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КІРІСПЕ

"Цифрлық Қазақстан" мемлекеттік бағдарламасының 
мақсаттарына қол жеткізудің негізгі бағыттарының арасында сандық 
экономика үшін қүзыреттер мен дағдылар, салалар үшін АКТ 
мамандарын даярлау, сондай-ақ экономика секторындағы цифрлық 
конверсия, экономиканың түрлі салаларының бәсекеге қабілеттілігін 
арттыру үшін цифрлық технологияларды енгізу - "креативті қоғам" 
құру арқылы түсіндіріледі.

Күрделі экономикалық жағдайларда үйымдардың, 
кәсіпорындардың, фирмалар мен компаниялардың экономикасын 
табысты басқару экономикалық қызмет мамандарынан теорияны, 
аиалитикалық қабілеттілікті және практикалық дағдыларды 
үйлестіретін жан-жақты және терең кәсіби білімді талап етеді.

Электрондық кестелер деректерді тиімді өңдеу үшін үлкен 
мүмкіндіктер бере отырып, әртүрлі өндірістік, қаржылық, 
экономикалық есептерді автоматтандыруға мүмкіндік береді. Офистік 
бағдарламалар құрамыидағы әрбір компьютерде іс жүзінде 
электрондық кестелер бар және кәсіби міндеттерді шешу мақсатында 
мамандар кең ауқымда қолданады.

Сандық экономика үшін мамандар даярлау, ақпаратты талдау 
дағдыларын, соның ішінде ақпараттық-коммуникациялық 
технологиялық құралдарды кең аумақта пайдалана отырып, үлкен 
деректерді талдау және өңдеу дағдыларын оқытуға баса назар 
аударуды талап етеді. Экономикалық мамандықтар бойынша білім 
алатын студенттер мен магистранттар қазіргі таңда бар ақпараттық 
технологиялық қүралдар туралы терең білім алып, оны экономика мен 
басқарудың тиімділігін арттыру үшін белсенді түрде қолдана білуі 
керек.

М8 Ехсеі экономикалық және бизнес есептерді орындауға 
мүмкіндік беретін жоғары деңгейдегі құрал болып табылады. Соның 
ішінде аналитикалық сипаттағы, экономиканың әртүрлі аспектілерін 
автоматтандыратын түсінікті және қолжетімді әдістерінің: 
кәсіпорынның қызметін жоспарлау және бағалау, қаржылық талдау, 
құжат айналымы және тағы басқалар көмегімен жүзеге асады.

Басылым бірінші кезекте тәжірибелік оқытуға және экономика, 
бизнес жоспарлау және модельдеу саласындағы аналитикалық 
жұмыстар үшін М8 Ехсеі қолдану дағдыларын игеруге бағытталған.



ӨНІМНІҢ ӨЗІНДІК ҚҰНЫНЫҢ КАЛЬКУЛЯЦИЯСЫ

Өнімнің өзіндік құнын есептеу дегеніміз - бұл тауарлардың, 
жұмыс немесе қызмет бірлігіне шаққандағы ақшалай көріністегі 
шығындарын анықтау. Есептеуге тікелей және' жанама шығындар 
кіреді. Тікелей шығындарға материалдардың құны, жұмысшылардың 
жалақысы және тағы да басқа шығындар жатады. Жанама шығындар: 
жоспарланған пайда, тасымалдау және т.б. кіреді

Біз калькуляңиялық шығындарын толық қарастырмаймыз. Ехсеі 
формулаларының көмегімен, ондірістің жоспарланған құнын есептеу 
гіроңссін автоматтаидырамыз. Біздің міндетііііз - Ехсеі программасын 
қолдана отырын, дсрсктсрді орналастырған (енгізген) кезде, қызмет, 
жүмыс жәпс тауарлардың озіндік құнын автоматты түрде есептейтін 
кесте құру.

Сауда-саттықтағы тауарлардың ӨЗІНДІК құнын есептеу

Өзіндік құнды есептеп үйренуді сауда саласынан бастаған жөн. 
Мұнда шығындар саны аз. Негізгісі: тауарды сатушы белгілеген 
сатып алу бағасы; қоймаға тауарды жеткізуге арналған көлік 
шығындары; егер біз шетелден тауарлар әкелетін болсақ, онда баж 
(пошлина) және кедендік төлемдер.

Сату-сатып алудағы өзіндік құиды есептеу үпіін келесі кестені 
толтырыңыз (1 -сурет):

023 ’

А В С 0 Е ғ 6

1 
/

Сату-сатып алудағы өзіндік құнды есептеу

Баж (пошлина) Өзіндік құнның

Тауардың Сатып алған Көлік және кедеңдік Өзіндік жоспарлы

3 № аты баға, $ шығындары, % жинақтар,% КҰН, $ коэффициенті

4 1 Т1 $10,00

5 2 Т2 $13,00

6 3 ТЗ $15,00

7 4 Т4 $18,00

8 5 Т1 $10,00

9 6 Т2 $13,00

10 7 ТЗ $15,00

11 8 Т4 $18,00

12 9 Т1 $10,00

13 10 Т2 $13,00

14 11 ТЗ $15,00

15 12 Т4 $18,00

16 13 Т1 $10,00

17 14 Т2 $13,00

18 15 ТЗ $15,00

1-сурет
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Біз тауарлардың белгілі бір тобын аламыз. Және олардың 
прқайсысы үшін біз олардың өзіндік қүнын есептейміз. Соңғы баған - 
очіпдік құнның жоспарланған шығындар коэффициенті - ол 
компанияның өнімді жеткізуге кететін шығындар деңгейін көрсетеді.

Кестені толтырыңыз (2-сурет):

1. Есеп бойынша, логистика департаменті мәлімдегендей, көлік 
шығындары сатып алу бағасының 5% қүрайды.

2. Баж мөлшері тауарлардың әр түрлі топтары үшін ерекше 
болады. Бірінші және төртінші тауарлар үшін - 5%. Екінші және 
үшінші тауарлар үшін - 10%. Пайыздарды қою ыңғайлы болу үшін 
дсрсктерді «Тауардың аты/Өнім атауы» бағандарға қарай 
сүрыптаймыз.

3. Өз қүнын есептеу үшін келесі формуланы қолданамыз = 
тауарды сатып алған бағасы + тауарды қоймаға жеткізуге арналған 
ақшалай түрдегі көлік шығыидары + ақша түрінде баж (пошлина).

Ғ4 * А =С4+(С4’04)+(С4*Е4)

А В с 0 Е ғ
1
1

Сату-сатып алудағы өзіндік құнды есептеу

Баж (пошлина)
Тауардың Сатып алған Көлік және кедеңдік Өзіндік

3 № аты баға,$ шығындары, % жинақтар,% ҚҰ+ $
4 1 Т1 $10,00 5% 5% 1 $11,00 1

5 5 Т1 $10,00 5% 5% $11,00
6 9 Т1 $10,00 5% 5% $11,00
7 13 Т1 $10,00 5% 5% $11,00
8 2 Т2 $13,00 5% 10% $14,95
9 6 Т2 $13,00 5% 10% $14,95
10 10 Т2 $13,00 5% 10% $14,95
11 14 Т2 $13,00 5% 10% $14,95
12 3 ТЗ $15,00 5% 10% $17,25
13 7 ТЗ $15,00 5% 10% $17,25
14 11 тз $15,00 5% 10% $17,25
15 15 тз $15,00 5% 10% $17,25
16 4 Т4 $18,00 5% 5% $19,80
17 8 Т4 $18,00 5% 5% $19,80
18 12 Т4 $18,00 5% 5% $19,80

2-сурет
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4. Өзіндік құнның жоспарланған шығындар коэффициентін 
есептеуге арналған формула = ақша түріндегі өзіндік құнды /(бөлеміз) 
тауарды сатып алған бағасына (3-сурет).

64 ’ /. =ғ4/а

А В с 0 Е ғ С

1 
г

Сату-сатып алудағы өзіндік қунды есептеу

Баж (пошлина) Өзіндік қунның

Тауардың Сатып алған Көлік және кедеңдік Өзіндік жоспарлы

3 № аты баға,$ шығындары, % жинақ&р,% ҚҰН, $ коэффициенті

4 1 Т1 $10,00 5% 5% $11,00 1,1

5 5 Т1 $10,00 5% 5% $11,00 1,1

6 9 Т1 $10,00 5% 5% $11,00 1,1

7 13 Т1 $10,00 5% 5% $11,00 1,1

8 2 Т2 $13,00 5% 10% $14,95 1,15

9 6 Т2 $13,00 5% 10% $14,95 1,15

10 10 Т2 $13,00 5% 10% $14,95 1,15

11 14 Т2 $13,00 5% 10% $14,95 1,15

12 3 ТЗ $15,00 5% 10% $17,25 1,15

13 7 ТЗ $15,00 5% 10% $17,25 1,15

14 11 тз $15,00 5% 10% $17,25 1,15

15 15 тз $15,00 5% 10% $17,25 1,15

16 4 Т4 $18,00 5% 5% $19,80 1,1

17 8 Т4 $18,00 5% 5% $19,80 1,1

18 12 Т4 $18,00 5% 5% $19,80 1,1

3-сурет

Бірінші және төртінші тауарларды жеткізуге арналған 
шығындардың деңгейі 10%, ал екінші және үшінші тауарларды 
жеткізуге арналған шығындар деңгейі 15% құрайды.

ЕХСЕЬ кестесінде Жоспарланған өнімнің өзіндік құнын есептеу 
үшін ФОРМУЛАЛАР

Әр компания өнімнің жоспарланған өзіндік құнын өзінше 
есептейді. Кәсіпорындар қызмет түріне байланысты әртүрлі 
шығындарды көтереді. Кез-келген есеп (калькуляция) материалдық 
шығындар мен жалақының талдамасымен (расшифровкасымен) 
қамтылуы керек.
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Өиімнің жоспарланған өзіндік құнын есептеу кезінде бірінші 
гауарларды өндіруге қажет шикізат пен материалдардың құнын 
анықтаудан бастайды (технологиялық процесте тікелей қатысатын). 
ІІІикізат шығындары, технологиялық шығындарды алып тастағанда, 
кәсііюрында бекітілген нормативтерге сәйкес өзіндік құнға қосылады. 
Бұл деректерді технологиялық немесе өндірістік бөлімінен алуға 
болады.

Ехсеі кестесінде шикізатты тұтыну нормаларын көрсетеміз (4-сурет):

Өлшем Таза Технологиялық Технологиялық

63 ’ Д: =ЕЗ+ЕЗ*ҒЗ___ ______ ____ ____________ __________

А В С 0 Е Ғ 6
1 Картон шыгаруга қажетті шикізат нормасы

2 № Бөлшек Материал атауы бірлігі шыгын шығын, % шығындар

3 Қораптың ернеушекгі Гофрокартон Т21 т2 271 22% 330,62

Картон жәшігінің
Сым СВ-О8 кг 1 20% 1,24 2 жапсырмасы (Вкладыш)

5 3 Белбеу Картон КТ-07 кг 51,5 2% 52,53

6 4 Тордың бөлгіші Картон КТ-07 кг 18 5% 18,9

!< < ► и| нормаматериалдар > расценга , жэлақы / калькуляциял|і|< Г~ и >|і

4-сурет

Мұнда тек бір бағанды автоматтандыруға тура келді - 
технологиялық жоғалуларды (шығындарды) ескеріп отырған 
шығындар. Формула 63: = ЕЗ + ЕЗ * ҒЗ.

Назар аударыңыз! «Технологиялық Шығындар (Жоғалулар)» (ҒЗ) 
бағанына пайыздық форматты орнатамыз. Тек осы жағдайда ғана 
бағдарлама дұрыс есептеледі. Кестеде деректер араласып кетпеу үшін 
жолдарды нөмірлеу қажет, Егер деректер араласып кетсе, онда 
оларды жолдардың нөмірлері бойынша қалпына келтіруге болады.

Нормаларды біле отырып, материалдардың құнын есептеуге 
болады (есептеу тауарлардың мың бірлігі үшін жүргізіледі).

Бұл кестеде қолмен тек бір «Баға» (ЕЗ) бағанын толтырыңыз. 
Барлық басқа бағандар «Нормалар ...» парағының мәліметтеріне 
сілтеме жасайды. «Құн» бағанында келесі формула жұмыс істейді: 
Ғ3= ӨЗ * ЕЗ (5-сурет):
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5-сурст

ғз ’ А| =оз*ез

А В С 0 Е ғ
1 Материалдардың құны (мыңтауар бірлігі үшін есеп жүргізіледі)

Материалдардың Өлшем Шығындардьің

2 № атауы бірлігі нормасы Баға, тг Құны, тг

3 1 Гофрокартон Т21 2 т 330,62 587 194073,9

4 2 Сым СВ-08 кг 1,2 6700 8040
5 3 Картон КТ-07 кг 52,53 930 48852,9
6 4 Картон КТ-07 кг 18* 9 930 17577
7 Барлығы 268543,8

Әрі қарай, шығындардың тікелей бабы - өндіріс 
жұмысшыларының жалақысы. Мұнда негізгі жалақы және қосымша 
төлемдер ескеріледі. Жалақы қандай қағидаларға сәйкес есептелетінін 
(жұмыстық, уақыттық, өндірістен), сіз бухгалтериядан біле аласыз.

Бұл мысалда жалақыны есептеу өндіріс нормаларына сәйкес 
жүзеге асырылады: белгілі бір деңгейдегі қызметкер жұмыс 
уақытының бір бірлігінде қанша істеу керек.

Есептеулер үшін мәліметтер келесідей (6-сурет):

ЕЗ -г А ! =сз*оз

А В с 0 Е
1 Уақыт пен бағалаудың операциялық нормалары

2 №
операцияның 

атауы

өндіру 
нормасы, 

шт. норма-сағат бағалау, тг
3 1 Картонды пішу 555 14,41 7997,55
4 2 тігу 555 14,41 7997,55
5
б

3 Каропканы жинау
4 торды пішу

541
1168

14,78
6,85

7995,98
8000,8

7 5 торды кесу 555
6-сурет

14,41 7997,55

Бағалау мына формула бойынша есептеледі: Е3= СЗ * Г)3 (6-сурет).

Енді жұмысшылардың негізгі жалақысын есептеуге болады (7-сурет):
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ЕЗ - Л । =сз+оз
А В с 0 Е

1
2
3
4
5

№
1
2
3

Өндіріс жұмысщыларының негізгі жалақысы
Операцияныңатауы Бағалау, тг Сыйлықақы, 30% Негізгі жалақы,тг
Картонды пішу 7997,55 2399,265| 10396,815|
тігу 7997,55 2399,265 10396,815
Каропканы жинау 7995,98 2398,794 10394,774

6
7
8
9

4 торды пішу
5 торды кесу 

Барлығы

8000,8
7997,55

2400,24
2399,265

10401,04
10396,815
51986,259

и 4 .*■. н і норма матёриалдар . расценка д жалақы кэлькуляциялау ,,Ш 1 __ -■ ■ ||!| .

7-сурет

Алғашқы екі бағанды толтыру үшін, бірінші («№») - бағанды 
ссептемеген кезде, біз осы кестенің мәліметтерін алдыңғы кестенің 
деректерімен байланыстырдық (алдыңғы кестенің деректеріне сілтеме 
жасадық). Сыйақыны есептеу формуласы: 03= СЗ * 30%. Негізгі 
жалақы ЕЗ=СЗ+ОЗ.

Қоеымша жалақы - бүл заңмен талап етілетін, бірақ өндіріс 
процесіне қатысы жоқ, барлық төлемдер (еңбек демалыстар, еңбек 
өтілі үшін сыйақы және т.б.).

Біз өзіндік құнды есептеу үшін басқа деректерді бірден кестеге 
енгіздік:

03 - А [ =материалдар!Ғ7

А В с 1 ... 0

1 құнды есептеу бойынша жоспарльі калькуляция

мыңорама

2 № шығындарстатиясы көрсеткіш есебі жұмсалған шығын

3 1 шикізат пен материал материалдар!Ғ7 268543,84І

4 2 негізгі жалақы жалақы!Е8 51986,259
5 3 қосымша жалақы Еңбекақы төлеу қорынан 10% 5198,6259

6 4 міндетті сақтандыру жалақысы негізгі және қосымша жалақыдан 30% 17155,46547

7 5 амортизация НК, бухгалтерлік баланс

8 6 толықөзіндікқұн есептік көрсеткіш 342884,1904

9 7 пайда 30% 102865,2571

10 8 салықсыз баға есептік көрсеткіш 445749,4475
11 9 салық 13% 57947,42817

12 10 НДС-сіз отпуск бағасы есептік көрсеткіш 503696,8757

13 11 НДС-сіз 1 орама бағасы есептік көрсеткіш 503,6968757

8-сурет

11



г
і

і «Көрсеткіштерді есептеу» бағанында деректерді қайдан
алатынымыз көрсетіледі. Егер біз басқа кестелерге жүгінетін болсақ, 
онда сол жерден алынған қорытындыларды қолданамыз (8-сурет).

Бақылау сұрақтары

1. Өзіндік қ_ұн дегеніміз не?
2. Өзіндік құнды есептеу кезінде шығыстардың қандай баптарын 
ескеру керек? <
3. Өзіндік құиды қандай формула бойынша есептейді?
4. Тікелей шығындарға қандай піығындар жатады?
5. Жанама шығыидарға қандай шығындар жатады?

12



САТУ КӨЛЕМІН БОЛЖАУ ЖӘНЕ УАҚЫТ ҚАТАРЛАРДЫ 
ТАЛДАУ

Уақыт қатарларын талдау уақыт көрсеткіштерін зерттеуге 
мүмкіндік береді. Уақыт қатары - бұл хронологиялық тәртіпте 
орналасқан статистикалық көрсеткіштің сандық мәндері.

Мұндай деректер адам іс-әрекетінің түрлі салаларында таралған: 
күнделікті акциялардың бағасы, айырбастау бағамдары, өндірістің 
тоқсан сайынғы және жылдық сату көлемі, т.б. Метеорологиядағы 
әдегтегі/типтік уақыт қатары, мысалы, жауын-шашынның ай сайынғы 
көлемі жатады.

ЕХСЕЬ кестесіндегі УАҚЫТ ҚАТАРЛАР

Егер белгілі бір уақыт аралығында белгілі бір процесстің мәнін 
белгілейтін болсақ, онда уақыт қатарларының элементтерін аламыз. 
Олардың өзгергіштігін заңды және кездейсоқ құрауыштарға бөлуге 
тырысады/болады. Қатардағы мүшелердің занды өзгерістері әдетте 
болжапады.

Ехсеі кестесінде уақыт қатарлардың талдауын жасаймыз. Мысал: 
сауда желісі, халқы 50 000 адамнан аз қалаларда орналасқан 
дүкендердің, тауарларды сату жөніндегі деректерді талдайды. Кезеңі 
- 2015-2018жж. Міндеті - дамудың негізгі үрдісін анықтау.

Іске асыру туралы деректерді Ехсеі кестесіне енгіземіз (9-сурет):

А В С

1

2

3

Жыл Тоқсан Сатылым, 
лллн.тенге

2015

1 825
2 1265

■’ 3 1580
5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

4 1435

2016

1 1285
2 1540
3 1880
4 1755

2017

1 2050
2 2155
3 2215
4 1945

2018

1 2180
2 2295
3 2460
4 2350

4 і ЛІЕУаңыт деректеріи т^дау,6^

9-сурет
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"Деректер/Данные" бөліміндегі "Деректерді талдау/Анализ 
данных" түймесін басыңыз (10-сурет). Егер ол көрінбесе, "Ехсеі 
Параметрлері/Параметры ЕхсеГ' - "Қондырмалар/Надстройки" 
мәзіріне барамыз. Төменде "Ехсеі қондырмаларына/Надстройки 
ЕхсеГ "Өту/Перейти" басамыз және "талдау пакетін (Пакет анализа)" 
таңдаймыз.

Қажетті батырма жолақта пайда болады.

2 Ан а л и з да н н ых - £

I О-суре т

Статистикалық талдау үшіи үсынылатын құ.ралдар тізімінен 
"Экспоненциалды тегістеуді/Экспоненциальное сглаживание" 
таңдаймыз (11-сурет). Бұл түзету/тегістеу әдісі, мәндері қатты 
ауытқитын, біздің динамикалық қатарымызға жарамды.

Анализ данных

Двухфакторный дисперсионный анализ без повторений *
Корреляция
Ковариаиия
Описательная статистика -

Инструменты анализа

Двухвыборочный Ғ-тест для дислерсии 
Анализ Фурье

11-сурет

Тілқатысу терезесін толтырамыз (12-сурет).

Экспоненциальное сглаживание

Входные данные 

Входной интервал:

Фактор затухания: 

О Метки 

Параметры вывода 

Выходной интервал: 

Новый рабочий лист: 

Новая рабочая книга 

0 Вывод графика 0 Стандартные погрешности

12-сурет
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"Кіріс аралығы/Входной интервал" - сату мәні бар ауқым. "Өшу 
факторы/Фактор затухания" - экспоненциалды тегістеу коэффициенті 
(әдет бойынша-0,3)- "Шығыс аралығы/Выходной интервал" - шығыс 
диапазонының жоғарғы сол жақ ұяшығына сілтеме. Мұнда 
бағдарлама тегістелген деңгейлерді орналастырады және өлшемді өз 
бстінше анықтайды. "Графикті шығару/Вывод графика", "Стандартты 
қателіктер/Стандартные погрешности" керек жағдайда белгі қою 
қажет.

Тілқатысу терезесін ОК батырмасын басу арқылы жабамыз. 
Талдау нәтижелері (13,14-суреттер):

04’ Л I =0,7*03+0,3*03

А в с 0 Е

1
Жыл Тоқсан

Сатылым, 
млн.тенге

Тегістелген 
деңгейлер

Стандартты 
қателіктер

2 1 825 #Н/Д #Н/Д
3

2015
2 1265 825 #Н/Д

4 3 1580 1133 #н/д
5 4 1435 1445,9 #н/д
6 1 1285 1438,27 ' 362,1821871
7

2016
2 1540 1330,981 ' 272,8977238

8 3 1880 1477,2943 ' 149,7769956
9 4 1755 1759,18829 ' 276,4974479
10 1 2050 1756,25649 ’ 261,9658788
11

2017
2 2155 1961,87695 ' 287,7931398

12 3 2215 2097,06308 ' 202,9772624
13 4 1945 2179,61893 ' 214,0801108
14 1 2180 2015,38568 ’ 188,1946423
15

2018 2 2295 2130,6157 ’ 178,9348405
16 3 2460 2245,68471 190,7582346
17 4 2350 2395,70541 182,6208415

,н.2.Л.™/ЛаҚыт деректерін талдау,болжау у іП « >|і]
13-сурет

15



Ехсеі стандартты қателіктерін есептеу үшін мына формуланы 
қолданады: = ТҮБІР[/КОРЕНЬ(СУММКВРАЗН(“нақты мәндердің 
ауқымы”; “болжамдық мәндердің ауқымы” /бөлінген “тегістеу 
терезесінің өлшемі” (15-сурет).
Мысалы, =КОРЕНЬ(СУ ММКВР АЗН(СЗ :С5 ;ОЗ :Р5)/3).

Еб [ =КОРЕНЬ(СУММКВРАЗН(СЗ:С5;03:05)/3) V

А В С □ Е

1
Жыл Тоқсан

Сатылым, 
млн.тенге

Тегістелген 
деңгейлер

Станда ртты 
қателіктер

2 1 825 #н/д #н/д
3 2 1265 825 #Н/Д
4 3 1580 1133 #н/д
5 4 1435 1445,9 #н/д
6 1 1285 143ІЙ7 ' 362,1821871
7 тлі<; 2 1540 1330,981 272,8977238
8 3 1880 1477,2943 149,7769956
9 4 1755 1759,18829 276,4974479
10 1 2050 1756,25649 261,9658788
11

2017
2 2155 1961,87695 287,7931398

12 3 2215 2097,06308 202,9772624
13 4 1945 2179,61893 214,0801108
14 1 2180 2015,38568 188,1946423
15

2018
2 2295 2130,6157 178,9348405

16 3 2460 2245,68471 190,7582346
17 4 2350 2395,70541 182,6208415
И ► ►> Уацыт деректерін талдаугболжау

15-сурет
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ЕХСЕЬ кестесінде УАҚЫТ ҚАТАРЫн БОЛЖАУ

Бұрынғы мысалдағы деректерді пайдалана отырып, сату 
болжамын жасаймыз.

Өнімді өткізудің нақты көлемін көрсететін графикте тренд 
сызығын қосамыз (график бойынша оң жақ түйме - "Тренд сызығын 
қосу/Добавить линию тренда").

