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К ір ісп е

«Корпоративтік каржы» батыс әдебиеттерінде қаржы 
менеджментінін синоннмі ретінде айтылады. Қаржы менеджменті 
корпоративтік каржыда қолданбалы, кажеттілікке ие. Екеуі де 
компанияның инвестициялык шешімдерін, каржы актив көздері,
инвестициялык проекттер жасаудагы қажетті ғылым.

«Корпоративтік қаржы» курсының мазмұны -  меншікті қаржы 
ресурстарының пайда болуы, каржыландырудың сырткы көздерін тарту, 
оларды бөлу мен пайдалануда сонымен қатар өндірістік негізгі 
қорларымен айналым қаражатгарының қалыптасу (жұмыстар мен қызмет 
кврсету) процессінде пайда болатын акшалай катынастар.

«Корпоративтік қаржы» -  батыс және отандық университетгер мен 
бизнес мектептерінің экономикалық білім жүйесінде негізгі жэне 
міндетті курсы болып табылады. Оның мазмұны каржының жалпы 
теориялык концепциясы және акционерлік компаниялардьщ қалыптасуы, 
өсуі және компанияның нарыкшк құндылыгын максимизациялауда
каржылык баскару әдістемелерінің тәжірибесін күрайды.

«Корпоративтік қаржы» қаржы жүйесіиің маңызды бөлігі болып
табьшады. Өйткені ол жалпы қоғамдық өнім мен үлтгык баилык
қалыптасатын. және экономикалық дамудың затдылыгын көрсететін
материалдык өндіріс сферасына қызмет көрсетеді. Н | М

Меншікті каржылык ресурстар, каржыландырудың сыргкы 
көздерін тарту, олардың тиімді қолданылуы мен бвлінуі, сонымен қатар
жоспарлар мен ұзак мерзімді жэне қысқа мерзімді активтерді жоспарлау

пайдалануГ өнім, жүмыс жэне қызметгі енд.ру мен жүзеге
асырылу процессінін қалыптасуы «Корпоративтік каржы» курсының 
мазмүны болып табылады. йЯп,ггтағы

Корпорацияның қаржылык шаруашылыгы ею б а г ы ™ . 
(Ьактоплар әсерінен калыптасады: ішкіфирмалык катынастар

бизнес ортамен катынасгар. Сондыкшн, нарык
катанастарындагы корпорация деңгейінің « ^ ^ “ э ^ р ^ н  
баскарудагы кажетгі кұрал, каржылық жагдаи деңгейше эсер ететін
жалпы факторлар ара қатынастарын накгы түсіну болып табылады. Ол
үшін жогары тиімді шаруашылыкка жету максатында каржьшық
туткалар мен инструменттерді тиімді түрде қолдаңуы керек.

Тапсырмаларды, каржылык жағдайының багасы мен Днализі,
компаниянын накгы багасы, іскерлік ойындар, презентациялар, реферат,
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баяндама, өзіндік аналитикалык тапсырма жазуда студенттердін 
шыгармашыл ык жэне комплексті түрде орындауын дамытуда 
багдарламаны кұру процесінде әр тақырып бойынша курсты 
практикалык қабылдау мен әртүрлі әдістері карастырылған.

«Корпоративтік каржы» курсынын мәселесі -  корпорациялар 
каржысын ұйымдастырудын теориялык жэне практикалык негіздерш 
зерттеу мен қаржылық пайданы оптимизациялауға жету мақсатгарьшда
тиімді баскару болып табылады.

Пэннін оку эдістері: экономика-статистикалык, каржыпық. анализі 
жэне жоспарлау, компаниянын, капиталдын, инвестициялық жобалардын
кұндылыгын бағалау жэне т.б.
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I Корпорация каржылары: кұрылу негіздері және олардын 
каржылык ортасының мазмұны

Қаржылар -  бұл мемлекетпен ұйымдастырылатын ақша ара 
катынастарының жиынтыгы, мұның барысында экономикалық, 
элеуметтік және саяси максатгардың шешіміне арналған жалпы 
мемлекеттік корлардың ақша құралдардың құрылуы және қолданыл>ъі 
жүзеге асады .

Қаржылар -  экономикалық категория. Өйткені олар алгашқы 
таратуды, пайданы қайта бөлуді және мемлекеттін пайдасына 
табыстарды ынталандырады. Басқаша айтканда, экономикалық категория 
сиякты каржылар когамда бөліп тұратын катысушысы ретінде жэне 
барлык өндіргіштік процесске реттеушііік әсерін тигізеді.

Қаржы нәтижелі жұмыс жасауының қажеті шарттары келесілер: 
меншік түрлерінің эр алуандыгы; еңбек нарыгының, тауарлардың және 
капиталдың бар болуы; кэсіпкерлік өзін-өзі қаржыландыру, кәсіпкерлік 
бостандыгы жэне шешімдердің қабылдалуында дербестік; нарықтык 
(азат) баганың құрылуы жэне бәсеке; кэсіпорындардың жэне 
ұйымдардың қызметіне мемлекеттік қол сұгу тэртібін белгілеу; 
кэсіпкерлік субъектілерінің экономикалық тэртібіне заңга сүйенгенін 
камтамасыз ету жэне т.б.

КэсіпорЫндардың каражаттарының негізгі мақсаты -  қажетті 
көлемде қаржы ресурстарының құрылуы. Оның мақсаты агымдагы 
өндірістік қызметтің жэне алдагы кезеңде дамуын қамтамасыз ету 
барысында колданылуы.

Кэсіпорын қаржылары (фирмалардың қаржылары) қаржының 
негізгі бөлімін құрайды, бұл накты елдің қаражаттық жүйесінің негізгі 
буыны. Олар орталықтандырылмаган қаржылар болып табылады. 
Кәсіпорын каржының негізгі сфералары болек шаруашьшық етуші 
субъектілердін - заңгерлік беттердің қаржыларынан құралады.

Фирмалардың қаржылары каржылық ресурстардың кұрьшуымен 
және корларды таратумен байланысты акша катынастырын ұсынады. 
Олар каржы нарыгында жеке меншік капиталы жэне оған тегістелген 
құралдар және кайта бөлу тәртібінде түсетін қорлар (сақтандыру 
төлемдері жэне т.б.) сияқты қайнарлар арқылы қалыптасады.

Фирмалардың қаржьшары мемлекеттің қаражаттық жүйелері 
шегінде жұмыс жасайды және заттық өндіріс саласында кызмет 
ететіндіктен бүкіл қаржьшык жүйенің негізін кұрайды, онда жалпы 
ұлттық өнім және ұлттық табыс - басқа каражаттық жүйе буындарына
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арналган каржылык қорлардың қайнары кұрылады.
Сондыктан барлык фирма каржыларындагы өзгерістер мемлекеттін

каржылык жүйесіндегі өзгерістермен байланысты.
Қаржы жалпы жүйесінде фирмалардың каржы приоритеті меншікті

ішкі кайнарлар аркылы генерацияланатын қаржылык қорлардың ең 
үлкен көлемімен аныкталады, сонымен қатар мемлекетттк бюджетпң 
(бюджеттен тыс қорлардың) эр түрлі деңгейі және үй шаруашылық 
бюджетінін (азаматтардың) кұрылуынын айрықша үлеспен қамтамасьгә
етілуі. •: ” ' ■ ■ - ': [Т'' -  - - Ч-’.’

Фирмалардың каржылары айқын мақсаттық хабардар болуда, ол
барлык кызмет аспектілеріне із қалдырады, ұйымдык, сауда,
инвестициялык және т.б.

Ең алдымен бұл пайдалы жұмыс, шығындардың орынды
минимизациялануы, қаржылық ағымдарды ықшамдау, банкроттыктан
және ірі сәтсіздіктерден кұтылу, өндіріс көлемінің өсуі. Кэсіпорын
каржылары барлық өз аспектілері бойынша кәсіпкерлік белсенділікті
колдап, дем беруіне бағытталган.

Фирма каржылары негізгі 3 кызметгі атқарады:
етуші

етү
кұралдардын

көлемінде жүйелі кұрылуы;
- бөлу -  құрылған қаржылық қорлардың жалпы сомасын бөлу жэне

қайтабөлу; 4 > • - <
- бакылау — фирманың өндірісті — қаражаттық қызметінің

нәтижелеріне каржылык бакылау жасау, сонымен катар кұру процесінің 
ар жагында, бөлу жэне каражаттык қорларды ағымдагы жэне шапшаң
жоспарлармен сэйкестікте қолдану.

Фирманың қаржылык механизмі - бұл каржылык эдістер көмегімен 
каржылык кұралдар аркылы фирманың каржылық қатынастарын басқару
жүйесі.

Сайып келгенде, каражаттық механизмнің негізгі элементтері: 
каржылық баскару объектісі ретінде қаржылық катынастар, каржылық 
әдістер, каржылық құралдар, заңға сүйіну және қаржылық баскаруды
акпараттык камсыздандыру.

1 суретте фирманың қаржылық механизмінің құрылымы
көрсетілген г
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Қаржылык механизм 
элементгері

Каржылык
к^ралдар

Қдржылык эдістер

Қаржылык көрсеткіштер

Құқыктык камсыздандыру
- -  : * _  — . - ___ . Ж. ~ > | . . Қаржылык катынастар

Аклараттык
камсыздандыру

1 -сурет — фирманың қаржылық механизмінің құрылымы 

Кэсіпорынның каржылық құрылымы 2- суретте көрсетілген.

2-сурет -  Кәсіпорынның каржылық құрылымы 
Кәсіпкерлік фирманың жүзеге асыру барысында каржылық 

құрылыммен шешілетін сұракгардың тізімі айтарлықтай кең бсшып 
келеді.Оларды шартты түрде келесі проблемалық топтарга бөлуге
болады:

- қаржыландыру көздері - қыска мерзімді және ұзақ мерзімді несие
бсру; іі ■■

- құнды кагаздардың шыгару және сатып алу;
- лизингтік каржыландыру;
- пайданы белу;
- меншік капиталын пайдалану және т.б.;
- кагіиталды салымдар және олардың нэтижелілігін багалау-
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капиталдың табыстылыгы, кэсіпорынның агымдагы және перспективалы 
багасы;

- каржылык тәуекелдін багалануы;күрделі шыгындарды каржылық 
камсыздандыру және т.б.;

- айнымалы капиталды басқару - айнымалы капиталдың үйлесімді 
мөлшері, кыска мерзімді дебиторлық және кредиторлық қарызды
баскару, айнымалы капитал кұрылымы;

- қаржылық жоспарлау - ұстау, өңдеу тәртібі және қаржылык
жоспарлардың магынасы;

_ қаржылык кызметті талдау және қаржылық бақылау - төлеу
кабілеттілігін талдау, өтімшіліктің, рентабелділіктің, пайданың
факторлык талдау, қаражаттық қорларды колдану, талдау және т.б.

2 Қаржы-несиелік шешімдерді кабылдау негізінде қаржы-
экономикалық есеп-қисаптардың математикалық негіздері

Қаржылық есептеу аппараты қаржылық тәжірибеде айтарлықтай
кен қолданылады және несиелік операциялар, кор нарыгындагы
операциялар, инвестициялық жобалардың нұскаларын талдауда, ұзақ
мерзімді несиені жабу бойынша жоспардың құрылуы және т.б.
операциялар кезінде есеп-кисап механизмінің негізін іске асырады.
Барлык аталган каржылык операциялар белгілі уақыт кезеңімен
байланысты.

Қаржылык математикада келесі негізгі ұгымдар қолданыладыг
- пайыздар- капиталды әртүрлі түрде (қарыздар, несиелер) карызга 

пайдалануга бергеннен немесе өндірістік-қаржылық түрдегі 
инвестициялардан түсетін табыс. Пайыздық акшаның сомасы қарыз 
сомасына, оны төлеу мерзіміне және пайыз мөлшерлемесіне байланысты
болады; в

- пайыздық мөлшерлеме- пайыздық есептеулерді күшейте
түсетіндігін сипаттайтын мөлшер;

- есептеулер мерзімі - пайыз есептелетін (кіріс) уакыт аралыгы;
- есептеулер аралыгы- минималды кезең, оның өтісімен пайыздық

есептеу жүзеге асады. г
Пайыздық есептеудің 2 негізгі сызбасы белгілі:
- қарапайым пайыздың сызбасы базаның өзгермеуін болжайды

және одан есептеу жүргізіледі;
- есептеудің күрделі пайыздық сызбасы есептеудің бірінші

кезеңінен кейін есептелген пайыздық ақшалар төленбейді, ол бастапкы
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сапым сомасына косылады, ал келесі денгейлерде есептеудің базасы
күрделі пайызды үлкейте береді.

Мұны есептеу үшін 1-кестедегі формулаларды қолдануга болады.

1-кесте -  Қарапайым және күрделі пайызды есептеуге арналган 
формулалар

1 Шарт I Пайыздык мөлшерлеме | Есептік мөлшерлеме
Қарапайым п а й ы з д а р _________________ _______

Бүтінсан п Ғ Ү  = РУ{\ + і / і ) Р Ү
Ғ ¥ т — -----—

(1 -  £І * П)

1 п күндер арасында /?у = Р у ( \  + і . 1 - \
{ т)

Ғ У ±  р у —  ^
0 - ^ * 4

I Күрделі пайыздар
Вүтін сан п

ғ у = р ү о  + іУ Ғ Ү =  р-~ —
(і 1  а у

Жылына бірнеше рет

®  -  Ч '  * = г

Р Ү  

1 -

т
Вүтін сан болмаса

/гу  =  ЯК(1 + 0 “  * 0  + і * пЬ)
Р У

Мұндағы: ҒУ- келешектегі кұн, РУ- казіргі құн, і -  паиыздық мөяшерлеме, й 
есптік мөлшерлеме, п- несие мерзімі, Т -  жыл ішіндегі күндер саны, т -  жылына 

1 еселтеудін саны, Ь- пайыздын көлемін көрсететін номиналды жылдык мөлшерлеме,
Г - есептік мөлшерлеменін көлемін көрсететін номнналды жылдык мөлшерлеме, пЬ
-  калган мерзім бөлігі ------------------ —— —--------------------------

Қаржылық есептеуде уақыт аса жогары орын алады: акша уакытша 
багалык сиякты. Ол негізгі 3 себеппен аныісгалады:

- инфляциямен;
- күтілген соманы ала алмау тэуекелі,
- айналымдьшық.
Акша күралдарынын кұн трансформаниялық процессін суреттеу 

кезінде кілтгі релді негізгі 2 ұгым жүзеге асырады: акшаның келешектеп
кұны мен қазіргі кұны.

Келешектегі ақша кұны агымдагы кезеңдегі акша кұралдарына
ннвестицияланган соманы корсетеді. Олар оган салымдар шартыныи
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есебімен белгілі уакыт мерзімінен кейін өтеді.
Келешектегі ақша кұнының аныктамасы осы кұнның өсіп жетілген

сома процесімен байланысты. Ол сала бастапқы соманың мөлшеріне 
пайыздык төлемдердін косылуы аркылы үлкейе береді.

Бастапкы соманың өсіп жетілген сомасы берілген соманың үлкеюі 
есептелген пайыздар арқылы өсуді көздейді. Өсіп жетілген соманың 
бастапкы сомаға катынасы көбейткіш (коэффициенті) деп атайды. 
Көбейткіш бастапкы капиталдың неше есеге өскендігін көрсететін
көрсеткіш болып табылады.

Накты кұн келешектегі акша түсімнен құралатын соманы
айкындайды. Ол белгілі коэффициент (дистконт немесе дисконтты
мөлшерлеме) көмегімен, нақты уақытка келісуі болып табылады.

Накты кұнның анықтамасы осы соманың дисконттык процесспен
байланысты. Бұл операция акшалык кұралдырдың фиксирленген
мөлшерінде өсіп жетілген сома операциясына қарагандагы айналымды.

Өсіп жетілген соманың агымдагы өлшемі операцияның
анықтамасы дисконттау деп атадладаы, ал өсімді соманы компаудинг деп
атайды. ,ь- Й' ^

Өсіп жетілген сома мен дисконттаудьщ коэффициентінің
таблицалык белгілері колданылады.

Көбінесе коммерциялык және өндірістік-шаруашылық 
операциялар бөлек емес бір рет қолданылатын төлемдерді карастырады, 
ал көптеген уакытпен бөлінген төлемдер мен түсімдер. Мысалы:

-ж алғаалу; .V
- ұзақ мерзімді және т.б. қарыз түрлерін төлеу;
- белгілі бір кәсіпорынның кірісі мен шығысының сериясы;
- әртүрлі қорлар құруга арналған әрдайым салымдар.
Белгілі жылдар санының ішінде бірдей аралықтармен тең тең 

шамалылардың төлем селі (сериясы) қаржылық ренте немесе аннуитег 
деп аталады. Қаржылық рента түрінде жүйелілік төлемді ұсыну сандык 
талдауды маңызды оңайлатады жэне стандартты терім формулаларын 
жэне коэффициенттердің кестелік мағыналарын қолдануға рұқсат етеді. 
Қаражаттык рента келесі негізгі параметрлермен жазылады:

- рентаның (А) мүшесі (элементі)- эрбір бөліктің төлеу мөлшері;
- рентаның мезгілі- уақыт, өлшенген каржылық рентаның соңгы

кезеніне дейінгі басынан акырына өлшенген мерзім;
- рентаның кезеңі - екі төлем арасындағы уақытша аралық;
- пайыздық мөлшерлеме (г) - рента түзілетін төлемдерді
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дисконттау немесе өсіп жетшген сома кезінде қолданылатын 
мөлшерлеме.

