Ж еке қаржылық ұйым дардың қаржылық есеп беру
тіз ім дем есі, нысандары м ен м ерз ім дері туралы нұсқаулыққа
2-қосым ша

№ 2 нысан
"БТА Секьюритис" АҚ
(ұйым ның толық атауы)

2010 жылғы "01" Қазан
кірістер мен шығыстар туралы есебі
(в тысячах казахстанских тенге)
За период с
Наименование статьи

Код строки

За отчетный
период

начала текущего

За аналогичный

года (с

отчетный период

нарастающим

предыдущего года

итогом)
1
Сыйақы алумен байланысты табыстар :

2
1

3

4

5

За аналогичный период с
начала предыдущего
года (с нарастающим
итогом)
6

17 037

165 405

20 098

259 215

17 037

165 405

20 098

259 215

31 112

116 855

177 532

488 073

-2 322 093

-1 490 303

-1 751 030

-2 019 728

оның ішінде:
корреспонденттік жəне ағымд ағы есеп-шоттар бойынша
орналастырылған салымд ар бойынша
бер ілген заемдар бойынша
бер ілген қар жылық жал дау бойынша
сатып ал ынған құнды қағаздар бойынша
« кері РЕПО» операциялары бойынша
Сыйақы алумен байланысты басқа да табыстар

2

Комиссиялық сыйақылар

3

оның ішінде:
зейнетақы активтер інен
зейнетақы активтерінен кел ген инвестициял ық табыстан/зияннан
Сыйақы алумен байланысты емес, банктік жəне өзге қызметті жүзеге асырудан

4

тү скен табыстар
оның ішінде:
аударым о перацияларын жүзеге асырудан келген табыстар
клирингтік операцияларды жүзеге асырудан келген табыстар
кассалық операцияларды жүзеге асырудан келген табыстар
сейфтік операцияларды жүзеге асырудан келген табыстар
инкассациядан келген табыстар
Сыйақы алумен байланысты емес, банктік жəне өзге қызметті жүзеге асырудан

5

тү скен басқа да табыстар
Қаржылық активтер бойынша табыстар (шығыстар ) (таза)

6

оның ішінде:
қаржылық активтер ді сатып алу/сату дан келген табыстар (шығыстар ) (таза)
пайда мен зиян арқылы əділ құны бойынша есепке алынған қаржылық

8 266

47 044

655 753

1 008 803

-2 330 359

-1 537 347

-2 406 783

-3 028 531

-41 249

-89 695

-91 307

активтер дің құнының өзгеруінен келген табыстар (шығыстар ) (таза)
Шетел дік валютаны қайта бағалаудан келген табыстар (шығыстар ) (таза)

7

Дивидендтер

8

6 616

6 835

Ассоциирленген ұйымд арға қатысумен байланысты табыстар

9

8 013 029

8 435 691

-6 714

Активтер дің сатылуынан (шығуынан) тү скен табыстар

10

Басқа да табыстар

11

Барлық табыстар (1 мен 11 арасындағы жолдардың жиыны)

12

5 738 987

7 193 234

-1 643 095

-700 527

Сыйақы төлеумен байланысты шығыстар

13

1 101

1 542

52 595

107 829

52 595

107 829

40786

89550

36522

85475

67333

194606

108120

323021

59208

169594

97914

292003

2140

6400

2541

7287

5985

18612

7665

23731

0
663 220

оның ішінде:
тартылған сал ымдар бойынша
ал ынған заемдар бойынша
ал ынған қар жылық жал дау бойынша
шығар ылған құнды қағаздар бойынша
« РЕПО» операциялары бойынша
Сыйақы төлеумен байланысты басқа да шығыстар

14

Комиссиялық шығыстар

15

оның ішінде:
басқарушы агентке сыйақы
касто диалдық қызмет көрсету үшін сыйақы
Сыйақы алумен байланысты емес, банктік жəне өзге қызмет бойынша шығыстар
16
оның ішінде:
аударым о перацияларына кеткен шығыстар
клирингтік операцияларды жүзеге асыруға кеткен
кассалық операцияларды жүзеге асыруға кеткен шығыстар
сейфтік операцияларды жүзеге асыруға кеткен шығыстар
инкассацияны жүзеге асыруға кеткен шығыстар
Операциялық шығыстар

17

оның ішінде:
еңбекақы мен іссапар ақысын төлеуге кеткен шығыстар
амо ртизациялық шегерімд ер
материалдарға кеткен шығыстар
табыс салығын қоспағанда, салықтар мен бюджетке төленетін басқа да міндетті
тө лемд ерді төлеуге кеткен шығыстар
Активтер ді сатуға немесе ақысыз беруге кеткен шығыстар

18

Активтердің құнсыздануынан кел ген шығындар

19

Басқа да шығыстар

20

37740

88348

70268

184806

Барлық шығыстар (13 пен 20 арасындағы жолдардың жиыны)

21

146 960

374 046

267 505

701 131

жол)

22

5 592 027

6 819 188

-1 910 600

-1 401 658

Табыс салығы

23

5 592 027

6 819 188

-1 910 600

-1 401 658

5 592 027

6 819 188

-1 910 600

-1 401 658

Табыс салығы салынғанға дейінгі барлық таза пайд а (зиян) (12-жол-21-

Табыс салығы төленгеннен кейінгі таза пайда (зиян) (22-жол-23-жол)
24
Тоқтатыл ған зияннан кел ген пайда (зиян)

25

Азшылық үлесі

26

Мерзімдегі барлық таза пайда (зиян) (24-жол+/- 25-жол-26-жол)

27

В графе 2 указываются номер а примеч аний по статьям, отр аженным в пояснительной записке.
Статья «Дол я меньшинства» запол няется при составл ении консол идированной финансовой отчетности.
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