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КІРІСПЕ 

 

 

Жоғары білікті бухгалтер дайындау бірнеше кезеңнен тұрады, бір 

пәннен басқа мамандыққа біртіндеп ауысады. Мамандыққа кіріспе 

«Бухгалтерлік есептің негіздері» басталады, онда қаржылық есептің 

элементтерін тану ережелеріне теориялық негіздеме беріледі. Пән 

қаржылық және басқарушылық есеп теориясын қамтиды, студенттің 

барлық тақырыптар бойынша дозаланған ақпаратпен қамтамасыз ету 

арқылы қаржылық есептіліктің элементтеріне көшеді. 

Келесі кезеңде «Қаржылық есеп-1» сол тақырыптарды тереңдетіп, 

бухгалтерді талдаушы деңгейіне жеткізеді. Бұл тәртіпті білу бухгалтерге 

стандарттарға сәйкес қаржылық есептіліктегі есептік ақпаратты дұрыс 

түсіндіруге және ашуға мүмкіндік береді.  

«Қаржылық есеп-2» пәнін оқып-үйрену пәні корпоративтік 

корпоративтік инвестициялардың нәтижесінде туындайтын бизнес-

операциялар болып табылады. Бұл білім бухгалтерге қаржы 

менеджерінің деңгейіне жетуге көмектеседі. 

Басқа компанияның дауыс беретін акцияларын сатып алудың әдеттегі 

тәртібіне және үлеске байланысты сатып алушы белгілі бір мәртебеге ие 

болады. Бұл мәртебе инвесторға инвестицияланған компанияның кірісіне 

ықпал ету және бөлісу құқығын береді. 

Инвестордың 50% -дан астамы инвестордың инвестицияланған 

компанияның үлесімен (жарғылық капиталында) бақылау құқығымен 

инвестициялауы осы пәнді зерттеу объектісі болып табылатын бас 

компания мен оның еншілес ұйымы арасындағы қарым-қатынасты 

қалыптастырады. Іс жүзінде, инвестор бұған шектелмейді, бірақ 

экономикалық пайданы алу үшін қатысушылардың кірістілігін арттыру 

және кәсіпкерлік белсенділікті арттыру үшін инвестицияланған 

компаниямен мәмілелер жасайды. 

Тереңдетілген қаржылық есептілік қаржы есептілігінің элементтерін - 

активтерді, міндеттемелерді, капиталды, кірістер мен шығыстарды 

шоғырландыру мәселелерін шешуге бағытталған - негізгі серіктестік 

тобының мүшелері. 

Қаржылық есептілікті шоғырландыру деңгейінде осы бухгалтерлік 

объектілер бұрын Бухгалтерлік есеп және қаржылық есеп-қисап негіздері 

пәндері бойынша белгісіз болған ерекшеліктері бар. 

Қаржылық есепке терең білім алу білімі студенттің жалпы мамандық 

бойынша жеткілікті дайындығы кезінде мүмкін болады. 
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1. АҚША АҒЫМЫН ДИСКОНТТАУ. БОЛАШАҚТЫҚ ЖӘНЕ 

АҒЫМДЫҚ ҚҰН 

 

 

1.1 Ақша ағымын дисконттау, оның қажеттілігі мен қолдану 

аясы  

 

Ақша ағымы – ақшаның түсуі мен төленуі. Ақшаға уақыттық құн 

қағидасы тән. Ақша қолда бар мезетте оның номиналдық құны ағымдық 

құнына тең. Мысалы, қолма-қол 5 мың теңгенің номиналы – 5 мың, 

ағымдық құны да 5 мың. Егер осы ақша 3 айға қарызға берілсе, мерзім 

соңында қайтарылғанда оның қайтарым құны 5 мыңнан арзан сезіледі, 

номиналы 5 мың болса да. Осы құбылыс ақшаның құнының уақытқа 

байланысты өзгеретінін көрсетеді. 

Осыған байланысты, есепте ақшаның ағымдық құны қолданылады. 

Неліктен? 

 Ақша таза пайда табу үшін керек. Таза пайда – ол есептелген 

табыс пен есептелген шығыстың айырмасы, демек ақша саны мен таза 

пайда бір-біріне саны және сипаты жағынан тең емес. Сондықтан пайда 

мен залал туралы есеп берудегі таза пайда мен банктегі шотта жатқан 

ақшаның сомасы әрқашан тепе-тең болмайды.  

 Қаржылық салымдар қосымша таза пайда табу үшін жасалады. 

Есепте таза пайда салым (ақша) сомасынан көп болуы мүмкін, бірақ 

ақшаның ағымдық құнын есепке алмаса, инвестор ұтылып қалғанын 

білмейді. 

 Қаржылық салымдардың қайтымы салынған ақшаның орнын соған 

тең таза пайдамен жабылуымен сипатталады. Осы жерде инвестиция 

ретінде салынған ақшаны оның ағымдық құнымен соған тең, не артық 

ақша көлемінде қайтарып алған жөн.  

Мысалы,  

3 миллион теңгеге микроавтобус сатып алдыңыз. Оны жолаушылар 

тасуға шығардыңыз, жыл сайын 600,000 теңге таза ақша түсімін алуды 

жоспарлап отырсыз. Сонда микроавтобус оны сатып алуға салынған 3 

миллион теңгені қандай мерзім ішінде қайтарады? 

Есептің шешуі әртүрлі.  

Оның бірі – құнын қайтару мерзімі – 5 жыл (3 миллион/600 мың). 

Бірақ 600 мың теңге жыл сайын 5 жыл ішінде түсіп отырады. Бірінші 

жылы түскен 600 мың теңге мен бесінші жылы түскен 600 мың теңгенің 

құны бір-біріне тең емес. Сондықтан микроавтобус сатып алуға салынған 

инвестицияны 5 жыл көлемінен артық уақытта қайтаруы ықтимал.Осы 

мысал көрсеткендей, салымдардың қайтымын ағымдық құнмен есептеу 

керек. Ол үшін ақша ағымын дисконттау керек. 
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Дисконтталған құн = ағымдық құн = уақытына сәйкестендірілген құн 

– бәрі бір түсінік. 

Ақша ағымын дисконттау инфляция мен дефляцияға тәуелді емес. 

 

1.2 Пайыздар және болашақтық құн 

 

Пайыздар (сыйақылар) – ақшаны қарызға бергеннен (инвестиция 

ретінде салудан) түсетін өсімпұл. 

Пайыздар қарапайым және күрделі болуы мүмкін. 

Қарапайым пайыздар – салымның негізгі сомасынан есептелген 

өсімпұл. 

Мысалы.  

3 жылға 10 пайыз мөлшерлемемен 100 теңгені депозитке салдыңыз. 

Есептеме: 

1 жыл   100 х 0.10 = 110  (пайыз сомасы 10 теңге) 

2 жыл   100 х 0.10 = 110  (пайыз сомасы 10 теңге) 

3 жыл   100 х 0.10 = 110  (пайыз сомасы 10 теңге) 

 3 жыл ішінде   пайыз сомасы 30 теңге 

Күрделі пайыздар – салымның негізгі сомасына қоса оған өскен 

пайызға есептелген өсімпұл. 

Есептеме: 

1 жыл   100 х 0.10 = 110  (пайыз сомасы 10 теңге) 

2 жыл   110 х 0.10 = 121  (пайыз сомасы 11 теңге), 21 = 10+11 

3 жыл   121 х 0.10 = 133  (пайыз сомасы 12 теңге), 33 = 

10+11+12 

 3 жыл ішінде   пайыз сомасы 33 теңге 

Жоғарыда көрсеткендей күрделі пайызбен есептелген сыйақы 3 

теңгеге артық. 

Осы күрделі пайыздар арқылы болашақтық құн анықталады. Алдағы 

уақытқа қарай саналған құн болашақтық құн. 

 
  (100)  110  121  133 

 0  1  2  3 

Мысалы:  

Инвестор 3 жылға 1,000 теңгені 10 пайыздық мөлшерлемен салды. 

1 жылдың аяғында: 1,000+(1,000х10%)=1,000х(1+0.10)=1,000+100= 

1,100 оның ішінде пайыз сомасы 100 теңге; 

2 жылдың аяғында: 1,100 х (1+0.10) = 1,210 оның ішінде пайыз 

сомасы 100 теңге 1 жылға, 110 теңге 2 жылға; 

3 жылдың аяғында: 1,210 х (1+0.10) = 1,331 оның ішінде пайыз 

сомасы 100 теңге 1 жылға, 110 теңге 2 жылға, 121 теңге 3 жылға. 

Немесе: 1,000 х (1,1) = 1,100 
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 1,000 х (1,1)х(1,1) = 1,210 

 1,000 х (1,1)х(1,1)х(1,1) = 1,331 

Осы мысалдар күрделі пайыздарға есептемелер. 

Болашақтық құн осы мезетте салынған (қарызға берілген) соманың 

болашақтағы құны. 

Болашақтық құнды келесі формула арқылы есептеуге болады: 

 

FV = PV x (1+r)
n
 

мұнда  

FV (future value) - болашақтық құн 

PV (present value) –ағымдық құн 

r (rent)–пайыздық мөлшерлеме, бөлшек түрінде 

n–кезеңдер саны 

 

Тапсырма. 

2,000 теңге салымды 10% мөлшерлемемен есептеңіз: 5 жылға; 6 

жылға. 

Шешімі. 

Болашақтық құн: 

a) 5 жылға = 2,000  x (1+0.10)
5 
= 2,000 x 1,61051 = 3,221.02; 

b) 6 жылға = 2,000  x (1+0.10)
6 
= 2,000 x 1,77156 = 3,543.12. 

Пайыздар сомасы: 

a) 5 жылда = 3,221 - 2,000 = 1,221 

b) 6 жылда = 3,543 - 2,000 = 1,543 

 

Осы есептемеге С-3 кестесін қолдануға болады: 

5 жыл мен 10% тұсында = 1,61051 

6 жыл мен 10% тұсында = 1,77156. 

С-3 кестесінің аты – 1а.б. кезең сайынғы болашақтық құны. 

 

1.3 Ағымдық (дисконтталған)құн 

 

Ағымдық (дисконтталған) құн – болашақтағы ақша ағымының 

дисконтталған құны, яғни осы мезетке сәйкестендірілген құны. 

Болашақтық құнды кері қайтара санау - дисконттау деп аталады. 

Күрделі пайыздарды кері қайтара санау арқылы ағымдық құн 

анықталады.  

 

  (100)  110  121  133 

 0  1  2  3 

 

Ағымдық құнды келесі формула арқылы есептеуге болады: 
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PV = FV x 
 

      
 

 

мұнда  

PV (present value) – ағымдық құн 

FV (future value) - болашақтық құн 

r (rent) – пайыздық мөлшерлеме, бөлшек түрінде 

n – кезеңдер саны 

 

Тапсырма. 

5-ші жылдың соңында 3,221 теңге алу үшін 10% мөлшерлемемен 

қанша ақша салу керектігін есептеңіз: 

 

Шешімі. 

Ағымдық  құн: 

PV = 3,221  x 
 

         
= 3,221  x 

 

       
= 3,221  x 0.62093 = 2.000 

 

Осы есептемеге С-1 кестесін қолдануға болады: 

5 жыл мен 10% тұсында дисконт факторы = 0.62093 

С-1 кестесінің аты – 1а.б. кезең сайынғы ағымдық құны. 

 

1.4 Аннуитет  

 

Аннуитет – белгілі бір жылдар бойына өзара тең уақыттық 

аралықтарда бірбағытты тізбектелген төлемдер ағымы.  

«Анно» деген сөз ертеректе «жыл» дегенді білдірді, ал қазіргі уақытта 

«кезең» мағынасында қолданылады.Ақша ағымының түсуі мен төленуі 

мезетіне сай аннуитет - пренумерандо, постнумерандо болып бөлінеді. 

Пренумерандо – ақша ағымының әр кезең басында түсуі не төленуі. 

Постнумерандо – ақша ағымының әр кезең аяғында түсуі не төленуі. 

Мерзіміне сай аннуитет – мәңгілік (вечный) аннуитет, тұрақты 

(постоянный) аннуитет, сонымен қатар «бір белгісізі бар аннуитет» 

болуы мүмкін. Соңғысына мысал – зейнетақы аннуитеті. 

 

1.5 Аннуитеттің болашақтық және ағымдық құны 

 

Аннуитеттің болашақтық құны – аннуитетке кірген әрбір 

төлемнің болашақтық құндарының қосынды сомасы. 
 

Тапсырма. 

Постнумерандо - 3 жыл бойына 10% мөлшерлемемен 250 теңгеден 

салымның болашақтық құнын есептеңіз. FVA – қанша? 

 

   250  250  250 
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 0  1  2  3 

       302.50 

        275.00 

        250.00 

      FVA – 827.50 

 

Немесе  

FV1 =  250 x (1+0.10)
2
 = 250 x 1.1

2
 = 250 x 1.21 = 302.50 

FV2 =  250 x (1+0.10)
1
 = 250 x 1.1

1
 = 250 x 1.1   = 275.00 

FV3 =  250 x (1+0) = 250 x 1 =  250 x  1     = 250.00 

                      750   FVA =  250 x 3.31 = 827.50 

Осы есептемеге С-4 кестесін қолдануға болады:3 жыл мен 10% 

тұсында = 3.31 

С-4 кестесінің аты –Аннуитеттің болашақтық құны. 

 

Аннуитеттің ағымдық құны – аннуитетке кірген әрбір төлемнің 

ағымдық құндарының қосынды сомасы. 

Тапсырма. 

Постнумерандо - 3 жыл бойына 10% мөлшерлемемен 250 теңгеден 

салымның ағымдық құнын есептеңіз. PVA – қанша? 
 

    250  250  250 

  0  1  2  3 

227 

 207 

 185 

 622 

Немесе  

PV1 = 250 x 
 

         
= 250 x 

 

    
=250 x 0.9091 = 227 

PV2 =  250x 
 

         
= 250 x 

 

    
=250 x 0.8264 = 207 

PV3 =  250 x  
 

         
= 250 x 

 

    
=250 x0.7513= 185 

                 750          PVA = 250 x 2.4848 = 622 

 

Осы есептемеге С-2 кестесін қолдануға болады:3 жыл мен 10% 

тұсында аннуитет факторы = 2.4848. С-2 кестесінің аты –Аннуитеттің 

ағымдық құны. 

 

1.6 Өткен тақырыпты пысықтауға арналған есептер мен 

жаттығулар 

 

1. есеп 
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Төмендегі суретке қарап, оның қандай аннуитет екенін анықтаңыз. 

Сонымен қатар 10 пайыздық мөлшерлемемен инвестицияның 

қайтарымын есептеңіз. 

 

(3,000,000) 600,000 600,000 600,000 600,000 600,000 

 

0        1                 2                3                   4                  5 

Шешімі: 

a) 10 пайыздық бес жылдық аннуитет; 

b) PVA =600,000 x 3.7907 = 2,274,420теңге; 
 

Қорытынды:  

5 жыл бойына 600,000 теңгеден барлығы номиналы 3,000,000 теңге 

таза ақша түсті. Бірақ, ақшаның уақыттық құнына сай инвестицияға 

салынған 3,000,000 толығынан қайтарылған жоқ (3,000,000-2,274,420) = 

725,580 (жетпей тұр).  

Ағымдық құны 3,000,000-ға тең ақша ағымы 7 жылдан аса уақытта 

қайтады. Өйткені 8 жылдық аннуитет факторы 5.3349 (кесте С-2), оны 

600,000 көбейтсең 3,200,940 теңге болады. Ал мына инвестицияның 

ағымдық құны 3,000,000 теңге болса, онда қайтарымы болғаны. 
 

Жаттығу: 

Осы есептің шарты бойынша 5 жыл бойына ағымдық құндарын 

есептеп жаттығыңыз және сызбасын көрсетіңіз: 

PV1 = 

PV2= 

PV3= 

PV4 = 

PV5 = 

 

2. есеп 

Төмендегі суретке қарап қандай аннуитет екенін анықтаңыз. 

Сонымен қатар 10 пайыздық мөлшерлемемен инвестицияның 

қайтарымын есептеңіз. 

 

(3,000)  1,500  (800)  2,400  2,400 

 

        0         1                  2                   3                   4 

 

Шешімі: 

a) Аралас ақша ағымы, тек қана соңғы екі жылда 10 пайыздық 

тұрақты аннуитет; 

b) PV = 4,145 теңге; инвестицияның таза қайтарымы 1,145 =(4,145-

3,000) 
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Есептемелер: 

PV1 =  1,500x 
 

         
= 1,500 x 

 

    
= 1,500  x 0.9091 = 1,364 

PV2 =   (800) x  
 

         
=  (800)x

 

    
=  (800) x 0.8264 = (661) 

PV3 =  2,400x 
 

         
= 2,400 x 

 

    
= 2,400  x 0.7513 = 1,803 

PV4 =  2,400x 
 

         
= 2,400 x 

 

    
= 2,400  x 0.6830 = 1,639 

                4,145 

Жаттығу: 

Осы есептің шарты бойынша инвестицияның 4 жыл бойына ағымдық 

құндарының сызбасын көрсетіңіз. 

 

СОӨЖ-ге арналған есептер 

 

1 есеп 
10% мөлшерлемемен 5 жылға салынған 10,000 теңге инвестицияның 

құны қанша? Қандай кесте қолданылады? 

Шешімі:  

FV = 10,000 x (1+0.10)
5 
= 2,000 x 1,61051 =16.105 

 

2 есеп 
12% мөлшерлемемен 10 жылдың соңында 80,000 теңге алу үшін, 

қазір депозитке қанша ақша салу керек?Қандай кесте қолданылады? 

Шешімі:  

PV3 =  80,000x 
 

          
=80,000x 

 

      
=80,000x0.3220=25,760 

3 есеп 
15% мөлшерлемемен 7 жыл бойына әр жылдың соңына 6,000 

теңгеден жалдық төлем өтеуге келісіліп ғимарат жалға алынды. Осы 

төлемдер аннуитетке жата ма? Есептемелерге қандай кесте 

қолданылады? 

Шешімі:  

a) 15% мөлшерлемемен 7 жылдық тұрақты аннуитет. Кесте С-2; 

b) PVA – 6,000х4,1604 = 24,962 теңге,  

немесе 

PV1 = 6,000х 0,8696= 5,218 

PV2 = 6,000х 0,7561= 4,537 

PV3 = 6,000х 0,6575= 3,945 

PV4 = 6,000х 0,5718= 3,431 

PV5 = 6,000х 0,4972= 2,983 

PV6 = 6,000х 0,4323= 2,594 

PV7 = 6,000х 0,3759= 2,255 

          4,1604 = 24,962 
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Жаттығу: 

Осы есептің шарты бойынша 7 жылдық жалдық төлемдердің 

ағымдық құндарының сызбасын көрсетіңіз. 

 

4 есеп 
9 жыл бойына әрбір жылдың аяғында инвестор 14% мөлшерлемемен 

15,000 теңгеден инвестиция салады. 9 жылдың соңында қорда қанша 

ақша жиналады? Есептеуге қандай кесте қолданылады? 

Шешімі:  

FVA =15,000 х 16,0853 =241,280 

5 есеп 
Сіз лотереядан 10 миллион ақша ұттыңыз. Осы ұтысты екі жолмен 

алуға болады:  

a) 10 жыл бойына 1 миллион теңгеден; 

b) Бірден барлық соманы алуға болады, бұл кезде ұтыстың ағымдық 

құны 5,650,000 теңге. 

Екі шартта да мөлшерлеме - 10%. Сізге қандай жолмен алған тиімді? 

Шешімі:  

a) 1 млн. теңгеден 10 жылдық аннуитет: 1млн. х 6,1446 =6,144,600 теңге; 

b) Біржолата алу            - 5,650,000теңге; 

Қорытынды: 10 жыл бойы 1 миллионнан алған тиімдірек. 

 

6 есеп 
4 жыл бойына әр жылдың аяғында 500,000 теңгеден алып тұру үшін, 

қазір 1 рет қанша ақша салу керек? Мөлшерлеме - 10%. Аннуитетті 

есептеңіз және де сол соманы жылдарға шағып тексеріңіз. 

Шешімі:  

a) PVA – 500,000 х 3,1699 = 1,584,950 теңге, немесе 

PV1 = 500,000 х 0,9091=   454,550 

PV2 = 500,000 х 0,8264=   413,250 

PV3 = 500,000 х 0,7513=   375,650 

PV4 = 500,000 х 0,6830=   341,500 

           3,1699=1,584,950 

Сызбасы: 

500,000 500,000 500,000 500,000 

 

        0       1                 2                 3                 4 

454,550 

413,250 

375,650 

341,500 

1,584,950 

Тексеру:  
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1 жылы: 1,584,950 х 1,1 = 1,743,445 -500,000 = 1,243,445 

2жылы:  1,243,445 х 1,1 = 1,367,790 -500,000 =  867,790 

3жылы:     867,790 х 1,1 =    954,569 -500,000 =  454,569 

4жылы:     454,569 х 1,1 =    500,025 -500,000 = 25 
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С-1 Кестесі. Кезең бойынша 1 ақша бірлігінің ағымдық құны (күрделі пайыз әдісі) 
PV = 1/(1 + r)n 

N 1% 2% 3% 4% 5% 6% 7% 8% 9% 10% 11% 12% 13% 14% 15% 16% 

1 0,99010 0,98039 0,97087 0,96154 0,95238 0,94340 0,93458 0,92593 0,91743 0,90909 0,90090 0,89286 0,88496 0,87719 0,86957 0,86207 

2 0,98030 0,96117 0,94260 0,92456 0,90703 0,89000 0,87344 0,85734 0,84168 0,82645 0,81162 0,79719 0,78315 0,76947 0,75614 0,74316 

3 0,97059 0,94232 0,91514 0,88900 0,86384 0,83962 0,81630 0,79383 0,77218 0,75131 0,73119 0,71178 0,69305 0,67497 0,65752 0,64066 

4 0,96098 0,92385 0,88849 0,85480 0,82270 0,79209 0,76290 0,73503 0,70843 0,68301 0,65873 0,63552 0,61332 0,59208 0,57175 0,55229 

5 0,95147 0,90573 0,86261 0,82193 0,78353 0,74726 0,71299 0,68058 0,64993 0,62092 0,59345 0,56743 0,54276 0,51937 0,49718 0,47611 

6 0,94205 0,88797 0,83748 0,79031 0,74622 0,70496 0,66634 0,63017 0,59627 0,56447 0,53464 0,50663 0,48032 0,45559 0,43233 0,41044 

7 0,93272 0,87056 0,81309 0,75992 0,71068 0,66506 0,62275 0,58349 0,54703 0,51316 0,48166 0,45235 0,42506 0,39964 0,37594 0,35383 

8 0,92348 0,85349 0,78941 0,73069 0,67684 0,62741 0,58201 0,54027 0,50187 0,46651 0,43393 0,40388 0,37616 0,35056 0,32690 0,30503 

9 0,91434 0,83676 0,76642 0,70259 0,64461 0,59190 0,54393 0,50025 0,46043 0,42410 0,39092 0,36061 0,33288 0,30751 0,28426 0,26295 

10 0,90529 0,82035 0,74409 0,67556 0,61391 0,55839 0,50835 0,46319 0,42241 0,38554 0,35218 0,32197 0,29459 0,26974 0,24718 0,22668 

11 0,89632 0,80426 0,72242 0,64958 0,58468 0,52679 0,47509 0,42888 0,38753 0,35049 0,31728 0,28748 0,26070 0,23662 0,21494 0,19542 

12 0,88745 0,78849 0,70138 0,62460 0,55684 0,49697 0,44401 0,39711 0,35553 0,31863 0,28584 0,25668 0,23071 0,20756 0,18691 0,16846 

13 0,87866 0,77303 0,68095 0,60057 0,53032 0,46884 0,41496 0,36770 0,32618 0,28966 0,25751 0,22917 0,20416 0,18207 0,16253 0,14523 

14 0,86996 0,75788 0,66112 0,57748 0,50507 0,44230 0,38782 0,34046 0,29925 0,26333 0,23199 0,20462 0,18068 0,15971 0,14133 0,12520 

15 0,86135 0,74301 0,64186 0,55526 0,48102 0,41727 0,36245 0,31524 0,27454 0,23939 0,20900 0,18270 0,15989 0,14010 0,12289 0,10793 

16 0,85282 0,72845 0,62317 0,53391 0,45811 0,39365 0,33873 0,29189 0,25187 0,21763 0,18829 0,16312 0,14150 0,12289 0,10686 0,09304 

17 0,84438 0,71416 0,60502 0,51337 0,43630 0,37136 0,31657 0,27027 0,23107 0,19784 0,16963 0,14564 0,12522 0,10780 0,09293 0,08021 

18 0,83602 0,70016 0,58739 0,49363 0,41552 0,35034 0,29586 0,25025 0,21199 0,17986 0,15282 0,13004 0,11081 0,09456 0,08081 0,06914 

19 0,82774 0,68643 0,57029 0,47464 0,39573 0,33051 0,27651 0,23171 0,19449 0,16351 0,13768 0,11611 0,09806 0,08295 0,07027 0,05961 

20 0,81954 0,67297 0,55368 0,45639 0,37689 0,31180 0,25842 0,21455 0,17843 0,14864 0,12403 0,10367 0,08678 0,07276 0,06110 0,05139 

25 0,77977 0,60953 0,47761 0,37512 0,29530 0,23300 0,18425 0,14602 0,11597 0,09230 0,07361 0,05882 0,04710 0,03779 0,03038 0,02447 

30 0,74192 0,55207 0,41199 0,30832 0,23138 0,17411 0,13137 0,09938 0,07537 0,05731 0,04368 0,03338 0,02557 0,01963 0,01510 0,01165 

35 0,70591 0,50003 0,35538 0,25342 0,18129 0,13011 0,09366 0,06763 0,04899 0,03558 0,02592 0,01894 0,01388 0,01019 0,00751 0,00555 

40 0,67165 0,45289 0,30656 0,20829 0,14205 0,09722 0,06678 0,04603 0,03184 0,02209 0,01538 0,01075 0,00753 0,00529 0,00373 0,00264 

50 0,60804 0,37153 0,22811 0,14071 0,08720 0,05429 0,03395 0,02132 0,01345 0,00852 0,00542 0,00346 0,00222 0,00143 0,00092 0,00060 
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С-2 Кестесі. Кезең бойынша 1 ақша бірлігінің аннуитетінің ағымдық құны (күрделі пайыз әдісі, постнумерандо) 
PVA(r,n) = [1 - (1/(1 + r)n)]/r 

N 1% 2% 3% 4% 5% 6% 7% 8% 9% 10% 11% 12% 13% 14% 15% 16% 

1 0,99010 0,98039 0,97087 0,96154 0,95238 0,94340 0,93458 0,92593 0,91743 0,90909 0,90090 0,89286 0,88496 0,87719 0,86957 0,86207 

2 1,97040 1,94156 1,91347 1,88609 1,85941 1,83339 1,80802 1,78326 1,75911 1,73554 1,71252 1,69005 1,66810 1,64666 1,62571 1,60523 

3 2,94099 2,88388 2,82861 2,77509 2,72325 2,67301 2,62432 2,57710 2,53129 2,48685 2,44371 2,40183 2,36115 2,32163 2,28323 2,24589 

4 3,90197 3,80773 3,71710 3,62990 3,54595 3,46511 3,38721 3,31213 3,23972 3,16987 3,10245 3,03735 2,97447 2,91371 2,85498 2,79818 

5 4,85343 4,71346 4,57971 4,45182 4,32948 4,21236 4,10020 3,99271 3,88965 3,79079 3,69590 3,60478 3,51723 3,43308 3,35216 3,27429 

6 5,79548 5,60143 5,41719 5,24214 5,07569 4,91732 4,76654 4,62288 4,48592 4,35526 4,23054 4,11141 3,99755 3,88867 3,78448 3,68474 

7 6,72819 6,47199 6,23028 6,00205 5,78637 5,58238 5,38929 5,20637 5,03295 4,86842 4,71220 4,56376 4,42261 4,28830 4,16042 4,03857 

8 7,65168 7,32548 7,01969 6,73274 6,46321 6,20979 5,97130 5,74664 5,53482 5,33493 5,14612 4,96764 4,79877 4,63886 4,48732 4,34359 

9 8,56602 8,16224 7,78611 7,43533 7,10782 6,80169 6,51523 6,24689 5,99525 5,75902 5,53705 5,32825 5,13166 4,94637 4,77158 4,60654 

10 9,47130 8,98259 8,53020 8,11090 7,72173 7,36009 7,02358 6,71008 6,41766 6,14457 5,88923 5,65022 5,42624 5,21612 5,01877 4,83323 

11 10,36763 9,78685 9,25262 8,76048 8,30641 7,88687 7,49867 7,13896 6,80519 6,49506 6,20652 5,93770 5,68694 5,45273 5,23371 5,02864 

12 11,25508 10,57534 9,95400 9,38507 8,86325 8,38384 7,94269 7,53608 7,16073 6,81369 6,49236 6,19437 5,91765 5,66029 5,42062 5,19711 

13 12,13374 11,34837 10,63496 9,98565 9,39357 8,85268 8,35765 7,90378 7,48690 7,10336 6,74987 6,42355 6,12181 5,84236 5,58315 5,34233 

14 13,00370 12,10625 11,29607 10,56312 9,89864 9,29498 8,74547 8,24424 7,78615 7,36669 6,98187 6,62817 6,30249 6,00207 5,72448 5,46753 

15 13,86505 12,84926 11,93794 11,11839 10,37966 9,71225 9,10791 8,55948 8,06069 7,60608 7,19087 6,81086 6,46238 6,14217 5,84737 5,57546 

16 14,71787 13,57771 12,56110 11,65230 10,83777 10,10590 9,44665 8,85137 8,31256 7,82371 7,37916 6,97399 6,60388 6,26506 5,95423 5,66850 

17 15,56225 14,29187 13,16612 12,16567 11,27407 10,47726 9,76322 9,12164 8,54363 8,02155 7,54879 7,11963 6,72909 6,37286 6,04716 5,74870 

18 16,39827 14,99203 13,75351 12,65930 11,68959 10,82760 10,05909 9,37189 8,75563 8,20141 7,70162 7,24967 6,83991 6,46742 6,12797 5,81785 

19 17,22601 15,67846 14,32380 13,13394 12,08532 11,15812 10,33560 9,60360 8,95011 8,36492 7,83929 7,36578 6,93797 6,55037 6,19823 5,87746 

20 18,04555 16,35143 14,87747 13,59033 12,46221 11,46992 10,59401 9,81815 9,12855 8,51356 7,96333 7,46944 7,02475 6,62313 6,25933 5,92884 

25 22,02316 19,52346 17,41315 15,62208 14,09394 12,78336 11,65358 10,67478 9,82258 9,07704 8,42174 7,84314 7,32998 6,87293 6,46415 6,09709 

30 25,80771 22,39646 19,60044 17,29203 15,37245 13,76483 12,40904 11,25778 10,27365 9,42691 8,69379 8,05518 7,49565 7,00266 6,56598 6,17720 

35 29,40858 24,99862 21,48722 18,66461 16,37419 14,49825 12,94767 11,65457 10,56682 9,64416 8,85524 8,17550 7,58557 7,07005 6,61661 6,21534 

40 32,83469 27,35548 23,11477 19,79277 17,15909 15,04630 13,33171 11,92461 10,75736 9,77905 8,95105 8,24378 7,63438 7,10504 6,64178 6,23350 

50 39,19612 31,42361 25,72976 21,48218 18,25593 15,76186 13,80075 12,23348 10,96168 9,91481 9,04165 8,30450 7,67524 7,13266 6,66051 6,24626 
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С-3 Кестесі. Кезең бойынша 1 ақша бірлігінің болашақтық құны (күрделі пайыз әдісі) 
FV (k,n) = (1 + r)n 

