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Орыс тіліндегі түпнұсқасының аудармасы 

 

Тәуелсіз аудитордың аудиторлық есептемесі 

 

 

«Қазақтеңізкөлікфлоты» ұлттық теңіз кеме қатынасы компаниясы» жауапкершілігі 

шектеулі серіктестігінің Басшылығы мен Қатысушысына 

 

Ескертуімен қоса пікір білдіру 
 

Біз, қоса беріліп отырған «Қазақтеңізкөлікфлоты» ұлттық теңіз кеме қатынасы 

компаниясы» АҚ және оның оның еншілес компанияларының (бұдан әрі – «Топ») 

шоғырландырма қаржы есептілігіне аудит өткіздік, оны 2017 жылғы желтоқсанның 31-і 

күнгі жағдайы бойынша қаржы жай-күйі туралы шоғырландырма есептеме, жалпы табыс 

туралы шоғырландырма есептеме, капиталдағы өзгерістер туралы шоғырландырма 

есептеме және атап көрсетілген күнге аяқталған ақшалай қаражаттың бір жылғы 

қозғалысы туралы шоғырландырма есептеме, сондай-ақ есеп саясатының елеулі 

аспектілері туралы ақпарат пен басқадай түсіндірме ақпарат құрады.  

 

Біздің пікірімізше, есептеменің «Ескертуімен қоса пікір білдіруге негіздеме» бөлімінде 

баяндалған жағдаяттардың тигізетін әсерін қоспағанда, осы қоса берілген 

шоғырландырылған қаржы есептілігі Халықаралық қаржы есептілігінің стандарттарынат 

(ХҚЕС) сәйкес  «Қазақтеңізкөлікфлоты» ҰТКҚК» ЖШС 2017 жылғы 31 желтоқсандағы 

шоғырландырылған қаржы жағдайының, сондай-ақ шоғырландырылған қаржы 

нәтижелерінің және көрсетілген күнге аяқталған бір жылғы шоғырландырылған ақшалай 

қаражат қозғалысының  бүкіл елеулі аспектілерінде шынайы берілгенін көрсетті.  

 

Ескертуімен қоса пікір білдіруге негіздеме 

 

2017 жылғы желтоқсанның 31-і күнгі жағдайы бойынша құнсыздану белгілерінің болуы 

жағдайында Топ теңгерімдік құны 556,275 мың теңге «Ғимарат» тобы және баланстық 

құны 2 160 087 мың теңге инвестициялық жылжымайтын мүлік бойынша өтелуге тиіс 

негізгі жабдықтар құнын «Активтердің құнсыздануы» ХҚЕС 36 талаптарына сәйкес 

келмеуі себептен бағаламады. Осы ХҚЕС сәйкес келмеушіліктерінің шоғырландырылған 

қаржы есептілігіне тигізетін әсері айқындалмады.  

 

Біз аудитті Халықаралық аудит стандарттарына (ХАС) сәйкес өткіздік. Біздің осы 

стандарттарға сәйкес міндеттеріміз есептеменің «Аудитордың қаржы есептілігіне 

жүргізген аудиті үшін жауапкершілігі» бөлімінде сипатталды. Біз Бухгалтерлерге 

арналған халықаралық этикалық стандарттар жөніндегі кеңестің Кәсіби бухгалтерлердің 

этикалық кодексіне сәйкес Топқа қатысты тәуелсіз бола отырып, аудиторлық 

дәлелдемелеріміз ескіртуіміз бен қоса пікір білдіру үшін негіздеме болуға жеткілікті 

болады әрі тиісті тәртіппен берілді.     

 

 

Басшылықтың шоғырландырылған қаржы есептілігіне қатысты жауапкершілігі 

Топ басшылығы осы шоғырландырма қаржы есептемесін Халықаралық қаржы 

есептілігінің стандарттарына сәйкес әзірленуі және шынайы берілуі, сондай-ақ 

басшылықтың ұйғарымы бойынша жауапсыз іс-әрекеті немесе жаңылысу салдарынан 

елеулі бұрмалаушылықтардан аулақ болатындай шоғырландырма қаржы есептілігін түзіп 

жасауды қамтамасыз ететін ішкі бақылау рәсімдері үшін жауапты болады.  