Тренд сызығының параметрлерін келтіреміз (16-сурет):

Параметры линии тренда
Построение линии тренда (аппрокаімация и сглаживание)

('3 Экспоненциальная

© Линейная

Название аппроксимирующей (сглаженной) кривой

р? автоматическое: Полиномиальная (Фактический)

© йругое:

Прогноз

вперед на: 0,0 | периодов

назад на: |0,0 : периодов

|~) пересечение криөой сосыо Үвточке: р,0

У| показывать уравнение на диаграмме
Д поместить на диаграмму величину достоверности аппроксимации (Р.л2)

16-сурет

Болжамдық модельдің қатесін барынша азайту үшін 
полиномиалды трендті таңдаймыз (17-сурет). іте

17
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К.2 = 0,9567, бұл негізінен, уақыт оте келе, сату колемінің 95,67% 
өзгеруімен түсіндіріледі.

Тренд теңдеуі - бұл болжамды мәндерді есептеу үшін 
формуланың үлгісі.

Көптеген авторлар сатылымды болжау үшін сызықтық тренд 
сызығын (линейная линия тренда) пайдалануға кеңес береді. 
Графикте болжауды көру үшін параметрлерде кезеңдер санын орнату 
қажет (18-сурет).

18-сурет

Біз жеткілікті оптимистік нәтиже аламыз (19-сурет):

—Ф—Фактический -------- Линейная (Фактический)

19-сурет
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Біздің мысалда экспоненциалды тәуелділік көрсетілген. 
('опдықтан сызықтық тренд қүру кезінде қателер мен дәлсіздіктер көп 
ксчдеседі (19-сурет).

Ііхсеі-де экспоненциалды тәуелділікті болжау үшін “ӨСУ/РОСТ” 
фуикциясын да пайдалануға болады (20-сурет).

Ғ2 - & . =РОСТ($С$2:$С$17;$В$2:$В$17;В2;1+Е37)

А В С 0 Е ғ

Жыл Тоқсан
Сатылым, 
млн.тенге

Тегістелген 
деңгейлер

Стандартты 
қателіктер

Болашақ 
уақытқа 
болжам

2015

1 825 #н/д #н/д 1562,36
2 1265 825 #н/д 1691,72
3 1580 1133 #Н/Д 1831,80
4 1435 1445,9 #н/д 1983,47

2016

1 1285 1438,27 362,1821871 1562,36
2 1540 1330,981 272,8977238 1691,72
3 1880 1477,2943 149,7769956 1831,80
4 1755 1759,18829 276,4974479 1983,47

2017

1 2050 1756,25649 261,9658788 1562,36
2 2155 1961,87695 287,7931398 1691,72
3 2215 2097,06308 202,9772624 1831,80
4 1945 2179,61893 214,0801108 1983,47

2018

1 2180 2015,38568 188,1946423 1562,36
2 2295 2130,6157 178,9348405 1691,72
3 2460 2245,68471 190,7582346 1831,80
4 2350 2395,70541 182,6208415 1983,47

к < ► н і Уағдыт деректерін талдау,болжау ’ П 4 |іш| ► |і

20-сурет

Үрдіс (тенденция) - сызықтық тәуелділікке негізделген.
Болжамдарды жасау кезінде, белгілі бір әдісті қолдануға 

болмайды: үлкен ауытқулар мен дәлсіздіктер ықтималдығы жоғары 
болады.

Бакылау сүрақтары

1. Статистикалық көрсеткіштердің қандай мәндерін уақыт қатар 
деп атайды?
2. Уақыт қатардың элементі дегеніміз не?
3. Уақыт қатардың мәндерінің қатты тербелісінде статистикалық 
талдаудың қандай қүралын қолдануды үсынады?
4. Тренд сызығы дегеніміз не?
5. Тренд желісін қалай қосуға болады?
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САТУ ВОРОНКАСЫНЫҢ ДИАГРАММАСЫ

Сату воронкасы - бұл бизнес процесін тұрақтандыратын және 
аналитиканың құралы. Тұжырымдама/Концепция тұтынушының 
психологиясын анықтап және оны сипаттайды. Өнімнің жарнамасын 
көрген барлық адамдар нақты тұтынушылар бола алмайды. Кейбір 
әлеуетті сатып алушыларды ұсынып тұрған өнім мүлдем 
қызықтырмайды. Бір бөлігі - бәсекелестерге кетеді. Бір бөлігін - баға 
қанағаттандырмайды.

<
Бизнес пайда әкелу үшін өнім тұтынушыларының санын қалай 

есептеу керек? Сату туралы статистикалық деректерді қалай дұрыс 
жинау керек? Барлық осы процестерді бақылауға воронка мүмкіндік 
береді.

ҚҮРАЛДЫҢ ФУНКЦИОНАЛДЫҚ МҮМКІНДІКТЕРІ

1. Әлеуетті сатып алушының мәмілеге көшу процесін тыңғылықты 
(ұғынықты) бақылау.

2. Әрбір кезең бойынша конверсияны визуализациялау. Сатылым 
воронкасының қалай толтырылғанын көру арқылы - 
арнаның/каналдың жылжу тиімділігіи талдауға болады.

3. Кезеңдердің бір, екі, үш айдан кейіи қалай толтырылатынын 
болжауға болады. Болжамдардың иегізінде әрбір менеджер 
бойынша, жалпы кәсіпорын бойыиша сату көлемінің жоспары 
жасалады.

4. Сату воронкасы әрбір менеджердің, сату бөлімінің тиімділігін 
талдауға мүмкіндік береді.

Воронканың кезеңдері:

Олардың саны мен толтырылуы бизнес түріне байланысты. 
Графикалық түрде сату воронкасы төңкерілген пирамида сияқты 
көрінеді. Тұтынушылардың "кіріп-шығуын" белгілеп көрсету: өнімге 
қызығушылық білдірген барлық адамдар "сатып алғанға" дейін жете 
алмайды. Әлеуетті сатып алушылардың бір бөлігі қандай да бір 
кезеңде мәміледен бас тартады.

Әрбір кезеңде тауардың әлеуетті тұтынушысына қатысты 
менеджердің мінез-құлқын анықтайтын өз заңдары жұмыс істейді. 
Кез келген кезеңнің міндеті - тұтынушыны келесі қадамға жеткізу.
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Воронканың жалпы түріне келесі секциялар кіреді:
I. Ең кең бөлігі - әлеуетті тұтынушылар (жарнама көргендердің 

барлығы, өнім туралы білгендер, сайтқа кіргендер және т.б.).
.’. Бірінші хабарласқан барлық тұтынушылар (қоңырау, кездесу, 

презентация, Сайтта тіркелу және т.б.).
1. Өнімге қызығушылық танытқан тұтынушылар (олардан кері 

байланыс бар).
4. Келісім-шарт жасасқан тұтынушылар.
5. Өнімге төлем жасаған тұтынушылар (төлем мәміленің 

жасалғанын растайды).
Деректер статистикалық зерттеулер нәтижесінен, сату бөлімінің, 

мснсджерлердің есептерінен, мәліметтер базасынан (МБ) алынады.

ЕХСЕІ-де САТУ ВОРОНКАСЫН КАЛАЙ ЖАСАУҒА БОЛАДЫ

Ехсеі-де воронка жасау үшін дайын құралдар жоқ. Дегенмен, оны 
жасауға болады.

Алдымен статистикалық деректер бар кесте жасаймыз (21-сурет):

21-сурет

І 82 Л ■ іооо
А в

1 Секциялар Мәні
2 Өткелдер (ауысулар) 1000

3 Қоңыраулар 350

4 Презентация 110
5 Сату 30
6

Өткелдер (ауысулар)7 -1000
8 Қоңыраулар - 350
9 Презентация -110

10 Сату - 30

Келесі қадам - әр кезеңдерде конверсияны санаймыз. Бұл үшін 
ағымдағы секцияның мәнін алдыңғы мәнге бөлеміз және қорытынды 
ұяшықта пайыздық форматты көрсетеміз (22-сурет):
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Содан кейін "Вставка/Кірістіру" бөліміне - ЗтагіАіІ суреттеріне 
көшеміз. Ұсынылған нұсқалар ішіндегі ең айқыны-"Пирамида" болып 
табылады (23-сурет).

Выбор рисунка ВтагіАгі

Все

Список

Процесс

Цикл
Вставка Разметка странр

Иерархия

Связь

Матрица

I---------1 -*—1 ^]$тагіАгі
Рисунок Картинка

5 -д Пирамида Иллюстрации

23-сурет

Үш элементті стандартты пирамида пайда болды (24-сурет).

V

24-сурет
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Бірақ біздің мысал 4 секциядан тұрады. Сондықтан тағы бір 
піементті қосамыз. Мәтін аймағына курсорды қойып Епіег түймесін 
басамыз.

Ксз-келген мәтінді енгізуге болады - бұл кезеңде ол маңызды 
смсс. ГІирамидада автоматты тұрде тағы бір элемент пайда болады. 
(25-сурет)

25-сурет

Сонымен «алдын-ала макеті» дайын болады. Оларды түстермен, 
стильдермен өзгертуге болады. Мысалы, пирамиданы үш өлшемді 
жасауға болады.

Келесі кезеңде "А (бөлім атаулары)" бағанындағы ұяшықтар 
мәндерін "В (секциялардың сандық өрнегі)" бағанындағы ұяшықтар 
мәндерімен біріктіреміз. Оны амперсант символы арқылы жасаймыз 
(26-сурет).

А7 Д 1 =А2&" - "&В2

А В С

1 1’ Секциялар Мәні Конверсиясы
2 Өткелдер (ауысулар) 1000
3 Қоңыраулар 350 35%
4 Презентация 110 31%
5

6

Сату 30 27%

7 Өткелдер (ауысулар) - 1000
8 Қоңыраулар- 350
9 Презентация - 110

10 Сату - 30
26-сурет

Бұл деректерді макетке орнату үшін нысанды БтагіАіІ 
форматында қарапайым пішінге айналдыру керек. Осы қадамсыз, 
кестеге өзгерістер енгізу кезінде, біз фигураны автоматты түрде 
жаңартуға қол жеткізе алмаймыз.
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Ол үшін "Конструктор" бөліміндегі "Пішіндерді түрлендіру 
(Преобразовать фигуры)" батырмасын басу керек. Енді кезек 
бойынша әрбір үяшыққа басамыз - формулалар жолын басып, 
біріктірілген ұяшыққа сілтеме жасаймыз. Сонымен, біз осылай 
қарапайым воронка жасап аламыз (27-сурет):..

Ехсеі - де сату воронкасын басқа тәсілмен қалай есептеуге 
болатынын қарастырамыз. Мысал үшін басқа кестенің мәндерін 
алыңыз (28-сурет):

7 6 кезең

Буфер обмена гй (

82 А
А„ 8 _|

1 Секциялар Мәні

2 1 кезең 4000І

3 2 кезең 3500

4 3 кезең 2000

5 4 кезең 1000

6 5 кезең 400

110

28-сурет
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«ҚАЙТАЛАУ (ПОВТОР)» функциясын пайдаланып, келесі 
фигураны жасаймыз (29-сурет):

С2 -г А I =ПОВТОР("І"; В2/100)

А в с I
1 Секциялар Мәні Шұңқыр

7 1кезең 4000 ІШШШІШШШШШШШШШІІ

3 2 кезең 3500

4 3 кезең 2000 ■ ■

5 4 кезең 1000 ІІІІІІНІІ

6 5 кезең 400 ШІ

7 6 кезең 110 1
8

9
101 ____ ________ ____ ______
к < ► Сатү шұңқыры Сату шұңқыры - ді| 4 | ни |  ► |
Готово | і аа.Щ) |П I 100% !.— ’ і +

29-сурет

Барлық мәндер - 100% болып есептеледі. Функция мәндердің 
жалпы көлеміндегі әрбір мәннің үлесі қанша берілген, сонша 
элементтерді қойды.

Біз схемаға үйреншікті воронканың түрін береміз (30-сурет):

03 - (’ / А I =ВЗ/В2

А в с о 1
1 Секциялар Мәні Шұңқыр Конверсия

2 1 кезең 4000 ІІІІІІІІІІ1ІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІ

3 2 кезең 3500 88%|

4 3 кезең 2000 57%

5 4 кезең 1000 50%

6

7

5 кезең

6 кезең

400

110

40%

1 28%

30-сурет
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Бұл әсерге «шрифт» және «выравнивание» арқылы қол жеткізуге 
болады. 31-суретте берілген параметрлер көрсетілген:

31-сурет

ЕХСЕЬ-ДЕГІ "САТУ ВОРОНКАСЫНЫҢ" ДИАГРАММАСЫ

Біз алдыңғы кестені деректермен қолданамыз. А2:В7 ауқымын 
таңдап, «КІРІСТІРУ (ВСТАВКА)» бөліміне өтеміз. "Диаграммалар 
(Диаграммы)" тобындағы «Жинақталған көлемді нормаланған 
гистограмманы (Объемная нормированная гистограмма с 
накоплением)» таңдаймыз (32-сурет).

Вставка диаграммы

ГистограммаП Шаблоны

ці; Гистограмма

График

Ф Круговая

32-сурет

Диаграммада тінтуірдің оң жақ батырмасын басамыз. "Деректер 
қатарының пішімін (Формат ряда данных)" таңдаймыз. "Толық 
цилиндрге (Полный цилиндр)" қарама-қарсы белгіні орнатамыз (33- 
сурет).

Формат ряда данных

Параметры ряда

Фигура

Заливка

Цвет границы

Стили границ

Тень

Свечение и сглаживание

Формат объемной фигуры

Фигура
Фигура

С Прямоугольник

С Полная пирамида

С Усеченная пирамида

С Цилиндр

С Полный цилиндр 
к’

33-сурет
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Одан әрі "Формат" бөліміне өтеміз. "Ағымдағы фрагмент 
( Гскуіңий фрагмент)" мәзірін табамыз. Тізімді ашып, "Диаграмма 
иіімағын (Область диаграммы" таңдаймыз (34-сурет).

Боковая стенка
Вертикальная ось (значений)
Вертикальная ось (значений) - основные.

- Горизонтальная ось (категорий)
Задняя стенка
Легенда
Область диаграммы
Область построения
Основание
Стенки
Ряді

34-сурет

Келесі қадам - "Таңдалған фрагмент пішімін (Формат 
выделенного фрагмента)" ашамыз (35-сурет).

О бл а сть ди а гр а м м ы

:--ф- Формат выдел е н н ого фра гм ента

Восстановить форматированые стиля

Те кущий фра гг і е нт 
35-сурет

Мәндердің тік осін белгілейміз."Ось пішімі (Формат оси)" мәзірін 
ашамыз. "Мәндердің кері тәртібі (Обратный порядок значений)" 
мәзіріне белгі қоямыз (36-сурет).
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Параметры оси

Число

Заливка

Цвет линии

Тип линии

Тень

Параметры оси 
минимальное значение:

максимальнЬе значение:

цена оснобных делений:

цена промежуточных делений:

обратный порядок значений

36-сурет<

Енді барлық конустарды көрсеткіштер жинақталған бір конуста 
біріктіру үшін, "Диаграммалармен жүмыс (Работа с диаграммами)" 
мәзірінде "Конструктор" бөліміне өтіп, осьтердің мәндерін 
орындарымен ауыстыру үшін "Жол/баған (Строка/столбец)" құралына 
кіреміз (37-сурет).

! ж уогопка-ргос1а].хІ5х - М

о; Даь Рец Ви/ Раз ОТТ Конструктор Макет Форі

Выбрать 
данные

Строка/столбец Экспресс-макет Экспресс-стили

37-сурет

«Деректер қолтаңбасын (Подписи данных)» қосамыз. Біз «Осьтер 
(Оси)», «Тор (Сетка)», «Аңыз (Легенда)» алып тастаймыз. Өз 
қалауымыз бойынша пішімдейміз (38-сурет).

Д Этап 4 я Этап 3 ■ Этап 2 23 Этап 1

38-сурет
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Іііз сату воронкасын дайындадық. Кестеге өзгерістер енгізгенде 
норонка элементтерінің биіктігі автоматты түрде өзгереді.

Егер сізге жалпақ диаграмма жасау қажет болса, онда «Көлемді 
ііішінді бүру (Поворот объемной фигуры)» қойындысында X және Ү 
осьтері үшін нөлдік мәндерді орнатыңыз.

Бақылау сүрақтары

I. "Сату воронкасы" не үшін қажет?
2. "Сату воронкасы» қандай секцияларды қамтиды?
3. "Сату воронкасын" салу кезінде "Конверсия" көрсеткіші қалай 
ссептеледі?
4. "Сату воронкасын" қалай салу/жасау керек?
5. "Сату воронкасын" қүру үшін " ҚАЙТАЛАУ (ПОВТОР)" 
функциясын қалай пайдалануға болады?
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ЕХСЕЬ-ДЕ ШЫҒЫНСЫЗДЫҚ НҮКТЕСШ ЕСЕПТЕУ

Шығынсыздық нүктесі кәсіпорынньщ барлық шығындарын 
жабатын тауарлар мен қызметтерді өткізу және өндіріс көлемін 
көрсетеді. Экономикалық түрғыдан алғанда, бүл пайда мен шығындар 
нөлге тең болатын сынамалы жағдайдың индикаторы. Бұл көрсеткіш 
сандық немесе ақшалай бірліктерде көрсетіледі.

Өндіріс пен сату көлемінің шьіғывсьіздық нүктесі төмен болған 
сайын, фирманың төлем қабілеттілігі мен қаржылық түрақтылығы 
соғүрлым жоғары болады.

ЕХСЕҒ-ДЕ ШЫҒЫНСЫЗДЫҚ НҮКТЕСІШҢ ФОРМУЛАСЫ

ЕхсеІ-де шығынсыздық нүктесін есептеудің 2 жолы бар:
1. Ақшалай баламада: (түсім * түрақты шығындар) / (түсім - 

ауыспалы шығындар).
2. Табиғи бірліктерде: түрақты шығындар / (баға - орташа 

ауыспалы шығындар).

Назар аударыңыз! Ауыспалы шығындар өндірілген өнімнің 
бірлігі (жалпы емес) есебінен алынады

Шығынсыздықты табу үшін білу керек:
Түрақты шығындар (өндірістік процеске немесе іске асыруға 

қатысы жоқ) - жалдау төлемдері, салықтар, басшы қүрам үшін 
жалақы, лизингтік төлемдері және т. б.

Ауыспалы шығындар (өндіріс көлеміне байланысты) - шикізат 
пен материалдардың құны, өндірістік үй-жайлардағы коммуналдық 
төлемдер, жұмысшылардың жалақысы және т. б.

Тауар бірлігін сату бағасы
Ехсеі кестесіне мәліметтерді енгіземіз (39, 40-сурет):

В1 - Л 120000

вА 
Тұрақты

1 шығындар, $ 
Ауыспалы

2 шьіғындар, $ 
Өнім 
бірлігінің

з бағасы, $

120 000

40 000

50 000

39-сурет
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Міндеті:
1. Кәсіпорын таза пайда табатын өндіріс көлемін табу. Осы 

параметрлер арасында өзара байланысты орнату.
2. Шығынсыздық нуктесі басталған кезде, тауардың өткізу көлемін 

есептеу.

Осы міндеттерді шешу үшін келесі формулалар бар кестені 
қүрастырамыз.

ЧЛС + X ✓ /х' =Е6-Вб

А в с 0 Е ғ 6 Н

1

Тұрақты 

шығындар, $ 120 000

2

Ауыспалы 

шығындар, $ 40 000

3

Өнім 

бірлігінің 

бағасы,$ 50000

4

5

Өндіріс 

көлемі

Тұрақты 

шығындар

Ауыспалы 

шығындар

Жалпы 

шығынд
табыс

Маржиналдық 

табыс

таза 

пайда

таза 

пайда

6 10 $120000 $400000 $520 000 $500000 $100000 -$20000 =Ғ&В6

7 11 $120000 $440 000 $560000 $550000 $110000 -$10 000 -$10000

8 12 $120 000 $480000 $600000 $600000 $120000 $0 $0

9 13 $120000 $520 000 $640000 $650000 $130000 $10 000 $10000

10 14 $120 000 $560000 $680000 $700000 $140000 $20000 $20 000

11 15 $120000 $600000 $720000 $750000 $150000 $30000 $30000

12 16 $120 000 $640000 $760000 $800 000 $160000 $40000 $40 000

13

14 =$В$1 =А6*$В$2 =В6+С6 =А6*$В$3

1

=Е6-С6 =Е6-С6-В6 =Ғ6-В6

40-сурет

1. Ауыспалы шығындар өндірілетін өнімнің көлеміне байланысты.
2. Жалпы шығындар - бүл ауыспалы және тұрақты шығындардың 
сомасы.
3. Табыс - бұл өндіріс көлемі мен тауар бағасының көбейтіндісі.
4. Маржиналдық табыс - бұл ауыспалы шығынсыз жалпы табыс.
5. Таза табыс - бұл өндірістің тұрақты және ауыспалы 
шығындарынсыз кіріс/табысы.

Кестені толтырып, кәсіпорынның қандай/нешінші өнім 
шығаруында пайдамен "в плюс" шығатынын көреміз. (41-сурет)
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41 -сурет

А в с 0 Е ғ 6 н

1

Тұрақты 

шығындар, $ 120000

2

Ауыспалы 

шығындар, $ 40000

3

Өнім 

бірлігінің 

бағасы,$ 50000

шығынсыздық 

нүктесі

4 1
5

Өндіріс 

көлемі

Тұрақты 

шығындар

Ауыспалы 

шығындар

Жалпы

шығынд
Фбыс

Маржиналдық 

табыс

таза 

пайда

таза 

пайда

6 10 $120000 $400 000 $520000 $500000 $100000 -$20000 -$20000

7 11 $120000 $440000 $560000 $550000 $110000 -$10000 •$10 000

8 12 $120000 $480000 $600000 $600000 $120000 $0 $0

9 13 $120000 $520000 $640000 $650 000 $130000 $10000 $10 000

10 14 $120000 $560000 $680000 $700000 $140000 $20000 $20000

11 15 $120000 $600000 $720000 $750000 $150000 $30000 $30000

12 16 $120000 $640 000 $760000 $800000 $160000 $40 000 $40 000

13

14

1
=$В$1

1

=А6*$В$2 =В6+С6 =А6*$В$3

I
=Е6-С6

і
=Е6-С6-В6„ =Ғ6-В6.

Өнімнің 13-ші шығаруынан бастап таза пайда оң болды. Ал 
шығынсыздық нүктесінде ол нөлге тең. Өндіріс көлемі - 12 тауардың 
бірлігін қүрайды. Ал сатудан түскен табыс-120 000 $.

ЕХСЕЬ-ДЕ ШЫҒЫНСЫЗ НҮКТЕСІНІҢ СЫЗБАСЫ

Кәсіпорынның экономикалық және қаржылық жағдайын көрнекі 
түрде бейнелеп көрсету үшін сызба қүрастырамыз:
І.Сызбаның сыртқы түрін анықтаймыз және "Деректерді таңдау 
(Выбрать данные)" батырманы басамыз.
2 .Көрсету үшін бізге "Жалпы шығындар", "Кіріс", "Таза пайда" 
бағандары қажет. Бүл аңыз/легенданың элементтері - "Қатарлар 
(Ряды)". "Қатардың атын (Имя ряда)" қолмен енгіземіз. Ал "Мәндер 
(Значения)" жолында тиісті деректер бағанына сілтеме жасаймыз.
З .Көлденең осьтің ауқым атауы - "Өндіріс көлемі".

Төмендегідей түрде сызба аламыз "(42-сурет):
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Жалпы шығындар -И-табыс —*-таза пайда
42-сурет

Мұндай демонстрация шығынсыздық нүктесіндегі таза пайда 
іпын мәнінде "нөлге" тең екенін көруге мүмкіндік береді. Өнімнің дәл 
осы 12-ші шығарылымынан кейін «табыс/плюс жүре бастады».

ОСЫ СИЯҚТЫ ЕСЕПТЕУЛЕР ҚАЙДА ҚАЖЕТ БОЛАДЫ

"Шығынсыздық нүкте" көрсеткіші экономикалық тәжірибеде 
келесі міндеттерді/проблемаларды шешу үшін сүранысқа ие:
І .Өнімнің оңтайлы/ оптималды бағасын есептеу.
2 . Фирма әлі де бәсекеге қабілетті болған жағдайда шығындар 
көлемін есептеу.
З .Тауарды өткізу жоспарын қүру
4 .Рентабельділік пайда болатын өнім шығару көлемін табу.
б.Кәсіпорынның қаржылық жағдайы мен төлем қабілеттілігін талдау. 
б.Ең аз өндіру көлемін табу

Мүндай есептеулердің нәтижелері ішкі және сыртқы 
пайдаланушылардың сүранысына ие. Шығынсыздық басқару 
шешімдерін қабылдау кезінде ескеріледі және компанияның 
қаржылық жағдайы туралы түсінік береді. Мүндай модельді қолдану 
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- өндірістік көлемнің және тауарлар мен қызметтерді жүзеге 
асырудың сыни/критикалық деңгейін бағалау тәсілі.

