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КІРІСПЕ

Қазіргі кездегі бухгалтерлік есепке алу ақпараттық базаны 
білдіреді, оның негізінде ұйым қаржылық есептілікті дайындайды. 
Бухгалтерлік есепте қалыптастырылатын ақпарат басқарушылық, 
салықтық статистикалық есептілікті жасау үшін қолданылады, 
қажет болған кезде осы ақпараттың негізінде есептіліктің басқа да 
түрлері жасалады. Бухгалтерлік есепке алу жүйесі бір-бірімен өзара 
байланыста болатын, есепке алу элементтерінің белгілі бір 
түтастығы немесе көптілігі. Мүндай жүйе логикалық кешенді 
қамтиды, онда үйымның, мемлекеттің, сондай-ақ кез келген басқа 
да сыртқы, сол сияқты ішкі пайдаланушылардың экономикалық 
мүдделерін қамтамасыз ету мақсатында қызметтің түпкі 
нәтижелерін дүрыс өлшеуге багытталган ақпарат қорытылады.

ХБФҚСХҚЕС К қаржылық есептілікті кассалық эдіс пен 
есептеу эдісін ескеруге сэйкес қарастыратын ҚСХҚЕС 
жариялайды. Есептеу эдісі бойынша ҚСХҚЕС , осы 
стандарттардың талаптары қоғамдық сектор үшін қолданылатын 
жағдайларда, қаржылық есептіліктің халықаралық стандарттары 
бойынша Кеңес жариялаған қаржылық есептіліктің халықаралық 
стандарттарына (ХҚЕС ) негізделғен. Сонымен қатар, олар 
қоғамдық сектор үшін қаржылық есептіліктегі ХҚЕС қамтымаған, 
арнайы мәселелерді қамтиды.

Қоғамдық сектордың халықаралық қаржылық есептілік 
стандарты, Талқылау үшін жобалар, Консультативтік қүжаттар, 
ҚСХҚЕСК үсынылған практикасы жэне басқа да жариялымдар 
бойынша басшылық ХБФ жарияланады жэне оның авторлық қүқық 
объектілері болып табылады.

Халықаралық Бухгалтерлер Федераңиясы жанындағы 
қоғамдық сектор үшін қаржылық есептіліктің халықаралық 
стандарты бойынша Кеңес (ХБФҚСХҚЕС К) қоғамдық сектор үшін 
қаржылық есептіліктің халықаралық стандарты (ҚСХҚЕС ) атты 
қоғамдық сектор субъектілеріне арналған стандарттарды жасайды. 
ХБФҚСХҚЕС К мемлекеттер арасындағы бірыңғай жэне 
салыстырмалы қаржылық ақпарат құру тиімділігін жэне ҚСХҚЕС 
осы тиімділікті жүзеге асырудағы алатын маңызды орнын 
мойындайды.
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ТАҚЫРЫП 1. ҚАРЖЫЛЫҚ ЕСЕПТІЛІКТІ 
¥СЫНУ - 1  ҚСХҚЕС

Қаржылық есептілікті дайындауға жэне ұсынуға 
жауапкершілік нормативтік орнатылған тәртіпке байланысты әр 
түрлі болады. Бүдан басқа, нормативтік айырмашылық қаржылық 
есептілікті дайындауға жауаптыларға жэне қаржылық есептілікті 
бекітуге жэне үсынуға жауаптыларға орнатылады. Мысалы, жеке 
субъектілердің қаржылық есептілігін дайындауға жауапты 
түлғаларға жэне инстанцияларға мыналар жатады: (Мемлекеттік 
министрліктер жэне соған үқсастары), субъектіні басқарушы 
түлғалар (түрақты басқарушы жэне атқарушы директор) жэне 
қаржылық орталық басқарманың жетекшісі (немесе аға қаржы 
қызметкері, мысалы, аудитор немесе ревизор).

Үкіметтің шоғырландырылған қаржылык есептілігін 
дайындауға жауапкершілік әдетте түгелімен орталық қаржы 
басқармасының жетекшісіне жүктеледі (аға қаржы қызметкері, 
мысалы аудиторға немесе ревизорға) және Қаржы министрі (жэне 
оның баламасы).

Қоғамдық сектордың субъектілері көбінесе, бюджет 
шегіндегі ассигнаңияланған немесе заңнама бүйрығы түріндегі 
берілген эсер ретінде де бола алады. Қаржылықтың негізгі мақсаты 
қоғамдық сектор субъектілерінің мэлімдемесі ресурстардың 
қолданылғаны немесе қабылданған заңмен сәйкес болуы туралы 
мэлімдемені бере алады. Көпшілік алдында өздерінің үсыныстарын 
«Қаржылық есептіліктегі бюджеттік ақпаратты үсыну» 24 ҚСХҚЕС 
талаптарын жүзеге асыруын қалайтын бюджетте қолдануға 
болатындай етеді. Қаржылық есептілік пен бюджет тура сол 
бухгалтерлік негізде жатқан басқа да субъектілерге бүл стандарт 
барлық есептілік мерзім аралығындағы қосылуды қолдайды, ал 
ойластырылған мөлшердің салыстырылуын есептік кезең кезінде 
қолдайды. Осы субъектілер бойынша бюджеттік көрсеткіштермен 
салыстырулар эртүрлі жолдармен қарастырылуы мүмкін, сонымен 
қоса:

Бюджетте қарастырылған көлем мен нақты көлем үшін жеке 
бағаны бар форматты қолдану.

Қаржылық есептілік субъектінің қаржылық жағдайын, оның 
қызметінің қаржылық нәтижелерін жэне ақшалай қаражаттар 
қозғалысын айқын көрсетуі тиіс. Айқын есептілік бекітілген
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«Тұжырымдамада» активтер, міндеттемелер, кірістер мен 
шығыстарға берілген анықтамалар мен оларды мойындау 
өлшемдеріне сай бизнестік операциялардың нәтижелері, басқа да 
жағдаяттар мен жағдайлар жөиінде шынайы есеитілікті талап етеді. 
Қоғамдық сектор үшін қаржылық есептіліктің халықаралық 
стандарттарын қажет болған жағдайда -  ақпаратты қосымша ашып 
көрсету арқылы қолдану айқын есеп беру міндетін шешетін 
қаржылық есептілікті қалыптастыруға әкеледі деп көзделеді.

Қаржылық есептілігі Қоғамдық сектор үшін қаржылық 
есептіліктің халықаралық стандарттарына (ҚСХҚЕС ) сәйкес 
келетін субъект осындай сәйкестік туралы қаржылық есептілігіне 
ескертулерде тікелей айтуға жэне сөзсіз мәлімдеуге міндетті. Егер 
ол Қаржылық есептіліктің халықаралық стандарттарының 
талаптарына сай келмейтін болса, қаржылық есептілігін 
қарастырмайды.

Қоғамдық сектор үшін қаржылық есептіліктің халықаралық 
стандарттарына сай келетіндей етіп сипаттауға жол берілмейді.

Қаржылық есептілікті даярлаған кезде ұйым басшылығы 
үйымның өз қызметін жалғастыру қабілетін бағалауға міндетті. 
Қаржылық есептілік, егер үйымның басшылығы үйымды таратуға, 
немесе оның қызметін тоқтатуға өзі ниет еткен, немесе бүлай 
жасаудан басқа нақты баламасы болмағандықтан, осындай іс- 
әрекет тэсілін таңдауға мәжбүр болған реттерді қоспағанда, 
міндетті түрде қызметтің үздіксіздігі негізінде жасалуы тиіс. Егер 
үйымның басшылығы багалау барысында бүдан былай үйымның 
қызметті үздіксіз жалғастыру қабілетіне едәуір күмән туғызуы 
мүмкін оқиғаларға немесе жағдайларға байланысты елеулі 
түрлаусыздықтар туралы оған мәлім болса, бүл түрлаусыздықтар 
қаржылық есептілікте міндетті түрде ашып көрсетілуі тиіс. Егер 
қаржылық есептілік қызметтің үздіксіздігіне жол беру негізінде 
жасалмаса, бүл дерек есептілік жасалған негізбен және үйым 
үздіксіз іс-әрекет етеді деп есептелмейтін себеппен қатар, міндетті 
түрде ашып көрсетілуі тиіс. Қаржылық есептілік, эдетте, 
субъект үздіксіз қызмет атқаратын жэне атқара беретін және жақын 
болашақта оған жарғымен жүктелген міндеттерді орындайды деген 
жорамалға сүйеніп әзірленеді. Қызметтің үздіксіздігі туралы 
жорамал негізделгендігін бағалау барысында, қаржылық есептілікті 
әзірлеуге жауапты түлғалар қаржылық есептілік бекітілген күннен 
бастап, кем дегенде он екі айды қамтитын (дегенмен, бүл ең



шектеулі мерзім болып табылмайды) болжамды уақыт мерзіміндегі 
бар ақпаратты толығымен ескеруі тиіс.

Осы ақпаратты есепке алатындай дәреже, әрбір нақты 
жағдайдағы деректерге байланысты, ал субъект қызметінің 
үздіксіздігі туралы жорамал, әдетте коммерциялық субъектілерге 
қолданылатын төлем қабілетіне негізделмейді. Басқа факторлар, 
субъект дегенмен үздіксіз қызмет атқарады деп болжауға мүмкіндік 
бергенімен, қызметтің үздіксіздігін эдеттегідей тексеру (өтемділік 
пен төлем қабілеті белгілері бойынша) жағымсыз нәтиже беретін 
жағдайлар да болуы мүмкін.

Үкімет қызметінің үздіксіздігін тексеру кезінде салык жинау 
мүмкіндігі кейбір қызметті ұзақ уақыт аралығында теріс таза 
активтермен/капиталмен әрекет етсе де үздіксіз деп санауға 
мүмкіндік береді. Жеке субъектінің каржылық жағдайы туралы 
есептілігін бағалау оның қызметінің үздіксіздігі туралы болжамы 
шындыққа сәйкес келмегендігін білдіреді. Бірақ қызметтің 
үздіксіздігін айқындайтын көп жылғы қаржыландыру туралы 
келісімдер болуы мүмкін.

Қызметтің үздіксіздігі туралы болжам негізделгенін анықтау 
жалпы үкіметтен гөрі жеке субъектілер үшін маңызды. Қызметтің 
үздіксіздігінің дұрыстығын багалау кезінде қаржылық есептілікті 
дайындауға жауапты тұлғаларға мыналарға байланысты 
деректердің кең жиынтығын қарастыру керек болады (а) қызметтің 
ағымдағы жэне болашақтағы нәтижелері (Ь) элеуетті жэне 
жарияланған ұйым бөлімшелерінің қайта құрылымдауын, (с) 
кірістің бағалануы немесе үкіметтің үздіксіз қаржыландыруының 
мүмкіндігі, сондай-ақ (д) қызметтің үздіксіздігі туралы жорамал 
негізделген деп қорытынды жасаудан бұрын, қаржыландыруды 
алмастырудың әлеуетті деректерін.

¥сынудың бірізділігі
Қаржылық есептілік баптарын ұсыну жэне сыныптау міндетті 

түрде бір кезеңнен келесі кезеңге сақталуға тиіс, оған төменде 
келтірілген жағдайлар кірмейді:

Субъект қызметі сипатының едэуір өзгеруі немесе оның 
қаржылық есептілігін талдау нэтижесінде 3 ҚСХҚЕС келтірілген 
есеп саясатын іріктеу және қолдану өлшемдерін ескере отырып, 
басқа ақпаратты ұсыну немесе сыныптау неғұрлым қолайлы 
екендігі анық болғанда;

б



Қандай да болсын ҚСХҚЕС ұсынудағы өзгерістерді талап 
етеді.

Маңызды сатып алу мен активтердің шыгарылуы, немесе 
қаржылық есептіліктің талдауы қаржылық есептілікті берудегі 
өзгертулерді қажет етуі мүмкін. Мысалы, субъектіден бір маңызды 
бақыланатын субъект болып табылатын жинақ банкі шыгарылуы 
мүмкін, жэне нәтижесінде қалган экономикалық бірлік көбінесе 
экімшілік немесе саяси-сабагаттық қызметтер атқарады. Бүл 
жағдайда қаржылық институт ретінде субъектінің негізгі 
қызметінен туындайтын қаржылық есептілік беру жаңа 
экономикалық бірлікке келіспейді.

Субъект қаржылық есептілікті үсынуға өзгерістерді, тек 
өзгертіп үсыну қаржылык есептілікті пайдаланушылар үшін 
сенімді жэне орынды болатын ақпаратпен қамтамасыз еткенде 
жэне өзгертілген қүрылым болашақта сақталып калып, осылайша 
ақпараттың салыстырмалылығына нүқсан келмейтін болғанда ғана 
енгізеді. ¥сынуға мүндай өзгерістер енгізілген кезде үйым 55 жэне 
56 параграфтарымен сәйкес озінің салыстырмалық ақпаратын қайта 
сыныптайды.

Маңыздылық және біріктіру
¥қсас баптардың әрбір елеулі сыныбы қаржылық есептілікте 

міндетті түрде жеке үсынылуы тиіс. Снпаты немесе қызметі 
бойынша бір-бірінен өзгеше баптар маңызды болып табылмайтын 
болғанда ғана, жеке үсынылуы тиіс.

Қаржылық есептілік сипатына, немесе қызметіне сэйкес 
қүрылымы жағынан топтарға біріктірілген операциялардың немесе 
басқа оқиғалардың көптеген саиын өңдеу нәтижесі болып 
табылады.

ҚСХҚЕС талап етпесе немесе рүқсат бермесе, актнвтер 
мен міндеттемелерді, кіріс пен шығысты өзара есепке алуға 
болмайды, орнын өз бетінше толтыруына болмайды.

Активтер мен міндеттемелердің, сондай-ақ пайда пен 
шығынның есептерде жеке үсынылуы маңызды болып табылады. 
Қаржылық қызмет туралы есепте немесе қаржылық жағдай туралы 
есепте жүргізілген өзара есепке алу, бірақ ол операцияның немесе 
өзге оқиғаның мазмүнын корсететін жағдайды, (а) 
пайдаланушылардың орын алған операцияларды, басқа оқиғалар 
мен жағдайларды түсінуін, және (Ь) болашақтағы үйымның 
ақшалай қаражат қозғалысын бағалау мүмкіндігін төмендететіи
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жағдайды қоспағанда. Есептерде активтерді олардың баға 
айырмасын шегеріп ұсыну, мысалы қорлар үшін-рухани ескіруіне 
немесе борышкерлік қарыз үшін-күмэнді қарыз көлеміне шегеріп 
үсыну өзара есепке алу болмайды.

«Айырбастъщ операциялардан түсетін кіріс» 9 ҚСХҚЕС 
табысты анықтайды және ол осы табыстың субъект беретін барлық 
сауда-саттық және көтерме сауда жеңілдіктері ескеріліп, алынған 
немесе алынуы тиіс өтемнің эділ қүны бойынша өлшенуін талап 
етеді. Өзінің эдеттегі қызметінің үдерісінде субъект түсім 
экелмейтін, бірақ басты түсім экелетін негізгі қызметімен қатар 
жүретін басқа операңияларды да жүзеге асырады. Осындай 
операциялардың нәтижелері мүндай үсыну операцияның немесе 
басқа оқиганың мазмүнын бір операциядан туындайтын кез-келген 
кірісті сэйкес шығыстармен өзара есепке алу арқылы көрсететін 
кезде үсынылады. Мысалы:

-Үзақ мерзімді активтердің, оның ішінде инвестициялар мен 
операциялық активтердің шығарылуы барысындағы қүнның 
артуынан/төмендеуінен болатын пайда мен шығындар есептерде 
активтің шығарылуынан түсетін активтің теңгерімдік қүнын жэне 
оны сатуға шыққан шығынды шегеру тэсілімен үсынылады;

«Багалау резервтері, шартты міндеттемелер мен шартты 
активтер» 19ҚСХҚЕС сэйкес мойындалатын жэне үшінші 
тараппен шарттық келісім бойынша (мысалы, жеткізушінің 
кепілдік міндеттемелері туралы келісім) отелетін бағалау 
резервтерімен байланысты шығындар тиісті отеу сомасына 
төмендетілуі мүмкін.Сонымен қатар, үқсас операциялар тобы 
бойынша қүнның артуынан/төмендеуінен туындайтын пайдалар 
мен шығындар, мысалы, жағымды және жағымсыз бағамдық 
айырмалар жэне қаржы қүралдары бойынша туындайтын пайдалар 
немесе шығындар неттоға негізделген есептерде үсынылады. 
Дегенмен, осындай қүнның артуынан/төмендеуінен туындайтын 
пайдалар мен шығындар, егер олар мэнді болса, есептерде бөлек 
көрсетіледі.

Салыстырмалы ақпарат
Салыстырмалы ақпарат, егер басқашаға ҚСХҚЕС рүқсат 

етпеген немесе талап етпеген жағдайда, барлық сандық ақпарат 
үшін алдыңғы мерзімге қатысты қаржылық есептілікте ашып 
көрсетілуі тиіс. Салыстырма ақпарат, ағымдағы кезең ішіндегі



қаржылық есептілікті түсіну үшін орынды болса, міндетті түрде 
баяндау жэне сипаттау ақпаратына қосылуы тиіс.

Кейбір жағдайларда алдыңғы кезеңдегі қаржылық есептілікте 
үсынылған баяндау ақпараты ағымдағы кезеңде де орынды болып 
қалады. Мысалы, есеп берудің соңғы күнінде нэтижесі белгісіз 
болған жэне шешімі элі шықпаған соттық даудың егжей-тегжейі 
ағымдағы кезеңде ашып көрсетіледі. Пайдаланушылар үшін (а) 
есеп берудің соңғы күні белгісіздік болғаны туралы жэне (Ь) кезең 
ішінде белгісіздікті жою үшін қандай шаралар қолданылғаны 
туралы ақпарат пайдалы болады.Осы стандарт қаржылық жағдай 
туралы есепте, қаржылық есептілік нэтпжелері туралы есепте жэне 
таза активтердегі/капиталдағы өзгерістерде нақты ашып 
көрсетілуін талап етеді және басқа баптардың берілген есеп 
формасында немесе түсіндірмелік жазбахатта ашып көрсетілуін 
талап етеді. 2 ҚСХҚЕС ақшалай қаражат қозғалысы туралы 
ақпарат үсыну талаптарын бекітеді.

Қаржылық есептілікті идентификациялау
Қаржылық есептілік нақты белгіленуі тиіс жэне сол 

жарияланған қүжатта басқа ақпараттан бөлек көрсетіліп берілуі 
тиіс.

ҚСХҚЕС жылдық есепте немесе басқа қүжатта үсынылған 
басқа ақпаратқа емес, қаржылық есептілікке ғана қолданылады. 
Сондықтан пайдаланушылар ҚСХҚЕС қолданылып әзірленген 
ақпаратты басқа да пайдаланушыларға пайдалы болуы мүмкін, 
бірақ осы талаптардың пәні болып табылмайтын ақпараттан 
ажырата білуі маңызды.

Қаржылық есептіліктің әрбір қүрауышы міндетті түрде 
дәлме-дәл белгіленуі тиіс. Бүған қоеа, келесі ақпарат дәлме-дәл 
бөлініп көрсетілуі және, егер бүл үсынылған ақпаратты дүрыс 
түсіну үшін қажет болеа, қайталануы тиіс.

Қаржылық есептілік көбінесе ақпарат үсынған кезде 
валютаның мыңдаған немесе миллиондаған бірліктерінде берілсе 
неғүрлым түсінікті болады. Бүған қаржылық есептілікке сомалар 
үсынған кезде пайдаланылатын дәлдік деңгейі ашып көрсетілгенде 
жэне маңызды ақпарат жоғалмағанда ғана жол беріледі.



Есептілік кезеңі
Қаржылық есептілік ең кем дегенде жылына бір рет 

ұсымылуы тиіс. Субъектінің есеп беру мерзімі өзгергенде жэне 
қаржылық есептілік бір жылдан ұзақ немесе қысқа кезең ішінде 
ұсынылғапда, субъект қаржылық есептілікте қамтылған кезеңге 
қосымша мынадай ақпаратты ашып көрсетуі тиіс:

Қаржылық есептілік нэтижесі туралы, таза 
активтердегі/капиталдағы өзгерістер туралы, ақшалай қаражат 
қозғалысы туралы есеп секілді нақты есеп пен тиісті түсіндірмелік 
жазбахат барынша салыстырмалы еместігінің айғағы.

Ерекше жағдайларда субъект есеп беру күнін өзгерту туралы 
шешім қабылдауы мүмкін, мысалы есептік ңиклді бюджеттік 
ңиклмен барынша тығыз байланыстыру үшін. Бүл орын алған 
жағдайда (а) ағымдағы мерзімге көрсетілген сома мен 
салыстырмалы сома сай келмейтіндігі пайдаланушыларға мәлім 
болуы жэне (Ь) есеп беру мерзімін өзгерту себебі ашып көрсетілуі 
маңызды болып табылады.

Уақыттылық
Егер қаржылық есептілік пайдаланушылардың назарына есеп 

беру күнінен кейінгі орынды уақытта ұсынылмаса, оның 
маңыздылығы төмендейді. Субъект қаржылық есептілікті есеп беру 
күнінен кейін алты ай ішінде ұсынуы тиіс.

Есептілікті ұсынудың қабылданған эдісіне қарамастан субъект 
отелуі немесе есеп айырысуы мерзімінде болады деп күтілетін, 
есеп беру күнінен бастап он екі айдан (а) аспайтын және (Ь) асатын 
сомалардан түратын активтер мен міндеттемелердің эрбір бабы 
бойынша өтелуі немесе есеп айырысуы он екі айдан асатын 
мерзімде күтілетін соманы ашып көрстеуі тиіс.Субъект тауарлар 
мен қызмет көрсетуді нақты анықталған операциялық цикл 
шеңберінде жеткізген кезде, қаржылық жағдай туралы есепте 
қысқа мерзімді жэне үзақ мерзімді активтер мен міндеттемелердің 
дара сыныптамасы айналым капиталы ретінде ұдайы айналымдағы 
таза активтерді субъектінің ұзақ мерзімді операцияларға 
пайдаланатындарынан бөлектеу арқылы пайдалы ақпаратпен 
қамтамасыз етеді. Бұл сондай-ақ ағымдағы операциялық кезеңде 
іске асыру көзделіп отырған активтерді жэне тап осы кезең ішінде 
өтелуі тиіс міндеттемелерді ажыратып көрсетуге мүмкіндік береді.



Үкіметтік төлем трансферттері мен аударылған жалақы жэне 
басқа операциялық шығындар секілді кейбір қысқа мерзімді 
міндеттемелер, субъектінің қалыпты операциялық циклында 
пайдаланылатын айналымдық капнталдың бір бөлігін кұрайды. 
Осындай операциялық баптар, тіпті олар теңгерім күнінен бастап 
он екі айдан астам уақыт өткен соң өтелуге тиіс болса да, қысқа 
мерзімді міндеттемелер ретінде сыныпталады. Тура осындай 
қалыпты операциялық цикл субъектінің активтері мен 
міндеттемелерін сыныптауға қолданылады. ¥йымның қалыпты 
операңиялық ңиклын нақты анықтау мүмкін болмаған жағдайда, 
оның ұзақтығы он екі айды қүрайды деп көзделеді.

Басқа қысқа мерзімді міндеттемелер қалыпты операциялық 
циклдың бір бөлігі ретінде өтелмейді, бірақ есеп беру күнінен кейін 
он екі айдың ішінде өтеуді талап етеді немесе негізінен сату 
мақсаттарына арналып тоқтатылады. Оған мысал, 39 ҚСХҚЕС 
сэйкес сатуға арналған ретінде сыныпталған банктік овердрафтар, 
қаржы міндеттемелері, үзақ мерзімді қаржы міндеттемелерінің 
ағымдағы үлесі, дивидендтер, пайдаға салынатын салықтар жэне 
басқа да сауда-саттық емес несиегерлік берешектер болып келеді.

Субъект қаржы міндеттемелерін, олар есеп беру күнінен 
кейін он екі айдың ішінде өтелуге тиісті болса, қысқа мерзімді 
ретінде сыныптайды, егер тіпті:

-Міндеттемелер орындалуының бастапқы мерзімі он екі 
айдан асса;

-Есеп беру күнінен кейін жэне қаржылық есептілік 
бекітілгенге дейін қайта каржыландыруға немесе үзақ мерзімді 
негізде төлем кестесін өзгертуге шарт жасалса.

Егер субъект өз қалауы бойынша қандай да бір болмасын 
міндеттемені қолданыстағы несиелік желінің шарттарына сәйкес 
ең болмағанда есеп беру күнінен кейінгі он екі айға қайта 
қаржыландыру немесе созуды күтсе жэне қүқығы болса, ол осы 
міндеттемені үзақ мерзімді ретінде сыныптайды, егер ол басқаша 
азырақ уақыт мерзімінде өтелуі тиіс болған жағдайда да. 
Дегенмен, субъект өз қалауы бойынша міндеттемені қайта 
қаржыландыру немесе созу қүқығына ие болмаса (мысалы, қайта 
қаржыландыру туралы шарт болмаса), қайта қаржыландыру 
мүмкін емес деп есептелінеді, жэне міндеттеме қысқа мерзімді 
ретінде сыныпталады.
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Субъект есеп беру күніндегі немесе оған дейінгі жағдайда үзақ 
мерзімді қарыз келісімі шеңберінде қабылданған міндеттемені 
бүзса, соның нәтижесінде берілген міндеттеме талап ету бойынша 
өтелуге жатса, осы міндеттеме, тіпті егер қарыз беруші есеп беру 
күнінен кейін жэне қаржылық есептілікті жариялау бекітілгенге 
дейін бүзушылыққа жол берілуі салдарынан төлемді талап етпеуге 
келіскен болса да, қысқа мерзімді міндеттеме ретінде 
сыныпталады. Бүл міндеттеме қысқа мерзімді міндеттеме ретінде 
сыныпталады, өйткені субъект есеп беру күні осы күннен кейін, ең 
болмағанда он екі айдың ішінде оны өтеуді кейінге қалдыруға 
шартсыз қүқығы болған жоқ.

Дегенмен, егер қарыз беруші есеп беру күні басталғанға дейін, 
кезең ішінде субъект бүзушылықты жоя алатын жэне қарыз беруші 
дереу өтеуді талап ете алмайтын, ең аз дегенде он екі айдан кейін 
аяқталатын жеңілдікті кезең беруге келіссе, бұл міндеттеме үзақ 
мерзімді міндеттеме ретінде сыныпталады. Қысқа мерзімді
міндеттемелер ретінде сыныпталган қарыздарға қатысты, егер 
төменде келтірілген оқиғалар есепті кезең мен қаржылық 
есептілікті шығаруға бекітілген күннің арасында болса, бүл 
оқиғалар «Есеп беру күнінен кейінгі оцигалар» 14 ҚСХҚЕС сәйкес 
түзетілмейтін оқиғалар ретінде ашып көрсетілуі тиіс.

-Егер субъектінің акңионерлік капиталы болмаса, онда ол таза 
активтерді/капиталды қаржылық жағдай туралы есепте немесе 
түсіндірмелік жазбахаттарда жеке бөліп, ашып көрсетуі тиіс:

-Иегерлердің пайдасына бөлуді алып тастағаннан кейінгі 
иегерлер салымының есеп беру күніндегі жинақталган 
қорытындысы болып табылатын иегерлердің салымы;

-Таза активтер/капитал қүрамындағы эрбір резервтің сипаты 
мен мақсатын қоса алғандағы резервтер;

-Азшылықтың үлесі;
Субъект төмендегілерді қайта сыныптаған жағдайда:
-Үлестірме қүрал ретінде топтастырылған, мерзімге дейін 

өтелу қүқығы бар қаржылық қүрал;
Субъектінің екінші тарапқа таза активтердің тең үлесін тек 

жою кезінде беру міндеттемесін жүктейтін және үлес қүралы 
ретінде сыныпталған қүрал.

Таза активтер/капиталдың санатынан қаржылық 
міндеттемелер санатына немесе керісінше, ол бір санаттан екінші 
санатқа қайта сыныпталған соманы, Сонымен қатар, берілген қайта
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сыныптаудың уақыты мен себебін ашып көрсетуі тиіс (қаржылық 
міндеттемелер немес таза активтер/капитал).

Көптеген қоғамдық сектор субъектілерінің акционерлік 
капиталы жоқ, бірақ тек қоғамдық сектордың басқа субъектісімен 
бақыланады. Мемлекеттік (қоғамдық) таза активтердегі үлес 
салынған капитал мен субъект операцияларына қатыстырылатын 
таза активтерді/капиталды көрсететін субъектінің пайдасы мен 
шығынының біріктірген көлемінің қосындысын береді.Кейбір 
жағдайларда таза активтерге/капиталга азшылық үлесі қосылу 
мүмкін. Мысалы, үлттық деңгейде экономикалық бірліктің 
құрамына жартылай жекешелендірілген МКК кіреді. Сондықтан, 
таза активтер/капиталдағы қаржылық үлесі бар акциялардың 
жекеше үстаушылары болуы мүмкін.

Әдетте, мерзім аралығында мойындалған кіріс пен шығыстың 
барлық баптары пайда мен шығынның құрамына қосылады. Бұл 
есептік бағалаудағы өзгерістерге ықпал етуді қарастырады. 
Дегенмен, нақты бір баптар ағымдағы мерзімдегі пайда мен 
шығыннан шығарылуы мүмкін жағдай туындауы мүмкін. 3 
ҚСХҚЕС осындай екі жагдайды реттейді: қателерді жөндеу мен 
есеп саясатындағы мақалалар белгіленген мерзімде пайда мен 
шығыннан тыс шығарылатын жайттар да орын алуы мүмкін. 3 
ҚСБЕХС осындай екі жайттарды өзгертіп қадағалап отырады: 
қателерді түзету жэне есеп саясатындағы өзгерістерге ықпал ету.

Басқа ҚСХҚЕС осы Стандартта көрсетілінген, бірақ әдетте 
кіріс пен шығыстан шығарылатын, пайда мен шығын 
анықтамасына жауап беретін баптарды реттейді. Мысалдар 
«Бағалаудан шыққан пайданы» қамтиды (17 ҚСХҚЕС қараңыз), (а) 
шет елдегі филиалдың қаржылық есебін қайта қарастырғанда 
шыққан пайда мен шығындар (4 ҚСБЕХС қараңыз) жэне (Ь) 
сатылымдағы қаржы активтерінің қайта қарастырылуында шыққан 
пайда мен шығындар (қаржы активтерін багалау қүралын 29 
ҚСБЕХС табуға болады).

Субъектінің түрлі қызмет түрлерінің нәтижелері, келісімдері 
және басқа да жағдайлары субъектінің қызмет көрсету 
міндеттемелерін орындау мүмкіндігіне ықпал етуіне қарай 
бөлінеді, ал қызмет нәтижелерінің компоненттерін ашып көрсету 
қаржылық қызметтегі қол жеткен нәтижелерді түсінуге және 
келешектегі нәтижелерді болжауға мүмкіндік береді. Қаржылық 
қызмет нәтижелері туралы есепке қосымша баптар қосылады, ал
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баптардың қолданылған сипаттамасы мен орналасу тәртібіне, бұл 
қызмет нэтижелерінің элементтерін түсіндіру үшін қажет болса, 
өзгерістер енгізіледі. Ескерілуі қажет сақтау керек деректер пайда 
мен шығынның түрлі қүрамдарының елеулілігін, сипаты мен 
функционалдық міндетін қамтиды. Пайда мен шығын баптары 48 
параграфта берілген өлшемдер сақталганда ғана өзара есепке 
алынады.

Субъект қаржылық қызметінің нэтижелері туралы есептің 
өзінде немесе түсіндірмелік жазбахаттарда қаржы қызметінің 
нәтижелері туралы субъект қызметіне сәйкес жасалған есепке 
кірістің жалпы шамасын шағын сыныптарға бөлуді үсынуы тиіс.

Субъект қаржылық қызметінің нәтижелері туралы есептің 
өзінде немесе түсіндірмелік жазбахаттарда қаржы қызметінің 
нэтижелері туралы шығындарды, шығын сипаттамасына немесе 
олардың субъектідегі функционалдык міндетіне, олардың қайсысы 
сенімді жэне орындыақпарат үсынатынына байланысты негіздеп, 
шағын топтарға бөліп үсынуы тиіс.

Шығыс баптары шағын топтарға ақпарат үсынатын нақты 
бағдарламалар, қызмет түрлері немесе субъект қызметінің басқа да 
маңызды сегменттері бойынша шығындар мен орнын толтыруды 
белгілеу үшін бөлінеді. Бүл ақпарат екі тәсілдің бірімен 
беріледі.Талдаудың бірінші эдісі «Шығыстар сипаты бойынша» 
талдау эдісі деп аталады. Қаржылық қызмет нәтижелері туралы 
есепте шығыстар олардың сипаттамасына байланысты біріктіріледі 
(мысалы, өтемпұл, материалдар алу, көлік шығындары, 
қызметкерлерге сыйақы және жарнамаға шыққан шығын) жэне 
субъект ішінде түрлі функционалдық бағыттар арасында қайта 
бөлінбейді. Бұл эдіс қолдануда қарапайым болуы мүмкін, себебі 
функционалдық сыныптамаға сәйкес шығысты бөлу талап 
етілмейді. «Шығыстар сипаты бойынша» әдісінің көмегімен 
сыныптаудың мысалы былайша көрініс табады:

Субъект атқаратын басты функияларына байланысты шығын 
жеке көрсетіліуі тиіс. Осы мысалда субъектінің денсаулық сақтау 
және білім беру саласындағы қызмет көрсету функциялары бар. 
Субъект көрсетілген функциялардың эрқайсысына шығын 
баптарын ұсынуы тиіс.

Шығыстарды қызметі бойынша сыныптайтын ұйымдар, 
өтемқұнды жэне қызметкерлерге сыйақы төлеуге жұмсалған

14



шығыстарды қоса алғандағы, шығыстардың сипаты туралы 
қосымша ақпаратты ашып көрсетуғе тиіс.

Функционалдық міндеті бойынша талдау әдісін немесе шығын 
сипаты бойынша талдау әдісін таңдау тарихи жэне заңдық деректер 
мен субъектінің сипатына байланысты. Екі әдіс те тікелей немесе 
жанама өзгеруі субъект өндірісінің өзгеруімен болуына меңзейтін 
шығындарды көрсетеді. ¥сынудың екі эдісінің де түрлі типтегі 
субъектілер үшін өз артықшылығы болғандықтан, осы Стандарт 
менеджменттің ең тиімді жэне сенімді үсынуды таңдауын талап 
етеді. Дегенмен, шығыс сипаты туралы ақпарат болашақтағы 
ақшалай қаражат ағынын болжау үшін маңызды болғандықтан, 
шығынды функционалдық міндеті бойынша сыныптауды 
қолданған кезде ақпаратты қосымша ашып көрсету талап етіледі. 
115 параграфта «Қызметкерлерге төленетін сыйақы» терминінің 
мағынасы «Қызметкерлерді марапаттау» 25 ҚСХҚЕС беретін 
мағынамен бірдей.

Таза активтегі/капиталдағы жалпы өзгерістер мерзім ішіндегі 
пайда/шығынның сомасын, меншік иесі болып табылатын 
иегерлердің пайдасына болған кез-келген салымдар мен 
таратылымдарды қоса алғандағы таза активтегі/капиталдағы 
өзгерістер ретінде мойындалған басқа да кірістер мен шығыстар.

Иегер ретінде иегерлердің бақыланатын субъектілерге 
жасаған салымдары таза активтерге/капиталға қүқық түрінде 
субъектідегі қалдықтық үлестің болуына айқын түрде негіз беретін 
болса таза активтердің/капиталдың тікелей түзетуі ретінде 
мойындалады.