Біркелкі серия өзгерту төлемі бір ретті төлеу дәуірлердің п арқылы 
(аннуитет постнумерандо) (1 )формуламен анықталады

---- - = А- ҒМЗ(г,п)  (1 )

Аннуитеттің пренумерандога арналған (2 )формула қолданылады

Ғ У ^  = А • ҒМЗ  (г, п) • (1 + г) = ғ к ;.,  • (1 + г) (2 )

Келешек біркелкі сериялардың кұн агымдагы (аннуитет 
постнумерандо) толемі (З)формуламен анықталады

Аннуитет пренумерандога арналган (4) формула қолданылады

= а  • Ғ М Ц г.п )  • (1 + г) '4 РУ% • (1 + г) (4)

Мерзімсіз анн>питет( мәңгі рента )- ақшалы түсулер жеткілікті ұзак уақьгг 
созылады ( 50 жыл )( мемлекетгік облигациялар негізінде ). Бұл жағдайда 
аннуитетгің келешек құн анықгамасы мэнді болмайды , ал келтірілген 
аннуитет постнумерандо ағымдағы кұны (5): формуламен алынган

ЯГ" = -  (5)

1 -мысал
20 мпн текге мөлшеріндегі кредит 3,5 жылга беріледі. Бірінші 

жылы пайыздык ставкасы - 15 %, ал әрбір кейінгі жарты жылда сш 1 %- 
га өседі. Өсу кебейтіндісін жэне өскен соманы табыцыздар.

Шешуі:
Кн = 1+0,15 (0,16+0,17+0,18+0,18+0,19+0,2) —1,6 
5  = 20* 1,6 =32 млн теңге
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2-мысал
Жылына 20 % жай проценттік пайыз пайдаланылган жагдаида ік) 

млн теңге сомасьіндагы бастапқы капитал 65 млн теңгеге дейін өсетін
есептеу кезеңін табыныздар.

Шешуі: ' " . ^  ' ̂
п= (65-20) / (20*0,2) = 11625 жыл

3-мысал
24 млн теңге мөлшеріндегі бастапқы капитал 100 күннен кеиін 26 

млн теңгеге дейін жететін жай пайыздық ставканы анықтаңыздар.

к=365’ ' ~ ИЯИИ
Шешуі:
/ = (26-24)/(24*100) * 365 =0,31 немесе 31 %

4-мысал . 
Кредит жылына 18 %-бен жай ставка бойынша 250 күнге беріледі.

Егер кредиттін сомасы 40 млн теңге болса, қарыз алуигы алатын соманы
және пайыздык акшаның сомасын есептеңіздер. Жыл кібісе емес.

Шешуі:
Р= 40 / (1+250 / 365*0,18) = 35,62 млн теңге 
/=  4 0  -  35,62 = 4,38 млн теңге

5-мысал
Бастапкыда 200 мын теңгеге тен сома сальшады Жылына 12 % 

мөлшеріндегі жай және күрделі несие пайызьпшң ставкасы 
пайдаланьшган жагдайда, бес жылдан кейін өскен соманы анықтаныздар. 
Осы мысалды пайыз жарты жыл, тоқсан сайын есептелетін жагдайларга
келтіріп шешіңіздер. 11

Шешуі .*ч
Жай пайыздық ставкага арналган формула бойынша:
5= 200 (1+5*0,12) = 320 мың теңге
Күрделі пайыздык ставкага арналған формула бойьгаша:I = 200(1 + 0.12)5 1200* 1,76 = 352,5 мың теңге
Жарты жылга есептеуге арналган формула бойынша
.5 |  (1 + 0,006)'° =200* 1,79 = 358 мьщ тенге 
Тоқсан сайын есептеуге арналган осы формуладан:
.<? = 200(1 + О.ОЗ)20 = 200* 1,806 мын тенге
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3 Корпорацияның негізгі капиталы
Кәсіпкерлік капиталдың негізгі 2 түрінде жүзеге асатыны белгілі:

негізгі жэне айнымалы.
Негізгі капитал фирмамен колданылатьін бөлімін мінездейді,ол 

оның айнымалы емес активтердің барлық түрлеріне инвестициялануы: 
материалды емес активтер, ұзақ мерзімді қаржылық салымдар, 
аяқталынбаған күрделі ішіне салымдар және негізгі құралдар.

Материалды емес активтер өзін болашақта пайда алуына құкыгын 
ұсынады. Бұл активтердың айырмалық белгілері (тек қана олар үшін 
емес) олардың физикалық түрден және күтілетін пайдадан тәуелді
болмауы болып табылады.

Ұзақ мерзімді каржылык салымдар өзін басқа кәсіпорындарда
жарғылық капиталда үлестік қатынасуға шығындар ретінде ұсынады,
акцияларды сатып алуына жэне ұзақ мерзімді негізде облигациялар.

Аяқталынбаған күрделі салымдарға актілермен дайындалм*аған
құрылыс -  монтаж жұмыстарға шығын негізгі кұралдарының қабылдау- 
өткізу, ғимараттарды сатып алу, жабдықтаудың, транспорттык 
кұралдардың, аспапты, инвентарды, ұзак пайдалануға арналағн басқа 
заттык объектілерінің, қалғаи күрделі жұмыстар және шығындар 
(жобалы -  іздеуші, геология -  барлау жэне бұрғы жұмыстар, жер алаңы 
учаскелердің бұруымен жэне көшіруге құрылыспен осымен орайлас
шығындар).

Негізгі құралдар -  кэсіпкерлік фирманың бөлігі, өнімдерді 
шыгаруда еңбек кұралдары ретінде колданылады, жұмысты орындауда 
жэне кызмет көрсетуде, фирманың басқару қажеттіліктерін жүзеге 
асыруда 12 айды қамтитын немесе эдетгегі операциялық кезеңді іске 
асыруға қатысты. Негізгі құралдарға фирма тарапынан айналымда орын 
алған заттар да лайыкты деп саналады, 12 ай мерзімінде олардың кұнына 
қатыссыз, лайыктандырылған заңдық қағидалар бойынша іске 
қосылатын пайдалы қолданыстағы барлық құрылымдар да негізгі 
құралдардың катарынан орын алады. Негізгі кұралдар қатарына енеді:

- ғимараттар мен құрылымдар;
- жұмыс және күшті машиналар және жабдықтар;
_ өлшеу және реттеу кұралдары мен құрылгылары, есептеу

техника;
- көлік құралдары;
- құрал-жабдықтар;
- өндірістік жэне шаруашылық жабдықтар мен құрылғылар;
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- өнімдік және асыл тұкымды малдар, кеп жылдык ағаш көшеттері
мен баска да негізгі кұралдар.

Негізгі кұралдар құрамында фирманын меншігіне лайықты жер
үлескілері, табигатқа катысты нысандар енеді (су, казба байлыгы ткәне 
баска да табиги ресурстар). Негізгі кұралдарга жерді түпкілікті 
жаксартуга салынган күрделі салымдар да енеді (кептіру, суландыру 
және баска да мелиоративтік жұмыстар) жэне негізгі кұралдардың жалга 
ұсынылган нысандары.Экономиканың әр түрлі салаларында негізгі 
құрапдардың кұрылымы бір-бірінен ерекшеленеді, олар техникалык 
жарыктандыру, технологияның ерекшеліктерін иелік ету, мамандану 
мен бұл салалардагы өндірістерді ұйымдастырумен байланыстьі. 
Осылайша, негізгі кұралдар -  фирманың мүлкінің негізгі бөлігі, 
өндірістік кезеңдердің бөліктерінен өз кұнына сай лайықты іске 
асыру.Негізгі құралдарды багалау. Негізгі кұралдардың ұзак мерзім 
қызметке енетінін ескере отырып, бөліктер бойынша өндірілетін 
өнімдер өз кұндарын иелік етеді, сол сияқты орындалатын жұмыс 
ауқымы мен көрсетілетін кызмет сапасы да уакыт талабынан тыс 
калмай, осы орайда өздеріиің мүліктік пішінін сактаулары қажет, олар
акшалай багалаудың бірнеше түрін иелік етеді:

- бастапкы кұн -  бұл сома фирманың иелік еткен құралдары мен 
жабдыктарына, нақты шыгындарына, косылган құнға қатыспы салык пен 
баска да салыктық жұмыстарга байланысты ;

- қалпына келтіру кұнына;
- қалған кұны -  негізгі құралдардың дайын өнімдерге 

үйлестірілмеген белгілі бөлігі, олардың қатысуымен дайындальт, 
бастапқы құн мен есепт елген амортизация арасындағы сомаға катысты
жүзеге асады.

Амортизация — негізгі құралдардың тозуының акшапай мэні 
олардың өнімділік кызметі үрдісіне байқалады. Амортизацияны есептеу 
нысандары -негізгі кұралдар, меншік құқығы фирмасында орьш алады, 
шаруашылык істерін жүргізуде, шұғыл баскаруда жалғасын табады. 
Негізгі кұралдардың нысандары бойынша амортизацияны есептеу жалға 
алынган нысандарда жалға ұсынушы тарапынан белгіленеді 
(амортизациялық шығындар карастырылып, жалға ұсынушы тұлға 
тарапынан тиісті келісімшарт қаржылык жал шартында орын алады). 
Амортизацияны есептеу мүлік бойынша фирма мүліктерінің 
келісімшарты бойынша лайықтандырылған тэрпппен жүзеге асады, 
меншік кұқыгын ұйымдастыру құрылымдарында лайыктандырылған.
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Лизингті мүліктің амортизациясын есептеу лизинг ұсынушы тарапынан 
жүзеге асады немесе лизинг алушы тарапынан лизингке катысты 
келісімшартка сай жалгасын табады. Амортизациялық шыгындарды 
есепке алу нысан бойынша негізгі кұралдарда айдың бірінші күнінен 
басталады, келесі айда бухгалтерлік есепке алыну мерзіміне дейінгі 
уақытты камтиды. Амортизациялық шыгындарды есептеу нысанның 
кұнының толык жабылуына дейін жүзеге асады немесе бұл нысанды 
бухгалтерлік есептің тізімінен алып тастау меншік кұқыгын токтатумен 
байланысты. Амортизациялык шығындар негізгі кұралдардың нысаны 
бойынша айдың бірінші күнінен бастап токтатылады, бұл нысанның 
кұнының келесі айда толық жабылуына дейінгі мерзімді аркау етеді.

4 Корпорацияның айналым капиталы
Айналым капитапы -  бұл фирма, компания тарапынан әр 

операциялык кезеңдік агымдагы әрекетте инвестицияланатын капитал. 
Баскаша түсіндіруде, бұл фирманың құралдары, ағымдағы активтерге 
салынады (айналым құралдары).

Айналым капиталы, негізгі капитал тәрізді, белгілі өндірістік 
катынастарды аңғартады, кәсіпкерліктің дамуымен қалыптасады. 
Айналым капиталы міндетгі түрде жаңа құнның құрылуына ат салысады, 
барлық капиталдың айналыс мерзімінің үрдісінде қызметке енеді. Осы 
орайда негізгі және айнапым капиталының қатынасы алынған кірістің
шамасына ықпал етеді.

Айналым капиталы негізгі капиталға қарағанда тезірек айналымға 
түседі. Сол үшін айналым капиталының үлесінің артуымен авансты 
капиталдың жаппы сомасына қатысты барлық капиталдың айналым 
уақыты қысқарады, атап өтерлігі, жаңа кұнның мүмкіндігі артады, ягни
кіріс молаяды.

Таза айнапым капиталының түсінігі орын алған. Оның шамасы 
ағымдағы активтер мен агымдағы міндеттемелер, ағымдағы пассивтер 
арасындағы айырмашылык ретінде аныкталады.

Қалыпты жағдайда шаруашылық субъектілерінің қызметінде 
ағымдағы активтердің шамасы ағымдагы міндеттемелердің шамасынан 
жоғары, яғни айналым кұралдарының сомасы несиелік карызды басып 
озады. Таза айналым капиталы дәстүрлі терминологияда өз аясына 
өзіндік айнапым кұралдары ретіндегі мағынаны иелік етеді.

Айналым капитапы ағымдагы активтердің құрамы мен 
кұрылымына, ликвидтілігімен ерекшеленеді.
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Ликвидтілік деңгейі агымдағы активтердің кабілетімен 
аныкталады, айналым нәтижесінде акша каражатына айналады. Осы 
орайда назарға алынатыны, мысалы, өндірістік қорлар, ликвидті, дайын 
өнімдерге караганда, ал абсолюттік тұргыдан ликвидті болып
санапатыны — ақша каражаты.

Айналым капиталын баскару ерекшеліктері шаруащылык
субъектілерінің құрылымдық құралдарымен анықталады. Егер сауда 
ұйым-мекемелерінде тауардың үлестік салмағы жоғары болса, 
өнеркәсіптік өндірістерде -  шикізат пен материалдар, ал қаржылык 
корпорациялар акшалай каражат пен олардың баламасына ие болады. 
Қаржылык менеджменттің теориясына сэйкес, айналым капиталы 
тұракты жэне ауысымды капиталдан тұрады.

Ағымдағы активтердің өндіріс құзырында тұрақты орын алатын 
түрі шаруашылық әрекеттерін қамтамасыз етеді, тұрақты айналым
капиталының негізін құрайды.

Қаражатқа деген косымша қажеттіліктің туындауы жағдайьгада, 
мысалы, өндірістің кезеңдік ерекшелігі мен басқа да субъективті 
себептерге байланысты жүзеге асыру нәтижесінде ауысымды айналым 
капитал орын алады. Осылайша, айналым капиталын басқарудың 
тиімділігі бірнеше факторларға байланысты анықталады: ағымдағы 
активтердің кұрамы мен көлемімен, олардың ликвидтілігімен, ағымдагы 
активтерді жабудың зайымдық және өзіндік көздері қатынасымен, таза 
айналым капиталының шамасымендұрақты жэне ауыспалы капиталдың 
қатынасымен жэне басқа да өзара факторлармен байланысты.

Шаруашылық субъектілерінің айналым капиталы, нарықтық 
экономиканың айналым әрекетіне катыса отырып, өз алдына 
органикалык біртекті кешен құрайды. Айналым капиталы -  бұл қаражат 
құралы, айналымдық өндірістік корларға жэне айналыс қорьгаа 
үйлестірілген, өндіріс үрдістерін ғана қамтамасыз етіп қоймай, айналыс 
үрдісіне де ықпал етеді.

Өндірістің айналым капиталы (айналым кұралдары), өндіріс 
үрдісіне және өнімдерді жүзеге асыруда катыса отырып, үздіксіз 
айналым кұрады, осы орайда каражат айналыс саласынан өндіріс 
саласына көшеді жэне кері үрдіс жалғасады, айналым қорының калыпты 
пішінің және айналымдық өндірістік қорларды иелік етеді. Осылайша, 
қалыпты түрде үш фазаны камти отырьтп, айналым каражаты өзінің 
табиги-заттық пішінін өзгертеді.

16



кұрамы иашар 
материалдар

косымша
материалдар

жанармай

тара ремонтка керекті 
кұрал- жабдыктар

запастар

Өндірістік айналым корлары

9 ... ____

&

өндірістік запасар аякталмаган | 
өндіріс

материалдар. 
негізгі кұралдар

болашак кезеинін 
шыгындары

Айналым корлары

өндіріске даиын 
тұрған өнімдер

экелінген
тауарлар

акша
каражаттары

т.б колданыстагы 
материадар

ШшШШ
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өзінің кұнын барлық дайындалган өнімдерге лайықтандырады. 
Қалыптастыру көздері бойынша айналым капиталы өзіндік және
зайымдык болып бөлінеді (тартылған).

Өзіндік айналым капитал өндірісте кәсіпкерлік әрекеттің дамуымен
және акциялауды өкоса алғанда белгілі маңызды ролді иеленеді,
каржылық тұрактылыкты камтамасыз етіп, шаруашылық субъектілерінің
шұғыл әрекеттеріне жол ашады.

Өзіндік айналым қаражаты жеке меншікке айналған өндірістерде
толыктай өз құзырларынан орын алады. Өндіріс шіарды сатуға, басқа 
шар>ашылык субъектілеріне жолдауға, жалға беруге кұкылы және т.б. 
Зайымдык капитал, банк несиелері және басқа пішіндерде тартылады, 
өндірістің қаражатка деген қосымша кажеттілігін жабады. Осы орайда 
банктің несиелеуінің жағдайындағы басты өлшем -  өндірістің қаржылық 
жағдайының сенімділігі және оның каржылық тұрақтылығын бағалау.

0 р  түрлі саладағы өндірістер арасында айналым капитапын
шоғырландыру айналым капиталының салалық кұрылымын аныкгайды. 
Сонымен, өндіріс саласында айнапым капиталының құрылымы 
шоғырланым деңгейімен аныкталады, өндіріс үрдісінің ұзақтыгы мен 
ерекшелігіне, оның материал сыйымдылығына байланысты, техникалық 
жарықтандыру деңгейі мен баска да факторларға қатысты.

Өндірістерде айналым саласының жогары үлесі тауарлық- 
материалдық құндылықтарга тікелей байланысты.

Айналым капиталын өндірістік үрдістерде орналастыру оның 
айналымдык өндірістік корға және айналым қорына жіктелуіне соғады. 
Айнапымдық өндірістік корлары өндірістік үрдісте кызметке енеді, ал 
айналым коры - айналым үрдісінде, ягни дайын өнімдерді жүзеге 
асыруда және тауарлық-материалдық кұндылыктарды иелік етуде. Бұл 
корлардың оңтайлы қатынасы кұн кұрудагы айналымдық өндірістік
корлардың үлесіне тығыз байланысты.

Айналым корының шамасы жеткілікті болуы қажет, оның үстіне, 
айналым үрдісінің ырғакты және накты қамтамасыз етілуі көзделеді.

Айналым өндірістік корларына енетіні өндірістік қорлар (шикізат, 
отын, тара, косалкы бөлшектер, бағасы төмен және тез тозатын заттар), 
аякталмаған өндіріс, болашак кезең шыгындары жатады.

Айналым коры -  бұл дайын өнім, артылган тауарлар, акша 
қаражаты, дебиторлық карыз және басқа да есептеуге қатысты қарыз
түрлері. ’ ..  ̂ щ /

Қордын мөлшерін онтайландыру принциптерінен шыгатыны,
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айналым каражат кұралдары нормаланатын және нормаланбайтын болып 
балінеді.*

Нормаланатын айналым қаражаты өзіндік айналым қаражатымен 
әрекетке енеді, айналым құралдарының лайықгы турлеріне 
экономикалык негізделген кажетгіліктерді есептеуге мүмкіндік береді. 
Нормаланбайтын айналым қаражаты айналым корының элементі болып 
саналады.Айналым капиалын басқару оның қүрамы мен 
орналастырылуымен байланысты. Айналым капиталының құрамы мен 
кұрылымы меншік пішініне, өндірістік үрдістерді ұйымдастыру 
ерекшеліктеріне байланысты, тасымалдаушылар мен сатып 
алушылардың өзара қарым-қатынастарына, өндіріске жұмсалган 
шыгынның кұрылымына, қаржылык жағдай мен басқа да факторларга 
катысты. Айалым капиталының орналасымы және типтік құрамы 3-ші 
суретге көрсетілген.