Бақылау сүрақтарьі

I. Шығынсыздық нүктесі дегеніміз не?
2. Шығынсыздық нүктесі қандай бірліктерде есептеледі және 
көрсетіледі?
3. Шығынның қандай түрлері есептеу кезінде шығынсыздық 
нүктесінде ескеріледі?
4. Шығынсыздық нүктесін анықтау үшін сызбаны қалай салу 
керек?
5. Шығынсыздық нүктелерін қандай мақсаттар үшін анықтайды?
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ЕХСЕҒ-ДЕГІ МЕНШІКТІ КАПИТАЛДЫҢ АЙНАЛЫМ 
КОЭФФИЦИЕНТІ

Мспшікті капиталдың айналым коэффициенті кәсіпорынның 
мспшікті қаражатын пайдалану қарқындылығын көрсетеді, оның 
іі ксрлік белсенділігін сипаттайды. Ол кезеңдегі (жылдағы) сату 
коисмііі меншікті капиталдың орташа жылдық құнына бөлу арқылы 
ішықталады. Көрсеткіштер бухгалтерлік баланстың деректері 
ооііынша есептеледі.

ҰҒЫМНЫҢ МӘНІМЕН МАҒЫНАСЫ

Зерттелетін көрсеткіш компания ресурстарын басқару 
гиімділігінің индикаторы болып табылады. Меншікті қаражатты 
қаіі гару коэффициенті талдау күніне үсынылған шоттарды төлеу үшін 
қапша айналым қажет екенін көрсетеді.
Корсеткіш фирма қызметінің түрлі жақтарын бағалау үшін 
қолданылады:

коммерциялық - өнімді сату жүйесі қаншалықты тиімді 
(артықшылығын немесе кемшілігін көрсетеді);
қаржылық - компанияның қарыз қаражатына тәуелділігін 
көрсетеді (пайдалану белсенділігі);
экономикалық - салымшы тәуекел ететін қаржы ресурстарының 
белсенділігі

Меншікті капиталдың айналым коэффициентінің өсуі өнімді 
сатудың өсуін көрсетеді. Ал сатудан түскен түсімнің айтарлықтай 
осуі көбінесе қарыз қаражатын қолдану есебінен алынған пайданың 
арқасында болады. Болашақта (үзақ мерзімді қолданылуда) мүндай 
тәсіл кәсіпорынның қаржылық түрақтылығы мен тәуелсіздігіне теріс 
әсер етеді.

БАЛАНС БОЙНЫША ФОРМУЛА ЖӘНЕ МЕНШІКТІ 
КАПИТАЛДЫҢ АЙНАЛЫМ КОЭФФИЦИЕНТІ

Капиталдың айналымдылығы - бұл қаржы қаражатының өндіріс 
және айналым сатыларынан өту жылдамдығы. Үғым екі көрсеткішпен 
сипатталады: коэффициенттің өзі және бір айналым ұзақтығымен.

Меншікті капиталдың айналым коэффициентінің формуласы 
(айиалымда):

талданатын кезеңдегі түсім / капиталдың орташа жылдық құны.
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Бухгалтерлік баланс бойынша формула:

Стр. 2110 / 0,5 * (жол. 1300 кезеңнің басы + жол. 1300 кезең соңы)

Алымындағы мән - бұл екінші нысандағы 2110 шығыстар бабы, 
бөлгіште - бұл кезеңнің басталу кезіндегі сомасының орташа мәні + 
кезеңнің соңғы кезіндегі бірінші нысандағыІЗОО шығыстар баптары

Мысал үшін келесі деректерді алашлз (43-сурет):

Кврсеткіштің атауы Код

На 

31.12.2015

На 

31.12.2016

На 

31.12.2017

На 

31.12.2018
түсім 2110 206277 46103 105676

Өзіндіккұны 2120 -165 605 -42 592 -92386

Жалпы павда (шыгын) 2100 40672 3511 13 290

Коммерциялық шығыстар 2 210 -27 291 -5105 -14 419

Басқарушылык шыгыстар 2 220 -6997 -1 276 -3 388

ю
11 резервтік кашггал 1360 8 636 8 636 8 636

12 Бөлінбеген паііда (жабылмаган шығын)
1370 3 080 976 3 427 413 3 916295

13 Ш белім бойынша корытынды 1300 7408 342 7 539243 7 883 296 8 369 832

43-сурет

Меншікті капиталдың айналым коэффициентін есептейміз және 
оны кестеде көрсетеміз (44,45-сурет):

82 £ I =05/(0,5*(С13+013)) ___

А в с 0

1
Көрсеткіштің атауы 2016 2017 2018

Меншікгі капитадцың айналым
0,03 0,01 0,01

2 коэффщиенгі
44-сурет

Егер меншікті капиталдың айналымдылық коэффициенті 
төмендесе, бұл капиталды жеткіліксіз тиімді пайдаланатынын 
білдіреді. Алайда объективті талдау үшін саладағы нормативтік 
көрсеткіштермен салыстыру қажет.
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КОЭФФИЦИЕНТТІҢ ИОРМАТИВТІК МӘНІ

Айналымдылық деңгейі іскерлік белсенділік 
коэффициенттерінің бірі болып табылады: көрсеткіш үшін 
қабылданған норма жоқ. Әрбір үйым динамикадағы коэффициенттің 
озгеруіне талдау жасап, саладағы орташа мәндермен салыстырып, 
қалыптастыратын факторларды зерттейді.

"Атамекен" ЖШС үшін динамикадағы айналымдылық 
корсеткішін талдау (1 кесте):

1 кесте

Төмендегі кестеде - бүл сала бойынша өзгерістер

Корсеткіштің 
атауы

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

"Атамекен" ЖШС 
меншікті 

капиталының 
айналым 

коэффициенті"

7,0 6,1 4,1 3,0 2,5 1,5 2,0 1,5 2,3 2,5 3,0

Сала бойынша 
меншікті 

капиталдың 
айналым 

коэффициенті

3,0 3,4 3,8 4,0 3,7 4,5 8,5 15,5 16,0 16,5 17,0

Деңгей динамикасының графигі (46-сурет):
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~*~-"Атал(екен"ЖШСменшікті капиталының айналылл коэффициенті"

-в-Сала бойыншаменшікті капиталдың айналы.м козффициенті

Көрсеткішті оңтайландыру жоспары барлық параметрлердің 
айналуын талдаудың алынған нәтижелеріне байланысты.

Бақылау сұрақтары
I. "Меншікті капиталдың айналым коэффициенті" нені көрсетеді?
2. "Меншікті капиталдың айналым коэффициенті" қандай формула 
бойынша есептеледі?
3. Есептеу үшін қандай көрсеткіштер қажет?
4. Экономикалық тұрғыдан алғанда, кестеде "меншікті капиталдың 
айпалым коэффициентінің" төмендеуі нені білдіреді?
5. Егер "меншікті капиталдың айналым коэффициенті" деңгейінің 
динамикасының графигі тұрақты болса, қандай қорытынды жасауға 
болады?

46-сурет

Кәсіпорында меншікті капиталдың айналым коэффициенті 
жеткілікті деңгейде тұрақты болып келеді (дегенмен 2013 жылға 
дейін көрсеткіштің мардымсыз азайғаны байқалады). Бұл 
кәсіпорынның сату жүйесінің тұрақтылығын, түсімді қалыптастыруда 
өз қаражатын тиімді пайдаланатынын көрсетеді.

Бірақ сала бойынша меншікті капиталдың айналым 
коэффициенті 2013 жылдан бастап жоғары. Толық талдау үшін 
ұйымның басқа параметрлерінің айналым жылдамдығын бағалау 
қажет.

Өз қаражатының айналымдылығын жылдамдатудың мүмкін 
болатын жолдары:
1. сатуды жеделдетуге бағытталған қосымша маркетингтік зерттеулер 
(баға саясатын қайта қарау, ассортиментті оңтайландыру, сұранысты 
зерттеу және т. б.);
2. сатуды ынталандыру («күшейтілген» жарнама; акциялар, 
жеңілдіктер, төмен бағалармен сату және т. б.)
3. тауарды тиеуді жеделдету;
4. өндірістік циклдың ұзақтығын қысқартуға мүмкіндік беретін 
өндірісті қарқындату/интенсификациялау (жаңа технологияларды 
енгізу);
5. көлік, қойма және басқа да осындай шығыстарды азайту;
6. төлемді кейінге қалдыруды ұсынатын жеткізушілерді іздеу.
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ЕХСЕЬ- ДЕГІ МЕНШІКТІКАПИТАЛДЫҢ МАНЕВРЛІК 
КОЭФФИЦИЕНТІ

Меншікті капиталдың маневрлік коэффициенті (Км) 
кәсіпорынға жататын қаржы қаражатының өтімділік деңгейін 
көрсетеді. Ағымдағы қызметті қаржыландыруға бағытталған меншікті 
капиталдың (МК) үлесін көрсетеді. Көрсеткіш үйымның қаржылық 
түрақтылық индикаторларының бірі болып табылады.

МЕНШІКТІ КАПИТАЛДЫҢ МАН^ВРЛІК КОЭФФИЦИЕНТІ: 
НОРМАТИВТІК МӘНІ

Естеріңізге сала кетейік, қаржы ресурстарының өтімділігі - бүл 
өзге активтерге қайта қүрылу мүмкіндігі. МК маневрлік көрсеткіші 
ақша массасының (меншікті капиталдың) қандай үлесі активтердің ең 
маневрлік бөлігі ретінде айналым қаражатына салынғанын көрсетеді. 
Яғни, МК қандай бөлігі "іске қосылған", өндірістік шығындарға, 
тауарлық-материалдық қорларға және өтімділігі үзақ мерзіміндегі 
активтерге бағытталған.

Өз қаражатының маневрлік коэффициенті мынадай формула 
бойынша табады:

Км (МК) = меншікті айналым қаражаты / меншікті капитал.

Сонымен қатар, меншікті айналым қаражаты - бүл МК мен 
компанияның айналымнан тыс активтері арасындағы айырмашылық 
(МК - КАТА)

Баланс бойынша меншікті капиталдың маневрлік 
коэффициенті

Бухгалтерлік есептілікке сүйенумен өз капиталының маневрлік 
коэффициентін қалай табуға болады? Баланс бойынша Формула:

Км (МК) = (жол. 1300 - жол. 1100)/ жол. 1300.

Егер компанияның үзақ мерзімді міндеттемелері оң мәнге ие 
болса, онда көрсеткішті есептеу формуласы келесі түрге ауысады:

Км (МК) = (жол. 1300 + жол. 1400 - жол. 1100) / жол. 1300.

КмМК көрсеткішін бағалаудың баламалы нүсқасы:
Км (МК) = (жол.1200 - жол. 1500) /жол. 1300.
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Коэффициенттің ¥сынылатын мәні - 0,5 және одан жоғары. 
Ііірақ нақты көрсеткішті орташа салалық мәнмен салыстыру керек, ол 
оргаша арифметикалық мән ретінде есептеледі. Әрбір салада өзінің 
оцтайлы диапазоны болуы мүмкін. Арнайы кәсіпорын үшін табылған 
коэффициентті дәл осы сандармен салыстыру жөн.

Теріс мән динамикадағы коэффициенттің азаюы/төмендеуі 
мынаны көрсетеді:
I. шығындар мен қорлардың қалыптасуын компанияның дербес 

қамтамасыз ете алмауы;
2. айналымнан тыс және ағымдағы активтерді қалыптастыру үшін 

капиталды қысқарту

Коэффициенттің нормадан жоғары үлғаюы мынаны көрсетеді: 
I. өзінің қаржы ресурстарымен еркін маневр жасау мүмкіндігі;
2. меншікті капиталды пайдалану кезінде икемділікті жоғарылату

Маневрлік коэффициент неғүрлым жоғары болса, үйымның 
голем қабілеттілігі соғүрлым жоғары болады. Бірақ көрсеткіштің өте 
жоғары мәні үзақ мерзімді міндеттемелер үлғайған кезде байқалуы 
мүмкін, сондықтан қаржылық тәуелсіздік төмендейді.

ЕХСЕЬ-ДЕ КӨРСЕТКІШТІ ЕСЕПТЕУ ҮЛГІСІ

Іс жүзінде коэффициентті динамикада бағалау әдеттегідей. Тек 
осылай ғана өз айналым қаражатын басқару саясатының 
нәтижелілігін талдауға болады.

Талдау үшін келесі кезенді алайық - 2014-2018 жж. МК-нің 
маневрлік коэффициентін есептеу үшін пайдаланылатын жолдарды 
белгілеңіз (47-сурет):
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Көрсеткіштің атауы Код
01.01.2014 01.01.2015 01.01.2016 01.01.2017 01.01.2018

1. Актив 1110 29525 29485 29835 29385 25380

Материалдықемес 

активтер 1150 1622575 1572575 1622575 1572075 1422165

Негізгі құралдар 1160 43180 30325 107880 19210 881960
| Материалдық 

активтерге кіріс 

салымдары 1190 770740 905485 935705 866185 952620
іі-бөлім бойынша 

іжиыны
1100

2466020 2537*70 2695995 2486855 3282125

іЗ.Капитал және

резервтер

Жарғылықкапитал 1310 233770 233770 233770 233770 240780

Қосымша капитал 1350 1838425 1988925 2493925 2898690 3040065

Резервтіккапитал 1360 11690 11690 11690 11690 11690

Пайда (шығын) 1370 1539110 1912290 1562290 1214515 4199265

3-бөлім бойынша

жиыны
1300

3622995 4146675 4301675 4358665 7491800

4.Ұзақмерзімді 

міндеггемелер

Қарыз қаражаты 1410

Басқа міндеттемелер 1450 100850 100850 100850 100850 104665

4 бөлім бойынша

жиыны
1400

100850 100850 100850 100850 104665

47-сурет

Ехсеі-де есептеу формуласы осылай беріледі (48-сурет):
/х =(С15+С19-С9)/С15

А в С 0 Е Ғ
2014 2015 2016 2017 2018

2
КМ((К)

0,35 0,41 0,40 0,45 0,58

48-сурет

Үйым үшін көрсеткіш нормативтерден төмен. Бірақ көп емес. 
Сонымен қатар, барлық 5 жыл ішінде түрақтылықты сақтау үрдісі 
байқалады. Толығырақ талдау және стратегиялық шешім қабылдау 
үшін сол салада жүмыс істейтін басқа компаниялардың 
коэффициенттік мәнін, сондай-ақ қаржылық түрақтылықты 
бағалаудың басқа көрсеткіштерін қарау керек.

Ехсеі графигінде коэффициентті динамикада көрсетеміз (49-сурет):
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49-сурет

Соңғы екі жылда көрсеткіштің шамалы өсуін байқаймыз. Бұл оң 
фактор болып табылады. Сонымен қатар ұйымның төлем қабілеттілігі 
мен қаржылық тәуелсіздігінің өсуін, меншікті айналым капиталының 
деңгейін қолдау қабілетін, меншікті қаржыландыру көздері есебінен 
айналым қаражатын қамтамасыз ету қабілетін көрсете алады.

Бақылау сұрақтары
1. "Меншікті капиталдың маневрлік коэффициенті" нені көрсетеді?
2. "Меншікті капиталдың маневрлік коэффициенті" қандай 

формула бойынша есептеледі?
3. Динамикадағы коэффициенттің төмендеуін неге байланысты?
4. Коэффициенттің өсуі нені білдіреді?
5. Жеке кәсіпорын үшін нормативтік коэффициент қандай 

шамалардың негізінде белгіленеді?
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ЕХСЕЬ-ДЕ ИНВЕСТИЦИЯЛЫҚ ЖОБА КІРІСТІЛІГІНІҢІІПКІ 
НОРМАСЫНЫҢ КӨРСЕТКІШІН (ІКК) ФУНКЦИЯЛАР МЕН

ГРАФИКА КӨМЕГІМЕН ЕСЕПТЕУ

ІКК (Іпіегпаі Каіе оГ КеШгп), немесе ВНД (ІКН) - инвестициялық 
жоба кірістілігінің ішкі нормасының көрсеткіші. Өсу және 
табыстылық перспективасы бойынша түрлі ұсыныстарды салыстыру 
үшін жиі қолданылады. ІКК жоғары болған сайын, осы жобаның өсу 
болашағы зор. ВНД (ІКН) пайыздық ставкасын Ехсеі-де есептейміз.

Ч
КӨРСЕТКІШТІҢ ЭКОНОМИКАЛЫҚ МӘНІ

Басқа атаулар: рентабельділіктің (пайданың, дисконттың) ішкі 
нормасы, өтелімділіктің (тиімділіктің) ішкі коэффициенті, ішкі 
нормасы.

ІКК. коэффициенті инвестициялық жобаның кірістілігінің ең 
төменгі деңгейін көрсетеді. Басқаша: бұл таза дисконтталған табыс 
нөлге тең болатын пайыздық мөлшерлеме.

Көрсеткішті қолмен есептеу формуласы:

п
0= > - ------- ——-ІС

Мұнда:
+ СҒі - белгілі бір уақыт і аралығындағы ақша ағыны;
У ІС - жобаға кіру (іске қосу) кезеңіндегі салым;
У I - уақыт кезеңі.

ІКК. коэффициентін капиталдың орташаөлшенген құнымен жиі 
салыстырады:
1. Жоғары ВНД - аталған жобаны мұқият қарастыру керек.
2. Төмен ВНД - жобаны дамытуға қаражат салу орынсыз/мүмкін 
емес.
3. Көрсеткіштер тең минималды қолайлы деңгей (кәсіпорын ақша 
қаражатының қозғалысын түзетуді қажет етеді).

ІКК. банк депозиті бойынша пайыздармен жиі салыстырады. 
Егер салым бойынша пайыздар жоғары болса, онда басқа 
инвестициялық жобаны іздеген жөн.
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ЕХСЕЬ-ДЕ ІКК ЕСЕБІНІҢ ҮЛГІСІ

ІКК ЕХСЕЬ-кестесінде кірістірілген ВСД функциясы арқылы 
жылдам есептеуге болады.

Синтаксис:
* мәндер диапазоны - кірістіліктің ішкі ставкасын есептеу қажет, 

сандық аргументтер бар, ұяшықтарға сілтеме жасау керек (ең 
болмағанда бір ақша ағыны теріс мәнге ие болуы тиіс);

* болжам - ВСД мәніне шамамен/болжам бойынша жақын шама 
(міндетті емес аргумент; бірақ егер функция қате берсе, аргументті 
көрсету керек).

Мысал ретінде келесі сандарды алайық: (50-сурет)

А В і
1 Кезең Акша ағыны
2 0 -150 000
3 1 20 000
4 2 32 000
5 3 18 000
6 4 24 000
7 5 28 000
8 6 17 000
9 7 21000
10 8 23 500
11 9 19 800
12 10 30 000
13 11 23 450
14 12 21000

50-сурет

Бастапқы шығындар 150 000 болды, сондықтан бұл сандық мән 
кестеге минус белгісімен енгізілген. Енді ІКК табамыз. Ехсеі 
кестесінде есептеу формуласы (51-сурет):
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& =ВСД(В2:В14)

1 Кезең

32 000
18 000
24 000
28 000
17000
21000

11
30 000
23 450
21000

11%

23 500
І 19 800

-150 000
20 000

51-сурет

Э
10

Есептеген кезде инвестициялық жобаның кірістілігінің ішкі 
нормасы 11%-қа тең болды. Әрі қарай талдау үшін мән банктік 
салымның пайыздық ставкасымен, немесе осы жоба капиталының 
құнымен, немесе басқа инвестициялық жобаның ВНД/ІКН-мен 
салыстырылады.

Біз ақша қаражатының тұрақты түсімдер үшін ВНД/ІКН 
есептедік. Тұрақты емес түсімдер кезінде ВСД функциясын 
пайдалану мүмкін емес, өйткені әрбір ақша ағыны үшін дисконттау 
ставкасы өзгеретін болады. ЧИСТВНДОХ функциясы арқылы есеп 
шығарайық.
Мысал үшін бастапқы деректері бар кестені түрлендіреміз (52-сурет):

52-сурет

А В

1 Күні Ақша ағыны

2 01.10.2007 -150000

3 30.05.2008 20000

4 29.12.2009 32000

5 04.03.2010 18000

6 25.07.2011 24000

7 12.12.2011 28000

8 06.03.2012 17000

9 12.08.2012 21000

10 23.11.2012 23500

11 02.02.2013 19800

12 12.05.2013 30000

13 22.10.2013 23450

14 21.12.2013 21000
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ЧИСТВНДОХ функциясының міндетгі аргументтері: 
/ мәндер - ақша ағындары;
/ күндері - тиісті пішімдегі/форматтағы күндер массиві

Жүйесіз төлемдер үшін ІКК есептеу формуласы (53-сурет);

Алдыңғы екі функцияның елеулі кемшілігі - қайта 
инвестициялау/реинвестициялау ставкасы туралы шындыққа 
жанаспайтын болжам. Қайта инвестициялау туралы 
болжамдарды/жорамалдарды дүрыс есепке алу үшін МВСД 
функциясын пайдалануға ұсынылады.

Аргументтер:
/ мәндер - төлемдер;
/ қаржыландыру ставкасы - айналымдағы қаражаттар үшін 

төленетін пайыздар;
/ қайта инвестициялау мөлшерлемесі

Мысалы, дисконт нормасы - 10% деп болжадық. Алынатын 
табыстарды, жылдық 7% ставка бойынша, қайта инвестициялауға 
мүмкіндігі бар. Кірістіліктің түрлендірілген ішкі нормасын есептейміз 
(54-сурет):
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54-сурет

А =МВСД(В2:В14;0,1;0,07)

А В 1
1 Күні

2 01.10.2007 -150000

3 30.05.2008 20000

4 28.12.2008 32000

5 04.03.2009 18000

6 25.07.2009 24000

7 12.10.2009 28000

8 06.03.2010
* 17000

9 12.08.2010 21000

10 23.11.2010 23500

11 02.02.2011 19800

12 12.05.2012 30000

13 22.10.2012 23450

14 21.05.2013 21000

15 ІКВ 27%

16 ____________ 9%|

Алынған пайда нормасы алдыңғы нәтижеге қарағанда үш есе аз. 
Және қаржыландыру ставкасынан төмен. Сондықтан бүл жобаның 
пайдалылығы күмәнді.

ЕХСЕЬ-кестесінде ІКК ЕСЕПТЕУДІҢ ГРАФИКАЛЫҚ ӘДІСІ

Таза келтірілген құнға (МРУ) дисконттау ставкасынан тәуелділік 
графигін құра отырып ІКК мәнін графикалық жолмен табуға болады. 
МРУ - бұл ақша ағындарын дисконттау әдіснамасына негізделген 
инвестициялық жобаны бағалау әдістерінің бірі.

Мысал үшін келесі ақша ағындарының құрылымымен жобаны 
алайық, А1 - кезең/период, В1 - ақша ағыны(55-сурет):

А в
1 Күні Ақша ағыны
2 0 -10000
3 1 5000
4 2 4000
5 3 3000
6 4 1000

55-сурет
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Ехсеі-де ІЧРҮ есептеу үшін ЧПС функциясын пайдалануға

Соныменен алғашқы ақша ағымы нөлдік кезеңде пайда 
болғандықтан, ол мәндер массивіне кірмеуі/енбеуі керек. Бастапқы 
инвестицияны ЧПС функциясымен есептелген мәнге қосу керек.

Функция 10% (0,10) мөлшерлемемен 1-4 кезеңдегі ақша 
ағындарын дисконттады. Жаңа инвестициялық жобаны талдау кезінде 
дисконттау мөлшерлемесі мен барлық ақша ағындарын дәл анықтау 
мүмкін емес. МРҮ-нің осы көрсеткіштерге тәуелділігін қарастырған 
жөн. Атап айтқанда, капитал қүнынан (дисконт ставкасынан).

Дисконттаудың әртүрлі ставкалары үшін МРУ есептейміз (57-сурет):

=-10000+ЧПС(03/100;$В$3:$В$6)

□ Е

Ставка,% МРУ

0 3 000
2 2497,45
4 2 027,71
6 1587,92
8 1175,51

10 788,20
12 423,92
14 80,83
16 -242,74
18 -548,29
57-сурет
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Нәтижелерді графикалық түрінде көрейік: (58-сурет):

Еске салайық, ІКК - бүл, талданып отырған жобаның ИРУ нөлге 
тең болатын, дисконттау мөлшерлемесі. Сондықтан, ХРҮ графигінің 
абсцисса осімен қиылысу нүктесі кәсіпорынның ішкі кірістілігі болып 
табылады.

ЫРУ графигінің абсцисса осімен қиылысу нүктесі кәсіпорынның 
ішкі кірістілігі болып табылады.

