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АКТИВТЕР
Ақшалай қаражат жəәне оның эквивалиенттері 76,174,688                101,997,616               Пайыздық кірістер 7,998,715               7,544,283               
Банктегі шоттар жəәне депозиттер -                          -                           
Нақты баға бағаланатын қаржы құралдары, кезендегі пайда мен 
залал құрамында көрініс беретін өзгеріс -                           Пайыздық шығыстар (1,663,577)              (1,019,217)              
— Банктің меншiгiндегiсi 2,248,059                 27,560                       Таза пайыздық табыс 6,335,138               6,525,066               
— "Репо" мамілесі бойынша кепіл ауыртпашылығы -                          -                           
Клиенттерге берілген қаржы активтері 52,351,433                75,797,467                 Комиссиялық кірістер                 2,488,579                2,722,193 
Құжатталған есеп-қисап бойынша борышкерлер 1,328,418                 2,073,608                  
Сагылуға арналған қолдағы қаржы активтері -                           Комиссиялық шығыстар (753,461)                                  (697,691)
— Банктің меншiгiндегiсi -                          2,427,783                  
— "Репо" мамілесі бойынша кепіл ауыртпашылығы -                          -                           Таза комиссиялық кірістер 1,735,118               2,024,502               
Негізгі қаражат 606,966                    808,090                     

Материалдық емес активтер 909,455                    737,076                     
Нақты бағамен бағаланатын қаржы құралдары операцияларының таза пацдасы, 
өзгеріске-зеңдегі пайда немесе залал құрамында көрініс береді                 4,453,769                     (1,915)

Ағымдағы салық активі 76,838                      200,877                     
Шегерілген салықтар бойынша талаптар 189,545                    224,395                     Шетел валютасымен жасалған операциялардан таза пайда                  (777,042)                3,168,947 
Басқа активтер 2,832,004                 2,440,281                  
Барлық активтер 136,717,406              186,734,753               Басқа операциялық кірістер 338,176                  151,133                 

Операциялық кірістер 12,085,159             11,867,733             
МІНДЕТТЕМЕЛЕР
Нақты бағамен бағаланатын қаржы құралдары, өзгеріс кезеңдегі 
пайда немесе залал құрамында көрініс береді 305,367                    55,263                       Құнсыздануды қалпына келтіруден (шығындар)               (1,715,615)               (1,529,382)

Банктердің шоттарі мен депозиттері 3,424,421                 7,237,550                  
Ағымдағы шоттар жəәне клиенттердің депозиті 102,281,770              142,005,985               Жалпы əәкімшілік шығындар               (7,495,248)               (6,216,428)
«Репо» мəәмілелері бойынша кредиторлық қарыз -                          -                           
Ағымдағы салық міндеттемелері -                          -                           Салық салынғанға дейіндегі таза пайда 2,874,296               4,121,923               
Басқа міндеттемелер 3,266,101                 11,682,366                 
Барлық міндеттемелер 109,277,659              160,981,164               Табыс салығы бойынша шығыс (1,181,467)              (784,786)                

КАПИТАЛ Жылдық таза пайда 1,692,829               3,337,137               
Акционерлік капитал 7,050,000                 7,050,000                  
Қасымша төленген капитал 74,485                      74,485                       Салық ұсталғаннан кейінгі басқа жиынтық табыс
Cатылуға арналған қолдағы қаржы активтерін қайта бағалау 
резерві (6,954)                      (277)                          

Қайта сұрыпталған немесе кейіннен табыс пен шығын құрамына қайта 
сұрыпталатын баптар

Басқа резервтер 281,014                    2,923,650                  Сатылуға арналған қолдағы активтердің нақты бағасының таза өзгеруі (6,677)                    4,633                     

Бөленбеген пайда 20,041,202                15,705,731                 
Қайта сұрыпталған немесе кейіннен табыс пен шығын құрамына қайта 
сұрыпталатын жалпы баптар (6,677)                    4,633                     

Барлық капитал 27,439,747                25,753,589                 Жылдық басқа жиынтық кіріс (шығын) (6,677)                    4,633                     

Барлық міндеттермелер жəәне капитал 136,717,406              186,734,753               Жылдық барлық жиынтық кіріс 1,686,152               3,341,770               

Қаржы есептемесі Қаржы Есептемесінің Халықаралық Стандарттарына сай орындалды
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