқындалуы   себебінен;  

• Сыртқы Қазақстанның ірі банкілерінің бәскесінің күшейуі;  
• Ішкі рыноктағ болжанған ставкаларды төмендеу себебімен маржаның керекті өлшемін  

қолдау.     
     
      Банктің стратегиясы Банктің акционерлік бағасы мен инвестициялық тартымдылығын 
өсіруге бағытталған. Стратегияны іске асырудың негізі болып банк үшін мыналар саналады 
• Жаңа клиенттерді тарту және корпоративті клиенттерменқарым-қатынастарды дамыту 
• Несие портфелін диверсфикациялау, шағын, орта және бөлшекті бизнесті несиелендіруге 

бағыттау 
• Банктің тәуекелдерін басқару жүйесін дамыту 
• Қазіргі заман талаптарына сәйкес келетін ақпаратты технологияларды енгізу 
• Филиалдар жүйесін дамыту және аймақтардағы позицияны нығайту 
• Бюджеттендіру жүйесні ары қарай дамыту 
• Корпоративті басқару жүйесін жетілдіру 
 
      Банктің стратегиялық мақсаты 2009 жылы акитер мен пассивтерді диверсификациялай 
отырып нарықта бес пайыздық үлеске жету. Банктің стратегиясына сай, келесі сандық 
көрсеткшітер бекітілді: 

Көрсеткіштер 2007 жыл 2008 жыл 2009 жыл 

Активтер 261 851 482 010 610 410 

Өзіндік баланстық 
капитал 21 117 36 120 49 620 

Таза табыс 2 093 7 500 10 000 

SPREAD, % 5,60 5,90 5,9 

ROA,% 0,80 1,56 1,64 

ROE, % 9,91 20,76 20,15 
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Банк өзіндік капитал көлемін 2007-2009 жылдары келесі көлемге дейін өсіруді жоспарлап 
отыр: 
 

Көрсеткіштер 2007 жыл 2008 жыл 2009 жыл 

Жарғылық капитал 9 000 16 500 20 000 

Балансты капитал 21 117 36 120 49 620 

Өзіндік капитал 30 629 49 120 62 620 

Капиталдың жеткіліктігі 
К1>=5%, % 7,30 5,90 6,50 

Капиталдың жеткіліктігі  
К2>=10%, % 12,40 12,10 12,30 

 
 
 
       Банктің дамуының жалпы бағыттары мыналар: 
 
      Ұйымдастыру құрылымын жетілдіру.    
       Банкінің  ұйымдастыру құрылымының жетілдіруі халықаралық бірқалыптарға көшу 
жұмысының жалғасы және тәуекелдіктің деңгейін төмендету болып табылды. Халықаралық 
бірқалыптарға және жұмыс процесінің оңтайландыруына  бағдарлана отырып, ұйымдастыру 
құрылымы қажеттілігіне қарай қайта қаралады. Қазіргі құрылым операцияның өткізуің 
бөлуінің және  Фронт- Бэк- Мидл шартты аталған  офистарының кейінгі бақылауын 
қамтамасыз етеді. 

 
      Карточкалық  бизнестің дамуы. 
      Меншік карта процесингтік орталықтың құрылуы корпоративтік және бөлшектік 
бизнестің дамуының мағыналы құралы болады.    
 
     Ақшаны  тарту.   
     Ақшаны тарту мақсатында,жаңа клиенттерді тарту және жаңа депозитті өнімдерді 
бойынша  үнемі жаңа жоспарлар зерттеледі және енгізіледі.  2009 жылдың соңына дейін 
халықаралық қаржы институттарынан 140 млдр тенге көлемінде қарыздарды тарту бойынша 
жұмыс жалғастырылды.   
 
      Бағдарламалы қамтамасыз етудің жетілдіруі.   
      Банктің техникалық жабдықтауы және ақпараттық технологиялары үздіксіз банктік 
процесін іске асыруын  қамтамасыз етуіне бағытталған. 
Техникалық жабдықтауын және ақпараттық технологияларды халықаралық бірқалыптарға 
сәйкес деңгейінде  қолдау мақсатында Автоматтандыру  Банктік Жүйесінжетілдіру мен 
көрсеткіштердің қоймасының технологияларының негізінде сараптау жүйесін еңгізу 
бойынша шараларды өткізуін жобалайды. 
 
 
      Аймақтық даму.   
      Банктің елде географиялық қамтуды кеңейтуі барлық облыстық орталықтарында 
олардың өз шығынын өзі қамтамасыз ету үшін жаңа сату каналдарын құру есебімен  
жалғастырылады.   
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      Шетелдік серіктестерімен қарым-қатынас.   
      Қаржы рыногының қажетілігіне сәйкес қарым-қатынасты жалғастыру.   
 
       Банктің жарнама компаниясының активтендіру.   
      Жұмыс жетілдіріледі де активтенділеді бойынша:    
• Имиджді жасау;  
• Берілген өнімдерді жылжыту;  
• Рыноктің белгілі бір  сегменттеріне мақсатты әсер ету;   
• Жарнамаланған өнімдердің өтімін жақсарту.  
 
 
      Активтер мен пассивтердің диверсификациясы. 
      Банктің активтерінің және пассивтерінің диверсификациясының мақсатында 20%-ға 
дейін олардың үлесін өсіруімен жеке тұлғалардан депозитерін тарту жұмысы 
активтендіріледі.  
 
 
      Ақшасыз шоттардың дамуы.   
     Жақын болашақта Банкпен белгіленгін мақсаттары:     
• Төлем карточкалардың пайдалануымен ақшасыз төлемдердің дамуы;   
• Карточкалық бизнестің аумақтақ дамуы;   
• Қызмет көрсету жүйесін өсіру;    
• Корпоративті клиентердің кәсіп орындарында төлем карталардың негізінде төлеа ақы 

және сауда жобалардың енгізілуі;   
• Жаңа карточкалық өнімдер бойынша маркетингтік жоспарлардың зерттеуі және енгізуі;   
• Клиенттердің тәулік бойы қызмет көрсету жүйесінің енгізілуі.   
 
 
       Ішкі тексеру жүйесінің және Басқарманың қауіптермен жетілдіруі.     
       Базел комитетінің Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі және Қазақстан 
Республикасының қаржы рыногінің  және қаржы ұйымдардың реттелуі және бақылау 
бойынша Агентігінің талаптарына сәйкес ішкі бақылау жүйесі мен тәуекелдерді басқаруды 
жетілдіру жұмысы жалғастырылады.  Атап айтқанда, банкте комплаенс-контроль 
басқармасы , яғни комплаенс-контролер мен комплаенс қатысушыларынан тұратын банктің 
ішік қызметі құрылып, оның құзырында банк қызметінің Қазақстан Республикасының 
заңнамасына сәйкестігін іштен бақылау, Қазақстан Республикасының қаржы рыногын және 
қаржы ұйымдарын бақылау мен реттеу жөніндегі Агентттігі мен Ұлтық Банктің және 
Банктің ішкі нормативті құжаттарының талаптарына сәйкестігін тексеру кіреді.  
        
 
       Басқарманың қызметшілерінің жүйесін қалыптастыру.  
       
Банк жалғастырады:   
 
• Стратегиялық күнделік жоспарларына сәйкес қызметшілер штатын толықтыру;   
• Қызметшілердің дағдыаларының  қолданылған деңгейін және алуын оңтайландыру;   
• Жұмыс көлемінің сараптау жүйесін енгізу;   
• Қызметшілерге жағдай жасау жүйесінің жетілдіруі бойынша ішкі құжаттардың зерттеуі. 
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       Ұсынылатын өнімдер мен қызметтер түрлерін ұлғайту. 
       Банк өз өнімдік желісінің дифференцияциясына көңіл бөліп, әсіресе негізгі және 
стратегиялық ассортиментке көңіл бөледі. Мақсатты аудиториясын кеңейту үшін скорингті 
тәсілдер енгізу арқылы өнімдерді дифференцияциялауды жүргізу ұсынылып отыр. 
       Өз қызметінде Банк бәсекелестерімен баға паритетін банк өнімдерінің рентабелділігінің 
мақсатты деңгейіне жету принципі сақталған жағдайда ұстануға тырысады. Банк қызмет 
көрсетудің жоғары деңгейімн, сұраныстарға жедел жауап берумен, клиентттерге ең дұрыс 
шешім қабылдауға мүмкіндік беретін дәйекті маманданған кеңестер берумен өзіне жаңа 
клиенттер тартуды көздейді.  
      Банктің тарифтік саясаты тұтынушылардың әрқилы топтарына әртүрлі жол табуды 
дифференцияциялау негізінде жүргізіледі.  
       
      Банк өнімдерін құрастыру бағыттары болып келесілер саналады: 
 
 
Шағын және орта бизнес. 
№ Тарту Орналастыру Комиссиялық 

1 Шетінен алынатын және қосымша 
салым салынатын шұғыл депозиттер 

Жылжымайтын 
мүлікті кепілдігімен 
несиелендіру, ТМҚ 

Экспресс-табыс 
(жедел-касса) 

2  Овердрафт Саудалық 
қаржыландыру 

3  Факторинг Агенттік қызметтер 

 
 
 
Бөлшекті бизнес. 

№ Тарту Орналастыру Комиссиялық 

1 Несиелерге жеңілдіктері бар, төлем 
карточкаларын алу, сақтандыру 
полистері бар депозиттер 

Банкомат 
арқылы несие 
лимиті 

Salary, VIP, корпоративтік 
төлем карточкалары 

2 Конвертациясы бар, шетінен 
алынатын,қосымша салымдары бар, 
капитализациясы бар депозиттер 

1 күн ішінде 
ипотека 

Шот ашусыз ақша 
аударымдары 
(халықаралық,банкаралық) 

3 Мерзімдік, ойналатын, 
зейнетақылық,жинақтаушылық,бал
арға арналған, спринт,VIP және т.б.

Табысты 
растаусыз 
несиелер 

 

4  Кәсіпорын 
жұмысшыла-
рына 
кәсіпорынның 
кепілдігіне 
берілетін 
несиелер 
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24. Эминент қызметіне мағыналы әсер етуіне мүмкін, жасаған келісім шарт, шарт туралы 
мәліметтер.    
 
1) Синдицияланған қарыз 110 млн АҚШ доллары сомасында. 
Қол қойылған күні: 2006 жылдың 20 желтоқсаны. 
Жетекші ұйымдастырушылары: Deutshe Bank AG, London Branch, Лондон Ұлыбритания, 
Raiffeisen Osterriech Zentralbank AG, Вена, Австрия. 

 
2) Жол берілген несие келісімі (Schuldscheindarlehen)  25 мил. АҚШ доллары сомасында. 
Қол қойылған күні: 2007 жылдың 27 сәуірі. 
Жетекші ұйымдастырушылары: Landesbank Berlin AG, Berlin.  
Агент: Landesbank Berlin AG, London Branch. 
 
       Жоғарыда көрсетілген келісімдер кейін Банктің қаржылық мығымдығына жағымсыз 
ықпал жасамайды.  
 
 
 
 
 25. Өз қызметін іске асыру үшін эминентпен алынған лициензиялар, патенттер, рұқсаттар 
туралы мәліметтер.   
 

Іс- әрекет мерзімінің шектеусіз, 2003 жылғы 08 қазанының номинал 
ұстаушы ретінде клиенттің бағалы қағазының рыногінда жүргізу 
құқығымен делдалдық-дилерлік қызметінің ісіне Қазақстан 
Республикасының Ұлттық Банктің Мемлекттік лицензиясы № 
0401100623 

Іс - әрекет мерзімінің шектеусіз, 2003 жылғы 08 қазанының 
кастодиалдық қызымет шұғылдануға Қазақстан Республикасының 
Ұлттық Банктің Мемлекттік лицензиясы № 0407100189 

30 сәуірдегі 2004 жылғы № 000929 сақтау қызметіне: өмірін,өз 
қызметкерлерінің денсаулығын және жеке меншік мүлігінің оның 
ішіндегі ГСО тасу кезіндегі  Қазақстан Республикасының ішкі істер 
Министірлігінің лицензиясы, әрекет мерзімі шектеусіз 

 

№ 237 2006 жылғы 24 қаңтар Ұлтық және шетелдік валютасында, 
Банкпен  жүзеге асыратын Банктік және басқа операцияларды 
өткізудегі қаржы рыногі және қаржы ұйымдарын реттеу және 
қадағалау агентігінің лицензиясы, әрекет мерзімі шектеусіз 
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26. Іске асырылған өнімдердің көлемі (істелген жұмыстардың және қызметтердің)және 
соңғы екі жылдағы олардың өзгерістерінің сараптауы.   