Бақылау сұрақтары

1. ІКК (Іпіетаі Каіе оГКеіигп) немесе ВНД/ІКН - кірістіліктің ішкі 
нормасының көрсеткіші қандай мақсаттар үшін қолданылады?
2. ІКК қандай формула бойынша есептеледі?
3. ІКК есебі үшін Ехсеі-де қандай функцияны қолдануға болады?
4. ЧИСТВНДОХ функциясының міндетті аргументтері?
5. ЕХСЕЬ-кестесінде ІКК есептеудің графикалық әдісі?
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ЕХСЕЬ КЕСТЕСШДЕ ИНВЕСТИЦИЯЛЫҚ ЖОБАНЫҢ 
СЕЗІМТАЛДЫҒЫН ТАЛДАУ

Сезімталдықты талдау деп негізгі параметрлердің өзгеруіне 
байланысты нәтиженің өзгеру динамикасын айтамыз. Яғни, біз 
кірістегі айнымалыларды өзгерткенде, не аламыз модель шыққан 
кезде.

Бұл талдау инвесторлар үшін де, бизнес басқарушылар үшін де 
срекше қызығушылық тудырады. Оның нәтижелері бизнес 
жобалардың талдауында ерекше қүндылыққа ие. Ехсеі, қаржы 
саласындағы негізгі білімі бар пайдаланушыларға, инвестициялық 
жобалардың сезімталдығын талдауға мүмкіндік береді.

СЕЗІМТАЛДЫҚТЫ ТАЛДАУ ӘДІСІ

Талдаушының міндеті - модельдің қорытындылары бүдан әрі 
қолдау таппаған кезде нәтиженің ауыспалы және олардың шекті 
шамаларына тәуелділігінің сипатын анықтау.

Негізінен сезімталдықты талдау әдісі - бүл «таңдау/перебор» 
әдісі: параметрлердің мәндері модельге дәйекті түрде енгізіледі. 
Мысал ретенде, өнімнің өзіндік қүны 60-80% шегінде өзгерген кезде 
фирманың қүны қалай өзгеретінін біз білгіміз келеді.

Шығу кездегі моделінің нәтижесі кіру кездегі мәндердің 
озгеруіне "қиыстырып келтірілгенде" кері әдіс қолданылады.

Қаржы моделінің негізгі нысаналы/мақсатты өлшенетін 
көрсеткіштері:

1. КРУ (таза келтірілген қүн). Инвестициялық объектінің негізгі 
табыстылық көрсеткіші. Дисконтталған табыстардың жалпы 
сомасының және инвестициялардың өз мөлшерінің айырмасы 
ретінде есептеледі. Жоба қабылданған жағдайда
кәсіпорынның экономикалық потенциалын болжамды
бағалауды білдіреді.

2. ІКК (кірістіліктің немесе пайданың ішкі нормасы). Салынған 
ақшаға жылдық пайданың ең жоғарғы талабын көрсетеді. 
Жоба тиімді болу үшін инвестор өз есептеріне инвестеция 
сала алады. Егер рентабельділіктің/кірістің ішкі нормасы 
капиталдан күтілетін кірістен жоғары болса, онда 
инвестициялардың тиімділігі туралы айтуға болады.

3. КОІ/КОК (инвестициялардың рентабельділік/өтелімділік 
коэффициенті). Ол жалпы пайданың (дисконттау 
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коэффициентін ескере отырып) бастапқы инвестицияға 
қатынасы/бөлінуі ретінде есептеледі.

4. ВРІ (кірістіліктің/табыстылықтың дисконтталған индексі). 
Таза келтірілген құнның бастапқы инвестицияларға 
қатынасы/бөлінуі ретінде есептеледі. Егер көрсеткіш 1-ден 
көп болса, капитал салымдарды тиімді деп санауға болады.

Бұл көрсеткіштер, әдетте, сезімталдыққа талдау жүргізілетін 
нәтижелер болып табылады. Әрине, қажет болған жағдайда басқа да 
сандық есептік көрсеткіштердің ^езімталдығы анықталады. 
Айнымалылардың саны әр түрлі болуы мүмкін.

ЕХСЕЬ-де ИНВЕСТИЦИЯЛЫҚ ЖОБАНЫҢ 
СЕЗІМТАЛДЫҒЫН ТАЛДАУ

Міндеті - инвестициялық жоба тиімділігінің негізгі 
көрсеткіштерін талдау. Мысал үшін шартты сандар аламыз.

Кіріс деректері (59-сурет);

Дисконттау ставкасы
В

10%

2

3

4

5

Инвестициялар 
(инвестиция алдындағы 
шығындар)

Әрбір кезеңде ақша 
қаражатының кетуі

Әрбір кезеңдегі ақша 
қаражатының ағыны 

Тарату/Ликвидациялық 
құны

-1 000 000 €

-50 000 €

300 000 €

0€

А
1

59-сурет

Инвестициялық жобаның сезімталдығын талдау үшін кестені 
толтыра бастаймыз (60-сурет):
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кезең 
№

төлемдер 
күні

ақша 
қаражатының 

ағыны

ақша 
қаражатының 

кетуі
инвестиция 
алдындағы 

Салымдар(=В2)жобаны бастау, 
іске асыруды 

бастау

—>° 01.01.2020 0 -1 000 000 €

1 01.01.2021 300 000 € -50 000 €

формула 
=$В$3 

(автотолтыру 
қолданылған)

2 01.01.2022 300 000 € -50 000 €

3 01.01.2023 300 000 € -50 000 €

4 01.01.2024 300 000 € -50 000 €
5 01.01.2025 300 000 € -50 000 €
6 01.01.2026 300 000 € -50 000 €
7 01.01.2027 300 000 € -50 000 €
8 01.01.2028 300 000 € -50 000 €
9 01.01.2029 300 000 € -50 000 €

10 01.01.2030 300 000 € -50 000 €

60-сурет

1. Ақша ағынын есептейміз. Динамикалық диапазон 
болғандықтан, "СМЕЩ" функциясы қажет болады. Есептеу 
кезінде ликвидациялық құнды ескереміз (біздің мысалымызда 
- 0, белгісіз). Есептеу "күндерсіз" жүргізіледі. Яғни, олар 
нәтижелерге әсер етпейді. "Нөлдік" кезеңдегі ақша ағыны 
инвестиция алдындағы салымдарға тең болады. Келесі 
кезеңдерде формула: =
ЕСЛИ(СМЕЩ(С8;1;)=2;СУММ(Е8:Ғ8);СУММ(Е8:Ғ8)+$В$5) 
(61, 62 сурет.).

Л і =ЕСЛИ(СМЕЩ(С8;1;)=2;€УММ(Е8:Ғ8);СУММ(Е8:Ғ8)+$В$5)

Аргументы фунқции I % І“^‘І
ЕСЛИ ....  —

Лог_выражение ЗЯЕИ® . § = Переменное

Значение_если_истина ІСУММ(Е8:Ғ8) |^| = 250000

Значение_если_ложь | СУММ(Е8:Ғ8)+$В$5 |н£І = 250000

= Переменное

61-сурет
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62-сурет

: ’ .. * =ЕСЛИ(СМЕЩ(С8;1;]-2;СУММ(Е8:Ғ8);СУММ(Е8:Ғ8)+$В$5)

А в с о Е ғ б

5

Тарату/ 

Ликвидё 

циялық 

құны 0€

6
кезе 

ң №

төлемдер 

күні

■<

ақша 

қаражатын 

ың ағыны

ақша 

қаражатыны

Ң
жылыстауы/ 

кетуі ақша ағымы
7 0 01.01.2020 0 -1000 000 € -1000 000 €
8 1 01.01.2021 300 000 € -50 000 € =ЕСЛИ( 

СМЕЩ(С8;1;) 

=2;СУММ(Е8: 

Ғ8);СУММ( 

Е8:Ғ8)+$В$5)

9 2 01.01.2022 300 000 € -50 000 €
10 3 01.01.2023 300 000 € -50 000 €
11 4 01.01.2024 300 000 € -50 000 €
12 5 01.01.2025 300 000 € -50 000 €
13 6 01.01.2026 300 000 € -50 000 € | ЕСЛИ(лог выражение; (: 

гэисии
14 7 01.01.2027 300 000 € -50 000 € 250000
15 8 01.01.2028 300 000 € -50 000 € 250000
16 9 01.01.2029 300 000 € -50 000 € 250000
17 10 01.01.2030 300 000 € -50 000 € 250000
18 1 барлығы: 3 000 000 € 1 500 000 €

2. Инвестициялық жобаның өтімділік мерзімін (РР) есептеу үшін 
қосымша бағанды құрамыз. Инвестициялық кезеңде салынған 
қаражаттардың сомасынан пайданы шегере отырып, барлық 
қосымша инвестициялар жинақталады. "Нөлдік" кезеңге 
арналған формула: =СУММЕСЛИ(С7:617;"<0") (63, 64 
сурет.).

63-сурет

X л =СУ\ МЕСЛИ{67:617;"<0") —----
с □ Е Ғ о н

6
кезе 
ң №

төлемдер 
күні

ақша 
қаражатын 
ың ағыны

ақша 
қаражатын 

ың 
жылыстауы 

/кетуі ақша ағымы РР үшін

7 0 01.01.2020 0 -1 000 000 € -1 000 000 € =

8 1 01.01.2021 300 000 € -50 000 € 250000 СУММЕС

9 2 01.01.2022 ЗОО 000 € -50 000 € 250000 ЛИ(67:

10 3 01.01.2023 300 000 € -50 000 € 250000 617;"<0")

11 4 01.01.2024 300 000 € -50 000 € 250000 _________0

12 5 01.01.2025 300 000 € -50 000 € 250000 250000

13 6 О1.О1.2О26 ЗОО 000 € -50 000 € 250000 500000

14 7 01.01.2027 300 000 € -50 000 € 250000 750000

15 8 О1.О1.2О28 300 000 € -50 000 € 250000 1000000

16 9 О1.О1.2О29 300 000 € -50 000 € 250000 1250000

17 10 01.01.2030 300 000 € -50 000 € 250000 1500000

18 барлығы: 3 000 000 €һ___ 1 500 000 €

Аргументы функции

СУММЕСЛИ----------------------------------------------------------------

Диапазон |б7К317 = {-1000000:250000:250000::

Критерий )’<0” _ _______Ш = <0
Диапазон_суммирования : (ғЙ! = ссыяка

= -1000000

Суммирует ячейки, заданные указанным усповием,

Диапазом диапазон проверяемых ячеек.

64-сурет

Келесі кезеңдер үшін формула: =Н7+ЕСЛИ(Сг8>0;Сг8;0) (65, 66 сурет).
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65-сурет

• X ✓ /« , =Н7+£СЛИ(С8>0;С8;0)

с О Е Ғ 6 Н

6
кезең 

№
төлемдер 

күні

ақша 
қаражатын 
ың ағыны

ақша 
қаражатын 

ың 
жылыстауы 

/кетуі ақша а-ғымы РР үшін
7 0 01.01.2020 0 -1 000 000 € -1 000 000 € -1000000
8 1 01.01.2021 300 000 € -50 0|)0 € 250000 =Н7+
9 2 01.01.2022 300 000 € -50 000 € 250000 ЕСЛИ(

10 3 01.01.2023 300 000 € -50 000 € 250000 68>0;С8;
11 4 01.01.2024 300 000 € -50 000 € 250000 0)

Мұнда Н7 - алдыңғы кезеңдегі пайда (ұяшықтағы жоғары мән). 
О8-осы кезеңдегі ақша ағыны (ұяшықтың сол жақ мәні).

Аргументы функции

ЕСЛИ

Лог_выражение

Значение_если_истина

Значение_если_ложь

68 = 250000
0 Ж| = 0

= 250000
Проверяет, выполняется ли усповие, и возвращает одно значение, если оно выпол 
если нет.

Лог_выражение любое значение или выражение, которое п 
значение ИСТИНА или ЛОЖЬ.

Значение: -750000

66-сурет

3. Енді жоба пайда әкеле бастайтын уақытын табамыз. Немесе 
шығынсыздық нүктесі: = ЕСЛИ(Н7>=0;$С7;""), мұнда Н7 - 
ағым кезеңдегі пайда (ұяшықтың сол жақ мәні). С7-ағымдағы 
кезеңнің нөмірі (бірінші баған) (67, 68 сурет.).
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Втіао.ь РАЗыеткь стрьнииы Формулы Аьнные Реиеніироььні.е Вид АЕіСіТ ҒпеКеьаег 11

• 11 - Л‘ л'
ж лг я • і ' ' '1 • А ■

і I
: $

 Ъ

■і £

4 - % МО І

-Ій ив

ірпоімтирфяание - >.а.: гаолицу ■

ОбынНЕ

/.

1

і.» іх. иірнфт Выраинньение ЧИСЛіІ
• 1 СЛИ(Н7>»0;$С7:”")

с э Е Ғ в н 1

кезең
N°

төлеллдер 
күні

ақша 
қаражатын 
ың ағыны

ақша 
қаражатын 

ың 
жылыстауы 

/кетуі ақша ағымы РР үшін

өтелу 
мерзімінен 

кейінгі 
кезең №

0 01.01.2020 0 -1 000 000 € -1 000 000 € -1000000 =ЕСЛИ(Н7^>
=0;$С7;"")1 01.01.2021 300 000 € -50 000 € 250000 -750000

2 01.01.2022 300 000 € -50 000 € 250000 -500000 • ЕСЛИІлот ьмраженне: >’•’

3 01.01.2023 300 000 € -50 000 € 250000 -250000
4 01.01.2024 300 000 € -50 000 € 250000 0 4
5 01.01.2025 300 000 € -50 000 € 250000 250000 5
6 01.01.2026 300 000 € -50 000 € 250000 500000 6
7 01.01.2027 300 000 € -50 000 € 250000 750000 7
8 01.01.2028 300 000 € -50 000 € 250000 1000000 8
9 01.01.2029 300 000 € -50 000 € 250000 1250000 9

10 01.01.2030 300 000 € -50 000 € 250000 1500000 10
барлығы: 3 000 000 € 1 500 000 €

67-сурет

Аргументы функции |'

ЕСЛИ

Лог_выражение |н7>=0 [Ж[ = ЛОЖЬ

Значение_если_истина Г$С7 [^] = 0

Значение если ложь [ пг|

Проверяетг выполняется ли условие, и возвращает одно значение, если оно выполняется, и другое значе 
если нет.

Значение_если_ложь значение, которое возвращается, если 'лог_выражение' имеет знг 
ЛОЖЬ. Если не указано, возвращается значение ЛОЖЬ.

Значение:

68-сурет

4. Инвестиция рентабельділігін (В.ОК) табамыз. Бұл ағым 
кезеңдегі табыстың инвестиция алдындағы салымдарға 
қатынасы/бөлінуі ретінде есептеледі. Ехсеі-де келесі 
формуламен есептеледі: 58=СУММ($Н$7;Н8)/-$Н$7 (69 
сурет).
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69-сурет

ғ 6 Н 1

ақша 
қаражатын 

ың 
жылыстауы 

/кетуі ақша ағымы РР үшін

өтелу 
мёрзімінен 

кейінгі 
кезең № КОК

-1 000 000 € -1 000 000 € -ІОООООО
-50 000 € 250000 -750000 =СУММ(
-50 000 € 250000 -5000(?0 $Н$7;Н8)
-50 000 € 250000 -250000 /-$Н$7
-50 000 € 250000 0 4 ГСУММІчйслоІ; ІчЙӘІо^- іооу оо^ 4!

-50 000 € 250000 250000 5 -75,00%
-50 000 € 250000 500000 6 -50,00%
-50 000 € 250000 750000 7 -25,00%
-50 000 € 250000 1000000 8 0,00%
-50 000 € 250000 1250000 9 25,00%

К.ОК барлығы келесі формуламен есептеледі: Л8 = СМЕЩ(Л7;-1;) 
(70 сурет.)

Аргументы функции | Л? ЦуЕЗ...|

смещ----------

Ссылка [л7  [і~И = 0,5

Смещ_по_строкам і-і = -1

Смещ_по_столбцам [Цр = чйояо

Высота | [^Ц] = чйсяо

Ширина | [^] = число

= Переменное 
Возвращает ссылку на диапазон, смещенный относительно заданной ссылки на указанное число строк и 
столбцов. 

Смещ_по_строкам количество строк вниз или вверх, на которое диапазон 
результирующей ссылки смещен относительно диапазона исходной 
ссылки. 

70-сурет

5. Дисконттау коэффициентін есептейміз. Біздің мысал үшін 
формула (күндер есептелмейді): К7=1/(1+$В$1)ЛС7. В1- 
дисконттау ставкасының пайыздық көрсеткіші бар үяшық. С7- 
кезең нөмірі (71 сурет).
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тінп

АББҮҮҒІлекеайегІІ

Иі А . - д I-

| Глаеиая і Вставка Разметка страцйцн оормуяы Даиные Рецензироаание

Вырезать

' Копировать ’
Вставить .

■ у Формат пс образцу

Буфер обмена Ъ

СаІіЬғі ”11 '■Д"’ л”

Ж К ч - ■; Щ •$» - А

Шрифт

— = Перенсс текста

ІЕ Ж і ІЯ- ^Объединитьипоместитьвцейгре ;

Выравнивание

- X •/ /« =1/(1+$В$1)ЛС7

А В с Ң 1 К

1 Дисконттаү ставкасы 10%

2

Инветициялар 

(инвестиция алдындағы 

шығындар) -1000000« циялық жобаның сезімталдығь

3

Әрбір кезеңдегі ақша 

қаражаттарының 

кетуі/жылыстауы -50000«

4

5

Әрбір кезеңдегі ақша 

қаражаттарының 

келуі/ағыны 300 000 €

Тарату/Ликвидациялық 

құны 0«

6

7

кезең №

төлемдер 

күні

коя

дисконтг 

ау коэф.

о‘ 01.01.2020 =1/(1(ғ$В$1)лС7

8 1 01.01.2021 -175% 0,91

9 2 01.01.2022 -150% 0,83

10 3 01.01.2023 -125% 0,75

11 4 01.01.2024 -100% 0,68

12 5 01.01.2025 -75% 0,62

13 6 01.01.2026 -50% 0,56

14 7 01.01.2027 -25% 0,51

15 8 01.01.2028 0% 0,47

16 9 01.01.2029 25% 0,42

17

18

10 01.01.2030 50% 0,39

Барлығы 25%

71-сурет

6. Дисконтталған (келтірілген) кұнды табамыз. Бұл ағымдағы 
кезендегі ақша ағынының мәні мен дисконттау 
коэффициентінің көбейтіндісі. Формула: Ь7=С7*К7 (72 
сурет).
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I Файл ! Главная Вставка Разме

Саіііэгі

гка страницы Формулы Данные Рецензирование Вид АВВҮҮ ҒіпеКеасіе

”11 ’ А* л' . э ® і Ц’ Перенос текста

Ч - ! і-і-і - і & ~ А - ; =: -ЦЕ йё > Обьедмнить и поместить 8 центре

Шрифт   Выравнявание

Вырезать

Копировать ’
Вставить .

г (/Формат по обрсіг.ц:.

БиФео обмена Г1 >

X ^ _А^=67*К7

А в 0 1 К 1
1 Дисконттау ставкасы 10%

2

Инветициялар
(инвестиция алдындағы 
шығындар) -1000 000 € Ч

3

Әрбір кезеңдегі ақша 
қаражаттарының 
кетуі/жылыстауы -50 000 €

4

Әрбір кезеңдегі ақша 
қаражаттарының 
келуі/ағыны 300 000 €

5
Тарату/Ликвидациялық 
құны 0€

6
төлемдер 
күні

КОК

дисконгг 
ау коэф.

пс

7 01.01.2020 1,00 =67|*К7
8 01.01.2021 -175% 0,91 227 273 €
9 01.01.2022 -150% 0,83 206 612 €
10 01.01.2023 -125% 0,75 187 829 €
11 01.01.2024 -100% 0,68 170 753 €
12 01.01.2025 -75% 0,62 155 230 €
13 01.01.2026 -50% 0,56 141118 €
14 01.01.2027 -25% 0,51 128 290 €
15 01.01.2028 0% 0,47 116 627 €
16 01.01.2029 25% 0,42 106 024 €
17 01.01.2030 50% 0,39 96 386 €
18 Барлығы 25% 536 142 €

72-сурет

7. Рентабельділік индексін табамыз (немесе дисконтталған 
рентабельділік индексі). Аббревиатура-РІ. Бұл дисконтталған 
құнның бастапқы салымдарға қатынасы/бөлінуі ретінде 
есептеледі. Ехсеі формуласы: М8 = Ь8/-$С1$7 (73 сурет).

60



і Главная Вставка Разметка страниць Формулы Данные Рецензирование Бид

* СВ
 • 

Іі"

<т

■Ц
; Й*-' ж к ч |

’ И ’ А* л’ 

1 <5» А

№ Й
 

м
. 

!+п 
1111 

1« 
1111 

N
1

1111 
іііііі

. Чисяовой

$ - % 000

«ЬО /90
,00 -м

1|й)УСЛОБН 

^Форма 

Щ/ Стили.

Буфер обмена Е* Шрифт Выравнивание Число

х ✓ X =18/-$6$7

А в 6
1 Дисконттау ставкасы 10%

2

Инветициялар 
(инвестиңия 
алдындағы шығындар) -1 000 000 € жобаның сезімталды

3

Әрбір кезендегі ақша 
қаражаттарының 
кетуі/жылыстауы -50 000 €

4

Әрбір кезендегі ақша 
қаражаттарының 
келуі/ағыны 300 000 €

5
Тарату/Ликвидациялы 
қ құны 0€

6 ақша ағымы пс РІ

7 ‘ -1000 000 € -1 000 000 €
8 250000 227 273 € =І_8/-$6$7
9 250000 206 612 € 0,21
10 250000 187 829 € 0,19
11 250000 170 753 € 0,17
12 250000 155 230 € 0,16
13 250000 141 118 € 0,14
14 250000 128 290 € 0,13
15 250000 116 627 € 0,12
16 250000 106 024 € 0,11
17 250000 96 386 € 0,10
18 1 500 000 € 536 142 € 1,54

73-сурет

8. Ішкі пайданың нормасын табамыз (ІКК). Егер күндер есепке 
алынбаса (біздің мысалдағыдай), енгізілген ВСД функциясын 
пайдаланамыз. Функциясы: =ВСД(О7:О17). Егер күндер 
есепке алынса, онда ЧИСТВНДОХ функциясы жарамды (74, 
75 сурет.).
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Аргументы функции | |[’?£ЗҢ|

ВСД ~ ~------------------- ------ -------

значения [с7:С17|~р8| = {-1000000:250000:250000:250000:...

Предположение ■ = чмсло

= 0,214064651
Возвращает внутреннюю ставку доходности для ряда потоков денежных средств, представленных 
численными значениями.

Значения массив или ссылка на ячейки, содержащие числа, по которым нужно 
вычислить внутреннюю ставку доходности.

74-сурет

X 7 Л =ВСД(67:617)

В с 6

6 кезең № ақша ағымы
7 0 -1000 000 €
8 1 250000
9 2 250000
10 3 250000
11 4 250000
12 5 250000
13 6 250000
14 7 250000
15 8 250000
16 9 250000
17 10 250000.
18 1 500 000 €
19 п 10,00
20 ІКЙ =ВСД(67:617)

А Г/((АВ5(ВПР:0;Н7:Н17;1;ИСТИНА ))+ИНДВКС(Н?:Ш7;ПОИСКПОЗ(ВПР 0;Н7:Н17;1;ИСТИНА.;Н7:Н17)+1;1))))

76-сурет

окупается-^ПОИСКПОЗІВПНО^^НПІ^СТИНАіінТіНІІІІ-ИИВДЕКСІНІЗІ^ПОИСКПОЗІВПРІО^Н^НІ^ІИСТИНАІдаНІТІ+І;

ИНДЕКС(Н7:Н17;ПОИСКПОЗ(ВПР:0;Н7:Н17;1;ИСТИНА);Н7:Н17)+1;1)))) 
(ЕСЛИ(лог Еыражение; [значение.если.истинв];,[з;начение..если ложь]) [

77-сурет

75-сурет Немесе кестеден деректерді аламыз (78 сурет).

РР - жобаның өтелу мерзімін есептейміз. Осы мақсатта ішкі 
функцияларды пайдаланамыз С21=ЕСЛИ(Ы8<0;"не
окупается";(ПОИСКПОЗ(ВПР(0;Н7:Н17;1;ИСТИНА);Н7:Н17))-  
((ИНДЕКС(Н7:117;ПОИСКПОЗ(ВПР(0;Н7:Н 17; 1 ;ИСТИН А);Н7 :Н 17)+ 
1; 1))/((АВ8(ВПР(0;Н7:Н17; 1 ;ИСТИНА)))+ИНДЕКС(Н7:Н 17;ПОИСК 
ПӨЗ(ВПР(0;Н7:Н17;1;ИСТИНА);Н7:Н17)+1;1)))) (76, 77 сурет.).