Осы Стандарт егер басқа ҚСХҚЕС басқаша талап етпеген 
жағдайда, мерзім ішінде мойындалған барлық кіріс пен шығыс 
баптарының пайда мен шығынға қосылуын талап етеді. Басқа 
ҚСХҚЕС кейбір баптардың (мүлік қүнының қайта бағалаудан 
артуы немесе төмендеуі, валютаның айырбас бағамындағы нақты 
айырмашылықтар секілді) таза активтегі/капиталдагы өзгерістер 
ретінде мойындалуын талап етеді. Екі есеп беру мерзімінің 
арасындағы субъекттің қаржылық жағдайындағы өзгерістерді 
бағалау барысында кіріс пен шығыстың барлық баптарын ескеру 
маңызды болғандықтан, осы Стандарт тікелей таза 
активтегі/капиталдағы мойындалған баптарды қоса алғандағы, 
субъектінің пайдасы мен шығынын көрнекі түрде көрсететін таза
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активтегі/капиталдағы өзгерістер туралы жеке есеп ұсынылуын 
талап етеді.

3 ҚСХҚЕС есеп саясатындағы өзгерістерді көрсету үшін, 
басқа ҚСХҚЕС уақытша ережелері басқаша талап етпеген
жағдайда, іс жүзінде мүмкін болғанынша ретроспективтік 
түзетулер жасауды талап етеді. Ретроспективтік түзетулер мен 
ретроспективтік қайтара үсыну, қандай да бір болмасын ҚСХҚЕС 
таза активтегі/капиталдағы басқа компоненттің ретроспективтік 
түзетуін талап ететін жағдайды қоспағанда, жиналған пайда мен 
шығынның арасындағы айырмаға қатысты орындалады. 118(<1) 
параграф таза активтердегі/капиталдағы өзгерістер туралы есепте 
есеп саясатындағы өзгерстер мен қате жөндеудің нэтижесінде 
туындаған, таза активтердің/капиталдың әрбір компонентінің 
біріккен түзетулерін ашып көрсетуді талап етеді. Бүл түзетулер 
әрбір алдыңғы мерзім мен мерзімнің басына ашып көрсетіледі.

118 жэне 119 бөлімдердегі талаптар таза актив/капитал 
қүрамындағы эрбір компоненттің мерзімнің басына жэне соңына 
соманы салыстырып тексеруге мүмкіндік беретін багандары бар 
форматты қолдану арқылы орындалуы мүмкін. Таза 
актив/капиталдағы өзгерістер жөніндегі есепте 118 параграфта 
көрсетілген баптарды үсыну ғана балама болып табылады. Осы 
түрғыдан алғанда, 119 параграфта көрсетілген баптар түсіндірмелік 
жазбахатта көрсетіледі.

Қаржылық есептілікке берілетін түсіндірмелік жазбахат 
мүмкіндігінше ретке келтіріліп үсынылуы тиіс. Қаржылық жағдай 
туралы есепте, қаржылық қызметтің нэтижелері туралы есепте, таза 
активтердегі/капиталдағы өзгерістер туралы есепте жэне ақшалай 
қаражат қозғалысы туралы есепте үсынылған эрбір бапта 
түсіндірмелік жазбахатта оған қатысты кез-келген ақпаратқа 
тоғыспалы сілтеме жасалуы тиіс. ¥йым ескертулерді міндетті 
түрде жэне осы іс жүзінде орындалатын дәрежеде реттелген 
түрінде үсынылуы тиіс. Пайдалар мен шығындар туралы 
теңгерімнің, есептің, меншікті капиталдағы өзгерістері туралы 
есептің жэне ақшалай қаражаттар туралы есептің эрбір бабы 
бойынша осыған қатысты кез-келген ақпаратқа алмасқан сілтеме 
ескертулерде жасалуы тиіс.

Қаржылық есептілікте пайдаланылған бағалаудың негізі 
қағидаты немесе қағидаттар туралы (мысалы, өткен есептік 
мерзімдегі шыққан шығын, ағымдағы шығын, өткізудің мүмкін
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болатын таза құны, әділ құн, өтелетін құн, өтелетін пайдалану 
құны) пайдаланушылардың білуі маңызды, өйткені қаржылық 
есептіліктің дайындалуы негізделген бағалау қағидаты олардың 
талдауына елеулі эсер етеді. Жасалған негіз пайдаланушылар 
жүргізетін талдауға айтарлықтай ықпал етеді. Егер қаржылық 
есептілікте бірден артық бағалау қағидаты қолданылатын болса, 
мысалы, активтердің белгілі бір сыныптары қайта бағаланғанда, 
эрбір қағидат қолданылатын активтер мен міндеттемелердің 
санаттарын көрсету жеткілікті болады.

Нақты бір есеп саясатын ашып көрсетудің орындылығы 
туралы шешім қабылдағанда нұсқаулық пайдаланушылардың 
қаржылық қызмет пен қаржылық жағдай туралы есептерде 
көрсетілген операңиялар, басқа оқиғалар мен шарттар қалай 
көрсетілгенін түсінуге қаншалықты көмектесетініне қарайды.

Кейбір ҚСХҚЕС осы Стандарт рұқсат еткен түрлі 
саясаттардың ішінен нүскаулық жасаған таңдауды коса алғандағы, 
пақты бір есеп саясаттарын ашып көрсетуді тікелей талап етеді. 
Мысалы, 17 ҚСХҚЕС активтер сыныбына қолданылатын 
қағидаттары ашып көрсетуді талап етеді. «Қарыздар бойынша 
шығындар» 5 ҚСХҚЕС қарыздар бойынша шығын, кідірмей 
шығын ретінде мойындалғанын немесе сыныпталатын активтер 
құнының бөлігі ретінде капиталға айналдырылғанын ашып 
көрсетуді талап етеді. Әрбір субъект қаржылық есептілікті 
иайдаланушылар осы субъектіден ашып көрсетілуін күтетін 
операңияларының сипаты мен есеп саясатын қарастырады. 
Мысалы, қоғамдық сектор субъектілері пайдаға алынатын салықты, 
қайырмалдықты және айырбастық емес қызметтен түсетін кірісті 
мойындаудың есеп саясатын ашып көрсетуі тиіс деп ұйғарылады.

Субъектінің шетелдік валютамен жүзеге асатын шетелдік 
қызметі немесе операциялары болса, жағымды жэне жағымсыз 
бағам айырмашылығын мойындаудың есеп саясатын ашып көрсету 
үйғарылады. Шоғырланған қаржылық есептілікте материалдық 
емес активтер мен азшылықтың үлесін бағалауға қолданьшған 
саясат ашып көрсетіледі.

Субъекті операцияларының сипатына қарай, ағымдағы жэне 
алдыңғы мерзімдегі көрсетілген сома елеулі болмаса да, есеп 
саясатының маңызы зор болуы мүмкін. Сонымен қатар, ҚСХҚЕС 
тікелей талап етілмейтін, бірақ 3 ҚСХҚЕС сэйкес таңдалған және



қолданылған эрбір айтарлықтай есеп саясатын ашып көрсеткен 
орынды.

Айтарлықтай есеп саясатының қысқаша сипаттамасында 
немесе басқа да түсіндірмелік жазбахаттарда, субъект бағалауға 
қатысты басшылықтың пікірінен басқа (140 -параграфты қараңыз), 
қаржылық есептілікте мойындалған сомаларға ең көп әсері бар, 
субъектінің есеп саясатын пайдалану барысында қолданылған 
пікірді де ашып көрсетуі тиіс.

Субъектінің басшылығы есеп саясатын қолдану барысында 
бағалауға қатысты пікірден басқа, қаржылық есептілікте 
мойындалатын, сомаларға айтарлықтай әсер ететін түрлі пікірлерді 
қолданады.

Кейбір активтер мен міндеттемелердің теңгерімдік қүнын 
анықтау есептік кезеңдегі осы активтер мен міндеттемелерге 
болашақтағы белгісіз жагдаяттар зардабын бағалауды талап етеді. 
Мысалы, келесі активтер мен міндеттемелерді бағалауда 
қолданылатын келешекке бағытталған (а) негізгі қүралдардың 
белгілі сыныптар қүнының орнын толтыруды,(Ь) технологиялық 
тозудың қорларға эсерін, (с) қарастыру сатысындағы шаруашылық 
даудың келешектігі нэтижесін жабуға арналған резервтерді бағалау 
мақсатында болашаққа бағытталған бағалаулар қажет.

140 параграфқа сәйкес ашып көрсетілген, негізгі болжамдар 
мен бағалау белгісіздігінің басқа да негізгі көздері, басшылықтың 
ең қиын, субъективті жэне күрделі бағалауын талап ететін 
бағалаумен байланысты. Болашақтағы белгісіздікке әсер ететін 
айнымалылар мен болжамдардың саны артқан сайын, берілген 
пікірлер субъективті жэне күрделі бола бастайды және солардың 
салдары болып табылатын теңгерімдік қүнға жасалатын елеулі 
түзету мүмкіндігі де арта түседі.140-параграфта аталған ашып 
көрсетулер, егер есепті күнге олар нарықтық бағалар туралы жаңа 
деректерге негізделген эділ қүн бойынша бағаланатын болса 
(олардың әділ қүны келесі қаржы жылының ішінде елеулі 
өзгерістерге үшырауы мүмкін, бірақ бүл өзгерістер есеп беру 
күніне болжауларға немесе өзге де түрлаусыздықтары багалаудың 
басқа көздерінен туындамайды), келесі қаржы жылының ішінде 
олардың теңгерімдік қүны елеулі түрде өзгеруі мүмкін болатын 
елеулі тэуекелі бар активтер мен міндеттемелерге қатысты талап 
етілмейді.
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ҚСХҚЕС К 2013 жылғы қаңтар айында «Қоғамдық сектор 
субъектілерінің жалпы мақсаттағы қаржылық есептілігі
Гүжырымдамасының сапалық сипаттамалары» (Тұжырымдама) 3 
іарауын жариялады. 3 тарау жалпы мақсаттағы қаржылық
осептілікке (ЖМҚЕ) енгізілген ақпараттың сапалық
сипаттамаларын (с) және ЖМҚЕ енгізілген ақпарат бойынша 
жалпы шектеулерді жіті көрсетеді.Осы Қосымшадағы СС басқаша 
ісорсетілмеген жағдайда қолданыстағы анықтамаларға 
қолданылуын жалғастыра береді. Осы қосымшаны әлеуетті жоюды 
қоса алғанда, Тұжырымдамаиы жариялаудан болған
аиықтамалардағы әлеуетті өзгерістер Тұжырымдаманы одан әрі 
і олықтыру барысында қарастырылады.

Осы стандарттың 29 параграфы субъектінің бірқатар сапалық 
сигіаттамаларға сәйкес келетін есеп саясатын қоса отырып, ақпарат 
үсынуын талап етеді. Берілген нұсқау қаржылық есептіліктің 
сапалық сипаттамаларын түйіндейді.

Сапалы сипаттамалар қаржылық есептілігінде үсынылган 
ақпаратты пайдаланушыларға пайдалы ететін қасиеті бар. Ең басты 
төрт сипаттамасы: түсініктілік, орындылық, сенімділік жэне 
салыстырмалылық.

Түсініктілік
Пайдаланушылар саналы түрде ұғына алады деп күтілетін 

ақпарат түсінікті болып саналады. Осы мақсатта 
найдаланушылардың субъект қызметі мен оның қызмет ортасы 
туралы мағлұматы болып және сол ақпаратты танып білгісі келеді 
деп ұйғарылады. Күрделі мәселелер туралы ақпараттың 
пайдаланушылардың үғымына қонымдылығы қиын болу 
мүмкіндіғіне байланысты қаржылық есептіліктен шығарылып 
тасталмауы тиіс.

Орындылық
Ақпарат бұрынғы, ағымдағы жэне келешектегі оқиғаларды 

багалау барысында қолдану мүмкін болса немесе ол бұрынырақ 
жасалған бағалауды растайтын немесе түзетулер енгізетін болса 
пайдаланушылар үшін орынды болып табылады. Ақпарат орынды 
болу үшін ол уақытылы болуы тиіс.
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Маңыздылық
Ақпараттың орындылығы оның сипаттамасы мен 

маңыздылығына да байланысты. Ақпараттың болмауы немесе 
дұрыс болмауы пайдаланушының шешіміне немесе қаржылық 
есептіліктің неғізінде жасалған бағалауға әсер етуі мүмкін болған 
жагдайда ол маңызды болып табылады. Маңыздылық оның 
болмауы немесе дұрыс болмауының салдарынан туындаған баптың 
немесе қателіктің сипаттамасы мен көлеміне байланысты.

Сенімділік
Сенімді ақпарат қателер мен ауытқулардан бос, жэне ол 

беретінді шынайы беруі тиіс немесе қисынды деңгейде беруі 
мүмкін болғандықтан пайдаланушылар оған жүгінеді.

Әділ ұсыну
Мәмілелер мен басқа да оқиғаларды эділ ұсыну үшін ақпарат 

мэміле мен басқа да оқиғалардың заңдық формаларына емес, 
мэніне сэйкес ұсынылуы тиіс.

Мазмұнның формадан үстемдігі
Егер ақпарат үсынуды мақсат еткен мэмілілер мен басқа да 

оқиғаларды эділ ұсынуы тиіс болса, олар тек заңдық формасына 
емес, олардың мазмұны мен экономикалық шындыққа сэйкес 
ұсынылуы ескерілуі тиіс. Мэмілелердің немесе оқиғалардың 
мазмұны олардың заңдық формаларына эрдайым сәйкес келе 
бермейді.

Бейтараптылық
Егер ақпарат ауытқудан бос болса ғана бейтарап болады. 

Қаржылық есептілік ол қамтитын ақпарат алдын-ала анықталған 
нэтижеге немесе аяқталуға қол жеткізу мақсатымен шешім 
қабылдауға немесе сараптық шешімге ықпал ететіндей болып 
іріктелсе немесе ұсынылса бейтарап болып табылмайды.

Сақтық
Сақтық активтер мен кірісті асыра бағалап, міндеттемелер мен 

шығындарды төмен бағалауды болдырмау үшін белгісіздік 
жагдайымен ескерілген бағалау барысында сарапшылық 
қорытынды шығарудағы абай болудың белгілі деңгейін 
меңзейді.Дегенмен, қаржылық есептілік бёйтараптықтан
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аііырылып, нәтижесінде сенімділік секілді қасиетінен айырылып 
қалатындықтан, сақтық мысалы, (а) жасырылған резервтер құруға 
псмесе артық азық-түлікке, (Ь) активтер мен кірістерді қасақана 
төмен бағалау (с) міндеттемелер мен шығынды қасақана асыра 
бағалауға жол бермейді.

Т олықтық
Қаржылық есептілікте үсынылған ақпарат оның 

маңыздылығы мен оған шыққан шығынды ескере отырып, толық 
болуы тиіс.

Салыстырмалылық
Еғер пайдаланушылар берілғен ақпарат пен басқа есептердегі 

ақпараттың үқсастықтары мен айырмашылықтарын анықтай алса, 
өнда қаржылық есептіліктегі ақпарат салыстырмалы болып 
табылады.

Салыстырмалылық сипаттамасының маңызды шарты 
пайдаланушылардың қаржылық есептілікті дайындау барысында 
қөлданылған саясат, осы саясаттағы өзғерістер мен осы өзгерістер 
берген әсер туралы қажеттіліктерін өтеу болып табылады.

Пайдаланушылар қайсыбірі болмасын уақыт мерзіміндегі 
субъект қызметінің нәтижесін салыстырып көргісі келетін 
болғандықтан, қаржылық есептіліктің алдыңғы мерзім үшін 
осындай ақпаратты қамтуы маңызды.

Ақпараттың маңыздылығы мен айқындылығына шектеу

Уақыттылық
Егер ақпаратты үсыну кезінде себепсіз кідіріе болса, ақпарат 

озінің орындылығын жоғалтуы мүмкін. Көп жағдайда есеп үшін 
ақпаратты уақытылы үсыну мәміленің барлық аспектілері мәлім 
болғанға дейін қажет болып, бүл оның сенімділігін төмендетеді. 
Керісінше, егер ақпарат үсыну мәміленің барлық аспектілері 
белгілі болғанға дейін қалдырылса, ақпарат жоғары деңгейде 
сенімді, бірақ осы уақытта шешім қабылдауы тиіс болған 
пайдаланушылар үшін пайдасы аз болуы мүмкін. Орындылық пен 
сенімділік арасындағы теңгерімге кол жеткізудің анықтаушы себебі 
шешім қабылдайтын пайдаланушының қажеттілігін барынша 
отеуге деген қүлшыныс болып табылады.
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Пайда мен шығын арасындағы теңгерім

Пайда мен шығын арасындағы теңгерімді сақтау кең тараған 
мәселеге жатады.

Ақпараттан түсетін пайда оның үсынылатын қүнынан жоғары 
болуы тиіс. Пайда мен шығынды бағалау ең алдымен сараптамалық 
бағалау мәселесі болып табылады. Сонымен қатар,, шығынды 
әрқашан пайда көретін қолданушылар ғана көтермейді. Ақпарат 
арнайы дайындалған пайдаланушылар пайда көрмеуі де мүмкін. 
Сол себепті, эрбір нақты жағдайда «Пайда-шығын» әдісі бойынша 
тексеріс жүргізу қиын. Дегенмен, Стандарт әзірлеушілер, 
қаржылық есептілікті дайындауға жауаптылар және қаржылық 
есептілікті пайдаланушылар да осы шектеуді дүрыс түсінуі керек.

Сапалық сипаттамалар арасындағы теңгерім

Тэжірибеде сапалық сипаттамалар арасындағы теңгерім 
немесе ымыра жиі қажет болады. Әдетте мақсат -  қаржылық 
есептіліктің міндеттерін орындау үшін сипаттамалар арасыидағы 
тиісті теңгерімге қол жеткізу болып табылады. Сипаттаманың 
салыстырмалы мэні түрлі жағдайларда сараптамалық бағалау 
негізінде анықталады.

ХҚЕС жалпы жетілдіру бойынша 2003 жылғы ХҚЕС К 
жобасы» нәтижесінде 1 ҚСХҚЕС қайта қарастыру.

Мәселе тарихы
ВС2. ХҚЕС жақындастырылған есептеу эдісі бойынша 

ҚСХҚЕС , егер қоғамдық сектор ерекшеліктеріне байланысты 
ауытқу болмаса, ХҚЕС талаптарын, қүрылымы мен мәтінін 
жалғастырады. Баламалық ХҚЕС ауытқу ХҚЕС талаптары немесе 
терминологиясы қоғамдық сектор үшін сәйкес келмейтін жағдайда 
немесе қосымша түсініктеме немесе мысалды енгізу қогамдық 
сектор мэнмэтініндегі белгілі талаптардың суреттемесі үшін қажет 
болған жағдайда орын алады ҚСХҚЕС мен оларға сәйкес ХҚЕС 
арасындағы айырмашылықтар эрбір ҚСХҚЕС қамтылған «ХҚЕС 
салыстыруда» көрсетілген.

ВСЗ. 2002 жылғы мамыр айында ХҚЕС К 13 ХҚЕС (ЕЕХС)1 
үсынылған өзгертулердің алгашқы нүсқасын озінің ХҚЕС жалпы 
жетілдіру жобасының аясында жариялады. ХҚЕС К ХҚЕС жалпы 
жетілдіру жобасының мақсаты «Стандарттардағы баламаларды,
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пртық ақпарат пен қайшылықтарды қысқарту немесе жою, 
жақындастыру бойынша кейбір мәселелерді шешу және басқа да 
жстілдіруді жүргізу» болып табылды. Ақтық ХҚЕС (бүрынғы 
I СХС) 2003 жылғы желтоқсанында жарияланды.

ВС4. 2000 жылғы қаңтарында жарияланған 1 ҚСХҚЕС, (1997 
жылы қайта қаралған) жэне 2003 жылғы желтоқсанында қайта 
жарияланған 1 ХҚЕС негізделген. 2003 жылдың аяғында ҚСХҚЕС 
К із ашары қоғамдық сектор бойынша Комитет (ҚСК)2 2003 жылғы 
желтоқсанында жарияланған жетілдірілген ХҚЕС мүмкіндігінше 
ҚСХҚЕС жақындастыру мақсатымен ҚСХҚЕС жетілдіру 
бойынша Жобаны қызу жүргізді.

ВС5. ҚСХҚЕС К жетілдірілген 1 ХҚЕС танысып, ХҚЕС К 
ХҚЕС қайта қарауы туралы дәлелдерімен жэне енгізілген 
озгертулермен жалпы келісті. (Мүнда ХҚЕС К қорытындыға 
пегіздері келтірілмеген). ХҚЕС К жазылу кешенді қызметінің 
жазылушылары Қорытынды жасауға негіздермен ХҚЕС К 
үу\л/\у.іа8Ъ.ог£ вебсайтында таныса алады

Қаржылық есептіліктің көрнекі қүрылымы
101. Стандарт қаржылық есептіліктің қүрауыштары мен 

қаржылық жағдай туралы есептілікте жэне қаржылық қызмет 
нэтижелері туралы есептілікте ақпаратты ашып корсетуге, 
Сонымен қатар, таза активтердегі/капиталдағы озгерістерді 
ұсынуға қойылатын ең аз талаптарды бекітеді. Ол сондай-ақ, 
қаржылық есептіліктің тиісті формасында немесе түсіндірмелік 
жазбахатта берілуі мүмкін қосымша баптарды анықтайды. Берілген 
нүсқау Стандарттың қаржылық жагдай туралы есептілік пен 
қаржылық қызмет нәтижелері туралы есептілікті жэне таза 
активтердегі/капиталдағы өзгерістерді үсынуға қоятын талаптарын 
орындауға көмек беретін әдістердің қарапайым үлгілерін береді. 
Баптарға қолданған үсыну мен баяндау тәртібі, эрбір субъектінің 
иақты жағдайында шынайы үсынуға қол жеткізу үшін, қажеттілікке 
байланысты, өзгертілуі тиіс. Мысалы, Қорғаныс министрлігі 
секілді қоғамдық сектор субъектісінің баптары Орталық банктің 
баптарынан едәуір өзгеше болады.

102. Қаржылық жағдай туралы көрнекі есептілік қысқа 
мерзімді және үзақ мерзімді баптардың ара жігін ажыратып
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беретін, қаржылық жағдай туралы есептліктің ұсынылу 
тэсілдерінің бірін көрсетеді. Ара жігін нақты ажыратқан жағдайда, 
басқа форматтар да осындай дәрежеде орынды болуы мүмкін.

103. Қаржылық есептілік үлттық үкімет үшін дайындалған 
және қаржылық жағдай туралы есеп (функционалдык міндеті 
бойынша) мемлекеттік қаржы статистикасындағы үкімет 
қолданатын функционалдық сыныптаманы көрсетеді. Осындай 
функционалдық міндеті бойынша сыныптама қоғамдық сектордың 
барлық субъектілеріне қолданылуы екіталай. Басқа қоғамдық 
сектор субъектілері үшін функционалдық міндеті бойынша 
сыныптаудың жалпы түрлерінің мысалдарын осы Стандарттан 
қарауға болады.

104. Мысалдар ҚСХҚЕС барлық аспектілерін көрнекі етіп 
беруге арналмаған. Олар ақшалай қаражат қозғалысын, маңызды 
есеп саясатының қысқаша сипаттамасын және басқа түсіндірмелік 
жазбахаттарды қамтитын қаржылық есептілік қүжаттарының толық 
жиынтығын құрамайды.

АКТИВТЕР 

Қысқа мерзімді активтер
Ақшалай қаражат пен оның баламасы
Борышкерлік берешек
Қорлар
Алдын-ала төлем
Басқа да қысқа мерзімді активтер

¥зақ мерзімді активтер
Борышкерлік берешек
Қауымдастырылған субъектілерге инвестициялар
Басқа да қаржы активтері
Инфрақүрылым, негізгі құралдар
Жер мен ғимараттар
Материалдық емес активтер
Басқа да қаржылық емес активтер
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МІНДЕТТЕМЕЛЕР 
Қысқа мерзімді міндеттемелер
Несиегерлік берешек
Қысқа мерзімді қарыз алу
¥зақ мерзімді қарыз алудың үлесі
Қысқа мерзімді резервтер
Қызметкерлерге сыйақы
Еңбек сіңірген жылдарга зейнетақы

¥зақ мерзімді міндеттемелер
Несиегерлік берешек
¥зақ мерзімді қарыз алу
¥зақ мерзімді резервтер
Қызметкерлерге сыйақы
Еңбек сіңірген жылдарга зейнетақы
Міндеттемелердің жалпы сомасы
Таза активтер

ТАЗА АКТИВТЕР/КАПИТАЛ
Басқа қоғамдық сектор субъектілері енгізген капитал 
Резервтер
Жинақталған түсім/(шығын)
Азшылықтың үлесі
Таза активтердің/капиталдың жалпы сомасы 

ТАҚЫРЫП 2. АҚШАЛАЙ ҚАРАЖАТ ҚОЗҒАЛЫСЫ 
ТУРАЛЫ ЕСЕПТЕР

Ақша қозгалысы туралы есепте (а) ақшалай қаражат түсімінің 
көздері, (Ь) есептік мерзім ішіндегі олардың жүмсалған баптары 
жэне (с) есептік күнге ақшалай қаражат айырмасы көрсетіледі. 
Субъектінің ақшалай қаражат қозғалысы туралы ақпараттың 
пайдасы қаржылық есептілікті пайдаланушыларға есептілік 
мақсатында да, сондай-ақ шешім қабылдау мақсатында да мәлімет 
беретіндігінде. Ақшалай қаражат ағыны туралы ақпарат 
пайдаланушылардың қоғамдық сектор субъектісі өз қызметін

Активтердің жалпы сомасы
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қаржыландыруға кажетті ақшалай қаражат құралын қалай 
қалыптастырғандығын жэне де осы қаражатты қалай жұмсағанын 
анықтауына мүмкіндік береді. Қорларды орналастыру туралы 
шешім қабылдай отырып жэне осы шешімді субъекті қызметінің 
түрақтылығы түрғысынан бағалай отырып, пайдаланушылар 
ақшалай қаражат ағыны қаншалықты уақытылы және сенімді 
екендіғін білуі тиіс. Берілғен Стандарттың мақсаты міндетті түрде 
-  есептік мерзім ішіндеғі операциялық, инвестициялық жэне 
қаржылық қызметтен түсетін ақшалай қаражат сыныптамасы 
берілген, субъектінің ақшалай қаражаты мен ақшалай қаражат 
баламасындағы ретроспективті өзгерістері туралы ақпаратты беру 
болып табылады.

Қаржылық есептілікті есептеу эдісін қолданып үсынатын 
субъект берілген Стандарттың талаптарына сәйкес ақшалай 
қаражат қозғалысы туралы есеп жасауға міндетті жэне оны 
қаржылық есептілік үсынылған эрбір мерзімдегі қаржылық 
есептілігінің қүрамдас бөлігі ретінде үсынуы тиіс.

Ақшалай қаражат қозгалысы туралы есеп қаржылық 
есептілікті пайдаланушылар үшін (а) субъектінің ақшалай қаражат 
ағынын бағалау барысында, (Ь) субъектінің заңдар мен заңдық 
актілерді (қажет жағдайда бекітілген бюджетті қоса алғанда) 
орындау барысында, субъектіге қорларды беру немесе онымен 
мэміле жасау туралы шешім қабылдау барысында пайдалы болуы 
мүмкін.

Пайдаланушылар әдетте субъектінің ақшалай қаражат пен 
оның баламасын қалай қалыптастыратыны мен оны қалай 
жүмсайтыны туралы білгісі келеді. Айта кететін жайт, қоғамдық 
каржы мекемесіндегідей, бүл субъекті қызметінің сипаттамасына 
жэне ақшалай қаражат субъекті қызметінің өнімі ретінде 
қаралатындығына байланысты емес. Субъектілердің неғізгі кірісін 
қамтамасыз ететін басты қызметі қаншалықты өзгеше болғанымен, 
шын мэнінде олардың барлығы ақшалай қаражатты бір мақсатта 
қажет етеді. Ақшалай қаражат олардың түтынатын тауары мен 
қызметтерінің төлеміне, қарыз өтемінің шығынын жабуға, ал 
кейбір жағдайларда негізгі берешектің сомасын азайтуға қажет. 
Осығап сэйкес, осы Стандарт барлық субъектілердің ақшалай 
қаражат қозғалысы гуралы есеп беруін талап етеді.

Ақшалай қаражат қозғалысы туралы ақпараттың тиімділігі

26



Субъектінің ақшалай қаражат құралының қозғалысы туралы 
ақпарат пайдаланушыларға (а) субъектінің келешектегі ақшалай 
қаражат кұралы кажеттілігін, (Ь) оның келешекте ақша 
қалыптастыру мүмкіндігін жэне (с) оның қызметі көлемі мен 
сипаттамасындағы өзгерістерді қаржыландыру мүмкіндігін алдын- 
ала болжауға көмектеседі. Сонымен қатар, ақшалай қаражат 
қүралының қозғалысы туралы есеп, субъект үшін ақшалай қаражат 
түсімі мен оны есептік мерзім ішінде жұмсау бойынша есептіліктің 
құралы болып табылады.

Ақшалай қаражат құралының қозғалысы туралы есеп, оны 
басқа да қаржылық есептілікформаларымен қатар қолданғанда 
пайдаланушыларға субъектінің таза активтеріндегі/капиталындағы 
өзгерістерді, оның қаржылық жағдайын (өтемділік пен төлем 
қабілеттілігін қоса алғанда) және құбылмалы жағдайлар мен 
өзгерістерғе бейімделу мақсатында төлемдердің сомасы мен 
мерзіміне және ақшалай қаржы түсіміне ықпал ету мүмкіндіғін 
бағалауға мүмкіндік береді. Бірдей операңиялар мен басқа да 
оқиғаларды есепке алу үшін түрлі әдістер қолдану ықпалы 
жойылатындықтан, ақпарат, түрлі субъектілердің операңиялық 
қызмет нэтижелерін салыстыруға да мүмкіндік береді.Ақшалай 
қаражат қүралының қозғалысы туралы ретроспективті ақпарат 
келешектегі ақшалай қаражат құралы ағыны шамасының, 
уақыттылығының жэне анықтылығының корсеткіші (индикаторы) 
ретінде жиі қолданылады. Ол, сондай-ақ бұрынырақ жасалған 
ақшалай қаражат ағынының туралығын тексеру барысында да 
иайдалы.

Ақшалай қаражат және ақшалай қаражаттың 
баламалары

Ақшалай қаражат қүралының баламалары инвестиция немесе 
басқа да мақсатқа емес, қысқа мерзімді ақшалай қаражат 
м і і ідеттемелерін өтеуге арналған. Инвестицияларды ақшалай 
қаражат құралының баламалары ретінде сыныптау үшін, 
пмвестициялар белгілі бір ақшалай қаражат сомасына жеңіл 
қайтымды және шамалы құн өзгеру тәуекеліне ұшырайтындай 
болуы тиіс. Осылайша, әдетте инвестициялар алынған күннен кейін 
уіп айдан астам емес өтеу мерзімі болғанда ғана ақшалай қаражат 
қүралының баламалары ретінде қарастырылады. Акционерлік 
капиталдағы инвестициялар, задында ақшалай қаражат құралының
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баламалары болып табылатын инвестициялардан басқасы, ақшалай 
қаражат құралы баламаларының кұрамына кірмейді.

Банктік несие эдетте қаржылық қызметке кіреді. Дегенмен, 
кейбір мемлекеттерде талап етілумен өтелетін банкілік 
овердрафтар субъектінің ақшалай қаражат басқаруының айнымас 
бөлігі болып табылады. Мұндай жағдайларда банкілік 
овердрафтар ақшалай қаражат құралынынң немесе оның 
баламаларының құрамына кіреді. Банкпен осындай қатынастың 
өзіне тэн белгісі банктегі есепшотта қалған қалдықтың 
жағымдыдан жағымсызға айналуы болып табылады.

Ақшалай қаражат ағыны субъектінің операциялық, 
инвестициялық немесе қаржылық кызметінің бөлігі болмастан, 
ақшалай қаражат құралының басқару тетігін беретін, ақшалай 
қаражат бабы мен ақшалай қаражат құралы бабының арасындағы 
қозғалысты қамтымайды. Ақшалай қаражат операцияларын 
басқару артық ақшалай қаражат құралын ақшалай қаражат 
құралының баламасына инвестициялауды қамтиды.

Экономикалық бірлік

Осы Стандартта «экономикалық бірлік» термині қаржылық 
есептілікті мақсатында бақылаушы субъект пен бірнеше 
бақыланатын субъектілерді қамтитын субъектілер тобын көрсету 
ұшін қолданылады.

Кейде экономикалық бірлікті анықтау үшін «әкімшілік 
субъект», «қаржылық субъект», «шоғырландырылған субъект» 
және «топ» секілді басқа да терминдер 
қолданылады.Экономикалық бірлік элеуметтік те және 
коммерциялық та мақсатты көздейтін субъектілерді қамтуы 
мүмкін. Мысалы, түрғын үй-коммуналдық шаруашылық 
мемлекеттік министрлігі номиналдық бағамен тұрғын үй қызметін 
көрсететін субъектілерді де, сондай-ақ осы қызметтерді 
коммерциялық негізде көрсететін субъектілерді де қамтитын 
экономикалық бірлік болуы мүмкін.

Болашақ экономикалық пайдалар немесе сервистік әлеует
Активтер субъект үшін оның мақсатына қол жеткізу құралы 

болып табылады.
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Мемлекеттік коммерциялық кәсіпорындар
МКК коммуналдық қызмет көрсететін мекемелер секілді 

сауда мекемелерін де, қаржылық институттар секілді қаржылық 
мекемелерді де қамтиды. МКК шын мәнінде, жекеше сектордағы 
үқсас қызметпен айналысатын субъектілерден айырмашылығы 
жоқ. МКК олардың кейбіреуінің қоғамдық міндеттемелереінің 
болуына сәйкес жекелеген тұлғалар мен топтарға тегін, немесе 
айтарлықтай томен бағамен тауарлар жеткізу немесе қызмет 
көрсетуі тиіс болғанымен, әдетте пайда алу мақсатында қызмет 
етеді «Шоғырландырылған жэне жеке қаржылық есептілік» 6 
ҚСХҚЕС қаржылық есептілік мақсатында бақылау орын 
алатындығына байланысты нұсқама береді және МКК басқа 
қоғамдық сектор бақылауында ма, элде жоқ па екендіғін анықтау 
барысында басшылыққа алынуы тиіс.

Таза Активтер/Капитал

Термин «Таза активтер/капитал» термині осы Стандарта 
қаржы жағдайыныңқалдықтарды өлшеуінде қолданылады 
(активтерді алу міндеттеме). «Таза активтер/капитал» термині осы 
Стандартта қаржылық жағдай туралы есептегі қалдықты өлшеу 
үшін қолданылады (активтер алу міндеттемелер). Таза 
активтер/капитал жағымды немесе жағымсыз болуы мүмкін (оң 
немесе теріс). «Таза активтер/капитал» терминінің орнына олардың 
мағынасы түсінікті болған жағдайда басқа терминдер қолданылуы 
мүмкін.

Ақшалай қаражат қозғалысы туралы есепті үсыну

Ақшалай қаражат қүралының қозғалысы туралы есеп 
операңиялық, инвестиңиялық немесе қаржылық қызмет 
түрғысынан мерзім ішіндегі ақшалай қаражат құралының 
қозгалысын береді.

Субъект өзінің шаруашылық операцияларының сипаттамасына 
сәйкес операциялық, инвестициялық немесе қаржылық қызметінен 
болған ақшалай қаражат қүралының қозғалысы туралы 
мәліметтерді береді. Қызмет түрлері бойынша сыныптау 
пайдаланушыларға көрсетілген қызмет түрлерінің субъектінің 
қаржылық жағдайына тигізетін эсерін бағалауға мүмкіндік беретін
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ақпаратты береді. Бұл ақпарат Сонымен қатар, осы қызмет түрлері 
арасындағы өзара байланысты бағалауға да қолданылуы 
мүмкін.Бір операция бойынша ақшалай қаражат түсімі мен 
төлемдер түрлі қызмет түрлеріне жатуы мүмкін. Мысалы, несиені, 
қарыздың негізгі сомасы мен пайызын қамтитын ақшалай қаражат 
түрінде өтеу барысында, пайыздық төлем операциялық қызметке, 
ал қарыздың негізгі сомасын төлеу қаржылық қызметке жатуы 
мүмкін.