                                                                                                                                       мың теңге 

Атауы 01.01.2006 ж. 01.01.2007.ж. 2006 ж. ауытқу, 
+/- 

2007 ж. 
1 тоқсаны 

Салық 
салынғанға дейін 
Табыс(шығын) 

3 599 427 4 619 323 1 019 896 741 390 

Ақшалы емес 
операциялық 
статьяларға 
түзетулер 

770 868 263 656 -507 212 716 610 

Операциялық 
активтер мен 
міндеттмелерге 
өзгеріс енгенге 
дейінгі 
операциялық 
табыс(шығын) 

4 370 295 4 882 979 512 684 1 458 000 

Операциялық 
міндеттемлердегі 
азаю (көбею) 

11 700 868 17 126 832 5 425 964 32 597 009 

Операциялық 
қызметтен 
ақшаның көбеюі 
немесе азаюы 

-9 415 297 -26 746 510 -17 331 213 13 568 768 

Салық салудан 
кейінгі 
операциялық 
қызметтен 
ақшаның көбеюі 
немесе азаюы  

-9 915 297 -27 546 510 -17 631 213 13 368 768 

Инвестициялық 
қызметтен 
ақшаның көбеюі 
немесе азаюы 

-1 024 981 13 207 399 14 232 380 1 055 251 

Қаржылық 
қызметтен 
ақшаның көбеюі 
немесе азаюы 

11 973 406 24 818 733 12 845 327 -6 560 060 

Есеп беру 
мерзімінде 
ақшаның азаюы 
немесе көбеюі  

5 403 423 15 362 601 9 959 178 7 211 457 

Есеп беру 
мерзімі басында 
ақша қалдығы 

9 471 211 14 874 634 5 403 423 30 237 235 

Есеп беру 
мерзімі аяғында 
ақша қалдығы 

14 874 634 30 237 235 15 362 601 37 448 692 
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       Банк өткізген өнімдері мен көрсеткен қызметтердің көлемі, оның динамикалық дамуы, 
саналы және сапалы көрсеткіштерінің тұрақты өсуі,бизнестің инфрақұрылымының және 
диверсификациясының жетілдіруі туралы куәландырады.  
      Банктің салық салынғанға дейінгі 2006 жылғы табысы 1,02 млрд теңгеге ұлғайып 4,6 
млрд теңгені құрады, ал ағымдағы жылдың бірінші тоқсанына 0,74 млрд теңгені құрады. 
Табыстың өсуіне Банк ел экономикасының нақты секторына бағыттаған ақша ағындары 
себеп болды.  
       Банктің ақша айналымының ең жоғары көрсеткіші несиелік операциялар бойынша 
болды, олар жаңа банктік өнімдер мен қызметтерді енгізуден туындады. 2006ж операциялық 
қызметтен  түскен таза ақша ағыны (-27,45 млрд теңгені )құрады, ал 2007жылдың бірінші 
тоқсаны бойынша 13,37 млрд теңге болды.  
       2006 жылғы қаржылық қызмет 12,8 млрд теңгеге ұлғайды, ал айналымдар 24,8 млрд 
теңгеге өсті, 2007 жылдың бірінші тоқсанында олар (-6,56млрд теңгені ) құрады.   
       Бағалы қағаздар мен негізгі құралдарға ақша салғандықтан, Банктің инвестициялық 
қызмет бойынша таза ақша ағыны 13,2 млрд теңгені құрады. 2007 жылдың бірінші 
тоқсанында инвестициялық белсенділік 1,06 млрд.  теңгеге өсті.  
       Ақша құралдарының 2006 жылғы жалпы өсуі 15,3 млрд теңгені құрады, ал 2007 
жылдың бірінші тоқсаны қорытындылары бойынша 7,21 млрд теңгені құрады.  

      2006 жылы ақшаның жалпы көбеюі 2005 жылмен салыстырғанда екі есеге көбейді. Есепб 
беру кезеңінің соңына – 2006 жылдың 31 желтоқсанында ақша қалдығы 30,23 млрд теңгені 
құрап, 2007 жылдың бірінші тоқсанның нәтижелері бойынша 37,45 млрд теңгені құрады.  
   
 
 27. Эмитент қызметінің негізгі түрлер бойынша позитивті және негативті сату (жұмыстар 
қызметтер) табыстығына әсер ететін факторлар.  
 
        Позитивті және негативті сату (жұмыстар қызметтер) табыстығына әсер ететін 
факторларға келесіні жатқызуға болады:   
• Тармақтанған филиалдық жүйе;  
• Өнім сызғышы кеңейту  жолымен Банктің өз қызметінің диверсификациясы;   
• Рынокқа жаңа Банктік өнімдер мен қызметтерді шығару;   
• Сату менеджерлерінің жұмыстарын ұйымдастыру, сату менеджерлер үшін ынталандыру 

бағдарламалары;   
• Крос-сату мүмкіндігі;    
• Кадырлардың тәжірибесі мен кәсіпқойлығы – көптеген қызметкерлерде тәжірибелік 

жұмысының  әдісі бар;    
• Клиенттке бағытталған тарифтік және өнім саясаты;   
• Жоғары деңгейде клиенттерге қызмет көрсету қызықтырушылығы.   
 
       Қызметтің негізгі түрі бойынша сату (жұмыстар,қызметтер) табыстығына  негативті әсер 
ететін факторларға жатқызуға болады:  
• Көптеген Банк –бәсекелес санының барлығы;     
• Клиенттік базасының төмен диверсификацияландығы;    
• Еңбек нарығындағы жоғары кәсіпқой кадрлар тапшылығы.   
 
 
28. Өз өнімін (жұмсытарын, қызметтерін) сатуын  ұйымдастыру бойынша  эмитенттің 
қызметі.  
 
1) Пайыздарда көрсеткен үлестерінің барлық жеткізілімінің жалпы көлеміне он және оданда 
көп пайыз келген,  эмитент жеткізушілерінің атауы мен орналасқан жері.   
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Барлық жеткізушілерден эмитенттің тәуелділігінің дәрежесі.  
Келешекте бұл көздердің жеткіліктігіне қарай болжамдар көрсетілу керек.    
 
       Банк өз қызметін жүзеге асыру үшін қаржы қызметтерден басқа қызметтерді, жарнама, 
консалтинг, телекомуникациялық, ақпараттық, делдалдық құрылыс,аудиторлік қызметтері 
сияқты және банкпен қолданылатын қызметтерінің жалпы көлеміндегі аз ғана үлесін алатын 
көптеген басқа қызметтерді қолданады.  
       «Қазақстан Республикасында Банктер және Банктік қызмет туралы» Қазақстан 
Республикасының заңына сәйкес, депозиттерді қабылдау заңды және жеке тұлғалардың 
Банктік шоттарын ашу және жүргізу Банктерді коррсепондентік шоттарын ашу және 
жүргізу, берешек операцияларын және басқа да сол сияқты  Банктік операцияларды жүзеге 
асырады.   
     Банк жоғары аталған қызметтерді көрсететін заңды және жеке тұлғалар өз бизнес 
мақсаттарына жету үшін пайдаланатын қаржы ресурстардың жеткізушілері болып табылады.   
   
    2007 жылғы 01 мамырдағы ахуалы бойынша Банктің негізгі депозиторлары.           

№ 
р/с  Атауы Экономика саласы Орналасқан жері 

Банкте 
орналасқан 
қаражатың 

сомасы 
Мың.теңге 

Тарту 
жалпы 
көлемін

дегі 
үлесі 

% 

1 

«Vanguard 
international 
investments limited» 
компаниясы  

Толайым сауда  

Ұлыбритания 
3 Лимпсфилд роад, 
Саус Кройдон, 
Суррей,CR2,9LA  

8 478 757,34 9,94 

2  «ТНК Казхром» АҚ Металлургиялық   
өндіріс 

Қазақстан 
Республикасы, 
Ақтөбе қаласы, 
312 Стрелковой   
көшесі,  42 

8 058 723,78 9,45 

3 
«Соколовско-
Сарбайское ГПО» 
АҚ 

Металлургиялық   
өндіріс 

Қазақстан 
Республикасы, 
Қостанай облысы, 
Рудный қаласы, 
пр. Ленина, д. 26 

7 106 603,83 8,34 

 

       Барлық жеткізушілерден эмитенттің тәуелдідігінің дәрежесі.   
       Банк тартқан ресурстардың портфелі жеткілікті диверсифицияландырған. Қазіргі 
уақытта, экономика және үй шаруашылығының әр түрлі салаларынан жаңа клиенттерге 
қызмет көрсетуге тарта отырып, банк өз барлығының географиясын динамикалық кеңейтеді.   

    

      Келешекте бұл көздердің жеткіліктілігі жайында болжамдар.   
      Металлургиялық өндірісте істейтін Банк клиенттердің шотындағ ақшалардың бос 
қалдықтарының өсуі негізінде шикізат және материалдар әлем рыноктарында қолайлы 
шарттардың құрастырылуының нәтижесінде пайда болды.  

      Бұл шарттарды сақтағанда, жоғары аталған кәсіпорындармен ақшаны жинақталуы 
сақталады.  
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2) Пайыздарда көрсеткен үлестерінің барлық тұтынушылардың жалпы көлеміне он және 
оданда көп пайыз келген,  эмитент тұтынушыларының  атауы мен орналасқан жері.   
Эмитенттің өнімінің (жұмыстарының,қызметтерінің)жүзеге асыруға әсер ететін мүмкін 
негативті факторлары ашылады. Барлық тұтынушылардан эмитенттің тәуелділігінің 
дәрежесі . 
 
       2007 жылдың 01 мамырындағы ахуалы бойынша, Банк заңды және жеке тұлғаларға 
дәстүрлі  Банктік  қызметтерінің кең спекторін, сондай-ақ күнделікті шоттарға қызмет 
көрсету, жедел салымдарды орналастыру тұтыну несиелерді және шағын мен орта бизнесті 
кәсіпорындарғы несие беру, ипотека шетелдік валютамен айырбастау операциялары, 
экспорттық-импорттық операцияларды қаржылау, делдалдық және басқа қызметтерді 
көрсетуін ұсынады.  
 
2007 жылғы 01 мамырдағы ахуалы бойынша Банктің ең ірі клиенттері (тұтынушылар). 

Тұтынушы 
(корпоративтік 

клиенттің) 
атауы 

Орналасқан жері 
Тұтыну 

қызметтерінің 
түрі 

Жүзеге асыру 
көлеміндегі 

үлес, 
мың теңге 

Жүзеге асыру 
көлеміндегі 

үлес, 
% 

 «Көкмайса» АҚ 

Қазақстан 
Республикасы, 
Алматы қаласы,  
Мирас ақшамауданы, 
Дулати көшесі, 188 

Банктік 
қызметтері 163 676,4 7,26 

 
 

Эмитенттің өнімдерінің (қызметтерінің) жүзеге асыруына әсер ететін, мүмкіндік негативті 
факторлер.    
Банктің қызметінің (таза табыс) жүзеге асыруына негативті әсер етеді:   
 
• ШОБ мен бөлшекті бизнес саласында тұрақты клиенттік базаның  жоқтығы 
• Банктік қызметерінің рыногында қатты бәсекелестіктің және ұсыныстардың болуы 
 
Банктің қызметінің жүзеге асыруына (таза табыстың өсуі) позивтивті әсер етеді:    

 
• Активтердің құрылымының көбірек табыс әкелетін қаржылық құралдармен 

операциялардың өсуі жағына  өзгеруі;   
• Операциялардың көлемінің өсуі;   
• Филиалдық жүйелерін кеңейту.  
 
Барлық тұтынушылардан эмитенттің тәуелділік дәрежесі.     
       2003 жылынан Банктік корпоративтік клиентерінен тәуелділік деңгейі төмендеді. Бұл 
факт бірнеше себебтермен ескертілген:   
 
• Банкті  «корпоративтік» деңгейінен «әмбебап» категориясына ауыстыру бойынша жаңа 

стратегияның қабылдануымен;   
• Банктің аумақтарда филиалдық жүйесінің маңызды өсуімен және қызметінің 

активтелуімен, сондай-ақ жаңа клиенттерді тартуына және корпоративтік клиентермен 
операциялардың көлемімен шайылып кетті; 

• Банктің кәсіпорындармен-шағын және орта бизнестің және заңды тұлғалармен жұмысы 
бойынша  қызметін активтілеуімен.   
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29.  Эмитенттің қызметіне әсер ететін негізгі факторлар.   
 
1) Эмитенттің қызметінің маусымдығы, эмитенттің қызметінің түрі, маусымды сипаттамасы 
және эмитентің жалпы табысындағы олардың үлесі. 
 
       Банктің қызметінде маусымды сипаттама жоқ және маусымды қалқуларына шалдыққан 
емес.Жалпы, Банктік қызметтеріне сұрау мемлекеттің экономикалық және әлеуметік 
саясатын өзгерістеріне тәуелді, мысалы, аумақтағы компаниялардың санының өсуінен, елдің 
жақсы тұрмысының  жақсаруынан.  
 
 
2) Шикізат эмитентке жеткізілген (көрсетілген) шикізатың (жұмыстарының,қызметерінің) 
жалпы көлеміндегі импортың үлесі және эмитентпен экспортқа жіберілетін өнімнің 
(жұмыстарының,қызметерінің)  үлесі,жүзеге асырылған өнімнің жалпы көлемінде.   
 
       Өз елінде қалай Банк операцияларын өткізу сапасы, ұсынылған қызметтерінің көптілігі, 
сондай-ақ сенімділік көрсеткіштері бойынша,көшбасшысы болып табылатын, ең ірі қаржы 
институтарымен, Банк негізгі күштерін қарым-қатынасының дамуына бағыттайды.   
      Халықаралық есептеу барлық қажеттілік түрлерімен  экспортық – импортық 
операцияларды қамтамасыз ететін, сондай-ақ Халықаралық Банктік тәжірибесінде 
қабылданған, ауыстыру операцияларды, документардық аккредивтерді,  кепілдік 
операцияларын және есептеудің басқа түрлерінің Банк өз клиентеріне ұсынады. Банкіге 
әлемнің ірі Банктерінде сауда қаржылау бойынша бланктік несиелеу жолдары ашылған.   
       Банк жоғары белсенділіген сыртқы банкаралық рыногында сақтайды.Жақын және алыс 
шетелдің аумағында орналасқан Қазақстан Республикасының Банк неризидентерімен 
есептеуді  жеделдету  үшін, 2007 жылдың 01 мамырында Банк қаржы рыногында 
операциялар жүргізудің жалпы ережелері туралы 75 Бас келісімдер жасады.   
       2007 жылғы 01 мамырдағы ахуалы бойынша басқа Банктерде (корреспондентік 
шоттардағы қалдықтарды кіргізгенде),қарыздар мен салымдардың көлемі 9 663,1 млн теңге 
немесе 5,85% үлестес активтерін құрастырды. 
Басқа  Банктерде (соның ішінде корреспондентік шоттарда) барлық салымдар бірқалыпты 
сияқты классификацияландырылады. 
      Активті операцияларды жасаған, және «А» тобынан төмен рейтингі  бар барлық Банк-
контрагенттер  бойынша олардың қаржы жағдайының  үнемі мониторингі өткізіледі.      
 