ІР.К 21%
рр 4

78-сурет

Қорытындысын шығарамыз: 
жоба мерзімі-10 жыл;
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таза дисконтталған табыс (ИРҮ) - 536142 € . (төлем күнін 
есепке алмағанда, барлық кезеңдерді тең санағанда);
осы мәнді табу үшін ЧПС және ПС ішкі функцияларды 
пайдалануға болады (аннуитетті төлемдер үшін); 
рентабельділіктің дисконтталған индексі (РІ) - 1,54; 
инвестициялардың рентабельділігі - (КОК) - 25%; 
кірістіліктің/табыстылықтың ішкі нормасы (ІКК) - 21 %; 
өтелімділік мерзімі (РР) - 4 жыл

Инвестиция мен пайыздық мөлйіерлемені ескермей отыра 
орташа жылдық таза (ағуды шегергенде) пайданы табуға болады (РЫ): 
С23=(Е18+СУММ(Ғ7:Ғ17))/С20 (79, 80 сурет.).

20 п 10,00
21 ІКК 21%
22 рр 4
23 РІЧ 150 000 €

79-сурет

| ’ X ✓ А : =(Е18КУММ(Ғ7:Ғ17))/С20

в с 0 Е ғ

6 кезең №

тәлемдер 

күні

ақша 

қаражаттарын 

ың 

келуі/ағыны

ақша

қаражаттарының 

кетуі/жы л ыстауы
' 7 0 01.01.2020 0 -1 000 000 €

8 1 01.01.2021 300 000 € -50 000 €

9 2 01.01.2022 300 000 € -50 000 €

10 3 01.01.2023 300 000 € -50 000 €

11 4 01.01.2024 300 000 € -50 000 €

12 5 01.01.2025 300 000 € -50 000 €

13 6 01.01.2026 300 000 € -50 000 €

14 7 01.01.2027 300 000 € -50 000 €

15 8 01.01.2028 300 000 € -50 000 €

16 9 01.01.2029 300 000 € -50 000 €

17 10 01.01.2030 300 000 € -50 000 €

18 Барлығы 3 000 000 €

19

20 п 10,00

21 ІКК 21%

22 рр 4

23 РІЧ =^(Е18+СУММ(Ғ7:Ғ17))/С20

80-сурет
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Мұнда Е18 - ақша қаражатының ағынының сомасы, Ғ7:Ғ17 
диапазоны - кету/жылыстау; С20 - инвестициялық жобаның мерзімі.

Бақылау сұрақтары
1. Инвестициялық жобаның сезімталдығына талдау қандай 

әдістермен жүргізіледі?
2. Инвестициялық жобаның сезімталдығын талдау кезінде қаржы 

моделінің қандай көрсеткіштерін пайдаланады?
3. Инвестиция рентабельділігін қалай есептеуге болады?
4. РР - жобаның өтелу мерзімін қалай есептейді?
5. Рентабельділік индексі (РІ) дегеніміз не?
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ЕХСЕЬ КЕСТЕСІНДЕ ИНВЕСТИЦИЯЛЫҚ ЖОБАНЫҢ 
ЭКОНОМИКАЛЫҚ ТИІМДІЛІГІН ЕСЕПТЕУ

Қандай да бір іске қаражат тарту және салу үшін инвестор 
сыртқы және ішкі нарықты мүқият зерделеуі қажет.

Алынған мәліметтер негізінде жоба сметасын, инвестициялық 
жоспарды, түсімді болжау, ақша қаражатының қозғалысы туралы 
есепті мұқият зерттеу керек. Барлық қажетті ақпаратты қаржы моделі 
түрінде үсынуға болады.

ЕХСЕЬ-ДЕ ИНВЕСТИЦИЯЛЫҚ ЖОБАНЫҢ ҚАРЖЫЛЫҚ 
МОДЕЛІ

Өтелімділіктің болжамды кезеңіне жасалады.

Негізгі компоненттер:
У макроэкономикалық ортаның сипаттамасы (инфляция 

қарқыны, салықтар мен алымдар бойынша пайыздар, талап 
етілетін кірістілік нормасы);
болжамды сату көлемі;
қызметкерлерді тартуға және оқытуға, алаңдарды жалға 
алуға, шикізат пен материалдарды және т. б. сатып алуға 
болжанатын шығындар;
айналым капиталын, активтерді және иегізгі қүралдарды 
талдау;

У қаржыландыру көздері;
У тәуекелдерді талдау;
У болжамдық есептер (өтелімділік, өтімділік, төлем 

қабілеттілігі, қаржылық түрақтылық және т.б.).

Жоба сенім тудыруы үшін барлық деректер расталуы тиіс. Егер 
кәсіпорынның бірнеше табыс түрлері болса, онда болжам әр тарап 
бойынша жеке жасалады.

Қаржы моделі - инвестициялау кезінде тәуекелдерді азайту 
жоспары. Детализациялау және шынайылық - міндетті шарттар. 
Місгозой: Ехсеі бағдарламасында жобаны жасау кезінде келесі 
ережелерді сақтау керек:

бастапқы деректер, есептер және нәтижелер әр түрлі 
парақтарда болады;
есептеу қүрылымы логикалық және "анық" болуы керек 
(ешқандай жасырын формулалар, үяшықтар, циклдік 
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сілтемелер, массивтер атауларының шектеулі саны 
болмауы керек);
бағандар бір-біріне сәйкес келуі керек;
бір жолда - бір типті формулалар болуы керек.

ЕХСЕЬ-ДЕ ИНВЕСТИЦИЯЛЫҚ ЖОБАНЫҢ 
ЭКОНОМИКАЛЫҚ ТИІМДІЛІГІН ЕСЕПТЕУ

Инвестициялардың тиімділігін бағалау үшін әдістердің екі тобы 
қолданылады:

1. статистикалық (РР, АКК);
2. динамикалық (МРҮ, ІКК, РІ, І)РР).

Өтемділік мерзімі:
РР коэффициенті (өзін-өзі ақтау кезеңі) жобаға бастапқы 
салымдардың өтелу уақытын көрсетеді (инвестицияланған ақша 
қашан қайтарылады).

Өтімділік мерзімін есептеудің экономикалық формуласы:

РР = тіп п, бұл кезде

п

сғ, > ІС;
І=1

мұнда ІС - инвестордың бастапқы салымдары (барлық шығындар), 
СҒ-ақша ағыны немесе таза пайда (белгілі бір кезеңде).

Ехсеі-де инвестициялық жобаның өтелімділігін есептеу:
1. Бастапқы деректері бар кестені құрастырамыз. Бастапқы 

инвестициялардың құны - 800000 Еуро. Ай сайын 280000 
Еуро түседі. Ақша ағынын есептеу үшін келесі формула 
қолдану керек: С5=С4+$С$2 ( 81 сурет).
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1

• XV/. =С4+$С$2

А в — С

2

3

4

5

Ай сайынғы түсімдер 280000'

Айлар жобаға салым

ӨспелІ 

нәтижемен ақша 

ағыны
1 800 000,00 € 280 000,00 €
2 800 000,00 € =С4+$С$2

6

7

8

9

10

11

12

13

14

3 800 000,00 € 840 000,00 €
4 800 000,00 € 1120 000,00 €
5 800 000,00 € 1400 000,00 €
6 800 000,00 € 41 680 000,00 €
7 800 000,00 € 1 960 000,00 €
8 800 000,00 € 2 240 000,00 €
9 800 000,00 € 2 520 000,00 €

10 800 000,00 € 2 800 000,00 €
эарлығы 8 000 000,00 € __  15 400 000,00 €

81-сурет

2. Салынған қаражаттың етелу мерзімін есептеңіз. Біз мына 
формуланы қолдандық: В16=В4/С2 (бастапқы

инвестициялардың мөлшері / айлық кірістің сомасы) (82 
сурет).

РР-қайтарымдылық мерзімі
/•[«В4/С2 

А в

нақты уақыттағы ай сайынғы ақшалай түсімдер сирек тең болады. 
Оның үстіне инфляция ескерілмейді. Сондықтанда бұл көрсеткіш 
басқа инвестициялардың тиімділігін бағалайтын критерийлерімен 
бірге қолданылады.

Инвестицияның рентабельділігі

АКК, КОІ - дисконтсыз жобаның пайдалылығын көрсететін 
рентальдік коэффициенттері.

Есептеу формуласы:
сғСР

мұнда СҒср - белгілі бір кезеңдегі орташа таза пайда;
ІС - инвестордың бастапқы инвестициясы.

Ехсеі-де мысалды есептеу:
1. Енгізілген деректерді өзгертіңіз. 800 000 еуро көлеміндегі 

алғашқы инвестициялар жоба басталған кезде бір-ақ рет 
жасалады/енгізіледі. Ай сайынғы төлемдер - әр түрлі сомалар 
(83 сурет).

2 Ай сайынғы түсімдер 280000

3 Айлар

5 :

6

2.
3

8

9

10

11

12 _

13

6

8

9

10

14 Барлығы

15

жобаға салым 

800 000,00 € 

800 000,00 € 

800 000,00 € 

800 000,00 € 

800 000,00 € 

800 000,00 € 

800 000,00 € 

800 000,00 € 

800 000,00 € 

800 000,00 €

8 000 000,00 €|

Өспелі нәтижемен

ақша ағыны

280 000,00 €

560 000,00 €

840 000,00 €

1 120 000,00 €

1 400 000,00 €

1 680 000,00 €

1 960 000,00 €

2 240 000,00 €

2 520 000,00 €

2 800 000,00 €

15 400 000,00 €|

|=В4/С2

82-сурет 83-сурет

22 Ай жобаға салым Өспелі нәтижемен ақша ағыны
23 1 800000 100000
24 2 - 175000
25 3 - 60000
26 4 - 200000
27 5 - 50000
28 6 - 125000
29 7 170000
30 8 - 225000
31 9 - 115000
32 10 - 185000
33 Жалпы 800000 1405000

Бізде дискретті кезең болғандықтан, өтелу мерзімі (РР = 2,86) 
3 айды құрайды.

Бұл формула жобаның өтелу мерзімінің көрсеткішін жылдам 
табуға мүмкіндік береді. Бірақ оны пайдалану өте қиын, өйткені

2. Орташа айлық кірісті есептеп, жобаның рентабельдік табыңыз. 
Біз мына формуланы қолданамыз: В35=СРЗНАЧ(С23:С32)/В23. 
Нәтижесі бар ұяшық - пайызбен (84 сурет).

АВК - инвестиция рентабельділігі
68
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X -У А -С--'ЗН.-,ЧК2_<С32)/В23

А В С

22 Айлар жобаға салым
Өспелі 
нәтижемен ақша

23 1 800 000,00 € 100 000,00 €
24 2 - 175 000,00 €
25 3 - 60 000,00 €
26 4 - 200 000,00 €
27 5 - 50 000,00 €
28 6 - 125 000,00 €
29 7 - 170 000,00 €
30 8 - 225 000,00 €
31 9 - 115 000,00 €
32 10 - 185 000,00 €
33 Барлығы 800 000,00 € 1 405 000,00 €
34
35
36

АКК =СРЗНАЧ(С23: 
С32)/В23

84-сурет

Рентабельділік коэффициенті жоғары болған сайын, жоба 
тартымды болады. Бұл формуланың басты кемшілігі - болашақтағы 
түсімдерді болжау қиын. Сондықтан көрсеткіш қолданыстағы 
кәсіпорынды талдау үшін жиі қолданылады.

Статистикалық әдістер дисконттауды ескермейді. Бірақ қажетті 
көрсеткіштерді тез және оңай табуға мүмкіндік береді.

Бақылау сүрақтары

1. Қаржы моделін әзірлеу үшін қандай көрсеткіштер қажет?
2. Қаржы моделі қандай кезеңде әзірленеді?
3. Қаржылық модельдің негізгі компоненттерін атаңыз.
4. Инвестициялардың тиімділігін бағалау үшін әдістердің қандай 

екі тобы қолданылады?
5. Дисконтталған өтемділік мерзімі дегеніміз не?
6. Дисконттауды есепке алмай инвестициялардың рентабельділігін 

қандай көрсеткіштер көрсетеді?
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ЕХСЕЬ КЕСТЕСШДЕ ИНВЕСТИЦИЯЛЫҚ ЖОБАНЫ ТАЛДАУ

Кез келген инвестиция мұқият есептеуді қажет етеді. Әйтпесе 
инвестор салынған қаражатты жоғалтуға тәуекел етеді.

Бір қарағанда, инвестициялау үшін қарастырылып отырған 
бизнес тиімді және тартымды болғанмен, бірақ бүл тек алғашқы әсер. 
Инвестициялық жобаны мұқият талдау қажет.Сіз оны арнай мамандар 
мен сарапшылардың көмегінсіз ақ Ехсеі программасымен өзіңіз 
жасауға болады.

ЕХСЕЬ-ДЕ ИНВЕСТИЦИЯЛЫҚ ЖОБАНЫ ЕСЕПТЕУ

Инвестор дайын кәсіпорынды инвестициялайды. Егер 
Инвестор дайын кәсіпорынды инвестициялайтын болса, онда ол 
жұмыс тиімділігін (пайдалылық, сенімділік) бағалауы керек. Немесе 
Инвестор жаңа бизнеске инвестиция құяды. Онда барлық 
есептеулер/расчеттер нарықты зерттеу кезінде алынған мәліметтерге 
(инфрақұрылым, халықтың табысы, инфляция және т.б.) негізделеді.

Жаңа кәсіпті (нөлден басталған) қарастырайық. Кәсіпорынның 
кірістілігін/табыстылығын Ехсеі формулаларын қолдана отырып 
есептеуге болады. Мысал ретінде шартты (условные) тауарлар мен 
сандарды аламыз. Мұнда ең маңыздысы - бұл принципті түсіну, ал 
кез-келген деректерді ауыстыруға болады.

Сонымен, бізде шағын дүкен ашу идеясы бар. Шығындар туралы 
шешім қабылдаңыз. Олар келесі түрде болады:

тұрақты (тауар бірлігіне есептелмейді); 
ауыспалы (тауар бірлігіне есептелуі мүмкін).

Бастапқы инвестициялар - 1500000 евро. Ақша кәсіпкерлікті 
тіркеуге, үй-жайларды жабдықтауға, тауарлардың алғашқы партиясын 
сатып алуға және т.б. арналған.

Тұрақты шығындармен кесте құрастырамыз (85 сурет):
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85-сурет

А В С 0 Е
1 Тұрақты шығындар
2 Жалақы

3 Лауазымы саны оклад
салықтар= 
оклад*30%

барлығы= 
оклад + 
салықтар

4 Директор 1 20000,0 60000 260000
5 Бухгалтер 1 150000 45000 195000
6 Сатушы 1 175000 52500 227500
7 Жалпы: 682500
8 Жалға беру/алу

9
площадь 
/аудан Ставка

сомасы= 
площадь* 
ставка

10 15 50000 750000
11 К оммуналдық төлемдер
12 Қызмет көрсету саны тариф Барлығы=тариф*саны
13 Жарық 200 5,91 1182
14 Барлықтұрақты =СУММ(Е7;Е10;013)

* Шығындар бабы жеке болып табылады. Бірақ құрастыру 
принципі түсінікті.

Дәл сол принципті қолдана отырып, өзгермелі шығындармен 
жеке кесте құрастырамыз (86 сурет):
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А В С о Е
1 Өзгермелі шығындар
2 Негізгі тауарлар

3 Атауы
сатып алу
бағасы

ба-ғаға қосу/ 
накрутка

сату 
бағасы

4 тауар 1 263 300,00 =В4*(1+С4/1ОО)
5 тауар 2 87 300,00 348
6 тауар 3 602 300,00 2408
7 тауар 4 194 300,00 776
8 Қосымша тауарлар

86-сурет

9 Қа-ғаз ІО
10 Пакет 17,5

Сату бағасын табу үшін мына формуланы қолдандық: 
О4=В4*(1+С4/100).

Келесі кезең - бүл сату көлемін, пайданы және кірісті болжау. Бүл 
инвестициялық жобаны дайындаудағы ең маңызды кезең.

Сату көлемі - шартты. Шынайы өмірде бүл көрсеткіштер 
халықтың кірістерін, тауарларға деген сұраныстар, инфляция 
деңгейін, жыл мезгілін және т.б. талдау нәтижесі болып табылады.

Табысты/Түсімді есептеу үшін келесі формула пайдаланылды: 
В7=СУММПРОИЗВ(ВЗ:В6;Лист2!$О$4:$О$7) Бірінші массив - бүл 
сату көлемі; екінші массив - бұл іске асыру/сату бағалары 
(87, 88 сурет).

& ] =СУММПРОИЗВ(ВЗ:В6;Лисг2!$О$4:$О$7}

іргументы функции | % !|+3

= 6682400

87-сурет
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1
А В С 0

Сауда
Е 

көлемі
Ғ 6

2 Тауар атауы 1 2 3 4 5 6
3 Тауар 1 2000 2200 2350 "2550 2600 2600
4 Тауар 2 2200 2400 2430 2600 2450 2300
5 Тауар 3 1100 1400 1600 1500 1650 1700
6 Тауар 4 1500 1700 1800 1700 1800 1600
7 Түсім 7840000 8567440 8518600 8957800 8870800

8

Айнымалы 
шығындарсыз 
табыс

1=

СУММПР 5880000

1

6425580 6388950 6718350 6653100

9

Салық 
төлегенге 
дейінгі пайда

ОИЗВ(ВЗ: 
В6;Лист2! 
$0$4: 
$0$7) 4446318 4991898 4955268 5284668 5219418

10 Салықтар 12150 12150
11 Таза пайда 3578118 4446318

88-
4979748 

сурет
4955268 5284668 5207268

Айнымалы шығындарсыз табыс (Табыстан айнымалы 
шығындарды алып тастағанда):

В8=В7-СУММПРОИЗВ(ВЗ:В6;Лист2!$В$4:$В$7) (89 сурет).

А В С Э Е Ғ 6
1
2 Тауар атауы

Сауда көлемі
1 2 3 4 5 6

3 Тауар 1 2000 2200 2350 2550 2600 2600
4 Тауар 2 2200 2400 2430 2600 2450 2300
5 Тауар 3 1100 1400 1600 1500 1650 1700
6 Тауар 4 1500 1700 1800 1700 1800 1600
7 Түсім 6682400 7840000 8567440 8518600 8957800 8870800

8

Айнымалы 
шығындарсыз 
табыс

=в4

СУММПР 5880000 6425580 6388950 6718350 6653100

9

Салық 
төлегенге 
дейінгі пайда

ОИЗВ(ВЗ: 
В6;Лист2! 
$В$4: 
$В$7) 4446318 4991898 4955268 5284668 5219418

10 Салықтар 12150 12150
11 Таза пайда 3578118 4446318 4979748 4955268 5284668 5207268

89-сурет
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Салық салынғанға/төлегенге дейінгі пайда: В9=В8-Лист1!$В$14 
(өзгермелі және тұрақты шығындарсыз кіріс) (90 сурет).

А В С 0 Е Ғ 6
1 Сауда көлемі
2 Тауар атауы 1 2 3 4 5 6
3 Тауар 1 2000 2200 2350 2550 2600 2600
4 Тауар 2 2200 2400 2430 2600 2450 2300
5 Тауар 3 1100 1400 1600 1500 1650 1700
6 Тауар 4 1500 1700 1800 1700 1800 1600
7 Түсім 6682400 7840000 8567440 8518600 8957800 8870800

8

Айнымалы
шығындарсыз 
табыс 5011800 5880000 6425580 6388950 6718350 6653100

9

Салық 
төлегенге 
дейінгі пайда

=В8- 
Листі! 
$В$14 4446318 4991898 4955268 5284668 5219418

10 Салықтар 12150 12150
11 Таза пайда 3578118 4446318 4979748 4955268 5284668 5207268

90-сурет

ЕНВД салықтары (квартал бойынша): 1)10 =
=Лист1!$С$10*1800*0,15*3 (1800 - қызмет түрі бойынша базалық 
кірістілік, 3 - айлар саны, С10 - ауданы).

3
ные Рецеи»іоо..ни. Оид АВВП’ ГіпейелОег

11.П1.Тур.рбе.о..«<« - МісготоЯ С««< (СвоЛ .«имции про«у«»

X Вырем», (іВІ111 •;•> • А‘ л' “ 41 . ааіікш-м
. - . ■$» - л • И; ш ш • аг іх і $ • % ои : Гй й ■«

X ✓ ЛІ =Лист1І$С$10'1800"0.15-3

А в с 0 Е ғ 6
7 Түсім 6682400 7840000 8567440 8518600 8957800 8870800

8

Айнымалы
шығындарсыз 
табыс 5011800 5880000 6425580 6388950 6718350 6653100

9

Салық 
төлегенге 
дейінгі пайда 3578118 4446318 4991898 4955268 5284668 5219418

10 Салықтар =Лист1! 12150
11 Таза пайда 3578118 4446318 $С$1О* 4955268 5284668 5207268
12
13

1800*
0,15*3

91-сурет
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Таза пайда: пайда - салықтар. В11 = В9-ВЮ (92 сурет)

А В С Ц Е Ғ е
1 Сауда көлемі...
2 Тауар атауы 1 2 3 4 5 6
3 Тауар 1 2000 2200 2350 2550 2600 2600
4 Тауар 2 2200 2400 2430 2600 2450 2300
5 Тауар 3 1100 1400 1600 1500 1650 1700
6 Тауар 4 1500 1700 1800 1700 1800 1600
7 Түсім 6682400 7840000 8567440 .^8518600 8957800 8870800

8

Айнымалы 
шығындарсыз 
табыс 5011800 5880000 6425580 6388950 6718350 6653100

9

Салық 
төлегенге 
дейінгі пайда 3578118 4446318 4991898 4955268 5284668 5219418

10 Салықтар 12150 12150
11 Таза пайда =В9-В10 4446318 4979748 4955268 5284668 5207268

92-сурет

ЕХСЕЬ-де ИНВЕСТИЦИЯЛЫҚ ЖОБАНЫ БАҒАЛАУ 

4 негізгі көрсеткіштер есептеледі:
таза келтірілген эффект (ТКЭ, ЧПЭ, ЫРУ);
Инвестиция рентабельділігінің индексін (ИРИ, РІ);
ішкі кірістіліктің/табыстылықтың нормасы (ІКН, ІТН, ВНД 
ІКК);
өтеудің дисконтталған мерзімі (ӨДМ, ДСО, Е)РР).

Мысал үшін инвестициялардың келесі нүсқасын аламыз (93 сурет):

А в с О
1 Дисконттау ставкасы I 0,10
2

3

4

Кезең Ақша 
ағыны

О -500 000 € ->бастапқы инвестициялар
5 1 250 000 €
6 2 250 000 €
7 3 250 000 €

| зқша ағынының оң

8 4 250 000 € элёмені гері

9 5 250 000 €

93-сурет
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Алдымен, біз ақша ағымының әрбір оң элементі дисконттаймыз.

Жаңа баған жасаймыз - Дисконтталған табыс. Келесі фурмала 
түрін енгіземіз: = ақша ағымының оң элементі / (1 + дисконттау 
мөлшерлемесі)л кезеңге тең дәриже (94 сурет).

=В5/(1+$О$1)ЛА5

94-сурет

1
А |___________с___________

Дисконттау ставкасы
0 

о,ю|
2

3
Кезең Ақша 

а-ғыны
Дисконтгалған табыс

- 0 -500 000 € -

5 1 250 000 € 227 272,73 €
6 2 250 000 € 206 611,57 €
7 3 250 000 € 187 828,70 €
8 4 250 000 € 170 753,36 €
9 5 250 000 € 155 230,33 €

Енді таза келтірілген/берілген эффектті (ТКЭ, ЧПЭ, ИРУ) есептейміз: 
1. «СУММ» функциясы арқылы (95 сурет)

95-сурет

I’ ЧПС ’ X •/ /> =СУММ(В4;С5:С9)

А В С 0 Е і Ғ

1 Дисконттау ставкасы 0,10
2

3
Кезең

Ақша 
ағыны

Дисконтталтан табыс

4 0 -500 000 € - ЦРУ =СУМ|м(В4;С5:С9)
| СУММ(чиспо1; [число2]; [числоЗ]; —) [5 

б

7

8

9

1 250 000 € 227 272,73 €
2 250 000 € 206 611,57 €
3 250 000 € 187 828,70 €
4 250 000 € 170 753,36 €
5 250 000 € 155 230,33 €

2. ЧПС кірістірілген функциясы арқылы (96 сурет)
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Аргументы функции I <§> !рй"|

чпс—:-----;~— -------- -------- ----- — ---——------- ---- —------------ — —  ----_
Ставка 3® |^[ =0,1

Значениеі В5:В9 § = {250000:250000:250000:250000:25...

Значение2 | |^4-| =

= 947696,6924
Возвращает величину чистой приведенной стоимости инвестицңф, используя ставку дисконтирования и 
стоимости будущих выплат (отрииательные значения) и поступлений (положительные значения).

Ставка: ставка дисконтирования на один период.

Значение: 947 696,69 €

Справка по этой функиии ' ОК ] | Отмена

96-сурет

Таза келтірілген/берілген эффектке жету үшін функцияның 
нәтижесін инвестиция көлемімен қосамыз (97 сурет).

