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Байланысты тараптармен операциялар

Жалпы бақылауда болатын немесе олардың біреуінде басқасын бақылау мүмкіндігі болатын немесе басқа
тараптағы қаржылық және операциялық шешімдерді қабылдау кезінде айтарлықтай әсер ете алатын
жағдайда тараптар байланысты болып есептеледі. Барлық байланысқан тараптармен қарым-қатынасты
қарастыру кезінде тараптар тек олардың заңды пішімі емес, осындай қарым-қатынастардың экономикалық
құрамын есепке алады.

Төменде 2016 жылдың 31 желтоқсанындағы байланысты тараптармен операциялар бойынша
қалдықтар көрсетілген:
Жалғыз
Жалпы
акционер бақылаудағы
компаниялар

(мың қазақстандық теңгемен)

Ақша қаражаттары және олардың
баламалары
Пайда немесе шығын арқылы әділетті
құны бойынша бағаланатын құнды
қағаздар
Қаржы мекемелеріндегі қаражат
Табыс салығы бойынша ағымдағы
міндеттемелерді алдын ала төлеу

Байланыстыр
ылған
компаниялар

Басқа
байланысты
тараптар

-

3,089

-

3,235,283

-

10,178,889

-

2,352,107
-

-

-

-

11,054,657

-

92,264

8,000

182,273

-

38,735,026

-

-

11,218,234

-

-

5,412,132

-

-

475,225
20

131,544
Басқа активтер

Қарыз қаражат
67,780,290
Субсидиялау бағдарламалары бойынша
міндеттеме
Кейінге қалдырылған салық
міндеттемесі
Келешек кезең кірістері мен міндетті
кредиттік сипаттағы қор
Басқа міндеттеме
-

Төменде 2016 жылы байланысты тараптармен орындалатын операциялар бойынша кірістер мен
шығындар тармақтары көрсетілген:
(мың қазақстандық теңгемен)

Пайыздық кірістер
Пайыздық шығыстар
Пайда немесе шығын арқылы әділетті құны
бойынша бағаланатын құнды қағаздарды
қайта бағалау шығындарын есепке алмайтын
кірістер
ӘКІМШІЛІК ЖӘНЕ БАСҚА ДА ОПЕРАЦИЯЛЫҚ ШЫҒЫНДАР
ТАБЫС САЛЫҒЫ БОЙЫНША ШЫҒЫНДАР

Жалғыз
акционер

(4,221,243)

-

Жалпы
бақылаудағы
компаниялар

Басқа
байланысты
тараптар

507,500
(3,172)

759,701
(1,181,859)

(9,594)
-

230,264
(3)
(1,850,874)

Төменде 2016 жыл ішінде байланысты тараптар берген және өтеген қаражаттың жиынтық сомасы берілген:
Басқа байланысты
тараптар

(мың қазақстандық теңгемен)

Бір жыл ішінде байланысты тараптар берген несиелер сомасы
Бір жыл ішінде байланысты тараптар өтеген несиелер сомасы
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-

Есептік кезең аяқталғаннан кейінгі оқиғалар

Төменде негізгі басшылыққа сыйақы төлеу туралы ақпарат берілген:
(мың қазақстандық теңгемен)

2016 ж.

2015 ж.

Қысқа мерзімді төлемдер:
- Жалақы
- Қысқа мерзімді сыйлықақы төлемдері
- Ақшалай қаражаттың басқа төлемдері
- Ақшасыз түрдегі төлемдер

172,955
57,125
13,533

117,541
48,014
8,902

Барлығы

243,613

174,457

Байланысты тараптармен операциялар кеп кепілдемессіз.
Қаржылық активтер тобындағы ақша қаражатының болашақ ағындары құнсыздану мәні жиынтығымен
бағаланады, олар осы активтерге байланысты келісімшарттық ақша қаражаты негізінде және болған
шығындар оқиғасы нәтижесінде туындаған басшылықтағы мерзімі өткен берешектердің көлемі туралы,
сондай-ақ мерзімі өткен берешектерді өтеу жетістігі туралы статистика негізінде анықталады. Өткен жылдар
статистикасы алдыңғы кезеңдерге ықпал етпеген ағымдық жағдайларға әсер етуді көрсету үшін, сондай-ақ
ағымдық кезеңде болмаған өткен оқиғалар әсерін қалпына келтіру үшін ағымдық бақыланатын негізде
түзетіледі.
Күмәнді қарыздар бойынша бағалау резервтері жоқ.