 01 қаңтар 2007 жылғы - 30 сәуір 2007 жылғы мерзімінде Қазақстан Республикасының 

нерезидентерімен банк аралық операциялар 
валютаның мыңдаған бірліктерінде 

Валюта 

 берілген 
несиелер 
/депозит-

тарды 
орналастыру

жалпы айналымнан 
үлес (резидентерді 

есептегенде) 
 % 

алынған 
несиелер және 

тартылған 
депозиттер 

жалпы айналымнан 
үлес (резидентерді 

есептегенде) 
 % 

Казахстан теңгелері   400,000 6,25 

АҚШ доллары  356,499 85,63 107,316 70,95 

Евро 34,300 100 1,453 100 

Ресей  рублдері 90,309 100 2,617,000 98,86 
  
Синдицириаланған қарыздар туралы мәліметтер төмен, облигациялық бағдарламаның 
шығару Проспектісінің осы  бөлімінің 4 тармақшасында көрсетілген 
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3) Облигация шығарылымы туралы шешімнің қабылдану мерзімінен бастап, алты айдың 
ішінде жасалатын  және орындалатын мәмілелер туралы мәліметтер, егер осы мәміленің 
сомасы эмитентің активтерінің баланс құнының 10 (он) пайызынан асады. 
    
       Банк, алты ай ішінде, облигациялар шығарылымы туралы шешімді қабылдау мерзімінен 
бастап, өз активтерінің баланс құнының он пайызынан сомасы асатын  мәмілелерді өткізуін 
жоспарламайды. 
 
 
4) Эмитент қызметіне көрсетілуі мүмкін,   эмитенттің негізгі келешек міндеттемелері және 
негативті әсері, оның ішінде үшінші тұлғалардың кепілдігімен қамтамасыз етілген басқа 
эмитентің облигациялары бойынша  эмитенттің кепілдігі туралы, осындай эмитент 
облигациялар саны, кепілдік шарттары кепілденген шығарылымның валютасы туралы   
 
       Синдицирияланған қарыз.  
       2007 жылғы 01 мамырындағы  ахуалы бойынша, Банк балансында синдицирияланға 
АҚШ долларының 110 млн. мөлшерінде 2006 жылғы 20 желтоқсанда  қол қойылған қарызы 
бар.  

 Жетекші Ұйымдастырушылары  Deutsche Bank AG, London Branch, Лондон, 
Ұлыбритания, Raiffeisen Zentralbank Osterreich Zentralbank AG, Вена, Австрия.  

Қарыз алудың негізгі мақсаты Банктің клиенттерінің сауда келісімдерін (Банк 
клиенттерінің экспорттық-импорттық келісімдерінің) қаржылануы болып табылды.   

Қарыз Банктың 2007жылғы қаржылық мығымдылығына елеулі әсер тигізбейді.  
 
      Аккредитивтерінің және кепілдіктерінің көлеміндегі келешек міндеттемелері бойынша 
ақпарат. 
      Кезең бойы 2007 жылдың аяғына дейін шығарылған ашық және жабық аккредитвитер 
бойынша міндеттмелер пайда болуы мүмкін, 5 124,8 млн теңге сомаға кепілгі бойынша 
берілген, ол Банктің активтерінің 2007 жылдың 01 мамырындағы ахуалына 3,1 % құрайды 
және Банктің 2007 жылғы қаржылық тұрақтылығына елеулі әсер тигізбейді.  

       Банк 5 жылға дейінгі мерзімге 300 млн АҚШ доллары көлемінде еврооблигациялар 
шығарылымына гарант ретінде әрекет етпекші. Шығарылымның эмитенті ретінде Eurasian 
Capital B.V. Schouwburgplein,30-34, CL Rotterdam, the Netherlands   компаниясы әрекет етеді. 

      Банктың Eurasian Capital B.V компаниясының жоспарланған еврооблигациялар 
шығарылымына  кепілдік болуы болашақтағы Банктің қаржылық тұрақтылығына әсерін 
тигізбейді.  

 
 
5) Сот процесстерінде эмитенттің қатысуы туралы мәліметтер. 
       Сот процесстерінде нәтижесі бойынша Банктің қызметінің тоқтатылуын немесе 
шектелуі, немесе оған басқа ақшалы және басқа міндетемелерінің салынуы болуы мүмкін 
болса Банк қатысқан жоқ. 
 
 
6) Ақырғы жылдың ішінде өкілеттік мемлекеттік органдарымен және /немесе соттармен 
эмитентке және оның қызметті тұлғаларына салынған әкімшілік санкциялар туралы 
мәліметтер  
 
       Соңғы жылы Банкке және оның лауазымды тұлғаларына мемлекеттік өкілетті органдар 
мен сот тарапынан әкімшілік санкциялар салынған жоқ.  
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7) Қауіп факторлары. 
 

     Облигациялар ұстаушыларына тап болатын қауіп факторлерінің сарапталуы. 
 
   Облигациялардың Банк-эмитентінде кездесетін қауіптің әртүрлі факторларының 
нәтижесінде,облигациялардың ұстаушылары  облигациялардың құнының өзгеру қаупіне 
душар болады.  
      Банк қабылдайтын қауптердің мөлшерін анықтайтын және олардың Банктің қызметінің 
қаржы нәтижесіне әсерін жұмсартатын, факторлардың іс-әрекетін салыстыратын, бағалауын, 
бақылауын  және минимизацияландыруын рұқсат ететін Басқарманың икемді саясатын 
өткізеді.  
       Банк даму стратегиясына, Базель комитетінің Банктік қадағалау бойынша, капиталдың 
жеткілітілігі бойынша жаңа ахуалдардың талабына сәйкес, Банк бағалау жүйесінің,  
сараптауы және Басқарманың қауіптерінің негізгі түрлерінің    дамуы бойынша жұмыс 
өткізеді.  Банкте ірі контрагентеріне  шектеу орнату және қауіпті бақылау, аумақтық және 
салалық шектеулер құрылым шектеулер операциялар негізгі түрлері бойынша шектейтін 
рыногті қауіпті шектейтін  жүйесі, бірыңғай пайызды және тарифті саясат әрекет етеді. 
Басқарманың нәтижелі жүйесінің құрылуы анықталған шектеулердің бақылауы және 
пайдалануы қауіпті ішкі бақылау деңгейінің көтерілуімен жанамаланады.  
       Өз қызметінде Банк экономикалық қауіптерінің негізгілерінің бірі болып табылатын 
көптеген қауіптерді есепке алады.  
  
   Несиелеу қауіпі- шығын шығатын қауіптер клиентпен келісімдердің алғашқы шарттарын 
бұзу себебінде, қарыз, лизингі, факторинг, форфейтингі, ломбардтық операцияларды, банктік 
кепілдеу беруін бойынша операцияларды және басқа операцияларды өткізу кезінде өзіне 
ақшалай міндеттерді орындау бойынша.  
Несиелеу қаупі Басқармасы Банкте ең алдымен берілген қарыздардың анықталған ретінің 
және мәмілерді өткізудің шартсыз орындауын, сонымен қатар қарыз алушының немесе 
мәміле бойынша контрагентің  қаржы жағдайының терең сараптауын,кепілдің құнының 
әділетті бағасын мөлшер,елдер,салалар, қарыз алушылар және т.б. бойынша  шектеуледің 
жүйесі портфелдегі бөлшектерге ұйымдастыруын болжайды.  
Банк қарыз алушының қаржы ахуалының және несиеліктілігінің  үнемі мориторингін және 
берілген қарыздардың отеу кестесін жасайды. Қарыз алушының қаржы жағдайына және 
қарыздардың ахуалына сәйкес керекті қорлар құрастырылады.  
 
Тарату қаупі- Банк өз міндеттемелерін мүмкіндік орындалмауымен немесе мезгілсіз 
орындалуымен байланысты қауіп. Тарату қауіпін басқарған кезінде Банктің күнделікті 
таратылуы тексеріледі, сонымен қатар сыйақының  алынуымен  байланысты орналасқан 
және тартылған ақшалардың, табыстардың және шығындардың мерзімі салыстырылады.   
Теңгерім таратуының бағалау мақсатында өтеу мерзімі бойынша Банктің активтерінің және 
пассивтеінің сараптауы және ақшалы қаражатың қозғалу бағасы,  қаражатың кіру, шығу 
және олардың арасындағыәртүрлілікті валюта түрлері бойынша бөлінуімен қолданылады.  
   Банкте тарату қауіп басқамасы активтердің және пассивтердің басқаруында құрастырылға. 
Басқарманың бұл және басқа әдістің қолданылуының мақсатқа сәйкестілігі Банк 
портфеліндегі құралдардың сипаттамасымен шартталған.   
 
Валюта қауіпі – Банк өз қызметін жүзегу асыру кезінде шетелдік валютаның бағытың 
өзгеруіне байланысты шығындар (шығыстар) шығу қаупі. Валюта бойынша  құнды мағынада 
Банктің позициясының қайта бағалау себебінде шығын қауіпі шығады. 
 Бұл қауіпке түсу активтердің мөлшерінің осы және басқа валютасындағы міндетемелердің 
сәйкестігі емес дәрежесімен анықталады. Банктегі валюта қауіпінің Басқармасымен 
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рыногтағы жағдай мен теңгерім құрылымының, валюта операцияларына шектеу қойылуы 
сараптау жолымен жүзеге асырылады:   
 
• контрсеріктестерімен операцияларға шектеу (клиентермен және контрсеріктестермен 

операциялар үшін күні бойы барынша мүмкіндік сомасы анықталады);   
 
• бөлек қаржы құралдар бойынша шектеулер (пайдаланатын құралдар және валюта 

бойынша шектеулер анықталады);   
 

• әрбір күнге шектеулердің анықталуы (сатылу шетел валюталары бойынша барынша 
мүмкіндік ашық позицияның мөлшері)   

 
Пайызды қауіп- сыйақының мөлшерінің жағымсыз өзгеру себебімен шығын(шығыстар)  
шығу қаупі  енгізілген:   
• орналасқан активтердің және Банктің тартылған міндеттемелерінің (сыйақының 

белгіленген мөлшерлері кезінде)  қайтару және өтеу  мерзімдерінің сәйкстігі еместігінен 
шығын (шығыстар) шығатын қауіпі; 
 

• банк активтері бойынша бір жақтан, және міндеттемелер бойынша екінші 
жақтан,мөлшерлердің әртүрлі түрлерін( қалқу немесе белгіленген) қолданған себебімен 
шығын(шығыстар)  шығу қауіпі; 

 
• Басқа тең шарттарды ұқсас құнды сипаттамалары бар құралдар реті бойынша, алу және 

төлену сыйақының есептеу және түзету әртүрлі әдістердің қолданылуымен байланысты 
негізгі қауіп. 

 
 
Пайызды қауіптармен басқару кезінде Банк келесі ықпалдарды пайдаланады:   
   
• Пайызды табыстар арасында активтерден және пайызды  міндетемелер бойынша 

маржаны сараптау;   
• «спрэд» сараптауы- активтер бойынша алынған орта мөлшер және пассивтер бойынша  

алынған орта мөлшер арасындағы  әртүрлілік;   
• ГЭП («ажырау») концепсиясы пайызды мөлшердің өзгетуіне келетін активтердің және 

пассивтердің теңгерім еместігінң сараптауында тұрады;   
 

 
Инвестициялық қауіп—бағалы қағаздардың бөлек түрлері, сонымен қатар несие 
ресурстарының барлық категориялары бойынша шығын мүмкіндігі.  
 
Банктегі инвестициялық қауіптердің Басқармасы келесі қағидаларды енгізеді:   
 
• қауіптер және табыс деңгейін реттеу;  
 
• инвестициялардың жасанды  шектеуі;  
 
• бағалы қағаздардың портфелінің диверсификациясы;  
 
• мөлшерлерге, өтеу мерзіміне алуға мүмкін  бағалы қағаздардың түрлерімен көлеміне 

шектеулерді қабылдау;  
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Бәсекелестіктің әсері  -  Қазақстандағы экономикалық ахуалдың тұрақтылығы, Банктік 
операциялары бойынша, қаржы құралдары бойынша табыстылықтың төмендеуіне әсер етеді. 
Бұл жағдайда клиенттерді тарту, жаңа қаржы қызметтерді меңгеру үшін күрес күшейеді. 
Банктік технологияларының дамуына Банк қосымша инвестицияларды салады, қызметтерге 
тарифтарды төмендетеді,қызметтердің өзіндік құнын төмендету үшін  қорлар табады. 
 
Әлеуметтік қауіптер -  Банктер арасындағы қатал бәсекенің жағдайында, Банктің 
мамандандырылған қызметкерлерінің әлеуметтік дәрежесін қолдау және көтеру, Банктің 
бәсекелестігінің және дамуының ең бір маңызды факторлары болып табылады. Банк үнемі 
қызметкерлерінің материальды және моральды жағдайын жасау жуйесін, олардың 
мамандылығының көтерілуін жетілдіреді. 
 
Саяси және құқықты қауіптері  - шығындардың (шығыстар) шығатын қауіпі, саяси 
жағдайдың өзгерістерімен шартталған, кәсіпорын- клиенттердің, , банк-корреспондеттердің 
қызметінің нәтижесіне жағымсыз әсер ететін, сондай-ақ Банкпен Қазақстан 
Республикасының қазіргі заңдылығының немесе өз тәжірибесіне сәйкестігі еместігінің. 
Банктің рәсімдерінің және ішкі құжаттарының талаптарын бұзу себебімен, ал Қазақстан 
Республикасының нерезиденттерімен – басқа мемлекеттердің заңдылығына. 
Банк үшін Республикадағы нормативтік құқылы актілеріндегі өзгерістердің және 
басылымдардың банкіге жағымсыз немесе тиімді емес қаупінің болуы. 
Банкте берілген қауіптердің басқару жүйесі бар, операцияларды өткізу технологиялық 
рәсімдеріне сәйкес, барлық ішкі құжаттардың  сараптауын, калай сыртқы нормативті-
құқықты актілерді, солай Банктің ішкі нормативті құжаттарын талаптарға сәйкестік затына 
қарастырады. 
 
 
8) Эмитент қызмет,өз қызметін жүзеге асыратын рыноктар туралы басқа акпарат. 
 
 
       Халықаралық қарым-қатынастар   
       Өз елінде қалай Банк операцияларын өткізу сапасы, ұсынылған қызметтерінің көптілігі, 
сондай-ақ сенімділік көрсеткіштері бойынша, көшбасшысы болып табылатын, ең ірі қаржы 
институттарымен, Банк негізгі күштерін қарым-қатынасының дамуына бағыттайды 
      Банк есептеу операцияларын барлық корреспондеттік жүйесін қолдана отырып, қалай 
клиенттердің тапсырмасы бойынша, солай-ақ банк-корреспонденттердің тапсырмасы 
бойынша жүзеге асырады. 
 