Таза ақшалай қаражат қүралы қозғалысының сомасы 
субъектінің ағымдағы өндірістік әлеуетті үстап түруға, 
міндеттемелерін өтеуге, дивиденттер төлеп, иегерге сондай 
үлестірім жасауға жэне сыртқы қаржыландыру көздерін 
тартпастан, жаңа инвестицияларды жүзеге асыруға қабілеттілігін 
көрсетеді. Мемлекеттің операциялық қызметінен болған ақшалай 
қаражат қүралының шоғырландырылған қозғалысы мемлекеттің 
ағымдағы қызметін салықтар мен алымдар арқылы қаржыландыру 
деңгейінің көрсеткіші болып табылады. Алдыңғы мерзімдердегі 
операциялық қызметінен болған ақшалай қаражат қүралының 
қозғалысы туралы ақпарат басқа да ақпаратпен үштасқанда 
келешектегі операциялық қызметтен болатын ақшалай қаражат 
қүралының қозғалысын болжауға пайдалы болады.

Операциялық қызметтен болатын ақшалай қаражат 
қүралының қозғалысы субъектіге ақшалай қаражат әкелетін негізгі 
қызмет түрімен байланысты. Операциялық қызметтен болатын 
ақшалай қаражат қүралы қозғалысының мысалы төмендегідей:

Ақшалай қаражаттың салық, баж жэне айыппүл ретінде 
түсімі;

Ақшалай қаражаттың тауар сату мен қызмет көрсетуден 
түсімі;

Ақшалай қаражаттың мемлекет немесе басқа да қоғамдық 
сектор субъектілері үсынған гранти немесе трансферттер немесе 
бюджеттік өкілеттік түрінде түсімі;

Ақшалай қаражаттың роялти, қаламақы, комиссиялық алым 
жэне басқа да кіріс түрінде түсімі;

Басқа қоғамдық сектор субъектілеріне олардың 
операцияларын қаржыландыру үшін ақшалай төлемдер (несиеден 
басқасы);

Өнім берушіге тауар мен қызмет қөрсету үшін ақшалай 
төлемдер;
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Қызметкерлерге жэне олардың атынан ақшалай төлемдер;
Аннуитет шарты жэне басқа да сақтандыру полисі бойынша 

сақтандыру сыйақысы мен өтеулер түріндегі сақтандыру 
үііымының ақшалай каражат түсімі мен төлемдері;

Операциялық қызметке байланысты жекеменшікке салынатын 
салық немесе кіріс салығы (қарастырылған жағдайда) түріндегі 
ақшалай төлемдер;

Дилерлік немесе сауда мақсатында жасалған келісішарттар 
бойынша ақшалай қаражат түсімі немесе төлемдер;

Ақшалай қаражат түсімі немесе тоқтатылатын 
оиерациялардан болатын төлемдер;

Сот шешімдеріне байланысты ақшалай қаражат түсімі мен 
толемдер.

Кейбір операциялар, атап айтқанда, жабдық сату, мерзім 
ішіндегі кіріс пен шығысты есептеу барысындағы пайда немесе 
і і і ы ғ ы н  туындауына алып келуі мүмкін. Осындай операцияларға 
байланысты ақшалай қаражат құралының қозғалысы 
шівестициялық қызметтен болған ақшалай қаражат құралыныц 
қозғалысы ретінде сыныпталады.

Субъект дилерлік немесе сауда мақсатындағы құнды қағаз бен 
песиелердің иегері болуы мүмкін, бұл орайда олар қайта сату үшін 
арнайы алынған қорлар ретінде қарастырылуы мүмкін. Осылайша, 
қүнды қағаздарды сатып алу немеес сату нәтижесінде туындайтын 
ақшалай қаражат құралының қозғалысы операциялық қызметке 
жатады. Сәйкесінше, қоғамдық қаржы мекемелері ұсынатын 
ақшалай қаржажат түріндегі алдын-ала төлемдер мен несиелер, осы 
субъект үшін ақшалай қаражат әкелетін негізгі қызмет түріне 
жататындықтан, әдетте операциялық қызмет ретінде сыныпталады.

Кейбір елдерде үкімет немесе басқа да қоғамдық сектор 
субъектілері субъектілерге олардың қызметін қаржыландыру үшін 
қаржы бөледі, бірақ бұл ретте, осы қаржыны ағымдағы 
операциялар, күрделі жұмыстар мен капитал салымы арасында 
үлестіру барысында нақты шек қойылмайды. Егер субъект 
бөлінген қаржыны немесе болінген бюджеттік қаржыны агымдағы 
операцияларға, күрделі жұмыстар мен капитал салымына бөле 
алмаса, бұл бөлінғен қаржы немесе бөлінген бюджеттік қаржы 
операциялық қызметтен болатын ақшалай қаражат қүралының 
қозғалысы ретінде сыныпталуы тиіс, жэне оны қаржылық 
ссептіліктің түсіндірмелік жазбахатында кәрсету қажет.
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Инвестициялық қызмет

Ақшалай қаражат құралының қозғалысы туралы ақпаратты 
жеке ашып көрсету аса маңызды, себебі ол шықан шығынның 
субъектінің келешектегі қызмет көрсетуіне арналған қорларға 
қаншалықты бағытталғанын көрсетеді. Қаржылық жағдай туралы 
есепте активтің мойындалуына әкеп тірейтін, ақшалай қаражат 
құралының істен шығуы ғана инвестиңиялық қызмет ретінде 
сыныптала алады. Инвестициялық қызметке жататын ақшалай 
қаражат құралы қозғалысының мысалы төмендегідей:

Неғізгі құралдарды өз бетімен кұру барысындағы әзірлеу мен 
төлемдерге шыққан капиталға айналдырылатын шығынды қоса 
алғандағы, негізгі кұралдарды, материалдық емес активтерді жэне 
басқа да ұзақ мерзімді активтерді алу барысындағы ақшалай 
қаражат түрінде жасалатын төлемдер;

Негізгі құралдарды, материалдық емес активтерді және басқа 
да ұзақ мерзімді активтерді сатудан түсетін ақшалай қаражат;

Басқа субъектілердің үлестік немесе несиелік қүралдарын 
жэне бірлескен кәсіпорындағы қатысу үлестерін алу кезіндеғі 
ақшалай қаражат түріндегі төлемдер (дилерлік жэне сауда 
мақсатына арналған, ақшалай қаражат құралының баламасына 
немесе қаржы құралына жатқызылған, қаржы құралдары үшін 
төлемдерден басқасы);

Ақшалай қаражат құралы қозғалысын ұсынудың тікелей 
эдісін қолданатын субъектілер үшін қалыпты қызметтен болатын 
пайда/шығын мен операциялық қызметтен болатын ақшалай 
қаражат құралының таза (нетто) қозғалысын салыстырып тексеру 
де ұсынылады. Мұндай тексеріп көру ақшалай қаражат қозғалысы 
туралы есептің аясында немесе қаржылық есептілікке 
түсіндірмелік жазбахатта қамтылуы мүмкін.Жанама әдісті қолдану 
барысында операциялық қызметтен болған ақшалай қаражаттың 
таза өзгерісі келесі баптарды ескере отырып, ағымдағы қызметтен 
болатын пайда немесе шығынды түзету арқылы анықталады:

Мерзім ішіндегі қорлар мен борышкерлік жэне несиелік 
берешектердегі өзгерістер;

Өтемпұл (амортизация), бағалау резервтері, кейінге 
қалдырылған салықтар, шетел валютасымен операциялардан 
орындалмаған пайда мен шығын, қауымдастырылған
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с у б ъ е к т і л е р д і ң  үлестірілмеген пайдасы мен азшылықтың үлесі 
секілді ақшалай емес баптар;

Инвестициялық немесе қаржылық қызметтен болатын 
ақшалай қаражат қозғалысын көрсететін басқа да баптар;

Шетел валютасындағы ақшалай қаражат қозғалысы

Шетелдік валютадағы операциялар бойынша ақшапай қаражат 
қозғалысы субъектінің функционалдық валютасында ақшалай 
қаражат қозғалысы туындаған күнге шетел валютасындағы сомаға 
есептік және шетел валютасының арасындағы айырбас бағамын 
қолдану арқылы көрсетіледі.Шетелдік бақыланатын субъектінің 
ақшалай қаражат қозғалысы ақшалай қаражат қозғалысы 
гуындаған күнге функционалдық валютаның шетел валютасына 
■ійырбас бағамы бойынша қайта есептеледі.

Шетел валютасымен берілген ақшалай қаражат қозғалысы 
есепте «Валютаның айырбас бағамының эсері» 4 ҚСХҚЕС сэйкес 
үсынылады. Бүл шамамен нақты бағамға тең келетін айырбас 
бағамын қолдануға мүмкіндік береді. Мысалы, мерзім ішіндегі 
орташа сараланған валюталық бағамды шетелдік бақыланатын 
субъектінің шетел валютасындағы операцияларын көрсетуге 
мемесе ақшалай қаражат қүралының түсімі мен төлемдерін қайта 
есептеуге қолдануға болады. Дегенмен, 4 ҚСХҚЕС айырбас 
бағамын шетелдік бақыланатын субъектінің ақшалай қаражат 
қүралының түсімі мен төлемдерін есеп беру күніне қайта есептеу 
барысында қолдануға рүқсат бермейді.

Шетел валютасындағы айырбас бағамының өзгерісі 
нэгижесінде туындайтын орындалмаған пайда мен шығынның 
ақшалай қаражат қүралының қозғалысы болып табылмайды. 
Дегенмен, айырбас бағамы өзгерісінің шетел валютасындағы 
мсмесе шетел валютасында алынады деп күтілетін ақшалай қаражат 
қүралы мен ақшалай қаражат қүралының баламаларына әсері 
есептік мерзімнің басы мен аяғындағы ақшалай қаражат қүралы 
мен оның баламаларын салыстырып тексеру үшін ақшалай қаражат 
қүралының қозғалысы туралы есепте үсынылады. Бүл сома 
операциялық, инвестициялық жэне қаржылық қызметтен болған 
ақіпалай қаражат қозғалысынан бөлек үсынылады жэне ақшалай 
қаражат қүралының түсімі мен төлемдері есептілікте мерзім
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соңындағы айырбас бағамына сүйеніп үсынылған жагдайда 
туындайтын айырмашылықты қамтиды.

Пайыздар мен дивиденттер немесе түсімнің соған үқсас 
үлестірімі

Алынған және төленген пайыздар мен дивиденттермен немесе 
соған үқсас үлестірілетін түсіммен байланысты ақшалай қаражат 
қүралының түсімі мен төлемдері жеке ашып көрсетілуі тиіс. Әрбір 
осындай түсім немесе төлем операңиялық, инвестициялық және 
қаржылық қызметтен болған ақшалай қаражат қозғалысы ретінде 
мерзімнен мерзімге дейін бірізділікпен сыныпталады.

Мерзім ішінде төленген пайыздардың жалпы сомасы, 
қаржылық қызмет туралы есепте шығын ретінде немесе 
«Қарыздар бойынша шығын» 5 ҚСХҚЕС рүқсат беретін, 
үйгарынды баламалы есептеу эдісіне сэйкес капиталға 
айналдырылған негізгі қаражат ретінде мойындалғанына немесе 
мойындалмаганына қарамастан ақшалай қаражат қозғалысы 
туралы есепте ашып көрсетіледі.

Мемлекеттік қаржы мекемелері төленген пайыздар мен 
алынған пайыздарды жэне дивиденттерді немесе соған үқсас 
үлестірілетін пайданы операциялық қызметтен болған ақшалай 
қаражат қүралы ретінде сыныптайды.

Бірақ, басқа үйымдарға қатысты осындай ақшалай қаражат 
түсімі мен төлемдерді сыныптау мәселесі бойынша біржақты пікір 
жоқ. Пайда немесе шығынның анықтамасына кіретіндіктен 
төленген пайыздар мен алынганпайыздар жэне дивиденттер немесе 
соған үқсас үлестірілетін пайда операциялық қызметтен болған 
ақшалай қаражат қозғалысы ретінде сыныпталуы мүмкін. Немесе 
төленген пайыздыр мен алынған пайыздар жэне дивиденттер 
немесе соған үқсас үлестірілетін пайда, қаржылық қор тартудан 
түскен түсім немесе инвестициядан түскен кірісті білдіретіндіктен, 
каржылық немесе инвестициялық қызметтен болған ақшалай 
қаражат қозгалысы ретінде сыныпталады.Төленген дивиденттер 
мен соган үқсас үлестірілетін пайда, қаржылық қор тарту шығыны 
болғандықтан, қаржылық қызметтен болган ақшалай қаражат 
қозғалысына жатқызылуы мүмкін. Соған қарамастан, субъектінің 
операңиялық қызметтен түскен ақшалай қаражаттан дивиденттер 
төлеу қабілетін пайдаланушылардың бағалауын жеңілдету үшін,
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іоленетін дивиденттер немесе соған ұқсас үлестірілетін пайда 
оисрациялық қызметтен болған ақшалай қаражат қозғалысына 
житқызылуы мүмкін.

Пайдаға салынатын салық

Пайдаға салынатын салық бойынша ақшалай қаражат түсімі 
мен төлемдер жеке ашып көрсетіледі және қаржылық немесе 
пписстициялык қызметке нақты жатқызылуы мүмкін болмаса, 
омерациялық қызметтен болған ақшалай қаражат қозғалысы 
ретінде сыныпталады.

Қоғамдық сектор субъектілері, эдетге, пайдаға салынатын 
салықтан босатылады. Деғенмен, кейбір қоғамдық сектор 
1'убъектілері, олардан жекеше сектор субъектілеріне салғандай 
салық салынатын, салықтыққа баламалы жүмыс уақытында қызмет 
стуі мүмкін.

Пайдаға салынатын салық, ақшалай қаражат қозгалысы 
туралы есепте операциялық, инвестициялық немесе қаржылық 
к;і.гзметтен болатын ақшалай қаражат қозғалысы ретінде 
үсынылатын, нэтижесі ақшалай қаражат түсімі немесе төлемдері 
болып табылатын операциялар бойынша туындайды. Салық 
шығындары инвестициялық немесе қаржылық қызметке оңай 
жатқызыла салғанымен, соған сәйкес кіріске салынатын салық 
бойынша түсімдер мен төлемдерді осылайша сыныптау көп 
жағдайда мүмкін болмайды. Сонымен қатар,, салықтар тиісті 
оиерациядан болатын ақшалай қаражат қозғалысы орын алған 
мерзімнен өзғеше мерзімде туындауы мүмкін. Сондықтан да 
толенғен салықтар, эдетте, операциялық қызметтен болған ақшалай 
қаражат қозғалысы ретінде сыныпталады. Дегенмен, ақшалай 
қаражат қозғалысы инвестициялық немесе қаржылық қызметке 
жататын, ақшалай қаражат түсімі мен төлемдерді негізделген түрде 
бір операцияға үштастыру мүмкін болған кезде, мүндай салық 
түсімдері мен төлемдері операция секілді инвестициялық немесе 
қаржылық қызметтен болған ақшалай қаражат қозғалысы ретінде 
сыныпталады. Салықтар бойынша ақшалай қаражат түсімі мен 
толемдері қызметтің бірден көп түріне жататын болса, төленген 
салықтардың жалпы сомасы ашып көрсетіледі.

Бақыланатын, қауымдастырылған субъектілер мен 
бірлескен қызметке салынатын инвестициялар
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Қауымдастырылған немесе бақыланатын субъектіге 
ннвестицняны үлестік қатысу эдісі бойынша немесе нақты шығын 
негізінде ескеру барысында, инвестордың ақшалай қаражат 
қозғалысы туралы есебінде, инвестор мен инвестиция 
нысанасының арасындағы ақшалай қаражат қозғалысы туралы 
ақпарат шектеледі, мысалы дивиденттермен немесе соған үқсас 
үлестірілетін пайдамен.

Бақыланатын субъектілер мен басқа да қүрылымдық 
бірліктерді сатып алу мен сату барысындағы ақшалай қаражат 
қозғалысының нәтижелерін, сатып алынған немесе сатылған 
активтер мен міндеттемелердің сомасын жеке ашып көрсетумен 
бірге баптар бойынша жеке үсыну, осындай ақшалай қаражат 
түсімі мен төлемдерді операциялық, инвестициялық және 
қаржылық қызметтің басқа түрлерінен туындайтын ақшалай 
қаражат қозғалысынан ажыратуға көмектеседі. Сатудан болатын 
ақшалай қаражат қозғалысының нәтижелері осындай активтерді 
сатып алудан болатын ақшалай қаражат қозғалысының 
нэтижелерінен шегерілмейді.

Сату немесе сатып алу мәмілелері бойынша төленген немесе 
алынған ақшалай қаражаттың жалпы сомасы, ақшалай қаражат 
қозғалысы туралы есепте, алынған немесе төленген ақшалай 
қаражат пен олардың баламалары шегеріліп, үсынылады.Сатып 
алынған немесе сатылған бақыланатын субъект немесе басқа да 
қүрылымдық бірліктің активтері мен міндеттемелерін, оның 
ақшалай қаражаты мен ақшалай қаржы баламаларын қоспағанда, 
бақыланатын субъект немесе қүрылымдық бірлік бүрынырақ осы 
активтер мен міндеттемелерді мойындаған жағдайда ғана ашып 
көрсету қажет. Мысалы, егер қоғамдық сектор субъектісі 
есептілікті кассалық эдіс негізінде жасайтын басқа қоғамдық 
сектор субъектісін сатып алатын болса, сатып алған субъект сатып 
алынған субъектінің активтері мен міндеттемелерін ашып 
көрсетпеуіне болады (ақшалай қаражат пен оның баламаларын 
қоспағанда), себебі ол ақшалай емес активтер мен 
міндеттемелердің есебін жүргізбеген.
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Лқшалай қаражат күрауыштары мен олардың 
Лнлпмалары

Субъект ақшалай қаражат қозғалысы көрсетілген есептегі 
іікімплай қаражат құрауыштары мен олардың баламаларын ашып 
кирсетеді және қаржылық жағдай туралы есепте ұсынылған сондай 
Пііптармен соманың салыстырып тексерілуін ұсынады.Ақшалай 
кпражат басқару эдістерінің және банкілік келісімнің алуан 
іүрлілігін ескере отырып, сондай-ақ 1 ҚСХҚЕС орындау 
мпқсатымен субъект ақшалай қаражат кұрауыштары мен оның 
ииламаларын анықтау үшін қабылданған саясатты ашып көрсетуі 
і иіс.

Ақшалай қаражат қүрауыштары мен оның баламаларын 
ииықтау бөлігіндегі есеп саясатының кез-келген ықпалы, мысалы, 
иүрып субъекті инвестиңнялық қоржынының бір бөлігі болып 
ссеіітелетін қаржы қүралдарын сыныптаудагы өзгерістер, есепте 
«Іхеп саясаты, бухгалтерлік бағалаудағы өзгерістер мен қателер» 3 
Қ(ХҚЕС сэйкес үсынылады.

Ақпаратты ашып көрсетуге қойылатын басқа да талаптар

Субъект қаржылық есептіліктің түсіндірмелік 
жачбахаттарында басшылықтың пікірімен бірге экономикалық 
пірліктің пайдалануы үшін қолжетімді емес қолындағы бар 
иіі гарлықтай ақшалай қаражат пен оның баламаларының қалдығын 
інпып көрсетуі тиіс.

Субъектінің қаржылық жағдайы мен өтемділігін 
пайдаланушылар жақсы түсіну үшін қосымша ақпаратты ашып 
корсету пайдалы болуы мүмкін. Осыған байланысты, 
түсіндірмелік жазбахаттарда түсіндірмелермен бірге келесі 
ақпаратты да ашып көрсету үсынылады:

Келешектегі операңиялық қызмет пен күрделі шығындар 
йойынша міндеттемелерді өтеуге бағытталуы мүмкін несиелік 
желінің пайдаланылмаған бөлігін, осындай несиелерді пайдалану 
һойынша барлық шектеулерді көрсете отырып;

Мэліметтері үйлесімді шоғырланым эдісі бойынша 
үсынылатын, бірлескен қызметтегі қатысу үлесімен байланысты, 
ипераңиялық, ннвестициялық немесе қаржылық қызметтен 
(юлатын ақшалай қаражат түсімінің жалпы сомасы; жэне
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Егер қаржы бөлу (ассигнациялау) немесе бюджеттік 
өкілеттікті есепке алу үшін есептеудің кассалық эдісі 
қолданылатын болса, ақшалай қаражат қозғалысы туралы есеп 
субъекті қызметі немесе бағдарламалар мен мемлекеттің бюджеттік 
ақпараты арасындағы байланысты түсінуге мүмкіндік береді. 
Нақты жэне бюджеттік сомаларды салыстыру туралы қысқаша 
ақпаратты 1 ҚСХҚЕС табуға болады.



ТАҚЫРЫП 3. ЕСЕП САЯСАТЫ, БУХГАЛТЕРЛІК 
БАҒАЛАУДАҒЫ ӨЗГЕРІСТЕР МЕН 

ҚАТЕЛІКТЕР -  3 ҚСХҚЕС

Іхсп саясаты -  субъектінің қаржылық есептілігін дайындау 
•іі.пк' үсынуда қолданатын нақты қагидаттары, негіздері, шарттары, 
■ рсжслсрі мен тэжірибесі.

Ііухгалтерлік бағалаудагы өзгерістер -  актив немесе 
мімдстттеменің теңгерімдік құнын немесе актив пен
м і і ідеттемелердің ағымдағы жагдайын бағалау нәтижесінде
іуындайтын, активті дүркіндік пайдалану сомалары мен активтер
м і• 11 міндеттемелерге байланысты келешекте күтілетін пайдалар 
мпі міндеттерді түзету. Бухгалтерлік багалаудағы өзгерістер жаңа 
ііқпарат немесе жаңа оқига пайда болуының нәтижесінде
іуыпдайды жэне сэйкесінше қателерді түзету болып табылмайды.

Тэжірибелік мүмкінсіздігі (Іс жүзінде мүмкін болмау) -  Егер 
суОъскт оны қолдану бойынша барлық ақылға сыйымды күшін 
жүмсағаннан кейін, оны қолдана алмаса, талапты қолдану іс 
жүчінде мүмкін емес деп беріледі. Өткен нақты мерзімге қатысты 
сссі і саясатындагы өзгерісті ретроспективті қолдану немесе қатені 
іү іету үшін ретроспективті қайта есептеуді жүргізу іс жүзінде 
мүмкін емес деп есептеледі, егер:

-Есеп саясатындағы өзгерісті ретроспективті қолданудың 
нсмссе ретроспективті қайта есептеудің эсерін анықтау мүмкін 
оолмаса;

-Ретроспективті қолдану немесе ретроспективті қайта есептеу 
сол мерзімдегі басшылықтың ниеті қандай болғандыгы туралы 
жорамалды талап етсе;

-Ретроспективті қолдану немесе ретроспективті қайта есептеу 
маңызды сомалардың есептік бағасын талап етеді жэне басқа 
ақпараттардың ішінен осы сомалардың багасы туралы келесі:

-Сомалардың мойындалуы, бағалануы және ашып көрсетілуі 
іиіс болған күнге (күндерге) орын алған жагдайлар туралы 
мэліметтерді үсынатын;

-Сол кезең үшін қаржылық есептіліктің шығарыуын бекіту 
сэтіне қол жетімді болатын ақпаратты эділ бөліп алу мүмкіндігі 
жоқ.

Басқа ақпараттан
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Өткен мерзімдердің қателері -  сенімді ақпаратты қолданбау 
немесе дүрыс қолданбаудың салдарынан туындаған, субъектінің 
бір немесе одан көп алдыңғы кезеңдердегі қаржылық 
есептілігіндегі орын алған төмендегідей ескермеулер мен 
бүрмаланулар:

-Берілген кезеңдердегі қаржылық есептілік шығарылуға 
бекітіліп жатқанда қол жетімді болған;

-Берілген есептік кезеңдердегі каржылық есептілікті әзірлеу 
мен үсыну барысында алынуы жэне ескерілуі мүмкін болған.

Мүндай қателер математикалық қателердің, есеп саясатын 
қолданудағы қателердің нәтижелерін, деректерді жіберіп алу 
немесе дүрыс түсіндірмеу немесе алаяқтықты қамтиды.Есеп 
саясатындағы өгерістерді келешектегі қолдану мен осындай 
өзгерістердің ықпалын бухгалтерлік бағалауда мойындау дегеніміз:

Жаңа есеп саясатын, саясат өзгерген күннен кейін орын алған 
операңияларға, басқа оқиғалар мен жағдайларға қолдану;

Өзгерістерге үшыраған ағымдағы және келешектегі 
бухгалтерлік бағалауындағы өзгерістердің ықпалын мойындау.

Ретроспективті қолдану -  осы жаңа саясат үнемі қолданып 
жүргендей етіп, жаңа есеп саясатын операңияларға, басқа оқиғалар 
мен жағдайларға қолдану.

Ретроспективті қайта есептеу -  қаржылық есептілік 
элементтерінде мойындалған, бағаланған жэне ашып көрсетілген 
сомаларды, өткен кезең қатесі орын алмағандай етіп түзету.

Басқа ҚСХҚЕС берілген анықтамалар, терминдер осы 
Стандартта басқа стандарттағылардай мағынада қолданылады жэне 
жеке жарияланған терминдер глоссарийінде корсетілген.

Маңыздылық
Қайсыбір болмасын ақпаратты ескермеу немесе бүрмалаудың 

пайдаланушылар қабылдайтын шешімдерге ықпал етіп, осылайша 
маңызды болуы мүмкін екендігін бағалау, осы 
пайдаланушылардың сипаттамасын ескеруді талап етеді. 
Пайдаланушылардың экономикалық қызмет пен қаржылық есепке 
алуға сэйкес келетін қоғамдық сектор туралы жеткілікті білімі бар 
жэне ақпаратты тиісті жігермен оқып-білуге дайындығы бар деп
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Есеп саясаты
Есеп саясатын таңдау жэне оны қолдану

Егер операцияға, басқа оқиға мен жағдайга қайсыбір 
болмасын ҚСХҚЕС нақты қолданылатын болса, онда есеп саясаты 
исмесе берілген бапқа қолданылатын саясаттар осы Стандартты 
қолдану арқылы анықталуы тиіс.

ҚСХҚЕС К қорытындысы бойынша нәтижесінде операциялар, 
басқа оқиғалар мен жағдайлар туралы маңызды және сенімді 
ақпараттан тұратын қаржылық есептілікті қамтамасыз ететін және 
соларға қолданылатын есеп саясаты ҚСХҚЕС келтірілген. Егер 
оны қолдану әсері маңызды болмаса, есеп саясаты қолданылмауы 
мүмкін. Дегенмен, субъектінің қаржылық жагдайы, онық 
қаржылық қызметінің нәтижесі мен ақшалай қаражат қозғалысы 
туралы белгілі бір ұғымға қол жеткізу үшін ҚСХҚЕС шамалы 
ауытқуларға жол берілмеуі немесе жөнделмей қалдырьшмауы тиіс.

ҚСХҚЕС субъектілерге талаптардың орындалуына 
көмектесетін, стандарттарды қолдану бойынша нүсқаулар 
қосымша беріледі. Осындай барлық нүсқауларда олардың осы 
стандарттардың айнымас бөлігі болып табылатындығы туралы 
көрсетіледі. ҚСХҚЕС айнымас бөлігі болып табылатын қолдану 
бойынша нүсқау міндетті сипатқа ие. ҚСХҚЕС айнымас бөлігі 
болып табылмайтын қолдану бойынша нүсқау қаржылық 
есептілікке қойылатын талаптарды қамтымайды.

Субъект жаңа есеп саясатын ретроспективті қолданганда, ол 
жаңа есеп саясатын алдыңғы кезеңдердің салыстырмалы 
ақпаратына, бүл іс жүзінде қаншалықты мүмкін болғанынша 
таратады. Алдыңғы кезеңге озгертілген есеп саясатын 
ретроспективті қолдану іс жүзінде мүмкін емес, егер осы 
өзгерістің берілген кезеңнің басына да, аягына да қаржылық 
жағдай туралы есепте жиыитық эсерін анықтау іс жүзінде мүмкін 
болмаса. Қаржылық есептілікте ұсынылған кезеңнің алдындағы 
кезеңге жататын қорытынды түзетулердің сомасы таза 
активтердің/капиталдың сәйкес келетін эрбір құрауыштары 
бойынша алдыңғы ұсынылған кезеңдердің ең ертесінің бастапқы 
айырмасына түзетіледі. Әдетте түзету жинақталган таза пайда 
немесе зиянға қатысты болады. Дегенмен, түзету таза 
активтердің/капиталдың басқа құрауыштарына қатысты жасалуы 
мүмкін (мысалы, қайсыбір болмасын ҚСХҚЕС сәйкестік үшін).
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Алдыңғы кезеңдер туралы кез-келген ақпарат, атап айтқанда 
алдыңғы кезеңдер үшін қаржылық ақпараттың ақпары да іе 
жүзінде барынша мүмкін болғанындай кезеңдерге артқа қайта 
есептелінеді.

Жаңа есеп саясатын ретроспективті қолдану барлық алдыңғы 
кезеңдерге жаңа есеп саясатын қолданудан болатын жиынтық 
әсерді анықтау мүмкін еместігінен, іс жүзінде мүмкін болмаған 
жагдайда, субъект 30 параграфқа сәйкес іс жүзінде мүмкін 
болатын ең ерте кезеңнің басынан бастап болашақтағы қолдану 
негізінде жаңа саясатты қолданады. Осылайша, субъект осы күнге 
дейін туындаган активтердің, міндеттемелердің жэне таза 
активтердің/капиталдың жиынтық түзету сомасын ескермейді. Егер 
саясатты кез-келген алдыңғы кезеңге келешекте қолдану іс жүзінде 
мүмкін болмаса да, есеп саясатының өзгерісіне рүқсат етіледі. 55- 
58 параграфтарда жаңа есеп саясатын бір немесе одан көп алдыңғы 
кезеңдерге қолдану іс жүзнде мүмкін болмаған жағдайларға 
арналған нүсқаулар келтірілген.

Ақпаратты ашып көрсету

Егер ҚСХҚЕС бастапқы қолдану (а) ағымдағы немесе кез- 
келген алдыңғы кезеңдерге ықпал етсе, (Ь) іс жүзінде түзету 
сомасын анықтау мүкін болғандағыдай ықпалы тисе, немесе (с) 
келесі кезеңдерге ықпалы тиетін болса, субъект келесі ақпаратты 
ашып көрсетуі тиіс:

Стандарттың атауын;
Қолданылымды түста, есеп саясатындағы өзгеріс берілген 
Стандарттың өтпелі ережелеріне сэйкес жасалғанын көрсету; 
Есеп саясатындағы өзгерістің сипаттамасын;
Қолданылымды түста өтпелі ережелердің сипаттамасын; 
Қолданылымды түста, келесі кезеңдерге ықпалы болуы 
мүмкін өтпелі ережелерді;

Бухгалтерлік бағалаудағы өзгерістер
Қызмет көрсету, сауда немесе басқа да қызмет түрлері 

бойынша әрекетке тэн белгісіздіктердің нэтижесінде, қаржылық 
есептің көптеген баптары тура есептелмей, тек бағалануы мүмкін. 
Бағалау үдерісі ең соңғы, қол жетімді және шынайы ақпаратқа 
негізделетін дайындықты қамтиды. Мысалы, төмендегілердің:
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Салық жинаудан түсетін мемлекеттік кірістердің;
Өндіріліп алынбаған салықтарға байланысты үмітсіз 

пілықтардың;
Қорлар ескіруінің;
Қаржылық активтер немесе қаржылық міндеттемелердің эділ 

қунының;
Өтелімделетін активтерден түсетін келешектегі экономикалық 

иайданың немесе сервистік элеуеттің немесе жол салу барысында 
орындалған жүмыстардың үлесінің тиімді қызмет мерзімі немесе 
оларды алудың күтілетін тэсілінің;

Кепілдік міндеттемелердің бағалануы талап етілуі мүмкін.
Негізделген багалауды пайдалану қаржылық есептілікті 

очірлеудің маңызды бөлігі болып табылады жэне олардың 
сенімділігіне шүбә келтірмейді.

Бағалау негізделген жагдайлар өзгерсе, оны қайта қарастыруға 
болады. Бүл жаңа ақпарат пайда болуының немесе тэжірибе 
жинақтаудың нәтижесінде болуы мүмкін. Сипаттамасы бойынша 
бағалауды қайта қарастыру алдыңғы кезеңдермен немесе 
қателерді жөндеумен байланысты емес.

Бағалаудың қолданылатын қағидатындағы өзгеріс бухгалтерлік 
багалаудың емес, есеп саясатының өзгерісі болып табылады. Есеп 
саясатындағы өзгеріс пен бухгалтерлік бағалаудағы өзгеріс 
арасындағы өзгешелікті ажырату қиын болған жағдайда, мүндай 
озгеріс бухгалтерлік бағалауындағы өзгеріс ретінде түсіндіріледі.

Бухгалтерлік бағалаудағы өзғерістер ықпалының 
операңияларға, басқа оқиғалар мен жағдайларға қатысты күтілетін 
ескерілуі бағалаудағы озғеріс күнінен бастап қолданылады. 
Бухгалтерлік бағалаудағы өзгеріс ағымдағы кезеңнің пайдасы мен 
іпыгынына ғана ықпал ете алады немесе ағымдағы және 
келешектегі кезеңдердің пайдасы мен зиянына да ықпал ете алады. 
Мысалы, үмітсіз қарыз сомасын бағалаудағы өзгеріс, тек 
піымдағы кезеңнің пайдасының/шығынының көлеміне ғана ықпал 
ете алады, сондықтан да бірден мойындалады. Дегенмен, тиімді 
қызмет мерзімінің немесе өтелімденетін активтен түсетін 
жономикалық пайда немесе сервистік әлеует алу тэсімінің өзгеруі 
активтің тиімді қызметінің ағымдағы кезеңіндегі жэне қалған 
орбір келесі кезеңіндегі өтелім шығындарына ықпал етеді. Екі 
жағдайда да ағымдағы кезеңге жататын өзгеріс, ағымдағы кезеңнің 
пайдасы немесе шығыны ретінде мойындалады. Келешектегі
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кезеңдерге ықпал ету, ол бар болған жағдайда, тиісінше 
келешектегі кезеңдерде мойындалады.

Ақпаратты ашып көрсету 
Субъект мұндай өзгерістерді іс жүзінде бағалау мүмкін 

болмағандағы, келешектегі кезеңдерге болатын ықпалды ашып
көрсетуді қоспағанда, ағымдағы кезеңде айтарлықтай ықпал 

ететін немесе күтілгендей, келесі кезеңдерде айтарлықтай ықпал 
ететін есепшілік бағалаудағы озгерістердің сипаттамасы мен 
көлемін ашып көрсетуі тиіс.

Егер болашақ кезеңдердегі ықпалдың сандық багалауын іс 
жүзінде жүзеге асыру мүмкін болмаса, бүл туралы ақпарат ашып 
көрсетуге жатады.

Қателер
Қателер қаржылық есептіліктің қайсыбір болмасын ақпаратын 

ескеру, үсыну немесе ашып көрсету барысында жіберілуі мүмкін. 
Қаржылық есептілікте субъектінің қаржылық жағдайы, оның 
қаражат қызметінің нәтижелереі немесе ақшалай қаражат 
қозғалысы туралы белгілі бір үғымға қол жеткізу мақсатымен 
жасалған айтарлықтай немесе шамалы қателер болған жағдайда 
қаржылық есептілік ҚСХҚЕС сәйкес келмейді. Ағымдағы 
кезеңнің, осы кезеңде ашылған әлеуетті қателері қаржылық 
есептілік жарияланымға бекітілгенге дейін түзетіледі.

Ретроспективті қайта есептеудегі шектілік
Алдыңғы кезең қатесі, белгілі кезеңге қатысты ықпалды 

немесе қатенің жинақтық ықпалын анықтау мүмкін болмаған 
жағдайларды қоспағанда, ретроспективті қайта есептеу арқылы 
түзетілуі тиіс.