5 Өндіріс шығындары іиен корпорацня өнімдерін жүзеге асыру
және оларды каржыланыру

Өндіріс шыгындары мен өнімдерін жүзеге асыру накты құнмен
байланысты, өндірісте пайдаланган өнімнің құнынан тұрады, атап 
айтканда, табиги ресурстар, шикізат, негізгі және көмекші материалдар, 
отын, энергия, негізгі қор, еңбек ресурсы және басқа да пайдалану 
шыгындарынан, сонымен бірге өндірістен тыс шыгындардан тұрады.

Өндіріс шыгындарынын құрамы мен құрылымы өндірістің 
жагдайының ерекшелігіне байанысты, меншік формасына, материапдык 
және еңбек шыгынының қатынасына және басқа да факторларга
байламысты.

Өндіріс шыгындары мен өнімдерді жүзеге асырудагы шыгын 
олардын кұнының қалыптасуына ықпал етеді -  бұл өндірістің 
коммерциялык әрекетінің маңыды да сапалы корсеткіштерінің бірі.

Экономикалық кагидаларды басшылыққа ала отырып, өндіріс пен 
өнімдерді жүзеге асыру шыгындарын бес топқа бөлуге болады:

- материалдык шыгындар;
- енбек төлемінің шығындары;
- алеуметтік кажеттілік шыгындары;
- есептелген амортизация сомасы;
- басқа да шыгындар.
Жоғарыда атап өткен экономикалық элементгер бойынша 

шыгындарды топтау фирманың өнімінің құнының жалгіы сомасын

19



аныктауда колданылады. Талдау үрдісінде шыгынның әр элементінің 
үлестік салмагы кұннын жалпы сомасына қатысты ескеріледі,
өнеркәсіптік сала ерекшелігі де назарға алынады.

Элементтері бойынша шыгындарды жіктеудің мәні мен
маныздылыгы зор болғанымен, шынайы баганы беру мүмкін болмайды -  
фирмага өнімнін әр түрінің бірлігін өндіру каншаға түседі, ерекшелігі 
кандай және шыгынның деңгейі қалай болмак. Сол үшін экономикалық 
элементтері бойынша шыгындарды тоцтаудан басқа оларды 
калькуляциялык тармак бойынша жіктеу тәжірибеге енген, ягни 
шыгындардың мақсатты тагайындалымы бойынша. Бұл жагдайда 
өнімнің бірлігінін құны барлық құрамдас жүйелерді ескере отырып
есептеледі.

Калькуляциялық тармактар бойынша шығындарды жіктеу арнаулы 
бизнес-жоспар құжатында -  өндірістің шыгын сметасында орын алады. 
Бұл сметада ереже бойынша келесі тармақтар бөле-жара көрсетіледі: 
шикізат пен материалдар; отын мен энергия; еңбек төлемі шыгындары.

Фирманың шыгындарын баскару мен талдау үрдісінде ресурстарды 
пайдаланудан қайтарылатын мөлшер деңгейі анықталып, өндірістің 
қаркындылыгын арттыру мен сату мөлшерін көтеру мақсатындагы
үнемдеудін жолдары байқалады.

Шыгындарды жіктеуде олардын түрлі категориялары ескеріледі.
Калькуляцнялык тармақта негізгі және тауар алуга қатысты құжаттары 
бар шыгындар болып бөлінеді. Негізгі шыгындар өндіріс үрдісімен 
тыгыз байланысты (шикізат, негізгі жэне көмекші материалдар, отын, 
энергия, өндірістік жұмысшылардың еңбекақысы жэне т.б.). Тауар алуға 
қатысты кұжаттары бар шыгындар - цехтық, жылпы зауыттық, 
ендірістен тыс жэне баска да шыгындар, өндірісті қамтамасыз ету мен 
баскару бойынша жалпы шыгындардың қатарына енушілер.

ІІІығындардын негізгі жэне тауар алуға қатысты күжаттары бар 
болып жіктелуі өнімнін белгілі бір түріне қатысты кұнды 
калькуляциялауда тікелей жэне жанама шығьгндардың бөлінуіне жол 
ашады. Тікелей шығындар енімдердін накгы бір турлерінін ендірілуіне 
тікелей қатысты. Бұл шикізат, негізгі және кемекші материалдар, 
энергия, ендірістік жұмысшылардың негізгі еңбекакысы, ягни негізгі 
болып саналатын шыгынның түрлері. Жанама шыгындар ендірісте бір 
енімнің гана емес, бірнеше енімнің түріне қатысты, өзара жанама түрде 
реттеліп, тагайындалган базалық керсеткіштерге пропорционалды 
тагайындалады. Сонымен, цехтык, жалпы зауыттық жэне өндірістен тыс
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шыгындар өнімнің накты түрінің құнына косылады, мысалы, өндірістік 
жұмысшылардың негізгі еңбекакысына және басқа да белгілі бір 
көрсеткіштерге.

Өндірістің көлемінін өзгерістеріндегі өзара әрекеттерге катысты 
өндіріс шыгындары тұрақты және ауысымды болып бөлінеді (оларды 
шартты-тұрақты және шартты-ауысымды деп атайды). Тұрақты - 
өндірістің көлемінің озгерістеріне катысы жоқ шыгындар, ал ауысымды - 
өндірістің көлемінің өзгерістеріне пропорционалды байланыста орын 
алады.

Шыгындардың тұрақты және ауысымды болып бөлінуі 
шыгындарды тікелей жэне жанама деп жіктеумен озара әрекеттес. 
Сонымен, тікелей және материалдық шыгындар, сонымен бірге негізгі 
өндірістік персоналдардың еңбекакысы , отын, энергия ауысымды 
шыгындарга жатады жэне өндірістің көлемінің өзгерістеріне 
байланысты. Тұрақты шыгындарга, ягни өндірістің көлемінің 
өзгерістеріне катысы жок түріне мынадай жанама шыгындар енеді, 
амортизациялық шыгындар, жал төлемі, мүлік салыгы, әкімшілік жэне 
басқару шыгындары. Бұл өзара әрекет байланысы жүзеге асырылган 
тауар өнімінің құнын есептеуде назарга алынады және қоймадагы дайын 
өнімнің калдыгының тиісті мерзімнің басы мен аягына қатысты 
мөлшерінің есебі шығарылады.

Шыгындарды тұракты және ауысымды деп жіктеу фирманың 
шыгынын талдауда маңызды мәнге ие болады.

6 Корпорацияның кірісін пайдаланудың тиімділігі және 
оларды реттеу, калыптасыру

Кез келген өндірісті эрі қарай дамытудың маңызды факторы — 
төлемнен мөлшері анагұрлым жоғары түсіп жатқан қаражат агыны. 
Кірістің мөлшерінен ақтық жагдайда фирманың кызмет ету деңгейі, 
мүмкіндігі байланысты болады, сол сиякты бэсекеге қабілеттілігі мен 
каржылык жағдайы да қатысты болады.

Өз кезегінде кірісті арттырудың маңызды факторы -  ондірістің 
көлемін көтеру мен өнімдерді жүзеге асыру, ғылыми-техникалық 
жаңапықтарды енгізу, атап өтерлігі, еңбек өнімділігін арттыру мен кұнды 
төмендету, өнімнің сапасын жақсаргу.

Фирманың кірісінің негізгі көзі -  өнімдерді жүзеге асырудан 
түсетін түсім, накты айтканда, материалдык, еңбек және ақша шығынын 
әндіріс пен өнімді жүзеге асырудан есептеуден туындайтын
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көрсеткіштер. Сол үшін шаруашылык субъектілерінін маңызды міндеті -  
аз шыгын жұмсап көп мөлшерде пайда табу, үнемдеудщ катаң
ережелерін сактап, шикізат көзін тиімді пайдалану.

Өн імдерді жүзеге асырудан түсетін түсімдерден баска непзгі
эрекеттер барысында кіріс көзі ретінде үсынылган коммерциялык 
несиелер бойынша түсетін пайыздык мөлшер, саттып алушьшардың 
авансы, дебиторлык карызды жабудан түсетін сома жэне басқа да 

%

^  Негізгі әрекеттерінен баска фирма сонымен бірге ннвестнциялык 
және каржылык эрекеттермен айналысады, нәтижесінде лайыкты пріс 
түрлері түзіледі. Сонымен, инвестициялык эрекетгерден түсетін кірістер 
негізгі корды сатудан, материапдык емес активтерден; дивндендтерден, 
узак мерзімді каржылық салымдардан пайыздар, алдын ала үсынылган 
несиелерді жабудан түсетін кіріс көзі, баска да инвестициядан түсетін 
кірістер назарга алынады. Қаржылык әрекеттер нэтижесінде түсетін 
кірістер акцияны шыгару мен сатудан, облигациялардан, баска да бағалы
қагаздардан түседі. . .

Акшалай каражатгың барлык агындары фирманың эрекетінщ үш
кажеттілік

саладан басқасына карай ойыса алады. . . .  . й
Өнімдерді жүзеге асырудан түсетін кірістің көлемі жэне соган саи

кіріс көзі өндірілген жэне жүзеге аскан енімдердін сапасы мен көлеміне 
гана катысты емес, колданылатын баганың деңгейіне де катысты, олар
бөлшек жэне көтерме бага болуы ыктимал.

Өндірістін көтерме багасы өнімиің толық кұны мен өндірістің
кірісіи өз аясына алады. Өндірістің көтерме багасы бойынша баска
ендірістер мен тауарлык-тұрмыстьщ ұйымдарға жүзеге асырылады.

Өнеркәсіптің көтерме бағасы өндірістің көтерме багасьш косады,
үстеме кұнга салық (ҮҚС), акциздер, сонымен бірге сатудан салық та
кіреді. Өнеркэсіпте көтерме баға бойынша өнімдер аталмыш салалардың
баска да жерлеріне бағытталады.

Бөлшек баға өнеркәсіптің көтерме бағасы мен тауарлык оаға
жүйесін нысан етеді.

Кіріс -  бұл жинактаудың акшалай мәні, кез келғен меншік түріне
қатыссыз өндіріс тарапынан құрылады. Кіріс -  фирманың шаруашылық 
әрекетін бағалау мен жоспардын каржылык көрсеткіштерінщ бірі. 
Кірістің есебінен гыдыми-техникалық жэне әлеуметгік-экономикалық 
даму бойынша шараларды каржыландыру жүзеге асады, сол сияқты
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енбектін төлемі корын ұлғайту көзделеді.
Кіріс, фирманың әрекетінің ақтық каржылық нәтижесі ретінде өз 

апдына кірістін жалпы сомасы мен өндіріс шыгындары мен өнімдерді 
жүзеге асырудын жалпы сомасы арасындағы айырмашылықтарды арқау 
етеді, түрлі шаруашылык операцияларының шығындары да ескеріліп, 
есептеу санатына енеді. Осылайша, кіріс көптеген компоненттердің өзара 
әрекеттерінің нәтижесінде калыпты және кері белгілерді арқау ете 
отырып қалыптасады.

Кіріске кешенді талдау белгілі ретпен, жүйемен жалғасын табады. 
Ең алдымен, жаппы кіріс кұрамды элементтер бойынша талданады, 
олардын бастысы тауар өнімдерін жүзеге асырудан түсетін кіріс. Әрі 
карай тауарлық өнімдерді шығарудан кірістің өзгерістерінің 
ірілендірілген факторлары талданады. Бұл жүйеде маңыздысы тауар 
өнімдерінің ақшалай бірлігіне шығынды азайтуға бағытталған 
техникалық-экономикалық тапдау. Жүзеге асырудың қүрылымы мен 
кұрамының өзгерістері талданады, жүзеге асырылган әнімдерге бағаның 
деңгейінің өзгерістері, сонымен бірге шикізатты, материапдарды, 
отынды, энергияны, баска да шыгындарды карастыру көзделеді. 
Материалдық шыгындар мен еңбек төлемі шыгынының деңгейі
сал ыстырыл ады.

Шаруашылық тәртіптің бұзылуы сапдарынан кірістің өзгеріс 
жағдайы анықтапады. Бұлармен қоса қабат дайын өнімдердің 
қалдыктарының кірістерінің өзгерістеріне талдау жасалып, басқа да 
жүзеге асыру мен жүзеге асырудан тыс операциялар нысанға алынады.

Кіріс кәсіпкерлік эрекеттің негізгі нәтижесі ретінде мекеме-ұйым 
мен тұтастай алғанда мемлекеттің қажеттілігін қамтамасыз етеді. Сол 
үшін ең алдымен кірістің құрамын анықтау маңызды. Кірістің жалпы 
көлемі өндірісте өз алдына жалпы кірісті кұрайды. Жалпы кірістің 
шамасына көптеген факторлар ықпал етеді, олар кәсіпкерлік әрекеттерге 
катысты және қатыссыз да болады.

Кірістін осуінің манызды факторлары - өндірістің әрекеттеріне 
байланысты бола отырып, әндірілетін онімдердің келісімшарттагы 
жағдайларға байланысты көлемінің артуы болып санапады, олардың 
құнының төмендеуі, сапасының жоғарылауы, ассортименттің көбеюі, 
өндірістік қорлардың тиімділігін жетілдіру, еңбек өнімділігін көтеру.

Мекеменің әрекеттеріне қатыссыз факторларға - жүзеге 
асырылатын өнімдерге бағаны мемлекеттік бағаның реггелуінің 
өзгерістері, табиги, географиялық, көлік, техникалык жагдайлардың
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өндіріске жэне өнімдерді шыгаруга ыкпалы аркау болады.
Өндірістін жалпы кірісі де баска факторлар ретінде орын алады. 
Жалпы кірістін кұрамында эрекеттін барлык түрлерінен түсепн 

кіріс көзі назарға алынады. Ен алдымен жалпы кіріс өз аясына тауар 
өнімін жүзеге асырудан түсетін кірісті косады, бүл өнімдердін жүзеге 
асуынан түсетін түсімдерді есептеу жолымен тағайындалады (жұмыс, 
кызмет) үстеме кұнга салык, акциздер, сатудан салық пен өндіріс 
шыгыны кұнга косылады. Тауар өнімдерін жүзеге асырудан болатын
кіріс -  жалпы кірістін негізгі бөлігі. .

Екіншіден, жалпы кірістін кұрамына басқа да өнімдерді жүзеге
асырудан жэне тауарлык емес мэндегі қызметген түсетін кіріс енеді,
ягни косалкы ауыл шаруашылыгы, автошаруашылык, орман дайьгадау
және баска да шаруашылықтардың бас өндірістің балансында орын
алғаидары енеді. .

Үшіншіден, жалпы кірістін құрамына негізгі қорды жэне басқа да
мүліктерді жүзеге асырудан түсетін кіріс енеді.

Ең сонында, жалпы кірістің құрамында жүзеге асырылмаған
кірістер көрініс тауып, жүзеге асырылмаған операциялардын нәтижелері
аркау болады. __ өнімді

жүзегеасыиу, ~--- 1------г . .
көбірек болса, соғұрлым өндіріс кірісті мол алады, кеиде керісінще 
болып жатады. Бұл факторлардан кірістің байланысы басқа да
жагдайларда тікелей пропорциональ.

Екіншіден, тагы да бір маңызды фактор, ягни тауарлық өнімдерді
• * « • ________ __ м  шғт Г Ү І І І  __I X 1 К  4  І*Т 1 V-!етүші

құнынын денгейінің өзгерістері. Егер жүзеге асьфудын көлемінщ 
өзгерістері кірістің сомасына эсер ететін болса, тікелей пропорционал, 
онда кіріс шамасы мен кұн деңгейінін арасындағы байланыс кері 
бағытта. Неғұрлым өнімнің кұны төмен болса, оның өндірісіне
жұмсалатын Я -----» —
аныктаймыз, неғұрлым кіріс жогары болса, керісінше сипат алады. Бүл
фактор өз кезегінде көптеген себептердің әсерінен орын алады. Сол үшін
құннын өзгерістерін талдауда оның төмендеу не жогарылау себептері
аныкталуы тиіс, нәтижесінде өндірісте шыгынды қысқарту бойынша
тиісті шаралар дайындалады, атап өтерлігі, осының есебінен кіріс көзі
ұлгаяды.

Өнімдерді жүзеге асырудан өндірістің кірісінщ шамасын анықтау
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факторы -  қолданылатын баға. Еркін баға өндірістердің өз тарапынан 
тагайынділады, аталмыш өнімдердің бәсекеге қабілеттілігі ескеріледі, 
басқа өндірушілер тарапынан аталмыш өнім түріне қатысты сүранысы 
мен үсыныстардын түсуі ескеріледі. Сол үшін өнімдерге еркін бағаның 
денгейі белгілі мөлшерде елеулі фактор болып саналады, ол да ендіріске 
байланысты. Өндіріске катыссыз фактор ретінде мемлекеттік реттеуші 
бағалар енеді, ондіріс-монополистердің өнімге тағайындаған бағалары 
қосылады. Атап өтерлігі, бағаның деңгейі ең алдымен, өндірілген 
өнімдердің сапасына қатысты, оны өндірудің техникалық 
жандандырылуына, модернизациялау жұмыстарына байланысты 
тағайындалады.

Сонымен, еркін баға мен мемлекел ік реттеу бағалары үшінші ірі 
факторды кұрайды, тауарлык өнімдерді жүзеге асырудан түсетін кірістің
калемін аныктайды.

