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КІРІСПЕ 
 

          Бухгалтерлік мамандықтың дамуы бухгалтерлік қызметкерлерді 
дайындау мен қайта дайындаудың жаңа бағдарламаларын ойластыруды, 
біріктірілген (шоғырландырылған) есептілікті халықаралық стандарттарды  
қолданып дайындайтын кәсіпорын мамандарына және олардың аудитор-
ларына квалификациялық талаптарды қоюды, кәсіби этика нормаларын 
ұстануды қадағалауды және тағы басқаларды талап етеді. Мұндай көзқарас 
қазақстандық тәжірибеде пайдалану мақсатымен халықаралық стандарттарды 
тереңірек түсінуді қажет етеді. 
         Бухгалтерлік есеп және қаржылық есеп беру стандарттары – есептік  
жүйені реттейтін екінші деңгей ретінде қаржылық есептілікті дайындап 
тапсыратын барлық шаруашылық жүргізуші ұйымдардың міндетті 
орындауын  талап ететін нормативтік-құқықтық құжат болып табылады. 
Басқаша айтқанда, стандарттардың негізінде жекелеген есеп бөлімдері, 
сондай - ақ, шаруашылық субъектілерінің салалық және өзге де айрықша 
ерекшеліктері бойынша бухгалтерлік есепті жүргізудің негізгі ережелері 
қалыптастырылады.   

Халықаралық стандарттар бухгалтерлік есеп пен есептілікте қаржылық 
операциялардың және шаруашылық фактілердің көрініс табуының 
көпшілікке танымал, көпшілік қабылдаған тәртібін анықтайды. 
         Электронды оқу құралын дайындаудағы негізгі мақсатымыз – кәсіби 
білімге қойылатын жоғары талаптарға сай болатын және тиімді басқару 
шешімдерін қабылдап, талдау жасай алатын, сондай-ақ, халықаралық 
бухгалтерлік есеп пен қаржылық есеп беру стандарттарына сәйкес ағымдағы 
есепті жүргізіп, қаржылық есептілікті құрастырып ұсына алатын 
бухгалтерлік есеп саласындағы жоғары білікті мамандарды дайындауға үлес 
қосу болып табылады. 
         Сондықтан, электронды ооқу құралында бухгалтерлік есеп пен 
қаржылық есеп берудің халықаралық стандарттарын тереңдетіп зерттеумен 
байланысты іргелі тақырыптар, соның ішінде қаржылық есептілікті 
дайындап тапсыру принциптері, ақша қаражаттарының қозғалысы жөніндегі 
есептілік, есеп саясатындағы өзгерістер, пайдаға салынатын салықтардың  
есебі, қаржылық жалға берудің есебі, қаржылық құралдардың есебі, 
корпоратив аралық инвестициялардың есебі, қаржылық есептілікті біріктіру 
мен еншілес кәсіпорындарға инвестициялық салымдар есебі, валюта бағамы 
өзгеруінің ықпалын және т.б. қарастырылады. 

Электронды оқу құралы  «Қаржылық есеп 2» пәнінің мазмұнын ашады. 
Ол заң актілерінің және бухгалтерлік есеп пен қаржылық есептіліктің 
халықаралық стандарттарының талаптарына негізделе отырып дайындалды. 
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1.1 ҚЕХС №3 “Бизнестің бірігуі”. Бірігу сипаты: сатып алу немесе 
мүдделік бірігу 

 
           Қаржылық есептіліктің №3 «Бизнестің  бірігуі»  деп аталатын  
халықаралық стандартына сәйкес құрылымдық жағынан 
кәсіпорындардың бірігуі заңдық, салықтық және басқадай 
себептермен айқындалатын  әртүрлі тәсілдер арқылы жүзеге 
асырылады. Ол бірігу кәсіпорынның басқа кәсіпорынның меншікті 
капиталын сатып алу немесе басқа кәсіпорынның таза активтерін 
сатып алу нысанында болуы мүмкін. Кәсіпорындар арасындағы 
бірігу акциялар шығару немесе ақша қаражаттарын, олардың 
эквиваленттерін немесе басқадай активтерді аудару (беру) арқылы 
жүзеге асырылуы мүмкін. Операциялар бірігуші кәсіпорындардың 
акционерлері арасында немесе бір кәсіпорын мен басқа 
кәсіпорындардың акционерлері арасында  жүзеге асырылуы 
(орындалуы) мүмкін. Кәсіпорындардың бірігуі бірігуші 
кәсіпорындарға бақылау жасаушы жаңа кәсіпорынның пайда 
болуына, бір немесе бірнеше бірігуші кәсіпорындардың таза 
активтерінің басқа кәсіпорынға берілуіне не болмаса бір немесе 
бірнеше бірігуші кәсіпорындардың жабылуына апаруы мүмкін. 
  Кәсіпорындардың бірігуі сатып алушы аналық кәсіпорын, ал 
сатып алушы- еншілес кәсіпорын болып табылатын аналық және 
еншілес кәсіпорындардың арасындағы қарым- қатынастың 
туындауына алып келеді. 
         Қаржылық есептіліктің №3 «Бизнестің бірігуі»  деп аталатын  
халықаралық стандартына сәйкес кәсіпорындардың бірлестігі 
дегеніміз  - нәтижесінде бір кәсіпорын басқа кәсіпорындармен 
бірігетін немесе басқа кәсіпорындардың таза активтері мен 
қызметіне бақылау жасауға ие болатын жекелеген 
кәсіпорындардың бір экономикалық ұйымға қосылуы.  
  Кәсіпорындардың бірігуі басқа кәсіпорынның акцияларын 
сатып алудан гөрі олардың таза активтерін іскерлік 
репутациясымен қоса сатып алу арқылы болуы мүмкін. Мұндай 
бірігу кезінде кәсіпорындардың арасында аналық және еншілес 
кәсіпорындарға тән қарым- қатынастар болмайды. 
  Аталмыш стандартқа сәйкес сатып алу деп- 
кәсіпорындардың бірі, яғни сатып алушы айырбасқа активтерді 
беру, міндеттемелер  қабылдау немесе акциялар  шығару арқылы 
басқа кәсіпорынның, яғни сатушының таза активтері мен қызметке 
бақылау жасауға ие болатын кәсіпорындардың бірлестігін айтады. 
  Мүдделердің бірігуі деп  -  бірігуші кәсіпорындарға қатысты 
тәуелділік пен пайданы,ешбір жақ сатып алушы ретінде 
анықталмайтындай етіп өзара бөлуге қол жеткізу үшін бірігуші 
кәсіпорындардың акционерлері олардың барлық бірегей таза 
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активтері мен қызметіне жалпы бақылауды жүзеге асыратын 
кәсіпорындар бірлестігін айтады. 
  Бухгалтерлік есепте сатып алу өзінің мазмұны бойынша 
мүдделердің бірігуінен өзгеше, яғни айырмашылығы бар. Осы 
аталған бірігу нысандарының әрқайсысының белгіленген есеп 
жүргізу әдісі бар. 

 

1.2 Сатып алу нысаны арқылы кәсіпорындардың бірігуі 

        Кәсіпорындардың барлық  бірігуінде бірлесуші бір кәсіпорын 
басқа бірлесуші кәсіпорындарға бақылау жасау мүмкіндігіне ие 
болады. Бұл сатып алушыны анықтауға мүмкіндік береді. Бақылау 
жасау мүмкіндігіне ие болу – бірігуші кәсіпорындардың бірі басқа 
кәсіпорынның дауыс беру құқығы  бар акцияларының жартысынан 
көбін сатып алуы болып табылады. Бірігуші кәсіпорындардың бірі  
басқа кәсіпорынның дауыс беру құқығы бар акцияларының 
жартысынан көбін  сатып алмаған кездің өзінде де сатып алушыны 
анықтау мүмкіндігі төмендегі жағдайларда сақталады: 
А) егер бірігуші кәсіпорындардың бірі бірігу нәтижесінде құқығы 
бар акцияларының жартысынан көбін иелену құқығын басқа 
инвесторлармен келісу жолымен сатып алса; 
Ә) егер бірлесуші кәсіпорындардың бірі бірігу нәтижесінде 
жарғының немесе келісімнің негізінде басқа кәсіпорынның 
қаржылық  және операциялық саясатын анықтау құқұығын сатып 
алса;  
Б) егер бірлесуші кәсіпорындардың бірі бірігу нәтижесінде басқа 
кәсіпорынның директорлар кеңесінің  немесе сол сияқты басқару 
органдарының көптеген мүшелерінің белгілеу құқығын сатып алса; 
В) егер бірлесуші кәсіпорындардың бәрі бірігу нәтижесінде басқа 
кәсіпорынның директорлар кеңесінің жиналысында көбірек 
дауысты беру құқығын сатып алса;  
 Бизнестің бірігуін есепке алу – сатып алу әдісі. 
   Кәсіпорындардың сатып алу нысанында бірігуі сатып алу 
әдісі бойынша  есепке алынуға тиісті. Сатып алу әдісін пайдалану 
кезінде кәсіпорынды сатып алу бухгалтерлік есепте  басқадай 
активтерді сатып алу сияқты көрсетіледі. Бұл дұрыс, себебі сатып 
алу- басқа кәсіпорынның таза активтеріне және операцияларына 
бақылау жасауға  айырбас ретінде жасау үшін акциялар шығаратын 
операция болып табылады. Сатып алған мерзімнен бастап сатып 
алушы:  
А) табыстар мен шығыстар жөніндегі қорытынды есебіне сатып 
алынған кәсіпорын қызметінің нәтижесін енгізуге тиісті;  
Ә) өзінің балансында сатып алынған кәсіпорынның 
сәйкестендірілген активтері мен міндеттемелерін және сатып алу 
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кезінде туындаған кез келген оң немесе теріс іскерлік 
репутациясын есепке алуға тиісті. 
  Сатылып алынған кәсіпорынның таза активтеріне және 
қызметіне бақылау жасау сатып алушыға нақты берілген мерзім 
және сатып алу әдісін қолдану басталған мерзім сатып алу мерзімі 
болып табылады. Сатылып алынған кәсіпорын қызметінің нәтижесі 
сатып алу мерзімінен бастап сатып алушының қаржылық 
қорытынды есебіне енгізіледі.  
  Сатып алу төленген ақша қаражаттарының немесе ақша 
қаражаттары эквиваленттерінің сомасына тең оның бастапқы құны 
бойынша немесе айырбастау мерзіміндегі әділетті құны бойынша 
есепке алынуға тиісті. 
  Сатып алу әдісі арқылы сатып алуды бағалау және оны 
бухгалтерлік есепке алу негізі ретінде өзіндік құн анықталады. 
Әдетте, ақшаға сатылып алынған активтердің жалпы құнын 
анықтау кезінде қиындықтар туындамайды. Себебі бұл құн сатып 
алуға жұмсалған ақша қаражаттарының жалпы сомасына тең. 
Бірақ, жекелеген активтердің құнын анықтауда туындайтын 
қиындықтар бар. 
  Егер активтер міндеттемелердің туындауымен бірге сатылып 
алынса, олардың жалпы құны келешекте олар үшін төленуге тиісті 
соманың ағымдағы құнына тең. Қарыздық міндеттемелердің 
ағымдағы құны осы пассивтің нақты (шын мәнінде) құнына тең 
болады. Егер қарыздық міндеттемелердің нарықтағы сол сияқты 
бағалы қағаздар бойынша тиімді нарықтық ставкалардан әлде 
қайда жоғары немесе одан төмен болатын пайыздық ставкасы 
болса, онда қорытынды есепте тиісті сыйақыны немесе дисконтты 
есепке  алу керек. 
  Егер активтер акцияларға айырбасталу арқылы сатылып- 
алынса, онда олардың жалпы құнын анықтау сол акциялардың 
нақты (шын мәніндегі) құны арқылы  немесе сол активтердің нақты 
(шын мәніндегі) құны арқылы жүзеге асырылады.  
  Қор биржасында айналымда бар бағалы қағаздардың нақты 
құнын анықтау әдетте, сатып алушы компанияның нақты құнын 
анықтаудан гөрі оңайырақ болады. Мұндай жағдайда бағдар 
ретінде компания акцияларының нарықтық құны анықталады. 
  Сатып алынған активтерді және міндеттемелерді бағалаудың 
төмендегі ережелері белгіленген: 
1) өтімділігі жоғары бағалы қағаздар олардың ағымдағы нарықтық 

құны бойынша бағаланады; 
2) өтімділігі төмен бағалы қағаздар- бір акцияға шаққанда 

кәсіпорын акцияларының нарықтық бағасы оның жыл сайынғы 
таза табысына қатынасы ретінде сипатталып есепке алынатын 
белгіленген құны бойынша бағаланады; 
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3) дебиторлық борыштарды алынуға тиісті сомалардың таза құны 
бойынша есепке алу керек. Бұл құн тиісті ағымдағы проценттік 
ставкалардан күмәнді борыштар бойынша резервтерді және 
инкассалау шығындарын алып тастау (шегеру) арқылы 
анықталады; 

4)  тауарлы материалдық босалқылар:  
- дайын өнім және тауарлар – сатып өткізу бойынша 

шығындар сомасын алып тастағаннан кейінгі сатып- өткізу 
бағасы бойынша бағаланады; 

- аяқталмаған өндіріс - өндірісті аяқтауға шығарылған 
шығындарды, сатып - өткізуге байланысты шығындарды 
алып тастағандағы дайын өнімнің сатып өткізу құны 
бойынша көрсетілуге тиісті;  

- шикізаттар мен материалдар – ағымдағы жаңғырту құны 
бойынша бағаланады; 

5) жер және ғимараттар: 
- пайдалану мақсатындағы – активтің нарықтық бағасы 

бойынша; 
- сатып өткізу мақсатындағы кейінірек сатып өткізу үшін 

сақтау мақсатындағы -  сатып өткізудің таза құны бойынша 
бағаланады; 

6) машиналар мен жабдықтар: 
- пайдалану мақсатындағы – бағалау жолымен белгіленген 

олардың нарықтық құны бойынша немесе есептелген 
амортизация сомасын алып тастағаннан кейінгі олардың 
бастапқы құнымен бағаланады; 

- уақытша пайдалану мақсатындағы – бір типті өндірістік 
қуаттылық бойынша есептелген амортизация сомасын алып 
тастағандағы бастапқы құнның ең төменгі шамасы 
бойынша немесе сатып өткізудің таза құны бойынша 
бағаланады; 

- сатып өткізу мақсатындағы кейінірек сатып өткізу үшін 
сақтау мақсатындағы оларды сатып өткізудің таза құны 
бойынша бағаланады; 

7) патенттер, лицензиялар сияқты материалдық емес активтер – 
белгіленген құны бойынша бағаланады; 

8) төленуге тиісті шоттар мен вексельдер, ұзақ мерзімді қарыздар, 
міндеттемелер, есептеулер мен басқадай  төлем талаптары – 
тиісті ағымдағы пайыздық ставкалар бойынша анықталған 
міндеттемелерді жою кезінде төленетін сомалардың ағымдағы 
құны бойынша бағаланады. 
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1.3 Кәсіпорындарды біріктіру құны. Сәйкестендірілген   
активтер мен міндеттемелерді тану (есепке алу) 

 
Сатылып алынған жекелеген активтер мен міндеттемелер, 

егер олармен байланысты келешек экономикалық пайда алу 
немесе сатып алушының оны жоғалту ықтималдығы болса және де 
сатып алушы үшін оларды бастапқы немесе әділетті құнының 
сенімді өлшемі болса, онда олар сатып алу мерзіміндегі күйі 
бойынша бөлек есепке алынуға тиісті. 

Сатып алынған активтер мен міндеттемелердің есепке 
алудың  жоғарыдағы критерийлеріне сай келмейтін бөлігі сатып 
алу кезінде туындайтын оң немесе теріс іскерлік репутацияның 
шамасына әсер етуші болып табылады. Себебі іскерлік репутация 
сәйкестендірілген активтер мен міндеттемелерді есепке алғаннан 
кейін сатып алудың қалдық құны ретінде анықталады. 

Сәйкестендірілген активтер мен міндеттемелерге (бақылау 
жасауды сатып алушы кәсіпорын сатып алатын) сатылып алынған 
кәсіпорынның қаржылық қорытынды есебінде бұрын есепке 
алынбаған активтер мен міндеттемелер енгізілуі мүмкін. Бұл 
негізінен олардың сатып алу кезінде есепке алу критерийлеріне 
сәйкес келмеуіне байланысты болуы мүмкін.  

 
1.4 Сатып алу кезінде туындайтын іскерлік репутация  
 
Сатып алу құнының айырбас жасау операцияларын жүзеге 

асыру мерзіміндегі күйі бойынша сәйкестендірілген активтер мен 
міндеттемелер  құнынан артық шыққан кез келген соманы оң 
іскерлік репутация немесе гудвилл ретінде қарастырып, 
бухгалтерлік есепте материалдық емес актив ретінде есепке алу 
керек. Сатып алудан туындаған гудвилл сатып алушы 
кәсіпорынның  келешекте экономикалық пайда табамын деген 
үмітпен жасаған төлемі болып табылады. 

Гудвилды оның тиімді пайдалану мерзімінде амортизациялау 
керек. Гудвилды амортизациялау кезінде бірқалыпты есептеу 
(түзу сызықты) әдісін пайдалану қажет. Есептелген амортизация 
сомасы шығыс ретінде есепке алынады. Егер тек ұзағырақ тиімді 
пайдалану анықталмаған болса, амортизациялау кезеңі бес 
жылдан артық болмауға тиісті. Ал егер ұзағырақ тиімді 
пайдалану мерзімі анықталған болса, онда ол жиырма жылдан 
артық болмауға тиісті. 

Гудвилдың амортизацияланбаған қалдығын баланстық 
қорытынды есепті құрудың әрбір мерзімінде қайта қарап отыру 
қажет, яғни келешек экономикалық  пайданың есебінен орнын 
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толтыру ықтималдығы жоқ болса, оны жедел түрде шығыс ретінде  
есепке алу керек.  

Сатып алу кезінде туындайтын теріс іскерлік репутация  
Нормативтік әдіс  

Сатып алудың бастапқы құны сәйкестендірілген сатып 
алынған активтер мен міндеттемелердің айырбастау операциясын 
жүзеге асыру мерзіміндегі күйі бойынша әділетті құнынан төмен 
болған кезде, сатылып алынған ақшалай емес активтердің әділетті 
құ пропорционалды түрде жаңағы айырмашылықты жойғанға 
дейін төмендеуге тиісті. Сатылып алынған ақшалай емес 
активтердің әділетті құнын төмендету арқылы айырмашылықты 
толық жою ықтималдығы жоқ болған кезде, айырманың 
қалғанытеріс іскерлік репутация деп аталуға және кейінге 
қалдырылған пайда ретінде көрсетілуге тиісті. Ол бес жылдан 
аспайтын кезең ішінде жүйелі түрде кәсіпорынның пайдасы 
ретінде есепке алынуға тиісті.  

Сатылып алынған сәйкестендірілген таза активтердің 
әділетті құны оларды сатып алудың өзіндік (бастапқы) құнынан 
жоғары болса, онда ол сатылып алынған таза активтердің іс 
жүзінде жеңілдікпен алынғандығын көрсетеді. 

Тиісінше сатып алынған ақшалай емес активтердің әділетті 
құны олардың бастапқы құнынан жоғары болмау үшін дисконттау 
жолымен азайтылады. Осы активтерге бөліп таратылатын 
жеңілдіктің жиынтық сомасы ол активтерді сату кезінде немесе 
олардан алынатын келешек экономикалық пайданы пайдалану 
барысында пайда ретінде іске асырылады. 

Сәйкестендірілген активтермен міндеттемелердің әділетті 
құнының сатып алудың  бастапқы құнынан артық шамасы  
қалдырылған пайда ретінде есепке алынады және жүйелі түрде 
бес жылдан аспайтын кезең ішінде пайда ретінде танылады. 

 
Кәсіпорындардың бірлестігінің есебі – сатып алу әдісі 

бойынша мысал арқылы қарастырайық. 
 
«Асыл» компаниясының балансы (мың.теңгемен) 
 

Активтер  сомасы  Капитал  және 
міндеттемелер  

сомасы  

Негізгі  құралдар  2500 Акционерлік капитал  3500 

ТМБ  1200 Бөлінбеген табыс  2500 

Дебиторлық борыштар  1000 Міндеттемелер  3000 

Ақша қаражаттары  4300   

Жиынтығы  9000 Жиынтығы  9000 
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    «Дәуір» компаниясының балансы (мың. теңгемен)  
 

Активтер  сомасы  Капитал  және 
міндеттемелер  

сомасы  

Негізгі  құралдар  
 

1100 Акционерлік капитал  2500 

ТМБ  
 

1000 Бөлінбеген табыс  1500 

Дебиторлық борыштар  
 

1700 Міндеттемелер   

Ақша қаражаттары  
 

200   

Жиынтығы  4000 Жиынтығы  4000 
 
«Асыл» компаниясының бухгалтерлік есебінде «Дәуір» 
компаниясын сатып алу бойынша бұл операция былайша 
көрсетілді: 
Дт 2410  –  1100 000 тг  
Дт  1310 – 1330– 1000 000 тг 
Дт 1210 – 1280 – 1700 000 тг 
Дт 1010, 1030 – 200 000 тг 
Кт 1030 – 4000 000 тг  
 

«Асыл» компаниясының балансы (біріккеннен кейінгі) 
                                                                               Мың. теңгемен 
Активтер  сомасы  Капитал  және 

міндеттемелер  
сомасы  

Негізгі  құралдар  
 

3600 Акционерлік капитал  3500 

ТМБ  
 

2200 Бөлінбеген табыс  2500 

Дебиторлық борыштар  
 

2700 Міндеттемелер  3000 

Ақша қаражаттары  
 

500   

Жиынтығы  
 

9000 Жиынтығы  9000 

 
Егер «Асыл» компаниясы «Дәуір» компаниясын  4 300 000 теңгеге сатып 
алған болса, онда 300 000 теңге оң іскерлік репутация (яғни гудвилл) 
туындайды (4300 - 4000). «Асыл» корпорациясында ол операцияға төмендегі 
бухгалтерлік  жазулар орындалады: 

                 
                Дт 2710 – 300 000 тг  
                Дт 2410  - 1100 000 тг  
                Дт 1310 – 1330 – 1000 000 тг  
                Дт 1210 – 1280 – 1700 000 тг  
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                Дт 1010, 1030 – 200 000 тг  
                Кт 1030  – 4300 000 тг 
 
Бірігу операциясы орындалғаннан  кейінгі «Асыл» компаниясының 
балансы төмендегідей болды: 
                                                                                 Мың теңгемен 

Активтер  сомасы  Меншікті капитал және 
міндеттемелер  

сомасы  

Іскерлік репутация  
 

300   

Негізгі  құрал  
 

3600 Акционерлік капитал  3500 

ТМБ  
 

2200 Бөлінбеген табыс  2500 

Дебиторлық борыш  
 

2700 Міндеттемелер  3000 

Ақша қаражаттары  
 

200   

Жиынтығы  
 

9000 Жиынтығы  9000 

 
                       Теріс іскерлік репутация 
 
Жоғарыдағы «Асыл» компаниясы «Дәуір» компаниясын 3  430 000 
теңге төлеп сатып алды делік. Теріс іскерлік репутация 570  000 
теңгені құрайды. Бірігу операциясы орындалғаннан кейінгі «Асыл» 
компаниясының балансы төмендегідей болады: 
 
«Асыл» компаниясының балансы (бірігуден кейінгі) мың.теңгемен  

 
Активтер  сомасы   Капитал  және       

міндеттемелер  
сомасы  

Теріс іскерлік репутация  
 

(570)   

Негізгі  құралдар  
 

3600 Акционерлік капитал  3500 

ТМБ  
 

2200 Бөлінбеген табыс  2500 

Дебиторлық борыштар  
 

2700 Міндеттемелер  3000 

Ақша қаражаттары  
 

1070   

Жиынтығы  
 

9000 Жиынтығы  9000 
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Мүдделік бірігудің есебі 
 
Мүдделік бірігу бухгалтерлік есепте мүдделік бірігу әдісінің 

көмегімен көрсетілуге тиісті.  
Бұл әдісті қолдану кезінде бірігуші кәсіпорындарды 

қаржылық қорытынды есебінің баптары бірігу жүзеге асырылған 
кезең ішінде және ашылып көрсетілген кез келген кезең ішінде 
біріккен кәсіпорындардың қаржылық қорытынды есебіне 
енгізілуге тиісті. Егер мүдделік бірігу қаржылық қорытынды 
есепке енгізілген соңғы есептік мерзімге дейін жүзеге асырылған 
болса, кәсіпорынның қаржылық қорытынды есебіне кәсіпорын 
қатысатын мүдделік бірігуді енгізуге болмайды. 

Мүдделік бірігудің мәні мынада, яғни ешқандай сатып алу 
жүзеге асырылмайды және де кәсіпорындардың бірігуіне дейін 
орын алған тәуекелдік пен пайданы өзара бөлісу сақталады. 
Мүдделік бірігу әдісі бірлескен кәсіпорындардың есебін енді олар 
біріккен иелікте және басқаруда болатындығына қарамастан, 
өздерінің шаруашылық қызметін жеке ұйым ретінде 
жалғастырушы кәсіпорындардың есебі ретінде қарастырады. 
Тиісінше қаржылық қорытынды есептің жекелеген нысандарын 
құрған кезде елеусіз өзгеріс болады. Мүдделік бірігу бірлескен 
бір ұйымның туындауына (пайда болуына) алып келетіндіктен, 
бірегей есеп саясаты бекітіледі. Сөйтіп, бірлескен кәсіпорын 
бірігуші кәсіпорындардың активтерін, міндеттемелері мен 
меншікті капиталын тек бірігуші кәсіпорындардың есеп саясатын 
келісім және ол есеп саясатын барлық кезеңге қолдану 
нәтижесінде түзетілетін (корректировкаланатын) олардың 
ағымдағы баланстық құны бойынша есепке алады. Жаңа оң 
немесе теріс іскерлік репутацияны есепке алу болмайды. 

Мүдделік бірігуге байлансты шығарылған шығындар қай 
кезеңде  шығарылса сол есепті кезеңнің шығысы ретінде танылуға 
тиісті. 

Кәсіпорындардың бірлестігінің есебі – мүдделік әдіс 
бойынша мысал арқылы қарастырайық.  

Мысалы:   «А» компаниясы әрқайсысының құны 3$ АҚШ 
доллары тұратын 250 акцияны шығарып  оны «Б» компаниясының 
800 акциясына айырбастау жолымен «Б» компаниясының барлық 
акционерлік капиталын сатып алды.  

Әрбір компанияның мүдделік бірігуіне дейінгі баланстары 
төмендігідей болды. 

                 
                  «А» компаниясының балансы  
   
 Активтер                           Міндеттемелер және капитал  
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Таза активтер 1600               Қарапайым акциялар 1000  
                                            Бөлінбеген таза табыс 600 
 
Барлығы         1600                Барлығы                      1600 
 
                
                  «Б» компаниясының балансы  
 
Активтер                                Міндеттемелер мен капитал 
Таза активтері    1200             Қарапайым акциялар    800  
                                              Бөлінбеген таза табыс  400 
 
Барлығы             1200             Барлығы                       1200 
 
«А» компаниясында орындалатын бухгалтерлік жазу 
 
                                                              Дт               Кт  
 
 2210 «Үлестік қатысу әдісімен              1200 
          есепке алынатын инвестициялар            
                
               5020 «Қарапайым акциялар»                      750 
               5510 «Бөлінбеген таза табыс»                    400 

                       5310 «Эмиссиялық табыс»                           50  
    
         Акцияны шығарғаннан кейінгі «А» компаниясының балансы  
 
 Активтер                               Міндеттемелер мен капитал  
 
 Таза активтер         1600        Қарапайым акция          1750 
 Инвестиция            1200        Бөлінбеген таза табыс   1000 
                                              Қосымша төленген капитал 50 
 
 Барлығы                 2800        Барлығы                           2800 
 
              Топтың біріктірілген (консалидацияланған) балансы  
 
          Активтер                            Міндеттемелер мен капитал 

Таза активтер   2800       Қарапайым акция       1750  
                                      Бөлінбеген таза табыс   1000 
                                      Қосымша төленген капитал  50      
 
Барлығы           2800       Барлығы                            2800                                   
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Мүдделердің бірігуі 

Бірігуші компаниялардың 
акционерлері  тәуекелдік пен 
пайданы өзара бөлісу 
нәтижесінде барлық активтер 
мен операцияларға бақылау 
жасауды тең құқылы бөлуге 
қол жеткізеді   

Активтер, міндеттемелер мен 
меншікті капитал баланстық 
құны бойынша есепке алынады 

Бір компанияның шығарған 
акционерлік капиталын басқа  
компанияның акцияларына 
айырбастау нәтижесінде 
туындаған айырмашылық  
меншікті капиталдың құрамында 
есепке алынады 

Оң және теріс іскерлік 
репутацияны есепке алу болмайды 

Сатып алу 

Сатып алушы компания басқа 
бірігуші  компанияны бақылау 
құқығына ие болады 

Сатып алу төленген ақша 
қаражаттарына немесе берілген 
төлемдердің әділетті құнына тең 
келетін шығарылған 
шығындардың құны бойынша 
есепке алынады 

Сатып алынған сәйкестендірілген 
активтер мен міндеттемелерді 
есепке алу және оларды қаржылық 
қорытынды есепте көрсету әділетті 
құны бойынша  жүзеге асырылады 

Оң және теріс іскерлік репутация 
(гудвилл) есепке алынады 

Бизнестің бірігуі 
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                          Өз білімін тексеру сұрақтары 

      1. Кәсіпорындардың бірлестігі дегеніміз не? 
      2. Кәсіпорындардың бірігуінің есебі қандай стандартпен реттеледі? 
      3. Кәсіпорындардың бірігуінің есебін жүргізу әдістерін атаңыз 
     4. Сатып алу кезінде туындайтын іскерлік репутацияны атаңыз 
        

              Өзіндік жұмыстарды орындау үшін берілген тапсырма 

1. Кәсіпорындардың бірлестігінің есебі бойынша төмендегі мәліметтердің 
негізінде тиісті тапсырмаларды орындаңыз. 

Тапсырманы орындау үшін берілген мәліметтер: 
 «Алмас» компаниясы 4  000000 теңгеге «Іскер» компаниясын сатып 
алды. Сатып алу операциясы орындалғанға дейінгі компаниялардың 
баланстары төмендегідей болды: 
 «Алмас» компаниясының балансы (мың теңге): 
Активтер 
Негізгі құралдар – 2500 
ТМБ – 1200 
Дебиторлық борыштар – 1000 
Ақша қаражаттары – 4300 
Жиынтығы – 9000 
Міндеттемелер және капитал: 
Жарғылық капитал – 3500 
Бөлінбеген табыс  - 2500 
Міндеттемелер  - 3000 
Жиынтығы  - 9000 
 
 «Іскер» компаниясының балансы (мың теңге) 
Активтер 
Негізгі құралдар – 1100 
ТМБ – 1100 
Дебиторлық борыштар – 1700 
Ақша қаражаттары – 200 
Жиынтығы – 4000 
Міндеттемелер және капитал: 
Жарғылық капитал – 2500 
Бөлінбеген табыс  - 1500 
Жиынтығы  - 4000 
 Тапсырма – Сатып алу әдісін пайдалана отырып: 
Компаниялардың бірігуінен кейінгі «Алмас» компаниясының балансын 
құрыңыз. 
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2.1 БЕХС №27 «Шоғырландырылған (біріктірілген) және 
жеке қаржылық  есептілік 

 
            Біріктірілген қаржылық есептілікті құру  №27 «Шоғырландырылған 
(біріктірілген) және жеке қаржылық  есептілік» деп аталатын қаржылық 
есетіліктің халықаралық стандартымен реттеледі. 
Аталмыш стандартта төменде анықтамалар берілген: 
            Еншілес кәсіпорын – басқа кәсіпорынның бақылауындағы компания. 
            Бас (аналық) кәсіпорын – бір немесе бірнеше еншілес кәсіпорындары 
бар компания. 
            Бақылау – басқа кәсіпорыннның қызметінен пайда табу мақсатында 
оның қаржы және шаруашылық саясатын айқындау мүмкіндігі. 
            Топ – бұл бас кәсіпорын өзінің барлық еншілес кәсіпорындарымен бірге. 
   Аздардың үлесі – бұл бас (аналық) кәсіпорын тікелей немесе еншілес 
кәсіпорындары арқылы жанама түрде иелік ете алмайтын үлеске тең келетін 
еншілес кәсіпорынның таза табысының және таза активтерінің бір бөлігі. 
     №27 «Шоғырландырылған (біріктірілген) және жеке қаржылық  есептілік»  
деп аталатын қаржылық есептіліктің халықаралық стандартына сәйкес, 
біріктірілген  (консолидацияланған) қаржылық есептілік  дегеніміз – бір 
шаруашылық серіктестіктің қорытынды есебі ретінде құрылған топтың жеке 
қаржылық есептілігі.  
 Біріктірілген қаржылық есептіліктің  негізгі мақсаты – негізгі  және еншілес 
компаниялардың шаруашылық қызметін бірегей шаруашылық субъектісінің 
қызметі ретінде көрсету болып табылады. Біріктірілген қаржылық есептілікке 
біріктірілген бухгалтерлік баланс, біріктірілген табыстар мен шығыстар 
жөнінідегі есептілік, біріктірілген ақша қаражаттарының қозғалысы жөніндегі 
есептілік, түсіндірме хат кіреді. 
     Біріктірілген  бухгалтерлік баланста негізгі кәсіпорынның да барлық 
еншілес кәсіпорындардың да материалдық (өндірістік) босалқылары бірге 
көрсетіледі. Сондай-ақ Табыстар мен шығыстар жөніндегі  есептіліктің 
«Сатып - өткізуден түскен табыс» бабына негізгі кәсіпорынның да, еншілес 
кәсіпорындардың да сатып - өткізу нәтижесі кіреді. 
     Біріктірілген қаржылық есептілік бірлескен кәсіпорындар туралы 
ақпараттарды дайындау кезінде қолданылады. 
      Қаржылық есептілікті дайындап тапсырушы бас кәсіпорын оған 
төмендегі жағдайлардан басқа өзінің жергілікті және шет елдік еншілес  
компанияларын кіргізуге тиісті: 

- жақын болашақта сатып жіберу мақсатында  сатып алынған еншілес 
кәсіпорындар , оларға бақылау жасау уақытша болады; 

- еншілес кәсіпорындар олардың бас кәсіпорынға қаражат беру қабілетін 
едәуір төмендететін қатаң әрі ұзақ мерзімі шектеулер жағдайында 
әрекет етеді (жұмыс істейді).        
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Бас кәсіпорын тікелей немесе еншілес компаниялар арқылы жанама 
түрде кәсіпорынның дауыс беруші акцияларының жартысынан көбіне 
иелік ететін болса, онда ол бақылаудың бар екендігін көрсетеді. 
 

2.2 Шоғырландырылған (біріктірілген) есептілікті құрудың әдістемесі 
 

      Бас кәсіпорын мен оның еншілес компанияларының  қаржылық 
есептіліктері баптар бойынша активтер, міндеттемелер, меншікті капитал 
және табыстар мен шығыстар жөніндегі мәліметтерді қосу арқылы 
біріктіріледі. Біріктірілген қаржылық есептілікте топ туралы қаржылық 
ақпараттарды біртұтас кәспорын туралы  ақпарат ретінде көрсету үшін 
төмендегілер орындалуы қажет : 
   а) кейбір баптар бойынша қайталанатын ақпараттарды алып тастау керек . 
Ол үшін  біріктірілген қаржылық есептілікті құру кезінде жасалынған 
есептеулердің негізінде түзетуші (корректировкалаушы) жазу орындалады. 
Түзетуші (корректировкалаушы) жазулар біріктірілген қаржылық есептілікті 
құру барысында жұмысшы кестеде орындалады және негзгі кәсіпорынның 
да, еншілес кәсіпорынның да бухгалтерлік есебінде көрсетілмейді.  
       Топтың қорытынды есебін құру кезінде бас кәсіпорынның жеке 
бухгалтерлік балансында көрсетілетін еншілес кәсіпорынға салынған 
инвестициялар сол еншілес компанияның таза активтерімен алмастырылады, 
яғни бас кәсіпорынның әрбір еншілес компанияға салынған инвестиция-
ларының баланстық құнын және әрбір еншілес кәсіпорынның меншікті 
капиталындағы бас кәсіпорынның үлесін есептен шығару керек. 
   ә) біріктірілген еншілес компаниялардың есепті кезеңдегі таза табысындағы  
аздардың үлесі есептеліп, бас (аналық) компанияның иелеріне тиесілі таза 
табыстың сомасын көрсету үшін топтың таза табысына түзету 
(корректировка) жасауға пайдаланылады.  
   б)  біріктірілген еншілес компаниялардың таза активтеріндегі аздардың 
үлесі есептеледі және біріктірілген баланста бас (аналық) компанияның 
міндеттемелері мен оның акционерлерінің капиталынан бөлек көрсетіледі.  
      Сатып – алу мерзіміне еншілес компанияға инвестиция салу бойынша бас 
кәсіпорынның шығыны:  
       1.Еншілес компанияның меншікті капиталдағы бас кәсіпорынның үлесіне 
тең болады;  
       2.Еншілес компанияның меншікті капиталындағы бас кәсіпорынның  
үлесінен жоғары болады;  
        3.Еншілес компанияның меншікті капиталындағы бас кәсіпорынның  
үлесінен төмен болады. 
      Егер компанияны сатып алу құны  сол сәттегі  оның таза активтеріндегі 
бас кәсіпорынның  үлесінен артық болса , онда айырмашылықтың сомасы 
Гудвилл (оң іскерлік репутация) ретінде айқындалады және біріктірілген 
бухгалтерлік баланста актив ретінде жеке бап бойынша көрсетіледі.   
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      Ал егер керісінше компанияны сатып алу құны  сол сәттегі оның таза 
активтеріндегі бас кәсіпорынның үлесінен төмен болса, онда айырмашы-
лықтың сомасы біріктірілген бузгалтерлік баланста жеке бап бойынша 
көрсетілетін теріс гудвилл ретінде анықталады. 
      Мысалы: «А» кәсіпорны 33 млн. теңгеге «К» кәсіпорынының 100 дауыс 
иелену құқығын беруші акцияларын сатып алып, оған бақылауды орнатты. 
Еншілес кәсіпорын активтерінің баланстық құны  ағымдағы құнға сәйкес деп  
пайымдалады. Еншілес кәсіпорынның жарғылық капиталы – 30 млн. теңгеге 
тең және сатып – алу мерзіміне бөлінбеген табыс – 3 млн. теңгені құрады. 
Біріктірілген бухгалтерлік балансты дайындау кезінде бас кәсіпорынның 
сатып алу сәтіндегі еншілес компанияның таза активтеріндегі  үлесін 
анықтау  бойынша есептеулер орындау қажет:  
Жарғылық капитал – 30 000 000*100% / 100%=30 000 000 тг  
Бөлінбеген табыс (сатып алғанға дейін) –  
3 000 000*100%  / 100% = 3 000 000 теңге     
ЖИЫНТЫҒЫ----------------33 000 000  теңге 
      1.  Жұмысшы кестеде еншілес компанияға салынған инвестицияларды (33 
млн. теңге) есептен шығару және еншілес компанияның таза активтеріндегі 
(жарғылық капитал – 30 млн. теңге және сатып алғанға дейінгі бөлінбеген 
табыс – 3 млн. теңге) бас кәсіпорынның үлесіне меншікті капиталды азайту 
бойынша түзету ( корректировка) жасалынады.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
         Еншілес компанияның сатып алу мерзіміне бас «А» кәсіпорынның 
біріктірілген (консолидацияланған) балансын құру үшін  жасалынған 
жұмысшы кесте.      
                                                                                                       мың теңге 

Баланс баптары Бас 
кәсіпорын-

ның 
балансы 

Еншілес 
кәсіпорынн
ың балансы 

Түзету (кор-ка) Біріктірілген 
баланс 

Дебет Кредит 

Негізгі құралдар 85000 15000 - - 100000 

Инвестициялар 33000   33000  
ТМБ 15000 9000   24000 
Дебеторлық борыштар 40000 20000   60000 
Ақша қаражаттары 10000 5000   15000 
Активтердің жиынтығы 183000 49000   199000* 
Жарғылық капитал 100000 30000 30000  100000 
Бөлінбеген табыс 33000 3000 3000  33000 
міндеттемелер 50000 16000   66000 
Капитал мен міндетте- 
мелердің жиынтығы 

18300 49000   199000* 

 
            *- сома бағана бойынша есептелді.  
 
      2. «А» кәсіпорыны «К» кәсіпорынының акцияларының  бақылаушы 
пакетін сатып  алған кезде 40 млн. теңге ақша жұмсады делік.Мұндай 
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жағдайда 7 млн. теңге айырмашылық сомасы (40 млн. теңге – 33 млн. теңге) 
гудвиллды құрайды және жұмысшы кестеде  төмендегі түзетуші 
(корректировкалаушы) жазулар орындалады. 

 
Баланс баптары Бас кәсіп-ң 

балансы 
Еншілес 

компанияның 
балансы 

Түзету Біріктірілген 
баланс 

ДТ 
 

КТ 

 Негізгі құралдар 85000 15000 - - 100000 
Инвестициялар 40000 -  40000  
Гудвилл   7000  7000 
ТМБ 15000 9000   24000 
Дебиторлық борыштар 40000 20000   60000 
Ақша қаражаттары 10000 5000   15000 
Активтер жиынтығы 190000 49000   206000* 
Жарғылық капитал 120000 30000 30000  120000 
Бөлінбеген табыс 10000 3000 3000  10000 
Міндеттемеер 60000 16000   76000 
Капитал мен міндет-
темелердің жиынтығы 

190000 49000 40000 40000 206000* 

                        
*- сома бағана бойынша есептелді. 
 
    3.  «А» кәсіпорны «К» кәсіпорны акцияларының бақылаушы пакетін сатып 
алған кезде 30 млн. теңге ақша жұмсады делік. Мұндай жағдайда 3 млн. теңге 
мөлшерінде (30 млн. теңге- 33 млн. теңге) теріс гудвилл туындайды және де 
жұмысшы кестеде төмендегі түзетуші (корректировкалаушы) жазулар 
орындалады.(мың теңге) 

 
Баланс баптары Бас 

кәсіпорынның 
балансы 

Еншілес 
кәсіпорын- 
ның балансы 

Түзетулер Біріктірілген 
бухгалтерлік 
баланс 

 ДТ  КТ 

Негізгі құралдар   
  

85000 15000   100000 

Инвестициялар 30000   30000  
ТМБ 25000 10000   35000 
Дебиторлық борыш 30000 10000   40000 
Ақша қаражаттары 15000 8000   23000 
Активтердің жиынтығы 185000 43000   198000 
Жарғылық капитал 120000 30000 30000  120000 
Бөлінбеген табыс 10000 3000 3000  10000 
Теріс гудвилл    3000 3000 
Міндеттемелер  55000 10000   65000 
Капитал мен міндетте-
мелердің жиынтығы 

 
185000 

 
43000 

 
33000 

 
33000 

 
198000 

                        
                       * сома бағана  бойынша есептелді.   
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         Біріктірілген (консолидацияланған) баланста дебиторлық және 
кредиторлық борыштардың шоттары бойынша біріктірілген топқа 
(ұйымдарға) қатысты тек сыртқы ұйымдардан алынатын және берілуге тиісті 
сомалар көрсетіледі, ал топқа енгізілетін компаниялар арасындағы есеп айы-
рысулар сомасы алынып тасталуға жатады. 
 

2.3 Табыстар мен шығыстар (пайда және зиян) жөніндегі 
біріктірілген қорытынды есептілік 

 
         Егер бас кәсіпорын еншілес кәсіпорынның акцияларынның 100 
пайыздан аз бөлігіне иелік ететін болса, онда меншігінде акциялардың 
қалған бөлігі (50 пайыздан төмен) бар акционерлердің мүддесін ескеру 
қажет. Аздардың мүддесі деп аталатын бұл акционерлердің мүддесі 
біріктірілген қаржылық есептілікте еншілес кәсіпорынның таза актив-
теріндегі  және таза табысындағы (зиянындағы) олардың тиісті үлесіне 
сәйкес келетін санда көрсетілуге тиісті.  
         Таза табыстағы (зияндағы) аздардың үлесі еншілес кәсіпорынның 
есепті кезеңдегі алған таза табысының сомасынан анықталады және 
еншілес кәсіпорынның бас кәсіпорынға тиесілі емес таза табысының 
шамасын көрсетеді.  
          Біріктірілген табыстар мен шығыстар жөніндегі қорытынды есепте 
аздардың үлесі жеке  баппен біріктірілген таза табысты азайтушы 
(көбейтуші) көрсеткіш ретінде көрсетіледі.  
           Мысалы: «Б» кәсіпорны еншілес кәсіпорынның акцияларының 
70%-на иелік етеді. Есепті кезеңде өзінің қаржы - шарауашылық  
қызметінің нәтижесі бойынша еншілес кәсіпорын 400 мың теңге 
мөлшерінде таза табыс алды . Еншілес кәсіпорынның таза табысындағы 
аздардың үлесі 120 мың теңгені (400*30%/100%) құрады.  
           Біріктірілген қаржылық есептілікті құру бойынша жұмысшы 
кестеде ол төмендегіше көрсетіледі. 

 
«Б» кәсіпорнында  біріктірілген  «Табыстармен шығыстар жөніндегі» 
есептілікті құруға арналған жұмысшы кесте. 
 

