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Кіріспе 

 

Бұл пән қаржылық есептің іргелі тақырыптарын қарастырады және 

зерттейді. қаржылық есеп халықаралық қаржылық есептілік 

стандарттарына сәйкес ұйымның ағымдағы қызметін бақылауға; оның 

стратегиясын жоспарлауға; ресурстарды оңтайлы пайдалануға; қызмет 

нәтижелерін бағалауға мүмкіндік беретін маңызды ақпарат береді. 

Экономикалық мамандықтардың студенттері ұйымның 

шаруашылық қызметінің әр түрлі жағдайларында тез және қатесіз бағдар 

ала білу, нарықтық жағдайды және оның үрдістерін түсіну; дұрыс басқару 

шешімдерін қабылдау үшін есеп пен есептіліктің қазіргі заманғы жүйесін 

жақсы білуі тиіс. 

Қаржы нарықтарының жаһандануы соңғы жылдары әлемдік 

экономиканы дамытудың басты белгілерінің бірі болып табылады. 

Қаржы нарықтарының жаһандануына байланысты туындайтын елеулі 

проблемалардың қатарына капитал нарықтарында қаражат тартатын 

компаниялар туралы қаржылық ақпараттың сәйкес келмеуі жатады. 

Осыған байланысты халықаралық стандарттарға сәйкес келетін 

қаржылық есептілік қағидаттары мен нормаларын әзірлеу және барабар 

қолдану маңызды міндет болып табылады. Тек осындай жағдайда ғана 

капитал нарықтарында жұмыс істейтін инвесторларды бағалы қағаздар 

эмитенттері туралы салыстырмалы қаржылық ақпаратпен қамтамасыз ету 

мүмкіндігі пайда болады. Бүгінгі күні әмбебап "қаржылық" тілдің 

функциялары есепке алу мен есептіліктің ең үздік әлемдік тәжірибесін 

жинаған және сол себепті басқа стандарттарға қарағанда нақты 

экономикалық жағдайды көрсетуге мүмкіндік беретін қаржылық 

есептіліктің халықаралық стандарттарын (ХҚЕС) барынша толық және 

дәйекті түрде іске асырады. 

"ХҚЕС сәйкес қаржылық есеп" пәнін оқытудың мақсаты болашақ 

мамандардың теориялық білімдері мен практикалық дағдыларын әр түрлі 

меншік нысанындағы ұйымдардың қаржылық есебін ұйымдастыру және 

әдіснамасы бойынша қалыптастыру, басқарушылық шешімдерді 

қабылдау үшін халықаралық стандарттардың талаптарына сәйкес 

қаржылық ақпаратты пайдалану болып табылады. Оқыту барысында 

студенттер алған білімдері мен дағдыларын ұйымдардың нақты қызмет 

ету жағдайларына бейімдей білуі тиіс. 

Осы пәнді оқытудың міндеттері: 

- табыс көзін (меншікті капиталды) сақтай отырып, пайда алуға 

бағытталған кәсіпкерлік қызмет функцияларының бірі ретінде ХҚЕС 

сәйкес қаржылық есептің мазмұны туралы білімді қалыптастыру; 

- ХҚЕС сәйкес шаруашылық операцияларды көрсетудің теориялық 

негіздерін меңгеру, олардың негізінде ұйым қызметінің мүліктік жағдайы 

және қаржылық нәтижелері туралы көрсеткіштер қалыптастырылады; 

- ұйым қызметінің тиімділігін бағалау мақсатында тиісті кәсіби 

пайымдауларды қабылдау үшін қаржылық есеп ақпаратын пайдалану. 
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Тақырыбы №1. ҚАРЖЫЛЫҚ ЕСЕПТІЛІКТІ ҰСЫНУ 

 

 Қаржылық есептілікті жасау талаптары мен шарттары 

 

Міндеттер: 

- қаржылық есептіліктің мақсатын түсіну; 

- ҚЕХС бойынша қаржылық есептілікке қойылатын негізгі 

талаптарды білу 

- қаржылық есеп беру құрамын және оның жалпы 

ережелерін зерттеу ұсыну; 

- қаржылық есептердің мазмұны мен ашылуы бойынша талаптарды 

білу. 

Қаржы есептiлiгi ұйым қызметінің қаржы жағдайы мен қаржы 

нәтижелерінің құрылымдалған ұсынуы болып табылады. Жалпы 

мақсаттағы қаржы есептiлiгiнiң мақсаты экономикалық шешiмдер 

қабылдау кезiнде пайдаланушылардың қалың тобы үшiн пайдалы 

ұйымның қаржы жағдайы, қызмет нәтижелерi мен ақша 

қаражатының қозғалысы туралы ақпарат беру болып табылады. 

Қаржы есептiлiгi сондай-ақ ұйым басшылығына сенiп тапсырылған 

ресурстарды басқару нәтижелерiн де көрсетедi. Осы мақсатқа жету 

үшiн қаржы есептiлiгi ұйымның мынадай көрсеткiштерi туралы 

ақпарат бередi: 

(а) активтер; 

(b) мiндеттемелер; 

(c) меншікті капитал; 

(d) кіріс пен шығысты қоса, табыс пен шығындар; 

өз капиталындағы басқа да өзгерістер; және ақша қаражаттың 

қозғалысы. 

Бұл ақпарат, қаржы есептiлiгiне ескертпелерге басқа ақпаратпен 

қатар, пайдаланушыларға ұйымның ақша қаражаттарының 

болашақтағы қозғалысын және, атап айтқанда, олардың уақытқа 

бөлінуі айқындығына болжам жасауға көмектеседi. 

Қаржы есептiлiгiнiң толық жинақталымы мыналарды 

қамтиды: (а) кезеңнің соңындағы қаржылық жағдай 

жөніндегі есептілік; 

(b) кезең ішіндегі толық кіріс жөніндегі есептілік; 

(с) кезең ішіндегі үлес өзгерістері жөніндегі есептілік; 

(d) кезең ішіндегі ақша қаражаттарының қозғалысы жөніндегі 

есептілік; 

(e) есеп саясатының елеулі элементтерінің қысқаша сипаттамасын 

және басқа да түсіндірме ескертпелерді қоса, ескертулер; және 

(f) ұйым есеп саясатын ретроспективті түрде қолданатын немесе 

өз қаржылық есептілігіндегі баптар жөнінде ретроспективті түрде 

қайта есеп беретін немесе ұйым өз қаржылық есептілігіндегі 
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баптарды қайта жіктейтін ең бастапқы салыстырмалы кезеңнің 

басындағыдай қаржылық жағдай жөніндегі есептілік. 

Ұйым есептіліктерге осы Стандартта қолданылған 

тақырыптардан басқа тақырыптарды қолдануына болады. 

Ұйым барлық қаржылық есептіліктерді тең түрде қаржылық 

есептіліктердің толық жиынтығы ретінде ұсынуы тиіс. 

Көптеген ұйымдар, қаржы есептiлiгiнен басқа, ұйым 

басшылығының қаржылық шолуын ұсынады, онда ұйым қызметiнiң 

қаржы нәтижелерiнiң, оның қаржы жағдайының негiзгi 

сипаттамалары және олар кездесiп отыратын негiзгi 

тұрлаусыздықтар сипатталады және түсiндiрiледi. Мұндай есепте 

мынадай шолулар болуы мүмкін: 

(а) ұйым iс-әрекет ететiн конъюнктураның өзгеруiн, ұйымның осы 

өзгерiстерге және олардың ықпалына әсерiн қоса, қаржы 

нәтижелерiн айқындайтын негiзгi факторлар мен ықпалдарды, 

сондай-ақ дивидендтер саласындағы оның саясатын қоса, қаржы 

нәтижелерiн қолдауға және жақсартуға бағытталған ұйымның 

инвестициялық саясатын; 

ұйымды қаржыландыру көздерiн, және оның міндеттеме мен 

меншікті капитал арақатынасының жоспарлы көрсеткіштерін; және 

ұйымның ХҚЕС-ына сәйкес баланста танылмаған ресурстарын шолу. 

Көптеген ұйымдар қаржы есептiлiгiнен басқа да қоршаған 

ортаны қорғау мәселелерi жайлы есептер және әсiресе қоршаған 

ортаны қорғау факторының зор маңызы бар және олардың 

қызметкерлерi пайдаланушылардың маңызды тобы болып 

есептелетiн салалардағы қосылған құн салығы туралы есептер 

сияқты ресми бюллетендер ұсынады. Қаржы есептілігінің шегінен 

тыс ұсынылатын есептер мен ресми бюллетендер Халықаралық 

қаржы есептілігі стандарттарында қолдану аясына кірмейді. 

Қаржы есептілігі ұйымның қаржы жағдайын, оның қызметінің 

қаржылық нәтижелерін және ақша қаражаттарының қозғалысын 

айқын көрсетуі тиіс. Айқын есептілік бекітілген «Концепцияда» 

активтер, міндеттемелер, кірістер мен шығыстарға берілген 

анықтамалар мен оларды тану критерийлеріне сай бизнестік 

операциялардың нәтижелері, басқада жағдаяттар мен жағдайлар 

жөнінде шынайы есептілікті талап етеді. Халықаралық қаржы 

есептілігі стандарттарын (IFRS) қажет болған жағдайда - ақпаратты 

қосымша ашып көрсету арқылы қолдану айқын есеп беру міндетін 

шешетін қаржы есептілігін қалыптастыруға әкеледі деп көзделеді. 

Қаржы есептілігі Халықаралық қаржы есептілігі 

стандарттарына (IFRS) сәйкес келетін ұйым ондай сәйкестік туралы 

қаржы есептілігіне ескертулерде тікелей айтуға және сөзсіз 

мәлімдеуге міндетті. Егер ол Халықаралық қаржы есептілігі 

стандарттарының талаптарына сай келмейтін болса, қаржы 

есептілігін Халықаралық қаржы есептілігі стандарттарына сай 
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келетіндей етіп сипаттауға жол берілмейді. 

Іс жүзінде кез келген жағдайларда қолданылып жүрген 

Халықаралық қаржы есептілігі стандарттарына сәйкестік әділ 

ұсынуға жеткізеді. Әділ ұсыну сондай-ақ ұйымнан мыналарды талап 

етеді: 

(а) 8 Есеп саясаты, бухгалтерлік есеп бағалауларындағы өзгерістер 

және қателіктер (IAS) ХҚЕС-ында сәйкес есеп саясатын таңдау 

және қолдану. 8 (IAS) ХҚЕС-ында IFRS жоқ жолған жағдайда 

басқару барсысы тиісті бапқа мақсатты түрде 8 (IAS) ХҚЕС-ында 

берілген құзыреттілік иеархиясының басшылығын қарастырады. 

 

(b) ақпаратта есеп саясатымен қоса алғанда мәнді, сенімді, 

салыстырмалы және түсінікті түрде ақпарат беріледі. 

(с) Халықаралық қаржы есептілігі стандарттарының тиісті 

талаптарын  сақтау нақты операциялардың, басқа оқиғалар мен 

жағдайлардың ұйымның қаржы жағдайы мен қызмет нәтижелеріне 

ықпалын пайдаланушылардың түсіне алуы үшін жеткіліксіз болған 

жағдайларда ақпараттың қосымша ашып көрсетілуін қамтамасыз 

ету. 

Сәйкес келмейтін есеп саясаты қолданылатын есеп саясатын 

ашып көрсетумен де, ескертулермен немесе басқа түсіндірме 

материалдармен де өтелмейді. 

Ұйым басшылығы тиісті ХҚЕС-тың қандай да болсын 

талаптарын сақтау жаңылысқа әкеп соқтыратыны соншалық, кейде 

Концепцияда айтылған қаржы есептілігінің мақсаттарымен 

қайшылық пайда болады, бірақ бұл жағдайда тиісті нормативтік база 

осы талаптан ауытқуға тиым салады деген қорытындыға келетін өте-

мөте сирек жағдайларда, ұйым осы талапты сақтаудың ауытқуға 

әкеп соқтырады-ау деген жақтарын бар мүмкіндігінше кемітуге 

міндетті, және бұл үшін ол мына ақпаратты ашып көрсетеді: 

(а) тиісті ХҚЕС атауын, тиісті талаптың сипатын және ұйым 

басшылығы аталған жағдайларда осы талапқа сәйкес болу 

жаңылысқа әкеп соқтыратыны соншалық, Концепцияда айтылған 

қаржы есептілігінің мақсаттарымен қайшылық пайда болады; және 

(b) әрбір есепті кезең бойынша - ұйым басшылығы баптарды әділ 

ұсынуға қол жеткізу мақсаттарында түзету қажет деген 

қорытындыға келген қаржы есептілігінің баптарын түзету. 

Тиісті ХҚЕС-тың қандай да болсын талаптарын сақтау 

жаңылысқа әкеп соқтыратыны соншалық, Концепцияда айтылған 

қаржы есептілігінің мақсаттарымен қайшылық пайда болатынын 

бағалаған кезде, ұйым басшылығы мынадай мәселелерді қарайды: 

(а) осы нақты мән-жайларда қаржы есептілігінің мақсаттарына 

неліктен орындалмайды; және 

(b) ұйымның жағдайы қалайша осы талапты орындайтын 
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ұйымдардың жағдайларынан өзгеше болады. Егер басқа ұйымдар 

осыған ұқсас жағдайларда берілген талапты сақтайтын болса, 

ұйымның осы талапты сақтауы Концепцияда айтылған қаржы 

есептілігінің мақсаттарында қайшылық пайда болатындай деңгейде 

жаңылысқа әкеп соқтырмайтыны туралы теріске шығаратын болжам 

бар. 

Қаржы есептiлiгiн даярлаған кезде ұйым басшылығы ұйымның 

өз қызметiн жалғастыру қабiлетiн бағалауға міндетті. Қаржы 

есептiлiгi, егер ұйымның басшылығы не ұйымды таратуға, немесе 

оның қызметiн тоқтатуға өзі ниет еткен, не бұлай жасаудан басқа 

нақты баламасы болмағандықтан, осындай іс-әрекет тәсілін таңдауға 

мәжбүр болған реттерді қоспағанда, міндетті түрде қызметтiң 

үздiксiздiгi негiзiнде жасалуға тиiс. Егер ұйымның басшылығы 

бағалау барысында бұдан былай ұйымның қызметтi үздiксiз 

жалғастыру қабiлетiне едәуiр күмән туғызуы мүмкiн оқиғаларға 

немесе 

жағдайларға байланысты елеулi тұрлаусыздықтар туралы оған мәлiм 

болса, бұл тұрлаусыздықтар қаржы есептілігінде міндетті түрде ашып 

көрсетiлуге тиiс. Егер қаржы есептiлiгi қызметтiң үздiксiздiгiне жол 

беру негізінде жасалмаса, бұл факт есептiлiк жасалған негiзбен және 

ұйым үздiксiз iс-әрекет етедi деп есептелмейтiн себеппен қатар, міндетті 

түрде ашып көрсетiлуге тиiс. 

Қызметтiң үздiксiздiгi туралы жол берудiң қолданылуын 

бағалау кезiнде басшылық, ең болмағанда, баланс күнінен бастап он 

екі айды қамтитын, бiрақ онымен шектелмейтін болашақ туралы 

қолда бар ақпараттың барлығын ескереді. Осы ақпарат назарға 

алынатын деңгей әрбiр жеке жағдайда нақты фактiлерге байланысты 

болады. Ұйым белгiлi бiр кезең iшiнде пайдалы болса және қаржы 

ресурстарына қол жеткiзсе, онда қызметтiң үздiксiздiгi туралы жол 

беру қолайлығы туралы қорытынды толық талдау жасалмай 

қабылдануы мүмкiн. Басқа жағдайларда басшылыққа, қызметтiң 

үздiксiздiгi туралы жол берудiң қолайлылығы жөнiндегi пiкiр 

бекiтiлмес бұрын, бәлкiм, ағымдағы және күтiлетiн пайдалылыққа, 

борыштық мiндеттемелерді өтеу кестелерiне және баламалы 

қаржыландырудың әлуеттi көздеріне байланысты факторлардың кең 

ауқымын қарауы талап етiлетін болуы мүмкін. 

Ұйым ақша қаражаттарының қозғалысы туралы ақпаратты 

қоспағанда, есептеу әдісі бойынша есепке алу ережелерін қолданып, 

қаржы есептiлiгiн жасауға міндетті. 

Егер олар Концепцияда айтылған осы элементтерге арналған 

анықтамалар мен өлшемдерді қанағаттандыратын болса, есептеу 

әдісі бойынша есепке алу ережелерін қолданған кезде, баптар 

активтер, міндеттемелер, капитал, пайда және шығыстар (қаржы 

есептілігінің элементтері) ретінде танылады. 

Ұқсас баптардың әрбiр елеулi сыныбы қаржы есептiлiгiнде 



11  

міндетті түрде жеке ұсынылуы тиiс. Егер олар елеулі болып 

табылмайтын ретте ғана ұқсас емес сипаттағы немесе мақсаттағы 

баптар болса, онда міндетті түрде жеке ұсынылуы тиiс. 

Қаржы есептiлiгi операциялардың көп санын немесе сипатына, 

немесе мақсатына сәйкес құрылымы жағынан топтарға бiрiктiрiлген 

өзге де оқиғаларды өңдеу нәтижесi болып табылады. Біріктіру және 

сыныптау барысының соңғы кезеңі жеке баптарды не тікелей 

баланста, пайдалар мен шығындар туралы есепте, меншікті 

капиталдағы өзгерістер туралы есепте және ақша қаражаттарының 

қозғалысы туралы есепте, не ескертулерде қалыптастыратын 

ықшамды және сыныпталған деректердi ұсынудан тұрады. Егер 

қандай да болсын жеке баптың өзі елеулi болып табылмаса, ол 

тікелей қаржы есептiлiгiнде, не ескертулерде басқа баптармен 

бiрiктiрiледi. Қаржы есептiлiгiнің өзінде оны жеке ұсынуды талап 

ету үшiн бап жеткiлiктi түрде елеулi болмайтын бап, қайткенде де, 

оны ескертулерде жеке-дара ұсыну үшiн жеткiлiктi түрде елеулi 

болуы мүмкiн. 

Егер нәтижесiнде алынған ақпарат елеулi болмаса, елеулiлiк 

принципін қолдану қандай да болсын ХҚЕС-тың ақпаратын ашып 

көрсетуге нақты талаптарды орындауда қажет емес екендігiн 

бiлдiредi. 
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IFRS)ХҚЕС-та талап етпейінше немесе рұқсат бермейінше ұйым 

активтер мен мiндеттемелер және кірістер мен шығыстардың орнын өз 

бетінше толтыруына болмайды. 

Ұйым активтер мен міндеттемелерді, сондай-ақ кiрiстер мен 

шығыстарды жеке-жеке ұсынады. Пайдалар (егер олар ұсынылса) 

мен шығындар туралы есепте, сондай-ақ, операцияның немесе өзге 

оқиғаның мәнін көрсететін реттерді қоспағанда, жүргізілген өзара 

есепке алу жүргізілген операцияларды, басталған өзге оқиғалар мен 

жағдайларды түсіну бөлігінде де, болашақта ұйымның ақша 

қаражаттарының қозғалысын бағалау бөлігінде де 

пайдаланушылардың мүмкіндіктерін төмендетеді. Бағалау 

резервтер, мысалы, ескірген босалқыларды жоюға арналған резерв 

және дебиторлық берешек бойынша күмәнді борыштарға арналған 

резерв шегерілген активтерді бағалау 

- өзара есепке алу болып табылмайды. 

18 Табыс (IAS) ХҚЕС-ы табысқа анықтама бередi және ол 

ұйым беретiн барлық сауда-саттық және көтерме сауда жеңiлдiктерi 

ескерiлiп, алынған немесе кері алынуға тиiстi әдiл құн бойынша 

бағалауды талап етедi. Өзiнiң әдеттегi қызметiнiң барысында ұйым 

түсім әкелмейтiн, бiрақ түсім әкелетiн негiзгi қызметiмен қатар 

жүретiн басқа операцияларды да жүзеге асырады. Осындай 

операциялардың нәтижелері тиісті операцияның немесе оқиғаның 

мәнін көрсететін реттерде, ондай операциялардың нәтижелері бір 

операцияның нәтижесінде туындайтын барлық кірістерді және 

тиісті шығыстарды өзара есепке алу арқылы ұсынылады. Мысалы: 

(а) ұзақ мерзiмдi активтердiң, оның iшiнде инвестициялар мен 

операциялық активтердiң шығып қалуынан болған пайдалар мен 

шығындар есептерде активтiң шығып қалуынан алынған активтен 

активтiң баланстық құнының және оны сату жөнiндегi тиiстi 

шығыстар сомасын шегеру жолымен ұсынылады; және 

(b) 37 Бағалау міндеттемелері, шартты  міндеттемелер  және  

шартты активтер (IAS) ХҚЕС-ына сәйкес танылатын және үшінші 

тұлғамен шарттық келісімнің талаптары бойынша (мысалы, 

жеткізушінің кепілдік міндеттемелері туралы келісім) өтелетiн 

бағалау жағдайларымен байланысты шығындар тиiстi өтеуге қарсы 

есепке алынуы мүмкін. 

Осыған қоса, аталған операциялар тобы бойынша туындайтын 

пайдалар мен шығындар, мысалы, оң және теріс бағамдық 

айырмалар және саудаға арналған қаржы құралдары бойынша 

туындайтын пайдалар немесе шығындар есептерде нетто-негiз 

бойынша ұсынылады. Солай бола тұрса да, ондай пайдалар мен 

шығындар, егер олар мәнді болса, бөлек көрсетіледі. 

Ұйым (салыстырмалы ақпаратпен қоса) қаржылық 

есептіліктердің толық жинағын ең кемінде жылына бір рет ұсынуы 

тиіс. Ұйым есеп беру кезеңінің соңын өзгерткенде және қаржылық 
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есептіліктерін бір жылдан ұзақ немесе қысқа кезең ішінде 

ұсынғанда, ұйым қаржылық есептілікте қамтылған кезеңге 

қосымша мынадай ақпаратты ашып көрсетуі тиіс: 

(а) бір жылдан ұзақ немесе қысқа кезеңді қолдану себебін, және 



14  

(b) қаржылық есептіліктерде ұсынылған сомалар толығымен 

салыстырмалы емес екендігін. 

Әдетте, ұйым қаржылық есептіліктерді тұрақты түрде бір жылдық 

кезеңдер үшін дайындайды. Дегенмен, тәжірибелік себептермен, кейбір 

ұйымдар, мысалы 52 апталық кезеңде есеп беруді қалайды. Берілген Стандарт 

осы тәжірибеге кедергі жасамайды. 

Қандай да болсын ХҚЕС қаржы есептілігінде көрсетілген барлық 

сомалар бойынша басқаға жол беретін немесе талап ететін реттерді 

қоспағанда, алдыңғы кезеңдегі салыстырма ақпарат міндетті түрде ашып 

көрсетілуі тиіс. Салыстырма ақпарат, егер ол ағымдағы кезең iшiндегi қаржы 

есептiлiгiн түсiну үшiн орынды болса, міндетті түрде баяндау және сипаттау 

ақпараты қосылуы тиiс. 

Салыстырмалы ақпаратты ашып көрсетуші ұйым, ең кемінде, қаржылық 

жағдай жөніндегі екі есептілік, басқа есептіліктердің әрқайсысының екеуін, 

және осыған қатысты ескертпелерді ұсынуы тиіс. Ұйым есеп саясатын 

ретроспективті түрде қолданғанда немесе өз қаржылық есептілігіндегі баптар 

жөнінде ретроспективті түрде қайта жіктегенде ол ең кемінде, қаржылық 

жағдай жөніндегі үш есептілік, басқа есептіліктердің әрқайсысының екеуін 

және осыған қатысты ескертпелерді ұсынуы тиіс. Ұйым төмендегі 

кезеңдердегі қаржылық жағдай жөніндегі есептіліктерді ұсынады: 

(а) ағымдағы кезеңнің соңындағы, 

(b) алдыңғы кезеңнің соңындағы (бұл ағымдағы кезеңнің басына сәйкес 

келеді), және 

(с) ең бастапқы салыстырмалы кезеңнің басындағы. 

Кейбiр реттерде алдыңғы кезеңдегi (кезеңдердегi) қаржы есептiлiгiнде 

ұсынылған баяндаушы ақпарат ағымдағы кезеңде де мәнділігін сақтайды. 

Мысалы, баланстың соңғы күнiнде шешiлуi тұрлаусыз болған және әлi 

шешiлуге тиiстi құқықтық даудың егжей-тегжейi ағымдағы кезеңде ашып 

көрсетiледi. Пайдаланушылар баланстың соңғы күні тұрлаусыздық болғаны 

туралы және кезең iшiнде тұрлаусыздықты жою үшiн қандай шаралар 

қолданылғаны туралы ақпараттан пайда алады. 

Егер қайта сыныптауды жүргізу iс жүзiнде жүзеге асырылмайтын 

болғанда ғана қаржы есептiлiгiнде баптарды ұсыну немесе сыныптау өзгерген 

кезде, салыстырма сома міндетті түрде қайта сыныпталуға тиiс. Салыстырма 

сомалар қайта сыныпталған кезде, ұйым мыналарды ашып көрсетуге тиiс: 

(а) қайта сыныптау сипаты; 

(b) әрбір баптың сомасы немесе қайта сыныпталған баптардың сыныбы; 

және 

(с) қайта сыныптауды жүргізу себебі. 

Салыстырма сомаларға қайта сыныптау жасау іс жүзінде мүмкін 

болмайтын кезде, ұйым мыналарды ашып көрсетуге міндетті: 

(а) тиісті сомаларға қайта сыныптау жүргізілмеген себеп; және 

(b) егер тиісті сомалар қайта сыныпталған болса, жасалатын түзетулердің 

сипаты. 
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Ақпаратты кезеңдер бойынша салыстыруды жақсарту, әсіресе 

болжамдық мақсаттарда қаржы ақпаратының үрдісін бағалауға мүмкіндік беру 

есебінен, пайдаланушылардың экономикалық шешімдер қабылдауына 

көмектеседі. Кейбір жағдайлар кезінде, ағымдағы кезеңмен салыстыруға қол 

жеткiзу үшiн нақты алдыңғы кезең бойынша салыстырма ақпаратты керi 

сыныптау іс жүзінде мүмкін емес. Мысалы, алдыңғы кезеңде (кезеңдерде) 

деректер керi сыныптауды өткiзуге мүмкiндiк бермейтiн, ал ақпарат мүмкiн 

болмайтын әдiспен қайта жинақталуы мүмкiн. 

Ұйым есеп саясатын ауыстыратын немесе жіберілген қателікті түзейтін 

кезде салыстырма ақпаратқа түзетулер 8 (IAS) ХҚЕС-та қаралады. 

Қаржы есептiлiгiнде баптарды ұсыну және сыныптау міндетті түрде бiр 

кезеңнен келесі кезеңге сақталуға тиiс, оған мынадай реттер кiрмейдi: 

(а) ұйым қызметі сипатының едәуір өзгеруі немесе оның қаржы есептілігін 

қайта қарау нәтижесінде 8 (IAS) ХҚЕС-тың есеп саясатын іріктеу және 

қолдану өлшемдерін ескере отырып, басқа ақпаратты ұсыну немесе басқа 

сыныптау неғұрлым қолайлы екендігі анық; немесе 

(b) қандай да болсын ХҚЕС ұсынуда өзгерiстердi талап етедi. 

Мысалы қаржы есептiлiгiн едәуiр сатып алу немесе оның шығып қалуы, 

немесе оны ұсынуды талдау қаржы есептiлiгiн ұсынуға өзгерiстер енгізу 

қажеттiгiн туғызуы мүмкiн. Егер ұйым ұсынудың өзгерген нысаны қаржы 

есептілігін пайдаланушылар үшін сенімді және неғұрлым мәнді болатындай 

ақпарат берген, және қайта қаралған құрылым, бәлкiм, сақталатын ретте, және 

сөйтіп ақпараттың салыстырмалылығына зиян келмеген жағдайда ғана, 

ұсынылған қаржы есептiлiгiн ұсынуға өзгерiстер енгiзеді. Ұсынуға ондай 

өзгерістер енгізген кезде ұйым 38 және 39-тармақтарға сәйкес өзiнiң 

салыстырма ақпаратын қайта сыныптайды. 

Қаржы есептiлiгiн міндетті түрде бөлек идентификациялап және бір 

құжат шеңберiндегi берілген басқа ақпараттан бөлек көрсетіліп берілуі тиiс.  

Халықаралық қаржы есептілігі стандарттары жылдық есепте немесе 

басқа құжатта ұсынылған басқа ақпаратқа емес, қаржы есептiлiгiне ғана 

қолданылады. Сондықтан Халықаралық қаржы есептілігі стандарттары 

қолданылып әзiрленген ақпаратты пайдаланушылар үшiн пайдалы, бiрақ 

ХҚЕС-тарда талаптарының мәнi болып табылмайтын ақпараттан 

пайдаланушылардың айыра алуы маңызды. 

Қаржы есептiлiгiнiң әрбiр компонентi міндетті түрде дәлме-дәл 

анықталуға тиiс. Бұған қоса, келесi ақпарат дәлме-дәл бөлiніп көрсетiлуге 

және, егер бұл ұсынылған ақпаратты дұрыс түсiну үшiн қажет болса, 

қайталануға тиiс: 

(а) есеп беретiн ұйымның атауы немесе өзге де сәйкестік белгілері, сондай- 

ақ алдыңғы есепті кезеңнен бастап осы ақпараттағы кез келген өзгерістер; 

(b) қаржы есептiлiгi жеке ұйымды немесе ұйымдар тобын қамтиды ма; 

(c) қаржы есептiлiгiнiң тиiстi компонентi үшiн ненiң көбiрек жарайтынына 

қарай, есепті күн немесе қаржы есептiлiгiн қамтитын кезең; 
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(d) 21 Валюталық бағам өзгерісінің әсері (IAS) ХҚЕС-ында анықталғандай, 

ұсыну валютасы; және 

(e) қаржы есептiлiгiнде соманы ұсынған кезде пайдаланылған дәлдiк 

деңгейi. 

Қаржы есептiлiгi көбiнесе ақпарат ұсынған кезде валютаның мыңдаған 

немесе миллиондаған бiрлiктерiнде берілсе неғұрлым түсiнiктi болады. Бұған 

қаржы есептілігіне сомалар ұсынған кезде пайдаланылатын дәлдiк деңгейi 

ашып көрсетiлгенде және елеулі ақпарат жоғалмағанда ғана жол берiледi.  

 

 Баланс 

Баланс міндетті түрде кем дегенде мыналарды көрсететiн жекелеген 

баптарды қамтуға тиiс: 

(а) жеке меншік, үйлер мен жабдықтар; 

(b) инвестициялық жылжымайтын мүлік; 

(c) материалдық емес активтер; 

(d) қаржы активтері ((е), (һ) және (і) тармақтарында көрсетiлген сомаларды 

қоспағанда); 

(е) қатысу әдiсi бойынша ескерiлген инвестициялар; 

(f) биологиялық активтер; 

(g) босалқылар; 

(һ) сауда және басқа дебиторлық берешек; 

(і) ақша қаражаттар және ақша қаражаттарының эквиваленттері; 

(j) 5 (IFRS) Сатуға арналған ұзақ мерзімді активтер және тоқтатылған 

қызмет ХҚЕС-ына сәйкес сатуға арналған деп жүйеленген барлық активтер 

және сатуға арналған деп жүйеленген қолданылмайтын топтағы активтерді 

қоса; 

(k) сауда және басқа төлемдер; 

(l) азық-түлік тауарлары; 

(m) қаржы міндеттемелері ((j) және (k) тармақтарында көрсетілген 

сомаларды қоспағанда); 

(n) 12 Пайдаға салынатын салықтар (IAS) ХҚЕС-ында белгілендей 

ағымдағы салық бойынша мiндеттемелер мен активтер; 

(o) 12  (IAS)  ХҚЕС-ында белгіленгендей, кейінге қалдырылған салық 

міндеттемелері мен кейінге қалдырылған салық активтері; 

(p) 5 (IAS) ХҚЕС-ына сәйкес сатуға арналған деп жүйеленген 

қолданылмайтын топтағы активтерде көрсетілген міндеттемелер; 

(q) үлес ішінде ұсынылған, бақыланбайтын пайыздар, және 

(r) бас ұйымның иелеріне тән шығарылған капитал және резервтер. 

Осындай ұсыну ұйымның қаржы жағдайын түсіну үшін маңызды болған 

кезде, баланстың өзінде міндетті түрде қосымша жеке баптар, тақырыптар 

және аралық сомалар ұсынылуға тиiс. 

Ұйым қысқа мерзімді және ұзақ мерзімді активтер мен қысқа мерзімді 

және ұзақ мерзімді міндеттемелерді баланстың өзінде жеке бөлімдер ретінде 

ұсынатын болса, ол кейінге қалдырылған салық активтерін (міндеттемелерін) 
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қысқа мерзімді салық активтері (міндеттемелері) ретінде сыныптауға құқылы 

емес. 

Қосымша баптарды жеке ұсыну керек пе деген пiкiр мыналарды: 

(а) активтердiң табиғаты мен өтімділігін; 

(b) ұйымдардағы активтердің мақсатын; және 

(с) мiндеттемелердiң мөлшерiн, сипатын және уақытқа бөлiнуiн бағалауға 

негiзделедi. 

Активтердің әртүрлі сыныбы үшін бағалаудың түрлі негіздерін 

пайдаланудың өзі олардың сипаты мен мақсаты жағынан өзгеше екендігін 

болжайды, және сол арқылы, жеке желілік баптар ретінде ұсынылуы тиiс. 

Мысалы, жылжымайтын мүлік, үйлер мен жабдықтардың әртүрлі сыныптары 

16 Жылжымайтын мүлік, үйлер мен жабдықтар (IAS) ХҚЕС-ына сәйкес 

өзіндік құн бойынша немесе қайта бағаланған сомалар бойынша ескерілуі 

мүмкін. 

Ұйым тікелей баланстағы жеке бөлімдер ретінде, қысқа мерзiмдi және 

ұзақ мерзiмдi активтерді және қысқа мерзiмдi және ұзақ мерзiмдi 

мiндеттемелердi ұсынуға міндетті, бұған өтімділік негізінде бөлу сенімді әрі 

неғұрлым мәнді болып табылатын аталған ақпарат беру реттері кірмейді. 

Көрсетілген ерекшелік қолданылған кезде барлық активтер мен міндеттемелер 

міндетті түрде тұтас алғанда олардың өтімділігіне қарай ұсынылуы тиіс. 

Қабылданған ұсыну әдiсiне қарамастан 

(а) өтелуi немесе орнын толтыру баланс күнінен кейін он екi айдан аспайтын 

және 

(b) баланс күнінен кейін он екi айдан асатын мерзiмнің ішінде күтiлiп отырған 

соманы біріктіретін активтер мен міндеттемелердің осындай әрбір желілік 

бабы бойынша ұйым, өтелуi немесе орнын толтыру он екi айдан астам мерзім 

өткеннен кейін күтiлiп отырған соманы ашып көрсетуге міндетті. 

Егер ұйым дәл анықталған операциялық кезеңнiң барысында тауарлар 

мен қызмет көрсетулердi жеткiзсе, қысқа мерзiмдi және ұзақ мерзiмдi активтер 

мен мiндеттемелердi баланстың өзiнде бөлек сыныптау айналым капиталы 

ретiнде тұрақты жұмыс iстейтiн таза активтердi ұйымның ұзақ мерзiмдi 

операцияларында пайдаланылатындардан бөлу жолымен пайдалы ақпаратты 

қамтамасыз етедi. Бұл сондай-ақ ағымдағы операциялық кезеңде iске асыру 

көзделiп отырған активтердi және тап осы кезең iшiнде өтелуге тиiстi 

мiндеттемелердi бөлiп көрсетуге мүмкіндік береді. 

Қаржы ұйымдары сияқты кейбір ұйымдар үшін активтер мен 

мiндеттемелердi өтімділікті арттыру немесе төмендету тәртібімен ұсыну 

қысқа мерзімді/ұзақ мерзімді активтерге бөліп ұсынуға қарағанда сенімді әрі 

неғұрлым маңызды осындай ақпаратты береді, өйткені бұл ұйым дәл 

анықталған операциялық кезеңнiң шеңберінде тауарлар немесе қызмет 

көрсетулер жеткізумен айналыспайды. 

Активтер мен міндеттемелерді өткізудің күтіліп отырған мерзімдері 

туралы ақпарат ұйымның өтімділігі мен төлем қабілетін іске асыруда маңызды 

болып табылады. 7 (IFRS) Қаржы құралдары: ақпаратты ашып көрсету ХҚЕС- 
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ы қаржы активтері мен қаржы міндеттемелерін өтеу күндері туралы ақпаратты 

ашып көрсетуді талап етеді. Қаржы активтері сауда және басқа да дебиторлық 

берешекті, ал қаржы міндеттемелері сауда және басқа да кредиторлық 

берешекті қамтиды. Босалқылар мен бағалау міндеттемелері сияқты ақшалай 

емес активтер мен міндеттемелердің орнын толтырудың және өтеудің есептеу 

күндері туралы ақпарат та, активтер мен міндеттемелер қысқа мерзімді және 

ұзақ мерзімді болып бөліну-бөлінбеуіне қарамастан маңызды болып келеді. 

Мысалы, ұйым есеп беру күнінен бастап он екі айдан асатын мерзім ішінде 

орны толтырылады деп күтілетін босалқылар сомасы жөніндегі ақпаратты 

ашып көрсетеді. 

Актив, егер мынадай өлшемдердің кез келгенін қанағаттандырса, 

міндетті түрде айналымдық актив ретінде сыныпталуы тиіс: 

(а) оны өткiзу көзделсе, не ол кәсiпорынның қалыпты операциялық 

кезеңiнiң барысында сатуға немесе пайдалануға арналса; 

(b) ол негiзiнен сауда мақсаттарына арналса; 

(c) оны есепті күннен кейін он екі айдың ішінде сату ұйғарылса; не 

(d) ол ақша қаражаттар немесе ақша қаражаттарының баламалары 

нысанында болса (7 Ақша қаражаттарының қозғалысы туралы есептер (IAS) 

ХҚЕС-ында анықталғандай), бұған есепті күннен кейін, ең болмағанда, он екі 

айдың ішінде қандай да болсын міндеттеменің орнын толтыру үшін оны 

айырбастауға немесе пайдалануға тиым салынған реттер кірмейді. 

Қалған активтердiң барлығы міндетті түрде ұзақ мерзiмдi активтер ретiнде 

сыныпталуы тиiс. 

«Ұзақ мерзiмдi» термині ұзақ мерзімді сипаттағы материалдық, 

материалдық емес және қаржы активтерiн сипаттау үшiн пайдаланылады. 

Ұйымның операциялық кезеңi активтерді өңдеу үшін сатып алу және 

оларды ақша қаражаттарға немесе ақша қаражаттың баламаларына айналдыру 

арасындағы кезеңді бiлдiредi. Ұйымның қалыпты операциялық кезеңі дәл 

анықтауға келмесе, оның ұзақтығы он екі ай болады деп болжанады. Қысқа 

мерзімді активтер тіпті оларды есепті күннен кейін он екі айдың ішінде сату 

күтілмеген кездің өзінде, қалыпты операциялық кезеңнің бір бөлігі ретінде 

сатылатын, тұтынылатын және өткiзiлетiн активтерді (сатып алушылар мен 

тапсырыс берушілердің босалқылары мен дебиторлық берешегі сияқтылар) 

қамтиды. Қысқа мерзімді активтер сондай-ақ негізінен сату мақсаттарына 

арналған активтерді (мысалдарға 39 (IAS) ХҚЕС-ына сәйкес саудаға 

арналғандар ретінде сыныпталатын кейбір қаржы активтері жатады), сондай- 

ақ ұзақ мерзімді активтердің айналымдық бөлігін қамтиды. 

Ұйым міндеттемені қысқа мерзімді міндеттеме ретінде жіктеуге тиіс 

жағдайлар: 

(а) оны ұйымның қалыпты операциялық кезеңiнiң шеңберінде өтеу 

көзделсе; 

(b) ол негізінен сату мақсаттарына арналса; 

(с) ол есепті күннен кейiн он екi айдың iшiнде өтелуге тиiс болса; не 
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(d) есепті күннен кейін ең аз дегенде он екі айдың ішінде тиісті міндеттемені 

өтеуді кейінге қалдыруға ұйымның сөзсіз құқығы болмаған жағдайда. 

Қалған мiндеттемелердiң барлығы ұзақ мерзiмдi мiндеттемелер ретiнде 

сыныпталуға тиiс. 

Жеткiзушiлер мен мердiгерлердiң алдындағы кредиторлық берешек 

сияқты кейбiр қысқа мерзiмдi мiндеттемелер, қызметкерге кейбір есептеулер 

және басқа да операциялық шығындар ұйымның қалыпты операциялық 

кезеңiнде пайдаланылатын айналымдық капиталдың бiр бөлiгiн құрайды. 

Ондай операциялық баптар, тiптi олар баланс күнiнен бастап он екi айдан 

астам уақыт өткен соң өтелуге тиiс болса да, қысқа мерзiмдi мiндеттемелер 

ретiнде сыныпталады. Ұйымның қалыпты операциялық кезеңі дәл анықтауға 

келмесе, оның ұзақтығы он екі айды құрайды деп көзделеді. 

Басқа қысқа мерзiмдi мiндеттемелер қалыпты операциялық кезеңнiң бiр 

бөлiгi ретiнде өтелмейдi, бiрақ баланс күнiнен кейiн он екi айдың iшiнде өтеуді 

талап етеді немесе негізінен сату мақсаттарына арналады. Мысалы, 39 (IAS) 

ХҚЕС-на сәйкес сатуға арналған заттар ретінде сыныпталған қаржы 

міндеттемелері, банктік овердрафтары, ұзақ мерзімді қаржы 

міндеттемелерінің ағымдағы бөлігі, төлеуге дивидендтер, пайдаға салынатын 

салықтар және басқа сауда-саттық емес кредиторлық берешектер болып 

келеді. Ұзақ мерзімді негізде қаржыландыруды қамтамасыз ететiн (яғни 

ұйымның қалыпты операциялық кезеңінде пайдаланылатын айналым 

капиталының бір бөлігі болып табылмайды) және баланстан кейін он екi 

айдың iшiнде өтелуге жатпайтын қаржы мiндеттемелері ұзақ мерзiмдi 

мiндеттемелер болып табылады. 