N 1% 2% 3% 4% 5% 6% 7% 8% 9% 10% 11% 12% 13% 14% 15% 16% 

1 1,01000 1,02000 1,03000 1,04000 1,05000 1,06000 1,07000 1,08000 1,09000 1,10000 1,11000 1,12000 1,13000 1,14000 1,15000 1,16000 

2 1,02010 1,04040 1,06090 1,08160 1,10250 1,12360 1,14490 1,16640 1,18810 1,21000 1,23210 1,25440 1,27690 1,29960 1,32250 1,34560 

3 1,03030 1,06121 1,09273 1,12486 1,15763 1,19102 1,22504 1,25971 1,29503 1,33100 1,36763 1,40493 1,44290 1,48154 1,52088 1,56090 

4 1,04060 1,08243 1,12551 1,16986 1,21551 1,26248 1,31080 1,36049 1,41158 1,46410 1,51807 1,57352 1,63047 1,68896 1,74901 1,81064 

5 1,05101 1,10408 1,15927 1,21665 1,27628 1,33823 1,40255 1,46933 1,53862 1,61051 1,68506 1,76234 1,84244 1,92541 2,01136 2,10034 

6 1,06152 1,12616 1,19405 1,26532 1,34010 1,41852 1,50073 1,58687 1,67710 1,77156 1,87041 1,97382 2,08195 2,19497 2,31306 2,43640 

7 1,07214 1,14869 1,22987 1,31593 1,40710 1,50363 1,60578 1,71382 1,82804 1,94872 2,07616 2,21068 2,35261 2,50227 2,66002 2,82622 

8 1,08286 1,17166 1,26677 1,36857 1,47746 1,59385 1,71819 1,85093 1,99256 2,14359 2,30454 2,47596 2,65844 2,85259 3,05902 3,27841 

9 1,09369 1,19509 1,30477 1,42331 1,55133 1,68948 1,83846 1,99900 2,17189 2,35795 2,55804 2,77308 3,00404 3,25195 3,51788 3,80296 

10 1,10462 1,21899 1,34392 1,48024 1,62889 1,79085 1,96715 2,15892 2,36736 2,59374 2,83942 3,10585 3,39457 3,70722 4,04556 4,41144 

11 1,11567 1,24337 1,38423 1,53945 1,71034 1,89830 2,10485 2,33164 2,58043 2,85312 3,15176 3,47855 3,83586 4,22623 4,65239 5,11726 

12 1,12683 1,26824 1,42576 1,60103 1,79586 2,01220 2,25219 2,51817 2,81266 3,13843 3,49845 3,89598 4,33452 4,81790 5,35025 5,93603 

13 1,13809 1,29361 1,46853 1,66507 1,88565 2,13293 2,40985 2,71962 3,06580 3,45227 3,88328 4,36349 4,89801 5,49241 6,15279 6,88579 

14 1,14947 1,31948 1,51259 1,73168 1,97993 2,26090 2,57853 2,93719 3,34173 3,79750 4,31044 4,88711 5,53475 6,26135 7,07571 7,98752 

15 1,16097 1,34587 1,55797 1,80094 2,07893 2,39656 2,75903 3,17217 3,64248 4,17725 4,78459 5,47357 6,25427 7,13794 8,13706 9,26552 

16 1,17258 1,37279 1,60471 1,87298 2,18287 2,54035 2,95216 3,42594 3,97031 4,59497 5,31089 6,13039 7,06733 8,13725 9,35762 10,74800 

17 1,18430 1,40024 1,65285 1,94790 2,29202 2,69277 3,15882 3,70002 4,32763 5,05447 5,89509 6,86604 7,98608 9,27646 10,76126 12,46768 

18 1,19615 1,42825 1,70243 2,02582 2,40662 2,85434 3,37993 3,99602 4,71712 5,55992 6,54355 7,68997 9,02427 10,57517 12,37545 14,46251 

19 1,20811 1,45681 1,75351 2,10685 2,52695 3,02560 3,61653 4,31570 5,14166 6,11591 7,26334 8,61276 10,19742 12,05569 14,23177 16,77652 

20 1,22019 1,48595 1,80611 2,19112 2,65330 3,20714 3,86968 4,66096 5,60441 6,72750 8,06231 9,64629 11,52309 13,74349 16,36654 19,46076 

25 1,28243 1,64061 2,09378 2,66584 3,38635 4,29187 5,42743 6,84848 8,62308 10,83471 13,58546 17,00006 21,23054 26,46192 32,91895 40,87424 

30 1,34785 1,81136 2,42726 3,24340 4,32194 5,74349 7,61226 10,06266 13,26768 17,44940 22,89230 29,95992 39,11590 50,95016 66,21177 85,84988 

35 1,41660 1,99989 2,81386 3,94609 5,51602 7,68609 10,67658 14,78534 20,41397 28,10244 38,57485 52,79962 72,06851 98,10018 133,17552 180,31407 

40 1,48886 2,20804 3,26204 4,80102 7,03999 10,28572 14,97446 21,72452 31,40942 45,25926 65,00087 93,05097 132,78155 188,88351 267,86355 378,72116 

50 1,64463 2,69159 4,38391 7,10668 11,46740 18,42015 29,45703 46,90161 74,35752 117,39085 184,56483 289,00219 450,73593 700,23299 1083,6574 1670,7038 
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С-4 Кестесі. Кезең бойынша 1 ақша бірлігінің аннуитетінің болашақтық құны (күрделі пайыз әдісі, постнумерандо) 
FVA(r,n) = ((1 + r)n - 1)/r 

N 1% 2% 3% 4% 5% 6% 7% 8% 9% 10% 11% 12% 13% 14% 15% 16% 

1 1,00000 1,00000 1,00000 1,00000 1,00000 1,00000 1,00000 1,00000 1,00000 1,00000 1,00000 1,00000 1,00000 1,00000 1,00000 1,00000 

2 2,01000 2,02000 2,03000 2,04000 2,05000 2,06000 2,07000 2,08000 2,09000 2,10000 2,11000 2,12000 2,13000 2,14000 2,15000 2,16000 

3 3,03010 3,06040 3,09090 3,12160 3,15250 3,18360 3,21490 3,24640 3,27810 3,31000 3,34210 3,37440 3,40690 3,43960 3,47250 3,50560 

4 4,06040 4,12161 4,18363 4,24646 4,31013 4,37462 4,43994 4,50611 4,57313 4,64100 4,70973 4,77933 4,84980 4,92114 4,99338 5,06650 

5 5,10101 5,20404 5,30914 5,41632 5,52563 5,63709 5,75074 5,86660 5,98471 6,10510 6,22780 6,35285 6,48027 6,61010 6,74238 6,87714 

6 6,15202 6,30812 6,46841 6,63298 6,80191 6,97532 7,15329 7,33593 7,52333 7,71561 7,91286 8,11519 8,32271 8,53552 8,75374 8,97748 

7 7,21354 7,43428 7,66246 7,89829 8,14201 8,39384 8,65402 8,92280 9,20043 9,48717 9,78327 10,08901 10,40466 10,73049 11,06680 11,41387 

8 8,28567 8,58297 8,89234 9,21423 9,54911 9,89747 10,25980 10,63663 11,02847 11,43589 11,85943 12,29969 12,75726 13,23276 13,72682 14,24009 

9 9,36853 9,75463 10,15911 10,58280 11,02656 11,49132 11,97799 12,48756 13,02104 13,57948 14,16397 14,77566 15,41571 16,08535 16,78584 17,51851 

10 10,46221 10,94972 11,46388 12,00611 12,57789 13,18079 13,81645 14,48656 15,19293 15,93742 16,72201 17,54874 18,41975 19,33730 20,30372 21,32147 

11 11,56683 12,16872 12,80780 13,48635 14,20679 14,97164 15,78360 16,64549 17,56029 18,53117 19,56143 20,65458 21,81432 23,04452 24,34928 25,73290 

12 12,68250 13,41209 14,19203 15,02581 15,91713 16,86994 17,88845 18,97713 20,14072 21,38428 22,71319 24,13313 25,65018 27,27075 29,00167 30,85017 

13 13,80933 14,68033 15,61779 16,62684 17,71298 18,88214 20,14064 21,49530 22,95338 24,52271 26,21164 28,02911 29,98470 32,08865 34,35192 36,78620 

14 14,94742 15,97394 17,08632 18,29191 19,59863 21,01507 22,55049 24,21492 26,01919 27,97498 30,09492 32,39260 34,88271 37,58107 40,50471 43,67199 

15 16,09690 17,29342 18,59891 20,02359 21,57856 23,27597 25,12902 27,15211 29,36092 31,77248 34,40536 37,27971 40,41746 43,84241 47,58041 51,65951 

16 17,25786 18,63929 20,15688 21,82453 23,65749 25,67253 27,88805 30,32428 33,00340 35,94973 39,18995 42,75328 46,67173 50,98035 55,71747 60,92503 

17 18,43044 20,01207 21,76159 23,69751 25,84037 28,21288 30,84022 33,75023 36,97370 40,54470 44,50084 48,88367 53,73906 59,11760 65,07509 71,67303 

18 19,61475 21,41231 23,41444 25,64541 28,13238 30,90565 33,99903 37,45024 41,30134 45,59917 50,39594 55,74971 61,72514 68,39407 75,83636 84,14072 

19 20,81090 22,84056 25,11687 27,67123 30,53900 33,75999 37,37896 41,44626 46,01846 51,15909 56,93949 63,43968 70,74941 78,96923 88,21181 98,60323 

20 22,01900 24,29737 26,87037 29,77808 33,06595 36,78559 40,99549 45,76196 51,16012 57,27500 64,20283 72,05244 80,94683 91,02493 102,44358 115,37975 

25 28,24320 32,03030 36,45926 41,64591 47,72710 54,86451 63,24904 73,10594 84,70090 98,34706 114,41331 133,33387 155,61956 181,87083 212,79302 249,21402 

30 34,78489 40,56808 47,57542 56,08494 66,43885 79,05819 94,46079 113,28321 136,30754 164,49402 199,02088 241,33268 293,19922 356,78685 434,74515 530,31173 

35 41,66028 49,99448 60,46208 73,65222 90,32031 111,43478 138,23688 172,31680 215,71075 271,02437 341,58955 431,66350 546,68082 693,57270 881,17016 1120,7129 

40 48,88637 60,40198 75,40126 95,02552 120,79977 154,76197 199,63511 259,05652 337,88245 442,59256 581,82607 767,09142 1013,7042 1342,0251 1779,0903 2360,7572 

50 64,46318 84,57940 112,79687 152,66708 209,34800 290,33590 406,52893 573,77016 815,08356 1163,9085 1668,7711 2400,0182 3459,5071 4994,5213 7217,7162 10435,648 
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2.ЖАЛ 
 

 

2.1 Жалдың анықтамасы 

 

Жал - мүліктің (жалға берушінің) иесі екінші тарапқа (жалға 

алушыға) белгілі бір уақыт кезеңі ішінде ақшалай ақыға пайдалануға 

айрықша құқық беретін келісімшарт. 

Жалға алушының негізгі міндеттемесі - ай сайын немесе тоқсан 

сайын, сондай-ақ алдын-ала жалгерлік төлемді өтеу. 

Бұл жағдайда жалға алу шарты активтерді кімнің жұмыс жағдайында 

қолдайтынын көрсетеді. 

 

2.2 Жалдың артықшылықтары мен кемшіліктері 

 

Жалдау ақшаның аздығынан туындайтын мәселелерді шешуге 

мүмкіндік береді, себебі бұл жағдайда жал арқылы қаржыландыру жалға 

алынған актив құнының 100% -на дейін қол жетімді. Банктік несиелер, 

әдетте, активтің құнының 80%-мен шектеледі. 

Сондай-ақ жалға беру кезінде тіркелген пайыздық мөлшерлемені 

тұрақтандыруға болады, ал әдетте банктік заемдар өзгермелі пайыздық 

мөлшерлемелермен сипатталады. 

Дайындалуы ұзақ уақытқа созылатын жабдықтарды күткеннен 

пайдалануға дайын жабдықты жалға алу пайдалы болуы мүмкін. 

Жалға алу аракідік қолданыста болмайтын активтерді иелену 

проблемасын болдырмауға көмектеседі. 

Активтерді біршама қысқа уақытқа жалға алу жалға алушыны өнімді 

және жоғары технологиялық жабдықтардың тез ескіруінен қорғайды. 

Жалға алу жеделдетілген амортизация, пайыздық шығыстар және 

кейбір жағдайларда инвестициялық салық преференцияларына сай табыс 

салығын төлеу кезінде үнем береді. 

Өткізушілер, өндірушілер, дилерлер және өнеркәсіптік 

жабдықтардың дистрибьюторлары жалды өз өнімдерін сату көлемін 

ұлғайту мақсатында пайдаланады. 

Кредиттік ұйымдар мен коммерциялық компаниялар үшін жалға беру 

- бұл қаржылық қызметтердің қосымша түрі. 

Артықшылықтардан басқа жалға алудың кемшіліктері де бар. 

Жалға алынған активтердің 100% қаржыландыруы жоғары пайыздық 

төлемдерді қажет етеді. 

Маусымдық жалға беру кезінде жабдық қажет болған кезде қол 

жетімді болмауы мүмкін. Сонымен қатар, өте жоғары жалгерлік 

мөлшерлемелер орын алуы мүмкін. 
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Қысқа мерзімді жалға алу жабдықтың ескіруіне қарсы тұра алады, 

бірақ қысқа мерзімді жалдау ақысы әдетте ұзақ мерзімді жалға алу 

алымдардан асып кетуі мүмкін (мүлік иесі ескіру тіуелділігін ескереді). 

Ұзақ мерзімді жалдау бойынша белгіленген мөлшерлеме, пайыздық 

мөлшерлеме көтерілген жағдайда, жалға беруші-кредитордың залалға 

ұшырауына әкеледі. 

 

2.3 Жалға алушының жалды есепке алуы 

 

Жалға алушы үшін барлық жалгерлік операцияларды есепке алудың 

бірыңғай моделі енгізілді. 

Жалға алушы жалдауды қаржылық және операциялық деп бөлмейді. 

Жаңа модель жалға берушіден 12 айдан асатын (жалға беру құны 

төмен объектілерді қоспағанда) барлық жалдық мәмілелер бойынша 

активтер мен міндеттемелерді жаңаша тануды талап етеді. 

Жалға алушы жалға алынған активті пайдалану құқығын және 

жалгерлік төлемдерді төлеу бойынша міндеттемені мойындауға 

міндетті. 

Жалдаушы жаңа үлгіні қолданудан екі жағдайда бас тартуға құқылы:  

 жалдау мерзімі қысқа деп танылса (12 айдан аспайды және жалдау 

шарты жалға берілетін объектіні сатып алу құқығын (опцион) бермейді; 

 жалға алынған нысананың құны өте төмен. 

Жаңа модельді қабылдамау 

Егер жалға алушы қысқа мерзімді жалдауда немесе жалға алу құны 

төмен объектілерді жалға алуда жаңа модельді қолданудан бас тартса, 

онда ешқандай активті пайдалану құқығын алмайды. 

Жалдау төлемдері біркелкі шығындар немесе басқа жүйелі есептеу 

әдісі бойынша танылады. 

Қандай жағдайда жалға алу объектісінің құны төмен деп саналуы 

керек? 

Құнның төменгі деңгейін ресми реттеу жоқ, сондықтан жалға алушы 

өз шешімін қабылдауы керек. Сонымен қатар, ескерілетін ережелер бар: 

 егер жалға алушы объектіні жалға берсе немесе жалға бергісі 

келсе, ол арзан объект ретінде таныла алмайды; 

 жалға алушы объектінің құнын жалдау объектісін жаңа деп 

болжауы керек (нысананың нақты көнеру мерзімі есепке алынбайды); 

 объектінің құны оның абсолюттік мәні негізінде анықталуы тиіс, 

яғни объектінің жалға алушының қаржылық жағдай туралы есепте 

маңызды элементі екендігі, жалға алушы-кәсіпорынның көлемі және 

оның қызметінің сипаты ескерілмей-ақ. 

Жалпы ережеге сәйкес жалдау нысаны екі шарт орындалатын болса 

ғана, төмен құны бар деп танылуы мүмкін: 
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 жалға алушы объектіні пайдаланудан немесе оны басқа да 

ресурстармен бірге қолданудан пайда көре алса; 

 жалға алынған актив басқа активтерге аздап тәуелді немесе өзге 

активтермен аздап өзара байланысты. 

Төмен құнды объектілерінің мысалы ретінде дербес компьютерлер, 

планшеттер, телефондар, үстелдер мен орындықтарды айтуға болады. 

Жалға алушының жалды есепке алуының жаңа үлгісі 

Егер жалға алушы жаңа есеп үлгісін қолданса, жалға алынған объект 

мынадай түрде ескеріледі. Жалға алу қатынастарының басталу күнінде 

жалға алушы жалға алынған объектінің пайдалану құқығын актив 

ретінде және жалгерлік төлемдерді төлеу бойынша тиісті міндеттеме 

ретінде таниды. Жалдың басталу мезеті - жалға берушінің объектіні 

жалға алушыға пайдалану үшін берген күні. 

 

2.3.1 Жалға алушы үшін жалгерлікті алғашқы бағалау 

 

Пайдалану құқығын алғашқы бағалау 
Жалға алынған активтің баланстағы пайдалану құқығының құны 

мыналарды қамтиды: 

 Жалдық төлемдер бойынша міндеттемелердің алғашқы құны; 

 жалға алынған кез келген жалға алынған төлемдерді алып 

тастағандағы, жалгерлік қатынастар басталғанға дейінгі немесе одан 

кейінгі кез келген жалгерлік төлемдер; 

 жалға алынған активті бұзуға және алып тастауға, жалға алынған 

актив орналасқан жерді қалпына келтіруге немесе жалдық келісімде 

көрсетілген жағдайға келтіру үшін немесе жалға алынған активті 

қалпына келтіруге жұмсалатын жорамалданған шығындардың сомасы 

(қорларды өндіруге жұмсалған шығындарды ескермегенде); 

 жалға алушының кез-келген бастапқы шығындары. 

Жалға алушы жалға қатысты қарым-қатынастың басталу күнінде 

немесе белгілі бір кезең ішінде аталған жорамалданған шығындар 

бойынша жалға алынған активті пайдалану нәтижесі ретінде тиісті 

міндеттемені таниды. 

Жал бойынша міндеттемені алғашқы бағалау 

Жалдау туралы шарттың басталу күнінде жалға алушы жалдық 

міндеттемені белгіленген мерзімде төленбеген жалдау төлемдерінің 

дисконтталған құны шамасында бағалайды. 

Жалдау төлемдері келісімшартта қарастырылған пайыздық 

мөлшерлемені қолданып, оны анықтау мүмкін болса, дисконтталуы 

керек. 

Белгіленген мөлшерлеме анықтау мүмкін болмаса, жалға алушы 

есептік пайыздық мөлшерлемені пайдаланады. 
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Міндеттемелердің дисконтталған құнын айқындау кезінде жалға 

алынған активті пайдалану үшін төленуге жататын төмендегідей сомалар 

ескеріледі: 

 алынған жалдау стимулдарын алып тастағандағы, кесімді төлемдер 

(негізінен кесімді төлемдерді қосқанда); 

 Жалға алу қатынастарының басталу күніне индекс немесе 

мөлшерлеме негізінде бастапқыда анықталған айнымалы жалдау 

төлемдері (индекске немесе мөлшерлеме тәуелді); 

 қалдық құны бойынша кепілдіктер бойынша жалға алушы төлейтін 

сомалар; 

 Жалға алушының осы опционды жүзеге асыратынына жеткілікті 

сенімділік болса, жалға алынған объектіні сатып алудың опциондық 

бағасы; 

 жалдау шартында жалға алушының жалдау шартын бұзуға құқығы 

бар болса, жалдау мерзімі аяқталған кезде төленетін айыппұлдар. 

Көрсеткіштің немесе мөлшерлеменің негізінде жалдамалы жалгерлік 

төлемдердің үлгілері ретінде тұтыну бағаларының индекстеріне, белгілі 

бір ставка бойынша (LIBOR сияқты) есептелетін төлемдермен 

байланысты төлемдер және жалдамалы объектілердің нарықтық 

бағасының өзгеруіне байланысты құны өзгерген төлемдерді атауға 

болады. 

 

2.3.2 Жалға алушы үшін жалгерлікті кейінгі бағалау 

 

Пайдалану құқығын кейінгі бағалау 
Алғаш танығаннан кейін жалға алушы пайдалану құқығын жалға 

алынған нысананы шығындық үлгі бойынша есепке алады. 

Бірақ осы ереженің екі ерекшелігі бар:  

1) егер жалға алушы инвестициялық жылжымайтын мүлікке арналған 

әділ құн үлгісін қолданса, онда ол осы үлгіні инвестициялық 

жылжымайтын мүліктің анықтамасына кіретін жалға берілген активтерді 

пайдалану құқығына қолдануы тиіс; 

2) егер жалданатын объектіні пайдалану құқығы иеленуші әділ құн 

бойынша есеп үлгісін қолданатын негізгі құралдар класында болса, онда 

жалға алушы осы класқа жататын негізгі құралдардың активтерін 

пайдаланудың барлық құқықтарына әділ құн бойынша есеп үлгісін 

қолдануға құқылы. Шығынға негізделген есеп үлгісі жалданған объектіні 

пайдалану құқығы жинақталған амортизацияны және құнсызданудан 

болған жинақталған шығындарды шегере отырып нақты құны бойынша 

есепке алынады деп есептейді. Сонымен қатар жалға алынған объектіні 

пайдалану құқығының құны жалдау міндеттемесін қайта бағалау 

сомасына түзетілуі тиіс. 
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Жалға алынған активтерді пайдалану құқығының амортизациясы 

жалдау қатынастары басталған күннен бастап ең ертерек мерзімге дейін 

негізгі құрал ретінде бірдей есептеледі: активтің пайдалы қызмет 

мерзімінің аяқталу күні немесе жалдау мерзімінің жарамдылық мерзімі. 

Алайда жалдау мерзімі аяқталғаннан кейін жалға алынған объектіге 

меншік құқығы жалға алушыға беріледі немесе егер активті пайдалану 

құқығының нақты құны жалдаушы объектіні сатып алу туралы 

опционды пайдалану ниетін көрсетсе, жалдаушы жалдау мерзімі 

басталған күннен бастап және активтің пайдалы қызмет мерзімі 

аяқталғанға дейін амортизацияны есептейді жалдау мерзімінің соңына 

дейін). 

Жалға алынған активті пайдалану құқығы құнсыздануға сынақталған 

және активті пайдалану құқығына қатысты есептелген құнсызданудан 

болған шығын жалпы ережелерге сәйкес жазылады. 

Жал бойынша міндеттемені кейінгі бағалау 

Жалдау ақысын төлеу туралы міндеттемені бастапқы танудан кейін 

бағалануы керек. Қайта бағалаудың жаңа ережелері қаржы лизингі 

бойынша міндеттемелерді есепке алудың қолданыстағы ережелерін еске 

салады. 

Міндеттемелердің баланстық құны: 

 есептелген пайыздар сомасына өседі; 

 төленген жалдау төлемдерінің көлеміне азаяды; 

 қайта бағалаудың немесе жалдау шартына енгізілген өзгерістердің 

нәтижелерін көрсету үшін түзетіледі және табиғатта бекітілген жалдау 

төлемдерін қайта қарау. 

Жалдау ақысының әрбір кезеңде төленуі бойынша сыйақы мөлшері 

жалдау ақысы төленбеген міндеттемелердің мөлшеріне тұрақты 

пайыздық мөлшерлемені қолдану нәтижесінде алынған соманы білдіреді. 

Пайыздық шығыс, егер ол басқа активтің қаржылық жағдай туралы 

есептік құнына қосылмаған болса, пайда немесе залал құрамында 

көрсетіледі. Мысалы, пайыздық шығындар жасалатын білікті активтің 

құнына қосылуы мүмкін. 

Жалдаудың барлық кезеңінде шарттар орындалуы мүмкін немесе 

жалға алушының міндеттеменің сомасын анықтау кезінде назарға 

алынбаған қосымша айнымалы жалгерлік төлемдерді жүзеге асыру қажет 

болатын жағдайлар туындауы мүмкін екенін атап өткен жөн. Мұндай 

төлемдер тиісті шығыстарды пайдада немесе залалда тануымен 

(активтердегі тиісті шығындарды қосуға негіз болған жағдайларды 

қоспағанда) бірге жүруге тиіс. 

Мысалы, автокөлік жалдау шартында жалға алушы қосымша 

автомобиль жүгірісіне үй иесіне ақы төлеуі тиіс деп көздеуі мүмкін. 

Автокөлікті жалдаған кезде, жалға алушы, әдетте, болашақ жүгірістің 

дәл құндылығын білмейді. Осылайша, ол қосымша жүгірумен 
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байланысты болашақ төлемдердің сомасын анықтай алмайды, сондықтан 

жалдау ақысын төлеу күніне жалдау ақысын төлеу міндеттемесінің 

құнын айқындау кезінде (яғни автокөлікті жалға алған кезде) осындай 

айнымалы төлемдерді есепке алмайды. 

 

2.3.3 Жалға алушының қаржылық есептілігінде жалды ұсыну 

 

Жалға алушының қаржылық есептілігінде жалды ұсыну  

Жаңа модельге сәйкес жалға алушы жалға алынған объектінің 

пайдалану құқығын актив ретінде таниды. 

Қаржылық жағдай туралы есепте бұл құқық басқа активтердің 

түрлерінен бөлек беріледі. 

Егер жалға алушы бұлай жасамаса, онда қаржылық есептіліктің 

ескертулерінде ол активті пайдалану құқығын жалға алынған объекті 

жалға алушының меншігіне жататындай етіп көрсетуі тиіс. Қаржылық 

жағдай туралы есепте қай баптың осы құқықты бейнелейтінін көрсетуі 

тиіс. 

Алайда, жоғарыда келтірілген талаптар инвестициялық 

жылжымайтын мүліктің анықтамасына кіретін пайдалану құқықтарына 

қолданылмайды. Мұндай пайдалану құқығы қаржылық жағдай туралы 

есепте инвестициялық жылжымайтын мүлік ретінде көрсетілуі тиіс. 

Жалдық төлем міндеттемелері қаржылық жағдай туралы есепте 

басқа міндеттемелерден бөлек ұсынылуы тиіс. Егер жалға алушы мұны 

жасамаса, ол жалдау төлемін төлеу міндеттемесін қамтитын қаржылық 

жағдай туралы есептің баптарын ашып көрсетуі тиіс. 

Пайда мен залал және басқа жиынтық табыстар туралы есепте 

пайдалану құқығының құнсыздануы және жалдау бойынша 

міндеттемелер бойынша пайыздар бөлек ұсынылады. Пайыздар есепте 

бөлек көрсетілетін қаржылық шығындардың бір бөлігі болып табылады. 

Ақшалай қаражаттардың қозғалысы туралы есепте жалға алушы 

төлемдерді жіктеуі тиіс: 

 жалгерлік төлемдер бойынша міндеттемелердің негізгі бөлігі - 

қаржылық қызмет үшін ақша ағымдары; 

 жалдау бойынша міндеттемелер бойынша пайыздар - қаржылық 

немесе операциялық қызметте; 

 қысқа мерзімді жалдау операциялары үшін, жалға алу бойынша 

операциялық қызметтен түскен ақшалай қаражаттардың ағымының бір 

бөлігі ретінде, төмен құны бар объектілерді жалдау үшін және жалдау 

бойынша міндеттемелерге енгізілмеген жалгерлік жалгерлік төлемдер 

үшін. 

Жалға алушының ақпаратты ашып көрсетуі 

Жалға алушылар қаржы есептілігін пайдаланушыларға қаржылық 

жағдайға, қаржылық көрсеткіштерге және ақша қаражатының 
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қозғалысына әсерін бағалау мүмкіндігімен қамтамасыз ету мақсатында 

ашып көрсетілетін ақпараттарды шешкен кезде пайымдауы тиіс. 

Жалға алушы жалдау операциялары туралы ақпаратты жеке 

ескертуде немесе қаржы есептілігінің арнайы бөлімінде ашып көрсетеді. 

Бірақ қаржылық есептіліктің басқа жерінде ұсынылған ақпаратты бөлек 

ескертуде немесе жалдау туралы бөлімде айтылған жағдайда қайта 

жариялауға болмайды. 

Жалға алушы есепті кезеңде ашып көрсетеді: 

жалға берілген активтерді пайдалану құқығының құнсыздануы 

бойынша шығындар (активтердің әрбір класы үшін); 

жалгерлік міндеттемелер бойынша пайыздық шығыстар; 

қысқа мерзімді жалға беру шығыстары (осы тармақта бір айға немесе 

одан аз уақытқа жалға беру бойынша шығындар қосылмауға тиіс); 

төмен құнды активтерді жалдауға байланысты шығыстар (осы бап бір 

айдан астам мерзімге активтерді қысқа мерзімді жалға беру бойынша 

шығыстарды қамтымауы тиіс, себебі мұндай шығыстар бөлек ашылады); 

жалгерлік міндеттемелерді бағалау кезінде есепке алынбайтын 

айнымалы жалгерлік төлемдермен байланысты шығыстар; 

қосалқы жалдау ақысы; 

Жалға ақшалай төлемдердің жалпы сомасы;  

жалданған объектілерді пайдалануға жаңа құқықтарды тану 

нәтижесінде жалға берілген объектілерді пайдалану құқығы өскен сома; 

кірістер мен шығыстарды сату және кері сатып алу операциялары 

нәтижесінде танылған; 

жалға берілген активтердің әрбір класы үшін есепті кезеңнің аяғында 

жалға алынған активтерді пайдалану құқығының баланстық құны. 

 

2.4 Жалға берушінің жалды есепке алуы 

 

Жалға беруші үшін жал қаржылық және операциондық болып 

жіктеледі. Сондықтан ол есепте жалдың әрқайсысына тиісті әртүрлі 

ережелер қолданады. 

Қаржылық жал – бұл активтің меншіктік құқығына тиесілі барлық 

тәуекелдер мен сыйақыларды активті қалыпты жұмыс жағдайында ұстап 

отырған жалға алушыға беретін жал түрі. 

Қаржылық жалдың сипаты төмендегі ең болмағанда бір шартты 

иемдену арқылы анықталады: 

 Жал мерзімі соңында активтің меншіктік құқығы жалға алушыға 

өтеді; 

 Жал жалға алушыға активті нарықтық құнынан арзан бағаға сатып 

алу мүмкіндігін береді және оны іске асыруға жалға алушы нақты 

сенімділік білдірсе; 

 Жал мерзімі активтің экономикалық пайдалы мерзімінің 

анағұрлым басым бөлігін құраса (75%-дан жоғары); 
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 Жал мерзімінің басында минималдық жалдық төлемдердің 

ағымдық құны жал мерзімінің бастапқы күніндегі жалға берілген, не 

алынған мүліктің нарықтық құнына сай немесе жоғары; 

 Жалдық активтің ерекшелігі сол, оны тек қана жалға алушы 

айтарлықтай қомақты модификациясыз қолдана алады. 

Осы бес белгінің бірі жалдық келісімшартта көрсетілсе, онда жал 

қаржылық жал ретінде танылады. Сонымен қатар қаржылық жалға 

бірнеше қосымша сипаттар да тән. 

Қаржылық жалдау активтердің меншік құқығының іс жүзінде барлық 

тәуекелдерін және пайдасын беруді қамтиды. Олай болмаған жағдайда 

жалдау операциондық жал ретінде жіктеледі.. 