Белгілі бір кезеңге жататын қатенің ықпалын іс жүзінде 
анықтау мүмкін болмаған жағдайда, ретроспективті қайта есептеу 
іс жүзінде мүмкін болмайтын, бір немесе одан көп үсынылған 
кезеңдер ішіндегі (бүл ағымдағы кезең де болуы мүмкін) 
салыстырмалы ақпаратқа активтердің бастапқы айырмасын, 
міндеттемелерді жэне таза активтер/капиталды түзету 
жүргізіледі.Ағымдағы кезеңнің басында барлық алдыңғы 
кезеңдерге қатенің жинақтық ықпалын іс жүзінде анықтау мүмкін 
болмаған жағдайда, субъект қатені іс жүзінде мүмкін болғанындай 
келешекте түзету үшін салыстырмалы ақпаратты қайта есептеуі 
тиіс.
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Алдыңғы кезеңнің қатесін түзету қате ашылған кезеңнің 
шійдасы мен шығынының сомасынан шеғеріліп тасталынады.
()ткен кездегі қаржылық ақпараттың тарихи түйендемесімен 
қосқандағы кез келген ақпарат жаңартылды. .

Барлық кезеңдердегі қатенің сомасын іс жүзінде анықтау 
мүмкін болмаған жағдайда (мысалы, есеп саясатын қолдану 
(іирысындағы қатені), 50 параграфқа сэйкес іс жүзінде жүзеге асуы 
мумкін ең ерте күннен бастап, салыстырмалы ақпараттың 
келешектегі қайта есептелуі жүргізіледі. Бірақ, бүл орайда осы 
күпге дейін туындаған активтердің, міндеттемелердің жэне таза 
иктивтердің/капиталдың сомасын қайта жинақтап есептеу бөлігі 
іччсерілмейді. 55-58 тармақтарда бір немесе одан көп алдыңгы 
кезеңдер үшін қатені түзету іс жүзінде мүмкін болмаған жағдайдар 
иіі іылады.

Қателерді түзету мен бухгалтерлік бағалаудағы өзгерістер 
прасындағы өзгешеліктің ажыратылуы тиіс. Соңгысы қосымша 
пқпарат түскен сайын қайта қарастыруды қажет ететін, задысында 
жу ы қтастырылған мәндер болып табылады.

Ретроспективті қолдану немесе ретроспективті қайта 
і сен іеудің іс жүзінде мүмкін болмауы

Кейбір жағдайларда ағымдағы кезеңмен салыстыруға қол 
жеткізу үшін салыстырмалы ақпаратты бір немесе одан көп 
қечеңдерге қайта есептеу іс жүзінде мүмкін болмайды. Мысалы, 
плдыңғы кезеңде(-дерде) ақпарат жаңа ақпаратты ретроепективті 
қолдану мүмкін болатындай етіп жиналмаған (56-58 
ііараграфтардың мақсаттары үшін алдыңғы кезеңдерге оның 
ре і роспективті қолданылуын қоса алғанда) немесе алдыңғы кезең 
қатесін түзету үшін ретроспективті қайта түзету жэне ақпаратты 
қалпына келтіру іс жүзінде мүмкін болмауы мүмкін.Көп жағдайда 
қііржылық есептіліктің қүрауыштарына есеп саясатын қолдану 
Гтрысында операцияларға, басқа жағдайларға немесе оқиғаларға 
қ и т ы с т ы  мойындалатын немесе ашып көрсетілетін бағалаулар 
жасалынуы тиіс. Есеп саясатын ретроспективті қолдану немесе 
(іперацияны, басқа оқиғаларды немесе жағдайларды ескеруде қате 
туындаған сэттен бастап өткен үзақ уақыт кезеңіне қарай алдыңғы 
кечең қатесін жөндеу үшін ресроспективті қайта есептеуді жүргізу 
жагдайында бағалау эдеуір күрделі. Дегенмен, алдыңғы кезеңдерді
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бағалау мақсаты ағымдағы кезеңді бағалау мақсатына ұқсас, атап 
айтқанда бағалау операцняны жасау, басқа оқиғалар немесе 
жағдайлар кезінде болған жағдайларды көрсетуі тиіс.

Бағалаудың кейбір түрлерінде (мысалы, қадағаланатын баға 
немесе қадағаланатын шығынға негізделмеген эділ құн бағалауы) 
жоғарыда көрсетілген ақпарат түрлерін бөліп алу мүмкін емес. 
Ретроспективті қолдану немесе ретроспективті қайта есептеу, осы 
екі ақпаратты бөліп алу мүмкін болмаған, айтарлықтай есептік 
бағалауды талап еткен жағдайда жаңа есеп саясатын 
ретроспективті қолдану немесе алдыңғы кезең қатесін түзету іс 
жүзінде мүмкін болмайды.

Өткен оқиғалар туралы кешірек пайда болған ақпарат жаңа 
есеп саясатын алдыңғы кезеңге қолдану немесе алдыңгы кезеңдегі 
басшылықтың ниеті туралы жіберіп алуларды анықтау үшін 
алдыңғы кезең сомасын түзету барысында немесе мойындалған, 
өлшенген немесе ашып көрсетілген алдыңғы кезеңдерде бағалау 
есебі үшін қолданылмауы тиіс. Мысалы, субъект откен кезңнің 
қатесін жөндеген кезде, мемлекеттік ғимаратты инвестиңиялық 
жылжымайтын мүлік ретінде сыныптай отырып (бүрын бұл 
ғимарат «Негізгі қүрал» ретінде ескерілген), ол егер басшылық бұл 
гимаратты кешірек иегер жайғасқан, кеңсе ретінде пайдалануды 
үйғарса, сол кезеңде сыныптау негізін өзгертпейді. Сонымен 
қатар, субъект алдыңғы кезең қатесін жондеген кезде, мемлекет 
қызметінің нәтижесінде қоршаған ортанының ластануын тазалауға 
кеткен шығын резервтері бойынша өз міндеттемелерін «Бағалау 
резервтері, шартты міндеттемелер мен шартты активтер» 19 
ҚСХҚЕС сәйкес есептеу барысында, ол келесі кезеңде болған 
алдыңғы кезеңдегі қаржылық есептілік шығаруға бекітілгеннен 
кейін пайда болған, әскери-теңіздік кемежайдан шыққан ірі мүнай 
жылыстауы туралы ақпаратты ескермейді. Алдыңғы кезеңдер 
үшін үсынылған салыстырмалы ақпаратты түзету барысында ірі 
бағалаудың пайдаланылуы талап етілетіндігі туралы дерек 
салыстырмалы ақпаратты шынайы түзетуге немесе жөндеуге 
кедергі келтірмейді.

Күшіне ену күні

Субъект осы Стандартты 2008 жылғы 1 қаңтардан немесе одан 
кейінгі күнге басталатын кезеңдерді қамтитын қаржылық
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есептілікке қолдануы тиіс. Мерзімінен бұрын қолдану құпталады.
I ігер субъект осы Стандартты 2008 жылғы 1 қаңтарға дейін 
басталатын кезеңге қолданатын болса, онда ол осы деректі ашып 
көрсетуі тніс.

59А. 9, 11 жэне 14 параграфтар 2010 жылғы қаңтар айында 
жарияланған «ҚСХҚЕС жетілдірулермен» озгертілген. Субъект 
берілген түзетулерді 2011 жылғы 1 қаңтардан немесе одан кейінгі 
күнге басталатын жылдық кезеңге қолдануы тиіс. Ертерек қолдану 
құпталады.

Есеп саясатындағы өзгеріс және оны ретроспективті түрде 
қолдану

107. 20X2 жылы субъект құрылыс сатысында тұрған су 
члектрстанциясын алуға тікелей қатысты қарыздар бойынша 
шығындарды есепке алу тэртібіне байланысты өзінің есеп саясатын 
озгертті. Алдыңғы кезеңдерде субъект мұндай шығындарды 
капиталға айналдырып отырған. Енді субъект оларды капиталға 
айналдырмастан, шығындарға жатқызуға шешім қабылдады. 
Басшылық жаңа саясатты артығырақ деп тапты, себебі ол қаржы 
шығындарын айқын есептеуге септігін тигізеді жэне субъект 
қаржылық есептілігінің салыстырмалылығын қамтамасыз ете 
отырып, салалық тәжірибеге сэйкес келеді.

108. Субъект 20X1 жыл ішінде 2,600АБ жэне 20X1 жылға 
дейінгі кезеңдерде 5,200АБ сомасындағы карыздар бойынша 
шығындарды капиталға айналдырды. Алдыңғы жылдары алынған 
қарыздар бойынша шығындардың барлығы капиталға 
айналдырылды.

109. 20X2 жыл үшін бухгалтерлік жазбалар пайызды 
толегенге дейінгі операциялық қызметтен болған 30,000АБ 
сомасындағы пайданы; және 3,000АБ (тек 20X2 жылға жататын) 
сомасындағы пайыздарды толеу шығынын корсетеді.

Ретроспективті қолдану мүмкін болмаған кезде, есеп 
саясатындағы өзгерісті келешекте қолдану

1014. 20X2 жылы субъект құрауыштар эдісін жэне қайта 
есептеу моделін де бір мезгілді қолдануға ерекше көңіл аудара 
отырып, негізгі құралдар бойынша отемпұлды есептеу бойынша 
есеп саясатын өзгертті.

1015. 20X2 жылға дейінгі кезеңдерде субъектінің активтерді 
есептеуі құрауыштар эдісін толығымен қолдануға болатындай дэл
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болған жоқ. 20X1 жылдың аяғында басшылық қолданыстағы 
жабдық, оның әділ құны, тиімді қызмет мерзімі, қалдықтық кұны 
мен 20X2 жылдың басындағы өтелімдік құны туралы ақпарат 
жинау үшін техникалық жағдайын тексеруді жүргізу туралы шешім 
қабылдады.

Бұл орайда, тексеру алдыңғы кезеңдерде жеке есептеу 
жүрғізілмеғен, ал тексеруді жүрғізгенге дейінгі есептеу мэліметтері 
бұл ақпаратты қалпына келтіруге мүмкіндік бермеген, жабдық 
құнын шынайы бағалау үшін жеткілікті негізді қамтамасыз еткен 
жоқ.

1016. Басшылық есеп саясатындағы өзгерістің екі аспектісінің 
әркайсысын есептеу мэселесін қарастырды және іс жүзінде 
ретроспективтік тұрғыдан құрауыштар әдісі бойынша өзгерістің 
есебін жүргізу немесе 20X2 жылға дейінгі кез-келген ең ерте 
күннен бастап, болашақ тұрғысынан осы өзгерістің есебін жүргізу 
мүмкін еместігін анықтады. Сонымен қатар, нақты шығындар 
бойынша есептеу моделінен қайта бағалау моделіне көшуге 
қатысты өзгеріс келешекте есептелуі тиіс. Сондықтан да, 
басшылық жаңа есеп саясатын 20X2 жылдың басынан бастап, 
болашақта қолдану туралы шешімге келді.
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ТАҚЫРЫП 4. ВАЛЮТАЛЫҚ БАҒАМ ӨЗГЕРІСТЕРІНІҢ
ЫҚПАЛЫ

Субъект валюталық операцияларды екі жолмен жасай алады. 
( )л операцияларды шетел валютасында жүзеге асыра алады немесе 
шетелдік бөлімшені иелене алады. Сонымен қатар, субъект 
қаржылық есептілігін шетел валютасында үсына алады. Осы 
Сгандарттың мақсаты шетел валютасындағы операцияларды және 
шетел бөлімшелерін субъектінің қаржылық есептілігіне қалайша 
енгізуге жэне қаржылық есептілікті есептілікті үсыну валютасына 
қалай ауыстыруга болатынын анықтау.

Бүл орайдағы негізгі мәселелер: (а) қандай айырбас багамын 
(қандай бағамдарды) қолдану жэне (Ь) қаржылық есептіліктегі 
айырбас бағамы өзгерістерінің ықпалын қалай көрсету.

Анықтамалар
Осы Стандартта келесі терминдер төмендегідей мағынада 
қолданылады:

Жабылу багамы -  есеп күніндегі ағымдағы айырбас бағамы.
Бағам айырмасы валютаның түрлі айырбас бағамын 

пайдалана отырып, бір валютадағы бірліктердің белгілі санын 
басқа валютаға аударганда туындайтын айырмашылық.

Валютаның айырбас бағамы -  екі валютаның 
айырбастағандығы айырбас қатынасы.

Шетел валютасы -  субъектінің атқарымдық валютасынан 
өзгеше кез-келген валюта.

Шетел бөлімшесі -  бақылаудағы, қауымдасқан субъект, 
бірлескен кәсіпорын, немесе есеп беруші субъектінің филиалы 
болып табылатын, қызметі есеп беруші субъектінің елінен немесе 
валютасынан өзгеше елде немесе валютада орналасқан немесе 
жүзеге асырылатын субъект.

Атқарымдық валюта -  субъект өзінің қызметін жүзеге 
асыратын негізгі экономикалық ортанының валютасы.

Монетарлық баптар -  қолдағы бар валюталар бірлігі, сондай- 
ақ түрақты немесе санымен анықталатын валюталық бірлікпен 
берілген алынатын немеес төленетеін активтер мен міндеттемелер.

Шетел бөлімшесіне таза инвестициялар -  осы шетел 
бөлімшесінің таза активтеріндегі есеп беруші субъектінің қатысу 
үлесі.
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Есептілікті үсыну валютасы -  қаржылық есептілік 
ұсынылатын валюта.

Ағымдағы айырбас бағамы — шұғыл жеткізу кезіндегі 
валютаның айырбас бағамы.

Басқа ҚСХҚЕС берілген анықтамалар, терминдер осы 
Стандартта басқа стандарттағылардай мағынада қолданылады және 
жеке жарияланған терминдер глоссарийінде
көрсетілген.Субъектінің атқарымдық валютасы субъектіге қатысты 
негізгі операцияларды, оқиғалар мен жағдайларды көрсетеді. 
Осылайша, анықталғаннан кейін атқарымдық валюта өзгеріссіз 
қалады, негізгі операциялардағы, оқиғалар мен жағдайлардағы 
өзгерістердің пайда болуы ғана ережеден тыс жағдайды 
едрайды.Егер атқарымдық валюта әсіре инфляциялық 
экономиканың валютасы болса, субъектінің қаржылық есептілігі 
«Гиперинфляция жағдайындағы қаржылық есептілік» 10 ҚСХҚЕС 
сэйкес қайта есептеледі. Субъект атқарымдық валюта ретінде 
атқарымдық валютадан өзгеше, осы Стандартқа сәйкес анықталған 
қайсы бір болмасын валютаны қабылдап, 10 ҚСХҚЕС сәйкес қайта 
есептеуден құтыла алмайды (мысалы, бақылаушы субъектінің 
атқарымдық валютасын).

Монетарлық баптар

Монетарлық баптың айтарлықтай сипаттамасы валюта 
бірлігінің тұрақты немесе анықталатын санын алу (немесе беру 
міндеттемесінің) кұқығы болып табылады. Керісінше, монетарлық 
емес баптың айтарлықтай сипаттамасы валюта бірлігінің тұрақты 
немесе өлшенетін санын алу (немесе беру міндеттемесінің) 
құқығының болмауы. Монетарлық емес баптардың мысалы: тауар 
мен қызмет көрсетудің алдын-ала толем сомалары (мысалы, 
жалгерліктің алдын-ала төлемі), гудвилл, материалдық емес 
активтер, негізгі қорлар, сондай-ақ ақшалай емес активті ұсыну 
арқылы реттеуге жататын бағалау резервтері болып табылады.

Шетелдік бөлімшеге таза инвестициялар

Субъектінің шетелдік бөлімшеден алатын ақшалай активі 
болуы мұмкін немесе шетелдік бөлімшеге төлейтін ақшалай 
міндеттемесі болуы мүмкін. Жақын болашақта өтелімі
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жоспарланбайтын жэне болмауы ықтимал монетарлық бап, 
чадысында субъектінің шетелдік бөлімшеге салған инвестициясы 
болып табылады жэне 37 және 38 параграфтарға сәйкес ескеріледі. 
Мұндай монетарлық баптарға ұзақ мерзімді борышкерлік берешек 
нен қарыздар жатуы мүмкін. Оларға саудалық борышкерлік және 
несиелік карыздар жатпайды.

18 параграфта баяндалған шетелдік бөлімшеден алатын немесе 
гөлейтін монетарлық бабы бар субъект ретінде кез-келген 
бақылаушы субъект немесе экономикалық бірлік бола алады. 
Мысалы субъектінің екі бақыланатын субъектілері А жэне В бар. 
Ьакыланатын В субъект шетелдік белімше болып табылады. 
Вақыланатын А субъект бақыланатын В субъектіге қарыз береді. 
Вақыланатын А субъектінің бақыланатын В субъектіден алатын 
қарыз бойынша борышкерлік берешегі, егер қарыздың жақын 
болашақта өтелімі жоспарланбайтын жэне болмауы ықтимал 
болса, бақыланатын А субъектінің бақыланатын В субъектіге 
салатын таза инвестиңиялар қүрамында көрсетілуі тиіс. Бүл 
бақыланатын А субъектінің өзі шетелдік бөлімше болған жағдайда 
да эділ болады.

Қысқаша мазмүндау

Әрбір субъект қаржылық еесптілікті дайындау барысында 
дербес субъект болса да, шетелдік бөлімшесі бар субъект болса да 
(мысалы, бақылаушы субъект) немесе шетелдік бөлімше болса да 
(мысалы, бақылаанатын субъект немесе филиал) өзінің 
атқарымдық валютасын 11-16 параграфтарға сэйкес анықтайды.

Субъект шетел валютасындағы баптарды өзінің атқарымдық 
налютасына аударады және мүндай ауыстыру нәтижелеерін 23-42 
жэне 59 параграфтарға сәйкес корсетеді.
Көптеген есеп беруші субъектілер озіне бірнеше жеке 
субъектілерді біріктіреді (мысалы, экономикалық бірлік 
бақылаушы субъектіден және бір немесе бірнеше бақыланатын 
субъектілерден түрады).

Әр түрлі субъектілер экономикалық бірліктің қүрамына 
кірген, кірмегеніне қарамастан қауымдастырылған субъектілерге 
пемесе бірлескен қызметке инвестиңиялар сала алады. Сонымен 
қатар, олардың филиалдары да болуы мүмкін.
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Есеп беруші субъектіге кіретін субъектінің эрбірінің 
қаржылык қызметі мен қаржылық жағдайының нәтижелерін есеп 
беруші субъект өзінің қаржылық есептілігін ұсынатын валютаға 
аударуы қажет. Осы Стандарт есеп беруші субъектінің есептілікті 
ұсыну валютасы ретінде кез-келген валютаны (немеес 
валюталарды) қабылдауына рүқсат береді. Атқарымдық валютасы 
есептілікті үсыну валютасынан өзгеше есеп беруші субъектінің 
эрбір жеке субъектісінің қаржылық қызметі мен қаржылық 
жагдайының нэтижелері 43-59 параграфтарға сэйкес аударуға 
жатады.

Шетел валютасындағы операциялардың атқарымдық 
валютадағы көрінісі 

Бастапқы мойындау

Шетел валютасындағы операция шетел валютасында берілген 
немесе шетел валютасында есептесуді меңзейтін операңия, оның 
ішінде субъект келесі жағдайларда жүргізетін операциялар:

-Бағасы шетел валютасында бекітілген тауар мен қызмет 
көрсетуді алу барысында;

-Егер төлемі немесе алымы шетел валютасында бекітілсе, 
қарыз немесе қаражат беру барысында;

-Басқа да шетел валютасындағы активтердің түсімі мен 
шығып кетуі немесе міндеттемелерді қабылдау барысында.

Бастапқы мойындалуы барысында шетел валютасындағы 
операция шетел валютасындағы сомаға операңия күніндегі 
жағдайында шетел валютасының ағымдағы айырбас бағамындағы 
атқарымдық валютаны қолдану арқылы ескеріледі.

ҚСХҚЕС сэйкес операцияны мойындау өлшемдері алғаш рет 
орындалған күн операция күні болып табылады. Іс жүзінде 
операция күніне нақты бағамға тең айырбас бағамы жиі 
қолданылады: мысалы, бір апта немесе бір айдың ішіндегі орташа 
бағам сәйкес кезең ішіндегі шетел валютасында орындалған 
барлық операцияларға қолданылуы мүмкін. Дегенмен, егер 
айырбас бағамы айтарлықтай түрақсыз болса, кезең үшін орташа 
бағамды қолдану орынды емес.
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Айырбас бағамындағы өзғерістер шетел валютасындағы 
қолдағы бар немесе тиесілі ақшалай қаражат немесе ақшалай 
қаражаттың баламаларының мәніне ықпал етуі мүмкін.

Осындай бағамдағы айырмашылықты үсыну тәртібін 2 
ҚСХҚЕС анықтайды.

Бүл өзгерістер ақшалай қаражат қозғалысын бермесе де, 
айырбас бағамы өзгерісінің қолдағы бар немесе тиесілі шетел 
иалютасындағы ақшалай қаражат немесе ақшалай қаражат 
баламаларының мэніне ықпалы есептік кезеңнің басында жэне 
аяғында ақшалай қаражат немесе ақшалай қаражаттың 
баламаларын салыстырып тексеру үшін ақшалай қаражат 
қозғалысы туралы есепте көрсетіледі. Бүл сомалар операңиялық, 
инвестициялық жэне қаржылық қызметтен болатын ақшалай 
қаражат ағындарынан бөлек беріледі.

Баптың теңгерімдік қүны басқа да сэйкес келетін ҚСХҚЕС 
талаптарын ескере отырып анықталады. Мысалы, негізгі қүралдар 
эділ қүн бойынша немесе тарихи қүн бойынша

«Жылжымайтын мүлік,гимараттар мен жабдъщтар» 17 
ҚСХҚЕС сэйкес бағалануы мүмкін. Теңгерімдік қүнның эділ қүн 
немесе тарихи қүн бойынша анықталатынына қарамастан, сома 
шетел валютасында анықталған болса, одан эрі оны осы 
Стандартқа сәйкес атқарымдық валютаға аудару қажет.

Кейбір баптардың теңгерімдік қүны екі немесе одан көп 
соманы салыстыру арқылы анықталады. Мысалы, сатуға арналған 
қорлардың теңгерімдік қүны «Сақтаулы қорлар» 12 ҚСХҚЕС 
сэйкес өзіндік қүн немеес таза өткізу қүны секілді екі мэннің ең 
азы болып табылады. Осылайша, «Ақшалай қаражат 
туындатпайтын активтердің қүнсыздануы» 21 ҚСХҚЕС сәйкес 
қүнсыздану белгілері бар активтің теңгерімдік қүны келесі 
сомалардың ең азына теңдестірілуі тиіс: оның болуы мүмкін 
шығынын ескергенге дейінғі теңгерімдік қүнга немесе оның 
қызметінің орны толтырылатын қүнға. Еғер мүндай актив 
монетарлық емес болса жэне шетел валютасында бағаланса, оның 
теңгерімдік қүны келесі жолмен салыстыру арқылы анықталады: 

Осы мәнді анықтау күніне валютаның айырбас бағамы 
бойынша аударылған (яғни, тарихи қүн бойынша бағаланатын 
баптар үшін бүл операңия күніндегі бағам болады) өзіндік қүн 
немесе теңгерімдік қүн (әрбір нақты жағдайға байланысты).Осы 
қүнды анықтау күніне валютаның айырбас бағамы бойынша
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аударылған (яғни, есептік күнге жабылу бағамы бойынша) 
қызметтің таза өткізу қүны немесе орны толтырылатын қүны (эрбір 
нақты жағдайға байланысты).

Осындай салыстырудың нәтижесінде қүнсызданудан болған 
шығын атқарымдық валютада мойындалып, шетел валютасында 
мойындалмайтын немесе керісінше жағдай туындауы мүмкін. 
Бірнеше айырбас бағамы болған жағдайда ақшалай қаражат ағыны 
бағалау күніне пайда болғандай, берілген операцияның немесе 
есептеу айырмасының ақшалай қаражат ағыны бойынша есеп 
айырысуыиың мүмкін болғаны қолданылады.

Бағам айырмасын мойындау

5 параграфта көрсетілгендей осы Стандарт шетел 
валютасындагы баптардың хеджирленуін қозғамайды. Хеджерлеуді 
есептеуге қатысты нүсқауларды, хеджерлеу есебі қашан 
қолданатындыгын анықтау өлшемдерімен қоса, 29 ҚСХҚЕС 
табуға болады.

(а) монетарлық баптар бойынша есептеу барысында немесе (Ь) 
монетарлық баптарды кезең ішінде немесе алдыңғы қаржылық 
есептілікте бастапқы мойындау барысында аударылған бағамнан 
өзгеше багам бойынша аудару барысында туындайтын бағам 
айырмашылығы, 37 параграфта баяндалған жағдайды қоспағанда, 
олар пайда болған кезең ішіндегі пайдада немесе шығында 
мойындалады.

Егер монетарлық баптар шетел валютасындағы операциялар 
нәтижесінде туындайтын болса жэне айырбас бағамы операцияны 
өткізу күні мен есептеуді жүргізу күнінің арасында өзгеретін болса 
бағамдық айырмашылық туындайды. Егер операция бойынша 
есептеу операция өткізілген кезеңде жүргізілсе, барлық бағам 
айырмашылығы осы кезеңде мойындалады. Дегенмен, егер 
операция бойынша есептеу келесі есептік кезеңде жүргізілсе, 
есептеу күнінне дейінгі әрбір кезеңде мойындалатын бағам 
айырмашылығы әрібір кезеңдегі айырбас бағамының өзгерісімен 
анықталады.

Ақшалай қаражат қозғалысы туралы есепте шетел 
валютасының айырбас бағамының өзгерісін есептеу тэртібі 26 
параграфта баяндалған.
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Егер монетарлық баптан болған пайда немесе тапшылық 
і ікелей таза активтердің/капнталдың күрамында 
іуіойындалатын болса, осындай пайданың немесе 
шіішылықдын әрбір валюталық күрауышы да тікелей таза 
іікгивтердің/капнталдың қүрамыпда мойындалады. Керісінше,
іч ер монетарлық емес баптан болған пайда немесе тапшылық 
пайда немесе тапшылықдың күрамында мойындалатын болса, 
осындай пайданың немесе тапшылықдың әрбір валюталық 
қүрауышы пайда немесе тапшылықдың қүрамында 
мойындалады.

Басқа ҚСХҚЕС кейбір пайда мен шығынның тікелей таза 
ііктнвтердің/капиталдың құрамында мойындалғанын талап етеді. 
Мысалы, 17 ҚСХҚЕС негізгі құралдарды қайта бағалау кезінде 
гуындайтын кейбір пайда мен шығынның тікелей таза 
лістивтердің/капиталдың құрамында мойындалғанын талап етеді, 
сгер мұндай актив шетел валютасында бағаланған болса, осы 
Стандарттың 27 (с) параграфы таза активтердің/капиталдың 
қүрамында мойындалатын, қайта бағалаудан кейінгі сома, 
бағамдық айырмаға экеп тірейтін, құн анықталғандағы күнгі бағам 
бойынша аударылғанын талап етеді.

Есеп беруші субъектінің шетел болімшесіндегі таза 
инвестицияларының бөлігі болып табылатын, монетарлық 
баптарға байланысты туындайтын бағам айырмашылығы (18 
параграфты қараңыз) есеп беруші субъектінің жеке қаржылық 
ссептілігінде пайда немесе зарадың қүрамында мойындалады 
мемесе шетел бөлімшесінің жеке қаржылық есептілігінде 
мойындалады (әрбір нақты жағдайға байланысты).

Еғер монетарлық бап есеп беруші субъектінің шетел 
болімшесіндегі таза инвестициясының қүрауышы болып табылса 
және есеп беруші субъектінің атқарымдық валютасында болса, 
шетел бөлімшесінің жеке қаржылық есептілігінде 32 параграфқа 
сэйкес бағам айырмашылығы туындайды. Еғер мүндай бап шетел 
бөлімшесінің атқарымдық валютасында болса, бағам 
айырмашылығы 32 параграфқа сәйкес есеп беруші субъектінің 
жеке қаржылық есептілігінде туындайды. Егер мұндай бап есеп 
беруші субъектінің де, шетел болімшесінің де атқарымдық 
валютасынан өзгеше валютада болса, 32 параграфқа сэйкес бағам 
айырмашьшығы есеп беруші субъектіиің жеке қаржылық 
ссептілігінде де, шетел бөлімшесінің жеке қаржылық есептілігінде
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де туындайды. Мұндай бағам айырмашылықтары шетел бөлімшесі 
мен есеп беруші субъектіні қамтитын, қаржылық есептілікте таза 
активтердің/капиталдың жеке кұрауышына сыныпталады (мысалы, 
шетел бөлімшесін шоғырландыру, үлестік шоғырландыру жэне 
үлестік қатысу арқылы қосатын қаржылық есептілікте).

Егер субъект өзінің есебін атқарымдық валютадан озғеше 
валютада жүргізетін босла, қаржылық есеитілікті дайындау сәтінде 
23-30 иараграфтарға сэйкес барлық сомалар атқарымдық валютаға 
аударылады. Бүл тиісті баптар басынан бастап атқарымдық 
валютада ескерілгенде алынатындай сомаларды атқарымдық 
валютада алуға мүмкіндік береді. Мысалы, монетарлық баптар 
атқарымдық валютаға жабылу бағамын пайдалана отырып 
аударылады, ал тарихи қүнмен есептелетін монетарлық емес баптар 
нәтижесінде олар мойындалған,операция күнгі айырбас бағамы 
бойынша аударылады.

Атқарымдық валютаның өзгерісі
Атқарымдық валюта өзгеру кезінде субъект жаңа 

атқарымдық валютаға байланысты аудару рәсімдерін осындай 
өзгеру күнінен бастап келешекте қолданады.

15 параграфта көрсетілгендей, атқарымдық валюта субъектіге 
қатысты негізгі оиерацияларды, оқиғалар мен жағдайларды 
көрсетеді. Осылайша, атқарымдық валютаны анықтағаннан кейін 
оны осындай негізгі операцияларда, оқиғалар мен жағдайларда 
өзгерістер пайда болғанда ғана өзғертуғе болады. Мысалы, тауар 
мен қызмет көрсетудің сату бағасына негізгі ықпал ететін 
атқарымдық валютанының өзгеруіне экеп соғуы мүмкін. 
Атқарымдық валюта өзгеруінің ықпалы келешекте ескеріледі. 
Басқаша айтқанда, субъект өзгеру күнінен бастап, барлық 
баптарды жаңа атқарымдық валютаға айырбас бағамы бойынша 
аударады. Осындай аударудың нәтижесінда алынған, монетарлық 
емес баптардың қүны олардың тарихи қүнымен есептеледі.
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ТАҚЫРЫП 5. ҚАРЫЗДАР БОЙЫНША 
ШЫҒЫНДАР -  5 ҚСХҚЕС

Экономикалық бірлік әлеуметтік те, коммерциялықта 
мақсаттарды көздейтін субъектілерді қамтуы мүмкін. Мысалы, 
үкіметтік тұрғын үй коммуналдық министрлігі кесімді бағамен 
тұрғын үй үсынатын субъектілерді де, тұрғын үй жайларын 
коммерциялық негізде үсынатын субъектілерді де қамтитын 
экономикалық бірлік болуы мүмкін.

Болашақ экономикалық пайдалар немесе сервистік әлеует

Активтер субъект үшін мақсатқа қол жеткізу қүралы болып 
табылады. Субъектінің мақсатына сәйкес тауар шығару немесе 
қызмет көрсету үшін қолданылатын, бірақ таза ақшалай қаражат 
түсімін қамтамасыз етпейтін активтер, көи жағдайда «Сервистік 
элеует» ретінде белгіленеді. Таза ақшалай қаражат түсімін 
қамтамсыз ету үшін пайдаланылатын активтер көп жағдайда 
«Болашақтағы экономикалық пайда» ретінде белгіленеді. Активтер 
бағытталуы мүмкін жалпы мақсаттарды белгілеу үшін осы 
Стандартта активтердің маңызды сипаттамасын бейнелейтін 
«Болашақтағы экономикалық пайда немесе сервистік элеует» 
термині қолданылады.

Мемлекеттік коммерциялық кәсіпорыидар

МКК коммуналдық қызмет көрсететін кәсіпорындар секілді 
сауда кәсіпорындарын да, қаржы институты секілді қаржы 
кәсіпорындарын да қамтиды. МКК задысында жекеше сектордагы 
осындай қызметпен айналысатын субъектілерден айырмашылығы 
жоқ. МКК әдетте, табыс табу мақсатында қызмет атқарады, 
алайда, олардың кейбірінің белгілі бір қоғамдық міндеттемелері 
болуы мүмкін, соған сәйкес олар жеке түлғалар мен топтарга тауар 
мен қызметті тегін немесе айтарлықтай өте төмен бағамен үсынуы 
қажет.

«Шогырландырылган және жеке каржыльщ есептілік» 
6ҚСХҚЕС қаржылық есептілікмақсатында бақылауға қатысты 
басшылықты анықтайды жэне олар МКК-ның басқа қоғамдық



сектор субъектісінің бақылауында бар-жоғын анықтауда 
басшылыққа алуы тиіс.

Таза активтер/капитал

Осы стандартта «Таза активтер/каиитал» термині қаржылық 
жағдай туралы есептегі қалдықты өлшеу үшін қолданылады 
(активтерден міндеттемелерді алганда).

Сыиыпталатын активтер
Сыныпталатын активтердің мысалдары офистер, емхана 

ғимараттары, жол, көпір жэне электростанциялар сияқты 
инфрақүрылымдық активтер, Сонымен қатар, пайдалану немесе 
сатуға дайындау үшін айтарлықтай уақытты талап ететін қорлар 
болып табылады. Қысқа мерзім аралыгында күнделікті өндірілетін 
басқа инвестициялар мен қорлар жіктелетін активтер болып 
табылмайды. Тағайындалуы немесе сату бойынша пайдалануға 
дайын активтер сыныпталатын активтерге жатпайды.

Активті алуга, қүрылысына немесе өндіруге тікелей 
байланысты қарыздар бойынша шығын, егер сыныпталатын 
активке шығын шықпаса, болдырмауға болатын қарыздар 
бойынша шыгын болып табылады. Субъект нақты сыныпталатын 
активті алу үшін ғана қарыз алган жағдайда, осы активке 
байланысты шығынды қиындықсыз анықтауға болады.

Керісінше жағдайда болдырмауға болатын, нақты қарыздар 
мен сыныпталатын активтер арасындағы тікелей байланысты және 
қарызды анықтау, қиындықтар туғызуы мүмкін. Осы тектес 
қиындықтар, мысалы, субъектінің қаржылық қызметі 
орталықтандырылған жағдайда туындайды. Қиындықтар субъект 
түрлі пайыздық мөлшерлеме бойынша қарыз алу үшін қаржы 
қүралдарының бірқатарын қолданған жағдайда жэне осы 
құралдарды түрлі негіздерде басқа өзіне қарайтын субъектілерге 
аударғанда да туындайды. Орталықтандырылған тәртіппен алынған 
қарыздарды экономикалық бірлік аясында басқа субъектілерге 
қарыз, грант немесе күрделі қаржыландыру түрінде беруге болады. 
Мүндай трансферттер пайызсыз болуы мүмкін немесе иайыздық 
төлем шығындарының тек бір бөлігінің ғана орнын толтыруды 
қарастыруы мүмкін. Қосымша қиындықтар (а) шетел 
валютасындағы немесе соған байланған қарыздарды пайдалану
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барысында, (Ь) субъект әсіре инфляциялық экономика жағдайында 
қызмет еткенде, (с) валюталык бағам құбылмалылығында 
туындайды. Нәтижесінде сыныпталатын активті алуға тікелей 
байланысты қарыздар бойынша шығынның көлемін анықтау 
қиындап, сараптамалық бағалауды қажет етеді.

Осы қаражат арнайы сыныпталатын активті алуға 
қарызға алынған аралықта, осы актив бойынша капиталға 
айналдыруға рұқсат етілғен қарыздар бойынша шығыннын 
сомасы, осы қарыз қаражатын уақытша инвестициялаудан 
түскен кез-келген инвестициялық пайданы шеғерғеннен 
кейінғі, осы қарыз бойынша кезең ішіндегі шыққан нақты 
шығын ретінде анықталуы тиіс.

Сыныпталатын активті қаржыландыру бойынша келісушілік 
субъектінің қарыз алуына жэне соған байланысты шығынның осы 
қаражаттың бір бөлігі немесе түгелімен сынапталатын активке 
шыққан шығын ретінде пайдаланудан бүрын туындауына әкеп 
соқтыруы мүмкін. Мүндай жагдайларда қаражат сыныпталатын 
активтің жүмсалуына дейін уақытша инвестициялануы жиі мүмкін 
болады. Кезең ішінде капиталға айналдыруға рүқсат етілген 
қарыздар бойынша шығынды анықтау барысында, осындай 
қаражат бойынша алынған кез-келген инвестициялық түсім 
қарыздар бойынша шыққан шығыннан үсталынып қалады.

