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1. Проблемалық эмитенттердің негізгі топтары
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28.08.2019 жылы жағдай бойынша Қор 21 эмитентке қатысты жұмыс жүргізуде, олардың

берешек сомасы номиналды құны бойынша 48 399 млн.теңгені құрайды. Берешекті қайтару

бойынша Қор қабылдайтын шараларға байланысты проблемалық эмитенттер топтарға бөлінген:

№ 1 топ – Оңалту (берешек – 16 228 млн. 

теңге)

1. «Қазақстан Қағазы» АҚ

2. «Имсталькон» АҚ

3. «РОСА» АҚ

№ 2 топ – Атқарушы өндірісі / ПИР 

(берешек– 14 610 млн. теңге)

1. «Астана-Недвижимость» АҚ

2. «Mineral Resources of Central Asia» АҚ

3. «ТЕМА Ко.» АҚ

4. «HOMEBROKER» АҚ

5. «Казнефтехим» АҚ

6. «РЭМИКС-Р» АҚ

7. «ТЕХНО-LIFE» АҚ

8. «Альтернативті қаржы» АҚ

9. «Сары-Арқа Сарбазы» Күзет

Корпорациясы» ЖШС

10. «КСМК-2» ЖШС

11. АО «Төрт Құдық» КБК» АҚ

12. «Өрнек XXI» АҚ

13. «Корпорация «АПК-Инвест» ЖШС

14. «Атамекен-Агро» АҚ (артықшылық

берілген акция)

№ 3 топ - Банкроттық / ликвидация

(берешек – 17 560 млн. теңге)

1. «Валют-Транзит-Банк» АҚ

2. «GLOTUR» АҚ

3. «Эксимбанк Казахстан» АҚ

4. «Qazaq Banki» АҚ



2. Қордың проблемалық активтермен өткізген жұмыс

нәтижелері
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Зейнетақы активтерін шоғырландыру сәтінен бастап қазіргі уақытқа дейін (26.08.2019 ж.) Қор

алдында проблемалық активтер бойынша өтелген берешектің жалпы сомасы 19 319 млн.

теңгені құрады.Оның ішінде:

 2014-2016 жж. – 1 475 млн. теңге,

 2017-2019 жж. – Қор алдында 17 844 млн. теңге өтелді, бұл 19 319 млн. теңге мөлшеріндегі

өтеудің жалпы сомасының 92% - ын құрайды.

Жылдар бойынша бөлінген 17 844 млн. теңге мөлшеріндегі соманың түсімі:

 2017 ж. – 1 249 млн. теңге,

 2018 ж. – 14 853 млн. теңге,

 2019 ж. – келесі компаниялардан түскен 1 742 млн. теңге:

• «АБДИ Компани» АҚ - 856 млн. теңге;

• «Эксимбанк Казахстан» АҚ - 364 млн. теңге;

• «Өрнек XXI» АҚ - 360 млн. теңге;

• «Астана-Недвижимость» АҚ - 81 млн. теңге;

• «Қазақстан Қағазы» АҚ - 34 млн. теңге;

• «Корпорация «АПК-Инвест» АҚ - 25 млн. теңге;

• «Құрылыс материалдары мен конструкциялары комбинаты -2» ЖШС - 22 млн. теңге.

"Астана-финанс" АҚ және "Астана Банкі" АҚ берешектерін өтеу аясында алдын алу

шараларының нәтижесінде 2018 жылы Қор алдында 9 021 млн. теңге сомасында берешек

реттелді:

 5 870 млн. теңге – «Астана-финанс» АҚ
 3 151 млн. теңге – «Астана Банкі» АҚ



3. Қордың проблемалық активтермен өткізген жұмыс

нәтижелері
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2014-2016гг. 2017г. 2018г. 2019г.

2014-2016 жж,
2017ж.
2018ж.
2019ж.

"Билд Инвестментс Групп” АҚ 602 - - -

"Real-Invest.kz« ҚК АҚ 679 - - -

«Қазақстан Қағазы» АҚ 91 268 185 34

"Роса" АҚ 73 - - -

"КСМК-2« ЖШС 21 20 0 22

«Өрнек XXI» АҚ 10 - 130 360

"Имсталькон« АҚ - 32 - -

"Корпорация "АПК-Инвест« АҚ - 253 6 25

Samarco Mineracao - 388 - -

"Атамекен-Агро« АҚ - 288 2 722 -

"АБДИ Компани« АҚ - - 926 856

"Астана-финанс« АҚ - - 10 884 -

«Астана-Недвижимость» АҚ - - - 81

«Эксимбанк Казахстан» АҚ - - - 364

Өтеу:



4. Қозғалған қылмыстық істер бойынша ақпарат
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Зейнетақы активтері бойынша міндеттемелердің орындалмауына кінәлі тұлғаларды тексеру

және қылмыстық жауапкершілікке тарту мақсатында Қор 21 эмитентке қатысты құқық қорғау
органдарына өтініштер жіберді.

Есеп беру күніне 10 эмитентке қатысты қылмыстық іс жүргізілуде:

№ п/п Эмитент Қазақстан Республикасының Қылмыстық Кодексі бабының сипаттамасы

1 «GLOTUR» АҚ Бөтен мүлікті иеленіп алу мен ысырап ету жолымен ірі мөлшерде ұрлау

2 «VITA» АҚ Сеніп тапсырылған бөтен мүлікті иеленіп алу мен ысырап ету арқылы ірі мөлшерде ұрлау

3 «Қазақстан Қағазы» АҚ Аса ірі мөлшердегі алаяқтық

4 «Имсталькон» АҚ Алдау және сенімге қиянат жасау жолымен аса ірі мөлшерде ұрлау

5 «Казнефтехим» АҚ Алдау және сенімге қиянат жасау жолымен ұрлау

6 «РЭМИКС-Р» АҚ
Бөтен мүлікті иеленіп алу мен ысырап ету жолымен ірі мөлшерде ұрлау;

Алаяқтық - Алдау және сенімге қиянат жасау жолымен ірі мөлшерде ұрлау

7
«Mineral Resources of Central

Asia» АҚ
Алдау және сенімге қиянат жасау жолымен ұрлау

8 «Альтернативті қаржы» АҚ Бөтен мүлікті иеленіп алу мен ысырап ету жолымен ірі мөлшерде ұрлау

9 «Роса» АҚ Бөтен мүлікті иеленіп алу мен ысырап ету жолымен ірі мөлшерде ұрлау

10 «HOMEBROKER» АҚ
Заңды күшіне енген сот шешімін орындамау;

Төлем қабілетсіздігіне дейін жеткізу.

Қылмыстық іс қозғауға байланысты, "Тема Ко." АҚ, "Өрнек XXI" АҚ эмитенттеріне қарызды

ерікті түрде өтеуді ұсынылады.

Қор берешекті өтеу шарттарын қарастыруда.

2018 жылдың қарашасынан бастап 2019 жылдың шілдесіне дейін «Өрнек XXI" АҚ 490 млн.

теңге мөлшерінде қарызын өтеді.

Құқық қорғау органдарымен қызметті тексеру жүргізу және басқа проблемалы эмитенттерге

қатысты қылмыстық істерді одан әрі қозғау мәселелері бойынша өзара іс-қимыл одан әрі

жүзеге асырылуда.