 

Шоғырландырылған қаржы есептілігін әзірлеген кезде Басшылық басшылықтың Топты 

таратуға, оның қызметін тоқтатуға ниет білдірген немесе оның осы сияқты іс-әрекетке 

нақты баламасы болмаған жағдайларды қоспағанда,  Топтың өз қызметін үзбей 
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жалғастыру қабілеттігіне бағ беру, тиісінше жағдайларда іркіліссіз қызметіне қатысты 

мәліметті ашып жария етуі үшін жауапты болады.   

 

Аудитордың қаржы есептілігіне жүргізілген аудит үшін жауапкершілігі 

Біздің мақсатымыз тұтастай шоғырландырылған қаржы есептілігі аудиторлық есептеме 

адал болмаған іс-әрекетті немесе жаңылысу және біздің пікірімізді қамтитын аудиторлық 

есептемені  жарыққа шығаруда салдарынан елеулі бұрмалаушылықтарды 

қамтымайтындығына парасатты сенімділікке ие болуды білдіреді. Парасатты сенімділік 

сенімді болудың жоғары деңгейін білдіреді, бірақ Халықаралық аудит стандарттарына 

сәйкес жүргізілген аудит елеулі бұрмалаушылықты оның болған жағдайында тұрақты 

анықтайды деп кепілдік бермейді. Бұрмалаушылықтар адал алынбаған іс-әрекет немесе 

жаңылысу нәтижесінде болуы мүмкін және елеулі болып егер, олар жеке немесе олардың 

жиынтығы бойынша осы шоғырландырылған қаржы есептілігі негізінде қабылданатын 

пайдаланушылардың экономикалық шешімдеріне әсер ету ықтималдығы негізді 

жормалданған жағдайда саналады.  

 

Біз, Халықаралық аудит стандарттарына сәйкес аудит шеңберінде білдірген кәсіби 

көзқарасымызды қолдана отырып, бүкіл аудит барысында кәсіби скептицизмді сақтаймыз. 

Бұдан басқа мыналарды орындаймыз: 

 адал алынбаған іс-әрекет немесе жаңылысу салдарынан қаржы есептілігінің елеулі 

бұрмалаушылық тәуекелін анықтаймыз және оларға баға береміз; осы тәуекелге 

жауап ретінде аудиторлық рәсімдерді әзірлейміз және оларды жүргізетін боламыз; 

өз пікірімізді білдіру үшін негіздеме ретінде жеткілікті әрі тиісті тәртіппен 

алынған аудиторлық айғақтарға ие боламыз. Жоғарыда көрсетілген адал 

алынбаған іс-әрекет нәтижесінде елеулі бұрмалаушылықтардың анықталмау 

тәуекелі жаңылысу нәтижесінде елеулі бұрмалаушылықтардың анықталмау 

тәуекелімен салыстырғанда жоғары, өйткені адал алынбаған іс-әрекетті сөз 

байласу, алдау, қасақана уыстан шығарып алу немесе ақпаратты бұрмалап беру 

немесе ішкі бақылау жүйесін айналып өтетін іс-әрекет құрайды;  

 қалыптасқан жағдаяттарға сәйкес келетін аудиторлық рәсімдерді әзірлеу 

мақсатында, бірақ Топтың ішкі бақылау жүйесінің тиімділігі туралы пікірді 

білдіру мақсатында болмайтын аудит үшін мәні бар ішкі бақылау жүйесін  

 

міндетіміз осы шоғырландырма қаржы есептілігі туралы  пікірімізді жүргізілген аудит 

негізінде білдіру болып табылады. Біз аудитті Халықаралық аудит стандарттарына сәйкес 

өткіздік.   Осы стандарттар бізден этикалық нормаларды сақтауды және шоғырландырма 

қаржы есептілігінің елеулі бұрмалаушылықтарының болмауына жеткілікті деңгейде 

сенімді болуымыз үшін аудитті жоспарлы жүргізуімізді талап етеді.  