Қаражат жалпы мақсаттар үшін қарызға алынған және 
сыныпталатын активтерді алуға жүмсалған межеде, капиталға 
айналдыруға рүқсат етілген қарыздар бойынша шығын, осы 
активке шыққан шыгынды капиталға айналдыру 
молшерлемесін қолдану арқылы анықталуы тиіс. Капнталға 
айналдыру молшерлемесі сыныпталатын активті алуға 
арнайы алынған қарыздарды қоспағанда, субъектініңосы 
қарыздар бойынша осы кезең ішіндегі берешегінің қалдығына 
қатысты қарыз бар бойынша шығынның орташа сарапталған 
мәні болуы тиіс. Кезең ішіндегі капиталға айналдырылған 
қарыздар бойынша шығынның сомасы осы кезең ішінде 
қарыздар бойынша шыққан шығынның сомасынан аспауы 
тиіс.

Субъектінің өз қарызы болып табылатын қарыздардың 
шығынын ғана капиталға айналдыруға рүқсат етіледі. Егер 
бақылаушы субъект бақылауындағы субъектіге қарыздар бойынша 
шығынды тасымалдаусыз немесе ішінара тасымалдау арқылы
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берілетін қарыз алатын болса, бақылаушы субъект тек өзіне 
қабылдаған қарыздар бойынша шығынды ғана капиталға 
айналдыра алады. Егер бакылаудағы субъект пайызсыз капитал 
салымын немесе грант алатын болса, онда ешқандай қарыз 
бойынша шығынды өтемейді, соның нәтижесінде осындай 
қайсыбір болмасын шығынды капиталға айналдырмайды.

Егер бақылаушы субъект бақылауындағы субъектіге ішінара 
мөлшерлемемен қаражат аударатын болса, бақылаушы субъект өзі 
өтейтін қарыздар бойынша шығынның үлесін капиталға 
айналдыруына болады. Экономикалық бірлік қаржылық 
есептілігінде сыныпталатын активтегі қарыз бойынша шығынның 
толық көлемін капиталға айналдыруы мүмкін, егер шоғырландыру 
барысында бақылаушы субъект капиталға айналдырған 
шығындарды алып тастау үшін тиісті түзетулер жүргізілсе.

Егер бақылаушы субъект бақылауындағы субъектіғе ақшалай 
қаражатты тегін аударса, бақылаушы субъекті де, бақылаудағы 
субъекті де қарыздар бойынша шығынды капиталға айналдыру 
өлшемдеріне сай келмейді. Дегенмен, экономикалық бірлік 
қарыздар бойынша шығынды капиталға айналдыру өлшемдеріне 
сай келсе, сыныпталатын активтегі қарыз бойынша шығынды 
капиталға айналдыра алады.Кейбір жағдайларда қарыздар 
бойынша шығынның орташа сарапталған мэнін анықтау 
барысында бақылаушы субъектінің де, бақылаудағы субъектінің де 
қарыздарын енгізген орынды; басқа жағдайларда әрбір 
бақылаудағы субъект өзінің қарыздарына қатысты қарыздар 
бойынша шығынның орташа сарапталған мэнін пайдаланғаны 
дұрыс болады.

Орны толтырылатын сомадан сыныпталатын активтің 
теңгерімдік қүнының асып кетуі.

Орны толтырылатын сомадан немесе таза өткізілу кұнынан 
сыныпталатын активтің теңгерімдік құнынан асып кеткен кезде, 
«Ақшалай қаражат туындатпайтын активтердің құнсыздануы» 21 
ҚСХҚЕС немесе «Ақшалай қаражат туындататын активтердің 
құнсыздануы» 26 ҚСХҚЕС талаптарына сәйкес, нақты жағдайға 
байланысты теңгерімді құн ішінара немесе толығымен шығынға 
жазылады. Белгілі бір жағдайларда ішінара немесе толығымен
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шығынға жазудың көлемі сол стандартарға сәйкес қалпына 
келтіріледі.

Сыныпталатын активке шыққан шығын ақшалай төлеммен, 
басқа активтерді берумен немеес пайыздық міндеттемелерді 
қабылдаумен берілғен шығындарды ғана қамтиды. Қарыздар 
бойынша бұрынырақ капиталға айналдырылған шығындарды 
ескергендегі, кезең ішіндегі активтің орташа теңгерімдік құны, 
эдетте осы кезеңде капиталға айналдыру мөлшерлемесі 
қолданылатын шығын сомасына негізді түрде жуықтастырылу 
болып табылады.

Активті мақсаты бойынша пайдалануға немесе сатуға 
дайындыққа қажетті қызмет тек нақты актив құруды ғана 
қамтымайды. Оған активті нақты кұрудың алдындығы жүргізілген 
техникалық жэне экімшілік жүмыстар да, мысалы, рүқсат алуға 
қатысты қызмет жатады. Дегенмен, осы орайда активтің жағдайын 
өзгертетін өндіріс немесе жетілдіру болмаса, мүндай қызметке 
активті иелену жатпайды. Мысалы, жер телімін қүрылысқа 
дайындау жүргізіліп жатқанда, қарыздар бойынша шыққан шығын 
тиісті жүмыстарды жүргізу кезеңінің ішінде капиталга 
айналдырылады. Дегенмен, соғылу үшін алынган жерде ешқандай 
дайындық жүмыстары жүргізілместен, иелікте қалса, сол кездегі 
қарыз бойынша шыққан шығындар капиталға айналдыруға 
жатпайды.

Капиталға айналдыруды тоқтата түру

Қарыздар бойынша шығынды капиталға айналдыру нысананы 
жетілдіру бойынша белсенді жүмыс біраз уақытқа үзілетін болса 
тоқтатыла түруы тиіс жэне шығындарға жатқызылуы тиіс.

Активті мақсаты бойынша пайдалануға немесе сатуға 
дайындауға қажетті қызмет үзіліп қалғанда, қарыздар бойынша 
шығын үзақ мерзім ішінде шығуы мүмкін. Мүндай шығындар 
аяқталмаған нысаналарды үстауға арналған шығындар болып 
табылады және капиталға айналдыруға жатпайды. Дегенмен, 
қарыздар бойынша шығынды капиталға айналдыру техникалық 
немесе экімшілік жүмыстар жүргізіліп жатқан кезде 
тоқтатылмайды.

Сондай-ақ қарыздар бойынша шыгынды капиталға 
айналдыру, уақытша тоқтатып қою активті мақсаты бойынша
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пайдалануға немесе сатуға дайындау үдерісінің қажетті бөлігі 
болып табылатын жағдайда, тоқтатылмайды. Мысалы, капиталға 
айналдыру қорларды қажетті кемеліне келтіргенге дейін қажетті 
едәуір мерзімге созылады немесе судың жоғары деңгейі көпір 
салуды тоқтататындай мерзімге созылады, егер осы географиялық 
аймақ үшін көрсетілген кезең ішіндегі судың жоғары деңгейі 
қалыпты жағдай болып табылса.

Капиталға айналдыруды тоқтату

Сыныпталатын активті мақсаты бойынша пайдалануға немесе 
сатуға дайындауға қажетті барлық жүмыстар аяқталған кезде, 
қарыздар бойынша шығынды капиталға айналдыру тоқтатылады.

Активті мақсаты бойынша пайдалануга немесе сатуға дайын 
деп есептеледі, егер күнделікті экімшілік жүмыс элі жүргізіліп 
жатқанымен, оның нақты қүрылысы аяқталса. Егер сатып алушы 
немесе пайдаланушының талаптарына сәйкес нысананы безендіру 
секілді шамалы түзетулер гана қалса, бүл жүмыстың толығымен 
аяқталғаннын білдіреді.

Сыныпталатын активтің қүрылысы бөліп-бөліп 
аяқталған кезде, әрбір бөлік басқа бөліктің қүрылысы 
жалғасып жатқанда да пайдаланыла береді, активтің берілғен 
бөлігінің мақсаты бойынша пайдалануға немесе сатуға 
дайындауға қажетті барлық жүмыстар аяқталған кезде 
қарыздар бойынша шығынды капиталға айналдыру 
тоқтатылады.

Әрбір жеке пайдалануға жарамды, бірнеше ғимараттан 
түратын бизнес-орталық, басқа бөліктерінің қүрылысы жалғасып 
жатқанда, басқа бөліктерін пайдалана беруге болатын, 
сыныпталатын активтің мысалы бола алады. Қандай да бір 
болмасын бөлігі пайдаланылмай түрып, толығымен аяқталуы тиіс 
сыныпталатын активтің мысалы (а) аурухана түгелімен салынып 
біткеннен кейін ғана пайдалануға болатын ауруханананың ота 
жасау бөлімі; (Ъ) түрлі төлімдерінде бірізді технологиялық 
әдерістер қатары жүзеге асырылатын ағынды суларды тазалау 
зауыты; (с) жолдың айнымас бөліғі болып табылатын көпір 
қүрылысы болып табылады.
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ТАҚЫРЫП 6. ШОҒЫРЛАНДЫРЫЛҒАН ЖӘНЕ ЖЕКЕ 
ҚАРЖЫЛЫҚ ЕСЕПТІЛІК -  6 ҚСХҚЕС

Қоғамдық сектордағы басқа субъектілердің меншігінде 
толығымен немесе ішінара болатын көптеген бақылаушы 
субъектілер мемлекет қызметінің маңызды секторларын немесе 
бағыттарын қамтиды жэне осы Стандарттың мақсаты осындай 
субъектілерді шоғырландырылған қаржылық есептілік ұсынудан 
босату болып табылады. Бұл жағдайдабелгілі бір 
пайдаланушылардың ақпараттық қажеттіліктері тек мемлекет 
деңгейінде ғана шоғырландырылған қаржылық есептілікпен 
қамтамасыз етілмейді. Көптеген елдерде мемлекеттер осыны 
мойындап, осындай субъектілердің қаржылық есептілігіне 
қойылатын талаптар заңмен анықталған.

Кейбір жағдайларда экономикалық бірлік өзінің құрамына 
бірқатар мерзімаралық бақылаушы субъектілерді қамтуы мүмкін. 
Мысалы, Денсаулық сақтау министрлігі соңғы бақылаушы субъект 
болуы мүмкін кезде, биліктің жергілікті немесе аймақтық 
деңгейіндегі мерзімаралық бақылаушы субъектілердің де болуы 
мүмкін. Әрбір үкіметтеғі есептілікке қойылатын талаптар, қандай 
субъектілер шоғырландырылған қаржылық есептілікті үсынуы тиіс 
(немесе міндетінен босатылғанын) екендігін айқындауы мүмкін.

Сірә, пайдаланушылары бар болуы мүмкін, мерзім аралық 
бақылаушы субъекті үшін есептіліктің арнайы талаптары 
шоғырландырылған есептіліктің дайындалуын қарастырмаған 
жағдайда, мерзімаралық бақылаушы субъектілер 
шоғырландырылған қаржылық есептілікті дайындап, жариялауы 
тиіс. 16 параграфқа сәйкес шоғырландырылған қаржылық 
есептілікті үсынбайтын болып шешкен бақылаушы субъект жеке 
қаржылық есептілікті үсынады, 58-64 параграфтардың 
талаптарына сәйкес эрекет етеді.

Шоғырландырылған қаржылық есептілікті қолдану аясы

Шоғырландырылған қаржылық есептілік 21 параграфта 
көрсетілгендерді қоспағандағы, бақылаушы субъектінің 
бақылауындағы барлық субъектілерді қамтуы тиіс.Бақылаушы 
субъект егер (а) бақылауындағы субъект алынған сәттен бастап, тек 
он екі ай өткізу мақсатымен алынып, үсталанатындықтан, оны
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бақылау уақытша сипатқа ие екендігіне және (Ь) менеджмент 
белсенді түрде сатып алушыны іздеп жүргеніне куәлік болғанда 
шоғырланудан алынып тасталуы тиіс.

Осындай бақыланатын субъектілер қаржы қүралдары ретінде 
сыныпталып, ескеріледі. «Қаржы ңүралдары:ұсьшу» 28 ҚСХҚЕС , 
«Қаржы цүралдары:мойындау және багалау» 29

ҚСХҚЕС және «Қаржы цүралдары:ашып көрсету» 30 
ҚСХҚЕС қаржы қүралдарын сыныптау мен ескеру бойынша 
нүсқауларды қамтиды.

Уақытша бақылау мысалы ретінде бақылаудағы субъектіні он 
екі ай ішінде өткізуге деген берік ниетпен алу болып табылады. Бүл 
экономикалық бірлік алынған кезде, оның қызмету сатып 
алушының қызметінен өзгеше болғандықтан, оның ішіндегі 
субъекті де шығып кетуі тиіс жағдайларда да орын алуы мүмкін. 
Уақытша бақылау еғер бақылаушы субъект бақылауындағы 
субъектіні бақылауды басқа субъектіге беруге ниеттенгенде де 
орын алады, мысалы, үлттық үкімет бақылау субъектісіндегі өзінің 
үлесін жергілікті өзін-өзі басқару органына беруі мүмкін. Мүндай 
ерекшелікке қүқықты болу үшін, бақылаушы субъект уақытша 
бақылаудағы субъектіні өткізу туралы ресми жоспарын жүзеге 
асыру ниетін немесе оны одан эрі бақылаудан бас тартатынын 
нақты жэне анық көрсетуі тиіс. Субъектінің осы шара бойынша 
ресми жоспары болып, осы жоспардан бас тартуға қандай да 
болмасын шынайы мүмкіндік болмаса, басқа субъектіні өткізу 
немесе өзінің бақылауынан шығаруға ниеті бар деп есептеледі.

Бақылаудағы субъект, тек инвестор еншілес капиталдың 
үйымы, сенімді үлес пүл сенімгерлігі немесе үқсас үйым 
болғандықтан ғана шоғырландырудан шығарылмайды.

Бақылаудағы субъект, оның қызметі экономикалық бірлік 
ішіндегі басқа субъектілердің қызметінен өзгеше болғандықтан, 
мысалы, МКК басқа бюджеттік секторларымен бірге 
шоғырландыру барысында өзгеше болғандықтан 
шоғырландырудан шығарылмайды. Сәйкес ақпарат осындай 
бақылаудағы субъектілерді шоғырландырылған есептілікке қосу 
арқылы және шоғыландырылған қаржылық есептілікте 
бақылаудағы субъектілердің түрлі қызметі туралы ашып көрсету 
арқылы үсынылады. Мысалы,
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«Сегменттік есептілік» 18 ҚСХҚЕС қарастырылған 
ақпаратты ашып көрсету экономикалық бірлік ішіндегі түрлі 
қызмет түрлерінің маңыздылығын түсіндіруге көмектеседі.

Қаржылық есептілік мақсатымен басқа субъектіні 
бақылауға алу

Қаржылық есептілік мақсатында бір субъект екінші субъектіге 
бақылау жүргізеді ме деген мәселе осы Стандарттағы бақылау 
апықтамасынан жэне эрбір жеке жағдайда нақты шарттардан 
шығатын пайымдаманың пэні болып табылады. Яғни, екі 
субъектінің арасындағы өзара қатынас сипаттамасын қарастырган 
жөн. Атап айтқанда, осы Стандартта бақылау түсінігін анықтайтын 
екі түсты қарыстырған жөн.

Бақылау дегеніміз өкілеттік (басқа субъектінің қаржылық жэне 
операциялық саясатын басқару) жэне пайда (бақылаушы 
субъектінің басқа субъекті қызметінен пайда алу мүмкіндігімен 
берілген).

Бақылауды орнату мақсаты бақылаушы субъектінің басқа 
субъекті қызметінен пайда алуы болып табылады. Мысалы, 
субъект (а) басқа субъектінің қызметінен үлестірім түрінде пайда 
алуы мүмкін (мысалы, дивиденттер) жэне (Ь) элеуетті шығын 
тәуекеліне үшырағыш болуы мүмкін. Басқа жағдайларда субъект 
басқа субъектіден ешқандай қаржылық пайда алмауы мүмкін, бірақ 
басқа субъектінің жүмысын өзінің мақсатына қол жеткізу үшін 
бағыттай алатын қабілетінен пайда түсіруі мүмкін. Субъект басқа 
субъектінің қызметінен қаржылық та, қаржылық емес те пайда 
алуы мүмкін. Мысалы, МКК бақылаушы субъектіге дивиденттер 
төлеп, бір мезгілде оның әлеуметтік саясат саласындағы кейбір 
мақсаттарына қол жеткізуіне көмектесе алады.

Қаржылық есептілікті қүрастыру мақсатындағы бақылау

Қаржылық есептілік мақсатындағы бақылау субъектінің басқа 
субъектінің қаржылық жэне операңиялық саясатын басқару 
қабілетінің нэтижесінде туындайды жэне бүл үшін субъектінің 
басқа субъектіде акңиялардың басым бөлігінің немесе басқа 
активтердің иегері болу талабы міндетті емес. Бақылай алу қабілеті
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шын мэнінде болуы тиіс. Яғни, субъектінің қолында заңмен немесе 
басқа бір ресми келісіммен расталған осындай билігі болуы тиіс.

Егер сол үшін заңда өзгерту немесе келісімдерді қайта жасасу 
қажет болатын болса, бақылай алу қабілеті шын мэнінде бар деп 
есептелмейді. Бүл орайда, басқа субъектіні бақылау өкілеттігінің 
болуы, іс тәжірибесінде осы өкілеттікті қолдану ықтималдығы 
қаншалықты зор екендігіне байланысты емес.

Осылайша, бақылаудың болу дерегі субъектіні басқа 
субъектінің күнделікті операңиялық қызметін басқаруға (немесе 
оған қатысуға) міндеттемейді. Көп жагдайларда, субъект өзінің 
басқа субъектіні бақылау өкілеттігін бақылаушы субъект пен 
бақылаудағы субъект арасында бүзушылық немесе келісімді 
қайтарып алу орын алғанда ғана жүзеге асырады.

Мысалы, үкіметтік министрліктің темір жол бірлестігінде МКК 
ретінде қызмет ететін өз үлесі болуы мүмкін. Темір жол 
бірлестігіне дербес қызмет етуге рүқсат етілген, солай бола түра 
ол мемлекеттің қаржылық қолдауына сүйенеді, бірақ мемлекеттік 
кепілдік арқылы алынған несиелер арқылы айтарлықтай капитал 
тапты. Темір жол бірлестігі бірнеше жылдар бойы үкіметке 
дивиденттер төлеген жоқ. Мемлекет темір жол басқару органының 
басым бөлігін тағайындап, орнына алуға өкілетті. Мемлекет өзінің 
басқару органының мүшелерін орнынан алу өкілеттігін ешқашан 
пайдаланбаған жэне мемлекеттің темір жол торабының жүмысына 
бүрынғы араласу жағдайларына сайлаушылардың сезімталдық 
эрекетіне байланысты одан бас тартады. Бүл жағдайда, бақылау 
жүргізу өкілеттігі шын мәнінде бар болып табылады, бірақ орын 
алып отырған жағдайларда бақылаушы субъект пен бақылаудағы 
субъект арасында, бақылаушы субъект басқарудағы субъектінің 
үстінен өзінің билік өкілеттігін жүргізуді ақтайтын оқиға орын 
алған жоқ. Сәйкесінше, бақылау өкілеттігі жеткілікті 
болгандықтан, бақылаушы орган осы өкілеттікті жүзеге 
асырмауды каласа да, бақылау бар.

Субъектінің иелігінде (а) акңия сатып алуга сендірме 
(варрант), (Ь) акңия алуға опциондар, (с) әдеттегі акцияга 
айырбасталатын қарыздық жэне үлестік қүралдар болуы мүмкін 
немесе әлеуетінде ((1) пайдалану, айналдыру барысында субъектіге 
дауыс күқығын беру немесе үшінші тараптың басқа субъектінің 
қаржылық және операциялық саясатын бақылау үшін дауыс
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қүқығын (дауыстың әлеуетті кұқықтары) азайту мүмкіндігі бар 
үқсас қүралдар болуы мүмкін.

Үшінші субъекті дауысының элеуетті қүқықтарын қоса 
алғандағы, шын мэнінде бар немесе айырбасталатын дауыстың 
олеуетті қүқықтарының болуы немесе нэтижесі субъектінің басқа 
субъектінің қаржылық жэне операңиялық саясатын бақылау 
окілеттігі барлығын бағалау барысында ескеріледі. Егер, мысалы, 
келешекте қайсыбір күн немесе оқига болғанға дейін өткізілуі 
иемесе айырбасталуы мүмкін емес болса, дауыстың элеуетті 
қүқықтары шын мэнінде бар немесе айырбасталатын болып 
табылмайды.

Дауыстың элеуетті қүқықтары бақылауға септігін тигізетіндігін 
багалау барысында, субъект басшылықтың қүқықты өткізу немесе 
айырбастау туралы ниеті мен қаржылық мүмкіндіктерін 
қоспағандағы, барлық деректер мен жағдайларды (дауыстың 
әлеуетті қүқықтарын өткізу шарттарын жэне жеке немесе бірге 
қарастырылатын басқа да шарттық міндеттемелерді қоса
алғандагы) зерттейді.

Жекелеген заңдық өкілеттіктің болуы өз алдына субъектіні 
басқа субъекті тарапынан бақылаудан босатуды білдірмейді.
Мысалы, Мемлекеттік статистикалық басқарма, әдетте, заңмен 
бекітілген үкіметтен дербес қызмет ету қүқығына ие. Яғни,
Мемлекеттік статистикалық басқарма мемлекет немесе басқа орган 
тарапынан рүқсатсыз ақпарат алуға жэне өзінің зерттеу
нэтижелерін жариялауға қүқығы бар. Бақылаудың болуы субъектіні 
басқа субъектінің күнделікті қызметі үшін немесе берілғен субъект 
өзінің кәсіби қызметін қалай атқырып отырғаны үшін жауапты 
болуға міндеттемейді.

Субъектінің басқа субъектінің қаржылық жэне операциялық 
саясатына қатысты шешім қабылдау үдерісін басқару қүқығы оз 
алдына осы Стандартта анықталған түрінде бақылауды
қамтамасыз етуге жеткіліксіз болып табылады. Бақылаушы
субъект оның қызметінен пайда алатындай етіп, шешім қабылдау 
үдерісіи басқаруға қабілетті болуы тиіс, мысалы, өз мақсатына қол 
жеткізу үшін басқа субъектіге онымен бірге бір экономикалық 
шеңбер ішінде бірлесіп қызмет етуге мүмкіндік беру арқылы. 
Осылайша, «Бақылаушы субъект» жэне «Бақылаудағы субъект» 
анықтамасына қатынастары, мысалы жоюшы мен жойылатын
субъект қатынастары немесе қарыз беруші мен алушының
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арасындағы қатынастары, шектен тыс шығатын субъектілер 
жатпайды. Осыған ұксас, сенім білдірген қормен қатынасы 
әдеттегі жауапкершілік шегінен шықпайтын өкілетті тұлға, осы 
Стандарт бойынша сенім білдірғен қорға бақылауды жүзеге 
асырушы түлга ретінде қарастырылмайды.

Басқару мен сатып алуға өкілеттік

Үкіметтер мен олардың мекемелері өздерінің егеменділік 
қүқығын пайдалана отырып, көптеген субъектілердің қылыгын 
реттеуге қүқықты. Басқару мен сатып алу өкілеттігі қаржылық 
есептілік мақсатындағы бақылауды білдірмейді.

Қаржылық есептілікті дайындау мақсатында бақылаудың 
болуын анықтау

Қоғамдық сектор субъектілері өздерінің кейбір мақсаттарына 
қол жеткізу үшін басқа субъектілер қүруы мүмкін. Кейбір 
жағдайларда субъектінің бақылауда екендігі айқын көрінеді, 
нэтижесінде ол шоғырландырылған есптілікте корсетілуі тиіс. 
Басқа жағдайларда оның айқын болмауы мүмкін. 39 жэне 40 
параграфтарда қаржылық есептілікте көрсетілуі тиіс бақылаудың 
бар-жоғын анықтауға көмектесетін нүсқаулар қамтылған.Екі 
субъектінің қатынасын қарастыру барысында бір субъектінің 
екіншісіне бақылау жүргізетініне анық куэлік болмаса, келесі 
қүқықтық шарттардың біреуі немесе пайда алу шарттарының біреуі 
болған жағдайда бақылаудың бар екендігін болжауға болады.

Қүқықтық шарттар

Субъект бақылауындағы субъектілер арқылы тікелей немесе 
жанама дауыс беретін акңияларға иегер болады.Субъектінің 
директорлар кеңесі мүшелерінің немесе баламалы басқару 
органының көптеген мүшелерін тағайындаудың немесе орнынан 
алудың заңмен берілген немесе қолданыстағы заңның шеңберінде 
жүзеге асатын қүқығы бар, ал басқа субъектіні бақылау, осы 
кеңестің немесе органның тарапынан жүзеге асады.

Субъект дауыстардың басымына ие немесе басқа субъектінің 
жалпы жиналысында көпшіліктің дауысын анықтау мүмкіндігіне
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ие. Субъект директорлардың немеее баламалы басқару органының 
жиналыстарында баеым дауысқа ие, ал басқа субъектіні бақылауға 
алу осы кеңестің немесе органның тарапынан жузеге асырылады.

Құкыктық көрсеткіштер
Субъект басқа субъектінің ағымдағы шығындарының сметасы 

мен капитал салымына тыйым сала алады.
Субъект басқа субъектінің басқару органының шешімдеріне 

тыйым сала алады, оларды бұзып немесе өзгерте алады.
Субъект басқа субъектінің баеты қызметкерлерін қызметке 

алып, қайта тағайындап немесе жұмыстан шығара алады.
Басқа субъектінің құқықтары заңмен бекітілген және 
шектелген.

Субъект басқа субъектінің қаржылық немесе операциялық 
саясатын басқару құқығын беретін, осы субъектінің «Алтын 
акциясының»1 (немесе баламасының) иегері бола алады.

Пайда көрсеткіштері

Субъект басқа субъектінің таза активтерін/капиталын ұдайы 
қолданыстағы құқықпен тікелей немесе жанама иелене алады.

Субъект жою жағдайында немесе жоюдан басқа үлестірім 
барысында басқа субъекті активтерінің/капиталының маңызды 
болігін иеленуге қүқығы бар.

Субъект басқа субъектінің қызметін әз мақсаттарына қол 
жеткізу үшін өзара эрекетке бағыттай алады.

Субъект басқа субъектінің қалдықтық теңгерімдік 
міндеттемелері үшін жауапкершілігін көтере алады.

Бақылаушы субъект бақылауындағы субъектінің қаржылық 
жэне операциялық саясатын басқару өкілеттігін жоғалтқан кезде 
бақылауды, осылайша, оның қызметінен пайда алуды да 
жоғалтады. Бақылауды жоғалту шексіз немесе салыстырмалы 
иегерліктің өзгеруі немесе сақталуы барысында орын алуы мүмкін. 
Бұл, бақылаудағы субъект мемлекеттік, сот, экімшілік немесе 
реттеу органдарының тарапынан бақыланғанда да орын алуы 
мүмкін. Ол, сондай-ақ, шарттық келісім нәтижесінде орын алуы 
мүмкін немесе, мысалы, шетел мемлекеті шетелдік бақылаудағы 
субъектінің операциялық активтерін, бақылаушы субъект 
бақылауындағы еубъектінің операциялық саясатын басқару
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кұқыгынан айырылатындай етіп, тәркілеуі мумкін. Бүл жағдайда, 
бақылауды болуы екіталай.

Шоғырландыру рәсімдері

Шоғырландырылған қаржылық есептілікті әзірлеу барысында 
бақылаушы жэне бақылаудағы субъектілердің қаржылық есебі 
ұқсас активтер бабын, міндеттемелерді, таза активтерді/капиталды, 
кірістер мен шығыстарды жолма-жол қосу арқылы біріктіріледі. 
Шогырландырылган қаржылық есептілік экономикалық бірлік 
туралы ақпаратты бірыңғай субъекті секілді беретіндей болу үшін, 
келееі қадамдарды жасау қажет:

-Бақылаушы органның эрбір бақылаудағы органдағы 
инвестицияларының теңгерімдік қүны жэне бақылаушы 
субъектінің таза активтеріндегі/капиталындағы үлесі (қаржылық 
есептіліктің компаниялардың бірігуіне қатысты, тиісті 
халықаралық немесе үлттық стандарты осының нәтижесінде 
туындайтын кез-келген гудвиллды есепке алу нүсқаулықтарын 
камтиды) шегеріледі;

-Шоғырландырылатын бақылаудағы субъектілердің кезең 
ішіндегі пайдасындағы немесе тапшылықындағы азшылықтың 
үлесі анықталады;

-Шогырландырылатын бақылаудағы субъектілердің кезең 
ішіндегі пайдасындағы немесе тапшылықындағы азшылықтың 
үлесі бақылаушы субъектінің таза активтерінен/капиталынан жеке 
есептеледі. Таза активтердегі/капиталдағы азшылықтың үлесі 
келесіден:

-Бастапқы біріктіру күніне азшылық үлесінің сомаларынан 
(қаржылық есептіліктің компаниялардың бірігуіне қатысты, тиісті 
халықаралық немесе ұлттық стандарты осы соманы есептеу тэртібі 
туралы нұсқаулықтарды қамтиты);

-Біріктіру күнінен бастап туындаған, субъектінің таза 
активтеріндегі/капиталындағы азшылықтың үлесінен түрады.

Әлеуетті дауыс қүқығы бар болғанда, бақылаушы субъекті 
мен азшылық үлесінің арасындағы пайданың/тапшылықдың 
үйлесімді үлесі және таза активтердің/капиталдың өзгерістері 
элеуетті дауыс қүқығының мүмкін болатын орындалуын немесе 
айырбасталуын көрсетпей, қолданыстағы қатысу үлесіне сүйеніп 
анықталады.
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Экономикалық бірлік шеңберіндегі субъектілер арасындағы 
есептеулер бойынша айырма, операциялар, кірістер мен шығыстар 
толығымен алынып тасталуы тиіс.

Экономикалық бірлік шеңберіндегі субъектілер арсындағы 
есептеулер бойынша айырма мен операциялар, (а) сатудан түскен 
пайда мен трансферттерді, (Ь) басқа бюджеттік өкілеттікті сатып 
алғаннан немесе алғаннан кейін мойындалған пайданы, сондай-ақ 
(с) шығыстарды жэне ((1) дивиденттерді немесе үқсас 
үлестірімдерді қоса алғанда, толығымен алынып тасталынады. 
Экономикалық бірлік аясындағы операциялардың нэтижесінде 
гуындаған жэне қорлар мен негізгі қорлар секілді, активтерде 
мойындалған пайда мен шығын толығымен алынып тасталынады.

Экономикалық бірлік аясындағы шығын шоғырландырылған 
есептілікте мойындалуды талап ететін қүнсыздануға меңзеуі 
мүмкін. Экономикалық бірлік аясындағы операциялардың 
нэтижесінде туындаған, пайда мен шығынды алып тастаудың 
нәтижесінде пайда болған уақыт айырмашылығын есептеу 
бойынша нүсқаулықтар.

Шоғырландырылған қаржылық есептілікті әзірлеу 
барыеында пайдаланылатын бақылаушы субъектінің және 
оның бақылауындағы субъектілердің қаржылық есептілігі бір 
күнде жасалуы тиіс. Егер бақылаушы орган мен бақылаудағы 
органның есеп берукүндері өзгеше болса, бақылаушы субъект 
шогырландыру мақсатында, көрсетілген дайындық шын 
мәнінде жүзеге асатындай болғанда, бақылаушы субъектінің 
есептілік күніне қосымша есептілікті дайындайды.

Шоғырландырылған қаржылық есептілікті дайындау 
барысында пайдаланылатын қаржылық есептілік бақылаушы 
субъектінің қаржылық есептілігінен өзгеше күнге эзірленген 
кезде, осы күнмен бақылаушы субъектінің қаржылық есептілігі 
эзірленген күннің арасында туындаған айтарлықтай операциялар 
мен оқиғалардың ықпалын ескеру үшін түзетулерді жасау қажет. 
Кез-келген жағдайда бақылаудағы субъектінің есеп беру күні мен 
бақылаушы субъектінің есеп беру күнінің арасындағы алшақтық 
үш айдан аспауы тиіс. Есептік кезеңдердің үзақтығы жэне есеп 
беру күндерінің арасындағы алшақтық кезеңнен кезеңге дейін 
өзгеріссіз қалуы тиіс.
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¥қсас жағдайларда осындай мәмілелер мен басқа да оқиғалар 
үшін шоғырландырылған қаржылық есептіліғі біркелкі есеп 
саясаты негізінде әзірленуі тиіс.

Егер топ қүрамындағы үйым үқсас жағдайлардағы осындай 
операциялар мен оқиғаларға қатысты шоғырландырылған қаржы 
есептілігін жасау үшін қабылданған есеп саясатынан өзгеше есеп 
саясатын пайдаланса, онда шоғырландырылған қаржылық 
есептілікті дайындау барысында оның каржылық есептілігі тиісті 
түрғыда түзетіледі.Еншілес үйымның кірістері мен шығыстары 
Халықаралық стандартында айқындалған сатып алу күнінен бастап 
шоғырландырылған қаржылық есептілікке кіргізіледі. Еншілес 
үйымның кірістері мен шығыстары сатып алу күніндегі бас 
үйымның шоғырландырылған қаржылық есебіндегі мойындалған 
активтер мен міндеттемелердің қүндылығына негізделеді. Мысалы 
үшін, сатып алу күнінен кейін толық табыстың шоғырланған 
есебінде мойындалған қүнсыздану шығындары сатып алынған 
күнгі шоғырландырылған қаржылық есептегі мойындалған 
қүнсызданған активтердің эділ құндарына негізделеді. Еншілес 
үйымның пайдалары мен шығындары бас үйымның еншілес 
үйымға жетекшілігінің тоқтатылуы күніне дейін «Валюталық бағам 
өзгерістерінің ықпалы» 4 ҚСБЕХС шоғырландырылған қаржылық 
есептілігіне енгізіледі.

Субъект бақыланатын субъект болуын тоқтатқан күннен 
бастап бүл 7 ҚСХҚЕС анықталған түрде субъектімен (Ь) немесе 8 
ҚСХҚЕС анықталған сонымен бірге тексерілетін субъектімен, ол 
қаржы қүралы сияқты есепке алынуы керек. 29 ҚСХҚЕС қаржы 
қүралдарын есепке алу бойынша нүсқаулардан түрады.

Субъект бақыланатын субъект болуын тоқтатқан мерзімнен 
бастап, инвестицияның теңгерімдік бағасы қаржы қүралын 
бастапқы бағалау кезінде өзіндік қүн ретінде қарастырылуы керек.

Азшылықтың үлесі таза актив/капиталдағы қаржылық 
жағдайы туралы шоғырландырылған есептілікте бақылайтын 
субъектінің таза актив/капиталынан бөлек қарастырылуы 
керек. Азшылықтың экономикалык бірліктегі пайдасы мен 
тапшылықы сол сияқты жеке карастырылуы керек.

Пайда немесе тапшылық және басқа толық табыстың эрбір 
бөлшегі бас үйымның акционерлік капиталына жэне азшылық 
үлестеріне жатқызылады. Азшылық үлестің дефицитті айырмаға
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ие болуына әкелетініне қарамастан, толық табыс бас үйым иелері 
мен азшылық үлеске иелеріне тиесілі.

Бірігіп бақыланатын субъектідегіі азшылық үлесінің шығыны 
азшылық үлесінің таза актив/капиталынан көп болуы мүмкін. 
Көбейту жэне азшылық үлесіне тиісілі қандай да бір келесі 
шығындар копшілік үлесіне бөлінеді, тек қана азшылық үлесіндегі 
шығынды жабу үшін қосымша инвестиция жүмыстарын жүргізу 
мүмкіндігі немесе міндеттемесі болған жағдайда ғана емес. Егер 
де, соңында басқарылатын субъект табысты көрсетсе, онда бүл 
табыс азшылық үлесіне қатысты көпшілік үлесінің шығын сомасы 
қайтарылмағанша көпшілік үлесіне болініп беріледі.