Өзінің қаржы мiндеттемелерiн, олар баланс күнiнен кейiн он екi айдың 

iшiнде өтелуге тиiстi болса, онда ұйым міндеттемелерді қысқа мерзімді 

ретінде сыныптайды, егер тіпті: 

(а) олардың бастапқы мерзiмi он екi айдан асатын мерзім болса; және 

(b) баланс күнінен кейін және қаржы есептілігі бекітілгенге дейін қайта 

қаржыландыруға немесе ұзақ мерзімді негізде төлем кестесін өзгертуге шарт 

жасалса. 

Егер ұйым кредит беру туралы қолда бар келісім бойынша баланс 

күнінен кейін ең болмағанда он екі айға қандай да болсын міндеттемені қайта 

қаржыландыруға немесе кейінге қалдыруға өкілеттігі бар деп күтетін болса, 

тіпті олай болмағанның өзінде неғұрлым қысқа мерзімнің ішінде өтелуі тиіс 

болса да, бұл міндеттемені қысқа мерзімді міндеттеме ретінде сыныптайды. 

Алайда міндеттемені қайта қаржыландыру немесе кейінге қалдыру ұйымның 

өзі қалайтын салаға жатпайды (мысалы, қайта қаржыландыру туралы қандай 

да болсын келісім жоқ), қайта қаржыландыру мүмкіндігі қаралмайды, және 

міндеттілік қысқа мерзімді ретінде сыныпталады. 

Ұйым тікелей есепті күнге немесе есепті күнге дейін ұзақ мерзімді қарыз 

мәмілесі бойынша келісімді бұзса, соның нәтижесінде міндеттеме талап ету 

арқылы ақы төлеу санатына ауысса, бұл міндеттеме, тіпті егер қарыз беруші 

есепті күннен кейін және қаржы есептілігі жариялауға бекітілгенге дейін 
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бұзушылыққа жол берілуі салдарынан төлемді талап етуге келіскен болса да, 

қысқа мерзімді міндеттеме ретінде сыныпталады. Бұл міндеттеме қысқа 

мерзімді міндеттеме ретінде сыныпталады, өйткені есепті күні осы күннен 

кейін ең аз дегенде он екі айдың ішінде оны өтеуді кейінге қалдыруға 

ұйымның сөзсіз құқығы жоқ. 

Алайда, егер қарыз беруші баланс күні басталғанға дейін, кезең ішінде 

ұйым бұзушылықты жоя алатын және қарыз беруші дереу өтеуді талап ете 

алмайтын, ең аз дегенде он екі айдан кейін аяқталатын жеңілдікті кезең беруге 

келіссе, бұл міндеттеме ұзақ мерзімді міндеттеме ретінде сыныпталады. 

Қысқа мерзімді міндеттемелер ретінде сыныпталған қарыздарға 

қатысты, егер төменде келтірілген оқиғалар есепті кезең мен қаржы есептілігін 

шығаруға бекітілген күннің арасында болса, бұл оқиғалар 10 Есепті күннен 

кейінгі оқиғалар (IAS) ХҚЕС-ына сәйкес түзетілмейтін оқиғалар ретінде 

ашып көрсетілуі тиіс: 

(а) ұзақ мерзімді негізде қайта қаржыландыру; 

(b) қарыз беруге арналған ұзақ мерзімді шартты бұзуды жою; және 

(c) есепті күннен кейiн ең аз дегенде он екi айдан кейін аяқталатын қарыз 

беруге арналған ұзақ мерзімді шарттың бұзылуын жою үшін қарыз берушіден 

жеңілдікті кезең алу. 

Ұйым баланста немесе оған ескертулерде ұйымның операцияларына 

сәйкес келетіндей етіп сыныпталып ұсынылған желiлiк баптардың 

әрқайсысының бұдан кейінгі шағын топтарын ашып көрсетуге міндетті. 

Ішкi топтарды бөлшектеу деңгейі Халықаралық қаржы есептілігі 

стандарттарының талаптарына және тиісті сомалардың мөлшерiне, сипатына 

және мақсатына байланысты болады. Әрбiр бап үшiн ашып көрсетулер бір- 

бірінен өзгеше болады, мысалы: 

(а) жылжымайтын мүлік, үйлер мен жабдықтар объектілері 16 (IAS) ХҚЕС- 

ына сәйкес топтарға бөлінеді; 

(b) дебиторлық берешек сатып алушылар мен тапсырысшылардың 

берешегiне, байланысты тараптардың берешегiне, алдын-ала төлемдерге және 

басқа сомаларға бөлiнедi; 

(с) босалқылар 2 Босалқылар (IAS) ХҚЕС-ына сәйкес тауарлар, өндiрiстiк 

жеткiзулер, материалдар, аяқталмаған өндiрiс және дайын өнiм сияқты iшкi 

топтарға бөлiнедi; 

(d) бағалау мiндеттемелерi қызметкерлерге сыйақы төлеуге шығындар 

бойынша бағалау мiндеттемелерiне бөлiнедi; және 

(е) меншiктi капитал мен резервтер төленген капитал, эмиссиялық  кiрiс  

және резервтер сияқты әртүрлi топтарға бөлiнедi. 

Ұйым не баланстың өзiнде, не ескертулерде мынадай ақпаратты ашып 

көрсетуге міндетті: 

(а) акционерлiк капиталдың әрбiр тобы үшiн: 

(i) шығаруға рұқсат етiлген акциялардың саны; 

(ii) шығарылған және толықтай ақы төленген, сондай-ақ шығарылған, бiрақ 

ақы толықтай төленбеген акциялардың саны; 
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(iii) акциялардың атаулы құны, немесе акциялардың атаулы құны жоқ 

екенiне нұсқама; 

(iv) жылдың басына және аяғына айналымдағы акциялардың санын тексеру; 

(v) тиiстi топқа байланысты құқықтар, жеңiлдiктер және шектеулер, соның 

iшiнде дивидендтер бөлуге және капиталды төлеуге шектеулер; 

(vi) ұйымның өзi немесе оның еншiлес немесе қауымдас ұйымдары ұстап 

қалатын ұйымның акциялары; және 

(vii) талаптары мен сомаларын қоса, опцион немесе сату шарттары бойынша 

шығару үшiн резервте сақталатын акциялар; және 

(b) меншiктi капитал құрамындағы әрбiр резервтiң сипаты мен мақсатын 

сипаттау. 

Егер ұйым қаржылық міндеттеме мен үлес арасында төмендегілерді 

қайта сыныптаса: 

(а) үлестік құрал ретінде жіктелетін мерзімінен бұрын өтеу құқығы бар 

құралды, немесе 

(b) ұйымға міндеттеме басқа тарапқа ұйымның активтердің таза құны 

пропорциялық үлесін жоюдан соңң үлестіруге жүктейтін және үлестік құрал 

ретінде жіктелетін құралды 

ол әрбір категорияға жатқызылған немесе жатқызылмаған қайта жіктелген 

мөлшерді (қаржылық міндеттеме мен үлесті), және сол қайта жіктеу уақытын 

және себебін ашып көрсетуі тиіс. 

 

 Толық кіріс жөніндегі есептілік 

Ұйым кезең ішінде танылған кіріс және шығыстардың барлық баптарын 

ашып көрсетуі тиіс: 

(а) толық кіріс жөнідегі бір есептілікте; немесе 

(b) екі есептілікте: пайда немесе шығынның компоненттерін көрсететін 

есептілікте (бөлек қаржылық есептілік) және пайда немесе шығыннан 

басталатын және басқа толық кірістің компоненттерін көрсететін екінші 

есептілікте (толық кіріс жөніндегі есептілік). 

Толық кіріс жөніндегі есептілікте ұсынылуға тиiстi ақпарат 

Пайдалар мен шығындар туралы есептiң өзiнде міндетті түрде кезең 

ішінде мынадай сомаларды көрсететін кем дегенде мынадай желілік баптар 

болуы тиіс: 

(а) табыс; 

(b) қаржыландыру бойынша шығындар; 

(с) қауымдасқан ұйымдар мен бірлескен ұйымдардың пайдалары мен 

залалына үлес қосып қатысу бойынша есептеу әдісіне сәйкес ескерілген 

ұйымның үлесі; 

(d) салық бойынша шығыстар; 

(е) төмендегілердің жалпы сомасын құрайтын бірегей сома: 

(і) салық салудан кейінгі пайда немесе залал 
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(іі) тоқтатылған қызметті құрайтын шығу тобы немсе активтерді сату немесе 

шығару үшін ең төменгі құнның нақты шығынын бағалауда танылған салық 

салудан кейінгі табыс пен шығын 

(f) пайда немесе залал. 

(g) басқа толық кірістің сипатына қарай жіктелген әрбір компоненті 

((h)тармағындағы сомадан басқасы) 

(h) үлестік тәсілді қолданып есепке алынған қауымдас ұйымдар және 

бірлескен ұйымдардың басқа толық кірісінің үлесі 

(i) жалпы толық кіріс. 

Ұйым толық кіріс жөніндегі есептілігінде төмендегі баптарды пайда 

немесе шығынның сол кезең ішінде бөлінуі ретінде ашып көрсетуі тиіс: 

(а) төмендегілерге тән кезең ішіндегі пайда немесе залал: 

(і) бақыланбайтын пайыздарға, және 

(іі) бас ұйымның иелеріне. 

(b) төмендегілерге тән кезең ішіндегі жалпы толық кіріс: 

(і) бақыланбайтын пайыздарға, және 

(іі) бас ұйымның иелеріне. 

Ұйым, осындай ұсыну ұйымның қаржылық қызметін білу үшін орынды 

болса, толық кіріс жөніндегі есептілікте және кіріс жөніндегі бөлек есептілікте 

(қажет болғанда) қосымша желілік баптарды, тақырыптарды және 

тақырыпшаларды ұсынуы тиіс. 

Ұйымның түрлі қызметтерінің, операциялардың және басқа 

оқиғалардың әсері жиілігі жағынан, пайда немесе шығын мүмкіндігі және 

алдын ала болжалуы әртүрлі болатындықтан, қаржылық қызметтің 

компоненттерін ашып көрсету қолданушыларға қол жеткен қаржылық 

қызметті білуге және болашақ қаржылық қызметтің жоспарларын құруға 

көмектеседі. Ұйым қосымша желілік баптарды толық кіріс жөніндегі 

есептілікке, табыс жөніндегі бөлек есептілікке (қажет болғанда) қосады, және 

қаржылық қызметтің элементтерін түсіндіруге қажет болғанда, ол 

қолданылған сипаттамаларына және баптардың ретіне түзету енгізеді. Ұйым 

кіріс және шығыстар баптарының елеулілігі және сипаты және функциясы 

кіретін факторларды қарастырады. 

Ұйым кіріс немесе шығыстардың баптарын толық кіріс жөніндегі 

есептілікте, кіріс жөніндегі бөлек есептілікте (қажет болғанда) немесе 

ескертпелерде ерекше баптар ретінде ұсынуға құқылы емес. 

ХҚЕС (IFRS) талап етпейінше немесе рұқсат бермейінше сол кезең 

ішінде танылған пайда мен залалдың барлық баптарындағы кіріс пен 

шыңысты ұйым тануы тиіс. 

Сол кезеңде ұйым пайда мен залалдан тыс нақты бір баптарды таныған 

кезде IFRS кейбір жағдайларды нақтылайды. 8 (IAS) ХҚЕС-ы осындай 

жағдайлардың екі түрін нақтылайды: қателіктерді түзеткенде және есеп 

саясатына енгізген өзгерістердің салдарын нақтылағанда. Басқа IFRS-тер 

пайда мен залалдан басқа Концепцияда берілген кіріс пен шығыс 
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түсініктемелеріне сай басқа толық кіріс компоненттерін талап етеді немесе 

қолдануға рұқсат береді. 

Ұйым қайта жіктеуден кейінгі өзгерістермен қоса, басқа толық кірістің 

әрбір компонентіне байланысты кірістік салықтың сомасын кіріс жөніндегі 

есептілікте, немесе ескертпелерде ашып көрестуі тиіс. 

Ұйым басқа толық кірістің компонентін ұсынуына болады: 

(а) қатысты салық нәтижесін шегеріп, немесе 

(b) қатысты салық нәтижесін шегерудің алдында сол компоненттерге 

байланысты, кірістік салықтың жиынтық сомасы ретінде көрсетілген бір 

сомамен бірге 

Ұйым басқа толық кіріс компоненттеріне байланысты қайта жіктеу 

өзгерістерін ашып көрсетуі тиіс. 

ХҚЕС (IFRS) басқа толық кірісте алдын-ала танылған соманың пайда 

немесе залал ретінде жіктелген-жіктелмегендігін және қашан жіктелгендігін 

нақтылайды. Бұл Стандартқа қатысты мұндай қайта жіктеулер қайта жіктеу 

түзетулеріне жатады. Қайта жіктеу түзетулері пайда немесе залалға қайта 

жіктелген түзетулер жасаған кезеңдегі басқа толық кірістің ұқсас 

компоненттерін қамтиды. Мысалы, сатуға қол жетімді қаржы активтерін 

шығарудан алынған табыстар ағымдағы кезеңнің пайдасы мен залалына 

жатады. Бұл сомалар ағымдағы және алдыңғы кезеңдердегі жүзеге 

асырылмаған табыс ретінде басқа толық кірістерде танылуы мүмкін. Жалпы 

толық кірістерге екі рет енгізіліп кетпес үшін бұл жүзеге асырылмаған 

табыстарды осы кезеңдегі пайда және залал ретінде жіктелген жүзеге 

асырылған табыстарды басқа толық кірістер есебінен алып тастау қажет. 

94. Ұйым қайта жіктеу өзгерістерін толық кіріс жөніндегі есептілікте немесе 

ескертпеде ұсынуына болады. Қайта жіктеу өзгерістерін ескертпеде ұсынушы 

ұйым басқа толық кіріс компоненттерін кез келген орынды қайта жіктеу 

өзгерістерінен кейін ұсынады. 

Толық кіріс туралы есептің өзінде, не ескертулерде ұсынылуы тиісті ақпарат 

Егер кірістер мен шығыстардың баптары елеулі болып табылса, олардың 

сипаты мен шамасы міндетті түрде бөлек ашып көрсетілуі тиіс. 

Кірістері мен шығыстарының баптары бөлек ашып көрсетілетін 

міндеттемелер мыналарды қамтиды: 

(а) босалқылардың құнын мүмкін болатын таза сату құнының шамасына 

дейін немесе жылжымайтын мүлік, үйлер мен жабдықтар құнын өтелетін 

сомаға дейін есептен шығару, сондай-ақ ондай есептен шығаруларды қайтару; 

(b) ұйымның қызметін қайта құрылымдау және  қайта  құрылымдауға 

шыққан шығындар бойынша кез келген бағалау міндеттемелерін қайтару; 

(с) жылжымайтын мүлік, үйлер мен жабдықтар объектілерінің шығып  

қалуы; 

(d) инвестициялардың шығып қалуы; 

(е) тоқтатылған қызмет; 

(f) сот дауларын реттеу; және 

(g) бағалау міндеттемелерінің басқа да қайтарулары. 
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Ұйым қандай ұсынудың сенімді болып табылатынына және неғұрлым 

маңызды ақпарат беретініне байланысты не шығыстарының сипатына, не 

ұйым ішіндегі олардың мақсатына негізделген сыныптауды пайдалана 

отырып, шығыстарды талдауды ұсынуға міндетті. 

Ұйымның 99-тармақта көрсетілген талдауды, пайдалар мен шығындар 

туралы есептің өзінде ұсынуы көтермеленеді. 

Пайданың немесе шығынның жиілігі, үрдісі және болжамдылығы 

сияқты сипаттамалар бойынша айрықшалануы мүмкін қызметтің қаржы 

нәтижелерінің компоненттерін бөліп көрсету үшін шығыстар ішкі топтарға 

бөлінеді. Бұл талдау екі нысанның бірінде ұсынылады. 

Талдаудың бірінші нысаны «шығыстар сипаты бойынша әдіс» деп 

аталады. Пайдалар мен шығындар туралы есепте шығыстар олардың сипатына 

қарай (мысалы, амортизация, материалдар сатып алу, көлік шығындары, 

қызметкерлерге сыйақы және жарнамаға шығыстар) біріктіріледі және 

олардың әртүрлі мақсаттарға арналуына сәйкес ұйым ішінде қайта бөлінбейді. 

Бұл әдісті қолдану оңай, өйткені қызметтік сыныптауға сәйкес шығыстарды 

бөлу талап етілмейді. Шығыстардың сипаты бойынша әдістің көмегімен 

сыныптаудың мысалы былайша көрініс табады: 

 

Табыс Х 

Басқа кіріс Х 

Дайын өнiм және аяқталмаған өндiрiс босалқыларындағы өзгерiстер Х 

Пайдаланылған шикiзат және шығыс материалдары  Х 

Қызметкерлерге сыйақы төлеуге арналған шығыстар Х 

Амортизациялық шығыстар Х 

Басқа шығыстар Х 

Шығыстар жиынтығы (Х) 

Салық шегерілмеген пайда Х 

 

Талдаудың  екінші  нысаны  «шығыстардың  қызметі  бойынша» немесе 

«сатудың өзіндік құны бойынша» деп аталады және сатудың өзіндік құнының 

бір бөлігі ретінде олардың мақсатына сәйкес шығыстарды, немесе, мысалы, 

өткізуге немесе әкімшілік қызметті жүргізуге арналған шығыстарды 

ажыратады. Ең аз дегенде, ұйым осы әдіс бойынша сатудың өзіндік құнын 

басқа шығыстардан бөлек ашып көрсетеді. Бұл әдіс шығыстарды сипатына 

қарай сыныптауға қарағанда пайдаланушыларға неғұрлым маңызды ақпарат 

беруі мүмкін, бірақ шығыстарды олардың мақсатына қарай бөлу бөлудің 

субъективтілігіне және тиісті пікірлер әзірлеу жөнінде едәуір күш жұмсауға 

әкеп соқтыруы мүмкін. Шығыстар 

сыныптаудың мысалы мынадай болады: 

тағайындау әдісінің көмегімен 

Табыс 

Сатудың өзіндік құны 

Жалпы пайда 

  
Х 

(Х) 

Х 
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Басқа кіріс Х 

Өткізуге жұмсалған шығыстар (Х) 

Әкімшілік шығыстары (Х) 

Басқа шығыстар (Х) 

Салық шегерілмеген пайда Х 

 

Шығыстарды мақсаты бойынша сыныптайтын ұйымдар, 

амортизациялауға және қызметкерлерге сыйақы төлеуге жұмсалған 

шығыстарды қоса, шығыстардың сипаты туралы қосымша ақпаратты ашып 

көрсетуге тиiс. 

 

 Меншiктi капиталдағы өзгерiстер туралы есеп 

Ұйым меншікті капиталдағы өзгерістер туралы есеп ұсынуға және осы 

есептің өзiнде мынадай ақпаратты ашып көрсетуге міндетті: 

(а) бас ұйымның иелеріне және бақыланбайтын пайыздарға тән жалпы 

сомаларын бөлектеп көрсететін кезең iшiндегi жалпы толық кіріс; 

(b) меншікті капиталдың әрбір компоненті бойынша 8 (IAS) ХҚЕС-ына 

сәйкес танылған есеп саясатындағы өзгерістердің және қателерді түзетудің 

ықпалы. 

(c) [жойылған] 

(d) меншікті капиталдың әрбір компоненті бойынша, төмендегілердің 

нәтижесі болатын өзгерістерді бөлектеп ашып көрсететін кезеңнің басындағы 

баланстық құны мен соңындағының арасындағы салыстырулар: 

(і) пайда немесе залал 

(іі) басқа толық кірістің әрбір баптары: және 

(ііі) бөлектеп иелердің жарналары мен оларға үлестірулерін және бақылау 

құзыретін жоймайтын еншілес ұйымдардағы иелік мүдделерінің өзгерісін 

көрсететін иелермен, ие ретіндегі операциялар 

Ұйым үлестегі өзгерістер жөніндегі есептілікте немесе ескертпеде 

кезең ішіндегі иелерге үлестіру ретінде танылған дивиденд мөлшерін және 

әрбір акцияға қатысты мөлшерін ұсынуы тиіс. 

Ұйымның меншiктi капиталындағы екi есепті күн арасындағы өзгерiстер 

кезең ішінде оның таза активтерінiң артуын немесе кемуiн көрсетедi. 

Меншікті капиталдың иелері ретінде әрекет ететін меншікті капиталдың 

иелерімен операциялар нәтижесінде болған өзгерістерді (капиталға жарналар, 

меншікті үлестік құралдар және ұйымның дивидендтері сияқты) және осындай 

операциялармен тікелей байланысты мәмілелер бойынша шығындарды 

қоспағанда, кезең ішіндегі меншікті капиталдағы жиынтық өзгеріс, ұйымның 

осы кезең ішіндегі қызметінің нәтижесінде туындаған басқа пайдалар мен 

шығындарды қоса (кірістер мен шығыстар туралы осы баптар кірістер мен 

шығыстар туралы есепте танылатынына немесе тікелей - меншікті 

капиталдағы өзгерістер ретінде танылатынына қарамастан), кірістер мен 

шығыстардың жалпы сомасын көрсетеді. 
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8 (IAS) ХҚЕС-ы есеп саясатында өзгерістерді көрсету үшін іс жүзінде 

мүмкін болатын жерлерде ретроспективті түзетулер жасауды талап етеді, 

бұған басқа ХҚЕС-тың тиісті ауыспалы ережелері өзгеше талап ететін реттер 

кірмейді. 8 (IAS) ХҚЕС-ы сондай-ақ іс жүзінде орындалатын жерлерде 

қателерді түзету үшін қайта есептеу операцияларын ретроспективті жүргізуді 

де талап етеді. Қайта есептеу мен түзетулердің ретроспективті операциялары 

бөлінбеген пайда сальдосына қатысты жүргізіледі, бұған қандай да болсын 

ХҚЕС меншікті капиталдың өзге компонентіне ретроспективті түзетуді талап 

ететін реттер кірмейді. Меншікті капиталдың әрбір компонентін жиынтықты 

түзету бойынша меншікті капиталдағы өзгерістер туралы есепті - есеп 

саясатындағы өзгерістер салдарынан және қателерді түзету салдарынан бөлек 

ашып көрсетуді талап етеді. Бұл түзетулер әрбір алдыңғы кезең үшін және 

ағымдағы кезеңнің басында ашып көрсетіледі. 

 

 Ақша қаражаттарының қозғалысы туралы есеп 

Ақша қаражаттарының қозғалысы туралы ақпарат қаржы есептілігін 

пайдаланушыларға ұйымның ақша қаражаттарды және ақша қаражаттарының 

баламаларын іздестіру және ұйымның ақша қаражаттарының осы 

тасқындарын пайдалану жөніндегі қабілетін бағалау үшін негіз береді. 7 Ақша 

қаражаттарының қозғалысы туралы есеп (IAS) ХҚЕС-ы ақша қаражаттарының 

қозғалысы туралы есепті және осыған байланысты ақпаратты ашып 

көрсетулерді ұсынуға қойылатын талаптарды атап көрсетеді. 

Ескертулер міндетті түрде: 

(а) қаржы есептiлiгiн және таңдап алынған нақты есеп саясаты туралы 

ақпаратты ұсынуға; 

(b) Халықаралық қаржы есептілігі стандарттарының талаптарына сәйкес 

баланстың өзінде, пайдалар мен шығындар туралы есепте, меншікті 

капиталдағы өзгерістер туралы есепте немесе ақша қаражаттарының 

қозғалысы туралы есепте ұсынылмайтын ақпаратты ашып көрсетуге; және 

(с) баланстың өзінде, пайдалар мен шығындар туралы есепте, меншікті 

капиталдағы өзгерістер туралы есепте немесе ақша қаражаттарының 

қозғалысы туралы есепте ұсынылмайтын, бірақ есептіліктің осы түрлерінің кез 

келгенін түсіну үшін маңызды қосымша ақпарат беруі тиіс. 

Ұйым ескертулерді міндетті түрде және осы іс жүзінде орындалатын 

дәрежеде реттелген түрiнде ұсынылуы тиiс. Пайдалар мен шығындар туралы 

баланстың, есептiң, меншікті каптиталдағы өзгерістер туралы есептің және 

ақша қаражаттар туралы есептің әрбір бабы бойынша     осыған     қатысты 

кез келген ақпаратқа алмасқан сілтеме ескертулерде жасалуы тиіс. 

Ескертулер әдетте қаржы есептілігін түсінуде және оны басқа 

ұйымның қаржы есептілігімен салыстыруда пайдаланушыларға көмектесетін 

мынадай тәртіппен ұсынылады: 

(а) Халықаралық қаржы есептілігі стандарттарына сәйкестiк туралы өтiнiш; 

(b) қолданылатын есеп саясатының елеулі аспектілерін қысқаша сипаттау; 
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(с) баланстың өзінде, пайдалар мен шығындар туралы есепте, меншікті 

каптиталдағы өзгерістер туралы есепте және ақша қаражаттарының қозғалысы 

туралы есепте ұсынылатын баптар бойынша қосымша ақпаратты тиісті 

есептер және осы есептердегі желілік баптар жасалатын түрінде ұсыну; және 

(d) ақпаратты басқа да ашып көрсетулер, оның iшiнде: 

(і) шартты міндеттемелер (37 (IAS) ХҚЕС-ты қараңыз) және танылмаған 

шарттық міндеттер; және 

(ii) қаржылық емес ақпаратты ашып көрсету, мысалы, ұйымда тәуекелдерді 

басқару мақсаттары мен саясаты (7 Қаржы құралдары: ақпаратты ашып 

көрсету (IFRS) ХҚЕС-ты қараңыз). 

Кейбiр жағдайларда ескертулерде жекелеген баптардың орналасу 

тәртiбiн өзгерту қажет немесе дұрыс болуы мүмкiн. Мысалы, пайдада немесе 

шығында танылған әділ құндағы өзгерістер туралы ақпарат, ашып 

көрсетулердің бірінші түрі пайдалар мен шығындар туралы есепке, ал екіншісі 

- балансқа жататын болса да, қаржы құралдарын өтеу туралы ақпаратпен 

біріктірілуі мүмкін. Солай бола тұрса да, ескертулер құрылымының реттілігі 

ол iс жүзiнде қаншалықты орындалатын болса, соншалықты сақталуға тиiс. 

Қаржы есептiлiгiн әзiрлеу негiздерi және есеп саясатының нақты 

аспектiлерi туралы ақпарат беретін ескертулер қаржы есептiлiгiнiң жеке 

компонентi түрiнде ұсынылуы мүмкiн. 

Ұйым маңызды есеп саясатының қысқаша мазмұнында ақпаратты ашып 

көрсетуге міндетті: 

(а) қаржы есептілігін әзірлеу кезінде бағалау негізін (немесе негіздерін);  

және 

(b) қаржы есептілігін түсіну үшін қажетті қолданылған басқа есеп саясатын. 

Қаржы есептілігінде пайдаланылған бағалау негізі немесе негіздері 

туралы (мысалы, тарихи құн, ағымдағы құн, өткізудің мүмкін болатын таза 

құны, әділ құн немесе өтелетін құн) пайдаланушылардың білуі маңызды, 

өйткені қаржы есептілігі жасалған негіз пайдаланушылар жүргізетін талдауға 

айтарлықтай ықпал етеді. Егер қаржы есептілігінде бірден артық бағалау негізі 

пайдаланылатын болса, мысалы, активтердің белгілі бір топтары ғана қайта 

бағалауға жататын болса, әрбір негізде қолданылатын активтер мен 

міндеттемелердің санаттарын көрсету жеткілікті болады. 

Нақты есеп саясатын ашып көрсету туралы шешiм қабылдаған кезде 

ұйымның басшылығы есеп саясатын ашып көрсету ұйым қызметінің есепті 

қаржы нәтижелерi және қаржы жағдайы жөніндегі операцияларды, басқа да 

жағдаяттар мен жағдайлардың көрсетілуін пайдаланушылардың түсiнуіне 

көмектесе ме деген мәселенi қарастырады. Әсіресе осы саясат ХҚЕС-та 

берілген баламалы нұсқалардан алынған кезде нақты есеп саясаты туралы 

ақпаратты ашып көрсету пайдаланушылар үшін пайдалы болады. Бірлескен 

қызметке қатысушы тепе-тең шоғырландыру әдісін немесе үлес қосып қатысу 

есебінің әдісін қолдану арқылы бірлесіп бақыланатын ұйымдағы өзінің үлесін 

мойындай ма деген ақпаратты ашып көрсету осыған мысал бола алады (31 

Бірлескен қызметке қатысу (IAS) ХҚЕС-ын қараңыз). Кейбір ХҚЕС-тар 
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рұқсат еткен баламалардың шеңберінде ұйым басшылығы жасаған таңдауды 

қоса, нақты есеп саясатын ашып көрсетуді арнайы түрде талап етеді. Мысалы, 

16 (IAS) ХҚЕС-ы жылжымайтын мүлік, үйлер мен жабдықтар топтары үшін 

пайдаланылтын бағалау базалары туралы ақпаратты ашып көрсетуді талап 

етеді. 

Әрбiр ұйым қаржы есептілігін пайдаланушы осындай түрдегі ұйым 

ұсынылуын күтетiн өз операцияларының сипаты мен саясатын есепке алады. 

Мысалы, пайдаға салық төлеуі тиісті ұйым, кейінге қалдырылған салық 

міндеттемелері мен салық активтеріне жататын есеп саясатының аспектілерін 

қоса, пайдаға салынатын салық жөніндегі өз есеп саясатын ашып көрсетуге 

тиiс деп болжанады. Ұйымда шетелдiк қызметтiң немесе шетелдiк валютамен 

жасалатын операциялардың едәуiр көлемi болған кезде, оң және терiс 

бағамдық айырманы тану үшін есеп саясатын ашып көрсету көзделедi. 

Ұйымдар біріккен кезде іскерлік бедел мен азшылық үлесін бағалауға қатысты 

қолданылатын саясат ашып көрсетiледi. 

Есеп саясатының жекелеген мәселесі, тiптi егер ағымдағы және оның 

алдындағы кезеңдер үшiн көрсетiлген сомалар елеулi болмаса да, ұйым 

қызметінің сипатымен белгіленгендей, зор маңызы болуы мүмкiн. ХҚЕС- 

тарда халықаралық қаржы есептілігі стандарттарын нақты талап етпейтін, 

бірақ 8 (IAS) ХҚЕС-ына сәйкес таңдалатын және қолданылатын есеп 

саясатының аспектілерін ашып көрсеткен жөн. 

Ұйым есеп саясатының елеулі элементтері жиынтығында немесе өзге 

ескертулерде, есептеу бағаларымен байланыстыларын қоспағанда, есеп 

саясатының аспектілерін қолдану барысында ұйым басшылығы әзірлеп 

жасаған, қаржы есептілігінде танылған сомаларға неғұрлым елеулі ықпал 

ететін пікірлерді ашып көрсетуге міндетті. 

Ұйымның есеп саясатын қолдану барысында басшылық, есептеу 

бағаларымен байланыстыларын қоспағанда, қаржы есептілігінде танылған 

сомаларға елеулі түрде ықпал ете алатын әртүрлі пікірлерді әзірлеп жасайды. 

Мысалы, ұйым басшылығы мынадай мәселелерді шешкен кезде пікірлер 

әзірлейді: 

(а) қаржы активтері өтелгенге дейін ұсталатын  инвестициялар  болып  

табыла ма; 

(b) қаржы активтерін және жалға берілетін активтерді иеленуге байланысты 

тәуекелдер мен сыйақылар басқа ұйымдарға берілетін кезде; 

(c) жекелеген тауарларды сату іс жүзінде қаржыландыру туралы 

уағдаластық болып табыла ма, және сол арқылы кірістің пайда болуына алып 

келе ме; және 

(d) қандай да болсын ұйымның және арнайы мақсаттағы ұйымның 

арасындағы қатынастардың мәні ұйым арнайы мақсаттағы осы ұйымды 

бақылайтынын көрсете ме. 

Ұйым қаржы есептілігіне ескертулерде келесі қаржы жылының ішінде 

активтер мен міндеттемелердің баланстық құнын елеулі түрде түзетуге әкеп 

соқтырудың едәуір қаупі бар есепті күнге есеп айырысуды бағалау 
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белгісіздігінің болашақтағы және басқа көздеріне қатысты негізгі жол 

берушіліктер туралы ақпаратты ашып көрсетуге міндетті болып табылады. 

Осы активтер мен міндеттемелерге қатысты ескертулер міндетті түрде 

мыналар туралы егжей-тегжейлі ақпаратты қамтуы тиіс: 

(а) олардың сипаты; және 

(b) есепті кезеңіндегі олардың баланстық құны. 

Кейбір активтер мен міндеттемелердің тиісті баланстық құнын анықтау 

үшін тұрлаусыз болашақ оқиғалардың есепті күнгі осы активтер мен 

міндеттемелерге ықпалын бағалау қажет. Мысалы, төменде келтірілген 

активтер мен міндеттемелерді бағалау үшін қолданылатын нарықтық бағалар 

туралы жаңа деректер болмаған кезде болашаққа бағдарланған жылжымайтын 

мүлік, үйлер мен жабдықтар топтарының өтелетін сомаларын, технологиялық 

тозудың босалқыларға ықпалын, жалғасып отырған сотта іс жүргізудің 

қорытындысына байланысты бағалау міндеттемелерін, сондай-ақ 

зейнеткерлік міндеттемелер сияқты, қызметкерлерге сыйақы төлеу жөніндегі 

ұзақ мерзімді міндеттемелерді бағалауға арналған есептерді жүргізу қажет. 

Бұл есептер ақша қаражаттар тасқыны немесе пайдаланылатын пайыздық 

мөлшерлемелер бойынша тәуекелге тиісті түзету, жалақыға тиісті өзгерістер 

және басқа шығындарға әсер ететін бағалардағы болашақ өзгерістер сияқты 

баптар жайында жол беруді көздейді. 

Ұсынылатын ақпараттың сипаты мен көлемі тиісті рұқсат етулер мен 

басқа да жағдайлардың сипатына қарай түрленіп отырады. Ашып көрсетілетін 

ақпарат түрлерінің мысалдары мыналар болып табылады: 

(а) тиісті рұқсат етудің немесе өзге бағалау белгісіздігінің сипаты; 

(b) осы сезімталдық себептерін қоса, оларды есептеуге негізделген 

әдістерге, рұқсат етулер мен бағалауларға баланстық құндардың 

сезімталдығы; 

(c) келтірілген активтер мен міндеттемелердің баланстық құнына қатысты 

келесі қаржы жылында ақылға қонымды нәтижелердің белгісіздігі мен 

диапазонының болжамды шешілуі; және 

(d) егер рұқсат етудің шешілмей қалуы сақталса, осы активтер мен 

міндеттемелерге қатысты бұрынғы рұқсат етулерге өзгерістерді түсіндіру. 

Есептік бағалаудың қандай да болсын рұқсат етуінің немесе өзге де 

белгісіздігінің есепті күнге ықпал ету мүмкіндігінің мөлшерін ашып көрсету 

іс жүзінде мүмкін болмаған кезде, ұйым ақпаратты ашып көрсетуде қолда бар 

білімге негіздей отырып, рұқсат ету ретінде қабылданғаннан айырмашылығы 

бар келесі қаржы жылындағы жағдаятты нақты дамыту келтірілген активтің 

немесе міндеттеменің баланстық құнын елеулі түрде түзетуді талап етуі 

мүмкін екендігін көрсетеді. Барлық жағдайларда ұйым тиісті рұқсат етуде 

келтірілген нақты активтің немесе міндеттеменің (немесе активтердің немесе 

міндеттемелер топтарының) сипаты мен баланстық құнын ашып көрсетеді. 

Ұйым оның есептілігін пайдаланатын тұлғаларға капиталды басқару 

саласындағы мақсаттарды, саясатты және үрдістерді бағалалуға мүмкіндік 

беретін ақпаратты ашып көрсетуге міндетті. 
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Ұйым өз капиталдарын алуан түрлі тәсілдермен пайдалана алады, ал 

оның капиталына неше түрлі талаптар қойыла алады. Мысалы, сараланған 

ұйым өзінің құрамында сақтандыру және банк қызметтерімен айналысатын 

ұйымға ие бола алады, бұл ретте мұндай ұйымдар бірнеше заңдылықтарда 

жұмыс істей алады. Егер капиталға жалпылама талаптар мен басқару тәсілдері 

пайдаланушыларға пайдалы ақпарат бермесе немесе олардың ұйым капиталын 

түсінуін бұрмалайтын болса, осы ұйым үшін белгіленген әрбір капиталға 

талап бойынша жеке ақпаратты ашуы тиіс. 

Үлестік құралдар ретінде жіктелген мерзімінен бұрын өтеу құқығы бар 

қаржылық құралдар бойынша, ұйым (басқа құжаттарда ашып көрсетлімеген 

шамасында) ашып көрсетуі тиіс: 

(а) үлес ретінде жіктелген сома туралы сандық жиындық деректерді 

(b) құрал иелері талап еткенде құралдарды қайта сатып алуға немесе өтеуге 

өз міндеттемесін басқаруға арналған өз мақсаттарын, саясаттарын және 

процестерін, сонымен бірге алдыңғы мерзімнен бері болған кез келген 

өзгерістерді; 

(с) қаржылық құралдардың сондай түрлерін өтеуге немесе  қайта  сатып 

алуға шығатын күтілетін ақша шығындарын, және 

(d) өтеуге немесе қайта сатып алуға шығатын күтілетін ақша шығындарын 

анықтау ақпараты. 

Ұйым ескертулерде мыналарды ашып көрсетуге міндетті: 

(а) қаржы есептілігі жариялауға бекітілгенге дейін ұсынылған немесе 

жарияланған, бірақ есепті кезеңнің ішінде меншікті капитал иелеріне бөлу 

ретінде танылмаған дивидендтер сомасы, және акцияға шаққандағы тиісті 

соманы; және 

(b) артықшылықты кумулятивтік акциялар бойынша кез келген танылмаған 

дивидендтер сомасын. 

Егер басқа құжатта ашып көрсетілмеген болса, қаржылық есеппен бірге 

басып шығарылған ақпаратта ұйым келесілерді ашып көрсетуі тиіс: 

(а) заңды мекен-жайын және ұйым түрін, оның тіркелген елін  және  

тіркелген офисінің мекен жайын (немесе тіркелген офис мекен-жайына сәйкес 

келмейтін жағдайда, негізгі жұмыс орнын); 

(b) ұйымның жұмыстарының және оның негізгі қызметінің өзгешелігінің 

сипаттамасы; 

(с) бас ұйымның және топтың бас ұйымының атауы; және 

(d) егер ол қызмет мерзімі шектеулі ұйым болса, мерзімінің ұзақтығы 

жөніндегі ақпаратты. 

Бақылау сұрақтары 

1. Баланстың негізгі бөлімдері қандай? 

2. Неге инвестициялардан түскен кірістер түсімге енгізілмейді? 

3. Бағамдық айырма түріндегі пайда мен шығындар туралы есептің қандай 

бөлімінде кіріс көрсетіледі? 

4. Капитал қандай сыныптардан тұрады? 

5. қаржылық есептіліктің толық тізбесін атаңыз. 
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6. Ақша қаражатының қозғалысы туралы есеп неге жасалады? 

7. Операциялық қызмет дегеніміз не? 

8. Инвестициялық қызмет дегеніміз не? 

9. Қаржылық қызмет дегеніміз не? 

10. Пайыздар мен дивидендтер қандай қызмет түріне жатады? 

11.Кәсіпорынның ақша ағыны туралы ақпараттың мәні? 

12.Негізгі қызмет түрлеріне анықтама беріңіз: операциялық, 

инвестициялық, қаржылық? 

13. Ақша қаражатының қозғалысы туралы есепті жасаудың екі әдістеріне 

анықтама беріңіз: тікелей және жанама? 

14. Кәсіпорынның операциялық қызметі туралы ақпаратты қалыптастыру үшін 

тікелей және жанама әдістердің мәнін сипаттаңыз. 

15.Ақша қаражатының қозғалысы туралы есептің мәнін кәсіпорын 

басшыларының шешімдерін қабылдау үшін жанама әдістерге көрсетіңіз. 

 

Тақырыбы №2. БОСАЛҚЫЛАРДЫ ЕСЕПКЕ АЛУ 

 

 Босалқылар ұғымы, құрамы және бағасы 

 

Міндеттер: 

-ХҚЕС 2-ке сәйкес қорларды есепке алу және бағалау тәртібін қарастыру; 

-қорлардың құрамын сипаттау; 

-қорлардың өзіндік құнын есептеудің ықтимал тәсілдерін сипаттау; 

-қорларды бағалау көрсеткіштерге қалай әсер ететінін түсіну 

компанияның қаржылық есеп; 

-қорларды әділ құн бойынша бағалаудың мәнін түсіну; 

-өндірістік компаниядағы қорларды бағалау ерекшеліктерін білу; 

өндірістік өзіндік құн бойынша қорларды бағалау әдістерін меңгеру. 

Босалқылар - бұлар: 

(а) қалыпты қызмет барысында сатуға арналған; 

(b) осындай сату үшін өндіріс үрдісіндегі; немесе 

(c) өндіріс үрдісінде немесе қызмет көрсетулері кезінде пайдалануға 

арналған шикізат немесе материалдар нысанындағы активтер. 

Өткізудің ықтимал таза құны - бұл жұмысты орындауға жұмсалған 

ықтимал шығындар мен өткізуге арналған ықтимал шығындарды шегеріп 

тастағанда әдеттегі іс барысындағы болжамды сату бағасы. 

Әділ құн - бұл активтерді олармен айырбастаған немесе осындай мәмілені 

жасаудан жақсы хабары бар, мәміле жасағысы келетін және бір-бірінен 

тәуелсіз тараптар арасында мәміле жасалған кезде міндеттемелерді реттеуге 

болатын сома. 