гі -і I’ ІІаптаТурарС

Главиая Вставка Разметка стрэницы Формулы Данные Рецензирование Вид АВВҮҮҒіпеРеаРегіІ

X Вырезать , ■ ж „
Саііоп ’ ’ д л Перенос текста Денежный

Вотит. Ж К $■!_•«> А ■ ■ В в И і іг да I §Во8мданип.ипо««ать.цети • I 5 % 000

, БУФеРобмена , /И < Шрифт і-І Выравнивание Число

X ✓ А =Е5+В4

А В С О Е
1 Дисконттау ставкасы 0,10
2

3 Кезең Ақша ағымы Дисконтталған табыс
4 0 -500000 - М7Р 447 696,69 €
5 1 250000 227 272,73 € ЧПС 947 696,69 €

6 2 250000 206 611,57 € І\ІУР 2 =Е5+В4
7 3 250000 187 828,70 €
8 4 250000 170 753,36 €
9 5 250000 155 230,33 €

97-сурет

Сандар сәйкес келеді (98 сурет):
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98-сурет

А В С 0 Е
1 Дисконттау ставкасы 0,10
2
3 Кезең Ақша ағымы Дисконтталған табыс
4 0 -500000 - ІМУР 447 696,69 €

5 1 250000 227 272,73 € чпс 947 696,69 €
6 2 250000 206 611,57 € ҺІУР 2 447 696,69 €

7 3 250000 187 828,70 €
8 4 250000 170 753,36 €
9 5 250000 155 230,33 €

Инвестиция рентабельділігінің индексін (ИРИ, РІ) табамыз. Ол 
үшін таза келтірілген қүнды (ЧПС) инвестицияланған қаражат 
көлеміне ("+"белгісімен) бөлу қажет. РІ=Е7=Е5/-В4 (99 сурет):

99-сурет

▼ "ТАРЕ5/-В4

А В с Э Е
1 Дисконттау ставкасы 0,10
2
3 Кезең Ақша ағымы Дисконтталған табыс
4 0 -500000 - N7? 447 696,69 €
5 1 250000 227 272,73 € ЧПС 947 696,69 €

6 2 250000 206 611,57 € N9? 2 447 696,69 €

7 3 250000 187 828,70 € РІ 1,90
8 4 250000 170 753,36 €

9 5 250000 155 230,33 €

Нәтиже: РІ=1,90

Біз Ехсеі-де инвестициялық жобаның ІКК-ны есептейміз. 
Формула:

ВНД = ЕДП(/ (1 + ВНР)‘ = И

ДПі - ақша ағындарының оң элементтері келтірілген таза әсер 
(эффект) нөлге тең болатын мөлшерлеме бойынша дисконтталуы 
керек. Кірістіліктің ішкі нормасы - келесі түрдің тендігі түсетін 
дисконттау ставкасы:

ЗДПГ / (1 + ВНР)‘ - И = 0,
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ИРҮ = 0.

Біз «Что-Если» талдау құралын қолданамыз:

1. Сіз курсорды келтірілген таза әсердің мәні бар ұяшыкқа қойыңыз.
«Данные»-«Анализ Что-Если»-«Подбор параметра» тандаймыз (100
сурет).

Гт^зуктура

Работа сданным

Анализ,

Диспетчер сценариев...

Подбор параметра...

100-сурет

2. Ашылған терезеде "значение" жолында 0 енгізіңіз (таза 
келтірілген эффект 0-ге тең болуы тиіс). "Изменяя значение ячейки" 
алабында дисконттау ставкасына сілтеме жасаңыз. Сіз оны 
жоғарыдағы теңдік сақталатын етіп өзгертуіңіз керек. (101 сурет).

□ 1 А =СУММ(В4;С5:С9)

А В С 0 ф _ Е

1 і Дисконтгау ставкасы ! о,іо!
Ғ

2

3
Кезең

Ақша 
ағыны

Дисконтталған 
табыс

4 0 -500 000 € - ІМРУ 447 696,69 €
5 1 250 000 € 227 272,73 € чпс 947 696,69 €
б 2 250 000 € 206 611,57 € ПРУ2 447 696,69 €
7 3 250 000 € 187 828,70 € РІ 1,9
8 4 250 000 € 170 753,36 € Подбор параметра 1 ? ІЫЗ—|
9 5 250 000 € 155 230,33 €

Установитьв ячейке: , 5Е54

Значение: ) 010

11 Изменяя значение ячейки: І5О51

12

13
1. [ Отмена

101-сурет

3. «Ок» батырмасын басыңыз (102 сурет)
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102-сурет

01 - Л 0,410414965003051

А В с 0 Е

X Дисконттау ставкасы 0,41|
2

3
Кезең

Ақша 
ағыны

Дисконтталған 
табыс

4 0 -500 000 € - МРМ 0,00 €
5 1 250 000 € 177 252,80 € чпс " 947 696,69 €
6 2 250 000 € 125 674,22 € МР72 447 696,69 €
7 3 250 000 € 89 104,43 € РІ 1,9
8 4 250 000 € 63 176,04 €
9 5 250 000 € 44 792,52 €

Дисконттау ставкасы 0,41 тең. Демек, кірістіліктің ішкі нормасы 41% 
- ды құрады.

ЕХСЕЬ-ДЕ ИНВЕСТИЦИЯЛЫҚ ЖОБАЛАРДЫҢ ТӘУЕКЕЛДЕРІН МОДЕЛДЕУ

Монте-Карло Имитациялық модельдеу әдісін қолданамыз. 
Міндет - белгілі элементтер мен олардың арасындағы өзара 
байланыстарды талдау нәтижелері бойынша бизнестің дамуын 
жаңғырту.

Қарапайым мысалда тәуекелдерді моделдеуді көрсетеміз. 
Деректердің шартты үлгісін қүрамыз (103 сурет):

103-сурет

Төменде формулалары бар ұяшықтарға сәйкесінше олардың 
мәндерімен қойылады.

Болжамды көрсеткіштер - пайдаланушылар саны және қызмет 
бағасы. Осы мәліметтердің астына біз «Имитация нәтижелері» 
жазамыз. «Данные/Мәліметтер» қойындысындағы «Анализ 

81



данных/Мәліметтерді талдау» түймесін басыңыз (егер ол жерде қүрал 
болмаса, сізге оны орнатуға тура келеді). Ашылған терезеде 
«Генерация случайных чисел/Кездейсоқ сандарды генерациялау» 
тармағын таңдаңыз (104 сурет).

Ана.лиз данных

Инструменты анализа

Описательная статистика 
Экспоненииальное сглаживание 
Двухвыборочный Ғ-тест Дпя дисперсии 
Анализ Фурье 
Гистограмма

ія спучайных чисел
Ранг иперсентиль 
Регрессия 
Выборка 

104-сурет

Параметрлерді келесі түрде толтырамыз (105 сурет):

Генерация случайных чисел ? | -£ғ (

105-сурет

Біз жағдайды әртүрлі типтегі таратулар негізінде модельдеуіміз керек.

Пайдаланушылар санын генерациялау үшін «СЛУЧМЕЖДУ» 
функциясын қолданамыз. Төменгі шек (ең нашар жағдайда) - 1 
пайдаланушы. Жоғарғы шек (бизнесті дамытудың ең жақсы нұсқасы
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болған жағдайда) 
(106, 107 суреттер).

қызмет сатып алушылар 50адам

СаІіЬгі .11

Встазить

Выравнивание ЧислоБуфер обмена іа Шрифт

Ж К Ч д

Щ ’ I <3»' А -

Общий ” 

/ ®5 • % 000 .

Главная Вставка Разметка страницы Формулы Данные Рецензир

ЧПС =СЛУЧМЕЖДУ(1;50)

В
Қызме

Инвестиц 
иялар

2 000 000 €

көрсет 

Ү 
бағасы 
20 000 €

Пайда 
лануш 
ылар 
саны

Тұсім
Турақты 

шығындар
өзгермелі 
шығындар

4С 800 000 € 12 500 € 7500€

Имитация нәтижелері 

=СЛУЧМЕЖДУ(1І50)
=С2‘В2

[ СЛУЧМЕЖДУ(нижн граница; верхн.граница) |

106-сурет

А 0 Е

2

3

5

Аргументы функции | % іЬіЗН

СЛУЧМЕЖДУ

Нижн_граница 0 = 1

Верхн_граница І50 = 50

= Переменное 
Возвращает случайное число между двумя заданными числами.

Нижн_граница наименьшее целое число, которое возврашает функиия СЛУЧМЕЖДУ.

Значение: Переменное

Споавка по этой функции | РК 1 Отмена ;

107-сурет

Алынған мәндер мен формулаларды бүкіл ауқымға көшіріңіз. 
Айнымалы шығындар үшін де біз кездейсоқ сандардың генерациясын 
жасаймыз. Біз тиімділік көрсеткіштерінің эмпирикалық таралуын 
аламыз (108 сурет).
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Ғ20 ▼ Л 7491,30759533727

. . .. А

Инвестиц 

иялзр 

г{

В 
Қызме 

т 

көрсет

V 
бағасы

С

Пайда 

лануш 

ылар 

саны

0

Түсім

Е

Тұрақты 

шығындар

өзгермелі 

шығындар

6

Пайда

Н

Салық

1

Таза 

пайда

і

Экономикалық 
тиімділік коэф.

К____

өтелу 

мерзімі

2 ' 2 000000€ 20 000 € 40 800 000 € 12 500 € 7500€ 730 000 € 101400 € 678 600 € 0,3393 2,95

3 Имитация нәтижелері =С2*В2 =О2-(Е2+Е2) =62*$1$2 =62-Н2 =І2/$А$2 =$А$2/І2
4 , 19981 41 819 209 € 12 501 € 7451,362224 799 257 € 103 903 € 695 353 € 0,347676654 2,88
5 ; 20005 15 300 077 € 12 502 € 7514,796524 280 060 € 36 408 € 243 653 € 0,121826299 8,21
б і 20012 11 220 132 € 12 503 € 7549,370101 200 080 € 26 010 € 174 070 € 0,087034821 11,49
7 19985 34 679488€ 12 504 € 7485,419527 659 498 € 85 735 € 573 763 € 0,286881686 3,49
8 і 19932 22 438 507 € 12 505 € 7511,833345 413 490 € 54 404 € 364 086 € 0,182043246 5,49
9 і 20017 29 580 500 € 12 506 € 7502,604338 560 491 € 72 864€ 487627€ 0,243813658 4,10
ю' 19935 31 617 979 € 12 507 € 7475,217088 597 997€ 77 740 € 520 258 € 0,2601288 3,84
11 20012 38 760 472 € 12 508 € 7504,968297 740 459 € 96 260 € 644 200 € 0,322099815 3,10
12 і 20035 32 641Ш € 12 509 € 7557,508259 621 045 € 80 736 € 540 309 € 0,270154502 3,70
13 \ 20041 23 460 940 € 12 510 € 7491,219875 440 939 € 57 322 € 383 617 € 0,191808533 5,21
14. 20009 45 900 403 € 12 511 € 7530,91136 880 362 € 114 447 € 765 915 € 0,382957262 2,61
15 19984 16 319 745 € 12 512 € 7516,112062 299 716 € 33 963 € 260 753 € 0,130376647 7,67
16 20063 28 561 773 € 12 513 € 7462,335005 541 797 € 70 434 € 471364 € 0,235681869 4,24
17; 20011 46 920491 € 12 514 € 7495,299822 900 481 € 117 063 € 783 419 € 0,391709425 2,55
18: 20007 3 60 022 € 12 515 € 7536,76405 39 971 € 5196€ 34 774 € 0,017387249 57,51
19: 19982 29 579 476 € 12 516 € 7499,811826 559 461 € 72 730 € 486 731 € 0,243365339 4,11
20] 19922 17 338 674 € 12 517 € 7491,307595 318 666 € 41427 € 277 239 € 0,138619662 7,21
21.1 • 20029 17 340 500€ 12 518 € 7495,850931 320 486 € 41663 € 278 823 € 0,139411291 7,17
22: 19989 21 419 771 € 12 519 € 7504,515323 399 747 € 51967 € 347 780 € 0,173890114 5,75
23 > 19981 16 319 702 € 12 520 € 7482,786539 299 699 € 38 961 € 260 738 € 0,130369069 7,67
24 20006 28 560 172 € 12 521 € 7466,429277 540 184€ 70 224 € 469960 € 0,234980245 4,26
25: 20106 26 522 748 € 12 522 € 7476,334539 502 749 € 65 357 € 437 392 € 0,218696002 4,57
26, 19927 10 199 267 € 12 523 € 7488,28489 179 256 € 23 303 € 155 953 € 0,07797633 12,82
27.__________ 20072 28 562 012 € 12 524 € 7493,848314 541994 € 70 459 € 471535 € 0,235767379 4,24

110-сурет

108-сурет

Тәуекелдерді бағалау үшін экономикалық және статистикалық 
талдау жасау керек. «Деректерді талдау/Анализ данных» қүралын 
қайтадан қолданамыз. «Сипаттамалық статистика/Описателная 
статистика» таңдаңыз (109 сурет).

| Аналю данных 1
Инструменты анализа

Однофакторный дисперсионный анализ
Двухфакторный дисперсионный анализ с повторениями 
Двухфакторный дисперсионный анализ без повторений 
Коррелядая
Ковариация
Описательная статистика

1 Экспоненциальное сглаживание 
109-сурет

Бағдарлама нәтиже береді («Тиімділік коэффициенті» бағанында) 
(110, 111 суреттер):

0,326452249

орташа 0,14

Стандарттық қате 0,02

Медиана 0,12

Стандарттық ауытқу 0,07

Дисперсия улгісі/выборкасы 0,01

Эксцесс -0,45

Асимметричность 0,23

Интервал 0,24

Минимум 0,03

Максимум 0,27

Сома/Сумма 1,36

Счет 10,00

Сенімділік деңгейі (95,0%) 0,05
•Листі . •Лисг2 . ЛистЗ . Ліктч ңорытынды у ЛистЗ_. ■

111-сурет

Қорытынды жасай отырып түпкілікті шешім жасай аласыз.

84 85



Бақылау сұрақтары

1. Тұрақты және айнымалы шығындардың мысалдарын келтіріңіз.
2. Инвестициялық жобаны бағалау бойынша 4 негізгі көрсеткішті 

атаңыз.
3. Электрондық кестелерде таза келтірілген құнды қалай есептеуге 

болады?
4. Инвестициялық жобалардың тәуекелдерін модельдеу үшін қандай 

әдістер қолданылады?
5. "Сипаттамалық статистика/Описателна| статистика” құралы Ехсеі- 

де қандай көрсеткіштерді есептеуге мүмкіндік береді.
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ЕХСЕЬ-де КӘСІПОРЫННЫҢ ҚАРЖЫЛЫҚ МОДЕЛІН ҚҰРУ

Кез келген бизнес-жоспар қаржылық есеп айырысуды қажет 
етеді. Бүл үшін ең ыңғайлы құрал - Ехсеі кестелік процессоры. 
Бағдарламаның танымалдығы пайдалану қарапайымдылығымен және 
көп функциялылығымен түсіндіріледі. Бизнес-модель күру кезінде 
пайдалы болатын редактордың мүмкіндіктерін қарастырайық.

ЕХСЕЬ-де ҚАРЖЫЛЫҚ МОДЕЛІН ҚҰРУ НЕГІЗДЕРІ

Модельді бір бетке немесе әр түрлі беттерге қоюға болады. Кез 
келген жағдайда есептік кестелердің тәртібі жоба сипаттамасының 
логикасына сәйкес келуі тиіс:

* инвестицияларды есептеуге арналған кестелер;
* кіріс және шығыс бөлігі;
* қаржыландыру;
* қорытынды есептік нысаидар, көрсеткіштер.

Инвестициялық жоспар

Негізгі элементтер:
* ғимараттар салу немесе сатып алу;
* жабдықты сатып алу;
* болашақ кезеңдердегі шығыстар;
* таза айналым капиталына (ТАК) инвестициялар.
Ғимараттарды сатып алуға немесе салуға арналған шығындарды 

есептеу үшін бастапқы деректер (112 сурет):

112-сурет

А в с 0 Е ғ 6

1 1 2 3 4

2

Өлшем 

бірлігі

1 кв 

2019

2 кв 

2019

3 кв 

2019

4 кв

2019 Барлығы

3 Ғимараттарды сатып алу

4 ҚҚС-мен төлеу кестесі $ мың.

5 ҚҚСставкасы 18%

б ҚҚС-сыз төлеу кестесі $ мың.

7 Балансқа қою кезеңі 2

8 Аяқталмаған салымдар $ мың.
1 5 Активтің бастапқы құны $ мың.

10 Амортизация нормасы 5%

11 Амортизация сомасы $ мың.

12 Баланстық құны $ мың.

13 ҚҚС есепке алғанда $ мың.

14 Кредиторлық берешек $ мың.
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Есеп айырысу:
Қосылған құн салығынсыз (ҚҚС-сыз) төлеу графигі/кестесі = 
ҚҚС-мен шығындар / (1 + ҚҚС ставкасы). С6 ұяшығына 
арналған Ехсеі формуласы: =С4/(1+$В$5).
Аяқталмаған салымдар - бухгалтерлік баланста есеп беру 
кезеңіне дейін ҚҚС-сыз активтерге салынған инвестициялар 
сомасы. С8 ұяшығына арналған Ехсеі формуласьг 
=ЕСЛИ(С 1 <$В$7;СУММ($С6:С6);0)
Амортизация сомасы келесі кезеңнен бастап есептеледі. Г) 11 
ұяшығына арналған ЕхсеІ формуласы: =
=ЕСЛИ(01>$В$7;ЕСЛИ(С12>0;ЕСЛИ(09*$В$10/4>С12-С12- 
09*$В$10/4);0);0).
Активтің баланстық құны - бастапқы құны мен активтің 
барлық жұмыс істеу кезеңіндегі амортизациялық аударымдар 
арасындағы айырмасы. 1)12 ұяшығына арналған Ехсеі 
формуласы: =И9-СУММ($С11:011).
Активтің бастапқы құнын есептеуге арналған Ехсеі 
формуласы: =ЕСЛИ(С1>=$В$7;$О$6;0)
Есепке алынғандағы ҚҚС (активті балансқа қою кезеңінде) - 
салықтың жалпы көлемі. СІЗ ұяшығына арналған Ехсеі 
формуласы: =ЕС ЛИ(С 1 >$В$7;$О4-$О6;0).
Кредиторлық берешекті есептеу формуласы:
—ЕСЛИ(С1>—$В$7;$О6-СУММ($С6:С6);0) (113 сурет).

1141 Кредиторлық берешек |$ мың. |=ЕСЛИ(С1>=$В$7;$аб-СУММ($С6:С6);О)

_____ 2У1?_________ ’ X л/ =ЕСЛИ(С1>=$В$7;$66-СУММ($С6:С6);0)

А в 1 с о I...... е ғ 6
1 1 2 4

; 2
Өлшем 
бірлігі

1 кв 

2019
2 кв
2019

3 кв 
2019

4 кв 
2019 Барлығы

3 Ғимараттарды сатып алу
ҚҚС-мен төлеу кестесі $ мың. 100000 150000 250000

5 ҚҚС ставкасы 18%
: 6 ҚҚС-сыз төлеу кестесі $ мың. 84746 127119 211865

7 Балансқа қою кезеңі 2
3 Аяқталмаған салымдар $ мың. 84746 0 0 0 84746
9 Активтіңбастапқы құны $ мың. 0 211864 211864

Г211864
635592

10 Амортизация нормасы 5%
11 Амортизация сомасы $ мың. 0 2648 2648 5296
12 Баланстық құны $ мың. 0 211864 209216 206568 627648
13 ҚҚС есепке алғанда $ мың. 0 0 38136 38136 76272

113-сурет

Инвестициялық жоспарда жабдықтарды сатып алуға және алдағы 
кезеңдердегі шығыстардың элементтеріне арналған шығындарға 
ұқсас жасалады. Болашақ кезеңдердегі шығындарының 
ерекшеліктері:

* балансқа ағымдағы активтердің бөлігі ретінде кіріске алынады;
* мүлікке салық салынбайды (жабдыққа қарағанда);
* жылдам амортизацияланады, 1-2 жыл ішінде.

КІРІСТЕРДІ БОЛЖАУ

Сату жоспарын құру үшін заттай мәндегі/натуралды көлемді 
(өнімнің әрбір түрі үшін) және сату бағасын (өнімнің әрбір түрі үшін) 
анықтау қажет. Табыс тауарлардың (жұмыстар мен қызметтердің) 
әрбір түрі үшін көлем мен бағаның көбейтіндісі ретінде анықталады.

Ехсеі-де жоспарлаудьщ әрбір кезеңі үшін және өнімнің әрбір 
түрін шығарудың жоспарланған көлемі (заттай/натуралды 
бірліктерде) үшін кестелер жасалады.

Сату бағасынан қосылған құн салығының сомасын шегеру керек. 
Бұл ақшалар түсімге кірмейді - ол бюджетке аударылады.

ФОРМУЛАЛАР:
* ҚҚС-сыз баға = ҚҚС-мен баға / (1 + салық ставкасы).
* ҚҚС мөлшері = (ҚҚС-мен баға * салық ставкасы) / (1 + салық 
ставкасы).

Есептеу кестесі келесідей болуы мүмкін (114 сурет):
1. ҚҚС-сыз бағаларды есептеу формуласы: =С7/(1+$В$8).
2. Қосылған құн салығын есептеу: =С7-С9.
3. Түсім салықтар қосылған/Выручка с налогами: =С4*С7.
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ЧПС - X >/ Л =С12/(1+$В$3)

А в С 0 Е ғ 0
1 1 2 ч 4

2 Атауы
Өлшем 
бірлігі

1 кв
2019

2 кв
2019

3 қв 
2019

4 кв
2019 Барлығы

3 Сату көлемі
4 Тауар 1 кг. 0 50000 65000 115000,0
5

б Өткізу бағасы
7 ҚҚС-мен $ мың. 35 35 35 35
8 ҚҚС 18% 5,3

5,1
5,3 5,3 21,4

9 ҚҚС-сыз баға $ мың. 30 30 30 30 118,6
10

11 Түсім
12 ҚҚС-мен түсім $ мың. 0 0 1750000 2275000 4025000,0
13 ҚҚС $ мың. 0 0 266949 347034 613983,1
14 ҚҚС-сыз түсім $ мың. =С12/(1+$В$8) 1483051 1927966 3411016,9
15

жобаның 
инвестициялық 

сатысы16

114-сурет

АҒЫМДАҒЫ ШЫҒЫСТАР ЖОСПАРЫ

Шығындар элементтері:
* шикізат және материалдар;
* еңбекақыны төлеу;
* еңбекақының есептеуі;
* амортизация;
* басқа шығындар.
Материалдық шығындарды есепке алу кезінде біз қосымша құн 

салығын бөліп көрсетеміз. Бұл қайтаруға жататын сомаларды есепке 
алу үшін қажет (бюджет алдындағы берешек азаяды).

Шикізат пен материалдарға жүмсалатын шығындар шығару 
көлеміне тікелей пропорционалды түрде ұлғаяды. Егер, мысалға, бір 
көйлек тігуге бір жарым метр мата қажет болса, онда өнімнің екі 
бірлігіне - 3 метр және т. б. Шығындар мынадай формула бойынша 
есептеледі:

Материалдар саны = үлес салмағы * өндіріс көлемі.
Шикізат пен материалдарға жұмсалған ағымдағы шығындарды 

есепке алу кестесінің үлгісі (115 сурет):
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■

чпс
А В С □ Е ғ 6

1 1 2 3 4

2
Атауы

Өлшкм 
бірлігі

1 кв 
2019

2кв
2019

Зкв
2019

4кв
2019

Барлығы

3 Шикізатжәне материалдар
4 Шикізат кг 0 100000 130000 230000
5 ҚҚС-мен баға $ мың. 0,5 0,5 0,5 0,5
6 Өнім бірлігіне ҚҚС. 18% 0,08 0,08 0,08 0,08
7 ҚҚС-сыз баға $ мың. 0,42 0,42 0,42 0,42
8 ҚҚС-мен шығындар $ мың. 0 0 50000 65000 115000
9 ҚҚС 18% 0 0 7627 9915 17542
10 ҚҚС-сыз шығындар $ мың. =С4*|С7 0 42373 55085 97458

н

11 шығарылым келемінё тікелеи пропорционалды

115-сурет

Қосылған құн салығын есептеуге арналған формула:
ҚҚС-сыз бағаны есептеу формуласы: =С5/(1+$В$6).
ҚҚС-пен шығындарды есептеу: =С4*С5.
ҚҚ салығы: =С4 * С6.
ҚҚС-сыз шығындар: =С4 * С7.

Басқа шығыстар:
* жалға алу,
* жарнама,
* байланыс төлемі;
* жөндеу және т. б

Ехсеі-де кәсіпорынның қаржы моделін жасаған кезде 
шығыстардың әрбір бабы ескеріледі.