Егер еншілес үйымның айналыста азшылық үлеске ие жэне 
капитал ретінде сыныпталған жинақтық артықшылығы бар 
акциялары болса, онда бас үйым дивидендтер жарияланғанына не 
жарияланбағанына қарамастан, осы акциялар бойынша 
дивидендтер сомасына түзету жасағаннан кейін пайдадан немесе 
тапшылывдан өз үлесін есептеп шығарады.

ҚСХҚЕС сәйкес келетін қосып есептеу эдісін бірінші рет 
қолданып түрған бақылаушы субъектілер көптеген бақыланушы 
субъектілерді иелене алады, жэне олардың арасында көрінерлік 
айырмашылық бар болады. Сәйкесінше, шоғырландырылған 
қаржылық есептіліктің экономикалық бірлігін дайындау кезінде 
кейбір операциялар мен қалдық есептерді шығаруды қажет ететін 
қиыншылықтар пайда болуы мүмкін. Осы себептермен 65 
параграф экономикалық есеп ішінде субъектілер арасындағы 
операциялар мен қалдықты шығару туралы талаптарды алып 
тастайды.

Субъектілер 65 параграф талаптарын қабылдаса, 
экономикалық бірлік ішіндегі субъектілермен жүзеге асатын 
операциялар мен есептегі қалдықтар есептен тыс 
шығарылғаны туралы ақпаратты ашып көрсетулері керек.

6 ҚСХҚЕС (2000) уақытша ережелері экономикалық бірлік 
ішіндегі субъектілер арасында жүзеге асатын операциялар мен 
есептеулер бойынша қалдықты толықтай жою үшін оныц бірінші 
рет қолдану кезінен бастап 3 жылға дейін қолдану мерзімін береді.
6 ҚСХҚЕС бүрын қолданған субъектілер 6 ҚСХҚЕС (2000) 
бірінші қолдану күнінен бастап үш жылдық ауысу мерзімінде 
қолдана алады.



Күшіне ену күні

¥йым осы Стандартты 2008 жылғы 1 қаңтардан немесе осы 
күннен кейін басталатын жылдық кезеңдерге қатысты қолдануға 
тиіс. Стандартты мерзімінен бүрын қолдану қүпталады. Егер 
субъект осы Стандартты 2008 жылғы 1 қаңтарға дейін басталатын 
кезеңдерге қатысты қолданатын болса, ол мүны ашып көрсетуге 
міндетті.

Егер де субъект ҚСХҚЕС анықталғандай қосып есептеу эдісіне 
берілген мерзім күшіне енген уақыттан кейін қаржылық 
есептіліктің мақсатында ауысатын болса, берілген Стандарт жаңа 
есепке ауысатын және осы мерзімнен кейінгі уақытты қамтитын 
субъектінің жылдық қаржылық есептілігіне қолданылады.
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ТАҚЫРЫП 7. ҚАУЫМДАСҚАН СУБЪЕКТІЛЕРГЕ 
ИНВЕСТИЦИЯ САЛУ -  7 ҚСХҚЕС

Әділ құнның өзгертілуіндегі пайда мен тапшылықдагы 
өзгерістер орыналатын уақытты мойындаған әділ құнмен 
бағаланатын 1-параграфта анықт алынган үлестік қатысудың 
мойындалуы мен бағалаулар жетекшілігін 29 ҚСХҚЕС 
табуғаболады. Берілген Стандарт серіктестіктердің үлестік 
меншігін есептеуге арналған негіз болып табылады. Яғни бүл 
жерде инвестордың өзінің үлес меншігіне сәйкес кіріс пен 
шыгындардың қауіпін тудыратын басқа субъектке инвестиция салу 
кездері айтылынған. Стандарт тек қана инвестиция нысанасының 
капиталының (немесе олардың баламаларының) арнайы 
орнатылган қүрылымдық элементтердің инвестициялары үшін гана 
қолданылады. Капиталдың арнайы орнатылған қүрылымдық 
элементтеріне акционерлік капитал мен пайыздық капиталдың 
баламалық түрі, әсіресе меншікпен сенімді басқаратын қордағы 
пайлар, Сонымен қатар, инвестордың үлесі сенімді бағаланылатын 
капиталдыц басқа да қүрылымдық элементтері жатады.

Егер де капиталдың қүрылымдық элементтері дұрыс 
анықталмаған жағдайда, үлес меншігінің сенімді бағалануы мүмкін 
болмас.

Қоғамдық сектор субъектілері жасаған кейбір салымдарды 
инвестиция ретінде қарастыруға болады, бірақ олар үлес 
меншігіне құқық бермейді. Мысалы, қоғамдық сектордың 
субъектісі қайырымдылық ұжымы басқарып жэне меншігінде 
үстайтын аурухананың дамуына көзге тартарлық инвестиция 
жасай алады Негізінен өзара пайда келтірмейтін салым қоғамдық 
сектордың субъектісіне аурухананы көшіру кезіне қатысу мен 
қайырымдылық үжымының ортақ қаржысын қолдану сүрағында 
қоғамдық сектордың субъектісінің қол астында болып табылады. 
Алайда, қоғамдық сектор субъектісі орындаған салымдар үлестік 
меншік болып табылмайды, өйткені қайырымдылық үжымы 
қаржыландыру көзінің баламалық нұсқасын табуы мүмкін, 
сонымен, аурухананы кошіру кезінде қоғамдық сектордың 
субъектісіне кедергі келтіруі мүмкін. Осылайша қоғамдық 
сектордың субъектісі меншік үлесін иелену кезіндегі үтуды да 
алмайды жэне еш қатерге де ұшырамайды.
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Бақыланатын субъектісі жоқ субъектінің қаржылық 
есептілігінде, серіктестендірілген немесе біріккен эрекеттегі 
қатысушының үлесі бөлек қаржылық есептілік болып табылмайды.

Бөлек қаржылық есептілік (а) шоғырландырылган қаржылық 
есептілікке, пнвестнциялар үлестік қатынас есебінің эдісін 
қолдануы бойынша есепке алынатын (Ь) қаржылық есептілкке және 
біріккен шаралардағы қатысушының үлесі үйлесімді 
шоғырландыруы қаржылық есептілікке қосымша ретінде берілген. 
Болек қаржылық есептілік осы қаржылық есептілікке қосымша 
немесе бірге берілуі де, берілмеуі де мүмкін.

Субъектілер «Шоғырландырылған және жеке қаржылық 
есептілік» 6 ҚСХҚЕС 16 параграфына сәйкес, «Бірлескен 
қызметке қатысу» 8 ҚСХҚЕС 3 параграфына сәйкес, үйлесімді 
шоғырландыру немесе берілген стандарттың 19 (с) параграфында 
көрсетілген үлестік қатынасты есептеу эдісін қолдануынан 
босатылып, бөлек қаржылық есептіліктің жеке қаржылық есептілігі 
ретінде көрсете алады.

Айтарлықтай ықпал жасау
Инвестордың инвестиция жасалынатын нысанаға елеулі 

ықпалының болу немесе болмауы, осы Стандартта келтірілген 
«Айтарлықтай ықпал» үғымына анықтама беруге жэне инвестор 
мен инвестиция жасалатын нысана арасындағы қарым-қатынас 
өзгешеліктерінің сараптамасына негізделген иікірдің мэні болып 
табылады. Бүл Стандарт тек қана өз меншіктік мүддесін 
акционерлік капиталдың мүшесі түрінде немесе басқа капитал 
қүрылымы түрінде үстанатын қауымдастырылган компанияларға 
ғана қатысты.

Инвестор тарапынан айтарлықтай ықпалдың болуы әдетте 
төменде келтірілген бір немесе бірнеше эдістер арқылы расталады:

-Директорлар Кеңесіндегі немесе инвестициялау 
нысанасының үқсас басқару мекемесіндегі өкілеттілігі;

-Дивиденттер бойынша немесе үқсас таратылатын кірістер 
бойынша шешімдер қабылдауда қатысуды қоса отырып, саясат 
қүру үдерісінде

-Инвестор мен инвестициялау нысанасының арасындағы 
материалдық келісімдер;

-Басқару қызметкерлерімен алмасу;
-Маңызды техникалық ақпаратпен қамтамасыз ету.Егер 

инвестор меншіктік мүддесіне акция түрінде ие болатын болса,
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және тікелей немесе жанама түрде (мысалы бақыланушы субъект 
арқылы) инвестициялау объектісінде пайыз немесе одан да көп 
дауысқа иеленетін болса, егер мүның нақтылығы анық 
көрсетілмесе, онда бүл жағдайда инвестордың айтарлықтай 
ықпалға ие екендігін пайымдауға мүмкіндік береді. Және оған 
қарсы, егер инвестор тікелей немесе жанама түрде (мысалы 
бақыланушы субъектілер арқылы) инвестициялау объектісінде 20 
пайыз немесе одан да төмен дауысқа ие болатын болса, онда 
мүндай жағдай, егер мүндай ықпалдастық нақтылы дәлелденбесе, 
инвестордың айтарлықтай ықпалға ие еместігін пайымдауға жол 
береді. Басқа бір инвесторға тиесілі бақыланушы немесе ірі 
колемдегі акция пакетінің болуы міндетті түрде инвестордың 
айтарлықтай ықпалға ие болуын шектемейді.

Субъект (а) акцияларға жасалатын кепілдерге, (Ь) акцияларды 
сатып алуға арналған опциондарга, қарапайым акцияларга 
айналдырылуы мүмкін (с) үлескерлік немесе борышкерлік 
қүралдарға, немесе (сі) субъектіге қосымша дауыс беру қүқығын 
беру немесе басқа субъектінің қаржылай немес операциялық 
саясаты бойынша шешімдерді қабылдау кезінде басқа тараптың 
дауыс беру қүқығын төмендету (яғни дауысқа иеленудің әлеуетті 
қүқықтары) сияқты әлеуеттілікке ие. Қазіргі уақытта іске 
асырылатын және аударылатын дауыс беру қүқығына әсер ететін 
басқа тұлғаларға жататын бағалау кезінде ескерілетін кәсіпорындар 
эсерлікке ие. Егер потенциалды дауыс беру қүқығы болашақта іс- 
шара басталғанға дейін іске асырылатын жэне аударылатын 
болмаса ол іске асырылмайды.15. Дауыс берудің әлеуетті 
құқықтарының айтарлықтай ықпалға жасайтын салымын багалау 
кезінде субъект басшылықтың талабы мен жүзеге асыру немесе 
айналдыру бойынша қаржылық мүмкіндіктерінен басқа, элеуетті 
қүқықтарға әсер ететін барлық деректер мен жағдайларды (дауыс 
берудің әлеуетті қүқықтарын жүзеге асыру шарттары мен кез- 
келген басқа міндетті шарттарды қоса алғанда, жеке-жеке немесе 
бірге) зерттейді.Субъект осы инвестициялау нысанасының 
қаржылық немесе операциялық саясаты бойынша шешім 
қабылдауга қатысу өкілеттігін жоғалтқан кезде, инвестициялау 
объектісіндегі өзінің айтарлықтай ықпалын жоғалтады. 
Айтарлықтай ықпалды жоғалту абсолютті немесе жанама меншік 
деңгейінің өзгеруі арқылы немесе озгеріссіз іске асуы мүмкін. Бұл, 
мысалы үшін қауымдастырылған субъект басқа үкіметтің немесе
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сот, әкімшіліктің немесе үкіметтің реттеуші органының бақылау 
нысанына айналған кезде орын алуы мүмкін. Бүл сонымен қатар, 
міндетті келісімдер нәтижесінде де орын алуы мүмкін.

Үлескерлікпен қатысу әдісі

Капитал эдісі бойынша, инвестиция алдымен өзіндік қүн 
бойынша қабылданып, инвестор үлесінің сатып алу күнінен кейін 
инвестиция нысанасының табысы мен тапшылықтың мойындалуын 
көрсете отырып, оның теңгерімдік қүны көбейтеді немесе кемітеді. 
Инвестордың инвестициялау нысанасындағы пайдасы мен 
тапшылықтың үлесі инвестордың пайдасы мен тапшылығы 
бойынша анықталады. Инвестициялау нысанасынан түскен 
төлемдер инвестицияның теңгерімдік қүнын кемітеді. Теңгерімдік 
қүнға түзетулер енгізу инвестициялау нысанасының табысы мен 
тапшылықында мойындалмаған инвестициялау нысанасының 
өзіндік капиталындағы өзгерістер нәтижесінде туындаған 
өзгерістерді инвестордың инвестициялау нысанасында 
инвестордың мөлшерлес пайдасын есепке алу үшін қажет болуы 
мүмкін. Мүндай өзгерістер қүрамына мүлікті, фабриканы немесе 
қүрал-жабдықты ревальвациялау нэтижесінде, жэне шетелдік 
валюта бағамындағы айырмалар нәтижесінде туындайтын 
өзгерістер жатады. Бүл өзгерістердегі инвестордың үлесі тікелей 
инвестордың таза активтерінде/капиталында көрсетіледі.

Дауыс берудің әлеуетті қүқықтары болған жағдайда, 
инвестордың үлесі инвестициялау нысанасының кірісі мен 
шығынындағы және таза активтер/капиталдардағы өзгерістер 
ағымдағы үлестер негізінде анықталады жэне дауыс берудің 
әлеуетті қүқықтарының жүзеге асырылу жэне айырбасталу 
мүмкіндігін көрсетпейді.

Бүрын 29 ҚСХҚЕС сэйкес көрсетілген қауымдастырылған 
субъектіге жасалатын инвестиция он екі айдың ішінде іске 
асырылмаған жағдайда, сатып алынған күннен бастап жеке 
меншік капиталы әдісін қолдану арқылы есепке алынуы тиіс. 
Қаржылық есептілік сатып алынғаннан кейінгі мезгілдер ішінде 
қайта есептелінуі қажет.

Субъект қауымдастырылған субъект үшін 19 (а) параграфында 
сипатталган сатып алушыны тауып қойған, бірақ реттеуші 
мекемелермен немесе басқа да мекемелермен келісімге келу
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қажеттілігі салдарынан он екі ай ішінде сатуды аяқтамаған жағдай 
ерекшеленуі мүмкін. Егер, (а) есептілік қүнінде сатылым үдерісі 
жүргізілсе, жэне (Ь) оның есептілік күнінен кейін аз уақыт ішінде 
аяқталуына ешқандай негіз болмаган жағдайда, бүл субъект 
мүндай қауымдастырылған субъектіні инвестициялауда жеке 
меншік капиталы әдісін қолданбауы мүмкін.

Кірісті төлемді қабылдау негізінде алынған қаражат 
мөлшерінде үйғару инвестордың қауымдастырылған субъектіні 
инвестициялауынан түсетін кіріс мөлшерімен сәйкес келмеуі 
мүмкін, себебі төлемді қабылдау нэтижесінде алынған қаражат 
қауымдастырылған субъекті қызметінің нәтижелерін корсетпеуі 
мүмкін. Жеке алғанда, егер қауымдастырылған субъект пайда 
түсіру мақсатына ие болмаған жағдайда, инвестициялық қызметтер 
шығарылған өнім қүны жэне көрсетілген қызметтердің жалпы 
көлемі сияқты көрсеткіштер бойынша анықталады. Инвестор 
қауымдастырылған субъектіге айтарлықтай ықпал 
жасайтынболғандықтан, ол қауымдастырылган субъектінің 
қызметінің нэтижесіне қызығушылық білдіреді, олай болса, өз 
инвестициясының табыстылығына да қызығады. Инвестор өзінің 
қаржылық есептілігінің аясын, оған өз табысының үлесін немесе 
осындай қауымдастырылған субъектінің шығынын қосу үшін 
кеңейте отырып, өз мүдделілігін көрсетеді. Осының нәтижесінде, 
жеке меншік капиталы әдісін қолдану таза активтер/капиталдар 
жэне инвестордың шығындары мен табысы туралы толығырақ 
ақпаратпен қамтамасыз етеді.

Инвестор өзінің қауымдастырылған субъектіге айтарлықтай 
ықпал жасауын тоқтатқан күннен бастап жеке меншік капиталы 
әдісін қолдануды тоқтатуы тиіс, жэне қауымдастырылған 
субъектінің бақылаушы субъектіге айналмауы жэне 8 ҚСХҚЕС 
анықталған бірлескен кэсіпкерлікке айналмауы шартымен, осы 
күннен бастап 29 ҚСХҚЕС сәйкес инвестицияларды көрсетуі 
қажет.

Инвестицияның теңгерімдік қүны, оның қауымдастырылған 
субъектінің инвестициясы болуды тоқтатқан күннен бастап ары 
қарай 29 ҚСХҚЕС сэйкес қаржылық актив ретінде алғаш 
мойындалған кезіндегі өзіндік қүны ретінде қарастырылуы тиіс.

Үлескерлікпен қатысу эдісін пайдалануға қажетті көптеген 
үрдістер 29 ҚСХҚЕС бекітілген шоғырландыру үдерістеріне 
үқсас. Онымен қоса, бақылаушы субъектінің сатып алу есебі
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кезінде қолданылатын рәсімдер негізінде жатқан тркырымдамалар 
қауымдастырылған субъектіге жасалатын инвестицияны есепке 
алу кезінде қолданылады.

Қауымдастырылған субъектідегі экономикалық бірліктің үлесі 
бақылаушы субъекті қатысуының жиынтық үлесін және осы 
қауымдастырылған субъектідегі оның бақылаушы субъектілерін 
білдіреді. Осы мақсатта басқа қауымдастырылған субъектілердің 
немесе экономикалық бірліктің бірлескен кэсіпорындары 
ескерілмейді. Егер қауымдастырылған субъектіде бақылаушы 
субъектілер, қауымдастырылған субъектілер немесе бірлескен 
кэсіпорындар болса, үлескерлікпен қатысу эдісін қолдану кезінде 
есепке алынатын пайда немесе тапшылық жэне таза активтер осы 
қауымдастырылған субъектінің қаржы есептілігінде (оның 
қауымдастырылған субъектілері мен бірлескен кэсіпорындарының 
пайдасы немесе тапшылыгы жэне таза активтеріндегі 
қауымдастырылған субъектісінің үлесін қоса алғанда), бірыңғай 
есеп саясатын жүзеге асыруға қажетті барлық түзетулерден кейін 
мойындалады.

Инвестор мен қауымдастырылған субъект арасындағы 
көтеріліп келе жатқан жэне бәсеңдеп жатқан операциялар 
(шоғырландырылған бақыланушы субъектілерді коса алғанда) 
нәтижесінде инвестордың қаржы есептілігінде бір-бірімен 
байланысы жоқ инвесторлардың қауымдастырылған субъектідегі 
қатысымының үлесіне қатысты деңгейде ғана танылады. Көтеріліп 
келе жатқан келісімдер, мысалы үшін қауымдастырылған 
субъектінің активтерін инвесторға сату сияқтыларды қамтиды. 
Төмендеп жатқан келісімдердің қүрамына, мысалы үшін 
инвестордың қауымдасытырьшған субъектілерге активтерін сатуы 
сияқтылар кіреді. Осындай келісімдер нәтижесінде алынған 
қауымдастырылған субъектіиің шығындары мен табыстарындағы 
инвестордың үлесі алып тасталады.

Қауымдастырылған субъектіге жасалатын инвестиция оның 
қауымдастырылған субъектіге айналған күнінен бастап 
үлескерлікпен қатысу эдісін есепке алуды қолдану арқылы есепке 
алынады. Алынған заттың қүны мен қауымдастырылган 
субъектінің таза сэйкестендірілген активтерінің эділ құнындағы 
инвестордың үлесі арасындағы кез-келген айырмашылықты есеп 
бойынша көрсету гудвилл ретінде қабылданады (нүсқауларды 
қаржы есептілігінің компаниялардың біріктірілуіне қатысты сәйкес
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халықаралық немесе ұлттықстандарттарынан табуға болады). 
Қауымдастырылыған субъектіге қатысы бар гудвилл 
инвестициялардың теңгерімдік құнына қосылады. Есепке алу үшін 
алғаннан кейін пайда немесе тапшылықтағы инвестордың үлесіне 
тиісті түзетулер жүргізіледі, мысалы, өтемпүлданатын активтерді 
олардың сатып алу күніндегі эділ қүны негізінде өтемпүлдау.

Үлескерлікпен қатысу әдісін қолдану үшін инвестор 
қауымдастырылған субъектідегі ең соңгы қаржы есептілігін 
пайдаланады. Инвестор мен қауымдастырылған субъекті екеуінің 
есептілікті қүру күні арасында айырмашылық болатын болған 
жағдайда, егер тәжірибе жүзінде іске асырылмайтындай болмаса, 
соңғысы арнайы инвестор үшін есептілікті дэл сол күнге қүратын 
болады.

Инвестордың қаржы есептілігі үқсас жагдайларда үқсас 
операциялар мен оқиғалар үшін бірыңғай есеп саясатын қолдану 
арқылы қүрылуы керек.

Егер қауымдастырылган субъект үқсас жағдайларда болып 
өткен үқсас жағдаяттар мен операциялар үшін инвестор қабылдаған 
ерекше есеп саясатын қолданатын болса, инвестор 
қауымдастырылған субъект үлескерлікпен қатысу әдісін қолдануда 
қаржы есептілігін пайдаланатын жағдайда қауымдастырылған есеп 
саясатын инвестордың есеп саясатына сәйкестігін қамтамасыз ету 
үшін түзетулер енгізу қажет.

Егер қауымдастырылған субъект айналымда басқа 
инвесторлар иелік ететін жэне таза активтер/капитал ретінде 
топтастырылатын шоғырланымдық артықшылықты акцияларға ие 
болатын болса, онда инвестор осындай акциялар бойынша 
дивиденттерге жасалған түзетулерден кейін өзінің шығын немесе 
табыстық үлесін олардың жаңартылғандығы немесе 
жаңартылмағандығына тэуелсіз есептейтін болады.

Егер қауымдастырылған субъектінің шығынындағы үлесі 
оның сол субъектідегі қатысу үлесіне тең немесе одан жоғары 
болатын болса, онда инвестор болашақ шығындардағы өз үлесін 
мойындауды тоқтатуы тиіс. Қауымдастырылған субъектідегі 
қатысу үлесі шындығында инвестордың қауымдастырылған 
субъектіге жасайтын таза инвестициясының бір бөлігін қүратын 
кез-келген қатысудың үзақ мерзімді үлесімен бірге үлескерлікпен 
қатысуды есепке алу эдісі бойынша инвестицияның теңгерімдік 
қүны болып табылады. Мысалы үшін, кез жетерлік жақын
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болашақта өтелуі екіталай немеее жоспарланбаған тарау 
шындығында, осы қауымдастырылған субъектіге субъекті 
жасайтын инвестициясының жасалғасы болып табылады. Мұндай 
тараулар артықшылықты акцияларды және ұзак мерзімді 
борышкерлік қарыздарды қамтуы мүмкін, бірақ сауда борышкерлік 
қарызды, сауда несиегерлік қарызды немесе кез-келген басқа үзақ 
мерзімді, жеткілікті дәрежеде кепілзаттық қамтамасыздығы бар, 
мысалы кепілдендірілген неспелер сияқты борышкерлік қарызды 
қамтымайды. Үлескерлікпен қатысу есебі әдісін қолдану бойынша 
мойындалған инвестордың қарапайым акцияларға жасаған 
инвестицияларынан бөлек шығындар, қауымдастырылған 
субъектідегі инвестордың қатысу үлесінің басқа қүрамдас 
бөліктерінде өзінің маңыздылығының кері тэртібі бойынша 
қолданылады (яғни жоюдың басымдылығы).

Инвестор қатысуы нөлге теңелгеннен кейін қосымша 
шығындарға арналған резервтер қүрылады жэне инвестор өзіне 
қабылдаған заңды немесе уақытша міндеттерге, немесе 
қауымдастырылған субъект атынан төлемдер жүргізген деңгейде 
ғана міндеттер мойындалатын болады. Егер нэтижесінде 
қауымдастырылған субъект өз есептерінде табысты көрсететін 
болса, инвестор кірістегі өзінің үлесі мойындалмаған шығынның 
үлесіне тең болғаннан кейін ғана осы кірістегі өз үлесін 
мойындауын жаңартады.

Құнсызданудан туындаған шығындар

Қауымдастырылған субъектінің 35 параграфқа сэйкес 
шығындарын қоса алғанда, үлескерлікпен қатысу есебі эдісін 
қолданғаннан кейін, инвестор қүнсыздану салдарынан болған 
инвестордың қауымдастырылған субъектіге жасаған таза 
инвестициясына қатысты қандай да бір қосымша шығындар 
мойындау қажеттілігін мойындау үшін 29 ҚСХҚЕС талаптарын 
қолданады.

Инвестор сондай-ақ 29 ҚСХҚЕС талаптарын инвестордың 
қауымдастырылған субъектідегі таза инвестицияның бір бөлігін 
жэне құнсызданудан болған залалдардың сомасын құрмайтын 
пайызына қатысты құнсызданудан болған қандай да бір қосымша 
шығындардың мойындауын анықтау үшін де қолданады.
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Егер 29 ҚСХҚЕС талаптарын қолдану инвестицняның 
арзандатылуы мүмкіндігін көреететін болса, субъект «Ақшалай 
қаражат туындатпайтын активтер қүнсыздануы» 21 ҚСХҚЕС жэне 
«Аңшалай қаражат туындататын активтердің қүнсыздануы» 26 
ҚСХҚЕС қолданатын болады. 21 ҚСХҚЕС субъектілерге ақшалай 
қаражат экелетін инвестицияны колданудың күнын анықтауды 
тапсырады.

Сәйкес жорамалдар бойынша екі эдіс те бірдей нәтиже береді. 
Инвестиция бойынша қүнсыздану салдарынан болатын кез-келген 
шығындар 26 ҚСХҚЕС сәйкес орналастырылады.Әрбір 
қауымдастырылган субъект бойынша қауымдастырлған субъект 
оны қолдануды жалғастырудан алынатын ақшалай каражат 
ағындарын келтірмейтін, субъектінің басқа активтерінен эдэуір 
дэрежеде тәуелсіз қауымдастырылған субъектіге жасалатын 
инвестицияның өтелетін қүны бағаланады.



ТАҚЫРЫП 8. БІРЛЕСКЕН ҚЫЗМЕТКЕ 
ҚАТЫСУ -  8 ҚСХҚЕС

Шарттық келісімінің болуы бірлескен бақылау 
жорамалдайтын қатысу үлесін инвестор айтарлықтай ықпалға ие 
болатын, қауымдастырылған субъектіге жасалатын 
инвестицияларды айырады («Қауымдасцан субъектілерге 
ннвестицня салу» 7 ҚСХҚЕС цараңыз). Осы Стандартқа сәйкес 
келісімде бірлескен қызмет мүшелері арасындағы барлықміндеттеу 
келісімдері қамтылады. Яғни, дүрысында келісім тараптарға оның 
келісім- шарт формасына ие болған жағдайдағы оған берілетін дэл 
сондай қүқықтар мен міндеттер береді. Мысалы, екі үкімет 
министрлігі бірлескен қызметті үйымдастыру туралы ресми түрде 
келісімшарт түзе алады, алайда келісім шарт заңды болмауы 
мүмкін, себебі бүл елде жеке министрліктер заң бойынша 
келісімшарт түзу қүқығы берілген субъект болмауы да мүмкін. 
Бірлескен қызметті белгілеу туралы міндеттеу келісімімен 
рэсімделмеген қызмет түрлері осы Стандартқа сәйкес бірлескен 
қызмет болып табылмайды.

Шарттық келісім бірнеше жолмен бекітілуі мүмкін, мысалға 
бірлескен қызмет мүшелері арасында келісімшартты бекіту немес 
олардың қатысуымен болған талқыланулардың хаттамалары 
арқылы. Кейбір жағдайларда өкілеттілік беретін заңнамалық 
актілер, жарғылар немесе бірлескен кэсіпкерліктің басқа да 
қүрылтайшылық қүжаттары түрінде рәсімделеді. Оның түрі қандай 
болмасын міндеттеу келісімі әдетте жазбаша түрде рэсімделіп, 
мына мәселелерді қамтиды:

-Бірлескен қызмет туралы есептілік бойынша қызмет, 
үзақтық жэне міндеттер;

-Бірлескен кэсіпкерлікті басқаруға директорлар кеңесін 
немесе баламалы басқару органын бекіту және бірлескен қызмет 
мүшелерінің дауыс беру қүқығын бекіту;

-Бірлескен қызмет мүшелерінің капиталға салатын 
салымдары;

-Бірлескен қызмет мүшелері арасында бірлескен 
кәсіпкерліктің нэтижелерін, табыстарын, шығындарын, кірістері 
мен шығыстарын немесе ақша ағымдарын өзара бөліп алу.

Міндеттеу келісімі бірлескен кэсіпкерлік үстінен бірлескен 
бақылау орнатады. Осы талаптар мүшелердің біреуі де осы
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қызметті бір тарапты тәртіппен бақылау мүмкіндігіне ие 
болмайтын жағдайды қамтамасыз етеді. Келісім (а) барлық 
мүшелердің келісімін талапететін, бірлескен кэсіпкерліктің 
мақсаттарына қол жеткізуде маңызды рөл атқаратын салаларда 
шешімдерді жэне (Ь) белгілі бір көп мүшелердің қолдауымен 
қабылдануы мүмкін шешімдерді анықтайды.

Міндеттеу келісімі мүшелердің біреуін қызмет көрсетуші 
иемесе бірлескен қызметті басқарушы ретінде анықтауы мүмкін. 
Қызмет көрсетуші бірлескен қызмет үстінен жүргізілетін бақылауга 
ие болмайды, міндеттеу келісіміне және қызмет көрсетушіге 
окілеттік беруіне сәйкес қаржы жэне операңиялық саясат аясында 
эрекет етеді. Егер қызмет көрсетуші бірлескен кэсіпкерліктің 
қаржы жэне операңиялық саясатын басқару бойынша 
уәкілеттілікке ие болатын болса, онда ол осы қызметті бақылайды 
және ол бірлескен кәсіпкерліктің емес, қызмет көрсетушінің 
бақыланушы субъектісі болып табылады.

Бірлескен кызмет түрлері

Қогамдық секторга кіретін көптеген субъектілер түрлі қызмет 
түрлерін іске асыру үшін бірлескен кәсіпкерлікті қүрады. Бүл 
қызметтің сипаттамасы коммерциялық қызметтен тегін қызмет 
көрсетулерге дейін түрленіп түрады. Бірлескен кәсіпкерлікті 
жүмыс істету тэртібі келісім- шарт бойынша немесе басқа 
міндеттеу келісімі бойынша бекітіледі жэне эдетте бірлескен 
қызметтің эрбір мүшесінің бастапқы жарнасын және кіріс үлесі мен 
басқа табыстарды (егер олар болса) және бірлескен қызметтің эрбір 
мүшесінің шыгынын анықтайды.

Бірлескен қызмет түрлі формаларга жэне қүрылымдарга ие 
болуы мүмкін. Осы Стандарт эдетте «Бірлескен кэсіпорындар» 
термині бойынша анықталатын жэне сипатталатын ең кең тараған 
үш түрін анықтайды: бірлескен бақыланушы операциялар,
бірлескен бақыланушы активтер жэне бірлескен бақыланушы 
субъектілер. Келесі сипаттамалар бірлескен қызметтің барлық 
түрлеріне тэн:

(а)Бірлескен қызметтің екі немесе одан да көп қатысушылары 
міндеттеу келісімі бойынша байланыстырылған;

Міндеттеу келісімі бірлескен бақылауды орнатады.
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Бірлескен бақылау
Бірлескен бақылауды жүзеге асыру бірлескен кэсіпкерлік (а) 

қайта ұйымдастыру немесе борышқор болу жағдайында, (Ь) үкімет 
қүрылымдарының экімшілік қайта үйымдастыруына түскен 
жағдайда, немесе (с) бірлескен қызмет қатысушысына қаражатты 
аудару мүмкіндігіне қойылатын қатаң үзақ мерзімді шектеулерде 
жүмыс істеу кезінде ғана мүмкін болмауы мүмкін. Егер бірлескен 
бақылау сақталып қалатын болса, онда бұл оқиғалар осы 
стандартқа сәйкес бірлескен қызмет есебінен бас тартуға өз алдына 
жеткілікті дәрежеде негіз бола алмайды.

Жеке қаржылық есептілік

(а) үйлесімді шоғырланым эдісінің немесе үлескерлікпен 
қатысу есебі эдістері қолданылатын қаржылық есептілік жеке 
қаржылық есептілік болып табылмайды, Сонымен қатар, (Ъ) 
бақыланушы субъектісі, қауымдастырылган субъектісі немесе 
бірлескен бақыланушы субъектідегі бірлескен қызмет 
қатысушысының үлесі жоқ субъектінің қаржы есептілігі де жеке 
қаржылық есептілігі болып табылмайды. Жеке қаржылық 
есептілігі (а) шогырландырылған қаржылық есептіліктен тыс 
беріледі, яғни (Ъ) инвестиңиялары үлескерлікпен қатысу эдісі 
бойынша есептелінетін есептер, жәнебірлескен қызметтегі қатысу 
үлестері үйлесімді шоғырланым әдісі бойынша 
шоғырландырылатын есептерде беріледі.6 ҚСХҚЕС 16 
параграфына сэйкес шоғырланудан, 7 ҚСХҚЕС 19(с)-ның (Ъ) 
параграфына сәйкес үлескерлікпен қатысу эдісін қолданудан, не 
болмаса 3 параграфтың (с) сәйкес үйлесімді шоғырланым эдісін 
немесе үлескерлікпен қатысу эдісінен босатылған субъектілер жеке 
қаржылық есептілігін өзінің бірден бір қаржылық есептілігі ретінде 
бере алады.

Бірлескен бақыланушы операциялар

Бірлескен қызметтің кейбір түрлерін жүмыс істеу бірлестік 
үйымдарынан, серіктестіктерден немесе басқа субъектіден, не 
болмаса қатысушылардың өздерінен бөлек қаржы қүрылымдардан 
өзгеше, қатысушылардың активтері мен басқа да қорларын 
пайдалануды үйғарады. Әрбір қатысушы өзінің жеке негізгі



қаражатын жэне жеке меншік қорларын пайдаланады. Ол сондай-ақ 
озінің жеке шығындары мен міндеттеріне жауап береді, Сонымен 
қатар, оның жеке міндеттерін көрсетуші өзінің жеке қаражатын да 
тартады. Бірлескен қызметтегі жұмыс қатысушының жалдамалы 
жұмысшылары арқылы қатысушының өзінің ұқсас қызметімен 
салыстырмалы түрде жүргізілуі мүмкін. Ереже бойынша, бірлескен 
қызметті үйымдастыру туралы келісім бірлескен өнімді сатудан 
немесе оны жеткізуден түскен пайда немесе бірлесе отырып қызмет 
көрсету жэне бірлесе отырып келтірілген кез-келген шығын 
қатысушылар арасында өзара бөлінеді.

Бірлескен бақыланушы қызметтің мысалы екі немес одан да 
көп қатысушалар бірлесе отырып маркетинг жүргізу, жүзеге асыру 
үшін жэне қандай да бір нақты өнімді, мысалыға ұшақты сату 
үшін өз операңияларын, қорлары мен тәжірибелерін біріктірген 
жағдай болып есептеледі. Бірлескен қызметтің эрбір қатысушысы 
өнеркәсіптік проңестегі өз бөлігін жүзеге асырады. Бірлескен 
қызметтің эрбір қатысушысы өз шығындарын алып жүреді жэне 
үшақ сатудан түскен табыстан өз үлесін алады, бүл үлес міндеттеу 
келісіміне сэйкес анықталады. Басқа мысал. Қартайғандарды бағу 
сияқты бірлескен қызмет көрсету үшін екі субъект өз кызметтерін, 
қорлары мен тэжірибелерін біріктірді, келісімге сэйкес жергілікті 
үкімет үйінде бағуды ұйғарады, ал жергілікті аурухана -  
медиңиналық қызмет көрсетуді үйғарады. Бірлескен қызметтің 
эрбір қатысушысы өз жеке шығындарын алып жүреді жэне 
паңиенттердің төлемдері мен үкімет гранттарынан жинақталған 
табыс үлесін алады. Бұл үлес міндеттеу келісіміне сэйкес 
анықталады.