Өткізудің ықтимал таза құны ұйым әдеттегі қалыпты қызмет барысында 

босалқыларды сатудан өтеуді күтетін таза сомаға байланысты. Әділ құн 

мәмілені жасау кезінде, нарықта жақсы хабардар, осындай мәмілені жасағысы 

келетін сатып алушылар және сатушылардың арасында ұқсас босалқыларға 
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ауыстыруға болатын соманы көрсетеді. Біріншісі нақты ұйымға тән болып 

табылатын құн; соңғысы ондай болып табылмайды. Босалқыларды өткізудің 

ықтимал таза құны сатуға жұмсалған шығындарды шегеріп тастағанда әділ 

құнға тең болмауы да мүмкін. 

Босалқыларға қайта сату үшін сатып алынған және сақталатын тауарлар 

кіреді. Оларға, мысалы, бөлшек саудамен айналысатын сатушының алған 

тауарлары, немесе қайта сатуға арналған жер немесе басқа мүлік кіреді. 

Сонымен қоса босалқылар дайын немесе ұйым шығарған және шикізат пен 

өндіріс процесінде одан кейінгі пайдалануға арналған материалдар кіретін 

жартылай дайын өнім кіреді. 

Босалқылар міндетті түрде ең кемі екі деңгей бойынша: өткізудің өзіндік 

құны мен ықтимал таза құнында өлшенуі тиіс. 

Босалқылардың өзіндік құнына міндетті түрде сатып алуға, қайта 

өңдеуге жұмсалған барлық шығындар және босалқыларды ағымдағы жай- 

күйіне және орналасқан жерге дейін жеткізу мақсатында жұмсалған шығындар 

жатады. 

Босалқыларды сатып алуға жұмсалған шығындарға сатып алу бағасы, 

импорттық баж салықтары мен басқа да салықтар (ұйымдар кейіннен салық 

органдары арқылы өтейтін салықтардан басқалары), сондай-ақ тасымалдауға, 

өңдеуге арналған шығыстар және объектіні сатып алумен тікелей байланысты 

шығыстар жатады. Сауда жеңілдіктері, төлемдерді қайтару және басқа да 

осындай баптар сатып алуға жұмсалған шығындарды анықтаған кезде шегеріп 

тасталады. 

Босалқыларды қайта өңдеу шығындарына еңбекақы төлеуге жұмсалған 

тікелей шығындар сияқты өнім бірліктерімен тікелей байланысты шығындар 

кіреді. Сонымен қоса, оларға шикізаттан дайын өнім жасап шығару кезінде 

орын алған тұрақты және ауыспалы үстеме өндірістік шығыстарды жүйелі 

түрде бөлу кіреді. Тұрақты үстеме өндірістік шығыстар амортизация мен 

үйлерге қызмет көрсету және жабдықтар мен әкімшілік-басқару шығыстары 

сияқты өндіріс көлемінен тәуелсіз салыстыра алғанда өзгеріссіз болып 

қалатын жанама өндірістік шығындар болып табылады. Ауыспалы үстеме 

өндірістік шығыстар шикізаттың жанама шығындары мен еңбектің жанама 

шығындары сияқты өндіріс көлемінің өзгеруінен тікелей немесе тікелей дерлік 

тәуелді жанама өндірістік шығыстар болып табылады. 

Тұрақты және үстеме өндірістік шығыстарды қайта өңдеу бойынша 

шығындарға бөлу қалыпты жағдайда жұмыс істеу барысында ұйымның 

өндірістік қуаттылығына негізделеді. Қалыпты өндірістік қуаттылық - 

жоспарлы техникалық қызмет көрсету нәтижесінде қуат ысырабын есепке ала 

отырып, істің қалыпты орындалуы барысында жұмыстың бірнеше кезең 

немесе мезгілінде орташа көрсеткіштер негізінде есептелетін өндірістің 

күтілетін көлемі. Өндірістің нақты деңгейі қалыпты жағдайдағы қуаттылыққа 

жуық мәнде сәйкес келгенде ғана пайдаланыла алады. Өнімнің әрбір бірлігіне 

қатысты тұрақты үстеме өндірістік шығыстар сомасы өндіріс деңгейінің 

төмендеуі немесе ұйымның тоқтап қалуы салдарынан өспейді. Бөлінбеген 
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үстеме шығыстар оның пайда болуы кезеңіндегі шығыстар ретінде танылады. 

Өндіріс деңгейі ерекше жоғары болған кезеңде өнімнің әрбір бірлігіне 

қатысты тұрақты үстеме өндірістік шығыстар сомасы босалқылар өзіндік 

құнынан жоғары бағаланбайтын мөлшерде азаяды. Өндірістік қуаттылықты 

шын мәнінде пайдалану негізінде ауыспалы өндірістік үстеме шығыстар 

өнімнің әрбір бірлігіне жатқызылады. 

Өндірістік үрдіс нәтижесінде бір мезгілде бір өнімнен артық өнімдер 

шығарылуы мүмкін. Мысалы, бұл бұйымды бірігіп шығару жағдайында, 

немесе негізгі өнімнің өндірісі қосымша өнімді өндірумен қатар жүріп 

отырған жағдайда болады. Әрбір өнімге жұмсалған шығындарды бөлек 

анықтай алмаған жағдайда, оларды өнімдердің арасында теңбе-тең және 

бірінен соң бірін бөледі. Бөлу, мысалы, не өндіріс процесі кезеңінде өнімдер 

ұқсас болғанда, не дайын өнім шығарылған кезде анықталатын әрбір өнімді 

сатудың салыстыра алғандағы құнына негізделуі мүмкін. Қосалқы өнімдердің 

көбісі табиғатынан мардымсыз. Осындай жағдайларда оларды көбінесе 

сатудың ықтимал таза бағасы бойынша бағалайды және бұл шама негізгі 

өнімнің өзіндік құнынан шегеріледі. Нәтижесінде негізгі өнімнің баланстық 

құны оның өзіндік құнынан аз ғана ерекшеленеді. 

Басқа да шығындарға босалқыларды қазіргі орналасқан жеріне дейін 

жеткізуге және жай-күйіне байланысты деңгейдегі олардың өзіндік құны ғана 

жатады. Мысалы, босалқылардың өзіндік құнына өндірістік емес үстеме 

шығыстарды немесе нақты клиенттерге арналған өнімді әзірлеу жөніндегі 

шығындарды жатқызуға қатысты болуы мүмкін. 

Төменде босалқылардың өзіндік құнынан алынып тасталатын және 

олардың пайда болуы кезеңінде шығыстар ретінде танылатын шығындардың 

мысалдары келтірілген: 

(а) шикізаттың, жұмсалған еңбектің нормативтен тыс  ысырабы  немесе  

басқа да өндірістік шығындар; 

(b) егер олар тек өндірістік процестің келесі кезеңіне көшу үшін осы 

өндірістік процесте қажет болмағанда ғана сақтауға жұмсалатын шығындар; 

(c) босалқыларды қазіргі орналасқан жеріне және жай-күйіне дейін 

жеткізуге байланысты емес әкімшілік үстеме шығыстар; және 

(d) сатуға жұмсалатын шығындар. 

Қарыздар бойынша шығындар (IAS) ХҚЕС-ы босалқылардың өзіндік 

құнына қарыз бойынша шығындар кіретін сирек жағдайларды анықтайды. 

Ұйым босалқыларды төлем мерзімін кейінге қалдыру шартымен сатып 

ала алады. Осындай келісімде іс жүзінде қаржыландыру элементі болғанда, 

бұл элемент, мысалы, әдеттегі сауда кредиті шартымен сатып алу бағасы және 

төленген сома арасындағы айырмашылық қаржыландыру кезеңіндегі 

пайыздар бойынша шығыс ретінде танылады. 

Қызмет көрсету саласындағы ұйымдар босалқыларының өзіндік құны 

Қызмет көрсету саласының ұйымдарындағы босалқылардың болу 

дәрежесінде оларды өндіруге жұмсалған шығындар бойынша бағалайды. Бұл 

шығындарға, ең алдымен, жалақы төлеу және қызметтер көрсетуге, оның 
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ішінде бақылауға тікелей қатысатын қызметкерлерге жұмсалатын басқа да 

шығындар, сондай-ақ тиісті үстеме шығыстары жатады. Жалақы және сауда 

және жалпы әкімшілік қызметкерлерге жұмсалатын басқа да шығындар 

босалқының өзіндік құнына кіргізілмейді, бірақ олар туындаған кезеңдегі 

шығыстар ретінде ескеріледі. Қызмет көрсету саласы ұйымдарының 

босалқылардың өзіндік құнына көп жағдайда ұйымдар көрсететін 

қызметтердің бағасына кіретін пайда немесе үстеме шығыстарға жатпайтын 

нормалар кірмейді. 

41 Ауылшаруашылығы (IAS) ХҚЕС-на сәйкес ұйым биологиялық 

активтерден жинаған ауылшаруашылығы өнімдерінен тұратын босалқылар 

бастапқы тану кезінде жинау орнында сатуға жұмсалған шығындары 

шегерілген әділ құны бойынша бағаланады. Бұл осы Стандартты қолдану 

мақсатында босалқылардың сол күнгі өзіндік құны болып табылады. 

 

 Босалқылардың өзіндік құнын есептеу әдістері 

 

Егер нәтижелері өзіндік құнға жуықтап сәйкес келетін болса, 

қолайлылық үшін нормативтік шығындар бойынша есепке алу әдісі және 

бөлшек баға бойынша есепке алу әдісі сияқты босалқылардың өзіндік құнын 

айқындаудың әр алуан әдістері пайдаланылуы мүмкін. Нормативтік 

шығындар шикізаттар мен материалдарды, еңбекті пайдаланудың, тиімділік 

пен өнімділіктің қалыпты деңгейін ескереді. Олар ұдайы тексеріледі және 

қажет болған жағдайда, ағымдағы жағдайларға қарай қайта қаралады. 

Бөлшек саудада тез арада өзгеретін көптеген бұйымдардан тұратын, 

олар үшін өзіндік құнды бағалаудың басқа әдістерін пайдалану орынды болып 

табылмайтын босалқыларды бағалау үшін көбінесе бөлшек баға әдісі 

пайдаланылады. Босалқылардың өзіндік құны сатылған босалқылардың 

жалпы құнын жалпы маржаның тиісті пайызына азайту арқылы анықталады. 

Пайдаланған пайыздың шамасында бағасы бастапқы сату бағасынан төмен 

бағаға азайтылған босалқыны ескереді. Бөлшек сауданың әрбір бөлімшесі 

үшін пайыздың орташа мәні жиі пайдаланылады. 

Бірін-бірі алмастырмайтын босалқылардың жекелеген баптарының, 

сондай-ақ арнаулы жобалар үшін өндірілген және оларға арналған 

тауарлардың немесе қызмет көрсетулердің өзіндік құны оларға жұмсалатын 

жеке шығындарды ерекше сәйкестендіру арқылы анықталуы тиіс. 

Іс жүзіндегі шығыстардың нақты анықтамасы белгілі бір шығындар 

босалқылардың белгілі бір баптарына жататынын білдіреді. Есепке алудың 

бұл тәртібі, олардың сатып алынғанына немесе өндірілгеніне қарамастан, 

арнаулы жобаларға арналған бұйымдар үшін сәйкес келеді. Алайда, іс 

жүзіндегі шығындардың нақты анықтамасы босалқылардың бір-бірін 

алмастыра алатын бірліктері аса көп болған жағдайда бұған лайықты 

болмайды. Мұндай жағдайларда пайда немесе шығынға есептің әсерін тигізу 

үшін босалқыларда қалатын баптар таңдау әдісін пайдаланар еді. 
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Босалқылардың өзіндік құны екі әдістің: алғашқы түскен өнім - алғашқы 

жөнелтілген өнім (ФИФО) немесе орташа өлшемді құн әдістерінің көмегімен 

анықталады. Ұйым сипаты және олардың ұйымдарда пайдалануы жағынан 

ұқсас барлық босалқылар үшін бағалаудың бірдей формулаларын пайдалану 

міндетті. Әртүрлі сипаттағы немесе пайдаланудағы босалқылар үшін әртүрлі 

бағалау формулаларын қолдану өзін-өзі ақтауы мүмкін. 

Мысалы, бір шаруашылық сегментте пайдаланатын босалқылар 

пайдалану тәсілі жағынан ерекше бірдей босалқыларды ұйым басқа 

шаруашылық сегментте пайдалана алады. Алайда, бағалаудың әртүрлі 

формулаларын қолдануды ақтау үшін босалқылардың географиялық 

орналасуындағы (және тиісті салық ережелеріндегі) айырмашылықтардың 

жеке өзі жеткіліксіз. 

ФИФО әдісі бойынша алғаш сатылып алынған және алғаш өндірілген 

босалқылардың баптары бірінші кезекте сатылады және өндіріледі, және 

тиісінше, кезеңнің соңында қалған босалқылардың баптары ертерек сатып 

алынған және өндірілген болып болжанады. Орташа алынған құн формуласы 

бойынша әрбір баптың құны кезеңнің басындағы осындай баптардың орташа 

алынған құнынан және кезең ішінде сатып алынған немесе өндірілген осындай 

баптардың құнынан анықталады. Орташа мән ұйымдағы жағдайларға қарай 

мезгіл-мезгіл немесе әрбір қосымша топтың алынуына қарай есептелуі 

мүмкін. 

Егер осы босалқылар зақымдалған болса, егер олар толығымен немесе 

ішінара ескірген болса, немесе олардың сату бағасы төмендесе босалқылардың 

өзіндік құны өтелмеуі мүмкін. Сонымен қоса сатуды аяқтауға немесе жүзеге 

асыруға арналған ықтимал шығындар ұлғайған жағдайда, босалқылардың 

өзіндік құны өтелмеуі мүмкін. Босалқыларды өзіндік құнынан төмен ықтимал 

таза сату бағасына дейін есептен шығару тәжірибесі активтер алынуы сатудан 

немесе пайдаланудан күтілетін сомадан жоғары есептелмеуі керек деген 

пікірге сай келеді. 

Босалқылар әдетте баптар бойынша ықтимал таза сату бағасына дейін 

есептен шығарылады. Алайда, кейбір жағдайларда ұқсас немесе бір-бірімен 

байланысты баптарды топтаған қолайлы болуы мүмкін. Осындай жағдай 

бірдей мақсатқа арналған немесе түпкі пайдалану бірдей, бірдей географиялық 

облыста шығарылған және сатылатын және осы ассортименттің басқа 

баптарынан бөлек бағалануы іс жүзінде мүмкін емес бұйымдардың бір 

ассортиментіне жатқызылатын босалқы баптарға тән болуы мүмкін. 

Босалқыларды, мысалы, дайын өнімді немесе нақты саладағы немесе 

географиялық бөліктегі барлық босалқыларды жіктеу негізінде есептен 

шығару қолданылмайды. Қызмет көрсету саласындағы ұйымдар әдетте 

шығындарды бөлек сату бағасы белгіленетін әрбір жеке қызмет бойынша 

топтастырады. Осылайша, осындай әрбір қызмет көрсету бөлек бап ретінде 

көрсетіледі. 

Өткізудің ықтимал таза құнын бағалау үшін есептеулер ең сенімді 

дәлелдемеге, яғни есепті орындау уақытында өткізуге арналған босалқылар 
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шамасына негізделеді. Бұл есептеулер, аяқталған кезеңнен кейінгі кезеңнің 

соңында өтіп жатқан оқиғаларға тікелей байланысты бағаның немесе өзіндік 

құнның ауытқуын кезең аяғында болған жағдайларды осындай оқиғалар 

растайтын дәрежеде ескереді. 

Өткізудің ықтимал таза құнын есептеу кезінде сондай-ақ қолда бар 

босалқылардың не мақсатқа арналғаны ескеріледі. Мысалы, белгіленген баға 

бойынша тауарлар немесе қызмет көрсетулерді сатуға жасалған шарттарды 

орындауға арналған қандай да бір мөлшердегі босалқыларды өткізудің 

ықтимал таза құны осы шарттарда белгіленген бағаға негізделеді. Егер осы 

шарттар бойынша сату көлемі қолда бар босалқылардың көлеміне қарағанда 

кем болса, онда босалқылардың қалған бөлігін өткізудің ықтимал таза құны 

өткізу бағасының жалпы деңгейіне негізделеді. Қолда бар босалқылардың 

қалдықтарынан артық белгіленген бағалар бойынша жеткізу шарттарын 

немесе белгіленген бағалар бойынша тауарлар сатып алуға шарттардың жасау 

нәтижесінде бағалау міндеттемелері туындауы мүмкін. Осындай бағалау 

міндеттемелері 37 Бағалау міндеттемелері, шартты міндеттемелер және 

шартты активтер (IAS) ХҚЕС-ына сәйкес қаралады. 

Босалқылардағы шикізаттар мен басқа да материалдар, егер олар кіретін 

дайын өнім алдын ала болжам бойынша оның өзіндік құны немесе одан 

жоғары құнда сатылатын болса, өзіндік құнынан төмен бағада есептен 

шығарылмайды. Алайда шикізат бағасының төмендеуі дайын өнімнің өзіндік 

құнын өткізудің ықтимал таза өткізу құнына дейінгі артатынын көрсететін 

болса, шикізат өткізудің ықтимал таза құнына дейін есептен шығарылады. 

Мұндай жағдайларда шикізатты алмастыруға арналған шығын өткізудің 

ықтимал таза құнының қазіргі өлшемдерінен ең ұтымдысы болып шығуы 

мүмкін. 

Әрбір келесі кезеңде өткізудің ықтимал таза құнын бағалау қайтадан 

жүргізіледі. Бұрын босалқылардың өзіндік құнынан төмен бағамен есептен 

шығару қажеттігін туғызған жағдайлар жойылған кезде немесе экономикалық 

конъюнктураның өзгеруіне байланысты өткізудің таза ықтимал құнының 

ұлғайғанының айқын дәлелі болса, жаңа баланстық құнды екі өлшемнің - 

өзіндік құн мен қайта қаралған өткізудің ықтимал таза құны өлшемінің ең аз 

шамасына дейін келтіру үшін есептен шығарудың тиісті сомасы қайтарылады 

(яғни қайтару бастапқы есептен шығару мөлшерімен шектеулі). Бұл, мысалы, 

өткізудің ықтимал таза құны бойынша сату бағасының төмендеуі салдарынан 

ескерілген босалқылар бабы келесі кезеңде әлі өткізілмей қалған, ал оның сату 

бағасы өсіп кеткен кезде болады. 

Босалқыларды сатқаннан кейін осы босалқылардың баланстық құны 

тиісті түсім танылған кезеңдегі шығыс ретінде танылуы тиіс. Босалқылардың 

құнын өткізудің ықтимал таза құнына дейін ішінара есептен шығарудың 

шамасы және босалқылардың барлық ысырабы есептен шығару жүзеге 

асырылған немесе ысыраптың пайда болуы кезеңіндегі шығыс ретінде 

танылуы тиіс. Өткізудің ықтимал таза құнының ұлғаюынан пайда болған 

босалқылардың есептен шығарылған құнын қалпына келтірудің кез келген 



37  

сомасы құнды қалпына келтіру кезеңіндегі шығыс ретінде танылған 

босалқылар шамасының азаюы ретінде танылуы тиіс. 

Кейбір босалқылар басқа активтердің шотына жатқызылуы мүмкін, 

мысалы, өздігінен жүргізілген негізгі құралдардың компоненті ретінде 

пайдаланылған босалқы. Мұндай жолмен бөлінген босалқылар осы активті 

пайдалану мерзімі ішіндегі шығыс ретінде танылады. 

 

 Ақпаратты ашып көрсету 

Қаржы есептілігі міндетті түрде мыналарды: 

(а) өзіндік құнын есептеудің пайдалану тәсіліне қоса босалқыларды бағалау 

үшін бейімделген есеп саясатын; 

(b) осы ұйым қабылдаған босалқылардың жалпы баланстық құнын және 

саралау баптары бойынша баланстық құнын; 

(c) өткізудің ықтимал таза құны бойынша ескерілген босалқылардың 

баланстық құнын; 

(d) кезең ішінде шығыстар ретінде танылған босалқылардың тиісті 

сомасын; 

(e) 34-тармаққа сәйкес кезең ішінде шығыс ретінде танылған босалқылар 

құнының кез келген арзандау сомасын; 

(f) 34-тармаққа сәйкес есепті кезеңде шығыс ретінде танылған босалқылар 

сомасының төмендеуі ретінде танылатын баға кемітуге қатысты реверсивті 

жазылудың кез келген сомасын; 

(g) 34-тармаққа сәйкес шығынға есептелген босалқылардың қалпына 

келуіне әкелген жағдайларды және оқиғаларды; және 

(h) міндеттемелерді қамтамасыз ету ретінде салынған босалқылардың 

баланстық құнын ашу керек. 

Әртүрлі жіктелген босалқылардың баланстық құны және осы 

активтердің өзгеру дәрежесі туралы ақпарат қаржы есептілігін 

пайдаланушылар үшін маңызды болып келеді. Босалқылардың қалыптағы 

жіктелуі тауарлар, шикізат, материалдар, аяқталмаған өндіріс және дайын өнім 

болады. Қызмет көрсету аясындағы ұйымның босалқылары деп аяқталмаған 

өндірісті атауға болады. 

Көбінесе сатудың өзіндік құны деп аталатын, кезең ішінде шығыстар 

ретінде танылған босалқылар сомасы бұрын дәл осы кезде сатылған 

босалқыларды бағалауға енгізілген шығындардан және өндірістік үстеме 

шығыстардың бөлінбеген бөлігінен және босалқыларды өндірудің өзіндік 

құнының нормадан тыс шамасынан тұрады. 

Кейбір ұйымдар пайда және шығындар туралы есептерінде жыл бойы 

шығыс ретінде танылатын босалқылардың өзіндік құнының орнына басқа 

шамалардың ашылуына әкеліп соқтыратын форматты пайдаланады. Бұл 

форматқа сәйкес шығыстар сипатына негізделген жіктемені пайдалана 

отырып, ұйым шығыстардың талдауын ұсынады. Осы жағдайда ұйым кезең 

ішінде босалқылардың таза өзгеру шамасымен бірге шикізат және шығыс 
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материалдары үшін, жалақы және басқа да шығындарды, шығыстар ретінде 

танылатын шығындарды ашып көрсетеді. 

Бақылау сұрақтары 

1. Босалқыларды бағалау үшін қандай әдістер қолданылады? 

2. Қандай әдіс қолданылмайды ХҚЕС сәйкес? 

3. Тауар қорларын есепке алудың қандай әдісі бағаның өсуі кезінде пайданың 

ең көп мөлшерін береді? 

4. Тауар қорларын есепке алудың қандай әдісі бағаның құлдырауы кезінде 

пайданың ең үлкен шамасын береді? 

 

Тақырыбы №3. НЕГІЗГІ ҚҰРАЛДАРДЫ ЕСЕПКЕ АЛУ 

 

 Негізгі құралдар ұғымы және құрамы 

 

Міндеттер: 

-ХҚЕС 16 стандартының мазмұнымен танысу және оның терминологиясын 

меңгеру; 

- негізгі құралдарды тану критерийлерін білу; 

- негізгі құралдарды бастапқы бағалаудың мәнін түсіну; 

- амортизацияның қандай мақсаттармен есептелгенін түсіндіру және 

амортизацияны есептеу әдістерін дұрыс қолдану; 

- ағымдағы және күрделі шығындардың айырмашылықтарын түсіну; 

- негізгі құралдарды тануды тоқтату шарттарын білу; 

- инвестициялық меншікке қатысты ХҚЕС 40 стандартының талаптарын 

сипаттау және қолдану. 

Жылжымайтын мүлік, үйлер мен жабдықтар мынадай материалдық 

активтерді білдіреді: 

(а) тауарлар мен қызмет көрсетулерді өндіруде немесе жеткізуде 

пайдалануға, үшінші тұлғаларға жалға өткізуге, немесе әкімшілік мақсаттарға 

арналған; және 

(b) бір кезеңнен астам уақыттың ішінде пайдалану көзделетін. 

Баланстық құн – кез келген жинақталған амортизация және құнсызданудан 

жинақталған залал шегерілгеннен кейін актив танылатын сома. 

Өзіндік құн – бұл активті сатып алу үшін немесе тұрғызу кезінде 

берілген төленген ақша қаражаттарының немесе ақша қаражаты 

баламаларының сомасы немесе өзге қарсылама берудің әділ құны, не бұл 

қолданылатын жерде мұндай активті басқа Халықаралық стандарттардың, 

мысалы, 2 Акциялар негізіндегі төлемдер (IFRS) ХҚЕС нақты талаптарына 

сәйкес оны бастапқы тану кезіндегі бағалау сомасы. 

Амортизацияланатын құн – қалдық құны шегерілген, активтің бастапқы құны 

немесе бастапқы құнының орнына көрсетілген басқа сома. 

Амортизация – активтің амортизацияланатын құнын оның пайдалы 

қызмет мерзімінің ішінде жүйелі түрде бөлу. 
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Нақты ұйымға арналған айрықша құн – ұйымның болжамына сәйкес 

қандай да бір активті пайдалануға және оның пайдалы қызмет мерзімінің 

соңында шығып қалуына байланысты, не қандай да бір міндеттемені өтеуге 

байланысты пайда болатын ақшалай қаражаттар тасқынының дисконтталған 

құны. 

Әділ құн – жақсы хабардар, осындай мәміле жасағысы келетін және бір-біріне 

тәуелсіз тараптардың арасында мәміле жасаған кезде активті айырбастауға 

болатын сома. 

Құнсызданудан болған залал - активтің баланстық құнының оның өтелетін 

сомасынан асып түсетін сома. 

Өтелетін сома – сату шығыны шегерілген активтің әділ құны және пайдалану 

құны– екі шаманың үлкені. 

Активтің қалдық құны – егер осы актив, болжауға болатындай, пайдалы 

қызмет соңында болатын мерзімге және жағдайға жететін болса, шығып 

қалуға болжанып отырған шығындарды шегеріп, активті өткізуден ағымдағы 

кезеңде ұйым алатындай есептік сома. 

Пайдалы қызмет мерзімі - бұл: 

(а) ұйымның активті пайдалануы күтілетін уақыт кезеңі; не 

(b) активті пайдаланудан ұйым алады деп болжанып отырған өндіріс 

бірлігінің немесе сол сияқты бірліктердің мөлшері. 

 

 Негізгі құралдарды бағалау және қайта бағалау 

Жылжымайтын мүлік, үйлер мен жабдықтар объектісінің өзіндік құны 

мынадай жағдайда ғана актив ретінде танылуы тиіс, егер: 

(а) осы активке байланысты болашақ экономикалық пайдалардың ұйымға 

келіп түсуі ықтимал болса; және 

(b) осы объектінің өзіндік құнын сенімді түрде бағалау мүмкін болса. 

8. Босалқы бөлшектер немесе қызмет көрсету жабдығы әдетте босалқылар 

ретінде ескеріледі және пайдада немесе шығында оның пайдаланылуына қарай 

танылады. Алайда, ірі босалқы бөлшектер және резервтік жабдық, егер ұйым 

оларды бір кезеңнен астам мерзім ішінде пайдалануды ұйғарса, 

жылжымайтын мүлік, үйлер мен жабдықтар ретінде сыныпталады. Осы 

сияқты, егер босалқы бөлшектер және сервистік қызмет көрсету 

жылжымайтын мүлік, үйлер мен жабдықтар объектісін пайдалануға беруге 

байланысты пайдаланылуы мүмкін болса, олар жылжымайтын мүлік, үйлер 

мен жабдықтар ретінде ескеріледі. 

9. Осы Стандарт тану бірлігін, яғни жылжымайтын мүлік, үйлер мен 

жабдықтар объектісі нені құрайтынына ұйғарым жасамайды. Осыған 

байланысты ұйымдағы нақты міндеттемелерді тану өлшемдерін қолдану 

білікті пайымдауды талап етеді. Кейбір жағдайларда жекелеген шағын 

объектілерді, мысалы, үлгілерді, құралдарды және мөртаңбаларды біріктіріп, 

осы өлшемдерді олардың жалпы құнына қолдануға болады. 

10. Осы тану принципіне сәйкес ұйым жылжымайтын мүлік, үйлер мен 

жабдықтар бойынша өзінің барлық шығындарын оларды шеккен кезде 
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бағалайды. Бұл шығындар жылжымайтын мүлік, үйлер мен жабдықтар 

объектісін сатып алуға немесе салуға байланысты шеккен шығындарды, 

сондай-ақ кейіннен үстелумен, ішінара алмастырумен немесе осындай 

объектіге қызмет көрсетумен шеккен шығындарды қамтиды. 

Жылжымайтын мүлік, үйлер мен жабдықтар объектісі қауіпсіздікті 

қамтамасыз ету үшін немесе қоршаған ортаны қорғау мақсаттарында сатып 

алынуы мүмкін. Осындай жылжымайтын мүлік, үйлер мен жабдықтарды 

сатып алу қолда бар нақты жылжымайтын мүлік, үйлер мен жабдықтар 

объектісін пайдаланудан алынатын болашақ экономикалық пайдалардың 

ұлғаюына тікелей байланысты болмаса да, ұйымға тиесілі басқа активтерді 

пайдаланудан алынатын болашақ экономикалық пайдаларды ұйымның алуы 

үшін қажет болуы мүмкін. Жылжымайтын мүлік, үйлер мен жабдықтардың 

осындай активтері активтер ретінде танылуы мүмкін, өйткені, егер осы 

объектілер сатып алынбаған болса, алынуы мүмкін болатындардан тыс тиісті 

активтерден ұйымның болашақ экономикалық пайдалар алуын қамтамасыз 

етеді. Мысалы, химия ұйымы қауіпті химиялық заттарды өндіру немесе сақтау 

кезінде экологиялық нормалардың сақталуын қамтамасыз ететін жаңа 

технологиялар енгізе алады; технологиялар мен жабдықтарды жетілдіру 

жөніндегі тиісті шаралар актив ретінде танылады, себебі ұйым оларсыз 

химикаттарды өндіріп, сата алмайды. Солай бола тұрса да, ондай активтің 

және осыған байланысты активтердің баланстық құнының жиынтық мәні 36 

Активтердің құнсыздануы (IAS) ХҚЕС-на сәйкес құнсыздану мәніне 

байланысты тексерілуі тиіс. 

Ұйым жылжымайтын мүлік, үйлер мен жабдықтар объектісінің 

баланстық құнында осы объектіге күнделікті қызмет көрсетуге арналған 

шығындарды танымайды. Оның орнына, ондай шығындар пайдалар мен 

шығындар шегу жағдайына қарай сонда танылады. Күнделікті қызмет 

көрсетуге арналған шығындар негізінен жұмыс күшіне және шығыс 

материалдарына жұмсалған шығындардан тұрады, сондай-ақ жиынтықтаушы 

бөліктер сатып алуға шығатын шығындарды қамтуы мүмкін. Бұл 

шығыстардың мақсаты көп жағдайларда жылжымайтын мүлік, үйлер мен 

жабдықтар объектісін «жөндеу және ағымдағы қызмет көрсету» ретінде 

көрсетіледі. 

Жылжымайтын мүлік, үйлер мен жабдықтардың кейбір объектілерінің 

элементтері ұдайы ауыстырып отыруды талап етуі мүмкін. Мысалы, белгілі 

бір жұмыс уақыты өткеннен кейін пеш футеровкасын өзгертуді, немесе 

ұшақтың ішкі жабдығы, мысалы, орындық және борттағы асүй, фюзелаждың 

қызмет мерзімі ішінде бірнеше рет ауыстыруды талап етуі мүмкін. 

Жылжымайтын мүлік, үйлер мен жабдықтар объектілері сондай-ақ ауыстыру 

арасындағы аралықты, мысалы, үйдің ішкі қалқаларын ұлғайту үшін, немесе 

ауыстыруды талап етпейтін конструкция элементін салу үшін сатып алынуы 

мүмкін. 7-тармақта айтылған тану принципіне сәйкес, ұйым тану өлшемдері 

сақталған жағдайда, осы шығындарды шеккен кезде мұндай объектіні ішінара 

ауыстыруға шыққан шығындарды жылжымайтын мүлік, үйлер мен жабдықтар 
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объектісінің баланстық құнында таниды. Ауыстырылған бөліктердің 

баланстық құнын тану, осы Стандарттың тануды тоқтатуға қатысты 

ережелеріне сәйкес тоқтатылуы тиіс (67-72-тармақтарды қараңыз). 

Жылжымайтын мүлік, үйлер мен жабдықтар объектісін одан әрі 

пайдалану шарттары (мысалы, әуе кемесін), бұл жағдайда бөлшектер 

ауыстырылғанына немесе ауыстырылмағанына қарамастан, ақаулардың бар- 

жоғын ұдайы ірі техникалық тексеруден өткізу болуы мүмкін. Осындай әрбір 

тексерістен кейін оған шыққан шығындар, тану өлшемдері сақталған 

жағдайда, жылжымайтын мүлік, үйлер мен жабдықтар объектісінің баланстық 

құнында танылады. Баланстық құнда басқа алдыңғы тексеруге шыққан кез 

келген шығындар сомасы (бөлшектерді нақты ауыстыруға шыққан 

шығыстардан өзгеше) есептен шығарылуы тиіс. Бұл жылжымайтын мүлік, 

үйлер мен жабдықтар объектісін сатып алу немесе салу жөніндегі операцияда, 

алдыңғы тексеруге шыққан шығындар болған-болмағанына қарамастан, 

жасалады. Қажет болған жағдайда, осы сияқты тексеруді өткізуге жұмсалатын 

болжамды шығындар болашақта жылжымайтын мүлік, үйлер мен жабдықтар 

объектісін сатып алу немесе салу кезінде баланстық құнның құрамдас бөлігі 

болған, тексеруге шыққан шығындар сомасының көрсеткіші болуы мүмкін. 

 

 Негізгі құралдарды бағалау 

Актив ретінде танылуы тиіс жылжымайтын мүлік, үйлер мен жабдықтар 

объектісі бастапқы құн бойынша бағалануы тиіс. 

Жылжымайтын мүлік, үйлер мен жабдықтар объектісінің өзіндік құны 

мыналарды қамтиды: 

(а) импорттық бажды, сатып алуға шығатын өтелмейтін салықты қоса және 

сауда жеңілдіктері мен қайтаруларды шегеріп сатып алу бағасы. 

(b) активті керек жерге жеткізуге және ұйым басшылығының ниетіне сәйкес 

оның жұмыс істеуін қамтамасыз ететін күйге келтіруге тікелей жатқызылған 

кез келген шығындар. 

(с) жылжымайтын мүлік, үйлер мен жабдықтар  объектісін  бөлшектеуге 

және жоюға және өздері тұратын учаскеде табиғат ресурстарын қалпына 

келтіруге шыққан шығындарды бастапқы бағалау, бұған қатысты міндетті, 

осы объектіні сатып алған кезде, не осы кезең ішінде босалқылар өндіруге 

байланысты емес мақсаттарда белгілі бір уақыт кезеңі бойы оны пайдалану 

нәтижесінде ұйым өз мойнына алады. 

Тікелей шығындарға жатқызу мысалдары мыналар болып табылады: 

(а) жылжымайтын мүлік, үйлер мен жабдықтар объектісін салуға немесе 

сатып алуға тікелей байланысты туындайтын, қызметкерлерге сыйақы төлеуге 

арналған шығындар (19 Қызметкерлерге берілетін сыйақылар (IAS) ХҚЕС- 

ындағы анықтамаға сәйкес); 

(b) алаңды әзірлеуге арналған шығындар; 

(c) жеткізуге және түсіруге арналған бастапқы шығындар; 

(d) орнатуға және жөндеуге арналған шығындар; 
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(e) активті керек жеріне жеткізу және оны қажетті күйге келтіру (мысалы, 

жабдықты сынақтан өткізген кезде алынған үлгілер) процесінде жүргізілген, 

кез келген объектілерді сатудан алынған таза түсім шегерілгеннен кейін 

активтің тиісінше жұмыс істеуін тексеруге шыққан шығындар; және 

(f) кәсіби қызмет көрсетулердің құны. 

Ұйым 2 Босалқылар (IAS) ХҚЕС-ын объектіні бөлшектеуге, жоюға және 

өзі тұратын учаскеде табиғи ресурстарды қалпына келтіруге шыққан, бұл 

объектіні осы кезең ішінде босалқылар өндіру үшін пайдалану нәтижесінде 

белгілі бір кезең бойында шеккен шығындарға қолданады. 2 (IAS) немесе 16 

(IAS) ХҚЕС-тарға сәйкес ескерілетін шығындарға қатысты осы міндеттер 37 

Бағалау міндеттемелері, шартты міндеттемелер және шартты активтер (IAS) 

ХҚЕС-ына сәйкес танылады және бағаланады. 

Жылжымайтын мүлік, үйлер мен жабдықтар объектісіне жұмсалатын 

шығындарға жатқызылмайтын шығындардың мысалдары мыналар болып 

табылады: 

(а) жаңа құрылыс кешенін ашуға арналған шығындар; 

(b) жаңа өнімді немесе қызмет көрсетулерді енгізуге арналған шығындар 

(жарнамаға және өнімді жылжытуға арналған шығындарды қоса); 

(c) жаңа орында немесе клиенттердің жаңа санатына шаруашылық қызметті 

жүргізуге арналған шығындар (қызметкерлерді даярлауға және оқытуға 

арналған шығындарды қоса); және 

(d) әкімшілік және басқа жалпы үстеме шығындар. 

Жылжымайтын мүлік, үйлер мен жабдықтар объектісінің баланстық 

құнына шығындарды тану, ондай объект керек жерге жеткізіліп, ұйым 

басшылығының ниетіне сәйкес оның жұмыс істеуін қамтамасыз ететін күйге 

келтірілген кезде тоқтатылады. Сөйтіп, жылжымайтын мүлік, үйлер мен 

жабдықтар объектісін пайдалану немесе қоныс аудару барысында шеккен 

шығындар осы объектінің баланстық құнына қосылмайды. Мысалы, мына 

шығындар жылжымайтын мүлік, үйлер мен жабдықтар объектісінің 

баланстық құнына қосылмайды: 

(а) ұйым басшылығының ниетіне сәйкес жұмыс істей алатын объект әлі 

пайдаланылмайтын немесе толық қуатында жұмыс істемейтін кезеңде шеккен 

шығындар; 

(b) мысалы, осы объект өндіретін өнімге сұраныстың өсу процесінде 

шеккен бастапқы операциялық шығындар; 

(c) ұйымның ішінара немесе толық қоныс аударуға немесе қызметін қайта 

ұйымдастыруға арналған шығындары. 

Кейбір операциялар жылжымайтын мүлік, үйлер мен жабдықтар 

объектісін салуға немесе дамытуға байланысты жүзеге асырылады, бірақ осы 

объектіні керек жеріне жеткізу және ұйым басшылығының ниетіне сәйкес 

оның жұмыс істеуін қамтамасыз ететін қажетті күйге келтіру үшін қажет 

болып табылмайды. Осы қосымша операциялар салу немесе дамыту жөніндегі 

жұмыстар басталғанға дейін немесе соның барысында жүзеге асырылуы 

мүмкін. Мысалы, құрылыс алаңын құрылыс басталғанға дейін автоаялдама 



43  

ретінде пайдаланудан кіріс алуға болады. Қосымша операциялар объектіні 

керек жерге жеткізу және ұйым басшылығының ниетіне сәйкес оның жұмыс 

істеуін қамтамасыз ететін керек жағдайға келтіру үшін қажет болып 

табылмайтындықтан, кіріс және осындай операцияларға тиісті шығыстар 

пайда немесе шығын ретінде танылуға және кіріс пен шығыстың тиісті 

баптарына енгізілуі тиіс. 

Өз күшімен құрылған активтің бастапқы құны тап солай сатып алынған 

актив құнының принциптері негізінде анықталады. Егер ұйым өзінің әдеттегі 

қызметінің барысында сату үшін сондай активтерді құратын болса, ондай 

активтің бастапқы құны, әдетте, сату үшін актив өндіру құнына тең (2 (IAS) 

ХҚЕС қараңыз). Сөйтіп, мұндай активтерді есептеген кезде кез келген ішкі 

пайдалар алып тасталады. Тап сол сияқты шикізаттың, еңбектің немесе активті 

өз күшімен құру кезінде шеккен басқа ресурстардың нормадан тыс 

шығындары оның бастапқы құнына қосылмайды. 23 Қарыздар бойынша 

шығындар (IAS) ХҚЕС-ы пайызды өз күшімен құрылған жылжымайтын 

мүлік, үйлер мен жабдықтар объектісінің баланстық құнының компоненті 

ретінде тану өлшемдерін белгілейді. 

Жылжымайтын мүлік, үйлер мен жабдықтар объектісінің бастапқы құны 

тану күніне ақшалай қаражаттар баламасындағы оның бағасы болып 

табылады. Кредит берудің әдеттегі талаптарынан асатын кезеңге төлемді 

кейінге қалдыру орын алатын болса, ақшалай қаражаттар баламасындағы баға 

мен жалпы төлем сомасы арасындағы айырма, егер 23 (IAS) ХҚЕС-ында 

көзделген есепке алудың баламалы тәртібіне сәйкес ондай пайыз 

жылжымайтын мүлік, үйлер мен жабдықтар объектісінің баланстық құнында 

танылмайтын болса, кредит беру кезеңі үшін пайыз ретінде танылады. 

Жылжымайтын мүлік, үйлер мен жабдықтардың бір немесе одан көп 

объектісі сенімсіз активке немесе активтерге айырбасталып, не ақшалай 

немесе ақшалай емес активтерге ұштастырылып сатып алынуы мүмкін. 

Төменде айтылған пайымдаулардың сенімсіз бір активті екіншісіне 

айырбастауға ғана емес, сонымен бірге осының алдындағы сөйлемде сөз 

болған барлық айырбастауларға да қатысы бар. Жылжымайтын мүлік, үйлер 

мен жабдықтардың осындай объектісінің бастапқы құны әділ құн бойынша 

бағаланады, бұған (а) айырбастау операциясының коммерциялық мазмұны 

жоқ, немесе (b) алынған да, берілген де активтің әділ құны нақты бағалауға 

келмейтін реттер кірмейді. Сатып алынған объект, тіпті ұйым өзі берген 

активті тануды дереу тоқтата алмаса да, тап осылайша бағаланады. Егер сатып 

алынған объект әділ құн бойынша бағаланбаса, оның бастапқы құны берілген 

активтің баланстық құны бойынша бағаланады. 