 

2.4.1 Жалға берушінің қаржылық жалды есепке алуы 

 

Жалға алушының есептілігіндегі қаржылық жал 

Жалға алушының балансында: активінде – қаржылық жалға алынған 

мүлік, пассивінде – жалдық міндеттемелер көрсетіледі. Жалдық 

қатынастар басталғанда осы сомалар нысананың нарықтық құнына 

негізделген минималды жалдық төлемдердің ағымдық (дисконтталған) 

құнына тең сомада танылуы қажет. Ол сома жалдық төлем сомасынан 

жалдық мүлікті ұстауға кеткен шығыстарды, сақтандыру және салықты, 

яғни жалды іске асыру шығындарын шегеру арқылы анықталады. 

Минималды жалдық төлемді (МЖТ) дисконттағанда, дисконт 

факторы ретінде жорамалданған жалдық пайыздық мөлшерлеме 

қолданылады, егер ол белгілі болса. Егер ол белгісіз болса, онда 

альтернативті пайыздық мөлшерлеме қолданылады: жалға алушы 

осындай мүлікті несие арқылы сатып алар болса, банк қандай 

мөлшерлемеде пайыздық сыйақы талап етер еді. 

Жалдық төлемдердің ағымдық құны жалға алушының балансының 

активінде жалға алынған мүлік түрінде көрсетіледі. Ал жалдық 

міндеттемелер пассивінің екі бөлімінде:  

қысқа мерзімді жалдық міндеттемелер – «Қысқа мерзімді 

міндеттемелер» (бір жыл көлеміндегі жалдық төлем сомасында);  

ұзақ мерзімді жалдық міндеттемелер – «Ұзақ мерзімді 

міндеттемелер» (бір жылдан асатын жалдық төлемдер сомасында). 

Жалға алынған мүлік меншікті активтер тобында болуы мүмкін, әйтсе 

де олар туралы ақпарат есептілікте ашып көрсетілуі қажет. 

Мысалға өткен тақырыптағы есепті аламыз. 

15% мөлшерлемемен 7 жыл бойына әр жылдың соңына 6,000 

теңгеден жалдық төлем өтеуге келісіліп ғимарат жалға алынды. Бұл 15% 

мөлшерлемемен 7 жылдық тұрақты аннуитет. С-2 кестесіне сай 

аннуитеттің ағымдық құнын таптық, сол жалға алынатын мүліктің құны 

болып танылады: PVA – 6,000х4,1604 = 24,962 теңге,  

немесе 
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PV1 = 6,000х 0,8696= 5,218 

PV2 = 6,000х 0,7561= 4,537 

PV3 = 6,000х 0,6575= 3,945 

PV4 = 6,000х 0,5718= 3,431 

PV5 = 6,000х 0,4972= 2,983 

PV6 = 6,000х 0,4323= 2,594 

PV7 = 6,000х 0,3759= 2,256 

          4,1604 = 24,962 

Осы мәліметтер жалдық төлемдерді үлестіру кестесінде төмендегідей 

көрсетіледі. 

Жалдық төлемдерді үлестіру кестесі, пайыздық мөлшерлеме 15% 
Кезең 

 

Жал бойынша ұзақ 

мерзімді дебиторлық 

берешек (2бағанның 

үстіңгі қатары – 

5бағанның үстіңгі қатары) 

Минималд

ы жалдық 

төлемдер 

Пайыздар 

бойынша табыс 

(қаржылық кіріс) 
(2баған х 12%) 

Жал бойынша 

қысқа мерзімді 

дебиторлық 

берешек (3баған 

- 4 баған) 

1 2 3 4 5 

1 24,962 6,000 3,744 2,256 

2 22,706 6,000 3,406 2,594 

3 20,112 6,000 3,017 2,983 

4 17,129 6,000 2,569 3,431 

5 13,698 6,000 2,055 3,945 

6 9,753 6,000 1,463 4,537 

7 5,218 6,000 782 5,218 

  42,000 17,038 24,962 

 

Осы мысалда жалдық мүліктің ағымдық құны 24,962 теңге. Жалдық 

мерзім 7 жыл, жалдық пайыз 15%, осыған орай аннуитет факторы 4.1604 

(С-2 кестесі). Минималды жалдық төлем = жалдық мүліктің ағымдық 

құнының жалдық мерзімі мен жалдық пайыздың негізінде анықталған 

аннуитет факторына қатынасы, яғни минималды жалдық төлем = 

24,962/4.1604 = 6,000 жылына. 

Минималды жалдық төлем екі құрамдастан тұрады: 

жалға беруші үшін = қаржылық кіріс (пайыздар бойынша табыстар) + 

ағымдағы жылдың жал бойынша дебиторлық берешегі (қысқа мерзімді 

жал бойынша дебиторлық қарыз). Яғни 6,000 = 3,744 + 2,256 және т.с.с. 

Жалдық мүліктің амортизациясы оның меншіктік құқығының берілу 

мезетіне байланысты. Егер жал мерзімі соңында меншік құқысы жалға 

алушыға өтетін болса, онда амортизация осы мүліктің экономикалық 

пайдалы қызмет мерзімі негізінде есептеледі. Егер меншік құқығы 

берілмейтін болса, онда амортизация жалдық мерзім уақытына, не 

пайдалы қызмет мерзімінің қайсысы қысқа болса, соған орай есептеледі. 

Қаржылық төлем мен есептелген амортизацияның қосынды сомасы 

жалдық төлемге тең болмайды. Сондықтан жалдық мүліктің құны мен 

оған тиесілі міндеттемелер жалдық мерзімнің басынан барлық кезеңдер 

үшін өзара тең болмайды. 
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Жал мерзімінің басталуы – жал туралы келісім жасау күні немесе 

келісім жақтарының жалға байланысты негізгі шарттарын мойындау 

күнінің қайсібірінің ертерегі. 

Жал мерзімі – жалға алушы мүлікті жалға алуға келіскен, сонымен 

қатар жалға алушының таңдауымен оның ақылы не ақысыз кез келген 

қосымша мерзімге ұзарттыру мүмкіндігін, егер жал мерзімі басталуына 

жалға алушы осы мүмкіндікті іске асыратыны туралы негізді сенімділік 

білдірсе, жалдық келісімшартты бұзуға болмайтын кезең. 

Мысал.  

Жалдық мерзім – 2 жыл. Екі компьютердің сату бағасы – 1,700,000 

теңге. Жалға алушыға меншіктік құқы берілмейді. Кепілдендірілмеген 

қалдық құны 9,900 теңге. Жалға алушы осы екі компьютерді 1,690,100 

теңгеге есепке алады. Жалдық пайыз – 12. Минималды жалдық төлем = 

1,690,100/1.6901 = 1,000,000 теңге. (1.6901 аннуитет факторы, 2 жыл мен 

12 пайызға сай). 

Жалдық төлемдерді үлестіру кестесі, пайыздық мөлшерлеме 12% 
Кезең  Жал бойынша ұзақ 

мерзімді дебиторлық 

берешек (2бағанның 

үстіңгі қатары – 5бағанның 

үстіңгі қатары) 

Минималды 

жалдық 

төлемдер 

Пайыздар 

бойынша табыс 

(қаржылық кіріс) 
(2баған х 12%) 

Жал бойынша 

қысқа мерзімді 

дебиторлық 

берешек (3баған 

- 4 баған) 
1 2 3 4 5 

1 1,690,100 1,000,000 202,812 797,188 

2 892,912 1,000,000 107,088 892,912 

  2,000,000 309,900 1,690,100 

1 жылы: 

Дебет Жал бойынша ұзақ мерзімді дебиторлық берешек – 902,812  

Дебет Жал бойынша қысқа мерзімді дебиторлық берешек - 797,188 

 Кредит Негізгі құралдар  – 1,700,000 

Амортизация есептелмейді, себебі жалға алушы есептейді 

Дебет– Алынатын сыйақы (пайыздар) – 202,812 

 Кредит Пайыздар бойынша табыстар – 202,812 

Дебет Ақша      1,000,000 

Кредит Жал бойынша қысқа мерзімді дебиторлық берешек – 797,188 

Кредит Алынатын сыйақы (пайыздар)             – 202,812 

2 жылы: 

Дебет Жал бойынша қысқа мерзімді дебиторлық берешек - – 892,912 

 Кредит Жал бойынша ұзақ мерзімді дебиторлық берешек – 892,912 

Амортизация есептелмейді, себебі жалға алушы есептеді 

Дебет– Алынатын сыйақы (пайыздар) – 107,088 

 Кредит Пайыздар бойынша табыстар – 107,088 

Дебет Ақша      1,000,000 

 Кредит Жал бойынша қысқа мерзімді дебиторлық берешек – 

892,912 

 Кредит Алынатын сыйақы (пайыздар)             – 107,088 
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3 жылы:  

Дебет Шығыстар/Ақша     9,900 

 Кредит Жал бойынша ұзақ мерзімді дебиторлық берешек – 9,900 

 

Жалға берушінің тұрғысынан жалға алу қаржылық жал түрінде 

немесе жалға беру арқылы сату болуы мүмкін. Жалға алушыға 

қаржылық жал бойынша жалданған активтер баланста негізгі құралдар 

ретінде емес, сонымен қатар дебиторлық берешек ретінде жалға берілген 

таза инвестицияларға теңестіріледі. Осындай дебиторлық берешектің 

таза құны ең төменгі жалдау төлемдерінің дисконтталған құны бойынша 

кепілдік берілген немесе жоқ екендігі анықталуы тиіс. Бағалау, 

дебиторлық берешектің кредиттелетін сомасын есептемегенде де, 

дебиторлық берешекке қамтамасыз етілмеген қалдық құнын қамтуы тиіс. 

Жалға алушы жалға алудан түсетін кірісте пайыздардан (пайдадан) 

пайда ретінде көрінеді. Барлық пайдалар инвестициялардың кірістілігін 

білдіреді деп есептеледі. 

Жалға салынатын жалпы инвестиция (жалпы инвестиция) = ең төмен 

жалдау төлемдері + кепілдік берілмеген қалдық құны. 

ЖИ= 125,000+ 10,000= 135,000 

Сатылмаған кіріс - жалпы инвестициялардың қазіргі кезде жалға 

берілген мүліктің ағымдағы құны арасындағы айырма. Таза инвестиция 

(таза инвестиция) = сатылмаған кірістерді алып тастағаннан кейінгі 

жалпы инвестициялар (алынбаған қаржылық кіріс). 

ЖИ-СК = ЖИ - (ЖИ -АҚ) = АҚ 

 

Мысал. 

Жабдықты жалдау мерзімі - 5 жыл. Сату құны - 110,000. 

Жабдықтарды беру кезінде меншік құқығы берілмейді, кепілдік 

берілмеген қалдық құны (жалға беруші тарапынан қамтамасыз етілмеген 

немесе кепілдік берілмеген жалға берілетін активтің қалдық құнын 

бөлігі) 10 000. Жалға алушы 100 000 қабылдайды. Жалға алушы жылына 

25 000 доллары мөлшерінде жалгерлік төлемдерді төлеуге келіседі. 

Сыйақы мөлшерлемесі 7.93%. 

Белгіленген пайыздық мөлшерлеме жалға алынған активтің ағымдағы 

құны бойынша жалдаудың басында жалдау төлемінің ең аз мөлшерін 

және кепілдік берілмеген қалдық құнын анықтау үшін жалдаудың 

басында мүліктің дисконтталған құнын айқындайтын дисконттау 

мөлшерлемесі болып табылады. 

Қарыздық капиталдың қосымша пайыздық мөлшерлемесі - 

жалдаушының осындай лизинг үшін төлеуге тиісті пайыздық 

мөлшерлеме немесе активті сатып алу үшін сол кезеңде қарызды 

(қарызды) пайдалану үшін жалға алушының жалға алу басталатын 

мөлшерлемесі. Шарт талап етілетін пайыздық мөлшерлемені (жалгерлік 
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ақыны) және инвестицияланған қаражатты қайтаруды көздеуі тиіс. 

Келісімде жалдау төлемдерін өтеу кестесі 

 

Жалдық төлемдерді үлестіру кестесі, пайыздық мөлшерлеме 7.93% 
Кезең  Жал бойынша 

ұзақ мерзімді 

дебиторлық 

берешек 

(2бағанның үстіңгі 

қатары – 5бағанның 

үстіңгі қатары) 

Минималды 

жалдық төлемдер 

Пайыздар 

бойынша 

табыс 

(қаржылық 

кіріс) (2баған х 

12%) 

Жал бойынша қысқа 

мерзімді дебиторлық 

берешек (3баған - 4 

баған) 

1 год 100,000.00 25,000 7,930.00 17,070.00 

2 год 82,930.00 25,000 6,576.35 18,423.65 

3 год 64,506.35 25,000 5,115.35 19,884.65 

4 год 44,621.70 25,000 3,538.50 21,461.50 

5 год 23,160.20 25.000 1.839.80 23,160.20 

  125,000 25,000.00  

 

Қаржыландыру бойынша шығыстар әрбір есепті кезеңнің жалдау 

міндеттемесінің қаржылық жағдай туралы есептік құнына қолданылатын 

тіркелген пайыздық мөлшерлемеге негізделген жалдаудың бүкіл мерзімі 

ішінде танылады. 

Бірінші жылы: 

Дебет Жал бойынша ұзақ мерзімді дебиторлық берешек  82,930 

Дебет Жал бойынша қысқа мерзімді дебиторлық берешек  17,070  

Кредит Негізгі құралдар      100,000 

Дебет Алынуға тиесілі қысқа мерзімді сыйақылар 7,930 

Кредит Сыйақылар бойынша табыстар  7,930 

Дебет Ақша        25,000 

Кредит Жал бойынша қысқа мерзімді дебиторлық берешек  17,070  

Кредит Алынуға тиесілі қысқа мерзімді сыйақылар   7,930 

Екінші жылы: 

Дебет Жал бойынша қысқа мерзімді дебиторлық берешек 18,423.65 

Кредит Жал бойынша ұзақ мерзімді дебиторлық берешек 18,423.65 

Әрі қарай тағы сол сияқты 

 

2.4.2 Жалдың өзге түрлері 

 

Жалға қайыра алу үшін активті сату 

Осы келісім бойынша субъект басқа тарапқа активтерді сатады және 

бұл тарап оларды субъектіге кері жалға береді. Әдетте активтер шамамен 

нарықтық құны бойынша сатылады. Фирма жабдықтың құнын қолма-қол 

және жалға алу мерзімі ішінде активтерді экономикалық пайдалану 

құқығын алады. Оның орнына ол жалдау ақысын төлеуге келіседі және 
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активтерге меншік құқығын береді. Мүлікті сату бойынша мәмілелердің 

бухгалтерлік есеп әдістемесі оны кейіннен жалға алу түріне байланысты. 

Егер активті сату кейіннен оны қаржылық жалға алу болса, онда мұндай 

мәміле - бұл тәсіл, оның көмегімен жалға беруші активті кепіл ретінде 

ұстай отыра жалға алушыны қаржымен қамтамасыз етеді. Осы себепті 

сатудан түскен түсімнің баланстық құннан асып кетуін алынған пайда 

ретінде есептеу орынды емес. Мұндай артық сома танылған жағдайда 

кейінге шегерілетін болады және жалдау мерзімі ішінде пайдаға 

жатқызылады. 

Егер мүлік кейіннен операциялық жалға алынса, жалдау төлемдері 

мен сату әділ бағасы бойынша белгіленеді, демек, бұл жерде әдеттегі 

сату орын алған, сондықтан кез келген пайда немесе шығын дереу есепте 

танылады. 

Егер сату бағасы әділ құнынан төмен болса, кез келген пайда немесе 

шығын дереу танылады, шығын нарықтық бағадан төмен бағалар 

бойынша болашақ жалдау төлемдерімен өтелетін жағдайды қоспағанда. 

Бұл жағдайда шығын кейінге қалдырылатын болады және осы актив 

пайдаланылатын уақыт кезеңі ішінде жалдау төлемдеріне барабар 

пайдаға немесе шығынға жатқызылады. 

Егер сату бағасы әділ құннан жоғары болса, онда әділ құннан артығы 

кейінге қалдырылатын болады және осы актив пайдаланылатын уақыт 

кезеңі ішінде есептен шығарылады.  

Егер мәміле сәтіндегі әділ құн баланстық құнға қарағанда аз болса, 

баланстық құн мен әділ құн арасындағы айырма сомасына тең шығын 

дереу танылады.  

Активтерді сату бойынша келісімдермен айналысатын жалға 

берушілер және оларды кері жалға алушылар: сақтандыру компаниялары 

және басқа инвесторлар, қаржы компаниялары және тәуелсіз лизингтік 

компаниялар. 

Жалдау келісімі бойынша активтерді сатып алу 

Тікелей жалдау туралы келісім бойынша компания активтерді 

пайдалануға алады, егер бұған дейін ол олардың иесі болмаса.  

Негізгі жалға берушілер - өндірушілер, қаржы компаниялары, 

банктер, тәуелсіз немесе мамандандырылған лизингтік компаниялар 

және серіктестіктер. 

Несиені пайдалану арқылы жалға алу 

Жоғарыда сипатталған екі жақты келісімдерден айырмашылығы, 

жалға кредитті пайдалана отырып, 3 тараптар қатысады: 

жалға алушы, 

жалға беруші немесе үлестік қатысушы, 

кредитор.  

Жалға алушының тұрғысынан несиелік және басқа да жалға алу 

түрлерін пайдалану мүмкіндігі жоқ. 
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Жалға алушы активтерді жалдау шартының талаптарына сәйкес 

сатып алады және осы сатып алуды өзінің меншікті инвестициялық үлесі 

арқылы 20% (сондықтан «үлестік қатысушы» деп аталады) 

қаржыландырады. Қалған 80% -ды ұзақ мерзімде кредиторлар төлейді. 

Несие, әдетте, мүліктің кепілі және жалдау шарты мен жалдау 

төлемдерімен қамтамасыз етіледі. 

Жалға беруші - қарыз алушы. Активтердің иесі ретінде жалға беруші 

активпен байланысты барлық төлемдерді жалға алушыдан ұстауға 

құқылы. 

 

2.4.3 Жалға берушінің операциялық жалды есепке алуы 

 

Операциялық жалдау объектісі, егер ол жылжымайтын мүлік (жер, 

ғимарат және құрылым, жер учаскесі, ғимарат немесе құрылым немесе 

екеуі де) жалға алушы тану критерийлеріне сәйкес келсе, инвестициялық 

жылжымайтын мүлік ретінде таниды. 

Егер ол инвестициялық жылжымайтын мүлікті тану критерийлеріне 

сәйкес келмейтін болса, жалға беруші жалға берілген объектілерді негізгі 

құралдар ретінде есепке алады. 

Жалдау табыстары жалға берушінің операциялық қызметі ретінде 

танылады. 

Осы жалдау бойынша операциялар келесі жазуларда көрініс табады: 

Дебет Жалдау бойынша қысқа мерзімді дебиторлық берешек ХХХ 

Кредит Операциялық жалдаудан түскен кірістер   ХХХ 

Дебет Ақша         ХХХ 

Кредит Жалдау бойынша қысқа мерзімді дебиторлық берешек ХХХ 

 

2.4.4 Жалға берушінің қаржылық есептілігінде ақпаратты ашу 
 

Жалға беруші жалдау кезінде кездесетің көп тәуекелдер туралы 

ақпаратты ашуға міндетті, (әсіресе қалдық құнмен байланысты 

тәуекелдер туралы).  

Жалға беруші есепті кезеңде танылған келесі сомаларды ашуы тиіс 

(егер ашудың өзге форматы неғұрлым қолайлы болып табылмаса, 

ақпарат кестелік нысанда ашылуы тиіс)): 

l) қаржылық жалдауға қатысты: 

 сатудан түскен пайда мен шығындар; 

 жалға таза инвестициялар бойынша қаржылық кіріс; 

 жалға берілетін таза инвестицияның шамасын анықтау кезінде 

ескерілмеген ауыспалы жалдау төлемдері түріндегі табыс. 

2) операциялық жалға қатысты:  

 есепті кезеңде танылған жалға беруден түскен кіріс шамасы;  
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 оның ішінде жеке - шамасы қандай да бір индекс немесе ставка 

негізінде айқындалатын ауыспалы жалдау төлемдерін алуға байланысты 

кіріс. 

Бұдан басқа, жалға беруші объектілерді жалға беру жөніндегі өз 

қызметі туралы сапалық және сандық ақпаратты қосымша ашады. Атап 

айтқанда, есептілікті пайдаланушыларға бағалау мүмкіндігін беретін 

ақпарат: 

 • объектілерді жалға беру бойынша оның қызметінің сипаты;  

 ол жалға берілген объектіге құқықтармен байланысты тәуекелдерді 

қалай басқаратыны, атап айтқанда: 

жалға берілген объектімен байланысты тәуекелдерді басқару 

стратегиясы;  

мұндай тәуекелдерді азайту мақсатында қабылдаған шаралар туралы 

ақпаратты ұсынады.  

Мысалы, көрсетілген тәуекелдерді азайту мақсатында ол қалдық 

құнға кепілдік беру туралы келісім жасай алады немесе жалға алу 

шартына жалға алынған объектіні белгіленген лимиттен тыс пайдаланған 

жағдайда жалға алушыны қосымша соманы төлеуге міндеттейтін 

шарттарды енгізе алады. 

 

 

3. ИНВЕСТИЦИЯЛЫҚ ЖЫЛЖЫМАЙТЫН МҮЛІК 
 

 

3.1 Инвестициялық жылжымайтын мүлік туралы түсінік 

 

Инвестициялық жылжымайтын мүлік-жер немесе ғимарат, не 

ғимараттың бір бөлігі, не және басқалар (қаржылық жалдау шарты 

бойынша меншік иесінің немесе жалға алушының): 

- операциялық жалдау шарты бойынша жалдау төлемдерін алу, 

- капитал құнының өсуінен немесе басқасынан түскен кірістер. 

Қаржылық есептіліктегі инвестициялық жылжымайтын мүлікті 

танудың бастысы сатып алу мақсаты және одан әрі пайдалану мақсаты 

болып табылады. Егер жылжымайтын мүлікті меншік иесінің өзі сатып 

алса және одан әрі пайдаланса, онда оны негізгі құралдар ретінде 

сәйкестендіру қажет. Егер жылжымайтын мүлік тек жақын болашақта 

одан әрі қайта сату үшін сатып алынса, онда ол тауар болып табылады. 

Іс жүзінде бір объект жылжымайтын мүлікке инвестициялар объектісі 

ретінде және меншік иесі өзі қолданатын жылжымайтын мүлік ретінде 

болу жағдайы туындауы мүмкін. Егер объектінің осы бөліктері бір-біріне 

қарамастан сатылуы мүмкін болса (немесе қаржылық жалдауға тәуелсіз), 

онда әр түрлі бөліктер әртүрлі есептік объектілер ретінде ескерілуі тиіс. 

Егер мұндай бөлу мүмкін болмаса, онда объект алып отырған алаңның 

үлес салмағына байланысты жіктелуі мүмкін: көп бөлігін иеленуші 
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пайдаланады, онда – негізгі құралдар; көп бөлігі операциялық жалға 

беріледі, онда – инвестициялық жылжымайтын мүлік. Ең жақсы нұсқа — 

Бұл объектіні бөліп-бөліп бағалау мүмкіндігі және тиісінше, 

инвестициялық мүлікке немесе меншік иесі алып отырған жылжымайтын 

мүлікке жататын объектінің бөліктерінің құнын жеке есепке алу.  

Меншік иесі қолданып отырған жылжымайтын мүлік – бұл 

қаржылық жалдау шарты бойынша меншік иесінің немесе жалға 

алушының иелігіндегі және өнімді өндіруге немесе сатуға, қызметтер 

көрсетуге немесе әкімшілік мақсаттарға арналған жылжымайтын мүлік.  

Жалға алушы операциялық жалдау шарты бойынша жылжымайтын 

мүлік объектісіне ие болған жағдайда, мұндай жылжымайтын мүлік 

инвестициялық мүлік ретінде жіктелуі мүмкін, бірақ ол инвестициялық 

мүліктің анықтамасына сәйкес келетін және жалға алушы оны кейіннен 

тану үшін әділ құн бойынша есепке алу моделін пайдаланған жағдайда 

ғана. Бұл ретте инвестициялық жылжымайтын мүліктің басқа да 

объектілері осы модель бойынша да ескерілуі тиіс. 

Негізінен, инвестициялық мүлік жалдау төлемдері немесе капитал 

құнының өсімі түрінде, мүмкін сол сияқты басқа да табыс алуға 

арналған. Сондықтан мұндай мүлік ұйым иеленетін басқа активтерге 

қарамастан айтарлықтай мөлшерде ақша ағындарын жасайды. Бұл 

инвестициялық жылжымайтын мүлікті иеленушінің жылжымайтын 

мүлігінен айырады. Мысалы, егер компаниялар өнім өндіру және одан 

әрі оны сату үшін өндірістік цех ғимаратын сатып алса, онда ақша 

қаражаты дайын өнім сатылғаннан кейін ғана компанияға түсетін 

болады. Демек, ақша ағындарын генерациялау өндіріске жұмсалған 

шикізат пен материалдар, өндіріске қатысатын жабдықтар, әрине, цех 

ғимаратының өзі сияқты көптеген активтердің қатысуымен жүзеге 

асырылады. Керісінше, егер компания цех үшін өнімді өндіру, тапсыру 

үшін оның операциялық жалға болса, онда бұл цехының ғимараты 

әкеледі түріндегі табыс, жалгерлік төлемдердің дербес қатысуынсыз 

қандай да бір басқа активтер. Бірінші жағдайда, әдетте, осы ғимарат 

ретінде ескерілетін болады жылжымайтын мүлік, атқаратын иесі, және, 

тиісінше, көрініс табатын негізгі құралдар. Екінші жағдайда мұндай 

ғимарат инвестициялық мүлік объектісі ретінде көрсетілетін болады. 

Төменде инвестициялық мүлікке жататын/жатпайтын объектілердің 

жіктемесі берілген (3.1-кесте). 

 

3.1-кесте. Инвестициялық мүлік объектілерін жіктеу 

Инвестициялық мүлік деп 

танылады 

Инвестициялық мүлік емес деп 

танылады 

Капитал құнының өсімінен 

табыс алуға арналған жер 

Жаңартылатын және жаңартылмайтын 

табиғи ресурстар (орман алқаптары, жер 

қойнауы, пайдалы қазбалар және т. б.) 

Қазіргі уақытта одан әрі Сатуға арналған ғимараттар мен 
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тағайындалуы анықталмаған 

жер 

құрылыстар немесе сол мақсаттағы 

құрылысы аяқталмаған объектілер 

Операциялық жалға берілетін 

үйлер мен ғимараттар (меншікті 

немесе қаржылық жалға 

алынған) 

Ғимараттар мен құрылыстардың 

аяқталмаған құрылысы немесе үшінші 

тұлғалардың тапсырмасы бойынша 

оларды қайта жаңарту 

Қазіргі уақытта жұмыс 

істемейтін және операциялық 

жалға беруге немесе капитал 

құнының өсімінен табыс алуға 

арналған үйлер мен құрылыстар 

Өндірісте, коммерциялық немесе басқару 

қызметінде пайдаланылатын ғимараттар 

(құрылыстар); сол мақсаттарда қайта 

жаңартылған, шығып кетуге арналған, 

сондай-ақ жалдау ақысының мөлшеріне 

қарамастан, компания қызметкерлері 

тұратын ғимараттар (құрылыстар) 

Инвестициялық мүлік ретінде 

болашақта пайдалану үшін 

салынып жатқан немесе 

реконструкцияланатын 

ғимараттар мен құрылыстар 

Қаржылық жалдау шарты бойынша басқа 

ұйымдарға жалға берілген жылжымайтын 

мүлік 

 

Мысал 1 
Компания операциялық жалдау шарттары бойынша кеңселік 

жайларды ұсынады. Ағымдағы жылы компания 6000 ш.м. болатын 

бизнес-орталық сатып алды. Бизнес-орталықтың барлық офистік 

жайлары, бірінші қабаттағы үш жайдан басқа, жалпы ауданы 200 ш.м., 

онда компанияның өзінің маркетинг бөлімі орналасқан. 

Егер компанияның өзі орналасқан жайлар және өзге де жайлар 

сатылуы мүмкін немесе тапсырылған қаржылық жалға алу бір-бірінен 

тәуелсіз болса, онда ғимарат бөлігі, берілетін операциялық жалға 

ескерілуі тиіс инвестиция ретінде жылжымайтын мүлік, жай 200 шаршы 

метр ескеріледі негізгі құралы ретінде. Сонымен қатар, меншік иесінің 

жылжымайтын мүлік үлесі 3,33% (200/6000) болмашы екенін ескере 

отырып, ғимарат толығымен жылжымайтын мүлікке инвестициялар 

объектісі ретінде саралануы мүмкін. 

Мысал 2 

Компания қонақ үйге ие, нөмір беріп, жалдау ақысын алады. Мұндай 

нысанды инвестициялық жылжымайтын мүлік деп есептеуге болады. 

Бірақ қонақ үй-бұл қонақтар үшін әртүрлі қызмет көрсететін кешен: 

тамақтану, сервистік қызмет көрсету, ойын-сауық. Олардың құны 

соншалықты весома, қонақ үй ғимараты мойындау керек меншігі, 

атқаратын иесі, және, тиісінше көрсетуі оның балансында компанияның 

негізгі құралы ретінде. 

Қонақ үйдің иесі басқа компанияларға немесе жеке тұлғаларға 

мейрамхананы, спорттық-мәдени кешенді, қонақтарға сервистік қызмет 

көрсету қызметін операциялық жалға бере алады. Сол кезде қонақ үй 
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кешен негізінен жалдау ақысы түрінде табыс әкелетін болады. Бұл 

жағдайда оның ғимаратын инвестициялық мүлікке жатқызу керек. 

Компанияның меншігінде жылжымайтын мүлік бар, ол жалға алады 

және оның бас компаниясы немесе басқа еншілес компаниясы алады. 

Мұндай жылжымайтын мүлік, меншік иесі компания тұрғысынан, егер 

анықтамаға сәйкес келсе, инвестициялық мүлік болып табылады. 

Алайда, шоғырландырылған қаржылық есептілікті жасау мақсаттары 

үшін ол негізгі құралдардың объектісі ретінде танылатын болады, 

өйткені компанияның бүкіл тобының позициясында мұндай 

жылжымайтын мүлік иесі алып отырған меншік болып табылады. Демек, 

жалға беруші компания жеке қаржылық есептілікте жоғарыда аталған 

жылжымайтын мүлікті инвестициялық мүлік ретінде, ал 

топтастырылған-негізгі құрал ретінде көрсетеді. 

Компания активтерінің құрамында инвестициялық мүлік жалдау 

төлемдерінің түсуінің немесе инвестициялық меншікке қойылатын 

талаптарға сәйкес капитал құнының өсуінің жеткілікті ықтималдығы 

болған кезде, ал соңғысының құны дұрыс айқындалуы мүмкін дербес 

есепке алу объектісі ретінде танылады. 

Жылжымайтын мүлікке инвестицияларды сәйкестендіру кезінде 

кәсіби пікірге сүйену қажет. Алайда қабылданатын шешімдердің 

бірізділігін сақтау және қаржылық есептілік баптарының сенімділігін 

қамтамасыз ету үшін компания меншік иесі алып отырған 

жылжымайтын мүлікке және жылжымайтын мүлікке инвестицияларды, 

сондай-ақ әдеттегі шаруашылық қызмет барысында сатуға арналған 

мүлікті шектеуге арналған өлшемдерді әзірлеуі тиіс. Мұндай өлшемдер 

туралы ақпарат міндетті түрде ашылуға жатады. 

 

3.2 Инвестициялық жылжымайтын мүлікті бастапқы тану және 

бағалау 

 

Инвестициялық жылжымайтын мүлікті тану өлшемдері қаржылық 

есептілікті жасау және ұсыну қағидаттарында көзделген активтерді 

танудың жалпы өлшемдеріне сәйкес келеді, атап айтқанда: 

- ұйымға инвестициялық жылжымайтын мүлікке байланысты 

болашақ экономикалық пайданың келу ықтималдығы бар; және 

- инвестициялық жылжымайтын мүліктің құнын дұрыс бағалауға 

болады. 