Жоғарыда аныкталған факторлардан басқа кірістің шамасына
ыкпал ететін жай -  өндірілген және жүзеге асырылған өнімдердің 
кұрьшымындағы өзгерістер. Неғұрлым рентабелді өнімнің үлесі жоғары 
болса (бұл өнімнің толық құнына кірістің қатынасы ретінде есептеледі), 
соғұрлым өндіріс кірісі жоғары мөлшерде алады. Рентабелділігі аз 
өнімдерде үлестің артуы кірістің қысқаруына согады.

Осылайша, жоғарыда карастырылған негізгі факторлар, тауарлық 
өнімдердің жүзеге асуынан түсетін кіріске азаю не көбею тұрғысында 
ыкпал етіп, тиянақты талдаудың пәні болып санапады, ең алдымен
фирманың жағынан.

Өнімді жүзеге асырудан кірістен басқа жалпы кірістің құрамына 
жоғарыда атап өткендей, басқа да өнімдерді жүзеге асырудан және 
тауарлы емес мәндегі қызметгі көрсетуден түсетін кірісі енеді. Бұл 
кірістің үлесіне жалпы кірістің бірнеше пайызы тән болады. Басқа да 
жүзеге асырудан болатын нәтижелер қалыпты және кері бағытта орын 
алуы ықтимал. Көлік өндірісі, ауыл шаруашылығының қосалқы 
кұрылымдары, тауарлы ұйым-мекемелер, яғни фирма балансында орын 
алатындары өз өнімдерін, жұмыс, кызмет көрсетуден кіріс кана иеленіп 
коймайды, сол сияқгы шығынға да ие болатын жайлар болады, бұның өзі
жалпы кірістің көлеміне ықпал етеді.

Жалпы кірістің жекелеген құрамдас бөлігі ретінде негізгі қор мен 
баска мүліктерді жүзеге асырудан енетін кірістер бар. Фирмада 
материалдық құндылықтардың артуы өндірістің көлемінің өзгерістері 
нәтижесінде болуы мүмкін, жабдықтау жүйесінде жетіспеушіліктер,
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жүзеге асырудагы кемшіліктер мен баска да себептер орын алуы 
ыктимал. Бұл кұндылықтарды инфляция жагдайында ұзақ мерзім сактау 
иелік ету багасынын жүзеге асудагы багадан төмендеуіне согады. Сол 
үшін тауарлык-материалдык кұндылыктарды жүзеге асырудан кіріс кзна
емес, шыгын да түзіледі.

Негізгі қорды жүзеге асыруга не катысты деген мәселеге келсек,
онда бұл жүзеге асырудан түсетін кіріс сату багасы мен бастапқы 
бағанын арасындагы аиырма түрінде есептеледі (немесе калдык) қор 
кұны лайыкты индексте артып, заңды тұргыда инфляцияның өсу
каркынымен байланысты тагайындалады.

Жалпы кірістегі соңгы элемент -  жүзеге асырудан тыс кірістер
жүзеге асырылмаган шыгындарды есептеу жолымен, ягни өндіру мен
өнімдерді жүзеге асыруга катыссыз жайлар аркау болады.

Баска да жүзеге асырылудан тыс кірістер орын алуы ықтимал 
(шыгындар), өнімдерді жүзеге асыру мен өндіріспен еш катысы жоқ
(жұмыс, қызмет).

7 Корпорацияның өзіндік капиталы
Кез келген өндіріс, өндірістік немесе коммерциялық әрекетгі 

жүргізуде белгілі капиталды иелік етуі қажет, материалдық құндылықтар 
мен акша қаражатының жиынтыгын құрап, қаржылық салым мен 
шаруашылық әрекеттерді жүзеге асыру үшін кажетті болып саналатын 
құқыктар мен алгышарттарды иелік етуге қатысты үрдістер жалгасын
табады. г

Өзіндік капитал өндірістің каражатьгаың жалпы кұнын
ерекшеліктерінен мәлімет береді. Өзіндік капитал өз аясына жарғылық,
үстеме, резерв капиталдарын алады. Бұлардан баска, өзіндік капиталдың
кұрамына шаруашылық субъектілерінің мәміле жасаудагы әрекеттері
кіреді, бөлінбеген кіріс енеді, арнаулы тагайындалымдағы қорлар мен
баска да резервтер кіреді. Сонымен бірге өзіндік қаражатқа өкіметтік
субсидиялар мен кайтарымсыз түсімдер жатады.

Жаргылық капиталдьщ шамасы жаргыда аныкталады жэне басқа 
да мекемелердің құрылтай құжаттарында көрсетіледі, атқару 
биліктерінің органдарында тіркеледі. Оың өзгертілуі тек кұрылтай 
құжаттарына тиісті өзгерістердің енуінен кейін гана мүмкін болады.

Үстеме капитал кұрылтайшы (акционер) тарапынан енгізілген 
мүліктің құнын өз саласына алады, жаргылык каиталдың тіркелген 
шамасынан артык; қайта багалауда мүліктін құнынын өзгерістерінің
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нәтижесінде түзілген сома; өндірістің өзіндік калиталына енетін басқа да 
түсімдер*

Резервтік капитал -  бұл өзіндік капиталдың бөлігі, орын алуы 
ықтимап шыгындарды жою максатында мекеменің кірісінен бөлінетін 
каражат көзі. Резервтік капиталдың шамасы мен оның қүрылу тәртібі ҚР 
заң қагидаларымен жэне мекеме жаргысымен анықталады.

Бөлінбеген кіріс -  өндіріс пен мекеменің мүлкінің жиынтыгының 
негізгі көзі. Бұл жалпы кірістің бөлігі, бюджетке кіріс үшін салық 
төлеуден кейін қапган және қаражатты кіріс есебінен басқа мақсаттарга
лайыісгандыру.

Арнаулы тагайындалым қорлары таза кірісті ерекшелендіреді, 
өндірістік даму мен өндірісті кеңейтуге багытталады, сонымен бірге 
әлеуметтік мәндегі шарапарга байланысты.

Басқа да резервтерге енетін резервтер, өндірісте ірі шыгындармен 
байланысты құрылады, айналымның құны мен шыгыны қосылады. 
Субсидиялар мен түсімдер бюджеттен арнаулы ассигнация нәтижесінде 
түзіледі, бюджеттен тыс қорлардан, басқа да мекемелер мен физикалық
тұлгалардан түседі.

Барлық өзіндік қаражат белгілі мөлшерде қаражатты 
қалыптастырудың көздері болып саналады, нәтижесінде алга қойылган 
максаттарга қол жеткізу көзделеді.

Өзіндік капитапдың құрамында екі негізгі құрамдас бөле-жара 
көрсетіледі: инвестицияланган капитал, ягни өндіріске меншік иелері 
тарапынан сапынган; жэне жинақталган капитап, ягни өндірісте 
құрылуда меншік иелерімен бастапқыда аванстау үрдісі іске асырылған.

Инвестицияланған капитал жай және жеңілдікпен пайдаланылатын 
акциялардың номинал құнын құрайды, сонымен бірге қосымша 
(акцияның номинал құнынан жоғары) капитал. Аталмыш топқа әдетте 
қайтарымсыз апынган кұндылықтар енеді. Инвестицияланған 
капиталдың бірінші құрамдас бөлігі жарғылық капиталдың бапансында 
шоғырланған, екіншісі -  үстеме капиталмен (алынған эмиссиондық 
кірістің бөлігінде), үшіншісі -  үстеме капиталмен (қайтарымсыз апынған 
мүліктің бөлігінде) немесе әлеуметтік саланың қорымен.

Жинақталған капитал өз көрінісін тармақтар түрінде алады, таза 
кірісті бөлу, реттеу нәтижесінде туындайды, (резервті капитап, 
бөлінбеген кіріс, басқа аналогиялық тармактар). Жинақталған 
капитапдың жекелеген құрамдас жүйелерінің түзілуінің көзіне 
карамастан, олардың бөлінбеген кірісі, мақсаты мен қалыптасу тэртібі,
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багыты мен пайдалану мүмкіндігі әр тармагында елеулі түрде
ерекшеленеді. . \ л ]

Өзіндік капнталдын барлык тармаюгары ҚР зандарына сай 
калыптасады, сол сиякты кұрылтай кұжаттарына, есептік саясатка
сүйенеді. ' " .... -

Арнаулы (максатгы) каржылык корларга мақсатгы түрде
калыптаскан өзіндік каржылық кұралдардын коры белгілі бір максатпен
жұмсалу үшін енеді. Бұл қаржылык қорлардын кұрамында әдетте мына
жүйелер болады: амортизациялык кор, жөндеу коры, еңбекті коргау
коры, өндірісті дамыту коры жэне т.б. Бұл қорларды пайдалану. мен
калыптастыру тэртібі жаргымен жэне баска да өндірістің құрыЛтай
кұжаттарымен реттеледі.

Қорды қалыптастырудың негізгі көзі арнаулы тагайындалымда
өндірістің кұзырындағы таза кіріс.

Арнаулы тағайьшдалымдағы корлар норма бойьшша түзіледі,
меншік иелерімен лайықтандырылып, сонымен бірге 
кұрылтайшылардың жэне басқа өндірістердің кайтарымсыз жарнасы 
есебінен жүзеге асады. Олар, ереже бойынша, жинақтау қорына, 
әлеуметтік сала корына жэне тұтыну қорына бөлінеді.

дамуына
мақсаттарға

Тұтыну қорының қаражат кұралдары жинақтау қорьгньщ 
қаражатынан айырмасы, әлеумеггік даму мен персоналдарды 
материалдык марапаттауға арналады, сонымен бірғе басқа да шаралар 
мен жұмыстарда, мекеменің жаңа мүлкін құруға экеліп сокпаитын
әрекеттерғе байланысты болады.

Әлеуметтік сала коры өз алдына резервтелғен соманы
(бағытталған) әлеуметтік саланың дамуын қамтамасыз етуғе бағытгайды.
Әлеуметтік сала коры өндірістің элеуметгік кызметіне күрделі
салымдарды жабады. Қордың каражаты шыгьгадарды қаржыланыруға
багытгалады, тұрғын үй-коммуналдык шаруашылық нысандарын
ұстаумен байланысты, денсаулық сактау, мәдениет, спорт, балалар 
мекемелері, үйлер мен демалыс базалары, яғни мекеменің балансьшда
орын алған кұрылымдарға катысты.

Бөлінбеген кіріс. Өндірістің кірісінің бір бөлігі салық төлеуден
кейін алынған және меншік иелері (акционерлер мен пайшылар) мен 
персоналдар тарапынан пайдаланылмаган. Кірістің бұл бөлігі капиталды 
шогырландыруға бағытталады, яғни өндірісті дамьггуга

28



реинвестициялау. Озінін экономикалык мазмұнына караи ол өндірістің 
өзіндік каржылык кұралының бір пішіні болып саналады, нәтижесінде
алдагы уакытта оның өндірістік дамуына жол ашады.

Егер амортизацияны есепке алмасак, бөлінбеген кіріс өндірістің
әрекетінің каржыландырылуының бірден-бір көзі болып есептеледі.
Өндіріс эркашан оны өзінің қажеттіліктеріне және арнаулы кор кұруга
бағыттайды.

Өзіндік капиталдың басқа пішіндері. Оларға мүлік үшін есептеулер 
жүйесі жатады (оны жалға ұсынуда), қатысушылармен есептеулер, 
(оларга кірісті пайыз не дивиденд түрінде төлеу бойынша) жэне басқа да 
баланстың пассив балансында көрініс алган тармақтары енеді.

8 Корпорацияның зайымдык капиталы
Өзіндік капиталдан басқа, өндіріс каржыландыру көзі ретінде 

зайымдық қаражаттарды қолдана алады-өндірісті дамыту үшін 
қаржыландыруға жұмсалатын қаражат көзі немесе басқа да мүліктік
кұндылықтар.

Зайымдык капиталды пайдалану өндірістің шаруашылық 
эрекетінің көлемін ұлғайтуға себепкер болады, өзіндік қаражатты тиімді 
пайдалануға жол салады, әр түрлі мақсатты қаржылық қордың 
қалыптасуына катысты әрекеттерге жол салады, ақтык нәтижеде —
өндірістің нарықтык құнын көтереді.

Зайымдық капитал өндірістің каржылык міндеттемелерінің
жиынтык көлемінен хабардар етеді. Жабу мерзіміне карай ұзақ мерзімді
міндсттемелер (жабу мерзімі бір жылдан астам) банктердің ұзақ мерзімді
несиелері мен ұзак мерз.імді заиымдық қаражаты (салық несиесі
бойынша қарыздар, эмитирленген облигациялар бойынша, қаржылық
көмек бойынша, кері кайтару негізінде ұсынылган жэне т.б.) қысқа
мерзімді міндеттемелер, жабу мерзімі бір жылга дейін, банктердің қысқа
мерзімді несиелері мен кысқа мерзімді зайымдық қаражаты, өндірістің
несиелік қарыздарының эр түрлі пішіндері (тауар бойынша, жұмыс пен
кызмет бойынша; берілген вексельдер бойынша; алынган аванс
бойынша; бюджеттік жэне бюджеттен тыс қорлармен есептесулер
бойынша; еңбекті төлеу боиынша; еншілес өндірістермен жэне басқа да
несиегерлермен).

Зайымдық қаражат берілуінің жагдайлары:
- акшалай пішінде -  кері кайтару мен төлемділік жағдайында;
- тауарлык пішінде (коммерциялық немесе тауарлык несие),
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- жабдыктар түрінде (каржылық лизинг).
Несиелеу өз апдына кэсіпкерлік әрекетті қаржылық камтамасыз

етудің белгілі бір пішінін құрайды.
Қысқа мерзімді несие ереже бойынша фирма-зайымшыдан өзіндік

айналым қаражатының уақытша жетпеуі жагдайында толықтыру
максатында алынады (орташа мерзім -  алты айга дейін).

Орташа мерзімді несие бір жылга дейінгі мерзімге өндірістік
немесе коммерциялық мәнде колданылу үшін ұсынылады.

Ұзак мерзімді несие ереже бойынша, инвестициялык максаттарда 
ұсынылады. Орташа мерзімді несие сиякты, ол негізгі каражаттын 
козгалысын камтамасыз етеді, жолданатын несие ресурстарының 
қомақты көлемімен ерекшеленеді.

Ең кең таралган ұзак мерзімді несиенің түрі -  ипотека -  ұзақ 
мерзімді несие түрі, кепілге қойылатын зат немесе негізгі қаражаттың 
бөлігі, енді бірде фирма-зайі,імшының мүліктік кешені 
лайыктандырылады. Сонымен бірге фирма ұзақ мерзімді жалга сатып 
апу кұқыгымен келуі ықтимал (лизингке). Анагұрлым жиі түрде лизинг 
эр түрлі жабдыктарды иелік етуде, көлік құралдарын алуда
қолданылады.

Коммерциялык несие -  бұл қыска мерзімді каржыландьфудың ең 
кең таралган көзі. Тауарльтқ операциялар бойынша төлемді ұзаріу 
жолымен ұсынылады. Оны өндіріске тартуда ол зайымдық капитал 
есебінен айналым активтерінің ликвидті бөліктерін -  тауарлық- 
материалдық құндылыктардың қорларын қаржыландырудың маневрлі
пішіні болып саналады.

Бұлардан баска, ол зайымдық қаржылық қаражаттың кезеңдік
қажеттілігін автоматты түрде қанагаттандырып, бұл қажеттіліктің мол 
мөлшері корды қалыптастырудың кезеңдік ерекшеліктерімен 
байланысты болып келеді. Әсіресе коммерциялық несиенің рөлі артып, 
өндіріс тарапынан сырткы экономикалық тауарлык операцияларды 
жүзеге асыруда лайыкты деп танылады.

Вексельдер. Бұл кысқа мерзімді каржьшандырудың көзі, өз алдына 
компания тарапынан шыгарылатын міндеттемелік қолхатты иеленеді. 
Векселдерді шыгарушы компания ақша сомасын қайтаруга міндеттеме
алады, векселде накты мерзім көрсетіледі.

Эмиссиондық әрекет. Багалы қагаздардың эмиссиясының мақсаты
-  аз уақыттың ішінде ақша қаражатының кажетті деп танылган мөлшерін
тарту. ' Ғ;.
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Құнды кагаздар эмиссиясы -  бұл өте күрделі жэне кымбат багалы 
үрдіс, сол үшін эмиссия максаты кәсіпкерлік фирманың стратегиялык 
дамуында мәнді кұрылым болып саналады. Багалы қагаздардың негізгі
максаты мыналар:

- шынайы инвестициялык әрекеттерді жүзеге асыру, өндірістік
әрекеттерді кеңейтумен және диверсификациялаумен қатысты;

- қолданылатын капиталдың құрылымының өзгерістері, ягни 
өзіндік капитапдын үлесін арттыру, мысалы, фирманың қаржылық 
тұрақгылыгының деңгейін көтеру мақсатын құрайды;

- баска да максаттар, ягни фирмадан капиталдың мол мөлшерін 
жылдам аккумуляциялау тапап етіледі.

Банктен тыс мекемелердің акшалай ссудалары. Зайымдык
ресуртарды тартудың дәстүрлі көздері акшалай пішінде -  банктік несие 
болып табылады, олар альтернативтік көздерден де тартылуы ықтимап. 
Сонымен, акшалай ссудалар жекелеген қаржылық қажеттіл іктерге 
байланысты (ереже бойынша, қысқа мерзімді) несиелік одактардан 
алынуы мүмкін, егер өндіріс оның мүшесі болып саналса жэне кейбір 
баска шаруашылық субъектілерге де қатысты. Қарызды қайтару мен 
құжаттарын дайындау тәртібі бұл жагдайда банктік несиеге сай жүзеге 
асады. Ереже бойынша, зайымдық ақша қаражатын тартудың құны бұл 
жагдайда банк несиесіне қараганда анагұрлым төмен.