Ұйым айырбастау операциясында осы операцияны жасау нәтижесінде 

ақшалай қаражаттардың болашақ тасқындарының күтілетін өзгерістерінің 

деңгейі бойынша коммерциялық мазмұнның бар-жоғын анықтайды. 

Айырбастау операциясында егер: 



44  

(а) алынған активтен пайда болған ақшалай қаражаттардың пішімі (тәуекел, 

мерзімдер және сома) берілген активтен пайда болатын ақша тасқындарының 

пішімінен өзгеше болады; не 

(b) ұйым үшін қызметінің осы операция ықпал ететін бөлігіне тән құны 

айырбастау нәтижесінде өзгереді; және 

(с) (а) немесе (b) айырма айырбастаудың мәні болған активтердің әділ 

құнымен салыстырғанда елеулі шаманы құраса коммерциялық мазмұн 

болады. 

Айырбастау операциясында коммерциялық мәннің бар екендігін анықтау 

мақсаттарында қызметтің осы операция ықпал ететін бөлігінің ұйымға тән 

құны міндетті түрде ақшалай қаражаттардың салықтан кейінгі тасқындарын 

көрсетуі тиіс. Ондай талдаудың нәтижелері ұйым тарапынан егжей-тегжейлі 

есептеулерсіз істің мәнін түсіндіре алады. 

Салыстырмалы нарықтық операциялары жоқ активтің әділ құны, егер (а) 

осы активке қолданылатын әділ құнның негізделген бағалар диапазонының 

түрленуі елеулі болмаса, немесе (b) осы диапазонның ішіндегі әртүрлі бағалау 

мүмкіндіктері әділ құнды бағалау кезінде негізді түрде айқындалуы және 

пайдаланылуы мүмкін болса, шынайы бағалауға келеді. Егер ұйым не алынған, 

не берілген активтің әділ құнын шынайы анықтауға қабілетті болса, онда 

алынған активтің бастапқы құнын анықтау үшін берілген активтің әділ құны 

пайдаланылады, бұған алынған активтің әділ құны неғұрлым анық болатын 

реттер кірмейді. 

Қаржылық жалдау шарты бойынша жалдаушының қарауындағы 

жылжымайтын мүлік, үйлер мен жабдықтар объектісінің бастапқы құны 17 

Жалдау (IAS) ХҚЕС-ына сәйкес анықталады. 

Жылжымайтын мүлік, үйлер мен жабдықтар объектісінің баланстық құны 20 

Мемлекеттік субсидияларды есепке алу және мемлекеттік көмек туралы 

ақпаратты ашып көрсету (IAS) ХҚЕС-ына сәйкес алынған мемлекеттік 

субсидиялар сомасына кемітілуі мүмкін. 

Актив ретінде бастапқы танудан кейін жылжымайтын мүлік, үйлер мен 

жабдықтар объектісі, жинақталған амортизация және құнсызданудан болған 

залалдар шегеріліп, оның өзіндік құны бойынша ескерілуі тиіс. 

Актив ретінде таныла отырып, әділ құны нақты бағалауға келетін 

жылжымайтын мүлік, үйлер мен жабдықтар объектісі, кейіннен жинақталған 

кез келген амортизация және кейіннен құнсызданудан жинақталған кез келген 

залал шегеріліп, қайта бағалау күнгі оның әділ құнына тең қайта бағалау 

шамасы бойынша есепке алынуы тиіс. Қайта бағалаулар есепті күні әділ құнды 

пайдалану кезінде анықталатын баланстық құннан елеулі түрде өзгеше 

болуына жол бермеу үшін жеткілікті түрде жүйелілікпен жүргізілуі тиіс. 

Жер учаскелері мен ғимараттардың әділ құны, әдетте, білікті 

бағалаушылар жүргізетін бағалау арқылы нарықтық индикаторлардың 

негізінде анықталады. Машиналар мен жабдықтардың әділ құны, әдетте, 

бағалау жолымен анықталатын олардың нарықтық құны болып табылады. 
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Жылжымайтын мүлік, үйлер мен жабдықтар объектісінің ерекше 

сипатына байланысты және ондай активтер жұмыс істеп тұрған барлық 

ұйымнан бөлек сирек сатылатын болғандықтан, әділ құнның нарықтық 

индикаторлары жоқ болғанда, сатып алушы-ұйымнан, бәлкім, әділ құнды 

кіріске немесе амортизациялық қалпына келтіру құнына сүйеніп бағалау талап 

етілетін болар. 

Қайта бағалау жасау жиілігі жылжымайтын мүлік, үйлер мен 

жабдықтардың әділ құнындағы өзгерістерге байланысты болады. Егер қайта 

бағаланған активтің әділ құны оның баланстық құнынан елеулі түрде өзгеше 

болса, қосымша қайта бағалау қажет болады. Кейбір жылжымайтын мүлік, 

үйлер мен жабдықтар объектілерінің әділ құны елеулі және туынды 

ауытқулардың мәні болуы мүмкін, сондықтан олар жыл сайын қайта бағалап 

отыруды талап етеді. Мұндай жиі қайта бағалаулар әділ құны шамалы 

өзгерістерге ұшыраған жылжымайтын мүлік, үйлер мен жабдықтар 

объектілері үшін талап етілмейді. Осындай объектілерді қайта бағалау 

қажеттігі үш немесе бес жылда бір рет пайда болуы мүмкін. 

Жылжымайтын мүлік, үйлер мен жабдықтар объектісін қайта 

бағалағаннан кейін қайта бағалау күніне жинақталған кез келген амортизация 

мына тәсілдердің бірімен ескеріледі: 

(а) активтің жалпы баланстық құнының өзгеруіне  қайта  бағаланғаннан  

кейін активтің баланстық құны оның пайыздық құнына тең болатындай етіп 

қайтадан тепе-тең қайта бағаланады. Бұл әдіс көбінесе актив индекстеу 

арқылы амортизацияланған қалпына келтіру құнына дейін қайта бағаланған 

кезде бұл актив жиі пайдаланылады. 

(b) жалпы баланстық құнға қарсы алып тасталады, ал таза мөлшер активтің 

қайта бағаланған өлшеміне дейін қайта есептеледі. Бұл әдіс көбінесе 

ғимараттарға қатысты қолданылады. 

Жинақталған амортизацияны тепе-тең қайта бағалау немесе оны есептен 

шығару кезінде туындайтын түзету мөлшері баланстық құнды ұлғайтудың 

немесе кемітудің жалпы сомасының бір бөлігін құрайды, ол 39 және 40- 

тармақтарға сәйкес есепте көрсетіледі. 

Егер жылжымайтын мүлік, үйлер мен жабдықтардың жеке объектісі 

қайта бағаланса, онда осы актив жатқызылған жылжымайтын мүлік, үйлер мен 

жабдықтардың барлық тобы да қайта бағалануы тиіс. 

Ұйымның операцияларында оларды пайдалану мазмұны мен сипаты 

бойынша бірдей активтер тобы жылжымайтын мүлік, үйлер мен жабдықтар 

тобы деп аталады. Төменде жылжымайтын мүлік, үйлер мен жабдықтардың 

жекелеген топтарына мысалдар келтірілген: 

(а) жер учаскелері; 

(b) жер учаскелері және ғимараттар; 

(c) машиналар мен жабдықтар; 

(d) су кемелері; 

(е) әуе кемелері; 

(f) автокөлік құралдары; 
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(g) жиһаз және инженерлік жабдықтың салынатын элементтері; және 

(h) кеңсе жабдығы. 

38. Объектілерді жылжымайтын мүлік, үйлер мен жабдықтардың бір 

тобының ішінде қайта бағалау активтерді таңдап қайта бағалауды, сондай-ақ 

қаржы есептілігіне шығындар мен әр күнгі құндардың қосындысы болып 

табылатын сомалардың қаржы есептілігіне енуін болғызбау мақсатымен бір 

мезгілде жүргізіледі. Алайда, егер қайта бағалау қысқа уақыт ішінде 

жүргізілетін болса, және нәтижелер ұдайы жаңартылып отыратын болса, 

активтер тобы сырғымалы кесте бойынша қайта бағалануы мүмкін. 

Егер активтің баланстық құны қайта бағалау нәтижесінде ұлғаятын 

болса, осы ұлғаю қайта бағалаудан болған өсім бабында капиталдың 

кредитінде көрсетілуі тиіс. Алайда бұл ұлғаю пайдада немесе шығында бұрын 

пайдада немесе шығында танылған сол активті қайта бағалаудан шығынды 

реверстейтін дәрежеде танылуы тиіс. 

Егер активтің баланстық құны қайта бағалау нәтижесінде кемитін болса, 

бұл кему пайдаға немесе шығынға жатқызылады. Алайда, қайта бағалаудан 

болған кему тап сол активке қатысты қайта бағалаудан болған өсімде кез 

келген кредиттік сальдо болған жағдайда қайта бағалаудан болған өсім деген 

тақырыппен тікелей капиталға дебеттелуі тиіс. 

Активті тану тоқтатылған жағдайда жылжымайтын мүлік, үйлер мен 

жабдықтар объектісіне қатысты капиталға енгізілген, оны қайта бағалаудан 

болған өсім тікелей бөлінбеген пайдаға аударылуы мүмкін. Актив 

пайдаланудан шығарылған немесе істен шығып қалған кезде барлық өсім 

толық көлемінде аудару мәні болуы мүмкін. Алайда, егер активті ұйым 

пайдаланатын болса, қайта бағалаудан болған өсімнің бір бөлігі ғана 

аударылуы мүмкін. Ондай жағдайда аударылған өсім сомасы активтің қайта 

бағаланған баланстық құны негізінде есептелген амортизация сомасы мен 

оның бастапқы құны негізінде есептелген амортизация сомасының 

арасындағы айырманы құрайды. Қайта бағалаудан бөлінбеген пайдаға өсімді 

аудару пайда немесе шығын арқылы жүргізілмейді. 

Пайдаға салынатын салықтың ықпалы, егер ол орын алған болса, 12 

Пайдаға салынатын салықтар (IAS) ХҚЕС-ына сәйкес жылжымайтын мүлік, 

үйлер мен жабдықтарды қайта бағалау нәтижесі ретінде танылады және ашып 

көрсетіледі. 

 

 Негізгі құралдардың амортизациясы 

Объектінің жинақталған өзіндік құнымен салыстырғанда бастапқы құны 

елеулі жылжымайтын мүлік, үйлер мен жабдықтар объектісінің әрбір 

компоненті міндетті түрде бөлек амортизациялануы тиіс. 

Ұйым жылжымайтын мүлік, үйлер мен жабдықтар объектісіне қатысты 

бастапқы танылған соманы оның елеулі компоненттеріне бөледі және сондай 

әрбір компонентті бөлек амортизациялайды. Мысалы, ұшақтың фюзеляжы 

мен двигателін, осы объект өзіндік құнда екендігіне немесе қаржылық жалдау 

мәні болып табылатындығына қарамастан, бөлек амортизациялауға болады. 
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Сәйкесінше егер ұйым нарық мерзімдерімен байланысты жағымды немесе 

жағымсыз жалдауға қатысты болатын осы бап өзіндік құнында бейнеленілетін 

сомаларды жекелеп амортизациялау сәйкес келуі мүмкін ең кіші қызмет 

шартында жылжымайтын мүлік, үйлер мен жабдықтарды сатып алған 

жағдайда. 

Жылжымайтын мүлік, үйлер мен жабдықтар объектісі елеулі 

компонентінің пайдалы қызмет мерзімі және соған қатысты қолданылатын 

амортизациялау әдісі тап сол объектінің пайдалы қызмет мерзімі және оның 

басқа елеулі компонентін амортизациялау әдісі сияқты болуы мүмкін. 

Амортизациялық есептеудің мөлшерін анықтаған кезде ондай компоненттерді 

топтарға біріктіруге болады. 

Егер ұйым жылжымайтын мүлік, үйлер мен жабдықтар объектісінің 

кейбір компоненттерін бөлек амортизациялайтын болса, ол осы объектінің 

қалған бөлігін де бөлек амортизациялауы тиіс. Объектінің қалған бөлігі жеке- 

жеке алғанда елеулі маңызы жоқ компоненттерден тұрады. Егер ұйым осы 

компоненттерге қатысты күтілімдері әртүрлі болса, тұтыну сұлбасын 

және/немесе оның компоненттерінің пайдалы қызмет мерзімін дәл 

көрсететіндей объектінің қалған бөлігін амортизациялау үшін жуықтату әдісін 

қолдану қажеттігі туындауы мүмкін. 

Ұйым тұтас алғанда объектінің өзіндік құнымен салыстырғанда 

бастапқы құны елеулі емес объектінің компоненттерін бөлек 

амортизациялауға құқылы. 

Әрбір кезең үшін амортизациялық есептеулер, егер олар басқа активтің 

баланстық құнына қосылмаса ғана, пайдада немесе шығында танылуы тиіс. 

Кезең ішіндегі амортизациялық есептеулер әдетте пайдада немесе 

шығында танылады. Бірақ, кейде активте түйінделген экономикалық пайдалар 

басқа активтерді өндірген кезде жоғалып кетеді. Бұл жағдайда 

амортизациялық есептеулер басқа активтің бастапқы құнының бір бөлігін 

құрайды және оның баланстық құнына қосылады. Мысалы, өндірістік 

жабдықты амортизациялау тауар-материалдық босалқыларды өңдеу жөніндегі 

шығындарға қосылады (2 (IAS) ХҚЕС қараңыз). Сол сияқты, әзірлеуде 

пайдаланылатын жылжымайтын мүлік, үйлер мен жабдықтардың 

амортизациясы 38-Материалдық емес активтер (IAS) ХҚЕС-ына сәйкес 

танылатын материалдық емес активтің бастапқы өзіндік құнына қосылуы 

мүмкін. 

Активті амортизациялау құны міндетті түрде жүйелі негізде оның 

пайдалы қызмет мерзіміне бөлінуі тиіс. 

Активтің қалдық құны мен пайдалы қызмет мерзімі міндетті түрде, ең 

болмағанда, әрбір қаржы есепті жылдың соңында қайта қаралуы тиіс, және, 

егер ағымдағы күтілімдердің алдыңғы бағалардан айырмашылығы болса, 8 

Есеп саясаты, бухгалтерлік есеп бағалауларындағы өзгерістер және қателіктер 

(IAS) ХҚЕС-ына сәйкес бұл өзгерістер міндетті түрде есептік бағалаудағы 

өзгеріс ретінде есепте көрсетілуі тиіс. 
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Амортизация, тіпті егер активтің әділ құны оның баланстық құнынан 

асып түссе де, активтің қалдық құны оның баланстық құнынан аспаған 

жағдайда, танылады. Активті жөндеу және оған қызмет көрсету оны 

амортизациялау қажеттігінен босатпайды. 

Активтің амортизацияланатын құны оның қалдық құны шегерілгеннен 

кейін анықталады. Іс жүзінде, активтің қалдық құны көбінесе мардымсыз 

болады, және сондықтан да амортизацияланатын құнды есептеген кезде елеулі 

рөл атқармайды. 

Активтің қалдық құны оның баланстық құнына тең немесе одан асып 

түсетін сомаға дейін ұлғаюы мүмкін. Егер солай болса, осы актив бойынша 

амортизациялық есептеу, егер бұдан былай оның қалдық құны баланстық 

құнынан төмен болмаған жағдайда ғана, нөлге тең болады. 

Активті амортизациялау, ол пайдалану үшін қол жететіндей болған 

кезде, яғни актив орналасқан жер мен оның жай-күйі ұйым басшылығының 

ниетіне сәйкес оны пайдалануды қамтамасыз ететін кезде басталады. 

Активті амортизациялау мына екі күннің ертерегі бойынша 

тоқтатылады: 5 (IFRS) ХҚЕС сәйкес активті сату үшін арналған ретінде жіктеу 

(немесе оны сату үшін арналған деп жіктелген шығу тобына енгізу) күні және 

аталған активті тану тоқтатылған күн. Тиісінше, актив пайдаланудан мүлдем 

немесе оны белсенді пайдалану тоқтатылса, егер ол толықтай 

амортизацияланбаған болса, амортизация тоқтатылмайды. Алайда, активті 

пайдалану негізінде оны амортизациялау әдісін қолданған кезде, актив еш 

нәрсе өндірмейінше, амортизациялық есептеу нөлге тең болуы мүмкін. 

Активте түйінделген болашақ экономикалық пайдалар негізінен оны 

тұтыну арқылы қолданылады. Алайда, актив бос тұрып қалған кезде 

моральдық немесе коммерциялық тұрғыдан ескірген және табиғи тұрғыдан 

тозған басқа факторлар осы активтен алу мүмкін болатын экономикалық 

пайданың азаюына жиі әкеп соқтырады. Тиісінше, активтің пайдалы қызмет 

мерзімін анықтаған кезде төменде келтірілген факторлардың барлығы 

ескеріледі: 

(а) активті болжамды пайдалану. Пайдалану активтің  есептік  қуатына 

немесе табиғи өнімділігіне сүйеніп бағаланады; 

(b) осы активті пайдаланатын ауысым саны, жөндеу және қызмет көрсету 

бағдарламасы, сондай-ақ бос тұрып қалу кезеңінде активті сақтау және оған 

қызмет көрсету сияқты өндірістік факторларға тәуелді болжамды табиғи тозу; 

(с) өндірістік процесті өзгерту немесе жетілдіру нәтижесінде, не активті 

пайдаланып өндірілетін немесе берілетін өнімдерге немесе қызмет 

көрсетулерге нарықтағы сұраныстың өзгеруі нәтижесінде моральдық немесе 

коммерциялық жағынан тозу; 

(d) жалгерлік мерзімдер сияқты активті пайдалануға заңдық немесе сол 

сияқты шектеулер. 

Активтің пайдалы қызмет мерзімі ұйым үшін активтің күтілетін 

пайдалылығы ескеріліп анықталады. Ұйымның активтерді басқару 

мәселелеріндегі саясаты белгілі бір уақыт өткен соң немесе активте 
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түйінделген экономикалық пайданың белгілі бір бөлігі тұтынылғаннан кейін 

активтердің істен шығып қалуын көздеуі мүмкін. Сөйтіп, активтің пайдалы 

қызмет мерзімі оны экономикалық пайдалану мерзімінен қысқа болуы мүмкін. 

Активтің пайдалы қызмет мерзімін бағалау ұйымның осындай активтермен 

жұмыс тәжірибесінің негізінде білікті пайымдау мәні болып табылады. 

Жер учаскелері мен ғимараттар есепте бөлек көрсетілетін, тіпті олар 

бірге сатып алынса да, бөлінетін активтер болып табылады. Карьерлер және 

қоқыс төгуге бөлінген алаңдар сияқты кейбір учаскелерді қоспағанда, жер 

учаскелерінің шексіз пайдалану мерзімі болады және амортизациялауға 

жатпайды. Үйлердің пайдалану мерзімі шектеулі, сондықтан олар 

амортизацияланатын активтер болып табылады. Үй тұрған жер учаскесі 

құнының ұлғаюы осы үйдің амортизацияланатын құнын анықтауға ықпал 

етпейді. 

Егер жер учаскесінің құны бөлшектеуге, объектіні жоюға және осы 

учаскедегі табиғи ресурстарды қалпына келтіруге арналған шығындарға 

қосылса, онда жер активі құнының осы бөлігі осындай шығын шегуден пайда 

алу кезеңінің ішінде амортизацияланады. Кейбір жағдайларда жер учаскесінің 

пайдалы қызмет мерзімі шектеулі болуы мүмкін, онда ол одан болатын 

пайданы көрсететін тәсілмен амортизацияланады. 

Амортизация есептеудің пайдаланылатын әдісі ұйымның болашақ 

экономикалық пайдаларды болжамды тұтыну сұлбасын көрсетуі тиіс. 

Активке қолданылатын амортизация есептеу әдісі ең болмағанда әрбір 

есепті жылының соңында қайта қаралуы тиіс, және, егер активтерде жасалған 

болашақ экономикалық пайдаларды тұтынудың болжамды сұлбасында елеулі 

өзгеріс анықталса, бұл әдіс осы өзгерісті көрсету үшін түзетілуі тиіс. Ондай 

өзгеріс 8 (IAS) ХҚЕС сәйкес бухгалтерлік есеп бағалауындағы өзгеріс ретінде 

есепте көрсетілуі тиіс. 

Активтің амортизацияланатын құнын оны пайдалы пайдалану 

мерзімінің ішінде жүйелі түрде бөлу үшін әртүрлі әдістер пайдаланылуы 

мүмкін. Бұларға біркелкі есептеу әдісі, кемімелі қалдық құны әдісі және 

өндіріс бірлігінің әдісі жатады. Біркелкі есептеу әдісі, егер бұл жағдайда оны 

тарату құны өзгермейтін болса, активтің пайдалы қызмет мерзімінің ішінде 

тұрақты амортизация сомасын есептеу болып табылады. Азайтылатын қалдық 

құны әдісі пайдалы қызмет мерзімінің ішінде амортизация есептеу сомасының 

азаюына алып келеді. Өндірістік бірлік әдісі болжамды пайдалану немесе 

болжамды өнімділік негізінде амортизация сомасын есептеуден тұрады. Ұйым 

активте жасалған болашақ экономикалық пайдаларды тұтынудың есептік 

сұлбасын неғұрлым дәл көрсететін әдісті таңдап алады. Таңдап алынған әдіс, 

осы болашақ экономикалық пайдаларды тұтынудың есептік сұлбасында 

өзгеріс болған реттерді қоспағанда, кезеңнен кезеңге жүйелі түрде қолданыла 

береді. 

Жылжымайтын мүлік, үйлер мен жабдықтар объектісі құнының 

кемігенін анықтау үшін ұйым 36 Активтердің құнсыздануы (IAS) ХҚЕС-ын 

қолданады. Бұл Стандарт ұйым өз активтерінің баланстық құнын қалай қайта 
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қарайтынын, ол активтің өтелетін сомасын қалай анықтайтынын және ол 

құнсызданудан болған залалды қалай танитынын немесе қалай өтейтінін 

түсіндіреді. 

Жылжымайтын мүлік, үйлер мен жабдықтардың құнсыздануына, 

жоғалуына немесе берілуіне байланысты үшінші тараптарға берілетін өтем, 

ондай өтемді алуға арналған кезде, міндетті түрде пайданың немесе залалдың 

құрамына қосылуы тиіс. 

Жылжымайтын мүлік, үйлер мен жабдықтар объектісінің құнсыздануы 

немесе жоғалуы, үшінші тараптардың өтемге қоятын тиісті талаптары немесе 

өтемдерді төлеуі, сондай-ақ кез келген келесі сатып алулар немесе 

алмастыратын активтер салу бөлек экономикалық оқиғалар болып табылады 

және, төменде айтылғандай, бөлек ескерілуі тиіс: 

(а) жылжымайтын мүлік, үйлер мен жабдықтардың құнсыздануы 36 (IAS) 

ХҚЕС-ына сәйкес танылады; 

(b) пайдаланудан шығарылатын немесе шығып қалатын жылжымайтын 

мүлік, үйлер мен жабдықтарды тануды тоқтату стандартқа сәйкес жүргізіледі; 

(c) жылжымайтын мүлік, үйлер мен жабдықтардың құнсыздануына, 

жоғалуына немесе берілуіне байланысты үшінші тұлғаларға берілетін 

өтемақы, ол алуға арналған кезде, пайдаға немесе залалға қосылады; және 

(d) алмастыру ретінде қалпына келтірілген, сатып алынған немесе салынған 

жылжымайтын мүлік, үйлер мен жабдықтар объектілерінің бастапқы құны 

стандартқа сәйкес анықталады. 

Бақылау сұрақтары 

1. Тауар қорларын есепке алудың қандай әдісі бағаның өсуі кезінде пайданың 

ең көп мөлшерін береді? 

2. Тауар қорларын есепке алудың қандай әдісі бағаның құлдырауы кезінде 

пайданың ең үлкен шамасын береді? 

3. Ұйымның негізгі құралы ретінде мүлік объектісін тану күні қалай 

анықталады? 

4. Активтің бастапқы және баланстық құны қалай анықталады? 

5. Активті амортизациялау әдістемесін кім анықтайды? Қайта бағалау? 

6. Операциялық және қаржылық жалдау арасындағы айырмашылық неде? 

7.Активтердің құнсыздануына не үшін тексеру жүргізу қажет? 

8.ҚЕХС негізгі қағидаттарының қайсысында активтердің құнсыздануын тану 

және оны есептілікте көрсету тәртібі негізделген? 

9.Инвестициялық меншік басқа активтерден немен ерекшеленеді? 

10.Компания активтерін топтастыруға бола ма? 

11.Инвестициялық меншікті қалай бағалауға болады? 

 

Тақырыбы №4. МАТЕРИАЛДЫҚ ЕМЕС АКТИВТЕРДІ ЕСЕПКЕ АЛУ 

 

 Материалдық емес активтер ұғымы және жіктелуі 

Міндеттер: 

- материалдық емес активтердің мәнін түсіну және критерийлерді меңгеру 
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ХҚЕС 38-ке сәйкес материалдық емес активтерді тану; 

- материалдық емес активтерді есепке алу және бағалау тәртібін зерделеу; 

- зерттеу сатысын әзірлеу сатысынан ажырата білу; 

- гудвилл мәнін түсіну; 

- құнсыздануға қатысты ХҚЕС 36 талаптарын сипаттау және қолдану 

активтер; 

- актив құнының төмендеуінен болған шығынды анықтау және есепке алу. 

Материалдық емес активтер жиынтық мүліктік бап ретінде 

материалдық-заттай мазмұны жоқ мүліктің ақшалай емес объектілерінен 

тұрады немесе бұл мазмұн шешуші маңызы жоқ немесе заңдық шектеулерден 

қаралмайды. Кез келген актив сияқты материалдық емес активтер объектісі 

ұйымның бақылауымен болуы, экономикалық (немесе болашақта пайда 

алудың негізделген үміттері бар) әкелуі, нақты есеп объектісі ретінде бір мәнді 

сәйкестендірілуі тиіс. 

Материалдық емес активтер оларды сатып алуға немесе компанияның 

өзінде құруға арналған ақшалай шығындарды білдіреді. Материалдық емес 

субстанция ғылыми немесе техникалық білімге, жаңа процестерді немесе 

жүйелерді әзірлеуге, зияткерлік меншікке, Компьютерлік бағдарламалық 

қамтамасыз етуге, патенттерге, лицензияларға, авторлық құқықтарға, 

кинофильмдерге, қызметті жүзеге асыруға немесе қызмет көрсетуге айрықша 

құқықтарға, тауар белгілері мен фирмалық маркаларға, клиентура тізбелеріне, 

экспорттық-импорттық операцияларға және т. б. құқықтарға тән. 

Материалдық емес субстанциясы бар кез келген объектілерге арналған 

шығындар олар тану критерийлеріне сәйкес келген кезде ғана материалдық 

емес активтер ретінде теңгерімге қабылдануы мүмкін: 

1) Өндірісте, коммерциялық операцияларда немесе басқаруда пайдалану 

мүмкіндігі; 

2) бір есепті кезеңнен артық уақыт ішінде пайдаланудан экономикалық пайда 

алу; 

3) қалыпты жағдайларда сатуға арналмаған және болжанбаған; 

4) ұйымның активті пайдалану құқығын растайтын құжаттар болса; 

5) басқа мүліктен дербес есепке алу объектілері ретінде бөлінуі мүмкін; 

6) мүлікті анықтау кезінде материалдық мазмұны жоқ немесе оның шешуші 

маңызы жоқ. 

Материалдық емес активтің анықтамасы оны гудвиллден нақты 

ажыратуға мүмкіндік беретін бірегейленуін талап етеді. Ұйымдарды біріктіру 

кезінде алынған гудвилл бұл сатып алушы-ұйым болашақта күтілетін 

экономикалық табысты күту кезінде өздігінен жеке бірегейлендіре алмайтын 

және бөлек таныла алмайтын активтерден жасалатын төлем болып танылады. 

Болашақтағы экономикалық табыстар сатып алынған бірегейлендірілетін 

активтер арасында синергия тиімділігінен немесе жеке өзі қаржы есептілігінде 

тану талаптарына жауап бермейтін, бірақ ұйымдарды біріктіру кезінде сатып 

алушы ақысын төлеуге даяр активтерден туындауы ықтимал. 

Активті анықтауға болады, егер ол: 
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(а) бөліне алатын болса, яғни ұйымның оны бөлу ниеті болу-болмауына 

қарамастан, ұйымнан жекелеп, не болмаса тиісті шартпен, активпен немесе 

міндеттемемен бірге бөліне алатын немесе ажырай алатын, оны сатуға, беруге, 

лицензиялауға, жалға беруге немесе айырбастауға болатын болса; немесе 

(b) бұл құқықтардың ұйымнан немесе басқа құқықтардан және 

міндеттемелерден басқаға берілу немесе бөліну мүмкіндігі болу-болмауына 

қарамастан, актив келісімшарттық немесе басқа заңдық құқықтардан 

туындайтын болса. 

Егер ұйым ресурстың негізінде түсетін болашақ экономикалық 

табыстарды алуға құқылы болса және бұл табыстарға өзге ұйымдар мен 

тұлғалардың қол жетуін шектей алатын болса, актив ұйымның бақылауында 

болып есептеледі. Ұйымның материалдық емес активтен алатын болашақ 

экономикалық табыстарды бақылау қабілеттілігі әдетте сот тәртібінде 

ықтиярсыз жүзеге асырыла алатын заңды құқықтардан туындауы мүмкін. 

Заңды құқықтар болмаған жағдайда, бақылауды жүзеге асыру неғұрлым қиын 

мақсат болып табылады. Бірақ ұйым болашақ экономикалық табыстарды басқа 

да тәсілдер арқылы бақылай алатындықтан, бақылау үшін сот тәртібінде 

ықтиярсыз жүзеге асыру қажетті шарт болып табылмайды. 

Нарықтық және техникалық білімдер болашақ экономикалық 

табыстардың пайда болуына мүмкіндік жасайды. Ұйым бұл табыстарды, 

мысал үшін, мұндай білімдер заңды құқықтар арқылы, сондай-ақ авторлық 

құқықтармен, сауда шартында көзделген шектеулер арқылы (мұндайға рұқсат 

етілген) немесе қызметкерлердің құпиялылықты сақтауы бойынша заңды 

міндеттерімен қорғалған жағдайда бақылай алады. 

Ұйымда жоғары білікті қызметкерлер тобы болуы мүмкін және ұйым 

бұл қызметкерлерді дайындау нәтижесінде болашақ экономикалық табыстарға 

әкелетін қызметкерлердің қосымша дағдыларын бірегейлендіре алуы мүмкін. 

Сонымен қатар ұйым қызметкерлердің оған өз қызметін одан әрі көрсетуін 

күтуі мүмкін. Бірақ әдетте ұйымның білікті және даярланған қызметкерлердің 

болуынан пайда болатын болашақ экономикалық табыстарға, бұл баптар 

материалдық емес активтің анықтамасына сәйкес болатын, тиісті дәрежедегі 

бақылауы жоқ. Ұқсас негіздер бойынша басқару немесе техникалық 

қызметкерлердің нақты сипаттамалары, егер оларды пайдалану және олардан 

болашақ экономикалық табыстарды алу заңды құқықтармен қорғалмаған 

жағдайда, сондай-ақ материалдық емес активтің анықтамасының басқа 

тармақтарына жауап бермесе, материалдық емес активтердің көрсеткіштеріне 

сәйкес болмауы ықтимал. 

Кейбір жағдайларда ұйымның клиенттер портфелі немесе нарықтың 

бөлігі болып, клиенттермен қарым-қатынастарды орнатуына жұмсалған 

талпыныстарына және клиенттердің икемділігінің арқасында оның 

клиенттердің одан әрі ынтымақтасуын күтеді. Бірақ клиенттермен байланыс 

немесе олардың икемділігін қорғауға заңды құқықтардың немесе бақылаудың 

өзге жолдары болмаған жағдайда, ұйым әдетте клиенттермен 

байланыстарының немесе олардың икемділігінің нәтижесінде пайда болатын 
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болашақ экономикалық табыстарға, бұл баптарды (клиенттер портфелі, нарық 

бөлігі, клиенттермен байланыс, клиенттердің икемділігі) материалдық емес 

активтің анықтамасын қанағаттандырады деп тану үшін, тиісті бақылауы жоқ. 

Клиенттермен байланыстарды қорғауға заңды құқықтардың болмауына 

қарамастан, мұндай немесе ұқсас шарттық емес байланыстарға қатысты 

(ұйымдарды біріктіруден тыс) жүзеге асырылатын айырбастау операциялары 

ұйымның клиенттермен мұндай байланыстардан күтетін болашақ 

экономикалық табыстарды бақылай алатындығын куәландырады. Сонымен 

бірге, мұндай айырбастау операциялары клиенттермен байланыстардың 

бөлінетіндігін куәландыратындықтан, мұндай байланыстар материалдық емес 

активтердің көрсеткіштерін қанағаттандырады. 

Материалдық емес активтерден туындайтын болашақ экономикалық 

пайдалар тауарларды сату немесе қызмет көрсетуден алынған табыстарды, 

шығындардың үнемделуін немесе ұйымның активті қолдануының нәтижесі 

болып табылатын басқа табыстардан құралуы мүмкін. Мысалы, 

интеллектуалдық меншікті өндіріс барысында пайдалану болашақ табыстарды 

ұлғайтпай, болашақ өндірістік шығындарды қысқартуы мүмкін. 

Материалдық емес активтердің табиғаты көптеген жағдайларда ұқсас 

активтерді өсіруге немесе ішінара ауыстыруға мүмкіндік бермейді. Тиісінше, 

бұдан кейінгі шығындардың көбі, осы Стандарттағы материалдық емес 

активтің анықтамасы мен тану талаптарын қанағаттандырмай, қолдағы 

материалдық емес активтердегі күтілетін экономикалық табыстарды 

қамтамасыз етеді. Бұған қоса, бұдан кейінгі шығындарды тұтастай ұйымға 

емес, нақты материалдық емес активтерге жатқызу көбіне қиынға соғады. 

Осылайша, сатып алынған материалдық емес активті алғашқы танудан кейін 

немесе материалдық емес активті ішкі өндіруден кейін орын алған бұдан 

кейінгі шығындар сирек жағдайда ғана активтің баланстық құнында 

танылады. сауда маркаларына, титулдық деректерге, баспа құқықтарына, 

клиенттердің тізімдеріне және мәні бойынша ұқсас баптарға (тысқары сатып 

алынған және ішкі өндірілген) жұмсалған бұдан кейінгі шығындар әр уақытта 

табыс құрамында немесе орын алуына қарай шығындарда танылады. Бұл 

мұндай шығындарды ұйымды толық жетілдіруге жұмсалған шығындардан 

бөлек қарастыруға болмаудың салдары болып табылады. 

Материалдық емес актив: 

(а) осы активке қатысты болашақ экономикалық табыстар ұйымға келетіні 

ықтимал болса ғана; және 

(b) активтің өзіндік құны сенімді бағаланатын болса ғана танылуы тиіс. 

Ұйым активтің пайдалы қызметінің мерзімінде қолданылатын 

экономикалық талаптардың жиынтығын әкімшіліктің ең дұрыс бағалауын 

көрсететін негізделген және нығайтылатын рұқсаттарды пайдалана отырып, 

болашақтағы экономикалық табыстардың ықтималдығын бағалауға міндетті.  

Ұйым бастапқы тану күні қолда бар деректерге сүйене отырып және 

сыртқы дерек көздерінен алынған деректерге басымдық бере отырып, 

активтерді пайдаланудан түсетін болашақ экономикалық кірістердің түсуімен 
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байланыстыратын айқындылық дәрежесін бағалау үшін кәсіби пікірлерді 

пайдалануға тиіс. 

Материалдық емес актив ең алдымен өзіндік құны бойынша бағалануы 

тиіс. 

 

 Материалдық емес активтердің түсуі және қайта бағалау 

Материалдық емес активті бастапқы бағалау оны сатып алуға және 

құруға байланысты барлық шығындар сомасы бойынша, яғни өзіндік құны 

бойынша жүргізіледі. Бірақ қарастыру қажет ерекшеліктер бар. 

Әдетте материалдық емес активті сатып алған кезде ұйым өтейтін құн ұйымға 

осы активтен болашақ экономикалық табыстың келу мүмкіндігіне қатысты 

күтулерді көрсетеді. Басқаша айтқанда, келетін табыстың уақыты және 

мөлшерінің белгісіз болуына қарамастан, ұйым сол экономикалық табыстың 

келуін күтеді. 

Қосымша түрде жеке сатып алынатын материалдық емес активтердің 

құны шынайы түрде өзгертілуі мүмкін. Бұл сатып алу ниеті қолма-қол немесе 

басқа монетарлық активтер нысанында жүзеге асырылған кезде ерекше дұрыс 

болады. 

Бөлек сатып алынған материалдық емес активтің өзіндік құны: 

(a) оның сатып алу құнынан, соның ішінде импорттық баждарды және сауда 

жеңілдіктерін шегеруден кейінгі сатып алуға салынатын өтелмейтін 

салықтардан, сауда жеңілдіктері мен қайтарылымдардан; және 

(b) активті мақсаты бойынша пайдалану үшін жұмыс істеу жай-күйіне 

келтіруге жұмсалған кез келген тікелей шығындардан тұрады. 

Тікелей шығындардың мысалы ретінде: 

(a) активті жұмыс істеу жай-күйіне келтіруге байланысты пайда болатын 

қызметкерлерге сыйақы төлеу (19 Қызметкерлерге берілетін сыйақылар (IAS) 

ХҚЕС-да берілген анықтамаға сәйкес); 

(b) активті жұмыс істеу жай-күйіне келтіруге байланысты пайда болатын 

кәсіби қызметтерді өтеу бойынша шығындар; және 

(с) активтің тиісті жұмыс істеуін тексеруге жұмсалған шығындар болып 

табылады. 

Төменде материалдық емес активтің өзіндік құнының бөлігі болып 

табылмайтын шығындардың мысалдары келтірілген: 

(a) жаңа өнімді немесе қызметті енгізуге жұмсалған шығындар (өнімді 

жарнамалауға және өткізуге жұмсалған шығындарды қоса алғанда); 

(b) шаруашылық қызметті жаңа жерде немесе клиенттердің жаңа санатымен 

жұмыс істеуге жұмсалған шығындар (қызметкерлерді әзірлеуге және оқытуға 

жұмсалған шығындарды қоса алғанда); және 

(с) әкімшілік және басқа да жалпы үстеме шығындар. 

Материалдық емес активтің баланстық құнындағы шығындарды тану 

актив басшылықтың мақсатына сәйкес пайдалану қалпына келтірілген кезде 

тоқтатылады. Осылайша материалдық емес активті пайдалану немесе орнын 

ауыстыру кезінде жұмсалған шығындар активтің баланстық құнына 
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енгізілмейді. Мысал үшін мына шығындар материалдық емес активтің 

баланстық сомасына енгізілмейді: 

(а) басшылықтың мақсатына сәйкес пайдаланылуға жарамды актив 

пайдаланылмаған кезде орын алған шығындар; және 

(b) алғашқы операциялық шығындар, мысалы, актив қызметінің нәтижесіне 

сұраныстың қалыптасуы кезінде орын алған шығындар. 

Кейбір операциялар материалдық емес активті әзірлеуге байланысты 

орын алады, бірақ бұл активті басшылықтың мақсатына сәйкес пайдалану 

үшін тиісті қалыпқа келтіру міндетті болып табылмайды. Бұл операциялар 

әзірлеу кезеңіне дейін немесе әзірлеу кезеңінде жүзеге асырыла алады. 

Қосалқы операциялар активті басшылықтың мақсатына сәйкес пайдалану 

қалпына келтіру үшін қажетті болып табылмайтындықтан, қосалқы 

операциялардан келген табыс және оған жұмсалған шығындар тиісінше 

табыста немесе шығында көрсетілуі және кірістер мен шығыстардың тиісті 

санатына жатқызылуы тиіс. 

Егер материалдық емес актив үшін жасалған төлем әдеттегі кредиттеу 

шарттарынан асатын мерзімге кейін қалдырылса, оның өзіндік құны ақша 

қаражаттарының баламасына сатып алу құнына тең болып табылады. Егер бұл 

өсім мен сомалық төлемдердің арасындағы айырмашылық 23 Қарыздар 

бойынша шығындар (IAS) ХҚЕС-да көрсетілген капиталдандыру негізінде 

есепке алу тәртібіне сәйкес капиталдандырылмаса, ол кредиттеу мерзіміне 

созылатын пайыздарды төлеу шығындарына жатқызылады. 

Ұйымдарды біріктірудің бөлігі ретінде сатып алу 

3 Бизнес бірлестіктері (IFRS) ХҚЕС-ына сәйкес, егер материалдық емес 

актив ұйымдарды біріктіру кезінде сатып алынған болса, онда мұндай 

материалдық емес активтің өзіндік құны сатып алу күні қалыптасқан әділ 

құнына тең. Материалдық емес активтің әділ құны бұл активтегі ұйымға 

болашақ экономикалық табыстардың түсуіне қатысты ықтималдылықтың 

нарықтық күтулерді көрсетеді. Басқа сөзбен айтқанда, келетін табыстың 

уақыты және мөлшерінің белгісіз болуына қарамастан, ұйым сол 

экономикалық табыстың келуін күтеді. Ұйымдар бірлестігінде сатып алынған 

актив бөліне алатын немесе келісімшарттық немесе басқа заңдық құқықтардан 

туындайтын болса, активтің әділ құнын сенімді түрде бағалауға жеткілікті 

ақпарат бар. Осылайша, осы Стандартқа және 3 (IFRS) (2008 жылғы редакция) 

ХҚЕС-ына сәйкес сатып алушы-ұйым сатылып алынатын тараптың 

материалдық емес активін гудвиллден бөлек бұл активтің әділ құны шынайы 

бағалауға келу шарты орындала отырып, активті ұйымдар біріктірілгенге 

дейін сатып алынатын тараптың тануына немесе танымауына қарамастан, 

сатып алу күніне таниды. Бұл сатып алушы-ұйым гудвиллден бөлек актив 

ретінде сатылып алынатын тараптың жүзеге асыру процесіндегі зерттеулердің 

және әзірлемелердің жобасын, егер бұл жоба материалдық емес активтің 

анықтамасына сәйкес келіп, ал оның әділ құны шынайы бағалана алынатын 

болса, танитынын білдіреді. Сатып алынатын тараптың жүзеге асыру 

процесіндегі зерттеулердің және әзірлемелердің жобасы, егер: 
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(a) активтің анықтамасына сәйкес келсе; және 

(b) бірегелендірілетін болса, яғни, бөлінетін немесе келісімшарттық немесе 

өзге заңды құқықтардан туындаса, материалдық емес активтің анықтамасына 

сәйкес келеді. 