       2007 01 мамырында  Банк алыс және жақын шет елдегі 40  аса қаржы ұйымдармен 
корреспонденттік (Ностро және Лоро шоттары)қарым қатынастар иеленген. 
        
        
     Банктің негізгі корреспонденттері :  
 
АҚШ – Deutsche Bank Trust Company Americas, American Express Bank, Wachovia Bank N.A. 
 
Европа – Deutsche Bank AG, Dresdner Bank AG, Commerzbank AG, Raiffeisen Zentralbank 
Oesterreich AG.  
 
Ресей Федерациясы - Сбербанк РФ, Международный Московский Банк, Внешторгбанк, 
Промсвязьбанк.  
       Клиенттердің сауда операцияларын қаржыландыру мүмкіндіктерін кеңейту мақсатында 
2006 жылдың желтоқсанында Банк 110 млн АҚШ доллары көлемінде синдицияланған қарыз 
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тарттты. Бұл Банк тарихында жетекші ұйымдастырушылардың қатысуымен шет елдік 
синдикатпен ұйымдасқан үшінші қарыз: Raiffeisen Zentralbank Oesterreich AG және Deutsche 
Bank AG. Мәміленің қатысушылары әртүрлі елдерден – АҚШ, Канада, Европа, таяу Шығыс 
елдері, Азия мен ТМД елдері.  
 
 
       Клиенттерге қызмет көрсету 
       Бүгін Банк өз клиенттеріне дәстүрлі банктік қызметінің толық тізімін көрсетеді.   
Экономиканың ең әртүрлі саласында көпеген кәсіпорындар санымен жұмыс істей отырып, 
олардың нақты керектілігін есептеуін зерттей келе, Банк клиенттеріне өнімдерді ұсынаға 
дайын. Қызмет көрсетудің қалыптасқан кесте жүйесі әрбір аумақтың және клиенттің 
ерекшелігіне Банктің қалыптасу рәсімін жақсарту мүмкіндік тудырады.  
     Клиенттер дәстүр бойынша қызмет көрсету, Банкпен  берілген өнімдердің кеңдігінің, 
сонымен қатар несие қорларына жету мүмкіндігінің деңгейіне жоғары талап етеді.  
      Операциялардың өткізу жылдамдығы мен сапасы-клиенттерге қызмет көрсету бойынша 
бизнестің негіздерінің негізі.Қызметкерлердің кәсібилігі және әрбір клиентттің бабын табу, 
Банкіге Банктік қызметтерінің рыногында бәсекелестік айырықшылық қамтамасыз етеді 
және жедел сенімді Банктің абыройын тудырады.  
 
 
Банктің корпоративті клиенттері болып табылады:  
 
 «Соколовско-Сарбайское горно-обогатительное производственное объединение» АҚ 
       Қазақстаның және  ТМД елдердің темір рудасын дайындау бойынша ірі кәсіпорыны. 
Негізгі өнімі Қазақстан, Ресей, Қытай елдерінде жоғары сұранысқа ие болатын, офлюсовтық 
темір рудалық доңғалақтар және темір рудалық концентрат.  
 
«Алюминий Казахстана» АҚ 
       Әлемдегі балшық өндіретін он ең ірі кәсіпорындарының бірі. «Алюминий Казахстана» 
АҚ өнімінің негізгі түрлері: Г-00 жоғарғы сапалы металлургиялық глинозем, 6N және 7N 
жоғарғы сапалы, ең таза металликалық галий, күкіртқышқыл техникалық алюминий- су 
тазалау үшін жоғарғы сапалы коагулянт   
 
ТНК «Казхром» АҚ 
       Хром қосылыстары өнімдерінің көлімдері бойынша ТНК «Казхром» АҚ ірі 
кәсіпорынның бірі саналады.  Компанияның ферроқосылымдары барлық негізгі 
ферроқосылымды рыногында сатылады. 
 
«Евроазиатская энергетическая корпорация» АҚ 
       Қазақстандағы электр энергиясының ең ірі жеткізушісі. Павлодар аумағында үш 
құрылым бөлімшелерін біріктіреді: Ақсу электр станциясын «Восточный» көмір шахтасын 
және өндіріс-жөндеу бөлімшесі  
 
                   
       Толем карточкалары 
       Банк Visa International ассоцияландырылған қатысушысы болып табылады, Visa (Classic, 
Business,Gold) халықаралық төлем магнитті карточкаларын эмитеттейді.  
       Өз процессинг орталығын енгізу Банктың төлем карточкаларды өз бетімен шығаруына 
және толық қызмет көрсетуге мүмкіндік берді.  
       Қазір төлем карочкаларының көбісі жалақы жобалары аясында шығуда. Жаңа банктік 
өнімдерді енгізу, оның ішінде, әртүрлі несие өнімдері мен сенімділік көрсету өнімдері 
кіретін өнімдер енгізу жұмыстары жүріп жатыр.  
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       ШОБ сауда мен қызмет көрсету салаларындағы кәсіорындарға арнап, Банк «Сату/Сатып 
алу қызметтері» ұсынады. Қатысушыларға өз таурлары мен қызметтеріне төлемақыны банк 
пен төлем жүйесінің басқа да қатысушылары шығаратын Visa International 
Europay/MasterCard және Altyn  сауда терминалдары арқылы алуына мүмкіндік бар. Бұл 
ШОБ үшін тиімді төлем жолы, себебі карточка жасалатын төлемдердің бәрін Банк өзі 
кепілдік етеді.  
      Банк банк қызметтерінің диапазонын кеңейту үшін карточка жүйесінің даму жолдарын 
зерттеп, Интернет, фиксацияланған тораптар, мобилді телефон байланысы арқылы қызмет 
түрін кеңейтуді зерттейді. Осылардан басқа, Банк клиенттеріне ақша аударымдары мен 
төлем қызметтерін Интернет пен банкоматтар арқылы іске асыруды ұсынуды жоспарлап 
отыр, банкоматтар арқылы ақгша депозиттері мен SMS e-mail арқылы клиенттерге оқиғалар 
турпалы хабарламлар жіберуді ұсынбақшы.  
 
 
       Атаулы және жол чектары 
       Өз клиенттеріне Банктің АҚШ долларындағы Банктің атаулы чектарын және АҚШ 
долларында және Евро  Amerikan Express компаниясының жол чектарын сатып алу /сату 
қызметтерін ұсынады. 
 
 
     Тазартылған асыл металдармен операциялар 
      Банк тазартылған асыл металдармен қолма-қол ақшамен және ақшасыз операциялар 
жасайды. Қолма-қол- алтын бөліктерін 1 ден 50 грамм салмақтағы түрінде және қолма-
қолсыз – Банктің бас офисі мен филиалдарында металдық шот ашу мен жүргізу арқылы 
жасайды.  
  
 
       Вексельдік операциялар 
       Бұл бағыта негізгі қызмет Банктің коррпоративтік клиенттері болып табылатын 
кәсіпорындарында векселді бағдарламалардың енгізуін ұйымдастыаруына бағытталған. 2007 
жылы векселдерді ұстаушыларына қызмет көрсету сапасының жақсартуына бағытталған 
векселдік бағдарламаның оператор ретінде  Банк қызметін әрі қарай дамуын алды.  

      2007 жылғы 01 мамырдағы ахуалы бойынша Банктің есептелген векселінің портфелінде 
«ССГПО»АҚ, «Қазхром»ТНК АҚ, «НАК «Казатомпром» АҚэмитентерінің векселдері бар. 

 
 
       Сейфтік операциялар 
       Банк сейфтік сақтау қызметін көрсетеді. Сақтуға берілген мүліктің сақтылығы сақтау 
орнының арнайы бөлмелерде сақтаудың қазіргі техникалық құралдардың барлығымен, 
Банктің өткізу жүйесімен және тәулік бойы қорғаумен қамтамасыз етіледі.    
 
        
      Информациялық технологиялар 
       Банктің информациялық технологияларының дамуы Банктің клиенттерге көрсетілетін 
қызметтердің сапасының жақсаруына, олардың инвестицияларының қоғауына және 
автоматталған банктік жүйесінің жұмсауының қауіпсіздігінің қамтамасыз етуіне 
бағытталған.Банктің жұмыс көлемінің маңызды өсуі және спекторының кеңейуі үнемі 
техникалық базасының жетілдіруін, информациялық технологиялардың саласында 
потенциялды өсіруін талап етеді   
       1996 жылынан  «R-Style Software Lab» (Мәскеу) фирмасының RS-BANK 
автоматтандырылған банктік жүйесі пайдаланылады.АБС RS-Bank  банктік бизнесінің 
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автоматтау саласында кешенді шешімді көрсетеді. Ол Банктік қызметін іске асыруына 
байланысты жұмыстың барлық спектрінің ақпараттық және функционалдық қамтамасыз 
етуіне бағытталған.Банктің алыстаған клиенттерімен жұмысы үшін  "Банк-Клиент" жүйесі 
арналған,ол электрондық құжат айналымының жүйесін көсетеді және клиентт пен банк 
арасында ақпаратың алмастыруының жеделдігін және жылдамдығын өсіруге талап етеді.     
       Қазіргі телекомуникациялардың пайдалануы сапалы жаңа деңгейінде ішкі 
республикандық төлем  үндеулердің тағы бекітілмеген  рұқсаттан берілетін ақпараттың 
қорғауының сенімділігін және қабылдау жылдамдылығын көтеруіне мүмкіндік тудырды.   
       Жүзеге асырылғандармен тығыз айналысу қабілеттілікті информациялық 
технологиялардың үнемі жетілдіруі, жаңа бағдарлы өнімдерді енгізу- бұл біздің банктің 
кредосы.   
       АБС RS-Bank пайдалану басынан, 4.2 версиясынан 5.1, кезекті ауысу жүзеге асырылған, 
ол үш звенолық  «Клиент - Сервер»архитектурасында жұмыс істейді.Жергілікті есептеу 
жүйелерінің барлық серверлары және жұмыс станциялары «Windows 2000 Active Directory»  
       Қазіргі жылы RS-Bank V.6. 20 жаңа версиясының енгізілуінің басталуы жобаланады. RS-
Bank V.6 20 одақтандыру Банктік жүйесі Oracle 10 өндіріс платформасында сенімділік және 
тез қимылдық, функционалдық толықтыру және әмбебап Банктің қызметінің барлық 
саласын сыйғызумен ерекшелік етеді. Ол ірі несие мекемелер үшін бизнес-шешім сияқты 
болып табылады, оның көмегімен процестердің баршылық санын жақсартуға шығындарды 
төмендету және қызметшілердің еңбек өнімділігін көтеруге өсіруге   болады. 
 
 
      Кастодиальдық қызмет  
      Банк зейнетақы активтердің, сақтандру қорларының сонымен қатар басқа заңды және 
жеке тұлғалардың кастодиялдық қызметін көрсетуін жүзеге асырады. 2007 01 мамырдағы 
ахуалы бойынша жауапты сақтауда  95 052 259,26 мың теңге бар. 
 
 
       Шетел валютасының рыногі 
      Банк шетел валютасы рыногында қолма-қол және қолма-қол ақшасыз валюталық 
операцияларды Қазақстанның биржалық және банкаралық рыноктарында және халықаралық 
қаржы рыногінде жүргізу арқылы әрекет етеді. Банк «Қазақстан Қор биржасы» АҚда «В» 
санатында мүше.  
 
 
 
      Бағалы қағаздардың рыногі 
      Банк бағалы қағаздар рыногында эмитенте ретінде, инвестор да ретінде қатысып, 
«Қазақстан Қор Биржасы» АҚның  «К» және «Р» санатындағы мүшесі болып, қазақстандық 
және халықаралық қор рыноктарыың монитроингін өткізіп тұрады.  
     2007 жылдың 01 мамырындағы ахуалы бойынша Банк құрылымы жағынан, 
облигациялары жағынан түрленетін үш шығарылымға ие болды, олар «Қазақстандық Қор 
Биржасы» АҚның «А» санатының ресми тізімінде айналымда. Сонымен қатар, РЕПО 
операциялары мен мемлекеттік бағалы қағаздарды, жергілікті атқарушы органдардың 
қағаздары мен мемлекеттік емес бағалы қағаздарды  сату және сатып алу операцияларына 
қатысады.  
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5-ші бөлім. ЭМИТЕНТТІҢ ҚАРЖЫ АХУАЛЫ 
 

 
30. 2007жылғы 01 мамырдағы ахуалы бойынша бес және одан да көп пайыз құрастыратын 
жалпы баланс құнынан материалдық емес активтердің баланс құнынан құрастырылған, 
материалдық емес активтер түрлері. 
 

мың теңге 

бөлімше түгендеу нөмір объектің атауы қалдық құны 

Материалды емес активтер бағдарламалық  қамтамасыз 
ету 

 

бас 12061103001 MICROSOFT бағдарламалы 
қамтамасыз ету 51 452,00 

бас 12061107001 

ORACLE DATABASE 
ENTERPRISE EDITION 16 
CPU  бағдарламалы 
қамтамасыз ету 

62 233,00 

 
12051229004 RS-BANK V.6 

интграцияланған банк жүйесі 51 696,00 

бас 
12060704001 OPEN WAY лицензиясы 76 069,00 

Барлығы  241 450,00 

 
 
 
 
31. 2007 жылғы 01 мамырдағы ахуалы бойынша 5 және оданда көп пайызын құрастыратын 
баланс құны негізгі қаражатың жалпы баланс құнынан құрастырылған негізгі қаражатың 
түрлері. 