Көрсеткіш 
 
 
 

Бас 
кәсіпорынның 

қорытынды 
есебі 

Еншілес 
кәсіпорының 
қорытынды 

есебі 

Түзету 
(коррек- 
тировка) 

Біріктірілген 
қорытынды 

есеп 
ДТ КТ 

Сыртқы кәсіпорын-
дарға (ұйымдарға) 
сатып өткізу 

 
 

20000 

 
 

8000 

   
 

28000 
Сатып өткізілген 
өнімнің (жұмыстың, 
қызметтің) өзіндік 
құны 

 
 

16000 

 
 

6000 

   
 

22000 

Кезеңдік шығыстар 3000 1400   4400 
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Салық салынға дейінгі 
табыстар 

 
1000 

 
600 

   
1600 

 Табыс салығы 300 200   500 
Таза табыс 700 400   1100 
Аздардың үлесі   120  120 
Бөлінбеген табыс 700 400 120  980 
   
 

2.4  Шоғырландырылған  (біріктірілген)  бухгалтерлік баланс 
 

          Еншілес кәсіпорынның таза активтеріндегі аздардың үлесі біріктірілген 
қаржылық есептілікті құру мерзіміндегі еншілес кәсіпорынның меншікті 
капиталының сомасынан анықталады. Аздардың үлесі біріктірілген 
бухгалтерлік баланста  міндеттемелер мен меншікті капиталдан бөлек 
«Аздардың үлесі» бабы бойынша көрсетіледі және еншілес кәсіпорын таза 
активтерінің бас кәсіпорынға тиесілі емес шамасын көрсетеді.  
      Мысалы: «Б» компаниясының еншілес кәсіпорнының 2011 жылдың 
аяғында меншікті капиталы 23500 000 теңгені құрады.( жарғылық капитал- 
15000 000 теңге, эммисиялық табыс – 5000 000  теңге, өткен жылдардың 
бөлінбеген табысы – 3100 000 теңге, есепті жылдың бөлінбеген табысы – 400 
000 теңге) 
       Таза активтердегі аздардың үлесі төмендегідей болады: 
       Жарғылық капитал      --  - 4500 000 теңге  
       (15000 000*30 % / 100%)                           
      Эмиссиялық табыс -----------1500 000 теңге  
        (5000 000 * 30 % / 100% )                               
      Өткен жылдардың бө-  
      лінбеген табысы   -------------930 мың теңге   
         ( 3100 000 * 30 % / 100%  )  
      
 Есепті жылдың бө- 
       лінбеген табысы  ---------------120 000 теңге    
( 400 000 * 30 % / 100%  )  
--------------------------------------------------------------------       
       Аздардың үлесінің  
        жиынтығы             -------------------7050 000 тг.  
 
       Біріктірілген бухгалтерлік балансты дайындау кезінде еншілес 
кәсіпорынның таза активтеріндегі аздардың үлесін  анықтаудан басқа , сатып 
алу мерзіміне таза активтердегі бас кәсіпорынның үлесін анықтау қажет.  
       «Б» кәсіпорнының 2011 жылғы 1 қаңтарда еншілес кәсіпорын 
акцияларының 70 пайызын 18170 000 теңгеге сатып алғандығын және 
еншілес кәсіпорынның таза активтері сатып алу сәтінде 2310 000 теңгені 
құрғандығын ( жарғылық капитал – 15000 000 теңге , эмиссиялық табыс- 
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5000 000 теңге , бөлінбеген табыс- 3100 000 теңге) ескерсек, онда бас 
кәсіпорынның сатып алу мерзіміне таза активтердегі үлесі төмендегіні 
құрайды:  
        Жарғылық капитал   ----------10500 000 теңге  
        (15000 000 * 70% / 100%)     
         Эмиссиялық табыс ------------3500 000 теңге   
         (5000 000 * 70% / 100%)  
         Бөлінбеген табыс  
         сатып алғанға дейін   ---------2170 000 теңге  
         (3100 000 * 70% / 100%)   
----------------------------------------------------------------    
                               Жиынтығы – 16170 000 теңге  
Сатып алу құны --------------------18170 000 теңге  
Гудвилл     -----------------------------2000 000 теңге  
         Жұмысшы кестеде түзету (корректировка) төмендегілер бойынша 
жасалынады: 
    1.Таза активтердегі аздардың үлесіне меншікті  капиталды азайту және 
аздардың үлесінің  өзін 7050 000 теңгеге көбейту;   
    2.Еншілес кәсіпорынға салынған инвестицияның баланстық құнын есептен 
шығару (18170000  теңге ) және еншілес кәсіпорынның таза  активтеріндегі 
бас кәсіпорынның үлесіне (16170 000 теңгеге ) меншікті капиталды азайту , 
сонымен бірге гудвиллдың сомасын көбейту( 2000 000 теңгеге) 

 
                «Б» кәсіпорнының 2011 жылдың 1 қаңтарына  біріктірілген      

бухгалтерлік  балансын құру үшін жасалынған жұмысшы  кесте 
 

Баланс баптары Бас 
кәсіпорын- 

ның балансы 

Еншілес 
кәсіпорынның 

балансы 

Түзету 
(коррек.) 

Біріктірілген 
бухгалтерлік 

баланс 
ДТ КТ 

Негізгі құралдар 85000 15000   100000 
Инвестициялар 18170   18170  
Гудвилл   2000  2000 
ТМБ 15000 9000   2400 
Дебиторлық борыш 46930 20000   66930 
Ақша қаражаттары 10000 5000   15000 
Активтер жиынтығы 175100 49000   207930 
Жарғылық капитал 110000 15000 15000  110000 
Эмиссиялық табыс 10000 5000 5000  10000 
өткен жылдың 
бөлінбеген табысы 

2400 3100 3100  2400 

 Есепті жылдың 
бөлінбеген табысы 

700 400 120  980 

 Аздардың үлесі    7050 7050 
 Міндеттемелер 52000 25500   77500 
Капитал мен міндет-
темелер жиынтығы 

175100 49000 23220 23220 207930 
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Өз білімін тексеру сұрақтары 
 

1. Біріктірілген қаржылық есептілікті құру қандай стандартпен реттеледі?  
2. Біріктірілген қаржылық есептілікті құрудың мақсатын айқындаңыз 
3.Шоғырландырылған (біріктірілген есептілікті құрудың  қандай 

әдістемесі бар 
      4. Сатып – алу мерзіміне еншілес компанияға инвестиция салу бойынша 

бас кәсіпорынның шығыны неден тұрады?  
      5.  Шоғырландырылған (біріктірілген) бухгалтерлік балансты дайындау   

кезінде еншілес кәсіпорынның таза активтеріндегі аздардың үлесін  
қалай анықтайды?                

 
Өзіндік жұмыстарды орындау үшін берілген тапсырма 

 
Ситуация  2. Топ ішілік  есеп айырысу операциалары бойынша қалдық 
сомаларының шоғырландырылған қаржылық есептілікте көрсетілуін 
қарастырыңыз 
Мысал: «А»кәсіпорыны (бас кәсіпорын) «В» кәсіпорнына (еншілес 
кәсіпорын)  550000 теңге несие берді. «А» және «В» кәсіпорындарының 
бухгалтерлік баланстарында дебиторлық  және кредиторлық борыштардың 
сомалары көрсетіледі. 
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3.1  Дисконттық құн түсінігі. Қарапайым  және күрделі пайыздар 
      
          Инвестициядан алынған табыстардың уақыттық факторы 
инвестицияның (активтiң) құндылығына маңызды әсерiн тигiзедi, ал қарызды 
қайтару (төлеу) уақыты қарыздық мiндеттемелердiң құнына да соншалық 
әсер етедi. Бухгалтер  кез келген қаржылық операцияға қатысты ақшаның 
келтiрiлген және болашақ құнын анықтай бiлуге және оның мәнiн түсiнуге 
тиiстi. Сондықтан бұл дәрістің негiзгi мақсаты -  ақшаның кiруi мен 
шығуының келтiрiлген құнын анықтауға мүмкiндiк беретiн әдiстердi 
қарастыру болып табылады.  
      Бухгалтерлiк есепте ақшаның уақыттық құны терминi уақыт пен ақшаның 
өзара байланысын көрсету үшiн пайдаланылады: бүгiн алынған теңге қашан 
да бiр  келешекте  уәде  етiлген  теңгеден  құндырақ.   Себебi   бүгiнгi   
теңгенi инвестициялау  және  одан  табыс  алу  мүмкiндiгi бар.  Сөйтiп  
қаржылық салымдардың  бағдарламасын  бағалау  кезiнде  олардың  
салынатын уақыттарының  әр түрлiлiгiн  есепке ала отырып  жеткiлiктi  
мөлшерде табыс әкеле алатындығын айқындау қажет.  
      Бухгалтерлiк есепте қаржылық операцияларды бағалау кезiнде (мысалы: 
жалдау операциялары, ұзақ мерзiмдi қаржылық салымдар бойынша) 
дисконтталған құн түсiнiгi пайдаланылады.  
Пайыздық  ставканы пайдалана отырып, ағымдағы құн арқылы алынуға 
тиiстi нақты ақша қаражатын көрсету процессi дисконттау деп аталады, ал 
нәтижесiнде алынған шама дисконтталған құн деп аталады.  
     Ақша легiн дисконттау әдiсі бұл - ақшаның құнының уақытқа байланысты 
өзгеруi есепке алынатын бағалау әдiсi.  
     Ақашаның дисконттық құнын пайдалану инфляциядан тәуелсiз. Яғни,  
тiптi инфляция нольге тең болғанның өзiнде инвестициялау кезiнде алынуы 
мүмкiн келешек табыстың есебiнен ақшаның құны болады.  
                   Қарапайым  және күрделі пайыздар 
    Ақшаның болашақ құны пайызға байланысты болады. Пайыз дегенiмiз - 
әртүрлi нысанда (несие, қарыз және т.б.) капиталды қарызға беруден немесе 
өндiрiстiк және қаржылық сипаттағы инвестициядан алынатын табыс.  
    Пайыздар қарапайым және күрделi болып бөлiнедi. Бүкiл есептеу кезеңi 
iшiнде бiр ғана сол бастапқы ақша сомасына қолданылатын пайыздар 
қарапайым пайыздар деп аталады.  
Мысалы: жылына 30 пайыз қарапайым пайыздық ставкамен 3 жыл мерзiмге 
500 000 теңге қарыз берiлдi.   3 жылдағы пайыздың мөлшерi  
500 000*30 процент * 3= 450 000   теңге  
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Қарапайым пайыздар 
  

Қарапайым пайыздың  
сомасын есептеп 
шығару 

Қарапайым пайыз 
сомасы (теңге) 

Жинақталған сома (қалдық) 
теңге 

1-шi жыл:  
500 000*0,30  
 
2-шы жыл 
500 000*0,30 
 
3-шi жыл   
500 000*0,30 
 
 

 
      150 000 
 
 
      150 000 
 
 
      150 000 

 
              650 000 
 
 
              800 000 
 
 
              950 000 

       450 000  
  

Күрделi пайыздар – пайызды инвестициялаудан алынған пайыздар, яғни 
қаржылық салым немесе ссуда бойынша төленетiн пайыз негiзгi сомаға да 
алынған пайызға да есептеледi.  
Мысалы: жоғарыдағы 500 000 теңге  жылына 30 пайыз күрделі  пайыздық 
ставкамен 3 жыл мерзiмге қарызға  берiлдi.  
 

Күрделi пайыздар  
 
Күрделi пайыздың сомасын 
есептеп шығару 

Күрделi пайыз сомасы Жинақталған сома (қалдық) 
 

1-шi жыл: 
500000*0,30 
2-шi жыл:  
650000*0,30 
3-шi жыл:  
845000*0,30 

 
150000 
 
195000 
 
253500 

 
650000 
 
845000 
 
1098500 
 
 

 598500  
 

 
Бiр жылдан кейiн қарыздың сомасы төмендегi мөлшерге өседi: 
500000*30%=500000*(1+30%)=500000*(1,30)= 650000 теңге . Пайыздық 
төлем сомасы 150000 теңге болады.  
Екі жылдан кейін  қарыздың сомасы:  
650000*30%=650000**(1+30%)=650000*(1,30)= 845000 теңгеге өседі. 
Пайыздық төлем сомасы 195000 теңге болады. 
Үш жылдан кейін қарыздың сомасы: 
845000*30%=845000*(1+30%)=845000*(1,30)= 1098500 теңгені құрайды. 
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Пайыздық төлем сомасы 598500 теңге болады 
Мысалы: Егер кәсiпорын жылына 10 пайыздық күрделі ставкамен (төлем 
жылына бiр рет, жылдың аяғында жасалынады) 1000 АҚШ долларын 
инвестициялайтын  болса, онда келешек табысты былайша есептер едiк:  
А) бiр жылдан кейiн инвестицияның құны төмендегi мөлшерге өсер едi:  
 $1000 + 10% =  $1000* (1+10%) = $1000  *1, 10 = $1100. Пайыз бойынша 
төлем  $100  болар едi. 
Ә) екі жылдан кейiн инвеcтицияның құны: $1100*1,1=$1210 болар едi.  
Екiншi жылға пайыз бойынша төлем (1210-1100) = $110  құраған болар едi.  
Оны басқаша жолмен – бастапқы инвестицияның шамасына 2  жылға 
пайыздың қалай есептелгендiгiн көрсете отырып жазуға болады:  

$1000 *(1,1)* (1,1)= $1000 *(1,1)2= $1210   
Б) Егер кәсіпорын инвестиция салуды үшіншi жылға жалғастыратын болса, 
онда инвестицияның құны 3-шi жылдың аяғында: 
$1000 * (1,1)* (1,1) * (1,1)= $1000 *(1,1)3= $1331  болар едi.  
Үшiншi  жылға пайыз бойынша төлем (1331-1210)= $121 құраған болар едi. 
Пайыздық сый-ақы әдетте жылдық ставкамен көрсетiледi, бiрақ көптеген 
жағдайларда сый-ақы есептеу кезеңi қысқа яғни, бiр жылдың iшiнде бiрнеше 
рет болуы мүмкiн. Мұндай жағдайда жылдық пайыздық ставка кезеңнiң 
ұзақтығына сәйкес болу үшiн өзгеруге тиiстi. «Жылдық пайыздық ставканы» 
«Есептеу кезеңiнiң ставкасына» өзгерту үшiн жылдық ставка бiр жылдың 
iшiндегi пайыздық сый-ақы есептеу кезеңдерiнiң санына бөлiнедi. 
     Кезеңдердiң жалпы саны инвестиция салынған жылдардың санын  бiр 
жыл iшiнде сый-ақы есептеу кезеңдерiнiң санына көбейту арқылы 
анықталады. Сый ақы есептеу кезеңдерiне пайыздық ставкаларды және 
әртүрлi жиiлiкпен есептелiнетiн бiрнеше жағдайларда сый-ақы есептеу 
кезеңдерiнiң санын анықтау төменлегi кестеде қарастырылады. 
 
                 Пайыздық  сый-ақыларды есептеу жиiлiгi. 
 
5 жыл мерзiмге 12%-дық 
күрделi жылдық пайыздық 
ставка 

Сый ақы есептеу 
кезеңiне пайыздық 
ставка 

Сый ақы есептеу кезеңдерiнiң 
саны 

Сый ақы жыл сайын 
есептелiнедi (1) 
Сый ақы жарты жылда 1рет 
есептелiнедi (2) 
Сый ақы тоқсан сайын 
есептелiнедi (4) 
Сый ақы ай сайын 
есептелiнедi (12) 

 
0,12 : 1 = 0,12 
 
0,12 : 2 = 0,06 
 
0,12 : 4 = 0,03 
 
0,12 : 12 = 0,01 

5жыл* жылына 1есептеу кезеңi  
=5кезең 
5жыл*жылына 2рет есептеу кезеңi 
= 10кезең 
5жыл*жылына 4 есептеу 
кезеңi=20кезең 
5жыл * жылына 12есептеу кезеңi 
=60кезең 
 

  
Пайыздық  сый-ақы есептеу жиiлiгi табыстың ставкасына елеулi әсер етуi 
мүмкiн. Мысалы, күн сайын есептелiнетiн 9%  жылдық пайыздық ставка 
9,42% тиiмдi пайыздық ставканы қамтамасыз етедi. Жылдық пайыздық 
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ставка (9%) белгiленген немесе номиналдық  ставка деп аталады. Егер 
пайыздық  сый ақыны есептеу жылына 1 реттен көбiрек (жиiрек) болса, онда 
тиiмдi пайыздық ставка номиналдық ставкадан әр уақытта жоғары болады. 
      Сый ақыны есептеу жылына 1реттен көбiрек болған жағдайда тиiмдi 
пайыздық ставканы есептеу үшiн төмендегi формула пайдаланылады: 
Тиiмдi ставка =(1+r)n-1 
Егер, мысалы, жылдық номиналдық пайыздық ставка 8% болса және ол 
тоқсан сайын есептелiнсе  (тоқсан сайын 2%) тиiмдi пайыздық ставка 
төмендегiдей болады: 
Тиiмдi ставка = (1+0,02) 4-1 
= (1,02)4-1 
=1,0824-1 
=0,0824 
=8,24% 
 
           3. 2 Ақшаның болашақ құны .  Ақшаның ағымдағы құны 
 
      Күрделi пайыздар ақша легiнiң болашақ және ағымдағы (келтiрiлген) 
құнын есептеу кезiнде пайдаланылады. 
      Болашақ құн - қазiр инвестицияланған ақшаның келешектегi құны. 
Күрделi пайызды пайдалана отырып, инвестицияның бiрнеше жылдан кейiн 
болатын құнын (болашақ құнын) анықтау үшiн төмендегi формула 
қолданылады: 
FV=PV(1+r)n 

FVFn;r= (1+r)n  – болашақ құн факторы 
FV –инвестицияның  n жыл өткеннен кейiнгi құны 
PV- есептеу сәтiнде салынған сома (бастапқы сома) 
r- ондық бөлшек сан түрiндегi пайыздық  ставка 
n –есептеу кезеңiндегi жылдар саны (пайыз есептеу кезеңдернiң саны) 
      Мысалы: 10%-пайыздық төлеммен $2000 инвестиция саламыз делiк. 
Инвестицияның а) 5жылдан кейiнгi, ә)6жылдан кейiнгі  құны қандай болады? 
10%-пайыздық ставка кезiнде 1 доллардың  n жылдан кейiнгi болашақ құны 
дисконттау кестесiнде келтiрiлген 
а) 5жылдан кейiн $2000*1,611=$3,222 
ә) 6жылдан кейiн $2000*1.772=$3.544 
      Ағымдағы құн - болашақ соманың немесе күрделi пайыз бойынша 
дисконтталған сомалардың қазiргi келтiрiлген құны. 
      Дисконттау әдiсi пайдалана отырып болашақ  ақша легiнiң ағымдағы 
құнын анықтай аламыз, яғни, белгiлi бiр уақыт өткеннен кейiн (4жылдан 
кейiн) инвестицияның құны мысалы, $5000 болу үшiн белгiлi бiр пайыздық 
ставка (6%) бойынша салынуға тиiстi соманы есептеуге болады. Келешек 
түсiмдердiң ағымдағы құны төмендегi формула бойынша анықталады: 
                                         
                                              PV=FV * [1/(1+r)n] 
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Әр түрлi кезеңдерге және әртүрлi  пайыздық ставка бойынша 1доллардың 
ағымдағы құны дисконттау кестесiнде келтiрiлген. 
Жоғарыда мысалға қайта оралсақ: 4жылдан кейiн инвестицияның құны $5000 
болу үшiн 6%-дық ставкамен төмендегi сома салынуға тиiстi: 
PV = 5000* [1/(1,06)4]=5000*0,792= $3960 
Күрделi  пайыздарды  пайдаланып бiр жолғы салымдардың болашақ 
(келешек) немесе ағымдағы (келтiрiлген) құндарын анықтауда төмендегi 
негiзгi өзгермелi шамалар қолданылады:  
1. пайыздық ставка 
2. кезеңдердiң саны 
3. болашақ құн  
4. ағымдағы (келтiрiлген) құн 
Көптеген жағдайларда бизнесте бiр жолғы салымдардың болашақ және 
келтiрiлген (ағымдағы) құндары белгiлi болғанымен кезеңдердiң саны немесе 
пайыздық  ставка белгiсiз болып қалады. Егер жоғарыда аталған төрт 
өзгермелi шамалардың үшеуi белгiлi болса төртiншiсiн анықтауға болады. 
Кезеңдер санын (n) анықтау 
Мысалы, компания орталық демалыс паркiнде соғыс ардагерлерiне ескерткiш 
орнату үшiн $ 70000 жинауға тиiстi. Егер ағымдағы (2011) жылдың басында 
компания $47811 10%-дың жылдық пайыздық ставкамен депозитке салатын 
болса, $70000 жинақтау үшiн оған қанша жыл керек? 
Бұл жағдайда үш негiзгi өзгермелi шама (болашақ құн, ағымдағы құн) 
пайыздық ставка белгiлi болғандықтан, белгiсiз кезеңдер санын ағымдағы 
құнның немесе болашақ құнның формуласын пайдалана отырып 
төмендегiдей анықтауға болады. 
 

Болашақ құнның формуласы Келтiрiлген (ағымдағы) құнның формуласы 
FV=PV*(1+r)n=PV*FVFn,10% 
70000= 47811* (FVFn, 10%) 
FVFn,10%=$70000/$47811=1.46410 

PV=FV*(PVFn,10%) 
$47811=$70000*(PVFn,10%) 
PVFn610%=$47811/$70000=0,68301 

 
Болашақ құн факторын (1,46410) пайдаланамыз яғни, дисконттау кестесiндегi 
10% бағанадан осы факторды 4-шi кезең қатарынан табамыз. Сөйтiп, 10%-
дық  жылдық    пайыздық  ставкамен салынған 47811 доллардан 70000 доллар 
алу үшiн 4 жыл қажет екендiгi анықталады. 
Ағымдағы (келтiрiлген) құн факторын (0,68301) пайдаланып, оның да 10% 
бағаның 4-шi кезең қатарында екендiгiн анықтауға болады. 
Пайыздық ставканы анықтау 
Компанияға бес жылдан кейiн ғылыми зерттеу жұмыстарын жүргiзу үшiн 
$1409870 доллар ақша қажет. Осы мақсат үшiн қазiр компания $800000 
доллар ақшаны инвестициялай алады. 
5 жылдан кейiн $1409870 долларға ғылыми зерттеулердiң жобасын 
қаржыландыру үшiн $800000 доллар ақша қандай пайыздық ставкамен 
инвестициялануға тиiстi? 
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Белгiсiз пайыздық ставка  ағымдағы құн формуласын немесе болашақ құн 
формуласын пайдаланып, төмендегiдей анықталуы мүмкiн: 
 
 

Болашақ құн формуласы Келтiрiлген (ағымдағы) құн формуласы 
FV=PV*(FVF5,r) 
1409870=800000*(FVF5,r) 
FVF5,r = $1409870/$800000=1,76234 
 

PV=FV*(PVF5,r) 
$800000=$1409870* (PVF5,r) 
PVF5,r = $800000/$1409870=0,56743 

Болашақ құн факторын (1,76234) пайдаланамыз, яғни, осы факторды 
дисконттау кестесiнiң 12% бағанасы және 5-шi  кезең қатарынан табамыз. 
Сөйтiп, 5жыл iшiнде $1409870 долларға жеткiзу үшiн $800000 доллар 
ақшаны 12%-дық жылдық пайыздық ставкамен салу қажет екендiгi 
анықталды.  Ағымдағы қүн факторының да, (0,68301) дисконттық кестенiң 
12% бағанасы мен  5-шi кезең қатарының қиылысында екендiгiн екендiгiн 
анықтауға болады. 
  

3.3.Аннуитеттер, олардың турлері 
 
       Бүгiнгi таңдағы коммерциялық операциялардың көпшiлiгi бiр жолға 
төлемдер емес белгiлi бiр кезең iшiндегi ақшаның келiп түсу ретi (немесе 
керiсiнше төленуi) болып табылады. Бұл кейбiр кәсiпорынның табыстары 
мен шығыстарының сериясы болуы мүмкiн. Ондай реттiлiк төлемдер легi деп 
аталады. Аннуитет  – белгiлi бiр жылдар санының iшiнде реттiк 
төлемдердiң арасында бiрдей интервалмен жасалынатын бiр бағыттағы 
төлемдер легi.  
     Аннуитеттiң кеңiрек тараған мысалы: зейнет ақы қорына жарналардың 
төленуi; ұзақ мерзiмдi несиелердiң жабылуы (төленуi); бағалы  қағаздар 
бойынша сый ақылар (пайыздар) төлеу т.б. 
Аннуитеттер бiр-бiрiнен мынадай негiзгi сипаттары бойынша ажыратылады: 
- әрбiр жеке төлемнiң шамасымен ; 
- реттiк (бiрiнен кейiн бiрi) төлемдердiң арасындағы уақыт интервалымен 

(аннуитет кезеңiмен); 
- аннуитет басталған уақыттан бастап оның соңғы кезеңiне дейiнгi 

мерзiммен (уақыты бойынша шектеусiз – мәңгiлiк аннуитеттер болады); 
- төлемдi дисконттау кезiнде қолданылатын пайыздық  ставкаларымен. 
      Аннуитет кезеңдiк төлемдердiң немесе түсiмдердiң   барлық уақытта тең 
болуын, түсімдердің (төлемдердің) арасындағы интервалдардың бiр-бiрiне 
тең болуын, әрбiр интервалға пайыздың бiр рет есептелуiн талап етедi. 
     Аннуитеттiң болашақ құны - барлық төлемдердің сомасы мен оларға 
есептелiнген күрделi пайыздардың қосындысы. 
Төлемдер әрбiр кезеңнiң басында немесе  аяғында төленуi мүмкiн. Оларды 
бiр-бiрiнен ажырату үшiн кезеңнiң аяғында төленетiн төлем - аннуитет 
постнумерандо,  ал кезеңнiң басында жасалынатын төлем аннуитет 
пренумерандо деп аталады. 
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Аннуитет постнумерандоның болашақ құны  
Аннуитеттiң болашақ құнын анықтау мәселесiнiң бiрi сол болашақ құнға 
жеткенге дейiн әрбiр төлем жеке-жеке жинақталатын құнды есептеп алу және 
төлемдердiң болашақ құнының сомасын табу болып табылады. 
Аннуитет постнумерандоны құраушы жекелеген төлемдер кезеңнiң аяғында 
жасалынатын болғандықтан, алғашқы  салынған кезең iшiнде оларға табыс 
есептелiнбейдi. Аннуитет постнумерандоның болашақ құнын есптеу кезiнде 
сый ақы есептеу кезеңдерiнiң саны төлемдердiң  санынан бiреуге аз болады. 
Аннуитет постнумерандоның болашақ құнын есептеудiң бұл процедурасы 
дұрыс нәтиже беретiндiгiне қарамастан, кезеңдердiң саны көп  болған кезде 
ол күрделiрек болуы  мүмкiн. Сондықтан 1долларлық аннуитет 
постнумерандоның болашақ құнын анықтаудың  тиiмдiрек әдiсi жекелеген 
төлемдердің  сомасы мен есептелiнген пайыздың  қосындысын көрсететiн 
формула болып табылады. 
 
                               FVF- OA n,r = (1+r)n -1/ r;  
 
FVF - OA n, r- аннуитет постумерандоның болашақ құнының факторы 
r-кезең сайын есептелiнетiн пайыздық ставка 
n- пайыздық сый-ақы есептеу кезеңдерiнiң саны 
Осы формуланы пайдалана отырып, аннуитет постумерандоның болашақ 
құнын былайша анықтауға болады. 
Аннуитет постнумерандоның болашақ құны :   
                             
                                        ∑ R * (FVF-OA n, r) 
 
R-кезеңдiк төлем 
FVF-OA n,r-аннуитет постнумерандоның n кезеңге r пайыздық ставкамен 
есептелiнетiн болашақ құнының факторы. 
Мысалы, әрбiр жылдың  аяғында 12%-дық  ставкамен 5000 доллардан 5 
жылға салынатын салымдардың болашақ құны қандай болады?  
Формуланың көмегiмен оны былайша анықтауға болады 
         Аннуитет постнумерандоның болашақ құны :  
   
         R* FVF- OA n, r =5000*FVF – OA5, 12% =5000* [((1+0,12)5-1)/0,12] = 
          =5000*6,35285 =31764,25 
 
 Бұл формуладағы аннуитет постнумерандоның болашақ құнының факторы –
6,35285 тиiстi дисконттау кестесiндегi   12%бағана   мен  5-шi кезең 
(5қатардың) қиылысында орналасқан.  
         Осындай есептеулерге тағы да бiр мысал қарастырып көрейiк: «Нұр» 
компаниясы өзiнiң қарыздық мiндеттемеciн 3жылдан кейiн жабу 
мақсатымен  алдағы 3жылдың iшiнде әрбiр алты айлық кезеңнiң аяғында 
75000 доллардан салым жасауға ұйғарды. Егер 10%-жылдық пайыздық 
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ставкамен сый-ақы есептелiнетiн болса, 3-шi жылдың аяғында депозиттiң 
болашақ құны қандай болады? 
         Аннуитет постнумерандоның болашақ құны : 
 
 R* (FVF-OA n, r) = 75000* (FVF-OA 6,5%) =75000* [((1+0,05)6-1)/0,05] 
=75000*6,80191 =510143,25 
 
Сөйтiп, кезең сайын 5% сый-ақы есептелiнетiн әр қайсысы 75000 долларлық 
салымдар 3жылда 510143,25 долларға дейiн өседi екен.  
 

Аннуитет пренумерандоның болашақ құны. 
 
Аннуитет пронумерандо кезеңдiк төлемдер (салымдар) әрбiр кезеңнiң 
басында жүзеге асыралады деген пайымдауға негiзделген. Яғни, аннуитет 
пренумерандо пайыздарды  бiрiншi кезең iшiнде жинақтайды. Сонда 
аннуитеттiң екi түрiнiң бiр-бiрiнен айырмашылығы пайыздарды  жинақтау 
кезеңдерiнiң санында екен. Егер төлемдер кезеңнiң аяғында төленетiн болса 
(аннуитет постнумерандо), онда аннуитеттiң болашақ құнын анықтауда 
аннуитет пренумерандоға  қарағанда 1кезеңге аз пайдаланылады. 
Аннуитет постнумерандо мен аннуитет пренумерандоның болашақ құндарын 
салыстыру. 
1долларлық аннуитеттiң 12% жылдық пайыздық ставкамен есептелiнген 
болашақ құны 
Аннуитет постнумерандо  
Бiрiншi салым 
Кезең 1 Кезең 2 Кезең 3 Кезең 4 Кезең 5 
Пайыз  жоқ пайыз пайыз пайыз пайыз 

Аннуитет постнумерандоның болашақ құны  
               1,00000              2,12000            3,37440      4,77933              6,35285 
Аннуитет пренумерандо  
Бiрiншi салым 
Кезең 1 Кезең 2 Кезең 3 Кезең 4 Кезең 5 
Пайыз   пайыз пайыз пайыз пайыз 

↑1,00000     ↑2,12000         ↑3,37440       ↑4,77933        ↑7,11519 
 
     Аннуитет пренумерандода ақша қаражаттарының легi аннуитет 
постнумерандоға қарағанда 1кезеңге ерте келетiн болғандықтан аннуитет 
пренумерандоның болашақ құнының факторы тұп-тура 12%-ға аннуитет 
постнумерандоның факторынан жоғары болады. 
Мысалы, 1долларлық аннуитет пренумерандо үшiн 12% жылдық ставкамен 
болашақ құн факторы бiрiншi кезеңде 1,12000 болғанда аннуитет 
постнумерандо үшiн ол – 1,00000болады. Сондықтан аннуитет 
пренумерандоның болашақ құны факторы 1долларлық аннуитет 
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постнумерандоның болашақ құны факторын 1қосылған пайыздық ставкаға 
(1+ пайыздық ставка) көбейту арқылы анықталады. 12% жылдық күрделi 
пайыздық ставкамен 5 кезеңге аннуитет пренумерандоның болашақ құны 
факторын анықтау үшiн, әдетте, 5 кезеңге есептелген 1долларлық аннуитет 
постнумерандоның болашақ құн факторын (6,35285) 1 қосылған процентiк 
ставкаға (1+0,12) көбейтемiз  6,35285*(1+0,12)=7,11519 
Мысалы келтiрейiк: Арманның әкесi  жыл сайын оның туылған күнiне 12% 
жылдқ күрделi пайызбен (он жасқа толғаннан бастап) 800 доллардан 
депозитке салып отыруды жоспарлады. Арман он сегiз жасқа толғанда 
депозитте қандай сома жинақталады. Егер бiрiншi депозит Арманның 10-
шы туылған күнiнде жасалынса аннуитетiң мерзiмi бiткенге дейiн 8 салым 
жасалынады (18 жасқа толғанда салым жасалынбайды делiк). Салымдар 
кезеңдердiң басында салынатын болғандықтан олар аннуитет пренумерандо 
болып саналады. 
     1 долларлық аннуитеттiң болашақ құнын анықтау кестесiндегi 12% бағана 
мен 8 кезеңге сәйкес келетiн қатардың қиылысынан факторды табамыз – 
12,29969. Содан кейiн аннуитет пренумерандоның болашақ құны факторын 
анықтау үшiн анықталған факторды (1+0,12) ге көбейтемiз. Нәтижесiнде 
Арманның 18 жасқа толған  туылған күнiне  жинақталған сома былайша 
анықталады:  
Аннуитет пренумерандоның жинақталған болашақ құнын есептеу : 
1. 1долларлық аннуитет постнумерандоның 8 кезеңге 12% жылдық күрделi 

пайызбен есептелген болашақ құны:                     12,29969 
                                                                              * 

2. фактор (1+0,12)                                                      1,12000 
                                                                                     = 

3. 1 долларлық аннуитет пренумерандоның 8 кезеңге 12% жылдық күрделi 
пайызбен есептелiнген болашақ құны:                      13,77565 
                                                                                  * 
4. Кезең сайын салынған салым                                 800,00 

                                                                                  = 
5. Арман 18 жасқа толғанда жинақталған сома       11020,52 

 
 Аннуитет постнумерандоның келтiрiлген (ағымдағы) құны 
 
Аннуитеттiң келтiрiлген құны дегенiмiз – күрделi пайызбен инвестициялау 
кезiнде болашақ  кезеңдердiң белгiлi бiр  санына бiр қатар төлемдердi  бүгiн 
қамтамасыз ететiн бiр-ақ реттiк (бiр жолға) сома. Ал, аннуитет 
постнумерандоның келтiрiлген құны дегенiмiз – бiрдей уақыт аралығы 
арқылы алынатын немесе төленетiн  бiрқатар теңдес (бiрдей) төлемдердің  
келтiрiлген құны. Басқаша айтқанда, n кезеңдердiң iшiндегi әрбiр кезеңнiң 
аяғында төленетiн күрделi пайыз бойынша  дисконтталған $1 доллардың (1 
теңгенiң) қазiргi құны. 
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Аннуитет постнумерандоның келтiрiлген құнын анықтау тәсiлдерiнiң бiрi -  
әрбәр төлемнің келтiрiлген құнын жеке-жеке анықағаннан кейiн барып, 
алынған шамаларды қосу болып табылады. Мысалы, төлем 5 кезеңнiң 
әрқайсысының  аяғында  жасалынатын 1 долларлық аннуитет 
қосылғыштардың сомасы (қосындысы) ретiнде қарастырылуы мүмкiн, ал 
әрбiр қосылғыш - әрбiр төлемнiң келтiрiлген (ағымдағы) құны. Әрбiр 
төлемнiң келтiрiлген құны ағымдағы құнды анықтау бойынша берiлген 
пайыздық ставка арқылы анықталады (пайыздық ставка 12% болды делiк).  
 
Аннуитет постнумерандоның келтiрiлген құнын анықтау: 
 
1 доллар алынатын кезңнiң аяғы 
1-шi жылдың басындағы келтiрiлген құн       1        2        3        4        5 
0,89286                                                             1,00 
0,79719                                                                       1,00 
0,71178                                                                                   1,00 
0,63552                                                                                              1,00 
0,56743                                                                                                        1,00 
3,60478-Барлығы (5кезеңге 12% пайыздық ставканмен 1долларлық аннуитет 
постнумерандоның келтiрiлген құны)  
 
         Бұл есептеулерден бiздiң байқайтынымыз егер 3,60 доллар бiр реттiк 
соманы бүгiн 12% ставкамен 5кезеңге инвестициялайтын болсақ, онда 5 
кезеңнiң iшiндегi әрбiр кезеңнiң аяғында 1,00 доллардан ала аламыз. Мұндай 
өте үлкен процедураны формула түрiнде көрсетуге болады: 
                             
                              PVF-OA n, r = 1-1/(1+r)n / r 
 
PVF-OAn,r – r пайыздық ставкамен n кезең үшiн 1долларлық аннуитет 
постнумерандоның келтiрiлген (ағымдағы) құны факторы.  
     Осы формуламен негiзгi аннуитет постнумерандоның келтiрiлген 
(ағымдағы) құнын анықтау кестесi құрылған. Кез-келген аннуитет 
постнумерандоның  келтiрiлген құны төмендегi формула бойынша 
анықталады: 
Аннуитет постнумерандоның келтiрiлген құны = R*(PVF-OA n,r),  
R- кезеңдiк төлем  
PVF-OA n,r – n кезеңдерге r пайыздық ставкамен анықталған 1долларлық 
аннуитет постнумерандоның келтiрiлген (ағымдағы) құны 
Мысалы, әрбiр жылдың аяғында $6000 доллардан 12% ставкамен 5жыл 
бойы алынуға тиiстi  төлемдердiң келтiрiлген  құны қандай болады? 
 Формуланы пайдаланамыз. Аннуитет постнумеранданың келтiрiлген  құны:  
      
       R* (PVF – OA n,r)=6000*PVF-OA5,12% =6000*3,60478 =21628,68 
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Сөйтiп, әрқайсысы 6000 доллар болатын бiрдей  5  төлемнiң келтiрiлген құны 
21628,68 долларға тең болады. Аннуитет постнумерандоның келтiрiлген 
құнының факторын (3,60478) дисконттау кестесiндегi 12% бағана мен 5-шi 
кезең қатарының қиылысынан табуға болады.                  
                   
                 Аннуитет пренумерандоның келтiрiлген құны 
 
Аннуитет постнумерандоның келтiрiлген құнын анықтау кезiнде соңғы төлем 
төлемдердiң жалпы санына тең кезендер санына дисконтталған болатын. 
Аннуитет пренумерандоның келтiрiлген құнын анықтау кезiнде дисконттау 
кезеңi бiреуге аз болады. Оны  график түрiнде былайша көрсетуге болады: 
Аннуитет постнумерандо мен аннуитет пренумерандоның келтiрiлген 
құндарын салыстыру  
12%  ставка кезiндегi 1долларлық аннуитеттiң келтiрiлген құны 
        Аннуитет постнумерандо -  Төлем кезеңнің аяғында жасалынады 
 

Кезең 1 Кезең 2 Кезең 3 Кезең 4 Кезең 5 
дисконт  дисконт дисконт дисконт дисконт 

 
         0,89286            1,69005         2,40183                3,03735               3,60478 
 
 Аннуитет пренумерандо  -   Төлем кезеңнiң басында жасалынады 
 

Кезең 1 Кезең 2 Кезең 3 Кезең 4 Кезең 5 
Дисконт 
жоқ  

дисконт дисконт дисконт дисконт 

 
1,00000     1,89286         2,69005          3,40183             4,03735 
 
Аннуитет пренумерандоның келтiрiлген құнында ақша қаражаттарының легi 
дәл бiр кезеңге ерте келетiн болғандықтан, ақша легiнiң келтiрiлген құны 
аннуитет постнумерандоның келтiрiлген құнынан 12% жоғары болады. 
Сондықтан, аннуитет пренумерандоның келтiрiлген құны факторы аннуитет 
постнумерандоның келтiрiлген құны факторын 1 қосылған пайыздық 
ставкаға  (1+r)  көбейту жолымен анықталады. 12% күрделi пайыздық 
ставкамен 5 кезеңге  аннуитет пренумерандоның келтiрiлген  құны факторын 
анықтау үшiн аннуитет постнумерандоның 5 кезеңге есептелiнген келтiрiлген 
құны факторын (3,60478) 1,12-ге көбейтсек болғаны 3,60478*1,12=4,03735 
 
Мысалы, «Арман» компаниясы байланыс құралын 4жыл мерзiмге әрбiр 
жылдың басында 4800 доллар мөлшерiнде төлем жасау келiсiм-шартымен 
жалға алды. Жалдық мiндеттеменiң келтiрiлген (ағымдағы) құны 11%-дық 
ставка кезiнде қандай болады?  
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Аннуитет пренумерандоның келтiрiлген (ағымдағы) құнын есептеу  
1. 1 долларлық аннуитет постнумерандоның 4 кезең үшiн 11% күрделi 

пайыздық ставкамен есептелiнген келтiрiлген (ағымдағы) құны  3,10245 
                                                                                                        * 

2. фактор (1+0,11)                                                                               1,11000 
                                                                                                         = 

3. 1долларлық аннуитет пренумерандоның 4 кезең үшiн 11% күрделi 
пайыздық ставкамен есептелiнген келтiрiлген (ағымдағы) құны                   
3,44372 
                                                                                                        * 

4. кезең сайынғы төлем (рента)                                                            4800 
                                                                                                         = 

5. 4-шi жылдық аяғында жинақталған сома                                       16529,86 
 
       Сөйтiп, әрқайсысы 4800 доллар болатын 4  төлемнiң  келтiрiлген құны 
11%-дық жылдық пайыздық ставка кезiнде  16529,86 долларға тең болады 
екен.  Аннуитет пренумерандоның келтiрiлген құнының факторын (3,44372) 
дисконттау кестесiндегi  11% бағана мен 4-шi кезең қатарының қиылысынан 
тауып, содан кейiн жалдық төлемнiң 16529,86 долларға тең келтiрiлген 
құнын анықтауға болады. 
                       3,44372 * 4800 = 16529,86 
                   

                 Өз білімін тексеру сұрақтары 

1. Дисконтталған құн дегеніміз не? 
2. Пайыздардың түрлерін атаңыз 
3. Қарапайым пайыздар деген не? 
4. Күрделі пайыздардеген не? 
5. Ақшаның болашақ құны деген не?  
6. Ақшаның ағымдағы құны деген не? 
7. Аннуитет дегеніміз не? 
8. Аннуитеттің түрлерін атаңыз 

 

     Өзіндік жұмыстарды орындау үшін берілген тапсырма 
     
     1.    «Асыл» компаниясы өзiнiң қарыздық мiндеттемеciн 3жылдан кейiн 
жабу мақсатымен  алдағы 3жылдың iшiнде әрбiр алты айлық кезеңнiң 
аяғында 75000 доллардан салым жасауға ұйғарды.  
       Егер 10%-жылдық пайыздық ставкамен сый-ақы есептелiнетiн болса, 3-
шi жылдың аяғындағы  депозиттiң болашақ құнын анықтаңыз 
 
     2. 10%-пайыздық төлеммен $2000 инвестиция саламыз делiк. 
Инвестицияның: 
 а) 5жылдан кейiнгi, ә) 6жылдан кейiнгі  құны қандай болады? 
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4.1  БЕХС №17 «Жалдау». Жалдаудың  түрлері: Қаржыландырылған 
жалдау және операциялық жалдау 

 
Бухгалтерлiк есептiң 17 «Жалдау» деп аталатын халықралық 

стандартына сәйкес жалдау деп – жалға берушiнiң жалға алушыға мүлiктердi 
ақылы түрде белгіленген мерзім ішінде уақытша иеленуге және пайдалануға 
беруін айтады.  
     Жалдаудың нысанын келiсiмнiң мәнi айқындайды. Жалдау жалға 
алынған  мүлiктi пайдалану құқығымен байланысты тәуекелдiк пен ақы төлеу  
қандай дәрежеде жалға алушыға ауысатындығы немесе жалға берушiде 
қалатындығының негiзiнде жiктеледi.  
 Жалдау келiсiм шартын жасау кезiнде активтер  сатып өткiзу құны 
бойынша бағаланады.  
 Сатып-өткiзу құны деп- бiр бiрiнен жақсы хабардар, келiсiмге дайын 
тәуелсiз жақтардың арасында мүлiк айырбасталатын соманы айтады. 
Егер пайдалану құқығына байланысты тәуекелдiктер мен ақы төлеу едәуір 
дәрежеде жалға алушыға берiлсе және төмендегi шарттардың бiрiне сәйкес 
келсе жалдау  қаржыландырылған жалдау болып табылады: 
1. жалдау мерзiмi жалға алынған мүлiктiң тиiмдi пайдалану мерзiмiнiң 75 
пайызынан төмен болмаса. Мысалы, автокөлiктiң тиiмдi пайдалану мерзiмi 5 
жыл. Егер жалдау келiсiм-шарты пайдалану мерзiмiнiң 80 пайызын құрайтын 
4 жылдан аз емес мерзiмге жасалынған болса, онда (5*80% : 100%) жалдау 
қаржыландырылған жалдауң болып табылады 
2. ең төменгi жалдық төлемнiң дисконтталған құны жалға берiлген мүлiктiң 
сатып өткiзу құнының 90 пайызынан төмен болмаса; Мысалы, жалға алынған 
активтiң сатып өткiзу құны 200 мың теңгенi құрайды. Қаржыландырылған 
жалдау келiсiм шарт бойынша  ең төмен жалдық төлемнiң  дисконтталған 
құны 180 мың теңгеден төмен болмауға тиiстi (200* 90% : 100%). 
3. жалданатын активтерге меншiк құқығы ауысқан кезде жалға алушы 
жалдау мерзiмiнiң басында анықталған баға бойынша сатып алу құқығына ие 
бола  алса. 
Операциялық (ағымдағы жалдау) – қаржыландырылған жалдаудың 
шарттарына сәйкес келмейтiн кез-келген басқа  жалдау. Мысалы, 3 жыл 
мерзiмге офистi жалдау құқығын келiсiм-шарт жасалынды. Ғимаратты 
пайдалану мерзiмi –20 жыл. Жалдау ағымдағы жалдау ретiнде жiктеледi. 
Жалдық төлемдерге алдын ала келiсiм- шартта айтылған ең төменгi жалдық 
төлемдерден басқа көрсетiлген қызмет үшiн (жарықтандыру, жылу беру, 
байланыс және т.б.) жаға алушы жағынан қосымша төленетiн төлемдер 
кiредi. 
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4.2 Қаржыландырылған жалдаудың жалға алушыдағы есебі 
 

Қаржыландырылған жалдаудағы мүлiктер жалға алушы кәсiпорынның 
балансында  «ұзақ мерзiмдi активтер»  бөлiмiнде, ал жалдық мiндеттемелер – 
«мiндеттемелер» бөлiмiнде есепке алынады. Бухгалтерлiк есептiң 17 
«жалдаудың есебi» деп аталатын стандартына сәйкес жалға алушы актив пен 
мiндеттеменi жалдау басталған кезде төмендегi екi бағалаудың ең 
төменгiсiмен есепке алады: 
 Сатып-өткiзу (ағымдағы) құны бойынша немесе ең төменгi жалдық 
төлемнiң дисконтталған құны бойынша (егер ол сатып-өткiзу құнынан төмен 
болса) Мысалы, келiсiм-шарт бойынша құрал жабдық жалға алынды: жалдау 
мерзiмiнiң басында оның стып-өткiзу құны 100000 теңге, ең төменгi жалдық 
төлемнiң дисконтталған құны – 125000 теңге, құрал- жабдық баланста сатып-
өткiзу құнымен көрсетiледi – 100000  теңге. Келешек жалдық төлемдер 
бойынша мiндеттемелер – 100000теңге. 25000 теңге мөлшерiнде төленетiн 
сый ақы  ағымдағы шығыс ретiнде танылады.  
 Ең төменгi жалдық төлем дегенiмiз - жалдау мерзiмi iшiнде жалға 
алушы жүзеге асыруға тиiстi төлемдер (жалға берушi төлеуге тиiстi 
салықтардың  және қызметтердiң құнын алып  тастағандағы), сонымен бiрге:  
жалға алушы жағынан – кепiлдендiрiлген кез-келген сомалар. Жалға берушi 
жағынан – жалға алушы жалға берушiнi кепiлдендiрген кез келген қалдық 
құн. 
 Төлемнiң әрбiр  кезеңі бойынша төленуге тиiстi ең төменгi жалдық 
төлемдi анықтау үшiн төмендегi формула пайдаланылады: 
 
                                      P = K*N / 1- (1+N)t  
  
P- кезең сайын төленуге тиiстi ең төменгi жалдық төлемдер  
N- жалға алушының қарызға алған капиталына қарастырылған пайыздық 
ставка немесе өспелi пайыздық ставка 
К – жалға алынған мүлiктiң сатып-өткiзу құны 
  t-төлем мерзiмдерiнiң саны 
Мысалы, «Арай» ЖШС-i мен «Жеңiс» акционерлiк қоғамы төмендегi 
шарттар бойынша  қаржыландырылған жалдау келiсiм шартын  жасады:  
1. жабдық 5 жыл мерзiмге жалға алынды 
2. жалдау мерзiмiнiң басында жабдықтың сатып-өткiзу құны – 110000теңге 
3. жалдау мерзiмiнiң соңында меншiк құқығы жалға берушiде қалады 
4. жабдықтың кепiлдендiрiлмеген қалдық құны (жалдаудың бас кезiнде 

анықталған) 10000 теңгенi құрайды. 
5. Жалға алушы жабдықты 100000 теңге құнымен есепке алады. 
6. Қарастырылған пайыздық ставка – ең  төменгi жалдық төлемнiң 

дисконтталған құнын анықтау үшiн алынатын дисконт ставкасы– 12,5 
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Жоғарыдағы формуланы пайдалана отырып, жалға алушы «Арай» ЖШС – 
нде төлемнің әрбір кезеңі бойынша төленуге тиісті ең төменгі жалдық 
төлемді анықтауға болады. 
                      