Аудитті шоғырландырма қаржы есептілігінде берілген сомалар мен ақпаратқа қатысты 

аудиторлық дәлелдемелерге ие болуға бағытталып отырған рәсімдер құрайды. Осы 

рәсімдерді іріктеп таңдау жауапсыз іс-әрекеті немесе жаңылысу салдарынан елеулі 

бұрмалаушылықтарға әкеліп соқтыру тәуекелін бағалауды қоса алғанда, аудитордың жеке 

пікіріне негізделеді. Осы тәуекелді бағалау кезінде аудитор Топтың ішкі бақылау 

жүйесінің тиімділігі туралы пікірін білдіруді көздемейді, ол нақтылы жағдайларда қажетті 

аудит рәсімдерін айқындау үшін компаниямен түзіп жасалған шоғырландырма қаржы 

есептілігіне және оның шынайы берілуіне қатысты ішкі бақылау аспектілерін 

пысықтайды.  Сондай-ақ аудитті таңдап алынған есеп саясатының орындылығына және 

басшылықпен берілген бухгалтерлік бағалымның негізделуіне баға беру және 

шоғырландырма қаржы есептілігінің берілуіне тұтастай баға беру құрайды.  

 

Біздің пікірімізше, бізге белгілі болған аудиторлық дәлелдемелер жеке пікірімізді тиісті 

деңгейде білдіруге жеткілікті болып табылады.   
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Ескертуімен қоса пікірі 

 

Біздің пікірімізше, «Ескертуімен қоса пікір білдіру үшін негіздеме» бөлімінде баяндалған 

жағдайлардың әсерін қоспағанда, осы шоғырландырма қаржы есептілігінде оның бүкіл 

елеулі аспектілерінде «Қазақтеңізкөлікфлоты» ұлттық теңіз кеме қатынасы компаниясы» 

АҚ мен оның еншілес компанияларының 2012 жылғы желтоқсанның 31-і күніне қаржы 

жай-күйі, сондай-ақ атап көрсетілген күнге аяқталған жылдағы ақшалай қаражаттың 

қозғалысы мен қаржы нәтижелері Халықаралық қаржы есептілігінің стандарттарына 

сәйкес шынайы көрсетілген.  

 

Кит Гейбл 

Аудит жөніндегі серіктес  

 

Александр Назаркулов                                                      Евгений Жемалетдинов 

Аудитор                                                                   «Эрнст энд Янг» ЖШС  Бас директоры 

 

Аудитордың 2012 жылғы  Қазақстан Республикасының Қаржы 

6 қаңтардағы №МФ-0000059  министрлігімен 2005 жылғы 15 шілдеде   

біліктілік куәлігі  Қазақстан Республикасының         

  аумағында аудиторлық қызметпен 

  айналысуға берілген МФЮ-2 сериялы 

  №0000003 мемлекеттік куәлігі 

 

 

2013 жылғы 25 ақпан 



«Қазақтеңізкөлікфлоты» ұлттық теңіз кеме қатынасы компаниясы» АҚ  

ҚАРЖЫ ЖАҒДАЙЫ ТУРАЛЫ ШОҒЫРЛАНДЫРМА ЕСЕПТЕМЕ 

2012 жылғы 31 желтоқсанға 
мың теңгемен 
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 ескертпе 
2012 жылғы  

31 желтоқсан  
2011 жылғы   

31 желтоқсан  

АКТИВТЕР    

Ұзақ мерзімді активтер    

Негізгі жабдықтар 5 33.203.717 34.782.248 

Материалдық емес активтер 6                           381.219 425.493 
Қауымдастық компанияға тартылған 
инвестициялар   

 
 

Берілген займдар    

Ұзақ мерзімді активтерге көзделген аванс 14 557.662  5.501 

Өзге ұзақ мерзімді активтер                               17.671 17.883 

Пайдаланылуы шектелген ақшалай қаражат 14 47.886 50.065 

  34.208.155  35.281.190 

Ағымдағы активтер    

Тауарлық-материалдық запастар 8 627.030  924.183 
Корпоративтік табыс салығы бойынша  
алдын ала төлемақы  366.872 290.571 