ЕХСЕЬ-де КӘСШОРЫННЫҢ ҚАРЖЫЛЫҚ МОДЕЛІ

Шығындар мен сату жоспарланып болған кезде, сізге балансты, 
кірістер мен шығыстардың жоспарын және ақша ағымын 
қалыптастыруды бастауға болады. Автоматты режимде модельдің 
мәндердін қайта есептеу үшін жиынтық есептердегі деректер 
формулалардың көмегімен есептеледі немесе операциялық 
жоспарлардан (сілтемелердің көмегімен) тікелей алынады.

Қаржы моделінің кірістер мен шығыстар жоспары (116 сурет);
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ЧПС - X ✓ А I =В2-Вб

Көрсеткіштер

2 Операциялық кірістер, оның ішінде 
з ; 1 тауар, мың$_______________________
д | 2-тауар, $ мың
5 ‘Зтауар, мың$_______________________

6 Операциялық шығыстар, оның ішінде
7 Шикізат пен материалдар, мың $_______

з ; Еңбекақы төлеу, мың $_______________

э Жалға беру, мың$___________________

Ю;Басқалары, мың$____________________

пОперациялық пайда_________________

12 ■ Рентабельділік______________________

із Өсу қорытындысымен пайда_________

1 кв 

2019 

__ 0
_____0 

0
0

77500 

0
42500 

35000

0
=В2-Вб|

2кв 

2019

___ 0
___ 0

___ 0
0 

77500

0 
42500 

35000 

__0 

-77500

3 кв 2019 4 кв 2019 Барлығы

14,

-77500 -155000

873415

296610

237580 
.339225

692980

42375

87500

35000

528105

180435

20,7% 

25435

1165325
385595 Г

352605 .
427125 Г
948635 '

55085 Г

102500

35000 
756050Г

216690

18,6%

242125

2038740

682205

590185. ,76635? 'функционалдық

1796615
97460

275000

140000

1284155

242125

1179%
35060

жоспарлар 

ұяшықтарына 

сілтемелер

пайда / 

түсім*100%

0

116-сурет

Кірістер мен шығыстар баптар бойынша жазылған. Егер өнімнің 
ондық атауын шығару жоспарланып отырса, оларды топтарға бөлген 
дұрыс (Есепті шамадан тыс жүктемеу үшін). Жиынтық кестеге 
аналитикалық көрсеткіштер қосылады: рентабельділік және пайда өсу 
қорытындысымен. Көп аналитика қажет болған кезде жеке кестелер 
жасаңыз.

Ақша қаражаты қозғалысының жоспары (117 сурет):

ЧПС • X 7 7« =В7+В2

; „5 А в с 0 Е ғ 6

1
Керсеткіштер

1 кв

2019

2 кв

2019
Зкв2019 4 кв 2019 Барлығы

2 Операциялық қызмет, мың $ -42500 ’ -42500 743540 1007740 1666280

3 Сатудан түскен түсім, мың $ 0 0 873415 1165325 2038740

4 Материалдарға шығындар, мың $ 0 0 -42375 ■55085 -97460

5 Еңбекақы төлеу, мың $ -42500 -42500 -87500 ■102500 -275000 функционалдық

б Өзге шығыстар, мың $ 0 0 -528105 -756050 -1284155 жоспарлар

7 Инвестициялық қызмет, мың $ -100000 -450000 -27500 0 -577500 ұяшықтарына

3 Ғимараттар, мың$ -100000 -150000 0 0 -250000 сілтемелер

9 Жабдық,мың$ 0 ■300000 0 0 ■300000

10 Болашақ кезеңдердің шығысы, мың $ 0 0 -27500 0 -27500

11 Ақшаағыны, мың$ =В7+В2 ■492500 716040 1007740 1088780

117-сурет

Кәсіпорын қарыз қаражатын тартпаған кезде, сондықтан 
"Қаржылық қызмет" бөлімі болмайды.
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Бақылау сұрақтары

1. Жобаның логикасына сәйкес қандай негізгі блоктар (модульдер) 
қаржы моделіне енгізіледі?

2. Инвестициялық жоспар элементтерін атаңыз.
3. Үлгіні құрғанда функцияны пайдалану мысалдарын келтіріңіз.
4. Қаржылық модельде сату жоспарын әзірлеу үшін қандай 

көрсеткіштер қажет?
5. Ағымдағы шығыстар жоспарында есептеу кезінде 

шығындардың қандай элементтерін ескереді?
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ЕХСЕЬ-де НЕСИЕ БОЙЫНША ТИІМДІПАЙЫЗДЫҚ 
МӨЛШЕРДІ ЕСЕПТЕУ

Кредит/несие бойынша тиімді пайыздық ставка (іс жүзінде кез 
келген басқа қаржы қүралы сияқты) - бүл жылдық пайыздық 
мөлшерлемеге келтірілген шарт талаптарындағы барлық болашақ 
ақшалай төлемдердің (қаржы қүралынан түсетін түсімдердің) көрінісі. 
Яғни, бүл банктің ақшасын пайдаланғаны үшін қарыз алушы төлейтін 
нақты мөлшерлеме (инвестор - алатын). Мұнда шартта көрсетілген 
пайыздық мөлшерлеменің өзі, барлық комиссиялар, өтеу схемалары, 
несие (салым) мерзімі ескеріледі.

ЕХСЕЬ-де КРЕДИТ БОЙЫНША ТИІМДІ МӨЛШЕРЛЕМЕНІ 
ЕСЕПТЕУ

Ехсеі-де, қосымша комиссиялар мен алымдарды ескере отырып, 
сондай-ақ есепке алмай (номиналды мөлшерлемеге және кредит беру 
мерзіміне ғана сүйеніп), тиімді пайыздық ставканы есептеуге 
мүмкіндік беретін бірқатар кіріктірілген функциялар бар.

Қарыз алушы 750 000 еуро сомасында несие алды. Мерзімі - 1 
жыл (12 ай). Номиналды жылдық ставка-18%. Кредит бойынша 
төлемдерді кестеде көрсетеміз (Сурет 118):

ЕЗ - Л =АВ$(ПЛТ($О$2/$А$14;$А$14;$В$3))

А в с 0 Е

1

Ай Қалдық Негізгі қарыз Пайыздар Ай сайынғы 
төлем

2 0 -750 000,00 € 18% -742 500,00 €

3 1 750 000,00 € 57 509,99 € 11 250,00 € 68 759,99 €

4 2 692 490,01 € 58 372,64 € 10 387,35 € 68 759,99 €

5 3 634 117,36 € 59 248,23 € 9 511,76 € 68 759,99 €

6
4 574 869,13 € 60 136,96 € 8 623,04 € 68 759,99 €

7 5 514 732,17 € 61 039,01 € 7 720,98 € 68 759,99 €
8 6 453 693,16 € 61 954,60 € 6 805,40 € 68 759,99 €
9 7 391 738,56 € 62 883,92 € 5 876,08 € 68 759,99 €

10 8 328 854,64 € 63 827,18 € 4 932,82 € 68 759,99 €
11 9 265 027,47 € 64 784,58 € 3 975,41 € 68 759,99 €
12 10 200 242,89 € 65 756,35 € 3 003,64 € 68 759,99 €
13 11 134 486,53 € 66 742,70 € 2 017,30 € 68 759,99 €
14 12 67 743,84 € 67 743,84 € 1 016,16 € 68 759,99 €

15 Барлы-ғы 750 000,00 € 825 119,94 €

118-сурет
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Мысалда қосымша комиссиялар мен алымдар 
қарастырылмағандықтан, «ТИІМДІЛІК/ЭФФЕКТ» функциясының 
көмегімен жылдық тиімді мөлшерлемені анықтаймыз.

"Мастер функцисын" таңдаймыз. "Қаржылық/Финансовые" 
тобында «ТИІМДІЛІК/ЭФФЕКТ» функциясын табамыз.

Аргументтер (119 сурет):
1. "Номиналды ставка/Номинальная ставка" - банкпен жасалған 

шартта көрсетілген кредит бойынша жылдық мөлшерлеме.
Мысалда -18 % (0,18).

2. "Кезеңдер саны/Количество периодов" - пайыздар есептелетін 
жылдағы кезеңдер саны. Мысалда - 12 ай.

Аргуменгы фумкции ;|ИЬі

ЭФФЕКТ

Номииалыная_стаака і 0,18 = 0,13

Кол_пер 12 .......... |і[Т| » 12 эффекгивная

= 0,195618171 ставка по
Возвращает фактическую (эффективную) годовую процентную ставку. кредиту

Кол_пер количество периодов в году, за которые начисляются сложные 
проценты.

119-сурет

Несие бойынша тиімді ставка-19,56%.
Тапсырманы қиындатып, 750000 Еуро сомасынан 1% мөлшерінде 

кредит беру кезінде бір жолғы комиссияны қосып отыр. Ақша 
түрінде-7500 Еуро. Қарыз алушы 742500 € алады.

Тиімді ай сайынғы ставканы есептеу үшін ВСД функциясын 
қолданамыз (ақша қаражатының ағыны үшін кірістіліктің ішкі 
ставкасын қайтарады) (120 сурет):
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«■

х ✓ Л] =ВСД(Е2:Е14)

А в с 0 Е ғ

Ай Қалдық Негізгі қарыз Пайыздар Ай сайынғы

1 төлем

2 0 750 000,00 € 18% -742 500,00 €

3 1 750 000,00 € 57 509,99 € 11250,00 € 68 759,99 € 19,56%

4 2 692 490,01 € 58 372,64 € 10 387,35 € 68 759,99 € =ВСД(Е2:Е14)
634 ...  _ ___Ц

5 3 Аргументы функции ? X

4 574
1

6

7 5 514 Значения = {-742500:68759,9946796717:68759...

8 6 453 Предположенне !
---- ------------- :--------------- = чисяо

9 7 391 = 0,016617121 і
10 8 328

ццзьращас 1 ьпу ірсппіию сіааічу цолодпосіи для рмда і ш іокць ліснсжпвіл срсдсю, нрсщ.іаыісппил 
численными значениями.

11 9 265 Значения массив или ссылка на ячейки, содержащие числа, по которым нужно

12 10 200
13 11 134
14 12 67

дпачспяс; л,оото

Баолығы
► >1 1 2 3

Справка по этой функцци
ОК | Отмена

Л Г-
м 4 «. -■15 < « і ►л.
Правка । і §3 0 0 -' •

1Д і

X V & =ЭФФЕКТ(Ғ4*А14;Д14)

А
Я АЙ

1 і

в
Қалдық

с
Негізгі қарыз

0
Пайыздар

Е
Ай сайынғы 

төлем

............................І...............І..... .!

19,56%
2 0 -750 000,00 5 18% -742 500,00 €

ЗІ 1 750 000,00 € 57 509,99 € 11 250,00 € 68 759,99 €

4 2 692 490,01 € 58 372,64 € 10 387,35 € 68 759,99 € 1,66%
5) 3 634 117,36 € 59 248,23 € 9 511,76 € 68 759,99 € =ЭФФЕКТ(Ғ4*А14;А14)

| 4
о ■

574 869,13 € Аргументы функции ? X

ЭФФЕКТ

Номинальная_ставка 232ЯЗ = 0,199405455

Кол_пер [ді4 ІЖ} = 12

= 0,218678173
Вожращает фактическую (эффективную) годовую процентную ставку.

Номннальная_ставка номинальная процентная ставка.

7 5 51.4 732,17 €

8 6 453 693,16 €
9.І 7 391738,56 €

іо 8 328 854,64 €

іі 9 265 027,47 €
12! іо 200 242,89 €

13 11 134 486,53 €

14 і 12 67 743,84 € Значение: 21,87%

151 Барлығы Справка по этой функ
ОК ) Отмема

121-сурет

120-сурет
■ /. ■ ■ ■ •■ ■ ■ л . ;■■ ■ /

Біз ай сайынғы төлемдері бар бағанға " - " белгісімен 742 500 
енгіздік, өйткені бүл ақшаны банк алдымен береді. Қарыз алушы 
кейіннен кассаға төлейтін төлемдер банк үшін оң болып табылады. 
Кірістіліктің ішкі ставкасын банк тұрғысынан санаймыз: ол инвестор 
ретінде әрекет етеді.

Функция 1,66% тиімді ай сайынғы ставканы берді. Номиналды 
ставканы есептеу үшін нәтижені 12-ге көбейтеміз (кредит беру 
мерзімі): 1,66% * 12 = 19,92%. Тиімді пайыздық ставканы қайта 
есептейміз (121 сурет):

Бір жолғы комиссия 1% мөлшерінде, нақты жылдық пайыздық 
ставканы 2,72% - ға арттырды. Сонда 24,59%-ға тең болады

Несиені төлеу схемасына ай сайынғы шотты жүргізу үшін 300 
еуро көлеміндегі комиссияны қосамыз. Ай сайынғы тиімді ставка 
1,67% тең болады (122 сурет)

/< = ВСД(Ғ2:Ғ14)

Пайыздар Ай сайынғыАй Қалдық Негізгі қарыз
төлем

Шотқа қызмет 
көрсету үшін 
ай сайынғы

алым

0

2
3

4
5
6

-750 000,00 € 
750 000,00 € 

692 460,01 € 
634 056,91 € 

574 777,77 € 
514 609,44 € 
453 538,59 €

57 539,99 €

58 403,09 €

18%
11 250,00 €

10 386,90 €
Аргументы функции

ВСД
Значения

Предположение

9

10

12

13

14

15

7
8
9
10
11
12 

Барлығы

391 551,67 €
328 634,95 €
264 774,48 €
199 956,-11 €
134 165,45 €
67 387,94 €

7!

30,00 €

30,00 €

-742 500,00 €
68 789,99 €

68 789,99 €

19,56^

=ВСД(Ғ2:Ғ14)

- {-742500:68789,9946796717:68789...

- 0,016687476
Бозвращает енутреннюю ставку доходности для ряда потоков денежных средств, представленных 
численными значенияни.

Значення массив или ссылка на ячейки, содержащие числа, по которым нужно 
вычисяить внутреннюю ставку доходмости.

1,67%

Слравка по этой функцңи і ОК | і Отмена

122-сурет 
Номиналды ставка: 1,67% * 12 = 20,04%. Тиімді жылдық ставка

(123 сурет):
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XX/. =ЭФФЕКТ(64’А14;А14)

1 -,Л А В С 0 Е Ғ .............. .. 5 1

1

2
3

4

5

Ай Қалдық Негізгі қарыз Пайыздар Шотқа қызмет 
көрсету үшін 
ай сайынғы 

алым

Ай сайынғы 
төлем

19,56%

1,67% т

0 -750 000,00 € 18% -742 500,00 €
1 750 000,00 € 57 539,99 € 11250,00 € 30,00 € 68 789,99 €

2 692 460,01 € 58 403,09 € 10 386,90 € 30,00 € 68 789,99 €
3 634 056,91 € 59 279,14 € 9 510,85 € 30,00 € 68 789,99 € =ЭФФЕКТ(<34*А14;А14)|

6 4 574 777,77 € 60 168,33 Аргументы функции

ЭФФЕКТ

Ночинальная_ставка

Кол_пер

X г

С4*др ;ЙЙ - 0,200249712
5 514 609,44 € 61070,85

8

9

10

11

12

13

14

15

6 453 538,59 € 61986,92
7 391 551,67 € 62 916,72 'Йёі - 12

0,2196906238 328 634,95 € 63 860,47
скүю

-

9 264 774,48 € 64 818,38
ффективную) годовую процентную ставку.

я_ставка номинальная процентная ставка.

р——,............... .....
1 ОК ] Отмена

10 199 956,11 € 65 790,65
Нонннальна

Значение: 21,97%

Справка по этой фунқцңц

11 134 165,45 € 66 777,51
12

Барлығы
67 387,94 € 67 779,18

750 391,24

123-сурет

Ай сайынғы төлемдер оны 27,42% - ға дейін арттырды. Бірақ 
несие шартында бұрынғысынша 18% саны тұрады. Алайда, жаңа заң 
банктерді кредиттік шартта тиімді жылдық пайыздық ставканы 
көрсетуге міндеттейді. Бірақ қарыз алушы бұл цифрды келісім-шарт 
мақұлданғаннан кейін көреді.

ЛИЗИНГТІҢ КРЕДИТТЕН АЙЫРМАШЫЛЫҒЫ НЕДЕ?

ЧПС - X ✓ л =01*03-01

А В ( 0
Мүліктің құны, Еуро 2 500 000,00 €

Лизингмерзімі, ай 12

Аванстықтөлем, % 20%

4 :

б Күні

Ай сайынғы 

төлем

01.08.2019 =01*03-011

8 01.09.2019 186 460 €

9 01.10.2019 186 460 €

10 01.11.2019 186 460 €

11 01.12.2019 186 460 €

12 01.01.2020 186 460 €

13 01.02.2020 186 460 €

14 01.03.2020 186 460 €

15 01.04.2020 186 460 €

16 01.05.2020 186 460 €

17 01.06.2020 186 460 €

18 01.07.2020 186 460 €

19 01.08.2020 186 460 €

20 Барлығы 2 237 520 €

124-сурет

Сіз қазірдің өзінде өткен жолмен бара аласыз: кірістіліктің ішкі 
ставкасын есептеу, содан кейін нәтижені 12-ге көбейту керек. Бірақ 
біз ЧИСТВНДОХ функциясын пайдаланамыз (ақша ағындарының 
кестесі үшін кірістіліктің ішкі ставкасын қайтарады).

Аргумент функциясы (125 сурет):

Лизинг - бұл көлікті, жылжымайтын мүлік объектілерін, 
жабдықтарды одан әрі сатып алу мүмкіндігімен ұзақ мерзімді жалға 
алу. Лизинг беруші мүлікті сатып алады және оны шарт негізінде 
жеке/заңды тұлғаға белгілі бір талаптарда береді. Лизинг алушы 
мүлікті (жеке/кәсіпкерлік мақсаттарда) пайдаланады және лизинг 
берушіге пайдалану құқығы үшін төлем төлейді.

Шын мәнінде, бұл несиемен бірдей. Лизинг алушы сатып 
алынған объектінің құнын және пайдаланғаны үшін пайыздарды 
толығымен өтегенге дейін ғана мүлік лизинг берушіге тиесілі болады.

Ехсеі-де лизинг бойынша тиімді ставканы есептеу схемасы, 
кредит бойынша жылдық пайыздық ставканы есептеу сияқты схема 
бойынша жүргізіледі. Басқа функциямен мысал келтірейік.

Кіріс деректері (124 сурет);

ЧПС ” X ✓ 'Л I =ЧИСТВНДОХ(В7:В19;А7:А19)

А В С 0
1 ІМуліктің құны, Еуро 2 500 000,00 €

2 Лизинг мерзімі, ай_________________________ 12________
з Аванстық телем, %_________________________ 20%______
4 Лизинг бойынша тиімдІ мөлше) =ЧИСТВНДОХ(В7:В19;А7:А19)
■ Аргументы функции ? X

ЧИСТВНДОХ

( Значення ;ҢЫЫ • {-2000000:186460:186460:136-160:...

Даты А7:А19 Ц ■ {43678:43709:43739:43770:43800:...

Предп ,5^] ■ любое

< ■ 0,233531433
Возвращает внутреннюю ставку дохолһости для графика денежных потоков.

Значения ряд денежных потокоө, соответствующий графику платежей, 
1 приведеннону в аргументе "даты*.

2 Значение: 23,35%

1 Справка по этой функцци ОК “| Отнена

125-сурет

Лизинг бойынша тиімді ставка 23,35% қүрады.
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ЕХСЕЬ-ДЕ ІМҚО/ОВГЗ БОЙЫНША ТИІМДІ 
МӨЛШЕРЛЕМЕНІЕСЕПТЕУ

ІМҚО/ОВГЗ - ішкі мемлекеттік қарыз облигациялары. Оларды 
банктегі депозиттермен салыстыруға болады. Неге десең салымшы 
сондай-ақ салынған қаражаттың барлық сомасын қайтаруды сонымен 
қатар пайыздар түрінде қосымша кіріс алады. Орталық банк 
қаражаттың сақталу кепілі болып табылады.

Тиімді мөлшерлеме осы табысты бағалауға мүмкіндік береді, 
өйткені пайыздарды капиталдандыруды йскереді. Мысал үшін 50000 
сомасына жылдық облигацияларды 17% -ен «сатып алайық». 
Табысты есептеу үшін «БС» функциясын қолданамыз (126 сурет);

Аргументы функции 1
БС

Возвращает будущую стоимость инвестииии на основе периодических постоянкых (разных по величине сумм) 
платежей и постоянной процентной ставки.

126-сурет

Мысалы, пайыздар ай сайын капиталдандырылады. Сондықтан 
17%-ті 12-ге бөлінеді. Нәтижені ондық бөлшек түрінде "Ставка" 
алаңына енгіземіз. "Кпер" өрісінде капиталдандыру кезеңдерінің 
санын енгіземіз. Ай сайынғы тіркелген төлемдерді алмаймыз, 
сондықтан "Плт" өрісін бос қалдырамыз. "ПС" бағанына салынған 
қаражат сомасын "- "белгісімен енгіземіз.

Терезеде кезең соңында облигациялар үшін түсуге болатын сома 
бірден көрінеді. Бүл күрделі пайыздардың ақшалай көрінісі.

Бақылау сүрақтары

1. Несие бойынша тиімді мөлшерлемені есептеу үшін Ехсеі-де 
қандай кірістірме функциялар бар?

2. "Эффект" функциясы қалай және қандай дәлелдермен жүмыс 
істейді?

3. Лизинг дегеніміз не?
4. ЧИСТВДОХ функциясы не үшін қолданылады?
5. Қандай жағдайларда лизингке алынған мүлік лизинг алушының 

меншігіне өтеді?
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ТЕСТ ТАПСЫРМАЛАРЫ

ӨНІМНІҢ ӨЗІНДІК ҚҰНЫНЫҢ КАЛЬКУЛЯЦИЯСЫ

Өнімнің өзіндік құнын есептеу дегеніміз - бұл...
А) тауарлардың, жұмыс немесе қызмет бірлігіне шаққандағы ақшалай 
көріністегі шығындарын аныктау
Б) тауарлардың, жұмыс немесе қызмет бірлігіне шаққандағы ақшалай 
көріністегі кірістерін анықтау
В) жалпы шаруашылық шығындар және жалдау акысын анықтау 
Г) тауарлардың, жұмыс немесе қызмет кірістерін анықтау 
Д) топ менеджерлердің жалақысын анықтау

Есептеуге кандай шығындар кіреді?
А) тікелей және жанама
Б) жүкқұжаттар
В) жалпы зауыттық
Г) тұрақты және менеджерлердің жалақысы
Д) жанама және менеджерлердің жалақысы

Тікелей шығындарға қандай шығындар жатады?
А) материалдардың құны, жұмысшылардың жалақысы және тағы да 
басқа шығындар
Б) цехтық шығындар және технологиялық мақсаттар үшін отын мен 
энергияға арналған шығындар
В) жалпы шаруашылық және менеджерлерге арналған шығындар
Г) өнімді өткізуге арналған шығындар
Д) сертификаттау шығындары

Жанама шығындар:
А) жоспарланған пайда, тасымалдау және т.б. шығындар кіреді
Б) шикізат пен материалдарға арналған шығындар кіреді
В) өндіріске арналған шығындар кіреді
Г) жарнамаларды әзірлеу және менеджерлердің жалақысы кіреді
Д) материалдардың құны, жұмысшылардың жалақысы және тағы да 
басқа шығындар кіреді

Өзіндік құнның жоспарланған шығындар коэффициенті нені көрсетеді? 
А) компанияның өі-іімді жеткізуге кететін шығындар деңгейін көрсетеді 
Б) бұл шикізат пен материалдарға жұмсалған шығындарды көрсетеді 
В) бұл кәсіпорынның өнімді өндіру шығындарын көрсетеді 
Г) қызметкерлерге сыйақы және іссапар шығындарын көрсетеді 
Д) өнімнің барлық партиясына тікелей шығындар сомасын көрсетеді.