 

P= K x N = 100000 x 12.5 = 100000 x 0.125 = 12500 = 1-(1+N)-t 1-(1+12.5)-5 1-(1+0.125)-5 1-(1.125)-5 

 

= 12500 = 12500 = 12500 = 25000 
1- 1 1-0.5 0.5 

 1.8     
 
Жалдау шартын кестеде көрсетуге болады. 
Ең төменгi жалдық төлемдi есептеу 
 

Кезең Жабылмаған 
жалдық 

мiндеттемелер 

Ең төменгi 
жалдық 

төлемдер 

Қарастырылған 
пайыздық ставка 

бойынша сый-
ақы – 12,5 

Жалдық 
мiндеттемелердi 

жою үшiн 
жасалынған 

төлемдер (бағана 3-
бағана -4) 

1 2 3 4 5 
1-шi жыл 
2-шi жыл 
3-шi жыл 
4-шi жыл 
5-шi жыл 

х 

100000 
75000 
59375 
41797 
22022 

х 

25000 
25000 
25000 
25000 
25000 
125000 

0 
9375 
7422 
5225 
2978 
25000 

25000 
15625 
17578 
19775 
22022 
100000 

 
         Келтiрiлген мысалға сәйкес жалға алынған мүлiк үшiн жалға алушы 
125000 теңге мөлшерiнде ең төменгi жалдық төлемдi жыл сайын 25000 
теңгеден төлеп отыруға кепiлдiк берген. 
Сый ақыларды төлеу бойынша шығыстар қарастырылған немесе  әрбiр есептi 
кезеңнiң жойылмаған жалдық мiндеттемелерiнiң құндарына  қолданылатын 
өспелi пайыздық ставка негiзiнде (жалдау келiсiм – шартын жасаған кезде 
қайсысының  пайдаланылғандығына байланысты )анықталады. 
Мысалы: жоғарыдағы кестеде келтiрiлген мәлiметтер бойынша (төртiншi 
бағана) қарастырылған пайыздық ставка негiзiнде төлем мерзiмдерi бойынша 
сый-ақы төлеу былайша есептелiнедi: 
 
2-шi жылда – 9375 теңге (75000*12,5):100 
3-шi жылда – 7422теңге (59375*12,5): 100 
4-шi жылда – 52225 (41797*12,5): 100 
5-шi жылда – 2978 (22022*12,5)=2978 
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 Жалдау кезiнде қарастырылған пайыздық ставка – ең төменгi жалдық 
төлемдi  айқындау үшiн жалдаудың бас кезiнде мүлiктiң дисконтталған 
құнын  сонымен бiрге жалдаудың бас кезiнде ағымдағы құны бойынша 
кепiлдендiрiлген қалдық құнды анықтаушы дисконт ставкасы. 
 Егер қарастырылған пайыздық ставканы анықтау  мүмкiн болмаса, 
жалдаушы қарызға алған капиталға өспелi пайыздық ставка пайдаланылады. 
Жалдаушының қарызға алған капиталына өспелi пайыздық ставка осы 
сияқты жалдау үшiн жалдаушы төлеуге тиiстi пайыздық ставка алу кезеңiнде 
несиенi пайдаланғаны үшiн жалдаудың бас кезiнде жалға алушы 
қабылдайтын ставка. Мысалы, жалға алушы мүлiктi өз меншiгiне ағымдағы 
құны бойынша – 100000 теңгеге  сатып алу үшiн банктен  10 пайыздық 
жылдық төлеммен несие алды. 
Жалдау келiсiм – шартын жасау кезiнде ең төменгi жалдық төлемдердi 
анықтау үшiн қарастырылған пайыздық ставканы айқындау мүмкiн болмады. 
Сондықтан жалдау келiсiм-шартында 10 пайыз мөлшерiнде жалға алушының 
қарызға алған капиталына өспелi пайыздық ставканы пайдалануға болады. 
Жалдық мiндеттемелердi жою (жабу) үшiн жасалынатын төлем ең 
төменгi жалдық төлемдер мен сый-ақы төлеу бойынша шығыстардың 
арасындағы айырма ретiнде анықталады. Мысалы, жоғарыдағы «Ең төменгi 
жалдық төлемдi есептеу» кестесiндегi 5-шi бағананың мәлiметтерi бойынша  
тиiстi кезеңдердегi жалдық мiндеттемелердi жою үшін  мынадай төлемдер 
жасалынды: 
2-шi жылда – 15625 теңге (25000-9375) 
3-шi жылда – 17578теңге (25000-7422) 
4-шi жылда – 19775теңге (25000-5225) 
5-шi жылда – 22022теңге (25000-2978) 
 Жалға алынған активтер бойынша тозуды есептеудi жалға алушы 
жүзеге  асырады. Амортизация  және сый – ақы төлеу бойынша шығыстар 
жалдаудың бүкiл мерзiмiндегi әрбiр  кезеңде есепке алынады. 
 Егер жалдау мерзiмiнiң аяғында меншiк құқығы жалға алушыға 
ауысатындығына жеткiлiктi сенiм болмаса, онда активтi жалдау немесе оның 
тиiмдi пайдалану мерзiмдерiнiң ең қысқасының iшiнде актив бойынша 
тозудың барлық сомасы есептелуге тиiстi. Мысалы, «Мерей» ЖШС-гi 
«Арай» акционерлiк қоғамының жабдығын 5 жыл мерзiмге жалға алды. 
Келiсiм-шарттары бойынша жалдау қаржыландырылған жалдау ретiнде 
танылады. Жабдықтың тиiмдi пайдалану мерзiмi 8жыл. Келiсiм – шартта  
меншiк құқығы жалға алушыға ауысатындығы қарастырылмаған сондықтан 
тозу жалдау мерзiмi ішінде жабдықтың баланста есепке алынған құнына 
(100000теңге) және жалдау мерзiмiне бiрқалыпты есептеу тәсiлi бойынша 
жылына 20 пайызбен  есептеледi.  

Жалға алушыда қаржыландырылған жалдауға алынған активтер 2410 
«Негізгі құралдар» шоттының  (аралық шоттарды  көрсете отырып) дебетiнде  
және 4150 «Жалдау бойынша ұзақ мерзімді борыштар» шотының кредитiнде 
көрсетiледi. Жалға алынған активтер үшiн төленуге тиiстi  сый-ақы (пайыз) 
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сомасына 7320 «Қаржыландырылған жалдау ройынша пайыздарды төлеу 
шығыстары» шоты дебеттелініп  4160 «Төленуге тиісті ұзақ мерзімді 
сыйақылар» шоты кредиттелiнедi 
 Тиiстi  қаражат сомасы әрбiр есептi кезеңде жалға берушiге аударылған 
кезде 4150 шоты – жалға алынған мүлiктiң құнын өтеуге қатысты сомаға, 
4160 шоты – сый ақы төлеу бойынша шығыстар сомасына  дебеттелiнедi 
және «Ақша қаражаттары»  бөлiмшесінiң шоттары кредиттелiнедi. 
Қаржыландырылған жалдау шарты бойынша жалдаушы жалға  алынған 
активтiң тозуын есептеудi жүзеге асырады. Жалға алынған активтiң 
кәсiпорынның шаруашылық қызметiнiң қай салада пайдаланылатындығына 
байланысты есептелген тозу сомасына  мына шоттар дебеттелiнедi: 8410– 
егер негiзгi құралдар өндiрiс саласында пайдаланылатын болса, 7110- егер 
негiзгi құралдар сатып-өткiзу процессiне пайдаланылатын болса, 7210- егер 
негiзгi құралдар жалпы шаруашылық және әкiмшiлiк басқару мақсаттарына 
пайдаланылатын болса және 2420 «Негізгі құралдардың амортизациясы» 
шотының тиiстi аралық шоттары кредиттелiнедi. 
Қаржыландырылған жалдау операцияларының есебін    төмендегi мысал 
арқылы қарастырып көрейiк. 
 Шаруашылық жүргiзушi субъектiлердiң арасында құрал – жабдықты 
жалдау бойынша  төмендегi келiсiм-шарт жасалынды: Құрал жабдық  5 жыл 
мерзiмге жалға алынды; жалдық төлем бойынша есептеулер әрбiр  жылдың 
аяғында жүзеге асырылады; жалдаудың  бас кезiнде жабдықтың ағымдағы 
құны – 220000 теңгенi, бастапқы құны – 230000теңгенi, жинақталған 
амортизация сомасы-10000теңгенi құады; жалдаушы  қарастырылған 
проценттiк ставка 8 пайызды құрайды; жалдау мерзiмiнiң аяғында 
жабдықтың дисконтталған құны – 250000 теңгеге тең болады; жалдау 
мерзiмiнiң басында анықталған жабдықтың кепiлдiк берiлген қалдық құны  
20000 теңгенi құрайды; жалдау мерзiмiнiң соңында жабдықтың жалға 
берушiге қайтарылуы көзделедi; жалға алушының есеп саясатында тозуды 
бiрқалыпты әдiс бойынша есептеу қарастырылған. Төмендегi кестеде екi 
жақты келiсiм шарт қарастырылған. 
Шарттар бойынша жалдық  төлемдердiң және сый-ақылардың сомасын 
анықтаймыз: 
 

Кезең Жабылмаған 
жалдық 

мiндеттеме- 
лер 

Ең 
төменгi 
жалдық 

төлемдер 

Қарастырыл-
ған пайыздық 
ставка бойын-
ша сый-ақы – 
8% 

Жалдық мiндет-
темелердi жою 
үшiн  жасалынған 
төлемдер 
(бағана3-бағана4) 

Есептелген 
амортизация 
сомасы 

1-шi жылы 
2-шi жылы 

3- шiжылы 
4-шi жылы 
5-шi жылы 

200000 
166000 
129280 
89622 
46792 

50000 
50000 
50000 
50000 
50000 

16000 
13280 
10342 
7170 
3208 

34000 
36720 
39658 
42830 
46792 

40000 
40000 
40000 
40000 
40000 

Барлығы:  250000 50000 200000 200000 
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Келiсiм шартқа сәйкес жалға алынған мүлiк үшiн жалдаушы кепiлдендiрген 
250000 теңге ең төменгi жалдық төлем сомасы жыл сайын 50000теңге 
мөлшерде төленедi. 
Бұл операциялар бойынша жалға алушының бухгалтерлiк есебiнде төмендегi 
бухгалтерлiк жазулар орындалады: 
 
 

Реттiк 
номерi 

Шаруашылық операцияларының мазмұны Сомасы 
теңге 

Шоттар 
кореспонденциясы 

ДТ КТ 
1 2 3 4 5 
1. Бес жыл мерзiмге жалға алынған құрал жабдық 

қабылданды: 

- құрал-жабдықтың келiсiм бағасына 
 
 
 
 

 
 

220000 
 
 
 
 

 
 
2410 
жалға  
алынған 
негізгі 
құрал-
жабдық 
аралық 
шоты 
 

 
 

4150 
 
 
 

2. Жалдау келiсiм-шарты бойынша сый-ақы 
(процент) есептеледi: 
 

 
5000 
 
 

 
7320 

 
4160 

 
3. 

 
Жалға берушiге жалдық төлем сомасы 
аударылды  

 
200000 
 
 
 

 
4150 

 
 

 
1030 

 
 

4.  Жалға алынған құрал-жабдық үшiн сый-ақы  
(жалдық процент) сомасы жалға берушiге 
аударылды: 
 

 
50000 
 
 

 
        4160 
 

 

 
1030 

 
 

5. Жалға алынған құрал-жабдық бойынша 
жалдаудың барлық кезеңiне амортизация 
есептелдi 

 
200000 

 
8410 

 
2420 

6. Жалға алынған құрал-жабдық  жалға берушiге 
қайтарылды: 
- есептелiнген амортизация сомасына 
- кепiлдендiрiлмеген қалдық құн сомасына 

 
 
200000 
20000 
 

 
 
         2420 
         4150 

 
 
2410 
2410 

 
4.3 Қаржыландырылған талдаудың жалға берушідегі есебі 

 Жалға берушiнiң бухгалтерлiк есебiнде жалға берiлген мүлiктердiң 
құны дебиторлық борыш ретiнде көрсетiледi. 
Келiп түскен ең төменгi жалдық  төлемдердi жалға берушi жалға  берiлген 
активтiң құнының қайтарылуы және табыс алу ретiнде қарастырады 
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 Мүлiктi жалға беруден алынған табысты есепке алу (тану) жүйелi 
негiзде көрсетiледi. 
 Төлем мерзiмi бойынша табыс қарастырылған проценттiк ставка 
бойынша есептеледi. Кепiлдендiрiлген қалдық құн дегенiмiз- жалдаудың 
бас кезiнде анықталған жалға берiлген мүлiтiң қалдық құнының сатып 
өткiзiлуiн жалға берушi кепiлдендiрмеген  бiр бөлiгi. 
 Жалдауға салынған жалпы күрделi салым – жалға берушi алған 
қаржыландырылған жалдау бойынша ең төменгi жалдық төлемнiң жиынтық 
сомасы мен мүлiктiң кепiлдендiрiлмеген қалдық құнының қосындысы. 
Мысалы, ең төменгi жалдық төлемдi есептеу кестесiнде келтiрiлген 
мәлiметтерге  сәйкес (3 бағана) жалдаудың барлық мерзiмi үшiн жалға 
берушi алатын ең төменгi жалдық төлем 125000 теңгенi құрайды.   Жалдау 
мерзiмi бiткеннен кейiнгi кепiлдендiрiлмеген қалдық құн – 10000 теңге. 
Жалдау мерзiмi бiткен кездегi жалға берушiнiң жалдауға салған жалпы 
күрделi салымы – 135000теңге (125000+10000)  

Сатып - өткiзiлмеген табыс- жалдауға салынған жалпы күрделi салым 
мен осы сәтте жалға берiлген мүлiк бойынша ең төменгi жалдық төлемнiң 
дисконтталған құнының айырмасы.  
 Жалдауға салынған таза күрделi салым – жалдауға салынған жалпы 
күрделi салым мен сатып-өткiзiлмеген табыстың айырмасы. Мысалы, 
жалдауға салынған жалпы күрделi салым 135000теңге. Жалдаудың бас 
кезiндегi сатып-өткiзiлмеген табыс 35000 теңге. Таза күрделi салым-
100000теңге (135000-35000). 
 Қаржыландырылған жалдау бойынша операциялардың есебiн жүргiзу 
үшiн жалға берушiде төмендегi шоттар пайдаланылады: 
2160 «Жалдау бойынша ұзақ мерзімді борыштар»шоты  
2170 «Алынуға тиісті ұзақ мерзімді сыйақылар» шоты 
6130 «Қаржылық жалдаудан алынған табыстар»шоты. 
  Жалға берiлген активтердiң құны бухгалтерлiк есепте дисконтталған 
құны бойынша алынуға тиiстi жалдық мiндеттемелер ретiнде, яғни жалға 
берiлген активтi пайдаланғаны үшiн жалдаушы төлейтiн сый-ақыны есепке 
ала отырып көрсетiледi. 
 Қаржыландырылған жалдау бойынша төлемдер жалға берушiде 
инвестицияланған капиталдың қайтарылуы және табыс алу ретiнде 
қарастырылады.  
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Жалғы берушінің бухгалтерлік есебінде қаржыландырылған жалға беру 
операциялары бойынша төмендегі бухгалтерлік жазулар орындалады:  
 

Реттiк 
номерi 

Шаруашылық операцияларының мазмұны Сомас
ы теңге 

Шоттар 
кореспонденциясы 

ДТ КТ 
1 2 3 4 5 
1. 
 
 
 

2. 
 

3. 

Бес жыл мерзiмге құрал жабдық жалға берілді: 

- құрал-жабдықтың баланстық құнына  
- жалға берілген құрал – жабдықтың  келісім – 

шартта көрсетілген құнына 
Жалдаудың барлық кезеңіне алынуға тиісті сый 
– ақы сомасына 
Жалданған мүліктің құнын өтеу бойынша 
жалдық төлем келіп түсті: 
1 – ші жылы  
2 – ші жылы  
3 – ші жылы  
4 – ші жылы  
5 – ші жылы  
 

 
220000 

 
220000 
 
50000 
 
 
34000 
36720 
39658 
42830 
46972 

 
7410 
 
2160 
 
2170 
 
 
1030 
1030 
1030 
1030 
1030 

 
2410 
 
6130 
 
4420 
 
 
2160 
2160 
2160 
2160 
2160 

  200000 1030 2160 
4. Төлемнің әрбір кезеңінде жалдық пайыз түрінде 

табыс есептелінеді (жалдық төлемдердің келіп 
түсуіне қарамастан) 
 - бiрiншi жылы  
 -екiншi жылда 
 -үшiншi жылы 
 -төртiншi жылы 
 - бесiншi жылы 

 
 
 
16000 
13280 
10342 
7170 
3208 

 
 
 

4420 
4420 
4420 
4420 
4420 

 

 
 
 
6130 
6130 
6130 
6130 
6130 

 Барлық есептелген пайыз түріндегі табыс 
сомасы 

50000 4420 6130 

5. Жалдық пайыз келіп түсті: 
-     бірінші жылда 
- екiншi жылда 
- үшiншi жылы 
- төртiншi жылы 
-      бесiншi жылы 

 
16000 
13280 
10342 
71170 
3208 

 
1030 
1030 
1030 
1030 
1030 

 
2170 
2170 
2170 
2170 
2170 

6. Жалдау мерзімінің аяғында құрал – жабдық 
жалға берушіге қайтарылады: 
- есептелінген амортизация сомасына 
- жабдықтың кепілдендірілмеген қалдық 

құнының сомасына 

 
 
200000 
20000 

 
 
2410 
2410 
 

 
 

2420 
2160 

 
                    4.4    Операциялық (ағымдағы) жалдаудың есебi 
 
 Операциялық жалдау дегенiмiз- қаражыландырылған жалдаудан басқа 
кез-келген жалдау. Операциялық жалдау кезiнде активке иелiк ету 
құқығымен байланысты тәуекедiк пен сый-ақы жалға берушiде қалады. 
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Сондықтан жалға берiлген активтер амортизацияланушы мүлiк ретiнде, ал 
алынған жалдық төлем жалдаудың барлық кезеңiнде табысқа қосылады. 
Яғни, ағымдағы жалдау жалға алушының мүлiктi  уақытша пайдалануы 
(иелiк етуi) болып табылады 
 Жалға берушiнiң бухгалтерлiк есебiнде жалға берiлген негiзгi құрал 
объектiсi 2410 «Негiзгi құралдар» бөлiмшесi шотының тиiстi аралық 
шоттарында негiзгi құралдардың құрамында есепке алынады. 
 Алынуға тиiстi жалдық төлемдер жасалынған  келiсiм-шарттарға 
сәйкес 1260 «Жалдау бойынша қысқа мерзімдік дебиторлық борыштар» 
шотының дебетi 6260 «Операциялық жалдаудан алынған табыс» шотының 
кредитi бойынша көрсетiледi. Егер жалға беру  кәсiпорынның қызметiнiң 
негiзгi түрі болса, онда 6010 шоты кредиттеледi. 
 Операциялық жалдауға берiлген мүлiк жалға берушiнiң бухгалтерлiк 
балансында көрсетiлетiн болғандықтан, амортизация есептеудi жалға берушi 
жүзеге асырады. Бұл операция 7450 «Операциялық жалдау бойынша 
шығыстар» шотының дебетi және 2420 «Негiзгi құралдардың 
амортизациясы»  шотының кредитi бойынша есепке алынады. Операциялық 
жалдауға берiлген мүлiк бойынша  амортизация есептеу кәсiпорынның есеп 
саясатына сәйкес жүзеге асырылады. Жалдық төлемнiң келiп түсуi тиiстi 
ақша  қаражаттары шоттарының дебетi және  1260 «Жалдау бойынша қысқа 
мерзімдік дебиторлық борыштар» шотының кредитi бойынша көрсетiледi. 
 Жалға алушы ағымдағы жалдау бойынша  жалдық төлем түрiндегi 
шығыстарды олар қай кезеңге жататын болса сол кезеңнiң  шығысы ретiнде 
есепке алады. 
Операциялық жалдау бойынша жалдық төлем жалға алынған актив 
кәсiпорын қызметiнiң қай саласында пайдаланылса, сол саланың 
шығындарына жатқызылады және ол бухгалтерлiк есепте 8410 «Үстеме 
шығыстар», 7110 «Өнімдерді сатып - өткізу және қызмет көрсету бойынша 
шығыстар» , 7210 «Әкiмшiлiк шығыстары» шоттарының дебетi 3360 
«Жалдау бойынша қысқа мерзімді борыштар» шотының кредитi бойынша 
көрсетiледi. 
  
                  Өз білімін тексеру сұрақтары 
 
         1.  Жалдау дегеніміз не? 
         2.  Жалдаудың қандай түрлері бар? 
          3.  Қаржыландырылған жалдаудың есебі қандай стандартпен реттеледі? 
         4.  Ең төменгі жалдық төлем дегеніміз не? 
         5.  Кепiлдендiрiлген қалдық құн дегенiмiз не? 
         6.  Жалдауға салынған жалпы күрделi салым деген не? 
         7. Жалдауға салынған таза күрделi салым деген не? 
         8. Операциялық жалдаудың мәнін ашып көрсетіңіз 
         9. Жалға алынған мүлік қандай құнмен есепке алынады? 
         10.Қаржыландырылған жалдаудың мәнін ашып көрсетіңіз 
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             Өзіндік жұмыстарды орындау үшін берілген тапсырма 
 

Тапсырманы орындау үшін берілген мәліметтер: 
«Арай» ЖШС – і мен «Жеңіс» акционерлік қоғамы төмендегі шарттар 

бойынша қаржыландырылған жалдау келісім – шартын жасады: 
Жабдықты «Арай»  ЖШС – і 5 жыл мерзімге жалға алды: Жалдау 
мерзімінің басындағы жабдықтың сатып - өткізу құны – 110000 теңге; 
жалдау мерзімінің аяғында меншік құқығы жалға берушіде қалады; 
жабдықтың кепілдендірілмеген қалдық құны (жалдаудың бас кезінде 
анықталған) 10000 теңгені құрайды; жалға алушы жабдықты 100000 теңге 
құнымен есепке алады; қарастырылған пайыздық ставка – ең төменгі 
жалдық төлемнің дисконтталған құнын анықтау үшшін алынатын дисконт 
ставкасы – 12,5%. 

Тапсырма: 
А) Екі жақты келісім – шартта қарастырылған шарттар бойынша 

жалдау мерзімінің әрбір кезеңіне жалдық төлемдердің және сый 
ақылардың сомасын анықтаңыз. Ол үшн ең төменгі жалдық төлемді 
есептеу кестесін пайдаланыңыз; 

Ә) Қаржыландырылған жалдауға мүлікті (жабдықты) беру бойынша 
операцияларды жалға берушінің бухгалтерлік есебінде көрсетіңіз; 

Б) Қаржыландырылған жалдау шарты бойынша мүлікті (жабдықты) 
жалға беру операцияларын жалға алушының бухгалтерлік есебінде 
көрсетіңіз. 
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            5. 1  Ықпал ету дәрежесі бойынша үлестік құралдарды жіктеу.  
                             Елеулі ықпал ету  критерийлері 
 
Үлестік құрал дегеніміз – барлық міндеттемелерді алып тастағаннан 

кейінгі қалатын кәсіпорын активтеріне үлестік құқықты растайтын кез - 
келген келісім - шарт . 
    Үлестік бағалы қағаздар иелік ету үлесін айқындайтын бағалы қағаздар 
болып табылады. Оларға қарапайым акциялар, артықшылығы бар акциялар 
жатады. Үлестік бағалы қағаздар сатып алынған кезде олардың құнына  
сатып алу бағасы және брокерге төленетін сыйақы мен сатып алуға 
байланысты басқа да төлемдер кіреді. 
     Бағалы қағаздар сатылып алынғаннан кейінгі инвестициялардың есебі, 
әдетте бір кәсіпорынның басқа кәсіпорынның (инвестиция салынған 
компанияның)  қарапайым акцияларындағы үлестік қатысу дәрежесімен 
анықталады.  
     Бір корпорацияның басқа компанияның қарапайым акцияларына 
инвестиция салуы инвестор иеленетін компанияның дауыс құқығы бар 
акцияларының пайызына сәйкес жіктелуі мүмкін: 
  Акциялардың 20% - нан аз мөлшерде иелік ету – инвестордың үлесі аз, 

яғни ықпал ету деңгейі өте төмен немесе жоқ. 
 Акциялардың 20%- нан 50% - на дейін иелік ету – инвестор елеулі 

ықпал етеді. 
 Акциялардың 50% - нан жоғары мөлшерде иелік ету – инвестор 

бақылаушы пакетті иеленеді. 
Иелік ету (ықпал ету) деңгейі үлестік бағалы қағаздарға салынған 

инвестициялардың есебін жүргізу әдісін анықтайды. 
 
Иелік ету 0%         →       20%            →         50%         →         100% 
пайызы  
 
Ықпал ету                  Өте төмен                   Елеулі             Бақылау жасау  
деңгейі                        немесе жоқ                                         мүмкіндігі 
 
Бағалау                       Әділетті құн            Үлестік             Қаржылық 
әдісі                              (құн) әдісі               қатысу              есептіліктің 
                                                                       әдісі                  біріктірілуі 

    Демек, үлестік бағалы қағаздар бойынша есеп жүргізу мен қорытынды 
есепті құру ықпал ету деңгейі мен бағалы қағаздардың түріне байланысты 
болады. 
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Үлестік бағалы қағаздардың категориялары бойынша есебі және олардың 
қорытынды есептілікте көрсетілуі. 

 
Категория Бағалау әдісі Иеленуден алынған 

бөлінбеген пайда немесе 
зиян 

Пайдаға басқа да 
ықпал ету 

20%- дан төмен 
иелік ету: 
1.Сатып - өткізуге 
арналған қолда бар 
үлестік бағалы 
қағаздар 
2. Саудалық бағалы 
қағаздар 
 
 
 
20%-дан 50%-ға 
дейін иелік ету 
 
 
50%-дан жоғары 
иелік ету 

 
 
Әділетті құн 
немесе құн 
әдісі 
 
Әділетті құн 
немесе құн 
әдісі 
 
 
Үлестік қатысу 
әдісі 
 
 
Біріктіру 
(қаржылық 
есептілікті 
әдісі) 

 
 
Таза пайда немесе 
капиталға есепке алынады 
 
 
Таза пайдаға есепке 
алынады 
 
 
 
Есепке алынбайды 
(танылмайды) 
 
 
Есепке алынбайды 
(танылмайды) 

 
 
Дивиденд 
хабарланады; 
сатудан пайда 
немесе зиян 
Дивиденд 
хабарланады; 
сатудан түсетін 
пайда және шеккен 
зиян 
Инвестиция 
салынған 
компанияның таза 
пайдасындағы үлес 
Қолданылмайды 

 
Акциялардың 20 пайызынан аз бөлігіне салынған инвестициялардың 

есебі. 
Үлестік қатысу 20 пайыздан төмен болған кезде инвесторлардың инвестиция 
салынған кәсіпорынның қызметіне ықпалы өте аз немесе жоқ болады деп 
пайымдалады. Мұндай жағдайда егер акциялардың нарықтық құны белгісіз 
болса, онда олар сатылып алынғаннан кейінгі кезеңдерде бухгалтерлік есепте 
сатып алу құны бойынша көрсетіледі. Бұл әдіс, әдетте  табыс ретінде есепке 
алынады, ал акциялар бойынша портфель сатып алу құны бойынша 
бағаланып көрсетіледі. Инвестордың бухгалтерлік есебінде сатып алынған 
акцияларды есепке алу үшін  2030 “Сатуға арналған  қолда  бар ұзақ 
мерзімді қаржылық инвестициялар” шоты пайдаланылады.           
Бағалы қағаз (акция) сатып өткізілмейінше таза табыс (пайда) немесе зиян 
есепке алынбайды. 
  Мысалы: «Бірлік» корпорациясы «Арман» компаниясының 
номиналдық құны 1000теңге тұратын 10 000 акциясын 150 000 теңгеге сатып 
алды. «Бірлік» корпорациясының бухгалтерлік есебінде мынадай жазу 
орындалады: 
                      Дт                  Кт 
                            2030                  1030            -       150 000теңге  
     Компания – инвестор сатып алынған акциялар бойынша дивиденд түрінде 
табыс алады. 
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      Егер дивиденд сомасы бір есепті кезеңде хабарланып, келесі есепті 
кезеңде төленетін болса, онда инвестор бір уақытта есептелген дивиденд 
сомасына 1270 «Алынуға тиісті қысқа мерзімді сый-ақылар» шотында  
дебиторлық борышты және  6120 «Дивидендтер бойынша табыстар» 
шотында дивиденд бойынша табысты көрсетеді. 
      «Арман» компаниясы  2010 жылдың 1 – желтоқсанында әрбір акцияға 200 
теңге мөлшерінде дивиденд төлейтіндігін және оны 2011 жылдың 15 
қаңтарында жіберетіндігін хабарлады. 
     «Бірлік» корпорациясының бухгалтерлік есебінде мынадай жазулар 
орындалады: 
 01.12.2010ж.     
                                  Дт                    Кт 
                                 1270                 6120              -      200 000 теңге 
          15.01.2011ж 
                                  Дт                    Кт 
                                 1030                  1270              -      200 000 теңге 
 

2011 жылғы 1 – қаңтарда «Бірлік» корпорациясы «Арман» 
компаниясының 500 акциясын сатып өткізді делік (әрбір акцияның бағасы 
1100 теңге). «Бірлік» корпорациясында бағалы қағаздың есептен шығарылуы 
төмендегі жазу арқылы көрсетіледі: 

1.                                                                                Дт             Кт 
  1030 “Ағымдағы банк шоттарындағы  
                ақша қаражаттары”                                     550 000  
               6210 “Активтерді есептен  
              шығарудан алынған табыстар”                                       550 000 
                                         

2.                                                                                Дт                   Кт 
   7410 “Активтердің  есептен  
             шығуы бойынша  шығыстар”                       500 000 
                     2030 “Сатуға арналған қолда  
                     бар ұзақ мерзімді қаржылық инвестициялар”           500 000 
 
             5. 2   Қауымдасқан (ассосацияланған ) ұйымдарға     салынған  

инвестициялардың  есебі  (БЕХС 28) 
   

                                   Бухгалтерлік есептің  28 « Қауымдасқан (ассоциацияланған ) 
ұйымдарға салынған  инвестициялардың  есебі» деп аталатын халықаралық 
стандартына сәйкес  қауымдасқан (ассоциацияланған) ұйым  дегеніміз – 
шаруашылық қызметіне инвестор елеулі ықпал ететін, бірақ еншілес те, 
біріккен де емес ұйым.            

        Елеулі ықпал ету деп – инвестиция салынған ұйымның қаржылық 
немесе операциялық саясаты бойынша шешім қабылдауға қатысу 
мүмкіндігін айтады. 
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       Егер инвестор тікелей немесе өзінің еншілес кәсіпорындары арқылы 
инвестиция салынған кәсіпорынның таза активтеріне (капиталына) иелік ету 
құқығының  20 немесе  одан көбірек пайызын (50 пайызға дейін) иемденетін 
болса, онда инвестор елеулі ықпал етеді деп пайымдалады. Ал, егер, 
керісінше инвестордың тікелей немесе өзінің еншілес кәсіпорындары арқылы 
инвестиция салынған кәсіпорынның капиталына (таза активтеріне) иелік ету 
құқығы 20 пайыздан төмен болса, онда инвестор елеулі ықпал ету құқығына 
ие бола алмайды.  
        Жоғарыда аталған стандартқа сәйкес инвестордың елеулі ықпал етуі 
төмендегі тәсілдердің біреуін немесе бірнешеуін қолдану арқылы жүзеге 
асырылады: 
           1. Инвестиция салынған ұйымның директорлар кеңесінде инвестордың  

 өкілдігінің болуы; 
          2. Инвестиция салынған ұйымның қаржы , операциялық, басқару , есеп 
жүргізу саясатына  инвестордың қатысуы; 
         3. Инвестор мен инвестиция салынған ұйым арасында елеулі      
операциялардың болуы; 
         4.  Басқарушы кадрларды айырбастау мүмкіндігі;                      
         5.  Маңызды техникалық ақпараттармен қамтамасыз ету. 
       Бухгалтерлік есептің  28 « Қауымдасқан (ассоциацияланған ) ұйымдарға 
салынған  инвестициялардың  есебі» деп аталатын халықаралық стандартына 
сәйкес  қауымдасқан ұйымдарға салынған инвестициялардың есебі үлестік 
қатысу әдісі бойынша жүргізіледі. 
  
                    5. 3  Үлестік қатысу әдісінің қолданылуы.  
  
      Егер компания басқа кәсіпорынның барлық шығарған  акцияларының 
20%- нан 50% - на дейін сатып алса, онда инвестор инвестиция салынған 
кәсіпорынның қызметіне елеулі ықпал ету мүмкіндігіне ие болады. Мұндай 
жағдайда инвестициялардың есебі үлестік қатысу әдісінің көмегімен 
жүргізіледі. 
     Үлестік қатысу әдісін пайдалану кезінде компания – инвестор дивиденд 
төленсе де, төленбесе де инвестиция салынған компанияның таза 
табысындағы өзінің үлесін анықтауға тиісті. Себебі компания – инвестор 
дивиденд төлеу туралы мәселені шешуге қатыса алады және де сөйте отырып 
инвестиция салынған кәсіпорынның бұл мәселені шешуіне ықпал ету 
жолымен өзінің таза табысын реттей алады. 
 Үлестік қатысу әдісі төмендегі белгілерімен сипатталады: 
   1.   Сатып алу сәтінде инвестиция сатып алу құны бойынша еспке 
алынады; 
   2. Инвестиция салынған кәсіпорынның таза табысындағы (пайдасындағы) 
инвестордың үлесін инвестициялардың баланстық құнының өсуіне, ал 
зиянындағы үлесін – инвестицияның баланстық құнының төмендеуіне 
жатқызады. 
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   3.  Алынатын дивидендтердің сомасын инвестор инвестицияның 
баланстық құнының төмендеуіне жатқызады. 
    Үлестік қатысу әдісі бойынша инвестицияларды есепке алу 2210 «Үлестік 
қатысу әдісімен есепке алынатын инвестициялар» шотында, ал инвестиция 
салынған кәсіпорынның таза табысындағы (пайдасындағы) инвестордың 
үлесін есепке алу 6410 «Қауымдасқан ұйымдардың пайдасындағы үлес» 
шотында жүргізіледі 
        Мысалы: «Арман» АҚ 2009 жылғы 1 қаңтарда «Бөбек» АҚ- ның 
айналымдағы акцияларының 25 пайызын, яғни 1800 акцияның 450- н  67500  
теңгеге сатып алды.  
                 Бұл операцияға төмендегі бухгалтерлік жазу орындалады:                                                                                                                                                                                          
 Дт                  Кт 
                                        2210               1030                67 500 теңге 
         Жылдың аяғында «Бөбек» акционерлік қоғамы 40 мың теңге 
мөлшерінде таза табыс алды және 15 мың теңге мөлшерінде дивиденд 
есептелінді.                       Дт              Кт 
                                      2210              6410                10 000 теңге 
                                      1030              2210                   3750 теңге 
      Инвестицияны сатып алу сәтінде олар бухгалтерлік есепте  сатып алу 
құнымен көрсетіледі (67 500 теңге). «Бөбек» акционерлік қоғамының таза 
табысындағы инвестордың үлестік қатысуы 10 000 теңгені құрайды (40 000 * 
25% : 100). Осы сомаға «Арман» акционерлік қоғамы инвестицияларының 
баланстық құны өседі және үлестік қатысудан алынған табыс ретінде 
танылады. Дивидендтің хабарланған сомасы 3750 теңге (15 000 * 25% : 100) 
инвестицияның баланстық құнын төмендетеді. Сөйтіп,  2010 жылдың 1 
қаңтарына инвестициялардың құны 73 750 теңгені құрайды (67 500 теңге + 
10 000 теңге – 3750 теңге). 
 Егер инвестиция салынған компания шаруашылық қызметінің 
нәтижесін есепті жылы зиянмен аяқтаған болса, онда инвестор ол 
компанияның зиянындағы өзінің үлестік қатысуын мойындайды, яғни есепке 
алады. Мұндай кезде инвестиция салынған компанияның зиянындағы 
инвестордың үлесіне инвестицияның баланстық құны төмендейді. 
Мысалы: «Бөбек» АҚ 2011 жылғы 1 қаңтарға 20 000 теңгеге зиянды көрсетті. 
Дивиденд есептелінген жоқ. «Арман» акционерлік қоғамы «Бөбек» 
акционерлік қоғамының зиянындағы үлесінің сомасына 5 000 теңгеге 
инвестицияның баланстық құнын  азайтады және оны үлестік қатысудан 
шеккен зиян ретінде 7610 «Қауымдасқан ұйымдардың зиянындағы үлес» 
шотына есепке алады.  
                       Бұл операцияға төмендегі бухгалтерлік жазу орындалады:                                                                                                                                                                                          
 Дт                  Кт 
                                          7610             2210    5000 теңге 
 
       Сөйтіп, 2012 жылғы 1 қаңтардағы инвестицияның құны 68 750 теңгені 
(73 750 теңге – 5 000 теңге) құрайды. 
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      Егер қауымдасқан ұйымның зиянындағы инвестордың үлесі 
инвестицияның баланстық құнына тең немесе одан жоғары болса, онда 
зияндағы үлес инвестицияның баланстық құнын төмендетеді, ал 
инвестицияның құнынан асып кеткен сома баланстан тыс көрсетіледі. 
инвестор тәуелді серіктестіктің таза табысындағы өзінің үлестік қатысуын 
тек таза табыстағы  оның үлесі таза зияндағы үлесіне тең болғанда ғана  
қайта көрсете алады.   

Әділетті құн әдісі мен үлестік қатысу әдісін салыстыру. 
 2010 жылғы 2 – қаңтарда «Әділ» компаниясы  «Мақсат» 
компаниясынан әрқайсысының құны 100 теңге тұратын 4800 акцияны 
(Мақсат компаниясының қарапайым акцияларының 20% - ы) сатып алды. 
Әділетті құн әдісі: Үлестік қатысу әдісі: 
 
           Дт            Кт                                                     Дт           Кт 
         2030         1030        480 000 т                         2210         1030   480 000 тг 
 
      «Мақсат» компаниясының 2010 жылғы таза табысы 200 000 теңгені 
құрады. «Әділ» компаниясының үлесі 20% немесе  40 000 теңге. 
 
Бухгалтерлік жазу                                         ДТ            КТ 
 Орындалмайды                                             2210          6410              40 000 тг.                                                                            
  
2010 жылдың 31 желтоқсанында «Мақсат» компаниясының 4800 
акцияларының әділетті құны (нарықтық құны) бір акцияға шаққанда 120 
теңге (немесе 576 000 теңге) 
Дт                 Кт                                                        Бухгалтерлік жазу 
2030             6150         96000                                    орындалмайды                                                                                                                                                                        

                 
2011 жылдың 28 қаңтарында «Мақсат» компаниясы 100 000 теңге 

мөлшерінде дивиденд төлейтіндігін хабарлады және төледі. «Әділ» 
компаниясына 20 000 теңге немесе 20%дивиденд келіп түсті 

 Дт                Кт                                                 Дт             Кт 
1030               6120       20 000                        1030           2210      20 000 
«Мақсат» компаниясы 2011 жылды 50 000 теңге зиянмен аяқтады. 

«Әділ» компаниясының үлесі 20% немесе 10 000 теңге 
Бухгалтерлік жазу Дт           Кт 
орындалмайды                                                    7610         2210      10 000 

 2011 жылдың 31 желтоқсанында «Мақсат» компаниясының 4800 
акцияларының әділетті (нарықтық бағасы) бір акцияға шаққанда 110 теңге 
болды (немесе 528 000 теңге) 
       
    Дт                Кт                                              Бухгалтерлік жазу орындалмайды 
   7330            2030          48 000 
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                         Өз білімін тексеру сұрақтары 
         

1. Үлестік құрал дегеніміз не? 
2. Үлестік құралдарға қандай бағалы қағаздар жатады? 
3. Қауымдасқан (ассосацияланған )  ұйымдарға     салынған  

инвестициялардың  есебі қандай стандартпен реттеледі?  
4. Елеулі ықпал ету деп нені айтады? 
5. Үлестік қатысу әдісі қандай  белгілерімен сипатталады? 
6. Әділетті құн әдісі қандай  белгілерімен сипатталады? 

              Өзіндік жұмыстарды орындау үшін берілген тапсырма 

1. Үлестік қатысу әдісін пайдаланып, «Бірлік» компаниясының 
төмендегі операцияларын бухгалтерлік есеп шоттарында бейнелеңіз: 
А) 2011 жылғы 1 қаңтарда «Нұр» компаниясының әрқайсысының 
бағасы 100 теңге тұратын 2000 акцияларын сатып алды.  Бұл  «Нұр» 
компаниясы акцияларының 30 пайызын құрайды; 
Ә) 2011 жылдың қаржылық нәтижесі бойынша «Нұр» компаниясының 
таза табысы 300000 теңгені құрайды. 
Б) «Нұр» компаниясының құрылтайшысына есептелінген дивиденд 
сомасы – 25000 теңге болды; 
В) 25000 теңге дивиденд қабылданды. 
2.    2010 жылғы 1 қаңтарда «А» компаниясы 750000 теңге мөлшерінде 
«Б» компаниясының айналымындағы акцияларының 20 пайызы үшін 
төлем жасады. Бұл елеулі ықпал етуші инвестиция ретінде 
қарастырылады. Сатып алған күнге «Б» компаниясының  бухгалтерлік 
балансында 3000000 теңге таза актив көрсетілді. Сатып алу кезіндегі 
барлық бағаланбағандар гудвиллге апарылды. Оның қалған пайдалану 
мерзімі 10 жыл. 2010 жылы «Б» компаниясы 95000 теңге мөлшеріндегі 
табыс туралы хабарлады: 2011 жылы табыс 105000 теңге құрады. 50000 
теңге дивиденд сомасы 2011 жылы төленді. Осы мәліметтердің негінде 
2011 жылғы 31 желтоқсанға «А» компаниясының инвестициялық 
шотындағы қалдықты анықтаңыз. 
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6.1  БЕХС № 39 “Қаржылық құралдар: танылуы және бағалануы” 
 
Қаржылық құрал дегеніміз – бұл нәтижесінде бір уақытта бір 

кәсіпорында қаржылық актив, ал басқасында қаржылық міндеттемелер 
немесе үлестік құрал туындайтын кез келген келісім - шарт. 