мың теңге 

бөлімше түгендеу нөмір объектінің атауы қалдық құны

 ғимараттар   

№ 18 Филиал  192061228001
Тұрғынды емес жартылай жертөле 
мен 3-қабаттан тұрады, Семей 
қаласы, А. Ибраев көшесі, 153/16 

101 352,00 

№ 7 Филиал  82070329001
филиалдың 2-қабатты Әкімшілік 
ғимараты, Қостанай қаласы, Дулатов 
көшесі, 70

168 478,00 

Барлығы        269 830,00 
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32. Инвестициялар. 
      мың теңге 

инвестициялар түрі 
01.01.07ж.б

астапқы 
сальдо 

дебет кредит 
01.04.07ж

соңғы 
сальдо 

өзгерістер 
(+,-) 

өзгерістер, 
 % 

Басқа заңды 
тұлғалардың 
капиталдарына ұзақ 
мерзімді 
инвестициялар 

10 000 930 383 97 940 286 -930 286 9 302,86 

Сатуға арналған 
бағалы қағаздардың 
портфелі, 
Барлығы 

- - - - - - 

оның ішінде; 
- мемілекеттік 
бағалы қағаздар 

- - - - - - 

- мемлекеттік емес 
бағалы қағаздар - - - - - - 

БАСҚА 
ИНВЕСТИЦИЯЛАР 
БАРЛЫҒЫ 

23 590 883 16 117 044 12 843 590 26 864 337 3 273 454 13,88 

Сатылуға бар бағалы 
қағаздардың 
портфелі,  
Барлығы 

23 590 883 16 117 044 12 843 590 26 864337 3 273 454 13,88 

оның ішінде; 
- мемілекеттік 
бағалы қағаздар 

17 508 361 11 058 922 7 872 011 20 695 272 3 186 911 18,20 

- мемлекеттік емес 
бағалы қағаздар 6 082 522 5 058 122 4 971 579 6 169 065 86 543 1,42 

өтеуге дейін 
ұсталған бағалы 
қағаздардың 
портфелі, барлығы; 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

оның ішінде; 
- мемілекеттік 
бағалы қағаздар 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

- мемлекеттік емес 
бағалы қағаздар 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Инвестициялардың  
барлық 23 600 883 17 047 427 12 843 687 27 804 623 4 203 740 17,81 
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 Бағалы қағаздардың портфелінің құрылымы.  
                                                                                                                                             млн. теңге 

классификациялау 01.01.2007 жылға
үлес 

салмақ 
% 

01.04.2007 жылға
үлес 

салмақ 
      % 

1. Мемлекеттік бағалы 
қағаздар  
оның ішінде: 

17 508 361 74,22 20 695 272 77,04 

1.1. ҚР ҚМ евроноталары 11 898 211 50,44 11 754 845 43,76 

1.2. ҚР ҚМ казначейлік 
міндеттемелері 4 740 368 20,09 4 721 202 17,57 

1.3. ҚР ХБ НОТ-алары 0 0,00 3 386 877 12,61 

1.4. муниципалдық 
облигациялар 869 782 3,69 832 348 3,10 

2. мемлекеттік емес бағалы 
қағаздар  
оның ішінде: 

6 082 522 25,78 6 169 065 22,96 

 Басқа ЕДБ - мен 
эмитиаландырылған 5 054 960 21,43 4 452 213 16,57 

Барлығы  23 590 883 100,00 26 864 337 100,00 

 
          
       Валюта қилысындағы бағалы қағаздың портфелінің динамикасы.                   
                                                                                                                                              мың теңге 

классификация 01.01.2007 жыл 01.04.2007 жыл 

1. Мемлекеттік бағалы қағаздар  
оның ішінде: 17 508 361 20 695 272 

 
АҚШ долларында атауланған 11 898 211 11 754 845 

Теңгеде  атауланған  5 610 150  8 940 427 

2. Мемлекеттік емес бағалы қағаздар  
оның ішінде: 6 082 522 6 169 065 

АҚШ долларында атауланған 1 682 119 2 321 618 

Теңгеде  атауланған 4 400 403 3 847 447 

Портфелінің  барлық 23 590 883 26 864 337 
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Бағалы қағаздардың портфелінің 2007 ж 01 сәуіріндегі ахуалы өтеу мерзімі бойынша динамикасы. 

 
 

 өтеу мерзімдері 

классификациялау 
Талап 
еткенге 
дейін 

2007 жыл 2008 жыл 2009 жыл 2010 жыл 2011 жыл 2012 жыл 2013 жыл 2014 жыл 2016 жыл 2020 жыл 2031жыл 

1. Мемлекеттік 
бағалы қағаздар  

 15 967426 2824462  996835  206613 209925 486012 3999   

Оның ішінде:  
- ҚР ҚМ 
евроноталары  

 11 754 845           

- ҚР ҚМ 
казначейлік 
міндеттемелері 

 114 648 2703170  996835  206613 209925 486012 3999   

- ҚР ХБ НОТалары  3 386876           

- муниципалдық 
облигациялар  711057 121292          

2. Мемлекеттік емес 
бағалы қағаздар 

2 329 080 1019470  301110 423200  1047735 195983  192106 660380 

Оның ішінде : 
- басқа ЕДБ мен 
эмитиаландырылға

2 329 080 739584  301110    737614 152718  192106  

Барлығы  2 329 080 16 986 896 2 824 462 301 110 996 835 423 200 206 613 1 257 660 681 995 3 999 192 107 660 380 
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33. Дебиторлық  қарыз. 
 

2007жылғы  01 сәуірдегі ахуалы бойынша дебиторлық қарыздың құрылымы. 
                                                                                                                                                мың теңге 

Шоттың 
№ Шоттың атауы сомасы 

1851 
Бюджетке салық  және басқа міндетті төлемдер бойынша 
есептеу шоты 74 731 

1854 Қызметкерлермен есеп айыру шоты 69 082 

1855 Документардық есеп-шоттар бойынша дебиторлар 36 747 

1856 Капиталды салымдар бойынша дебиторлар 60 113 

1857 Мерзімнен бұрын табыс салығы 359 133 

1860  Банктік қызмет бойынша басқа дебиторлар 2 042 196 

1867 Банктік емес қызмет бойынша басқа дебиторлар  327 871 

1879 Есептеу, айып төлеу  (айыппұл,өсімақы) 2 040 

 Барлығы  2 971 927 
 
 

2007 жылдың 01 сәуірдегі ахуалы бойынша жалпы дебиторлық берешектің бес және одан да 
көп үлесін құрайтын банктік дебиторлық қарызының құрылымы. 

                                                                                                                                              мың теңге 

№ р/с Дебитордың 
 атауы 

Дебиторлық  
берешектің  түрі 

Дебиторлық 
берешектің 

 сомасы 

Дебиторлық 
берешектің 

сомасындағы үлес 
салмағы 

1 Quadra Media  
Жарнама қызметтері бойынша 
дебиторлық берешек 292 042 9,8 

2 Commerzbank AG 
ЕВРО валютасын сатып алу 
бойынша дебиторлік берешек 165 060 5,6 

3 Commerzbank AG 
АҚШдолл  валютасын сатып 
алу бойынша дебиторлік 
берешек 

1 856 250 62,5 

 
34.Эмитенттің жарғылы және меншік капиталының мөлшері..   

 2007 жылғы 01 сәуірдегі қазандағы ахуалы бойынша капиталдардың мөлшері құрастырады:  
                                                                                                                                     мың теңге 

ЖАРҒЫЛЫ КАПИТАЛ ӨЗІНДІК КАПИТАЛ 

7 999 927 19 147 517 
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35. Қарыздар  
          2007 жылдың 01 сәуіріндегі басқа банктер мен банктік жекелеген қызмет түрлерін атқаратын организациялардан  алынған қарыздар, банктік салымдар 
          жөніндегі мәліметтер                                                                                                                                                                                                               мың.теңге 

өтек мерзімі 
Қарыз берушінің атауы Валюта Мөлшер

леме% 
Қамтамасыз 

ету түрі 2007 ж  
2 тоқсаны 

2007 ж  
3тоқсаны  

2007 ж  
4 тоқсаны 2008 жыл 2010 жыл 2011 жыл 

Талап 
еткенге 
дейін 

Барлығы 

   ҚР Ұлттық Банкі KZT 0.00 Қамтамасыз 
етілмеген       104 104 

   Dresdner Bank AG EURO 6.29 Қамтамасыз 
етілмеген 701,142       701,142 

   LandesВank Berlin EURO 5.92 Қамтамасыз 
етілмеген 15,407     82,152  97,559 

   ЖАҚ ММБ  Мәскеу қ.  RUB 4.00 Қамтамасыз 
етілмеген 238,000       238,000 

   ААҚ «Альфа-Банк» Мәскеу қ. RUB 5.00 Қамтамасыз 
етілмеген 95,200       95,200 

   АКБ «Абсолют Банк» (ЖАҚ)  
   Мәскеу қ. RUB 6.50 

Қамтамасыз 
етілмеген 123,760       123,760 

   «Қазақстан даму банкі»АҚ USD 7.40 Қамтамасыз 
етілмеген 1,237,500       1,237,500 

   Raiffeisen Zentralbank Oesterreich AG USD 6.03 Қамтамасыз 
етілмеген 3,398,396  8,662,500 4,950,000    17,010,896 

   Cargill Financial Services International USD 10.19 Қамтамасыз 
етілмеген  1,186,126 3,762,000 5,568,750    10,516,876 

   Wachovia Bank USD 7.01 Қамтамасыз 
етілмеген  618,750      618,750 

   American Express Bank USD 7.09 Қамтамасыз 
етілмеген  247,500      247,500 

   Bank of Montreal USD 7.71 Қамтамасыз 
етілмеген   882,503     882,503 

   Standard Bank London Limited USD 7.65 Қамтамасыз 
етілмеген   267,623 338,875    606,498 

   «Жилcтройcбербанк Казахстана» АҚ KZT 10.00 Қамтамасыз 
етілмеген   400,000 150,000    550,000 

 Bayerische Hypo - und VereinsBank AG USD 7.92 Қамтамасыз 
етілмеген    147,109    147,109 

    «Банк Центркредит» АҚ KZT 8.00 Қамтамасыз 
етілмеген    5,500,000    5,500,000 

   Swedbank Stockholm EURO 6.40 Қамтамасыз 
етілмеген     214,222   214,222 

Жалпы     
 

5,809,405 2,052,376 13,974,626 16,654,734 214,222 82,152 104 38,787,619 
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36. Эмитенттің негізгі қызметін жүзеге асыруға байланысты кредиторлық берешек 
(жеткізушілерге берешек,алынған несиелер .) 
 
2007 жылғы  01 сәуірдегі ахуалы бойынша кредиторлық берешектің құрылымы. 

                                                                                                                                            мың теңге 
Шот  
№   Шоттың атауы Сомасы 

2770 Әкімшілік-шарушылық қызметке есептелінген шығындар 53 640 

2851 Бюджетке салық және басқа міндетті төлемдер бойынша есеп алу 72 023 

2854 Банктік қызметкерлерімен есеп алу 244 369 

2855 Документардық есеп алу бойынша кредиторлар 2 240 168 

2856 Капиталды салымдар бойынша кредиторлар 20443 

2860 Банктік қызметі бойынша басқа кредиторлар 1 090 411 

2861 Демалыс төлемдерге қор   128 487 

2867 Банктік емес қызмет бойынша басқа кредиторлар 2 097 

2870 Басқа транзиттік шоттар 19 344 

2875 Шартты міндеттемелрдің шығындарын жабуға резервтер 
(провизиялар) 169 299 

 Барлық 4 040 281 
 
 
 
2007 жылғы 01 сәуірдегі ахуалы бойынша ең ірі кредиторлар (он) бойынша Банктік 
кредиторлық  берешегінің құрылымы. 

                                                                                                                                             мың теңге 

      
№ п\п 

Несие  
берушінің аты 

Несиелік  
берешек түрі 

Несиелік  
берешек сомасы 

Несиелік берешек 
сомасындағы үлес 

1 
«Булочно-
Кондитерский 
Комбинат» АҚ 

Сатуға қатысуға 
кепілдік жарналар 
бойынша несиелік 
берешек  

37 000 0,9 

2  «Объединение 
АлматыНан» ЖШС 

Сатуға қатысуға 
кепілдік жарналар 
бойынша несиелік 
берешек 

37 000 0,9 

3 «ТНК «Казхром» АҚ 

«Сенім» АЖЗҚ АҚ 
акцияларын сатып алу 
бойынша несиелік 
берешек 

35 885 0,9 

4 «Восток-Импэкс» АҚ 

 «Сенім» АЖЗҚ АҚ 
акцияларын сатып алу 
бойынша несиелік 
берешек 

35 885 0,9 
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5  «Энерго-ресурс ЛТД» 
ЖШС 

«Сенім» АЖЗҚ АҚ 
акцияларын сатып алу 
бойынша несиелік 
берешек 

35 885 0,9 

6 «Орион» ЖШС 

«Сенім» АЖЗҚ АҚ 
акцияларын сатып алу 
бойынша несиелік 
берешек 

46 706 1,2 

7 «Табыс» ЖШС 

«Сенім» АЖЗҚ АҚ 
акцияларын сатып алу 
бойынша несиелік 
берешек 

46 811 1,2 

8 «АНК» ЖШС 

«Сенім» АЖЗҚ АҚ 
акцияларын сатып алу 
бойынша несиелік 
берешек 

46 811 1,2 

9 «ЕЭК»ЖШС 

«Сенім» АЖЗҚ АҚ 
акцияларын сатып алу 
бойынша несиелік 
берешек 

46 882 1,2 

10 «ССГПО» АҚ 

«Сенім» АЖЗҚ АҚ 
акцияларын сатып алу 
бойынша несиелік 
берешек 

65 672 1,6 

11 «Восток-Импэкс» 
ЖшС 

«Евразия» СК АҚ 
акцияларын сатып алу 
бойынша несиелік 
берешек 

200 000 5,0 

12 «BEST» ЖШС 

ООИУПА  
«BAILYK ASSET 
MANAGEMENT» АҚ 
акцияларын сатып алу 
бойынша несиелік 
берешек 

350 000 8,8 
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 6- шы бөлім. БАҒАЛЫ ҚАҒАЗДАРДЫ ШЫҒАРУ ТУРАЛЫ МӘЛІМЕТТЕР 
 
37.Тіркелген эмиссиялық бағалы қағаздарды шығару облигацияларды шығару туралы шешім қабылдауға дейінгі мәліметтер.  
1. Бұрын шығарылған тіркелген  облигациялар туралы обллигацияларды шығару туралы шешім қабылдағанға дейінгі мәліметтер.  