Бірлескен бақыланушы активтер
Бірлескен қызметтің кейбір түрлері бірлескен қызметке 

қатысушылардың бірлескен бақылауының жэне бірлескен 
кәсіпкерліктің пайыздарынан алынған немесе енгізілген, және 
оның мақсаттарына жетуге арналған бір немесе бірнеше активтер 
арқылы бірлескен басқаруга ие болуын ұйғарады. Активтер 
қатысушылардың пайдаға қол жеткізулері үшін пайдаланылады. 
Бірлескен қызметтің эрбір қатысушысы осы активтердің көмегімен 
өндірілген өнімдегі өз үлесін ала алады, сонымен бірге эрбір 
қатысушы туындаған шығындарда келісілген үлеске жауап береді.

87



Бірлескен қызметтің мұндай түрлері бірлестіктердің, 
серіктестіктердің немесе бсқа да субъектінің үйымдастырылуын 
немесе бірлескен қызметке қатысушылардың өздерінен бөлініп 
алынған басқа қаржылық есептілігін талап етпейді. Бірлескен 
қызметтің эрбір қатысушысы болашақ экономикалық пайдадағы 
өз үлесін немесе бірлескен бақылаушы активтердегі оз үлесі 
арқылы қызмет көрсету элеуеттілігін бақылап отырады.

Қоғам секторындағы қызметтердің кейбір түрлері бірлескен 
бақылаушы активтерді тарту арқылы жүзеге асырылады. Мысалы, 
жергілікті үкімет ақылы жолды салу туралы жеке секторға кіретін 
бірлестікпен келісім- шартты бекітуі мүмкін. Жол азаматтарды 
жергілікті үкіметке тиесілі өндірістік нысана мен оның порт 
қүрылыстары арасында қозғалысқа қолайлылықпен қамтамасыз 
етеді. Жол сондай-ақ осы порт пен жеке бірлестікке тиесілі зауыт 
арасында тікелей хабар алмасуды қамтамасыз етеді. Жергілікті 
өкімет пен жеке бірлестік арасындағы келісім- шарт эрбір тарап 
үшін осындай ақылы жол қүрылысымен байланысты кірісі мен 
шығысындағы үлесін белгілейді. Тиісінше бірлескен 
кәсіпкерліктің эрбір қатысушысы бірлескен бақылаушы активтен 
қызмет көрсету элеуеттілігіне немесе экономикалық тиімділікке 
ие болады жэне осы жолды пайдалану бойынша келісілген 
мөлшерлестікте шығындарды алып жүреді. ¥қсас түрде мүнай 
өндіруші саладағы көптеген субъектілер, Сонымен қатар, 
минералды шикізатты өндіруші субъектілер бірлескен бақылау 
активтерін пайдаланады; мысалыға, мүнай компанияларының бір 
қатары мүнай қүбырын бірлесе отырып бақылауы жэне 
пайдалануы мүмкін. Бірлескен кэсіпкерліктің әрбір қатысушысы 
қүбыр жүргізуін өз мүнайын тасымалдау үшін қолданады, бүл 
үшін мүнай қүбырын пайдалану бойынша шығындардың 
келісілген бөлігін алып жүреді. Бірлескен бақылаушы активтің 
басқа мысалы, екі субъектінің мүлікті бірлесе отырып бақылауы, 
жэне олардың әрқайсысының түсіп жатқан жалгерлік төлемдердегі 
өз үлесін алатын, жэне шығындардағы өз үлесін алып жүретін 
жағдай болып табылады.

Бірлескен бақылаушы активтердегі өзінің қатысуына қатысты 
бірлескен қызметтің эрбір қатысушысы өзінің есеп жазбаларына 
мыналарды қосады және өзінің қаржылық есептілігінде 
мойындайды:

%
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-Активтердің инвестиция ретінде емес, сипаттамасына сәйкес 
гоптастырылған бірлескен бақылаушы активтердегі өз үлесін. 
Мысалы үшін, бірлескен бақылаушы жолдың үлесі негізгі қүралдар 
ретінде топтастырылады;

-Өз жауапкершілігіне алған кез-келген міндеттерді, мысалы, 
өзінің активтердегі үлесін қаржыландырудан алынган міндеттер;

-Бірлескен қызметке қатысты басқа қатысушылармен қатар 
қабылданған кез-келген міндеттердегі өз үлесін;

-Өнімді сатудан немесе бірлескен қызметтен алынған 
онімдегі өз үлесін қолданудан түскен кез-келген кірісті, бірлескен 
қызметке байланысты келтірілген кез-келген шығындарды;

Бірлескен қызметтегі өзінің қатысымдық үлесіне қатысты 
келтірген кез-келген шығындар, мысалы, бірлескен қызметке 
қатысушының активтердегі үлесіне жэне өндірістік өнімдегі өз 
үлесін сатуға байланысты шығындар.Активтердің, міндеттердің, 
кірістер мен шығындардың бірлескен қызметке қатысушының 
қаржылық есептілігінде мойындалуына байланысты бүл тараулар 
бүдан эрі бірлескен қызметке қатысушы шогырландырылған қаржы 
есептілігін беретін кезде, түзетулерді немесе басқа да 
шоғырландыруларды талап етпейді. Бірлескен бақылаушы 
активтердің тэртібі мазмүнды, экономикалық маңызды бейнелейді, 
және ережеге сэйкес бірлескен қызметтің заңды формасын 
корсетеді. Бірлескен қызметтің озі бойынша жасалатын жеке есеп 
жазбаларында бірлескен қызмет қатысушыларының бірлесе 
отырып келтірген шығындарын есепке алумен, және соңында 
олардың арасында бөлістірілген келісілген үлестерге сэйкес 
шектелуге болады. Бірлескен қызмет жөніндегі қаржы есептілігі 
бірлескен қызмет қатысушылары басқарушыны бірлескен қызметті 
бағалау үшін ақпараттандыруға арналған есеп жүргізуіне болса да, 
қүрылмауы мүмкін.

Бірлескен бақыланушы субъектілер
Бірлескен бақылаушы субъект -  бүл бірлестік үйымын, 

серіктестікті немесе бірлескен қызмет қатысушыларының 
әрқайсысының оз үлесі бар қандай да бір басқа субъектіні 
үйғаратын бірлескен қызмет. Мүндай субъект дэл басқа 
субъектілер сияқты қызмет атқарады, тек қана бірлескен қызмет 
қатысушылары арасында келісімшартты оның қызметі үстінен 
жасалатын бірлескен бақылау бекітеді.
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Бірлескен бақылаушы еубъект бірлескен кәсіпкерліктің 
активтерін бақылайды, және міндеттерді қабылдайды, 
шығындарды алып жүре отырып, кірістерге ие болады. Ол өз 
атынан келісімшарттарды бекіте алады, жэне бірлескен қызмет 
мүддесіндегі қаржы қүралдарын қарастырады. Бірлескен қызметтің 
әрбір қатысушысы бірлескен бақылаушы субъект қызметінің бір 
бөлігіне күқысы бар, сонда да кейбір бақылаушы субъектілерде 
бірлескен қызметтен алынған өнімнің бөлімі жорамалданады.

Бірлескен бақылаушы субъектінің қарапайым мысалы екі 
субъекттің тиісінше активтер мен міндеттерді бірлескен 
бақылаушы субъектіге беру арқылы өз қызметтерін қызмет 
корсетудің нақты саласында біріктіруі болып табылады. Басқа 
мысал ретінде субъектінің бірлескен басқа елде субъект жэне 
үкіметтің немесе осы елдегі ведомствоның бірлескен бақылауы 
астындағы жеке субъектіні үйымдастыруы арқылы басқа елдің 
үкіметімен немесе қандай да бір ведомствосымен ынтымақтаса 
отырып қызмет бастаған жағдайын алуға болады.

Коптеген бірлескен бақылау субъектілері табиғаты бойынша, 
бірлескен бақылаушы операңиялар немесе бірлескен бақылаушы 
активтер деп аталатын бірлескен қызмет түрлеріне үқсас болып 
келеді. Мысалы үшін, бірлескен қызмет қатысушылары салық 
немесе басқа да себептер бойынша бірлескен бақылаушы 
субъектіге жол сияқты бірлескен бақылаушы капиталды қайта 
қүра алады. Дэл осы сияқты бірлескен қызмет қатысушылары 
бірлескен бақылаушы субъектіге бірлескен түрде 
эксплуатацияланатын активтерді енгізе алады. Кейбір бірлескен 
бақылаушы операциялар сондай-ақ қызметтің нақты аспектілерін 
жүзеге асыру үшін бірлескен бақылаушы субъектіні 
үйымдастыруды үйғарады, мысалыға, тауардың сатылымнан 
кейінгі қызмет көрсетуі, эзірленуі, маркетингі немесе іске 
асырылуы.

Бірлескен бақылаушы субъект өзінің дербес бухгалтерлік есебін 
жүргізеді, ҚСХҚЕС -ға немесе егер көбірек орынды болатын болса 
басқа да субъектілер сияқты қаржылық есептілігінің басқа 
стандарттарына сэйкес қаржылық есептілігін қүрады жэне береді. 
Бірлескен қызметтің эрбір қатысушысы эдетте бірлескен 
бақылаушы субъектіге қаржы қүралдарын немесе басқа қорларды 
салып отырады. Бүл салымдар бірлескен қызмет қатысушысының 
есеп жазбаларына енгізіліп, бірлескен бақылаушы субъектіге
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жасалатын ннвестнция ретінде оның қаржы есептілігінде 
мойындалады.

Бірлескен қызмет мүшесі (а) бірлескен субъектіге жасалатын 
инвестициясының болуына, немесе болмауына (Ь) ол өзінің қаржы 
есептілігін шоғырландырылган қаржылық есептілігі ретінде 
сипаттайтын немесе сипаттамайтындығына қарамастан, үйлесімді 
шоғырланым үшін есептіліктің екі үлгісінің біреуін қолдана 
отырып, бірлескен бақылаушы субъектідегі озінің қатысымдық 
үлесін мойындайды.

Бірлескен бақылаушы субъектідегі өзінің қатысымын 
мойындай отырып, бірлескен қызмет қатысушысының бірлескен 
қызметтің заңды формасын немесе белгілі бір қүрылымды емес, 
келісімнің маңызы мен экономикалық шынайылығын бейнелеуі 
маңызды. Бірлескен бақылаушы субъектіде бірлескен қызмет 
қатысушысы субъектінің активтері мен міндеттеріндегі өз үлесі 
арқылы болашақ экономикалық пайдадагы немесе қызмет көрсету 
әлеуеттілігіндегі озінің үлесін бақылап отырады. Бүл маңыздылық 
жэне экономикалық шынайылықтар 39 параграфта сипатталған 
үйлесімді шоғырланымға арналған есептіліктің екі үлгісінің 
біреуінің көмегімен бірлескен бақылаушы субъектінің 
активтеріндегі, міндеттеріндегі, кірістері мен шығындарындағы өз 
үлесін мойындаған кезде, бірлескен қызмет қатысушысының 
шоғырландырылған қаржылык есептілігінде бейнеленеді.

Үйлесімді шоғырланымды қолдану бірлескен қызмет 
қатысушысының қаржы жағдайы туралы есебінің оның бірлесе 
отырып бақылайтын активтердегі өзінің үлесін, жэне оның бірлесе 
отырып жауап беретін міндеттеріндегі үлесін қамтиды. Бірлескен 
қызмет қатысушысының қаржылық қызметі туралы есептілігі 
бірлескен бақылаушы субъектінің кірістері мен шығындарындағы 
оның үлесін қамтиды. Үйлесімді шоғырланым әдісін қолдануға 
жарамды көптеген рәсімдер Қогамдық сектор үшін каржылық 
есептіліктің халықаралық стандарты 6 ҚСХҚЕС бойынша 
бекітілген бақылаушы субъектілерге жасалатын инвестиция 
шоғырланымына арналған рэсімдерге үқсас.

Үйлесімді шоғырланым әдісін жүзеге асыруда есептіліктің 
түрлі үлгілері қолданылуы мүмкін. Бірлескен қызмет қатысушысы 
бірлескен бақылаушы субъектінің эрбір активтері, міндеттері, 
кірісі мен шығындарындағы өз үлесін озінің қаржы есептілігінде 
жолма жол үқсас тараулармен біріктіруі мүмкін. Мысалы үшін,
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бірлескен бақылаушы субъектінің қорларындағы өз үлесін 
жекеменшік қорларымен, ал бірлескен бақылаушы субъектінің 
негізгі қүралдарындагы өз үлесін өзінің жекеменшік негізгі 
қүралдарымен біріктіруі мүмкін. Басқаша айтқанда, бірлескен 
қызмет қатысушысы өзінің қаржы есептілігіне бірлескен 
бақылаушы субъектінің актнвтеріндегі, міндеттеріндегі, кірістері 
мен шығындарындағы оз үлесіне қатысты жеке тарауларды 
қосуына болады. Мысалы үшін, ол бірлескен бақылаушы 
субъектідегі өзінің айналымдағы активтерінің үлесін өзінің жеке 
айналмалы активтерінің бір бөлігі ретінде көрсете алады; 
бірлескен бақылаушы субъектідегі негізгі қүралдардағы оз үлесін 
өзінің жеке негізгі қүралдарының бір бөлігі ретінде көрсете алады. 
Есептіліктің осы екі үлгісі де активтердің, міндеттердің, кірістер 
мен шығындардың кез-келген ірі санатын және пайда мен 
тапшылықдың бірдей сомасын көрсетуді қамтамасыз етеді; екі 
үлгі де осы Стандарттың мақсаты үшін жарамды.

Бірлескен қызметтің мүшесі бақылаушы субъектіге жасайтын 
инвестициясының бар не жоқтығына қарамастан, немесе оның өз 
қаржылық есептілігін шогырландырылған қаржылық есептілігі 
ретінде сипаттайтын немесе сипаттамайтындығына тэуелсіз 
бірлескен бақылаушы субъектіде өзінің қатысымдық үлесін 
мойындайды.Бірлескен қызметтің кейбір мүшелері бірлескен 
бақылаушы шаруашылық субъектілеріндегі өзінің қатысу үлесін 7 
ҚСХҚЕС сэйкес үлескерлікпен қатысу әдісінің көмегімен 
мойындайды. Үлескерлікпен қатысу әдісін (а) бақылаушы 
тарауларды бірлескен бақылаушы тараулармен біріктірмеу керек 
деп бекітетіндер және (Ь) бірлескен қызметтің қатысушылары 
бірлескен бақылаушы субъектіде бірлескен бақылау жүргізуден 
гөрі, айтарлықтай ықпалға ие деп есептейтіндер арқылы қолдау 
табады. Осы Стандарт үлескерлікпен қатысу әдісін қолдануды 
үсынбайды, себебі, үйлесімді шоғырланым бірлескен бақылаушы 
субъектідегі бірлескен қызметтің қатысушысының қатысуының 
маңыздылығы мен экономикалық шынайылығын жақсырақ 
бейнелейді, яғни бірлескен қызметтің қатысушысының болашақ 
экономикалық пайда мен қызмет көрсету әлеуеттілігіндегі үлесін 
бақылауды жақсы көрсетеді. Соған қарамастан, бүл Стандарт 
үлескерлікпен қатысу әдісін бірлескен бақылаушы субъектілердегі 
үлесін мойындау кезінде мүмкін баламалы есеп тэртібі ретінде 
қолдануға рүқсат береді.
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Бірлескен қызметтің мүшесі үлескерлікпен катысу әдісін 
колдануды бірлескен бақылауды жоғалтқан күннен бастап 
немесе бірлескен бақылаушы субъектідегі айтарлықтай 
ықпалды жоғалтқан күннен бастап тоқтатуы тиіс.

Бірлескен бақылаушы субъектінің бірлескен қызметтің қандай 
да бір қатысушысының бақылаушы субъектісіне айналған күнінен 
бастап, бірлескен қызметтің бүл қатысушысы ондағы өзінің қатысу 
үлесін 6 ҚСХҚЕС сэйкес есептейтін болады. Бірлескен бақылаушы 
субъектінің бірлескен қызметтің қандай да бір қатысушысының 
қауымдастырылған субъектісіне айналғаннан күнінен бастап 
бірлескен қызметтің бүл қатысушысы ондағы өзінің қатысу үлесін 
7 ҚСХҚЕС сэйкес есепке алады.

Бірлескен қызмет мүшесінің қаржылық есептілігінің жеке 
формасы Бірлескен бақылаушы субъектідегі қатысушының үлесі 6 
ҚСХҚЕС 58-64 параграфтарына сэйкес бірлескен қызметтің 
қатысушысының жеке қаржылық есептілігінде есепке алынуы тніс.

Бүл Стандарт көпшіліктің қолдануы үшін қандай субъектінің 
жеке қаржылық есептілігін қүратындығын бекітпейді.

Бірлескен қызметтің қатысушысы бірлескен кэсіпкерлікке 
активтерді беретін сататын жағдайда, осы операциядан болатын 
кірістер шыгындардың бір бөлігін бейнелеуі тиіс. Бірлескен 
кэсіпкерліктер арқылы активтер үсталынып жатқан кезде, жэне 
бірлескен қызметтің қатысушысы иелік ету қүқығымен 
байланысты айтарлықтай тэуекелдер мен табыстарды берген 
жағдайда, бірлескен қызметтің қатысушысы тек қана бірлескен 
қызметтің басқа қатысушыларының қатысу үлесіне келетін 
пайданың немесе шығынның бөлігін мойындауы тиіс. Бірлескен 
қызметтің қатысушысы салым немесе сатылым анық қысқа 
мерзімді активтердің таза откізу қүнының азайтылуымен болған 
кезде кез-келген шығынның барлық сомасын мойындауға 
міндетті.

Бірлескен қызметтің қатысушысы бірлескен кәсіпкерліктен 
активтерді сатып алған кезде, егер ол активтерді тэуелсіз тарапқа 
қайта сатпаған жағдайда, бүл операциядан болатын кірістегі өз 
үлесін мойындамауы қажет. Қатысушы бүл операциялардан келген 
шығындағы өзінің үлесін дэл кірістер сияқты мойындамауы тиіс, 
тек қана оздері арқылы қысқа мерзімді активтердің таза өткізу 
қүнының төмендеуін немесе қүнсыздануды тудыратын залалдар 
дереу мойындалуы тиіс.Бірлескен қызметтің қатысушысы мен
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бірлескен кэсіпкерлік арасындағы операцняның активтің айқын 
құнсыздануына алып келетін не келмейтіндігін бағалау үшін 
бірлескен қызметтің қатысушысы «Ақшалай қаражат 
туындатпайтын активтердің қүнсыздануы» 21 ҚСХҚЕС немесе 
«Ацшстай царажат туындататын активтердің цүнсыздануы» 
26 ҚСХҚЕС сәйкес өтем багасын немесе актпвтер қызметінің өтем 
бағасын нақты жагдайға байланысты анықтайды. Ақшалай қаражат 
келтіретін активтердің қүндылығын анықтау кезінде бірлескен 
қызметтің қатысушысы активтерден түсетін болашақтағы ақша 
қүралдарының болжамдарын оның үздіксіз қолданылуы жэне оның 
бірлескен кәсіпкерлік арқылы соңгы іске асырылуы туралы 
болжамның негізінде анықтайды. Ақшалай қаражат келтірмейтін 
активті қолданудың қүндылығын анықтау барысында бірлескен 
қызметтің қатысушысы 21 ҚСХҚЕС көрсетілген амалдарды 
қолдана отырып, активтің қалдықты қызмет көрсету әлеуеттілігінің 
агымдағы қүнын бағалайды.
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ТАҚЫРЫП 9. АЙЫРБАСТЫҚ ОПЕРАЦИЯЛАРДАН 
ТҮСЕТІН КІРІС -  9 ҚСХҚЕС

«Қаржы есептілігін көрсету жәнеәзірлеу
үстанымдарындагы» ХҚЕС К кірісті «Акционерлік капиталға 
қатысушылардың салымдарымен байланыссыз капиталдың
өсімінде көрінетін міндеттемелердің азайтылуы, актнвтердің 
ұлғайтылуы мен түсімі түрінде есептілік кезеңі ішінде
экономикалық табыстың артуы» ретінде анықтайды.

ХҚЕС К арқылы әзірленген кірістің (іпсоте) анықтамасының 
қүрамына ақшалай түсім жэне басқа да табыстар кіреді. Осы 
Стандартта “іпсоте” («Кіріс») терминінің орнына түсімдер жэне 
басқа да кірістерді қамтитын “геуепие” («Табыс») термині 
қолданылады. Табыстар ретінде мойындалуы тиіс кейбір арнайы 
тараулар басқа Стандарттарда қарастырылады жэне осы 
Стандарттың қолданыс аясынан алынып тасталған. Мысалы үшін, 
негізгі қүралдарды сатудан туындаған түсімдер негізгі қүралдарға 
қатысты Стандарттарда арнайы қарастырылады жэне бүл 
Стандартта қамтылмайды.

Бүл Стандарттың мақсаты айырбас операциялары мен 
жағдайларынан алынған кіріс есебінің тэртібін анықтауда 
құрылған.

Айырбастық және айырбастық емес операциялардан түсетін 
кірістердің арасындағы айырмашылық олардың пішінінде емес, 
мазмұнында көбірек құралған. Айырбастық емес операцияларға 
мысал ретінде егеменді өктемді өкілеттіліктерді (мысалы, тікелей 
немесе жанама салықтар, баж жэне айыипұл алымдары), гранттар 
мен көмек қаржыларды қолдану нәтижесінде кіріс алып келетін 
операциялар алынады.Қызмет көрсетумен қамтамасыз ету әдетте 
субъектінің келісімшартта келісілген міндеттерді белгілі бір уақыт 
ішінде орындауымен байланысты. Қызмет көрсетулер бір немесе 
бірнеше уақыт кезеңдерінде қамтамасыз етілуі мүмкін. Қоғамдық 
сектордың субъектілері арқылы қамтамасыз етілетін, жэне ережеге 
сэйкес айырбас негізінде кіріс алып келетін қызмет көрсетулерге 
мысалдарға су шаруашылық құрылыстарын басқару, ақылы 
жолдарды басқару жэне трансфертті төлемдерді басқару жатады. 
Қызмет көрсетумен қамтамасыз етуге жасалған кейбір келісім- 
шарттар тікелей құрылыс келісімшарттарымен байланысты 
мысалы, жобалардың жетекшілері мен сәулетшілерге қызмет
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көрсетулер. Осы келісімшарттардан туындайтын кіріс бұл 
Стандартта қарастырылмайды, тек «Құрылыс шарттары» 11 
ҚСХҚЕС царастырылган цүрылыс шарттарыныц талаптарына 
сәйкес көрініс табады.

Тауарларға (а) субъекті арқылы сату мақсатында шығарылған 
тауарлар, мысалыға баспа басылымдары, сондай-ақ (Ь) қайта сату 
үшін сатып алынған тауарлар, жеке алғанда кең көлемде 
түтынылатын немесе жер жэне қайта сатуға арналған басқа жеке 
меншік тауарлары жатады.

Субъект активтерін басқа тараптардың қолдануы мына түрдегі 
кірістің туындауына алып келеді:

-Пайыздар -  ақша қүралдарын қолдануға жасалатын төлемдер 
немесе олардың баламалары немесе субъектіге тиесілі сомалар;

-Лиңензияланған төлемдер -  субъектінің үзақ мерзімді 
активтерін қолдануға жасалатын төлемдер, мысалы үшін патенттер, 
тауар белгілері, авторлық қүқықтар мен компьютерлік
бағдарламамен қамтамасыз ету;

-Дивидендтер немесе үқсас таратылатын түсімдер түсімді 
акңионерлік капитал иелер арасында белгілі бір топ капиталындағы 
олардың қатысуына мөлшерлеп тарату.Үкіметтің немесе қандай да 
бір басқа үкімет үйымының өкілі ретінде немесе үшінші 
тараптардың, мысалы, телефонға және электр қуатына жасалатын 
төлемдер пошта ведомствосы арқылы қабылданған осындай
қызметтерді қамтамасыз ететін субъектілердің тапсырмасымен 
алынатын сомалар экономикалық пайда немесе субъектіге түсетін 
қызмет көрсету элеуеттілігі болып табылмайды, және активтердің 
үлғайтылуына немесе міндеттемелердің қысқартылуына алып 
келмейді. Сондықтан, олар кірістерден алынып тасталынады. Үқсас 
түрде, экономикалық пайданың немесе қызмет көрсету 
әлеуеттілігінің жалпы түсім қағидаттың тапсырысы бойынша 
алынатын жэне субъектінің таза активтерінің/капнталының
үлғаюына алып келмейтін соманы қосуы мүмкін. Қағидаттың 
тапсырысымен алынатын сомалар кіріс болып есептелмейді. 
Сонымен қатар, жалпы түсімдерді басқарудан немесе
инкассаңиялаудаи алынған немесе алынуы тиіс кез-келген 
комиссияның сомасы болып табылады.

Қаржыландырудан түскен түсім, әсіресе ынтымақтастық 
кірістің анықтамасына жауап бермейді, себебі олар (а) активтердегі 
және міндеттемелердегі теңдей өзгерістерге алып келеді, жэне (Ь)
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таза активтерге/капиталға ықпал етпейді. Қаржыландыру бойынша 
түсімдер тікелей қаржылық жағдай туралы есепке енгізіліп, 
активтер мен міндеттемелердің қалдықтарына қосылады.

Кірісті бағалау
Кіріс орын толтырудан күтілетін немесе алынган эділ 

қүнымен олшенуі тиіс.
Операциядан туындайтын кіріс сомасы эдетте субъекті мен 

сатып алушы немесе активті жэне қызмет көрсетулерді 
қолданушы арасында жасалатын келісім- шарт бойынша 
анықталады. Ол субъект көрсететін кез-келген сауда 
жеңілдіктерінің сомасын есепке алумен орнын толтырудың 
күтілетін немесе алынган эділ қүны бойынша бағаланады.

Көптеген жағдайларда орнын толтыру ақша қүралдары немесе 
олардың баламасы түрінде болады, ал кіріс сомасы -  бүл ақша 
құралдарының немесе олардың баламаларының алынған немесе 
болжалды сомасы. Алайда, ақша құралдарының немесе олардың 
баламаларының мерзімі ұзартылған болса, орнын толтырудың эділ 
құны ақша құралдарының меншікті сомасынан алынған немесе 
болжамданатын сомасынан аз болуы мүмкін. Мысалы, субъект 
сатып алушыға пайызсыз несиені ұсынуы мүмкін, немесе тауарды 
сату кезінде одан орнын толтыру ретінде нарықтағыдан төмен 
пайыздық мөлшерлемен вексель алуы мүмкін. Келісімшарт 
қаржыландыру бойынша оиераңияларды ұсынатын болган кезде, 
орнын толтырудың эділ құны барлық болашақ түсімдерді 
жүктелген пайыздық мөлшерлемені дисконттау комегімен 
анықталады.

Пайыздың жүктелген мөлшерлемесі төменде келтірілген 
өлшемдердің ең нақты анықталатыны болып табылады:

-Несиеге қабілеттіліктің ұқсас рейтингі бар эмитенттің ұқсас 
қаржы құралы бойынша басым мөлшерлемелер;

-Қолданылуы қаржы құралының меншікті сомасын 
дисконттау кезінде тауарлардың немесе қызметтердің ағымдағы 
сатылым бағасын оларға ақшалай қаражатпен төлем жасап, алуға 
мүмкіндік беретін пайыздық мөлшерлемелер.

Тауарлар мен қызметтер сипаттамасы мен құны бойынша 
ұқсас тауарлар мен қызметтерге айырбасталатын жағдайда, 
айырбас кіріс келтіретін операцпя ретінде қарастырылмайды. Бұл 
жеткізушілер нақты жерде уақытша негізде сұранысты
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қанағаттандыру үшін эртүрлі орындарда қорлармен алмасатын 
кездегі май немесе сүт сияқты өнімдерде болады. Тауарлар ерекше 
тауарлардың орнына сатылатын жэне қызметтер ерекше 
қызметтердің орнына көрсетілетін кезде бүл айырбас кіріс 
келтіретін операция ретінде қарастырылады. Кіріс аударылған 
ақша қаражатына немесе олардың баламасына түзетулер жасалған 
алынған тауарлар мен қызмет көрсетулердің эділ қүны бойынша 
өлшенеді. Алынған тауарлар мен қызметтердің эділ қүны сенімді 
түрде багалана алмайтын жағдайда, кіріс аударылған ақша 
қүралдарының немесе олардың баламаларының сомасына 
түзетілген табысталған тауарлар мен қызметтердің эділ қүны 
бойынша өлшенеді.

Операцияларды анықтау

Осы Стандартта келтірілген мойындау өлшемдері әдетте эрбір 
операцияға жеке қолданылады. Алайда, белгілі бір жагдайларда, 
операцияның маңыздылығын көрсету үшін оларды бір 
операцияның жеке белгіленген қүрамдас боліктерінде қолдану 
қажет. Мысалы, тауар бағасы кейінгі қызметтерге анықталатын 
соманы қамтитын болса, бүл сома қызмет көрсету жүргізілетін 
кезеңдегі кіріс ретінде мойындалады және көшіріледі. Жэне 
керісінше, мойындау критерийлері бір уақытта бір немесе бірнеше 
операцияларга, олардың коммерциялық тиімділік операциялар 
тоитамасын толығымен қарастырусыз анықталуы мүмкін емес. 
Мысалы, субъект тауарларын сатып жэне сол уақытта бүрын 
сатылған тауарды қысқа мерзімде қайта сатып алуға жеке 
келісімшарт жасайды, осылайша, алғашқы операцияның нәтижесін 
елеулі түрде төмендетеді; бүл жағдайда, екі операция бірге 
қарастырылады.Тэжірибелік мақсат үшін, белгілі бір кезең 
аралығында қызметтер саны белгісіз мөлшерде көрсетілсе, егер 
қандай да болмасын басқа бір эдіс аяқталу сатысын жақсырақ 

■ көрсеткені туралы дәлелдеме болмаса, белгілі бір кезең ішінде 
табыс түзу сызықты әдіс негізінде танылады. Белгілі бір әрекет 
басқаға қарағанда маңызды болып саналса, табысты мойындау осы 
әрекетті жүзеге асырғанға дейін кейінге қалдырылады.

Көрсетілген қызмет бойынша операция нэтижесі сенімді 
бағалана алмаған кезде табыс, тек өтелген шығыстардың 
мойындау шамасына гана мойындалады.

%
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Операцияны орындаудың бастапқы кездерінде оның нәтижесін 
сенімді бағалау көбінесе күрделі болып келеді. Соған қарамастан, 
субъект операцияны жүзеге асыру барысында жүмсалған 
шығындарды өтеу ықтималдығы болуы мүмкін. Сондықтан шарт 
бойынша жүмсалған шығындардың орнын толтырудың күтілетін 
деңгейі қаншалықты болса, табыс соншалықты мойындалады. 
Мәміле нәтижесін сенімді бағалау мүмкін болмағандықтан, пайда 
мойындалмайды.

Операция нэтижесі сенімді багалана алмаса жэне жүмсалған 
шығындардың өтелуі ықтимал болған жагдайда, табыс 
танылмайды, ал жүмсалған шығындар шығыс ретінде танылады. 
Келісімшарт нәтижесін сенімді бағалауға кедергі болған 
белгісіздік жойылған кезде табыс 25 параграфқа сәйкес емес, 19 
параграфқа сәйкес танылады.

Субъектінің сатып алушыға иеленумен байланысты елеулі 
тэуекелдіктерін жэне сыйақыларын аудару кезеңін бағалау 
мэміленің шарттарымен танысуын талап етеді. Көптеген жағдайда 
иеленумен байланысты елеулі тэуекелдіктерді жэне сыйақыларды 
аудару сатып алушыға меншік қүқығын берумен немесе меншікті 
берумен сэйкес келеді. Бүл көбіне белшек саудада болады. 
Иеленумен байланысты елеулі тэуекелдіктерді және сыйақыларды 
аударумен байланысты басқа жағдайларда бір уақытта сатып 
алушыға меншік қүқығын немесе меншікті берумен сәйкес 
келмейді.

Егер субъект иеленудің елеулі тэуекелдіктерін сақтап қалса, 
мэміле сату болып табылмайды және ол бойынша табыс 
мойындалмайды. Субъект бірқатар жағдайда иеленудің елеулі 
тэуекелдігін сақтай алады. Субъектінің иеленумен байланысты 
елеулі тәуекелдіктерді жэне сыйақыларды сақтап қалу 
жағдайларына мысалдар:

-Стандартты кепілдеме міндеттерімен өтелмейтін 
қанағаттандырылмаған қызмет үшін жауапкершілікті сақтап 
қалғанда;

-Нақты сатудан алынған табыстар тауарларын сату 
нәтижесінде сатып алушының алған табысымен байланысты 
болғанда (мысалы, мемлекеттік баспахана мектептерге одан әрі 
сату немесе сатылмаған материалды қайтарып беру шартымен оқу 
құралдарын бөлген кезде);
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-Жіберілген тауарлар орнату шартымен жіберілгенде, ал 
орнату келісім шарттың субъект әлі орындамаған айтарлықтай 
бөлігін алып отырған жагдайда;

-Сатып алушы сату шартында анықталган себептермен жэне 
субъектінің пайда алуына сенімі болмаган жағдайда сату мәмілесін 
бұзуына кұкығы болганда. Егер субъект иеленумен байланысты 
елеусіз тәуекелдіктерін сақтап қалса, мэміле сатуға келетін болып 
табылады жэне ол бойынша табыс мойындалады. Мысалы, сатушы 
оған тиесілі соманың жинақталуын қамтамасыз ету үшін өзіне 
меншік қүқығын қалдыруы мүмкін. Осындай жагдайда егер 
субъект иеленумен байланысты елеулі тэуекелдіктерін жэне 
сыйақыларын аударса, мәміле сату болып табылады жэне табыс 
мойындалады. Иеленудің елеусіз тэуекелдігін сақтайтын
субъектінің тағы бір мысалы ретінде, клиенттің сатып алғанына 
қанағаттанбаған жағдайда, ақшаның қайтарылуына кепіл болатын 
бөлшек сауда дүкені бола алады. Егер сатушы болашақ 
қайтарымдарды сенімді бағалай алса және алдыңғы тәжірибе мен 
басқа да елеулі деректер негізінде қайтару бойынша міндеттемені 
өзіне алса, мүндай жағдайларда табыс сату кезінде танылады.Табыс 
субъектке экономикалық пайданың мәмілемен байланысты тиісті 
ағынының пайда болуы ықтимал болған жағдайда ғана танылады. 
Кейбір жағдайларда қарама-қарсы үсыныс алмағанға дейін немесе 
барлық белгісіздіктер анықталмайынша дейін ол ықтимал бола 
алмайды. Мүндай белгісіздік, мысалы, осы шетел мемлекетінде 
жүзеге асырылған сату бойынша тиісті қарама-қарсы ұсыныстарды 
жіберуге шетел мемлекеттерінің органдары рұқсат беруіне қатысты 
болуы мүмкін. Рүқсат берілгеннен кейін белгісіздік жойылады 
жэне табыс тиісінше мойындалады. Алайда табысқа қосылып 
кеткен соманы инкассациялау туралы белгісіздік пайда болған 
кезде соңына дейін алынбаған сома, немесе алынуы ықтимал 
болған сома басынан мойындалған табыс сомасының түзетуі 
сияқты емес, шығыс ретінде мойындалады.

Активтің тиімді табыстылығы активтің қызметтік уақыт 
аралығында күтілетін ақша қаражатының келешектегі ағынын 
активтің теңгерімдік құнына теңестіру үшін шегеруге кажетті 
пайыздық мөлшерлеме болып табылады.

Пайыздық кіріс шегерудің жойылу сомасын, сыйақы немесе 
құнды қағаздардың бастапқы теңгерімдік құны мен оның төлеп
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бітіру кезіндегі сома арасындағы басқа да айырмашылықтарды 
қарастырады.