Қаржылық құралдар көптеген ұйымдардың активтері мен 
міндеттемелерінің елеулі бөлігін құрайды. 
Қаржылық құралдарға жататындар: 

• бастапқы қаржылық құралдар (мысалы, ақша қаражаттары, 
жөнелтілген тауарлар үшін (көрсетілген қызметтер үшін) сатып 
алушылардың дебиторлық борыштары, егер оларды тек қаржылық 
емес құралдармен жабу жоспарланбаса (мысалы бартер бойынша), 
кредиторлық борыш, егер олар тек қаржылық емес құралдармен 
жабылады деп есептелмесе (мысалы тауар жөнелту, қызмет 
көрсету), сатылып алынған акциялар және басқа ұйым-дардың 
қарыздық міндеттемелері, алынған және берілген несиелер 
(қарыздар), шығарылған акциялар), вексельдер және облигациялар; 

• туынды қаржылық құралдар (мысалы, фьючерстік, форвардтық 
контрактылар, опциондар пайыздық және валюталық своптар). 

 
Қаржылық құралдар  ретінде танылмайтындар:  өздерінің сипаты 

бойынша келісім - шарттан тыс міндеттемелер (мысалы, бюджеттің және 
бюджеттен тыс қорлардың алдындағы міндеттемелер), алдын ала жасалынған 
төлемдер, операциялық жалдау, сондай - ақ қаржылық емес активтермен 
байланысты келісім -шарттық құқықтар. 

Халықаралық бухгалтерлік есеп жүйесінде қаржылық құралдардың есебін 
жүргізу мен қаржылық қорытынды есепте көрсету қаржылық есеп берудің 
халықаралық стандарттарымен (ҚЕХС) реттеледі: 

32 «Қаржылық құралдар: ақпараттарды ашып көрсету және тапсыру» деп 
аталатын қаржылық есеп берудің халықаралық стандарты 1995 жылы 
қабылданды. Ол қаржылық құралдарды капиталдың немесе міндеттемелердің 
құралы ретінде жіктеуге, осы құралдарға қатысты есеп саясаты жөніндегі 
ақпараттарды қаржылық есептілікте ашып көрсетуге қатысты мәселелерді 
анықтайды. 

39 «Қаржылық құралдар: танылуы және бағалануы» деп аталатын 
қаржылық есеп берудің халықаралық стандарты 2001 жылдан бастап 
пайдаланыла бастады. Бұл стандартта қаржылық құралдарды тану (есепке 
алу) және бағалау мәселелері қарастырылған. 
 
                 6.2  Қаржылық құралдардың жіктелуі 
 

Қаржылық есептіліктің  32, 39 - стандарттарына сәйкес барлық қаржылық  
құралдар үш топқа жіктеледі: 
 қаржылық активтер; 
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 қаржылық міндеттемелер; 
 үлестік құралдар. 
Қаржылық актив дегеніміз – ақша қаражаты болып табылатын, басқа 

кәсіпорыннан ақша қаражаттарын немесе басқа қаржылық активтерді алуға 
келісімдік құқық беретін, қаржылық құралды басқа кәсіпорынмен болашақта 
пайда табу  шартымен айырбастауға келісім - шарттық құқық болып 
табылатын, басқа кәсіпорынның үлестік құралы болып табылатын кез келген 
актив . 

Қаржылық есеп берудің 39 «Қаржылық құралдар: танылуы және 
бағалануы» деп аталатын халықаралық стандартына  сәйкес қаржылық 
активтер оларды баланста бағалау мақсаты үшін төмендегі категорияларға 
жіктеледі: 

• саудалық қаржылық активтер; 
• жабылғанға (жойылғанға) дейін ұсталынатын қаржылық активтер; 
• басқа кәсіпорынға берілген қарыздар (саудалар және дебиторлық 

борыштар); 
• сатып өткізу үшін қолда бар қаржылық активтер. 
Саудалық (сауда жасауға арналған) қаржылық активтер дегеніміз – ең 

бастысы бағаның қысқа мерзімді ауытқуы нәтижесінде пайда табу 
мақсатында сатылып алынған активтер. Қаржылық активті, егер ол 
құрылымы жағынан қысқа мерзімді келешекте пайда табуға ұмтылуы 
куәландыратын портфельдің құрамдас бөлігі болып табылатын болса, сауда 
жасауға арналған актив ретінде қарастыру керек . 
Жабылу (жойылу) мерзімі жеткенге дейін кәсіпорынның иелігінде болатын, 
белгіленген немесе анықталған төлемі және белгіленген жабылу (жойылу) 
мерзімі бар қаржылық активтер – жабылғанға (жойылғанға) дейін 
ұсталынатын қаржылық активтер болып табылады . 

Борышкерге тікелей ақша қаражаттарын, тауарларды беру, қызмет 
көрсету жолымен кәсіпорында жасалынатын қаржылық активтер (олар өте 
жақын уақытта немесе қысқа мерзімді келешекте тез қайтару мақсатымен 
берілетін жағдайларды қоспағанда) – кәсіпорын берген ссуда және 
дебиторлық борыш болып табылады.  

Сатып-өткізу үшін қолда бар қаржылық активтер – бұл, төмендегі 
категорияларға жатпайтын қаржылық активтер: 
 ссудалар және дебиторлық борыштар; 
 жабылғанға (жойылғанға) дейін ұсталынатын инвестициялар; 
 саудалық (сауда жасауға арналған) қаржылық активтер  

 
Категория Оған кіретіндер  

1. Саудалық қаржылық 
активтер 

Табыс алу мақсатында қар-
жылық активтерге қысқа 
мерзімгесалынған 
инвестициялар  

Акциялар 
Облигациялар 

2. Жабылғанға (жойыл-
ғанға) дейін ұсталынатын 

Белгіленген немесе анық-
талған табысы және 

Қарыздық қаржылық ак-
тивтер: 
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қаржылық активтер белгіленген жойылу мерзімі 
бар, басқа кә-сіпорынға 
берілген қа-рыз болып 
табылмай-тын, жойылу 
мерзімі жеткенге дейін 
кәсіп-орын сатып 
өткізбейтін қаржылық 
активтер 

- облигациялар; 
- вексельдер; 
- талап ету құқығын беру 

нәтижесінде алынған 
дебиторлық борыштар. 

3. Басқа кәсіпорындар-ға 
берілген қарыздар 

Борышкерге ақша қара-
жаттарын, тауарларды беру, 
қызмет көрсету нәтижесінде 
кәсіп-орында туындаған 
қар-жылық активтер 

- дебитормен қарым-
қатынастан туында-ған 
барлық дебитор-лық 
борыштар; 

- қарыз (несие) келі-сім-
шарты бойынша 
инвестициялар  

4. Сатып-өткізу үшін қолда 
бар қаржылық активтер 

Банктердегі депозиттік 
шоттарға салымдар 

Жоғарыда аталған үш 
категорияға кірмеген 
қаржылық активтер 

 
Қаржылық міндеттемелер дегеніміз – келісім – шарт бойынша ақша 

қаражаттарын немесе басқадай қаржылық активтерді басқа кәсіпорынға беру 
немесе келісім – шарт бойынша қаржылық құралдарды келешекте пайда таба  
алмайтын шартпен айырбастау жөніндегі кез – келген міндеттеме. 

Қаржылық активтерді бухгалтерлік баланста бейнелеу кезінде, олар 
категориялар бойынша ақпараттардың маңыздылығы принципін есепке ала 
отырып, жазылып көрсетіледі. 
 Қаржылық міндеттемелерге төмендегілер жатады: 
 саудалық операциялар бойынша кредиторлық борыштар; 
 төленуге тиісті вексельдер; 
 төленуге тиісті қарыздар бойынша борыштар; 
 төленуге тиісті облигациялар бойынша борыштар. 
Үлестік құрал дегеніміз – барлық міндеттемелерді алып тастағаннан 

кейінгі қалатын кәсіпорын активтеріне үлестік құқықты растайтын кез - 
келген келісім - шарт . 

 
                6.3  Қаржылық құралдардың танылуы және бағалануы 
 

Отандық кәсіпорындар үшін қаржылық құралдарды қаржылық есептілікте 
көрсетудегі маңызды мәселе – олардың дұрыс есепке алынуы (танылуы) 
және дұрыс бағалануы. 

Қаржылық есептіліктің 39 «Қаржылық құралдар: танылуы және 
бағалануы» деп аталатын халықаралық стандартына  сәйкес кәсіпорын 
қаржылық активтер немесе қаржылық міндеттемелерді сол қаржылық 
құралға қатысты келісім - шарт бойынша екі тараптың (жақтың) бірі болған 
кезде таниды (есепке алады). Яғни, кәсіпорын қаржылық активті сатып алу 
келісім - шартын жасаған кезде (мысалы, қарыз беру, үшінші жақтан бағалы 
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қағазды сатып алу келісім - шартын) оны қаржылық актив ретінде таниды 
(есепке алады). 

Қаржылық құралдарды бағалау оларды тану (есепке алу) сәтінде және 
одан кейін жүзеге асырылады. Қаржылық құралдарды есеп объекті-лерінің 
құрамына есепке алу сәті – операция орындалған мерзім. 

Қаржылық активті немесе Қаржылық міндеттемені кәсіпорын ең алғаш 
қандай құнымен тануға (есепке алуға) тиісті? 

Кәсіпорын қаржылық активті немесе қаржылық міндеттемені балансқа 
есепке алу кезінде нақты шығарылған шығын бойынша, яғни ол үшін 
берілген (активтің жағдайында) немесе алынған (міндеттеменің жағдайында) 
активтің әділетті құны бойынша бағалайды. 

39 «Қаржылық құралдар: танылуы және бағалануы» халықаралық 
стандартына  сәйкес әділетті құн дегеніміз – бір-бірінен тәуелсіз және бірін-
бірі жақсы білетін екі жақтың арасында келісім жасалу кезінде активті сатып 
алу немесе міндеттемені орындау үшін жеткілікті ақша қаражаттарының 
сомасы. 

Әділетті құн қаржылық активті сатып алуға немесе қаржылық 
міндеттемені қабылдауға тікелей жатқызылатын келісім жасау шығындарын 
есепке ала отырып анықтауға тиісті. 

Келісім жасау бойынша шығындарға төмендегілер жатады: 
        -   инвестиция жөнінде кеңес берушіге төлем жасау бойынша шығындар; 

  - қор биржаларының, дилердің, депозитарийлердің комиссиялық 
алымдары және басқа да комиссиялық алымдар; 

       - келісімді дайындау және жүзеге асырумен байланысты басқа да 
шығындар. 

Қаржылық активті ең алғаш тану (есепке алу) жіберілген төлемнің әділетті 
құнына келісім жасау бойынша шығындарды қосу арқылы жүзеге 
асырылады, ал қаржылық міндеттеменің танылуы алынған төлемнің әділетті 
құнынан келісім жасау бойынша шығындарды алып тастау арқылы жүзеге 
асырылады. 
 

Қаржылық активтер мен міндеттемелердің алғашқы танылуы (есепке 
алынуы) және бағалануы 

 
Есеп объектілерінің құрамына есепке алу 

 
Операция орындалған мерзім 

 
 

Бухгалтерлік баланста активтер мен міндеттемелердің құрамында 
 
 

Шығарылған шығындардың нақты құны бойынша, яғни алынған немесе 
берілген активтердің әділетті құны бойынша 
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Қаржылық активтерді есепке алынғаннан кейінгі кезеңдерде 
бухгалтерлік есеп шоттарында және қаржылық есептілікте бағалау тәртібі 
олардың әр түрлі категориялары үшін бірдей емес. 

Төменде көрсетілгендерден басқа қаржылық активтер шоттарда және 
қорытынды есеп  те әділетті құны бойынша көрсетіледі: 
      -  берілеген қарыздар; 
      -  жабылғанға (жойылғанға) дейін ұсталынатын қаржылық активтер; 
      -  әділетті құнын дұрыс анықтау мүмкін емес қаржылық активтер. 
 

Қаржылық активтерді есепке алғаннан кейінгі кезеңдерде оларды 
бухгалтерлік есеп пен қорытынды есепте көрсету кезінде бағалау әдістері 

 
Қаржылық 
активтердің 

категориялары 

Саудалық Жабылғанға 
дейін 

ұсталынатын 

Сатып-өткізу 
үшін қолда бар 

Берілген 
қарыздар 

Нарықтық қар-
жылық актив-
тер 

Әділетті құны 
бойынша 
(нарықтық ба-
ғасы бойын-ша) 

Амортизация-
ланушы өзін-дік 
құны бо-йынша 

Әділетті құны 
бойынша 
(нарықтық ба-
ғасы бойын-ша) 

Амортизация-
ланушы өзін-дік 
құны бо-йынша 

Әділетті құ-нын 
анықтау-ға 
болатын на-
рықтық емес 
қаржылық ак-
тивтер 

Әділетті құны 
бойынша 

Амортизация-
ланушы өзін-дік 
құны бо-йынша 

Әділетті құны 
бойынша 

Амортизация-
ланушы өзін-дік 
құны бо-йынша 

Әділетті құ-нын 
анықтау-ға 
мүмкіндігі жоқ 
нарықтық емес 
қаржы-лық 
активтер 

Өзіндік құны 
бойынша (бі-
рақ жалпы 
ондай жағдай 
орын ал-майды) 

Амортизация-
ланушы өзін-дік 
құны бо-йынша 

Өзіндік құны 
бойынша 

Амортизация-
ланушы өзін-дік 
құны бо-йынша 

 
Әділетті құнымен есепке алынбайтын қаржылық құралдар (жабылғанға 

дейін ұсталынатын облигациялар, вексельдер, берілген қарыздар) алғашқы 
танылуынан кейін тиімді пайыздық ставканы пайдалана отырып, 
амортизацияланушы құнымен бағаланады. 

Амортизацияланушы құн былайша анықталады: қаржылық активтің 
алғашқы танылу сәтіндегі құны минус қарыздың негізгі сомасының 
(пайыздың) төленуі плюс қаржылық құралдың бастапқы құны мен жабылу 
сәтіндегі құнының арасындағы айырмашылықтың жинақталған сомасы 
(амортизациясы) минус активтің құнсыздануынан болған зиян. 
Амортизацияланушы құнды есептеу нәтижесі Табыстар мен шығыстар 
жөніндегі есептілікте көрсетіледі. 

 Қаржылық құралдың алғашқы танылуы кезіндегі құны мен 
жабылу сәтіндегі құнының арасындағы айырманың амортизациясы тиімді 
пайыздық ставка бойынша есептеледі. 
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Тиімді пайыздық ставка есептелген болашақ ақша легін құралдың 
өмір сүреді деп күтілетін мерзімі бойына қаржылық активтің немсе 
міндеттеменің таза баланстық құнына алып келетін ставка. 

 
6.4  Инвестициялардың есебі. 

 
Қарыздық бағалы қағаздарға салынған инвестициялардың есебі; 
Үлестік бағалы қағаздарға салынған инвестициялардың есебі. 
 
Қарыздық бағалы қағаздарға салынған инвестициялар есебі 
  
Қарыздық бағалы қағаздар дегеніміз – бұл кәсіпорынмен кредиторлық 

қатынастарды көрсететін құралдар. Қарыздық бағалы қағаздарға мемлекеттік 
органдар шығарған бағалы қағаздар, муниципиалдық бағалы қағаздар, 
корпоративтік облигациялар, конвертацияланған қарыз, коммерциялық 
қағаздар және барлық қамтамасыз етілген қарыздық бағалы қағаздар 
енгізіледі.  

Қарыздық бағалы қағаздарға салынған инвестициялар бухгалтерлік 
есеп пен қаржылық қорытынды есеп беру мақсаты үшін үш үлкен 
категорияға бөлінеді.  
           -    а) Жабылуға (жойылуға) дейін ұсталынатын инвестициялар. 
           -  ә) Саудалық инвестиция – деген негізінен алғанда бағасындағы 
қысқа мерзімді айырмашылықтан табыс алу мақсатында жақын уақытта 
сатып өткізу үшін сатылып алынған және ұсталған қарыздық бағалы 
қағаздар.  
            -   б) Сатуға арналған қолда бар инвестициялар дегеніміз – жабылуға 
(жойылуға) дейін ұсталатын немесе саудалық бағалы қағаздар  ретінде 
ретінде қарастырылмаған қарыздық бағалы қағаздар.  

 
Қарыздық бағалы қағаздар категорияларының бухгалтерлік есептегі 

және қорытынды есеп берудегі өздеріне тән ерекшеліктері. 
 

Категория  Бағалау  Қайта бағалау  Табысқа басқадай әсері  

Жойылғанда 

(жабылғанға) дейін 

ұсталына-тын 

бағалы қағаздар 

Амортизация-

ланушы құн 

Есепке алынбайды  Проценттер (сыйақы) 

есептелген кезде сатып 

өткізуден пайдаға және 

зиян 

Саудалық бағалы 

қағаздар 

Әділетті (сатып 

өткізу құны) 

Таза табыстарға 

есепке алынды  

Процентттер (сыйақы) 

есептелген кезде; сатып 

өткізу-ден пайда және 

зиян; 
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Сатуға арналған 

бағалы қағаздар  

Әділетті (сатып 

өткізу) құны  

Таза табысқа есеп 

алынады немесе 

акционерлік 

капиталдың жеке 

компоненті ретін-де 

бөлінбеген таза 

табыс (зиян) 

Проценттер (сыйақы) 

есептелген кезде; сатып 

өткізуден пайда және 

зиян.  

 
          Әділетті құн деген - өзара келіскен жақтардың арасында ағымдағы 
операция кезінде қаржылық құрал айырбастала алатын сома.  
         Амортизацияланған құн – дисконттың   немесе үстеменің 
(сыйақының) амортизациясын есепке ала отырып бағалы қағаздар сатылып 
алынған сома.  
 

Жойылғанға (жабылғанға) дейін ұсталынатын бағалы  
қағаздардың есебі 

 
 Тек қарыздық бағалы қағаздар ғана жойылғанға (жабылғанға) дейін 
ұсталынатын бағалы қағаз ретінде  қарастырыла алады. Себебі үлестік 
бағалы қағаздардың жабылу (жойылу) мерзімі болмайды.  
Жабылғанға (жойылғанға) дейін ұсталынатын бағалы қағаздар 
амортизацияланушы құнымен көрсетіледі. 
 Кәсіпорын нарықтық пайыздық ставканы бақылай алмайтын 
болғандықтан, облигацияны шығарып сату мерзіміне олардың номиналдық 
және нарықтық ставкаларының арасында айырмашылықтар туындайды. 
Соның нәтижесінде, облигацияның шығарып сатылған құны оның 
номиналдық құнына барлық уақытта тең бола бермейді. 
 Бағалы қағаздарға  салынған инвестициялардың сатып алу құны мен 
жабылу (қайтару) құнының арасындағы айырманы (сатып алу кезінде пайда 
болған жеңілдік немесе сый ақы) инвестор иелену мерзімі ішінде 
амортизациялайды. Егер сатылып алынған бағалы қағаздар (мемлекеттік 
облигациялар, тағы сол сияқты  бағалы қағаздар) бойынша номиналдық 
пайыздық ставкалар нарықтық пайыздық ставкалардан жоғары болса, онда 
бағалы қағаздар бойынша табысты әрбір есептеген кезде сатып алу құны мен 
номиналдық құнның арасындағы айырма сома пайыздық табысты азайтады. 
Ал егер де, сатылып алынған бағалы қағаздар (мемлекеттік облигациялар, 
т.б.) бойынша номиналдық пайыздық ставкалар нарықтық пайыздық 
ставкадан төмен болса, онда бағалы қағаздар бойынша табысты әрбір 
есептеген кезде сатып алу құны мен номиналдық құн арасындағы айырма 
сома пайыздық табысқа қосымша есептелінеді.  
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 Бағалы қағаздар (облигацияларға) салынған инвестиция бойынша 
жеңілдіктер мен сый ақыларды (үстемені) есептен шығарудың екі әдісі бар: 
тиімді пайыздық  әдіс және түзу сызықты (бірқалыпты) әдіс.  
 Отандық тәжірибеде түзу сызықты (бірқалыпты) әдіс пайдаланылады. 
Түзу сызықты (бірқалыпты) әдісті пайдалану кезінде жабылатын 
(жойылатын) жеңілдік немесе үстеме (сый ақы) бірдей бөлшектерге бөлінеді  
және пайыз бойынша төлем есептелінген кезде бірқалыпты жабылады. 
 Қаржылық есептіліктің 39 «Қаржылық құралдар: танылуы мен 
бағалануы» халықаралық стандартына сәйкес облигациялардың алғашқы 
танылуы кезіндегі құны мен жабылу сәтіндегі құнының арасындағы 
айырманың амортизациясы тиімді пайыздық әдіс бойынша есептелуге тиісті. 
 Тиімді пайыздық әдіс бойынша тиімді пайыздық ставка немесе табыс 
инвестициялау сәтінде есептелінеді және пайыздық табысты есептеу үшін 
әрбір сый ақы төлеу кезеңінің басындағы инвестицияның баланстық құнына 
қолданылады. Әрбір кезеңде инвестицияның баланстық құны 
амортизацияланған жеңілдік сомасына өседі немесе үстеме (сый ақы) 
сомасына азаяды. 
 Мысалы: «Рымжан» компаниясы 2010 жылдың 1 қаңтарында  
«Ерсайын» корпорациясының  құны 100 000 теңге тұратын 8 %-дық 
облигацияларын  92 278 теңге төлеп сатып алды. Облигациялардың жойылу 
(жабылу) мерзімі 2011 жылғы  1 қаңтар. Облигациялар бойынша пайыз 
(сыйақы) жылына 2 рет: 1 шілдеде және 1 қаңтарда төленуге тиісті. 
Облигациялар бойынша жеңілдіктің сомасы 7 722 теңге (100000 - 92278). 
Тиімді пайыздық ставка - 10%.  
«Рымжан» компаниясы  инвестицияны 2010 жылдың бірінші қаңтарында 
төмендегі бухгалтерлік жазу арқылы көрсетеді: 
 
                                                                                                           Дт             Кт 
 2020 “Жойылғанға (жабылғанға) 
        дейін ұсталынатын ұзақ мерзімді инвестициялар”            92278 
 
      1030 “Ағымдағы банк шоттарындағы ақша  қаражаттары”                 92278 
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Пайыздық пайда мен облигациялар бойынша жеңілдіктің 
амортизациялануы – тиімді пайызық әдіс. 

 
Номиналдық пайыздық ставка - 8 %,тиімді пайыздық ставка - 10%. 

Күні Алынған 

табыс 

сомасы 

(теңге) 

Пайыздық 

пайда 

Облигациялар 

бойынша 

жеңілдікті  

амортизациялау 

Облигациялардың 

баланстық құны 

(құны)  

1.01.11    92278 

1.07.11 4000  4614В 614 С 92892 

1.01.12 4000 4645 645 93537 

1.07.12 4000 4677 677 94214 

1.01.13 4000 4711 711 94925 

1.07.13 4000 4746 746 95671 

1.01.14 4000 4783 783 96454 

1.07.14 4000 4823 823 97277 

1.01.15 4000 4864 864 98141 

1.07.15 4000 4907 907 99048 

1.01.16 4000 4952 952 100000 

 40000 47722 7722  

 
• Облигациялар бойынша алынған пайда сомасы: 

       4000 =  100 000 х 0,08 / 2 
• Пайыздық пайда: 

      4614 =  92 278 х 0,10 / 2 
• Облигациялар бойынша жеңілдіктің амортизацияланған сомасы: 

      614 =  92 278 х 0,10 / 2 
 

• Облигациялардың баланстық құны: (1 шілде 2006 жыл) 
      92892 = 92 278 +  614 

 
2011 жылы 1 шілдеде бірінші жарты жылдықта алынған пайыздың (сый 

ақының) сомасын көрсету үшін бухгалтерлік  есепте төмендегі шоттар 
корреспонденциясы анықталады. 
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1 шілде 2011 ж. 
                                                                                                  
                                                                                               Дт            Кт 
                                                                                                  
   1030 «Ағымдағы банк шоттарындағы  
           ақша қаражаттары»                                                  4000 
         2020 «Жойылғанға (өтелгенге) дейін 
               ұсталынатын ұзақ мерзімді инвестициялар»                       614     
         6110 «Сый ақылар бойынша табыстар»                                   4614 
 

«Рымжан» компаниясы үшін есепті кезең  күнтізбелік жыл болып 
табылатындықтан жылдың аяғында компания өзінің қаржылық есептілігінде 
«Ерсайын» корпорациясының облигацияларына салынған инвестициялары-
мен байланысты төмендегі баптарды көрсетеді: 
 
Баланс 
 Ағымдағы активтер:  
 Алынуға тиісті сый ақылар:                    4000 
 Ұзақ мерзімді активтер: 
 Ұзақ мерзімді қаржылық 
 инвестициялар                                         93 537 

 
Табыстар мен шығыстар  жөніндегі есептілік. 
 Негізгі емес (қосалқы) қызмет бойынша табыстар: 
 Сый ақы түріндегі табыс      9259  

 
Сатуға арналған қолда бар қарыздық бағалы қағаздарға салынған 

инвестициялардың есебі.  
Сатуға арналған қолда бар қарыздық бағалы қағаздарға салынған 

инвестициялар әділетті құны бойынша бағаланады. Әділетті құнның 
өзгеруіне байланысты туындаған пайда мен зиян «Капитал және резервтер» 
бөлімінің 5440 шотына немесе таза пайдаға (зиянға) есепке алынады. 
 Сатуға арналған қолда бар қарыздық бағалы қағаздарға салынған 
инвестицияның есебін нақты мысал арқылы қарастырайық: «Алекс» 
компаниясы 2010 жылдың 1 қаңтарында 5 жылға шығарылған 100 000 теңге 
тұратын 10 пайыздық облигацияларды 108111 теңге төлеп сатып алды. 
Облигациялар бойынша пайыз (сыйақы) жылына 2 рет 1 шілдеде және 1 
қаңтарда төленуге тиісті. Үстеменің (сыйақының) сомасы  8111 (108 111 - 
100 000) теңгені құрайды. Тиімді пайыздық ставка - 8%. 
 2010 жылдың 1 қаңтарында облигациялардың кіріске алынуын «Алекс» 
компаниясы төмендегі бухгалтерлік жазу арқылы көрсетеді: 
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 1 қаңтар 2010 жыл 
 
                Дт                Кт 
              2030            1030           108 111 теңге 
 
 Төмендегі кестеде облигациялар бойынша үстеменің (сыйақының) 
амортизациялануының пайыздық табысқа және облигацияның баланстық 
құнына  тигізетін әсері тиімді пайыздық ставка әдісі бойынша кезең сайын 
көрсетілді.  
 

Облигациялар бойынша сыйақыны (пайызды) есептеу және үстемені 
амортизациялау графигі. 

 
10%- дық облигациялар 8%-дық тиімді пайыздық ставкамен 

Мерзімі Алынған ақша 

қаражаты 

(сыйақы сомасы) 

Пайыздық 

табыс (пайда) 

Облигация 

бойынша үстеменің 

амортизациялануы 

Облигациялардың 

баланстық құны 

1.01.10    108111 

1.07.10 5000 4324 676 107435 

1.01.11 5000 4297 703 106732 

1.07.11 5000 4269 731 106001 

1.01.12 5000 4240 760 105241 

1.07.12 5000 4210 790 104451 

1.01.13 5000 4178 822 103629 

1.07.13 5000 4145 855 102774 

1.01.14 5000 4111 889 101885 

1.07.15 5000 4075 925 100960 

1.01.16 5000 4040 960 100000 

 5000 41889 8111  

 
         Алынған сый ақы – 100000 * 0,10 / 2  = 5000 
         Пайыздық пайда – 108111 * 0,08 / 2 = 4324 
        Үстеменің амортизацияланған сомасы -  5000 – 4324 = 676 

1  
2 шілде 2010 жыл 

       Облигациялардың баланстық құны –108111 – 676 = 107435 
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2010 жылғы 1 шілдеде бірінші кезеңде алынған пайыздық пайданың 
сомасын және үстеменің амортизациялануын  көрсету үшін инвестордың 
бухгалтерлік есебінде төмендегі шот корреспонденциясы орындалады. 
 
   1 шілде 2010 жыл 
                                     
                                       
                                                                                                   Дт            Кт                                                                                                   
        1030 “Ағымдағы банк шоттарындағы 
                     ақша қаражаттары”                                           5000 
  
                    2030 “Сатуға арналған қолда бар 
                             ұзақ мерзімді қаржылық  инвестициялар”                 676 
                        6110 “Сыйақылар бойынша табыстар”                           4324 
 
 
 

2010 жылдың 31 желтоқсанында компания инвестор пайыз (сыйақы) 
бойынша табысты есепке алу үшін төмендегі бухгалтерлік жазуларды 
орындайды: 

 
 

31 желтоқсан 2010 жыл 
 
                                          
                                                                                                Дт              Кт 
     1270 “ Алынуға тиісті қысқа мерзімді 
                             сыйақылар”                                              5000 
 
               2030 “Сатуға арналған қолда бар 
                          ұзақ мерзімді қаржылық   инвестициялар”           703 
               6110 “Сыйақылар бойынша табыстар”                            4297 
 

Нәтижесінде компания 2010 жылға 8621 (4324 + 4297) теңге 
мөлшерінде пайыздық табысты көрсетеді. 

Бұл қарыздық бағалы қағаздарға қатысты әділетті құн әдісін қолдану 
үшін жылдың аяғында облигациялардың әділетті құны 105 000 теңгені  
құрады делік. Бұл әділетті құнды облигациялардың 2010 жылғы 31 
желтоқсандағы  баланстық (амортизацияланған) құнымен  салыстыра 
отырып, компания облигацияларға иелік етуден 1732 теңге мөлшерінде (106 
732 – 105 000) зиянды есепке алады. Бұл зиян инвестордың бухгалтерлік 
есебінде төмендегі шот корреспонденциясы арқылы көрсетіледі. 
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31 желтоқсан 2010 жыл 
                                 
                                 Дт                   Кт 
                               7330               2030                 1732 теңге 
                                        немесе 

5440 2030 
 

Әділетті құн – бұл баланста көрсетілетін сома. Әрбір есеп беру 
мерзіміне облигациялар оларды иеленуден алынған табыстың немесе 
шығыстың сомасын түзете отырып әділетті құны бойынша көрсетіледі. 
 Әділетті құнның корректировкалануын инвестициялық портфель 
бойынша көрсетейік. Мысалы: «Арман» корпорациясында 2010 жылғы 31 
желтоқсанда сатуға арналған қолда бар бағалы қағаз ретінде есепке алынған 
қарыздық бағалы қағаздардың екі түрі болды делік. Бұл бағалы қағаздардың 
әділетті құнының корректировкалануы төмендегі кестеде келтірілді. 
  

Сатуға арналған қолда бар қарыздық бағалы қағаздар портфелі 
31 желтоқсан 2010 жыл 

Инвестициялар Амортизацияланушы құн Әділетті құн Бағалы қағазды 
иеленуден алынған 

пайда (зиян) 

«Капитал» 
корпорациясының 

8%- дық 
облигациялары 

93537 103600 10063 

«Достық» 
корпорациясының 

10%- дық 
облигациялары 

200000 180400 (19600) 

Инвестициялық 
портфельдің 
жиынтығы 

293537 284000 (9537) 

Бағалы қағаздардың 
әділетті құнының 

корректировкалануы 

  (9537) 

 
 

Компаниядағы сатуға арналған қолда бар қарыздық бағалы қағаздар 
бойынша инвестициялық портфельдің жалпы әділетті құны 284000 теңгені 
құрады. Бағалы қағаздарды иеленуден алынған жалпы пайда – 10063 теңге, 
ал шеккен зиян – 19600 теңге болды. Бұл кәсіпорынның бағалы қағаздарды 
иеленуден 9537 теңге таза  зиян шеккенін көрсетеді. Яғни, сатуға арналған 
қолда бар қарыздық бағалы қағаздардың әділетті құны амортизацияланған 
құнынан 9537 теңгеге аз болып отыр. 
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 «Арман» корпорациясында сатуға арналған қолда бар қарыздық бағалы 
қағаздардың құнының азаюы және одан кәсіпорының шеккен зияны 
төмендегі бухгалтерлік жазу арқылы көрсетіледі: 
31 желтоқсан 2010 жыл 
                                                                                                      Дт                   Кт 
                                                
7330 “Қаржылық құралдардың 
           әділетті құнының өзгеруінен болған шығыстар”       9537   
                2030 “Сатуға арналған қолда бар 
                        ұзақ мерзімді қаржылық инвестициялар”                          9537 
 

Сатуға арналған қолда бар қарыздық бағалы қағаздардың  
                                     сатып өткізілуі 
Егер  сатуға арналған қолда бар қаржылық инвестициялар ретінде 

есепке алынған облигациялар жойылғанға дейін сатып өткізілетін болса, онда 
сатып - өткізу мерзіміне облигациялар бойынша жеңілдікті немесе үстемені 
амортизациялау бойынша бухгалтерлік жазулар орындалады, содан кейін 
«Сатуға арналған қолда бар ұзақ мерзімді қаржылық инвестициялар» 
шотынан сатып - өткізілген облигациялардың амортизацияланған құны 
есептен шығарылады. Мысалы: 2010 жылғы 1 шілдеде «Арман» 
корпорациясы «Капитал» корпорациясының облигацияларын 90000 теңгеге 
сатып өткізді делік, сондай – ақ 2010 жылғы 1 шілдеде облигациялар 
бойынша жеңілдік сомасын амортизациялау және пайызды есептеу бойынша 
тиісті бухгалтерлік жазулар орындалды, содан кейінгі облигациялардың 
амортизацияланған құны 94214 теңгені құрады делік. Облигацияларды сатып 
- өткізудің қаржылық нәтижесі төмендегідей анықталады. 

 
Облигацияларды  сатып - өткізуден 
             алынатын зиянды анықтау 
                 Облигациялардың амортизацияланған 
                    құны                                                              94214 
 
Минус:      Облигацияларды сатып - өткізу құны         90000  
     
                  Облигацияларды сатып - өткізуден 
                     шеккен зиян                                                 4214 
 Сатып - өткізілген облигациялардың есептен шығарылуы 

төмендегі бухгалтерлік жазулар арқылы көрсетіледі: 
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1шілде 2010жыл 
                                                                                                
                                                                                               Дт               Кт 

1030 «Ағымдағы банк шотындағы 
    ақша қаражаттары»                                                        90000 

 7410 «Активтердің есептен шығуы бойынша шығыстар»        4214 
    2030 «Сатуға арналған қолда бар ұзақ  
           мерзімді қаржылық  инвестициялар»                                    94214 
 
Облигацияларды сатып - өткізуден инвестор кәсіпорынның шеккен 

зияны (4214теңге) Табыстар мен шығыстар жөніндегі қорытынды 
есептіліктің «Қаржыландыру шығыстары» бабында көрсетіледі. 2010 жылы 
басқадай сатып алу немесе сату операциялары орын алған жоқ деп болжам 
жасай отырып «Арман» корпорациясы 2010 жылдың 31 желтоқсанына 
төмендегі ақпараттарды дайындайды: 

 
Сатуға арналған қолда бар қарыздық бағалы қағаздардың әділетті 

құнын корректировкалау (2010ж) 
 

Сатуға арналған қолда бар арыздық бағалы қағаздар портфелі 
31 желтоқсан 2010жыл 

Инвестициялар Амортизацияланушы 
құн 

Әділетті құн Бағалы қағаздарды 
иеленуден алынған 

пайда (зиян) 
«Достық» 

корпорациясының 
10%- дық 

облигациялары 

200000 195000 (5000) 

Бағалы қағаздардың 
әділетті құнын 

корректировкалау - 
Дебет 

  5000 

 
Кестенің мәліметтері көрсеткендей инвестордың облигацияларға иелік 

етуден шеккен зияны 5000 теңгені құрады. Осы сомаға (5000 теңгеге) 
төмендегі шот корреспонденциясы орындалады: 

 
31 желтоқсан 2010жыл 
                                                                                                 
                                                                                                Дт           Кт                               

 5440 “Сатуға арналған қаржылық  
активтерді қайта бағалауға жасалынған резерв”              5000 
     2030 “Сатуға арналған қолда бар ұзақ мерзімді 
                               инвестициялар”                                                   5000 
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     Инвестицияның қаржылық есептілікте көрсетілуі 
 
Есепті кезеңнің аяғында «Арман» корпорациясы өзінің қаржылық 

есептілігінде «Достық» корпорациясының облигацияларымен байланысты 
төмендегі баптарды көрсетеді (Достық корпорациясының облигациялары – 
ұзақ мерзімді инвестициялар болғанымен олар жабылуға дейін ұстауға 
арналмаған): 

 
Сатуға арналған қолда бар облигациялар бойынша есептілік 

 
Бухгалтерлік баланс 
                                                                                 Сомасы (мың теңгемен) 
  І. Ағымдағы активтер: 
     Алынуға тиісті қысқа мерзімді сыйақылар                             ххх 
  ІІ. Ұзақ мерзімді активтер 
       Ұзақ мерзімді қаржылық инвестициялар: 
      Сатуға арналған қолда бар қарыздық  
      бағалы қағаздар, әділетті құны бойынша                            195000 
  ІІІ. Капитал 
      Резервтер 
     Сатуға арналған қаржылық активтерді 
     қайта бағалауға жасалынған резерв                                        5000 
          Табыстар мен шығыстар жөніндегі есептілік 
            Қаржыландыру шығыстары                                              4214 
 

 
Саудалақ бағалы қағаздарға салынған инвестициялардың есебі 
 
Саудалақ бағалы қағаздар қысқа уақыт аралығында сату мақсатымен 

ұсталады. Яғни, олар бағаның қысқа мерзімді ауытқуынан табыс алу үшін 
пайдаланылады. Саудалық бағалы қағаздарға иелік ету кезеңі, әдетте, 3 айдан 
аз болады және де күнмен немесе тіпті сағатпен де өлшенуі мүмкін. Мұндай 
бағалы қағаздар иелік етуден алынатын бөлінбеген пайда мен зиянды 
инвестордың таза пайдасының құрамында көрсете отырып  әділетті құнымен 
есепке алынады. Жеңілдіктер немесе үстемелер сомасы 
амортизацияланбайды. Иелік етуден алынған пайда немесе зиян бағалы 
қағаздың әділетті құнының бір кезеңнен екінші кезеңге дейін таза өзгеруі 
болып табылады. 
 Қаржылық есептіліктің 39 «Қаржылық құралдар: танылуы мен 
бағалануы» деп аталатын халықаралық стандарттарына сәйкес саудалық 
бағалы қағаздардың құны әрбір есепті мерзімге әділетті құнға дейін 
корректировкалануға тиісті. Сондай – ақ құнның өзгеруі капиталдың емес, 
таза табыстың бір бөлігі ретінде көрсетіледі. 

74 
 



 Мысалы: 2010 жылғы 31 желтоқсанда «Самал» корпорациясында 
төмендегі кестеде келтірілген саудалық бағалы қағаздар портфелі болды (бұл 
жыл саудалық бағалы қағаздар сатылып алынған бірінші жыл болды делік). 
Сатып алу мерзімінне бұл қағаздар сатып алу құны (брокерлік алымдарды 
қосқанда) бойынша көрсетілген болатын. Жақында сатылып алынған 
инвестициялық портфельдің бұл бірінші бағалануы.  
Әділетті құнның корректировкалануы – саудалық бағалы қағаздар 
портфелі  

(2010 жыл) 
 

Саудалық қарыздық бағалы қағаздар портфелі: 
31 желтоқсан 2010 жыл 

Инвестициялар Өзіндік құн Ағымдағы құн Бөлінбеген  пайда 
(зиян) 

«Арман» компаниясының 
10%- дық облигациялары 

43860 51500 7640 

«Жеңіс» компаниясының 
11% - дық облигациялары 

184230 175200 (9030) 

«Бірлік» компаниясының 
8%- дық 

86360 91500 5140 

Инвестициялық 
портфельдің жиынтығы 

314450 318200 3750 

Бағалы қағаздар құнының 
әділетті құнға дейін 

корректировкалануы - 
Дебет 

  3750 

 
«Самал» корпорациясындағы саудалық бағалы қағаздар портфелінің 

жалпы құны 314450 теңгені құрайды. Жалпы  бөлінбеген пайданың сомасы – 
12780 (7640 + 5140) теңге, ал жалпы бөлінбеген зиянның сомасы – 9030 теңге 
болды. 
 Бұл инвестордың саудалық бағалы қағаздарға иелік етуден 3750 (12780 
– 9030) теңге таза пайда тапқандығын көрсетеді. Саудалық бағалы 
қағаздардың әділетті құны олардың сатып алу құнынан 3750 теңгеге артық 
болып отыр. 
 2010 жылғы 31 желтоқсанда «Самал» корпорациясында саудалық 
бағалы қағаздардың құнын әділетті құнға жеткізу үшін төмендегі 
корректировкалаушы бухгалтерлік жазу орындалады. 
 
 
31 желтоқсан 2010 жыл 
                                                                                                          Дт             Кт 
1120 «Сауда жасауға арналған қысқа мерзімді активтер»        3750 
           6150 «Қаржылық құралдардың әділетті 
                   құнының өзгеруінен алынған табыстар                                   3750 
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 Жоғарыдағы бухгалтерлік жазудан кейін корпорацияның бухгалтерлік 
балансында саудалық бағалы қағаздарға салынған инвестициялар ағымдағы 
құны (әділетті құны) бойынша көрсетіледі. 
 
       Үлестік бағалы қағаздарға салынған инвестициялардың есебі.  
 

Үлестік бағалы қағаздар иелік ету үлесін айқындайтын бағалы қағаздар 
болып табылады. Оларға қарапайым акциялар, артықшылығы бар акциялар 
жатады. Үлестік бағалы қағаздар сатып алынған кезде олардың құнына  
сатып алу бағасы және брокерге төленетін сыйақы мен сатып алуға 
байланысты басқа да төлемдер кіреді. 
 Бағалы қағаздар сатылып алынғаннан кейінгі инвестициялардың есебі, 
әдетте бір кәсіпорынның басқа кәсіпорынның (инвестиция салынған 
компанияның)  қарапайым акцияларындағы үлестік қатысу дәрежесімен 
анықталады.  

Бір корпорацияның басқа компанияның қарапайым акцияларына 
инвестиция салуы инвестор иеленетін компанияның дауыс құқығы бар 
акцияларының пайызына сәйкес жіктелуі мүмкін: 
      -  Акциялардың 20% - нан аз мөлшерде иелік ету – инвестордың үлесі аз, 
яғни ықпал ету деңгейі өте төмен немесе жоқ. 
     -  Акциялардың 20%- нан 50% - на дейін иелік ету – инвестор елеулі ықпал 
етеді.  
    - Акциялардың 50% - нан жоғары мөлшерде иелік ету – инвестор 
бақылаушы пакетті иеленеді. 

Иелік ету (ықпал ету) деңгейі үлестік бағалы қағаздарға салынған 
инвестициялардың есебін жүргізу әдісін анықтайды. 

 
 
Иелік ету 0%         →       20%            →         50%         →         100% 
пайызы  
 
Ықпал ету                  Өте төмен                   Елеулі             Бақылау жасау  
деңгейі                        немесе жоқ                                         мүмкіндігі 
 
Бағалау                       Әділетті құн            Үлестік             Қаржылық 
әдісі                              (құн) әдісі               қатысу              есептіліктің 
                                                                       әдісі                  біріктірілуі 

 Демек, үлестік бағалы қағаздар бойынша есеп жүргізу мен қорытынды 
есепті құру ықпал ету деңгейі мен бағалы қағаздардың түріне байланысты 
болады. 
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Үлестік бағалы қағаздардың категориялары бойынша есебі және олардың 
қорытынды есептілікте көрсетілуі. 

 
Категория Бағалау әдісі Иеленуден алынған 

бөлінбеген пайда немесе 
зиян 

Пайдаға басқа да 
ықпал ету 

20%- дан төмен 
иелік ету: 
1.Сатып - өткізуге 
арналған қолда бар 
үлестік бағалы 
қағаздар 
2. Саудалық бағалы 
қағаздар 
 
 
 
20%-дан 50%-ға 
дейін иелік ету 
 
 
50%-дан жоғары 
иелік ету 

 
 
Әділетті құн 
немесе құн 
әдісі 
 
Әділетті құн 
немесе құн 
әдісі 
 
 
Үлестік қатысу 
әдісі 
 
 
Біріктіру 
(қаржылық 
есептілікті 
әдісі) 

 
 
Таза пайда немесе 
капиталға есепке алынады 
 
 
Таза пайдаға есепке 
алынады 
 
 
 
Есепке алынбайды 
(танылмайды) 
 
 
Есепке алынбайды 
(танылмайды) 

 
 
Дивиденд 
хабарланады; 
сатудан пайда 
немесе зиян 
Дивиденд 
хабарланады; 
сатудан түсетін 
пайда және шеккен 
зиян 
Инвестиция 
салынған 
компанияның таза 
пайдасындағы үлес 
Қолданылмайды 

 
Акциялардың 20 пайызынан аз  бөлігіне  салынған инвестициялардың 
есебі 

Үлестік қатысу 20 пайыздан төмен болған кезде инвесторлардың 
инвестиция салынған кәсіпорынның қызметіне ықпалы өте аз немесе жоқ 
болады деп пайымдалады. Мұндай жағдайда егер акциялардың нарықтық 
құны белгісіз болса, онда олар сатылып алынғаннан кейінгі кезеңдерде 
бухгалтерлік есепте сатып алу құны бойынша көрсетіледі. Бұл әдіс, әдетте 
құн әдісі деп аталады, яғни алынған дивиденд сомасы дивиденд бойынша 
табыс ретінде есепке алынады, ал акциялар бойынша портфель сатып алу 
құны бойынша бағаланып көрсетіледі. Бағалы қағаз (акция) сатып 
өткізілмейінше таза табыс (пайда) немесе зиян есепке алынбайды. 
  Мысалы: «Б» корпорациясы «А» компаниясының номиналдық құны 
1000теңге тұратын 10 000 акциясын 150 000 теңгеге сатып алды. «Б» 
корпорациясының бухгалтерлік есебінде мынадай жазу орындалады: 
                      Дт                  Кт 
                            2030                  1030            -       150 000теңге  
 Компания – инвестор сатып алынған акциялар бойынша дивиденд 
түрінде табыс алады. 
 Егер дивиденд сомасы бір есепті кезеңде хабарланып, келесі есепті 
кезеңде төленетін болса, онда инвестор бір уақытта есептелген дивиденд 
сомасына дебиторлық борышты және дивиденд бойынша табысты көрсетеді. 