Облигациялардың 
өлшемдері 

Бірінші шығарылым 
(НИН:KZ2CKY05A911) 

Екінші шығарылым 
(НИН:KZ2CKY07В360) 

Үшінші шығарылым 
(НИН:KZ2CKY07В915) 

Түрі  
купонды бағынышты, қамтамасыз 
етілмеген 

Атаулы купонды бағынышты, 
қамтамасыз етілмеген 

Атаулы купонды бағынышты, 
қамтамасыз етілмеген 

 Жалпы саны, дана 1 500 000 000  30 000 000  100 000 000 

Номиналды бағасы, 
теңгеде 1,00  100,00  100,00 

Эмиссияның жалпы 
сомасы, теңге 1 500 000 000,00  3 000 000 000,00  10 000 000 000,00 

Купонның түрі жартыжылдық жартыжылдық жартыжылдық 
Айналым мерзімі 5  жыл 7 жыл 7 жыл 
Айналым басталу күні 2003 жыл 25 қараша 2004 жыл10 Желтоқсан 2006 жыл 05 сәуір 

Облигацияларды 
мемлекеттік тіркеуден 
өткізетін орган         

Қазақстан республикасының 
Ұлттық Банкі 

Қазақстан Республикасының қаржы 
нарығы мен қаржы ұйымдарын 
бақылау мен реттеу жөніндегі 
Агенттігі 

Қазақстан Республикасының қаржы 
нарығы мен қаржы ұйымдарын 
бақылау мен реттеу жөніндегі 
Агенттігі 

Шығарылымның 
мемлекеттік тіркелу 
нөмірі 

А91 В36 В 91 

Шығарылымының 
мемлекеттік тіркелу күні 2003 жыл 24 қазан 2004 жыл 22 қазан 2006 жыл 30 қаңтар 

Орналастырылған 
облигациялар саны, дана 1 500 000  30 000 000  96 041 200 

Орналастыруда тартылған 
ақшалардың жалпы 
көлемі,     теңгеде  
(номиналды бағамен) 

1 500 000 000,00  3 000 000 000,00  9 604 120 000,00 
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Негізгі берешек сома, 
теңгеде 

 
1 500 000 000,00  

 
3 000 000 000,00  9 604 120 000,00 

Айналым басталған 
күннен бастап есептелген 
сыйақы сомасы , теңгеде 

241 067 000,00 430 000 000,00 651 690 113,89 

Айналым басталған 
күннен бастап төленген 
сыйақы сомасы , теңгеде 

199 087 833,33 
 

360 000 000,00 
 

588 329 600,00 
 

Сатып алған 
облигациялар саны, дана жоқ жоқ жоқ 

Мерзімнен бұрын 
төленген облигациялар 
саны  

жоқ жоқ жоқ 

Облигация ұстаушының 
алдында міндеттемелерді 
орындаумау жағдайлары 
туралы мәліметтер  

жоқ жоқ жоқ 

Аннулирлендіру, тоқтату 
немесе танымау жайттары 
туралы мәліметтер  

жоқ жоқ жоқ 

Төлемдердің жалпы 
көлемі және төлем күні  2008 жыл 25 қараша 2011 жыл 10 желтоқсан 2013 жыл 05 сәуір 

Банк облигациялары 
саудаға түскен негізгі 
рыноктар 

Бағалы қағаздардың қазақстандық 
ұйымдасқан рыногының сатулар 
ұйымдастырушысының «А» санаты 
тізімі бойынша айналады 

Бағалы қағаздардың қазақстандық 
ұйымдасқан рыногының сатулар 
ұйымдастырушысының «А» санаты 
тізімі бойынша айналады 

Бағалы қағаздардың қазақстандық 
ұйымдасқан рыногының сатулар 
ұйымдастырушысының «А» санаты 
тізімі бойынша айналады 

Сатуларды 
ұйымдастырушының аты «Қазақстандық Қор биржасы» АҚ «Қазақстандық Қор биржасы» АҚ «Қазақстандық Қор биржасы» АҚ 
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Банктің қамтамасыз етілмеген, атаулы купонды облигацияларының бірінші шығарылымының 
ұстаушыларына берілетін құқықтар мен қамтамасыз етілмеген, бағынышты атаулы купонды 
екінші және үшінші шығарылымының ұстаушыларына берілетін құқықтар: 
 
Банк облигациясының ұстаушысы құқықты: 

• облигацияның номиналды бағасын облигациялар шығарылымы проспектісінде 
көрсетілген мерзім ішінде алуға; 

• сыйақыларды облигациялар шығарылымы проспектісінде көрсетілген мерзім ішінде 
алуға; 

• облигацияларды ерікн сатуға немесе басқа да жолдармен алыстауға; 
• ақпараттарды облигациялар шығарылымы проспектісінде көрсетілген тәртіппен  

алуға  
• өз талаптарының Қазақстан Республикасының заңнамасы бекіткен тәртіпке сай 

қанағаттандыруға. 
 
Облигацияларға меншік ету құқығынан шығатын басқа да құқықтарға ие болады.  

 
 

2. Акциялардың бұған дейінгі тіркелген шығарылымы туралы облигацияларды шығару 
туралы шешім қабылдағанға дейінгі мәліметтер. 

Акция өлшемдері  Бірінші 
шығарылым 

Екінші 
шығарылым 

Үшінші 
шығарылым 

Төртінші 
шығарылым 

Бесінші 
шығарылым 

Түрі Атаулы жәй Атаулы жәй Атаулы жәй Жәй Жәй 

Жалпы саны, дана 1 000 14 232 30 332 62 763 109 998  

Акционерлер 
төлеген 
акциялардың 
номиналды 
бағасы/ 
немесе 
орналастыру 
бағасы, теңгеде 

95 600,00 95 598,00 95 598,00 
 
95 598,00 
(орналастыру 
бағасы) 

 
95 598,00 
(орналастыру 
бағасы) 

Акцияны 
орналастыруда 
тартылған 
ақшалардың 
жалпы сомасы 
(үдемелі), теңгеде 

95 600 000,00 1 360 550 736,00 2 899 678 
536,00 6 000 017 274,00 7 999 927 434,00

Акция 
шығырылымын 
мемлекеттік 
тіркеудн өткізген 
орган 

Қазақстан 
Республикасы-
ның бағалы 
қағаздар 
бойынша 
Ұлттық 
Комиссиясы  
  

Қазақстан 
Республикасы-
ның бағалы 
қағаздар 
бойынша 
Ұлттық 
Комиссиясы 

Қазақстан 
Республикасы-
ның бағалы 
қағаздар 
бойынша 
Ұлттық 
Комиссиясы 

Қазақстан 
Республикасы-
ның Ұлттық 
Банкі 

Қазақстан 
Республикасы-
ның қаржы 
нарығы мен 
қаржы 
ұйымдарын 
бақылау мен 
реттеу 
жөніндегі 
Агенттігі 
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Шығарылымының 
мемлекеттік 
тіркелу нөмірі 

А0001 A3155-1 A3155-2 A3155-3 А3155 

Мемлекеттік 
тіркелу күні 

07 маусым  
1995 жыл 

19 желтоқсан 
1996 год 

14 желтоқсан  
1998 жыл 

12 қараша 
2003 жыл 

16 тамыз 2005 
жыл 

Акция 
ұстаушылардың 
алдында 
міндеттемелер 
орындалмауы 
жағдайлары 
туралы мәліметтер 

жоқ жоқ жоқ жоқ жоқ 

Акцияны 
аннулирлендіруге 
шешім қабылдаған 
мемлекеттік орган 

Қазақстан 
Республикасы
ның бағалы 
қағаздар 
бойынша 
Ұлттық 
Комиссиясы 

Қазақстан 
Республикасын
ың бағалы 
қағаздар 
бойынша 
Ұлттық 
Комиссиясы 

- - - 

Акция 
шығарылымын 
аннулирлендіруге 
негіз 

Жарғылы 
капиталдың 
ұлғаюы 

Жарғылы 
капиталдың 
ұлғаюы 

- - - 

Акция 
шығарылымы 
аннулирленген күн 

19 желтоқсан 
1996 жыл 

14 желтоқсан 
1998 жыл - - - 

Акция сатулары 
іске асатын негізгі 
рыноктар, 
сатуларды 
ұйымдастырушыл
ардың атауы 
 

Жазылу әдісі 
арқылы, 
бағалы 
қағаздардың 
ұйымдасты-
рылмаған 
рыногында 
жабық жолмен 
орналастырыл-
ған  

Жазылу әдісі 
арқылы, бағалы 
қағаздардың 
ұйымдастырыл-
маған 
рыногында 
жабық жолмен 
орналастырыл-
ған 

Жазылу әдісі 
арқылы, 
бағалы 
қағаздардың 
ұйымдасты-
рылмаған 
рыногында 
жабық жолмен 
орналастырыл-
ған 

Жазылу әдісі 
арқылы, бағалы 
қағаздардың 
ұйымдастырыл-
маған 
рыногында 
жабық жолмен 
орналастырыл-
ған 

Жазылу әдісі 
арқылы, бағалы 
қағаздардың 
ұйымдастырыл-
маған 
рыногында 
жабық жолмен 
орналастырыл-
ған 

 
 
      Айналымдағы акциялар саны: 

83 683 (сексен үш мың алты жүз сексен үш) дана; 
 

      Сатып алынған акциялар саны, сатып алу бағасы соңғы күнмен көрсетілген: 
Жоқ; 

 
      Акцияны сатып алу әдістемесі бекітілген күн: 

Банктің акцияларды сатып алуда акцияны сатып алу әдістемесі 2007 жылы 23 мамырда 
бекітілді. 
 

      Соңғы қаржылық екі жыл бойынша әр жыл үшін бір жәй акцияға дивиденд көлемі: 
• 2006 жылы 29 мамырындағы жалғыз акционердің шешімімен, жәй акциялар бойынша 

дивидендтер 2005 жылға есептелінбеді, 3 797 986 000 (үш миллиард жеті жүз тоқсан жеті 
миллион тоғыз жүз сексен алты мың) теңге 00 тиын көлеміндегі таза табыс Банктің 
өзіндік капиталыың ұлғаюына бағытталды.  
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• 2007 жылы 23 сәуіріндегі жалғыз акционердің шешімімен, жәй акциялар бойынша 
дивидендтер 2006 жылға есептелінбеді, 3 818 147 000 (үш миллиард сегіз жүз он сегіз 
мың  жүз қырық жеті мың) теңге 00 тиын көлеміндегі таза табыс Банктің өзіндік 
капиталыың ұлғаюына бағытталды.  

 
 
Акция ұстаушыларына берілетін құқықтар. 

 
     Банк акциясын ұстаушы құқықты: 
• Банк басқармасына Қазақстан Республикасының заңнамасы мен Банк Жарғысына сай 

тәртіпте қатысуға; 
• дивидендтер алуға; 
• Банктің қызметі туралы мәлімет алуға, Банктің қаржылық есеп-қисабымен 

акционерлердің Жалпы жиналысы мен Банктің Жарғысы бекіткен тәртіп бойынша 
танысуға; 

• Тіркеушіден немесе номиналды ұстаушыдан өзінің бағалы қағаздарға меншік құқығын 
дәлелдейтін көшірмелер алуға; 

• Банктің акционерлерінің Жалпы жиналысына Банктің директорлар кеңесінің 
кандидаттарын ұсынуға; 

• Банк органдары қабылдаған шешімдерге сот арқылы дау айтуға  
• Банкее қызметі туралы жазбаша сұранымдар жіберуге және сұранымның Банкке келіп 

түскен күнінен бастап отыз күн ішінде арнайы жауаптар алуға; 
• Банктің таратылуы жағдайында меншіктің үлесін иеленуге; 
• Қазақстан Республикасының заңнамасымен бекітілген ретте, акцияларына конверттелетін 

Банктің акцияларын немесе басқа да бағалы қағаздарын сатып алуға жеңілдіктерге . 
 
 
Ірі ационер құқықты: 

• Акционерлердің кезектен тыс Жалпы жиналысын шақыруға немесе директорлар кеңесі 
Жалпы жиналысты шақыруға рұқсат етпеген жағдайда сотқа шақыру туралы қуыным 
шағым беруге.; 

• Директорлар кеңесіне Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес Жалпы 
жиналыстың күн тәртібіне қосымша мәселелер енгізуді ұсынуға; 

• Директорлар мәжілісін шақыруға; 
• Банк қызметіне аудит өткізуді өз есебінен жүргізу үшін аудиторлық ұйымдардан талап 

етуге. 
 
 
 
 
 
 
 

 
7-ші бөлім. ОБЛИГАЦИЯЛАР ШЫҒАРЫЛЫМЫ ТУРАЛЫ МӘЛІМЕТТЕР 

 
(Облигациялық бағдарламаның мемлекеттік тіркелуі барысында бұл бөлім толтырылмайды) 
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8 – ші бөлім. ҚОСЫМША МӘЛІМЕТ 
 

41-1.  Эмитент облигациялары бойынша дефолт жариялануы мүмкін жағдайлар және қай 
жағдайларда облигация ұстаушылары облигцияларды мерзімінен бұрын өтеуді талап етуге 
құқықты болады. 
• Егер төлем орындалуы мүмкін 10 (он) күнтізбелік күн өтсе де Банк сыйақы төлеу және/ 

немесе сол шығарылым облигацияларын өтеуді жүргізбесе;  
• Банк өзінің негізгі қызмет бағытын өзгертсе не өзгертуді жоспарласа, облигациялар 

ұстаушылардың пікірінше бұл олардың пайдасына кері әсер тигізер болса; 
• Банктің міндетемелерінің, активтеріні, немесе табыстарының барлық немесе барлық 

дерлік бөлігі мемлекеттік не жергілікті билік органдары арқылы ұлт меншігіне өтетін 
болса; 

• Қазақстан Қор биржасы АҚ биржалық Кеңесінің Банктің осы облигациялар шығарылым 
жөнінде делистинг шешімі шықса; 

• Банк қызметін тоқтатқан жағдайда. 
 