Пайыздық табыс беретін инвестицияны иеленудің алдында 
төленбеген пайыз жиналып қалса, кезектегі пайыз кірісі иеленудің 
алдындағы жэне иеленуден кейінгі кезеңдер арасында бөлінеді, тек 
иеленудің соңғы бөлігі табыс ретінде танылады. Үлестік құнды 
қағаздар бойынша дивиденттер немесе ұксас үлестірімдер 
иеленудің алдындағы таза түсімнен бекітілсе, осы дивиденттер мен 
үқсас үлестірімдер қүнды қағаздың бағасынан тікелей алынады. 
Ерікті түрде алынғандардан басқа жағдайда мүндай үлестірімді 
жасау қиынға соқса; дивиденттер мен үқсас үлестірімдер қүнды 
қағаздар қүнының бөлігін қалпына келтіруді айқын бергенге дейін 
түсім ретінде мойындалады.

Егер шарт мазмүнын ескере отырып табысты мойындау үшін 
басқа сәйкес келетін жүйелі үтымды негіз болмаса гана, 
лицензияланған төлемдер тиісті шарттардың талаптарына сәйкес 
жинақталады жэне әдетте осы негізде мойындалады.
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ТЕСТ СҰРАҚТАРЫ

1. Қаржылық есеп берудің халықаралық стандарттары 
жөніндегі Комнтет қашан қурылды?

A) 1973 ж.
B ) 1976 ж.
C) 1988 ж.
О) 1999 ж.
Е ) 2003 ж

2. 01.01.2005 ж. бастап ХҚЕС енгізу туралы шешімді ЕҚ қай 
жылы қабылдады?

A )2002 ж.
B )2003 ж.
C) 2004 ж.
Б ) 2005 ж.
Е) 2006 ж.

3. Қаржылық есеп берудің халықаралық стандарттары жөніндегі 
Басқармасының негізгі мақсаты

A) барлық жауаптар дұрыс
B) жоғары сапалы, түсінікті ғаламдық бухгалтерлік есеп 

стандарттарының ортақ жүйесін жасау
C) аталган стандарттардың таралуын жэне орындалуын қадағалау 
□) үлттық бухгалтерлік есеп стандарттарын халықаралық

стандарттарға неғүрлым жақындай түсуін қамтамасыз ету 
Е) дүрыс жауап жоқ

4. Қай жылдан барлық басқа да үйымдар ХҚЕС көшеді?
A) 01.01.2006 ж.
B) 01.01.2005 ж.
C) 01.01.2003 ж.
Б ) 01.01.2001 ж.
Е) 01.01. 2004 ж.

5. № 1 ХБЕС қалай аталады?
A) қаржылық есеп беруді үсыну
B) “ Бірінші рет ХҚЕС қолдану ”
C) тауарлы-материалдық қүндылықтар
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Э) компанияларды біріктіру үшін ХҚЕС қолдану 
Е) минералдық ресурстарды барлау жэне бағалау

6. №1 ХҚЕС қалай аталады?
A) “ХҚЕС бірінші рет қолдану”
B) Қаржылық есеп беруді ұсыну
C) Минералдық ресурастарды барлау және бағалау 
Ә) ХҚЕС компанияларды біріктіру үшін қолдану 
Е) Тауарлы-материалдық қүндылықтар

7. № 2 ХБЕС қалай аталады?
A) тауарлы-материалдық қүндылықтар
B) минералдық ресурстарды барлау жэне бағалау
C) қаржылық есеп беруді үсыну
О) есептік мерзімнен кейінгі оқиғалар 
Е) компанияларды біріктіру үшін ХҚЕС қолдану

8. № 3 ХБЕС қалай аталады?
A) компанияларды біріктіру үшін ХҚЕС қолдану
B) минерналдық ресурстарды барлау жэне бағалау
C) тауарлы-материалдық құндылықтар 
О) қаржылық есеп беруді үсыну
Е) есептік мерзімнен кейінгі оқиғалар

9. № 6 ХБЕС қалай аталады?
A) минерналдық ресурстарды барлау жэне бағалау
B) есептік мерзімнен кейінгі оқигалар
C) компанияларды біріктіру үшін ХҚЕС қолдану 
О) тауарлы-материалдық қүндылықтар
Е) қаржылық есеп беруді ұсыну

10. № 7 ХБЕС қалай аталады?
A) ақша қаражаттарының қозғалысы туралы есеп беру

B) минералдық ресурстарды барлау жэне бағалау
C) есептік мерзімнен кейінгі оқиғалар
ІЭ) компанияларды біріктіру үшін ХҚЕС қолдану 
Е) табысқа салынатын салықтар
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11. № 8 ХБЕС қалай аталады?
A) есеп саясаты, есептік бағалаудағы өзгерістер және қателіктер
B) есептік мерзімнен кейінгі оқиғалар
C) табысқа салынатын салықтар
В) тауарлы-материалдық құндылықтар 
Е) минералдық ресурстарды барлау және бағалау

12. № 10 ХБЕС қалай аталады?
A) есептік мерзімнен кейінгі оқиғалар
B) табысқа салынатын салықтар
C) компанияларды біріктіру үшін ХҚЕС қолдану 
Б) негізгі қүралдар
Е) жал

13. № 10 ХБЕС қалай аталады?
A) табысқа салынатын салықтар
B) негізгі қүралдар
C) компанияларды біріктіру үшін ХҚЕС қолдану 
Э) жал
Е) валюта багамдары өзгерістерінің әсері

14. № 16 ХБЕС қалай аталады?
A) негізгі қүралдар

B) жал
C)табыс
Б ) валют бағамдары өзгерістерінің әсері 
Е) заимдар бойынша шығындар

15. № 17 ХБЕС қалай аталады?
A) жал
B) негізгі қүралдар
C) валюта бағамдары өзгерістерінің әсері 
Б ) табыс
Е) еншілес компаниялар, ассосаңияланған компаниялар, біріккен 

кәсіпорындар

16. № 18 ХБЕС қалай аталады?
A) табыс
B) валюта бағамдары өзгерістерінің әсері
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С) заимдар бойынша шығындар
О) еншілес компаниялар, ассосацияланған компаниялар, біріккен 

кәсіпорындар
Е) резервтер, жарғылық міндеттемелер жэне жарғылық активтер

17. № 21 ХБЕС қалай аталады?
A) валюта бағамдары өзгерістерінің эсері
B) табыс
C) заимдар бойынша шығындар
О) резервтер, жарғылық міндеттемелер жэне жарғылық активтер 
Е) аралық қаржылық есеп беру

18. № 23 ХБЕС қалай аталады?
A) заимдар бойынша шығындар
B) валюта бағамдары өзгерістерінің әсері
C) еншілес компаниялар, ассосацияланған компаннялар, біріккен 

кэсіпорындар
О) аралық қаржылық есеп беру 
Е) актвитердің құнсыздануы

19. № 24 ХБЕС қалай аталады?
A) байланысты тараптар туралы ақпараттарды ашып көрсету
B) заимдар бойынша шығындар
C) резервтер, жарғылық міндеттемелер және жарғылық активтер
О) актвитердің құнсыздануы
Е) еншілес компаниялар, ассосацияланған компаниялар, біріккен 

кәсіпорындар

20. № 27, 28, 31 ХБЕС қалай аталады?
A) еншілес компаниялар, ассосацияланған компаниялар, біріккен 

кәсіпорындар
B) резервтер, жарғылық міндеттемелер жэне жарғылық активтер
C) заимдар бойынша шығындар 
Б ) материалдық емес активтер 
Е)табыс

21. № 37 ХБЕС қалай аталады?
A) резервтер, жарғылық міндеттемелер жэне жарғылық активтер
B) аралық қаржылық есеп беру
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С) актвитердің құнсыздануы
I)) табыс
Е) материалдық емес активтер

22. № 34 ХБЕС қалай аталады?
A) аралық қаржылық есеп беру

B) актвитердің құнсыздануы
C) материалдық емес активтер
П) резервтер, жарғылық міндеттемелер жэне жарғылық активтер 
Е) табыс

23. № 36 ХБЕС қалай аталады?
A) актвитердің құнсыздануы
B) аралық қаржылық есеп беру
C) резервтер, жарғылық міндеттемелер жэне жарғылық активтер 
О) материалдық емес активтер
Е) табыс

24. № 38 ХБЕС қалай аталады?
A) материалдық емес активтер
B) актвитердің құнсыздануы
C) аралық қаржылық есеп беру
0 ) табыс
Е) резервтер, жарғылық міндеттемелер жэне жарғылық активтер

25. ХҚЕС қолданудағы басымдылыққа ие принңип -  сақтық 
принципі

A) дұрыс емес
B) дұрыс
C) дұрыс болуы мүмкін
1)) ХҚЕС мұндай принцип жоқ 
Е) дұрыс жауап жоқ

26. Еғер ХҚЕС бойынша есеп саясатын таңдауға болатын болса, 
онда кәсіпорын қандай іс-эрекеттерге барады?

A) есеп саясаты эдістерінің біреуін таңдап, қолдану керек
B) қаржылық есеп беруге ыңғайлы бір есеп саясаты эдісін таңдап 

алып, қолдану керек
C) есеп саясатының негізгі әдісін таңдап алып, қолдану керек
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П)) есеп саясатын жыл сайын өзгертуге болады
Е) ешқашан есеп саясатын қолданбауға болады

27. Тауарлы-материалдық құндылықтарды өзіндік құны ең 
томенінен бастап бағалау кезінде немесе өткізудің таза құнын 
бағалаған кезде откізудің таза кұны дегеніміз не?

A) өткізудің багаланған күны минус ТМҚ аяқтау үшін жэне сату 
шығындарының бағаланған қүны

B) орнын басудың бағаланған қүны
C) ештеңе емес
П) Жүйелілік
Е) жауап жоқ

28. Автомобиль гаражында бензиннің, дизельдің жэне қосалқы 
бөлшектердің қоры бар. Отын қорларын бағалау үшін орташа 
өлшенген қүн эдісін жэне автоболшектерді ФИФО әдісімен 
есептеуге бола ма?

A) ия
B) жоқ
C) жоқ, тек ЛИФО әдісімен
О) айырмашылығы жоқ
Е) дүрыс жауап жоқ

29. Компания қаржылық жал шартына сәйкес дүкенді жалға алды 
жэне жалданған актвитер мен жал бойынша міндеттемелер оның 
балансында көрініс табуы керек. Жалданған активтер мен жал 
міндеттемелері жал кезеңі басында (сөйлемді аяқтаңыз):

A) ақша қаражаттарының қозғалысы туралы есеп беруде көрініс 
таппайды

B) инвестициялық қызмет ретінде көрініс табады
C) қаржылық қызмет ретінде көрініс табады
Э) операциялық қызмет ретінде корініс табады
Е) дұрыс жауап жоқ

30. Қаңтар айында болған жер сілкінісі кәсіпорын ғимаратына 
сақтандыру эрекеттеріне сәйкес келмейтін зияндар тигізді. 
Компанияның 2003 жылға арналған комианияның жағдайы туралы 
қаржылық есеп беруі элі жарияланған жоқ. Пайдалар мен залалдар



туралы есеп беруде жер сілкінісінен болған залалдар қай жылда 
көрсетіледі?

A )2004 ж.
B )2003 ж.
C)2005 ж.
0)2002 ж.
Е) дұрыс жауап жоқ

31. Компанияның уақытша айырмашылықтар әсерінен пайда 
болатын кейінге қалдырылған салық жеңілдігі бар. Оларды келесі 
12 айдың ішінде төлеу жоспарланған. Кейінге қалдырылған салық 
міндеттемелері қалай жіктеледі?

A) Баска кысіса мерзімді міндеттеме ретінде
B) қысқа мерзімді міндеттеме
C) дұрыс жауап жоқ
0)барлық жауаптар дұрыс
Е) жауап беруге қиналамын

32. Кәсіпорын ғимараттарға, мүліктерге жэне жабдықтарға қайта 
бағалау жүмыстарын жүрғізу үшін қандай есеп саясатын 
қолданады?

A) бір топтың барлық активтеріне, мысалы, жер, ғимарат, бірақ 
жабдықтар мен станоктарға емес

B) 10 жыл немесе одан көп мерзімде қолданылатын активтер 
сияқты белгілі бір мерзім аралығында қолданылатын барлық 
активтер

C) Бір елдегі барлық активтерге бірдей, эр қайсысына жеке-жеке 
қолданады

О) жабдықтар мен станоктар
Е) жауап беруге қиналамын

33. «Эйр Қазақстан» әуе компаниясы инспекңия, жөндеу 
жүмыстары, жабдықтарды жаңарту үшін резервке ақша 
қаражаттарын аударып отырады. ХҚЕС енгізгеннен кейін 37 
ХҚЕС сэйкес компания резерв есептеуді тоқтатты жэне сол 
кезеңде инспекңия жүргізу үшін шығындалды. (Әуе кемесін эрбір 5 
000 сағат сайын тексеріп түру туралы заң талаптары бар). 
Инспекциялық жүмыстарды жүргізу бойынша шығындар есепте 
қалай көрініс табады?
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A) капиталданады жэне амротизацияланады
B) кезең шығындарына жатқызылады
C) аяқталмаған өндіріс шығындарына жатқызылады
О) жатқызылмайды
Е. Дұрыс жауап жоқ

34. Компания арнайы станоктың жалпы құнының 30% көлемінде 
үкіметтік ғрантқа ие болды. Аталған станок мүғедектерғе арналған 
өнімдер шығаруда қолданылады. Компания алынған ғрантты 
есепте мерзімі үзартылған табыс ретінде көрсетеді.

A)дүрыс
B) дұрыс емес
C) мерзімі үзартылған табыстар болмайды
Б) мүндай болуы мүмкін емес
Е) жауап жоқ

35. А компаниясы 2003 жылдың 31 желтоқсанында нэтижесінде 
5000 доллар көлемінде ғудвилл пайда болатын бизнес -  
комбинация бойынша келісім-шарт жасады. Компания ғудвиллдың 
пайдалы қызмет ету мерзімін 10 жыл деп бағалады. Компания 
гудвиллмен не істеуі керек?

A) капиталдау жэне жыл сайын құнсыздану бойынша тест 
жжүргізіп отыруы керек

B) капиталдау жэне амортизация есептеу керек
C) капиталдау және тоқсан сайын капиталға аударып отыруы 

керек
Э) капиталдамау жэне жыл сайынғы құнсыздануға есептен 

шығармау керек
Е) жауап жоқ

36. Құрылысты қаржыландыру үшін кәсіпорынның банк 
заимдары бойынша шығындары капиталдануы жэне ғимараттың 
құнына қосылуы керек.

A)дұрыс
B) дұрыс емес
C) мүмкін
О) мұндай шығындар болмайды
Е) дұрыс жауап жоқ
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37. Төмендегілердің қайсысы байланысты тараптар болып 
табылады?

A) барлық жауаптар дұрыс
B) еншілес кәсіпорындар
C) байланысты кәсіпорындар
□) директорлар кеңесі мүшелері, маңызды клиенттер жэне 

жабдықтаушылар, орындаушы директорлар кеңесінің мүшелері 
болып табылатын жеке түлғалар

Е) қаржылық көмек көрсететін банктер

38. Компания өзінің X еншілес бөлмшесін сатуды ұйғарды. 
ХҚЕС сәйкес осы операцияның нәтижесі қаржылық есеп беруде 
төтенше жағдай ретінде көрініс табады.

A) дүрыс емес
B)дүрыс
C) мүмкін
Е)) операцияның нэтижесі қаржылық есеп беруде көрініс 

таппайды
Е) жауап жоқ

39. Активтердің қүнсыздануына тест жүргізгенде компания 
активтердің эділ қүнын анықтау үшін кіріс ақша ағымдарын ғана 
қолданады.

A) дұрыс емес
B) дүрыс
C) активтер қүнсызданбайды
Э) активтерде эділ қүн болмайды
Е) жауап жоқ

40. Болашақ операциялық залалдар туралы ақпараттар келіп 
түскен кезде немесе компанияның болашақта залалға үшырауы 
анықталган кезде компания болашақ операциялық қызметтер 
залалдары бойынша резерв қүруы мүмкін.

A) дұрыс емес
B) дұрыс
C) жауап беруге қиналамын
Э) болашақ залалдар бойынша резервтер құрылмайды
Е) жауап жоқ
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41. №1 ХҚЕС талаптарының бірінші қадамы
A) есеп саясатын таңдау
B)тану
C) қайта бағалау
О) реклассификация 
Е) есептен шығару

42. №1 ХҚЕС талаптарының негізгі екінші қадамы
A) тану / есптен шығару
B) қайта бағалау
C) реклассификация
О) есеп саясатын таңдау 
Е) жауап жоқ

43. №1 ХҚЕС талаптарының негізгі үшінші қадамы
A) қайта бағлау
B) реклассификация
C) есеп саясатын таңдау 
О) тану / есептен шығару 
Е) жауап жоқ

44. №1 ХҚЕС талаптарының негізгі төртінші қадамы
A) реклассификация
B) тану / есептен шығару
C) есепсаясатын таңдау 
Б ) қайта бағалау
Е) жауап жоқ

45. “Қаржылық есеп беруді үсыну”, бүл қай ХҚЕС ?
A) №1
B) №2
C) №3 
Э)№ 4 
Е) №5

46. “Тауарлы-материалдық қүндылықтар”, бүл қай ХҚЕС ?
A) №2
B) №1
C) №3
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О) №5 
Е) №4
47. “ХҚЕС компанияларды бріктіру үшін қолдану”, бүл қай 

ХҚЕС ?
A) №3
B) №2
C) №1 
Ц)№ 8 
Е) №6

48. “Минаралды ресурстарды барлау жэне бағалау”, бүл қай 
ХҚЕС ?

A)№6
B)№5
C)№8 
0)№7 
Е) №1

49. “Ақша қаражаттарының қозғалысы туралы есеп беру”, бүл 
қай ХҚЕС ?

A) №7
B) №8
C) №2
В)№ 4 
Е) №6

50. “Есеп саясаты, есептік бағалаудағы озғерістер жэне 
қателіктер”, бүл қай ХҚЕС ?

A)№8
B) №7
C) №5 
О) №3 
Е) №12

51. “Есептік мерзімнен кейінғі оқиғалар”, бүл қай ХҚЕС ?
A) №10
B) №8
C) № 14 
Б )№  16
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52. “Табысқа салынатын салықтар”, бұл қай ХҚЕС ?
A) №12
B) №10
C) №14 
О) №24 
Е) №39

53. “Негізгі құралдар”, бұл қай ХҚЕС ?
A) №16
B) №14
C) №21 
Б) №34 
Е) №3

54. “Жал”, бұл қай ХҚЕС ?
A) №17
B) № 18
C) №21 
Э) №23 
Е) № 28

55. “Табыс”, бұл қай ХҚЕС ?
A) №18
B) №17
C) № 28
0  ) №21 
Е) №38

56.”Валюта багамдары өзгерістерінің эсері”, бұл қай ХҚЕС ?
A) №21
B) №27,№28,№31
C) №38 
0)№ 17 
Е) №21

57.”3аимдар бойынша шығындар”, бұл қай ХҚЕС ?
А) №23

Е) №32
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B) №17
C) № 28 
Б)№ 21 
Е) №38

58. ”Байланысты тараптар туралы ақпараттарды ашу”, бұл қай 
ХҚЕС ?

A)№24
B) №21
C) №17 
Б ) №38 
Е) № 28

59. «Аралық қаржылық есеп беру», бұл қай ХҚЕС ?
A)№34
B) №24
C) №38 
Б ) №21 
Е) №17

60.”Активтердің құнсыздануы”, бұл қай ХҚЕС ?
A) №36
B) №27,№28,№31
C) №38 
Б ) № 17 
Е) №24

61. ”Резервтер, жарғылық міндеттемелер жэне жарғылық 
активтер”, бұл қай ХҚЕС ?

A) №37
B) №27,№28,№31
C) №24 
Э)№ 17 
Е) №21

62.”Материалдық емес активтер”, бұл қай ХҚЕС ?
A)№38
B) №3
C) №27,№28,№31
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Б) №1 
Е) №17
63.«Еншілес компаниялар, ассосацияланған компаниялар, 

біріккен кэсіпорындар», бұл қай ХҚЕС ?
A)№27,№28,№31
B) №3
C) №38 
Е)) №1 
Е) №17

64.Қаржылық есеп берудің міндетті компонентін таңдаңыздар
A) барлық жауаптар дұрыс
B) бухгалтерлік баланс
C) пайдалар мен зияндар туралы есеп беру
О) ақша қаражаттарының қозғалысы туралы есеп беру 
Е) түсініктеме жазба

65.№2 ХҚЕС сәйкес тауарлы-материалдық құндылықтарды 
таңдаңыздар

A) барлық жауаптар дұрыс
B) ҒОВ шартымен сатып алынған тауарлар немесе жыл 

соңындағы жолдағы тауарлар
C) Тауарлар басқа компанияның бизнес жүргізетін жерінде
□) Материалдар/ нақты қолда бар /, бірақ элі өндіріске 

жіберілмеген 
Е) біртіндеп өндірілген тауарлар

66. №6 ХҚЕС қолданылу аясын таңдаңыздар:
A) барлау жэне бағалау шығындарына қолданылады
B) бизнес комбинацияға қатысатын кәсіпорынның қаржылық 

есеп беруін анықтайды
C) Компания қаржылық есеп беру үсынылатын эрбір кезең сайын 

ақша қаражаттарының қозғалысы туралы есеп беруді де үсынып 
отыруы керек

П) есептік мерзімнен кейінгі есеп 
Е) жауап жоқ
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67. № 27, 28, 31 ХҚЕС сәйкес бақылау дегеніміз не?
A) Компания қызметінен пайда алу ушін оның қаржылық жэне 

есептік саясаттарын басқару мүмкіндігі
B) Есеп саясатына бақылау жасамай-ақ компанияның қаржылық 

және шаруашылық есептеріне қатысты шешімдер қабылдауға 
қатысу мүмкіндігі

C) билік ету
О) компанияның есеп саясатын жасауға қатысу
Е) директорлар кеңесіндегі окілділік немесе үқсас органдардағы 

басқару

68.№ 27, 28, 31 ХҚЕС сәйкес айтарлықтай эсер ету дегеніміз не?
A) Есеп саясатына бақылау жасамай-ақ компанияның қаржылық 

және шаруашылық есептеріне қатысты шешімдер қабылдауға 
қатысу мүмкіндігі

B) билік ету
C) компанияның есеп саясатын жасауға қатысу
О) Компания қызметінен пайда алу үшін оның қаржылық жэне 

есептік саясаттарын басқару мүмкіндігі
Е) директорлар кеңесіндегі окілділік немесе үқсас органдардағы 

басқару

69.№ 21 «Валюта бағамдары өзгерістерінің эсері» стандартының 
мақсатын көретіңіз.

A) шетелдік валюта түріндегі операңиялар мен қалдықтардың 
компанияның фунңионалды валютасына қалай аударылатынын 
түсіндіру

B) 01. 01.2015 ж. бастап күшіне ену мерзімі
C) Шетелдік валюта -  компания қолданатын функңоиналды 

валютадан ерекшеленетін кез-келген валюта
Б) Презентаңия валютасы -  қаржылық есеп беру үсынылатын 

валюта
Е) Функционалды валюта -  компания жүмыс істейтін 

экономикалық ортаның валютасы

70.№ 21 ХҚЕС сәйкес шетелдік валюта дегеніміз не?
A) Шетелдік валюта -  компания қолданатын функцоиналды 

валютадан ерекшеленетін кез-келген валюта
B) қаржылық есеп беру үсынылатын кез-келген валюта
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С) Функционалды валюта — компания жұмыс істейтін 
экономикалық ортаның валютасы 

Б) Доллар, евро, фунт-стерлинг 
Е) шартты бірлік

71 .№ 21 ХҚЕС сәйкес презентация валютасы дегеніміз не?
A) Бұл -  қаржылық есеп беру ұсынылатын кез-келген валюта
B) Бұл - компания қолданатын функцоиналды валютадан

ерекшеленетін кез-келген валюта
C) Доллар, евро, фунт-стерлинг 
О) Шартты бірлік
Е) Теңге

72. № 21 ХҚЕС сәйкес функционалды валюта дегеніміз не?
A) Бұл - компания жұмыс істейтін экономикалық ортаның

валютасы
B) Бұл - компания қолданатын функцоиналды валютадан

ерекшеленетін кез-келген валюта
C) Бұл -  қаржылық есеп беру ұсынылатын валюта 
0)Теңге
Е) Доллар

73. Монетарлы активтерге қандай активтер жатпайды?
A) Тауарлы-материалдық құндылықтар
B) Ақша қаражаттары
C) Дебиторлық борыштар 
[)) Ақша эквивалент
Е) Алынуга тиісті вексельдер

74.Қандай активтер монетарлы емес актвитерге жатады?
A) Болашақ кезең шығындары
B) Нарықтық борыш қаражаттары
C) Ақша қаражаттары 
0) Ақша эквиваленты
Е) Алынуға тиісті вексельдер

75. Қандай активтер монетарлы емес активтерге жатады?
A) Басқа кәсіпорындардың акңиялары
B) Ақша эквиваленттері
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С) Нарықтық борыш қаражаттары 
О) Ақша қаражаттары 
Е) Жауап жоқ

76. Қандай активтер монетарлы емес активтерге жатады?
A) Инвестициялық меншік
B) Ақша қаражаттары
C) Дебиторлық борыштар 
П) Ақша эквтваленттері
Е) Алынуға тиісті вексельдер

77. Қандай активтер монетарлы емес активтерге жатады?
A) Гудвилл
B) Ақша эквтваленттері
C) Нарықтық борыш қаражаттары 
Б) Ақша қаражаттары
Е) Жауап жоқ

78.Төменде көрсетілгендердің қайсысы монетарлы емес активтер 
емес?

A) Ақша қаражаттары
B) Тауарлы-материалдық құндылықтар
C) Басқа кәсіпорындардың акциялары 
Э) Инвестициялық меншік
Е) Негізгі құралдар

79. Төменде көрсетілгендердің қайсысы монетарлы емес активтер 
емес?

А. Ақша эквтваленттері
B) Материалдық емес активтер
C) Гудвилл
О) Болашақ кезең шығындары 
Е) Жауап жоқ

80. Төменде көрсетілгендердің қайсысы монетарлы емес активтер 
емес?

A) Нарықтық борыш қаражаттары
B) Материалдық емес активтер
C) Болашақ кезең шығындары
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Э)ТМ Қ
Е) Негізгі құралдар

81. Төменде көрсетілгендердің қайсысы монетарлы емес активтер 
емес?

А. Дебиторлық борыштар
B) Материалдық емес активтер
C)Гудвилл
О) Болашақ кезең шығындары 
Е) Жауап жоқ

82. Томенде көрсетілгендердің қайсысы монетарлы емес активтер 
емес?

А. Алынуға тиісті вексельдер
B) Материалдық емес активтер
C) Болашақ кезең шығындары 
Б)ТМ Қ
Е) Негізгі құралдар

83. Қандай міндеттемелер монетарлы емес міндеттемелерге 
жатады?

A) Болашақ кезең табыстары
B) Кредиторлық қарыздар
C) Төленуге тиісті вексельдер 
О) Берілген облигациялар
Е) Кейінге қалдырылған салықтар

84.Қандай міндеттемелер монетарлы емес міндеттемелерге 
жатады?

A) Мемлекеттік субсидиялар
B) Жал бойынша міндеттемелер
C) Есептелген міндеттемелер 
Г)) Берілген облигациялар
Е) Кейінге қалдырылған салықтар

85. Төменде көрсетілген міндеттемелердің барлығы монетарлы
болып табыла ма: мемлекеттік субсидиялар, есептелген
міндеттемелер, берілген облигациялар, кейінге қалдырылған 
салықтар, жал бойынша міндеттемелер?



A) Мемлекеттік субсидиядан басқасының барлығы
B) Ия, барлығы жатады
C) Барлығы да жатпайды
Ә) Кейінғе қалдырылған салықтардан басқасының барлығы
Е) Дұрыс жауап жоқ

86.Төменде көрсетілғен міндеттемелердің барлығы монетарлы
болып табыла ма: болашақ кезең табыстары, есептелген
міндеттемелер, берілген облигациялар, кейінге қалдырылған 
салықтар, жал бойынша міндеттемелер, төленуге тиісті вексельдер, 
кредиторлық қарыздар?

A) Болашақ кезең табыстарынан басқасының барлығы
B) Барлығы да жатпайды
C) Ия, барлығы жатады
О) Кредиторлық қарыздардан басқасының барлығы
Е) Жауап жоқ

87. №31 ХҚЕС сәйкес біріккен кәсіпорындар дегеніміз не?
A) Екі немесе одан коп тараптардың бірігіп бақылау жасау 

шартымен экономикалық қызметтерді іске асыруға жасалған 
келісім-шарттары

B) Инвестор айтарлықтай эсер ететін компания, бірақ ол 
компания еншілес немесе тэуелді ұйым болып табылмайды

C) Бас кәсіпорын тікелей де, жанама түрде де бақыламайтын 
еншілес компанияның капиталы үлесіне тиесілі таза активтер мен 
қызмет нэтижелерінің бөлігі

13) Қаржылық жэне шаруашылық қызметтерге бақылауды 
келісіммен бөлу

Е) Дұрые жауап жоқ

88. Азаю үлесі ?
A) Бас кәсіпорын тікелей де, жанама түрде де бақыламайтын 

еншілес компанияның капиталы үлесіне тиесілі таза активтер мен 
қызмет нэтижелерінің бөлігі

B) Қаржылық жэне шаруашылық қызметтерге бақылауды 
келісіммен бөлу

C) Инвестор айтарлықтай эсер ететін компания, бірақ ол 
компания еншілес немесе тәуелді үйым болып табылмайды
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Б) Екі немесе одан көп тараптардың бірігіп бақылау жасау 
шартымен экономикалық қызметтерді іске асыруға л<асалған 
келісім-шарттары

Е) Дұрыс жауап жоқ

89. Қауымдастырылеан компания:
A) Инвестор айтарлықтай эсер ететін компания, бірақ ол 

компания еншілес немесе тэуелді ұйым болып табылмайды
B) Бас кәсіпорын тікелей де, жанама түрде де бақыламайтын 

еншілес компанияның капиталы үлесіне тиесілі таза активтер мен 
қызмет нәтижелерінің бөлігі

C) Екі немесе одан көп тараптардың бірігіп бақылау жасау 
шартымен экономикалық қызметтерді іске асыруға жасалған 
келісім-шарттары

В) Қаржылық және шаруашылық қызметтерге бақылауды 
келісіммен болу

Е) Дұрыс жауап жоқ

90. Операциялық жал -:
A) Жалдаушыға барлық тәуекелдер мен сыйақыларды 

аудармайтын жал
B) Жалдаушыға барлық тәуекелдер мен сыйақыларды аударатын 

жал
C) Активтерді қолданатын уақыт кезеңі
В) Активтерден жалдаушының экономикалық пайда алатын 

уақыт мерзімінің қалған кезеңі
Е) Жауап жоқ

91. Қаржылық жал -:
A) Жалдаушыға барлық тәуекелдер мен сыйақыларды аударатын 

жал
B) Жалдаушыга барлық тәуекелдер мен сыйақыларды 

аудармайтын жал
C) Активтерден жалдаушының экономикалық пайда алатын 

уақыт мерзімінің қалған кезеңі
13) Активтерді қолданатын уақыт кезеңі
Е) Жауап жоқ

121



мен ұсыну үшін компания

мен ұсыну үшін компания

мен ұсыну үшін компания

мен ұсыну үшін компания

92.Есеп саясаты
A) Барлық жауаптар дұрыс
B) Қаржылық есеп беруді даярлау 

қабылдаған нақты қағидалар
C) Қаржылық есеп беруді даярлау 

негіздері
□ ) Қаржылық есеп беруді даярлау 

қабылдаған шарттар
Е) Қаржылық есеп беруді даярлау 

қабылдаған ережелер мен тәжірибелер

93. № 37 ХҚЕС сәйкес міндеттемелер дегеніміз не?
A) Өткен кезең оқиғаларының нэтижелері ретінде пайда болатын 

компанияның ағымдагы борыштары, оларды реттеу экономикалық 
пайдаларға ие компания ресурстары есебінен шығуға алып келеді

B) Шамалары немесе орындалу мерзімдері бойынша
анықталмаған міндеттемелер

C) Алынған, бірақ құны төленбеген тауарлар мен қызметтерді 
төлеу туралы міндеттеме

13) Жауап жоқ
Е) А, В,С жауаптары дұрыс

94. 37 ХҚЕС сәйкесрезервтер дегеніміз не?
A) Шамалары немесе орындалу мерзімдері бойынша

анықталмаған міндеттемелер
B) Өткен кезең оқиғаларының нэтижелері ретінде пайда болатын 

компанияның ағымдағы борыштары, оларды реттеу экономикалық 
пайдаларға ие компания ресурстары есебінен шығуға алып келеді

C) Алынған, бірақ кұны төленбеген тауарлар мен қызметтерді 
төлеу туралы міндеттеме

□) А, В,С жауаптары дұрыс
Е) Жауап жоқ

95. № 37 ХҚЕС сәйкес есептеу дегеніміз не?
A) Алынған, бірақ құны толенбеген тауарлар мен қызметтерді 

төлеу туралы міндеттеме
B) Шамалары немесе орындалу мерзімдері бойынша 

анықталмаған міндеттемелер
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С) Өткен кезең оқиғаларының нәтижелері ретінде пайда болатын 
компанияның ағымдағы борыштары, оларды реттеу экономикалық 
пайдаларға ие компания ресурстары есебінен шығуға алып келеді

Э) А, В,С жауаптары дұрыс
Е) Жауап жоқ

96. № 10 ХҚЕС сәйкес қаржылық есеп беруде қандай оқиғалар 
көрініс табады?

A) Кезең басынан есеп беру мерзіміне дейінгі барлық оқиғалар
B) Есеп беру мерзімінен бастап айналымға шығаруды бекіткенге 

дейінгі барлық оқиғалар
C) Айналымға шығаруды бекіту мерзімінен жариялау мерзіміне 

дейінгі барлық оқиғалар
О) Жариялау мерзімінен акционерлер жиналысына дейінгі 

барлық оқиғалар
Е) Есеп беру мерзімінен кейінгі барлық оқиғалар

97. №10 ХҚЕС кірмейтін есептік мерзімнен кейін болатын 
қандай оқиғаларды білесіз?

A) Айналымға шығаруды бекіту мерзімінен акционерлер 
жиналысына дейінгі барлық оқиғалар

B) Кезең басынан есеп беру мерзіміне дейінгі барлық оқиғалар
C) Есеп беру мерзімінен кейінгі барлық оқиғалар
13) Есеп беру мерзімінен бастап айналымға шығаруды бекіткенге 

дейінгі барлық оқиғалар
Е) Жауап жоқ

98. № 6 ХҚЕС қолданылу аясын анықтаңыз
A) Барлау мен бағалау шығындарына қолданылады
B) Бизнес комбинацияға қатысатын компанияның қаржылық есеп 

беруін анықтайды
C) Барлық компаниялар қаржылық есеп берген әрбір кезеңдерде 

ақша қаражаттарының қозғалысы туралы есеп беруді де қоса 
ұсынып отырулары керек

П) Өткен кезеңдердің маңызды қтелерін түзету
Е) Жауап жоқ
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99.Стандарттарға сәйкес біріккен қызмет дегеніміз не?
A) Екі немесе одан көп тараптардың бірігіп бақылау жасау 

шартымен экономикалық қызметтерді іске асыруға жасалған 
келісім-шарттары

B) Қаржылық жэне шаруашылық қызметтерге бақылауды 
келісіммен бөлу

C) Толық қаржылық жылдан қысқа қаржылық есеп беру кезеңі 
О) Қаржылық есеп берудің толық комплектісіне ие қаржылық

есеп немесе аралық кезеңдегі қаржылық есеп берулердің 
жинақталған жиыны 

Е) Жауап жоқ

100.Біріккен бақылау дегеніміз не?
A) Қаржылық жэне шаруашылық қызметтерге бақылауды 

келісіммен бөлу
B) Екі немесе одан көп тараптардың бірігіп бақылау жасау 

шартымен экономикалық қызметтерді іске асыруға жасалған 
келісім-шарттары

C) Толық қаржылық жылдан қысқа қаржылық есеп беру кезеңі 
Э) Қаржылық есеп берудің толық комплектісіне ие қаржылық

есеп немесе аралық кезеңдегі қаржылық есеп берулердің 
жинақталған жиыны 

Е) Жауап жоқ
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