Инвестициялық жылжымайтын мүліктің бастапқы бағасы 

Инвестициялық мүлікті бастапқы бағалау құрамына кіретін нақты 

шығындар бойынша жүргізіледі.: 

- мүлікті сатып алу бағасы; 

- кәсіби заң қызметтерінің құны; 

- жылжымайтын мүлікті беруге байланысты салықтар және басқа да 

міндетті төлемдер; 
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- мәміле бойынша өзге де тікелей шығындар. 

Инвестициялық мүліктің құнына енгізілмейді: 

 

- бастапқы шығындар (жылжымайтын мүлікті мақсаты бойынша 

пайдалануға дайын күйге келтіру үшін қажет болған жағдайларды 

қоспағанда)); 

- инвестициялық мүлік объектісі пайдаланудың жоспарланған 

деңгейіне жеткенге дейін туындайтын операциялық шығындар; немесе  

- жылжымайтын мүлікті салу немесе қайта құру кезінде пайда болған 

шикізаттың, еңбектің немесе өзге де ресурстардың нормативтен тыс 

ысырабы. 

Сондай-ақ негізгі құрал-жабдықтар сияқты инвестициялық мүлік 

объектілері ұйымға: 

– ақыға сатып алу; 

- құрылыс; 

- төлемді кейінге қалдыра отырып сатып алу (кредитке); 

- сыйға алу (өтеусіз түсім)); 

- басқа активтерге айырбастау. 

 

Мысал 3. 
2017 жылдың 18 наурызында компания 1 000 мың теңгеге жер телімін 

сатып алды, себебі үш жылдан кейін, жанында спорт кешені салынғанда, 

жердің құны айтарлықтай артады және оны бірнеше есе қымбат сатуға 

болады деп болжайды. Мәмілені заңды сүйемелдеу шығындары 500 мың 

теңгені құрады, шығындар толығымен төленді. 

Инвестициялық жылжымайтын мүлік объектісінің бастапқы құны 
Көрсеткіш  Сомасы, мың теңге 

Жер учаскесін сатып алу-сату шарты бойынша сома 1 000 
Заңгерлік сүйемелдеу шығыстары 500 
Жер учаскесінің бастапқы құны 1,500 

 

3.3 Инвестициялық жылжымайтын мүлікті кейінгі есепке алу 

 

Инвестициялық жылжымайтын мүлікті кейінгі есепке алу Екі есепке 

алу моделінің біріне сәйкес жүргізілуі тиіс:  

әділ құны бойынша немесе  

құны бойынша. 

Есепке алудың таңдап алынған моделі тек объектілердің барлық 

сыныбына ғана қолданылатын негізгі құралдардан айырмашылығы 

инвестициялық жылжымайтын мүлік бойынша есепке алу моделі 

инвестициялық жылжымайтын мүліктің нақты объектісіне таңдалуы 

мүмкін екенін атап өткен жөн. 

Әділ құн бойынша есепке алу моделі инвестициялық 

жылжымайтын мүлік объектісін кейіннен бухгалтерлік баланста көрсету 
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әділ құн бойынша жүзеге асырылуынан тұрады, бұл ретте баланстық 

құнның өзгеруінен туындайтын пайда (залал) қаржылық нәтижеге 

жатады, яғни тікелей пайда мен шығындар туралы есепте танылады. 

Бастапқы құн бойынша есепке алу моделі инвестициялық 

жылжымайтын мүлік объектілерін (жер және/немесе ғимараттар) негізгі 

құралдар жағдайында сияқты, яғни жинақталған амортизацияны және 

құнсызданудан болған шығындарды шегергендегі бастапқы құны 

бойынша көрсетуді көздейді. 

Инвестициялық жылжымайтын мүлікті есепке алу үлгілерінің негізгі 

сипаттамалары (3.2-кесте) ) 

 

Есеп үлгілерінің сипаттамасы 

Көрсеткіш  
Әділ құн бойынша есепке алу 

моделі 

Бастапқы құны бойынша 

есепке алу моделі 

А  1 2 

Бастапқы бағалау Сатып алуға нақты шығындар бойынша 

Кейінгі бағалау 

және есепке алу 

Барлық объектілер айрықша 

жағдайлардан басқа, әділ 

құны бойынша көрсетіледі 

Барлық объектілер 

жинақталған амортизацияны 

және құнсызданудан 

жинақталған шығындарды 

шегере отырып бастапқы 

құны бойынша көрсетіледі 

Әділ құнның 

өзгеруін көрсету 

Әділ құнды өзгертуден 

түскен пайда (шығын) пайда 

болған кезең үшін таза 

пайдаға немесе шығынға 

жатады, яғни пайда мен 

шығындар туралы есепте 

көрсетіледі 

- 

Амортизация Амортизация есептелмейді Амортизация ұқсас негізгі 

құралдар бойынша да 

есептеледі 

Ерекшеліктер Инвестициялық 

жылжымайтын мүлік 

объектілерін есепке алу 

үшін әділ құнды анықтау 

мүмкін болмаған ерекше 

жағдайларда бастапқы құны 

бойынша есепке алу моделі 

пайдаланылады, тарату 

құны нөлге тең 

қабылданады 

- 

Құнсыздану Құнсыздану жоқ, өйткені 

әділ құн 

Пайда мен шығындар 

туралы есепте 

құнсызданудан болған 



Торшаева Ш.М. Қаржылық есеп-2. Қарағанды – 2019ж. 
 

39 

 

шығындар танылады 

Қосымша ашу Айрықша жағдайларда әділ 

құн бойынша есепке алудың 

мүмкін еместігінің 

себептерін түсіндіруге 

қатысты қосымша 

ақпаратты ашу қажет 

Қаржылық есептілікте әділ 

құн туралы ақпарат немесе 

ол бойынша анықталуы 

мүмкін емес себептер 

міндетті түрде ашылуы тиіс 

 

Мысал 4. 
3 мысалын толықтырайық. Бағалау нәтижелері бойынша жер 

учаскесінің нарықтық құны 2000 мың теңгені құрады. 2018 жылдың 

қараша айында тұрмыстық химия өндіретін зауыт құрылысының 

басталуы туралы хабарланғаннан кейін жер учаскесінің құны төмендеп, 

31.12.2018 жылы 1 400 мың теңгеге жетті. 

Компанияның 2017 және 2018 жылдарға арналған қаржылық 

есептілігінде инвестициялық жылжымайтын мүлік объектісін көрсету 

талап етіледі.:  

а) әділ құн бойынша есепке алу моделімен; 

б) бастапқы құны бойынша есепке алу үлгісі. 

 

а) әділ құн бойынша есепке алу моделі 
Бухгалтерлік жазбалар 

31.12.2017 ж.: Жер учаскесінің әділ құнының өзгеруі көрсетілді (2000 

мың теңге - 1500 мың теңге): 

Дебет Инвестициялық жылжымайтын мүлік - 500000 

Кредит Инвестициялық жылжымайтын мүліктің әділ 

құнының өзгеруінен түскен кіріс 

- 500000 

 

31.12.2018 ж.: Жер учаскесінің әділ құнының өзгеруі көрсетілді (1400 

мың теңге-2000 мың теңге) 

Дебет Инвестициялық жылжымайтын мүліктің әділ 

құнының өзгеруінен болған шығын 

- 600000 

Кредит Инвестициялық жылжымайтын мүлік - 600000 

 

Компанияның қаржылық есептілігінің фрагменті 

Баланс Пайда мен шығындар туралы есеп 

Көрсеткіш  

Сомасы, 

мың 

теңге 

Көрсеткіш  
Сомасы, 

мың теңге 

2017 ж. 

Ұзақ мерзімді активтер: 

Инвестициялық 

жылжымайтын мүлік 
2 000 

Инвестициялық 

жылжымайтын мүліктің әділ 

құнының өзгеруінен түскен 

кіріс 

500 

2018 ж. 
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Ұзақ мерзімді активтер: 

Инвестициялық 

жылжымайтын мүлік 
1 400 

Инвестициялық 

жылжымайтын мүліктің әділ 

құнының өзгеруінен болған 

шығын 

(600) 

 

б) бастапқы құны бойынша есепке алу моделі 
Бухгалтерлік жазбалар 

31.12.2017 ж.: Инвестициялық жылжымайтын мүлік объектісі 

бойынша бастапқы құны бойынша есепке алу моделіне сәйкес 

амортизация есептелуі тиіс. Алайда жер учаскелері бойынша 

амортизация есептелмейді. 

31.12.2018 ж.: Сақтық қағидатына сәйкес жер учаскесінің әділ 

құнының өзгеруі (1400 мың теңге - 1 500 мың теңге) көрсетілді) 

Дебет Инвестициялық жылжымайтын мүліктің 

құнсыздануынан болған шығын 

- 100 000 

Кредит Инвестициялық жылжымайтын мүлік - 100 000 

Компанияның қаржылық есептілігінің фрагменті 

Баланс Пайда мен шығындар туралы есеп 

Көрсеткіш  
Сомасы, 

мың теңге 
Көрсеткіш  

Сомасы, 

мың теңге 

2017 ж. 

Ұзақ мерзімді активтер: 

Инвестициялық 

жылжымайтын мүлік 

1,500 

- 

- 

2018 ж. 

Ұзақ мерзімді активтер: 

Инвестициялық 

жылжымайтын мүлік 

1,400 

Инвестициялық 

жылжымайтын мүліктің 

құнсыздануынан болған 

шығын 

(100) 

 

3.4 Инвестициялық жылжымайтын мүлікті есепке алудың бір 

моделінен екіншісіне көшу 

 

Есепке алудың бір жол берілетін қағидатынан басқа жол берілетін 

есепке алу принципіне көшу есеп саясатын өзгерту ретінде 

қарастырылады. Есеп саясатын өзгерту, егер бұл ұйымның қаржылық 

есептілігінде оқиғаларды немесе операцияларды неғұрлым дәл ұсынуға 

әкелетін жағдайда ғана жүзеге асырылады. Әділ құн бойынша есепке алу 

моделінен бастапқы құн бойынша есепке алу моделіне көшу ақпаратты 

неғұрлым сапалы ұсынуды қамтамасыз етуі екіталай. Сондықтан, 

выбравшая есепке алу әділ құн бойынша іс жүзінде мүмкіндігі жоқ оралу 

есепке алу бойынша бастапқы құны, керісінше ауыстыру әдісін білінетін 

болады көшу бастапқы құны бойынша есепке алу - есепке алу әділ құн 

бойынша. 
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Бастапқы құн бойынша әдістен әділ құн бойынша әдіске көшу 

құпталады және бухгалтерлік бағалаудың мұндай өзгеруі қаржылық 

есептілікте перспективалы әдіспен көрсетіледі. 

Көшу әдісін әділ құны бойынша әдісін, бастапқы құны бойынша емес 

құпталады, егер дегенмен қажеттілігі туындайды, бұл, онда мұндай 

өзгерту бухгалтерлік бағалау қаржылық есептілігінде көрсетіледі 

ретроспективным әдісімен. Осылайша, бухгалтер инвестициялық 

жылжымайтын мүлік объектісін сатып алудың ең ерте кезеңінен бастап 

Бухгалтерлік бағалау өзгерісінің әсерін бухгалтерлік баланста есепке алу 

объектісінің болған кездерінде есепке алудың осы әдісі қолданылғандай 

қайта есептеуге тиіс. 

Инвестициялық жылжымайтын мүліктің әділ құны 

Таңдап алынған есепке алу моделіне қарамастан, барлық ұйымдар 

инвестициялық жылжымайтын мүліктің әділ құнын не есептілікте 

көрсету мақсаттары үшін (әділ құн моделі) не ашу талаптарын орындау 

үшін (бастапқы құн бойынша модель) айқындауы тиіс. 

Инвестициялық жылжымайтын мүліктің әділ құны ретінде, әдетте, 

оның нарықтық құны болады. 

Инвестициялық мүліктің әділ құны – бұл активті сату кезінде 

алынатын немесе бағалау күніне нарыққа қатысушылар арасында ерікті 

негізде операция жүргізу кезінде міндеттемені беру кезінде төленген 

баға. 

Әділ құнды айқындау кезінде активті сатуға және өзге де істен 

шығаруға байланысты болжанатын шығындар шегеруге жатпайды. 

Инвестициялық мүліктің әділ құны есепті кезеңнің аяғындағы нарықтық 

шарттарды көрсетуге тиіс. 

Әділ құны бойынша ескерілетін инвестициялық жылжымайтын мүлік 

амортизацияға және құнсыздануға тестілеуге жатпайды, ал оның 

құнының өзгеруі кірістер мен шығыстар құрамында пайда мен 

шығындар туралы есепте көрсетіледі. Егер ұйымда жылжымайтын 

мүліктің әділ құнын анықтауға мүмкіндік болмаса, онда оны нақты 

шығындар бойынша, яғни жинақталған амортизацияны және 

құнсызданудан болған шығындарды шегергендегі бастапқы құн 

бойынша есепке алу орынды. Жылжымайтын мүліктің амортизациясы 

негізгі құралдарды есептеу кезіндегі әдістермен есептелуі мүмкін. Бұл 

ретте инвестициялық мүлік объектілері бойынша қалдық құн нөлге тең 

қабылданады. 

Ұйым танылған және тиісті кәсіби біліктілігі, сондай-ақ 

инвестициялық жылжымайтын мүлікке бағалау жүргізу тәжірибесі бар 

тәуелсіз бағалаушының қызметтеріне жүгінуге міндетті емес. 

Әділ құн есепті күнге белгіленетінін атап өту маңызды, осылайша, ол 

болашаққа қандай да бір болжамдарға емес, дәл осы күнге мән-жайлар 

мен шарттарды көрсетуі тиіс. 
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Әділ құнның шынайылығын растайтын тамаша нұсқа белсенді 

нарықтағы қолданыстағы бағалар болып табылады. Алайда, егер мұндай 

ақпарат қол жетімді болса, онда ұйым тиіс тартуға қосымша мәліметтер 

(балама бағалау). Мысалы, осы бағалар бойынша мәмілелер жасалған 

күннен кейінгі экономикалық шарттардың кез келген өзгерістерін ескере 

отырып түзетілген басқа белсенді нарықтардағы уақыт бойынша 

неғұрлым жақын бағалар туралы деректер. 

Ұйым әрдайым ықтималдықтың жеткілікті дәрежесімен әділ құнды 

анықтай алады деп болжанады. Дегенмен, инвестициялық 

жылжымайтын мүлік объектісін есепке алу кезінде ұйымның 

инвестициялық жылжымайтын мүліктің әділ құнын дұрыс анықтай 

алмайтыны айқын болатын ерекше жағдайлар кездеседі. Мысалы, осы 

нысан үшін белсенді нарық жоқ, баламалы бағалау деректері де сенімді 

емес. Мұндай жағдайда ұйым қаржылық есептілікке ескертпеде тиісті 

ашып көрсету жасай отырып, бастапқы құны бойынша есепке алу 

моделін пайдалануға тиісті "айрықша" басқа инвестициялық 

жылжымайтын мүліктің барлық объектілері үшін әділ құны бойынша 

есепке алу моделін қолдана алады. Әділ құнды айқындау мүмкін емес 

инвестициялық жылжымайтын мүліктің тарату құны нөлге тең деп 

танылады. 

 

3.5 Инвестициялық жылжымайтын мүлікті қайта жіктеу 

 

Қандай да бір объектінің мақсаты өзгерген жағдайда объектіні 

жылжымайтын мүлікке инвестициялар санатынан қосу (немесе алып 

тастау) арқылы қайта сыныптауды жүргізу керек. 

Объект инвестициялық мүлікке енгізіледі.: 

1) меншік иесі жылжымайтын мүлік алған кезеңнің аяқталуы (меншік 

иесі атқаратын жылжымайтын мүлік санатынан инвестициялық мүлікке 

ауыстырылған кезде); немесе 

2) екінші Тараппен шарт бойынша операциялық жалдаудың басталуы 

(қорлардан инвестициялық мүлікке ауысқан кезде). 

Егер жылжымайтын мүлік, атқаратын иесі ауысады категориясына 

инвестициялық мүлікті көрініс табады әділ құны бойынша, яғни 

кәсіпорын ережелерді қолдануға тиіс негізгі құралдарды есепке алу 

бойынша күнге дейін өзгерту мақсатын объект. Жылжымайтын мүлікті 

әділ құн бойынша есепке алынатын инвестициялық мүлік санатына 

ауыстыру сәтіне дейін ұйым амортизацияны есептеуге және 

құнсызданудан болған шығындарды тануға тиіс. 

Ұйым аудару күніне туындаған жылжымайтын мүліктің баланстық 

құны мен оның әділ құны арасындағы айырманы негізгі құралдарды 

қайта бағалау ретінде де ескеруге міндетті. 

Басқа сөздермен айтқанда: 
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– жылжымайтын мүліктің баланстық құнының пайда болған азаюы 

пайда немесе шығын құрамында танылады. Дегенмен, азайту сомасы 

шегінде құнының осы объектіні қайта бағалаудан танылады құрамында 

өзге де жиынтық пайдасындағы және есептен шығарылады өсімі 

есебінен қайта бағалаудан капитал шоттарында; 

- баланстық құнның пайда болатын ұлғаюы былайша ескеріледі: 

а) осы жылжымайтын мүліктің құнсыздануынан бұрын танылған 

шығын шегінде. Мұндай ұлғаю пайда құрамында танылады; 

б) ұлғаю сомасының қалған бөлігі басқалардың құрамында танылады  

қайта бағалаудан құн өсімі ретінде капитал шотындағы кредитте 

көрсетіледі. Жеке капиталдың құрамына енгізілген инвестициялық мүлік 

объектісі кейіннен шығып кеткен кезде қайта бағалаудан түскен объект 

құнының өсімі бөлінбеген пайдаға ауыстырылады. 

Объектіні қорлардан инвестициялық мүлік санатына ауыстырған 

кезде, сондай-ақ әділ құн бойынша көрсетілетін инвестициялық мүлік 

объектісінің құрылысы аяқталған кезде ауыстыру күнгі жылжымайтын 

мүліктің әділ құны мен оның алдыңғы баланстық құны арасындағы 

айырма жиынтық кіріс туралы есепте пайданың немесе залалдың 

құрамында танылуға тиіс. 

Инвестициялық жылжымайтын мүлікті жіктеу мысалдары 3.3-

кестеде). 

 

Инвестициялық жылжымайтын мүлік объектілерін жіктеу 

Операция Реклассификация 

иесі өз қолданысына алады 

объект инвестициялық 

жылжымайтын мүліктен "меншік 

иесі алатын жылжымайтын мүлік" 

санатына ауыстырылады.» 

ИЖМ  НҚ 

иесі меншік алатын кезең 

аяқталады 

объект "иесі алып отырған 

жылжымайтын мүлік" санатынан 

инвестициялық жылжымайтын 

мүлікке ауыстырылады 

НҚ    ИЖМ 

сату мақсатында қайта 

жаңартуды бастау 

объект инвестициялық 

жылжымайтын мүліктен қорларға 

ауыстырылады 

ИЖМ      Қ 

объект операциялық жалдау 

шарты бойынша үшінші 

тарапқа жалға беріледі 

объект қорлардан инвестициялық 

меншікке ауыстырылады 
Қ   ИЖМ 

құрылыс жұмыстарын аяқтау 

немесе жылжымайтын 

мүлікті қайта жаңарту 

объект ауыстырылады санатынан 

"салымдар аяқталмаған құрылыс 

немесе қайта құру" (қаралатын 

ҚЕХС 16, Негізгі құралдар), 

инвестициялық жылжымайтын 

мүлік 

АҚ    ИЖМ 
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Ескерту: ИЖМ - инвестициялық жылжымайтын мүлік, НҚ - негізгі 

құралдар, Қ - қорлар, ФҚ - аяқталмаған құрылыс. 

 

Объект инвестициялық мүліктен шығарылады.: 

1) жылжымайтын мүлікті иеленушінің атқарып отырған 

жылжымайтын мүлік ретінде пайдалануды бастау (инвестициялық 

мүліктен Қазақстан Республикасының  

иесі атқаратын жылжымайтын мүлік санаты); 

2) сату мақсатында қайта жаңартуды бастау (инвестициялық мүліктен 

қорларға ауыстыру кезінде). 

Объектіні әділ құны бойынша көрсетілетін инвестициялық мүліктен 

иеленуші алып отырған жылжымайтын мүлік санатына немесе қорларды 

ауыстырған кезде негізгі құралдарды немесе қорларды кейіннен есепке 

алу үшін осы объектіге болжамды нақты шығындар ретінде оның 

мақсаты өзгерген күнгі оның әділ құны болуға тиіс. 

Объектіні инвестициялық мүліктен сатуға арналған қорлардың 

құрамына ауыстыру сатуға дайындау үшін оны қайта жаңарту 

басталуымен жүргізіледі. Бірақ егер инвестициялық мүлік объектісін 

қайта жаңартусыз сату туралы шешім қабылданса, оны Инвестициялық 

мүлік құрамында, тіпті сату нәтижесінде шығып қалғанға дейін ескеруді 

жалғастырады. Яғни, объектіні сатуға арналған ұзақ мерзімді активтерге 

аудару міндетті емес.. 

 

3.6 Инвестициялық жылжымайтын мүліктің есептен шығуы 

 

Инвестициялық жылжымайтын мүлік объектісінің істен шығуы 

активті сату, қаржылық жалға беру немесе пайдалануды тоқтату 

нысанында жүзеге асырылады, себебі ұйым онымен байланысты 

пайданы алуды бұдан әрі көздемейді. Инвестициялық жылжымайтын 

мүліктің істен шығуынан түскен пайда (залал) пайда мен шығындар 

туралы есепте кірістер немесе шығыстар құрамында көрсетіледі және 

істен шығудан түскен таза түсім мен активтің баланстық құны 

арасындағы айырма ретінде айқындалады. 

Инвестициялық меншік объектілерінің істен шығуы оларды сату 

немесе лизинг шарты бойынша қаржылық жалға беру жолымен 

жүргізіледі. Объектінің сату бағасы иеліктен шығару күніне оның әділ 

құны бойынша айқындалады. Коммерциялық кредит немесе төлемді 

бөліп-бөліп беру кезінде нақты өтеу мен әділ құн (баға) арасындағы 

айырмашылық алынған пайыздық кіріс ретінде есепте жеке көрсетіледі. 

Пайда болатын пайда (шығындар) жиынтық кіріс туралы есепте кірістер 

мен шығыстар шоттарында көрсетіледі. 

 

 



Торшаева Ш.М. Қаржылық есеп-2. Қарағанды – 2019ж. 
 

45 

 

3.7 Қаржылық есептілікте инвестициялық жылжымайтын 

мүлікті ашу 

 

Инвестициялық жылжымайтын мүлікті есептілікте көрсету  

Бухгалтерлік баланста инвестициялық жылжымайтын мүлік 

объектілері ұзақ мерзімді (шетелдік емес) активтердің құрамында әділ 

құны бойынша немесе жинақталған амортизацияны және құнсызданудан 

болған шығындарды шегере отырып бастапқы позицияда (таңдап 

алынған есепке алу моделіне байланысты) көрсетіледі. 

Пайда мен шығындар туралы есепте: 

- әділ құнның өзгеруінен қаржылық нәтиже (пайда/шығын) (әділ құн 

бойынша есепке алу моделі) немесе 

- - есепті кезеңдегі амортизация сомасы және құнсызданудан болған 

залал/шығынды қалпына келтіру (бастапқы құн бойынша есепке алу 

моделі). 

Ақпаратты ашуға қойылатын талаптар 

Әділ құн бойынша есепке алу моделі бойынша: 

- есепті кезеңнің басындағы және аяғындағы инвестициялық 

жылжымайтын мүліктің баланстық құнын салыстыру (салыстырмалы 

ақпаратты ұсыну талап етілмейді) 

- ерекше жағдайларда, ұйым ҚЕХС 16 есепке алудың негізгі әдісін 

пайдалана отырып, инвестициялық жылжымайтын мүлік объектісін 

көрсеткен кезде, инвестициялық жылжымайтын мүліктің осы объектісіне 

жататын соманы салыстырып тексеруде өзге объектілерден бөлек ашу, 

сондай-ақ әділ құн бойынша есепке алудың мүмкін еместігінің 

себептерін түсіндіруге қатысты қосымша ақпаратты ашу қажет. 

Бастапқы құны бойынша модель бойынша: 

- пайдаланылған амортизация әдістері; 

- активтердің пайдалы қызмет ету мерзімі немесе пайдаланылған 

амортизация нормалары; 

- есепті кезеңнің басындағы және аяғындағы жиынтық баланстық 

құны және жинақталған амортизация (құнсызданудан жинақталған 

шығындармен бірге) ; 

- есепті кезеңнің басындағы және аяғындағы инвестициялық 

жылжымайтын мүліктің баланстық құнын салыстыру (салыстырмалы 

ақпаратты ұсыну талап етілмейді) 

- инвестициялық жылжымайтын мүліктің әділ құны немесе 

инвестициялық жылжымайтын мүліктің әділ құнын жеткілікті дәрежеде 

анықтаудың мүмкін еместігінің себептерін көрсету 

Екі үлгі үшін жалпы талаптар: 

- инвестициялық жылжымайтын мүлік және жылжымайтын мүлік 

объектілерін, сондай-ақ әдеттегі шаруашылық қызмет барысында сатуға 

арналған мүлікті бөлу критерийлері; 
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- инвестициялық жылжымайтын мүліктің әділ құнын айқындау 

кезінде пайдаланылған әдістер мен Елеулі жорамалдар, 

- әділ құнды анықтау үшін тарту фактісі  

тәуелсіз кәсіби бағалаушының инвестициялық жылжымайтын мүлкі 

және осындай бағалаудың болмауы фактісі қаржылық есептілікке 

түсініктемеде ашылады; 

- пайда мен шығындар туралы есепте көрсетілген көрсеткіштер: 

- инвестициялық жылжымайтын мүлікті операциялық жалға беруден 

түскен кіріс; 

- есепті кезеңде табыс алынған инвестициялық жылжымайтын 

мүлікке қатысты тікелей операциялық шығыстар; 

- есепті кезеңде жалдау табысын әкелмеген инвестициялық 

жылжымайтын мүлікке қатысты тікелей операциялық шығыстар; 

- инвестициялық жылжымайтын мүлікті сату мүмкіндігін шектеудің 

болуы және мөлшері; және 

- Елеулі міндеттемелер: 

o инвестициялық жылжымайтын мүлікті сатып алуға, салуға немесе 

қайта жаңартуға арналған шарт бойынша не 

o инвестициялық жылжымайтын мүлікті жөндеу, ағымдағы қызмет 

көрсету немесе жақсарту. 

 

3.8 Өткен материалды пысықтауға арналған тапсырмалар 

 

Тапсырма 1 
Төменде келтірілген нысандарды жіктеңіз және олар ескерілуі тиіс 

стандарттарды көрсетіңіз, жауапыңызды дәлелдеңіз. 

Бастапқы деректер: 

1. сатуға арналған жер учаскесі; 

2. есепті күнге арналуы айқындалмаған жер учаскесі; 

3. өндірістік компанияның орталық кеңсесі орналасатын ғимаратты 

салуға арналған жер учаскесі; 

4. есепті күнге арналуы айқындалмаған ғимарат; 

5. операциялық жалға беруге арналған сауда жабдығы; 

6. кейіннен үшінші тұлғаларға жалға беру үшін пайдалану 

жоспарланып отырған құрылысы аяқталмаған ғимарат; 

7. қаржылық жалдау шарты бойынша Жалға алушыға берілген 

ғимарат; 

8. құрылысы үшінші тұлғалардың тапсырмасы бойынша жүзеге 

асырылатын құрылысы аяқталмаған ғимарат. 

Жауаптары : 

1. қорлар-2 ХҚЕС (IAS) ; 

2. жылжымайтын мүлікке инвестициялар-ХҚЕС (IAS) 40; 

3. негізгі құрал - 16 ХҚЕС (IAS) ; 
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4. негізгі құрал - 16 ХҚЕС (IAS) ; 

5. негізгі құрал - 16 ХҚЕС (IAS) ; 

6. аяқталмаған құрылыс-16 ХҚЕС (IAS) ; 

7. не учитывается - ҚЕХС (IAS) 17 (балансында көрсетіледі 

жалдаушыда); 

8. инвестициялық меншік болып табылмайды-есеп 11 ХҚЕС (IAS) 

сәйкес жүргізіледі. 

 

Тапсырма 2 
2017 жылғы қаңтарда жарты жылдық келіссөздер процесінен кейін 

жылжымайтын мүлікке инвестицияларға маманданған компания сауда 

кешенінің ғимаратын 1,000 мың теңгеге сатып алды. Сатып алу-сату 

мәмілесін талқылау барысында компания басшылығы тәуелсіз 

бағалаушының қызметіне келді: есеп қорытындысы бойынша осы 

ғимараттың нарықтық құны 15.12.16-ға 1,200 мың теңгені құрайды. 

2017 жылы есептілікті жасау кезінде компания тәуелсіз 

бағалаушыларды тартпады, бұл ретте 2017 жылы жылжымайтын мүлік 

айтарлықтай қымбаттады. 

2018 жылғы қаңтарда 2,000 мың теңгеге ұқсас тапсырма сатып 

алынды, бірақ аз (20% - ға). Сауда кешенін пайдалы пайдалану мерзімі 

50 жыл. 

ҚЕХС (IAS) 40 сәйкес әділ құн бойынша есепке алу моделін қолдану 

мүмкін бе? 

Жылжымайтын мүлікке инвестициялар объектісі барлық мүмкін 

нұсқалармен. 

Шешімі. 

1. Есепке алу бойынша әділ құны болуы мүмкін, өйткені растау әділ 

құнды деректермен тәуелсіз бағалаушы емес, міндетті талаптар ҚЕХС 

(IAS) 40. Компанияның ұқсас активтердің белсенді нарығындағы бағалар 

туралы деректері бар. Осылайша, есепті күні 31.12.17 сауда кешенінің 

әділ құны ұқсас активтің түзетілген бағасы ретінде айқындалады:  

2,000 х 0,8 = 1600 мың теңге. 

2. Баяндалғанды ескере отырып, п 1-қосымша объект жылжымайтын 

мүлікке инвестициялар қолданылады екі нұсқа бойынша есепке алу 

ХҚЕС (IAS) 40. Алайда, әділ құн бойынша есепке алу артықшылық 

болып табылады. Таңдалған модельден тәуелсіз бастапқы тану сатып 

алуға арналған нақты шығындар бойынша жүзеге асырылады, яғни 

тәуелсіз бағалаушының әділ құны туралы деректері 15.12.16-ға 

еленбейді. 