77 
 



 «А» компаниясы 2010 жылдың 1 – желтоқсанында әрбір акцияға 200 
теңге мөлшерінде дивиденд төлейтіндігін және оны 2011 жылдың 15 
қаңтарында жіберетіндігін хабарлады. 
 «Б» корпорациясының бухгалтерлік есебінде мынадай жазулар 
орындалады: 
 01.12.2010ж.     
                                  Дт                    Кт 
                                 1270                 6120              -      200 000 теңге 
          15.01.2011ж 
                                  Дт                    Кт 
                                 1030                  1270              -      200 000 теңге 
 

2011 жылғы 1 – қаңтарда «Б» корпорациясы «А» компаниясының 500 
акциясын сатып өткізді делік (әрбір акцияның бағасы 1100 теңге). «Б» 
корпорациясында бағалы қағаздың есептен шығарылуы төмендегі жазу 
арқылы көрсетіледі: 

1.                                                                                Дт             Кт 
  1030 “Ағымдағы банк шоттарындағы  
                ақша қаражаттары”                                     550 000  
          6210 “Активтерді есептен  
              шығарудан алынған табыстар”                                       550 000 
                                         

2.                                                                                Дт                   Кт 
   7410 “Активтерді есептен  
             шығуы бойынша  шығыстар”                       500 000 
          2030 “Сатуға арналған қолда  
                  бар ұзақ мерзімді қаржылық инвестициялар”           500 000 
 

                                Әділетті құн әдісі. 

           Егер инвестордың иелік ету үлесі 20% -дан төмен акциялардың 
нарықтық құны белгілі болса, онда инвестиция сатып алынғаннан кейін 
әділетті құнымен бағаланады және қаржылық есептілікте көрсетіледі. 
 Әділетті құн әдісін пайдалану кезінде компания – инвестор үлестік 
бағалы қағаздарды сатып алу сәтінде оларды сатуға арналған қолда бар 
немесе саудалық бағалы қағаздар ретінде есепке алуға  тиісті. Үлестік бағалы 
қағаздардың жабылу (жойылу) мерзімі болмайтындықтан, олар жабылғанға 
дейін ұсталынатын бағалы қағаздар ретінде қарастырылмайды. 
 Сатуға арналған қолда бар үлестік бағалы қағаздардың есебі. 
 Сатуға арналан қолда бар үлестік бағалы қағаздарды инвестор сатып 
алған кезде олар сатып алу құны бойынша көрсетіледі. Мысалы: 2010жылғы 
1 қарашада «Еңлік» корпорациясы 3 компанияның қарапайым акцияларын 
сатып алды делік. Әрбір инвестиция 20% - ға дейінгі мөлшерде үлестік 
қатысуды білдіреді. 
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                                                                                             Құны (теңгемен) 
«Арман» компаниясының акцияларына                        
салынған инвестиция                                                                    259700 
«Жігер» компаниясының акцияларына                        
салынған инвестиция                                                                    317500 
«Бірлік» компаниясының акцияларына                        
салынған инвестиция                                                                    141350 
Инвестициялардың жалпы құны                                                  718550 
  
 
Бұл инвестициялар төмендегі бухгалтерлік жазу арқылы көрсетіледі: 

 
1 қараша 2010жыл 

 
                                                                                            Дт              Кт 
  
2030-1 «Сатуға арналған қолда бар ұзақ 
          мерзімді үлестік бағалы қағаздарға 
                           салынған инвестиция»                      718550 
                                          
          1030 «Ағымдағы банк шоттарындағы  
                             ақша қаражаттары                                              718550 
 
 2010  жылғы 6 желтоқсанда корпорация өзінің «Жігер» 
компаниясының қарапайым акцияларына салынған инвестицияларынан 4200 
теңге мөлшеріндегі ақша қаражаттары түрінде дивиденд алды. Дивидендтің 
сомасы төмендегі бухгалтерлік жазу арқылы есепке алынады: 

 
6 желтоқсан 2010 жыл  

             
                                                                                                Дт              Кт 
  
1030 «Ағымдағы банк шоттарындағы  
              ақша қаражаттары»                                               4200 
                                          
                6120 «Дивидендтер бойынша табыс»                                  4200 
 

«Еңлік» корпорациясы инвестиция салған үш  компанияның үшеуі де 
өздерінің қаржылық есептілігінде таза табысты көрсетті, бірақ солардың 
біреуі ғана («Жігер» компаниясы) инвесторға дивиденд төледі. Жоғарыда 
атап көрсетілгендей, инвестор басқа компанияның қарапайым акцияларының 
20 пайызынан аз бөлігіне иелік еткен жағдайда, оның инвестиция салынған 
компанияға ықпалы өте төмен болады деп пайымдалады. Сондықтан 
инвестиция салынған компания ақшалай дивиденд туралы хабарламайынша, 
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оның таза табысы инвестордың инвестиция салудан тапқан табысы ретінде 
қарастырыла алмайды. 
 2010 жылғы 31 желтоқсанда «Еңлік» корпорациясының сатуға арналған 
қолда бар акцияларға салынған инвестицияларының сатып алу құны мен 
әділетті құны төмендегідей болады: 

 
Сатуға арналған қолда бар үлестік бағалы қағаздар портфелінің әділетті 

құнын корректировкалау 
 

Сатуға арналған қолда бар үлестік бағалы қағаздар портфелі  - 31желтоқсан 2010жыл 

Инвестициялар Сатып алу құны  Әділетті құны Иелік етуден 
алынған пайда 

(зиян) 
«Арман» 
компаниясының 
акцияларына салынған 
инвестиция 

259700 

 

 

275000 15300 

«Жігер» 
компаниясының 
акцияларына салынған 
инвестиция 

317500 304000 (13500) 

«Бірлік» 
компаниясының 
акцияларына салынған 
инвестиция 

141350 104000 (37350) 

Портфельдің 
жиынтығы 

718550 683000 (35550) 

Баланстық құнның 
әділетті құнға 
корректировкалануы - 
кредит 

  (35550) 

 
Инвесторда үлестік бағалы қағаздарды иеленуден алынған жалпы 

пайда 15300 теңге, ал жалпы шеккен зиян 50850 (13500 + 37350) нәтижесінде 
таза зиянның сомасы 35550 теңгені құрады. Сатуға арналған қолда бар 
қарыздық бағалы қағаздардың жағдайындағы сияқты сатуға арналған қолда 
бар үлестік бағалы қағаздардың әділетті құнының өзгеруіне байланысты 
туындаған пайда және зиян 5440 «Сатуға арналған қаржылық активтерді 
қайта бағалауға жасалынған резерв» шотында немесе 6150 «Қаржылық 
құралдардың әділетті құнының өзгеруінен алынған табыстар», 7330 
«Қаржылық құралдардың әділетті құнының өзгеруінен болған шығыстар» 
шоттарында көрсетіледі. 
 «Еңлік» корпорациясында әділетті құнның төмендеуін және бағалы 
қағазды иеленуден шеккен зиянды есепке алу үшін төмендегі шоттар 
корреспонденциясы орындалады: 
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31 желтоқсан 2010 жыл 
 

                                    Дт                      Кт 
                                  5440                   2030           -   35550 теңге 
                                             немесе 
                                   7330                  2030           -   35550 теңге 
 
 2011 жылғы 20 қаңтарда корпорация «Арман» компаниясынан сатып 
алынған барлық қарапайым акцияларын 287220 теңгеге сатып өткізді. 
Акцияларды сатып өткізудің қаржылық нәтижесі төмендегідей анықталады. 
           
           Акцияларды сатып - өткізуден алынатын табысты анықтау 
 
Акцияларды сатып - өткізуден түскен табыс                287220 теңге 
Минус: 
«Арман» компаниясының қарапайым акцияларының құны    275000 
Акцияларды сатып - өткізуден алынған таза табыс                  12220 
 Акциялардың сатып - өткізілуі төмендегі бухгалтерлік жазу арқылы 
көрсетіледі: 

20 қаңтар 2011 жыл 
                                                                                                  
                                                                                                   Дт               Кт 
1030 «Ағымдағы банк шоттарындағы 
                 ақша қаражаттары»                                           287220 
       2030 – 1 «Сатуға аралған қолда бар ұзақ мерзімді 
                      үлестік бағалы қағаздар»                                              275000 
      6210 «Активтерді есептен  шығарудан алынған 
                                  табыстар»                                                             12220 
 
 Одан басқа «Еңлік» корпорациясы 2011 жылғы 10 ақпанда «Жеңіс» 
компаниясының әрқайсысының нарықтық бағасы 12,75 теңге тұратын 20000 
акцияларын брокерге төленген 1850 теңге комиссиялық алым сомасымен 
қоса 256850 теңгеге сатып алды делік. 
 2011 жылғы 31 желтоқсанда «Еңлік» корпорациясының сатуға арналған 
қолда бар бағалы қағаздарының портфелі төмендегідей болды: 
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Сатуға арналған қолда бар үлестік бағалы қағаздар портфелінің әділетті 
құнын корректировкалау (2011 жыл) 

 
Сатуға арналған қолда бар үлестік бағалы қағаздар портфелі  - 31желтоқсан 2011жыл 

Инвестициялар Құны Әділетті құны Иелік етуден 
алынған пайда 

(зиян) 
«Жеңіс»компаниясының акция-
ларына салынған инвестиция 

256850 278350 21500 

«Жігер» компаниясының ак-
цияларына салынған инвес-
тиция 

317500 362550 45050 

«Бірлік» компаниясының ак-
цияларына салынған инвес-
тиция 

141350 139050 (2300) 

Инвестициялық портфельдің 
жиынтығы 

715700 779950 64250 

Әділетті құнның корректи-
ровкалануы - Дебет 

  64250 

 

 2011 жылғы 31 желтоқсанда «Еңлік» корпорациясындағы сатуға 
арналған қолда бар үлестік бағалы қағаздар портфелінің әділетті құны  
олардың сатып алу құнынан 64250 теңгеге артық болды, яғни акцияларға 
иелік етуден алынған пайда – 64250 теңгені құрады. әділетті құнының 
корректировкалануы төмендегі бухгалтерлік жазу арқылы көрсетіледі: 
 

31 желтоқсан 2011 жыл 

                                                                                            Дт              Кт 

2030 «Сатуға арналған қолда бар ұзақ 
          мерзімді қаржылық инвестициялар»                         64250 
                       
            6150 «Қаржылық құралдардың әділетті құнының  
                       өзгеруінен алынған табыстар»                                     64250 
 
                                         немесе 
 
2030 «Сатуға арналған қолда бар ұзақ 
          мерзімді қаржылық инвестициялар»                         64250 
 
          5440 «Сатуға арналған қаржылық активтерді  
                   қайта бағалауға жасалынған резерв                                64250 
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 Саудалық бағалы қағаздарға алынған инвестициялардың  бухгалтерлік 
есепте көрсетілуі жоғарыда қарастырылған сатуға арналған қолда бар бағалы 
қағаздардың есебімен бірдей. Тек қана саудалық бағалы қағаздарға иелік 
етуден алынған бөлінбеген пайда немесе зиян таза табыстың (пайданың) бір 
бөлігі ретінде көрсетіледі. Саудалық бағалы қағаздарды сатып - өткізу жүзеге 
асырылған кезде пайданың (бөлінбеген) немесе зиянның қалдығы таза 
табысқа (зиянға) есепке алынады. 
  
                                          Үлестік қатысу әдісі. 
 

Егер компания басқа кәсіпорынның барлық шығарған  акцияларының 
20%- нан 50% - на дейін сатып алса, онда инвестор инвнстиция алынған 
кәсіпорынның қызметіне елеулі ықпал ету мүмкіндігіне ие болады. Мұндай 
жағдайда инвестициялардың есебі үлестік қатысу әдісінің көмегімен 
жүргізіледі. 
 Үлестік қатысу әдісін пайдалану кезінде компания – инвестор дивиденд 
төленсе де, төленбесе де инвестиция салынған компанияның таза 
табысындағы өзінің үлесін анықтауға тиісті. Себебі компания – инвестор 
дивиденд төлеу туралы мәселені шешуге қатыса алады және де сөйте отырып 
инвестиция салынған кәсіпорынның бұл мәселені шешуі , не ықпал ету 
жолымен өзінің таза табысын реттей алады. 
 Үлестік қатысу әдісі төмендегі белгілерімен сипатталады: 

1. Сатып алу сәтінде инвестиция сатып алу құны бойынша еспке 
алынады; 

2. Инвестиция салынған кәсіпорынның таза табысындағы инвестордың 
үлесін инвестициялардың баланстық құнының өсуіне, ал зиянындағы 
үлесін – инвестицияның баланстық құнының төмендеуіне жатқызады. 

3. Алынатын дивидендтердің сомасын инвестор инвестицияның 
баланстық құнының төмендеуіне жатқызады. 

Мысалы: «Арман» АҚ 2010 жылғы 1 қаңтарында «Бөбек» АҚ- ның 
айналымдағы акцияларының 25 пайызын, яғни 1800 акцияның 450- н 67,5 
мың теңгеге сатып алды. Бұл операцияға төмендегі бухгалтерлік жазу 
орындалады: 
                                              Дт              Кт 

 2210                  1030                67 500 теңге 

 Жылдың аяғында «Бөбек» акционерлік қоғамы 40 мың теңге 
мөлшерінде таза табыс алды және 15 мың теңге мөлшерінде дивиденд 
есептелінді. 
                                                  Дт              Кт 
                                             2210              6410                   10 000 теңге 
                                             1030              2210                   3750 теңге 
 Инвестицияны сатып алу сәтінде олар бухгалтерлік есепте  сатып алу 
құнымен көрсетіледі (67 500 теңге). «Бөбек» акционерлік қоғамының таза 
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табысындағы инвестордың үлестік қатысуы 10 000 теңгені құрайды (40 000 * 
25% : 100). Осы сомаға «Арман» акционерлік қоғамы инвестицияларының 
баланстық құны өседі және үлестік қатысудан алынған табыс ретінде 
танылады. Дивидендтің хабарланған сомасы 3750 теңге (15 000 * 25% : 100) 
инвестицияның баланстық құнын төмендетеді. Сөйтіп,  2007 жылдың 1 
қаңтарына инвестициялардың құны 73 750 теңгені құрайды (67 500 теңге + 
10 000 теңге – 3750 теңге). 
 Егер инвестиция салынған компания шаруашылық қызметінің 
нәтижесін есепті жылы зиянмен аяқтаған болса, онда инвестор ол 
компанияның зиянындағы өзінің үлестік қатысуын мойындайды, яғни есепке 
алады. Мұндай кезде инвестиция салынған компанияның зиянындағы 
инвестордың үлесіне инвестицияның баланстық құны төмендейді. 
Мысалы: «Бөбек» АҚ 20111жылғы 1 қаңтарға 20 000 теңгеге зиянды 
көрсетті. Дивиденд есептелінген жоқ. «Арман» акционерлік қоғамы «Бөбек» 
акционерлік қоғамының зиянындағы үлесінің сомасына 5 000 теңгеге 
инвестицияның баланстық құнын  азайтады және оны үлестік қатысудан 
шеккен зиян ретінде мойындайды (есепке алады). Сөйтіп, 2011 жылғы 1 
қаңтардағы инвестицияның құны 68 750 теңгені (73 750 теңге – 5 000 теңге) 
құрайды. 
 Егер тәуелді серіктестіктің зиянындағы инвестордың үлесі 
инвестицияның баланстық құнына тең немесе одан жоғары болса, онда 
зияндағы үлес инвестицияның баланстық құнын төмендетеді, ал 
инвестицияның құнынан асып кеткен сома баланстан тыс көрсетіледі. 
инвестор тәуелді серіктестіктің таза табысындағы өзінің үлестік қатысуын 
тек таза табыстағы  оның үлесі таза зияндағы үлесіне тең болғанда ғана  
қайта көрсете алады.   
     
                                 
                              Өз білімін тексеру сұрақтары 

           1. Қаржылық құралдар дегеніміз не? 
           2. Қаржылық құралдарға жататындарды атаңыз 
           3. Қаржылық құралдар  ретінде танылмайтындарды атаңыз 

 4.  Қаржылық құралдар қандай категорияларға жіктеледі?        
 5. Қаржылық активтер дегеніміз не? 

      6. Қаржылық міндеттемелер дегеніміз не? 
      7. Үлестік құралдар дегеніміз не? 
       8.  Қаржылық активтер оларды баланста бағалау мақсаты үшін қандай  

категорияларға жіктеледі? 
      9. Тиімді пайыздық ставка деген не?  
      10. Саудалық бағалы қағаздарға салынған инвестициялар қандай   

құнмен бағала 
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          Өзіндік жұмыстарды орындау үшін берілген тапсырма 

1. Қарыздық бағалы қағаздарға салынған инвестициялар бойынша 
төмендегі мәліметтердің негізінде тиісті тапсырмаларды орындаңыз. 

«Ғалым» компаниясы 2011 жылдың 1 қаңтарында «Арман» 
корпорациясының номиналдық құны 200 000 теңге тұратын 8%- дық 
облигацияларын 175158 теңге төлеп сатып алды. Облигациялардың жойылу 
жылғы 1 қаңтар. Облигациялар бойынша пайыз (сый ақы) жылына 2 рет 1 
шілдеде және 1 қаңтарда төленуге тиісті. Нарықтық пайыздық ставка - 12%. 

Тапсырма: 
А) 2011 жылдың 1 қаңтарында «Арман» корпорациясының 

облигацияларына салынған инвестиция сомасын «Ғалым» компаниясының 
бухгалтерлік есебінде көрсетіңіз; 

Ә) тиімді пайыздық әдісті пайдаланып облигациялар бойынша жеңілдік 
(үстеме) сомасын амортизациялауды және оның пайыздық пайдаға тигізетін 
әсерін әрбір кезең сайын көрсетіңіз; 

Б) 2011 жылғы 1 шілдеде (бірінші жарты жылдықта) алынған пайыздың 
сомасын «Ғалым» компаниясының бухгалтерлік есебінде көрсетіңіз. 

 
2. Сатуға арналған қолда бар үлестік бағалы қағаздарға салынған 
инвестицияларды бағалау бойынша төмендегі мәліметтердің негізінде тиісті 
тапсырмаларды орындаңыз. Тапсырманы орындау үшін берілген мәліметтер: 
2011жылғы 1 қыркүйекте Арай компаниясы 70000 теңгеге акциялар сатып 
алды. Сол жылы 1 желтоқсанда қор биржасында акциялардың құны 73000 
теңге болды. 
 Тапсырма: 

Инвестордың бухгалтерлік есебінде инвестициялардың (акциялардың) 
сатып алынуын және олардың баланста әділетті құны бойынша есепке 
алынуын көрсетіңіз. 

 
01/09/2011                             Дт       Кт 
 
01/12/2011                             Дт       Кт 
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              7.1  Шетелдік валютамен орындалатын операциялардың есебі. 
 
        Шетелдік волютамен орындалатын операциялардың есебі 21 «Валюта 
бағамы өзгеруінің әсері» деп аталатын қаржылық есеп берудің халықаралық 
стандартымен реттеледі .  
       Шетелдік қызмет - қызметі есеп беретін компания қызметінен 
ажыратылмайтын бөлігі болып табылатын шетелдік компания. Яғни, ол 
өзінің шаруашылық қызметін басқа елде жүзеге асыратын интеграцияланған 
компания немесе есеп беретін компанияның филиалы.  
       Шетелдік компания - өзінің қызметінің есеп беретін компаниядан бөлек  
(жеке) жүзеге асыратын компания.  
      Есеп беру валютасы - қаржылық есептілікті дайындау кезінде 
пайдаланатын валюта.   
      Шетелдік  валюта – осы компанияның есеп беру валютасынан басқа кез 
келген валюта.  
      Валюталық бағам – бір валютаны басқа валютаға айырбастау 
коэффиценті. 
      Бағамдық айырмашылық – қортынды есепте шет елдік валюта бірлігінің 
белгілі бір санын есеп беру валютасында басқа валюталық бағам бойынша 
көрсету нәтижесінде туындайтын айырмашылық .  
      Ақырғы бағам – сол есепті мерзімдегі ағымдағы валюталық бағам.  
     Шетелдік компанияға салынған таза инвестициялар- шетелдік 
компанияның таза активтеріндегі есеп беруші компанияның үлесі. 
     Ақша баптары – алынуға немесе төленуге тиісті ақша, активтер және 
міндеттемелер.  
     Әділетті құн- бір-бірімен хабардар, тәуелсіз екі жақтың арасында 
активтің айырбасталуы, немесе міндеттеменің жойылуы мүмкін болатын 
сома.  
    Шетелдік валютамен орындалған операциялар алғашқы танылуы кезінде 
операция орындалған мерзімдегі бағам бойынша есепке алынуға тиісті.  
    Ал есеп беру мерзіміне: 
- шет елдік валютадағы баптар ақырғы бағамды пайдалана отырып 

көрсетілуге тиісті; 
- сатып алудың бастапқы (нақты) құны бойынша есепке алынған шет елдік 

валютадағы ақшалай емес (монетарлық емес) баптар операция 
орындалған мерзімдегі валюта бағамы негізінде көрсетілуге тиісті; 

Шетелдік валютамен ақша төлеу операцияларының нәтижесінде немесе ақша 
баптары бойынша компанияның қаржылық қортынды есебінде олардың 
ағымдағы немесе өткен кезендегі алғашқы есепке алынған бағамынан басқа 
бағаммен көрсету кезінде туындайтын бағамдық айырмашылық сол кезеңнін 
табысы немесе шығысы ретінде танылуға тиісті.    

Шетелдік валютамен орындалған операцияларды бухгалтерлік есепте 
операция орындалған мерзімдегі бағам бойынша жүзеге асырады. 
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 Банкте ашылған валюталық шот бойынша шетелдік валютамен орындалатын 
операциялардың есебін жүргізу үшін кәсіпорында бухгалтерлік есептің 
типтік шоттар жоспарында қаралған 1030 «Ағымдағы банк шоттарындағы 
ақша қаражаттары» синтетикалық шотына ашылған «Валюталық шоттағы 
ақша қаражаттары» аралық шоты пайдаланылады.  
 Кәсіпорынның валюталық шотындағы ақша қаражаттарының 
бухгалтерлік есебі шетелдік валютамен және осы операция орындалған 
уақытқа Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі белгілеген бағам бойынша 
есеп беру валютасына (теңгеге) айналдырылып жүргізіледі. Бұл жағдайда 
шетелдік валюта мен есеп беру валютасы арасындағы бағамдық 
айырмашылық ескеріледі. 
          Бағамдық айырмашылық дегеніміз -  бұл, шетелдік валюта 
сомасының есеп беру валютасына (ұлттық валюта теңгеге) қатысты бағамы 
өзгерген жағдайда оның есеп беру валютасымен бухгалтерлік есепте 
көрсетілуі нәтижесінде пайда болатын айырмашылық. 
Шетелдік валютаның есеп беру валютасына (теңгеге) қатысты оң және теріс 
айырмашылығы  болады. 
          Оң бағамдық айырмашылық – кәсіпорын бағамдық 
айырмашылықтан табыс алған жағдайда пайда болады. 
          Теріс бағамдық айырмашылық – кәсіорын бағамдық 
айырмашылықтардан зиян шеккен жағдайда пайда болады. 

      Бағамдық айырмашылық операцияның орындалу мерзімі мен 
валюталық операциялар бойынша ақша баптарының жабылу (жойылу) 
мерзім арасындағы кезендегі айырбастау бағамының өзгеруі нәтижесінде 
туындайды.  

 Шетелдік валютаның есеп беру валютасына (теңгеге) қатысты 
бағамдық айырмашылығын көрсету үшін бухгалтерлік есептің типтік шоттар 
жоспарының «Табыстар» бөлімінде 6250 «Бағамдық айырмашылықтан 
алынған табыстар» синтетикалық шоты және «Шығыстар» бөлімінде 7430 
«Бағамдық айырмашылықтар бойынша шығыстар» шоттары қарастырылған. 

     6250 «Бағамдық айырмашылықтан алынған табыстар» шотының 
кредиті бойынша шетелдік валютаға қатысты есеп беру валютасының 
(теңгенің) бағамы төмендеген жағдайда болатын оң бағамдық айырма сомасы 
көрсетіледі. 

     7430 «Бағамдық айырмашылықтар бойынша шығыстар» шотының 
дебетінде шетелдік валютаға қатысты есеп беру валютасы – теңгенің бағамы 
жоғарылаған жағдайда болатын теріс бағамдық айырмашылық сомасы 
көрсетіледі. 

      Валюталық шоттағы шетелдік валютамен орындалатын нақты 
ақшаның қозғалысы (есеп беру валютасына айналдырылған) бойынша  
төмендегі бухгалтерлік жазулар орындалады.  
1.  Шетелдік валюта түрдегі ақша қаражатының алғашқы есепке алынуы:  
   Операция орындалған мерзімдегі бағам бойынша шетелдік валюта 
түріндегі ақша қаражаттарының валюталық шотқа келіп түсуі.  
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          Дт 1030-2     Кт 1210, 3510-1, 3510-2, 3520  
 
2. Есепті мерзімдегі бағам бойынша баланыстың ақша баптарына түзету 
жасалынды: 

Есепті мерзімге шетелдік валютадағы ақша баптары бойынша 
бағамдық айырмашылық  есепке алынды: 

 
          Дт 7430     Кт 1030-2  
                 немесе  
          Дт 1030-2      Кт 6250  
 
2. Төлем жасау мерзіміндегі бағам бойынша – шетелдік валюта түріндегі 

ақша қаражаттарының ( ұлттық валюта теңгеге айналдырылған )  
қозғалысы бойынша операциялардың орындалуы кезінде:  
 

        Дт 1030-2             Кт 1210, 3510-1  
        Дт 3310,1010-2    Кт1030-2  
        Дт 7430                Кт 1030-2  
                        немесе  
         Дт  1030-2            Кт 6250 
 

   Бағамдық айырмашылықтарды ескеру қажеттілігі импорттық – 
экспорттық операцияларды жүзеге асыру, сондай – ақ басқа да 
дебиторлармен және кредиторлармен есеп айырысу операцияларын жүзеге 
асыру жағдайында ол қарыздардың пайда болуы  және жойылуы сәтінде 
шет елдік валютаның есеп беру валютасына (теңгеге) қатысты бағамының 
өзгеруінен туындайды. 

    Мысалы: «Алмас» компаниясы 2010 жылғы 10 қаңтарда сатып өткізу 
үшін 5000 АҚШ долларына Белоруссияның «Белорусьмаш» 
корпорациясынан тоңазытқыштар сатып алды. Әкелінген тауар кедендік 
рәсімдеуден өткен күнгі доллардың теңгеге қатысты бағамен 1 долларға 120 
теңге болды. Осы тауар кіріске алынғанда мынадай бухгалтерлік жазу 
орындалады: 

 
           Дт   1330              Кт  3310       600000 теңге 
 
 Ақпан айының 20- сы күні жабдықтаушы шетелдік кәсіпорынның шоты 
бойынша валюталық шоттан төлем жасалынды. Сол күнгі АҚШ 
долларының теңгеге қатысты бағамы 1 долларға 119 теңге болды. 
Жабдықтаушы кәсіпорынғааударылған сомаға «Алмас» компаниясының 
бухгалтерлік есебінде төмендегі шот корреспонденциясы орындалады: 
 
          Дт   3310              Кт  1030- 2     595000 теңге 
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Оң бағамдық айырмашылық пайда болды (жабдықтаушыға кредиторлық 
борыш 600 000 теңге болған болса, бағамның өзгеруі нәтижесінде нақты 
төленгені – 595 000 теңге). 
 Оң бағамдық айырмашылық сомасына төмендегі бухгалтерлік жазу 
орындалады: 
 
            Дт     3310             Кт   6250         5000 теңге 
 
Кредиторлық борыштар бойынша шетелдік валютамен орындалатын 
операцияларға төмендегі бухгалтерлік жазулар орындалады: 
1. Кредиторлық борыштың бухгалтерлік есепте ең алғашқы танылуы(есепке 

алынуы); 
Жабдықтаушыдан тауар сатып алынды – операцияның орындалу 
мерзіміндегі бағам бойынша :  
 

       Дт 1330  «Тауар» 
       Кт 3310 «Жабдықтаушылар мен мердігерлерге кредиторлық   

борыштар»       
                                                

2. Есеп беру мерзімін кредиторлық борыш бойынша түзету (корректировка) 
жасау – есеп беру мерзіміндегі бағам бойынша.  
Ақша баптары бойынша бағамдық айырмашылық есепке алынуы – есеп 
мерзіміндегі бағам бойынша  
 Дт 7430 «Бағамдық айырмашылық бойынша шығыс»  
 Кт 3310 «Жабдықтаушылар мен мердігерлерге кредиторлық борыштар» 
      Немесе  
 Дт 3310 «Жабдықтаушылар мен мердігерлерге кредиторлық борыштар»   

 Кт 6250 «Бағамдық айырмашылықтан алынған табыс»       
 Кредиторлық  борыш жойылды - төлем жасалынған мерзімдегі бағам 
бойынша: 
 
           Дт 7430             Кт 3310 
           Дт 3310             Кт 6250 
           Дт 3310             Кт 1030 – 2 
 
Дебиторлық борыштар бойынша шетелдік валютамен орындалатын 
операцияларға төмендегі бухгалтерлік жазулар орындалады: 

1.  Дебиторлық борыштың ең алғашқы танылуы (есепке алынуы) 
Сатып алушыларға тауар жөнелту - операция орындалған  мерзімдегі  бағам 
бойынша: 
           Дт 1210            Кт 6010 
 

2.  Есепті мерзімге дебиторлық борыш бойынша түзету (корректировка) 
жасау есепті     кезендегі бағам бойынша: 
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   Дт 7430           Кт 1210  
            немесе 

          Дт 1210     Кт  6250 
 
    3. Дебиторлық борыштың жойылуы-төлем жасалған мерзімдегі бағам 
бойынша : 
           Дт 7430    Кт 1210  

    Немесе  
           Дт 1210    Кт 6250 
           Дт 1030 -2 Кт 1210 
    
   7.2  Шетелдік қызмет. Интеграцияланған шетелдік компания  

 
Шетелдік қызмет: 
- Есеп беретін компанияның ажырамайтын құрамдас бөлігін құрайтын 

шетелдік қызмет ( интеграцияланған шетелдік компания);  
- Шетелдік қызмет :  

     Интеграцияланған шетелдік компания есеп беретін компания қызметінің 
ажырамайтын бір бөлігін құрайды. Шетелдік интеграцияланған компаниялар 
бас компаниямен қаржы ресурстарының бір тұтас легімен біріге отырып, 
бірлескен қызметті жүзеге асыратын болғандықтан, шет елдік 
интеграцияланған компанияның қаржылық есептілігін есеп беру валютасына 
аудару бас кәсіпорынның қаржылық нәтижесіне әсерін тигізеді.  
   Мұндай жағдайда есеп беру валютасымен ол шет елдік кәсіпорын тұрған 
мемлекеттің валютасы арасындағы айырбастау бағамының өзгеруі есеп 
беретін компанияның операцияларынан болған ақша легіне ілезде әсер етеді . 
Сөйтіп, валюта бағамының өзгеруі шет елдік компанияның жекелеген ақша 
баптарына әсерін тигізеді. Интеграцияланған шет елдік компания қызметінің 
нәтижесі жөніндегі ақпараттарды дайындап тапсыру мақсатында ағымдағы 
айырбастау бағамы әдісі қолданылады. Бұл әдістің талаптары төмендегідей:  

1. Интеграцияланған шет елдік компаниялардың операциялары жөніндегі 
ақпараттар бұл компанияда орындалған операциялар бас кәсіпорынның 
өзінің операциялары болып табылатындай етіп көрсетілуге тиісті. 

2. Негізгі құралдардың, тауарлы материалдық босалқылардың құны 
активті сатып алу мерзіміндегі айырбастау бағамының көмегімен қайта 
есептеледі (есеп беру валютасына айналдырылады). Ал егер актив 
әділетті құны бойынша есепке алынған болса, онда бағалау 
мерзіміндегі айырбастау бағамының көмегімен қайта есептеледі.  

Сондай - ақ, орта айырбастау бағамын пайдалануға рұқсат етіледі. Ол бағам 
операция орындалған күнгі нақты бағамға шамамен тең. Мысалы, аптаның 
немесе айдың ішіндегі орташа бағам.  
  Сонымен, интеграцияланған шет елдік компанияның қаржылық есептілігін 
қайта есептеген (есеп беру валютасына айналдырылған) кезде ағымдағы 
айырбастау бағамы әдісі қолданылады. Бұл әдіс бас компания  мен еншілес 
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компания бір  тұтас шаруашылық жүргізуші субъект болып табылады деген 
пайымдауға негізделген. Еншілес және  бас компания өзара байланысты 
операцияларды орындайды және өзара байланысқан қаржы ресурстарының 
легін корреспонденциялайды. Бұл жағдайдың өзінде де, еншілес 
компанияның активтері  бас компанияның активтерінен бөлінбейді және де 
еншілес компанияның активтері біріктірілген қаржылық есептілікте бас 
компанияның пайдаланатын әдісімен көрсетілуге тиісті.  
  Барлық активтер мен міндеттемелердің құны есеп беру валютасына есепті 
мерзімдегі ағымдағы бағам бойынша көшіріледі (конвертацияланады). 
Табыстармен шығыстар жөніндегі қортынды есептің баптары есеп 
кезеңіндегі орташа бағам бойынша қайта есептеледі (есеп беру валютасына 
көшіріледі).  

  Меншікті капитал – бастапқы (тарихи) бағам бойынша.  
Интеграцияланған шетелдік компанияның қаржылық есептілігінің 

конвертациялануы төменде келтірілді: 
 
Шет елдік қызмет – қаржылық есептіліктің «конвертациялануы». 

 
Есеп беретін компанияның ажырамайтын бөлігін құрайтын 

интеграцияланған шет елдік компаниялардың 

 
 

 
 

 

 

 

      7.3 Шет елдік компания. Шет елдік компаниялардың қаржылық    
есептілігінің  біріктірілуі  

 
Жоғарыда айтылған интеграцияланған шет елдік компаниямен 

салыстырғанда шет елдік компаниялар ақша қаражаттарын және басқа ақша 
баптарын жеке (бөлек) жинақтайды, өзінің жергілікті валютасымен 
шығыстар мен табыстарды көрсетеді , сондай-ақ қарыз беруді және алуды 
жүзеге асыруы мүмкін.Сонымен бірге ол шет елдік валютамен орындалатын 
операцияларға (оның ішінде есеп беру валютасымен де ) қатыса алады. Есеп 
беру валютасы мен жергілікті валютаның арасындағы айырбастау бағамы 
өзгерген кездегі  ол өзгеріс шет елдік копанияның да есеп беруші 
компанияның да операцияларынани болған ағымдағы немесе келешек ақша 
қаражаттары легіне өте аз әсерін тигізеді, не болмаса оған тіпті әсер етпейді. 

Қаржылық есептіліктің баптары операциялар есеп беретін 
компанияның өзінде орындалғандай етіп конвертацияланады 

(көрсетіледі) 
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Шетелдік компанияның қаржылық қортынды есебін қайта есептеген 
(есеп беру валютасына айналдырылған) кезде ақырғы бағам әдісі 
қолданылады.  
   Ақырғы бағам әдісіне сәйкес барлық активтер мен міндеттемелер есеп 
беру валютасына есепті мерзімдегі бағам бойынша көрсетіледі. Бұл әдіс 
еншілес компания өзінің шаруашылық операцияларын бас компаниядан 
тәуелсіз жүзеге асырушы дербес заңды тұлға болып табылады деген 
пайымдауларға негізделеді. Қаржы ресурстары легінде төмендегі дербестік 
қамтамасыз етіледі:  
- Еншілес компанияның операциялары бас кәсіпорынның операцияларынан 
дербес (бөлек) жүзеге асырады;  
- Еншілес және бас компания арасындағы операциялар шет елдік еншілес 
компания қызметінің үлкен бөлігін құрамайды.  
- Еншілес кәсіпорынның шет елдегі қызметі бас кәсіпорын қаржыларының 
есебінен емес, негізінен өз операцияларынның немесе жергілікті 
қарыздардың (несиелердің ) есебінен қаржыландырылады. 
- Шет елдік өндірісте өнімнің немесе қызметтінің өзіндік құнын құраушы 
еңбек шығындары материалдық шығындар негізінен алғанда есеп беру 
валютасымен емес жергілікті валютамен төленеді және есептеледі; 
- Шет елдік кәсіпорынның өнімдерін сату негізінен есеп беру валютасымен 
жүзеге асырылмайды; 
- Есеп беретін компанияның ақша қаражаттарының легі шет елдік еншілес 
кәсіпорынның күнделікті қызметінен бөлектенген және өзіне оның әсерін 
сезінбейді.  

 Есеп беретін компанияның қаржылық есептілігіне кіргізу үшін шет 
елдік еншілес кәсіпорынның қаржылық есептілігін қайта есептеу (яғни, есеп 
беру валютасына айналдыру ) негізінде есеп беретін компания төмендегі 
процедураларды орындауға тиісті.  
А) шет елдік еншілес компанияның ақшалайда ақшалай еместе  активтер 
мен міндеттемелері ақырғы бағам бойынша қайта есептеледі (есеп беретін 
валютаға айналдырады); 
Ә) шет елдік компанияның табыстарымен шығыстарының баптары операция 
орындалған мерзімдегі айырбастау бағамы бойынша қайта есептеледі.  
Б) бағамдық айырмашылық сомасы таза инвестиция сатып өткізгенге дейін 
меншікті капитал ретінде көрсетілуге тиісті. Шетелдік компанияның 
қаржылық қортынды есебін қайта есептеу нәтижесінде туындаған бағамдық 
айырмашылық  есептен шығарғанға дейін бухгалтерлік баланыстың 
«меншікті капитал» бөлімінде көрсетіледі.  

Шет елдік еншілес компаниялар қаржы ресурстарынның дербес (бөлек) 
легін қамтамасыз ете отырып, өздерінің қызметін тәуеліз жүзеге асыратын 
болғандықтан, шет елдік валютамен берілген шет елдік еншілес 
компанияның қаржылық есептілігін бас кәсіпорынның есебін беретін 
валютасына айналдыру бас кәсіпорынның шаруашылық қызметінің 
қаржылық нәтижесіне ешқандай әсерін тигізбейді. Және де еншілес 
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кәсіпорынның қаржылық қортынды есебін бас кәсіпорынның есеп беру 
валютасына айналдыру бас компанияның табыстарымен шығыстары 
жөніндегі қортынды есебінде көрсетуге жатпайды. Шетелдік компания 
шығып кеткен кезде бухгалтерлік баланыстың «меншікті капитал» 
бөлімінде көрсетілген бағамдық айырмашылықтың жинақталған баптары 
табыстар мен шығыстар жөніндегі қортынды есептің құрамында есепке 
алынуға тиісті.  
         Шет елдік компанияның қаржылық есептілігін қайта есептеу 

нәтижесінде туындаған бағамдық айырмашылық есептен шығарылғанға 
дейін бухгалтерлік баланстың  «Меншікті капитал» бөлімінде көрсетіледі .  
           Шет елдік еншілес компаниялар қаржы ресурстарының дербес (бөлек) 
легін қамтамасыз ете отырып, өздерінің қызметін тәуелсіз жүзеге асыратын 
болғандықтан, шет елдік валютамен берілген шет елдік еншілес 
компанияның қаржылық  есептілігін бас кәсіпорынның есеп беретін 
валютасына айналдыру бас кәсіпорынның шаруашылық қызметінің 
қаржылық нәтижесіне ешқандай әсерін тигізбейді . 
          Және де еншілес кәсіпорынның қаржылық қорытынды есебін бас 
кәсіпорынның есеп беру валютасына айналдыру бас компанияның табыстары 
мен шығыстары жөніндегі  есептілігінде көрсетуге жатпайды . Шет елдік 
компания есептен шығып кеткен кезде бухгалтерлік баланстың «Меншікті 
капитал» бөлімінде көрсетілген бағамдық айырмашылықтың жинақталған 
баптары табыстар мен шығыстар жөніндегі есептіліктің құрамында есепке 
алынуға жатады. 
           Шет елдік компания мен есеп беруші (отандық) компанияның 
қаржылық есептіліктерін құру мерзімінде айырмашылық болған кезде шет 
елдік компания есеп беруші компанияның қорытынды есебіне кіргізу үшін 
арнайы қорытынды есеп жасайды. Шет елдік компанияны сатып өткізу 
кезінде осы компанияға қатысты бағамдық айырмашылықтың жинақталып 
кейінге қалдырылған сомасы, сатып өткізуден алынған пайда немесе шеккен 
зиян есепке алынған кезеңде табыс немесе шығыс ретінде танылуға (есепке 
алынуға) тиісті. 
           Шет елдік компанияның қаржылық қорытынды есебінің 
конвертациялануы төменде келтірілді .    
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Шетелдік компания – қаржылық есептіліктің «конвертациялануы» 
 

Активтер мен міндеттемелер 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
Есеп беру мерзіміне – жинақталған бағамдық айырмашылық баптары бухгалтерлік 

баланстың құрамында меншікті капитал ретінде көрсетіледі 

 
Бухгалтерлік баланс 

 
 
 
 
 

Шетелдік компанияның шығу сәтінде 

 
Бағамдық айырмашылықтың жинақталған баптары  Табыстар мен 

шығыстар жөніндегі есептілікте табыстар мен шығыстардың құрамында 
көрсетіледі. 

 
 
 
                                
 

 
 
 
 
 
                    

 

Табыстар мен шығыстар 

1. Есеп беру мерзіміне 1. Есеп беру мерзіміне 

Операция орындалған мерзімдегі 
бағам бойынша немесе есеп беру 

кезеңіндегі орташа бағам 
бойынша 

Ақшалай емес 
баптар 

Ақша баптары 

Есеп беру мерзіміндегі бағам бойынша 
(ақырғы бағам әдісі) 

2. Шетелдік компанияның шығуы (жойылуы, сатып - өткізілуі) 

Табыстар мен шығыстар жөніндегі есептілік 

95 
 



Өз білімін тексеру сұрақтары 

1. Шетелдік волютамен орындалатын операциялардың есебі қандай   
стандартпен реттеледі? 

2. Есеп беру валютасы деген қандай  валюта? 
     3. Шетелдік  валюта деген қандай валюта? 
     4. Валюталық бағам дегеніміз не? 
     5. Бағамдық айырмашылық дегеніміз не? 
     6. Оң бағамдық айырмашылық  қандай жағдайда пайда болады? 
     7. Теріс бағамдық айырмашылық қандай жағдайда пайда болады? 
    8. Шетелдік  қызмет деген не?  
    9. Шет елдік копания деген қандай компания ?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

    10. Шет елдік компаниялардың қаржылық  есептілігінің  біріктірілуі  қалай 
жүзеге асырылады? 

 
              Өзіндік жұмыстарды орындау үшін берілген тапсырма 

          Валюталық операциялардың есебін жүргізуді меңгеру мақсатында 
төменде келтірілген мәліметтер бойынша тиісті тапсырмаларды орындаңыз. 
          Алматы қаласындағы «Іскер» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі 
2011 жылғы 8 ақпанда пластикалық терезелер жасау үшін АҚШ – тық 
компаниядан 400000 теңгеге шикізат сатып алды. Кәсіпорын осы соманың 
150000 теңгесін шикізатты кіріске алған кезде, ал қалған 250000 теңгені 40 
күннен кейін төлеуге тиіс болатын. Шикізатты есепке алған кездегі теңгенің 
долларға қатысты бағамы 1 долларға шаққанда 135 теңге болды. 20 күн 
өткеннен кейін теңгенің долларға қатысты бағамы төмендеп, ақпанның 
аяғында айырбастау бағамы 1 долларға шаққанда 136 теңге, ал қалған 
соманы төлеу мерзімінде  долларға шаққанда 138 теңгені құрады. Осы 
мәліметтердің негінде: 

А) шикізатты кіріске алу бойынша алғашқы бухгалтерлік жазуды 
орындаңыз; 

Ә) 19 ақпанға тиісті шот корреспонденциясын анықтаңыз; 
Б)  соңғы төлем жасау кезіндегі бухгалтерлік жазуды орындаңыз. 