Өзге салықтар бойынша алдын-ала төлемақы        9 334.156 158.048 
Дебиторлық сауда берешегі және өзге  
ағымдағы активтер 10 1.106.488 2.173.208 

Ақшалай қаражат пен оның эквиваленттері 11 2.415.503  2.773.783 

  4.850.049  6.319.793  

Барлығы активтер  39.058.204  41.600.983  

    

КАПИТАЛ ЖӘНЕ МІНДЕТТЕМЕЛЕР    

Капитал    

Жарғылық капитал 12 11.575.721 11.575.721 

Шетелдік валютаны қайта есептеу  
бойынша резерв 

 140.871 107.021 

Бөлінбеген табыс  7.301.624 8.343.942 

Барлығы капитал  19.018.216 20.026.684 

    

Ұзақ мерзімді міндеттемелер    

Қаржылай жалға алу бойынша міндеттемелер 13 619.319 833.723 

Займдар  14 13.889.605 15.316.068 
Мерзімі кейінге қалдырылған табыс салығы 
бойынша міндеттемелер 25 2.006.832 1.764.131 

Резерв 15 28.594 27.818 

Қаржы кепідемесі 26 79.735 97.310 

  16.624.085 18.039.050 

Ағымдағы міндеттемелер     

Қаржылай жалға алу бойынша міндеттемелер 13 246.757 245.292 

Займ 14 2.217.710 1.286.524 

Сауда-саттық және өзге кредиторлық берешек 16 857.003 1.808.023 

Резерв 15  80.360  

Қаржы кепілдемесі 26 39.602 43.980 

Төленуге тиіс өзге салықтар  17 54.831 71.070 

  3.415.903 3.535.249 

Барлығы міндеттемелер  20.039.988 21.574.299 

БАРЛЫҒЫ КАПИТАЛ ЖӘНЕ МІНДЕТТЕМЕЛЕР  39.058.204 41.600.983 

Топ басшылығының атынан қол қойып, бекіткен 

Бас директор   

  М. К. Орманов 

Экономика және қаржы жөніндегі басқарушы директор   

  А. Т. Мұқашев 

Бас  бухгалтер   

   

  Р. Қ. Сәрсекенова 



«Қазақтеңізкөлікфлоты» ұлттық теңіз кеме қатынасы компаниясы» АҚ  

ҚАРЖЫ ЖАҒДАЙЫ ТУРАЛЫ ШОҒЫРЛАНДЫРМА ЕСЕПТЕМЕ 

2012 жылғы 31 желтоқсанға 
мың теңгемен 
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 Ескертпе 2012      2011 

Түсім 18 21.408.420 19.790.513 

  Өзіндік құны 19 (19.587.117) (16.657.821) 

Жалпы табыс  1.821.303 3.132.692 

    

Өзге операциялық кірістер 20 18.437 72.721 

Өзге операциялық шығыстар   (27.841) -  

Сатып өткізу бойынша шығыстар 21 (76.770) (58.905) 

Жалпы және әкімшілік шығыстар 22 (1.324.229) (1.275.470) 

Операциялық кірістер  410.900 1.871.038 

    

Таза оң / (теріс) бағам айырмашылығы   (23.552) (36.933) 

Қаржы кірістері 23 36.796 45.329 

Қаржы шығыстары 24 (985.978) (402.202) 

Қауымдастық компанияның шығындарында үлесі 7 - (28.845) 

    

Табыс салығына дейінгі (шығындар)/кірістер  (561.834) 1.448.387 

    

Табыс салығы бойынша шығыстар 25 (260.545) (105.425) 

Жыл бойынша табыс (шығындар)  (822.379) 1.342.962 

Өзге жиынтық шығындар    

Шетелдік валютаны қайта есептеу  33.850 (10.507) 

Салықты шегергеннен қалған жыл бойынша  
өзге жиынтық табыс / (шығындар)   33.850 (10.507) 