101



САТУ КӨЛЕМІН БОЛЖАУ ЖӘНЕ УАҚЫТ ҚАТАРЛАРДЫ ТАЛДАУ

Уақыт қатары - бұл ...
А) хронологиялық тәртіпте орналасқан статистикалық көрсеткіштің 
сандық мәндері
Б) фирманың құрылған күні, өнімді шығару және сату
В) жыл соңына өнім шығару көлемінің сандық мәндері
Г) фирманың жыл соңындағы берешегінің сандық мәні
Д) жыл соңына фирманың дебеті мен кредитінің сандық мәні

Уақыт қатарларын талдау қандай мүмкіндік береді?
А) уақыт көрсеткіштерін зерттеуге
Б) кезең (жыл) аяғындағы қандай да бір процестің мәнін анықтауға
В) кезең (жыл) басындағы қандай да бір процестің мәнін анықтауға
Г) бәсекелес фирмалардың өнім шығаруы бойынша мәнін зерттеуге 
Д) жыл соңындағы фирма бөлімшелерінің түсім көлемін зерттеуге

Егер белгілі бір уақыт аралығында белгілі бір процесстің мәнін 
белгілейтін болсақ, онда ...
А) уақыт қатарларының элементтерін аламыз
Б) уақыт көлемін аламыз
В) өнімнің негізгі түрлерін аламыз
Г) жыл соңындағы фирма бөлімшелерінің түсім көлемін аламыз
Д) бәсекелес фирмалардың өнімін аламыз

Статистикалық талдау үшін ұсынылатын құралдар тізімінен нені 
таңдаймыз?
А) "Экспоненциалды тегістеуді/Экспоненциальное сглаживание"
Б) уақыт қатарларының элементтерін
В) өнімнің негізгі түрлерін
Г) жыл соңындағы фирма бөлімшелерінің түсім көлемін
Д) бәсекелес фирмалардың өнімін

Экспоненциалды түзету/тегістеу әдісі неге жарамды?
А) мәндері қатты ауытқитын динамикалық қатарға
Б) жылдың басы мен соңына нақты экономикалық көрсеткіштердің 
бейнеленуіне
В) тренд сызығын құру параметрлерін теншеу кезінде қандай түр 
қолданылады және өнімнің негізгі түрлеріне
Г) жыл соңындағы фирма бөлімшелерінің түсім көлеміне
Д) Жабдықты пайдалануға беру кестесіне
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САТУ ВОРОНКАСЫНЫҢ ДИАГРАММАСЫ

Сату воронкасы - бұл ...
А) бизнес процесін тұрақтандыратын және аналитиканын кұралы
Б) уақыт катарларының элементтері
В) өнімнің негізгі түрлері
Г) жыл соңындағы фирма бөлімшелерінің көлемі ,өнімнің негізгі түрлері
Д) бәсекелес фирмалардың өнімі

"Сату воронкасы" құру әдісі қандай мақсаттар үшін қолданылады?
А) сату көлемін талдау және болжау үшін
Б) жалпы шығындар деңгейін аныктау үшін
В) шығын деңгейін анықтау үшін
Г) инвестициялардың өтімділік мерзімін анықтау үшін
Д) шығынсыздық нүктесін анықгау үшін

Әлеуетті клиенттер?
А) жарнаманы көргендер, өнім туралы білгендер, сайтқа кіргендер, т.б.
Б) шарт жасасқан клиенттер
В) өнімді төлеген клиенттер
Г) менеджердің шақыруы бойынша келген клиенттер
Д) менеджердің шақыруы бойынша келмеген клиенттер

Сату воронкасының ең тар бөлігі - бұл?
А) өнімді төлеген клиенттер
Б) өнімге қызығушылык танытқан клиенттер
В) менеджердің шақыруы бойынша келмеген клиенттер
Г) барлық әлеуетті клиенттер
Д) бәсекелестен тауар сатып алған клиенттер

Сату воронкасының ең кең бөлігі?
А) әлеуетті тұтынушылар (жарнама көргендердің барлығы, өнім туралы 
білгендер, сайтқа кіргендер және т.б.)
Б) өнім шығаратын жұмысшылар
В) каржы бөлімінің басшысылар
Г) өнім шығаратын цех бастықтар
Д) барлық адамдар

Графикалықтүрде сату воронкасы қалай болып көрінеді?
А) төңкерілген пирамида сияқты көрінеді
Б) дөңгелек сияқтьі көрінеді
В) сопақ сияқты көрінеді
Г) дөңгелек және түзу сияқты көрінеді
Д) қисык сияқты көрінеді

103



ЕХСЕЬ-ДЕ ШЫҒЫНСЫЗДЫҚ НҮКТЕСІН ЕСЕПТЕУ

Шығынсыздық нүкте экономикалық түрғыдан алғанда, бұл ...
А) пайда мен шығындар нөлге тең болатын сынамалы жағдайдың 
индикаторы
Б) күрделі салымдар өтелетін мерзім
В) кірісі оның шығысынан асатын үйымнын бөлімшесі
Г) өнімнің бағасы нарықтағы орташа бағаға тең болатын индикатор
Д) өнімдерді сату пайда алуды қамтамасыз ететін географиялык орын 
және түзу жағдайдың индикаторы

Шығынсыздык нүкте қандай түрде көрсетіледі?
А) сандық немесе ақшалай бірліктерде көрсетіледі
Б) күрделі салымдар түрде көрсетіледі
В) кірісі оң түрде көрсетіледі
Г) кірісі теріс түрде көрсетіледі
Д) кірісі теріс түрде немесе өнімнің бағасы түрінде көрсетіледі

Ехсеі-де шығынсыздық нүктесін есептеудің 2 жолы бар:
А) ақшалай баламада және табиғи бірліктерде
Б) күрделі салымдарда және табиғи бірліктерде
В) кірісі оң түрде және ақшалай баламада
Г) кірісі теріс түрде және ақшалай баламада
Д) ақшалай баламада және өнімнің бағасы түрінде

Жалпы шығындар - бүл ...
А) ауыспалы және тұрақты шығындардың сомасы
Б) өндіріс көлемі мен тауар бағасының көбейтіндісі
В) ауыспалы шығынсыз жалпы табыс
Г) ауыспалы және ауыспалы шығынсыз жалпы табыс
Д) өндірістің тұрақты және ауыспалы шығындарынсыз кіріс/табысы

Таза табыс - бұл ...
А) өндірістің тұрақты және ауыспалы шығындарьінсыз кіріс/табысы
Б) ауыспалы және тұрақты шығындардың сомасы
В) бұл ауыспалы шығынсыз жалпы табыс
Г) бұл өндіріс көлемі мен тауар бағасының көбейтіндісі
Д) ауыспалы және ауыспалы шығынсыз жалпы табыс
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ЕХСЕЬ-ДЕГІ МЕНШІКТІКАПИТАЛДЫҢ АЙНАЛЫМ 
КОЭФФИЦИЕНТІ

Меншікті капиталдың айналым коэффициенті ...
А) кәсіпорынның меншікті каражатын пайдалану қарқындылығын 
көрсетеді, оның іскерлік белсенділігін сипатгайды
Б) капиталды кредиторларға қайтару мерзімі
В) инвесторларға капиталды қайтару мерзімі
Г) капиталдың бастапқы салынымы пайда түрінде қайтарылатын уақыт 
кезеңін көрсетеді, капиталды кредиторларға қайтару мерзімін 
сипаттайды
Д) уақытша кезең ішінде сатып алынған жабдықтолық сипаттайды

Меншікті капиталдың айналым коэффициенті қалай анықталады?
А) кезең (жыл) үшін сату көлемін меншікті капиталдың орташа жылдық 
қүнына бөлу арқылы аныкталады
Б) капиталды кредиторларға қайтару мерзімін есептеу арқылы 
анықталады
В) инвесторларға капиталды қайтару мерзімін есептеу арқылы 
анықталады
Г) пайда түрінде қайтарылатын уақыт кезеңін есептеу арқылы 
анықталады
Д) сатып алынған жабдықтолық есептеу арқылы аныкталады

Меншікті капиталдың айналым коэффициенті қалай есептеледі?
А) бухгалтерлік баланстың деректері бойынша есептеледі
Б) инвесторлармен жасалған шарттардың деректері бойынша есептеледі
В) инфляция көлемін ескере отырып, негізгі қорлардың құны бойынша 
есептеледі
Г) негізгі және айиалым қаражатының құны бойынша есептеледі
Д) өндіріске пайда мен шығыидар шамасы бойынша есептеледі

Меншікті капиталдың айналымдылығы - бүл ...
А) қаржы қаражатының өндіріс және айналым сатыларынан өту 
жылдамдығы
Б) фирманың банктік шоттарындағы сома
В) жабдықтардың, ғимараттар мен құрылыстардың құны
Г) фирма иелерінің қолма-қол және қолма-қол ақшасыз ақшалай 
қаражаты
Д) қолма-қол ақшасыз ақша қаражаты

Меншікті капиталдың айналымдылығы екі көрсеткішпен сипатталады:
А) коэффициенттің өзі және бір айналым ұзақтығымен
Б) фирманың кредиттенуімен және бір айналым ұзақтығымен
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В) инновациялық технологиялардың болуымен және ақша қаражатымен
Г) фирманың рентабельділігі және ақша қаражатымен
Д) өз қаражатының жетіспеуі және фирманың рентабельділігімен

ЕХСЕЬ- ДЕГІМЕНШІКТІ КАПИТАЛДЫҢ МАНЕВРЛІК
КОЭФФИЦИЕНТІ

Меншікті капиталдың маневрлік коэффициенті нені көрсетеді?
А) кәсіпорынға жататын қаржы каражатының өтімділік деңгейін 
көрсетеді
Б) меншікті және қарыз капиталының арақатынасын көрсетеді
В) дебет пен кредит балансьш көрсетеді
Г) өтелмеген кредиттің болуын көрсетеді
Д) фирманың несие тарихын көрсетеді

Меншікті капиталдын маневрлік коэффициенті ненің үлесін көрсетеді?
А) Ағымдағы қызметті қаржыландыруға бағытталған меншікті 
капиталдың
Б) меншікті және қарыз капиталының арақатынасын
В) өтелмеген кредиттің болуын
Г) қаржылық жағдай трендінің желісін
Д) фирманың несие тарихын

Меншікті капиталдың маневрлік коэффициенті неніц бірі болып 
табылады
А) үйымның қаржылык тұрақтылык индикаторларының бірі
Б) еңбек өнімділігін бағалау
В) шикізат пен материалдарды пайдалану тиімділігінің индикаторы
Г) инновациялық қызметті бағалау көрсеткіші
Д) уақыт бойынша фирманың даму тренд желісінің көрсеткіші

Қаржы ресурстарыиың өтімділігі - бүл ...
А) өзге активтерге қайта құрылу мүмкіпдігі
Б) компанияның үзақ мерзімді міндеттемелері оң мәнге ие болуы
В) көрсеткішін тез бағалаудың нұсқасы
Г) нақты көрсеткішті орташа салалық мәнмен салыстырылуы
Д) шығындар мен қорлардың қалыптасуы

Өз қаражатының маневрлік коэффициенті келесі формуламен табылады:
А) = меншікті айналым қаражаты / меншікті капитал
Б) = еңбек өнімділігін бағалау / меншікті капитал
В) = материалдарды пайдалану тиімділігінің индикаторы / меншікті 
капитал
Г) = инновациялық қызметті бағалау көрсеткіш / меншікті айналым 
қаражаты
Д) = даму тренд желісінін көрсеткіш / меншікті айналым қаражаты
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ЕХСЕЬ-ДЕ ИНВЕСТИЦИЯЛЫҚ ЖОБА КІРІСТІЛІГІНІҢ ІШКІ 
НОРМАСЫНЫҢ КӨРСЕТКІШІН (ІКК) ФУНКЦИЯЛАР МЕН 

ГРАФИКА КӨМЕГІМЕН ЕСЕПТЕУ

ІКК (Іпіегпаі Каіе оҒКеіит), немесе ВНД (ІКН) - ...
А) инвестициялык жоба кірістілігінің ішкі нор.масының көрсеткіші
Б) өндіріске жұмсалған шығындардың салыстырмалы сомасы
В) шығындардың ең жоғары рұқсат етілген деңгейі
Г) жобадағы шығындардың жалпы сомасындағы шығындар баптарының 
арақатынасы
Д) инвестицияларды қайтару мерзімі 1

ІКК жоғары болған сайын,...
А) жобаның өсу болашағы зор
Б) жобаның төмендеуі
В) жоба өзгермейді
Г) инфляцияның өсуі жағдайында өседі
Д) инфляция төмендеген жағдайда өседі

ІКК коэффициенті ...
А) инвестициялық жобаның кірістілігінің ең төменгі деңгейін көрсетеді 
Б) инвестициялық жобаның кірістілігінің ең жоғары деңгейін көрсетеді 
В) инвестициялық жобаның кірістілігінің орташа деңгейін көрсетеді 
Г) инфляцияның өсу жағдайын көрсетеді
Д) инфляцияның төмендеген жағдайын көрсетеді

ІКК коэффициенті - бұл ...
А) таза дисконтталған табыс нөлге тең болатын пайыздық мөлшерлеме 
Б) таза дисконтталған табыс бірге тең болатын пайыздық мөлшерлеме 
В) таза дисконтталған табыс жүзге тең болатын пайыздық мөлшерлеме 
Г) инвестициялык жобаның кірістілігінің ең жоғары деңгейін көрсетеді 
Д) инфляцияның төмендеген жағдайын көрсетеді

ІКК Ехсеі-кестесінде қандай функция арқылы жылдам есептеуге 
болады?
А) кірістірілген ВСД
Б) таза дисконтталған табыс
В) кірістірілген ВСДД
Г) кірістірілген ЧПСА
Д) КОРРЕЛ
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ЕХСЕЬ КЕСТЕСІНДЕ ИНВЕСТИЦИЯЛЫҚ ЖОБАНЫҢ 
СЕЗІМТАЛДЫҒЫН ТАЛДАУ

Сезімталдықты талдау деп нені айтамыз?
А) негізгі параметрлердің өзгеруіне байланысты нәтиженің өзгеру 
динамикасын айтамыз
Б) таза дисконтталған табысты айтамыз
В) негізгі параметрлердің өзгермеуіне байланысты нәтиженің өзгеру 
динамикасын айтамыз
Г) жобалардың сезімталдығын айтамыз
Д) каржы саласындағы негізгі білім нәтижесінің өзгеру динамикасын 
айтамыз

N РУ (таза келтірілген кұн) - бұл ...
А) инвестициялық объектінің негізгі табыстылық көрсеткіші
Б) ХРУ графигінің абсцисса осімен қиылысу нүктесі және дисконттау 
мөлшерлемесі
В) «салыстырмалы/сравнительный» әдісі
Г) дисконттау мөлшерлемесі
Д) салынған ақшаға жылдық иормасы

ІКК (кірістіліктің немесе пайданың ішкі нормасы) - нені көрсетеді?
А) салынған ақшаға жылдық пайданың ең жоғарғы талабын көрсетеді
Б) дисконттау мөлшерлемесін көрсетеді
В) параметрлердің мәндері модельге бірдей енгізілгенін көрсетеді
Г) бағаны оңтайландыру бойынша есептеленетінін көрсетеді
Д) өндірісті үйымдастыру бойынша есептеленетінін көрсетеді

Қаржы моделінің иегізгі нысаналы/мақсатгы өлшенетін көрсеткіштері:
А) КРУ, ІКК, КОІ/КОК, ОРІ
Б) ХРУ, ФКК, КОІ/КОК, ЭРІ
В) ИРУ, ІКК, МОР, ЭРМ
Г) ҚРУ, КМК, МОР, ТРІ
Д) УРУ, ІКК, МОР, ТРІ, сво

МРУ (таза келтірілген құн) не ретінде есептеледі?
А) дисконтталған табыстардың жалпы сомасының және 
инвестициялардың өз мөлшерінің айырмасы ретінде есептеледі
Б) бағаны оңтайландыру бойынша есептеледі
В) дисконтталған құнның бастапқы сомасының және инвестициялардың 
бөлінуі ретінде есептеледі
Г) бастапқы инвестицияға қатынасы/бөлінуі ретінде есептеледі
Д) өндірісті ұйымдастыру бойынша есептеледі
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ЕХСЕЕ КЕСТЕСІНДЕ ИНВЕСТИЦИЯЛЫҚ ЖОБАНЫҢ 
ЭКОНОМИКАЛЫҚ ТИІМДІЛІГІН ЕСЕПТЕУ

Инвестициялық жобаның қаржылық моделі ...
А) инвестициялау кезінде тәуекелдерді азайту жоспары
Б) несие төлеуді негіздеу бойынша есеп айырысулар
В) шығындарды оңтайландыру бойынша есеп айырысулар
Г) бағаны оңтайландыру бойынша есеп айырысулар
Д) өндірісті ұйымдастыру жоспары

Ч
Инвестициялардың тиімділігін бағалау үшін әдістердің екі тобы 
қолданылады:
А) статистикалық (РР, АКК) және динамикалық (ҢРҮ, ІКК, РІ, ПРР) 
Б) статистикалық (РР, АКК) және қаржылық (МҮ, РІ, ПРР) 
В) қаржылық (ФУ, РІ, ПРР) және математикалық (СР, ММ, МР) 
Г) тиімділік және математикалык
Д) трендтік (РР, АКК, ОР) және математикалык (СР, ММ, МР)

Өтімділік мерзімі - бүл
А) жобаға бастапкы салымдардың өтелу уакытын көрсетеді
Б) өндіріс рентабельді болатын уақыт кезеңі
В) несие төленетін уақыт кезеңі
Г) жабдықтың толық өндірістік қуатына қол жеткізілетін уақыт аралығы 
Д) шығындар мен түсім тең түскен сәтке дейінгі уақыт бөлігі

Салынған қаражаттың өтелу мерзімін қай формуламен есептеуге 
болады:
А) = бастапқы инвестициялардың мөлшері / айлық кірістің сомасы 
Б) = бастапқы инвестициялардың мөлшері * айлық кірістің сомасы 
В) = бастапқы инвестициялардың мөлшері + айлық кірістің сомасы 
Г) = бастапқы инвестициялардың мөлшері - айлык кірістің сомасы 
Д) = бастапқы инвестициялардың мөлшері / айлық шығындардың 
сомасы

АКК, КОІ- ...
А) дисконтсыз жобаның пайдалылығын көрсететін рентальдік 
коэффициенттері
Б) персоналдың біліктілік деңгейін көрсететін коэффициенттері
В) өндіріс үшін қажетті шикізат пен материалдар тізімін көрсететін 
коэффициенттері
Г) фирманың менеджмент қүрылымын көрсететін коэффициенттері 
Д) кадрлармен қамтамасыз етілуін талдайтын көрсеткіш
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ЕХСЕЬ КЕСТЕСІНДЕ ИНВЕСТИЦИЯЛЫҚ ЖОБАНЫ ТАЛДАУ

Егер Инвестор дайын кәсіпорынды инвестициялайтын болса, онда ол 
А) жұмыс тиімділігін (пайдалылық, сенімділік) бағалауы керек 
Б) инфляцияның сату көлемін бағалауы керек
В) инфляцияның шығын шамасын бағалауы керек
Г) жоба үшін тәуекелдердің негізгі түрлерін анықтау және 
математикалық түрін есептеу керек
Д) кадрлармен қамтамасыз етудің түрлі дәрежесін анықтау керек

Инвестор жаңа бизнеске инвестиция құятын болса, онда барлық 
есептеулер/расчеттер неге негізделеді?
А) нарықты зерттеу кезінде алынған мәліметтерге негізделеді
Б) кірістіліктің немесе пайданың ішкі нормасына негізделеді
В) өндірістік процестердің кәсіби кадрларымен қамтамасыз етілу 
деңгейіне негізделеді
Г) рентабельділік/өтелімділік коэффициентіне негізделеді
Д) кірістіліктің/пайдалылықтың дискоитталған коэффициентіне 
негізделеді

Таза пайда =
А) пайда - салықтар
Б) пайда * салықтар
В) пайда + салықтар
Г) пайда / салықтар
Д) кіріс / салықтар

Ехсеі-де пайдаланушылар санын генерациялау үшін қандай функцияны 
қолданамыз?
А) «СЛУЧМЕЖДУ»
Б) «СРЗНАЧ»
В) «СУММА»
Г) «КОРРЕЛ»
Д) «ДИСПР»

ДГИ - ақша ағындарының оң элементтері келтірілген таза әсер (эффект)

А) нөлге тең болатын мөлшерлеме бойынша дисконтталуы керек
Б) тұракты шығындардың басым мәні бойынша дисконтталуы керек
В) ауыспалы шығындардың басым мәні бойынша дисконтталуы керек 
Г) түсімге жалпы шығындардың деңгейі бойынша дисконтталуы керек 
Д) фирманың менеджментінің тиімділігі бойынша дисконтталуы керек 
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ЕХСЕГ-де КӘСІПОРЫННЫҢ ҚАРЖЫЛЫҚ МОДЕЛІН ҚҰРУ

Қосылған құн салығынсыз (ҚҚС-сыз) төлеу графигі/кестесі =
А) ҚҚС-мен шығындар / (1 + ҚҚС ставкасы)
Б) дескриптивті / предикативті
В) бастапқы фактор + ҚҚС-мен шығындар
Г) аналитикалық және құрылымдық шығындар / (1 + ҚҚС ставкасы)
Д) ситуациялық және нақты шығындар / (1 + ҚҚС ставкасы)

Сату жоспарын кұру үшін нені анықтау қажет?
А) заттай мәндегі/натуралды көлемді (өні^нің әрбір түрі үшін) және 
сату бағасын (өнімнің әрбір түрі үшін)
Б) заттай мәндегі/натуралды көлемді (өнімнің барлық түрі үшін) және
адамдардың санын (сала бойынша)
В) сату бағасын (өнімнің әрбір түрі үшін) және адамдардың санын (сала 
бойынша)
Г) сату рентабельділігін (өнімнің барлык түрі үшін)
Д) төлем қабілеттілігін (өнімнің барлық түрі үшін) және адамдардың
санын (сала бойынша)

Табыс тауарлардың (жұмыстар мен қызметтердің) әрбір түрі үшін не
ретінде анықталады?
А) көлем мен бағаның көбейтіндісі ретінде анықталады
Б) көлемді бағаға бөлу ретінде анықталады
В) шикізат пен материалдардың жалпы санын есептеу ретінде 
анықталады
Г) шикізат, материалдар және энергия тасығыштарды өнім бірлігін
есептеу ретінде анықталады
Д) тұракты және ауыспалы шығындардың көбейтіндісі ретінде 
анықталады

Сату бағасынан нені шегеру керек?
А) қосылған құн салығының сомасын
Б) штаттық кесте бойынша жалақыны
В) табиғи бірліктегі шикізат пен материалдардың санын
Г) шикізат, материалдар және энергия тасығыштар санын
Д) бөлімшелер мен шығындар баптары бойынша тікелей және жанама 
шығындар нормасын

Шикізат пен материалдарға жұмсалатын шығындар ...
А) шығару көлеміне тікелей пропорционалды түрде ұлғаяды
Б) штаттық кесте бойынша тікелей пропорционалды түрде ұлғаяды
В) табиғи бірліктегі шикізат түрде ұлғаяды
Г) шығындар түрде ұлғаяды
Д) тікелей және жанама түрде ұлғаяды
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ЕХСЕЬ-де КРЕДИТ БОЙЫНША ТИІМДІПАЙЫЗДЫҚ 
МӨЛШЕРДІ ЕСЕПТЕУ

Несие бойынша тиімді пайыздық ставка - бұл
А)жылдық пайыздық мөлшерлемеге келтірілген шарт талаптарындағы 
барлық болашақ ақшалай төлемдердің көрінісі
Б) несиені пайдалану нәтижесінде алынатын нақты пайда
В) несиені пайдалану нәтижесінде алынатын әлеуетті пайда
Г) жобаға салынған меншікті капиталдан пайызбеи кредит мөлшері
Д) қарыз алушы қарызды төлегеннен кейін алатын кредит сомасының 
пайызы

"Номиналды ставка" -...
А) банкпен жасалған шартта көрсетілген кредит бойынша жылдық 
мөлшерлеме
Б) қарыз алушымен жасалған шартта көрсетілген пайда бойынша 
жылдық мөлшерлеме
В) банкпен жасалған шартта көрсетілген сату бойынша жылдық пайда 
Г) жобаға салынған меншікті капиталдан пайызбен кредит мөлшері 
Д) қарыз алушы қарызды төлегеннен кейін алатын кредит сомасының 
пайызы.

"Кезеңдер саны/Количество периодов" -
А) пайыздар есептелетін жылдағы кезеңдер саны
Б) номиналды мөлшерлеме әрдайым тиімділіктен төмен сан
В) номиналды мөлшерлеме тиімді ставкаға тең плюс инфляция шамасы 
Г) номиналды мөлшерлеме тиімді ставкаға тең минус инфляция шамасы 
Д) пайыздар есептелмейтін жылдағы күндер саны

Тиімді ай сайынғы ставканы есептеу үшіп қандай функция қолданамыз
А) ВСД функциясын қолданамыз
Б) тиімді ставка функциясын қолданамыз
В) номиналды мөлшерлеме функциясын қолданамыз
Г) ВККЕ функциясын қолданамыз
Д) ОООА функциясын қолданамыз

Лизинг - бұл ...
А) көлікті, жылжымайтын мүлік объектілерін, жабдықтарды одан әрі 
сатып алу мүмкіндігімеи ұзақ мерзімді жалға алу
Б) Инфляция
В) Ұлттық Банктің ставкасы
Г) шарт жасалған күнгі валюта бағамы
Д) несие алғаннан кейін қарыз алушы алатын әлеуетті пайдадан 
пайыздар.
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