 Операцияларды шоттарда бейнелеу ұлттық валюта теңгемен жүзеге 
асырылады. 
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8.1 Табыс салығын есепке алу. БЕХС №12 «Пайдаға салынатын салық»            
        
          Шаруашылық жүргізуші ұйымдар Қазақстан Республикасының «Салық 
және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер туралы» Кодексімен 
реттелетін корпоративтік табыс салығы бойынша бюджетпен есеп айырысу 
операцияларын жүзеге асырады. 
          Корпоративтік табыс салығының төлеушілері болып Қазақстан 
Республикасының аумағында өзінің шаруашылық қызметін жүзеге асырып, 
одан табыс алушы заңды тұлғалар (резиденттер және резидент еместер) 
танылады. 
 Корпоративтік табыс салығы салықтың кең тараған түрі ғана емес, 
сонымен бірге ол салықтың ең маңызды түрі – табыс салығының ставкасы 
салықтың басқа түрлерімен салыстырғанда ең жоғарғы болып табылады, 
сонымен бірге ол күрделілігімен де ерекшеленеді.  
 Корпоративтік табыс салығы бюджет кірісінің негізгі көзі болып 
табылады. 90-шы жылдардың басында пайдаға салынатын салық (ол кезде 
солай аталған) салық салынатын пайданың 55 пайызына дейін жеткен 
болатын. Кейінгі уақытта ол 20 пайызға дейін төмендеді және кәсіпкерлік 
қызметтің барлық субъектілері үшін бірегей ставка болып қалыптасты  
1995 жылдың 1 шілдесінен бастап Салық кодексінің қолданысқа енгізілуі 
Қазақстанда бухгалтерлік есептің салық салу жүйесінен заңды түрде бөлінуін 
туындатты. Осыған байланысты бір уақытта есептің екі түрін: бухгалтерлік 
есепті және салық есебін жүргізу қажеттілігі пайда болды.  
 Бухгалтерлік есептің негізгі мақсаттарының бірі - өнімдердің 
(қызметтердің, жұмыстардың) өзіндік құнын және кәсіпорынның 
шаруашылық қызметінің нақты қаржылық нәтижесін (табыс немесе зиян) 
анықтау. Ал салық есебі салық салынатын табысты анықтауға арналған. 
          Халықаралық бухгалтерлік есеп тәжірибесінде табыс салығының есебін 
жүргізу және қаржылық есептілікте көрсетудің әдістемесі 12 “Пайдаға 
салынатын салық” деп аталатын қаржылық есептіліктің халықаралық 
стандартымен реттеледі.  
         Бухгалтерлік есеп пен салық есебіне қойылатын талаптардағы 
өзгешеліктердің нәтижесінде бухгалтерлік табыс пен салық салынатын 
табыстың арасында айырмашылықтар пайда болатындықтан, салық төлемін 
дұрыс анықтау, оны бухгалтерлік есеп пен қаржылық есеп беруде дұрыс 
көрсету және бақылау жасаудың маңызы зор.  
         Салық төлемі дегеніміз - қаржы-шаруашылық қызметтің нәтижесі 
жөніндегі қорытынды есепте көрсетілген табыс салығының сомасы.  
         Төленуге тиісті табыс салығы  - салық салынатын табыс сомасынан 
есептелген, есепті кезең үшін төленуге жататын салық сомасы.  
Корпоративтік табыс салығының ағымдағы есебін бухгалтерлік табыс пен 
салық салынатын табыстың арасындағы айырмашылықты ескере отырып, 
Ұлттық және халықаралық стандарттардың талабына сай дұрыс жүргізу мен 
оларды қаржылық есептілікте дұрыс көрсету әрбір отандық кәсіпорынның 
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есеп саясатын құруда шешімі табылуға тиісті негізгі мәселелердің бірі болып 
табылады.  
         Бухгалтерлік табыс дегеніміз – заңды тұлғаның табысынан алынатын 
салық төлемін алып тастағанға дейінгі кәдімгі қызметінен және кездейсоқ 
жағдайлардан алынған табысы немесе шеккен зияны.  
         Салық салынатын табыс -  салық заңына сәйкес анықталған есепті 
кезеңдегі табыс (зиян) сомасы.  
         Салық заңының талаптарының бухгалтерлік есепке қойылатын 
талаптардан айырмашылығы бар. Соның нәтижесінде бухгалтерлік табыс пен 
салық салынатын табысты анықтауда айырмашылық туындайды. 
         Пайда болу себептеріне байланысты айырмашылықтар тұрақты немесе  
уақыттық (уақытқа байланысты) болуы мүмкін. Тұрақты 
айырмашылықтың туындау себебі бухгалтерлік табсыты есептеуде 
ескерілетін табыстар мен шығыстардың кейбір баптары салық салынатын 
табысты есептеуде ескерілмеуінен болады.  

Тұрақты айырмашылықтарға жататындар: 
а) валюталық шот бойынша және шетелдік валютамен орындалатын 
операциялар бойынша бағамдық айырмашылықтар; 
ә) бюджетке төленетін айыппұл; 
б) кәсіпкерлік қызметпен байланысты емес шығыстар; 

      в) Қазақстан Республикасының үкіметі бенлгілеген нормадан жоғары іс 
сапар шығындарының және сол сияқты шығындардың орнын толтыруға 
жұмсалған шығындар.  
    Тұрақты айырмашылықтар табыс салығы бойынша шығыстардың 
жиынтық сомасын есептеумен байланысты. Тұрақты айырмашылықтар тек 
қана табыс салығының жиынтық сомасына әсер етеді, және де есептер 
кезеңдер бойынша міндеттемелерді немесе салықтық талаптарды бөліп 
таратуда теориялық жағынан да практикалық жағынан да ешқандай мәселе 
туындатпайды.  
    Уақыттық айырмашылықтардың (уақытқа байланысты сәйкессіздіктің) 
пайда болу себебі: бір есептік кезеңде бухгалтерлік табысты есептеуде 
ескерілетін табыстар мен шығыстардың кейбір баптары салық салынатын 
табысты есептеуде басқа кезеңде ескеріледі. Сөйтіп белгілі бір есепті кезеңде 
пайда болған айырмашылықтар келесі есептік кезеңдерде жойылады. 
    Бухгалтерлік және салық салынатын табысқа енгізілетін табыстар мен 
шығыстардың жалпы сомасы бірдей болады, бірақ есепті кезеңдер әр түрлі 
болады.  

 
Уақыттық айырмашылықтар төмендегі себептерден туындайды: 
 

а) Негізгі құралдар және материалдық емес активтер бойынша 
амортизацияны анықтауда (есептеуде) болатын айырмашылықтардан; 
ә) бағалы қағаздарды сатып өткізуден шеккен жабылмаған зиян. Яғни бағалы 
қағаздарды сатып өткізуде туындайтын зиян (шығын) есептеу принципіне 
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сәйкес бухгалтерлік есепте олардың пайда болған сәтінде есепке алынады. 
Салық есебінде аталған зиян салық салынатын табысты анықтағанда есепке 
алынбайды, ал бес жылдан аспайтын мерзім ішінде басқа құнды қағаздарды 
сату кезінде алынған табыстың есебінен орны толтырылады. 
б) негізгі құралдарды жөндеу бойынша салық заңымен белгіленген 
шектеулерден жоғары шығарылған шығындардан; 
в) күдікті қарыздарды шығын ретінде есепке алу сәтін анықтаудағы 
айырмашылықтардан.  
      Уақыттық айырмашылықтар жиынтық табыс салығының мөлшеріне емес, 
әрбір есепті кезеңдердегі табыс салығы бойынша бюджеттің алдындағы 
салықтық міндеттемелерді бөліп таратуға әсер етеді. Шаруашылық жүргізуші 
субъектілер операциялар мен келісімдердің нәтижесінде туындаған салықтық 
міндеттемелерді осы операциялар мен келісімдердің өздері қай кезеңде 
есепке алынатын болса, сол кезеңде есепке алуға тиісті. 
     Демек, есепті кезең ішінде Табыстар мен Шығыстар жөніндегі  есептілікте 
көрсетілген операциялар мен келісімдердің нәтижелері бойынша табыс 
салығының сомасы (табыс салығы бойынша шығыста) ағымдағы есепті 
кезеңде қаржылық есептіліктің сол нысанында (Табыстар мен шығыстар 
жөніндегі есептілікте) есепке алынуға (танылуға) тиісті.  
    Тұрақты немесе уақыттық айырмашылықтар есеп саясатының өзгеруімен 
немесе маңызды қателерді түзетумен байланысты қаржы-шаруашылық 
қызметтің нәтижесі қорытынды есепке түзету енгізулер бөлінбеген таза 
табыстың бастапқы сальдосына түзету жасау жолымен жүзеге асырылған 
жағдайда туындауы мүмкін. Уақыттық айырмашылықтар сол 
айырмашылықтардан салық тиімділігін анықтау және оны бухгалтерлік 
есепте көрсету жолымен есепке алынады.  
    Осы айырмашылықтардан бухгалтерлік есеп пен салық есебінің еш 
уақытта бірдей болмайтындығын көруге болады.  
     Бухгалтерлік есеп пен салық есебінің арасында елеулі айырмашылықтар 
болғанмен олар бір-бірімен тығыз байланысты. Себебі салық есебінде 
пайдаланылатын ақпараттар бухгалтерлік есеп мәліметтерінен алынады, 
содан кейін салық заңының талаптарына сәйкес түзетіледі .  
    Бухгалтерлік есеп пен салық есебінің арасында өзара байланысты мына 
формуладан көруге болады: 
 Салық салынатын табыс (зиян)  = Бухгалтерлік табыс  
 + тұрақты айырмашылық + уақыттық айырмашылық  
     
         Кәсіпорындардың бюджетпен корпоративтік табыс салығы бойынша 
есеп айырысу операцияларының есебі қаржылық есептіліктің №2 Ұлттық 
стандартына және №12 «Пайдаға салынатын салық» деп аталатын 
халықаралық стандартына  негізделеді.  
     Қаржылық есептіліктің №12 «Пайдаға салынатын салық» деп аталатын 
халықаралық стандартына сәйкес табыс салығы бойынша шығыстар 
міндеттемелік әдіс бойынша танылуға (есепке алынуға) тиісті. Міндеттемелік 
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әдіс бойынша табыс салығы кәсіпорынның табыс алу барысында шығарған 
шығысы ретінде қарастырылады және де табыстар мен шығыстардың ара 
қатынасы принципіне сәйкес тиісті табыс пайда болған кезеңде есептелінеді. 
Міндеттемелік әдістің негізгі мақсаты – осы есепті кезеңде алынған және 
ағымдағы есептік кезеңде немесе алдағы кезеңдерде салық салынуға жататын 
табыстан есептелген табыс салығы бойынша шығыстардың жиынтық 
сомасын анықтау болып табылады.  
    Жоғарыда аталған стандартта міндеттемелердің екі әдісі қарастырылған:  

-   табыстар мен шығыстар жөніндегі есептілік бойынша міндеттемелік 
әдіс;  

-  бухгалтерлік баланс бойынша міндеттемелік әдіс. 
 

8.2 Табыстар мен шығыстар жөніндегі есептілік бойынша  
міндеттемелік әдіс 

      
       Қаржылық есептіліктің №12 “Пайдаға салынатын салық” деп аталатын 
халықаралық стандартына сәйкес есепті кезең үшін салық төлемі 
міндеттемелік әдіспен салық тиімділігі есебінің негізінде анықталады.  
    Салық тиімділігі дегеніміз – пайда болған уақыттық айырмашылықтардың 
нәтижесінде салық зайына сәйкес кейінге қалдырылуға жататын яғни алдағы 
уақытта төленетін немесе алдын ала ағымдағы кезеңде төленуге тиісті салық 
төлемінің сомасы.  
     Есепті кезеңде пайда болған уақыттық айырма-шылықтардың салық 
тиімділігі салық төлеміне енгізіледі және алдағы уақытта жойылуға жататын 
бюджеттің алдындағы кәсіпорынның табыс салығы бойынша міндеттемесі 
ағымдағы есепті кезеңде 4310 “Корпоративтік табыс салығы бойынша 
кейінге қалдырылған салықтық міндеттемелер” шотының кредитінде 
көрсетіледі. 
    Ал ағымдағы есептік кезеңде бюджетке төленуге жататын бірақ алдағы 
есепті кезеңдердің шығыстарына жатқызылатын табыс салығының сомасы 
2810 “Корпоративтік табыс салығы бойынша кейінге қалдырылатын 
салықтық активтер” шотының дебетінде көрсетіледі.   
    Уақыттық айырмашылықтар жиынтық табыс салығының мөлшеріне емес, 
әрбір есепті кезеңдердегі табыс салығы бойынша бюджеттің алдындағы 
салықтық міндеттемелерді бөліп таратуға әсер етеді. Шаруашылық жүргізуші 
субъектілер операциялар мен келісімдердің нәтижесінде туындаған салықтық 
міндеттемелерді осы операциялар мен келісімдердің өздері қай кезеңде 
есепке алынатын болса, сол кезеңде есепке алуға тиісті. 
     Демек, есепті кезең ішінде Табыстар мен Шығыстар жөніндегі  есептілікте 
көрсетілген операциялар мен келісімдердің нәтижелері бойынша табыс 
салығының сомасы (табыс салығы бойынша шығыста) ағымдағы есепті 
кезеңде қаржылық есептіліктің сол нысанында (Табыстар мен шығыстар 
жөніндегі есептілікте) есепке алынуға (танылуға) тиісті.  
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     Табыс салығы бойынша шығыстар (салық төлемі) дегеніміз – табыс 
салығы бойынша ағымдағы шығыстардан және кейінге қалдырылған 
шығыстардан құралып Табыстар мен шығыстар жөніндегі есептілікте 
көрсетілетін салық сомасы.  
     Қаржылық есептіліктің 12 “Пайдаға салынған салық” деп аталатын 
стандартына сәйкес табыс салығы бойынша салық төлемі төмендегі құрамдас 
бөліктерден тұрады: 

 төленуге тиісті табыс салығы (заңды тұлғаның жылдық жиынтық 
табысы жөніндегі декларация бойынша анықталады); 

 ағымдағы жылы пайда болған немесе жойылған уақыттық 
айырмашылықтар бойынша салық тиімділігі (кейінге қалды-рылған 
салық). Бұл көрсеткіш қолданылып жүрген табыс салығының 
ставкасына көбейтілген уақыттық айырмашылық-тардың сомасы (“+” 
немесе “–” белгілерін ескере отырып) ретінде анықталады. 

     Есепті кезеңнің басында кейінге қалдырылған табыс салығының сомасына 
жасалынатын түзету. Ол тек табыс салығы бойынша ставка өзгерген 
жағдайда ғана (азайған немесе көбейген) есептеледі.  
     Міндеттемелік әдіске сәйкес ағымдағы уақыттық айырмашылықтардың 
салық тиімділігі бюджетке төленетін табыс салығы бойынша төлемнің 
кейінге қалдырылуын бейнелейтін міндеттеме ретінде Бухгалтерлік 
баланстың “Міндеттемелер” бөлімінің “Кейінге қалдырылған салықтар” 
бабында немесе табыс салығының мерзімінен бұрын төленуін көрсететін 
актив ретінде “Активтер” бөлімінің “Кейінге қалдырылған салықтар” 
бабында көрсетіледі. Кейінге қалдырылған салықтар сальдосы табыс салығы 
ставкаларының өзгеруіне сәйкес түзетіледі (корректировкаланады).  
     Табыс салығы бухгалтерлік есепте кәсіпорынның табыс алу барысында 
шығарған шығысы ретінде қарастырылатын болғандықтан, ондай шығыстар 
тиісті табыс пайда болған есепті кезеңде есептелуге тиісті. Табыс салығы 
бойынша шығыстарды есепке алу үшін типтік шоттар жоспарының 
“Шығыстар” бөлімінде 7710 “Корпоративтік табыс салығы бойынша 
шығыстар” шоты қаралған.  
Ағымдағы есепті кезеңде төленуге жататын табыс  салығы бойынша 
кәсіпорынның бюджет алдындағы міндеттемесі 3110 “Төленуге тиісті 
корпоративтік табыс салығы” шотының кредитінде көрсетіледі. 
     Алдағы уақытта жойылуға (жабылуға) жататын бюджеттің алдындағы 
кәсіпорынның табыс салығы бойынша міндеттемесі ағымдағы есепті кезеңде 
4310  “Корпоративтік табыс салығы бойынша кейінге қалдырылған салықтық 
міндеттемелер” шотының кредитінде көрсетіледі. 
     Ағымдағы есепті кезеңде бюджетке төленуге жататын, бірақ алдағы есепті 
кезеңдердің шығыстарына жатқызылатын табыс салығының сомасы  2810 
“Корпоративтік табыс салығы бойынша кейінге қалдырылған салықтық 
активтер” шотының дебетінде көрсетіледі.  
     Бухгалтерлік есепте бухгалтерлік табысты анықтау кезінде шығыстардың 
бір бөлігі есепті кезеңнің  шығыстарына жатқызылады, бірақ салық есебінде 
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салық салынатын табысты анықтау кезінде осы есепті кезеңдегі шегерімдерге 
жатпайды. Яғни, “Есепті кезеңнің бухгалтерлік шығыстары” алдағы 
кезеңдердің салық шегерімдері болып табылады. Мысалы негізгі 
құралдардың амортизациясы бойынша шығыстар бухгалтерлік есепте 
кәсіпорынның есеп саясатында көрсетілген әдіс бойынша бухгалтерлік 
нормаларға сәйкес есептелген. Ол нормалар амортизация есептеудің 
салықтық нормаларынан жоғары.  
     Серіктестік осы есепті кезеңде өнімді (тауарды, қызметті) сатып -
өткізуден 1000000 теңге мөлшерінде табыс алды делік. Негізгі құралдардың 
амортизациясы бойынша бухгалтерлік шығыстар – 100000 теңгені құрады. 
Ал негізгі құралдардың амортизациясы бойынша салық шегерімі 50000 теңге 
болды. Басқа шығыстарды есепке алмаймыз. Салық салынатын табыс сомасы 
– 950000 теңге, ал бухгалтерлік табыс тиісінше 900000 теңге болды. Салық 
салынатын табыс пен бухгалтерлік табыстың арасындағы тұрақты 
айырмашылық нольге тең  деп есептейтін болсақ: 
      Салық салынатын табыс = Бухгалтерлік табыс (+) (-) Уақыттық 
айырмашылық  
      Бухгалтерлік шығыстар салық шегерімдерінен жоғары болғандықтан 
салық салынатын табыс сомасы бухгалтерлік табыс сомасынан көп болады. 
      Бұл жағдайда бухгалтерлік табыс пен салық салынатын табыстың 
арасында шартты түрде “оң уақыттық айырмашылық” деп атауға болатын 
айырмашылық туындайды. Себебі, мөлшері бухгалтерлік табыстан жоғары 
салық салынатын табыстан анықталған табыс салығының сомасы. Табыстар 
мен шығыстар жөніндегі есептілікте көрсетілген табыс салығы бойынша 
шығыстардан жоғары болады. Яғни, салық салынатын табыс пен 
бухгалтерлік табыстың арасындағы уақыттық айырмашылықтар есепті 
кезеңдердегі табыс салығы бойынша салық төлемі мөлшерінің өзгеруіне 
алып келеді. 
      Жоғарыда келтірілген мысалда бұл айырмашылық салық есебі 
шеңберінде салық салынатын табыс пен бухгалтерлік табыстың арасындағы 
оң уақыттық айырмашылық сомасынан ағымдағы есепті кезеңде бюджетке 
төленуге тиісті табыс салығының алдын-ала аванспен есептелуін көрсетеді.  
      Бухгалтерлік есепте шығыстардың құрамында осы есепті кезеңде алынған 
және ағымдағы есепті кезеңде де алдағы есепті кезеңдерде салық салынуға 
жататын табыс сомасынан анықталған табыс салығы көрсетілуге тиісті. 
      Бухгалтерлік есеп шеңберінде оң уақыттық айырмашылықтың салық 
тиімділігі есепті кезеңнің шығыстарына жатқызыла алмайды. Табыс салығы 
бойынша бюджеттің алдындағы борыш бухгалтерлік табыс сомасынан 
жоғары салық салынатын табыс сомасынан есептелуге тиісті. Яғни, салық 
салынатын табыстың бухгалтерлік табыстан артық  сомасына табыс салығы 
ағымдағы есепті кезеңнің шығыстарына апару жолымен емес, 2810 
“Корпоративтік табыс салығы бойынша кейінге қалдырылған салықтық 
активтер” шотын дебеттеу жолымен есептелуге тиісті.  
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     Бюджетке аударуға жататын табыс салығы  мен Табыстар мен шығыстар 
жөніндегі есептілікте есепті кезең шығыстарының құрамында есепке алынуы 
мүмкін табыс салығы бойынша шығыстар сомасының арасындағы 
айырмашылық зерттеу жүргізілген серіктестіктің бухгалтерлік есебінде 
былайша көрсетіледі: 

                                                                                           Дт              Кт 
7710 “Корпоративтік табыс салығы бойынша 
            шығыстар” (900000 * 30%)                        270000 
2810 “Корпоративтік табыс салығы бойынша 
           кейінге қалдырылған салықтық активтер”     15000 
            (50000 * 30%) 

                               3110 “Төленуге тиісті корпоративтік              285000 
                                                      табыс салығы”    
     Бухгалтерлік есеп шеңберінде бухгалтерлік табысты анықтау кезінде 
шығыстардың бір бөлігі алдағы кезеңнің шығыстарына жатқызылады, бірақ 
салық есебі шеңберінде салық салынатын табысты анықтау кезінде олар осы 
есепті кезеңде шегерілуге жатады. Яғни, салық есебі шеңберінде оларды 
шартты түрде “есепті кезеңнің салық шегерімдері” деп атауға болады. 
Бұл жағдайды былайша сипаттауға болады: 
 Алдағы кезеңнің есебіне жататын бухгалтерлік шығыстар  “Есепті кезеңнің 
салық шегерімдері” болып табылады. 
Бұл жағдайды да жоғарыда келтірілген мысалдың мәліметтері бойынша 
қарастырайық: 
Негізгі құралдардың амортизациясы бойынша бухгалтерлік шығыстар 50000 
теңгені құрады делік. Негізгі құралдардың амортизациясы бойынша 100000 
теңге салық шегерімдері анықталған. Бұл мәліметтер бойынша салық 
салынатын табыс – 900000 теңге мөлшерінде, ал бухгалтерлік табыс 950000 
теңге мөлшерінде анықталады.  
 Негізгі құралдардың амортизациясы бойынша бухгалтерлік шығыстардың 
сомасы салық шегерімдерінің сомасынан аз болғандықтан салық салынатын 
табыс мөлшері бухгалтерлік табыстан төмен болады. Мұндай жағдайда 
салық салынатын табыс пен бухгалтерлік табыстың арасындағы 
айырмашылықты шартты түрде «теріс уақыттық айырмашылық» деп атауға 
болады. Себебі мөлшері бухгалтерлік табыстан аз болатын салық салынатын 
табыстың сомасынан анықталған табыс салығы Табыстар мен шығыстар 
жөніндегі есептілікте көрсетілген табыс салығы бойынша шығыстар 
сомасынан аз болады.  
      Жоғарыда келтірілген мысалымыздағы 2 –жағдай бойынша бұл 
айырмашылық салық салынатын және бухгалтерлік табыстың арасындағы 
теріс айырмашылық сомасынан есептеліп, келесі есепті кезеңде бюджетке 
төленуге жататын табыс салығы бойынша төлемнің кейінге қалдырылуын 
көрсетеді. Себебі бухгалтерлік есеп  шеңберінде шығыстардың құрамында 
кәсіпорынның шаруашылық қызметінен алынып, салық салуға жататын 
табысының сомасынан табыс салығы есептелінуге тиісті. Сондықтан табыс 
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салығы бойынша есепті кезеңдегі кәсіпорынның бюджеттің алдындағы 
борышы салық салынатын табыстан анықталған сомада көрсетіледі, ал “теріс 
уақыттық айырмашылықтың” салық тиімділігі салық есебінде табыс салығы 
бойынша “кейінге қалдырылған төлем” болып табылады .   
      Бюджетке аударылуға жататын табыс салығы мен Табыстар мен 
шығыстар жөніндегі есептілікте есепті кезең шығыстарының құрамында 
есепке алынуы (танылуы) мүмкін табыс салығы бойынша шығыстардың 
арасындағы айырмашылық сомасы бухгалтерлік есепте былайша көрсетіледі: 
                                                                                                  
                                                                                                     Дт                   Кт 
      7710 “Корпоративтік табыс салығы бойынша 
                                           шығыстар”                                 285000 
                                         (950000*30%) 
                              3110 “Төленуге тиісті корпоративтік 
                                          табыс салығы”                                                      270000 
                                                   (900000*30%)                 
                              4310 “Корпоративтік табыс салығы бойынша 
                                         кейінге қалдырылған салықтық                            15000 
                                         міндеттемелер” 
                                                     (50000*30%)  
          Кейінге қалдырылған салықтар кәсіпорынның қаржылық есептілігінде 
ақпарат пайдаланушыларға бухгалтерлік есеп пен салық есебінің арасындағы 
айырмашылықтың салдары болып табылатын корпоративтік табыс салығы 
бойынша болашақ міндеттемелер мен активтер жөніндегі ақпараттарды 
дұрыс беру үшін көрсетіледі.  
 

8.3  Бухгалтерлік баланс бойынша міндеттемелік әдіс 
 

         Уақытша айырмашылық  қаржылық және салық есептілігі бойынша  
баланстардың баптарына талдау жасау кезінде туындайды. Талдаудың 
мұндай әдісін баланс бойынша міндеттемелік әдіс деп атайды. 
         Уақытша айырмашылық активтердің және міндеттемелердің баланстық 
құны мен салық базасының арасындағы айырмашылық ретінде анықталады. 
Қаржылық есептіліктің 12 “Пайдаға салынған салық” деп аталатын 
халықаралық стандарты активтің салық базасы және міндеттеменің салық 
базасы түсінігін енгізді. 
         Активтің немесе міндеттеменің салық базасы дегеніміз – активтің 
немесе міндеттеменің салық есебінде есепке алынған сомасы.  
         Уақытша айырмашылықты баланстың “Негізгі құралдар” бабын 
мысалға ала отырып қарастырайық. Негізгі құралдың бастапқы құны – 
120 000 теңге делік, активтің пайдалану мерзімі – 3 жыл, қаржы есебінде 
амортизация жеделдетілген әдіс бойынша есептеледі: 1 – ші жылы – 60 000 
теңге, 2 – ші жылы – 50 000 теңге, 3 – ші жылы – 10 000 теңге, салық есебінде 
– бірқалыпты есептеу әдісі пайдаланылады. Бір жыл өткеннен кейін 
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кәсіпорын өзінің қорытынды есебін дайындады. Қаржы есебінде амортизация 
бойынша шығыстар – 60 000 теңгені құрады, негізгі құралдың баланстық 
құны 60 000 теңге (120 000 – 60 000) болады; салық есебінде амортизация 
бойынша шығыс – 40 000 теңгені, негізгі құралдың баланстық құны – 80 000 
теңгені (120 000 – 40 000) құра 
          Баланс бойынша міндеттемелік әдісті қолдану арқылы негізгі құралдың 
баланстық, яғни оның қаржы есебіндегі құны (60 000) салық базасымен 
(салық есебіндегі құнымен – 80 000 теңге) салыстырылады. Пайда болған 
20 000 теңге айырмашылық сомасы уақытша айырмашылық ретінде 
анықталады. 
         Уақытша айырмашылық, яғни активтің немесе міндеттеменің баланстық 
құны мен оның салық базасы арасындағы айырмашылықтар оң немесе теріс 
болуы мүмкін.  
     - Оң (немесе салық салынатын) айырмашылықтар активтің немесе 
міндеттеменің баланстық құнының орны толтырылған (жабылған) уақытта 
алдағы кезеңнің салық салынатын табысын анықтау кезінде салық салынатын 
сомалардың туындауына алып келеді. Басқаша айтқанда салық салынатын 
айырмашылықтардың болуы, алдағы уақытта табыс салығының 
көбейетіндігін көрсетеді.  
     -Теріс (немесе шегерілетін) айырмашылықтар активтің немесе 
міндеттеменің баланстық құнының орны толтырылған немесе жабылған 
уақытта алдағы кезеңнің салық салынатын табысын (пайдасын) есептеу 
кезінде алынып тасталынатын сомалардың пайда болуына алып келеді. 
Басқаша айтқанда, шегерілетін айырмашылықтардың болуы, алдағы уақытта 
табыс салығын азайтуға болатындығын көрсетеді. 
      -  Салық салынатын айырмашылықтың пайда болуы кейінге қалдырылған 
салықтық міндеттемені есепке алуды туындатады.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Уақытша айырмашылық 
 

Баланстық 
құн             -         Салық базасы 
 

Баланстық  
Құн           > Салық  
                     базасы 
 

Баланстық  
Құн     <     Салық  
                  базасы 
 

Салық салынатын 
айырмашылық 
 

Табыс салығын азайтатын 
айырмашылық 
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        Шегерілетін айырмашылықтар пайда болған жағдайда кейінге 
қалдырылған салықтық актив немесе талап есепке алынады (танылады) яғни, 
компания өзінің қаржылық есептілігінде ағымдағы кезеңнің шаруашылық 
қызметі нәтижесін бойынша төленуге тиісті салық  сомасынан көбірек 
сомада салық төлеу фактісін көрсетеді. 
 

    
 
        Кейінге қалдырылған салықтық міндеттемелерді есепке алу кезінде 
төмендегі бухгалтерлік жазулар орындалады: 
 
         Дт 7710 ″Корпоративтік табыс салығы бойынша шығыстар″   
                          (Табыстар мен шығыстар жөніндегі есептілік) 
 
          Кт  4310  ″Корпоративтік табыс салығы бойынша кейінге қалдырылған  
                          салықтық міндеттемелер″ (Бухгалтерлік баланс) 
     
        Кейінге қалдырылған салықтық активтерді есепке алу кезінде 
орындалатын бухгалтерлік жазу: 
 
           Дт 2810  ″Корпоративтік табыс салығы бойынша кейінге қалдырылған  
                           салықтық активтер″ (Бухгалтерлік баланс) 
            
           Кт 7710  ″Корпоративтік табыс салығы бойынша шығыстар″  
                          (Табыстар мен шығыстар жөніндегі есептілік) 
 
       Ұйымның қаржылық қорытынды есебінде кейінге қалдырылған 
салықтық міндеттемелер немесе активтер тиісінше ұзақ мерзімді 
міндеттемелер немесе ұзақ мерзімді активтер бөлімінде көрсетіледі.  
       Әрбір қаржылық қорытынды есепті құру мерзімінде бұрын есепке 
алынып қойылған кейінге қалдырылған салықтық міндеттемелердің немесе 
активтердің шамасы компанияның шаруашылық қызметінің өзгеру 
жағдайларына байланысты қайта қаралуға тиісті.  
 
                 
 
 

 
 

 

Салық салынатын 
айырмашылықтар 

Шегерілетін 
айырмашылықтар 

Кейінге қалдырылған 
салықтық міндеттемелер 

Кейінге қалдырылған 
салықтық активтер 
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                         Өз білімін тексеру сұрақтары  
             

1. Табыс салығының есебін жүргізу қандай стандартпен реттеледі? 
2.  Салық төлемі дегеніміз не? 

        3. Бухгалтерлік табыс дегеніміз не? 
        4. Салық салынатын табыс деген не? 
        5. Төленуге тиісті табыс салығы  деген не? 
        6. Салық тиімділігі дегеніміз  не?   
        7. Табыс салығы бойынша шығыстар (салық төлемі) дегеніміз не? 
        8. Тұрақты айырмашылықтардың туындау себептерін түсіндіріңіз 
        9. Уақыттық айырмашылықтар қандай себептерден туындайды? 
        10. Кейінге қалдырылған салықтық міндеттемелер деген не? 
        11. Кейінге қалдырылған салықтық активтер деген не? 
 
          Өзіндік жұмыстарды орындау үшін берілген тапсырма 
 
1. «К» компаниясының салық салынғанға дейінгі таза табысы және тозу 
бойынша шығысы 2009 жылдан 2011 жылға дейін төмендегідей болды: 
2009ж. – 80000; 2010 ж. – 100000; 2011 ж. – 75000. 
2009 жылғы 1 қаңтарда құны 90000 теңге тұратын активті сатып алды. 
Активтің тиімді пайдалану мерзімі 3 жыл, ал жойылу құны нольге тең. Салық 
төлеу мақсаты үшін компания амортизация есептеудің жеңілдетілген әдісін 
пайдаланады, ал 3 жыл ішінде есептелген тозу бойынша шығыс сомасы 
тиісінше -  45000; 30000 және 15000 теңге болды. Қаржылық қорытынды есеп 
үшін бірқалыпты  (түзу сызықты) әдіс пайдаланылады. Салық ставкасы 3 
жыл бойы 30% болды. 2009, 2010 және 2011 жылдардың аяғына тиісті 
есептеулер мен бухгалтерлік жазуларды дайындаңыз. 
 
 2009ж 2010ж 2011ж 

Қаржылық 
есеп 

Салық 
есебі 

Қаржылық 
есеп 

Салық 
есебі 

Қаржылық 
есеп 

Салық 
есебі 

Салық салын-
ғанға дейінгі 
табыс және тозу 
бойынша шығыс 

80000 80000 100000 100000 75000 75000 

Тозу бойынша 
шығыс 

(30000) (45000) (30000) (30000) (30000) (15000) 

 50000 35000 70000 70000 45000 60000 
Табыс салығы (15000) (10500) (21000) (21000) (13500) (18000) 
 35000 24500 49000 49000 31500 42000 
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9.1 БЕХС №7 «Ақша қаражаттарының қозғалысы 
жөніндегі есептілік 

 
 Кәсіпорынның қаржылық қорытынды есебінің барлық нысандары 
белгілі бір мақсатпен құрылады. Баланста субъектінің экономи-калық 
ресурстарының (активінің) белгілі бір мерзімдегі нақты бары мен оларды 
қаржыландыру көздерінің жағдайы көрсетіледі. Табыстар мен шығыстар 
жөніндегі қорытынды есептілікте кәсіпорынның есеп беру мерзіміндегі 
шаруашылық қызметінің қаржылық нәтижесі анықталады.  
          Қаржылық есептіліктің аталмыш нысандары субъектінің қаржы-лық 
жағдайын қарастыруда туындайтын барлық сұрақтарға жауап бере алмайды. 
Мысалы, кәсіпорында дивиденд төлеуге қажетті ақша қаражаттары бар ма? 
Ол өзінің кредиторлық борыштарын жаба ала ма? т.б.  
        Осы сұрақтардың барлығына жауап беретін қаржылық есептіліктің 
негізгі нысандарының бірі - Ақша қаражаттарының қозғалысы жөніндегі 
есептілік.  
         Ақша қаражаттарының қозғалысы жөніндегі есептілікті құру 
бухгалтерлік  есептің №7 «Ақша қаражаттарының қозғалысы жөніндегі 
есептілік» атты халықаралық стандартымен реттелуге тиісті.  
          Аталмыш стандартқа сәйкес Ақша қаражаттарының қозғалысы 
жөніндегі есептіліктің негізгі мақсаты: 

1.  Есеп беру мерзімі ішінде заңды тұлғаларға ақшы қаражаттарының 
келіп түсуі және шығуы жөнінде ақпараттарды беру; 

2.  Есеп беру мерзімінде заңды тұлғалардың операциялық, 
инвестициялық және қаржылық қызметі жөніндегі ақпараттарды 
беру. 

Ақша қаражаттарының қозғалысы жөніндегі есептілікте кәсіп-
орынның операциялық, инвестициялық және қаржылық қызметі бойынша 
ақша қаражаттарының қозғалысы жөнінде жеке-жеке ақпараттар беріледі. 

Демек, Ақша қаражаттарының қозғалысы жөніндегі есептілік ақша 
қаражаттарының қозғалысын кәсіпорынның шаруашылық қыз-метінің 
түрлері бойынша шектеп көрсетуге мүмкіндік береді. Бұл, әрине, жасалынған 
төлемдер мен операциялық қызметтен алынған, меншік иесі немесе қаржы 
мекемесі инвестициялаған ақша қаражат-тарының бағытына талдау жасау 
үшін маңызды болып табылады. 
       Операциялық қызмет дегеніміз – кәсіпорынның табыс табу бойынша 
негізгі қызметі сонымен бірге оның қаржылық және инвестициялық 
қызметіне жатпайтын басқадай қызметі.  

Операциялық қызметтен болған ақша қаражаттарының легі 
(қозғалысы) кәсіпорынның түсім әкелетін негізгі қызметінен туындайды 
және де есепті кезеңдегі таза табысты немесе зиянды құраушы 
операциялардыңнәтижесі болып табылады. Операциялық қызмет бойынша 
ақша легінің қозғалысы тауарларды сатып-өткізуден, қызмет көрсетуден 
немесе жұмыстарды орындаудан алынған ақша қара-жаттарының келіп 

110 
 



түсуіне және сатып алынған тауарлар, көрсетілген қызметтер үшін 
жабдықтаушыларға кредиторлық борыштарды, еңбек ақы төлеу бойынша 
жұмыскерлерге кредиторлық борыштарды, бюджетке төленетін салықтар 
және басқа төлемдер бойынша кредиторлық борыштарды жабу (жою) үшін 
жасалынған төлемдер нәтижесінде ақша қаражаттарының шығуына алып 
келеді. 
 Төмендегі кестеде операциялық қызметтен болған ақша қара-
жаттарының легінен (қозғалысынан) ағымдағы активтердің және ағымдағы 
міндеттемелердің құрамында болатын өзгерістер келтірілді. 
 
      Операциялық қызметтен болған ақша қаражаттарының легінен 

(қозғалысынан) ағымдағы активтердің және ағымдағы 
міндеттемелердің құрамында болатын өгерістерді талдау 

 
Операциялардың әсерінен 
Бухгалтерлік баланстың 
"Ағымдағы активтер" және 
"Ағымдағы міндеттемелер" 
бөлімдерінің құрамында 
болатын өзгерістер  

Ақша қаражаттарының 
легіне (қозғалысына) әсер 
еткен операциялардың 
мазмұны 

Ақша қаражаттарының ле-
гіне (қозғалысына) шаруа-
шылық операциялардың 
жалпы әсер ету сипаты 

Тауарлы – материалдық 
босалқылардың көбеюі 

(-) Тауарлы – материалдық 
босалқыларды сатып алу 
нәтижесінде ақша қаражат -  
тарының шығуы 

Операциялық қызмет бой-
ынша операциядағы ақша 
қаражаттарының азаюы 
туындайды 

Алынуға тиісті шоттар 
бойынша дебиторлық 
борыштардың көбеюі 

(-) Тауарлардың несиеге 
сатылуы 

Операциялық қызмет 
бойынша бұл операциядан 
ақша қаражаттарының 
азаюы туындайды 

Есептелген алынуға тиісті 
пайыздардың 
(сыйақылардың) кө-беюі 

(-) Табыстар мен шығыстар 
жөніндегі есептілікте 
есептелген, бірақ алынбаған 
пайыздардың(сый-ақылар-
дың) көрсетілуі 

Операциялық қызмет 
бойынша бұл операциядан 
ақша қаражаттарының 
азаюы туындайды 

Алдағы кезеңдердің есебіне 
жата-тын шығыстардың 
кюбеюі 

(-) Алдағы кезеңдерде 
көрсетілетін қызметке төлем 
жасау үшін ақша 
қаражаттарының шығуы 

Операциялық қызмет 
бойынша бұл операциядан 
ақша қаражаттарының 
азаюы туындайды 

Тауарлармен жабдықтауға 
беріл-ген аванстардың 
көбеюі 

(-) Алдағы кезеңдерде 
алынатын тауарлар үшін 
жабдықтаушыларға ақша 
қаражаттарының аударылуы 

Операциялық қызмет 
бойынша бұл операция ақша 
қаражатта-рының азаюын 
туындатады 

Тауарлар қорының азаюы (+) Табыстар мен шығыстар 
жөніндегі есептілікте өткен 
есепті кезеңде сатып 
алынған тауар қорының 
кіріс шығысының көр-
сетілуі 

Операциялық қызмет 
бойынша бұл операция ақша 
қаражаттарының көбеюін 
туындатады 

Алынуға тиісті шоттар 
бойынша дебиторлық 

(+) Өткен есепті кезеңде 
сатып - өткізілген тауарлар 

Операциялық қызмет 
бойынша бұл операция ақша 
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борыштардың азаюы үшін ақаша қаражаттары-
ның келіп түсуі 

қаражаттарының көбеюін 
туындатады 

Есептелген алынуға тиісті 
пайыздардың 
(сыйақылардың) азаюы  

(+) Өткен есепті кезеңдердің 
табысында көрсетілген 
пайыздардың 
(сыйақылардың) келіп түсуі 

 

Тауарлармен жабдықтауға 
беріл-ген аванстардың 
азаюы 

(+) Өткен кезеңде төлемі 
жаса-лынған тауарлардың 
келіп түсуі (және сатып - 
өткізілуі) 

 

Кредиторлық борыштардың 
көбеюі 

(+)Табыстар мен шығыстар 
жө-ніндегі есептілікте ақша 
қаражаттарының шығуын 
болдырмаған шығыстардың 
көрсетілу  

Операциялық қызмет 
бойынша бұл операциялар  
ақша қаражаттарының 
көбеюін туындатады 

Еңбек ақы төлеу бойынша 
борыштардың көбеюі 

(+)Табыстар мен шығыстар 
жө-ніндегі есептілікте осы 
есепті кезеңде есептелген, 
бірақ жұмыскерлерге 
төленбеген еңбек ақы 
сомасының көрсетілуі 

 

Кредиторлық борыштардың 
азаюы 

(-) Өткен есепті кезеңде 
туындаған кредиторлық 
борыштарға төлем жасау 
үшін ақша қаражаттарының 
шығуы 

Операциялық қызмет 
бойынша бұл операциялар 
ақша қаражаттарының 
азаюын туындатады 

Еңбек ақы төлеу бойынша 
борыштардың азаюы 

(-) Өткен есепті кезеңде 
есептелген еңбек ақыны 
төлеу үшін ақша 
қаражаттарның шығарылуы 

 

 
Инвестициялық қызмет дегеніміз - ұзақ мерзімді активтерді сатып алу 

және сату, өтелетін несиелерді алу және беру.  
Инвестициялық қызмет бойынша ақша легінің қозғалысы жөніндегі 

ақпараттар ұзақ мерзімді активтерді (негізгі құралдарды, материалдық емес 
активтерді, басқа кәсіпорындардың үлестік және қарыздық қаржылық 
құралдарына салынған ұзақ мерзімді инвес-тицияларды) сатып алу үшін 
жасалынған төлемдердің бағытын анықтауға мүмкіндік береді. 
 Ақша қаражаттарының инвестициялық легі кәсіпорынның бола-шақта 
табыс әкелетін ұзақ мерзімді активтерге шығарған шығын-дарын 
капитализациялау шешімін сипаттайды. 
 Инвестициялық қызметтің нәтижесінде пайда болатын ақша 
қаражаттарының қозғалысына төмендегілер жатады: 

1. Ақша қаражаттарының келіп түсуі: 
- материалдық емес активтерді, негізгі құралдарды және басқа  

ұзақ мерзімді активтерді сатып-өткізуден; 
- қаржылық инвестицияларды сатып-өткізуден; 
- басқадай заңды тұлғалардан алынған несиелер; 
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- басқадай түсімдер. 
2. Ақша қаражаттарының шығуы: 

- материалдық емес активтерді, негізгі құралдарды және басқа ұзақ  
   мерзімді активтерді сатып алу; 
- қаржылық инвестициялар алу; 
- басқа заңды тұлғаларға несие беру; 
- басқадай төлемдер. 
 Инвестициялық қызмет бухгалтерлік баланстың ұзақ мерзімді активтер 
бөлімінде көрсетіледі. Оған бухгалтерлік баланстың ағымдағы активтер 
бөлімінде көрсетілетін қаржылық инвестицияға әсер ететін операциялар да 
жатады. Инвестициялық қызмет акцияларды, негізгі құралдарды және т.б. 
сатып-өткізуден болатын табыс немесе зиян (шығыс) көрініс табатын 
кәсіпорынның қаржы шаруашылық қызметінің нәтижесі жөніндегі 
қорытынды есепте де көрсетіледі. 
 Қаржылық қызмет – кәсіпорынның нәтижесі меншікті капитал және 
қарызға алынған қаржылардың құрамы мен мөлшерінің өзгеруі болып 
табылатын қызметі.  

Ақша қаражаттарының легі (қозғалысы) кәсіпорын қызметін 
қаржыландыру көздерін анықтауға және де алынған несиелер бо-йынша 
қаржы мекемелеріне кредиторлық борыштарды жою үшін төленетін болашақ 
төлемдердің мөлшерін болжауға мүмкіндік береді. 
 Қаржылық қызметтің нәтижесінде болатын ақша қаражатта-рының 
қозғалысын төмендегі операциялар айқындайды:  

1. Ақша қаражаттарының келіп түсуі: 
 а) акцияларды және басқа бағалы қағаздарды шығарып, сатып-өткізуден; 

 ә) банк несиелерін алу; 
 б) басқадай түсімдер. 

2. Ақша қаражаттарының шығуы: 
 а) банк несиелерінің қайтарылуы; 
 ә) меншікті акцияларды қайта сатып алу; 
 б) дивиденд төлеу; 
 в) басқадай төлемдер. 
 
          9.2 Ақша қаражаттарының қозғалысы жөніндегі есептілікті      

дайындап тапсырудың тікелей әдісі 
  

Кәсіпорын операциялық қызметтен болған ақша қаражаттарының 
қозғалысын тікелей немесе жанама әдістерді пайдалана отырып ашып 
көрсетеді: 
 1. Тікелей әдіс – бұл ақшаның келіп түсуі мен төленуінің негізгі түрлері 
ашып көрсетілетін әдіс. Бұл әдіс ақшамен жүргізілетін әрбір операцияны 
зерттеуге және ол операцияның субъект қызметінің қай түріне жататынын 
анықтауға негізделген. 
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Ақша қаражаттарының қозғалысы жөніндегі есептілікті құрудың тікелей 
әдісін  қолдану кезінде ақпараттар төмендегі екі нұсқаның  бірі бойынша 
дайындалады: 

1. Есеп жазуларынан (регистрлерінен) алынады, немесе 
2. Бухгалтерлік баланстағы тауарлы-материалдық босалқылардың, 

операциялық дебиторлық және кредиторлық борыштардың құрамында 
болған, сонымен бірге инвестициялық және қаржылық қызмет 
бойынша ақша легінің туындауына алып келетін ақшалай емес 
баптардың және басқа да баптардың құрамындағы өзгерістерді ескере 
отырып, Табыстар мен шығыстар жөніндегі есептіліктің баптарына  
( өнімді, жұмысты, қызметті сатып - өткізуден түскен түсім, сатып - 
өткізілген өнімнің, көрсетілген қызметтің, орындалған жұмыстың 
өзіндік құны, шығыстар, басқа да баптар) түзету жасау 
(корректировкалау) жолымен алынады. 