Әділ құн бойынша есепке алу моделі 

Бухгалтерлік жазбалар 

Операция Дебет Кредит 
Сомасы, 

мың теңге 
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Сауда кешені - 

жылжымайтын мүлікке 

инвестициялар 

объектісі есепке 

алынды 

Жылжымайтын 

мүлікке 

инвестициялар 

Контрагенттермен есеп 

айырысу 

1,000 

Әділ құнның өзгеруі 

көрсетілген  

1,600-1,000 

Жылжымайтын 

мүлікке 

инвестициялар 

Инвестициялық құнның 

әділ құнының өзгеруінен 

түскен кіріс 

600 

ААА компаниясының қаржылық есептілігінің фрагменті 

Баланс Пайда мен шығындар туралы есеп 

Көрсеткіш  
Сомасы, 

мың теңге 
Көрсеткіш  

Сомасы, 

мың теңге 

Ұзақ мерзімді активтер: 

Жылжымайтын мүлікке 

инвестициялар 
1,600 

Жылжымайтын мүлікке 

инвестициялардың әділ 

құнының өзгеруінен түскен 

кіріс 

600 

 

Нақты шығындар бойынша есепке алу моделі 

Бухгалтерлік жазбалар 

Операция Дебет Кредит 

Сомасы, 

мың 

теңге 

Бірінші қаржы жылы үшін (01.06.2005-31.05.2006)) 

Сауда кешені-жылжымайтын 

мүлікке инвестициялар объектісі 

есепке алынды 

Жылжымайтын 

мүлікке 

инвестициялар 

Контрагенттермен 

есеп айырысу 1,000 

2005 ж. үшін амортизация 

есептелген 1,000 / 50 жыл = 20 

Амортизациялық 

шығыстар 

Жылжымайтын 

мүлікке 

инвестициялардың 

амортизациясы 

20 

 

ААА компаниясының қаржылық есептілігінің фрагменті 

Баланс 
Пайда мен шығындар 

туралы есеп 

Көрсеткіш  
Сомасы, 

мың теңге 
Көрсеткіш  

Сомасы, 

мың теңге 

Ұзақ мерзімді активтер: 

Жылжымайтын мүлікке 

инвестициялар  

1000-20 

980 

Амортизациялық 

шығыстар 
20 

 

Тапсырма 3 
Қаржылық есептіліктің фрагменттері бойынша анықтаңыз: 

• жалға алушы-компанияның мәртебесі / жалға беруші; 

 жалдау түрлері; 
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 кіріс және шығыс түрлеріне байланысты қызмет түрлері. 

"Жалдау", "Инвестициялық мүлік" тақырыптары бойынша өткен 

материалдарды пайдалана отырып, қаржылық есептілік мақалаларына 

сілтеме жасай отырып, жауаптарды негіздеңіз. 

1 компаниясының қаржылық есептілігінің фрагменті 

Баланс 
Пайда мен шығындар туралы 

есеп 

Көрсеткіш  
Сомасы, 

мың теңге 
Көрсеткіш  

Сомасы, 

мың теңге 

Ұзақ мерзімді активтер: 

Жалдау бойынша берешек 

 

ххх 

Сыйақылар бойынша 

кірістер 

 

ххх 

Қысқа мерзімді активтер: 

Жалдау бойынша берешек 

Сыйақылар бойынша берешек 

 

ххх 

ххх 

  

Ұзақ мерзімді міндеттемелер: 

Жалдау міндеттемелері ххх 

Сыйақылар бойынша 

шығыстар ххх 

Қысқа мерзімді міндеттемелер: 

Жалдау міндеттемелері 

Сыйақылар бойынша берешек 

 

ххх 

ххх 

 

 

2 компаниясының қаржылық есептілігінің фрагменті 

Баланс 
Пайда мен шығындар 

туралы есеп 

Сомасы, мың теңге Көрсеткіш  Сомасы, мың теңге 
Сомасы, 

мың теңге 

Ұзақ мерзімді активтер: 

Инвестициялық жылжымайтын 

мүлік 

 

ххх 

  

ххх 

Қысқа мерзімді активтер: 

Жалдау бойынша берешек 

 

ххх 

Жал бойынша 

кірістер 

ххх 

 

 

4. ҚАРЖЫЛЫҚ ИНСТРУМЕНТТЕРДІҢ ЕСЕБІ ЖӘНЕ 

БАҒАЛАНУЫ 

 

 

4.1 Корпорацияаралық инвестиция туралы түсінік және оның 

мақсаттары 

 

Инвестициялар – ол болашақта өсімпұл, роялти, дивиденд және 

капиталдың өсімі түрінде кәсіпорынға пайда әкелетін меншікті 

активтері. Олар басқа тұлғалардың бағалы қағаздарына және жарғылық, 

акционерлік қорларына салынған салымдар.  
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Қаржылық есептілікте инвестициялар жылжымайтын мүлікке 

инвестиция және қаржылық инвестициялар болып бейнеленеді. Себебі 

олардың түпкі нәтижелері әртүрлі. 

Корпорацияаралық инвестициялар басқа компаниялардың үлестік 

бағалы қағаздарын сатып алу арқылы жүзеге асырылады. Үлестік бағалы 

қағаздар – олар қарапайым және басымдылығы бар акциялар, яғни үлесіп 

иелену құқығын беретін қағаздар. Бұндай бағалы қағаздар келісілген не 

анықталған бағамен үлестік иелікті сатып алу және тұтыну құқыған 

береді. Мысалы, варранттар, құқықтар, колл опционы, пут опционы. 

Конвертацияланатын қарыздық қағаздар және басымдылығы бар өтеулі 

акциялар үлестік бағалы қағаздар болып есептелмейді. 

Корпорацияаралық инвестициялар – бір компанияның (инвестор) 

басқа компанияның (инвестициялық компания) қарапайым 

акцияларының үлестік қатысымын сатып алу немесе мүдделерін 

біріктіру арқылы иемдену. 

Қарапайым акцияларға инвестициялар дауыс беру құқылы акцияларға 

(айналымдағыларынан пайыздық үлес) сәйкес жіктеледі: 

 20% - дан төмен үлес – инвесторда пассивті үлес; 

 20 - 50% аралығындағы үлес – инвестор қомақты ықпал етеді; 

 50% - дан артық үлес – инвестор бақылау құқығын иемденеді. 

Корпорацияаралық инвестиция – пайыздар, роялти және капиталдың 

өсімі ретінде пайдадан бөлек басқа да ұйымдармен саудалық қатынастар 

арқылы пайда береді. Осы инвестиция арқылы барлық сыбайластар бір 

шаруашылық топқа бірігеді. Оларды топқа біріктіру үшін, қандай 

компания аналық, қандай компания еншілес болатынын анықтау керек. 

Еншілестер екі түрлі: 

 50% - дан артық үлесі бар және нақты бақылауды иемденген; 

 50% - дан төмен үлесі бар, бірақ нақты бақылауды иемденген. 

Олардың қаржылық есептілігі шоғырландырылған қаржылық 

есептілік деп аталады. 

Кәсіпкерлік қызметтегі субъектілердің мақсаттары олардың сол 

уақыттағы статустарына сай анықталады. Субъектінің нарықтағы немесе 

саладағы жағдайы өзгергенде мақсаттары да өзгеріп отырады. 

Тәжірибеде мынадай эволюцияны байқауға болады: 

 таза пайданы өсіру; 

 ақша ағымының дисконтталған құнын шарықтатуға ұмтылу; 

 меншікті империя құру. 

Таза пайданы өсіру – алғашқы қадам. Есептеу тәсіліне сай таза пайда 

қаржылық есептілікте сатып алушыға тауар сатқанда, жұмыстар 

атқарғанда, қызмет көрсеткенде есептеу арқылы бейнеленеді. Бұл кезде 

«Дебиторлық берешек», «Сатудан табыс» есепке алынады. Дебиторлық 

берешек – ол компанияның басқа тұлғаның қалтасындағы ақшасы, ал 

компания өз қызметін қаржыландыру үшін несие алуға мәжбүр болады. 
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Сондықтан сатудан табыс ақшаға айналғанша компания одан пайда 

көрмейді. Осыдан соң кәсіпкер мақсатын өзгертеді. 

Ақша ағымының дисконтталған құнын шарықтату: ақшаны өзіне 

қызмет еткізу мақсатында кәсіпкер оның дисконтталған құнының 

жоғары кезінде өзіне қайтару арқылы оның тиімділігін арттыра алады, 

себебі қазір қолда бар ақша қымбаттырақ. Ақша қайтарым уақыты 

ұзарған сайын құнсыздана береді. 

Меншікті империя құру: құрылтайшы өзінің үлесін үлкейту арқылы 

тауар, жұмыс, қызмет түрлерін брендке айналдырып өзінің империясын 

құру мақсатын қояды. 

Империяның тиімділігі ақша ағымының дисконтталған құнының 

өсуіне және ықпалдық сфераның кеңуі арқылы инвестордың іскерлік 

белсенділігін арттыруға әкеледі. Сонымен қатар, инвестор өз 

империясында және империясынан тыс жерде әлеуметтік маңызды 

жобаларға ақша салады. Осы кезде мемлекет иелік империяның ұлттық 

империяға теріс ықпалынан сақтану шараларын іске асырады. 

Мемлекет: 

 Өзінің әкімшілік шегінде иелік империядан басқа компаниялардың 

жұтылып, не жойылып кетуінен қорғайды, өйткені ол бәсекелестіктің 

төмендеуіне алып келеді. Монополия өз өніміне ұқсас өнімдердің 

бағасын шарықтатады да, халықтың әлеуметтік жағдайын құлдыратады; 

 Басқа елдерде империяның дамуына ықпал етеді және есеп пен 

есептілік арқылы отандық қазынаға салықтарды (шетелдік валютада) 

құюын бақылайды, әрі жағдай жасайды; 

Мемлекет империяның корпорациялық капиталының құрылымын, 

көлемін, территориялық орналасуын, инвестициялық компанияларға 

ықпал деңгейлерін топтың шоғырландырылған қаржылық есептілігі 

арқылы бақылайды. 

Корпорацияаралық инвестициялардың мақсаттары: 

 Еншілес компания арқылы шаруашылық топтың салықтық 

ауыртпашылықтарын жеңілдету (ҚҚС); 

 Шаруашылық топтың іскерлік белсенділігін арттыру (өзінің 

өнімдерінің сату нарығын кеңейту арқылы); 

 Өзінің өндірісін топ ішінде шығарылатын материалдар мен 

шикізаттармен қамтамасыз ету, топтың технологиялық процесстерін 

интеграциялау, жоғары білікті мамандарды топ ішінде тиімді пайдалану, 

қорыта келгенде шығындарды азайтып өнімнің өзіндік құнын төмендету; 

 Капиталды сақтандыру: а) есептік валютаның құнсыздануынан; ә) 

рейдерлік шабуылдан; б) басқару процессін оперативтік бейімделуін 

қамтамасыз ету; в) кредиторлардың шабуылынан. 
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4.2 Қаржылық инструменттер және олардың жіктелуі 

 

IAS 39 «Қаржылық инструменттер: тану және бағалау» келесідей 

анықтама береді: «қаржылық инструменттер – ол бір уақытта бір 

компанияда қаржылық актив, басқа компанияда қаржылық міндеттеме 

немесе үлестік инструмент туындататын кез-келген келісім». 

Қаржылық актив – ол кез-келген актив, болмысында: 

 Ақша қаражаты; 

 Басқа ұйымнан ақша қаражатын алуға немесе басқа қаржылық 

актив алуға құқық беретін келісімдік құқықтар; 

 Басқа ұйымдармен ұтымды шарттар жүзінде қаржылық 

инструменттермен алмасу келісімдік құқықтар, не 

 Басқа ұйымдардың үлестік инструменттері. 

Қаржылық активтер болашақта ақша қаражаттарын алу құқығын 

кепілдендіретін: 

a) Саудалық операциялар бойынша дебиторлық берешектер 

(алашақтар); 

b) Өтеуге тиесілі вексельдер; 

c) Өтелуге тиесілі заемдар бойынша берешектер; 

d) Өтелуге тиесілі облигациялар бойынша берешектер; 

Қаржылық активтер санатына жатпайтындар: 

 Қорлар, негізгі құралдар, жалға алынған активтер сияқты 

физикалық активтер; 

 Материалдық емес активтер; 

 Болашақта тауар, жұмыс, қызмет түрінде қайтатын алдын-ала 

төленетін шығыстар. 

Бір жақта қаржылық активті туындататын, екінші жақты ақша 

қаражаттарын төлеуге міндеттейтін келісім. Соның арқасында 

қаржылық міндеттемелер болып танылады: 

a) Саудалық операциялар бойынша кредиторлық берешектер; 

b) Өтелуге тиесілі вексельдер; 

c) Өтеуге тиесілі заемдар бойынша берешектер; 

d) Өтеуге тиесілі облигациялар бойынша берешектер; 

Қаржылық міндеттемелерге жатпайды: 

 Болашақ кезеңнің табыстары; 

 Кепілдік міндеттемелер. 

Сонымен қаржылық міндеттемелер – басқа компанияның ақша 

қаражаттарын немесе басқа қаржылық активті беруді, не ұтылымды 

шарттар жүзінде басқа компаниямен қаржылық инструменттермен 

алмасуды туындататын кез-келген міндеттеме. 

Үлестік инструмент – компанияның активтерінен оның барлық 

міндеттемелерін алып тастағандағы үлесіне иемдену құқығын беретін 

кез-келген келісім. 
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Үлестік инструменттің мысалы ретінде: 

a) Қарапайым акциялар; 

b) Басымдылығы бар акциялардың кейбір түрлері; 

c) Эмитенттің қарапайым акцияларын сатып алу не оған жазылу 

опциондары не варранттар. 

Қаржылық инструменттер бастапқы, не туынды болып бөлінеді 

(Кесте 4.1). 

 

4.1 кесте. Бастапқы (дәстүрлі) және туынды қаржылық 

инструменттер 
Бастапқы Туынды 

1.  Өтелуге тиесілі шоттар 1.  Пайыздық мөлшерлемелер 

бойынша своптар мен опциондар 

2.  Өтеуге тиесілі шоттар 2.  Валюталық фьючерстер мен 

опциондар 

3.  Корпоративтік облигациялар 

мен вексельдер 

3.  Индекстер, фьючерстер және 

акциялар  бойынша опциондар 

4.  Муниципалдық облигациялар 4.  Кэптар (caps), флорлар (floors), 

колларлар (collars) 

5.  Қазыналық облигациялар мен 

вексельдер және қарыздық 

міндеттемелер 

5.  Тауарлы-шикізаттық фьючерстер 

мен опциондар 

6.  Банктің депозиттік 

сертификаты 

6.  Свопциондар мен липтер (leaps), 

7.  Закладнойлар  7.  Закладнойлар бойынша 

қамсыздандырылған міндеттемелер 

8.  Ақша (валюта)   

 

Баланста:  

Қаржылық активтер – алынған өтемнің әділ құны сомасында; 

Қаржылық міндеттемелер – төленген өтемнің құны сомасында 

бейнеленеді. 

Бітім жасасу шығындары барлық қаржылық активтердің, қаржылық 

міндеттемелердің бастапқы құнын көбейтеді. Алынған не төленген 

өтемнің әділ құны нарықтың бағасына немесе нақты бітімнің бағасына 

тәуелді. Егер нарықтық бағалар белгісіз болса, онда өтемнің әділ құны 

төлем қабілеті ұқсас эмитент шығарған ұқсас инструменттердің барлық 

болашақ түсімдері мен төлемдерінің ақша қаражаттарының барынша 

жоғары мөлшерлемемен дисконтталған сомасына тең. 

IAS 39 бойынша қаржылық инатрументтер активтер мен 

міндеттемелерді тану критерийлеріне сай келеді, сондықтан қаржылық 

есептілікте танылады. ҚЕХС комитеті қаржылық инструменттерді 

қаржылық есептілікте әділ құнмен көрсетуді талап етеді, себебі ол пайда 

мен залал туралы есеп беруде толық ақпарат беруді көздейді. Тарихи 
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құнды қолдануға мүлде болмайды, өйткені кейбір қаржылық 

инструменттердің тарихи құны нөлге тең. 

Әртүрлі қаржылық инструменттер әрқалай бағалау негіздеріне ие 

(Кесте 4.2, 4.3). 

 

4.2 кесте. Бастапқы инструменттердің бағалану негіздері 
Бастапқы қаржылық 

инструменттер 

Бағалау негізі 

Ақша қаражаттары Әділ құн 

Өтелуге тиесілі шоттар мен 

вексельдер 

Әділ құн 

Облигацияға инвестициялар Әділ құн немесе жіктеуге байланысты  

амортизацияланатын құн 

Акцияға инвестициялар Әділ құн 

Өтеуге тиесілі шоттар мен 

вексельдер 

Әділ құн немесе амортизацияланатын 

құн 

Өтеуге тиесілі облигациялар Әділ құн немесе амортизацияланатын 

құн 

 

4.3 кесте. Туынды инструменттердің бағалану негіздері 
Туынды қаржылық инструменттер Осы инструменттер 

негізделген актив 

Бағалау 

негізі 

Пайыздық своптар мен опциондар Пайыздық мөлшерлеме Әділ құн 

Акцияның индексіне фьючерстер 

және акцияға опциондар 

Акцияның бағасы Әділ құн 

Шикізатқа фьючерстер мен 

опциондар 

Шикізат бағасы Әділ құн 

Валюталық фьючерстер мен 

опциондар 

Айырбас бағамы Әділ құн 

Кэптар, флорлар,колларлар Акцияның бағасы, 

пайыздық мөлшерлемелер 

Әділ құн 

Свопконтрактқа опциондар және 

ұзақ мерзімді опциондар 

Акцияның бағасы, 

пайыздық мөлшерлемелер 

Әділ құн 

 

IAS 39 сай қаржылық инструменттер төртке бөлінеді: 

 Саудалық қаржылық инвестициялар; 

 Өтелуге дейін ұсталатын қаржылық инвестициялар; 

 Басқа ұйымдарға берілген заемдар; 

 Қолда бар сатуға арналған қаржылық инвестициялар. 

Саудалық қаржылық инвестициялар – қысқы мерзім ішінде 

нарықтық бағаның құбылуынан, не дилердің маржасы түрінде табыс 

күттіретін қаржылық активтерге салымдар. Оларға үлестік (акция), 

қарыздық (облигация) бағалы қағаздары жатады. Осы категорияға 

жіктегенде, осы бағалы қағаздардың белсенді нарығының бар болуын 

ерекше назарда ұстау керек. Әдетте саудалық қаржылық 
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инвестицияларға котировкадағы бағалы қағаздар кіреді. Бұл талап – осы 

бағалы қағаздарды әділ құнмен есепке алуға ғана емес, сонымен бірге 

белсенді нарықтың болмауы олардың бағаларының тез өзгеруіне кері 

әсер етеді. Котировкада жоқ бағалы қағаздарға өтелуге дейін ұсталатын 

қаржылық инвестициялар, не сатуға арналған қаржылық инвестициялар 

жатады. Әйтсе де нарықтық котировкасы болуы бағалы қағаздарды 

сатуға арналған қаржылық инвестицияларға міндетті түрде жатқызуды 

көздемейді. Жеме-жемге келгенде қаржылық инвестициялар 

инвестордың ниетіне сай жіктеледі. 

Саудалық қаржылық инвестицияларға өтімділігі жоғары дебиторлық 

берешек жатады, егер осы ұйым алғашында өзі кредитор болмаса. 

Саудалық қаржылық инвестиция фонд нарығында сатып алынған, не 

қарызгер ұйымның банкротқа ұшырауынан алынған немесе жарғылық 

капиталға жарна ретінде алынған болуы мүмкін. Бұл инвестициялар 

қысқа мерзімді не ұзақ мерзімді  болуы мүмкін. 

Өтелуге дейін ұсталатын қаржылық инвестициялар – бұлар кесімді 

не анықталатын табыс беретін өтеу уақыты кесімді қарыздық қаржылық 

инструменттерге салым, басқа ұйымдарға заем емес және де өтеу уақыты 

түскенше сатылмайтын. Осы категорияға жіктеу үшін инструменттердің 

нарықтық котировкада болуы міндет емес. Негізгісі – инвестордың осы 

инструменттерді өтеу күніне дейін сатпау ниеті. Бұлар – облигация, 

вексель, талап құқығынан бас тарту арқылы туындаған дебиторлық 

берешек. 

Басқа ұйымдарға берілген заемдар – қарызгердің өзіне ақша 

қаражаттарын, тауарларды, жұмыстар мен қызметтерді беру арқылы 

пайда болған қаржылық салымдар. 

Заемдарға жатады: 

 Сауда операциялары арқылы пайда болған барлық дебиторлық 

берешектер; 

 Заем (несие) туралы келісім бойынша инвестициялар; 

 Банк депозитіне салымдар. 

Заемдарға төмендегідей дебиторлық қарыздар жатпайды: 

 Егер компания басқа компанияның қарызын нарықта сатып алса; 

 Егер компания басқа компанияның қарызын талап құқығынан бас 

тарту негізінде алса; 

 Егер компания қарызды майдалау (секьюритизация) негізінде басқа 

компанияның жалпы қарыздарының үлесін алған болса. 

Секьюритизация – компания өтімділігін көтеру мақсатында оның 

қарызының сомасы көлемінде бағалы қағаздарды шығару (сату) арқылы 

компанияның қарызының құрылымын өзгерту (майдалау). Ондай 

дебиторлық берешектер заемға жатпайды, өйткені негізгі қарызгердің 

бітімге қатысы жоқ. Сондықтан олар саудалық не өтеуге дейін ұсталатын 

қаржылық инвестициялар болып табылады. 
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Қолда бар сатуға арналған қаржылық инвестициялар – алдыңғы үш 

категорияға кірмеген немесе менеджменттің ұстау мерзімі мен күттіретін 

табыс көлеміне байланысты ойлары жоқ салымдар. 

Қайта жіктеу немесе бір санаттан екіншісіне ауыстыру 

Инвестордың ниеті өзгергенде қаржылық инвестициялар бірінен 

біріне аударылады не қайыра жіктеледі. 

Өтелуге дейін ұсталатын қаржылық инвестиция категориясына 

басқалардан аударуға болмайды. 

Аударуға болады: 

1. Саудалық қаржылық инвестициядан – сатуға арналғанға (нарық 

белсенді болуды доғарды); 

2. Қолда бар сатуға арналғаннан – саудалық қаржылық инвестицияға 

(сату ниеті пайда болды); 

3. Өтелуге дейін ұсталатын қаржылық инвестициядан - саудалық 

қаржылық инвестицияға (сату ниеті пайда болды). Егер қаржылық 

инвестицияны ішінара, не бір реттік сату болса, онда саудалыққа 

аудармаса да болады. 

Қаржылық инвестицияны бір категориядан екіншісіне аумастырудан 

олардың бағалау негіздері өзгереді және бағалаудың өзгеруінен сандық 

эффектері де өзгереді (Кесте 4.4). 

 

Кесте 4.4 Бір санаттан екіншісіне ауыстыру нәтижесінде пайда 

болған инвестицияларды бағалаудағы өзгерістің жиынтық әсері 

Инвестиция

-лар 

Саудалықтан – 

қолда бар 

сатуға 

арналғанға 

Қолда бар сатуға 

арналғаннан - 

саудалыққа 

Өтелуге дейін 

ұсталатындард

ан 

Ауыстыруға 

дейін 

Әділ құнмен Әділ құнмен Амортизациялан

атын құнмен 

Ауыстыруда

н кейін  

Әділ құнмен Әділ құнмен Әділ құнмен 

Ауыстыруға 

дейінгі қайта 

бағалау 

айырмасы 

(нәтиже) 

Пайда мен залал 

шотында 

бейнеленеді 

Пайда мен залал 

шотында немесе 

сатылмаған 

табыс/залал ретінде  

болмайды 

Ауыстыру 

нәтижесіндег

і айырма  

болмайды Егер бұрын 

сатылмаған 

пайда/залал деп 

есептелсе, онда 

ауыстыру барысында 

пайда мен залал 

шотына апарылады 

Ауыстыру 

кезінде әділ 

құнмен 

бағаланады, 

айырмасы пайда 

мен залал 

шотына 

апарылады 
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4.3 Қарыздық бағалы қағаздарға инвестициялар 

 

Қарыздық бағалы қағаздар – кредиторлық қарыздарды туындататын 

инструменттер. Оларға жатады: 

 Мемлекеттік (қазыналық) бағалы қағаздар; 

 Корпорациялық облигациялар; 

 Конвертацияланатын қарыздар; 

 Коммерциялық қағаздар; 

 Барлық кепілдендірілген қарыздық бағалы қағаздар. 

Саудалық дебиторлық берешектер және өтелуге тиесілі несиелер 

қарыздық бағалы қағаздарға жатпайды, өйткені олар бағалы қағаздарға 

қойылатын талаптарға сай емес және пайыз, дивиденд, роялти сияқты 

қосымша инвестициялық табыс табуға әкелмейді. 

Есептің ашықтығын қамтамасыз ету мақсатында және қаржылық 

есептілікте қаржылық инвестицияларды ашып көрсету үшін оларды үш 

категорияға бөледі (Кесте 4.5). 

 

Кесте 4.5 Қарыздық бағалы қағаздарды санаттары бойынша есепке алу 

Санат   Бағалау  Қайта бағалау Табысқа ықпалы 

Өтелуге дейін 

ұсталатындар 

Амортизация

-ланатын құн 

Болмайды  % танылғанда; 

пайда мен залал 

сатылғанда 

Саудалық 

бағалы 

қағаздар 

Әділ құн Таза табыс болып 

танылады 

% танылғанда; 

пайда мен залал 

сатылғанда 

Қолда бар 

сатуға 

арналған 

Әділ құн 1. Таза табыс болып 

танылады 

2. Акционерлік 

капитал құрамдасы – 

сатылмаған 

пайда/залал 

% танылғанда; 

пайда мен залал 

сатылғанда 

 

Қарыздық бағалы қағаздар өтелуге дейін ұсталатын болып жіктеледі, 

егер 1) ұстауға ниеті бар; 2) ұстап тұруға жағдайы бар.  

Қарыздық бағалы қағаздар өтелуге дейін ұсталатындарға жатпайды, 

егер 1) инвестор қанша уақыт ұстайтынын білмесе; 2) пайыздық 

мөлшерлеме өзгергенде сатуды күтіп отырса; 3) шетелдік валюта 

тәуекелдігі болса; 4) басқа да активтер мен пассивтерді басқару 

барысында ниеті өзгеретін болса. 

Өтелуге дейін ұсталатын бағалы қағаздар амортизацияланатын 

құнмен есепке алынады. Амортизацияланатын құн – дисконт пен 

сыйақының амортизациясын ескеретін сатып алу бағасы. Оларды әділ 

құнмен есептеуге мүлде болмайды. 

Тапсырма 4.1 
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2005 жылдың 1 қаңтарында Shark компаниясы $ 100,000 құнының 9% 

облигациясын сатып алды. 96 138 АҚШ долларын төледі Өтеу мерзімі - 

2010 жылғы 1 қаңтар. Сыйақы жылына 2 рет - 1 қаңтар мен 1 шілдеде 

төленеді. Нарықтық ставка 10%. 

Шешімі 
Деректер бойынша, төлем мерзімдері 10 (жылына 2 рет * 5 жыл); 

Дисконт пайызы - 5% (жарты жыл үшін 10% жылдық = 10/2); 

Ақшалай қаражаттардың тіркелген ағыны 4500 құрайды (100,000 * 

9% = жылына 9,000, жарты жыл үшін 9000/2). 

Облигациялар бойынша амортизациялық жеңілдіктерді есептеу 

(Кесте 4.6). 

 

Кесте 4.6 Пайыздық кірістерді есептеу және облигациялардың 

дисконттарын амортизациялау (тиімді пайыздық мөлшерлеме әдісі) 
Мерзімі Ақшалай 

төлем 

Пайыздық 

табыс 

Облигацияның 

дисконтының 

амортизациясы 

Облигацияның 

баланстық 

құны 

    96,138 

01.07.05 4,500 4,807 307 96,445 

01.01.06 4,500 4,822 322 96,767 

01.07.06 4,500 4,838 338 97,105 

01.01.07 4,500 4,855 355 97,460 

01.07.07 4,500 4,873 373 97,833 

01.01.08 4,500 4,892 392 98,225 

01.07.08 4,500 4,911 411 98,636 

01.01.09 4,500 4,932 432 99,068 

01.07.09 4,500 4,953 453 99,521 

01.01.10 4,500 4,979 479 100,000 

 45,000 48,862 3,862  

Есептемелер  4,807 = (96,138 * 5%) 

      307 = (4,807 – 4,500) 

  96,445= (96,138 + 307) 

 

Номиналдық құны        100,000 

Сату құны 

PV = 100,000 * 0.6139   = 61,390 

PVA (5%, 10) = 4,500*7.7217  = 34,748    (96,138) 

Облигациядан дисконт         3,862 

 

2005 жылдың 1 қаңтары 

Дебет Өтелуге дейін ұсталатын бағалы қағаздар    96,138 

 Кредит Ақша         96,138 

 

2005 жылдың 1 тамызы 
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Дебет Ақша         4,500 

Дебет Өтелуге дейін ұсталатын бағалы қағаздар      307 

 Кредит Пайыздық табыс      4,807 

 

2005 жылдың 31 желтоқсаны 

Дебет Ақша         4,500 

Дебет Өтелуге дейін ұсталатын бағалы қағаздар   322  

 Кредит Пайыздық табыс       4,822 

 

Қаржылық есептілікте ашып көрсету 

Компанияның қаржылық есептілігінен үзінді  

Баланс 
Пайда мен залал туралы есеп 

беру 

Бап  Сомасы, 

мың теңге. 

Бап  Сомасы, 

мың теңге. 

Ұзақ мерзімді активтер: 

Өтелуге дейін ұсталатын 

бағалы қағаздар 

амортизацияланатын құнмен 

 

96,767 

Сыйақылар бойынша 

табыстар 

 

9,629 

Краткосрочные активы: 

Алуға тиесілі сыйақылар 

 

4,500 

  

 

Тапсырма 4.2 

2005 жылдың 1 қаңтарында Shark компаниясы $ 100,000 құнының 9% 

облигациясын сатып алды. 96 138 АҚШ долларын төледі Өтеу мерзімі - 

2010 жылғы 1 қаңтар. Сыйақы жылына 2 рет - 1 қаңтар мен 1 шілдеде 

төленеді. Нарықтық ставка 8%. 

 

Шешімі  
Деректер бойынша, төлем мерзімдері 10 (жылына 2 рет * 5 жыл); 

Дисконт пайызы - 4% (жарты жыл үшін 8% жылдық = 8/2); 

Ақшалай қаражаттардың тіркелген ағыны 4500 құрайды (100,000 * 

9% = жылына 9,000, жарты жыл үшін 9000/2). 

 

Облигацияның сыйлықақысының амортизациясын есептеу (Кесте 

4.7). 

Номиналдық құны         100,000 

Сату құны 

PV = 100,000 * 0.6756   = 67,560 

PVA (4%, 10) = 4,500*8.1109  = 36,499    104,059 

Облигацияның сыйлықақысы          4,059 

 

2005 жылдың 1 қаңтары 
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Дебет Өтелуге дейін ұсталатын бағалы қағаздар    104,059 

 Кредит Ақша         104,059 

2005 жылдың 1 тамызы 

Дебет Ақша         4,500 

Дебет Өтелуге дейін ұсталатын бағалы қағаздар     338 

 Кредит Пайыздық табыс       4,162 

2005 жылдың 31 желтоқсаны 

Дебет Ақша         4,500 

Дебет Өтелуге дейін ұсталатын бағалы қағаздар      351  

 Кредит Пайыздық табыс       4,149 

 

Кесте 4.7  Пайыздық кірістер мен сыйлықақы амортизациясын есептеу 

(тиімді пайыздық мөлшерлеме әдісі) 
Мерзімі Ақшалай 

төлем 

Пайыздық 

табыс 

Облигацияның 

сыйлықақысының 

амортизациясы 

Облигацияның 

баланстық 

құны 

    104,059 

01.07.05 4,500 4,162 (338) 103,721 

01.01.06 4,500 4,149 (351) 103,370 

01.07.06 4,500 4,135 (365) 103,005 

01.01.07 4,500 4,120 (380) 102,625 

01.07.07 4,500 4,105 (395) 102,230 

01.01.08 4,500 4,089 (411) 101,819 

01.07.08 4,500 4,073 (427) 101,392 

01.01.09 4,500 4,056 (444) 100,948 

01.07.09 4,500 4,038 (462) 100,486 

01.01.10 4,500 4,014 (486) 100,000 

 45,000 40,941 (4,059)  

Есептеулер   4,162 = (104,059 * 4%) 

   (338) = (4,162 – 4,500) 

  103,721= (104,059 - 338) и т.д. 