 

 Материалдық емес активтердің амортизациясы 

Материалдық емес активтің амортизациясы осы активті пайдалы 

қолданудың (пайдаланудың) бүкіл мерзімі ішінде оның өтелетін құнын жүйелі 

бөлу болып табылады. 

Пайдалы қызмет мерзімі белгіленген материалдық емес активтердің 

амортизацияланған сомасы осы мерзім ішінде жүйелі негізде бөлінуге тиіс. 

Активті амортизациялау пайдалану үшін рұқсат етілген кезде, яғни активтің 

орналасқан жері мен жай-күйі оны әкімшіліктің мақсатына сәйкес 

пайдалануды қамтамасыз еткен кезде басталуы тиіс. Амортизация мына екі 

күннің неғұрлым ерте басталатын күні тоқтатылады: 5 Сатуға арналған ұзақ 

мерзімді активтер және тоқтатылған қызмет (IFRS) ХҚЕС-ына сәйкес активті 

сатуға арналған жіктеу күні (немесе оны сату үшін жіктелген шығыс тобына 

енгізу) немесе осы активті тану тоқтатылған күні. Амортизацияны есептеудің 

пайдаланылатын әдісі ұйымның болашақ экономикалық пайдасын күтілетін 

пайдалану кестесін көрсетуге тиіс. Егер мұндай кесте сенімді айқындалмаса, 

бірқалыпты есептеу әдісі пайдаланылуға тиіс. Әр кезеңнің амортизациялық 

шегерімі басқа Стандартта оны басқа активтің баланстық құнына қосуға 

рұқсат етілген немесе талап етілетін жағдайдан басқа кезде пайдада немесе 

шығында танылуға жатады. 

Активтің амортизацияланатын құнын жүйелі негізде бөлу үшін оның 

пайдалы қызмет мерзімі ішінде әртүрлі амортизациялау әдістері қолданылуы 

мүмкін. Оларға бірқалыпты есептеу әдісі, азайтылған қалдық әдісі және 

өндірісті біріктіру әдісі жатқызылады. Актив үшін қолданылатын әдіс активте 

жасалған, күтілетін болашақ экономикалық пайданы тұтынудың есептеу 

кестесі негізінде таңдап алынады, және осы болашақ экономикалық пайданы 

тұтынудың есептік кестесінде өзгерістер болғаннан басқа жағдайларда, 

кезеңнен кезеңге кезектілік тәртібімен қолданылады. 

Амортизация, әдетте, пайда және шығындар туралы есепте танылады. 

Бірақ кейде активте бекітілген экономикалық кіріс басқа активтерді өндіру 

кезінде жойылып кетеді. Бұл жағдайда амортизация басқа активтің өзіндік 

құнының бір бөлігін құрайды және оның баланстық құнына енгізіледі. 

Мысалы, өндірістік процесте қолданылатын материалдық активтердің 

амортизациясы қорлардың баланстық құнына енгізіледі (2 Босалқылар (IAS) 

ХҚЕС қараңыз). 

Қалдық құны 

Материалдық емес активтің қалдық құны: 

(а) үшінші тараптың активті оны пайдалы қолдану мерзімінің соңында 

сатып алу міндеттемесі болған; немесе 
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(b) активтің белсенді нарығы болған жағдайларды қоспағанда, нөлге тең 

болып қабылдануы тиіс және: 

(і) қалдық құны осындай нарыққа сілтеме жасау арқылы анықталуы 

мүмкін; және 

(іі) осындай нарық активті пайдалы қолдану мерзімінің соңында болуы 

ықтимал. 

Активтің амортизацияланатын сомасы оның жою құны шегерілгеннен 

кейін анықталады. Нөлдік құннан айырмашылығы бар жою құны ұйымның 

материалдық емес активті оның пайдалы қызмет көрсету мерзімінің соңына 

дейін сатуды межелеп отырғанын түсіндіреді. 

Активтің жою құнын бағалау оны бағалау күнгі ұқсас активті сатудың 

пайдалы қызмет мерзімінің аяғында осы актив пайдаланылатын жағдайға 

ұқсас шартпен пайданалынған жеткізілген басым бағасы бойынша сату 

есебінен өтелетін соманы негізге ала отырып жүргізіледі. Жою құны, кем 

дегенде, әрбір қаржылық жылдың аяғында қайта қаралады. Активтің жою 

құнының өзгерісі есепте 8 Есеп саясаты, бухгалтерлік есеп бағалуаларыудағы 

өзгерістер және қателіктер (IAS) ХҚЕС-ына сәйкес бухгалтерлік баланстағы 

өзгеріс сияқты көрсетіледі. 

Материалдық емес активтің жою құны оның баланстық құнына тең 

немесе одан асатын сомаға дейін ұлғаюы мүмкін. Егер мұндай болса, тарату 

құны кейіннен оның баланстық құнынан азаймайтын болса, осы актив 

бойынша амортизациялық аударымдар нөлге тең болады. 

Амортизациялау кезеңін және әдісін талдау 

Пайдалы қызмет мерзімі белгіленген материалдық емес активтерді 

амортизациялау кезеңі және әдісі кем дегенде әрбір қаржылық жылдың 

аяғында талдауға жатады. Егер пайдалы қызметтің есептеу мерзімі бұрынғы 

бағалаудан айтарлықтай өзгеше болса, онда амортизациялау кезеңі тиісінше 

өзгертілуі тиіс. Активте бекітілген болашақ экономикалық кірісті 

пайдаланудың есептік кестесінде өзгеріс болса, онда амортизациялау әдісі 

осындай өзгерістерді көрсету үшін өзгертілуі тиіс. Мұндай өзгерістер 8 (IAS) 

ХҚЕС-ына сәйкес есептік бухгалтерлік бағалаудағы өзгеріс сияқты есепке 

алынуға тиіс. 

Материалдық емес активтің қызмет мерзімі ішінде оның пайдалы 

қызмет мерзімін бағалау дұрыс болып табылмайтыны айқын көрінуі мүмкін. 

Мысалы, құнсызданудан болған шығынды тану амортизациялау кезеңін 

өзгертуді нұсқауы мүмкін. 

Уақыттың өтуіне қарай материалдық емес активтерден ұйымға түсуі 

күтілетін болашақ экономикалық кіріс кестесі өзгеруі мүмкін. Мысалы, 

бірқалыпты есептеу әдісі емес, азаятын қалдық әдісін қолданған жөн болып 

көрінуі мүмкін. Тағы бір мысал ретінде берілген лицензияларды пайдалану 

құқығы бизнес-жоспардың басқа құрамына қолданылғанға дейін мерзімі 

кейінге қалдырылған жағдай болып табылады. Бұл жағдайда келіп түскен 

активтерден экономикалық кіріс неғұрлым кейінгі кезеңдерге дейін алынуы 

мүмкін. 



58  

Пайдалы қызмет мерзімі белгіленбеген материалдық емес активтер 

амортизациялауға жатпайды. 

Активтердің құнсыздануы 36 (IAS) ХҚЕС-ына сәйкес ұйым пайдалы 

қызмет мерзімі белгіленбеген материалдық емес активті құнсыздануды оның 

өтелетін сомасының: 

(а) жыл сайынғы негізінде; және 

(b) әрқашан да материалдық емес активтің ықтимал құнсыздану белгісі 

болған кезде баланстық құнымен салыстыру жолымен тесттен өткізу міндетті. 

Амортизацияланбайтын материалдық емес активтің пайдалы қызмет 

мерзімі соған сәйкес пайдалы активтің бағалау дұрыстығын қамтамасыз ететін 

осы активтің пайдалы қызмет көрсету мерзімі белгіленбеген оқиғаны және 

жағдайларды түсіндіруге әр кезеңде талдануға тиіс. Теріс жауап болған 

жағдайда пайдалы қызмет мерзімін бағалаудағы белгісізден белгіліге қарай 

өзгеру 8 Есеп саясаты, бухгалтерлік есеп бағалаудағы өзгерістер және 

қателіктер (IAS) ХҚЕС-ына сәйкес бухгалтерлік бағалаудағы өзгеру сияқты 

есепте көрінуі тиіс. 

36 (IAS) ХҚЕС-ына сәйкес материалдық емес активтің пайдалы қызмет 

мерзімін бағалаудағы белгісізден белгіліге қарай өзгеру осы активтің ықтимал 

құнсыздануын растайды. Нәтижесінде ұйым активті оның баланстық құнымен 

36 (IAS) ХҚЕС-ына сәйкес анықталған өтелу сомасын салыстыру арқылы 

құнсыздануға, тесттен өткізеді және танудың баланстық құнның 

құнсызданудан болған шығын ретіндегі өтелетін сомадан кез келген асып 

кетуі танылады. 

 

 Қаржылық есептілікте ақпаратты ашу 

 

Қаржылық есептілікте ішкі құрылған материалдық емес активтер 

бойынша және сипаты мен қолданылуы бойынша ұқсас объектілердің әрбір 

сыныбы бойынша Тараптан алынған ақпаратты ашу қажет. 

Есепті бухгалтерлік балансқа ескертулерде материалдық емес 

активтердің әрбір сыныбы бойынша көрсеткіштерді баланстық салыстыру 

келтіріледі. 

Бұдан басқа, есептік бухгалтерлік балансқа ескертулерде материалдық 

емес активтердің Елеулі объектілері туралы деректер қосымша ашылады: 

сипаттамасы, оның баланстық құны, қалған амортизациялық кезең. Сондай-ақ 

құқықтық мәртебесін шектеумен және шектеу сипатын көрсете отырып, 

активтердің баланстық құны, сондай-ақ Міндеттемелерді қамтамасыз ету 

ретінде салынған материалдық емес активтердің баланстық құны келтіріледі. 

Компания пайдаланатын, бірақ активтер ретінде танылмаған және сол себепті 

баланста жойылмайтын елеулі материалдық емес активтердің және 

материалдық емес активтерді  сатып алуға  қабылданған шарттық 

міндеттемелердің сипаттамасын келтіру қажет. 
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Ұйым материалдық емес активтердің әрбір класы үшін іште құрылған 

материалдық емес активтерді және басқа да материалдық емес активтерді 

шектей отырып, мынадай ақпаратты ашуға міндетті: 

(а) пайдалы қызмет мерзімі айқындалмаған немесе айқындалған болып 

табылатыны және, соңғы жағдайда, пайдалы қызмет мерзімін немесе 

қолданылған амортизациялау нормасы көрсетілсін; 

(b) пайдалы қызмет мерзімі белгіленген материалдық емес активтерге 

қолданылатын амортизациялау әдісі; 

(с) кезең басындағы және аяғындағы жалпы баланстық құны және 

жинақталған амортизация (құнсызданудан болған жинақталған шығындармен 

топтастырылған); 

(d) материалдық емес активтердің кез келген амортизациясы енгізілген 

пайда және шығын туралы есептің желілік бабы (баптары); 

(e) кезеңнің басы мен аяғындағы жай-күйі бойынша мыналар көрсетілген 

баланстық құнды салыстырып тексеру: 

(і) ішкі дамудан алынғандарын бөліп көрсете отырып, өсімдер,жеке-жеке 

сатып алынған, және ұйымды біріктіру арқылы алынғандар; 

(іі)  сатуға арналған ретінде толық жіктелген, 5 (IFRS) ХҚЕС-ына сәйкес  

сату үшін арналған ретінде жіктелген сияқты есептен шығару тобына 

енгізілген активтер; 

(ііі) Қайта бағалау нәтижесінде кезең ішінде туындаған құнды көбейту 

немесе азайту және 36 Активтердің құнсыздануы (IAS) ХҚЕС-ына сәйкес (егер 

осындай болса) басқа толық табыс арқылы танылған немесе реверстелген 

құнсызданудан болған шығындар; 

(іv) кезең ішінде 36 (IAS) ХҚЕС-ына сәйкес (егер осындай болса) пайдада 

немесе шығында танылған құнсызданудан болған шығындар; 

(v) кезең ішінде 36 (IAS) ХҚЕС-ына сәйкес (егер осындай болса) пайдада 

немесе шығында реверстелген құнсызданудан болған шығындар; 

(vі) кезең ішінде танылған кез келген амортизация; 

(vіі) қаржылық есеп көрсеткіштерін ұсыну валютасына қайта санау кезінде, 

сондай-ақ шетелдік қызметті ұйым ұсынатын валютаға қайта санау кезінде 

туындаған таза тармақдық айырма; және 

(vііі) баланстық құнның кезең ішінде басқа да өзгеруі. 

Материалдық емес активтердің класы сипаттары және ұйымның 

операцияларында қолданылуы бойынша ұқсас активтердің топтарын 

білдіреді. Мыналар жекелеген кластардың мысалдары болуы мүмкін: 

(а) сауда маркілерінің аты; 

(b) титулдық деректер және баспа құқықтары; 

(с) компьютерлік бағдарламалық қамтамасыз ету; 

(d) лицензиялар және франшизалар; 

(e) авторлық құқықтар, патенттер және өнеркәсіптік меншік құқығы, 

қызмет көрсетуге және пайдалануға арналған құқық; 

(f) рецепттер, формулалар, модельдер, сызбалар және прототиптер; және 

(g) әзірленетін материалдық емес активтер. 
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Жоғарыда көрсетілген кластар, егер осы қаржылық есепті пайдаланушыларға 

неғұрлым маңызды ақпаратты алуға себепші болса, неғұрлым ұсақ кластарға 

бөлінеді (неғұрлым ірілеріне біріктіріледі). 

Ұйым құнсызданған материалдық емес аткивтер жайындағы ақпаратты 

(e)(iii)-(v) тармақтарына қосымша ретінде 36 (IAS) ХҚЕС-ына сәйкес ашады. 

8 (IAS) ХҚЕС ұйымның ағымдағы кезең ішіндегі елеулі әсер ететін 

немесе болашақта кейінгі кезеңдерде әсер етуі мүмкін бухгалтерлік 

бағалаудың өзгеру сипатын және шамасын ашуын талап етеді. Осындай 

ақпараттың ашылуы мынадай өзгертулерден шығуы мүмкін: 

(а) материалдық емес активтердің пайдалы қызмет мерзімін бағалау; 

(b) амортизациялау әдісі; немесе 

(с) жою құны. 

Ұйым сонымен қоса мыналарды ашуы міндетті: 

(а) пайдалы қызмет мерзімі белгіленбеген реттегі бағаланған материалдық 

емес активтер үшін - осы активтің баланстық құнын және пайдалы қызмет 

мерзімінің анықталмағанын есептеуге мүмкіндік беретін мәліметтер. Осындай 

мәліметтерді келтіре отырып, ұйым активтің анықталмағандағыдай пайдалы 

қызмет мерзімін анықтау кезіндегі елеулі рөл атқарған факторды 

(факторларды) көрсетуі міндетті; 

(b) ұйымның қаржылық есебі үшін елеулі мәні бар материалдық емес 

активтердің кез келген жеке алынған сипаты, баланстық құны және қалған 

амортизациялық кезеңі; 

(с) мемлекеттік субсидия арқылы сатып алынған және әділ құн бойынша 

алғашқы танылған материалдық емес активтер үшін (44 тармақты қараңыз): 

(і) осы активтер үшін алғашқы танылған әділ құнды; 

(іі) олардың баланстық құнын; және 

(ііі) танылудан кейін өзіндік құн бойынша немесе қайта бағалау әдісі 

бойынша бағаланған тәсіл арқылы. 

(d) шектеулі құқықтық титулы және материалдық емес активтердің 

міндеттемелерді қамтамасыз етуге салынған баланстық шамасы бар 

материалдық емес активтердің болуы және баланстық құны; 

(e) материалдық емес активтерді сатып алу бойынша келісімшарт 

міндеттемелерінің шамасы. 

Ұйым активтің анықталмағандағыдай пайдалы қызмет мерзімін анықтау 

кезіндегі елеулі рөл атқарған факторды (факторларды) көрсете келе, 90 

тармақтағы осындай факторлардың тізіміне назар аудару керек. 

Қайта бағалау әдісі бойынша танылудан кейін бағаланатын материалдық емес 

активтер 

Егер материалдық емес активтер қайта бағалау құны бойынша есептеуде 

көрсетілсе, ұйым мынадай ақпаратты ашуы тиіс: 

(а) материалдық емес активтердің класы бойынша: 

(і) сол күнгі жағдай бойынша қайта бағалау жүргізілген күн; 

(іі) қайта бағаланған материалдық емес активтердің баланстық құнын; және 
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(ііі) егер қайта бағаланған материалдық емес активтердің класы, 74 тармақта 

қарастырылғандай, өзіндік құн бойынша танылудан кейін бағаланған танылуы 

тиісті баланстық құн; 

(b) кезең барысында өзгерістерді көрсете отырып, кезеңнің басында және 

аяғында материалдық емес активтерге жатқызылатын қайта бағалаудан 

алынған құнның шамасы және акционерлерге қалдықты бөлуге арналған кез 

келген шектеулер; және 

(с) активтердің әділ құнының мәнін есептеу кезінде қолданылатын 

әдістерді және елеулі рұқсаттарды. 

Ақпаратты ашу мақсатында қайта бағалау активтердің кластарын ірі 

кластарға біріктіру қажеттілігі тууы мүмкін. Алайда, материалдық емес 

активтердің кластарын ірілендіру, егер шығындану әдісі бойынша және қайта 

бағалау әдісі бойынша бағаланған бір класс ішіндегі шаманың пайда болуына 

әкеліп соқтырса, жүзеге асырылмайды. 

Зерттеулер мен әзірлемелерге жұмсалған шығындар 

Ұйым кезең ішінде шығыс ретінде танылған зерттеулерге және 

әзірлемелерге жұмсалған шығындардың жалпы сомасын ашуға міндетті. 

Бақылау сұрақтары 

1. Табыс әкелетін есепке алу объектілерін қалай түсіндіру қажет? 

2. Өндіріс лицензиясының шығуы баланста және пайда мен шығындар 

туралы есепте қалай көрініс табады? 

3. Шартты активтер мен міндеттемелер туралы ақпаратты неге ашу қажет? 

4. Іскерлік бедел (гудвилл) ХҚЕС сәйкес бухгалтерлік есепте қандай 

жағдайларда танылады? 

5. МЕА пайдалы қолдану мерзімі қандай? 

6. Қандай жағдайларда негізгі құралдардың, материалдық емес 

активтердің және қаржылық салымдардың объектілеріне қосымша шығындар 

олардың бастапқы құнын ұлғайтады. 

7. Қаржылық жалдаудың ерекше белгілерін атаңыз. 

 

Тақырыбы №5. МІНДЕТТЕМЕЛЕР МЕН РЕЗЕРВТЕР 

5.1 Міндеттемелер ұғымы және түрлері 

 

Міндеттер: 

- резервтер мен шартты міндеттемелер арасындағы негізгі айырмашылық неде 

екенін тұжырымдау; 

- резервтер мен шартты міндеттемелер үшін тану критерийлерін зерделеу; 

- резервтер, шартты міндеттемелер және шартты активтер үшін бағалау 

критерийлерін талдау; 

Компанияның міндеттемелерін екі топқа бөлуге болады: дәл белгілі 

және бағаланатындар. 

Нақты белгілі міндеттемелер пайда болған сәтте өтеуге жататын соманы 

бағалауға және тануға мүмкіндік береді. Мысалы, акцептелген есеп айырысу 
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құжаттары бойынша кредиторлық берешек, банктің несиесі бойынша негізгі 

борыш. 

Бағаланатын міндеттемелер пайда болған сәтте өтелуге жататын сома 

белгісіз және тек жақындатылған - есеп айырысу жолымен айқындалады. 

Мысалы, техникалық күрделі заттарды кепілді жөндеу бойынша 

міндеттемелер тауар сатылғаннан кейін пайда болады және бар. Бірақ бұл 

міндеттеменің сандық көрінісі (оны өтеуге арналған ақша сомасы) кепілдік 

мерзімі ішінде объектілердің жұмыс қабілеттілігін қолдау үшін орындалған 

операцияларды бағалау нәтижесінде ғана айқындалуы мүмкін. 

Сомасы алдын ала белгісіз есептелетін міндеттемелер бар. Мысалы, 

несиені пайдаланғаны үшін пайыздар, оны өтеу мерзімі әр түрлі жағдайлардың 

әсерінен өзгеруі мүмкін. Бірақ мұндай міндеттемелер болмайды бір мәнді 

жатқызуға бағаланатын, өйткені, біле нормасы пайыз болады дәл сомасын 

анықтау есепті күнге міндеттемені көрсетуге есеп ретінде дәл белгілі. 

ХҚЕС-37 береді мұндай анықтама: "Міндеттемелер - реттеу 

экономикалық пайдасы бар ресурстарды ұйымнан шығаруға себеп болатын 

өткен кезеңдер оқиғаларының нәтижесі ретінде пайда болған ұйымның 

ағымдағы міндеттемесі". 

Міндеттейтін оқиға - нәтижесінде ұйымда осы міндеттемені 

орындаудың нақты баламасы болмайтын заңды түрде немесе міндеттеменің 

тәжірибесінен пайда болатын оқиға. 

Заңды міндеттемелер- бұл: 

(а) шарттан (нақты немесе болжанған жағдайлар негізінде); 

(b) заңнама; немесе 

(с) заңның басқа да іс-әрекеттерінен туындайтын міндеттеме. 

Енгізілген міндеттемелер - ұйымның іс-әрекеттерінен пайда болатын 

міндеттемелер: 

(а) саясатпен немесе жеткілікті түрде нақты ағымдағы мәлімдемемен 

жарияланған, бұрынғы қызмет тәжірибесімен қалыптасқан ұйым өзіне 

жекелеген міндеттерді қабылдайтынын басқа тараптарға көрсетті; және 

(b) нәтижесінде ұйым өзіне қабылдаған міндеттерді орындайтынын 

негізделген күтулермен тараптарға сендірді. 

Шартты міндеттемелер - бұл: 

(а) бұрынғы оқиғалардан туындайтын және ұйымның бақылауында толық 

болмайтын бір немесе одан да көп белгісіз болашақ оқиғалардың басталуымен 

немесе басталмауымен расталатын ықтимал міндеттеме; немесе 

(b) бұрынғы оқиғалардан туындайтындықтан, бірақ: 

(і) экономикалық пайдасы бар ресурстарды шығару міндеттемелерді реттеу 

үшін қажет болатындығына сенімнің жоқтығынан; немесе 

(іі) міндеттеменің көлемі жеткілікті сенімділікпен өлшенбейтіндіктен, 

танылмайтын ағымдағы міндеттеме сияқты шартты міндеттемені 

айқындайды. 

Шартты актив - бұрынғы оқиғалардан туындайтын және ұйым толық 

бақыламайтын бір немесе одан да көп белгісіз болашақ оқиғалардың 
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басталуымен немесе басталмауымен расталатын ықтимал актив ретінде 

айқындалады. 

Міндет жүктелген келісімшарт - бұл келісімшарт бойынша 

міндеттемелерді орындау көлемі ол бойынша алатын экономикалық пайдадан 

асып түсетін шарасыз шығындарды талап ететін келісімшарт. 

Қайта құрылымдау - жоспарланған және басшылық бақылайтын: 

(а) ұйымның қызмет аясын; не 

(b) осы қызметті жүргізу тәсілдерін елеулі түрде өзгертетін бағдарлама 

ретінде айқындайды. 

 

5.2. Резервтерді тану ұғымы мен шарттары 

Бағалау резерві – мөлшері бойынша не орындалу мерзімі бойынша 

белгісіз міндеттеме. 

Бағалау резервтері және басқа да міндеттемелер 

Бағалау міндеттемесін уақытқа қатысты немесе міндеттемені өтеу үшін 

қажетті болашақ шығындар сомасына қатысты белгісіздік болғандықтан, 

сауда кредиторлық берешек және есептеу сияқты басқа міндеттемелерден 

ерекшелеуге болады. Салыстыру үшін: 

(а) сауда кредиторлық берешек сатып алынған немесе жеткізілген және шот-

фактура жазылған немесе жеткізушімен ресми келісілген тауарлар мен 

қызмет көрсетулерге ақы төлеу міндеттемесін білдіреді; және 

(b) есептеу сатып алынған немесе жеткізілген, бірақ ақы төленбеген және 

шот-фактура жазылмаған немесе жеткізушімен ресми келісілмеген тауарлар 

мен қызмет көрсетулерге ақы төлеу міндеттемелерін білдіреді; бұған 

қызметкерлерге тиісті (мысалы, демалысқа ақы төлеуге есептелген сомалар) 

сомалар кіреді. Кейде есептеу сомасын немесе уақытын бағалау қажет, әдетте 

бұл жерде бағалау міндеттемелеріне қарағанда белгісіздік едәуір төмен.  

Есептеу сауда немесе өзге де кредиторлық берешектің бір бөлігі ретінде есепте 

жиі көрсетіледі, ал бағалау міндеттемесі бөлек ұсынылады. 

Бағалау резервтері және шартты міндеттемелердің арасындағы байланыс 

Жалпы алғанда, барлық бағалау міндеттемелері шартты болып 

табылады, өйткені оларды уақыт және сомаға бөлу анықталмаған. Алайда осы 

Стандартта «шартты» термині танылмаған міндеттемелер мен активтерге 

қолданылады, өйткені олардың болуы ұйым толық бақылауға алмайтын 

белгісіз болашақ оқиғалардың біреуінің немесе одан да көбінің басталуы не 

басталмауымен расталады. Бұдан басқа, «шартты міндеттеме» термині 

мойындау талабына жауап бермейтін міндеттемелерге қолданылады. 

Стандартта мынадай міндеттемелер арасында ажырату жүргізіледі: 

(а) міндеттеме ретінде танылатын бағалау міндеттемелері (сенімді бағалау 

жасалады деген үмітпен), өйткені олар ағымдағы міндеттемелер болып 

танылады және экономикалық пайдасы бар ресурстарды шығару 

міндеттемелерді өтеу үшін қажет болуы ықтимал: немесе 

(b) міндеттеме ретінде танылмайтын шартты міндеттемелер, олар не: 
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(і) ықтимал міндеттеме, өйткені ұйымның экономикалық пайдасы бар 

ресурстарын шығаруға себеп болатын ағымдағы міндеттемелерінің бар 

болуын растауы қажет; немесе 

(іі) осы Стандартта мойындау талаптарына жауап бермейтін ағымдағы 

міндеттемелер (экономикалық пайдасы бар ресурстарды шығару 

міндеттемелерді өтеу үшін қажет болмауынан немесе міндеттеме сомасын 

барынша сенімді бағалаудың жоқтығынан). 

Бағалау міндеттемелері: 

(а) өткен оқиғалар нәтижесінде ұйымның ағымдағы  міндеттемелері  

болғанда (заңды және енгізілген); 

(b) осы міндеттемелерді орындау үшін ықтимал болып табылатын 

экономикалық пайдасы бар ресурстарға қандай да бір қажеттілік туындағанда; 

және 

(с) міндеттеме сомасына сенімді есеп жасалғанда танылады. 

Осы шарттар сақталмаған жағдайда ешқандай бағалау міндеттемелері 

танылмайды. 

Кейбір жағдайларда, ұйымның ағымдағы міндеттемелерінің бар- 

жоқтығы анық болмайды. Мұндай жағдайларда бұрынғы оқиға, есепті күнгі 

ағымдағы міндеттемелердің болу ықтималдығы осындай міндеттемелердің 

болмау мүмкіндігінен асып түскен жағдайда барлық бар куәліктерді ескере 

отырып, ағымдағы міндеттемелердің пайда болуына алып келеді деп 

есептеледі. 

Әдетте, барлық жағдайларда өткен оқиғаның ағымдағы 

міндеттемелердің пайда болуына әсері анық болады. Сирек жағдайларда ғана, 

мәселен, сот қарауларында, ағымдағы міндеттемелердің пайда болуына белгілі 

бір оқиғалардың әсері болған-болмағандығы туралы пікір таластыруға 

болады. Мұндай жағдайда ұйым, мысалы, сарапшылардың пікірлерін қоса 

алғанда, барлық мәліметтерді назарға ала отырып, есептік күніне ағымдағы 

міндеттеменің болғандығын анықтайды. Қаралатын мәліметтерге есептік 

күнінен кейінгі оқиғаларға байланысты алынған кез келген қосымша деректер 

де кіреді. Осындай мәліметтер негізінде: 

(а) есептік күні ағымдағы міндеттеменің болу мүмкіндігі оның болмау 

мүмкіндігінен жоғары болған жағдайда, ұйым бағалау міндеттемесін таниды 

(тану талаптарын сақтаған кезде); және 

(b) есепті күні ағымдағы міндеттеменің болуына ешқандай негіз жоқ болған 

жағдайда, ұйым экономикалық пайдасы бар ресурстарды шығару мүмкіндігі 

оқшау болған жағдайлардан басқа, шартты міндеттемелерді ашады (86 

тармақты қараңыз). 

Ағымдағы міндеттеменің пайда болуына алып келетін өткен оқиға 

міндеттелген оқиға деп аталады. Міндеттелген оқиға ұйымда осы оқиғаның 

нәтижесінде пайда болған міндеттемені өтеудің нақты баламасының жоқтығы 

болып табылады. Бұл: 

(а)  ұйым міндеттемені өтеуге заң бойынша мәжбүр болған жағдайларда   

ғана жүргізіледі; немесе 
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(b) енгізуден туындаған міндеттеме жағдайында оқиға (ұйымның іс- 

әрекетімен болуы мүмкін) басқа тараптарда ұйымның өз міндеттемелерін 

орындағаны туралы негізделген күтулер тудырады. 

Қаржылық есептілікте есептік кезеңнің соңындағы ұйымның 

болашақтағы ықтимал жағдайы емес, оның қаржы жағдайы көрсетіледі. 

Сондықтан болашақта келтірілетін шығындар бойынша ешқандай бағалау 

міндеттемелері мойындалмайды. Ұйымның балансында танылатын жалғыз 

міндеттеме есептік күнінде болған міндеттемелер болып табылады. 

Бағалау міндеттемелері ретінде ұйымның болашақ іс-әрекеттеріне (яғни, 

өз ісін болашақта жүргізуге) тәуелсіз бұрынғы оқиғалардан пайда болған 

міндеттемелер ғана танылады. Осындай міндеттемелердің мысалы ретінде 

айыппұл немесе ұйымның болашақ іс-әрекеттеріне тәуелсіз міндеттемелерді 

реттеу кезінде экономикалық пайдасы бар ресурстарды шығаруға әкеп 

соғатын қоршаған ортаның заңға қарсы ластануы нәтижесінде ауаны тазалауға 

кеткен шығындарды айтуға болады. Ұйым, сол сияқты, мұнай өңдеу немесе 

атом электр станциясы ғимараттарын жоюға кеткен шығындар бойынша 

бағалау міндеттемелерін таниды және ұйым үшін келтірілген зиянды жою 

міндет болып саналады. Осыған қарама-қарсы нарық конъюктурасының 

қысымымен немесе заң талаптарына байланысты ұйым болашақта белгілі бір 

түрде (мысалы, ұйымға белгілі бір түрдегі түтін фильтрлерін орнату) жұмыс 

істеу үшін шығын шығару қажет болуы мүмкін. Ұйым өз іс-әрекеттерімен 

болашақ шығындарды болдырмау үшін операцияларды жүргізу әдісін өзгерте 

отырып, осы болашақ шығындар бойынша ағымдағы міндеттемелерді 

қабылдамауы мүмкін және ешқандай бағалау міндеттемелері 

мойындалмайды. 

Міндеттеме әрқашан алдында міндеттемесі бар басқа тараптарды 

тартады. Осыған қарамастан, алдында міндеттемесі бар тарапты білу міндет 

емес, - бұл тұтастай бір қоғам болуы мүмкін. Міндеттеме басқа тараптың 

алдындағы міндет болғандықтан, басшылықтың немесе директорлар кеңесінің 

шешімі тәжірибеден туындаған міндеттемелердің есептік күні пайда болуына 

әкелмейді, бұған осындай шешімге тап болатын тараптар бұл туралы есептік 

күніне дейін және барынша нақты нысанда ұйымның өз міндеттемелерін 

орындайтыны туралы негізделген күтулер тараптарда пайда болғандығы 

хабарланған жағдайлар қосылмайды. 

Міндеттеменің тез туындауына әкелмейтін оқиғаның басталуы 

міндеттеменің кейін, мысалы, заңнамаға өзгерістер немесе ұйымның іс-әрекеті 

(мысалы, нақты ашық мәлімдеме жасау) тәжірибеден туындайтын 

міндеттемелерге әкелуі нәтижесінде пайда болуы мүмкін. Мысалы, қоршаған 

ортаға зиян келтірілген кезде зардаптарды жою жөніндегі міндеттеме болмауы 

мүмкін. Алайда, жаңа заң бар зиянды жоюды талап еткен немесе ұйым өзіне 

ашық түрде тәжірибеден туындайтын міндеттеме жасайтын зиянды жоюға 

жауапкершілік қабылдаған жағдайларда зиян келтіру міндет жүктелген оқиға 

болады. 
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Егер заңнамаға болжанып отырған өзгеріс әлі де талқылау үстінде болса, 

өзгеріс қандай түрде ұсынылса, сол түрде қабылданатынына күмән болмаған 

жағдайда ғана міндеттеме пайда болады. Осы Стандарттың мақсаттары үшін 

мұндай міндеттеме заңды міндеттеме ретінде қарастырылады. Заң күшіне 

енген жағдайлардағы айырмашылық заңды енгізу сөзсіз жасайтын бірыңғай 

оқиғаны көрсетуге мүмкіндік бермейді. Көптеген жағдайларда заңды нақты 

қабылдағанға дейін оның қабылдануына шын мәнінде сенімді болу мүмкін 

емес. 

Міндеттеме мойындау талаптарына сәйкес келуі үшін тек қана ағымдағы 

міндеттемелер қажет емес, сонымен бірге осы міндеттемені жою үшін 

экономикалық пайдасы бар ресурстарды шығару мүмкіндігі де қажет. Осы 

Стандарттың3 ресурстарды шығару немесе өзге де оқиғалар ықтимал осындай 

оқиғалардың басталу мүмкіндігі оның басталмауына қарағанда жоғары. 

Ағымдағы міндеттеменің барлығына сенім болмаған жағдайда, экономикалық 

пайдасы бар ресурстарды шығару мүмкіндігі оқшау болып табылған (86 

тармақты қараңыз) жағдайларды қоспағанда, ұйым шартты міндеттемелерді 

ашады. 

Бірқатар ұқсас міндеттемелер (мысалы, бұйымның сапа кепілдігі немесе 

ұқсас шарттар) болғанда міндеттерді өтеуге қажетті ресурстарды шығару 

мүмкіндігі тұтастай міндеттемелер класын қарау арқылы анықталады. Кез 

келген бір бап бойынша ресурстарды шығару мүмкіндігі аз болғанына 

қарамастан, қандай да бір ресурстарды шығару тұтастай міндеттемелер 

класын өтеу үшін қажет болады. Мұндай жағдайда бағалау міндеттемелері 

танылады (мойындаудың басқа талптары сақталған жағдайда). 

Бағалауды пайдалану қаржылық есептілікті дайындаудың елеулі бір 

бөлігі болып табылады және оның сенімділігін жоймайды. Бұл баланстың 

көптеген басқа баптарына қарағанда өз сипаты бойынша неғұрлым белгісіз 

болатын бағалау міндеттемелеріне тән. Өте сирек жағдайларда ғана ұйым 

ықтимал нәтижелердің диапазонын анықтауға және, тиісінше, бағалау 

міндеттемелерін мойындау кезінде пайдалану үшін барынша сенімді 

міндеттемелерді бағалауға кабілетті. 

Ерекше сирек жағдайларда, сенімді бағалауды жасау мүмкін болмаған 

жағдайларда, мойындау мүмкін емес міндеттемелер болады. Мұндай 

міндеттемелер шартты міндеттемелер ретінде ашылады 

 

 Шартты міндеттемелер мен шартты активтер 

Шартты міндеттеме, экономикалық пайдасы бар ресурстарды шығару 

мүмкіндігі алыс болып табылған жағдайды қоспағанда, 86 тармақтың 

талаптарына сәйкес ашылады. 

Ұйым міндеттеме бойынша ортақ жауапкершілік атқарған жағдайда, 

басқа тарап міндеттемелердің бір бөлігін жойса, ол шартты міндеттеме болып 

есептеледі. Ұйым, сенімді бағалау жасалынбайтын ерекше сирек жағдайларды 

қоспағанда, экономикалық пайдасы бар ресурстарды шығару мүмкін 

міндеттемелердің бір бөлігінде бағалау міндеттемелерін таниды. 
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Шартты міндеттемелер бастапқыда күтілгендей дамымауы мүмкін. 

Сондықтан экономикалық пайдасы бар ресурстарды шығару мүмкіндігінің 

пайда болуын белгілеу үшін олар үздіксіз бағаланады. Егер болашақ 

экономикалық пайданы шығару бұрын шартты міндеттеме ретінде 

қарастырылған бап бойынша қажет болатыны мүмкін болса, онда бағалау 

міндеттемесі ықтимал өзгеріс болатын кезеңдегі қаржылық есептілікте 

танылады (сенімді бағалау жасалынбайтын ерекше сирек жағдайларды 

қоспағанда). 

Ұйым шартты активті мойындамауға тиіс. 

Шартты активтер әдетте жоспарланбаған немесе күтпеген оқиғалардан 

пайда болады, олар ұйымға экономикалық пайда әкелу мүмкіндігін туғызады. 

Оған нәтижесі белгісіз, ұйым сот қарауы арқылы қанағаттанатын талап-арыз 

мысал бола алады. 

Шартты активтер қаржылық есептілікте танылмайды, өйткені ол 

ешқашан іске асырылмайтын кірісті мойындауға алып келуі мүмкін. Алайда, 

кірісті алу іс жүзінде күмәнсіз болған жағдайда, тиісті актив шартты актив 

болып табылмайды және оны мойындау орынды. 

Шартты актив 89 тармақта талап етілгендей, экономикалық пайданың 

түсуі мүмкін болған жағдайда ашылады. 

Шартты активтер қаржылық есептілікте тиісті өзгерістерді көрсетуді 

қамтамасыз ету үшін үздіксіз бағаланады. Егер экономикалық пайданың 

түсетіні іс жүзінде күмәнсіз болса, онда актив пен тиісті кіріс өзгеріс болған 

кезең ішіндегі қаржылық есептілікте мойындалады. Егер экономикалық 

пайданың түсуі мүмкін болса, онда ұйым шартты активті ашады. 

Бағалау міндеттемелері ретінде танылған сома есепті күнге ағымдағы 

міндеттемелерді өтеу үшін қажетті шығындарды ең дұрыс бағалауды 

білдіреді. 

Ағымдағы міндеттемелерді өтеу үшін қажетті шығындарды ең дұрыс 

бағалау - бұл есепті күніне міндеттемелерді өтеу үшін ұйым орынды төлеген 

немесе осы күнге үшінші тарап аударған сома. Әдетте, есепті күнге 

міндеттемені өтеу немесе аудару мүмкін емес немесе өте қымбат болады. 

Алайда, ұйым міндеттемені өтеу немесе аудару үшін дұрыс төлеген соманы 

бағалау есепті күнгі ағымдағы міндеттемелерді өтеу үшін қажетті 

шығындарды ең дұрыс бағасын береді. 

Нәтижелер мен қаржы әсерін бағалау ұйым басшылығының осындай 

операциялардың тәжірибесімен және кейбір жағдайларда тәуелсіз 

сарапшылардың есептерімен толықтырылған пікірлері арқылы анықталады. 

Қаралып отырған мәліметтерге баланс есепті күннен кейінгі оқиғаларға 

байланысты алынған кез келген қосымша мәліметтер кіреді. 

Бағалау міндеттемелерін қамтамасыз ету үшін қажетті кейбір немесе 

барлық шығындарды күтілетін басқа тарап өтейді деп өтеу ұйым міндеттемені 

өтей алатыны күмәнсіз болған жағдайда ғана, сонда ғана өтеу мойындалады. 

Өтеу жеке актив ретінде ескерілуге тиіс. Өтеу ретінде танылған сома бағалау 

міндеттемесінің сомасынан аспауға тиіс. 
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Пайда мен шығын туралы есепте бағалау резервтеріне жататын шығыс 

өтеуге қатысты танылған соманы шегеріп тастағанды білдіреді. 

Бағалау міндеттемелері әрбір есептік күні қайта қаралуы және ағымдағы 

ең дұрыс есептік бағалауда көрсету үшін түзетілуі тиіс. Егер экономикалық 

пайдасы бар ресурстарды шығаруды қажет ететін міндеттемелерді реттеу үшін 

мүмкіндік болмаса, онда бағалау міндеттемелері қайтарылады. 

Бағалау резервтері бастапқыда мойындалғандар үшін осы шығындар 

бойынша ғана пайдаланылады. 

 

 Резервтер мен шартты міндеттемелер туралы ақпаратты ашу 

Ұйым бағалау резервінің әрбір тобы үшін: 

(а) кезеңнің басына және соңына баланстық құнды; 

(b) қолданылып жүрген бағалау резервін көбейтуді қоса алғанда, кезең үшін 

құрылған қосымша бағалау міндеттемелерін; 

(с) кезең ішінде пайдаланылған сомаларды (яғни, бағалау резервіне қарсы 

шеккен немесе есептелген); 

(d) жыл ішінде қайтарылған пайдаланылмаған сомаларды; және 

(е) уақыт ағымының нәтижесінде пайда болған  кезең  ішіндегі  

дисконтталған соманың көбеюін және дисконттау мөлшерлемесінің кез келген 

өзгерістерге әсерін ашып көрсетуге тиіс. 