 Тікелей әдісті табыстар мен шығыстар жөніндегі есептіліктің әрбір 
бабына түзету (корректировка) жасау деп түсіну керек. Мұндай жағдайда 
түзетуді өнімді сатып-өткізуден түскен ақша түсімінен бастау керек. Одан 
тауарды сатып алу бойынша төленген барлық ақшаның сомасын, ағымдағы 
шығындар бойынша жұмсалған ақшаны, несие үшін проценттер сомасын, 
бюджетке төленген төлемдерді алып тастау керек. Жиынтығында 
операциялық қызметтен алынған ақша қара-жаттары жағдайының сомасын 
шығарады.  
 Тікелей әдісті қолданған кезде операциялық қызметтің нәтижесінде 
пайда болатын ақша қаражаттарының қозғалысын бейнелейтін 
операцияларға төмендегі операциялар жатады: 
 а) тауарларды сатып-өткізуден және қызмет көрсетуден алынған ақша 
қаражаттары; 
 ә) жөнелтілетін тауарлы-материалдық босалқылар, көрсетілетін қызмет 
үшін алынған аванстардың сомасы; 
 б) проценттер, дивидендтер, басқадай әртүрлі сипаттағы табыстардың 
келіп түсуі. 
 Ақша қаражаттарының шығуы: 
 а) келіп түскен тауарлар және көрсетілген қызмет үшін 
жабдықтаушыларға және мердігерлерге ақша төлеу; 
 ә) келіп түсетін тауарлы-материалдық құндылықтар, көрсетілетін 
қызметтер, атқарылатын жұмыстар үшін аванс төлеу; 
 б) еңбек ақы төлеу және басқадай төлемдер; 
 в) бюджетпен, әлеуметтік сақтандыру және қамсыздандыру 
органдарымен, бюджеттен тыс қорлармен есеп айырысу; 
 г) проценттерді төлеу; 
 д) басқадай төлемдер.  
 Төменде ақша қаражаттарының қозғалысы жөніндегі есептілікті 
дайындаудың тікелей әдісі сызба түрінде қарастырылды.   
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Ақша қаражаттарының қозғалысы жөніндегі есептілікті 
дайындаудың тікелей әдісі (Табыстар мен шығыстар жөніндегі 

есептіліктің баптарына корректировка жасау жолымен) 
 

Тауарларды (жұмысты, қызметті) сатып - өткізуден ақша қаражаттарының келіп түсуі = 
Сатып - өткізуден алынған табыс + Саудалық дебиторлық борыштың азаюы – Саудалық 

дебиторлық борыштың көбеюі 
 
 

Сатып алынған тауарлар бойынша ақша төлемі =  Сатып - өткізілген өнімнің (тауардың) 
көрсетілген қызметтің өзіндік құны + ТМБ көбеюі + Саудалық кредиторлық борыштардың 

азаюы – ТМБ азаюы – Саудалық кредиторлық борыштардың көбеюі 
 
 

Ағымдағы шығыстар бойынша ақша төлемі = Ағымдағы шығыстар (кезеңдік шығыстар) + 
Алдағы кезеңдердің есебіне жататын шығыстардың көбеюі + есептелген кредиторлық 

борыштардың азаюы – Алдағы кезеңдердің есебіне жататын шығыстардың азаюы – 
есептелген кредиторлық борыштардың көбеюі -  Амортизация және басқа да ақшалай емес 

шығыстар 
 
 

Табыс салығы (корпоративтік табыс салығы) бойынша ақша төлемі = Табыс салығы 
(табыс салығы бойынша шығыстар) + Табыс салығы бойынша кредиторлық борыштардың 

азаюы – Табыс салығы бойынша кредиторлық борыштардың көбеюі 
 
 

Ақша қаражаттарының қозғалысы жөніндегі есептілікті тікелей әдіс 
бойынша құру (Табыстар мен шығыстар жөніндегі есептіліктің 

баптарына түзету жасау жолымен) 
 

Табыстар мен 
шығыстар жөніндегі 

есептілік 

Түзету 
(корректировка) 

Ақша қаражаттарының қозғалысы 
жөніндегі есептілік 

Ақша 
қаражаттарының 

келіп түсуі 

Ақша 
қражаттарының 

шығуы 
               1               2                 3                4 
Есептелеген  
табыстар     ЕТ 

+Дебиторлық борыш 
сальдосының азаюы 

ЕТ + Дебиторлық 
борыш сальдосының 
азаюы 

 

Есептелген табыстар 
ЕТ 

-Дебиторлық  борыш 
сальдосының көбеюі 

ЕТ - Дебиторлық 
борыш сальдосының 
көбеюі 

 

Сатып-өткізілген 
тауар-лардың өзіндік 
құны СТӨҚ 

+Тауарлы–материал-
дық қорлар сальдо-
сының азаюы 

 - СТӨҚ + Тауарлы – 
материалдық қорлар 
сальдосының азаюы 

Сатып-өткізілген 
тауар-лардың өзіндік 
құны СТӨҚ 

+Тауарлы-материал-
дық қорлар сальдо-
сының көбеюі 

 - СТӨҚ - Тауарлы – 
материалдық қорлар 
сальдосының көбеюі 

Сатып-өткізілген 
тауар-лардың өзіндік 

+Төленуге тиісті 
шоттар бойынша 

 - СТӨҚ + Төленуге 
тиісті шоттар 
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құны СТӨҚ кредиторлық бор-
ыштар сальдосының  
 көбеюі 

бойынша 
кредиторлық 
борыштар 
сальдосының көбеюі 

Сатып - өткізілген 
тауарлардың өзіндік 
құны СТӨҚ 

 - Төленуге тиісті 
шоттар бойынша 
кредиторлық 
борштар сальдосы -  
ның азаюы 

 - СТӨҚ - Төленуге 
тиісті шоттар 
бойынша креди-
торлық борыштар 
саль-досының азаюы 

Есептелген 
шығыстар ЕШ 

Ақшалай емес 
баптарға: 
амортизация 
бойынша шығыстар 

 - ЕШ + амортизация 
бойынша есептелген 
шығыстар 

Табыс салығы 
бойынша шығыстар 

Ағымдағы табыс 
салығы бойынша 
кредиторлық 
борыштардың 
көбеюі 

 - ЕШ + Ағымдағы 
табыс салығы 
бойынша кре-
диторлық 
борыштардың 
көбеюі 

Табыс салығы 
бойынша шығыстар 

Ағымдағы табыс 
салығы бойынша 
кредиторлық 
борыштардың азаюы 

 - ЕШ - Ағымдағы 
табыс салығы 
бойынша кре-
диторлық 
борыштардың азаюы 

Бухгалтерлік баланс: 
Алдағы кезеңдердің 
есе-біне жататын 
шығыстар АКШ 

 Аванспен нақты 
төлен-ген 
шығыстарға (АКШ) 

 - Аванспен төленген 
шығыстар 
сальдосының көбеюі  

Бухгалтерлік баланс: 
Алдағы кезеңдердің 
есе-біне жататын 
шығыстар АКШ 

Аванспен нақты 
төлен-ген 
шығыстарға (АКШ 

 + Аванспен төленген 
шығыстар 
сальдосының азаюы 

Бухгалтерлік баланс: 
Есептелген 
шығыстар бойынша 
кредиторлық 
борыштар (КБ) 

  -Кредиторлық 
борыштың азаюы 

Бухгалтерлік баланс: 
Есептелген 
шығыстар бойынша 
кредиторлық 
борыштар (КБ) 

   +Кредиторлық 
борыштың азаюы 
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        КӘСІПОРЫННЫҢ АҚША ҚАРАЖАТТАРЫНЫҢ ҚОЗҒАЛЫСЫ   
ЖӨНІНДЕГІ ҚОРЫТЫНДЫ ЕСЕБІ (ТІКЕЛЕЙ ӘДІС БОЙЫНША) 

                                       31 ЖЕЛТОҚСАН 2011 Ж. 
 
Көрсеткіштер  
 

 
Мың теңге 

1. Операциялық қызметтен болған ақша қаражаттарының 
қозғалысы 
 

 

1.1. Ақша қаражаттарының келіп түсуі: 
өнімді (жұмысты, қызметті) сатып-өткізуден түскен табыс (441) 
алынған аванстар 
проценттер 
дивидендтер 
басқадай түсімдер 
 

19709,8 
10969 
3773,8 
932 
650 
3385 

1.2 Ақша қаражаттарының шығуы: 
жабдықтаушылармен және мердігерлермен есеп айырысу 
еңбек ақы бойынша есеп айырысу 
әлеуметтік сақтандыру және зейнет ақы қорына аударымдар 
салықтар 
несие бойынша проценттер 
берілген аванстар 
басқадай төлемдер 
 

23882,9 
8420,2 
7396 
940 
4010,3 
630 
1639,5 
846,9 

Операциялық қызметтің нәтижесінде таза ақша қаражаттарының 
көбеюі (+) азаюы (–) 
 

 
-4173,1 

2. Инвестициялық қызметтен болған ақша қаражаттарының 
қозғалысы 
 

 

2.1.Ақша қаражаттарының келіп түсуі: 
Негізгі құралдарды сатып-өткізуден алынған табыс  
2.2. Ақша қаражаттарының шығуы: 
ұзақ мерзімді инвестиция 
Негізгі құралдар сатылып алынды 
Материалдық емес активтер сатылып алынды 
Қаржылық инвестициялар сатылып алынды  
 

_ 
_ 
 
 
1585 
41  
55 

Инвестициялық қызметтің нәтижесінде ақша қара-жаттарының 
көбеюі (+) азаюы (–) 

 
-1681,5 

3. Қаржылық қызметтен болған ақша қаражаттарының қозғалысы  
3.1. Ақша қаражаттарының келіп түсуі: 
ұзақ мерзімді несиелер 
3.2. Ақша қаражаттарының шығуы 

 
6520 
– 

Қаржылық қызметтің нәтижесінде ақша қаражаттарының көбеюі 
(+) азаюы (–) 

+6520 

Есепті кезеңнің басындағы ақша қаражаттары 
Есепті кезеңнің аяғындағы ақша қаражаттары 

1289,2 
1954,6 

 
 

117 
 



          9.3 Ақша қаражаттарының қозғалысы жөніндегі есептілікті      
дайындап тапсырудың жанама әдісі 

  
  Жанама әдіс – бұл таза табысқа немесе зиянға ағымдағы активтердің, 
ақшасыз операциялардың табыстар мен зиянның және міндеттемелердің 
өзгеруіне байланысты түзету (корректировка) жасалынатын әдіс. 
 Бұл әдіс бухгалтерлік баланс және табыстар мен шығыстар жөніндегі 
есептіліктің ақпараттарына негізделген. 
 Жанама әдісте табыстар мен шығыстар жөніндегі есептіліктің әрбір 
бабын түзету (корректировкалау) көзделмейді. Бұл әдіске сәйкес есеп беру 
мерзіміндегі таза табыстың (зиянның) өткен есеп беру мерзімімен 
салыстырғандағы өзгеруі корректировкаланады. 
 

ЖАНАМА ӘДІСТІ ПАЙДАЛАНЫП ТАЗА ТАБЫСТЫ ТҮЗЕТУ 
(КОРРЕКТИРОВКАЛАУ) 

 
Таза табысты корректировка- 
лаушы операциялар: 

 

Есептелінген тозу сомасы және 
амортизация (соманың өзгеруі) 

Кезең сайын есептелінген тозу және 
амортизация сомасы таза табыс сомасына 
қайта қосылады, өйткені олар ақша 
қаражаттарының шығуын тудырмайды   
 

Ағымдағы активтердің сомасы-ның 
өзгеруі: 
Дебиторлық борыштардың, бо-
салқылардың, алдағы уақыттың есебіне 
жататын шығыстардың,  
Басқадай ағымдағы активтердің т.б.   

Ағымдағы активтердің өсуі ақша 
қаражаттары легінің азаюын туын-датады 
және ақша қаражаттарының шыққанын 
көрсетеді.  
   Ағымдағы активтердің азаюы есеп беру 
мерзімі ішінде ақша қаражаттары легінің 
көбеюін туын-датады және ақша 
қаражаттарының келіп түсуін көрсетеді  
 

Ағымдағы міндеттемелердің 
сомаларының өзгеруі (қысқа мерзімді 
банк несиесін қоспағанда): 
Кредиторлық борыштардың, салық 
төлемдерінің, басқадай ағымдағы 
міндеттемелердің 

Ағымдағы міндеттемелердің өсуі есепті 
кезең ішінде ақша қаражаттары легінің 
көбеюін тудырады және ақша қаражат-
тарының келіп түскенін көрсетеді.  
Ағымдағы міндеттемелердің азаюы ақша 
қаражаттары легінің азаюын тудырады және 
ақша қаражаттарының шыққанын көрсетеді 
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 Ақша қаражаттарының қозғалысы жөніндегі есептілікті дайындаудың 
жанама әдісі 

 
Таза табысқа (таза пайдаға) қосылды Таза табыстан (таза пайдадан) алынады 

Есептелген амортизация сомасы  
Инвестициялық және қаржылық қызметтен 
шеккен зиян 

Инвестициялық және қаржылық қызметтен 
алынған табыс 

Дебиторлық борыштың азаюы Дебиторлық борыштың көбеюі 
ТМБ қалдықтарының азаюы ТМБ қалдықтарының көбеюі 
Алдағы кезеңдердің есебіне жататын 
шығыстардың азаюы 

Алдағы кезеңдердің есебіне жататын 
шығыстардың көбеюі 

Кредиторлық борыштардың көбеюі Кредиторлық борыштардың азаюы 
Есептелген міндеттемелердің көбеюі Есептелген міндеттемелердің азаюы 
Сый ақы (пайыз) бойынша борыштың 
көбеюі 

Сый ақы (пайыз) бойынша борыштың 
азаюы 

Табыс салығы (корпоративтік табыс 
салығы) бойынша борыштың көбеюі 

Табыс салығы (корпоративтік табыс 
салығы) бойынша борыштың азаюы 

 
 Шаруашылық операцияларының саны көп болған жағдайда ақша 
қаражаттарының қозғалысы жөніндегі қорытынды есепті құру үшін арнайы 
жұмысшы кесте  жасау қажет. 

 
АҚША ҚАРАЖАТТАРЫНЫҢ ҚОЗҒАЛЫСЫ ЖӨНІНДЕГІ ЕСЕПТІЛІКТІ 

ҚҰРУ ҮШІН ҚАЖЕТТІ ЖҰМЫСШЫ КЕСТЕ 
 

 2010 ж. 2011 ж. Көбеюі (+), 
Азаюы (–) 
2011ж. 

Қызмет 
түрлері 
ОҚ,ИҚ, 
ҚҚ 

Активтер 
Материалдық емес активтер 
Негізгі құралдар  
Ұзақ мерзімді инвестиция 
Тауарлы-материалдық босалқылар 
Алдағы уақыттың есебіне жататын 
шығыстар 
Басқадай ағымдағы активтер 
Ақша қаражаттары  
Дебиторлық борыштар  
Есептелінген тозу сомасы 
(амортизация) 

 
1859,5 
74004,5 
105,5 
8305,6 
 
– 
– 
1289,2 
26705,7 
 
7646,0 

 
1900,5 
75590,0 
160,5 
8404,7 
 
– 
– 
1954,6 
36031,5 
 
7877,0 

 
41 
1585,5 
55 
99,1 
 
– 
– 
665,4 
9325,8 
 
231 

 
ИҚ. 
ИҚ. 
ИҚ. 
ОҚ. 
 
ОҚ. 
ОҚ. 
АҚ. 
ОҚ. 
 
ОҚ. 

Меншікті капитал және 
міндеттемелер: 
Жарғылық капитал 
Резервтік капитал 
Ұзақ мерзімді несиелер 
Кейінге қалдырылған салықтар 
Қысқа мерзімді кредиторлық 
борыш 

 
 
– 
– 
30980,0 
690,5 
 
86989,5 

 
 
– 
– 
37500,0 
960,0 
 
91640,0 

 
 
– 
– 
6520 
269,5 
 
4650,5 

 
 
ҚҚ. 
ҚҚ. 
ҚҚ. 
ОҚ. 
 
ОҚ. 
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 Жұмысшы кесте ақша қаражаттарының қозғалысы жөніндегі 
қорытынды есепті құру мақсатында бухгалтерлік баланс және қаржы-
шаруашылық қызметтің нәтижесі жөніндегі қорытынды есептің 
баптарындағы өзгерістерге талдау жасауға мүмкіндік береді. Бұл кесте 
негізінен ақша қаражаттарының қозғалысы жөніндегі қорытынды есепті 
жанама әдіс бойынша құруға жағдай жасайды.  
 Жоғарыда келтірілген кестенің мәліметтері негізінде кәсіп-орынның 
ақша қаражаттарының қозғалысы жөніндегі қорытынды есебі жанама әдіс 
бойынша құрылды. 

 
           СУБЪЕКТІНІҢ АҚША ҚАРАЖАТТАРЫНЫҢҚОЗҒАЛЫСЫ  
               ЖӨНІНДЕГІ ЕСЕПТІЛІГІ (ЖАНАМА ӘДІС БОЙЫНША) 
                                      31 ЖЕЛТОҚСАН 2011 Ж. 
 

1. Операциялық қызметтен болған ақша 
қаражаттарының қозғалысы 

Мың теңге 

Таза табыс 
Таза табысты корректировкалаушы (өзгертуші) операциялар:  
Тозу және амортизация  
Дебиторлық борыш сомасының өзгеруі  
Тауарлы-материалдық босалқылардың өзгеруі  
Кредиторлық борыштардың өзгеруі 
Салықтар бойынша есептеулердің өзгеруі 

100 
 
+231 
–9325 
–99,1 
+4650,5 
+269,5 

Операциялық қызметтің нәтижесінде ақша қаражаттарының 
көбеюі (+) азаюы (–)                                       

 
–4173,1 

2. Инвестициялық қызметтен болған ақша 
қаражаттарының қозғалысы 
Ақша қаражаттарының келіп түсуі: 
Негізгі құралдарды сатып-өткізуден алынған табыс  
Ақша қаражаттарының шығуы: 
ұзақ мерзімді инвестиция 
Негізгі құралдар сатылып алынды 
Материалдық емес активтер сатылып алынды 
Инвестициялық қызметтің нәтижесінде ақша қара-
жаттарының көбеюі (+) азаюы (–) 

Мың теңге 
 
 
– 
 
– 55 
– 1585,5 
– 41 
 
– 1681,5 

3. Қаржылық қызметтен болған ақша қара-жаттарының 
қозғалысы 
Ақша қаражаттарының келіп түсуі: 
ұзақ мерзімді несиелер 
Ақша қаражаттарының шығуы 
Қаржылық қызметтің нәтижесінде ақша қара-жаттарының 
көбеюі (+) азаюы (–) 

 
 
 
+6520 
    – 
 
+6520 

Ақша қаражаттарының көбеюінің (+) азаюының (–) жиынтығы 
Есепті кезеңнің басындағы ақша қаражаттары 
Есепті кезеңнің аяғындағы ақша қаражаттары 

+665,4 
1289,2 
1954,6 
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                              Өз білімін тексеру сұрақтары 
 

1. Ақша қаражаттарының қозғалысы жөніндегі есептілікті құру қандай 
стандартпен реттеледі? 

2. Операциялық қызмет дегеніміз не? 
3. Инвестициялық қызмет дегеніміз не? 
4. Қаржылық қызмет дегеніміз не? 
5. Ақша қаражаттарының қозғалысы жөніндегі есептілікті дайындап 

тапсырудың тікелей әдісінің мәнін түсіндіріңіз 
6. Ақша қаражаттарының қозғалысы жөніндегі есептілікті дайындап 

тапсырудың тікелей әдісінің мәнін түсіндіріңіз 
7. Ақша қаражаттарының қозғалысы жөніндегі есептілікті дайындап 

тапсырудың жанама әдісінің мәнін түсіндіріңіз 
 

             Өзіндік жұмыстарды орындау үшін берілген тапсырма 
 

        Төмендегі кестенің мәліметтері бойынша инвестордың бухгалтерлік 
есебінде инвестициялардың сатып алынуын және олардың 01.01.2011 жыл 
баланста есепке алынуын көрсетіңіз: 
Баланстық құн инвестициялардың түрлері бойынша жиынтық портфель 
негізінде анықталады. 
 
Инвестицияның 
түрлері 

Сатып алу құны 
(теңге) 
 01.01.2010 жыл 

Ағымдағы құны 
(теңге) 
01.01.2011жыл 

Баланстық құн 

«Алия» АҚ 
облигациялары 
«Мир» АҚ 
облигациялары 

17000 
 

38000 

19000 
 

33000 

 

Облигациялардың 
жиынтығы 

   

«Арт» АҚ 
облигациялары 
«Бег» АҚ 
облигациялары 
«Тан» АҚ 
облигациялары 

200000 
 

120000 
 

210000 

205000 
 

150000 
 

190000 

 

Акциялардың 
жиынтығы 

530000 545000  

Барлық 
инвестициялар 

585000 597000  

Облигациялар бойынша баланстық құнды анықтаңыз 
Акциялар бойынша баланстық құнды анықтаңыз 
01.01.2011ж 
Акциялар               Дт                           Кт               сомасы 
Облигациялар       Дт                           Кт               сомасы 
31.12.2011 ж         ДТ                           Кт               сомасы 
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10.1 Байланысқан тараптар туралы ақпараттарды ашып көрсету 
 
Инвестицияның дамуы өзара байланысқан тараптардың (жақтардың) 

пайда болуын туындатады. 
          Бухгалтерлік есептің 24”Байланысқан тараптар туралы ақпараттарды 
ашып көрсету” деп аталатын халықаралық стандартына сәйкес байланысқан 
тараптар деп – Бір тараптың, яғни кәсіпорынның екінші бір тарапқа 
(кәсіпорынға) бақылау жасау немесе оның қаржылық және шаруашылық 
шешімдер қабылдауына елеулі ықпал ету мүмкіндігін айтады.  
        Аталмыш стандартқа сәйкес белгілі бір тарап (жақ) басқа ұйымның 
байланысқан тарабы (жағы) болып табылады егер ол: 

1. Бухгалтерлік есептің 31”Бірлескен қызметке қатысу жөніндегі 
қаржылық есептілік” деп аталатын халықаралық стандартына сәйкес 
бірлесіп бақылануға жататын экономикалық қызметті жүзеге асырушы 
тарап болып табылса; 

2. Бір немесе бірнеше делдалдар арқылы тікелей немесе жанама түрде: 
           а)  есеп беретін ұйымдарды бақылайтын болса; 
           ә) есеп беретін ұйымдардың (ұйымдар тобының) бақылауында     

болатын болса; 
            б) қауымдасқан ұйым болып табылатын есеп беруші ұйым үшін    

инвестор болса; 
           в) есеп беретін ұйымға бірлесіп бақылау жасайтын болса.  

     3. Бухгалтерлік есептің 28 ”Қауымдасқан ұйымдарға салынған 
инвестициялардың есебі” деп аталатын халыаралық стандартына 
сәйкес есеп беретін ұйымның қауымдасқан кәсіпорыны болып 
табылатын болса; 

     4. Шаруашылық қызметті жоспарлауға, бағыттауға және оған бақылау 
жасауға жауапты басқару персоналы болып табылатын болса; 

     5. Тікелей немесе жанама түрде бақыланатын, бірлесіп бақыланатын 
немесе дауыс иелену құқығы жеке тұлғаның елеулі ықпалында болатын 
болса.  

Бақылау дегеніміз – ұйымның қаржы және операциялық саясатын оның 
қызметінен экономикалық пайда табатындай етіп басқару мүмкіндігіне ие 
болу. 
Бірлесіп бақылау – келісім-шартпен айқындала отырып экономикалық 
қызметке бақылау жасаудың бөлінуі  
Байланысқан тараптардың (жақтардың) арасындағы операциялар -  
төлем  алынса да, алынбаса да байланысқан тараптардың арасында 
активтердің берілуі, қызмет көрсетілуі немесе міндеттемелердің пайда 
болуы. 
          Мысалы: Бас (аналық) кәсіпорын өзінің басқарушы персоналының бір 
бөлігін  еншілес кәсіпорынға тегін бере алады . Еншілес ұйым аналық (бас)                                                                                                              
кәсіпорынның есебінен субсидия алады.  
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Елеулі ықпал ету – ұйымның қаржы және жедел басқару саясаты 
саласында, ол саясатқа бақылау жасау құқығынсыз шешім қабылдауға 
қатысу құқығы. Елеулі ықпал етуге жарғы бойынша немесе келісім-шарт 
бойынша үлестік иемдену арқылы қол жеткізілуі мүмкін. 
Мысалы: Директорлар кеңесіндегі өкілеттілік немесе ұйымның 
акцияларының елеулі бөлігін (20%-дан 50%-ға дейін) иелік ету елеулі ықпал 
етуді қамтамасыз етеді. Акциялардың бақылау пакетіне ие болу елеулі ықпал 
етуге қарағанда маңыздырақ. Себебі ол көп жағдайда ұйымның шаруашылық 
қызметіне бақылау жасауды қамтамасыз етеді. 
Басқарушы персонал – ұйымның шаруашылық қызметін тікелей немесе 
жанама түрде жоспарлауға, басқаруға және оны бақылауға өкілетті және оған 
жауапты тұлғалар (атқарушы директорды және осы ұйымда статусы 
бойынша соған парапар лауазымды қызметкерлерді қосқанда). 
Жеке тұлға жанұясының ең жақын мүшелері – белгілі бір ұйыммен 
қарым-қатынастарына қатысты осы тұлғаға ықпал ететін немесе оған тәуелді 
болады деп күтілетін жанұя мүшелері.  
 
10.2  Байланысқан тараптармен қарым – қатынастар және операциялар 
 
Байланысқан тараптардың (жақтардың) өзара қарым-қатынасын былайша 
көрсетуге болады: а) заңды тұлғалар тікелей немесе жанама түрде бір немесе 
бірнеше басқа тұлғаларға (ортада жүрген) бақылау жасайды, бақыланады 
немесе есеп беруші заңды тұлғамен жалпы бақылауда болады: 
 
 
 бақылау 60 % бақылау 50 % 
 
 
 
 
 Делдал - ортада  
                                                 тұрған субъект 
 
 
 

бақылау 50 % бақылау 70 % 
 
 
 
Негізгі заңды тұлға В заңды тұлғасына тікелей иелік ете алмайды, бірақ 
еншілес заңды тұлғалар А және Б арқылы иелік етеді. Сөйтіп, негізгі заңды 
тұлғаның еншілес заңды тұлға В-дағы үлесі мынадай болады: 

        60%*50% +50%*70%=30%+35%=65% 
          

Негізгі заңды тұлға 

Еншілес заңды 
тұлға А. 

Еншілес заңды 
тұлға Б. 

Еншілес заңды тұлға В. 
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             10.3  Ұйымдар мен байланысқан тараптар арасындағы өзара есеп  
айырысулардың жабылмаған қалдықтарын идентификациялау 

 
          Барлық еншілес заңды тұлғалар А,Б,В және негізгі заңды тұлға бір-
біріне қатысты байланысқан тараптар (жақтар) болып табылады 

Тәуелді шаруашылық серіктестіктер: 
 
 

 
 бақылау 60 %                                                      елеулі ықпал ету 30 % 
 
 
 
 
 Делдал - ортада  
                                                 тұрған субъект 
 
 
 
        елеулі ықпал ету 20 %  
                                                                                           елеулі ықпал ету 40 % 

 
 

Заңды тұлға Б басымдылығы бар заңды тұлғаға қатысты тәуелді болып 
табылады. Басымдылығы бар тұлға тікелей заңды тұлға тікелей заңды тұлға 
В-ға бақылау жасамайды, бірақ заңды тұлғалар А және Б арқылы оған елеулі 
ықпал ете алады: 

               50%*20%+30%*40%=22% 
 Сондықтан заңды тұлға В басымдылығы бар заңды тұлғаға және заңды тұлға 
Б-ға қатысты тәуелді болып табылады. Сөйтіп, басымдылығы бар заңды 
тұлға, еншілес заңды тұлға А және тәуелді шаруашылық серіктестіктер Б 
және В байланысқан тараптар (жақтар) ретінде танылады.  
                           

Өз білімін тексеру сұрақтары 

1. Байланысқан тараптар туралы ақпараттарды ашып көрсету қандай 
стандартпен реттеледі? 

2. Бақылау дегеніміз не? 
3. Бірлесіп  бақылау  деген  не? 
4. Байланысқан тараптардың (жақтардың) арасындағы операциялар  

дегеніміз не?  
5. Елеулі ықпал  етудің  мәнін ашып көрсетіңіз 
6. Қандай  жағдайда  белгілі бір тарап (жақ) басқа ұйымның 

байланысқан тарабы (жағы) болып табылады ? 

Еншілес заңды 
тұлға А. 

Тәуелді 
шаруашылық 
серіктестік Б. 

Тәуелді шаруашылық 
серіктестік В. 

Басымдылығы бар заңды 
тұлға 
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          Өзіндік жұмыстарды орындау үшін берілген тапсырма 

Үлестік қатысу әдісін де құн әдісін де пайдаланып «Арман» компаниясының 
төмендегі операцияларын бухгалтерлік есеп шоттарында белгілеңіз: 

А) «Батыс» компаниясының әрқайсысының бағасы 50 теңге тұратын 
1000 акцияларын сатып алды – бұл «Батыс» компаниясы 
акцияларының 30 пайызын құрайды. 
Б) «Батыс» компаниясының таза табысы 30000 теңгені құрайды. 
В) есептелінген дивиденд сомасы – 2500 теңге. 
Г) 2500 теңге дивиденд қабылданды. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

126 
 



Қаржылық есеп 2» пәнінен тест сұрақтары  
 

 1.Қаржылық құралдар туралы ақпараттарды ашып көрсету қандай   
стандартпен реттеледі? 
А) ҚЕХС 30; 
В) ҚЕХС 32; 
С) ҚЕХС 17; 
D) ҚЕХС 11; 
Е) БЕХС 41. 
2.Қаржылық құралдарды тану, есептен шығару, бағалау тәртібі және 
хеджерлеу есебі қандай стандартпен реттеледі? 
А) ҚЕХС 30; 
В) ҚЕХС 11; 
С) ҚЕХС 17; 
D) ҚЕХС 39; 
Е) ҚЕХС 41. 
3.Қаржылық құралдардың жіктелуі қай стандартта айқындалған? 
А) ҚЕХС 32; 
В) ҚЕХС 30; 
С) ҚЕХС 17; 
D) ҚЕХС 28; 
Е) ҚЕХС 41. 
4.Қаржылық салымдарға жатпайтындар: 
А) Саудалық қаржылық құралдар; 
В) Жойылғанға (жабылғанға) дейін ұсталынатын қаржылық инвестиция-лар; 
С) Банктердің және банктен тыс мекемелердің берген қарыздары; 
D) Басқа кәсіпорындарға берілген қарыздар; 
Е) Сатып өткізу үшін нақты қолда бар қаржылық инвестициялар. 
5.Нарықта қысқа мерзімге сауда жасауға арналған кәсіпорынның 
инвести-тициялық портфелінің құрамына кіретін: 
А) Сатып өткізу үшін нақты қолда бар қаржылық инвестициялар; 
В) Жойылғанға (жабылғанға) дейін ұсталынатын қаржылық инвестиция-лар; 
С) Банктердің және банктен тыс мекемелердің берген қарыздары; 
D) Басұа кәсіпорындарға берілген қарыздар; 
Е) Саудалық қаржылық инвестициялар. 
6.Жойылғанға (жабылғанға) дейін ұсталынатын қаржылық 
инвестициялар-дың құрамына кіретіндер: 
А) Қарыздық қаржылық активтер; 
В) Үлестік бағалы қағаздар; 
С) Үлестік және қарыздық бағалы қағаздар; 
D) Басқа кәсіпорындарға берілген қарыздар; 
Е) Саудалық қаржылық инвестициялар. 
7.Басқа кәсіпорындарға берілген қарыздарға жататындар: 
А) Облигациялар; 
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В) Вексельдер; 
С) Акциялар; 
D) Дебиторлық борыштар; 
Е) Фьючерстер. 
8.Кәсіпорын қарыздарының сомасына осы қарыздарға өтімдірек түр 
беру мақсатында бағалы қағаз шығаруды не деп атайды? 
А) Реструктуризация; 
В) Секъюритаризация; 
С) Жойылу; 
D) Эмиссия; 
Е) Активтендіру. 
9.Секъюритаризация процессінде негізгі инвестор болып табылатындар: 
А) Акционерлік қоғамдар; 
В) Шаруашылық серіктестіктер; 
С) Ірі банктер; 
D) Жеке тұлғалар; 
Е) Жеке кәсіпкерлер. 
10.Қандай жағдайда салымдар сатып өткізу үшін нақты қолда бар 
қаржылық салымдарға жатқызылады? 
А) Бағалы қағаздардың эмиссиясы болғанда; 
В) Облигациялар айналымға шығарылғанда; 
С) Дебиторлық борыштар жойылғанда; 
D) Қарапайым акцияларға жазылғанда; 
Е) Бағалы қағаздар нарығындағы белгісіздік жағдайында. 
11.Қарыздық бағалы қағаздарға кірмейтіндер: 
А) Саудалық дебиторлық борыштар; 
В) Муниципалдық бағалы қағаздар; 
С) Корпоративтік облигациялар; 
D) Коммерциялық қағаздар; 
Е) Конвертацияланған қарыз. 
12.Қаржылық есептілікте саудалық бағалы қағаздар қандай құны 
бойынша көрсетіледі? 
А) Амортизацияланушы құнымен; 
В) Әділетті құнымен; 
С) Дисконтталған құнымен; 
D Қалдық құнымен; 
Е) Бастапқы құнымен. 
13.Жойылғанға (жабылғанға) дейін ұсталынатын қарыздық бағалы 
қағаздар қорытынды есепте қандай құнымен көрсетіледі? 
А) Дисконтталған құнымен; 
В) Әділетті құнымен; 
С) Амортизацияланушы құнымен; 
D) Қалдық құнымен; 
Е) Бастапқы құнымен. 
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14.Дисконттың (жеңілдіктің) немесе сый ақының амортизациясы есепке 
алынған сатып алу құны қалай аталады? 
А) Дисконтталған құн; 
В) Әділетті құн; 
С) Қалдық құн; 
D) Амортизацияланушы құн; 
Е) Бастапқы құн. 
15.Келіскен жақтардың арасындағы ағымдағы операциялар кезінде 
қаржы-лық құрал айырбастала алатын құн қалай аталады? 
А) Дисконтталған құн; 
В) Бастапқы құн; 
С) Қалдық құн; 
D) Амортизацияланушы құн; 
Е) Әділетті құн. 
16.Акциялардың 20%-ға дейінгі бөлігіне иелік ету кезінде 
инвестициялар-дың есебі қандай әдіспен жүргізіледі? 
А) Әділетті құн әдісімен; 
В) Үлестік қатысу әдісімен; 
С) Шоғырландыру (біріктіру) әдісімен; 
D) Дисконттау әдісімен; 
Е) Қайта бағалау әдісімен. 
17.Акциялардың 20%-нан 50%-на дейінгі бөлігіне иелік ету кезінде 
инвести-циялардың есебі қандай әдіспен жүргізіледі?  
А) Әділетті құн әдісімен; 
В) Үлестік қатысу әдісімен; 
С) Шоғырландыру (біріктіру) әдісімен; 
D) Дисконттау әдісімен; 
Е) Қайта бағалау әдісімен. 
18.Акциялардың 50%-нан жоғары бөлігіне иелік ету кезінде 
инвестициялар-дың есебі қандай әдіспен жүргізіледі? 
А) Әділетті құн әдісімен; 
В) Үлестік қатысу әдісімен; 
С) Шоғырландыру (біріктіру) әдісімен; 
D) Дисконттау әдісімен; 
Е) Қайта бағалау әдісімен. 
19.Акциялардың қандай бөлігіне иелік еткен жағдайда инвестордың 
ықпал ету үлесі төмен болады? 
А) Акциялардың 25%-на дейін; 
В) Акциялардың 30%-ы мен 60%-ның аралығында; 
С) Акциялардың 20%-ы мен 50%-ның аралығында; 
D) Акциялардың 20%-дан төмен бөлігін; 
Е) Акциялардың 50%-дан жоғары бөлігін. 
20.Акциялардың қандай бөлігіне иелік еткенде инвестордың ықпалы 
елеулі болады? 
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А) Акциялардың 25%-на дейін; 
В) Акциялардың 30%-ы мен 60%-ның аралығында; 
С) Акциялардың 20%-ы мен 50%-ның аралығында; 
D) Акциялардың 20%-дан төмен бөлігіне; 
Е) Акциялардың 50%-дан жоғары бөлігіне. 
21.Инвесторда бақылаушы пакеті болады, егер ол: 
А) Акциялардың 25%-на иелік етсе; 
В) Акциялардың 30%-на иелік етсе; 
С) Акциялардың 20%-нан 50%-на дейін иелік етсе; 
D) Акциялардың 20%-дан төмен бөлігіне иелік етсе; 
Е) Акциялардың 50%-дан жоғары бөлігіне иелік етсе. 
22. «Дт 7330      Кт 1120» деген бухгалтерлік жазу қандай операция 
бойынша орындалады? 
А) Қайта бағалауды жүргізу нәтижесінде алынған ұзақ мерзімді қаржы-лық 
инвестициялардың бастапқы құндарының өсу сомасына; 
В) Бағалы қағаздар сатылып алынғанда; 
С) Қаржылық инвестициялардың ағымдағы құнының өзгеруінен болған 
табыс сомасына; 
D) Қайта бағалау нәтижесінде сауда жасауға арналған қысқа мерзімді 
қаржылық инвестиция құнының азаю сомасына; 
Е) Бағалы қағаздар жойылғанда (жабылғанда). 
23. Үлестік қатысу әдісімен сатып алу құны бойынша акцияларды 
есепке алу кезінде қандай бухгалтерлік жазу орындалады? 
А) Дт 2210           Кт 6410; 
В) Дт 2210           Кт 1040; 
С) Дт 7610           Кт 2210; 
D) Дт 1270           Кт 2210; 
Е) Дт 7330            Кт 2210. 
24. Егер қайта сатып алынған акциялардың нақты құны олардың 
номиналдық құнынан төмен болса, номиналдық құн мен сатып алу 
құнының арасын-дағы айырма сомасына қандай шот 
корреспонденциясы орындалады? 
А) Дт 5210  Кт 1040; 
В) Дт 5210  Кт 5110; 
С) Дт 5010  Кт 5210; 
D) Дт 5110  Кт 5010; 
Е) Дт 5010  Кт 5110. 
25.Егер қайта сатып алынған акциялардың нақты құны олардың 
номиналдық құнынан жоғары болса, номиналдық құн мен сатып алу 
құнының арасын-дағы айырма сомасына қандай шот 
корреспонденциясы орындалады? 
А) Дт 5310  Кт 1030; 
В) Дт 5210  Кт 5110; 
С) Дт 5110  Кт 5210; 
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D) Дт 5110  Кт 5010; 
Е) Дт 5010  Кт 5110. 
26. Егер сатып алынған бағалы қағаздардың сатып алу құны олардың 
номи-налдық құнынан жоғары болса, онда олар бойынша табысты әрбір 
есептеген сайын: 
А) Сатып алу құны мен номиналдық құнының арасындағы айырма сомасына 
табысты азайтып отырады; 
В) Сатып алу құны мен номиналдық құнының арасындағы айырма сома 
табысқа қосымша есептелініп отырады; 
С) Номиналдық және бастапқы құндарының арасындағы айырма сомасы 
алынып отырылады; 
D) Бастапқы құн мен сатып алу құнының арасындағы айырма алынып 
отырылады; 
Е) Дисконт немесе сый ақы есептен шығарылады. 
27.Ұзақ мерзімді қаржылық инвестицияларды қайта бағалау 
нәтижесінде олардың бағасын өсіру сомасына қандай бухгалтерлік жазу 
орындалады? 
А) Дт 2030, 2040  Кт 6150; 
В) Дт 6150   Кт 2030, 2040; 
С) Дт 7470   Кт 2030; 
D) Дт 2030, 2040  Кт 7210; 
Е) Дт 7210   Кт 2030. 
28.Бағалы қағаздарды сатудан түскен табысты қандай бухгалтерлік 
жазу арқылы көрсетуге болады? 
А) Дт 1010  Кт 6280; 
В) Дт 2410  Кт 6220; 
С) Дт 2730  Кт 6240; 
D) Дт 1310  Кт 6220; 
Е) Дт 1020  Кт 6250. 
29.Басқа кәсіпорынның акцияларын шет елдік валютаға сатып алу 
кезінде қандай бухгалтерлік жазу орындалады? 
А) Дт 1120  Кт 1050; 
В) Дт 1120  Кт 1010; 
С) Дт 1050  Кт 1120; 
D) Дт 1050  Кт 2030; 
Е) Дт 2030  Кт 1040. 
30. Қаржылық құрал дегеніміз – бұл: 
А) нәтижесінде бір уақытта бір кәсіпорында қаржылық актив, ал басқа-сында 
қаржылық міндеттемелер немесе үлестік құрал туындайтын кез-келген 
келісім-шарт; 
В) кәсіпорынның тауарларды сатып алу, сатып-өткізу немесе пайдалану 
бойынша келешек қажеттіліктерін қанағаттандыру мақсатында жасалын-ған 
келісім-шарттар; 
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С) тауар жөнелту түрінде міндеттемелерді жою болып есептелетін тауар-мен 
жабдықтау келісім-шарты; 
D) нәтижесінде қаржылық міндеттемелер немесе актив туындайтын тауармен 
жабдықтау келісім-шарты; 
Е) нәтижесінде тауар жөнелту түріндегі міндеттемелер немесе үлестік құрал 
туындайтын келісім-шарт. 
31.Қаржылық активтер қандай категорияларға бөлінеді? 
А) сауда жасауға арналған қаржылық активтер немесе міндеттемелер, 
дебиторлық борыштар; 
В) жабылғанға (жойылғанға) дейін ұсталынатын инвестициялар, ссуда-лар 
және дебиторлық борыштар; 
С) ссудалар және дебиторлық борыштар, сауда жасауға арналған қаржы-лық 
активтер, жабылғанға (жойылғанға) дейін ұсталынатын инвести-циялар; 
D) саудалық қаржылық міндеттемелер, жабылғанға (жойылғанға) дейін 
ұсталынатын инвестициялар, дебиторлық борыштар; 
Е) сауда жасауға арналған қаржылық активтер немесе міндеттемелер, 
жабылғанға (жойылғанға) дейін ұсталынатын инвестициялар, ссудалар және 
дебиторлық борыштар, сатып-өткізу үшін қолда бар қаржылық активтер. 
32.Еншілес кәсіпорын үшін жасалынған төлем қандай бухгалтерлік жазу 
арқылы көрсетіледі? 
А) Дт 1210  Кт 6010; 
В) Дт 1220  Кт 6250; 
С) Дт 1220  Кт 1010, 1040; 
D) Дт 1010  Кт 1220; 
Е) Дт 1220  Кт 3130. 
33. «Дт 1220, 1230, 1240 Кт 1250» деген бухгалтерлік жазу нені 
білдіреді? 
А) ақша қаражаттары шоттарынан инвестицияға төлем жасалынуын; 
В) есебі берілуге тиісті соманың есебінен инвестиция алуды; 
С) заңды және жеке тұлғалардан инвестиция алуды; 
D) заңды және жеке тұлғалардан инвестицияның тегін алынуын; 
Е) инвестициялардың есептен шығуын; 
34.Заңды тұлғалардан сатылып алынған акциялар қандай бухгалтерлік 
жазу арқылы көрсетіледі? 
А) Дт 1120  Кт 3310; 
В) Дт 1120  Кт 6150; 
С) Дт 3310  Кт 1040; 
D) Дт 3310  Кт 1120; 
Е) Дт 1110  Кт 6010. 
35.Қауымдасқан және бірлескен кәсіпорындардың активтеріне қайта 
бағалау жүргізу нәтижесінде инвестициялардың баланстық құнының 
үлестік қатысу сомасына өсуі қандай бухгалтерлік жазу арқылы 
көрсетіледі? 
А) Дт 6150  Кт 2210; 
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В) Дт 2210  Кт 6150; 
С) Дт 7330  Кт 2210; 
D) Дт 7610  Кт 2210; 
Е) Дт 2210  Кт 6410. 
36.Қауымдасқан және бірлескен кәсіпорындардың активтеріне қайта 
бағалау жүргізу нәтижесінде инвестициялардың баланстық құнының 
үлестік қа-тысу сомасына төмендеуі қандай бухгалтерлік жазу арқылы 
көрсетіледі? 
А) Дт 2210  Кт 6410; 
В) Дт 7610  Кт 2210; 
С) Дт 1270  Кт 2210; 
D) Дт 2210  Кт 6150; 
Е) Дт 7330  Кт 2210. 
37.Елеулі ықпал ету дегеніміз – бұл: 
А) компанияның инвестиция салынған кәсіпорынның қаржылық шешім-
деріне ықпал ету қабілеті; 
В) компанияның инвестиция салынған кәсіпорынның операциялық ше-
шімдеріне ықпал ету қабілеті; 
С) бақылау орнату және компанияның саясатын басқару; 
D) тәуелді компанияға салынған инвестицияның есебін жүргізу тәртібін 
анықтау; 
Е) компанияның инвестиция салынған кәсіпорынның қаржылық және 
операциялық шешімдеріне ықпал ету қабілеті. 
38.Қаржылық құралдар алғашқы танылуы (есепке алынуы) кезінде 
қандай құнымен көрсетіледі? 
А) әділетті құнымен; 
В) амортизацияланушы құнымен; 
С) нақты шығындар сомасымен; 
D) келіп түскен активтің нақты сомасымен; 
Е) қаржылық активті сатып алуға шығарылған нақты шығындар бойынша 
немесе қаржылық міндеттемелерді бағалау үшін келіп түскен активтің нақты 
сомасы бойынша. 
39.Қайта бағалау нәтижесінде басқадай қысқа мерзімді қаржылық 
инвести-циялар құнының төмендеуі қандай бухгалтерлік жазу арқылы 
көрсетіледі? 
А) Дт 2210  Кт 6410; 
В) Дт 7610  Кт 2210; 
С) Дт 1270  Кт 2210; 
D) Дт 2210  Кт 6150; 
Е) Дт 7330  Кт 1150. 
40. Қайта бағалау нәтижесінде сауда жасауға арналған қысқа мерзімді 
қаржылық инвестициялардың құнының жоғарылауы қандай 
бухгалтерлік жазу арқылы көрсетіледі? 
А) Дт 2210  Кт 6410; 
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В) Дт 7610  Кт 2210; 
С) Дт 1270  Кт 1210; 
D) Дт 1120  Кт 6150; 
Е) Дт 7330  Кт 1150. 
41.Жойылғанға (жабылғанға) дейін ұсталынатын қысқа мерзімді 
қаржылық инвестициялардың баланстық құнын есептен шығару 
қандай бухгалтерлік жазу арқылы көрсетіледі? 
А) Дт 1040  Кт 1110; 
В) Дт 7410  Кт 1120; 
С) Дт 7410  Кт 1130; 
D) Дт 1150  Кт 6150; 
Е) Дт 7330  Кт 1150. 
42.Үлестік бағалы қағаздар болып табылады: 
А) Қазыналық вексельдер; 
В) Облигациялар; 
С) Акциялар; 
D) Депозиттік сертификаттар; 
Е) Роялти. 
43.Қарыздық бағалы қағаздар болып табылады: 
А) Облигациялар; 
В) Қарапайым акциялар; 
С) Артықшылығы бар акциялар; 
D) Дивидендтер; 
Е) Роялти. 
44. Бухгалтерлік есепте саудалық бағалы қағаздар ... бойынша 
бағаланады. 
А) амортизацияланушы құны; 
В) әділетті (сатып-өткізу) құны; 
С) ағымдағы құны; 
D) баланстық құны; 
Е) қалдық құны. 
 