 

Компанияның қаржылық есептілігінен үзінді  

Баланс 
Пайда мен залал туралы есеп 

беру 

Бап  Сомасы, 

мың 

теңге. 

Бап  Сомасы, 

мың теңге. 

2005 жыл 

Краткосрочные активы: 

Алуға тиесілі сыйақылар 

 

4,500 

  

Ұзақ мерзімді активтер: 

Өтелуге дейін ұсталатын 

бағалы қағаздар 

 

103,370 

Сыйақылар бойынша 

табыстар 

 

8,311 



Торшаева Ш.М. Қаржылық есеп-2. Қарағанды – 2019ж. 
 

61 

 

амортизацияланатын құнмен 

Краткосрочные активы: 

Алуға тиесілі сыйақылар 

 

4,500 

  

 
 

5. ИНВЕСТИЦИЯ ЕСЕБІ 

 

 

5.1 Инвестицияны есепке алу әдістері 

 

Қаржылық инвестициялар есебі үш әдіс арқылы жүргізіледі: 

 Әділ құн әдісі; 

 Үлестік қатысым әдісі; 

 Иемдену әдісі – сатып алу немесе мүдделерін біріктіру әдістері. 

Бұл үш әдіс бірін бірі алмастырмайды, олар компаниялардың 

статусына сай қолданылады: меншікті капиталға үлестік қатысымына 

және инвестициялық компанияның активін бақылау құқығына орай 

(Кесте 5.1) 

 

Кесте 5.1 Инвестордың ықпал деңгейіне сай инвестицияны есепке алу 

әдістері 

Үлестік 

пайыз 

Ықпал деңгейі Компания 

статусы 

Инвестицияны 

есепке алу әдісі 

IAS, 

IFRS 

20 

пайызға 

дейін 

Ықпал жоқ Біріккен 

бақылаудағы 

компания 

Әділ құн әдісі 28 

20 

пайыздан 

жоғары 

Жуықта сату үшін 

алынған 

Ассоцияланға

н компания 

Әділ құн әдісі 28 

Инвестициялық 

компанияның 

активтеріне шектеу 

болса 

20-50 

пайыздар 

аралығы 

Маңызды ықпал 

болса 

Тәуелді 

компания 

Үлестік 

қатысым әдісі 

28 

Бақылау құқығы 

болса 

Еншілес 

компания 

Иемдену әдісі 27, 31 

50 

пайыздан 

жоғары  

Бақылау құқығы 

болмаса 

Ассоцияланға

н компания 

Үлестік 

қатысым әдісі 

28 

Бақылау құқығы 

болса 

Еншілес 

компания 

Иемдену әдісі 3, 27 

 

Әділ құн әдісі әдетте 0 пайыздан 20 пайызға дейінгі инвестициялық 

үлеске қолданылады. Инвестор инвестициялық компанияның саясатына 

ықпал етпейді. Инвестиция бастапқы сатып алу құнымен есепке 

алынады, оның ішіне сатып алу бағасы, брокердің қызметіне төленген 
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шығындар, бағалы қағаздарға меншікті құқықты тіркеу 

мемлекеттікбажы кіреді.  

Саудалық және қолда бар сатуға арналған бағалы қағаздар ағымдық 

құнмен есепке алынады, сондықтан кезең сайын қайта бағалау 

жүргізіледі. Әділ құн әдісінде инвестор қатысым үлесіне сай дивиденд 

сомасын табыс деп таниды. 

Аракідік әділ құн әдісі 20 пайыздан астам үлеске де қолданылады, 

егер: 

 инвестиция жақын уақытта сату үшін алынған болса; 

 инвестиция ұзақ мерзімді шектеулерге ұшыраса. 

Меншікті капиталды бағалау әдісі (үлестік қатысым әдісі),егер 

инвестордың қомақты ықпалы болса, онда 20-дан 50 пайызға дейін 

аралығындағы үлеске де қолданылады. Әдетте формалды түрде 20-50% 

үлес қомақты ықпалды қамтамасыз етеді деп есептеледі.  

Кейде 20-50% үлеске қарамай, қомақты ықпалды шектейтін 

жағдайлар болады. Ондай жағдайлар инвестициялық компания 

тарапынан инвесторды ықпалдан бас тарттыру үшін жасалады: олар 

инвестордың «жаулап» алуынан сақтанады. Осы орайда инвестициялық 

компания мемлекеттік органдарға не сотқа арызданып, инвестордың 

өздерінің акцияларын сатып алуларына кедергі тудырады, немесе келісім 

жүзінде акционерлік құқықтан бас тартқызады. Егер бірнеше майда 

инвесторлар бірігіп, ірі инвесторға мойынсұнбай өз беттерімен 

инвестициялық компанияны басқарып отырса, немесе директорлар 

кеңесіне инвесторды кіргізбесе, онда инвестор қомақты ықпалын 

жоғалтады,. Осындай жағдайлар инвестордың құқықтарын шектейді. 

Жоғарыдағыдай жағдайлар болмаған кезде және 20-50% үлес болса, 

бухгалтер «қомақты ықпал бар» деп таниды да, үлестік қатысым әдісін 

қолданады. 

Үлестік қатысым әдісі инвестор мен инвестициялық компания 

арасында тұрақты экономикалық қатынастарды тудырады. Сондықтан: 

1. инвестиция бастапқы сатып алу құнымен есепке алынады; 

2. инвестицияның баланстық құны кезең сайын инвестициялық 

компанияның таза пайдасындағы инвестордың үлесіне көбейеді, не 

азаяды; 

3. инвестиция сомасы инвестициялық компаниядан алынған, не 

алынатын дивиденд сомасына міндетті түрде азаяды. 

Мысал.  

«Сая» компаниясы «Хат» компаниясының 20% үлесін сатып алды. 

Екі шартты қарастырамыз: 

1. Инвестиция жақын арада сатылады, сондықтан – әділ құн әдісі; 

2. Инвестиция ұзақ мерзімді және «қомақты ықпалды», сондықтан – 

үлестік қатысым әдісі. 

 

Әділ құн әдісі Үлестік қатысым әдісі 
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01.01.02  «Сая» компаниясы «Хат» компаниясының 50,000 дана қарапайым 

акцияларын сатып алды: бір акцияның номиналдық құны 10 теңге. Барлығы 

- айналымдағы акциялардың 20% үлесі. 
Дт Сатуға арналған инвестиция – 500,000 

      Кт Ақша                               - 500,000 

Дт «Хат» К
о
-на инвестиция – 500,000 

      Кт Ақша                            - 500,000 

«Хат» компаниясы 2002 жылы 1,000,000 теңге таза пайда тапты. Осы 

сомадан «Сая» компаниясының табысы 1,000,000*20% = 200,000 теңге 
Жазу жоқ  Дт «Хат» К

о
-на инвестиция – 200,000 

Кт Үлестік қатысымнан табыс- 200,000 

2002 жылғы 31 желтоқсанда бір акцияның құны 12 теңгеге дейін өсті: 50,000 

акция* (12-10) = 100,000 теңге 
Дт Сатуға арналған инвестиция – 100,000 

Кт Инвестицияны қайта бағалаудан табыс 100,000 

Жазу жоқ 

«Хат» компаниясы 800,000 теңге 2002 жылдың дивидендін жариялады. Осы 

сомадан «Сая» компаниясының дивиденді800,000*20% =160,000 теңге 
Дт Алынуға тиесілі дивиденд – 160,000 

Кт Дивиденд бойынша табыс – 160,000 

Дт Алынуға тиесілі дивиденд  160,000 

Кт «Хат» К
о
-на инвестиция – 160,000 

Дивиденд ақшамен түсті  
Дт Ақша                                      – 160,000 

 Кт Алынуға тиесілі дивиденд – 160,000 

Дт Ақша                                 – 160,000 

 Кт Алынуға тиесілі дивиденд 160,000 

«Хат» компаниясы 2003 жылы 200,000 теңге таза залал тапты. Осы сомадан 

«Сая» компаниясының табысы 200,000*20% =40,000 теңге 
Жазу жоқ Дт Үлестік қатысымнан залал - 40,000 

Кт «Хат» К
о
-на инвестиция – 40,000 

2003 жылғы 31 желтоқсанда бір акцияның құны 11 теңгеге дейін түсті: 

50,000 акция* (12-11) = 50,000 теңге 
Дт Инвестицияны қайта бағалаудан залал 50,000 

Кт Сатуға арналған инвестиция – 50,000 

Жазу жоқ 

Бас кітаптағы көріністер 

Дт   Сатуға арналған инвестициялар Кт 

500,000                             50,000 

100,000____________________________ 

c-до  550,000 

Дт   «Хат» К
о
-на инвестиция Кт 

500,000                             160,000 

200,000________________40,000 

c-до  500,000 

 

Сонымен қатар инвестициялық компанияның таза табысының 

құрылымын ескеру қажет. Кейде компанияның таза табысы 

операциондық қызметтен басқа қызмет түрлерінен алынған болуы 

мүмкін. Мысалы: 

 төтенше жағдайлардан пайда/табыс; 

 тоқтатылған операциялардан табыс; 

 өткен кезеңдерді түзетулер. 

Мысал. 

«Вектор» компаниясы «Гектор» компаниясының 30% үлесін сатып 

алды. «Гектор» компаниясы 40,000 теңге таза пайда тапты. Оның ішінде 
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45,000 теңге  операциондық қызметтен пайда, 5,000 теңге – төтенше 

жағдайдан залал. 

«Вектор» компаниясының Бас кітабында: 

Дт «Гектор» компаниясына инвестицияя (40,000*30%) = 12,000 

Дт Төтенше жағдайдан залал (5,000*30%)    =1,500 

  Кт Үлестік қатысымнан табыс    13,500 

Не: Таза пайда 45,000 теңге, оның ішінде 5,000 теңге тоқтатылған 

операциялардан, 40,000 теңге операциондық қызметтен пайда. 

«Вектор» компаниясының Бас кітабында: 

Дт «Гектор» компаниясына инвестицияя (45,000*30%) = 13,500  

 Кт Үлестік қатысымнан табыс (40,000*30%) =   12,000 

Кт Тоқтатылған операциялардан табыс (5,000*30%) =    1,500 

Кейде инвестицияның бастапқы құны мен инвестордың 

инвестициялық компанияның баланстық құнындағы пропорционалдық 

үлесінің арасында айырма болады. Осы айырма амортизацияланады. 

Мысал: 

01.01.2000 жылы Инвестор 8,100,000 теңгеге 1,000,000 дана 

айналымдағы қарапайым акциялардың 250,000 данасын сатып алды. 

Сатып алу күніне инвестициялық компанияның баланстық құны 

30,000,000 теңге. Инвестор 600,000 теңге артық төлеген[8,100,000 – 

(30,000,000*25%)]. Бұл сома инвестициялық компанияның қайта 

бағаланбаған амортизацияланатын активтеріне тиесілі екне. Инвестор 

осы активтердің қызмет мерзімін 10 жыл деп бағалады. 2000 жылы 

инвестициялық компания 2,800,000 теңге таза пайда алды, 1,400,000 

теңге дивиденд жариялады.  

Инвестордың Бас кітабында: 

Дт Компанияға инвестиция  - 8,100,000 

Кт Ақша    8,100,000 

2,800,000*25%= 700,000 

Дт Компанияға инвестиция  - 700,000 

Кт Үлестік қатысымнан табыс 700,000 

1,400,000*25%= 350,000 

ДтАқша - 350,000 

Кт Компанияға инвестиция - 350,000 

600,000/10 = 60,000 

Дт Үлестік қатысымнан залал – 60,000 

 Кт Компанияға инвестиция  - 60,000 

Дт   Компанияға инвестиция     Кт 

         8,100,000 

            700,000 

350,000 

  60,000 

С-до  8,390,000  
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Кейде керісінше болуы мүмкін. Инвестор инвестицияны 

инвестициялық компанияның баланстық құнының пропорционалды 

үлесінен арзан сатып алуы мүмкін. Онда теріс айырманың 

амортизациясына: 

Дт Компанияға инвестиция   хххх 

 Кт Үлестік қатысымнан табыс   хххх 

бухгалтерлік жазуы беріледі. Себебі инвестициялық компанияның 

таза пайдасы қымбат активтердің амортизациясының сомасына 

төмендетілген. 

Қорыта келгенде, егер инвестициялық компанияның таза залалы 

инвестицияның баланстық құнынан асса, онда: 

1. Инвестор үлестік қатысым әдісін қолдануды доғарады да, қосымша 

залалды мойындамайды; 

2. Егер инвестор инвестициялық компанияның табысты қызметке 

келуінен үміттенсе, онда үлестік қатысым әдісін қолдана береді де, 

қосымша залалды баланстан тыс есепшотта есепке алады. Кейін 

инвестициялық компания табыс ала бастағанда жағдай орнына келеді: ең 

алдымен баланстан тыс залал жойылады, сосын баланстағы инвестиция 

орнына келе бастайды. 

 

5.2 Үлестік қатысым әдісінен әділ құн әдісіне өту 

 

Компания инвестор үлестік қатысым әдісінен әділ құн әдісіне өтеді, 

егер: 

 Ықпал деңгейі немесе қатысым үлесі 20% дан төмен түссе; 

 Инвестициялық компания ұзақ мерзімді шектеулерге ұшыраса; 

 Инвестор инвестицияны жақын арада сататын болса.  

Үлестік қатысым әдісіне сай өткен кезеңдерде есепке алынған үлестік 

қатысымнан пайда/залал инвестицияның баланстық құнында қалады. 

Әдістерді ауыстыру күніне инвестицияның баланстық құны тексеріледі 

және азайтылады. Және де сатып алу бағасы мен инвестицияның 

баланстық құнының пропорционалдық үлесінің айырмасын 

амортизациялауды доғарады. 

Мысал. 

«Лек» компаниясы «Микс» компаниясының 30 пайыз үлесіне ие 

(300,000 акция). 31.12.2000 ж. «Микс компаниясына инвестиция» 

шотында сальдо 250,000 теңге. «Микс» компаниясының2001 жылдың 1 

тоқсанындағы таза пайдасы  100,000 теңге. 

01.04.01. «Лек» компаниясы 150,000 акцияны (15%) 100,000 теңгеге 

сатты. 

31.03.01. «Микс» компаниясының таза пайдасы 100,000 теңгеболды, 

сондықтан «Лек» компаниясының үлесі 30,000 теңгеге өседі 

(100,000*30%): 

31.03.01. Дт «Микс компаниясына инвестиция» 30,000 
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Кт Үлестік қатысымнан пайда  30,000 

01.04.01.Есептемелер: (250,000+30,000) x 15% = 42,000  

                   100,000-42,000 = 58,000 

Дт Ақша   100,000 

 Кт «Микс компаниясына инвестиция» 42,000 

 Кт Инвестицияны сатудан пайда   58,000 

«Лек» компаниясының Бас кітабында: 
 

Дт Микс компаниясына инвестиция Кт 

Сальдо 250,000 

                30,000 

42,000 

С-до  238,000  

 

Осы 238,000 теңге сальдодан бастап әділ құн әдісі қолданылады. 

 

5.3  Үлестік қатысым әдісіне өту 

 

Бір компанияның акцияларын біртіндеп сатып алу кезінде 

инвестордың үлесінің 20 пайыздан жоғарыөсуіне орай үлестік қатысым 

әдісіне өту керек. Ол өз кезегінде инвестицияның баланстық құнын 

ретроактивті түзетуді, ағымдық және өткен операциондық қызмет 

нәтижелеріне, инвестордың бөлінбеген пайдасына түзетулер енгізуді 

қажет етеді. Соның арқасында осы инвестиция ол бастан үлестік 

қатысым әдісімен есептеліп келгендей болып көрінуі қажет. 

Әділ құн әдісінен үлестік қатысым әдісіне өту кезінде «Инвестицияны 

иеленуден сатылмаған пайда/залал» және «Бағалы қағаздардың әділ 

құнына түзетулер» шоттарының сальдоларын жабу керек. «Сатуға 

арналған инвестициялар» шотын «Компанияға инвестициялар» шотына 

алмастыру керек. 

Мысал. 

02.01.98 Компания «Арман» 500,000 теңгеге «Саяхат» 

компаниясының қарапайым акцияларын сатып алды. «Саяхат» 

компаниясының таза активтерінің баланстық құны - 3,000,000 теңге. 

Қатысым үлесінің таза активтерінің баланстық құнынан артығы 

Гудвилға тиесілі, ол 40жыл ішінде амортизацияланады. 

02.01.00 Компания «Арман» қосымша «Саяхат» компаниясының 20% 

қарапайым акцияларын сатып алды, таза активтерінің баланстық құны - 

4,000,000 теңге. Енді «Арман» компаниясы өз үлесі 30% ға жеткендіктен, 

үлестік қатысым әдісін қолданады. 

02.01.98 жыл мен 02.01.00жыл аралығында «Арман» компаниясы әділ 

құн әдісін қолданды, инвестицияны «Сатуға арналған инвестиция» 

шотында, активтердің құнындағы өзгерістерді «Инвестицияны 

иеленуден сатылмаған пайда/залал» және «Бағалы қағаздардың әділ 

құнына түзетулер» шоттарында есепке алды.  
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02.01.00 «Арман» компаниясында «Инвестицияны иеленуден 

сатылмаған пайда/залал» шотында кредиттік сальдо, «Бағалы 

қағаздардың әділ құнына түзетулер» шотында дебеттік сальдо – 92,000 

теңге. 31.12.98 түзетулер болды деп есептейміз. 

«Саяхат» компаниясының таза пайдасы, «Саяхат» компаниясынан 

алынған дивидендтер төмендегідей: 

 Таза пайдасы Дивидендтер 

1998 500,000 20,000 

1999 1,000,000 30,000 

2000 1,200,000 120,000 

Бухгалтерлік жазулар: 

02.01.98. Үлес 10%   

Дт Сатуға арналған инвестиция  500,000 

 Кт Ақша     500,000 

31.12.98.  Ақшалай дивиденд   

Дт Ақша   20,000 

 Кт Дивиденд бойынша табыс 20,000 

a) Түзетулер   

Дт Бағалы қағаздардың әділ құнына түзетулер  92,000 

 Кт Инвестицияны иеленуден сатылмаған пайда/залал 92,000 

31.12.99. Ақшалай дивиденд  

Дт Ақша     30,000 

 Кт Дивиденд бойынша табыс   30,000 

02.01.00. «Саяхат» компаниясының 20% акциясы сатып алынды және 

түзетулер: 

Дт «Саяхат» компаниясына инвестиция 1,290,000 

 Кт Ақша      1,200,000 

 Кт Бөлінбеген пайда        90,000* 

Есептемелер:  
 1998 1999 Барлығы 

«Саяхат» компаниясының таза 

пайдасындағы үлес (10%) 

50,000 100,000 150,000 

Артық соманың амортизациясы [500,000 

– (3,000,000 x 10%)]/ 40 жыл 

(5,000) (5,000) (10,000) 

Дивидендтер  (20,000) (30,000) (50,000) 

Өткен кезеңдерді түзетулер 25,000 65,000 90,000* 

«Сатуға арналған инвестиция» шоты жабылады: 

Дт «Саяхат» компаниясына инвестиция 500,000 

 Кт Сатуға арналған инвестиция  500,000 

Сатуға арналған бағалы қағаздарды қайта бағалауға қатысқан 

шоттарды жою керек: 

Дт Инвестицияны иеленуден сатылмаған пайда/залал 92,000 

 Кт Бағалы қағаздардың әділ құнына түзетулер   92,000 

31.12. 00. Инвестициядан табыс гудвилдің амортизациясына азаяды: 
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1998 – 1999 жж. 10,000 

2000 жыл [1,200,000 – (4,000,000 x 20%)]/ 40 жыл 10,000 

Барлығы  20,000 

Қорыта келгенде, 

Табыс = (1,200,000 x 30%) – 20,000 = 340,000: 

Дт «Саяхат» компаниясына инвестиция  340,000 

 Кт Үлестік қатысымнан табыс   340,000 

2000 жылғы дивиденд: 

Дт Ақша    120,000 

 Кт «Саяхат» компаниясына инвестиция  120,000 

 

Дт  «Саяхат» компаниясына инвестиция  Кт 

1,290,000 

500,000 

340,000 

120,000 

Айн.               2,130,000 Айн.   120,000 

Сальдо          2, 010,000  

 

Осындай түзетулерден соң ««Саяхат» компаниясына инвестиция» 

шотында басынан бастап барлық уақытта үлестік қатысым әдісі 

қолданылып келгендей болады. Осы әдіске өтудің мақсаты осы болған 

еді. 

 

 

6 БИЗНЕСТІ БІРІКТІРУ 
 

 

6.1 Инвестицияларды сатып алу әдістері 

 

Шаруашылық практикада шығындарды азайту, бірлескен өнімді 

өткізу нарығын жылдам кеңейту, қосымша қаржыландыру көздерін ашу 

мақсатында іскерлік бірлестіктер жүруде. Компанияларды біріктіру 

арқылы өндірістік шығындарды үнемдеуге қол жеткізуге болады. Бұл 

ұқсас құрылымдық бөлімшелердің: маркетинг бөлімдерінің, 

бухгалтерияның, жабдықтаудың және басқалардың бірігуі, сондай-ақ 

сауда агенттерінің азаюы есебінен қайталанатын өндірістік 

функциялардың болмауынан болады. Өнеркәсіптік компанияларды 

біріктіру кезінде қолданыстағы өндірістік желілерде бұйымдардың 

ассортиментін толықтыратын өнім шығаратын жұтатын компания 

тауарлар номенклатурасын кеңейте алады және жұтатын компанияның 

өніміне жалпы сұранысты арттыра алады. Мұндай үнемдеуді қамтамасыз 

ету, қаржыда синергия деп аталады, бұл ретте Біріккен компанияның 

құны оның жекелеген бөліктері құнының сомасынан көп, яғни 2+2=5. 
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Сондай-ақ өндіріс ауқымында үнем болады, бұл өндіріс көлемінің 

оңтайлы деңгейге дейін өсуіне және шығындардың төмендеуіне 

байланысты. 

Экономикаға ұқсас бизнеспен айналысатын екі компания 

біріктірілген кезде көлденең біріктіру арқылы қол жеткізуге болады. 

Мұндай қосылу кезінде функциялардың қайталануы алынып тасталады 

және мамандануды жақсарту мүмкіндігі пайда болады. 

Бұрын бір-бірімен жеткізуші мен сатып алушы болған екі компания 

біріктірілгенде тігінен қосылу жабдықтау мен өткізу шығындарын 

қысқарту есебінен үнемді береді. 

Екі компанияның әртүрлі қызмет түрлерімен (конгломераттар) бірігуі 

ресурстарды үлкен үнемдейді. 

Іскерлік бірлестік бір компанияның басқа компанияға бақылау сатып 

алуы арқылы жүргізіледі (қатысу үлесі 50% - дан 100% - ға дейін, кейде 

50% - дан кем). 

Іскерлік бірлестік кезінде сатып алу әдісі қолданылады. Сатып алу 

әдісі кезінде ақпаратты мәліметтердің негізгі тәсілі қаржылық есептілікті 

шоғырландыру болып табылады. 

Қаржылық есептілікті шоғырландыру үшін анықтау қажет: 

1. инвестор тарапынан сатып алынатын компанияның активтері мен 

міндеттемелерін бақылау орын ала ма?; 

2. бақылау құқығын бермейтін, бірақ шоғырландырылған қаржылық 

есептілікте ескерілуі тиіс инвестициялар жоқ па; 

3. инвестицияның әділ құны қандай?; 

4. шоғырландыру ережелері қандай? 

 

Бақылау 

Бақылау - бұл кәсіпорынның қаржы және шаруашылық саясатын 

оның қызметінен пайда табу үшін басқару мүмкіндігі. Бас компания – бір 

немесе бірнеше еншілес компаниясы бар кәсіпорын. Еншілес компания = 

бұл бас компания ретінде белгілі басқа кәсіпорынды бақылайтын 

кәсіпорын. 

Бақылауды алу біріккен кәсіпорындардың бірінің дауыс беру құқығы 

бар акциялардың жартысынан астамын, басқа кәсіпорынды, егер ерекше 

жағдайларда акцияның мұндай пакеті кәсіпорынды бақылауды 

қамтамасыз етпейтіні анық мәлімделмесе, сатып алуды көздейді. 

Компания инвестициялайтын активтерді бақылау: 

• басқа инвестормен келісім арқылы басқа компанияның дауыс 

құқығы бар акциялардың жартысынан астамын билік ету құқығы; 

 жарғы немесе келісім негізінде басқа компанияның қаржылық 

және ағымдағы саясатын айқындау құқығы; 

 Директорлар кеңесінің немесе басқа компанияның осыған ұқсас 

басқару органының мүшелерін тағайындау және ауыстыру құқығы; 
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немесе 

 Директорлар кеңесінің немесе басқа компанияның осыған ұқсас 

басқару органының жиналыстарында көпшілік дауыстарды ұсыну 

құқығы. 

Тікелей және жанама бақылауды ажыратуға болады.  

Мысал 

А компаниясы с компаниясының 40% акциясын сатып алды және 

қатысу үлесі 15% болатын в компаниясымен шарт жасады. 

Шешім 

Жалпы алғанда меншік үлесі 55%, демек, компания активтерін 

тікелей бақылау орын алады. 

        А                 В 

       40%             15% 

 

 

        С 

Мысал 

1. А компаниясы С компаниясының 55% акциясын сатып алып, 

инвестицияланатын компанияның қаржылық және ағымдағы саясатын 

айқындау құқығын Шартпен бекітті.  

Шешім 

Бұл жағдайда бақылау орын алады. 

Мысал 

А компаниясы Компанияның 55% акциясын сатып алды. 

Шешім 

А компаниясы қауымдасқан компания болып табылады. 

Мысал 

a) А компаниясына Б компаниясының дауыс беретін акцияларының 

60% тиесілі, өз кезегінде Н. компаниясының 40% тиесілі. Компания 

сондай-ақ Н. компаниясының дауыс беруші акцияларының 15% - ын 

тікелей ұстаушы болып табылады. 

           А 

 

       60%  15% 

 

 
 

  Б        40%           Н 

Шешім 

a) Б компаниясы а еншілес компаниясы болып табылады (60%); 

b) Н компаниясы Б еншілес компаниясы болып табылмайды (40%); 

c) А компаниясына 60% х 40% = 24% плюс 15% тиесілі, бақылау үшін 

жеткіліксіз; 

d) сонымен бірге А компаниясы Н компаниясын бақылайды, тиісінше  
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40%+15% = 55%. Осыған орай, Н компаниясы А. еншілес компаниясы 

болып табылады. 

Қорытынды:  

компания н а еншілес компаниясы болып табылады, сондықтан 

азшылық үлесімен шоғырлануға жатады. 

Мысал 

А компаниясына Б 1 компаниясының 100% дауыс беретін акциялары, 

Б 2 компаниясының 75% дауыс беретін акциялары тиесілі. Б 1 

компаниясы 30% сатып алды, Б2 компаниясы Ш. компаниясының 25% 

акциясын сатып алды. 

Шешім 

a) Б1, Б2 компаниялары а еншілес компаниялары; 

b) А компанияларына Ш үлесі тиесілі:  

100% х 30% = 30% 

 75% х 25% = 18.75% 

барлығы 48.75%, бағыну үшін жеткіліксіз; 

с) сонымен қатар А компаниясына Б1 және Б2 арқылы тиесілі 55% = 

30% + 25%. 

Қорытынды:  

осылайша, Ш компаниясы а еншілес компаниясы болып табылады 

және азшылық үлесімен шоғырлануға жатады 51.25% = (100% - 48.75%). 

                                              А 
 

        100%                   75% 

 

 

    Б1     Б2         

 

30%               25%    

Ш 

Тапсырма 

А компаниясына Б компаниясының дауыс беретін акцияларының 

60% тиесілі, өз кезегінде Н. компаниясының 20% тиесілі. Компания 

сондай-ақ Н. компаниясының дауыс беретін акцияларының 20% - ын 

тікелей ұстаушы болып табылады. 

                               А 

 

        60%               20% 

 

 

   Б                         Н 

               20% 

Шешім 

a) Б компаниясы а еншілес компаниясы болып табылады (60%); 
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b) Н компаниясы Б еншілес компаниясы болып табылмайды (20%); 

c) А компаниясына Н үлесі тиесілі: 60% х 20% = 12% 

     плюс 20% 

        барлығы 32%, бақылау үшін жеткіліксіз; 

d) сонымен бірге А компаниясы Н компаниясын бақылайды, тиісінше 

20%+20% = 40%. Осыған орай, Н компаниясы А. еншілес компаниясы 

болып табылмайды. 

Қорытынды: компания Н шоғырландыруға жатпайды. 

 

Сатып алу 

– бұл бизнестің бірлестігі, онда бір кәсіпорын - сатып алушы 

активтерді беруге, міндеттемелерді қабылдауға, акциялар эмиссиясына 

айырбасқа сатып алынатын басқа кәсіпорынның таза активтері мен 

операцияларына бақылау алады. 

 Басқа компанияға бақылау сатып алу екі әдіспен жүзеге 

асырылуы мүмкін:  

 сатып алу; 

 мүдделерді біріктіру (біріктіру). 

Сатып алу әдісі инвестордың 50% - дан астам инвестицияланатын 

компанияның қатысу үлесін сатып алуын білдіреді..  

Сатып алу инвестордың көпшілігінің үлесін сатып алу кезінде ақша 

қаражатын беруді де білдіреді. Кейде жүзеге асырылуы мүмкін сатып 

алу. Бұл ретте инвестор өзінің ақшалай қаражатының аздаған сомасын 

пайдаланады, ал инвестицияланатын компанияның мүлкін кепілге қойып 

несие алады. Екінші жағдайда, сатып алу кезінде Компанияның 

міндеттемелері артады, бұл өз кезегінде компанияның баланстық құнын 

немесе меншікті капиталын азайтады. Сатып алу әдісі кезінде бір 

компания сатып алушы ретінде қаралады, екіншісі – сатушы ретінде, 

демек инвестордың және инвестицияланатын компаниялардың активтері 

ағымдағы құн бойынша біріктіріледі, бұл гудвиллдің пайда болуына әкеп 

соғады. 

Мүдделерді біріктіру әдісі инвестицияланатын компанияның кемінде 

90% акция үлесін сатып алуды білдіреді. Мүдделерді біріктіру кезінде 

ақша қаражаты пайдаланылмайды, сатып алушы мен сатушы жоқ, 

сондықтан компания активтері баланстық құны бойынша біріктіріледі, 

бұл гудвиллдің пайда болуына әкеп соқпайды. 

Компанияны іскерлік біріктіру кезінде бастапқыда сатып алғаннан 

кейін өз кәсіпорындарының заңдық мәртебелерінде анықталады. Бұл 

ретте компаниялардың бірі іс жүзінде жойылған кезде бір компанияны 

екіншісінің жұтуы мүмкін. Немесе екі компанияның да құқықтық 

статустары ескі аттарымен қалуы мүмкін. 

Осыны негізге ала отырып, ажыратады: 

• Компанияның бірін жою арқылы сатып алу әдісі; 

• Екі компанияның заңды мәртебесін сақтай отырып сатып алу әдісі; 
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 Компанияның бірін таратумен мүдделерді біріктіру әдісі; 

 Екі компанияның заңды мәртебесін сақтай отырып, мүдделерді 

біріктіру әдісі • 

 

6.1.1 Компанияның бірін жою арқылы сатып алу әдісі 

 

Компанияның бірін жою арқылы сатып алу әдісі (сатып алу жұтумен) 

сатып алынатын компанияның сатып алу бағасы мен әділ нарықтық 

құнының арақатынасын ескереді. 