Салыстырма ақпаратты ашу міндетті емес. 

Ұйым бағалау резервінің әрбір тобы үшін: 

(а) міндеттеме сипаттамасының қысқаша сипатын және осы міндеттеме 

нәтижесінде туындаған экономикалық пайданы шығарудың күтілген уақытын; 

(b) осындай шығарудың сомасына немесе уақытына қатысты белгісіздіктің 

пайда болу фактісін ашып көрсетуі тиіс. Балама ақпарат ұсыну қажеттілігі 

болғанда, ұйым 48 тармақта көрсетілген болашақ оқиғаларға қатысты 

жасалған негізгі кемшіліктерді ашып көрсетуі керек; және 

(с) осы күтілетін өтеу үшін танылған кез келген актив сомасын көрсете 

отырып, кез келген күтілетін өтеулер сомасын ашып көрсетеді. 

Өтеуге арналған ресурстарды шығару мүмкіндігі оқшау болып 

табылатын жағдайлардан басқа, есептік күні шартты міндеттемелердің әрбір 

класы үшін ұйым шартты міндеттеменің сипаттамасының қысқаша сипатын 

ашуы тиіс, мұнда: 

(а) 36-52-тармақтарға сәйкес алынған қаржы әсерінің бағалау мәнін; 

(b) шығару сомасына немесе уақытына жататын белгісіздіктің пайда болу 

фактісін; және 

(с) кез келген өтеу мүмкіндігін ашып көрсеткен дұрыс. 

Қандай бағалау резервтері мен шартты міндеттемелердің топқа бірігуі 

мүмкін екендігін айқындау кезінде олар туралы бірыңғай бекіту 85 (а) және 

(b), және 86(а) және (b) тармақтарының талаптарын орындау үшін баптардың 

сипаттары ұқсас болып табыла ма, соны қарастыру қажет. Сонымен, әртүрлі 

өнімге берілетін кепілдікке жататын сомаларды бағалау резервтері бірыңғай 

топ ретінде қарастырған дұрыс болады; екінші жағынан, жай кепілдіктерге 
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жататын сомалар тобын және сот қарауының мәні болып табылатын сомалар 

тобын бір топқа біріктіру дұрыс болмайды. 

Бағалау резервтері және шартты міндеттеме бірдей жағдайлардан пайда 

болғанда, ұйым бағалау резервтерін және шартты міндеттемелердің 

арасындағы байланысты көрсету үшін 84-86 тармақтарда талап етілген 

ақпаратты ашуы тиіс. 

Экономикалық пайданың түсуі ықтимал болып табылғанда, ұйым 

есептік күнгі шартты активтер сипаттамасының қысқаша сипатын және 36-52 

тармақтардағы бағалау резервтері үшін белгіленген принциптерге сәйкес 

өлшенетін қаржы әсерінің есебін ашып көрсетуге тиіс. 

Шартты активтер туралы ақпаратты ашу кірісті алу үшін шатастыратын 

нұсқаулар болмауы тиіс. 

Бақылау сұрақтары 

1. Өндіріске берілген лицензияның шығуы баланста және пайда мен 

шығындар туралы есепте қалай көрініс табады? 

2. Шартты активтер мен міндеттемелер туралы ақпаратты неге ашу қажет? 

3. Есептілікте резервтерді, шартты міндеттемелерді және шартты 

активтерді көрсету тұжырымдамасы негізінде қандай қағидаттар жатыр? 

 

Тақырыбы № 6. ПАЙДАҒА САЛЫНАТЫН САЛЫҚТАР 

 Негізгі ұғымдар мен анықтамалар 

 

Міндеттер: 

- кейінге қалдырылған салықтың мәнін түсіну және пайдаға салынатын кейінге 

қалдырылған салықты есептеу дағдыларын меңгеру; 

- кейінге қалдырылған салық активі қашан танылатынын түсіндіру; 

- кейінге қалдырылған салық механизмін қолдануға баға беру. 

Қазіргі бухгалтерлік есеп қаржылық және салық есептілігін жасау 

мақсатында жүргізіледі. Салықтық және қаржылық есептілік арасындағы 

айырмашылықтар әбден табиғи: Есептіліктің осы түрлерінде әртүрлі 

пайдаланушылар және тиісінше оны жасауға қойылатын әртүрлі талаптар бар. 

ХҚЕС бойынша қаржылық есептіліктің мақсаты-акционерлерге, 

кредиторларға, инвесторларға және т. б., яғни өз қаражатымен тәуекел ететін 

үшінші тұлғалардың топтарына компанияның жай-күйі туралы ашық, 

түсінікті, толық және сенімді ақпарат беру, олардың компанияларына сенім 

білдіру. 

Қаржылық және салықтық есептілік мақсаттары үшін бір қаржылық 

баптардың бағаларындағы айырмашылықтар есепке алудың жаңа 

объектілерінің - пайдаға кейінге қалдырылған салықтардың пайда болуына 

алып келеді. 

Негізгі сұрақ есепке алу табыс салығы және оның көрінуі үшін ғана емес, 

ағымдағы және болашақ салықтық міндеттемелер туындайтын салдарынан 

құнын өтеу активтерді немесе міндеттемелерді өтеу енгізілген баланс есепті 
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күнгі жағдай бойынша. Бұл мәселені шешу үшін кейінге қалдырылған салық 

тетігі қолданылады. 

Кейінге қалдырылған салықтардың идеясы, егер қандай да бір активтің 

құнын өтеу немесе қандай да бір міндеттемені реттеу мұндай өтеу немесе 

реттеу салықтық салдарлары болмаған жағдайда, алдағы кезеңдерде салық 

төлемдерін ұлғайтуға немесе азайтуға алып келетін болса, компания 

есептілікте салықтарды төлеу бойынша кейінге қалдырылған міндеттемені 

мойындауға тиіс. 

Жалпы көрсету тәртібі қаржылық есептілік бойынша есеп айырысу 

пайда салығы қарастырылған ХҚЕС 12 "пайдаға салынатын Салықтар". 

Бухгалтерлік пайда - салық төлеуге кететін шығысты шегерілгенге дейінгі 

кезең ішіндегі таза пайда немесе залал. 

Салық салынатын пайда (салықтық залал) – салық органдары белгілеген 

ережелерге сәйкес анықталатын кезең ішіндегі пайда (залал), осыған 

байланысты пайдаға салынатын салық төленеді (өтеледі). 

Салық төлеуге кететін шығыстар (салық өтемінен түскен кіріс) - ағымдағы 

салыққа немесе кейінге қалдырылған салыққа қатысты кезең ішіндегі таза 

пайданы немесе залалды есептеуге қосылатын агригатталған сома. 

Ағымдағы салық – салық салынатын пайдаға (салық салу кезінде есептелетін 

залалға) қатысты кезең ішінде төленуге (өтелуге) тиісті пайдаға салынатын 

салық сомасы. 

Кейінге қалдырылған салық міндеттемелері – салық салынатын уақытша 

айырмашылықтарға байланысты алдағы кезеңдерде төленуі тиісті пайдаға 

салынатын салық сомасы. 

Кейінге қалдырылған салық активтері - алдағы кезеңдерде өтелуі тиісті 

пайдаға салынатын салық сомасы. Ол мыналарға байланысты: 

(а) есептелген уақытша айырмашылықтарға; 

(b) пайдаланылмаған салық шығындарын алдағы кезеңге көшіруге; және 

(с) пайдаланылмаған салық несиелерін алдағы кезеңге көшіруге. 

Уақытша айырмашылықтар - активтің немесе міндеттеменің баланстық 

құны мен олардың салықтық базасы арасындағы айырмашылық. Уақытша 

айырмашылықтар мынадай болуы мүмкін: 

(а) салық салынатын уақытша айырмашылықтар, активтің немесе 

міндеттеменің баланстық құнының орны толатын немесе өтелетін алдағы 

кезеңдердегі салық салынатын пайданы (салық залалын) анықтаған кезде 

салық салынатын соманың пайда болуына және туындауына әкеліп 

соқтыратын уақытша айырмашылықтар болып саналатын айырмашылықтар; 

немесе 

(b) ұстап қалынатын уақытша айырмашылықтар, тиісті активтің немесе 

міндеттеменің баланстық құнының орны толатын немесе өтелетін алдағы 

кезеңдердегі салық салынатын пайданы (салық салу кезінде есептелетін 

залалды) анықтаған кезде нәтижесі ұстап қалу болып саналатын 

айырмашылықтар. 
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Активтің немесе міндеттеменің салық базасы - салық салу мақсатында активке 

немесе міндеттемеге берілетін сома. 

Салық төлеуге кететін шығыстарға (салық өтемінен түскен кіріске) 

ағымдағы салық шығыстары (ағымдағы салықты өтеуден түскен кіріс) және 

кейінге қалдырылған салық шығысы (салық өтемінен кейінге қалдырылған 

кіріс) енгізіледі. 

Активтің салық базасы – ұйым активтің баланстық құнын өтегеннен 

кейін алатын кез келген салық салынатын экономикалық пайдадан салық салу 

мақсатында есептелетін сома. Егер де осы экономикалық пайдаға салық 

салынбайтын болса, активтің салық базасы оның баланстық құнына тең 

болады. 

Кейбір баптардың салықтық базасы бар, бірақ баланста актив пен міндеттеме 

ретінде танылмайды. Мәселен, зерттеуге кететін нақты шығын пайда болу 

кезеңінде бухгалтерлік пайданы анықтаған кезде шығын ретінде көрсетіледі, 

бірақ оны салық салынатын пайданы (салық шығынын) белгілеген кезде 

шегеруге көпке дейін рұқсат берілмеуі мүмкін. Салық органдары болашақта 

шегеруге рұқсат беретін сома болып табылатын зерттеуге кететін шығынның 

салықтық базасы мен нөлге тең болатын баланстық құны арасындағы 

айырмашылық кейінге қалдырылған салық активінің пайда болуына жол 

ашатын шегерілетін уақытша айырмашылық болып табылады. 

Активтің немесе міндеттеменің салықтық базасы онша айқын болмаған 

жағдайларда осы Стандартқа негіз болатын іргелі принципті қарастырған 

пайдалы: ұйым белгілі бір шектеулерді есептемегенде активтің немесе 

міндеттеменің баланстық құнының орнын толтыру немесе өтеу болашақ салық 

төлемдерін, егер де осы орнын толтырудың немесе өтеудің салықтық 

салдарлары болмайтын болса, олардың қандай боларымен салыстырғанда 

көбейтетін (азайтатын) болса, кейінге қалдырылған салық міндеттемесін 

(активін) тануға міндетті. 52-тармақтан кейінгі С мысалы осынау іргелі 

принципті қарастырған пайдалы болатындай, мысалы, активтің немесе 

міндеттеменің салықтық базасы орнын толтырудың немесе өтеудің қажетті 

тәсіліне тәуелді болатындай жағдайды көрсетеді. 

Шоғырландырылған қаржы есептілігінде уақытша айырмашылықтар 

шоғырландырылған қаржы есептілігіндегі активтердің және міндеттемелердің 

баланстық сомаларын тиісті салық базасымен салыстыру арқылы анықталады. 

Салық базасы шоғырландырылған салық декларациясына, ол есептелетін 

заңдылықтарға қатысты айқындалады. Басқа заңдылықта салық базасы 

топтағы ұйымдардың әрқайсысының салық декларациясына қатысты 

анықталады. 

Ағымдағы және алдыңғы кезеңдер үшін ағымдағы салық төленбеген сомаға 

тең міндеттеме ретінде мойындалуы тиіс. Егер ағымдағы және алдыңғы 

кезеңдерге қатысты төленген сома осы кезеңдер үшін төленуі тиіс сомадан 

асса, онда асып кету мөлшері актив ретінде танылуы тиіс. 
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Өткен кезеңдегі ағымдағы салықты өтеу үшін өткен кезеңге көшірілуі 

мүмкін салық шығынымен байланысты пайда актив ретінде мойындалуы 

керек. 

Салық шығыны өткен кезеңдегі ағымдағы салықты өтеу үшін 

пайдаланылатын болса, ұйым салық шығыны пайда болған кезеңде пайданы 

актив ретінде мойындайды, өйткені пайда ұйымға түсуі және осы пайдалар 

дұрыс бағалануы тиіс. 

 

 Уақытша айырмалар 

Кейінге қалдырылған салық міндеттемелері барлық салық салудағы 

уақытша айырмашылықты танулары тиіс, егер тек ол мыналардан пайда 

болмаса: 

(а) гудвиллді алғашқы танумен; немесе 

(b)  активті немесе міндеттемені мынадай операцияда: 

(і) бизнесті біріктіру болып табылмайтын; және 

(іі) оны жасаған кезде не бухгалтерлік, не салық салынатын пайдаға (салық 

шығынына) әсер етпейтін операцияда бастапқы тану. 

Алайда еншілес ұйымдарға, филиалдар мен қауымдастырылған 

ұйымдарға салынатын инвестициялармен және бірлескен қызметке қатысу 

үлесімен байланысты салық салудағы уақытша айырмашылық үшін кейінге 

қалдырылған салық міндеттемесі 39-тармаққа сәйкес мойындалуы тиіс. 

Активтерді тануда ұйым алдағы кезеңде алатын экономикалық пайда 

ретінде оның баланстық құнын болашақта өтеу жатыр. Активтің баланстық 

құны оның салық базасынан асатын болса, салық салынатын экономикалық 

пайда сомасы салық салу мақсатында шегеруге рұқсат етілетін көлемнен асып 

түсетін болады. Бұл айырмашылық салық салынатын уақытша айырмашылық 

болып саналады, ал алдағы кезеңдерде туындайтын пайдаға салынатын 

салықты төлеу міндеттемесі кейінге қалдырылған салық міндеттемесі болып 

табылады. Ұйым активтің баланстық құнын өтеуіне қарай салық салынатын 

уақытша айырмашылық қалпына келеді, ал ұйымда салық салынатын пайда 

туындайды. Бұл экономикалық пайдалар ұйымдардан салық төлемі кейпінде 

кететін болады дегенді білдіреді. Сөйтіп бұл Стандарт 15 және 39-тармақтарда 

суреттелген белгілі бір жағдайларда болмаса, барлық кейінге қалдырылған 

салық міндеттемелерін тануды талап етеді. 

Кейбір уақытша айырмашылықтар табысты немесе шығысты бір 

кезеңдегі бухгалтерлік пайданың құрамына, ал басқа уақытта салық 

салынатын пайдаға қосқан кезде пайда болады. Мұндай уақытша 

айырмашылықтар көбіне мерзімді айырмашылықтар деп аталады. Осындай 

уақытша айырмашылықтардың мысалдары төменде келтіріліп отыр. Бұларға 

салық салынады, сайып келгенде, олар кейінге қалдырылған салық 

міндеттемелерінің пайда болуына әкеліп соқтырады: 

(а) пайыздық түсім уақытына қарай бухгалтерлік пайдаға қосылады, бірақ 

кейбір заңды құқықтарда ол ақша қаражатын алған кезде салық салынатын 

пайдаға қосылуы мүмкін. Осындай түсімге қатысты баланста танитын кез 
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келген дебиторлық берешектің салықтық базасы нөлге тең болады, себебі 

түсім ақша қаражатын алғанға дейін салық салынатын пайдаға әсер етпейді; 

(b) салық салынатын пайданы (салық шығынын) анықтаған кезде 

пайдаланылатын амортизация бухгалтерлік пайдаға қолданылатын пайдадан 

өзгеше болуы мүмкін. Уақытша айырмашылық - активтің баланстық құны мен 

оның салық базасы арасындағы айырмашылық, ал ол ағымдағы және мұның 

алдындағы кезеңдерде анықталған салық салынатын пайданы анықтаған кезде 

салық органдары рұқсат еткен осы активке қатысты барлық шегерулерді 

ескергенде активтің бастапқы құнына тең келеді. Салық салынатын уақытша 

айырмашылық амортизация тездетілген кезде кейінге қалдырылған салық 

міндеттемесінде пайда болады және көрінеді (егер салық амортизациясы 

бухгалтерлік амортизацияға қарағанда жай болса, онда шегерілетін уақытша 

айырмашылық пайда болады. Мұның өзі кейінге қалдырылған салық 

активінен көрінеді); және 

(с) әзірлеуге кететін шығындар бухгалтерлік пайданы анықтаған  кезде 

алдағы уақытта капиталдандырылуы және амортизациялануы мүмкін, бірақ 

олар пайда болған кезеңдегі салық салынатын пайданы анықтаған кезде 

шегеріледі. Әзірлеуге кеткен мұндай шығындардың салықтық базасы нөлге 

тең болады, өйткені олар салық салынатын пайдадан шегерілген. Уақытша 

айырмашылық - әзірлеуге кеткен шығынның баланстық құны мен олардың 

нөлге тең салық базасының арасындағы айырмасы. 

Уақытша айырмашылықтар сонымен қатар: 

(а) 3 Бизнес бірлестіктері (IFRS) сәйкес сатып алу болып  табылатын  

бизнесті біріктіру жөніндегі шығын алынған теңестірілетін актив пен 

міндеттемелерге олардың бастапқы әділ құнымен, бірақ салық салу мақсаты 

үшін эквиваленттік түзетусіз бөлінеді; 

(b) салық салу мақсаты үшін эквиваленттік түзетусіз активтер қайта 

бағаланады; 

(с) бизнесті біріктірген кезде гудвилл пайда болады; 

(d) активтің немесе міндеттеменің салықтық базасы бастапқы мойындалған 

кезде оның бастапқы баланстық құнынан өзгеше болады, мысалы, ұйым 

активтерге жататын салық салынбайтын мемлекеттік субсидиядан пайда алған 

кезде; немесе 

(е) еншілес ұйымдарға, филиалдар мен қауымдастырылған ұйымдарға 

салынатын инвестициялармен және бірлескен қызметке қатысу үлесімен 

байланысты инвестициялардың баланстық құны инвестициялардың салық 

базасынан немесе қатысу үлесінен өзгеше болғанда пайда болады. 

 

 Кейінге қалдырылған салықтарды бағалау 

Кейінге қалдырылған активтер мен міндеттемелерді бағалау кезінде осы 

активті іске асыру кезінде болжанатын салық ставкасы қолданылуы тиіс. 

Алайда, көп жағдайда есепті күнге қолданыстағы салық ставкасы 

қолданылады, өйткені болашақта оның өзгеруін болжау мүмкін емес. 
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Бірқатар жағдайларда активтің баланстық құнын өтеуден салықтық салдар 

өтеу тәсіліне байланысты болады. Кезде компания өтеуге негізгі құралдар 

объектісінің құны арқылы оны өндірісте қолдану, салық салу базасы сомасына 

азайтылатын болады амортизация және пайда болады? Егер компания 

объектіні сатуға және осылайша оның құнын өтеуге ниетті болса, онда пайдаға 

салынатын салықтың басқа ставкасы қолданылуы мүмкін немесе шығынды 

өтеудің өзге тәртібі белгіленеді. 

Егер есептілікте ҚЕХС бойынша активтердің құны алынады, олардың 

өтелетін сомасынан (немесе осы активтер әділ құн бойынша көрсетілген және 

бұл ретте компания ниет білдірген оларды сатуға, онда есептілікте 

көрсетілмейді сомасы кейінге қалдырылған салық активінің. Егер сатудан 

шығын алынса, онда ол салық салынатын базаны азайтады. 

Кейінге қалдырылған салық активтері мен міндеттемелерінің ұзақ мерзімді 

сипатына қарамастан, олардың сомалары дисконтталмайды. Бұл дисконттау 

кейінге қалдырылған салықтарды өтеудің егжей-тегжейлі кестесін 

дайындауды болжайтынымен түсіндіріледі, бұл жеткілікті күрделі 

есептеулердің қажеттілігіне және әр түрлі компаниялардың есептілік 

деректерінің салыстырмалылығын бұзуға әкелуі мүмкін. 

Ағымдағы және кейінге қалдырылған салықтар кіріс немесе шығыс 

ретінде мойындалуға және кезеңдегі таза пайдаға немесе залалға қосылуы тиіс, 

бұған жатпайтындары: 

(а) сол немесе басқа кезеңде меншікті капиталының тікелей шотында 

танитын операциялар немесе оқиғалар (қараңыз: 61А-65-тармақтар); немесе 

(b) ұйымдар бірлестіктері (қараңыз: 66-68-тармақтар). 

Кейінге қалдырылған салық міндеттемелері мен салық активтерінің 

көпшілігі кіріс немесе шығыс бухгалтерлік пайдаға бір кезеңде, ал салық 

салынатын пайдаға (салық шығыны) басқа кезеңде қосылатын кезде пайда 

болады. Кейінге қалдырылған жиынтық салық пайда мен шығын туралы 

есепте мойындалады. Мұның мысалдары: 

(а) пайыздар, роялти немесе дивидендтерден түсетін табыс кешігіп келетін 

және бухгалтерлік пайдаға 18 Табыс (IAS) ХҚЕС-ына сәйкес уақытқа 

үйлестіре, ал салық салынатын пайдаға (салық шығыны) – кассалық негізде 

қосылатын; және 

(b) материалдық емес активтер сатып алуға жұмсалатын шығындар 38 

Материалдық емес активтер (IAS) ХҚЕС-ына сәйкес капиталдандырылатын, 

олардың амортизациялары пайда мен шығын туралы есепте көрсетілетін, бірақ 

сонымен бірге олар пайда болған сәтте салық салу мақсаттары үшін 

шегерілетін жағдайлар болып табылады. 

Кейінге қалдырылған салық активтері мен міндеттемелерінің баланстық 

құны, тіпті тиісті уақыт айырмашылығы өзгермесе де, өзгеруі мүмкін. Мұның 

өзі: 

(а) салық мөлшерлемесінің немесе салық заңнамасының өзгеруі; 

(b) кейінге қалдырылған салық активі өтелуінің қайта бағалануы; не 

(с) активті өтеудің болжамды әдісінің өзгертілуі нәтижесінде болуы мүмкін. 
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Пайда болатын кейінге қалдырылған салық, бұрын меншікті капиталының 

шотына дебеттелетін немесе кредиттелетін баптарға жататын сомалардан 

басқалары, пайда мен шығын туралы есепте. 

Ағымдағы салық және кейінге қалдырылған салық, егер салық, сол 

кезеңде немесе басқа кезеңде пайда немесе залалдан тыс танылған баптарға 

қатысты болса, пайда немесе залалдан тыс танылуы тиіс. Сондықтан, сол 

кезеңде немесе басқа кезеңде танылған баптарға қатысты ағымдағы салық 

және кейінге қалдырылған салық: 

(а) басқа толық табыс бойынша, басқа толық табыс бойынша танылуы тиіс.  

(b) тікелей үлес бойынша, тікелей үлес бойынша танылуы тиіс. 

Халықаралық қаржы есептілігінің стандарттары белгілі бір баптарды 

меншікті капиталы шотының тікелей кредитіне немесе дебетіне жатқызуды 

талап етеді немесе жатқызуға рұқсат етеді. Мұндай баптардың мысалдары: 

(а) негізгі құрал-жабдықтарын қайта  бағалау  нәтижесінде  баланстық 

құнның өзгеруі (қараңыз: 16 Жылжымайтын мүлік, үйлер мен жабдықтар 

(IAS) ХҚЕС-ы); 

Халықаралық Қаржылық Есептілік Стандарттары нақты баптардың 

несиеге салынуын немесе үлеске жатқызылуын талап етеді немесе рұқсат 

етеді. Осындай баптардың мысалдары: 

(а) ретроспективті қолданылатын есеп саясатының өзгерісінің немесе 

қателерді түзетулердің нәтижесінде болатын таратылмаған табыстың 

бастапқы сальдосына өзгертулер (8 Есеп саясаты, бухгалтерлік есеп 

бағалауларындағы өзгерістер және қателіктер (IAS) ХҚЕС-ын қараңыз ); және 

(b) күрделі қаржылық құралдың үлестік компонентін  бастапқы  танудан 

кейін пайда болатын сомалар. 

Меншікті капиталының шотына кредиттелетін немесе дебеттелетін 

баптарға жататын ағымдағы немесе кейінге қалдырылған салық сомасын 

анықтау ерекше жағдайларда қиын болуы мүмкін. Бұл, мысалы, мына 

жағдайларда орын алады: 

(а) пайдаға салынатын салықтардың сараланған мөлшерлемелері бар және 

салық салынатын пайданың (салық шығынының) айырықша бөлігіне салық 

салынатын мөлшерлемені анықтау мүмкін емес; 

(b) салық мөлшерлемесінің немесе басқа да салық ережелерінің өзгеруі 

кейінге қалдырылған салық активіне немесе бұрын меншікті капиталының 

шотына дебеттелген немесе кредиттелген баптарға (түгелдей немесе ішінара) 

жататын міндеттемеге әсер етеді; немесе 

(с) ұйым кейінге қалдырылған салық активі толық көлемінде мойындалуға 

немесе ендігі жерде мойындалмауы тиіс екенін және кейінге қалдырылған 

салық активі бұрын меншікті капиталының шотына дебеттелген немесе 

кредиттелген бапқа (толық немесе ішінара) жататынын анықтайды. 

Мұндай жағдайларда меншікті капиталының шотына дебеттелген немесе 

кредиттелген баптарға байланысты ағымдағы немесе кейінге қалдырылған 

салықтар ұйымның ағымдағы немесе кейінге қалдырылған салығының салық 
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заңына немесе нақты жағдайларда неғұрлым дұрыс бөлуге мүмкіндік беретін 

басқа әдіске сәйкес негізді түрде үйлесімді бөлінуіне негізделеді. 

16 (IAS) ХҚЕС-ында ұйымның қайта бағаланған актив амортизациясы 

мен сол активтің өзіндік құнына негізделген амортизация арасындағы 

айырмашылыққа тең соманы қайта бағалаудан мүлік құны өсімінің шотынан 

бөлінбеген пайда шотына жыл сайын аударуы тиіс екені айқын көрсетілмеген. 

Егер ұйым сондай аударымды жүзеге асыратын болса, аударылған сомаға оған 

байланысты ешқандай кейінге қалдырылған салық кірмейді. Жылжымайтын 

мүлік объектілері, үйлер немесе жабдық шығып қалған кезде жасалатын 

аударымдарға дәл осындай түсініктер қолданылады. 

Актив салық салу мақсаттары үшін қайта бағаланатын және сол қайта 

бағалау ертерек кезеңдегі бухгалтерлік қайта бағалаумен немесе болашақ 

кезеңдегі болжалды қайта бағалаумен байланысты болған кезде активті қайта 

бағалаудың, сондай-ақ салық базасына түзету енгізудің салықтық әсері олар 

жүзеге асырылатын кезеңде меншікті капиталы есебіне кредиттеледі немесе 

дебеттеледі. Алайда, салық салу мақсаттары үшін қайта бағалау ертерек 

кезеңдегі бухгалтерлік қайта бағалаумен немесе болашақ кезеңдегі болжалды 

қайта бағалаумен байланысты болмаса, салық базасына түзету енгізудің 

салықтық әсері пайда мен шығын туралы есепте мойындалады. 

Ұйым өзінің акционерлеріне дивидендтер төлеген кезде оған сол 

дивидендтердің бір бөлігін акционерлерден ұстап қалынатын салық ретінде 

төлеу туралы талап қойылуы мүмкін. Көптеген заңдылықтарда бұл сома табыс 

көзінен алынатын салық деп аталады. Салық ретінде төленген немесе төленуі 

тиісті бұл сома меншікті капиталының тікелей шотына дивидендтердің бір 

бөлігі ретінде жатқызылады. 

 

6.4. Есептілікте тану 

Әдетте пайда болатын кейінге қалдырылған салықтар пайда мен 

шығындар туралы есепте танылады,себебі уақытша айырмалардың көпшілігі 

кірістер мен шығыстар бухгалтерлік мақсаттар үшін және әртүрлі есептік 

кезеңдерде пайда салығын есептеу мақсаттары үшін пайда мен шығындар 

туралы есепке енгізілуіне байланысты пайда болады. Бұл ереже кейінге 

қалдырылған салық уақытша айырмалардың өзгеруі себебінен емес, салық 

ставкасының өзгеруі, кейінге қалдырылған салық активтерін өтеу мүмкіндігін 

қайта қарау салдарынан (болашақ кезеңдерде пайда алу ықтималдығының 

өзгеруі салдарынан) немесе кейінге қалдырылған салық байланысты тиісті 

активті өтеу тәсілінің өзгеруі салдарынан туындаған жағдайларда да 

қолданылады. Алайда, бұл ережеден ерекшеліктер бар. 

Салық нәтижесі тікелей капитал баптары бойынша көрсетілген 

операцияға байланысты пайда болған кезде, салықтық салдарлар да 

капиталдың баптары бойынша жүргізілуі тиіс. Мысалы, мұндай операциялар 

болып табылады негізгі құралдарды қайта бағалау немесе ұзақ мерзімді 

инвестициялар. Егер қайта бағаланған құн заңнамаға сәйкес салық базасы 

ретінде қабылданса, онда уақытша айырмашылық туындамайды. Егер жоқ 
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болса, онда болашақта компания алады үлкен түсімді барынша өтеуге 

переоцененную негізгі құралдар объектісінің құны. Есептеу кезінде осы салық 

салу базасын компания алады өтеуге ғана объектісінің өзіндік құны. 

Сондықтан туындайтын қайта бағалаудан болған салық әсері. 

Нәтижесінде пайда болатын салықтық әсермен бірге капиталдың 

баптары бойынша көрсетілетін операциялардың басқа да мысалдары: 

- есеп саясатының өзгеруі немесе өткен жылдардағы іргелі қателерді түзету 

салдарынан бөлінбеген пайданың кіріс қалдығын өзгерту; 

- компанияның ажырамас бөлігі болып табылмайтын шетелдік еншілес немесе 

қауымдасқан компаниялардың есептілігін қайта есептеуден бағамдық 

айырмалар. 

Құрылған кейінге қалдырылған салықтар пайда мен шығындар туралы 

есеп немесе капитал баптары бар корреспонденцияда жеке бап балансында 

көрсетіледі. Кейінге қалдырылған салықтар қалдығының азаюы пайда мен 

шығындар туралы есепте көрсетіледі. Кейінге қалдырылған салықтардың 

барлық сомасы баланста ұзақ мерзімді активтер мен міндеттемелер ретінде 

көрсетіледі, өйткені соманы осы активтер мен міндеттемелерді сату (өтеу) 

мерзімдері бойынша бөлу жиі қиын. 

ереже кейінге қалдырылған салық активтері мен міндеттемелерін өзара 

есепке алу үшін белгіленген. Есептілікте кейінге қалдырылған салықтар" таза 

" шамада (яғни салықтық міндеттемелер мен салықтық талаптар сальдосы) 

компания ағымдағы (нақты) салықтық міндеттемелерді ағымдағы салықтық 

талаптар сомасына азайтуға құқығы бар және кейінге қалдырылған салықтар 

сол заңдарда белгіленген пайдаға салынатын салыққа жататын кезде ғана 

көрсетіледі. 

ҚЕХС 12 пайда салығы сомасын пайда мен шығындар туралы есептің 

өзінде көрсетуді ғана емес, сонымен қатар оның негізгі компоненттерін ашуды 

талап етеді. Көп жағдайларда пайдаға салынатын салықтың негізгі 

компоненттері пайдаға салынатын ағымдағы салық, тұрақты айырмалар және 

нақты кезеңде уақытша айырмалардың туындауына және кезең ішінде кейінге 

қалдырылған салық қалдығын азайтуға байланысты кейінге қалдырылған 

салық болып табылады. Бұдан басқа, салық пайда салық байланысты 

туындаған кейінге қалдырылған салық сомасын қамтуы мүмкін.: 

- салық ставкасының өзгеруімен; 

- кейінге қалдырылған салық талаптарын бағалауды анықтау; 

- өткен жылдардың шығындарына байланысты кейінге қалдырылған салық 

талаптарын мойындау; 

- есеп саясатын түзету. 

Тұрақты айырмашылықтар салық салу мақсатында қабылданбайтын 

шығыстардың, басқа ставка бойынша салық салынатын кірістердің немесе 

салық салынатын базадан шығарылатын және т. б. салдарынан туындайды. 

Есепті күнге және алдыңғы кезеңнің есепті күніне бар айырмалардың әрбір 

түрі үшін баланста және кірістер мен шығындар туралы есепте көрсетілген 

кейінге қалдырылған салық сомасын ашу талап етіледі. 
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6.5 Ақпаратты ашу 

Салық төлеу жөніндегі шығыстың (табыстың) негізгі құрамдас бөліктері 

жеке ашып көрсетілуі тиіс. 

Салық төлеу жөніндегі шығыстың (табыстың) құрамдас бөліктері 

мыналарды қамти алады: 

(а) ағымдағы салық бойынша шығыс (табыс); 

(b) осы кезеңде мойындалған өткен кезеңдегі ағымдағы салыққа кез келген 

түзетулер; 

(с) уақытша айырмашылықтардың пайда болуына және қайтарылуына 

байланысты салық төлеу жөніндегі кейінге қалдырылған шығыс (табыс) 

сомасы; 

(d) салық мөлшерлемелеріндегі өзгерістерге немесе жаңа салықтардың 

енгізілуіне байланысты салық төлеу жөніндегі кейінге қалдырылған шығыс 

(табыс) сомасы; 

(е) бұрын мойындалмаған салық залалынан, салық кредитінен немесе 

бұрынғы кезеңнің ағымдағы салық бойынша шығысты кеміту үшін 

пайдаланылатын уақытша айырмашылығынан пайда болатын пайда сомасы; 

(f) бұрын мойындалмаған салық залалынан, салық кредитінен немесе 

бұрынғы кезеңнің салық төлеу жөніндегі кейінге қалдырылған шығысты 

кеміту үшін пайдаланылатын уақытша айырмашылығынан пайда болатын 

пайда сомасы; 

(g) кейінге қалдырылған салық активін 56-тармаққа сәйкес ішінара есептен 

шығарудың немесе бұрынғы ішінара есептен шығаруды қайтарудың 

нәтижесінде пайда болатын салық төлеу жөніндегі кейінге қалдырылған 

шығыс; және 

(h) 8 (IAS) ХҚЕС-ына сәйкес пайданы немесе залалды анықтау үшін 

есептерге енгізілетін есеп саясатындағы өзгерістерге және қателерге жататын 

салық төлеу жөніндегі шығыс (салық өтемі) сомасы. 

81. Төмендегі ақпарат та жеке ашып көрсетілуі тиіс: 

(а) меншікті капиталының шотына дебеттелетін немесе несиеленетін 

баптарға жататын ағымдағы және кейінге қалдырылған жиынтық салық (62А 

тармақты қараңыз); 

(ab) басқа толық табыстың әрбір компонентіне қатысты табыстық салықтың 

сомасы(1 (IAS) ХҚЕС-тың (2007 жылғы редакция)62 тармағын қараңыз) 

(b) [жойылған]; 

(с) салық төлеу жөніндегі шығыс (табыс) пен бухгалтерлік пайда  

арасындағы тәуелділікті мынадай бір, немесе екі нысанда түсіндіру: 

(і) салық төлеу жөніндегі шығыс (табыс) пен бухгалтерлік пайда мәнін 

қолданылатын салық мөлшерлемесіне (мөлшерлемелеріне) көбейту нәтижесін 

салыстыра тексеру, ол сондай-ақ қолданылатын салық мөлшерлемесі 

(мөлшерлемелері) өз көмегімен есептелген әдісті де ашып көрсетеді; 
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(іі) орташа нақты салық мөлшерлемесі мен қолданылатын салық 

мөлшерлемесін салыстыра тексеру, ол сондай-ақ қолданылатын салық 

мөлшерлемесі өз көмегімен есептелген әдісті де ашып көрсетеді; 

(d) қолданылатын салық мөлшерлемесіндегі (мөлшерлемелеріндегі) 

өзгерістерді бұрынғы есепке алу кезеңімен салыстыра түсіндіру; 

(е) шегерілетін уақытша айырмашылықтар, пайдаланылмаған салық 

залалдары және өздері үшін баланста кейінге қалдырылған салық активі 

мойындалмайтын несиелер сомасы (және, егер қолданылу мерзімі бітетін күн 

бар болса); 

(f) өздері үшін еншілес кейінге қалдырылған салық міндеттемелері 

мойындалмаған ұйымдарға, филиалдарға және қауымдастырылған ұйымдарға 

инвестициялармен және бірлескен қызметке қатысу үлестеріне байланысты 

жиынтық сома (39-тармақты қараңыз); 

(g) уақытша айырмашылықтардың әрбір түрі және пайдалынылмаған 

залалдар мен салық несиелерінің әрбір түрі жөнінде: 

(і) ұсынылған әрбір кезеңдегі баланста мойындалған кейінге қалдырылған 

салық активтері мен міндеттемелерінің сомасы; 

(іі) пайда мен залал туралы есепте мойындалған салықты өтеуден түсетін 

кейінге қалдырылған кіріс немесе салық төлеу жөніндегі шығыс сомасы, егер 

ол баланста мойындалған сомалардағы өзгерістерден айқын болмаса; 

(h) тоқтатылған қызметке қатысты: 

(і) тоқтатудан келер пайдаға немесе залалға; және 

(іі) ұсынылған әрбір бұрынғы кезең үшін тиісті сомалармен бірге кезеңдегі 

тоқтатылған қызмет бойынша әдеттегі қызметтен келер пайдамен немесе 

залалмен байланысты салықтар төлеу жөніндегі шығыстар; 

(і) болжанған немесе қаржы есептілігі бекітілген күнге дейін шығарылады 

деп жарияланған, бірақ қаржы есептілігінде міндеттеме ретінде 

мойындалмаған дивидендтерді ұйым акционерлеріне төлеудің салық 

салдарларының мөлшері. 

(j) егер ұйым сатып алушы болатын бизнесті біріктіру оның сатып алар 

алдындағы кейінге қалдырылған салықтық активі үшін (67 тармақты қараңыз) 

танылған соманың өзгерісіне әкелсе, сол өзгеріс мөлшері; және 

(k) егер бизнесті біріктіруде түскен кейінге қалдырылған салық пайдалары 

сатып алу күні танылмаған болса, бірақ сатып алу күнінен кейін танылса, (68 

тармақты қараңыз), танылатын кейінге қалдырылған салық пайдаларына 

әкелген оқиғаның немесе жағдайдың өзгерісінің сипаттамасы. 

Ұйым кейінге қалдырылған салық активінің сомасын және оның 

мойындалуын қолдайтын негізгі сипатын: 

(а) кейінге қалдырылған салық активін пайдалану  салық  салынатын 

болашақ пайдалардың салық салынатын уақытша айырмашылықтарды 

қайтарудың нәтижесінде пайда болатын пайдалардан асып түсуіне 

байланысты болатын; және 
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(b) ұйым кейінге қалдырылған салық активі өзіне жататын салық 

заңдылығында ағымдағы және алдағы кезеңде залал шегетін кезде ашып 

көрсетуі тиіс. 

Бақылау сұрақтары 

1. Компанияның пайдасы дегеніміз не? 

2. Салық базасы дегеніміз не? 

3. Тұрақты айырмашылықтар қашан пайда болады? 

4. Кейінге қалдырылған салық дегеніміз не? 

5. Кейінге қалдырылған талап дегеніміз не? 

6. Кейінге қалдырылған міндеттеме дегеніміз не? 

7. Кейінге қалдырылған салықтар қалай есептеледі? 

 

Тақырыбы № 7. ТҮСІМ, КІРІСТЕР МЕН ШЫҒЫСТАРДЫ ТАНУ 

 Түсімді анықтау 

 

Міндеттер: 

- есептеу тұжырымдамасының мәнін түсіну және оны практикалық 

жағдайларда қолдана білу; 

- кірістерді тану әдістерін үйрену; 

- есептік циклде жылдық түзету сымдарының рөлін білу; 

- күмәнді борыштарға резервтің тағайындалуын түсіну; 

- мемлекеттік субсидияларды есепке алу тәртібімен танысу; * мердігерлік 

шарттары бойынша қаржылық нәтижені анықтай білу. 

Есепке алу тәртібі түсімнің) ХҚЕС 18 "Түсім". Табыс кәсіпорынның 

түсімін де, өзге де табыстарды да қамтиды. Табыс-бұл кәсіпорынның әдеттегі 

қызметінен түскен табыс, соның ішінде сатудан, қызмет көрсетулерден, 

пайыздардан, дивидендтерден және роялтиден алынатын табыс ретінде 

сипатталатын табыс. Түсімді есепке алу кезіндегі негізгі мәселе оны мойындау 

керек сәтті анықтау болып табылады. Түсім танылады, егер ықтималдық 

шыққанда, болашақ экономикалық пайда, және осы пайдалар сенімді 

бағалауға. 

Табыс - ұйымның әдеттегі қызметі барысында, осындай ағын 

акционерлердің жарналары есебінен болатыннан өзге капиталдың ұлғаюына 

әкеліп соқтырғанда туындайтын кезең ішіндегі экономикалық пайданың 

жалпы ағыны. 

Әділ құн - жақсы хабардар, осындай мәмілені жасауды қалаған және бір- 

бірінен тәуелсіз тараптардың арасында мәміле жасағанда активке ауыстыруға 

болатын немесе міндеттемені реттеуге болатын сома. 

Табысқа тек ұйыммен алынған және оның өз жеке шотына түсуі міндетті 

экономикалық кірістердің жалпы кірісі кіреді. Үшінші тараптың пайдасына 

түскен сатылым салығы, тауарлар және қызметтерден алынатын салық және 

қосымша құн салығы сияқты сомалар ұйымға түсетін экономикалық пайда 

болып табылмайды, және жеке капиталдың өсуіне әкелмейді. Сондықтан олар 

табыстан алынып тасталды. Агенттік қарым-қатынас кезінде тап осылай 
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экономикалық пайданың жалпы ағыны ұйымның өз капиталының ұлғаюына 

әкеліп соқтырмайтын принципал пайдасына жиналатын сомадан тұрады. 

Принципал пайдасына алынған сомалар табыс болып табылмайды. Табыс 

делдалдық сыйақы сомасы болып табылады. 

Табыс алынған немесе алынуға тиіс қарама-қарсы ұсыну әділ құны 

бойынша бағалануы тиіс. 