Мемлекеттік (өкіметтік) багдарламапар мен қорлардың қаражат 
көздері. Бұндай багдарламапар мен қорлардың қатарына кәсіпкерлікті 
қолдау қоры мен бэсекелістікті дамыту қоры, инновациялық қор, 
конверсия коры, әр түрлі гылыми-техникалық бағдарламалар енеді. 
Аталмыш корлардың каражаты өндірістерге ұсынылады, ереже 
бойынша, жеңілдетілген жагдайларда пайызсыз көрсеткіште 
тагайындалады, қарызды төлеуді ұзартудың тиісті мерзімі 
тагайындалады. Осы орайда назарга алатыны, мемлекеттік 
багдарламалар мен қорлардың каражаты, қайтарымсыз қаржылық көмек 
түрінде ұсынылуда зайымдық қаржылық ресурстардың катарына
енбейді.

Мемлекеттік емес багдарламалар мен қорлардың қаражаты. Бұл 
бағдарламалар мен қорлар кәсіпкерлікті қолдаудың эр түрлі пішіндерін 
арқау ете отырып құрылады. Бұл багдарламапар мен қорлар қаражаты 
өндірістерге жеңілдетілген жагдайларда ұсынылады (қайтарымсыз 
каржылык көмек түрінде емес), бұл түрі де зайымдық қаржылық 
ресурстарды тартудың көзінің құрамына енеді.
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Салыктық несие. Ол салыктык төлемнін мерзімін белгілі бір 
мерзімге ұзартылуы жагдайында несиелік келісімшартга 
кұжаттан д ы рыл ады. Салыктык несиенін ұсыньшу мерзімі, оны 
пайдаланудын максаты (ереже бойынша, өндірістщ инвестициялык 
эрекетімен байланысты) жэне кері қайтару тэртібі салык
заңдылыктарына сай реттеледі. . .

Өндірістің несиелік қарызынын тауарлык емес пішінддері. 
Несиелік карыз енбекке төлеу бойынша, бюджетгік есептеулер бойынша, 
еншілес және баска да өндірістермен шарггы турде зайымдык каржылык 
каражатка жаткызылуы ықтимал (ол ретгеу мэніне ие). Оның үсгіне 
өзінің экономикалык мазмүнына карай ол өз алдына заиымда.ік 
каржылык қүралдарды пайдалану үрдісін күрайды, өзіндік капитал
қатарынан орын алмайды. Тауарлык емес операциялар боиынша 
несиелік ішкі карыздың сомасының кез келген мөлшерде артуьі 
зайымдық каржыга қажетгілікті қанагаттандырудың косымша көзі
ретінде қарастырылады.

Кәсіпкерлік эрекетті каржьшандырудың бірден-бір үтымды
эдістерінің бірі 1 факторингтік операциялар I  тауарлы-комиссиондық 
операциялардьщ алуан түрлілігі. Факторинг -  банкке немесе арнаулы 
факторинг компаниясына төленбеген міндетгемелік талаптар бойынша 
жеңілдіктер үсыну (дебиторлык қарыз), коммерциялық несие 
жагдайында қызмет пен тауарды жүзеге асыру үрдісінде контрагентгер 
арасында туындайды, бухгалтерлік, акпараттық, түрмыстық, сактандыру, 
занды жэне басқа да тасымалдаушы фирмалардын қамтамасыз ету
әрекеттерінде жалгасады .

Форфейтинг (франц. «а ҒогіҒаі» - целиком) -  бұл коммерциялық
орташа мерзімдік сыртқы тауарлык несиелеудің ерекше пішіні, несиеге
сатудын операциясы, өз алдына несиегер тарапынан зайымшьшың
міндеттемелік қүжаттарын сатып алумен ұштастырылады, «регресс
құқыгынсыз» кез келген бұрынгы міндеттеме ұстаушыга (қарыздық
міндеттемелер бойынша барлык тәуекелдіктер форфейторга көшеді,
міндеттеме сатушысы айналымы кұкығынсыз). Векселге әдеттегідей
банктерде есеп жүргізуден форфейтингтін ерекшелігі бар, карыз
міндетгемелері бойынша барлык тәуекелдікті оның сатып алушысына -
форфейторга жүкгейді. Форфейтинг сатушының дебиторлық карызьш
қысқартуға мүмкіндік береді, баланс құрылымын жақсартады, капитал
айналымын каркынды етеді. Форфейтинг банктік несиеден кымбатырак, 
ол несиелеудің жүктемесін тұрактандырады, векселге кайта

32



жеңілдіктердің кұжаттарын толтырудың аясын кысқартады, басқа да 
міндеттемелік талаптарды атқарады.

Форфейтинг халыкаралык сауда саласында қолданылады және 
кызмет түрлерінде, оның жетістігі -  тауар не қызмет көрсетудің төлеу 
мүмкіндігін қолма-кол акшамен іске асыра береді.

Форвардтық келісімшарт -  келісім, бір жақ накты тағайындаіған 
күнді белгілейді, ал екінші жак -  тауардың белгілі мөлшерін немесе 
қаржылык активті алдын ала бекітілген баға бойынша төлеуге мүдделі. 
Мәміледен міндетті тасымалдау және төлемнен форвардтың ерекшелігі 
аткарылу мерзімінің ұзартылуы, осыдан келіп кластық атаулары 
шыгады.

Атап өтерлігі, келісімшартқа кол жеткізуде болашақта тіркелген 
баға мэселесінде эр жак белгілі деңгейде мэміле затының ағымдағы 
багасына сүйенеді, жэне осы тұргыда форвард туынды кұрал болып 
табылады, мэміле нысаны — оның базистік активі. Әдетте форвардты 
мэмілелер ауыткуларды болдырмау үшін, баға өзгерістері кезінде, 
валютаның курсы өзгергенде қолданылады.

Фьючерс (фьючерсті келісімшарт) (аг. йііигез) -  туынды қаржылык 
кұрал -  стандартты шұғыл биржалық базалық активтерді сату-сатып алу 
келісімшарты, оны бекіуде екі жак (сатушы мен сатып алушы) баганың 
деңгейі туралы келісім жасайды және активтің тасымалдану мерзімі 
туралы, сонымен қоса биржа алдында оның орындалуына жауапты деп 
саналады.

Фьючерсті форвардтың стандартты түрі деп санауга болады, яғни 
ұйымдастырылған нарықта айналымға түседі, өзара есептеулер тэн, 
биржа ішінде орталыктандьфылған.

9 Капиталдың кұрамы мен құрылымы
Өндіріс капиталы -  бұл активтерді қапыптастыруга 

инвестицияланған қаражаттың жалпы құны.
Капиталды қалыптастырудың негізгі мақсаты -  қажетті активтерді 

иелік етуге деген кажеттіліктерді канағаттандыру жэне олардың 
құрылымын оңтайлы пайдалану тиімділікті қамтамасыз етудің ұстанымы
ретінде назарға апынады.

Өзіндік және заиымдық каржылық кұралдардың қатынасы, 
шаруашылык әрекеттерінде пайдаланыла отырып, капитал құрылымы 
деп аталады.

Капиталдың құрылымы активтердің рентабелділігінің

33



коэффициентіне жэне өзіндік капиталга ыкпал етед., каржылык 
тұракгылыктын жэне төлем кабілетінін коэффициентпк жүйесш
аныктап, кіріс пен тәуекелдіктің катынасын қалыптастырады.

Қаржыландырудын белгілі бір көзін тарту компания үшін белгші
бір шыгындармен байланысты: акционерлерге міндетгі түрде 
дивидендтер төлеу кажет, банктерге -  олар үсынган несие үшін 
пайыздык көрсеткіш төлеу кажет, инвесторларга -  олардын тарапынан
аткарылган инвестицияларга пайыздык мөлшерлеме төлеу.

Қаржылык ресурстардың белгілі көлемін пайдаланганы үшін
міндетгі түрде төленетін каражатгың жалпы көлемі осы мөлшерге
пайыздык мәнде шакканда капитал кұны деп аталады.

Капиталдың багасының тұжьфымдамасы капитал теориясынын
базалык жүйесі болып саналады.

Аталмыш тұжырымдаманың мэні мынада, қаржыландьфудьщ
қандай да бір көздерін қамтамасыз ету фирма үшін бірдей жүзеге
аспайды, атап өтерлігі, капитал багасы кірістің минимал деңгейін
көрсетеді, ягни шығындарды жабуда эр көзді қолдау мен шыгынга
ұшырамау жагдайларын қамтамасыз етеді.

Олардын көмегімен пайыздык көрсеткіінтер есептеліп,
нэтижесінде қаржылык ресурстардың иегерлеріне төлеу қажетгілігі 
туьшдайды, сонымен коса ол инвестициялык капиталдьің 
рентабелділігінің нормасынан терен ақпарат ұсынып, ерекшепіктерін 
айқындайды, өзінің нарыктық құньга азайтьш алмау үшін өндіріс
қамтамасыз етеді. _ , . . .  |

Сонымен, егер капиталга қараганда кіріс көзі аздау өндіріс
инвестицнялык жобада катысатьга болса, өндіріс багасы бұл жоба
аяқталганда азаяды.

Осылайша, капиталдың бағасы инвестициялык мәндегі теория мен
практиканың кілтгі элементі болып саналады.

Капитапдың кұны -  қатыстық көрсеткіш, пайыздык мөлшерде
өлшенеді, компанияның жылдық шығындарына катысты мәселелерді
аныктап, меншік иелері мен инвесторлар алдында өз карызын
камтамасыз етуде жұмыстар жүргізеді.

Әр қаражат көзінің бағасы қаражат көздері бойынша әр қилы, бірак
өндіріс капиталы бағасы бойынша 6-шы формула нысанға алынып, 
орташа арифметикалық шама бойынша есептеу көзделеді

34



ЖЛСС = £ * ,  ■<*, І/*' г

#1

(6)

мұндағы — у-қаражат көзінің бағасы, %;
- үлестік салмак, у-қаражат көзінің жалпы сомасында

Негізгі күрделілік нақты қаражат көзінен алынган капиталдың 
бірлігінің құнын есептеуде. Кейбір көздер үшін оны есептеу қиындық 
тудырмайды (мысалы, банк несиесінің бағасы), басқа көздер бойынша 
бұны атқару қиындау, оның үстіне дәлме-дәл есеп жүргізу мүмкін емес.

Оның үстіне, өндіріс капиталының бағасын тіпті жуық шамамен 
білудің өзі өндірістің әрекетіндегі қаражатты аванстаудың тиімділігіне 
салыстырмалы талдау жүргізуде анагұрлым пайдалы, оның өзіндік 
инвестициялық саясатын жүзеге асыру үшін және фирманың нарықтык 
құнын молайту үшін басты алғышарттар ретінде орын 
алады.Қаржыландырудың әр түрлі көздерін пайдалану нәтижесінде 
өзіндік жэне зайымдық капитал арасында белгілі қатынас орын алады. 
Зайымдык капитал төлемді болып саналатындыктан, ол үшін қаржылық 
шыгындар түзілетін болғандыктан, бұл шығындардың өндірістің 
әрекетінің актык нәтижелеріне ықпал ететіндігінен сол саладагылар 
хабардар болудан ұтады. Қаржылық леверидж (ОТЪ) таза кіріс пен пайыз 
бен салық төлеуге дейінгі кірістің өзгерістері арасындағы өзара 
байланыспен ерекшеленеді.Қаржылық леверидж капитал құрылымының 
өндірістің таза кірісінің шамасына ықпалын ерекшелендіреді. Несиелік 
шығындарды құнға қосудың әр түрлі амалдары таза кірістің деңгейіне 
ыкпап етеді жэне өзіндік капиталдың таза рентабелділік мөлшеріне.

Қаржылық құрылымның әрекетінің ерекшелігінің бірі мынада, 
зайымдық қаражатгы пайдаланушы өндіріс өзіндік қаражаттың таза 
рентабелділігін өзгертеді және өзінің дивидендтік мүмкіндіктерін. 
Қаржылық құрылымньщ тиімділік деңгейі өндіріспен байланысты 
каржылык тәуекелдікке нұсқайды. Қаржылық иіннің тиімділігі (ҚИТ) -  
зайымдық қаражатіы пайдапанудан алынған өзіндік қаражаттың 
рентабелділігінің артуы, мына жай ескеріледі, фирманың активтері 
экономикалык несие бойынша пайыздық жүктемеден жоғары болатын 
болса.Капиталдың құрылымының теориясы. «Капитал құрылымы» 
түсінігі біртекті мэнге ие емес. Жалпы көріністе капитал кұрылымы 
отандық жэне шетелдік экономистер тарапынан ЗК/СК қатынасы ретінде 
ерекшеленеді, бірақ СК мен ЗК жекелеген экономистер тарапынан



карастырылуда оларда эр түрлі накты мазмұн орын алады.
Капитал кұрылымы өз алдына барлык меншік формалары мен

зайымдык каржылык кұралдардың катынасын кұрайды, өндіріс 
тарапынан шаруашылык әрекеттерінде активтерді каржыландыру үшін 
колданысқа енеді. Капитал құрылымын баскару максаты -  
каржыландырудын ұзак мерзімді көздерін тарту бойынша шыгындарды 
азайту жэне сол аркылы капитал иегерлерін олардың акшлай 
қаражатына салынған нарыктык бағаның жогары мөлшерін қамтамасыз 
етуге колдау ұсыну.Капитал кұрылымы теориясымен шешілетін мәселе — 
капиталдын нарықтык багасы капиталдын элементтерінің катынасына 
байланысты ма (болашак ақша агынын агымдагы багалау), 
каржыландыру көздерінің комбинациясы аркылы болашак акша агынын 
өзгерту мүгмкіндігі бар ма.Капитап құрылымы теориясы СК және ЗК 
тартудагы шығындарды салыстыруға негізделеді және нарықтық бағаға 
қатысты каржыландырудың түрлі нұскаларына ықпал ету деңгейін 
байкатады. Капитал құрылымының теориясы қальпттасатын тұжырым, 
«V» фирмасының багасы өзіндік капиталдың ағымдағы нарыктық бағасы 
аркылы қалыптасады (РУ өзіндік капитал иегерлерінің болашақ акша 
агыны) және зайымдык капиталдың агымдағы нарыктық бағалануы (РУ 
зайымдық капитал иегерлерінің болашақ ақша агыны). Акционерлік 
капиталдың балансты бағалануы үнемі капиталдың «шынайы» 
шамасынан көрініс бере алмайды, сонда олардың шешім кабылдауда 
пайдаланылуы капитал құрылымы бойынша шешім қабылдауда 
мүмкіндігі жоқ.Капитал элементтерінің құрылымының комбинациясы 
капиталдың орташа құнының мәнінен де көрініс алады. Капитал 
кұрылымы теориясы бұл ыкпалды қарастырады.

10 Корпорацияның қаржылык жоспарлары
Қаржылык жоспарлау каржылық жоспар дайындау үрдісі мен 

ондірісті қаржылық ресурстармен қамтамасыз ету бойынша жоспарлы 
көрсеткіштерді дайындаудың үрдісі және болашақ кезеңде оньщ 
әрекетінің тиімділігін көтеру жолында лайықты жұмыстарды жолга 
қояды. Қаржылық жоспарлау ұзак мерзімді жэне қысқа мерзімді ақша 
ресурстарын тиімді пайдалануды қамтамасыз етіп, капиталдың кірісін 
ұлгайтуды көздейді, фирманың тұрақтылык жағдайын қамтамасыз етіп, 
зайымдар мен салым бойынша тәуекелдіктің азаюына себепкер болады.

Қаржылық жоспарлаудың белгілі принциптері орын апады*. 
мерзімнің каржылык катынасының принципі, төлем қабілетінің
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принципі, капитал күрделі салымының принциптері, тәуекелдіктің тепе- 
теңдігінің принциптері, нарыктың жағдайларына сәйкестік принциптері, 
шектік рентабелділік принциптері. Қаржылык жоспарлауда бірнеше 
әдістер шогыры колданылады: экономикалык талдау; нормативтік; 
баланстық есептеулер; ақша агыны; көп нұскалылық әдісі; 
экономикалық-математикалық моделдеу.Әр фирманың мақсаты- 
каржылық жоспарлаудың оңтайлы әдістерін таңдау, нәтижесінде
межеленген нәтижеге қол жеткізу іске асады.

Қаржылық жоспарлау үрдісі өз аясына өзара байланыскан бірнеше
кезендерді иелік етеді:

- қаржылык жағдайга талдау;
- фирманың жалпы қаржылық стратегиясын дайындау мен 

өндірістің эрекетінің негізгі бағыттары бойынша қаржылык саясатты
жүзеге асыру;

- агымдагы қаржылық жоспарды кұрастыру;
- қаржылық жоспарды нактылау, байланыстьфу, түзету;
- фирманың каржылық шұгыл жоспарын дайындау;
- каржылық жоспардың орындапуы;
- жоспардың орындалуына талдау және бакылау.
Фирмада каржылық бақылаудың үш түрі болады жэне 

құрастырылган жоспар мен мерзімнің түрі бойынша бір-бірінен 
ажыратылады. Қаржылык жоспарлаудын түрлері: шұғыл, аымдағы жэне 
перспективалык (стратегиялык). Жоспарлаудың мерзімі мен 
дайындапатын жоспарлардың пішіні 2-ші кестеден орындалған.

Қаржылык жоспарлаудың барлық түрлері өзара байланысты және
белгілі бір калыппен жүзеге асырылады.

Перспективалық жоспарлаудың кезеңінде өндірістің каржылық 
стратегиясы дайындалады жэне қаржылық эрекеттщ негізгі багыттары 
багдарланады. Бұл кезеңде стратегияларды жүзеге асырудың мерзімі 
аныкталады жэне компанияның сырткы каржылық ортасының 
факторлары талданады, каржылык эрекеттің стратегиялық мақсаты 
қалыптасады, фирманың каржылык саясаты дайындалады, қаржылық 
стратегияны жүзеге асырудың шараларының жүйесі дайындалады жэне 
бұл стратегияның тиімділігін бағалау жүзеге асады.

Ағымдагы каржылық жоспарлау дайындалған қаржылык 
стратегияларга негізделеді жэне каржылык әрекеттің жекелеген кырлары 
бойынша каржылық саясат нысанға алынады, көрсеткіштердің 
нактылануы жалгасын табады . Дайындалатын агымдағы жоспарлаудын
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накгы түрлері өндіріске алдағы уақытта оның дамуындагы 
каржыландырудың барлык көздерін анықтауға мүмкіндік береді, 
фирманың кірісі мен шыгынының құрылымын қалыптастыру, тұрақты 
төлем кабііетін камтамасыз ету, активтердің құрылымын анықтау және 
фирманың жоспарланган кезеңдегі капиталына назар аударып, кажетп
шараларды жолга кою көзделеді.