Келесі қатынастар болуы мүмкін: 

• Сатып алу бағасы = әділ нарықтық құны; 

• Сатып алу бағасы > әділ нарықтық құны; 

 Сатып алу бағасы < әділ нарықтық құны; 

Сатып алу бағасы әділ нарықтық құнына тең болған кезде 

компанияның біреуін жою арқылы сатып алу әдісі кезіндегі біріктіру 

рәсімі: 

1. Сатып алынған компанияның капитал шоттары мен номиналды 

шоттары ескерілмейді; 

2. Сатып алынған компанияның активтері мен міндеттемелерінің әділ 

нарықтық құнын айқындайды; 

3. Сатып алушы компанияның бухгалтерлік кітаптарында активтер 

мен міндеттемелердің әділ құны бойынша сатып алу құнына сымдар 

береді. 

Тапсырма - сатып алу бағасы = әділ нарықтық құны 

2000 жылғы 1 қаңтарда° " Лашын "300,000 үшін°" Сокол " 100% 

акциясын сатып алады. 
"Сокол" шоттары” Баланстық құны Әділ нарықтық құн 
Касса  22,000 22,000 
Алынатын шоттар  20,000 20,000 
Қорлар  35,000 35,000 
Жер  25,000 50,000 
Ғимараты  90,000 130,000 
Құрал-жабдықтар  35,000 43,000 
жиыны 227,000 300,000 

 

"Лашын" 300,000 у төледі.е., бұл "Сокол"құрылғысының әділ құнына 

тең. Сатып алынған активтер нарықтық құны бойынша жазылады. 

Шешуі  

К “Лашын” бухгалтерлік жазулар береді: 

Дебет  Касса       22,000 

Дебет  Алынатын шоттар    20,000 

Дебет  қорлар        35,000 
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Дебет  жер      50,000 

Дебет  ғимарат    130,000 

Дебет  Құрал-жабдықтар     43,000 

Кредит Касса      300,000 

 

Кейін сауықтыруға барлық активтер мен міндеттемелер екі 

ком  

Жұтып сатып алу әдісі кезінде біріктіру рәсімі 

Сатып алу бағасы әділ нарықтық құнынан артық болған кезде 

компанияның бірін жоюмен сатып алу әдісі кезіндегі біріктіру рәсімі: 

1. Сатып алу күні (а) компания-сатып алушы сатып алу күніне 

бухгалтерлік баланс құрастырады; (б) компания-сатушының сатуға 

дейінгі табыстары компания-сатып алушыға ешқандай қатысы жоқ деп 

есептеледі; 

2. Сатып алушы компанияның бухгалтерлік кітабына әділ нарықтық 

құн бойынша Сатушы компанияның активтері мен міндеттемелері 

жазылады; 

3.  Сатып алу бағасы мен әділ нарықтық құн арасындағы айырма 

гудвилл ретінде танылады. 

Тапсырма: сатып алу бағасы > әділ нарықтық құны 

2002 жылдың 1 қаңтарында "Лек"° "Фитохим" компаниясының 

250,000 у сомасына 100% акциясын сатып алды.е. қолма-қол есеп 

айырысу үшін. 
Фитохим шоттары Баланстық құны Әділ нарықтық 

құн 
Касса  7,000 7,000 
Алынатын шоттар  11,000 11,000 
Қорлар  23,000 23,000 
Жер  10,000 40,000 
Ғимарат және жабдықтар  77,000 145,000 
Төлеуге берілетін шоттар (9,000) (9,000) 

 119,000 217,000 

Шешім 

Гудвилл есептеу: 
 Лек үлесі Фитохим Лек 
ЛЕК Бағасы    250,000 
Фитохимнің баланстық құны 100% 119,000 119,000 
Айырмашылық    131,000 
Әділ құны бойынша активтердің құнын түзету:    
Жер (10,000-40,000) 100% 30,000 30,000 
Ғимарат және жабдықтар (77,000-145,000) 100% 68,000 68,000 
Гудвилл (131,000-30,000-68,000)   33,000 

К “Лек”бухгалтерлік жазулары: 

Дебет Касса         7,000 



Торшаева Ш.М. Қаржылық есеп-2. Қарағанды – 2019ж. 
 

75 

 

Дебет Алынатын шоттар    11,000 

Дебет Қорлар      23,000 

Дебет Жер      40,000 

Дебет Ғимарат    145,000 

Дебет Гудвилл     33,000 

Кредит  Төленетін шоттар      9,000 

Кредит Касса    250,000 

Сатып алу бағасы әділ нарықтық құнынан төмен болған кезде 

компанияның біреуін жою арқылы сатып алу әдісі кезіндегі біріктіру 

рәсімі: 

1. Ағымдағы активтер мен міндеттемелер сатып алушы компанияның 

әділ нарықтық құны бойынша бухгалтерлік кітаптарына енгізілуі тиіс; 

2. Әділ нарықтық құн мен баланстық құн арасындағы айырмашылық 

– бэдвилл-компанияның пайдасына есептен шығарылады; 

 

6.1.2 Екі компанияның заңды мәртебесін сақтай отырып сатып 

алу әдісі 

 

Сатып алу кезінде екі компания да жеке шаруашылық бірлік ретінде 

әрекет етуді жалғастырады. Дербес баланс жүргізеді. Сатып алу бас 

компанияның балансында "еншілес компанияларға инвестициялар" 

шотында салынған ақша сомасында көрініс табады. Бас және еншілес 

компаниялар шоттарының түзетілген сальдосы сатып алынған күнгі 

жұмыс кестесінде және кейінгі кезеңдегі әрбір есепті күнге жинақталады. 

Жұмыс кестесінде бас және еншілес компаниялар балансының өзара 

тәуелді баптарын болдырмайтын біріктіруші жазбалар көрсетіледі, яғни 

бұл элиминациялауға арналған жазбалар. Біріктіруші жазбалар 

компанияның бас кітабында көрініс табатын журналдардан 

ерекшеленеді. 

Бас және еншілес компаниялардың деректерін мәлімдеу рәсімі: 

Жұмыс кестесіне бас және еншілес компаниялар балансының 

деректері енгізіледі; 

Еншілес компанияларға инвестициялар шоты элиминацияланады; 

Еншілес компанияның меншікті капиталының шоттары 

элиминацияланады; 

Әділ нарықтық құны бойынша еншілес компанияның таза активтері 

түзетіледі; 

Гудвилл шоты енгізіледі; 

Барлық шоттар сәйкес жолдары бойынша қосылады. 

 

Тапсырма 

2002 жылдың 1 қаңтарында "Лэк"° "Фитохим" компаниясының 

250,000у.е. сомасына 100% акциясын сатып алды қолма-қол есеп 

айырысу үшін. 
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Фитохим "Үшін Шоттар” Баланстық құны Әділ нарықтық 

құн 
Касса  7,000 7,000 
Алынатын шоттар  11,000 11,000 
Қорлар  23,000 23,000 
Жер  10,000 40,000 
Ғимарат және жабдықтар  77,000 145,000 
Төлеуге берілетін шоттар  (9,000) (9,000) 
Жай акциялары (90,000) (90,000) 
Бөлінбеген пайда (29,000) (29,000) 

Шешімі  
Гудвилл есептеу Лек үлесі Фитохим Лек 
ЛЕК Бағасы    250,000 
Фитохимнің баланстық құны 100% 119,000 119,000 
Айырмашылық    131,000 
Әділ құны бойынша активтердің құнын 

түзету: 
   

Жер (10,000-40,000) 100% 30,000 30,000 
Ғимарат және жабдықтар (77,000-145,000) 100% 68,000 68,000 
Гудвилл (131,000-30,000-68,000)   33,000 

Сатып алу күніндегі жұмыс кестесі 
шоттар 

 

“Лек” 

баланстық 

құны  

Фитохимнің 

баланстық 

құны 

дебет кредит Жиынтық 

баланс 

(1) (1)   (6) 
Касса 20,000 7,000   27,000 
Алынатын 

шоттар 
57,000 11,000   68,000 

Қорлар 40,000 23,000   63,000 
Фитохимға 

Инвестициялар 
250,000   250,000 

(2) 

0 

Жер 100,000 10,000 30,000 (4)  140,000 
Ғимараттар 125,000 77,000 68,000 (4)  270,000 
Жинақталған 

тозу 
(30,000)    (30,000) 

Гудвилл   33,000 (5)  33,000 
Төлеуге 

берілетін 

шоттар 

(42,000) (9,000)   (51,000) 

Қарапайым 

акциялар 
(280,000) (90,000) 90,000 

(3) 

 (280,000) 

Төленген 

капитал 
(60,000)    (60,000) 

Бөлінбеген 

пайда (кезеңнің 

басына) 

(136,000) (29,000) 29,000 

(3) 

 (136,000) 

Кірістер (1,300,000)    (1,300,000) 
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Шығыстар 1,256,000    1,256,000 

 

6.1.3 Компанияның бірін таратумен мүдделерді біріктіру әдісі 

 

Мүдделерді жұтумен біріктіру жай акциялармен алмасуды көздейді, 

соның салдарынан екі компанияның меншігі бір компанияға 

біріктіріледі,оның ішінде олардың біреуі басым. Ақша қаражатымен 

алмасуға жол берілмейді. Бір компания басқа компанияның барлық 

акцияларын кем дегенде 90% басым компанияның акцияларына 

айырбастау арқылы сатып алады, осылайша жұтылу орын алады. Ақша 

қаражаты пайдаланылмайтындықтан, сатып алу - сату мәмілесі жоқ, 

неғұрлым сенімді нарықтық құнды анықтау мүмкін емес, сондықтан 

активтер мен міндеттемелердің баланстық құны ғана біріктіріледі. 

Тиісінше, гудвилл пайда болмайды. Өткен кезеңдердегі кірістер мен 

шығыстар да біріктірілуі тиіс. 

Мүдделерді біріктіру үшін барлық акционерлердің келісімін алу 

керек, бірақ 90% жеткілікті. Осы мақсатта бірігу бастамашылық жағы 

қалған акционерлердің 10%-ының келісімін сұрайды. Егер келісім 

алынса, онда оларға да айырбастауға акциялар беріледі. Егер 

акционерлер 10% келіспесе, ақша ескі акцияларға айырбастауға 

ұсынылады. Егер ақша алуға келіспесе, онда азшылық үлесінің 

шығындарын өтеу болмайды. Бұл іс-шаралар "сатып алынған 

акциялардың манипуляциясы"деп аталады. 

 

6.1.4 Екі компанияның заңды мәртебесін сақтай отырып, 

мүдделерді біріктіру әдісі 

 

Мүдделерді жұтпай біріктірген кезде екі компания да дербес 

шаруашылық бірлік ретінде әрекет етуді жалғастырады. Компанияның 

бірі, әдетте, олардың көпшілігі өздерінің бухгалтерлік кітаптарында 

"еншілес компанияларға инвестициялар"шотында сатып алу ретінде 

мүдделердің бірігуін көрсетеді. Активтер мен міндеттемелерді біріктіру 

баланстық құны бойынша жұмыс кестесінде жүргізіледі, тиісінше 

гудвилл жоқ. Бас және еншілес компаниялар шоттарының түзетілген 

сальдосы мүдделердің бірігу күніне және кейінгі кезеңдегі әрбір есепті 

күнге жұмыс кестесінде жинақталады. 

Тапсырма  
2000 жылғы 31 Желтоқсанда "Парадиз" компаниясы "Орбита" 

корпорациясымен номиналдық құны 1 у.е. 60,000 жай акцияларды ұсыну 

жолымен бірікті. (әділ нарықтық құны 30у.е. "Орбита" корпорациясының 

барлық акцияларына айырбастау. Мүдделер біріктірілгеннен кейін екі 

компания да заңды мәртебесін және бұрынғы атауларын сақтайды. 
Шоттар Парадиздің 

баланстық 

Орбитаның 

баланстық 

Орбитаның 

нарықтық 
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құны құны құны 
Ақшалай қаражат  320,000 8,000 8,000 
Алынатын шоттар  57,000 15,000 15,000 
Қорлар  40,000 22,000 22,000 
Жер  100,000 12,000 90,000 
Ғимараты  125,000 25,000 102,000 
Жинақталған амортизация (30,000) (4,000)  
Төлеуге берілетін шоттар  (42,000) (19,000) (19,000) 
Жай акциялары  (280,000) (70,000)  
Салынған капитал (60,000) (10,000)  
Бөлінбеген пайда (186,000) (26,000)  
Кірістер  (1,300,000) (318,000)  
Шығыстар 1,256,000 365,000  

 

Шешуі  
Парадизге арналған инвестициялар шоты кезеңнің басындағы Орбита 

корпорациясының баланстық құнына тең болуы тиіс. Орбита 106,000 у 

еншілес компаниясының деректері бойынша қараңыз.е. 

(70,000+10,000+26,000 немесе активтерді шегеру. 

1 қаңтарда Парадиз бухгалтерлік жазба береді: 

Дебет Орбитуаға инвестиция 106,000 

 Кредит Қарапайым акциялар (60,000*1)  60,000 

 Кредит Салынған капитал   20,000* 

 Кредит Бөлінбеген пайда 26,000 

*20,000 = 70,000+10,000-60,000 ескерту. Орбита корпорациясының 

жалпы акционерлік капиталы 80,000 = (70,000+10,000), Парадиз 60,000 у 

енгізді.е. қарапайым акциялар, сондықтан 20,000 у айырмашылығы.е. 

салынған капитал ретінде танылады. 

 

Сатып алу күніндегі жұмыс кестесі     Мың. у.е. 
шоттар Парадиздің 

баланстық 

құны 

Орбитаның 

баланстық 

құны 

Д-т К-т Жиынты

қ баланс 

Касса  320 8   328 
Алынатын шоттар  57 15   72 
Қорлар  40 22   62 
Орбитаға 

Инвестициялар 
106   106 0 

Жер  100 12   112 
Ғимараты  125 21   146 
Жинақталған тозу (30)    (30) 
Төлеуге берілетін 

шоттар  
(42) (19)   (61) 

Жай акциялары (340) (70) 70  (340) 
Салынған капитал (80) (10) 10  (80) 
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Бөлінбеген пайда (212) (26) 26  (212) 
Кірістер  (1,300) (318)   (1,618) 
Шығыстар  1,256 365   1,621 
Барлығы   106 106  

 

 

7 ҚАРЖЫЛЫҚ ЕСЕПТІЛІКТІ ШОҒЫРЛАНДЫРУ 

 

 

7.1 51%-дан 100%-ға дейін үлесті сатып алу күніне 

шоғырландыру 

 

Біз әлі күнге дейін сатып алу сәтінде бас компанияның 100% қатысу 

үлесімен қаржылық есептерді шоғырландыруды қарастырдық. 

Шаруашылық практикада кейде Инвестор 100% - дан аз үлеске ие, 

демек, акцияның белгілі бір үлесі бас Компанияның бақылауында емес. 

Бас компанияға тиесілі емес акцияның үлесі немесе сомасы Азшылық 

үлесі деп аталады. 

Азшылық үлесі-бұл еншілес компания қызметінің таза нәтижелері 

мен таза активтерінің еншілес компаниялар арқылы тікелей немесе 

жанама иеленбейтін оның капиталындағы үлесіне келетін бөлігі. 

Мұндай инвестицияларды есепке алу үшін 3 тұжырымдама 

қолданылады: 

- Экономикалық объектінің концепциясы; 

- Пропорционалды шоғырландыру концепциясы; 

- Бас компанияның концепциясы. 

Экономикалық объектінің концепциясы: 

 Азшылық үлесі еншілес компанияның болжамды құнының пайызы 

болып табылады; 

 Еншілес компанияның таза кірісіндегі Азшылық үлесі оның таза 

кірісінен пайыз; 

 Еншілес компания іскерлік бірлестіктің бөлінбейтін бөлігі ретінде 

қарастырылады. 

Пропорционалды шоғырландыру концепциясы: 

 Бұл әдісті пайдалану шектеулі; 

 Бас компания өзінің қаржылық есептерінде еншілес компанияның 

нақты сатып алынған үлесін ғана мойындайды және ескереді; 

 Азшылық үлесі есепке алынбайды бас компания; 

 Бұл әдіс еншілес компанияны нақты бақылау болған, бірақ бас 

компанияның үлесі 50% - дан кем болған жағдайда қолданылады. 

Бас компанияның тұжырымдамасы: 

 Бұл әдіс ең кең таралған; 
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 Азшылық үлесі бұл баланстық есепті жасау сәтіндегі еншілес 

компанияның баланстық құнының пайызы; 

 Еншілес компанияның таза кірісіндегі Азшылық үлесі оның таза 

кірісінен пайыз; 

 Азшылық үлесі "меншікті капитал" бөлімінде немесе "меншікті 

капитал" және "міндеттемелер"бөлімдері арасында ұсынылуы мүмкін. 

Осы концепцияға сәйкес балансты шоғырландыру кезінде Азшылық 

үлесі үшін кредиттік белгімен ғана жеке баланс бөлінеді, ол 

бақыланбайтын акционерлердің болуын көрнекі көрсетеді. 

Пайда мен шығындар туралы есепті шоғырландыру кезінде еншілес 

компанияның таза кірістегі бақыланбайтын меншікті капиталы бап (шот) 

бөлінеді. 

Тапсырма 

2000 жылғы 1 қаңтарда "Дархан" компаниясы "бірлік" 

компаниясында 800,000 у.е. қатысу үлесін 80% сатып алды. 
Шоттар Бирликтің 

баланстық 

құны 

Бирликтің нарықтық 

әділ құны 

Ағымдағы активтер 250,000 250,000 

Жер  150,000 210,000 

Ғимарат (баланстық құны) 200,000 290,000 

Жабдық (баланстық құны) 180,000 160,000 

Ұзақ мерзімді міндеттемелер  (130,000) (130,000) 

Қарапайым акциялар (500,000)  

Бөлінбеген пайда (01.01.00-ге)) (150,000)  

Шешім 

Дархан компаниясы бухгалтерлік кітаптарда сымдар береді: 

800,000 бірлік Инвестициялар дебеті 

Несие Ақша 800,000 

Мәліметтер көрсеткендей, бірлік компаниясының теңгерімдік құны 

650,000 у құрайды.е. (Активтер минус міндеттемелер). Демек, Гудвилл 

бар. 

Гудвилл есептеу: 
 Дарханның 

үлесі 

Бирликтің 

ұһқұны 

Дарханның 

үлестік құны 
Сатып алу бағасы   800,000 
Дархан пропорционалды 

үлесі 
80% 

 

650,000 

 

520,000 

 
Айырмашылық   280,000 
Активтердің құнын түзету:     
Жер (210,000-150,000) 80% 60,000 48,000 
Ғимарат (290,000-200,000) 80% 90,000 72,000 
Жабдықтар (160,000-180,000) 80% (20,000) (16,000) 
Гудвилл   176,000 
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Есептің деректері негізінде біріктіруші сымдар беріледі және жұмыс 

кестесінде көрініс табады: 

01.01.2001 г. Еншілес компанияға инвестицияны өзара жою: 

Дебет  Бирликтің қарапайым акциясы   500 

Дебет  Бөлінбеген пайда  150 

  Кредит Бирликке инвестиция (650*80%)  520 

  Кредит Азшылық үлес (650*20%)  130 

Активтердің құнының өсуіне түзетулер: 

 Дебет Жер   48 

 Дебет  Ғимарат   72 

 Дебет  Гудвилл 176 

  Кредит Жабдықтар    16 

  Кредит Бирликке инвестиция 280 

Сатып алу күніндегі жұмыс кестесі     Мың. у.е. 
шоттар Дархан Бир-

лик 

Д-т К-т Азшы

лық 

үлес 

Шоғырланд

ырылған 

баланс 

Ағымдағы активтер 400 250    650 
Жер  600 150 48   798 
Ғимараты  1,100 200 72   1,372 
Құрал-жабдықтар  670 180  16  834 
Бірлік 

инвестициясы 
800   520+

280 

 0 

Гудвилл    176   176 
Ұзақ мерзімді 

міндеттемелер  
(320) 

 

(130) 

 

   (450) 

 
Жай акциялар  (2,000) (500) 500   (2,000) 
Бөлінбеген пайда (910) (150) 150   (910) 

 
Азшылық үлесі     130 (130) 
Кірістер (3,500)     (3,500) 
Шығыстар 3,160     3,160 

 

7.2 Сатып алу күнінен кейін қаржылық есептілікті 

шоғырландыру (кейінгі шоғырландыру) 

 

7.2.1 Кейіннен шоғырландыру әдістері 

Бас компания өз инвестицияларын үш ықтимал нұсқа бойынша 

ескеруі мүмкін: 

 Бағасы әдісі (cost method); 

 Меншікті капиталды бағалау әдісі – үлестік қатысу әдісі (equity 

method); 

 Капитал ішінара бағалау әдісі (partial equity)°. 
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Бұл әдістер инвестициялар мен олардан түсетін кірістерді есепке алу 

ерекшеліктерімен бір-бірінен ерекшеленеді (7.1-кесте).) 

 

Инвестициялар мен кірістерді есепке алу ерекшеліктері 
 Инвестицияны есепке алу Кірісті есепке алу  
Құн әдісі Бастапқы құны бойынша Алынған дивидендтердің 

сомасын ғана табыс деп 

таниды 

Меншікті 

капиталды 

бағалау әдісі 

Дивидендтер сомасына 

Инвестициялар шотын, 

компанияның таза кірістеріндегі 

қатысу үлесін тұрақты түзету 

Есептеуге қарай кіріс, 

амортизация және басқа 

да түзетулер 

Капиталды 

ішінара бағалау 

әдісі 

Инвестицияланатын компаниядан 

жинақталған капитал мен алынған 

дивидендтер үшін түзетулер 

Кіріс-есептелуіне қарай, 

басқа да түзетулер жоқ 

 

7.2.2 Кейінгі шоғырландыру-үлестік қатысу әдісі 

 

Біріншіден, бас компанияның есептері үлестік қатысу әдісіне сәйкес 

түзетілуі тиіс: 

1. Сатып алу күніне инвестиция: 

Дебет Еншілес компанияға инвестиция  хх 

 Кредит Ақша      хх 

2. Тиесілі дивидендке 

Дебет Ақша    хх 

 Кредит Еншілес компанияға инвестиция  хх 

3. Инвестицияланатын компанияның таза кірістеріндегі қатысу 

үлесіне 

Дебет Еншілес компанияға инвестиция  хх 

 Кредит Инвестицияланатын компаниядағы қатысу үлесі хх 

4. Гудвиллдің амортизациясы және активтер құнының өсуін түзету 

Дебет Инвестицияланатын компаниядағы қатысу үлесі  хх 

 Кредит Еншілес компанияға инвестиция  хх 

Содан кейін, жұмыс кестесі жасалады және онда 5 негізгі 

шоғырландырушы жазбалар көрсетіледі: 

1. Еншілес компанияға инвестиция шотын жою; 

2. Гудвилл шотын құру және еншілес компания активтерінің құнын 

олардың ағымдағы құны бойынша түзету; 

3. Пайда шотындағы меншікті капитал шотын элиминациялау; 

4. Еншілес компаниядан алынған дивидендтер шотын 

элиминациялау; 
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5. Шоғырландырылған кәсіпорын негізіндегі амортизациялық 

шығыстар. 

Жазу S: Еншілес компанияға инвестиция шотын жою. 

Дебет  Қарапайым акциялар (ЕК)   хх 

Дебет Төленген капитал (ЕК)   хх 

Дебет Жылжымайтын мүлікке нвестиция ЕК БК хх 

  Кредит  Инвестиции в ЕК БК  ххх 

Жазу А: ЕК активтері мен міндеттемелерін ағымдағы құнға сәйкес 

түзету, Гудвилл шотын құру, айырманы ЕК инвестициялар шотына 

жатқызу. 

Дебет  Актив 1 (ЕК)  хх 

Дебет Актив 2 (ЕК)  хх 

Дебет Гудвилл   хх 

  Кредит  Актив 3   хх 

  Кредит  ЕК Инвестиция   хх 

Жазу I: ЕК пайда шотындағы меншікті капитал шотын 

элиминациялау. 

Дебет ЕК Кірісіндегі меншікті капитал хх 

 Кредит  ЕК Инвестиция   хх 

Жазу D: Еншілес компаниядан алынған дивидендтер шотын 

элиминациялау. 

Дебет  ЕК Инвестиция  хх 

 Кредит  ЕК Дивидендтері  хх 

Жазу E: Шоғырландырылған кәсіпорын негізіндегі амортизациялық 

шығыстар. 

Дебет Амортизациялық шығыстар  хх 

Кредит  Актив 1 (ЕК)  хх 

 Кредит  Актив 2 (ЕК)  хх 

 Кредит  Гудвилл   хх 

Қосымша жазбалар: 

Жазу P: Дебиторлық  шоттар және кредиторлық берешекті есепке 

алуға арналған шот. 

Дебет  Міндеттемелер  хх 

Кредит  Дебиторлар   хх 

Жазу С: Алдыңғы кезеңдегі еншілес компанияның меншігіне 

байланысты баланстық құндағы және амортизациядағы ұлғайтуды тану 

үшін. 

Дебет  ЕК Инвестиция  хх 

Кредит  Бөлінбеген пайда  

(кезең басындағы БК балансы)   хх 
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Жазулар S,A - инвестицияларды сатып алу күніне балансты 

шоғырландыру кезінде, қалған сымдар – кейіннен, уақыт өткеннен кейін 

беріледі. 

Мүдделерді біріктіру үлгісі - меншікті капиталды бағалау әдісі. 

Тапсырма 

2001 жылдың 31 желтоқсанында "Жібек" компаниясы "Тоты” 

компаниясын 750,000 у.е. сатып алды. Төменде мың ақша бірлігіндегі 

деректер келтіріледі. 
Шоттар Жибектің 

баланстық 

құны 

Тотының 

баланстық 

құны 

Тотының 

ағымдық 

құны 

Касса  790 38 38 

Дебиторлық берешек 82 75 75 

Қорлар  125 71 71 

Жер  250   

Ғимарат (нетто) 280 140 350 

Жабдық (нетто)  135 63 85 

Инвестициялар     

Қысқа мерзімді міндеттемелер  (65) (30) (30) 

Жай акциялар  (800) (200)  

Төленген капитал  (200) (60)  

Бөлінбеген пайда 31.12.01 (147) (97)  

Кірістер  (8,250) жабылған  

Шығыстар 7,800 жабылған  

Осылайша, "Тоттың" баланстық құны 357,000 у құрайды.е., ал 

ағымдағы құны-589,000 у.е. 

Шешім 

Жібек компаниясында журналдық бухгалтерлік сым береді, содан 

кейін жұмыс кестесінде деректер пайда болды (Касса және инвестиция 

шоттарына назар аударыңыз). 

Дебет  ЕК Инвестиция  750,000 

Кредит  Касса    750,000 

 

Инвестицияны сатып алу сәтіндегі жұмыс кестесі 
Шоттар Жибектің 

баланстық 

құны 

Тотының 

баланстық 

құны 

Д-т  К-т Жиынты

қ   

баланс 

Касса  40 38    

Дебиторлық берешек 82 75    

Қорлар  125 71    

Жер  250     

Ғимарат (нетто) 280 140    

Жабдық (нетто)  135 63    

Инвестициялар  750     

Гудвилл       
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Қысқа мерзімді міндеттемелер  (65) (30)    

Жай акциялар  (800) (200)    

Төленген капитал  (200) (60)    

Бөлінбеген пайда 31.12.01 (147) (97)    

Кірістер  (8,250) жабылған    

Шығыстар 7,800 жабылған    

 

Жазу S: Еншілес компанияларға инвестициялар шот элиминациялау. 

Дебет  Қарапайым акциялар (ЕК)  200 

Дебет Төленген капитал (ЕК)  60 

Дебет Бөлінбеген пайда ЕК   97 

  Кредит  ЕК Инвестиция  357 

 

Инвестиция элиминациялау сәтіндегі жұмыс кестесі 
Шоттар Жибектің 

баланстық 

құны 

Тотының 

баланстық 

құны 

Д-т  К-т Жиынтық   

баланс 

Касса  40 38    

Дебиторлық берешек 82 75    

Қорлар  125 71    

Жер  250     

Ғимарат (нетто) 280 140    

Жабдық (нетто)  135 63    

Инвестициялар  750   357S  

Гудвилл       

Қысқа мерзімді 

міндеттемелер  

(65) (30)    

Жай акциялар  (800) (200) (200) S   

Төленген капитал  (200) (60) (60) S   

Бөлінбеген пайда 

31.12.01 

(147) (97) (97) S   

Кірістер  (8,250) жабылған    

Шығыстар 7,800 жабылған    

 

Жазу А: ЕК активтері мен міндеттемелерін ағымдағы құнға сәйкес 

түзету, Гудвилл шотын құру, айырманы ЕК инвестициялар шотына 

жатқызу. 

Дебет  Ғимарат (ЕК)   210 

Дебет Жабдықтар (ЕК)  22 

Дебет Гудвилл    161 

 Кредит  ЕК Инвестиция  393 

 

Гудвилл есептеу: 
 КЖибек КТоты КЖибек 

Сатып алу құны    750 

Құны°то Сен 100% 357 357 
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Айырмашылық    393 

Активтердің құнын түзету:    

Ғимарат (350-140) 100% 210 210 

Жабдықтар (85-63) 100% 22 22 

Гудвилл   161 

 

Сатып алу кезінде активтердің құнын түзету сәтіндегі жұмыс кестесі 

(31.12.2001) 
Шоттар Жибектің 

баланстық 

құны 

Тотының 

баланстық 

құны 

Д-т  К-т Жиынты

қ баланс 

Касса  40 38   78 

Дебиторлық берешек 82 75   157 

Қорлар  125 71   196 

Жер  250    250 

Ғимарат (нетто) 280 140 210А  630 

Жабдық (нетто)  135 63 22А  220 

Инвестициялар  750   357S, 393А 0 

Гудвилл    161А  161А 

Қысқа мерзімді 

міндеттемелер  

(65) (30)   (95) 

Жай акциялар  (800) (200) (200) S  (800) 

Төленген капитал  (200) (60) (60) S  (200) 

Бөлінбеген пайда 

31.12.01 

(147) (97) (97) S  (147) 

Кірістер  (8,250) жабылған   (8,250) 

Шығыстар 7,800 жабылған   7,800 

 

ДК таза кірісін жариялағанға дейін шоғырландырудың бірінші 

жылының соңындағы жұмыс кестесі) 
Шоттар Жибектің 

баланстық 

құны 

Тотының 

баланстық 

құны 

Д-т  К-т Жиынты

қ баланс 

Касса  52 27    

Дебиторлық берешек  80 90    

Қорлар  115 100    

Жер  250 50    

Ғимарат (нетто) 245 115 210А   

Жабдық (нетто)  110 50 22А   

Инвестициялар  750   357S, 393А  

Гудвилл    161А   

Қысқа мерзімді 

міндеттемелер  

(40) (15)    

Жай акциялар  (800) (200) (200) S   

Төленген капитал  (200) (60) (60) S   

Бөлінбеген пайда  (597) (97) (97) S   

Дивидендтер   50    

Кірістер  (9,100) (680)    

Шығыстар 9,135 570    
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Үлестік қатысу әдісіне сәйкес "Жібек" компаниясы "Тоты" 

компаниясының 2002 жылғы таза кірістеріндегі үлесті және алынған 

дивидендтерді көрсетуі тиіс. 

"Тоты" компаниясының 2002 жылғы таза табысы 110,000 у құрады.е. 

50,000 у.е. дивидендтер түрінде төленді. 