Облигациялар бойынша дефолт болған жағдайларда эмитент іске асыратын шаралар, 
облигациялар бойынша сыйақы төлеу міндеттемелері орындалмаған не дұрыс орындалмаған 
жағдайларда облигациялардың ұстаушыларын қорғау процедуралары  

Облигациялар бойынша дефолт орнаған жағдайда, төлемеушілік не Банк кінәсінен болған 
төлемеушіліктер , сыйақылар не/немесе облигацияларды өтеуде номиналды бағаның 
төленбеуі жағдайдында Банк облигациялар ұстаушыларға негізгі міндеттеменің сомасын 
және кешіктірілген әр күн үшін ақшалай мінддеттеме орындалатын күн Қазақстан Ұлттық 
Банкінің қайта қаржыландырудың ресми мөлшерлемесіне сай төлеуге міндеттенеді. 
Облигация ұстаушылардың талаптарын қанағаттандыру облигацияға дефолт жарияланған 
жағдайда Қазақстан Республикасының нормативті құқықтық актілеріне сәйкес орындалуы 
шарт. 

 
 

Эмитенттің тіркеушісі туралы мәліметтер . 
       Банк облигациялары бойынша құқықтарды есепке алу тәуелсіз тіркеуші -  
 «Компания Регистратор» АҚ (2005ж 02 ақпанында бағалы қағаздарды ұстаушылардың 
реестрін жүргізу қызметімен айналысуға берген  Қазақстан Республикасырың қаржы рыногі 
мен қаржы ұйымдарын бақылау және реттеу жөніндегі Агенттігінің № 0406200311 
лицензиясы); 
 
 «Компания Регистратор» АҚ мекені: 
Қазақстан Республикасы, Алматы қ., 050004, Фурманов көшесі, 65, офис 511, телефон 8(327) 
2 737 700; 
 
Келісімнің күні мен нөмірі :  
• 2003 ж 02 шілдесіндегі бағалы қағаздарды ұстаушылардың реестрін жүргізу туралы № 

051/03 келісім; 
• 2003 ж 02 шілдесіндегі бағалы қағаздарды ұстаушылардың реестрін жүргізу туралы № 

051/03 келісімге  2003 ж 07 қарашасындағы № 1 қосымша келісім   . 
 
 

42. Облигациялардың айналымындағы шектеулер. 
       Облигациялардың айналымындағы және орналасқан облигацияларға иелік етушілер  
оның ішінде облигацияларды арасына орналатыратын тұлғалар ортасы, Қазақстан 
Республикасының нормативті құқықтық актілерімен қарастырылмаған жағдайлардан басқа 
жағдайларда қарастырылмаған.   
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43. Эмитенттің облигацияларды шығаруға кетірген шығындар сомасы мен сол 
сомаолардың қалай төленетіндігі туралы мәліметтер. 
 

Банктің Қазақстан Республикасының бағалы қағаздарының ішкі рыногында 
облигацияларды шығару мен орналастыру үшін шығындары келесі төлемдерден тұралы: 

 
•  «Қазақстан Қор Биржасы» АҚның ресми тізіміне кіру үшін листингтік жарна төлемі – 

шығарылым көлемінің 0,025 %; 
 
• Жыл сайынғы листингтік жарна жинау   -  шығарылым көлемінің 0,025 % (бағалы 

қағаздардың Биржадағы әр айналым жылы үшіне); 
 
• маркет-мейкердің, андеррайтердің қызметі үшін – келісім бойынша; 
 
• тіркеушінің қызметі үшін – келісім бойынша қызмет көлеміне сай; 
 
• «Бағалы қағаздардың Орталық депозитарийі» АҚ қызметі үшін - облигацияның 

номиналды бағасының орта айлық қалдығынан 0,003 %; 
 
• шығындарды төлеу; 
 
• басқа да маманданған қызметтер үшін төлеу. 

 
Шығындар ақшалай, қолма-қолсыз төленеді.  
 
 

 
44. Инвесторлар эмитенттің Жарғысының көшірмесімен, облигациялар шығарылым 
проспектісімен, облигацияларды орналастыру қорытындылару туралы Есеп пен 
эмитенттің қызметі туралы мәлімет жариялайтын бұқаралық ақпарат құралдарымен 
таныса алатын жерлер туралы мәлімет.  
 
• Танысқысы келетін тұлғалар нағыз облигациялар шығару Проспектімен, Банк 

Жарғысының көшірмесімен, облигацияларды орналастыру қорытындылару туралы 
Есеппен мына мекенжайда таныса алады: Қазақстан Республикасы, 050002, Алматы қ., 
Қонаев к., 56, телефон 8(327) 2 508 607, факс 8(327) 2 443 924; 

 
       Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес, Банктің қызметі туралы мәліметтер 
бұқаралық ақпарат құралдарында жарияланып басылады  және сонымен қатар: 
 
• Он бес мыңнан кем емес данамен шығарылатын және Қазақстан Республикасының 

барлық аймағында тарайтын баспасөз құралы беттерінде жарияланады; 
 

       Банк қызметі туралы мәліметтер жариялау үшін Банк акционерлерінің шешіміне 
сәйкес келесі баспасөз құралдарыгның бірі  тартылады  
     1) «Казахстанская правда» газеті 

 2) «Егемен Қазақстан» газеті 
 3) «Экспресс К» газеті 
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Қосымша № 2 
 
 

«Еуразиялық банк» АҚ үлестес тұлғалары 
 
1) жеке тұлғалар 

Лауазымды тұлғамен жақын туыстық, некелік қарым-қатынаста 
тұратын жеке тұлға 

(оның үлестес тұлғасы) Үлестес тұлғалар 

Аты-жөні Туысы 

Машкевич Илья Антонович Бауыры 

Машкевич Алла Александровна Қызы 

Машкевич Анна Александровна Қызы 

Директорлар 
Кеңесінің 
Төрағасы– 
Машкевич  
Александр 

Машкевич Лариса Васильевна Жұбайы 

Шадиев Касым Каюмович Бауыры 

Шадиев Фазыл Каюнович Бауыры 

Шодиева Муниса Патоховна 
 Қызы 

Шодиев Сабир Патохович Ұлы 

Шодиева Нафиса Патоховна 
 Қызы 

Директорлар 
Кеңесінің мүшесі-  
Шодиев Патох  
 

Шодиева Гульнара Турсуновна Жұбайы 

Ибрагимов Юлдаш Рахманович  Бауыры 

Ибрагимова Мукадасхан Насиржановна Жұбайы 

Ибрагимов Даврон Алиджанович Ұлы 

Ибрагимов Достан Алиджанович Ұлы 

Ибрагимов Эргаш Рахманович  Бауыры 

Ибрагимов Шухрат Алиджанович Ұлы 

Директорлар 
Кеңесінің мүшесі - 
Ибрагимов  
Алиджан 
Рахманович 

Ибрагимов Фурхат Алиджанович Ұлы 

Конопасевич Галина Александровна Жұбайы 

Конопасевич Светлана Викторовна Әпкесі 

Басқарма 
Төрағасы- 
Конопасевич 
Александр  
Викторович Кравцова Вера Викторовна Әпкесі 
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Қапарова Бақыт Казыбековна Жұбайы 

Жапарова Раушан Рашитовна Әпкесі 

Атарбаева Роза Рашитовна Әпкесі 

Атарбаева Амина Рашитовна Әпкесі 

Букеева Валентина Рашитовна Әпкесі 

Атарбаев Серикбай Рашитович  Бауыры 

Атарбаев Муратхан Рашитович Бауыры 

Атарбаев Рашид Ержанович Әкесі 

Басқарма 
Төрағасының 
бірінші 
орынбасары– 
Атарбаев 
Габдулла 
Рашитович 

Құнанбаева Райхан Рашитовна Әпкесі 

Ахмедова Светлана Юрьевна Жұбайы 

Ахмедова Карина Эльдаровна Қызы 

Ахмедова Элина Эльдаровна Қызы 

Ахмедова Эльмира Исмаиловна Әпкесі 

Ахмедов Анвар Исмаилович  Бауыры 

Ахмедов Исмаил Вейсалович Әкесі 

Ахмедова Ляйля Исмаиловна Шешесі 

Редько Юрий Сергеевич Жұбайының 
әкесі 

Редько Диляра Хафизовна Жұбайының 
шешесі 

Басқарма 
Төрағасының 
орынбасары– 
Ахмедов Эльдар 
Исмаилович 
 

Редько Альбина Юрьевна Жұбайының 
әпкесі 

 
Медведева Вероника Александровна Қызы 

Басқарма 
Төрағасының 
орынбасары- 
Медведева Татьяна  
Леонидовна 

 
Медведев Александр Леонидович Бауыры 

Құнанбаева А.П. Жұбайы Басқарма 
Төрағасының 
орынбасары– 
Утемисов Пернебек 
Исабекович Өтемісов Аблай Пернебекович Ұлы 

Шунаев Амангос Унаевич   Әкесі 

Таңатарова Айман Бисенғалиевна Шешесі 

Шунаева Әсел Амангосовна Әпкесі 

Банк 
Басқармасының 
мүшесі– 
Шунаева 
Салтанат 
Амангосовна Шунаева Айгерім Амангосовна Әпкесі 
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Костян Ольга Сергеевна Жұбайы  

Костян Александр Александрович Ұлы 

Банк 
Басқармасының 
мүшесі– 
Костян Александр 
Викторович Костян Оксана Александровна Қызы 

Акпеиісов Эрик Бейбқтович Ұлы 

Ақпеиісова Римма Бейбітовна Қызы 

Ақпеиісов Бейбіт Разақович Жұбайы 

Басқарушы 
директор–Басқарма 
мүшесі–  
Акпеисова 
Раиса Зарифовна Ходжаева Алия Разақовна Жұбайының 

әпкесі 

Берлизева Елена Николаевна Жұбайы 

Берлизева Анна Васильевна Қызы 

Губанова Валентина Васильевна Шешесі 

Берлизев Алексей Николаевич Бауыры 

Головина Наталья Николаевна Әпкесі 

Басқарушы 
директор–Басқарма 
мүшесі – 
Берлизев 
Василий 
Николаевич 

Берлизева Валентина Васильевна Қызы 

Ким Марина Валерьевна Әпкесі 

Югай Ирина Вениаминовна Жұбайының 
әпкесі 

Югай Татьяна Дмитриевна Жұбайының 
шешесі 

Басқарушы 
директор– Член 
Правления – 
Ким Евгений 
Валерьевич 

Югай Юлия Вениаминовна Жұбайы 

 «ЕҚӨК» АҚ директоры - Қазтаев Алдияр Асланович 

 «ЕҚӨК» АҚ Директорлар Кеңесінің мүшесі – Люхудзяев Фарид Рамзанович 
 
«ЕҚӨК» АҚ Директорлар Кеңесінің мүшесі – Литвяков Владимир Николаевич 
 
 «ЕҚӨК» АҚ Директорлар Кеңесінің мүшесі – Мирахмедов Абдумутал Халилович 
 
 «АЖЗҚ «Сенім» АҚ Директорлар Кеңесінің Төрағасы,  «СК «Еуразия» АҚ - Шукшин 
Виталий Борисович 

«АЖЗҚ «Сенім» АҚ Директорлар Кеңесінің мүшесі - Шестакова Наталья Петровна 
 

 «АЖЗҚ «Сенім» АҚ Басқарма Төрағасы - Ерекешева Жамал Казиевна 

«АЖЗҚ «Сенім» АҚ Басқарма төрағасының бірінші орынбасары - Каримова Шолпан 
Мырзахановна 
«СК «Еуразия» Басқарма Төрағасы - Уманов Борис Григорьевич 
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«СК «Еуразия» Басқарма Төрағасының бірінші орынбасары - Слабкевич Лариса 
Васильевна 

«СК «Еуразия» Басқарма төрағасының орынбасары - Тульчинский Назым Леонидович 

«ООИУПА «Bailyk asset management» АҚ Басқарма Төрағасы - Сахипов Даулет 
Мухтарович 

 «ООИУПА «Bailyk asset management» АҚ Басқарма мүшесі - Жаксенбаев Бұралқан  

«Орта Азиялық Траст компаниясы» АҚ Басқарма Төрағасы - Акбусинов Хайдар 
Шакенович 

«Орта Азиялық Траст компаниясы» АҚ Басқарма мүшесі - Рустемов Нурлан Сахшевич 

«Орта Азиялық Траст компаниясы» АҚ Басқарма мүшесі - Исаметова Жанар Жадигеровна
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2) Заңды тұлғалар 

Заңды тұлғаның атауы Орналасқан жері Қызмет түрі 
Бірінші басшының 

аты-жөні 
(лауазымды тұлға) 

«Еуразиялық 
қаржылық-өндірістік 
компания» АҚ 

 Алматы қ.,  
 Қонаев к., 56 

Көтерме сауда  және 
комиссиялық агенттер 
арқылы сауда  

Казтаев Альдияр 
Асланович 

«Алтын-Тай» 
Жауапкершілігі 
шектеулі серіктестігі 

Алматы облысы, 
Талғар ауданы, Сұлусай 
ауылы  

Демалыс, ойын-сауық  
ұйымдастыру  мен 
мәдениет және спорт 

Буйкевич 
Сергей 
Михайлович 

«Оркен-лимитед» 
Жауапкершілігі 
шектеулі серіктестігі 

Алматы қ.,  
 Қонаев к., 56 

Көтерме сауда  және 
комисиялық агенттер 
арқылы сауда  

Люхудзяев  
Фарид 
 

«Шұбаркөл көмірі» 
акционерлік қоғамы 

Карағанды қ., 
Асфальтная көшесі, 18

Басқа да металды емес 
минералды өнімдерді 
өндіру  

Акбаев Тулеуген 
Ашикбаевич 

«Павлодар машина 
жасау зауыты» 
Акционерлік қоғамы 

Павлодар қ., Ломов 
көшесі, 180 

Машиналар мен құрал-
жабдықтарды өндіру  

Белогривый 
Леонид 
Анатольевич 

«Гранитек» 
Жауапкершілігі 
шектеулі серіктестігі 

Алматы облысы, 
Каскелен қ., 
Солнечная көшесі, 3 

Басқа да металды емес 
минералды өнімдерді 
өндіру 

Файзиев Фахритдин 
Умарович 

«Евразия 
девелопмент» 
Жауапкершілігі 
шектеулі серіктестігі 

Алматы қ. 
Желтоқсан к., 59 Құрылыс 

Паутов  
Андрей 
Витальевич 

«Металлург» 
Жауапкершілігі 
шектеулі серіктестігі 

Қостанай облысы 
Рудный қ.,  
Промзона 

Металлургия өндірісі  
 

Ким  
Олег 
Николаевич 

«Энергосистема» 
Жауапкершілігі 
шектеулі серіктестігі 

Ақтөбе қ., 
312 Атқыштар 
дивизиясы көшесі, 42 

Электроэнергия мен газ 
өндіру және үлестіру   

Джалимбетов Канат 
Умурзакович 

«Южугольинвест» 
Жауапкершілігі 
шектеулі серіктестігі 

Алматы қ. 
Желтоқсан к., 59  

Көтерме сауда  және 
комисиялық агенттер 
арқылы сауда 

Алпашев 
Артур 
Саинович

«Гипрошахт» 
Жауапкершілігі 
шектеулі серіктестігі 

Алматы қ. 
Желтоқсан к., 59  

Көтерме сауда  және 
комисиялық агенттер 
арқылы сауда 

Шагалимов 
Шасалим 
Шамахмутович

«Фолиас» 
Жауапкершілігі 
шектеулі серіктестігі 

Алматы қ. 
Желтоқсан к., 59 

Көтерме сауда  және 
комисиялық агенттер 
арқылы сауда 

Мулюкбаева 
Эльвира 
Усеновна

«БН-Инвест-Комир» 
Жауапкершілігі 
шектеулі серіктестігі 

Алматы қ., 
Абдуллиндер көшесі, 6

Көтерме сауда  және 
комисиялық агенттер 
арқылы сауда 

Долженков  
Максим  
Владиславович

«Интерфинанс» 
Жауапкершілігі 
шектеулі серіктестігі 

Алматы қ.,  
 Қонаев к., 56  
 

Көтерме сауда  және 
комисиялық агенттер 
арқылы сауда  

Люхудзяев  
Фарид 
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«Казахстан минерал 
ресорсиз корпорейшн- 
инвестмент» 
Жауапкершілігі 
шектеулі серіктестігі 