Кесте -2 -  Дайындалатын жоспардың пішіні жэне жоспарлау мерзімі

Қ арж ы лы к
жоспарлау

түрлері

Перспективалық
(стратегиялық)

каржылык
жоспарлаү

Агымдагы қаржылык 
жоспарлау

Шұғыл
қаржылык
жоспарлау

Д айы ндалаты н
карж ы лы к
жоспардын

пішіндері
1

і

Кіріс пен шыгын 
туралы багдарлау; 
акша қаражатының 
козгалысын 
багдарлау; 
бухгаптерлік 
балансты 
багдарлау

Операциялык әрекеттер 
бойынша кіріс пен 
шыгын жоспары; 
инвестициялық эрекет 
бойынша кіріс пен 
шыгын жоспары; ақша 
қаражатының 
шыгындалуы мен 
түсімінің жоспары; 
балансты жоспар

Төлем
күнтізбесі,
кассалык
жоспар

Ж оспарлау
мерзімі

Бір-үш жыл (үш- 
бес жыл)

Бір жыл Онкүндік, 
тоқсан, ай

Шұғыл каржылық жоспарлау есептік есепшотқа қаншы түсімнің 
үйлестірілгендігін қарастырады жэне өндірістің қаржылық 
ресурстарының шығындаіуын назарга алады. Бұл жоспарлы шаралардың 
қаржыландырылуы өндіріс тарапынан тапқан қаражат есебінен жүзеге 
асырылады, сол үшін қаржылық ресурстарды пайдалану мен 
калыптастырудың жолдары арқау болады. Шұғыл жоспар өз аясына 
төлем күнтізбесін атқару мен құрастыруды нысан етеді жэне төлем 
күнтізбесінің аткарылуынаа ден қояды, кассалық жоспар мен қысқа 
мерзімді несиелерге қажетгілікті есептеуде пайдаланылады.

Қаржылық жоспарлаудың актық кезеңі — жиынтық аналитикалық 
жазбаны дайындау. Оларда жылдық қаржылық жоспарлаудың негізгі 
көрсеткіштері беріледі жэне өндірісті қаржылық ресурстармен жоспарлы 
қамтамасыз етудің тұжырымдары жасалады және оларды
калыптастырудың құрылымы назарға алынады.

Соңгы уақытта өндіріс көбінесе құрылымдык бөлімшелердің жэне
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бүкіл фирманын әрекеттерінін бюджетгік жоспарлау жүйесін жиі 
колданады, нэтижесінде каржылык ресурстарды катан түрде үнемдеу 
максаты көзделеді, туынды емес шыгын түрлерін қыскарту, баскарудагы 
икемділікті жолга кою, өнімнін кұнын бақылау, сонымен қоса жоспарлы
керсеткіштердін дәлдігін көтеру көзделеді.

11 Корпорацияның қаржылық жагдайын багалау және
қаржылык түрақтылыкка қол жеткізу жолдары

Кэсіпкерлік фнрманы тиімді баскарудын манызды жагдайларынын 
бірі — онын каржылык жагдайына талдау, кәсіпкерлік әрекеттің кез 
келген саласынын нэтижелері каржылык ресурстарды тиімді пайалануға
байланысты.

Нарыктык экономика жагдайларында каржы туралы камкорлық — 
кез келген өндірістін манызды элементі. Фирманын баскарудын тиімді 
жүргізуі үшін міндетті түрде жүйелі каржылык талдау жүргізіп отырған 
дүрыс. Онын негізгі мазмүны — фирманын каржылық жагдайына кешенді 
жүйелі тану, карастыру және оган ыклал ететін факторлар, фирманын 
капиталынын кірісінің деңгейін багдарлау мақсаты көзделеді, ондірістін
қызметінің тиімділігін арттырудың мүмкіндіктерін нақтылау.

Фирманын дамуы мен қызметінің кабілел, түракты өзгеріп 
тұратын ішкі және сырткы кэсіпкерлік оргадагы өз активтерінің, 
пассивтерінін тепе-теңдігін сактау, өзінің төлем кабіпетін тұракты 
колдау жэне каржылык тұрактылыққа қол жеткізу каржылық жағдайдың
дұрыс болуынан акпарат береді. _

Фирманың каржылык жагдайын талдауда міндетгі түрде кажет
шарттар:

.  оның каржылык жағдайына ыкпал ететін факторларды нактылау;
- қаржылык жагдайдын көрсеткіштерінің өзгерістерін аныктау;
. қаржылык жагдайдын сандык жэне сапалык өзгерістерін багалау;
- белгілі мерзімдегі фирманың қаржьшык жагдайын багалау,
.  фирманын қаржылық жагдайының өзгерістерінің тенденциясын

аныктау.
Осылармен байланысты каржылык жагдайга талдау өз алдына 

кәсіпкерлік фирманы баскарудын магьгналы элементі батып саналады. 
Нарыктык экономикада өндірістін каржылык жагдайы істін мэніне карай 
онын эрекегінің актық нэтижелерінен көрініс береді, бүл жай фирманың 
кызметкерлерін ғана емес, сонымен бірге экономикалық әрекетгер 
бойынша онгын серіктес тұлғаларын да, мемлекетпк, қаржылык, салық



органдарын да мүдделі етеді. Тәжірибелік тұргыда қаржылык есепп 
фирмада колданушылардын барлыгы фирманың қаржылық жагайына 
талдау әдістерін қолданады, нэтижесінде өз мүдделерін оңтайландыру
үшін шешімдер қабылдайды.

Меншік иелері фирманың қаржьшық жагайына талдау жасайды,
нәтижесінде нарықтагы жагдайдың қаржылық тұрактылыгын 
камтамасыз етеді және оның капиталының кірісінің мөлшерін молайтута 
себепкер болады. Несиегерлер мен инвесторлар талдайды: салымдар мен 
зайымдар бойынша өз тәуекелдіктерін азайту бойынша қаржылық 
есептерге талдау. Осылайша, талдау субъектілері ретінде ақпаратты

ярі

пайдаланушы фирмалардың әрекетінде мүдделілер жүзеге асырады.
Қолданушылардың бірінші тобына енеді:
- фирманың потенциалды және мэнді меншік иелері, оның ішінде 

акционерлер, ягни өзіндік қаражаттың үлесін азайту мен молайту көдерін 
анықтау және мекемелердің басшьшары тарапынан ресурстардың
тиімділігін багалаумен ұштасады;

- потенциалды несиегерлер мен инвесторлар, қаржьшык талдау 
нәтижелерін несие мерзімін ұзарту мен ұсынудың мақсаттылыгын 
багалау мақсатында колданылады, несиелеудің жагдайын анықтап, 
несиені қайтарудың кепілдігін күшейтеді, кәсіпкерлік фирмага сенімді 
багалау клиентке де қатысты болады;

- тасымалдаушылар мен сатып алушылар, аталмыш клиенттермен 
іскерлік байланыстардың сенімділігін анықтайды;

- мемлекет, ең алдымен, салықтық органдар тұлғасында, яғни 
есептік кұжаттардың дұрыс толтырылуын тексереді, салық есептеулері 
мен салық саясатының дұрыстығана талдау жүргізеді;

- фирманың персоналдары, олардың еңбекақысының деңгейінің 
тұрақтылығы көзкарасы тұрғысынан оның қаржьшық жағдайына 
талдауға мүдделі тұлғалар жэне аталмыш өндірісте жұмыстың 
перспективасының жоғары болуына катысты шараларға жауапты
фирманың басшылары.

Фирманың каржылык жағдайы, оның тұрақтылығы мен беріктігі 
оның өндірістік, коммерциялық және қаржьшық эрекеттерінің 
нэтижелеріне байланысты. Егер алга қойьшған міндеттер эрекетгің атап 
өтілген түрлерінде тиімді іске асатын болса, бұл калыпты ахуал 
фирманың қаржылық жағдайына елеулі эсер етеді. Жэне керісінше, 
өнімдердің жүзеге асуы мен өндірісі төмендейтін болса, ереже бойынша, 
түсім көлемі азайып, кіріс сомасы төмендейді, соның нэтижесінде —
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фирманык қаржылык жагдайы нашарлайды. Осылайша, тұракгы 
каржылык жагдай кәсіпкерлік фирманың каржылык-шаруашылык 
эрекеттерінің нәтижелерін аныктайтын сауатты жэне оңтайлы баскару
нәпгижесі болмак.

Қаржылық жагдайды талдаудың негізгі максаты — кілтті,
акпараттык көрсеткіштерді иелік ету, нэтижесінде өндірістің қаржылык 
жагдайынан дэл эрі объективті кескінін ұсынады, онын кірісі мен 
шыгынын, актив пен пассивтердегі өзгерістерді, дебиторлар мен 
несиегерлердің есептеулеріне назар аударады.

Осы орайда, ереже бойынша, сарапшыны фирманың агымдагы 
каржылык жагдайы гана алаңдатып коймайды, сонымен бірге 
болашактагы өзекті мэселелердегі жетістіктер, күтілетін қаржылық
жетістіктер алаңдатады.

Қаржылык жагдайды талдаудың негізгі кызметі:
- фирманың каржылык жагдайының уактылы және объективті 

багалануы, кемшін тұстарын белгілеп, олардың туындау себептеріне
үніпу;

- кол жеткізген жагдайдьщ себептері мен фактоларын айқындау;
- каржы саласындагы кабылданган баскару шешімдерінің

негіздемелерін дайындау;
- фирманың каржылык жагдайын жақсартудың резервтерін

аныктау мен мобилизациялау жэне барлык шаруашылық эрекеттердің 
тиімділігін арттыру.

12 Қаржылык тұраксыздык және корпорацияны каржылык
сауыктыру

Банкроттык немесе өндірістің тұралауы -  нарыктық 
шаруашылықтың маңызды категориясы. Банкроттық институтынъщ мэні 
мынада, азаматтык айналымнан төлем кабілеті жок субъектілер 
шыгарылады (өндірістің таратылуы жагдайында) және бұл нарыкты 
сауыктыру ретінде кызмет етеді. Бұдан баска, банкроттық институт 
эрекеттегі өндірістерге өз істерін ұйымдастыруга жол салып, қаржылык 
тұрақгылыкка жетуге ыкпал етеді (өндірістің таралуы мен
онтайландырылуы жагдайында).

Банкроттық -  сот тарапынан шешімін табады, шұгыл түрде соттан 
тыс тәртіппен несиегермен келісімшарт бойынша карызгердің ісі туралы 
эрекеттер карастырыла бастайды. ҚР «Банкроттық туралы» Заңына сай 
21 каңтар 1997 жылгы, сот тарапынан банкроттық деп жарияланган



өндіріс не кәсіпорын несиегердін талаптарын ақша каражаты бойынша 
толык мөлшерде қанагаттандыра алмайды, оган еңбекакы төлемінін 
жайын косуга болады, акша мэніндегі басқа да талаптар косылады. 
Басқаша айтканда, өндірістін қабілетінің болмауы оның агымдагы 
каржылық операцияларды іске асыруга қауқарының болмауы, шұгыл 
міндеттемелерді жаба алмауы, осьшармен байланысты қарызгердің 
мүліктік міндеттемелері артып, қарыз иесінің балансынын
канагаттанарлықсыз кұрылымы өзгереді.

Баланстың канагаттангысыз құрылымы — қарызгердің міндеттемесі
мен мүліктің жагдайы, мүлік есебінен несиегерлер алдындагы 
міндеттемелердің орындалуы уақтьшы қамтамасыз етілмейді, мүліюгің 
ликвидтілік деңгейі жеткіліксіз болады. Осы орайда мүліктің жалпы#
құны міндеттемелер сомасына тең немесе олардан жогары мөлшерді 
қамтуы ықтимал. Банкроттық фирма капиталының өндірісі 
экономикалық механизмінің тепе-теңдігінің алгышарты боладьі және 
тиімсіз багалык, инвестициялык жэне қаржылык саясаттың нәтижесі
болады. '

Банкроттықтың туындауына ықпал ететін себептер:
а) объективтік себептер (өндіріске қатысы жок):

1) қаржьшық, монополияга қарсы, салықгык заңдарга қайшы
істердің көбеюі;

2) өнеркәсіптік және ауыл шаруашылыгы өндірісінің шұгьш
төмендеуі;

3)инфляция (бастапқы шикізат көздеріне, материалдарга, 
отынга, энергия тасымалдаушыларга, кеден, көлік және басқа қызмет
түрлеріне деген баганың артуы );

4) банктік пайыздық жүктеменің өзгерісі және несиелеудің
жагдайының өзгерістері;

5) ішкі нарықта импортты тауарларды иелік ету және бәсеке
қабілеттілігі жогары өнімдерді қолга алу;

6) нарық конъюнктурасы;
7) отандык кэсіпкерлікті мемлекеттік колдаудың болмауы;
8) тұргындардың көп бөлігінің сатып алу қабілетінің төмен

болуы;
б) субъективтік себептер (өндіріске тікелей қатысты):

1) басшылардық біліксіздігі, өндірісті тиімді басқара
алмауы; ' '  г ■ Я

2) фирманың қызметкерлері мен басшыларында білім мен
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тәжірибенің жетіспеушілігі;
3) сұранысты нашар тану нэтижесінде өндіріс пен сатудың

көлемінін азаюы;
4) акталмаган жогары шыгындар;
5) өзіндік каражат пен тартылган несие ресурстарын ұтымды

пайдаланбау;
6) несие қабілетінін төмен индексі;
7) үлкен мөлшердегі қарыз;
8) төлемнің уактылы іске аспауы;
9) айналым каражатының жетіспеушілігі;
10) өндірістік әрекетгегі созылмалы үзілістер және өндірістің

көлемінін азаюы;
11 )Қоймалардын басы артык тауарды қамтуы мен ликвидті

емес өндірістік қорларга толы болуы;
12)Бага кұрылымының кате саясаты;
13) Дагдарысты жагдайлардың бірінші белгілерінің жете 

багаланбауы, банкроттыкты карастырудың жеткіліксіздігі.
Банкроттыктын мақсаттары мен принциптері 5-ші суреттен орын

алган.
Банкроттыктың ыктималдыгын багалауды қаржылық талдау 

аркылы іске асыруга болады, нәтижесінде накты себептерін анықтап, 
олардың маңыздысын атап өтіп, тұжырымдар жасауга болады. Әлемдік 
тәжірибеде банкроттыкты багдарлауга багытталган анағұрлым кең
таралган екі амал бар:

а)баланстың канагаттангысыздыгын аныктау. Бұл жагдай мьгаа
өлшемдік коэффициенттер негізінде аныкгаладыг

]) агымдагы ликвидтілік коэффициенті, өндірісті айналым 
каражатымен шаруашылык әрекеттерді іске асыру үшін камтамасыз ету
және шұгыл акша міндеттемелдерін жабумен жалгасады;

2) өзіндік каражатпен камтамасыз ету коэффициенті
каржылык тұрактылыкка кол жеткізу максатын көздейді;

3) төлем кабілетін калпына келтіру коэффициенті агымдагы 
ликвидтіліктің есептік коэффициентінің тагайындалган мэнге қатынасьга
білдіреді;

б) Альтман моделі
Банкроттык сот тарапынан карыз иесінің өтініші карастырылып 

барып танылатын жагдай, өкілетті баска да органдардың заңдык 
актілерімен қарыз иесінің төлем кабілетінің жоқгығы туралы мәліметтер

-
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расталады. Қарыз иесі төлем қабілегі жок деп саналады, егер ол өз 
міндеттемесін тагайындалган уакыттын ішіндегі үш айдын ішінде
орындай алмаса.

Сурет-5 -  Банкроттықтың мақсаты мен міндеттері

Банкроттық туралы мэселені сот мэжілісінде қарастыра келе, сот
келесі сот актілерінің бірін қабылдайды:

1) қарыз иесін банкрот деп тану және конкурстық өндіріс
мәселесін қозгауды қолга алу нысан етіледі;

2)карыз иесін банкрот деп танудан бас тарту шешімі (сот
тарапынан қарыз иесінің несиегерлердің талаптарына қарсылыгы 
негізделетін болса жэне жалган банкроттык белгілері байқалатын болса),

3) тиісті құжаттардың түсуі жагдайында оңтаиландыру 
шараларының қолданысы туралы анықтау жайлары (қарыз иесінде өзінің 
төлем қабілетін калпына келтіру туралы алгышарттар болатын болса),
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4) іс бойынша өндірісті токггату туралы аныктаманын болуы 
< онтайландыру шаралары жүргізуде максатка кол жеткізу немесе карыз
иесін банкрот деп танудагы өтінішке сүйену).
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Т  ест іл ер

1. Көрііоратнвтік м р ж ш а р ы  -
Л) кәсіпорыннын каржылык катынастар және ақша қорлардың 

жиыитығы;
B) акша орталык қорларды қадыптасу және қолдану гуралы

катынастар;
C) кәсіпорынның сырткы орта с> бъектілермен қатынастар;
О) салыктарды төлеу ту ралы ақша қатынастар;
Е) каржыландыру ту ралы пайда б о л а т ы н  ақша қатынастарьі.

2. Корііоративтік карж ы лары  кандай функсцмаліірды
аткарады: ^

A) бөлу және бақыдау;
B) бакылау және ын г адандыру;
C) ынталшдыру жэне ундемелі өндіріс;
О) үндемслі вмдіріс; -  лЩ
Е) акшд корларды калыптасу.

3. Корпорагнвтік каржы.іык кыімет орыннын неі іігі міндеггі
немен бамланыст ы:

A) ақша қаражаттарды тарту және оларды тиімді қолдану;
B) есен айырысуды жәме талемдерді ұйымдасгыру;
C) жарияланган каинталды калыптасу және колдану;
□) габысгы алу; і
Е) акша каражапарды салу тиімділігін бағалау,

4. Корпоратнвтік каржылары -  бұл каржылык жүйесінін 
болімі, камтамассы і ететім:

A) кұн аркылы бслгілснген жалпы қоғамдық әнімді қалыптасу
жәнс белу пршіессі;

B) оргалық корларды қалыпгасу процессі;
C) гауир формада капиталдың қоиалысы;
0 ) каржыларды калылтасу процессі;
Е) даму корларды қалытгасу процессі.