"Жібек" компаниясы " бас кітабында ”: 

Дебет ЕКТотыға  инвестиция  110 

 Кредит ЕКТотының меншікті капиталы  110 

Дебет  Касса   50 

 Кредит  ЕКТотыға  инвестиция 50 

 

Сондай-ақ гудвиллдің амортизациясына және активтер құнының 

өсуіне жол беріледі: 
Гудвилл есептеу: К 

Жибек 

К 

Тоты 

К 

Жибек 

Қызмет 

мерзімі 

(жыл) 

Аморт

изация 

сомасы 

Сатып алу құны   750   

Тотының құны 100% 357 357   

Айырмашылық   393   

Активтердің құнын түзету:      

Ғимарат (350-140) 100% 210 210 10 21 

Жабдықтар (85-63) 100% 22 22 10 2.2 

Гудвилл   161 10 16.1 

Барлығы      39.3 

Дебет ЕКТотының меншікті капиталы 39.3 

  Кредит  ЕКТотыға  инвестиция 39.3 

Шоғырланудың бірінші жылының соңындағы жұмыс кестесі (31.12.02) 
Шоттар Жибектің 

баланстық 

құны 

Тотының 

баланстық 

құны 

Д-т  К-т Жиынты

қ баланс 

А 1 2 3 4 5 

Касса  102 27    

Дебиторлық берешек  80 90    

Қорлар  115 100    

Жер  250 50    

Ғимарат (нетто) 245 115 210А   

Жабдық (нетто)  110 50 22А   

Инвестициялар  770.7   357S, 393А  

Гудвилл    161А   

Қысқа мерзімді 

міндеттемелер  

(40) (15)    

Жай акциялар  (800) (200) (200) S   

Төленген капитал (200) (60) (60) S   

Бөлінбеген пайда  (597) (97) (97) S   

Дивидендтер   50    

Кірістер  (9,100) (680)    

Шығыстар  9,135 570    
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Меншікті капитал 

(110-39.3) 

(70.7)     

Жұмыс кестесінен көрініп тұрғандай, шоғырландырушы жазбалар S, 

А инвестицияларды сатып алу күніне сақталған. Бұдан әрі I, D, E 

шоғырландырушы жазбалар көзделген. 

Шоғырландырушы жазба I: 

Дебет ЕКТотының меншікті капиталы 70.7 

 Кредит  ЕКТотыға  инвестиция 70.7 

Шоғырландырушы жазба D: 

Дебет ЕКТотыға  инвестиция 50 

 Кредит ЕКТотының дивидендтері  50 

Шоғырландырушы жазба E: 

Дебет Амортизациялық шығындар 39.3 

 Кредит Ғимарат   21 

Кредит Жабдықтар  2.2 

Кредит Гудвилл   16.1 

 

Шоғырланудың бірінші жылының соңындағы жұмыс кестесі (31.12.02) 
Шоттар Жибектің 

баланстық 

құны 

Тотының 

баланстық 

құны 

Д-т  К-т Жиынтық 

баланс 

А 1 2 3 4 5 

Касса  102 27   129 

Дебиторлық берешек  80 90   170 

Қорлар  115 100   215 

Жер  250 50   300 

Ғимарат (нетто) 245 115 210А 21Е 549 

Жабдық (нетто)  110 50 22А 2.2Е 179.8 

ЕКТотыға  

инвестиция 

770.7  50D 357S 

393А 

70.7 I 

0 

Гудвилл    161А 16.1E 144.9 

Қысқа мерзімді 

міндеттемелер  

(40) (15)   (55) 

Жай акциялар (800) (200) (200) S  (800) 

Төленген капитал  (200) (60) (60) S  (200) 

Бөлінбеген пайда  (597) (97) (97) S  (597) 

Дивидендтер   50  50D 0 

Кірістер  (9,100) (680) 39.3E  (9,780) 

Шығыстар  9,135 570   9,744.3 

Меншікті капитал 

(110-39.3) 

(70.7)  70.7 I  0 

 

Қажет болған жағдайда, дебиторлар шоттарын және фирмааралық 

мәмілелер бойынша тараптардың міндеттемелерін есепке алуға арналған  
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Р шоғырландырушы жазбасы берілуі тиіс. 

 

 

8 ШЕТЕЛДІК КОМПАНИЯНЫҢ ҚАРЖЫЛЫҚ ЕСЕПТІЛІГІН 

ШОҒЫРЛАНДЫРУ 

 

 

8.1 Шетел валютасындағы операциялар 

 

Бизнесті интернационалдандыру сыртқы экономикалық қызметке 

қатысушы компаниялардың экспорттық - импорттық операцияларды 

жүзеге асыруына әкеледі. Ұлттық мемлекет ішінде операциялар ұлттық 

валютада төленеді. Шетелдік серіктестермен есеп айырысуды жүргізу 

үшін компаниялар валюталық шоттар ашады. Шетелдік валютада 

жасалған барлық операцияларды Бухгалтерия ұлттық валютаның 

баламасынан таниды. 

Осыған байланысты, 21 ХҚЕС (IAS) "Валюталық бағамдар өзгеруінің 

әсері":  

 шетел валютасындағы операциялар;  

 шетел қызметі (шетелдік кәсіпорын). 

Шетел валютасындағы операциялар 

Шетел валютасында жасалған операциялар бойынша валютаны қайта 

есептеу талап етіледі, атап айтқанда: 

 шетел валютасын сатып алу және сату; 

 шетел валютасындағы кірістер мен шығыстарды тану; 

 шетел валютасындағы операциялар бойынша ақша алу және төлеу; 

 шетел валютасындағы операциялар бойынша дебиторлық және 

кредиторлық берешектің қалдықтарын қайта есептеу. 

Сыртқы экономикалық қызметке қатысушылар болып табылмайтын 

компаниялардың заң бойынша валюталық шоттар ашуға құқығы жоқ. 

Алайда, шаруашылық қызметі барысында компания қызметкерлерінің 

жасалуы мүмкін шетелдік іссапарлар. Бұл жағдайда компания шетел 

валютасын банктегі есеп шоты арқылы сатып алады. Компания қызмет 

көрсететін банктің атына шетел валютасында талап етілетін соманы 

нақты себебін көрсете отырып, олар үшін шетел валютасын сатып алу 

туралы өтініш жазады. Банк валютаны сатып алады, бұл үшін, 

компанияның ұлттық валютадағы шотынан ақшаны алып, содан кейін 

компанияның кассиріне нақты шетелдік валютаны береді. Компания 

банктің ұлттық валютада төлеген ақша сомасы кассаға алынған шетел 

валютасының сомасымен расталмайтынын анықтаған банктің үзінді 

көшірмесін алады. Ұлттық валютадағы сомалардың мұндай алшақтығы 

банк валютаны сатып алудың сол күніне, шетел валютасының сол 

сомасына екі бағамды: компания үшін сатып алу кезіндегі шетел 
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валютасының бағамы және компания қолма-қол ақшамен төлеген кездегі 

бағамды қолдануының салдары болып табылады. Сомадағы айырма 

бағамдық айырма ретінде емес, шетел валютасындағы операциялар 

бойынша шығын ретінде танылады. Бұдан басқа, банктің комиссиялық 

сыйақысы болуы мүмкін. 

Касса іссапарға жіберілген адамға шетел валютасын төлейді, ал 

бухгалтерия ұлттық валютада бухгалтерлік жазба береді. Соңында 

іссапар қызметкері аванстық есеп жасайды, пайдаланылмаған шетел 

валютасы кассаға қайтарады. Белгілі бір кезең ішінде іссапарға 

жіберілген адам жасаған шығыстарды есептен шығару үшін оларды елге 

келген күнгі бағам бойынша қайта есептейді. Бұл ретте бағамдық айырма 

туындайды: ақшаны төлеу кезінде бір бағам, шығыстарды есептен 

шығару және қалдықты қайтару кезінде-басқа бағам. Бағамдық айырма 

бойынша пайда немесе залал танылады.  

Шетелдік валютада алынған қарыздар бойынша шығындарды 

компания есептейді және қарыз беруші шетел валютасында төлейді, 

содан кейін бухгалтерлік есепте көрсету үшін ұлттық валютаға 

аударылады. Қарыздардың өздері әрбір өтеу күніне және есеп беру 

күніне бағам бойынша қайта есептеледі. 

Экспорттық-импорттық операциялар Шетел валютасында жасалады. 

Мұндай операциялар бойынша бухгалтерия валютаны кем дегенде үш 

рет қайта есептейді: операция жасалған сәтте, ақшаны алу немесе төлеу 

күніне, есепті күнге. 

Тапсырма  
10 қарашада компания құны 250,000 доллар болатын америкалық 

компаниядан құрал-жабдықтар алады. 50,000 доллар актив алған күні 

төленеді. Борыш қалдығы келесі жылдың 10 қаңтарында өтелетін 

болады. 

Сатып алу күніне 1 доллар бағамы - 120 у.е., 

Есепті кезең күніне 1 доллар бағамы - 119 у.е., 

Борышты өтеу күніне 1 доллар бағамы 121 у.е. 

Есеп және бухгалтерлік жазбалар беру. 

Шешуі  
9 қарашада 

Дебет Жабдықтар    - 30,000,000 

Кредит Төленетін ақы  ($250,000)   - 30,000,000 

Дебет Төленетін ақы  ($50,000)  - 6,000,000 

Кредит Валюталық шот   - 6,000,000 

Есеп беру күніне 

Дебет Төленетін ақы     - 200,000 

Кредит Бағамдық айырма бойынша пайда - 200,000 

Қарызды қайтару күніне 



Торшаева Ш.М. Қаржылық есеп-2. Қарағанды – 2019ж. 
 

91 

 

Дебет Бағамдық айырма бойынша залал - 400,000 

Кредит Төленетін ақы     - 400,000 

Дебет Төленетін ақы  ($200,000)  - 24,200,000 

Кредит Валюталық шот   - 24,200,000 

 

Жабдықтар  Төленетін ақы  (у.е)  Төленетін ақы  ($) 
30,000,000   6,000,000 30,000,000   250,000 

    С-до 24,000,000  50,000   С-до  200,000 

С-до 

30,000,000 

  200,000 С-до 23,800,000  200,000  

    400,000    

   24,200,000 С-до 24,200,000 

С-до 0 

 

 

 С-до 0 

 

Шешім көрсеткендей, шетел валютасының бағамы бойынша ақшалай 

міндеттемесі ғана қайта саналды, ақшалай емес актив-жабдық қайта 

санауға ұшырамады. Бұл есепке алу тәртібі ХҚЕС (IAS) 21 негізгі 

ретінде танылды. 

Сондай-ақ, ақшалай емес актив шетел валютасының бағамы бойынша 

қайта есептелетін есепке алудың балама тәртібі бар. Келесі жағдайларда 

ғана қолданылады, егер: 

 маңызды девальвация немесе валюта құнының төмендеуі орын 

алады; 

 хеджирлеудің практикалық жолдары жоқ; 

 шетелдік валютаға жақында активтерді сатып алу нәтижесінде 

тікелей туындаған және реттелмейтін міндеттемелер сомасына әсер 

етеді. 

 

8.2 Шетелдік қызмет бойынша қаржылық есептілікті қайта 

есептеу 

 

Шетелдік қызмет деп еншілес, қауымдасқан және бірлескен 

компаниялар, компанияның бөлімшелері немесе есеп беретін компанияға 

қарағанда басқа елде орналасқан немесе әрекет ететін осы отандық 

компаниясымен байланысты өзге де білім беру компаниялары түсініледі. 

Шетелдік компанияның екі түрі бар (Сурет 8.1). 

 
ШЕТЕЛ ҚЫЗМЕТІ 

▼  ▼ 

ШЕТЕЛДІК КОМПАНИЯ 

(шетелдік компанияның 

қызметі Есеп беретін компания 

қызметінің ажырамас бөлігі болып 

табылмайды) 

 БІРІКТІРІЛГЕН ШЕТЕЛДІК 

КОМПАНИЯ 

(мұндай компанияның қызметі 

Есеп беретін компания қызметінің 

ажырамас бөлігі болып 
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табылады)) 

 

Сурет 8.1. Шетелдік қызмет құрылымы және компанияның түрлері 

 

Бірінші үлгідегі шетелдік компанияға қатысты соңғы бағам әдісі 

қолданылады. Негізгі ережелері мынадай:: 

 Барлық активтер мен міндеттемелер есепті күнгі бағам бойынша 

қайта есептеледі; 

 Кіріс пен шығыстар операция жасалған күнгі бағам бойынша қайта 

есептеледі. Есептеудің жеңілдету үшін жыл бойынша дөңгелектелген 

және орташаланған бағамдар пайдаланылуы мүмкін; 

 Гиперинфляциясы бар елдердегі шетелдік компаниялар үшін 29 

ХҚЕС (IAS) бойынша арнайы ережелер қолданылады; 

 ° Барлық нәтижелік бағамдық айырмалар тікелей меншікті 

капиталға жатады (шетел валютасын қайта есептеу резерві – ШВЕР); 

 Таза инвестициялар баланстан шыққан кезде ШВЕР жалпы сомасы 

пайда немесе шығын ретінде танылады. 

Уақытша әдіс шетелдік компанияның екінші түріне қолданылады. 

Бұл ретте, Есеп беретін компания шетел валютасындағы операцияларды 

өздері жүзеге асырған сияқты мойындайды.  Негізгі ережелері мынадай:: 

 Барлық ақша баптары соңғы бағам бойынша қайта есептеледі; 

 Нақты өзіндік құны бойынша ескерілген ақшалай емес баптар 

сатып алу күнгі бағам бойынша қайта есептеледі; 

 Шетелдік компанияның инвестицияларды сатып алу кезінде алған 

ақшалай емес баптары сатып алу күнгі бағам бойынша қайта есептеледі; 

 Қайта бағаланған ақшалай емес баптар қайта бағалау күніне қайта 

есептеледі; 

 Инвестицияланған қаражаттың компоненттері сатып алу сәтіндегі 

бағам бойынша қайта есептеледі; 

 Пайда мен залал туралы есептің баптары операциялар жасалған 

күнгі бағамдар бойынша немесе кез келген тиісті кезең ішіндегі орташа 

өлшенген бағам бойынша қайта есептеледі; 

 Бағамдық айырмалар кірістер мен шығыстар ретінде есептеледі; 

 Активтердің баланстық шамасын өтелетін шамаға немесе сатудың 

таза құнына дейін жеткізу үшін топтық есепке түзетулер енгізу 

қажеттілігі туындауы мүмкін. 

Тапсырма  
Қазақстан корпорациясының еншілес компаниясы Ресей 

Федерациясында. Шетелдік кәсіпорын ретінде жіктеледі. Есепті жыл 

аяқталғаннан кейін одан әрі шоғырландыру үшін бас компанияға ресей 

рублінде жасалған қаржылық есептілікті ұсынады. 

Валюта айырбастау бағамы: есепті күнге 1 рубль 4.60 теңгені 

құрайды жыл бойынша орташа бағам 1 рубль үшін 4.40 теңге, акция 
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эмиссиясы күнгі бағам 1 рубль үшін 5.00 теңге, бөлінбеген пайда үшін 

орташа бағам 1 рубль үшін 4.80 теңге. 

 
Пайда мен залал туралы есеп Бөлінбеген пайда туралы есеп 

Табыстар  100,000 Жыл басына бөлінбеген 

пайда 

200,000 

Шығыстар  (40,000) Таза пайда 60,000 

Таза пайда  60,000 Жыл аяғына бөлінбеген 

пайда 

260,000 

Бухгалтерлік баланс  

Активтер сумма Пассивтер сумма 

Ақша  20,000 Кредиторлар 150,000 

Дебиторлар 100,000 Қарапайым акциялар 10,000 

Жабдықтар  300,000 Бөлінбеген пайда 260,000 

Баланс  420,000 Баланс  420,000 

Шешімі  
Пайда мен залал туралы есеп Рубль 

бағамы 

Теңгедегі 

сомасы 

Табыстар  100,000 4.40 440,000 

Шығыстар  (40,000) 4.40 (176,000) 

Таза пайда  60,000  264,000 

 

Бөлінбеген пайда туралы есеп  Рубль 

бағамы 

Теңгедегі 

сомасы 

Жыл басына бөлінбеген пайда 200,000 4.80 960,000 

Таза пайда 60,000  264,000 

Жыл аяғына бөлінбеген пайда 260,000 4.71 1,224,000 

 

Бухгалтерлік баланс  
Активтер мен пассивтер Рубльдегі 

сомалар 
Рубль 

бағамы 

Теңгедегі 

сомасы 

Ақша  20,000 4.60 92,000 

Дебиторлар 100,000 4.60 460,000 

Жабдықтар  300,000 4.60 1,380,000 

Активтер сомасы 420,000  1,932,000 

Кредиторлар 150,000 4.60 690,000 

Қарапайым акциялар 10,000 5.00 50,000 

Бөлінбеген пайда 260,000  1,224,000 

Меншікті капитал - ШВЕР   (32,000) 

Міндеттемелер мен капиталдың сомасы 420,000  1,932,000 

 

Шетелдік қызмет бойынша қаржылық есептілікті қайта есептеуден 

кейін шоғырландыру рәсімдері қолданылады. 
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9 АҚША ҚАРАЖАТЫНЫҢ ҚОЗҒАЛЫСЫ ТУРАЛЫ ЕСЕПТЕР 

 

9.1. Ақша қаражатының қозғалысы туралы есептерді жасау 

әдістері 

 

Ақша қаражатының қозғалысы туралы есеп жасалады, ҚЕХС (IAS) 7 

"Ақша қаражатының қозғалысы туралы есептер". 

Ақша ағыны (ағыны және жылыстауы) қызметтің үш түрі бойынша 

есепте ашылады: 

 Операциялық қызмет бойынша ақша қозғалысы; 

 Инвестициялық қызмет бойынша ақша қозғалысы; 

 Қаржылық қызмет бойынша ақша қозғалысы; 

Операциялық қызмет - бұл тауарларды сатып алу-сату, дайын өнімді, 

жұмыстар мен қызметтерді өндіру және өткізу жөніндегі компанияның 

әдеттегі қызметі. 

Операциялық қызмет бойынша ақша қозғалысы есепте екі әдіспен 

ашылады: тікелей және жанама. 

 

9.2 Операциялық қызметтегі ақша қаражатының қозғалысы 

 

9.2.1 Тікелей әдіс 

 

Тікелей әдіс - есепті кезеңнің басындағы және аяғындағы 

қалдықтардың өзгеруін ескере отырып, пайда мен шығындар туралы 

есептің әрбір бабын өзгертуге мүмкіндік береді (2-сурет). 

Ақша қаражатының қозғалысы туралы есепті жасау үшін қажет есепті 

күнге аяқталған теңгерімі және есепті кезеңдегі пайда мен шығындар 

туралы есебі болуы тиіс. Процедуралық бұл келесідей: 
Ақша қаражатының 

қозғалысы туралы 

есеп 

= Пайда мен залал 

туралы есеп 

+ Баланс баптарын 

өзгеруі 

 

Кірістер мен шығыстардың есептелген сомаларын алынған және 

төленген кассалық қолма-қол ақшаны анықтау мақсатында кассалық әдіс 

бойынша кірістер мен шығыстар туралы есепте қайта есептеу үшін 

формулалар пайдаланылады. 

 

Сатудан 

ақшаның 

түсуі 

= Сатудан 

түскен 

табыс 

+ Дебиторлық 

берешектің азаюы 

-  Дебиторлық 

берешектің ұлғаюы 

 

  Сату    Сатып алушылар  

 

     Сатудан түскен табыс    Ақша 
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Қорлар 

үшін 

ақша 

төлеу 

= Сатылымның 

өзіндік құны 

+ Қорлардың 

көбеюі 

 +Төленетін соманың 

азаюы 

- Қорлардың азаюы - Төленетін соманың 

көбеюі 

 
Төленетін сома   Тауарлар   Сатылымның өзіндік құны 

 

  Ақша       Тауарлар  Сатылымның өзіндік құны 
 

 

Ағымдағы 

шығыстар 

бойынша 

ақша 

төлеу 

= 

Ағымдағы 

шығыстар 

+ Болашақ 

кезеңдер 

шығыстарының 

көбеюі 

+ Есептелген 

міндеттемелердің 

азаюы 

- Амортизация 

және ақшамен 

өтелмейтін 

Амортизация 

және ақшалай 

емес 

шығыстар 

шығыстар 

- Болашақ 

кезеңдер 

шығыстарының 

азаюы 

- Есептелген 

міндеттемелерді 

ұлғайту 

 
Пайдаға 

салынатын 

салық бойынша 

ақша төлеу 

= Пайда 

салығы 

+ Салық бойынша 

берешектің азаюы 

- Салық бойынша 

берешектің көбеюі 

9.1-сурет. Кассалық әдіс бойынша есептелген кірістер мен 

шығыстарды қайта есептеу формулалары (есептің форматы 98-б.) 

Тапсырма  9.1 
Келесі деректер негізінде тікелей әдісті пайдалана отырып, ақша 

қаражатының қозғалысы туралы есеп жасаңыз. 

Баланс (фрагмент) 
Активтер  2 жылдың 

аяғында 

1 

жылдың 

аяғында 

Айырмасы   Өзгерісі  

Қысқа мерзімді 

активтер 

    

Ақша 39,000 12,500 27,400 Көбею  
Дебиторлар  21,000 26,000 5,000 Азаю   
Қорлар  43,400 48,400 5,000 Азаю  
Болашақ кезеңдердің 

шығыстары 
3,200 2,600 600 Көбею  

Қысқа мерзімді 

активтердің жиыны 
107,500 89,500   

Ұзақ мерзімді активтер     
Негізгі құралдар 55,000 60,000   
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Тозу (9,000) (5,000) (4,000) Көбею  
Баланстық құны 46,000 55,000   
Ағымдағы міндеттемелер     
Төленетін шоттар 13,000 14,000 1,000 Азаю  
Төленетін пайдаға салық 1,200 1,800 600 Азаю 
Қысқа мерзімді 

міндеттемелердің жиыны 
14,200 15,800   

 

Пайда мен залал туралы есеп (жыл бойына) 
Табыс  234,000 
Сатылымның өзіндік құны (156,000) 
Жалпы пайда 78,000 
Операциялық шығыстар (45,000) 
Операциялық қызметтен түскен пайда 33,000 
Инвестициядан түскен пайда 1,000 
Пайыздарды төлеу бойынша шығыстар (3,800) 
Операциялық емес қызметтен түскен пайда (шығын) жиынтығы (2,800) 
Салық төлегенге дейінгі пайда 30,200 
Пайда салығы (12,300) 
Таза пайда 17,900 

Деректерге Қосымша. Компания сатқан жиһаз баланстық құны 

бойынша. Жиһаздың бастапқы құны 27,000 у.е. ол бойынша 

жинақталған тозу 15,300 у құрады.е. 

Шешуі 9.1 
Есептеулер :  

Сатудан түскен ақша = 234,000 + 5,000 = 239,000 

Қорлар үшін төленген ақша = 156,000 – 5,000 + 1,000 = 152,000 

Ағымдық шығыстар үшін төленген ақша = 45,000 + 600 – 19,300 = 

26,300 

Салықтар үшін төленген ақша = 12,300 + 600 = 12,900 

 

АҚША ҚАРАЖАТЫНЫҢ ҚОЗҒАЛЫСЫ ТУРАЛЫ ЕСЕП 

200Х жылғы " "    аяқталған жыл үшін 

 (Тікелей әдіс) 

Көрсеткіштер атауы  

I. Операциялық қызметтен түскен ақша қаражатының қозғалысы 
Ақшаның түсуі:  
Сатудан 239,000 
Пайыздар  1,000 
Ақша түсімдерінің жиыны: 240,000 
Ақшаның шығуы:  
Қорлар үшін 152,000 
Ағымдағы шығыстар бойынша 26,300 
Төленген пайыздар  3,800 
Пайда салығы бойынша 12,900 
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Төленген ақшаның барлығы: 195,000 
Операциялық қызметтен түскен ақшаның жай-күйі 45,000 

 

9.2.2 Жанама әдіс 

 

Жанама әдіс таза пайданы (залалды) баланс баптарын өзгерісіне 

түзетеді (3-сурет). 

 
Таза пайдаға қосылады шегеріледі 

   
Дебиторлар  азаюы көбеюі 
Болашақ кезеңдердің шығыстары азаюы көбеюі 
Қорлар азаюы көбеюі 
Төленетін  шоттар көбеюі азаюы 

Есептелген міндеттемелер көбеюі азаюы 

Салықтар бойынша берешек көбеюі азаюы 

Тозу мен амортизациялық шығындар    - қосылады 

Операциялық емес қызметтердің залалы   - қосылады 

Операциялық емес қызметтердің басқалай пайдалары - шегеріледі 

 

9.2 сурет ағымдағы активтер мен пассивтердің өзгеруіне таза пайданы 

түзету 

Тапсырма 9.2 

Жанама әдіспен ақша қаражатының қозғалысы туралы есеп құру. 6.1 

тапсырмадағы деректер 

Шешуі  9.2 

Есептің деректері құрастырудың екі әдісі кезінде де (тікелей және 

жанама) көрсетіп отырғандай, операциялық қызметтен түскен ақша 

қозғалысының нәтижесі бірдей. Алайда 7 ҚЕХС (IAS) "ақша 

қаражатының қозғалысы туралы есептер" тікелей әдісті ұсынады. 

 

АҚША ҚАРАЖАТЫНЫҢ ҚОЗҒАЛЫСЫ ТУРАЛЫ ЕСЕП 

200Х жылғы "" аяқталған жыл үшін 

(жанама әдіс) 

 

Көрсеткіштер аттары 

Ағымдағы 

жыл 

бойына 

I. Операциялық қызметтен түскен ақша қаражатының қозғалысы 
Таза пайда-барлығы 17,900 
Түзетулер:  
Дебиторлардың азаюы (көбеюі)  5,000 
Болашақ кезеңдер шығыстарының азаюы (көбеюі)  (600) 
ТМҚ азаюы (көбеюі)  5,000 
Төленетін шоттардың көбеюі (азаюы)  (1,000) 
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Есептелген міндеттемелердің көбеюі (азаюы)   
Бюджет алдындағы берешектің көбеюі (азаюы)  (600) 
Ұзақ мерзімді активтердің тозуы және амортизациясы  19,300 
Операциялық емес қызметтен болған шығындар  
Операциялық емес қызметтен басқа да пайда  

Түзетулердің жиыны 27,100 
Операциялық қызметтен түскен ақша қаражатының таза 

сомасы 
45,000 

 

9.3 Инвестициялық қызметтегі ақша қаражатының қозғалысы 

 

Инвестициялық қызмет - бұл басқа компанияның ұзақ мерзімді 

активтерін, бағалы қағаздарын сатып алу және сату (3-нысанның 

жалғасы 100 бет).  

Операциялық қызметтен айырмашылығы инвестициялық қызметтен 

ақша қозғалысы инвестицияларды сатып алу мен сатуға арналған әрбір 

құжаттың негізінде жалпы түсімдер мен жалпы төлемдер әдісімен 

көрсетіледі. 

Тапсырма 9.3 

Инвестициялық қызметтен түскен ақша қозғалысы туралы есеп 

жасаңыз. Тапсырмаға қосымша деректер 6.1. 

 Компания 22,000у.е. сомасына негізгі құралдарға айырбастау 

мақсатымен вексель рәсімдеді. 

 Компаниясы баланстық құнына сай сомаға жиһаз сатты. Жиһаздың 

бастапқы құны 27,000 у.е. жинақталған тозуы 15,300 у.е. 

 Есептік кезеңде есептелген тозу сомасы 19,300 у.е. 

 Компания құны 30,000 у.е. облигация сатып алды 

 Компания сомасы 20,000 у.е. векселінің құнын өтеді.  

 Компания номиналды құны 25,000 у.е. қарапайым акциялар 

шығарды. 

 Компания 4,300 у.е. дивиденд төледі. 

Шешімі  9.3 
3 нысанның жалғасы 

Көрсеткіштер аттары Ағымдағы жыл 

бойына 

II. Инвестициялық қызметтен түскен ақша қаражатының қозғалысы 
1. Ақша қаражатының түсуі - барлығы, оның ішінде  
Негізгі құралдарды сату 11,700 
Материалдық емес активтерді сату  
Басқа ұзақ мерзімді активтерді сату  
Қаржы активтерін сату  
Басқа банктерге берілген қарыздарды өтеу   
Фьючерстік және форвардтық келісім-шарттар, опциондар,  
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своптар 

Өзге де түсімдер  
2. Ақша қаражатының шығуы - барлығы, оның ішінде  
Негізгі құралдарды сатып алу  
Материалдық емес активтерді сатып алу  
Басқа ұзақ мерзімді активтерді сатып алу  
Қаржы активтерін сатып алу (30,000) 
Басқа ұйымдарға қарыздар беру  
Фьючерстік және форвардтық келісім-шарттар  
Өзге де төлемдер  
3. Инвестициялық қызметтен түсетін ақшаның таза 

қозғалысы 
(18,300) 

 

9.4 Қаржылық қызметтегі ақша қаражатының қозғалысы 
 

Қаржылық қызмет - бұл меншікті және тартылған капитал 

мөлшерінің өзгеруіне әкелетін операциялар. Меншікті акцияларды 

шығару және сатып алу, борыш құралдарын, банктің ұзақ мерзімді 

кредиттерін өтеу компания капиталының көбеюіне (азаюына) әкеледі (3-

нысанның аяқталуы). 

Инвестициялық және қаржылық қызметтегі ақша қозғалысы әрбір 

операция негізінде түсім және шығым ретінде ашылады.  

Пайыздар мен дивидендтер бойынша ақша ағыны екі тәсілдің бірімен 

ашылады:  

(1) алынған пайыздар мен дивидендтер инвестициялық қызметтегі 

түсім, төленген пайыздар мен дивидендтер - қаржы қызметінен шығым 

болып табылады; немесе  

(2) компания есеп саясатында оларды операциялық қызмет ретінде 

тануы мүмкін, өйткені түсім ағымдағы қызметті қаржыландырады, ақша 

ағыны күнделікті түсім есебінен жүреді. 

Тапсырма  9.4 

Қаржылық қызметтен ақша қозғалысы туралы есеп жасаңыз. 9.3 

тапсырмадағы қосымша деректер 

Шешімі  9.4 
3 нысанның соңы 

Көрсеткіштер аттары Ағымдағы 

жыл бойына 

III. Қаржылық қызметтен түскен ақша қаражатының қозғалысы 
1. Ақша қаражатының түсуі-барлығы  
Оның ішінде  
Акциялар мен басқа да бағалы қағаздар эмиссиясы 25,000 
Қарыз алу  
Қаржылық жал бойынша сыйақы алу  
Өзге де түсімдер  
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2. Ақша қаражатының шығуы-барлығы  
Оның ішінде  
Қарыздарды өтеу (20,000) 
Меншікті акцияларды сатып алу  
Дивидендтерді төлеу (4,300) 
Басқалар   
3. Қаржылық қызметтен түсетін ақшаның таза қозғалысы  700 
Жиыны: ақша қаражатының көбеюі/ азаюы  27,400 
Есепті кезеңнің басындағы ақша қаражаты және олардың 

баламалары 
12,500 

Есепті кезеңнің аяғындағы ақша қаражаты және олардың 

баламалары 
39,900 

Ақшалай емес операциялар: негізгі қаражатқа 

айырбастауға вексель берілді 
22,000 

 

Қаржылық есептілікте қосымша болашақта ақша түсімі мен 

шығымына алып келетін есепті жылдың ақшалай емес операциялары 

ашылады. Мұндай операциялар санатына ұзақ мерзімді активтерге 

айырбастау арқылы акциялар мен облигацияларды шығару, негізгі 

қаражатқа айырбастау арқылы вексельді беру немесе алу жатады. Бұл 

ақшалай емес сипаттағы операциялар, бірақ болашақта олар ақшаның 

түсуіне немесе төленуіне әкеледі. 

Ақша қозғалысы туралы шоғырландырылған есеп 

шоғырландырылған баланстың және пайда мен шығындар туралы 

шоғырландырылған есептің деректері негізінде 7 "Ақша қаражатының 

қозғалысы туралы есептер"ХҚЕС (IAS) сәйкес тікелей әдіспен 

жасалады. 
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