Алматы қ.,  
 Қонаев к., 56 

Көтерме сауда  және 
комисиялық агенттер 
арқылы сауда  
 

Мулюкбаева 
 Эльвира 
Усеновна 

«Импала интерком» 
Жауапкершілігі 
шектеулі қоғам 

Қырғызстан, Бішкек қ.,
Боконбаев көшесі, 59-6

Демалыс, ойын-сауық  
ұйымдастыру  мен 
мәдениет және спорт 
саласындағы қызмет  

Ахмедов  
Бахтияр 
Назырович 

«Казспецзнак» 
Жауапкершілігі 
шектеулі серіктестігі 

Алматы қ. 
Желтоқсан к., 59 
 

Көтерме сауда  және 
комисиялық агенттер 
арқылы сауда  

Вулис 
Феликс 
Джеф 

«Еуразиялық 
алюминий  
компаниясы» 
Акционерлік қоғамы 

Астана қ., 
 Абай көшесі, 193 

Металлургия өндірісі  
 

Ромашко  
Олег 
Михайлович 

«Қазақстан еврейлер 
конгресі» Қоғамдық 
қоры 

Алматы қ.,  
 Қонаев к., 56 

Қоғамдық бірлестіктердің 
қызметі  

Осинин Федор 
Владимирович 
 

«Актобеэнергоснаб» 
Жауапкершілігі 
шектеулі серіктестігі 

Ақтөбе қ., 
312 Атқыштар 
дивизиясы, 44В 

Электроэнергия мен газ 
өндіру және үлестіру   

Тарасенко  
Анатолий 
Ильич 

«Актобе-Энерго» 
Жауапкершілігі 
шектеулі серіктестігі 

Ақтөбе қ., 
промзона, 312 
Атқыштар дивизиясы 
көшесі 

Электроэнергия мен газ 
өндіру және үлестіру   

Ахмедов 
Ихтиер 
Бахтиерович 
 

«Халықаралық көмір 
технологиялары» 
Жабық акционерлік 
қоғамы  

Қарағанды қ., 
Рыночная көшесі, 7 

Басқа да металды емес 
минералды өнімдерді 
өндіру 

Поздняк 
Геннадий 
Иванович 

«Сары-Арка Спецкокс»
Жауапкершілігі 
шектеулі серіктестігі 

Қарағанды қ., 
Казыбе Би ауданы, 
Асфальтная көшесі, 18

Кокс пен  мұнай  
өнімдерін өндіру 

Привалов  
Валерий 
Виталевич 

«Еуразиялық сервис 
компаниясы» 
Жауапкершілігі 
шектеулі серіктестігі 

 Алматы қ.  
Абдуллиндер к.,  6 

Қонақ үйлер мен 
мейрамханаларға қызмет 
көрсету  

Литвяков  
Владимир  
Николаевич 

«Advance KZ» 
Жауапкершілігі 
шектеулі серіктестігі 

Алматы қ.  
Абдуллиндер к.,  6 
 

Патенттерге, 
технологияларға, «ноу-
хау»  мәліметтер мен басқа 
да техникалық құжаттарға 
иелік ету құқығына ие болу 
мен иелік етуге құқықтар 
беру  

Сыва 
Исхар 
Ливаевич 

«Activa» (Актива) 
Жауапкершілігі 
шектеулі серіктестігі 

Алматы қ.  
Абдуллиндер к.,  6 
 

Автокөлік сатудан басқа 
көтерме және бөлшек 
саудамен айналысу  

Мадраимов  
Абдумомун 
Абдувахитович 
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Eurasian Capital B.V. Jan Luijkenstraat 8, 1071 
CM Amsterdam Қаржылық қызмет  

Медведева  
Татьяна  
Леонидовна  
и Equity Trust Co. N.V.

Kromet B.V. 
Нидерланды, 
Амстердам, Ян 
Луйкенстраат,  8 

Қаржылық делдал   

«ЕвроЦентрАстана» 
Акционерлік қоғамы 

Астана қ.,  
Себминова көшесі 57 

Жоба жұмыстары, құрылыс 
және қайта жөндеу 
нысандары аймағын 
атқарылатын жұмыстар 
түрі мен бағасын анықтау 
мақсатында зерттеу, 
инженерлік жүйелерге 
қосу, құрылыс жасауға 
рұқсат алу, тұтынушыларға 
басқа да қызмет түрлерін 
көрсету 

Ромашко Олег 
Михайлович 

«Сенім» Ашық 
жинақтаушы 
зейнетақы қоры» 
акционерлік қоғамы 

Алматы қ. Маметова 
көшесі, 3 Қаржылық делдал  Ерекешева Жамал 

Казиевна 

Акционерное общество 
«ООИУПА «Bailyk 
asset management» 
акционерлік қоғамы 

Алматы қ.,  
 Қонаев к., 56   Қаржылық делдал  Сарыпбеков Қанат 

Нұрғалиевич 

Акционерное общество 
«Евразия» Сақтандыру 
компаниясы» 
Акционерлік қоғамы 

Алматы қ. 
Желтоқсан к., 59 
 

Сақтандыру бойынша 
қызмет көрсету  

Уманов Борис 
Григорьевич 

«Izarus Investment 
B.V.» Жауапкершілігі 
шектеулі қоғам 

Люксембург, 21-25 
аллея Шеффер Л-2520 

Тұтынушыларға басқа да 
қызмет түрлерін көрсету  

Шадиев Олимжон  
Касымович 
 

«Кинокомпания 
Ментор Синема» 
Жауапкершілігі 
шектеулі қоғам 

Мәскеу қ. 
Пятницкая көшесі,  3 / 
4, стр. 1 үй 

Демалыс, ойын-сауық  
ұйымдастыру  мен 
мәдениет және спорт 
саласындағы қызмет  

Соловов Иван 
Иванович 

«EurasiaTeleCom» 
Жауапкершілігі 
шектеулі серіктестігі 

Астана қ.,  Кабанбай 
Батыр даңғылы 30б 

Тұтынушыларға басқа да 
қызмет түрлерін көрсету  

Оспанов Арсен 
Маратұлы 

«Saheel» 
Жауапкершілігі 
шектеулі серіктестігі 

Алматы қ. 
Желтоқсан к., 59 
410 

Ауыл шарушылығы, 
аңшылық және қызмет 
көрсету  

Ибрагимов Даврон 
Алиджанович 

«TransImEx» 
Жауапкершілігі 
шектеулі серіктестігі 

Алматы қ. 
Жандосов  к., 58 

Көмекші және қосымша 
транспорттық  қызмет  

Камеликова 
Насипханым 
Махмудовна 

«Экспресс-К» газетінің 
редакциясы»  
Жауапкершілігі 
шектеулі серіктестігі 

Алматы қ.  
Абдуллиндер к.,  6 
 

Баспа қызметі  Нусупов Адылхан 
Бидахметович 
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«Рудненский 
Водоканал» 
Жауапкершілігі 
шектеулі серіктестігі 

Рудный қ., Қазанның  
40 жылдығы көшесі, 
промзона 

Су жинау, тазарту және 
үлестіру  
 

Зуев 
Анатолий 
Прокопьевич 

КУПП «Кранмаш» 
Жауапкершілігі 
шектеулі серіктестігі 

   

«Орта Азиялық Траст 
компаниясы» 
Акционерлік қоғамы 

Қазақстан 
Республикасы,  
Астана қ., Қабанбай 
батыр даңғылы, 30 

Брокерлік және дилерлік Акбусинов Хайдар 
Шакирович 

 




	Пояснительная
	ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
	Учет операций с основными средствами и нематериальными активами регламентируется соответствующими внутренними нормативными документами Банка и МСФО №16 “Основные средства”.
	Материальные активы, в зависимости от того, с какой целью они были приобретены,  отражаются в составе основных средств, товарно – материальных запасов либо финансовых инвестиций.
	Основные средства могут быть приобретены несколькими способами:
	Основные средства отражаются в бухгалтерском учёте в момент оприходования по фактической (первоначальной) стоимости, включающей все фактически произведённые необходимые затраты по возведению или приобретению основных средств, в том числе уплаченные при покупке налоги и сборы (госпошлина, уплачиваемая при составлении договора на куплю и т.д.), а также затраты по доставке, монтажу, установке, пуску в эксплуатацию и любые другие расходы, непосредственно связанные с приведением актива в рабочее состояние для его использования по назначению. Расходы, не являющиеся необходимыми (расходы по ликвидации повреждения, во время транспортировки) в первоначальную стоимость не включаются, а учитываются как расходы текущего года. 
	Амортизация не начисляется по следующим основным средствам:
	При начислении амортизации  по основным средствам Банк применяет равномерный (прямолинейный) метод списания стоимости. При прямолинейном методе нормы амортизации применяются к первоначальной стоимости основных средств. Начисление амортизации производится равными частями в течение всего срока эксплуатации  до полного переноса стоимости  основных средств на расходы Банка, начиная с месяца, следующего за месяцем приобретения основного средства, по месяц его списания (выбытия) включительно. 
	В момент признания, нематериальные активы учитываются по  себестоимости, которая складывается из сумм фактических затрат Банка на их покупку, включая полученные невозмещаемые налоги и сборы и любые другие затраты, непосредственно связанные с приведением нематериального актива в состояние готовности к использованию по назначению.
	Товарно-материальные ценности
	Учет операций с товарно-материальными ценностями (запасами) регламентируется МСФО № 2.
	Товарно-материальные ценности (запасы) – активы, в форме сырья или материалов, предназначенные для использования в производственном процессе или для предоставления услуг.
	Банк учитывает товарно-материальные ценности (запасы) по системе постоянного (непрерывного) учета запасов, который предусматривает подробное отражение поступлений и выбытий  запасов на балансовых счетах в момент совершения операции.
	Фактическая стоимость товарно-материальных ценностей (запасов)  включает в себя все затраты на приобретение, дорожно–транспортные расходы, связанные с доставкой до места назначения, импортные пошлины и прочие налоги (кроме тех, которые впоследствии возмещаются налоговыми органами). Сумма налога на добавленную стоимость (далее НДС) не включается в затраты на приобретение товарно-материальных ценностей (запасов), кроме товарно-материальных ценностей (запасов) не предназначенных для использования в производственной деятельности Банка или для административных целей. Торговые скидки, возвраты переплат и прочие подобные поправки вычитаются при определении затрат на приобретение. 
	Списание товарно-материальных ценностей производится на основании соответствующим образом оформленных требований на отпуск материалов. Учет и списание товарно-материальных ценностей производится методом FIFO.  Стоимость товарно-материальных ценностей при списании со склада признается расходом периода. 
	Текущий корпоративный подоходный налог – это сумма налога к уплате либо возврату (возмещению) из бюджета Республики Казахстан в отношении совокупного годового дохода (убытка) за текущий период и отражается ежемесячно в финансовой отчетности Банка в соответствии с действующим налоговым законодательством. Доначисление или возврат (возмещение) (корректировка) по текущему подоходному налогу в финансовой отчетности Банка по данным декларации, составленной в соответствии с налоговым законодательством производится на счетах доходов и расходов Банка.
	Производные финансовые инструменты
	Аренда

	Аренда – договор, по которому арендодатель передает арендатору в обмен на арендную плату или серию платежей право на использование актива в течение согласованного срока.
	Финансовая аренда – аренда, при которой все риски и вознаграждения, связанные с правом собственности на актив, передаются арендатору, который поддерживает активы в рабочем состоянии. Финансовый лизинг также относится к финансовой аренде. 
	 Операционная аренда – любая аренда, за исключением финансовой аренды, соответствующая условиям:
	 арендатор не несет никакого риска, но не имеет никаких преимуществ, связанных с владением активом;
	 активы, арендуемые на условиях текущей аренды, включаются в бухгалтерский баланс арендодателя.
	Операции РЕПО и обратного РЕПО
	В процессе своей деятельности Банк заключает соглашения о продаже и обратном приобретении (далее – “Соглашения РЕПО”), а также соглашения о приобретении и обратной продаже (далее – “Соглашения обратного РЕПО”). Операции РЕПО и обратного РЕПО используются Банком как элемент управления ликвидностью и в торговых операциях с ценными бумагами.
	Займы и средства, предоставленные клиентам
	Выпущенные эмиссионные ценные бумаги
	Уставный капитал

	Учет уставного капитала ведется централизованно на счетах бухгалтерского баланса головного Банка, в тенге по номинальной стоимости выпущенных акций.
	Условные активы и обязательства
	Наименование
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