5. Корпорациіінын іа іа  табыстаи боліп шыіарылган жэие
онліріс дамуыиа багы гал* ан каражаттар:

A) яивеспіицалык кор;
B ) жарияламган калитал;
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С) кюсымшя шпитда; 
р ) рпері» кжпкт&пы;
Ғ.) кәсііюрынимн иіапшандық кор/шр.

6« Корпорацияиын юіржылык бвііімяіи кыіметі кай иегһіі
мвксүгкв бағыияды:

A) кәсіпорынныи каржылык түракгыльн ын камтамассыі сту клнс
жономикалык осугс керек тұракты агы шарттарлы жасау;

B) керек багдармалык каражаттармен жәие оргтехникамси
иаЯдііттау; ІІДЮШЯІ Я

C) өні мнін саласын котеру;
I)) шикііятпен жәие материаллармеи камтамассьп ету;
Е) е і уакытыила төлеуді қамтамассыт ету.

7, Корпораиияиын каржылык меіаииіііиі -  6үл..~
A) кәсіпорыннын каржылык катынастардын жәие олардын сонгы 

нугижесіне тиімділік әсер мақсатымен онын ақша корларлмн оіара 
катынастарды ұйымдастыруга керек кәсіпорыннын каржыларлы баскару 
жүйесі, жэне дс оган кіретін қаржылык адістер мен түткасы, қаржылық 
күралдар, ақпараттық және әдісгемелік камтамасскпдандыру;

B) клсіпорынды кажетті акша каражаттармеи камгамассыі ету 
багдарламасы, және, олай болса, алынган табысты тиімлілеу максатымен
калыпты каржылык түрвктылықты;

C) кәсіпорынның акша корларды калмптлсумен, бөлумен және
колданумен байлаиысты акша катыиастар;

0 } катынастар жиынтыгы негізінде калыптпсатын ждне
колданылатыи акша қорлар, сонымен катар осы катынастарды шектейтін
кызмет орыидар;

Е) жиын когамдык онімді қалыптасу және онын бөяу себеп 
бойынша объективті бар болатын акша катьпіастарды бейнелейтін 
объективті экоиомикалык категориясы.

8. Корлорацияныи сырткм каржылық катыиастарға ие
жатнайды:

A) күрылтайшымен;
B) жабдыктаушымен;
C) мердігермен;
О) банкілермен;
Е) бюджетпсн.
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9. Кәсіпорында шығындарды жабуга керек кандаи акша коры
кұрылады:

A) резерв коры;
B) қосымша капитал;
C) жарияланған капитал; *
Э) бөлінбеген табыс;
Е) жинақтау қоры.

10. Корпорацияның каржыларды баскару облысына не 
кірмейді:

A) орталыктандырылган қорларды басқару;
B) капитал айналымын басқару;
C) қаржы қаражатты және олардың көздерін басқару;
Ш) қаржылық қатынастарды басқару;
Е) ақша айналымын баскару.

11. Қражылық менеджментің функцияларға не жатпайды:
A) өз құнның калькуляциясы;
B) ұйымдастыру;
C) реттеу жэне үйлестіру;
Ә) бакылау;
Е) жоспарлау жэне болжау.

12. Тәменде айтылған кандай катеғорияға қаржылық әдістер 
және тұткасы, күкықытык, нормативті және ақпараттық 
камтамассыздандыру элементтері кіреді:

A) қаржылық механизм;
B) қаржылық тактикасы;
C) кэсіпорынның қаржьшары;
О) қаржылық стратегиясы;
Е) қаржы.

13. Бөлу функциясы нені үйғарады:
A) табыстарды жэне қаржы қаражаттарды бөлу процессінде негізгі

құнды пропорцияларын анықтау;
B) кәсіпорын жэне оның бөлімшелер бойынша қаржылык 

тапсырмаларды істеуден жэне оны шешуден шаралар комплексі;
C) қойылган параметрлерден ауытқу жағдайда кэсіпорынның 

каржылык жүйесінің тұрақтылык күйге жететін басқару объектілерге
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әсері;
О) ұзакгык болашакка кәсіпорынның жэне оның белімшелердің

каржылык жагдайда өзгерістерді аныктау;
Е) белгілі ережелер және процедуралар негізшде кәсшорынның

каржылык багдарламасын бірге іске асыратьга адамдар бірлестігі.

14. Реттеу функциясы нені ұйғарады:
A) қойылган параметрлерден ауытқу жағдайда кәсіпорыннын 

каржыпык жүйесінін тұрақгылық күйге жететін басқару обьектілерге
эсеріу

B) кәсіпорын жэне онын белімшелер боиынша қаржьшық
т а п с ы р м а л а р д ы  істеуден және оны шешуден шаралар комплексі;

C) табыстарды және қаржы қаражатгарды бөлу процессшде негізп
құнды пропорцияларын анықтау;

Э) ұзактық болашаққа кэсіпорыннын жэне онын бөлімшелердің
қаржьшық жагдайда өзгерістерді анықгау;

Е) белгілі ережелер жэне процедуралар непзінде кэсіпорынның
қаржылык багдарламасын бірге іске асыратын адамдар бірлестігі.

15 Қызметті ұымдастыру функциясы нені ұйғаряды:
A) белгілі ережелер жэне процедуралар негізінде кэсшорьганьщ 

қаржылык бағдарламасын бірге іске асыратын адамдар бірлестіп;
B) кәсіпорын жэне оньщ бөлімшелер бойынша қаржылық

тапсырмаларды істеуден жэне оны шешуден шаралар комплексі;
C) табыстарды жэне қаржы қаражатгарды бөлу процессінде негізп
[ пропорцияларын анықтау;
О) ұзақтык болашакка кэсіпорынньга жэне оның бөлімшелердін

қаржьшык жағдайда өзгерістерді аныктау;
Е) қойылған параметрлерден ауытку жағдаида кэсшорынның

кұнды

тұрактылык
әсері.

16. Табысты қаржылық басқарудың белгілрге не жатпайды:
A) персонал саньш артыру;
B) банкротка ұшыраудан кашу;
C) кәсіпорыннын багасын көбейту;
Э) табысты көбейту және шыгындарды азайту;
£) бәсекелестермен тартыста жетекшілік.
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17. Қ арж ы лы қ нарык бул не?
A) каржылык күрапдарды сату жүйесі;
B) каржылык менеджерпердің кездесу жері;
C) биржалар
О) бнкілер жүйесі;
Е) инвестициялык жүйесі.

18. Қаржылык жауапкершілік орталыктар рөлінде 
кэсіпорынның кандай бөлімшелер бола алмайды:

A) жоспарлау бөлімі;
B) өнімді өндіру цехі;
C) сату бөлімі;
Э) капиталдык құрылыс бөлімі;
Е) жабдыктау бөлімі.

19. Корпорацияның каржы каражаттарға не кіреді:
A) каржылық борыштарды орындауға, шыгындарды 

қаржьшандыруға керек өз ақша қаражаттар жэне сырттан түсімдер
жиынтығы;

B) сырткы ақша түсімдер жиынтығы;
C) кэсіпорынның шот есептерде ақша каражаты;
Э) жиын қоғамдық өнім;
Е) өз ақша қаражаттар жиынтығы.

20. Пайда болу көздерд бойнша каржы каражаттар болады:
A) сыртқы және ішкі;
B) өз жұмылдырылган қаржылар;
C) бюджеттік қаржылар;
Э) өз қарыздық қаржылар;
Е) кәсіпорынмен тапкан қаржылар.

21. Қаржылык каражаттар мен капитал арасындагы
айырмашылығы:

A) каржылык қаражатгар капиталдан көп немесе тең;
B) капитал — бұл каржылық қаражатгардың аз бөлігі;
C) қаржылық қаражаттар -  бұл капиталдың бір бөлігі;
Ә) қаржылық қаражатгар және капитал өзара байланысты емес;
Е) қаржылық каражатгар және капитал өзара бірдей.
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22. Қаржыландыру -  б\л  процесс....
A) капйталдың ақша формадан өндірістік формаға айналдыру;
B) капиталды жартылай өңделген өнімге айналдыру;
C) кәсіпорынның есеп айырысу шотына акшаны алу;
О) кэсіпорынға керек каржылык қаражаттардың көздерін табу;
Е) табысты қалыптасу.

23. Шаруашылык процессінде снпаттама мен айналым 
уакыты бойынша кәсіпорыннын капнталы неге болінеді:

A) айналымдағы және айналымдағы жоқ капитал;
B) айналымдағы өндірістік қорлар жэне айналым корлар;
C) материалдық жэне материапдық емес;
О) жұмылдырылған жэне қарыздық;
Е) сыртқы жэне ішкі.

24. Жоспарлау дәрежесі бойынша айналымдағы қаржыларды 
болады:

A) мөлшерлі жэне мөлшерлі емес;
B) көлемінде шектеулі емес;
C) көлемінде шектеулі;
V) максималды мүмкін шектеуде орнатьшған;
Е) максималды мүмкін шектеуде орнатылмаған.

25. Айналымдагы каржыларды мөлшерлеу бұл:
A) кэсіпорынға кажетті айналым қорлардың ұтымды мөлшерін

белгілеу;
B) кәсіпорынның . .
C) кэсіпорынның айналым қорлардың шектеулі мөлшерін белгшеу;
О) неғізгі және айналымдағы капиталдардың пропорциясын;

белғілеу; . г  .
Е) каржыландыруға керек ақща каржылардың мөлшерін оелплеу.

26. Өндіріс проиессіне шикізаттарды және материалдарды
дайындау кезінде кялыптасатын кор:

A) технологиялық (өндірістік) қор;
B) агымды (комалық) кор;
C) резерв коры;
О) сақтандыратын (кепілдік) қор;
Е) көліктік кор.
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27. Кәсіпорыннын табыстары кандай нәтижесінде
калыптасады:

A) негізгі, инвестициялык және каржылык кызметінде;
B) өнімді сату;
C) өнімді өндіру;
О) айналымдагы жок активтерді сатып алу және сату;
Е) құңды кагаздарды сатып алу жэне сату.

28. Негізгі кыіметінен табыс калай аныкталады:
A) өнімді өткізуден түскен табыстан өнімді өткізуден өзіндік

құнның және кезен шыгындарды алу керек;
B) өнімді өткізуден түскен табыстан өнімді өткізуден өзіндік

құнның алу керек;
C) жалпы табыс соммасы жэне кезен шыгындар;
О) жиын табыс пен табысқа салық арасындагы айырмашылыгы;
Е) баганың және өнімді еткізілген санның көбейтіндісі.

29. Акша ағыіиы -  бұл:
A) кәсіпорынның келген және кеткен акша қаражаттардың 

жиынтыгы;
B) бір кезеннен кәсіпорынның барлық келген қаражаттар;
C) бір кезеннен кэсіпорынның барлык кеткен қаражаттар;
О) есеп айырысу шотына келген қаражаттар;
Е) баганың жэне өнімді өткізілген санның көбейтіндісі.

30. Өнімді өткізуден түскен табысты алу сэті:
A) өнімді тиеу жэне сатып алушыга есептік кұжатарды беру;
B) өнімді тасу;
C) кэсіпорынның кассага түскен қаражаттар;
О) есеп айырысу шотына келген өнімді өткізуден түскен

қаражаттар;
Е) сатып алу - сату келісімге колды койганда.

31. Өндіріс көлемнін дннамикасына катысты шыгындар
бөлінеді: *

A) тұракты жэне ауыспалы шыгындарга;
B) калькуляцияның баптарына;
C) өнім шыгындарга жэне кезен шығындарга;
В) экономикалық элементтерге;
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Е) негізгі және үстеме шыгындарга.
іЦ

32. Өнім шығындар өтейді:
A) өнімді өткізу барысында;
B) сол кезендегі шыгындар;
C) есеп беріліп отырган мерзімде;
О) дайын өнімді қоймаға беру барысында;
Е) есеп айырысу шотына каражаттар түскенде.

33. Өнііи шығындары немен өтейді:
A) онімді өткізуден түскен табыстан;
B) негізгі қызмет табыстан;
C) негізгі емес қызмет табыстан;
О) жаппы табыстан;
Е) салық салу табыстан.

34. Кезен шығындар өтейді:
A) сол кезендегі шыгындар;
B) өнімйі өткізу барысында;
C) есеп беріліп опгырган мерзімде;
О) дайын өнімді қоймага беру барысында;
Е) есеп айырысу шотына каражаттар түскенде.

35. Кезен шығындар немен өтейді:
A) жалпы табысган;
B) негізгі кызмет табыстан;
C) негізгі емес қызмет табысган;
Э) салық салу табыстан;
Е) өнімді өткізуден түскен табыстан.

36. Шығынсыз талдау барысында тепе-теңдік нүктеде.......
A) өнімді өткізуден түскен табыс жиын шыгындарга тең;
B) қаржылык нәтнжесі ұнамды;
C) жалпы табыс жиын шыгындарга тең;
О) өнім шығындар болмайжы;
Е) өнімді өндіру квлемі сатылган көлеміне тең.

37. Тэуекел — бұл: в ,
A) табысты алу аныкталмагандыгы немесе шыгынды алу қауіпг,
B) кәсіпорында табыстардың болмауы;
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С) кэсіпорыннын тұракты шыгындар,
Э) андірістін өсу екпіннін төмендеуі жэне каржыларды колдану

тиімділігі; •
Е) өтімділіктін төмендеуі. •

38. Капиталды жұмылдьіру жолдары:
A) карыздық және үлестік;
B) негізгі жэне негізгі емес қызметтен табысты алу;
C) ұзақмерзімді қарыздарды жэне кысқамерзімді несиелерді алу;
О) акцияларды жэне облигацияларды сату;
Е) ішкі және карыздық.

39. Инвестициялар -  бұл:
A) табысты апу мақсатымен ұзақмерзімді ақша шыгындары;
B) агымды борышты сөну мақсатымен қысқамерзімді акша

шыгындары;
C) айналымдагы емес активтерді сату;
О) табысты арту мақсатымен сатылган көлемдерді арлгу;
Е) кэсіпорыннын өзіндік жэне карыз каражатгардын қатысы.

40. Қандай акша қаржылардыц түрі инвестицияларга 
жатпайды:

A) агымды борышты сөнуге үшін кыскамер>зімді несиелерді алу;
B) кәсіпорынныц негізгі қорларды арту;
C) басқа кәсіпорындардын акцияларды сатып алу;
В) арнаулы банкілік салымдар;
Е) акыл-ой құңдыктарды сатып алу.

41. Инвестициялык кызметінін субъектілері кім болады:
A) тапсырыс беріші, пйдаланушы, инвесторлар;
B) несие алушы жэне несие беруші;
C) инвесторлар жэне акционерлер;
Э) сатып алушы жэне жабдықтаушы;
Е) брокерлер жэне дилерлер.

42. Портфельдік инвестициялар -  бул........салым
A) әр түрлі кұңды қагаздар жиынтыгын қалыптасуга арналган;
B) жаңа кәсіпорындардын акцияларга;
C) негізгі қорларды көбейтуге арналган;
£>) жүйелі уакыт аралық аркылы салымшыга белгілі табыс
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әкелетін;
Е) белгілі уақыт аралық аркылы салымшыга бір жолгы табыс 

әкелетін.
ф

43. Аннуитет — бұл.........инвестициялар
A) жүйелі уакыт аралық аркылы салымшыга белгілі табыс 

әкелетін;
B) жаңа кәсіпорындардын акцияларга;
C) әртүрлі кұңды кагаздар жиынтыгын калыптасуга арналган;
0); негізгі корларды көбейтуге арналган
Е) белгілі уақыт аралык аркылы салымшыга бір жолгы табыс 

әкеяетін. ■

44. Негізгі капиталга инвестициялардың көздеріне не
жатпайды:

A) банкілердің қыскамерзімді несиелер;
B) банкілердің ұзақмерзімді несиелер;
C) шетеел инвестициялар;

ШГ

О) лизинг;
Е) кәсіпорынның өзіндік каржылық қаражаттар.

45. Инвестициялык жобаларды багалау барысында кандай әдіс
колданылбайды:

A) айналымдагы қаржыларды мөлшерлеу әдісі;
B) инвестициялардың өзін-өзі өтеу әдісі;
C) таза келтірілген күң эдісі;
О) бухгалтерлік табыс мөлшер эдісі;
Е) ішкі табыстылық мөлшер эдісі.

46. Өтімділік.............аныкталады
A) керек уакытта ақша қаржыларга мүмкіндігі бар қабілеттілігімен;
B) уақытында қаржылык борыиггарды орындау кабілеттілігімен,
C) кэсіпорынның активтердің кұрылымдықпен;
О) кэсіпорынның пассивтердің құрылымдықпен;
Е) кәсіпорында еш бір борыштардың болмауымен.

47. Мерзім факторын есептеуде активтін кұнын багалау
барысында нені талап етеді:

А) белгілі бір уакыт сәтіне мерзімінен эр түрлі ақша агымдарды
келтіру:
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B) активгіи максималды бағасын аныктау;
C) инвсстициялардын взін-озі әтейтін меріімін аныктау;
0 ) осы сәггс активтсрді сатып алуга дэлелді шыіындарды есптеу;
Е) белгілі уакы г сәтіне акгивтердін және иассивтердін күрылымын

аныктау.*

, 48. Днсконттау -б у л .. .
Л ) осы уакытка болашак акша агымдарды келтіру;
B) келеиіекте белгілі бір уакытка осы шак салымдардын кунын

баіиаау; ’ * " г? '*г
C) инвестицияларга каржыларждын молшерін аныктау;
О) келешек акша агымдарлын жалпы соммасын багалау;
Е) табыс колемі шыгындардан артуы.