45.Қаржылық инвестиция – бұл: 
А) міндеттемелердің жабылуы (жойылуы); 
В) ұзақ мерзімді активтерді сатып алу; 
С) табыс алу (мысалы: дивиденд, сый ақы), инвестицияланған капиталды 
өсіру немесе басқа да пайда табу мақсатында субъект иелік ететін активтер; 
D) міндеттемелердің жойылуы, ұзақ мерзімді активтерді сатып алу; 
Е) ұзақ мерзімді активтерді, міндеттемелерді, капиталды сатып алу. 
 
46. Бизнестің бірігуінің есебі қандай стандартпен реттеледі? 
А) ҚЕХС 3; 
В) ҚЕХС 32; 
С) ҚЕХС 17; 
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D) ҚЕХС 11; 
Е) ҚЕХС 22. 
 
47.Сатып алу құнының айырбас жасау операцияларын жүзеге асыру 
мерзіміндегі күйі бойынша сәйкестендірілген активтер мен 
міндеттемелер құнынан артық шыққан кез-келген соманы: 
А) теріс іскерлік репутация ретінде қарастырып, материалдық емес 
активтердің құрамына есепке алу керек; 
В) кезеңдік шығыстарға жатқызу керек; 
С) негізгі емес қызметтен алынған табыс ретінде есепке алу керек; 
D) оң іскерлік репутация ретінде қарастырып, материалдық емес активтердің 
құрамына есепке алу керек; 
Е) сатып өткізілген өнімдердің өзіндік құнына апару керек. 
 
48.Іскерлік репутация (гудвилл) ... есепке алынады: 
А) бастапқы құны бойынша; 
В) бастапқы құнына жинақталған амортизация сомасын қосу және одан 
құнсыз-данудан болған зиянды алып тастау арқылы; 
С) бастапқы құнынан жинақталған амортизация сомасын алып тастау және 
оған құнсызданудан болған зиянды қосу арқылы; 
D) бастапқы құнына жинақталған амортизация сомасын және құнсызданудан 
болған зиянды қосу арқылы; 
Е) бастапқы құнынан жинақталған амортизация сомасы мен құнсызданудан 
болған зиянды алып тастау арқылы. 
 
49.Материалдық емес активтердің құрамына есепке алынған оң іскерлік 
репутация алдағы кезеңдерде: 
А) амортизациялауға жатады; 
В) дисконттауға жатады; 
С) жойылуға жатады; 
D) есептен шығарылуға жатады; 
Е) қосымша есептеуге жатады. 
 
50.Іскерлік репутацияның амортизациясы ... құрамында есепке алынуға 
тиісті: 
А) есепті кезең табыстарының; 
В) есепті кезең шығыстарының; 
С) сатып-өткізілген өнімнің өзіндік құнының; 
D) негізгі емес қызметтен алынған табыстардың; 
Е) негізгі емес қызмет бойынша шығыстардың. 
51.Біріктірілген (шоғырландырылған) қаржылық есептілікті құру 
кезінде фирма-аралық операциялардың ықпалы қалай көрсетілуге 
тиісті? 
А) аздардың үлесі ретінде көрсетіледі; 
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В) аналық (бас) компанияның активтері немесе міндеттемелері ретінде 
көрсеті-леді; 
С) түзетуші (корректировкалаушы) проводкалар құру арқылы жойылады; 
D) еншілес компанияның активтері немесе міндеттемелері ретінде 
көрсетіледі; 
Е) аналық (бас) және еншілес компаниялардың активтері немесе 
міндеттемелері ретінде көрсетіледі. 
 
52.Қаржылық есептіліктің біріктірілуі және еншілес кәсіпорынға 
салынған инвестициялардың есебі қандай стандартпен реттеледі? 
А) ҚЕХС 27; 
В) ҚЕХС 32; 
С) ҚЕХС 17; 
D) ҚЕХС 11; 
Е) ҚЕХС 22. 
 
53.Қауымдасқан кәсіпорынның таза табысындағы инвестордың үлесінің 
өсуіне байланысты үлестік қатысу әдісі арқылы есепке алынған 
инвестициялардың ба-ланстық құнының өсуі қандай бухгалтерлік жазу 
арқылы орындалады? 
А) Дт 2210  Кт 6410; 
В) Дт 7610  Кт 2210; 
С) Дт 7410  Кт 1140; 
D) Дт 2210  Кт 6150; 
Е) Дт 1040  Кт 1280. 
 
54.Валюта бағамы өзгерісінің әсері қандай стандартпен реттеледі? 
А) ҚЕХС 27; 
В) ҚЕХС 21; 
С) ҚЕХС 17; 
D) ҚЕХС 11; 
Е) ҚЕХС 22. 
 
55.Шет елдік еншілес ұйымдарға салынған нетто-инвестицияларды 
ұлттық валю-таға айналдыру нәтижесінде туындаған оң бағамдық 
айырмашылық қандай бухгалтерлік жазу арқылы көрсетіледі? 
А) Дт 1220  Кт 5450; 
В) Дт 7610  Кт 2210; 
С) Дт 7410  Кт 1140; 
D) Дт 2210  Кт 6150; 
Е) Дт 1040  Кт 1280. 
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56.Шет елдік еншілес ұйымдарға салынған нетто-инвестицияларды 
ұлттық валю-таға айналдыру нәтижесінде туындаған теріс бағамдық 
айырмашылық қандай бухгалтерлік жазу арқылы көрсетіледі? 
А) Дт 5450  Кт 1220; 
В) Дт 7610  Кт 2210; 
С) Дт 7410  Кт 1140; 
D) Дт 2210  Кт 6150; 
Е) Дт 1040  Кт 1280. 
 
57.Шет елдік еншілес ұйымдарға салынған нетто-инвестицияларды 
олардың шы-ғуына байланысты ұлттық валютаға айналдыру 
нәтижесінде туындаған бағамдық айырмашылықты есептен шығару 
қандай бухгалтерлік жазу арқылы көрсетіледі? 
А) Дт 5450  Кт 5510; 
В) Дт 7610  Кт 2210; 
С) Дт 7410  Кт 1140; 
D) Дт 2210  Кт 6150; 
Е) Дт 1040  Кт 1280. 
 
58.Конвертацияланған шет елдік валютаға қатысты ұлттық валюта 
теңге бағамының көтерілуіне байланысты қандай бағамдық 
айырмашылық туындайды? 
А) Оң; 
В) Теріс; 
С) Уақытша; 
D) Тұрақты; 
Е) Бірыңғай. 
 
59.Шет елдік валютаға қатысты ұлттық валюта теңге бағамының 
төмендеуіне байланысты қандай бағамдық айырмашылық туындайды? 
А) Оң; 
В) Теріс; 
С) Тұрақты; 
D) Уақытша; 
Е) Бірыңғай. 
 
60. Валюта айырбастаудың нарықтық бағамының өзгеруі нәтижесінде 
туындаған бағамдық айырмашылық қандай бухгалтерлік жазу арқылы 
көрсетіледі? 
А) Дт 7430  Кт 1010, 1030; 
В) Дт 7610  Кт 2210; 
С) Дт 7410  Кт 1140; 
D) Дт 2210  Кт 6150; 
Е) Дт 1040  Кт 1280. 
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61.Монетарлық активтер мен міндеттемелерге жатпайтындар: 
А) ақша қаражаттары; 
В) қысқа мерзімді дебиторлық борыштар; 
С) ұзақ мерзімді дебиторлық борыштар; 
D) қысқа мерзімді кредиторлық борыштар; 
Е) негізгі құралдар. 
 
62.Монетарлық емес активтер болып табылатындар: 
А) негізгі құралдар; 
В) қысқа мерзімді дебиторлық борыштар; 
С) ұзақ мерзімді дебиторлық борыштар; 
D) қысқа мерзімді кредиторлық борыштар; 
Е) ақша қаражаттары. 
 
63.Бірлескен ұйымның таза табысындағы инвестордың үлесінің өсуіне 
байланыс-ты үлестік қатысу әдісі арқылы есепке алынған 
инвестициялардың баланстық құнының өсуі қандай бухгалтерлік жазу 
арқылы көрсетіледі? 
А) Дт 2210  Кт 6420; 
В) Дт 7610  Кт 2210; 
С) Дт 7410  Кт 1140; 
D) Дт 2210  Кт 6150; 
Е) Дт 1040  Кт 1280. 
 
64.Қаржылық есептіліктің 31 «Бірлескен қызметке қатысу жөніндегі 
қаржылық есеп беру» деп аталатын халықаралық стандартына сәйкес 
бірлескен кәсіп-орынды анықтау үшін төмендегі сипаттаулар 
қолданылады: 
А) бірлесіп бақыланатын активтер; 
В) бірлесіп бақыланатын қызмет; 
С) бірлесіп бақыланатын субъектілер; 
D) бірлесіп бақыланатын қызмет; бірлесіп бақыланатын активтер; бірлесіп 
ба-қыланатын субъектілер; 
Е) бірлесіп бақыланатын қызмет; бірлесіп бақыланатын субъектілер. 
 
65.Бірлескен қызмет қандай нысандар түрінде жүзеге асырылуы 
мүмкін? 
А) бірлесіп бақыланатын активтер, міндеттемелер және капитал; 
В) бірлесіп бақыланатын компаниялар және холдингтер; 
С) бірлесіп бақыланатын операциялар, активтер және ұйымдар; 
D) бірлесіп бақыланатын активтер мен міндеттемелер; 
Е) бірлесіп бақыланатын ақша қаражаттары. 
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66.Қандай құжат бірлескен қызметке бірлескен бақылауды белгілейді? 
А) ұйымның жарғысы; 
В) Қазақстан Республикасының заңнамасы; 
С) құрылтай құжаттары; 
D) келісім-шарттар; 
Е) ҚЕХС 31. 
 
67.Қай салада компаниялар бірлесіп бақыланатын активтерді жиірек 
пайдаланады? 
А) саудада; 
В) ауыл шаруашылығында; 
С) өнеркәсіпте; 
D) құрылыста; 
Е) мұнайгаз өндіру саласында. 
 
68.Бірқатар мұнай компаниялары мұнай құбырларына бірлесіп бақылау 
жасайды және пайдаланады. Ол нені білдіреді? 
А) бірлесіп бақыланатын міндеттемелерді;  
В) бірлесіп бақыланатын компанияларды; 
С) бірлесіп бақыланатын операцияларды; 
D) бірлесіп бақыланатын активтерді; 
Е) бірлесіп бақыланатын ақша қаражаттарын. 
 
69.Бірлескен қызметке қатысу жөніндегі қаржылық есептілікті құру 
қандай стандартпен реттеледі? 
А) ҚЕХС 27; 
В) ҚЕХС 21; 
С) ҚЕХС 31; 
D) ҚЕХС 11; 
Е) ҚЕХС 22. 
 
70.Облигациялар бойынша жеңілдіктер мен сый ақыларды (үстемені) 
есептен шы-ғару үшін қандай әдістер қолданылады? 
А) брутто және нетто; 
В) бірқалыпты және өндірістік; 
С) ФИФО және ЛИФО; 
D) бірқалыпты және тиімді пайыздық ставка; 
Е) азайып отыратын қалдық және кумулятивтік. 
 
71.Облигациялар бойынша пайыздардың есеп айырысу шотына келіп 
түсуі қандай бухгалтерлік жазу арқылы көрсетіледі? 
А) Дт 6110  Кт 1040; 
В) Дт 1030  Кт 6110; 
С) Дт 1010  Кт 6110; 
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D) Дт 1040  Кт 6120; 
Е) Дт 1040  Кт 6260. 
 
72.Облигациялар сатып алу кезінде қандай құны бойынша есепке 
алынады? 
А) ағымдағы құны бойынша; 
В) сатып алу құны бойынша плюс сатып алуға байланысты шығарылған шы-
ғындар; 
С) баланстық құны бойынша; 
D) сатып-өткізу құны бойынша; 
Е) қалдық құны бойынша. 
 
73.Берілген (сатып-өткізілген) қысқа мерзімді облигациялар қандай 
шотта есепке алынады? 
А) 1040; 
В) 1250; 
С) 3360; 
D) 3050; 
Е) 5010. 
 
74.Берілген (сатып-өткізілген) ұзақ мерзімді облигациялар қандай шотта 
есепке алынады? 
А) 1040; 
В) 1250; 
С) 3360; 
D) 3050; 
Е) 4030. 
 
75.Қысқа мерзімді облигацияларды сатып-өткізуден алынған ақша 
қаражаттарының есеп айырысу шотына қабылдануы қандай 
бухгалтерлік жазу арқылы көрсетіледі? 
А) Дт 3310  Кт 3050; 
В) Дт 7610  Кт 2210; 
С) Дт 7410  Кт 1140; 
D) Дт 2210  Кт 6150; 
Е) Дт 1030  Кт 3050. 
 
76.Қысқа мерзімді облигациялардың сатып-өткізу (орналастыру) 
құнының олар-дың номиналдық құнынан жоғары болуы қандай 
бухгалтерлік жазу арқылы көрсетіледі? 
А) Дт 3050  Кт 6160; 
В) Дт 7610  Кт 2210; 
С) Дт 7410  Кт 1140; 
D) Дт 2210  Кт 6150; 
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Е) Дт 1040  Кт 1280. 
 
77.Қысқа мерзімді облигациялардың номиналдық құнының сатып-
өткізу құнынан жоғары болуы қандай бухгалтерлік жазу арқылы 
көрсетіледі? 
А) Дт 3050  Кт 6160; 
В) Дт 7340  Кт 3050; 
С) Дт 7410  Кт 1140; 
D) Дт 2210  Кт 6150; 
Е) Дт 1040  Кт 1280. 
 
78.Қысқа мерзімді облигациялардың жабылуы (жойылуы) қандай 
бухгалтерлік жазу арқылы көрсетіледі? 
А) Дт 3050  Кт 1030; 
В) Дт 7610  Кт 2210; 
С) Дт 7410  Кт 1140; 
D) Дт 2210  Кт 6150; 
Е) Дт 1040  Кт 1280. 
 
79.Ұзақ мерзімді облигацияларды сатып-өткізу бағасы бойынша 
шығарып сату қандай бухгалтерлік жазу арқылы көрсетіледі? 
А) Дт 3310  Кт 3050; 
В) Дт 7610  Кт 2210; 
С) Дт 7410  Кт 1140; 
D) Дт 2210  Кт 6150; 
Е) Дт 1030  Кт 4030. 
 
80.Ұзақ мерзімді облигацияларға жасалынған төлем қандай 
бухгалтерлік жазу арқылы көрсетіледі? 
А) Дт 4030  Кт 1030; 
В) Дт 7610  Кт 2210; 
С) Дт 7410  Кт 1140; 
D) Дт 2210  Кт 6150; 
Е) Дт 1040  Кт 1280. 
 
81.Вексель дегеніміз – бұл: 
А) басқа тұлғаға құқықты пайдалануға беруді куәландырушы құжат; 
В) басқа тұлғалардың міндеттемелерін орындауға жауапкершілікті растаушы 
құжат; 
С) тауарларды (жұмыстарды, қызметтерді) сатып алушылардың қарыздық 
мін-деттемелерін төлеуді куәландырушы құжат; 
D) біржақты шартсыз ақшалай міндеттемеден тұратын қатаң белгіленген ны-
сандағы төлем құжаты; 
Е) жеке тұлғалардың қарыздық міндеттемелерін растаушы құжат. 
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82.Сатып-өткізілген өнім үшін сатып алушылардан вексельдің алынуы 
қандай бухгалтерлік жазу арқылы көрсетіледі? 
А) Дт 2210  Кт 6410; 
В) Дт 7610  Кт 2210; 
С) Дт 7410  Кт 1140; 
D) Дт 2210  Кт 6150; 
Е) Дт 1280  Кт 1210. 
 
83.Сатып алушылардың вексель бойынша қарыздарының жойылуы 
қандай бухгалтерлік жазу арқылы көрсетіледі? 
А) Дт 2210  Кт 6410; 
В) Дт 7610  Кт 2210; 
С) Дт 7410  Кт 1140; 
D) Дт 2210  Кт 6150; 
Е) Дт 1030  Кт 1280. 
 
84.Сатып-өткізілген өнім үшін сатып алушылардан жабылу мерзімі бір 
жылдан артық вексельдердің алынуы қандай бухгалтерлік жазу 
арқылы көрсетіледі? 
А) Дт 2210  Кт 6410; 
В) Дт 7610  Кт 2210; 
С) Дт 7410  Кт 1140; 
D) Дт 2210  Кт 6150; 
Е) Дт 2180  Кт 1210. 
 
85.Сатып алушылардың вексель бойынша ұзақ мерзімді 
борыштарының жойылуы қандай бухгалтерлік жазу арқылы 
көрсетіледі? 
А) Дт 2210  Кт 6410; 
В) Дт 7610  Кт 2210; 
С) Дт 7410  Кт 1140; 
D) Дт 2210  Кт 6150; 
Е) Дт 1030  Кт 2180. 
 
86.Берілген вексельдің сомасына қандай шот корреспонденциясы 
орындалады? 
А) Дт 3310  Кт 3050; 
В) Дт 7610  Кт 2210; 
С) Дт 7410  Кт 1140; 
D) Дт 2210  Кт 6150; 
Е) Дт 1040  Кт 1280. 
 
87. Вексельдің төленуі қандай бухгалтерлік жазу арқылы көрсетіледі? 
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А) Дт 3050  Кт 1040; 
В) Дт 7610  Кт 2210; 
С) Дт 7410  Кт 1140; 
D) Дт 2210  Кт 6150; 
Е) Дт 1040  Кт 1280. 
 
88. Жабдықтаушыларға ұзақ мерзімді вексельдің берілуі қандай 
бухгалтерлік жазу арқылы көрсетіледі? 
А) Дт 3310  Кт 4030; 
В) Дт 7610  Кт 2210; 
С) Дт 7410  Кт 1140; 
D) Дт 2210  Кт 6150; 
Е) Дт 1040  Кт 1280. 
 
89.Ұзақ мерзімді вексельдердің төленуі қандай бухгалтерлік жазу 
арқылы көрсетіледі? 
А) Дт 4030  Кт 1030; 
В) Дт 7610  Кт 2210; 
С) Дт 7410  Кт 1140; 
D) Дт 2210  Кт 6150; 
Е) Дт 1040  Кт 1280. 
 
90.Алынған қысқа мерзімді вексель бойынша сый ақы есептеу қандай 
бухгалтерлік жазу арқылы көрсетіледі? 
А) Дт 7310  Кт 3380; 
В) Дт 7610  Кт 2210; 
С) Дт 7410  Кт 1140; 
D) Дт 2210  Кт 6150; 
Е) Дт 1040  Кт 1280. 
 
91. Алынған ұзақ мерзімді вексель бойынша сый ақы есептеу қандай 
бухгалтерлік жазу арқылы көрсетіледі? 
А) Дт 7310  Кт 4160; 
В) Дт 7610  Кт 2210; 
С) Дт 7410  Кт 1140; 
D) Дт 2210  Кт 6150; 
Е) Дт 1040  Кт 1280. 
 
92. Берілген ұзақ мерзімді вексельдер қандай шотта есепке алынады? 
А) 1040; 
В) 1250; 
С) 3360; 
D) 4030; 
Е) 5010. 
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93. Берілген қысқа мерзімді вексельдер қандай шотта есепке алынады? 
А) 1040; 
В) 1250; 
С) 3360; 
D) 3050; 
Е) 5010. 
 
94. Қаржылық есептіліктің халықаралық стандартына сәйкес жалдау ... 
байланысты жіктеледі 
А) мерзіміне; 
В) келісім-шарттың нысанына; 
С) мүліктің құнына; 
D) сомасына; 
Е) операцияның мазмұнына. 
 
95. Қаржыландырылған жалдауға алынған мүліктер жалға алушының 
балансында ... есепке алынады 
А) ұзақ мерзімді активтер бөлімінде; 
В) ұзақ мерзімді міндеттемелер бөлімінде; 
С) ағымдағы активтер бөлімінде; 
D) меншікті капитал бөлімінде; 
Е) ағымдағы міндеттемелер бөлімінде. 
 
96. Қаржыландырылған жалдаудың есебі қандай стандартпен реттеледі? 
А) ҚЕХС 30; 
В) ҚЕХС 32; 
С) ҚЕХС 17; 
D) ҚЕХС 11; 
Е) ҚЕХС 41. 
 
97.Ең төменгі жалдық төлем дегеніміз – бұл: 
А) жалдау мерзімі ішінде жалға алушы жүзеге асыруға тиісті төлемдер, соны-
мен бірге жалға алушы жағынан кепілдендірілген кез-келген сомалар; 
В) жалға алушы жалға берушіні кепілдендірген кез-келген қалдық құн; 
С) жалға алушы жағынан кепілдендірілген кез-келген сомалар; 
D) жалға беруші төлеуге тиісті қызметтердің құны; 
Е) жалға беруші төлеуге тиісті салықтардың құны; 
 
 
98.Қаржыландырылған жалдауға алынған активтер бойынша тозуды 
есептеуді ... жүзеге асырады 
А) жалға беруші; 
В) жалға алушы; 
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С) жалға беруші және салық мекемесі; 
D) жалға алушы және жалға беруші; 
Е) салық мекемесі. 
 
99. Қаржыландырылған жалдауға алынған негізгі құрал объектісі 
кіріске алынғанда қандай бухгалтерлік жазу орындалады? 
А) Дт 2410  Кт 4150; 
В) Дт 4150  Кт 2410; 
С) Дт 2410  Кт 4160; 
D) Дт 2510  Кт 4150; 
Е) Дт 2730  Кт 4160. 
 
100. Активтің қаржыландырылған жалдауға берілуі жалға берушіде ... 
білдіреді 
А) тәуекелдіктің жалға алушыға берілуін; 
В) экономикалық пайданың жалға алушыға берілуін; 
С) меншік құқығының жалға алушыға берілуін; 
D) жалдау мерзімінің аяғында активтің сатып-өткізілуін; 
Е) тәуекелдік пен экономикалық пайданың жалға алушыға берілуін. 
 
101. Жалға берушінің бухгалтерлік есебінде қаржыландырылған 
жалдауға берілген мүліктердің құны ... ретінде көрсетіледі 
А) ағымдағы міндеттеме; 
В) дебиторлық борыш; 
С) табыс; 
D) кредиторлық борыш; 
Е) таза табыс. 
 
102. Жалдық төлемнің жойылуы қандай бухгалтерлік жазу арқылы 
көрсетіледі? 
А) Дт 4160  Кт 1030; 
В) Дт 7210  Кт 4160; 
С) Дт 7110  Кт 1040; 
D) Дт 1260  Кт 1040; 
Е) Дт 1040  Кт 4160. 
 
103. Операциялық қызмет дегеніміз – бұл: 
А) Ұзақ мерзімді активтерді сатып алу және сату; 
В) Заңды тұлғаның табыс алатын негізгі қызметі және инвестициялық пен 
қаржылық қызметтеріне қатысы жоқ басқадай қызметі; 
С) Заңды тұлғаның нәтижесі меншікті капитал және қарызға алынған қаржы-
лардың құрамы мен мөлшерінің өзгеруі болып табылатын қызметі; 
D) Қаржылық инвестицияларды сатып алу; 
Е) Кәсіпорынның шаруашылық қызметі. 
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104. Қаржылық қызмет дегеніміз – бұл: 
А) Заңды тұлғаның табыс алатын негізгі қызметі және инвестициялық пен 
қар-жылық қызметтеріне қатысы жоқ басқадай қызметі; 
В) Заңды тұлғаның нәтижесі меншікті капитал және қарызға алынған қаржы-
лардың құрамы мен мөлшерінің өзгеруі болып табылатын қызметі; 
С) Ұзақ мерзімді активтерді сатып алу және сату; 
D) Ақша қаражаттарының келіп түсуі және шығуы; 
Е) Кәсіпорынның шаруашылық қызметі. 
 
105. Операциялық қызметтен болған ақша қаражаттарының 
қозғалысын ашып көрсету кезінде заңды тұлға қандай әдістерді 
пайдаланады? 
А) Тікелей және қадамдық әдістер; 
В) Жанама және бөліп таратушы әдістер; 
С) Жаппай және ішінара әдістер; 
D) Тікелей және жанама әдістер; 
Е) ФИФО  
 
106. Инвестициялық қызмет дегеніміз – бұл: 
А) ұзақ мерзімді активтерді сатып алу және сату; 
В) заңды тұлғаның табыс алатын негізгі қызметі және қаржылық қызметіне 
қатысы жоқ басқадай қызметі; 
С) заңды тұлғаның нәтижесі меншікті капитал және қарызға алынған қаржы-
лардың құрамы мен мөлшерінің өзгеруі болып табылатын қызметі; 
D) ақша қаражаттарының келіп түсуі және шығуы; 
Е) кәсіпорынның шаруашылық қызметі. 
 
107. Өнімді (жұмысты, қызметті) сатып-өткізуден түскен табыс ... 
бойынша ақша легі болып табылады. 
А) операциялық қызмет; 
В) инвестициялық қызмет; 
С) қаржылық қызмет; 
D) шаруашылық қызмет; 
Е) бірлескен қызмет. 
 
108. Негізгі құралдарды сатып алуға жасалынған төлемдер ... бойынша 
ақша легі болып табылады. 
А) операциялық қызмет; 
В) инвестициялық қызмет; 
С) қаржылық қызмет; 
D) шаруашылық қызмет; 
Е) бірлескен қызмет. 
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109. Акциялар шығарып сатудан алынған ақша түсімі ... бойынша ақша 
легі болып табылады. 
А) операциялық қызмет; 
В) инвестициялық қызмет; 
С) қаржылық қызмет; 
D) шаруашылық қызмет; 
Е) бірлескен қызмет. 
 
110. Операциялық қызметке ... жатады 
А) облигациялар, вексельдер шығару; 
В) қаржылық лизинг бойынша қарыздарды жабу; 
С) несие алу; 
D) дебиторлық және кредиторлық борыштарды жабу; 
Е) материалдық емес активтерді сатып өткізу. 
 
111. Инвестициялық қызметке ... жатады. 
А) облигациялар, вексельдер шығарып сату; 
В) қаржылық лизинг бойынша қарыздарды жабу; 
С) несие алу; 
D) дебиторлық және кредиторлық борыштарды жабу; 
Е) материалдық емес активтерді сатып-өткізу. 
 
112. Қаржылық қызметке ... жатады. 
А) облигациялар, вексельдер шығарып сату; 
В) өнімді (жұмысты, қызметті) сатып-өткізуден түскен табыс; 
С) жұмыскерлерге еңбек ақы төлеу; 
D) дебиторлық және кредиторлық борыштарды жабу; 
Е) материалдық емес активтерді сатып-өткізу. 
 
113. Тауарлы-материалдық босалқылардың көбеюі ... алып келеді. 
А) қаржылық қызметтен алынған ақша қаражаттарының азаюына; 
В) операциялық қызметтен алынған ақша қаражаттарының азаюына; 
С) операциялық қызметтен алынған ақша қаражаттарының көбеюіне; 
D) инвестициялық қызметтен алынған ақша қаражаттарының азаюына; 
Е) инвестициялық қызметтен алынған ақша қаражаттарының көбеюіне. 
 
114. Алынуға тиісті шоттар бойынша дебиторлық борыштардың көбеюі 
... алып келеді. 
А) қаржылық қызметтен алынған ақша қаражаттарының азаюына; 
В) операциялық қызметтен алынған ақша қаражаттарының азаюына; 
С) операциялық қызметтен алынған ақша қаражаттарының көбеюіне; 
D) инвестициялық қызметтен алынған ақша қаражаттарының азаюына; 
Е) инвестициялық қызметтен алынған ақша қаражаттарының көбеюіне. 
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115. Кредиторлық борыштардың көбеюі ... алып келеді. 
А) қаржылық қызметтен алынған ақша қаражаттарының азаюына; 
В) операциялық қызметтен алынған ақша қаражаттарының көбеюіне; 
С) операциялық қызметтен алынған ақша қаражаттарының азаюына; 
D) инвестициялық қызметтен алынған ақша қаражаттарының азаюына; 
Е) инвестициялық қызметтен алынған ақша қаражаттарының көбеюіне. 
 
116. Негізгі құралдарды сатып алу ... алып келеді. 
А) қаржылық қызметтен алынған ақша қаражаттарының азаюына; 
В) операциялық қызметтен алынған ақша қаражаттарының көбеюіне; 
С) операциялық қызметтен алынған ақша қаражаттарының азаюына; 
D) инвестициялық қызметтен алынған ақша қаражаттарының азаюына; 
Е) инвестициялық қызметтен алынған ақша қаражаттарының көбеюіне. 
 
117. Басқа компаниялардың акциялары мен облигацияларын сату ... 
алып келеді. 
А) қаржылық қызметтен алынған ақша қаражаттарының азаюына; 
В) операциялық қызметтен алынған ақша қаражаттарының көбеюіне; 
С) операциялық қызметтен алынған ақша қаражаттарының азаюына; 
D) инвестициялық қызметтен алынған ақша қаражаттарының азаюына; 
Е) инвестициялық қызметтен алынған ақша қаражаттарының көбеюіне. 
 
118.Жанама әдісті пайдалану кезінде таза табысқа ... қосылады. 
А) негізгі құралдарды сатудан түскен табыс; 
В) тауарлы-материалдық босалқылардың азаюы; 
С) алынуға тиісті шоттардың көбеюі; 
D) төленуге тиісті шоттардың көбеюі; 
Е) облигациялар бойынша сый ақылардың (үстемелердің) амортизациясы. 
 
119. Жанама әдісті пайдалану кезінде таза табыстан ... алынады. 
А) тауарлы-материалдық босалқылардың азаюы; 
В) материалдық емес активтердің амортизациясы; 
С) алынуға тиісті шоттардың көбеюі; 
D) тауарлы-материалдық босалқылардың көбеюі; 
Е) төленуге тиісті шоттардың көбеюі. 
 
120. Тікелей әдіс деген: 
А) Ақшаның келіп түсуі мен шығуының (төленуінің) негізгі түрлері ашылып 
көрсетілетін әдіс; 
В) Таза табысқа немесе зиянға тек ағымдағы активтердің өзгеруіне 
байланысты сонымен бірге операциялық қызметтен алынған табыстарға 
байланысты түзету жасалынатын әдіс; 
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С) Таза табысқа немесе зиянға ағымдағы активтердің, ақшасыз орындалатын 
операциялардың, табыстар мен зиянның және міндеттемелердің өзгеруіне 
бай-ланысты корректировка (түзету) жасалынатын әдіс; 
D) Ақша қаражаттарының шығындары шаруашылық қызметтің тиісті 
түрлеріне тікелей бөліп таратылатын әдіс; 
Е) Ақша қаражаттарының жанама түрде келіп түсуі есепке алынбайтын әдіс. 
 
121. Ақша қаражаттарының қозғалысы жөніндегі есептіліктің 
дұрыстығын ... тексеруге болады. 
А) баланста тауарлы-материалдық босалқылардың бастапқы және ақырғы 
саль-доларының арасындағы айырмашылықты анықтау арқылы; 
В) баланста негізгі құралдардың бастапқы және ақырғы сальдоларының ара-
сындағы айырмашылықты анықтау арқылы; 
С) баланста кредиторлық борыштардың бастапқы және ақырғы 
сальдоларының арасындағы айырмашылықты анықтау арқылы; 
D) баланста меншікті капиталдың бастапқы және ақырғы сальдоларының 
ара-сындағы айырмашылықты анықтау арқылы; 
Е) баланста ақша қаражаттарының бастапқы және ақырғы сальдоларының 
ара-сындағы айырмашылықты анықтау арқылы. 
 
122. Ақша қаражаттарының қозғалысы жөніндегі есептіліктің 
көрсеткіштерін салыстыруды ... көмегімен жүзеге асыруға болады. 
А) баланстың; 
В) табыстар мен шығыстар жөніндегі есептіліктің; 
С) меншікті капиталдағы өзгерістер жөніндегі есептіліктің; 
D) түсіндірме жазбаның; 
Е) корпоративтік табыс салығы бойынша декларацияның. 
 
123.Жанама әдіске сәйкес: 
А) таза табысқа немесе зиянға ағымдағы активтердің, ақшасыз орындалатын 
операциялардың, табыстар мен зиянның және міндеттемелердің өзгеруіне 
бай-ланысты корректировка (түзету) жасалынады; 
В) таза табысқа немесе зиянға тек ағымдағы активтердің өзгеруіне 
байланысты сонымен бірге операциялық қызметтен алынған табыстарға 
байланысты түзету жасалынады; 
С) ақшаның келіп түсуі мен шығуының негізгі түрлері ашылып көрсетіледі; 
D) таза табысқа немесе зиянға тек ағымдағы активтердің өзгеруіне 
байланысты түзету жасалынады, ақшаның келіп түсуі мен шығуының негізгі 
түрлері ашылып көрсетіледі; 
Е) таза табысқа немесе зиянға инвестициялық және қаржылық қызметтен 
алын-ған табыстарға байланысты түзету жасалынады. 
124. Міндеттемелік әдіске сәйкес есепті кезеңдегі салық төлеміне 
кіретіндер: 
А) төленуге тиісті табыс салығы; 
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В) ағымдағы кезеңде туындайтын немесе жойылатын уақыттық 
айырмашылық-тардың салық тиімділігі; 
С) есепті кезеңнің басында кейінге қалдырылған салық сомасына жасалынған 
түзетулер; 
D) төленуге тиісті табыс салығы, ағымдағы кезеңде туындайтын немесе 
жойы-латын уақыттық айырмашылықтардың салық тиімділігі, есепті 
кезеңнің басын-да кейінге қалдырылған салық сомасына жасалынған 
түзетулер; 
Е) төленуге тиісті табыс салығы, ағымдағы кезеңде туындайтын немесе 
жойы-латын уақыттық айырмашылықтардың салық тиімділігі. 
 
125. Есепті кезең үшін салық төлемі қандай әдіспен анықталады? 
А) міндеттемелік әдіспен; 
В) есептеу әдісімен; 
С) кассалық әдіспен; 
D) сақтық әдісімен; 
Е) салыстырмалы әдіспен. 
 
126. Міндеттемелік әдіс бойынша табыс салығы ... ретінде 
қарастырылады. 
А) заңды тұлғаның есепті кезең ішінде табыс алу барысында шығарылған 
шы-ғысы; 
В) заңды тұлғаның шаруашылық қызметін жүзеге асыру кезінде алған 
табысы; 
С) кейінге қалдырылған салықтар; 
D) уақыттық айырмашылықтардан болған салық тиімділігі; 
Е) сатып-өткізілген дайын өнімнің өзіндік құнының бір бөлігі. 
 
127. Корпоративтік табыс салығын есептеу қандай бухгалтерлік жазу 
арқылы көрсетіледі? 
А) Дт 7710  Кт 4310; 
В) Дт 7710  Кт 3110; 
С) Дт 4310  Кт 7710; 
D) Дт 2810  Кт 7710; 
Е) Дт 5410  Кт 7710. 
 
128. Кейінге қалдырылған табыс салығының сомасына қандай 
бухгалтерлік жазу орындалады? 
А) Дт 7710  Кт 3110; 
В) Дт 4310  Кт 7710; 
С) Дт 7710  Кт 3120; 
D) Дт 7710  Кт 4310; 
Е) Дт 3110  Кт 7710. 
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129. Есепті кезеңнің аяғында корпоративтік табыс салығы бойынша 
шығыстар сомасы қандай шотқа апарылады? 
А) 7210; 
В) 7710; 
С) 5430; 
D) 7010; 
Е) 5610. 
 
130. Тұрақты айырмашылықтарға жататындар: 
А) бюджетке аударылуға жататын айып-пұлдар; 
В) негізгі құралдар және материалдық емес активтер бойынша 
амортизациялық аударымдар; 
С) белгіленген нормадан артық жұмсалған іс-сапар шығыстарының орнын 
тол-тыру бойынша шығындар; 
D) белгіленген нормадан артық жұмсалынған өкілеттік шығыстар; 
Е) бюджетке аударылуға жататын айып-пұлдар, негізгі құралдар және мате-
риалдық емес активтер бойынша амортизациялық аударымдар, белгіленген 
нормадан артық жұмсалған іс-сапар шығыстарының орнын толтыру 
бойынша шығындар. 
 
131. Төленуге тиісті табыс салығы – бұл: 
А) салық заңына сәйкес анықталған есепті кезеңдегі табыс сомасы; 
В) салық салынатын табыстан есептелінген және есепті кезеңде төленуге 
жата-тын салық сомасы; 
С) есепті кезеңдегі салық салынатын табыс пен бухгалтерлік табыстың 
айырма-сы; 
D) ағымдағы есепті кезеңде пайда болатын және одан кейінгі есепті 
кезеңдерде жойылмайтын салық салынатын табыс пен бухгалтерлік 
табыстың арасындағы айырмашылық; 
Е) ағымдағы есепті кезеңде пайда болатын және одан кейінгі есепті 
кезеңдерде жойылатын салық сомасы. 
 
132. Салық салынатын табыс дегеніміз – бұл: 
А) салық заңына сәйкес анықталған есепті кезеңдегі табыс сомасы; 
В) салық салынатын табыстан есептелінген және есепті кезеңде төленуге 
жата-тын салық сомасы; 
С) есепті кезеңдегі салық салынатын табыс пен бухгалтерлік табыстың 
айырма-сы; 
D) ағымдағы есепті кезеңде пайда болатын және одан кейінгі есепті 
кезеңдерде жойылмайтын салық сомасы; 
Е) ағымдағы есепті кезеңде төленуге тиісті салық сомасы. 
133. 4310 шотында не көрсетіледі? 
А) Табыс салығының сомасы; 
В) Уақыттық айырмашылық сомасы; 
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С) Бухгалтерлік есеп пен салық есебіне қойылатын талаптардың әр түрлілігі 
нә-тижесінде туындайтын салық салынатын уақыттық айырмашылықтардың 
бо-луына байланысты алдағы есепті кезеңдерде төленуге жататын салық 
төлемінің сомасы; 
D) Мүлік салығының сомасы; 
Е) Қосылған құн салығының сомасы. 
 
134.Тұрақты айырмашылық деген не? 
А) Салық салынатын табыс пен бухгалтерлік табыстың арасындағы айырма 
со-масы; 
В) Ағымдағы есепті кезеңде пайда болатын салық салынатын табыс; 
С) Ағымдағы есепті кезеңде пайда болатын және одан кейінгі есепті 
кезеңдерде жойылмайтын салық салынатын табыс пен бухгалтерлік 
табыстың арасындағы айырма сомасы; 
D) Салық салынатын табыс пен табыс салығының арасындағы айырма; 
Е) Ағымдағы есепті кезеңде пайда болатын және одан кейінгі есепті 
кезеңдерде жойылатын салық сомасы. 
 
135. Заңды тұлғалардан алынатын ағымдағы табыс салығы бойынша 
шығыстардың сомасы қандай шотта көрсетіледі: 
А) 3110-шотында; 
В) 4310-шотында; 
С) 7710-шотында; 
D) 5410-шотында; 
Е) 2810-шотында. 
 
136. Табыс салығының есебі қандай стандартпен реттеледі? 
А) ҚЕХС 33; 
В) ҚЕХС 17; 
С) ҚЕХС 12; 
D) ҚЕХС 39; 
Е) ҚЕХС 18. 
 
137. Салық салынатын уақыттық айырмашылықтардың бар болуынан 
туындаған, алдағы есепті кезеңдерде төленуге жататын корпоративтік 
табыс салығының сомасы қандай бухгалтерлік жазу арқылы 
көрсетіледі? 
А) Дт 7710  Кт 4310; 
В) Дт 7610  Кт 2210; 
С) Дт 7410  Кт 1140; 
D) Дт 2210  Кт 6150; 
Е) Дт 1040  Кт 1280. 
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138. Уақыттық айырмашылықтардың туындауы нәтижесінде есепті 
кезеңде төленуге жататын корпоративтік табыс салығының сомасына 
қандай бухгалтерлік жазу орындалады? 
А) Дт 4310  Кт 3110; 
В) Дт 7610  Кт 2210; 
С) Дт 7410  Кт 1140; 
D) Дт 2210  Кт 6150; 
Е) Дт 1040  Кт 1280. 
139. Тоқтатылған қызметтен алынған табыстар бойынша 
корпоративтік табыс салығын есептеу қандай бухгалтерлік жазу 
арқылы көрсетіледі? 
А) Дт 7510  Кт 3110; 
В) Дт 7610  Кт 2210; 
С) Дт 7410  Кт 1140; 
D) Дт 2210  Кт 6150; 
Е) Дт 1040  Кт 1280. 
 
140. Алынатын уақыттық айырмашылықтарға байланысты есепті 
кезеңде орны толтырылуға жататын кейінге қалдырылған салықтық 
активтер қандай бухгалтерлік жазу арқылы көрсетіледі? 
А) Дт 7510  Кт 3110; 
В) Дт 7610  Кт 2210; 
С) Дт 7410  Кт 1140; 
D) Дт 2210  Кт 6150; 
Е) Дт 3110  Кт 2810. 
 
141. Тоқтатылған қызметтен алынған зияндармен байланысты 
корпоративтік табыс салығы сомасының үнемделуі қандай бухгалтерлік 
жазу арқылы көрсетіледі? 
А) Дт 7510  Кт 3110; 
В) Дт 7610  Кт 2210; 
С) Дт 7410  Кт 1140; 
D) Дт 2210  Кт 6150; 
Е) Дт 3110  Кт 6310. 
 
142. Таза пайда немесе зиян, негізгі қателер және есеп саясатындағы 
өзгерістерге байланысты мәселелер қандай стандартпен реттеледі? 
А) ҚЕХС 8; 
В) ҚЕХС 21; 
С) ҚЕХС 31; 
D) ҚЕХС 11; 
Е) ҚЕХС 22. 
143. Есеп саясаты деген не? 
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А) ғимараттар мен құрылғыларды жалға беру арқылы табыс алумен 
байланыс-ты кәсіпорын қызметі; 
В) кәсіпорынның өз бизнесінің құрамдас бөлігі түрінде жүзеге асыратын кез-
келген қызметі; 
С) табиғи немесе техникалық сипаттағы апаттардың нәтижесінде 
туындайтын табыстар немесе шығыстар; 
D) қаржылық есептілікті дайындап тапсыру үшін кәсіпорында қабылданған 
нақты принциптер, әдістер, процедуралар, ережелер және тәжірибе; 
Е) ағымдағы есепті кезеңде анықталған өткен кезеңдердің қаржылық 
есептілі-гінде жіберілген қателер. 
 
144. Шартты жағдайлардың, шартты активтер мен міндеттемелердің 
есебі және олардың бағалануы қандай стандартпен реттеледі? 
А) ҚЕХС 8; 
В) ҚЕХС 21; 
С) ҚЕХС 37; 
D) ҚЕХС 11; 
Е) ҚЕХС 22. 
А) ҚЕХС 8;  
 
145. Есепті мерзім өткеннен кейін болған жағдайлардың қаржылық 
есептілікте көрсетілуі қандай стандартпен реттеледі? 
В) ҚЕХС 10; 
С) ҚЕХС 37; 
D) ҚЕХС 11; 
Е) ҚЕХС 22. 
 
146. Қаржылық есептілікке есепті кезеңнен кейінгі жылдың наурыз 
айында қоймада болған өртті есепке ала отырып, материалдық 
қорлардың қалдықтары жөніндегі мәліметтер бойынша түзету енгізу 
керек пе? 
А) керек, себебі есепті мерзімде орын алған жағдайлар көрсетіледі; 
В) керек емес, себебі бұл жағдайлар есеп беру мерзімінде орын алған жоқ; 
С) кейбір жағдайларда мұндай операциялар көрсетілуі мүмкін; 
D) басшы мен бас бухгалтердің ұйғарымы бойынша; 
Е) бухгалтердің кәсіби ой-пікірін басшылыққа алу қажет. 
 
147. Бір жылға дейінгі мерзімге кепілдігі бар сатып-өткізілген өнім үшін 
кепілдік міндеттемелер бойынша резерв құру қандай бухгалтерлік жазу 
арқылы көрсеті-леді? 
А) Дт 7110  Кт 3410; 
В) Дт 7610  Кт 2210; 
С) Дт 7410  Кт 1140; 
D) Дт 2210  Кт 6150; 
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Е) Дт 1040  Кт 1280. 
 
148. Кепілдендірілген жөндеу және қызмет көрсету бойынша 
шығыстарды кепілдік міндеттемелер бойынша резервтің есебінен 
есептен шығару қандай бухгалтер-лік жазу арқылы көрсетіледі? 
А) Дт 3410  Кт 3390; 
В) Дт 7610  Кт 2210; 
С) Дт 7410  Кт 1140; 
D) Дт 2210  Кт 6150; 
Е) Дт 1040  Кт 1280. 
 
149. Бір жылдан артық мерзімге кепілдігі бар сатып-өткізілген өнім 
үшін кепілдік міндеттемелер бойынша резерв құру қандай бухгалтерлік 
жазу арқылы көрсетіледі? 
А) Дт 7110  Кт 4210; 
В) Дт 7610  Кт 2210; 
С) Дт 7410  Кт 1140; 
D) Дт 2210  Кт 6150; 
Е) Дт 1040  Кт 1280. 
 
150. Кепілдендірілген жөндеу және қызмет көрсету бойынша 
шығыстарды бір жылдан артық мерзімдегі кепілдік міндеттемелер 
бойынша резервтің есебінен есептен шығару қандай бухгалтерлік жазу 
арқылы көрсетіледі? 
А) Дт 4120  Кт 1310; 
В) Дт 7610  Кт 2210; 
С) Дт 7410  Кт 1140; 
D) Дт 2210  Кт 6150; 
Е) Дт 1040  Кт 1280. 
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