Операциядан пайда болатын табыс сомасы, әдетте, ұйым және сатып 

алушы немесе акцияны пайдаланушы арасындағы шартпен анықталады. Ол 

ұйыммен ұсынылатын қандай да бір сауда жеңілдігінің сомасы немесе санға 

жеңілдіктерді ескере отырып, алынған немесе алынуға тиіс қарама-қарсы 

ұсыну әділ құны бойынша бағаланады. 

Көпшілік жағдайда қарама-қарсы ұсыну ақша қаражаты немесе оның 

баламалары нысанында ұсынылады, ал табыс сомасы - алынған немесе 

алынуы күтілетін ақша қаражаттарының немесе оның баламаларының сомасы. 

Алайда, ақша қаражаттарын немесе оның баламаларының табысын кейінгіге 

қалдырған жағдайда қарама-қарсы ұсынудың әділ құны алынған немесе 

алынуы күтілетін ақша қаражаттарының номиналды сомасынан азырақ болуы 

мүмкін. Мысалы, ұйым сатып алушыға пайызсыз кредит ұсынуы мүмкін 

немесе тауарларды сату кезінде қарама-қарсы ұсыну ретінде одан 

нарықтағыдан төмен пайыз мөлшерлемесін алуға вексель қабылдай алады. 

Шарт шын мәнінде қаржы операциясы ретінде болғанда, қарама-қарсы 

ұсынудың әділ құны шартты пайыз мөлшерлемесінің көмегімен барлық 

болашақ табыстардың дисконттауымен анықталады. Пайыздың ендірілген 

мөлшерлемесі: 

(а) ұқсас төлем қабілеттілік рейтингі мен эмитенттің бірдей қаржы құралына 

арналған басым мөлшерлемеден; не 

(b) қаржы құралының номиналдық сомасына дисконт ретінде қолдану 

олардың қаржы құралдарымен төлем жасаған кезде тауарлар мен қызмет 

көрсетулердің ағымдағы сату бағасын алуға мүмкіндік беретін пайыздық 

мөлшерлемеден тұратын нақтырақ анықталатын шама. 

Әділ құн мен тиісті қарама-қарсы ұсынудың номиналдық сомасы 

арасындағы айырма 29 және 30-тармақтарға, сонымен қоса 39 Қаржы 

құралдары: тану және бағалау (IAS) ХҚЕС-на сәйкес пайыз кірісі ретінде 

қабылданады. 

Тауарлар немесе қызметтер сипаты және көлемі жағынан бірдей 

тауарлар немесе қызметтерге айырбасталған жағдайда, айырбас табыс пайда 

болатын операция ретінде қаралмайды. Бұл белгілі бір жерде уақытша негізде 

сұранысты қанағаттандыру үшін әртүрлі жерлерде жабдықтаушылар қорды 

ауыстырған кезде май немесе сүт өнімдерінде жиі болады. Ерекшеленетін 

тауарлар немесе қызметтер тауарлар сатылғанда немесе қызметтер 

көрсетілгенде айырбасталса, онда айырбас табысты жасайтын операция 

ретінде қаралады. Табыс ауыстырылған қаржы құралдары немесе оның 

баламасы сомасына түзетілген алынған тауарлар немесе қызметтердің әділ 

құны бойынша өлшенеді. Алынған тауарлардың немесе қызметтердің әділ 
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құны сенімді өлшене алмаған жағдайда, табыс ауыстырылған қаржы 

құралдары немесе оның баламасы сомасына берілген тауарлардың немесе 

қызметтердің әділ құны бойынша өлшенеді. 

 

 Тауарларды сатудан түскен түсім 

Тауарларды сатудан түскен түсім келесі талаптар 

қанағаттандырылғаннан кейін танылуы тиіс: 

(а) ұйым сатып алушыға тауарларды иеленумен байланысты елеулі 

тәуекелдерді және сыйақыларды аударғанда; 

(b) ұйымның әдетте иелену құқығымен байланысты қауымдасатын және 

сатылған тауарларды бақыламайтын дәрежеде басқаруға қатыспағанда; 

(с) табыс сомасы сенімді өлшенгенде; 

(d) ұйымға операциямен байланысты экономкалық  тиімділіктің  пайда  

болуы ықтимал болып табылғанда; және 

(е) операциямен байланысты кеткен немесе күтілетін шығындар сенімді 

өлшенуі мүмкін болғанда. 

Ұйымның сатып алушыға иеленумен байланысты елеулі тәуекелдерді 

және сыйақыларды аударғанда беру кезін бағалауы мәміленің шарттарымен 

танысуын талап етеді. Көпшілік жағдайда иеленумен байланысты елеулі 

тәуекелдерді және сыйақыларды аударғанда меншіктенудің заң құқығын 

берумен немесе меншікті сатып алушыға берумен сәйкес келеді. Бұл көбіне 

бөлшектеп сатуда болады. Иеленумен байланысты елеулі тәуекелдерді және 

сыйақыларды аударудың басқа жағдайларында бір уақытта меншіктенудің заң 

құқығын берумен немесе меншікті сатып алушыға берумен сәйкес келмейді. 

Егер ұйым иеленудің елеулі тәуекелдерін сақтап қалса, мәміле сату 

болып табылмайды және ол бойынша табыс танылмайды. Ұйым бірқатар 

жағдайда иеленудің елеулі тәуекелін сақтай алады. Ұйымның иеленумен 

байланысты елеулі тәуекелдерді және сыйақыларды сақтап қалу 

жағдайларына мысалдар: 

(а)      стандартты кепілдеме міндеттерімен өтелмейтін 

қанағаттандырылмаған қызмет үшін жауапкершілікті сақтап қалғанда; 

(b) нақты сатудан алынған табыстар тауарларын сату нәтижесінде сатып 

алушымен алған табысымен байланысты болғанда; 

(с) жіберілген тауарлардың қондырылуы міндетті болғанда, ал қондыру 

ұйыммен орындалмаған шарттың айтарлықтай бөлігін алып отырған 

жағдайда; және 

(d) сатып алушы сату шартында анықталған себептермен және ұйымның 

пайда алуына сенімі болмаған жағдайда сату мәмілесін бұзуына құқығы бар. 

Егер ұйым иеленумен байланысты елеусіз тәуекелдерін сақтап қалса, 

мәміле сату болып табылады және ол бойынша табыс танылады. Мысалы, 

сатушы оған тиесілі соманың жинақталуын қамтамасыз ету үшін өзіне 

меншіктік заң құқығын қалдыруы мүмкін. Осындай жағдайда егер ұйым 

иеленумен байланысты елеулі тәуекелдерін және сыйақыларын аударса, 

мәміле сату болып табылады және табыс танылады. Иеленудің елеусіз 
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тәуекелін сақтайтын ұйымның тағы бір мысалы ретінде, клиенттің сатып 

алғанына қанағаттанбаған жағдайда, ақшаның қайтарылуына кепіл болатын 

бөлшек сауда дүкені бола алады. Егер сатушы болашақ қайтарымдарды 

сенімді бағалай алса және алдыңғы тәжірибе мен басқа да елеулі факторлар 

негізінде қайтару бойынша міндеттемені өзіне алса, мұндай жағдайларда 

табыс сату кезінде танылады. 

Ұйымға экономикалық пайданың мәмілемен байланысты тиісті 

ағынның пайда болуы ықтимал болған жағдайда ғана табыс танылады. Кейбір 

жағдайларда қарама-қарсы ұсыныс алмағанға дейін немесе бар белгісіздік 

жойылмағанға дейін ол ықтимал бола алмайды. Мұндай белгісіздік, мысалы, 

осы шетел мемлекетінде жүзеге асырылған сату бойынша тиісті қарама-қарсы 

ұсыныстарды жіберуге шетел мемлекеттерінің органдары рұқсат беруіне 

қатысты болуы мүмкін. Рұқсат берілгеннен кейін белгісіздік жойылады және 

табыс тиісінше танылады. Алайда табысқа қосылып кеткен соманы 

инкассациялау туралы белгісіздік пайда болған кезде соңына дейін алынбаған 

сома, немесе алынуы ықтимал болған сома басынан танылған табыс 

сомасының түзетуі сияқты емес, шығыс ретінде танылады. 

Сол мәмілеге немесе басқа жағдайға қатысты табыс және шығыстар бір 

мезгілде танылады; бұл процесс әдетте табыс және шығыстың сәйкестігі деп 

аталады. Егер табыстың танылуы үшін керекті басқа талаптар орындалса, 

шығыстар, соның ішінде кепілдік міндеттемелері және тауарларды тиеп 

жөнелтуден кейін пайда болған басқа шығындар сенімді бағалануы мүмкін. 

Алайда шығындардың сенімді бағаланбауы жағдайында табыс таныла 

алмайды, мұндай жағдайда тауарды сатқаннан кейін алынған кез келген 

қарама-қарсы ұсыну міндеттеме ретінде танылады. 

 

 Қызмет көрсетуден түскен түсім 

Қызмет көрсету болжанатын мәміленің нәтижесі сенімді бағалана алған 

жағдайда, осы мәмілемен байланысты табыс есеп беру күніне мәміленің 

аяқталу сатысына қатысты танылуы тиіс. Мынадай талаптар орындалса, 

мәміленің нәтижесі сенімді бағалануы мүмкін: 

(а) табыс сомасы сенімді өлшенсе; 

(b) ұйымға экономикалық пайданың операциямен байланысты тиісті 

ағынның пайда болуы ықтимал болып табылса; 

(с) есепті күнгі жағдайы бойынша операцияның аяқталу сатысын сенімді 

өлшеу мүмкіндігі болса; және 

(d) операцияны жүзеге асыру үшін кетірілген шығынды және оны аяқтау 

үшін қажетті шығынды сенімді өлшеу мүмкіндігі болса( )( ). 

Операцияның аяқтау кезеңі бойынша табысты тану көбінесе «дайын 

болуына қарай» әдісі деп атайды. Осы әдіске сәйкес табыс қызмет көрсету 

кезінде танылады. Осы негіздегі табысты тану қызмет көрсету бойынша 

қызмет масштабы туралы және есеп кезеңі ішіндегі қызмет нәтижелері туралы 

маңызды ақпаратты қамтамасыз етеді. 11 Құрылысқа жасалған келісімшарттар 

(IAS) ХҚЕС-та табыстың тануын осы негізде қажет етеді. Аталған 
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Стандарттың талаптары жалпы табысты және қызмет көрсетуді болжап 

отырған мәміле бойынша тиісті шығыстарды тану үшін қолдануға болады. 

Сәйкес келетін ағымның ұйымға мәмілемен байланысты экономикалық 

пайданың шығуы ықтимал болған кезде ғана табыс танылады. Алайда, 

табысқа кірген соманың инкассациялануы жөнінде белгісіздік туған жағдайда, 

соңына дейін алынбаған сома немесе өтелу мүмкіндігі жойылған сома, 

басынан танылған табыс сомасының түзетуі сияқты емес, шығыс ретінде 

танылады. 

Ұйым қызметке қатысқан басқа жақтармен мынадай: 

(а) ұсынылуы және тараптардың алуы тиіс қызметке қатысты әрбір жақтың 

пікір айту құқығын; 

(b) болжанып отырған қарама-қарсы ұсынуды; және 

(с) өзара есеп айырысу тәртібін және талаптарын келістіргеннен кейін әдетте 

сенімді бағалауды жүзеге асыра алады. 

Ұйымда әдетте қаржылық жоспарлау мен есептіліктің тиімді ішкі жүйесі 

болуға тиіс. Қызметтердің орындалуына қарай келісімшарт бойынша табыс 

пен шығындарды бағалауды тексереді және қажеттілігіне қарай қайта 

қарайды. Мұндай қайта қараулардың қажеттілігі операцияның нәтижесі 

сенімді түрде бағалана алмайтынын білдірмейді. 

Келісімнің аяқталу сатысы әртүрлі тәсілдермен анықталуы мүмкін. 

Ұйым орындалған жұмыстың сенімді өлшенуін қамтамасыз ететінін 

пайдаланады. Шарттың сипатына байланысты бұл әдістер мынадай: 

(а) орындалған жұмысты бақылауды; 

(b) қызметтердің жалпы көлеміне пайызбен есеп беру күніне ұсынылған 

қызметтер, не 

(с) есеп жасау күнгі келтірілген шарт бойынша шығынның мәміле бойынша 

жалпы шығынның бағалау шамасына теңбе-тең арақатынасы. Есеп дайындау 

күнінде келтірілген шығындарға тек осы күні көрсетілген қызметті көрсететін 

шығындар жатады. Шарт бойынша бағалау жиынтық шығындарға тек 

көрсетілген немесе көрсетілуі тиісті қызметтерді көрсететін шығындар кіреді. 

Тапсырыс берушілерден алынған аралық төлемдер және аванстар көрсетілген 

қызметтерді көрсетпейді. 

Тәжірибелік мақсат үшін, белгілі бір кезең аралығында қызметтер саны 

белгісіз мөлшерде көрсетілсе, егер қандай да болмасын басқа бір әдіс аяқталу 

сатысын жақсырақ көрсеткені туралы дәлелдеме болмаса, белгілі бір кезең 

ішінде табыс түзу сызықты әдіс негізінде танылады. Белгілі бір әрекет басқаға 

қарағанда маңызды болып саналса, табысты тану осы әрекетті жүзеге 

асырғанға дейін кейінге қалдырылады. 

Қызмет көрсетуді шамалайтын операция нәтижесі сенімді бағалана 

алмаған кезде табыс тек өтелген шығыстардың тану шамасына ғана танылуы 

тиіс. 

Операцияны орындаудың бастапқы кездерінде оның нәтижесін сенімді 

бағалау көп ретте қиын болады. Соған қарамастан операцияны жүзеге асыру 

барысында жұмсалған шығындар ұйыммен өтелу ықтималдығы болуы 
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мүмкін. Сондықтан шарт бойынша жұмсалған шығындардың күтілетін орнын 

толтыру қаншалықты деңгейде болса, табыс соншалықты танылады. Мәміле 

нәтижесін сенімді бағалау мүмкін болмағандықтан, пайда танылмайды. 

Операция нәтижесі сенімді бағалана алмаса және жұмсалған 

шығындардың өтелуі ықтимал болған жағдайда, табыс танылмайды, ал 

жұмсалған шығындар шығыс ретінде танылады. 

Ұйымдар мынадай ақпаратты ашып көрсетуі керек: 

(а) табысты тану үшін қабылданған есеп саясатын, соның ішінде, қызметтерді 

көрсетумен байланысты операциялардың аяқталу сатысын анықтау үшін 

пайдаланылатын әдістерді; 

(b) кезең ішінде танылған табыстың әрбір маңызды санаты сомасын, соның 

ішінде, мыналардан: 

(і) тауарларды сатудан; 

(іі) қызмет көрсетуден; 

(ііі) пайыздардан; 

(іv) роялтиден; 

(v) дивидендтерден келетін табыстарды; және 

(с) табыстың әрбір маңызды санатына қосылған тауарларды немесе 

қызметтерді айырбастаудан келетін табыс сомасын. 

Ұйым кез келген шартты міндеттемелерді және активтерді 37 Бағалау 

міндеттемелері, шартты міндеттемелер және шартты активтер (IAS) ХҚЕС 

сәйкес ашады. Шартты міндеттемелер және шартты активтер кепілдік 

жөндеуге жұмсалған шығындар, шағымдар, айыппұлдар және ықтимал 

ысырап сияқты баптарға байланысты шығуы мүмкін. 

 

 Мердігерлік келісімшарттар 

"Құрылысқа арналған келісімшарттар" 11 ХҚЕС құрылыс шарттарына 

байланысты пайда мен шығындарды есепке алу тәртібін белгілейді. 

Құрылысқа арналған шарттар бойынша жүзеге асырылатын қызметтің 

сипатына байланысты шарттық қызметтің басталу күні және оның аяқталу 

күні, әдетте, әртүрлі есептік кезеңдерге келеді. Осылайша, құрылысқа 

арналған шарттарды есепке алудың негізгі проблемасы құрылыс жұмыстары 

жүргізілетін есептік кезеңдер бойынша құрылысқа арналған шарт бойынша 

түсім мен шығындарды бөлу болып табылады. 

Құрылысқа жасалған келісімшарт - бұл активтің немесе олардың 

құрылымы, технологиясы мен қызметі немесе түпкі мақсаты немесе 

пайдалануы жағынан өзара тығыз байланысты немесе өзара тәуелді активтер 

кешенін салуға арнайы жасалған келісімшарт. 

Белгіленген бағасы бар келісімшарт - бұл келісімшарт, оған сәйкес 

мердігер келісімшарт бойынша өнімнің әрбір бірлігі бойынша белгіленген 

бағасына немесе белгіленген мөлшерлемесіне келіседі, мұның өзі 

шығындардың өсуіне байланысты көтерілуі мүмкін. 

Шығындарды қосу келісімшарты - бұл құрылысқа жасалған 

келісімшарт, оған сәйкес мердігерге жол берілетін немесе өзгеше анықталатын 
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осы шығындардан шығындарға қосылған пайыздар немесе белгіленген 

сыйақы өтеледі. 

Құрылысқа жасалған келісімшарт бір объектінің ғимараты, мысалы, 

көпірлер, үйлер, бөгеттер, труба құбырларын, жолдар, кемелер мен үңгіме 

жолдар салу үшін жасалуы мүмкін. Мұндай келісімшарт құрылымы, 

технологиясы мен қызметі немесе олардың түпкі мақсаты немесе пайдалануы 

жағынан өзара тығыз байланысты немесе өзара тәуелді бірқатар объектілер 

құрылысы үшін де жасалуы мүмкін; мұнай өңдеу зауыттарын немесе басқа 

күрделі негізгі құралдарды салуға жасалған келісімшарттар осының мысалы 

бола алады. 

Стандарттың мақсаттары үшін құрылыстар салу келісімшартына 

мыналар жатады: 

(а) объектілерді салумен, мысалы, жобаларды басқару және сәулетшінің 

қызметтерін көрсету жөніндегі қызметтер көрсетуге тікелей байланысты 

жасалған келісімшарттар; және 

(b) объектілерді қиратуға және қалпына келтіруге, объектілерді бұзғаннан 

кейін қоршаған ортаны қалпына келтіруге жасалған келісімшарттар. 

Құрылысқа жасалған келісімшарттар әр алуан қалыптастырылуы 

мүмкін, бірақ осы Стандартқа сәйкес олар белгіленген бағасы бар құрылысқа 

жасалған келісімшарттар және шығындарды қосу келісімшарттары ретінде 

сараланады. Кейбір құрылысқа жасалған келісімшарттар, мысалы, келісілген 

ең көп бағасы бар шығындарды қосу келісімшарттары жағдайындағы сияқты 

келісімшарттарының екі түрінің сипаттамасы болуы мүмкін. 

Әдетте осы Стандарттың талаптары құрылысқа жасалған келісімшарттың 

әрқайсысына бөлек қолданылады. Алайда белгілі бір жағдайларда Стандартты 

бірыңғай келісімшарттың бөлек анықталатын құрамдас бөліктеріне немесе 

келісімшарттың немесе келісімшарттардың тобының мәнін көрсету үшін 

келісімшарттар тобына бірге қолдану керек. 

Келісімшарт бірқатар объектілерді қамтыған кезде олардың әрқайсысы 

құрылысқа жасалған бөлек келісімшарт ретінде қарастырылуы тиіс; егер: 

(а)      әрбір объектінің құрылысына жеке жоба берілетін болса; 

(b) әрбір объекті бойынша жеке келіссөздер жүргізілетін және мердігер мен 

тапсырыс берушінің әрбір объекті жөніндегі келісімшарттың бір бөлігін 

қабылдау немесе орындаудан бас тарту мүмкіндігі болса; және 

(с) әрбір объекті бойынша шығыстар мен табыс идентификациясы мүмкін 

болса. 

Келісімшарттар тобының, бір немесе бірнеше тапсырыс берушімен 

жасалған, құрылысқа жасалған бірыңғай келісімшарт ретінде қарастырылуы 

тиіс, егер: 

(а) келісімшарт келісімшарттардың тобынан тұратын пакет бойынша 

жүргізілетін болса; 

(b) келісімшарттар пайданың жалпы нормасымен осы келісімшарттар іс 

жүзінде бірыңғай жобаның бөлігі болып табыла отырып өзара тығыз 

байланысты болса; және 
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(с) келісімшарттар бір мезгілде немесе үздіксіз жүйелілікте орындалатын 

болса. 

Келісімшарт тапсырыс берушінің қалауы бойынша қосымша объекті 

құрылысын салуды көздеуі мүмкін немесе қосымша объектінің құрылысы 

туралы ережені енгізу үшін өзгеруі мүмкін. Қосымша актив құрылысы 

құрылысқа жасалған жеке келісімшарт ретінде қарастырылуы тиіс, егер: 

(а) объекті өзінің құрылымы, технологиясы мен қызметі  жағынан  

объектіден немесе бастапқы келісімшартпен көзделген объектілерден елеулі 

түрде өзгешелігі болса; не 

(b) объектінің бағасы туралы келіссөздер бастапқы келісімшарттың құнына 

қарамастан белгіленетін болса. 

 

 Құрылысқа жасалған келісімшарт табысы мен шығындар 

Құрылысқа жасалған келісімшарт табысына мыналар еді: 

(а) келісімшартта келісілген табыстың бастапқы сомасы; және 

(b) келісімшарттың талаптарынан ауытқулар, наразылықтар мен 

ынталандыру төлемдері: 

(і) олардың табыстың туындауына әкеп соқтыратын деңгейіндегі; және 

(іі) егер ауытқулар сомасы сенімді түрде бағалана алса. 

Құрылысқа жасалған келісімшарт бойынша табыс алынған немесе 

алынуы тиісті өтеудің әділ құны бойынша өлшенеді. Құрылысқа жасалған 

келісімшарт бойынша табысты бағалау болашақ оқиғалардың нәтижесіне 

байланысты болатын әртүрлі екіұштылыққа ұшырайды. Есептік бағалаулар 

көбінесе оқиғалардың басталуы мен екіұштылықтардың жойылуына қарай 

қайта қарауды қажет етеді. Сондықтан құрылысқа жасалған келісімшарт 

бойынша табыс сомасы бір кезеңнен келесі кезеңге артуы немесе кемуі 

мүмкін. Мысалы: 

(а) мердігер мен тапсырыс беруші келісімшарт жасалғаннан кейінгі кезеңде 

құрылысқа жасалған келісімшарт бойынша табысты арттыратын немесе 

кемітетін ауытқу сомаларын немесе қарсылықты келістіруі мүмкін; 

(b) белгіленген бағасы бар келісімшартта келісілген табыс сомасы 

бағалардың артуына жол беретін ескертулер нәтижесінде ұлғаюы мүмкін; 

(с) құрылысқа жасалған келісімшарт бойынша табыс сомасы мердігердің 

кінәсінен келісімшартты орындауда кешіктірулер нәтижесінде туындаған 

айыппұл санкцияларының нәтижесінде кемуі мүмкін; не 

(d) белгіленген бағасы бар келісімшарт шығарылатын өнімді шығаруға 

белгіленген үлесті көздеген кезде құрылысқа жасалған келісімшарт бойынша 

табыс шығарылған бұйымдар санының артуына қарай ұлғаяды. 

Ауытқу - бұл тапсырыс берушінің құрылыс ұйымына құрылысқа 

жасалған келісімшарт бойынша орындалатын жұмыстар ауқымының 

өзгеруіне берген нұсқауы. Ауытқу құрылысқа жасалған келісімшарт бойынша 

табыстың артуына немесе кемуіне әкеп соқтыруы мүмкін. Ауытқудың мысалы 

объекті сипаттамасының немесе құрылымының өзгеруі және келісімшарт 



88  

мерзімінің ұзақтығының өзгеруі болып табылады. Ауытқуға құрылысқа 

жасалған келісімшарт бойынша табыс сомасы жатады, егер: 

(а) тапсырыс беруші осы ауытқудың және осыған байланысты туындайтын 

кіріс сомасының ықтималдығы болуын мақұлдайтын болса; және 

(b) табыс сомасы сенімді түрде өлшенетін болса. 

Шағым - құрылыс ұйымы мердігер тапсырыс берушіден немесе басқа 

тараптан келісімшарт бағасына енгізілмеген шығындарды өтеу ретінде алуға 

ұмтылатын сома. Шағым, мысалы, тапсырыс берушінің кінәсінен 

кідірістердің, құрылысқа жасалған келісімшарт бойынша техникалық 

сипаттамалардағы немесе құрылымдардағы қателіктер және даулы ауытқулар 

нәтижесінде туындауы мүмкін. Шағымдар нәтижесінде туындайтын табыс 

сомасының өлшемінде екіұштылықтың жоғары деңгейі болады және көбінесе 

келіссөздердің нәтижелеріне байланысты болады. Сондықтан шағымдар 

құрылысқа жасалған келісімшарт бойынша кіріске тек мына жағдайларда ғана 

жатады: 

(а) келіссөздер тапсырыс беруші шағымды қабылдап алуы мүмкін болатын 

деңгейге жеткенде; және 

(b) тапсырыс беруші танитын сома, әлбетте, сенімді түрде бағалана алса. 

15. Ынталандыру төлемдері - бұл, егер жұмыстарды  орындаудың 

белгіленген нормалары сақталатын немесе асып кететін болса, құрылыс 

ұйымы мердігерге төлейтін қосымша сома. Мысалы, келісімшартта 

мердігердің құрылысқа жасалған келісімшарт бойынша жұмыстарды 

мерзімінен бұрын аяқтағаны үшін ынталандыру төлемі көзделуі мүмкін. 

Ынталандыру төлемдеріне құрылысқа жасалған келісімшарт бойынша табыс 

жатады, егер: 

(а) жұмыстарды орындаудың белгіленген  стандарттары  сақталуының  

немесе артып кетуінің мейлінше ықтималдығы болған кезде келісімшарт 

атқарылу сатысына жететін болса; және 

(b) ынталандыру төлемдері деңгейі сенімді түрде өлшенуі мүмкін болған 

кезде. 

Құрылысқа жасалған келісімшарт бойынша шығындарға мыналар жатады: 

(а) нақты келісімшартпен тікелей байланысты шығындар; 

(b) жалпы алғанда мердігер келісімшарты бойынша іс-шараларға жатқызуға 

болатын және нақты келісімшартқа жатқызылуы мүмкін шығындар; және 

(с) келісімшарт талаптарына сәйкес тапсырыс берушілерге төленуі тиіс 

осындай басқа да шығындар. 

Нақты келісімшартқа тікелей қатысты шығындарға мыналар жатады: 

(а) құрылыс алаңындағы қадағалауды қоса алғанда, құрылыс алаңындағы 

жұмысшылардың жалақысы; 

(b) құрылыс салу кезінде пайдаланылған материалдардың құны; 

(с) келісімшартты орындау үшін пайдаланылған негізгі құралдардың 

амортизациясы; 

(d) құрылыс алаңына және алаңынан машиналарды, жабдықтар мен 

материалдарды көшіріп орнатуға жұмсалған шығындар; 
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(е) машиналар мен жабдықтар жалдауға жұмсалған шығындар; 

(f) келісімшартпен тікелей байланысты конструкторлық және техникалық 

қолдауға жұмсалған шығындар; 

(g) қателіктерді түзету мен кепілдік жұмыстарға жұмсалған болжамды 

шығындар, оның ішінде кепілдік жөндеу шығындары; және 

(h) үшінші тараптардың шағымдары. 

Бұл шығындар құрылысқа жасалған шарт бойынша кіріске енгізілмеген 

кездейсоқ табыспен, мысалы, келісімшарт орындалғаннан кейін 

материалдардың артықтарын сатудан және машиналар мен жабдықтардың 

шығарылуынан түскен табыспен кемуі мүмкін. 

Тұтастай алғанда құрылысқа жасалған келісімшарт бойынша қызметке 

жатқызылуы мүмкін шығындар, сондай-ақ, нақты келісімшарттарға 

жатқызылуы мүмкін, ол шығындарға мыналар жатады: 

(а) сақтандыру төлемдері; 

(b) нақты келісімшартпен тікелей байланысты емес конструкторлық және 

техникалық қолдауға жұмсалған шығындар; және 

(с) құрылыс бойынша үстеме шығыстар. 

Мұндай шығындар ұқсас сипаттамалары бар барлық шығындарға 

дәйекті түрде қолданылатын жүйелі және ұтымды әдістер көмегімен бөлінеді. 

Оларды бөлу құрылыс қызметінің қалыпты көлеміне негізделеді. Құрылыс 

бойынша үстеме шығындарға құрылыс қызметкерлері құрамының жалақысы 

бойынша деректерді әзірлеуге және өңдеуге жұмсалатын шығындар сияқты 

шығыстар жатады. Тұтастай алғанда құрылысқа жасалған келісімшарт 

бойынша қызметке жатқызылуы мүмкін шығындар нақты келісімшарттарға 

жатқызылуы мүмкін, егер мердігер 23 Қарыздар бойынша шығындар (IAS) 

ХҚЕС-та берілетін баламалы әдісті қабылдайтын болса, қарыздар қаражатын 

пайдалану бойынша шығындар қосылады. 

Келісімшарттың талаптары бойынша тапсырыс беруші тікелей алып 

жүретін шығындар өтелуі келісімшартпен көзделген жалпы әкімшілік 

шығыстар мен әзірлеуге жұмсалған шығындардың бір бөлігіне қосылуы 

мүмкін. 

Құрылысқа жасалған келісімшарт бойынша мердігердің қызметіне 

жатпайтын және құрылысқа жасалған келісімшартқа жатқызылмайтын 

шығындар құрылысқа жасалған келісімшарт бойынша шығындарға 

қосылмайды. Мұндай шығындарға мыналар жатады: 

(а) өтелуі келісімшарттың талаптарымен көзделмеген жалпы әкімшілік 

шығыстар; 

(b) өткізу бойынша шығындар; 

(с) өтелуі құрылысқа жасалған келісімшартпен көзделмеген зерттеулер мен 

талдамаларға жұмсалатын шығындар; және 

(d) нақты келісімшарт бойынша пайдаланылмайтын тоқтатылып қалған 

машиналар мен жабдықтардың амортизациясы. 

Құрылысқа жасалған келісімшарт бойынша шығындарға оған қол 

қойылған күннен бастап толық аяқтауға дейінгі кезең ішінде құрылысқа 
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жасалған келісімшартқа жатқызылатын шығындар жатады. Алайда 

келісімшартпен тікелей байланысты және оны жасасу үшін шеккен шығындар 

да, егер олар жеке анықталатын және сенімді түрде өлшенетін болса, сонымен 

бірге, егер келісімшарт жасалған болса, құрылысқа жасалған келісімшарт 

бойынша шығындардың бір бөлігі ретінде жатқызылады. Егер де келісімшарт 

жасауды қамтамасыз ету кезінде шеккен шығындар олардың туындауы 

кезеңінде шығыстар ретінде танылатын болса, егер келісімшарт келесі кезеңде 

жасалатын болса, олар құрылысқа жасалған келісімшарт бойынша 

шығындарға жатпайды. 

Бақылау сұрақтары 

1. Қандай қаржылық есепте түсім көрсетіледі? 

2. Банктердің салымдары бойынша пайыздардан түскен кірістер құрылыс 

компаниясының түсімі болып табыла ма? 

3. Құрылыс мердігерлігі шарттарын есепке алудың ерекшелігі неде? 

4. Қазақстандық кәсіпорындар үшін 11 ХҚЕС қолданудың негізгі 

қиындықтары неде? 

5. ХҚЕС сәйкес шығындардың негізгі элементтері қандай? 

6. Қалай бейнеленеді жалпы әкімшілік шығыстар бойынша ҒЗТКЖ 

бойынша мердігерлік шарттары? 

7. Өтелетін және өтелмейтін шығындарға не жатады? 

 

Тақырыбы № 8. ВАЛЮТАЛЫҚ БАҒАМДАРДЫҢ ӨЗГЕРУІН 

ЕСЕПКЕ АЛУ 

8. 1 Шетел валютасындағы операцияларды есепке алу 

 

Міндеттер: 

- "валюталық бағамдар өзгерістерінің әсері" ҚЕХС 21 мазмұнын зерделеу»; 

- шетелдік компаниялардың екі түрін ажырата білу; 

- шетелде филиалдары бар ұлттық компанияның қаржылық есептілігін есеп 

беретін компанияның валютасына қайта есептеу дағдыларын меңгеру; 

Операцияларды жүзеге асыру кезінде шетел валютасындағы ҚЕХС 21 

басшылыққа алу қажет. Кәсіпорын валюталық операцияларды екі тәсілмен 

жүзеге асыра алады: шетел валютасында деноминацияланған мәмілелер 

жасасу немесе шетелдік бөлімшені иелену. Бұдан басқа, кәсіпорын өзінің 

қаржылық есебін шетел валютасында ұсына алады. Мақсаты ХҚЕС 21 - 

анықтау, қандай түрде көрсетілуі қажет шетел валютасындағы операциялар 

және олардың қызметі шетелдік бөлімшенің қаржылық есеп-кәсіпорындар мен 

қалай өзгерте қаржылық есептілікті ұсыну валютасына аудару. Бұл ретте 

негізгі мәселелер: қандай айырбас бағамын (қандай курстар) қолдану және 

қаржылық есептілікте айырбастау бағамдарының өзгерістерінің әсерін қалай 

көрсету. 

Жабу бағамы – валюталардың баланс күнгі ағымдағы айырбас бағамы. 

Бағам айырмашылығы – шетелдік валюталар бірлігінің бірдей санын қайта 

есептеу нәтижесінде пайда болатын айырмашылық. 
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Валюта айырбастау бағамы – бір валютаны басқасына айырбастау 

коэффициенті. 

Әділ құн – жақсы хабардар, осындай операция жасағысы келетін, бір- 

біріне тәуелді емес тараптар арасында мәміле жасау кезінде активті 

айырбастауға немесе міндеттемені реттеуге болатын сома. 

Шетелдік валюта – ұйымның қолданыстағы валютасынан өзгеше 

валюта. 

Шетелдік қызмет - өз қызметі есеп беруші ұйым елінен немесе 

валютасынан өзгеше елде немесе валютада орналасқан немесе жүзеге асатын 

есеп беруші ұйымның еншілес, қауымдасқан, бірлескен ұйымы немесе 

филиалы болып табылатын ұйым. 

Қолданыстағы валюта – ұйым өз қызметін жүзеге асыратын негізгі 

экономикалық ортада пайдаланылатын валюта. 

Ақша баптары – қолда бар валюта бірліктері, активтер және валюта 

бірлігін нақты немесе белгіленетін сомаларда алу немесе төлеу жөніндегі 

міндеттемелер. 

Шетелдік қызметке таза инвестициялар – осы қызметтің таза 

активтеріндегі есеп беруші ұйым үлесінің шамасы. 

Ұсыну валютасы - қаржы есептілігі берілетін валюта. 

Ағымдағы валюталық бағам – дереу есеп айырысуға арналған айырбас 

бағамы. 

Ұйым өз қызметін жүзеге асыратын негізгі экономикалық орта, әдетте, 

ол өзінің ақша қаражатының негізгі бөлігін жинақтап, жұмсайтын орта болып 

табылады. Өзінің қолданыстағы валютасын анықтау кезінде ұйым мына 

факторларға көңіл бөледі: 

(а) валютаға: 

(і) тауарлар мен қызметтердің сату бағасына негізгі әсер ететін валютаға 

(ондай валюта - тауарлар мен қызметтердің сату бағасы көрсетілетін және 

солар бойынша есеп айырысатын валюта); және 

(іі) бәсекелестік күштері мен бәсекелестік ережелерін ұйым өндіретін 

тауарлар мен қызметтерге бағаны негізінен айқындайтын ел валютасы. 

(b) тауаурлар немесе қызметтер жеткізуге байланысты еңбек, материал және 

басқа шығындарға негізгі ықпал ететін валютаға (ондай валюта – көбінесе 

сондай шығындар көрсетілетін және өтелетін валюта). 

Төменде көрсетілген факторлар да ұйымның қолданыстағы 

валютасының белгілері бола алады: 

(а) ол қаржы қызметінің барысында жинақталатын қаражатты (яғни қарыз 

және үлес құралдарының эмиссиясы) білдіретін валюта болып табылады. 

(b) ол ұйым операция қызметінен түсетін түсімдерді әдетте өзінде қалдыратын 

валюта болып табылады. 

Шетелдік қызметтің қолданыстағы валютасын анықтау және 

қолданыстағы валютаны есеп беруші ұйым пайдаланатын валютамен 

теңдестіру кезінде көңіл бөлінетін тағы да бірқатар факторлар бар (бұл 

контексте есеп беруші ұйым өзінің шетелдік қызметін еншілес ұйымы, 
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филиалы, қауымдасқан ұйым немесе бірлескен қызмет арқылы жүзеге 

асыратын ұйым болып табылады): 

(а) мұндай шетелдік қызмет есеп беруші ұйым қызметінің жалғасы немесе 

едәуір дәрежеде дербес болып табылатын қызмет ретінде жүзеге асырыла ма; 

шетелдік қызметті жүзеге асырушы ұйым есеп беруші ұйымнан импорт 

бойынша алынатын тауарларды тек сататын және түскен түсімді оған 

аударатын болса, ол бірінші жағдайдың мысалы болып табылады. Шетелдік 

қызметті жүзеге асырушы ұйым ақша қаражаты мен басқа ақша баптарын 

жинақтайтын, шығын жұмсайтын, табысты қордалайтын және көбінесе өзінің 

жергілікті валютасымен қарыз алатын болса, ол екінші жағдайдың мысалы 

болып табылады. 

(b) есеп беруші ұйыммен операциялардың өз қызметін шетелдерде жүзеге 

асырушы ұйым қызметіндегі үлесі елеулі ме, әлде елеусіз бе; 

(с) шетелдік қызметтен келіп түсетін ақша қаражатының ағыны есеп беруші 

ұйымның ақша ағынына тікелей әсер ете ме, және де оны оның есебіне  

кідіріссіз аударуға бола ма; 

(d) шетелдік қызметтен қордаланатын ақша қаражатының ағыны орын алып 

отырған және, әдетте, күтілетін қарыз міндеттемелеріне есеп беруші ұйым 

тарапынан ақша қаражаты берілместен қызмет көрсетуге жеткілікті ме. 

Жоғарыда аталған индикаторлар бірдей сипатта болмаса, ал 

қолданыстағы валюта айқын болмаса, ұйым басшылығы, өз тәжірибесін 

негізге ала отырып, негіз қалайтын операциялардың, оқиғалардың және 

жағдайлардың экономикалық тиімділіктерін неғұрлым дәл білдіреді. Осындай 

жағдай шеңберінде ұйым басшылығы 9-тармақта тұжырымдалған негізгі 

индикаторларға басымдылық береді, ал 10 және 11-тарамақтарда көзделген, 

ұйымның қолданыстағы валютасы ретінде қандай валюта таңдап алынуы тиіс 

екенінің қосымша жанама дәлелдерін қамтамасыз етуге тиісті 

индикаторларды содан соң қарайды. 

Ұйымның қолданыстағы валютасы өзіне қатысты негіз қалаушы 

операцияларды, оқиғаларды және жағдайларды көрсетеді. Тиісінше, 

белгіленгеннен кейін, қолданыстағы валюта, жоғарыда аталған 

операцияларда, оқиғаларда және жағдайларда, өзгерістер болатыннан басқа 

жағадайларда басқа валютаға ауыстыруға жатпайды. 

Егер қолданыстағы валюта гиперинфляциялы экономика 

жағдайларында пайдаланылатын валюта болса, ұйымның қаржы есептілігі 

Гиперинфляция жағадайларындағы қаржы есептілігі 29 (IAS) ХҚЕС-ына 

сәйкес қайта есептелуге тиіс. Ұйым, мысалы, осы Стандартқа сәйкес 

белгіленуге тиістіден басқа валютаны (мысалы, өзінің бас ұйымының 

қолданыстағы валютасын) өзінің қолданыстағы валютасы ретінде қабылдай 

отырып, 29 (IAS) ХҚЕС-ына көзделген қайта есептеуден құтыла алмайды. 

Ұйымда шетелдік қызметтен алынуға немесе оған төленуге тиісті ақша 

бабы болуы мүмкін. Көз жетімді болашақта өзі бойынша есеп айырысу 

көзделмейтін бап, іс жүзінде, ұйымның сол шетелдік қызметке таза 

инвестициясының бір бөлігі болып табылады және есепте 32 және 33- 
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тарамақтарға сәйкес көрсетілуге тиіс. Мұндай ақша баптарына ұзақ мерзімді 

дебиторлық берешек немесе қарыздар қосылуы мүмкін. Оларға негізгі 

қызметке байланысты дебиторлық немесе кредиторлық берешектер 

қосылмайды. 

Қаржы есептілігін әзірлеу кезінде әрбір ұйым, шетелдік қызметі бар 

ұйым (мысалы, бас ұйым) немесе шетелдік қызметті жүзеге асырушы ұйым 

(мысалы, еншілес ұйым немесе филиал) болсын - өзінің қолданыстағы 

валютасын 9-14-тарамақтарға сәйкес белгілейді. Ұйым баптарды шетелдік 

валютамен өзінің қолданыстағы валютасына қайта есептейді және сондай 

қайта есептеу салдарын 20-37 және 50-тарамақтарға сәйкес қаржы 

есептілігінде көрсетеді. 

Есеп беруші көптеген ұйымдар бірқатар жекелеген ұйымдардан 

құралады (мысалы, бас ұйым мен бір немесе бірнеше еншілес ұйымдардан 

құралған топ). Әртүрлі (соның ішінде топ құрамындағы) ұйымдарда 

қауымдастырылған ұйымдарға немесе бірлескен қызметке инвестициялар 

болуы мүмкін. Оларда сондай-ақ филиалдар болуы мүмкін. Есеп беруші ұйым 

құрамындағы әрбір жеке ұйымның нәтижелері мен қаржы көрсеткіштерінің 

сол есеп беруші ұйым өзінің қаржы есептілігін беретін валютасына қайта 

есептелуі қажет. Осы Стандартқа сәйкес кез келген валютаны (немесе 

валюталарды) есеп беруші ұйымның ұсыну валютасы ретінде пайдалануға 

болады. Есеп беруші ұйым құрамындағы, қолданыстағы валютасы ұсыну 

валютасынан өзгеше кез келген жеке ұйымның нәтижелері мен қаржы 

көрсеткіштері 38-50-тарамақтарға сәйкес қайта есептеуге жатады. 