49. Капнталдың кұрылымы — б\л:
A) өзіндік жәие ұзакмерзімді карыз көздерін колдану

п ро п орциял ары;
B) кэсіпорыннын негізгі капиталдың пропорциялары;
C) жарияланган капиталды негізгі жэне айналымдагы беліктерге 

бөлу пропорци ял ары;
О) карыз көздерінін кұрылымы;
Е) өзіндік коздерінін кұрылымы.

50. Кәсіпорынмен айналымга пайлаланатын каржылык 
каражаттардың бөлігі және осы айналымнан түскен табыс — бұл:

A) капитал;
B) резерв капитал;
C) ұзакмергзімді салымдар;
О) аиналымдагы активтер;
Е) кәсіпорыннын таза табыс.

51. Кдсіпорынның каржылардын канлай контекст
шыгындарды зерттейді:

A) олардың кәсіпорынның таза табыска әсерін аныктауга;
B) ТМК багалауга;
C) өндірілген енімнің өз кұнын есептеуте;
О) шыгындардын кұрьшымын зерттеуге;
Е) факторлар талдаудын дэлелді шыгындар көлеміне әсері.
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52. Айнымалы шығындар -  бул:
А) өндіріс көлемінен тәуелді;

) өндірістік факторлар әсерінен өзгермейді;
С) өндіріс көлемінен тәуелсіз;
О) бір жсшгы сипатама;
Е) үлесті.

53. Кәсіпорыннын маржнналдык табыс калай аныкталады:
A) өнімді өткізуден түскен табыстан айнымалы шығындарды

азайтумен;
B) өнімді өткізуден түскен табыстан тұракты шығындарды

азайтумен; . . .
C) өнімді өткізуден түскен табыстан өнімнщ өзіндік кұңды

азайтумен;
О) жалпы табыстан кезен шығындарды азайтумен;
Е) кәсіпорыннын жалпы табыстан айнымалы шығындарды

азайтумен.

54. Кәсіпорыннын табыстылык немен сипатталады:
A) тиімділігімен;
B) өтімділігімен;
C) кәсіпорынньгн қаржылык тұрақтылығымен;
О) капиталдың икемділікпен;
Е) өзіндік және карыздық капиталдардың катысы.

55. Өнімді өткізуден түскен табыска не әсер етпейді:
A) салық салу жүйесі;
B) өнімнің түрі және сапасы;
C) өнімге сұраныстын және ұсыныстын қатысы;
О) кел іс ім дік  борыштарды атқару дәрежесі;
Е) өндірілген өнімнің көлемі.

56. Өнім шығындары:
A) қолданылған материалдар, тік еңбек шығындар және бастырма

шығындар;
B) жалпы жэне экімшілік;
C) шикізат және материалдар;
О) өнімге және кезен шығындар;
Е) тік еңбек шығындар жэне бастырма шығындар.
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57. Капиталдың карыз көздеріне не жатады:
A) облигациялар;
B)акционерлік капитал;
C) жарияланган капитал;
О) үлес салымы;
Е) бөлінбеген табыс.

58. Ақшаның мерзімді құң негізінде қандай қагидалар жатады:
A) эр уақытта акша өзінщ құнын өзгермеиді;
B) осы уақытта алынган ақша келешекте болатын ақшадан эрқашан

арзан; ; ...., > г
C) осы уақытта алынган 1 ақша бірлігі келешекте болатын 1 ақша

бірлігіне тең болады;
О) ақша құнына тек қана тэуекел эсер етеді;
Е) акшаның мерзімдік қүны құнсыздану процессімен байланысты

емес.

59. Егер БС - бұл ақшаның келешек қүны, к - табыс ставкасы 
(несие пайызы), п — кезендер саны, онда ақшаның осы (ағымды) 
қүны қандай формуламен анықгалады:

A ) НС =  БС  ; < а  - ' >  ; )
(і+Аг)" .

B) НС=БС*(1+к)п; . ;
C) НС=п/( 1 +к); .
О) 1=1 — ден п-га дейін бойынша, НС= БС*(1+к)* соммасы;
Е) р і  — ден п-га денін бойынша, НС= БС*(1+к)(п І) соммасы.

60. Белгілі бір уақыт аралықга төлейтін бірдей тен салым 
соммалар сериясы — бүл :

A) аннуитет;
B) дисконтталган көбейткіш;
C) ақшаның осы (агымды) құны;
О) ақшаның келешек құны;
Е) вексель.

61. Құнды қағаздарга не жатпайды:
A) шыгын ордері;
B) облигация;
C)опцион;
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О) варрант;
Е) акция.

62. Инвестициялык жобаиын тиімділіҢн багалауда кандай 
жағдайлар есептелмеді:

A) казіргі салык салу жүйесі;
B) потенциалдық пайданы;
C) инвестициялардын тіршілік циклін;
О) инвестициялык жобасынын тіриіілік цикілінің сонында

щҒ

капиталды босатуын;
Е) шығындар көлемін (таза инвестициялар).

63. Экономикалык көз карасынан кандай инвестициялык
жобаларды багалау мүмкін емес:

A) әлеуметтік саласын жэрдемдеуге бағыталған;
B) енбек, материалдық және қаржылык шығындарды азайтуға

бағыталған;
C) өндірісті кеңейтуге бағыталған;
О) өндірісті алмастыруға және сактауға бағыталған;
Е) сондай жобалар жоқ.

64. Инвестициялық жобанын таза келтірілген кұны:
A) келтірілген ақшаның келетін құннан келтірілген ақшаның

кететін құнын азайтуы;
B) инвестициялык жобаның келешек келтірілген акшаның ағындар

кұны;
C) инвестициялық жобаның келешек келтірілген ақшаның ағындар

құны оның құнына бөлінген;
Э) инвестициялық жобаны іске асыру барысында қалыптасқан

диконтталған келетін ақша ағындардың сомасы;
Е) инвестициялық жобаны іске асыру барысында қалыптасқан

ағымды кететін акша ағындардың сомасы.

65. Баланс бойынша кәсіпорыннын активтері бөлінеді:
A) ұзакмерзімді және ағымды;
B) мөлшерлі жэне мөлшерлі емес;
C) негізгі жэне айналымдагы емес;
О) өзіндік жэне жұмылдырылған;
Е) карыздык жэне үлестік.
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66. Жоспарлы жылында гауар өнімнін өндіріс колемінің өсуі
неге жеткізеді:

A) айналымдағы каржылардың мөлшерін артуга;
B) айналымдагы каржылардың мөлшерін төмендеуге;
C) өнім бірлігінің өзіндік құньш артуға;
О) айнапымдагы каржыларда кажеттілііі азаяды;
Е) капиталдың кұрылымы өзгеруіне.

67. Кәсіпорынның кандай кызметіне акцияларды еатудан 
келген акша каражаттар жагады:

A) қаржылык;
B) өндірістік;
C) инвестициялык;
О) негізгі;  ̂г : - ч- < ;
Е) делдапдык.

68. Кәсіпорынның қандай кызметіне кұрылыс объектіні 
сатудан келген ақиіа қаражаттар жатады:

A) инвестициялық;
B) қаржылык;
C) өндірістік;
О) негізгі;
Е) делдалдық.

69. Кәсіпорынның кандай қызметіне ұзакмерзімді күнды 
қағаздарды сатып алудан кеткен ақша қаражаттар жатады:

A) инвестициялық,
B) каржылық;
C); өндірістік 
О) негізгі;
Е) делдалдык.

70. Шығынсыз нүкте — бұл:
A) өнімді өтеуден түскен табысы барлық шығындар сомасына тең

сату көлемі; \ ,  .
B) айнымалы шығындар қиығы өнімді өтеуден түскен табыс

кисығымен киылысқан нүктесі;
C) өнім бірлігінің бағасы оны өндіріуге керек айнымалы

шығындарға тең нүкте;
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В) тұракты шығындар кисыгы өнімді өтеуден түскен табыс
кисыгымен киылысқан нүктесі;

Е) осы нүктеде еш қандай шыгын жоқ.

71. Айнымалы шыгындардын төмендеуі гүракты шығындарга
калай әсер етеді:

A) т>ра әсер етпейді төмендейді;
B) тура әсер етпейді;
C) арттады;
О) бірталай өндіріс көлемі бойынша төмендейді;
Е) бірталай өндіріс көлемі бойынша арттады.

72. Қандай тәуекелі жок жобалар бар:
A) мемлекеттік тапсырыс бойынша жобалар;
B) осы жобаларды жасауга тәжірибесі бар сарпшылар қатысады; *
C) жаңа өндіріс жэне технологияларды құруымен байланысты

жобалар;
Э) үлкен өтеу мерзімі бар ұзакмерзімді жобалар;
Е) негізгі кажыларды реконстрициямен байланысты жобалар.

73. Қандай тәуекелі бар жобалар:
A) жаңа өндіріс және технологияларды құруымен байланысты 

жобалар;
B) мемлекеттік тапсырыс бойынша жобалар;
C) осы жобаларды жасауга тэжірибесі бар сарпшылар катыспайды; 
О) үлкен өтеу мерзімі бар ұзакмерзімді жобалар;
Е) негізгі қажыларды реконстрициямен байланысты жобалар.

74. Айналымдағы каржылардын қандай компоненті 
каржылык қызмет орындармен мұкият бағалауға жатады:

A) акша қаражаттар;
B) дайьш өнім;
C) шикізат пен материалдар;
О) аякталмаган өндіріс;
Е) өндірістік қорлар.

75. Салық жоспарлауы -  бұл:
A) салықтарды төмендеу заң тәсілі;
B) салык декларацияларын толтыру;
C) каржылык есепнамасын есептеу жэне кұру;
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Э) актіге жазбаша түсініктемесі;
Е) колайлы емес нарыктык жагдайларды ескеріу.

76. Кәсіпорындарға катысты мемелекеттін салык саясат бұл:
A) салык тұткаларды қолданудан мемлекетпен өткізілетін шаралар;
B) мемлекетпен өткізілетін ақша саясаты;
C) мемлекетпен жасалатын Салық кодексі;
О) актіге жазбаша түсініктемесі;
Е) қолайсыз нарыктык жағдайлар туралы ескерту.

77. Кәсіпорын төлейтін салыкка не жатады жане де оны 
кәсіпорынның каржылык нәтижелерге жаткызады:

A) табыска салық;
B) мүлікке салық;
C) қосылған құнға салық;
Р ) акциз;
Е) әлеуметтік сапык.

. * -Лк

78. Банкіге фирмалармен қоылатын негізіг талабы:
A) банкінің жеткілікті сенімділігі;
B) пайдапы іс кепілдемелер беру қабілеттілігі;
C) кәсіпорынның накты каржьшық нысаналарды бағалау

қабіл еттіл ігі; >
Э) кэсіпорьш туралы мэліметтерін және оның бизнес

ерекшеліктерін білу;
Е) банкілік қызмелердің кең спектрі.

79. Кәсіпорыннын банкіде негізгі есеп шотары калай аталады:
A) есе айырысу шоты;
B) депозиттық шот;
C) контокоррент шоты;
О) вапюта шоты;
Е) ағымды шот. . -. V

80. Кәсіпорыннын қажеттілікті қайтарылган қаржыландыру
ӘДІСІ: 'Г: * ‘ ■' ' "* •- Э

A) несиелендіру;
B) бюджеттік көмек;
C) каржьыандыру;
О) инвестицияландыру;
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беру;

Е) жәрдем каржы.

81. Салык элеіиетіге не жатпайды:
A) салык жоспарлау;
B) салык женіпдік;
C) салык айлык;
Р) салыктын көзі;
Е) салык мөлшері.

82. Несне багыты — бұл несие алушының алдында банкінің 
борышы
A) белгілі уакытында оган белгілі мөлшерде несиені беру;
B) оган жылжымайтын мүлік кепіліне несие беру;
C) оган инвестициялык жобаны іске асыруга ұзакмерзімді несиені

41

Э) оган кысқымерзімді несиені беру;
Е) оган сенімділік қызметгерді көрсету.

83. Облигация -  бұл:
A) кұңды қагаздардын түрі;
B) қысқымерзімді несиелендірудің формасы;
C) каржылык кеяісім;
О) банкінің борышы;
Е) вексель.

84. Баикіиің несие операцияларды іске асырудың негізі не 
болады:

A) несие келісімі;
B) акша беруге клинтінің өтініші;
C) бизнес-жоспарды жасау;
О) банкілік заң шаруашылыгы;
Е) несие алушының несиеқабілеттілігін талдау.

85. Факторинг -  бұл:
A) банкімен клиенттердің есеп-фактураларды сатып алу;
B) кыскымерзімді несиелендірудін формасы;
C) каржылык келісім;
О) банкінің борышы;
Е) кұңды қагаздардың түрі.
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86. Несиелендірудің қай қағидасы несие алушымен банкілік 
қарызды қолданудан пайыздарды төлету шарты бар:

A) төлету; ^  У ‘ = "Щ
B )кайтару; . :{£ щ
C) мерзімдік;
О) қамсыздандыру; |
Е) максатымен колдану.

87. Коммерциялық несие (төлетуді кейінге қалдыру) қандай 
құнды қағаз ретінде беріледі:

A) весель;
B) есеп айырысу чекі;
C) депозиттык сертификат;
О) қазнашылык борыш;
Е) акдия.

88. Кәсіпорынның ішкі ақша есеп айырысуы немен
байланысты:

A) енбек ақысын төлетумен;
B) жеткізіп беруші алдында қаржылык борышты орындау;
C) тауармен байланысты емес операциялардан есеп айырумен;
О) салықтарды төлетумен;
Е) кысқамерзімді несиені өтеумен.

89. Төлем қаржысы ретінде ақшаның қызметінен пайда 
болатын ақша есептердің жиынтығы:

A) төлем айналымы; ^  0
B) қаржылық катынастар;
C) есеп айырысу тетігі;
Э) есеп айырысу формасы;
Е) төлем құжаты.

90. Есеп айырысу тетігі -  бұл:
A) кәсіпорындарда, ұйымдарда, банкілерде ақша есеп айырысуды 

өткізу процессінде пайда болатын қаржылык қатынастарды баскару
жүйесі; т ‘ ' ' ' - - ‘" ' : /  ’■ ’ / Й

B) төлем каржысы ретінде акшаның қызметінен пайда болатын
акша есептердің жиынтыгы;

C) ақша қорлар пайда болатын жэне оларды қолдану негізінде
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катынастар жиынтыгы;
О) кәсіпорынның акша корлар пайда болумен, бөлумен және

колданумен байланысты акша катынастар;
Е) несиелендіру процессінде банк пен ие арасындагы шарт

катынастарды бейнелейтін тәсілі.

91. Банкілік шот бойынша операциялар банкімен не негізінде 
жасалмайды:

A) ауызша өкімі;
B) шот иесінің рұксатымен үшінші адамдардың талабы;
C) заң бойынша шот иесінің рұксатын талап етпейтін үшінші

адамдардын талабы;
О) КР-ның заңға және келісім шарттарга карсы емес банкінің өкімі;
Е) төле иесінің тапсырмасы.

(

92. Кәсіпорыннын арнайы шоттар не үшін пайдаланады:
A) катан максатка каржыларды сақтау;
B) шетел валютасында төлемдерді жасау;
C) агымды төлемдерді жасау;
О) коммерциялык емес мекемелерге және ұйымдарға;
Е) каржыларды жинау.

93. Касіпорынның ағымды шоттар не үшін пайдаланады:
A) ағымды төлемдерді жасау;
B) шетел валютасьгада төлемдерді жасау;
C) қатан максатка каржыларды сактау;
О) коммерциялық емес мекемелерге жэне ұйымдарга;
Е) каржыларды жинау.

94. Шотта ақша қаражаттар жеткіліксізде ұсынылган 
талаптарды орындау үшін бірінші кезекте кандай соммалар есептен
шығарылады:

A) сотпен апынатын;
B) аткару кұжаттар бойынша;
C) төлем кұжаттар бойынша;
О) бюджетке төлемдер;
Е) енбек ақыдан төлемдер.

95. Жоспар төлемдермен есеп айырысуды........колданылады:
А) контрагентермен арасында ұзакмерзімді катынастар болганда;
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B) тауарды алдын апа төлеу үішн;
C) шоттан акша каражаттарды есептен шыгарудан төлеушінің

келісімі болганда; '
О) шараушылық операцияларды жасау уақытга есеп айырысу

болганда; '
Е) жеткізіп берушімен төлем талабын үсынганда.

96. Тауар айырбастау операциялар бойынша тауар багалауы
не үшін пайдаланады:

A) айырбастаудың баламын қамтамассыз етуге;
B) келісім бағасын аныктауга;
C) тауар қозгалысын есептеуге;
Э) өзара борыштарды өтеуде;
Е) өнімді өтеуден төлетуді кейінге қалдыру.

97. Кәсіпорынның резерв қоры не үшін пайда болады:
A) кәсіпорынның таза табыстан аударымдардан;
B) өнімді өтеудің өзіндік құннан;
C) мақсат қорлардан,
О) кредиторлық қарыздардан;
Е) салық салу табыстан.

98. Кәсіпорынның ез уақытында және толық есеп айырысу 
барысын кім бақылайды:

A) кәсіпорынның қаржылық орындар;
B) мемлекеттік органдар;
C) салық органдар;
О) банкілер,
Е) қазнашылық органдар.

99. Курстық айырмашылық — бұл:
A) шетел валютасында багаланган мүлікке қатысты тенгелік 

багалау арасындагы айырмашылық;
B) шетел валютаны сатып алу-сату дан табыстар және шыгындар;
C) салық сапу. барысында есептелмейтін айырмашылық;
О) салым соммасының және өтеу соммасы арасындагы 

айырмашылық; /
Е) нарықтың эр түрлі сегменттерде мүлік багалардың арасындагы 

айырмашылық.
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100. Несиені алғанда кандай іиаксатка сай кепілдемелерді ілесу 

КереКд ) несиені алдын ала кеш мерзімде айналымдагы каражаттардың
ымен алу м\'мкін;

B) алдынгы жоспарлы мерзімде несиені алу;
C) есеп беру кезенде несиені кайтару;
О) бірінші кезекте негізгі каржыларды сатып алуга несиені алу,
Е) бірінші кезекте айналымдагы қаржыларды сатып алуга несиені

алу.
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