Сонымен қатар, осы Стандартқа сәйкес, қаржы есептілігін әзірлейтін 

жеке ұйым немесе қаржы есептілігін 27 Шоғырландырылған және жеке қаржы 

есептілігі (IAS) ХҚЕС-ына сәйкес әзірлейтін ұйым ондай есептілікті кез келген 

валютада (немесе валюталарда) ұсынуға құқылы. Егер ұйым өзінің 

қолданыстағы валютасынан өзгеше ұсыну валютасын пайдаланатын болса, 

оның нәтижелері мен қаржы көрсеткіштері де 38-50-тармақтарға сәйкес қайта 

есептеледі. 

 

Шетелдік валюталы операцияларды қолданыстағы валютамен 

көрсету 

Валютамен операция – шетелдік валютамен білдірілген немесе сонымен 

есеп айырысуды қажет ететін операция, соның ішінде ұйым: 

(а) бағалары шетелдік валютамен көрсетілген тауарларды немесе  

қызметтерді сатып алатын немесе сататын; 

(b) өтелетін немесе алынатын сома шетелдік валютамен көрсетілген 

қаражатты қарызға беретін немесе қарызға алатын; немесе 

(c) активтерді әлдебір басқа жолмен сатып алатын не сататын, немесе 

шетелдік валютамен көрсетілген міндеттемені өзіне алатын немесе өтейтін 

кезде пайда болатын барлық операциялар. 

Бастапқы тану кезінде қолданыстағы валютада шетелдік валютамен 

жасалатын операция шетелдік валюта сомасына қолданыстағы валюта мен 
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шетелдік валюта арасындағы операция жасалған күнгі ағымдағы валюта 

бағамын қолдану жолымен ескерілуге тиіс. 

Операция жасалған күн – Халықаралық қаржы есептілігінің стандартында 

көзделген тану өлшемдеріне сәйкестігі алғаш рет атап көрсетілген күн. 

Операция жасалған күнгі нақты бағаммен шамалас айырбас бағамы 

практикада жиі пайдаланылады, мысалы, бір апта немесе бір ай ішінде орташа 

бағамды сол кезең ішінде шетелдік валюталармен жасалған барлық 

операциялар үшін пайдалануға болады. Алайда, айырбастау бағамы елеулі 

ауытқитын жағдайда, кезең ішіндегі орташа бағамды пайдалану орынсыз 

болады. 

Әрбір есепті күнде: 

(а) шетелдік валютадағы ақша баптары жабу бағамын пайдалана қайта 

есептелуге тиіс; 

(b) тарихи құн бойынша ескерілген шетелдік валютадағы ақшалай емес 

баптар операциялар жасалған күнгі айырбастау бағамымен қайта есептелуге 

тиіс; 

(с) әділ құн бойынша бағаланған шетелдік валютадағы ақшалай емес баптар 

әділ құн анықталған күні қолданылған айырбастау бағамы бойынша қайта 

есептелуге тиіс. 

Баптың баланс құны қолданылатын басқа Стандарттар ережелерін 

ескере отырып анықталады. Мысалы, негізгі құралдарды 16 Жылжымайтын 

мүлік, үйлер мен жабдықтар (IAS) ХҚЕС-на сәйкес әділ құн бойынша немесе 

тарихи құн бойынша бағалауға болады. Баланс құнының тарихи құн негізінде 

немесе әділ құн негізінде анықталатынына қарамастан, егер ол құн шетелдік 

валютамен анықталған болса, ол кейін осы Стандартқа сәйкес қолданыстағы 

валютаға қайта есептелуге тиіс. 

Кейбір баптардың баланс құны екі немесе одан көп шамаларды 

салыстыру жолымен анықталады. Мысалы, қорлардың баланс құны 2 

Босалқылар (IAS) ХҚЕС-ына сәйкес өзіндік құнның және сатудың ықтимал 

таза құнының  ең  төмен шамасы болып табылады.  Нақ осылайша, 36 

Активтердің құнсыздануы (IAS) ХҚЕС-ына сәйкес, құнсыздану белгілері 

анықталған активтің баланс құны құнсызданудан келетін ықтимал шығындар 

және оның өтелетін сомасы есепке алынғанға дейін оның баланс құнының ең 

төмен шамасы болып табылады. Мұндай актив ақшалай емес актив болып 

табылатын және шетелдік валютада құнсызданатын кезде оның баланс құны: 

(а) өзіндік құнды, не сол шама анықталған күнгі айырбастау бағамы бойынша 

(яғни тарихи құн бойынша бағаланған баппен операция жасалған күнгі бағам 

бойынша) қайта есептелген баланс құнын; және 

(b) сатудың ықтимал таза құнын, не осы шама анықталған күнгі айырбастау 

бағамы бойынша (мысалы, есепті күнгі жабу бағамы бойынша) қайта 

есептелген өтелетін соманы салыстыру жолымен анықталады. 

Мұндай салыстыру нәтижесі мынадай болуы мүмкін: құнсызданудан 

келетін шығын қолданыстағы валютада мойындалады, бірақ шетелдік 

валютада мойындалмайды, немесе керісінше. 
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26. Бірнеше айырбастау бағамдары бар болған кезде осы операцияның ақша 

ағындары бойынша есеп айырысулар жүзеге асыруға болатын бағам немесе, 

егер сол ақша ағыны бағалау күнінде пайда болса, шот бойынша сальдо 

пайдаланылады. Егер екі валюта арасында айырбастау мүмкіндігі уақытша 

жоқ болса, айырбастау бағамы ретінде айырбастауды жүзеге асыруға болатын 

кейінгі алғашқы бағам пайдаланылады. 

 

 Бағам айырмашылықтарын тану 

39 (IAS) ХҚЕС-ы шетелдік валюталардағы баптарды хеджирлеудің 

есепке алынуына қолданылады. Хеджирлеудің есепке алынуын қолдану 

кейбір бағам айырмашылықтарын есепке алуды ұйымның осы Стандарт 

талаптарына сәйкес бағам айырмашылықтарын ескеруден басқаша есепке 

алуын талап етеді. Мәселен, 39 (IAS) ХҚЕС ақша ағындарын хеджирлеудің 

құралы бола алатын ақшалай емес баптар бойынша баға 

айырмашылықтарының бастапқыда капиталда, хеджирлеу тиімді болатын 

жағдайда көрсетілуін талап етеді. 

Ақша баптары бойынша есеп айырысу кезінде немесе ақша баптарын 

есепті кезең ішінде немесе бұрынғы қаржы есептілігінде бастапқы тану 

кезінде қайта есептелген бағамдардан өзгеше бағамдар бойынша қайта есептеу 

кезінде пайда болатын бағам айырмашылықтары пайдада немесе шығында 

олар пайда болатын кезеңде, 32-тармақта сипатталғаннан басқа жағдайларда, 

мойындалуға тиіс. 

Ақша баптары шетелдік валютамен операциялар кезінде пайда болатын 

және операция жасалған күн мен есеп айырысу күні арасындағы кезеңде 

айырбастау бағамында өзгеріс болатын кезде бағам айырмашылығы пайда 

болады. Операция мен ол бойынша есеп бір есепке алу кезеңінде жүзеге 

асырылатын болса, бағам айырмашылығы сол кезеңде мойындалады. Алайда, 

операциялар бойынша есеп айырысу оны жүзеге асыру кезеңінен кейінгі 

кезеңде жүзеге асырылатын болса, әрбір аралық кезеңде есептесу кезеңіне 

дейін мойындалатын бағам айырмашылығы айырбастау бағамдарының 

өзгеруімен анықталады. 

Ақшалай емес бап бойынша пайда немесе шығын тікелей капиталда 

мойындалған кезде ондай пайданың немесе ондай шығынның кез келген 

валюталық құрамдас бөлігі тікелей капиталда мойындалуға тиіс. Және, 

керісінше, ақшалай емес бап бойынша пайда немесе шығын пайдада немесе 

шығында мойындалған болса, сол пайданың немесе сол шығынның кез келген 

валюталық құрамдас бөлікті пайда немесе шығын ретінде мойындалуға тиіс. 

Есеп беруші ұйымның шетелдік қызметке таза инвестициясының бір 

бөлігі болып табылатын ақша бабы болып табылатын бағам 

айырмашылықтары есеп беруші ұйымның жеке қаржы есептілігінде, не 

шетелдік қызметтің жеке қаржы есептілігінде нақты жағдайға байланысты 

пайдада немесе шығында мойындалуға тиіс. 

Егер ұйым бухгалтерлік есепті және жазбаларды қолданыстағы 

валютадан өзгеше валютада жүргізетін болса, ол ұйым өзінің қаржы 
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есептілігін әзірлеген кезде барлық сомалар 20-26-тармақтарға сәйкес сол 

қолданыстағы валютаға қайта есептеледі. Нәтижесінде осы баптар 

қолданыстағы валютада бастапқыда есепке алынған кезде қолданыстағы 

валютада пайда болатын сомалар пайда болады. Мысалы, ақша баптары жабу 

бағамы бойынша қолданыстағы валютаға қайта есептеледі, ал тарихи құн 

бойынша ескерілген ақшалай емес баптар оларды танумен аяқталған операция 

жүзеге асырылған күндегі бағам бойынша қайта есептеледі. 

Өзінің қолданыстағы валютасын ауыстыру кезінде ұйым жаңа 

қолданыстағы валютаға қолданылатын қайта есептеу рәсімдерін басқа 

валютаға ауысқан күннен бастап преспективалы негізде қолдануға міндетті. 

Ұйымның қолданыстағы валютасы негіз қалайтын операцияларды, сол 

ұйымға қатысты оқиғалар мен жағдайларды бейнелейді. Тиісінше, 

қолданыстағы валюта анықталғаннан кейін оны басқа валютамен тек әлдебір 

негіз қалаушы операцияларда, оқиғалар мен жағдайларда өзгерістер болған 

кезде ғана ауыстыруға болады. Мысалы, тауарлар мен қызметтерді сату 

бағаларына басты ықпал ететін валютаның ауысуы ұйымның қолданыстағы 

валютасының ауыстырылуына әкеліп соғуы мүмкін. 

Қолданыстағы валюта ауыстырылуының салдары есепте перспективалы 

негізде бейнеленеді. Басқаша айтқанда, ұйым барлық баптарды жаңа 

қолданыстағы валютаға валюта ауыстырылған күндегі бағам бойынша қайта 

есептейді. Ақшалай емес баптарды қайта есептеу нәтижесінде алынған 

сомалар есепте олардың тарихи құны бойынша көрсетіледі. 

 

 Қолданыстағы валютадан өзгеше ұсыну валютасын пайдалану 

Ұйым өзінің қаржы есептілігін кез келген валютада (немесе 

валюталарда) ұсына алады. Егер ұсыну валютасы ұйымның қолданыстағы 

валютасынан өзгеше болса, ол өз нәтижелері мен қаржы көрсеткіштерін ұсыну 

валютасына қайта есептейді. Мысалы, топ құрамына түрлі қолданыстағы 

валюталарды пайдаланатын жекелеген ұйымдар кіретін кезде сол ұйымдардың 

әрқайсысының нәтижелері мен қаржы көрсеткіштері барлығы үшін ортақ 

валютамен көрсетіледі, мұның өзі шоғырландырылған қаржы есебін ұсынуға 

мүмкіндік береді. 

Қолданыстағы валютасы гиперинфляциялық экономика валютасы 

болып табылмайтын ұйымның нәтижелері мен қаржы көрсеткіштері төмендегі 

рәсімдерді пайдалана отырып басқа ұсыну валютасына қайта есептелуге тиіс: 

(а) ұсынылған әрбір баланс бойынша активтер мен міндеттемелер (яғни, соның 

ішінде салыстырмалы деректер) қаржылық жағдайға байланысты қаржылық 

есептеме жасалған күнгі жабу бағамы бойынша қайта есептеуге жатады; 

(b) пайда мен шығын туралы әрбір есеп бойынша кіріс пен шығыс (яғни, соның 

ішінде салыстырмалы деректер) операциялар жүзеге асырылған күнгі 

бағамдар бойынша қайта есептеуге жатады; және 

(с) пайда болатын барлық бағам айырмашылықтары капиталдың жеке 

компоненті ретінде мойындалуға тиіс. 
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Практикалық ой-мақсат бойынша, операциялар жүзеге асырылған күнгі 

айырбастау бағамымен шамалас бағам, мысалы, кезең ішіндегі орташа бағам, 

кіріс пен шығыс баптарын қайта есептеу үшін жиі пайдаланылады. Алайда, 

айырбастау бағамдарында елеулі ауытқулар болған жағдайда, кезең ішіндегі 

орташа бағамды пайдалану орынсыз. 

39(с)-тармақта өздері туралы айтылған бағам айырмашылықтары: 

(а) айырбастау бағамдары бойынша кіріс пен шығысты осы операциялар 

жүзеге асырылған күні, ал активтер мен міндеттемелерді – жабу бағамы 

бойынша қайта есептеу; 

(b) таза активтерді кезеңнің бас кезінде бұрынғы жабу бағамынан өзгеше жабу 

бағамы бойынша қайта есептеу нәтижесінде пайда болады. 

Бұл бағам айырмашылықтары пайдада немесе шығында тануға 

жатпайды, өйткені бағам айырмашылықтарының өзгеруі операциялар 

бойынша ақша қаражатының ағымдағы және болашақ ағындарына шамалы 

әсер етеді, немесе мүлдем әсер етпейді. Бағам айырмашылығы пайдада немесе 

шығында да, тікелей капиталда да мойындалған кіріс және шығыс баптары 

бойынша пайда болады. Бағам айырмашылықтары шоғырландырылған, бірақ 

толық емес меншікте болатын шетелдік қызметке жататын кезде қайта есептеу 

кезінде пайда болатын және азшылық үлесіне жатқызылатын жинақталған 

бағам айырмашылықтары шоғырландырылған баланстағы азшылық үлесінің 

бір бөлігі ретінде бөлінеді және мойындалады. 

Қолданыстағы валютасы гиперинфляциялы экономика валютасы болып 

табылатын ұйымның нәтижелері мен қаржы көрсеткіштері басқа ұсыну 

валютасына мына рәсімдерді пайдалана қайта есептелуге тиіс: 

(а) барлық сомалар (яғни, активтер, міндеттемелер, үлестік құралдар, кіріс 

пен шығыс, соның ішінде салыстырмалы деректер) ең соңғы есепті күнгі жабу 

бағамы бойынша қайта есептелуге тиіс; 

(b) сомалар гиперинфляциялы экономика валютасына қайта  есептелген  

кезде салыстырмалы сомалар ретінде бұрынғы жылғы тиісті қаржы 

есептілігінде ағымдағы жылға қатысты деп көрсетілген (яғни, баға 

деңгейіндегі кейінгі өзгерістерге немесе айырбастау бағамдарындағы кейінгі 

өзгерістерге түзетулер енгізілмеген) сомаларды міндетті түрде пайдалану 

керек. 

 

 Ақпаратты ашып көрсету 

Ұйым мыналарды: 

(а) пайдада немесе шығында бағам айырмашылықтарының сомасын,  39 

(IAS) ХҚЕС-ына сәйкес пайда немесе шығын арқылы әділ баға бойынша 

бағаланған қаржы құралдары бойынша пайда болғаннан басқаларын; және 

(b) капиталдың жеке компонентінде мойындалған таза бағам 

айырмашылықтарын және сол баға айырмашылықтары сомаларының кезең 

басында және аяғында салыстырып тексерулерді ашып көрсетуге міндетті. 
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Ұсыну валютасы қолданыстағы валютадан өзгеше болған кезде бұл 

факт, сондай-ақ қолданыстағы валютаның өзі, басқа ұсыну валютасы өзіне 

байланысты пайдаланылатын себеп көрсетілуге тиіс. 

Не есеп беруші ұйымның, не елеулі шетелдік қызметтің қолданыстағы 

валютасы ауыстырылған кезде бұл факт және қолданыстағы валютаны 

ауыстыру себебі ашып көрсетілуге тиіс. 

Жекелеген жағдайларда ұйым өзінің қаржы есептілігін немесе басқа 

қаржы ақпаратын оның қолданыстағы валютасы болып табылмайтын 

валютада ұсынады, бірақ бұл жағдайда 55-тармақтың талаптарын 

орындамайды. Мысалы, ұйым басқа валютаға өзінің қаржы есептілігінің 

кейбір баптарын ғана ауыстыра алады. Немесе өзінің қолданыстағы валютасы 

гиперинфляциялы экономика валютасы болып табылмайтын ұйым өзінің 

қаржы есептілігін басқа валютаға барлық баптарды ең соңғы жабу бағамы 

бойынша қайта есептеу жолымен ауыстыра алады. 

Ұйым өзінің қаржы есептілігін немесе басқа қаржы ақпаратын оның 

қолданыстағы валютасынан немесе ұсыну валютасынан өзгеше валютада 

ұсынған, бұл жағдайда 55-тармақтың талаптарын орындамайтын кезде ол: 

(а) мұндай ақпаратты қосымша, яғни Халықаралық қаржы есептілігінің 

стандарттарына сәйкес берілетін ақпаратқа қатысты емес ақпарат ретінде 

сәйкестендіруге; 

(b) қосымша ақпарат берілетін валютаны ашып көрсетуге; және 

(с) өзінің қолданыстағы валютасын және қосымша ақпаратты анықтау үшін 

пайдаланылған қайта есептеу әдісін ашып көрсетуге міндетті. 

Бақылау сұрақтары 

1. Функционалдық валюта дегеніміз не? 

2. Интеграцияланған шетелдік компанияның қаржылық есептілігін қандай 

валютада ұсыну керек? 

3. Валюталық тәуекел дегеніміз не? 

 

Тақырыбы № 9. ШОҒЫРЛАНДЫРЫЛҒАН ҚАРЖЫЛЫҚ ЕСЕПТІЛІК 

9.1 Шоғырландырылған есептіліктің мақсаты және ұғымы 

 

Міндеттер 

- бизнесті біріктіру себептерін және IFRS 3 мазмұнын түсіну; 

- сатып алу әдісінің мәнін түсіндіру; 

- шоғырландырылған қаржылық есептілікті жасау қажеттілігін негіздеу; 

- ҚЕХС 27-ке сәйкес шоғырландырылған қаржылық есептілікті дайындау 

принциптерін зерделеу; 

- сатып алу күніне шоғырландырылған қаржылық есептілікті дайындау. 

Қазіргі уақытта бүкіл әлемде, сондай-ақ Қазақстанда көптеген 

компаниялар дербес заңды тұлғалар бола отырып, кейде ұқсас, кейде 

кәсіпорын қызметінің сипаты бойынша әр түрлі топтарды біріктіретін топ 

құрамында жұмыс істейді. Мұндай кәсіпорындардың әрқайсысы қаржылық 

есептілікті жасайды,бұл ретте пайдаланушы кәсіпорынның қаржылық 
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жағдайы туралы дұрыс қорытынды жасай алмайды. Оған кәсіпорындар 

тобында қандай үдерістер болып жатқанын, шоғырландырылған (жиынтық) 

есептілікті жасауға мүмкіндік беретінін түсіну маңызды. 

Халықаралық стандарттар бизнес жүргізу үшін кәсіпорындар топтарын 

пайдаланудың тартымдылығын негіздейтін кейбір себептерді сипаттайды: 

рыноктарды кеңейту мүмкіндігі, ресурстарды неғұрлым тиімді пайдалану, 

бәсекелестерді жою, жеткізілімдердің тұрақтылығын қамтамасыз ету, 

экономикалық тәуекелдерді төмендету, циклділікті жою. 

Шоғырландырылған қаржы есептілігі – топтың біртұтас экономикалық 

ұйым дайындаған болып ұсынылатын қаржы есептілігі. 

Бақылау – ұйымның қаржылық және операциялық саясатын оның 

қызметінен пайда алатындай етіп басқару өкілеттігі. 

Топ - өзінің барлық еншілес ұйымдарымен бірге алынған бас ұйым. 

Азшылық үлесі – бас ұйым еншілес құрылымдары арқылы тікелей 

немесе жанама иелік етпейтін бір бөлігі. 

Бас ұйым – бір немесе бірнеше еншілес ұйымдары бар ұйым. 

Жеке қаржы есептілігі – бас ұйым, қауымдасқан ұйымның инвесторы 

немесе бірлесіп бақыланатын ұйымның кәсіпкері ұсынатын есептілік, мұнда 

инвестицияларды есепке алу есептілікте ұсынылатын нәтижелердің және 

инвестициялар объектілерінің таза активтерінің негізінде емес, тікелей қатысу 

үлесі негізінде жүргізіледі. 

Еншілес ұйым – басқа ұйым (бас ұйым деп аталатын) бақылайтын ұйым, 

оның ішінде серіктестік тәрізді корпорацияланбаған ұйым. 

Қауымдасқан ұйымның инвесторы немесе бірлесіп бақыланатын 

ұйымның кәсіпкері бас ұйым немесе еншілес ұйым бола алады. Мұндай 

жағдайларда осы Стандартқа сәйкес дайындалып ұсынылған 

шоғырландырылған қаржы есептілігі 28 Қауымдасқан ұйымдарға салынған 

инвестициялар (IAS) және 31 Бірлескен қызметке қатысу (IAS) Халықаралық 

стандарттарына сәйкес келетіндей етіп жасалуға тиіс. 

 

9.2. Шоғырландырылған есептілікті жасау рәсімі 

Шоғырландырылған есептілік шын мәнінде компаниялар тобының 

қаржылық жағдайы мен жұмыс нәтижелері туралы есепті білдіреді, ал бизнесті 

біріктіру есебін жасау үшін компания еншілес компанияның сатып алушысы 

болып табылады. Сатып алу фактісі (ҚЕХС 3Н сатып алу әдісі қолданылуы 

тиіс. Бас компания еншілес компанияның таза активтеріндегі үлеске ие 

болады, "еншілес" қаржылық және операциялық қызметті басқару құқығына 

ие болады, осылайша, аналық сатып алу) және әдістің атауында көрсетілген. 

Егер де және тек қана егер де: 

(а) бас ұйымның өзі басқа ұйымның толық немесе ішінара меншігіндегі 

еншілес ұйымы болып табылса және егер олай болмаған күнде дауыс беру 

құқығы жоқ иеленушілерді қосқанда, оның басқа иелік етушілері бас ұйымның 

шоғырландырылған қаржы есептілігін ұсынбайтыны туралы хабардар етілген 

болса және оған қарсылық білдірмесе; 
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(b) егер бас ұйымның борыштық немесе үлестік құралдары ашық нарықта 

(ішкі және шетелдік қор биржасында немесе жергілікті және аймақтық 

нарықтарды қосқанда, биржадан тыс нарықта) айналымда жүрмесе; 

(с) егер бас ұйым ашық нарықта қандай да бір құралдар класын шығару 

мақсатында  бағалы  қағаздар  жөніндегі  комиссияға  немесе   басқа  

реттеуші органға өзінің қаржы есептілігін жібермеген болса және жіберу 

барысында болмаса; және 

(d) егер осы бас ұйымның соңғы немесе кез келген аралық бас ұйымы еркін 

қол жету үшін Халықаралық қаржы есептілігінің стандарттарына сәйкес 

келетін шоғырландырылған қаржы есептілігін жарияласа, онда бас ұйым 

шоғырландырылған қаржы есептілігін ұсынудан босатылады. 

Бас ұйымның шоғырландырылған қаржы есептілігіне оның барлық 

еншілес ұйымдарының қаржы есептілігі кіргізілуі тиіс*. 

Бас ұйым еншілес ұйымдары арқылы ұйымның дауыс беру құқығының 

жартысынан астамына тікелей немесе тікелей емес ие болған жағдайда, 

мұндай иелену бақылауды қамтамасыз етпейтінін айқын көрсететін айрықша 

жағдайлардан басқа кезде бақылаудың болуы көзделеді. Егер бас ұйымның( ) 

(а) асқа инвесторлармен келісім бойынша дауыс беру құқығы бар акциялардың 

жартысынан көбін басқару мүмкіндігі болса; 

(b) жарғыға немесе келісімге сәйкес ұйымның қаржылық және операциялық 

саясатын айқындау өкілеттігі болса; 

(с) директорлар кеңесі немесе басқа ұйымның сондай басқару органы 

мүшелерінің көпшілігін тағайындау немесе ауыстыру құқығы болған бұл 

ретте ұйымды бақылауды осы кеңес немесе орган жүзеге асырса; немеce 

(d) директорлар кеңесінің немесе осындай басқару органының мәжілістерінде 

дауыс көпшілігіне ие болу мүмкіндігі болса, онда бас ұйым ұйымның дауыс 

беру құқығының жартысынан аспайтын мөлшеріне ие болған жағдайда да 

бақылау болады. 

Ұйым жазылу сертификаттарына, акциялар алуға арналған опциондарға, 

жай акцияларға айырбастауға болатын борыштық және үлестік құралдарға 

немесе орындау немесе айырбастау жағдайында осы ұйымды дауыс 

құқығымен қамтамасыз етуге немесе басқа ұйымның қаржылық және 

операциялық саясатын айқындауға (әлеуетті дауыс құқығы) қатысты 

мәселелерде басқа тараптың дауыс құқығын азайтуға қабілетті сол сияқты 

құралдарға ие бола алады. Басқа ұйым ие болып отырған әлуетті дауыс 

құқықтарын қосқанда, ағымдағы сәтте іске асырылатын немесе 

айырбасталатын әлуетті дауыс құқықтарының болуы және оның әсері 

ұйымның басқа ұйымның қаржылық және операциялық саясатын басқару 

қабілетін бағалау кезінде есепке алынады. Егер, мысалы, әлеуетті дауыс 

құқықтары болашақта белгілі бір күн немесе болашақ оқиға басталғанға дейін 

іске асырыла немесе айырбастала алмайтын болса, онда олар іске асырылатын 

немесе айырбасталатын болып табылмайды. 

Әлеуетті дауыс құқықтарының бақылаудың дәрежесін көтеру қабілетін 

бағалай отырып, ұйым басшылықтың талап-тілектерін және осындай 
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құқықтарды жүзеге асыру мен айырбастау мәселелеріндегі қаржылық 

мүмкіндіктерді қоспағанда, әлеуетті дауыс құқықтарына ықпал ететін 

фактілер мен жағдайларды (оның ішінде әлеуетті дауыс құқықтарын іске 

асыру талаптарын және басқа шарттық келісімдерді жеке-жеке немесе бір- 

бірімен байланыста) зерделейді. 

Еншілес ұйым инвестордың рөлін тәуекелді капиталы, өзара қоры, 

трасты немесе дәл сол сияқты құрылымы бар ұйым атқаратын себепті ғана 

шоғырландырудан шығарылмайды. 

Өзінің қызметі топтың құрамындағы басқа ұйымдардың қызметінен 

өзгеше болуы негізінде еншілес ұйым шоғырландырудан шығарылмайды. 

Мұндай еншілес ұйымдарды шоғырландыру және шоғырландырылған 

есептілікке қосу және шоғырландырылған қаржы есептілігіндегі олардың 

қызметінің әр алуан түрлері туралы қосымша мәліметтерді ашу маңызды 

ақпарат алуды қамтамасыз етеді. Мысалы, ақпаратты 8 Операциялық бөлімдер 

(IFRS) ХҚЕС-ының талаптарына сәйкес ашу топ ішіндегі қызметтің әр алуан 

түрлерінің ауқымын түсіндіруге көмектеседі. 

Еншілес ұйымның кірістері мен шығыстары 3 (IFRS) Халықаралық 

стандартында айқындалған сатып алу күнінен бастап шоғырландырылған 

қаржы есептілігіне кіргізіледі. Еншілес ұйымның табыстары мен шығыстары 

сатып алу күніндегі бас ұйымның шоғырландырылған қаржылық есебіндегі 

танылған активтер мен міндеттемелердің құндылығына негізделеді. Мысал 

үшін, сатып алу күнінен кейін толық табыстың шоғырланған есебінде 

танылған құнсыздану шығындары сатып алынған күнгі шоғырландырылған 

қаржылық есептегі танылған құнсызданған активтердің әділ құндарына 

негізделеді. Еншілес ұйымның пайдалары мен шығындары бас ұйымның 

еншілес ұйымға жетекшілігінің тоқтатылуы күніне дейін шоғырландырылған 

қаржылық есептілігіне енгізіледі. 

Бас ұйым еншілес ұйымды басқару құзыретінен екі немесе одан көп 

келісім (операциялар) арқылы айрылуы мүмкін. Дегенмен, кейде жағдайлар 

көптеген келісімдер бір операция ретінде есепке алынуы тиіс екендігін 

көрсетеді. Келісімдерді бір операция ретінде есепке алу-алмауды анықтағанда, 

бас ұйым келісімдердің барлық шарттары мен талаптарын және олардың 

экономикалық әсерлерін қарастыруы тиіс. Төмендегілердің біреуі немесе 

бірнешеуі бас ұйымның көптеген келісімдерді бір операция ретінде есепке 

алуы тиістігін көрсете алады: 

(a) Олар бір уақытта немесе бір-біріне қатысты жасалған. 

(b) Олар бір жалпы коммерциялық нәтижеге қол жеткізуге арналған бір 

операцияны құрайды. 

(c) Бір келісімнің пайда болуы, ең кемінде, бір басқа келісімнің пайда 

болуына байланысты болып табылады. 

(d) Өз алдына қарастырылған бір келісім экономикалық жағынан тиімсіз, 

бірақ басқа келісімдермен бірге қарастырылғанда экономикалық тиімді болып 

табылады. Бұған мысал–акцияларды бір рет сату нарықтан төмен бағаланған 

және кейінгі нарықтан жоғары бағаланған сатумен өтелген жағдай. 
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34. Егер бас ұйым еншілес ұйымды басқару құзыретінен айрылса, ол: 

(a) еншілес ұйымның (кез келген гудвиллмен қоса) активтерді және 

міндеттемелерді тануды олардың баланстық құны бойынша басқарудан 

айрылу күні тоқтатады; 

(b) бұрынғы еншілес ұйымдағы кез келген бақыланбайтын пайыздардың 

баланстық құнын тануды басқарудан айрылу күні тоқтатады (оларға 

жатқызылатын басқа толық табысының кез келген компоненттерімен қоса); 

(c) мыналарды тануды тоқтатады: 

(i) нәтижесінде басқарудан айрылуға әкелген операциядан, оқиғадан 

немесе жағдайлардан қабылданған (егер қабылданса) сыйақының әділ құнын; 

және 

(ii) егер нәтижесінде басқарудан айрылуға әкелген операция еншілес 

ұйымның акцияларын иелерге иелер ретінде үлестірумен бірге жүрсе, сол 

үлестіруді; 

(d) бұрынғы еншілес ұйымда сақталған кез келген инвестицияны оның 

басқарудан айрылу күнгі әділ құны арқылы таниды; 

(e) 35 тармақта анықталған сомаларды пайда немесе шығынға қайта 

жіктейді немесе егер басқа ХҚЕС-тары бойынша талап етілсе, таратылмаған 

табысқа тікелей аударады; және 

(f) нәтижесінде шығатын айырмашылықты кіріс немесе шығыс ретінде бас 

ұйымға жатқызылатын пайда немесе шығын арқылы таниды. 

Егер бас ұйым еншілес ұйымды басқару құзыретінен айрылса, бас ұйым 

басқа толық табыс арқылы танылған сол еншілес ұйымға қатысты барлық 

сомаларды бас ұйым қатысты активтер мен міндеттемелерді тікелей сатқанда 

талап етілетіндей тұрғыдан есепке алуы тиіс. Сондықтан егер бұрын басқа 

толық табыс арқылы танылған кіріс немесе шығыс пайда немесе шығынға 

қатысты активтер мен міндеттемелерді сатқанда қайта жіктелетін болса, бас 

ұйым еншілес ұйымды басқару құзыретінен айрылғанда, кіріс немесе 

шығысты үлестен пайда немесе шығынға (қайта жіктеу өзгерісі ретінде) қайта 

жіктейді. Мысалы, егер еншілес ұйымның сату үшін мүмкіншілікті активтері 

бар болса және бас ұйым еншілес ұйымды басқару құзыретінен айырса, бас 

ұйым бұрын басқа толық табыс арқылы танылған кіріс немесе шығысты сол 

активтерге қатысты пайда немесе шығынға қайта жіктеуі тиіс. 

 

9.3 Қауымдасқан компанияларға инвестицияларды есепке алу 

Көптеген компаниялар қаражатты басқа кәсіпорындарға инвестициялау 

объектісінің қаржылық және шаруашылық саясатын басқаруға мүмкіндік 

бермейтін көлемде және бірлескен қызметке сәйкес келмейтін нысанда 

инвестициялайды. Дегенмен, егер инвестор Инвестициялар объектісін 

бақылай отырып, оның қаржылық немесе операциялық саясаты бойынша 

шешімдер қабылдауға қатысса,бұл оның инвестицияланатын компанияға 

елеулі әсер ететінін білдіреді. 

Мұндай инвестициялар объектісі қауымдасқан компания атауын алды. 
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Ұйым жеке қаржы есептілігін дайындаған кезде, еншілес, бірлесіп 

бақыланатын және қауымдасқан ұйымдарға салынған инвестициялар жөнінде 

есеп беруі тиіс: 

(а) бастапқы құны бойынша, немесе 

(b) 39 (IAS) Халықаралық қаржы есептілігі стандартына сәйкес көрсетілуі 

тиіс. 

Әрбір инвестиция санаты үшін есептің осындай әдісі қолданылуға тиіс. 

Бастапқы құны бойынша есеп берілген инвестициялар жөнінде, олар 5 (IFRS) 

ХҚЕС-ына сәйкес сатуға арналған (немесе сатуға арналған деп жіктелетін 

шығаруға арналған топқа қосылған) ретінде жіктелгенде 5 Сатуға арналған 

ұзақ мерзімді активтер және тоқтатылған қызмет (IFRS) ХҚЕС-ына сәйкес 

есеп берілуі тиіс. Осы жағдайларда 39 (IAS) Халықаралық қаржы есептілігі 

стандартына сәйкес инвестицияларды есептеу мөлшері өзгертілмеуі тиіс. 

Бас ұйым өз тобының құрылымын жаңа ұйымды өз бас ұйымы ретінде 

құру арқылы төмендегі талаптарға сай жолмен танығанда: 

(а) жаңа бас ұйым бастапқы бас ұйымды басқаруды бастапқы бас ұйымның 

бар үлестік құралдар орнына үлестік құралдар шығару арқылы қолға алады; 

(b) жаңа топтың және бастапқы топтың активтері және міндеттемелері 

тікелей қайта ұйымдастыру алдында және одан кейін бірдей болады; және 

(с) қайта тану алдында бастапқы бас ұйымның иелері тікелей қайта 

ұйымдастыру алдында және одан кейін бастапқы топтың және жаңа топтың 

нетто-активтеріндегі бірдей абсолютті және салыстырмалы пайыздарға ие 

болады. 

Стандарт ашық қол жеткізуге арналған жеке қаржы есептілігін қандай 

ұйымдар жасауға тиіс екенін белгілемейді. 38 және 40-43-тармақтар ұйым 

Халықаралық қаржы есептілігінің стандарттарына сәйкес келетін жеке қаржы 

есептілігін жасағанда қолданылады. Ұйым сондай-ақ 10-тармақта көзделген 

ерекше жағдай қолданыста болған жағдайдан басқа кезде 9-тармақтың 

талаптарына сәйкес ашық қол жеткізуге арналған шоғырландырылған қаржы 

есептілігін жасайды. 

39 (IAS) Халықаралық қаржы есептілігі стандартына сәйкес 

шоғырландырылған қаржы есептілігінде есепке алынуға тиіс бірлесіп 

бақыланатын және қауымдасқан ұйымдарға салынған инвестициялар 

инвестордың жеке қаржы есептілігінде де міндетті тап сондай жолмен есепке 

алынуға тиіс. 

 

9. 4 Ақпаратты ашу 

Шоғырландырылған қаржы есептілігінде мынадай ақпарат ашып 

көрсетілуге тиіс: 

(а) бас ұйым еншілес ұйымдар арқылы тікелей немесе жанама түрде дауыс 

құқығы бар акциялардың жартысынан астамына ие бола алмайтын бас ұйым 

мен еншілес ұйымның арасындағы қатынастардың сипаты; 
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(b) еншілес ұйымдар арқылы дауыс құқығы бар инвестициялар объектісі 

акцияларының жартысынан астамына тікелей немесе жанама түрде ие болу 

бақылауды қамтамасыз етпейтін себептер; 

(c) шоғырландырылған қаржы есептілігін дайындау кезінде еншілес 

ұйымның қаржы есептілігі пайдаланылған және бас ұйымның есептік күні мен 

есептік кезеңіне сәйкес келмейтін күні немесе кезеңде жасалған кезде еншілес 

ұйымның қаржы есептілігін жасау күні, сондай-ақ басқа есептік күн мен кезең 

пайдаланылатын себептер; 

(d) еншілес ұйымдардың дивидендтер түрінде, кредиттерді немесе 

аванстарды қайтару түрінде бас ұйымға қаражат аудару жөніндегі 

мүмкіндігінің кез келген елеулі шектеулерінің сипаты мен дәрежесі (мысалы, 

заемдар туралы келісімдердің немесе реттеуші органдардың талаптарының 

нәтижесі тәрізді); 

(e) бас ұйымның басқарудан айрылуға әкелмейтін еншілес ұйымдағы иелік 

пайызының кез келген өзгерістерінің бас ұйымның иелеріне жатқызылатын 

үлеске әсерін көрсететін кесте; және 

(f) егер еншілес ұйымды басқарудан айрылса, бас ұйым 34 тармаққа сәйкес 

бар болса,танылған кіріс немесе шығысты ашып көрсетуі тиіс және 

төмендегілерді ашып көрсетуі тиіс: 

(i) бұрынғы еншілес ұйымды сақталған кез келген инвестицияны оның 

басқарудан айрылу күнгі әділ құны арқылы тануға жатқызылатын сол кіріс 

немесе шығыстың бөлігін; 

(ii) кіріс немесе шығыс танылған толық табыс жөніндегі есептіліктегі 

желілік бап(тарды)ты (егер толық табыс жөніндегі есептілікте бөлектеп 

ұсынылмаған болса). 

Шоғырландырылған қаржы есептілігін дайындамауды шешкен бас 

ұйым үшін жеке қаржы есептілігі жасалған кезде мұндай жеке қаржы 

есептілігінде мынадай ақпарат ашып көрсетілуге тиіс: 

(а) бұл қаржы есептілігі жеке қаржы есептілігі болып табылу фактісі; 

шоғырландыруға қойылатын талаптардан алып тастау қолданылғандығы; 

атауы, тіркелген немесе ұйым орналасқан, шоғырландырылған, ашық қол 

жеткізу үшін шығарылған қаржы есептілігі Халықаралық қаржы есептілігінің 

стандарттарына сәйкес келетін ел; осы шоғырландырылған қаржы есептілігін 

алу мүмкін болатын мекенжайы; 

(b) атауын, тіркелген немесе орналасқан елін, иелену  үлестерінің 

арақатысын және тең болмаған жағдайда дауыс құқығының арақатысын 

қосқанда, еншілес, бірлесіп бақыланатын және қауымдасқан ұйымдарға 

салынатын елеулі инвестициялардың тізбесі; және 

(с) (b) тармағында аталған инвестицияларды есепке алу үшін қолданылатын 

әдісті сипаттау. 

Егер жеке қаржы есептілігін бірлесіп бақыланатын ұйымда үлесі бар 

кәсіпкер немесе қауымдасқан ұйымның инвесторы ретіндегі бас ұйым (42- 

тармақта қарастырылатын бас ұйымнан басқа) жеке қаржы есептілігін жасаса, 
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онда мұндай жеке қаржы есептілігінде мынадай ақпарат ашып көрсетілуге 

тиіс: 

(а) осы есептіліктің жеке қаржы есептілігі болып табылу фактісі, сондай-ақ 

бұл есептіліктің оған қойылатын заң талаптары болмаған жағдайда жасалу 

себептері; 

(b) атауын, тіркелген немесе орналасқан елін,  иелену  үлестерінің 

арақатысын және тең болмаған жағдайда дауыс құқығының арақатысын 

қосқанда, еншілес, бірлесіп бақыланатын және қауымдасқан ұйымдарға 

салынатын елеулі инвестициялардың тізбесі; және 

(с) (b) тармағында аталған инвестицияларды есепке алу үшін қолданылатын 

әдісті сипаттау; сондай-ақ 28 (IAS) және 31 (IAS) Халықаралық 

стандарттарына сәйкес жасалған, соған жататын қаржы есептілігіне сілтеме 

болуға тиіс. 

Бақылау сұрақтары 

1. Байланысты Тараптар берген кепілдіктер туралы ақпаратты жиынтық 

қаржылық есептілікте ашу қажеттілігі бар ма? 

2. Бизнесті біріктіру дегеніміз не? 

3. Бақылау дегеніміз не? 

4. Бизнесті біріктіру бойынша мәмілелерді есепке алу үшін қандай әдіс 

қолданылады? 

5. Сатып алынған Бизнестің активтері, міндеттемелері және шартты 

міндеттемелері Біріккен компанияның шоғырландырылған балансына қандай 

құн бойынша енгізіледі? 

6. Гудвилл дегеніміз не? 

7. Қандай жағдайда бір компания бақылау деген не? 

8. Сатып алуға шығындар қалай анықталады? 

9. Сатып алу әдісін қолдану кезіндегі әрекеттердің дәйектілігі қандай? 

10. Азшылық үлесі қалай пайда болады? 

11. Қауымдастырылған компанияны не сипаттайды? 

12. Қауымдастырылған компания еншілес компаниядан немен 

ерекшеленеді? 

15. Бірлескен компания еншілес және қауымдасқан компаниядан немен 

ерекшеленеді? 

16. Бірлесіп бақыланатын актив пен мерзімінен бұрын жалға алынатын 

актив арасындағы айырмашылықтар қандай? 

17. Бірлесіп бақыланатын операциялар бірлесіп бақыланатын компаниядан 

немен ерекшеленеді? 
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