    Салықты шегергеннен қалған жыл бойынша  
жалпы жиынтық табыс (шығындар)                                                                              (788.529) 1.332.455 

 

 

Топ басшылығының атынан қол қойып, бекіткен 

 

Бас директор   

  М. К. Орманов 

   

Экономика және қаржы жөніндегі басқарушы 

директор 

 
 

  А. Т. Мұқашев 

   

Бас  бухгалтер   

  Р. Қ. Сәрсекенова 
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 ескертпе 
Жарғылық 

капитал  

Шетелдік 
валютаны 

 қайта есептеу 
 бойынша 

резерв 

Бөл
інбе
ген  
таб
ыс                                                            

Барл
ығы 

2011 жылғы  
1 қаңтарға   11.575.721 117.528 7.323.739 

 
19.016.988 

Жыл бойынша таза табыс  - - 1.342.962 1.342.962 

Жыл бойынша өзге жиынтық 
шығын  - (10.507) - 

 
(10.507) 

Жалпы жиынтық табыс  - (10.507) 1.342.962 1.332.455 

Дивиденттер 12 - - (322.759) (322.759) 

2011 жылғы  
31 желтоқсанға  11.575.721 107.021 8.343.942 

 
20.026.684 

      

Жыл бойынша таза шығын  - - (822.379)  (822.379) 

Жыл бойынша өзге жиынтық 
табыс  - 33.850 - 

 
33.850 

Жалпы жиынтық шығын  - 33.850 (822.379) (788.529) 

Дивиденттер 12 - - (219.939) (219.939) 

2012 жылғы  
31 желтоқсанға   11.575.721 140.871 7.301.624 

 
19.018.216 

      

    

 

 

Топ басшылығының атынан қол қойып, бекіткен 

 
 

 

Бас директор 

 

 

  М. К. Орманов 

   

Экономика және қаржы жөніндегі басқарушы 
директор 

 
 

  А. Т. Мұқашев 

   

Бас  бухгалтер   

  Р. Қ. Сәрсекенова 
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 Ескертпе 2012 2011 

Операциялық қызметтен ақшалай ағындар:     

Табыс салығына дейін түске кірістер  (шығындар)  (561.834) 1.448.387 

Салық салынғанға дейінгі табысты таза ақша ағындарымен салыстыру үшін түзетулер:    

Тозу және амортизация 5,6 2.056.213 1.399.388  

Негізгі жабдықтардың жылыстауынан түскен кірістер немесе шығындар 5 16.046  - 

Қаржы кірістері 23 (36.796) (45.329) 

Қаржы шығыстары 24 985.978 402.202 

Резерв 15 (80.360) - 

Үмітсіз берешек бойынша резерв 22 41.188 - 

Қауымдас компанияның шығындарында үлесі   28.845 

Операциялық емес баптар бойынша теріс бағамдық айырмашылық  (132.131) (172.763)  

Айналым капиталындағы өзгерістерге дейін операциялық қызметтен  
болған ақшалай қаражаттың қозғалысы   2.288.304 3.060.730 

Тауарлық-материалдық запастардағы өзгерістер   298.329 (75.620) 

Салық бойынша алдын ала төлемақыдағы өзгерістер  (176.108) (156.034) 

Сауда және өзге дебиторлық берешектегі өзгерістер  1.027.058 999.926 

Өзге ұзақ мерзімді активтердегі өзгерістер  212 8.190 

Сауда және өзге кредиторлық берешектегі өзгерістер  (927.412) (1.121.391)  

Төленуге тиіс өзге салықтардағы өзгерістер   (16.239) (94.630) 

Операциялық қызметтен ақшалай қаражаттың түсуі  2.494.144 2.621.171  

Төленген табыс салығы   (94.145) (116.454) 

Алынған проценттер  13.220 1.731 

Операциялық қызметтен тазалай түскен ақшалай қаражат  2.413.219 2.506.448  

    

Инвестициялық қызметтен ақшалай ағындар:    

Негізгі жабдықтарды сатып алу 5 (154.899) (15.916.614) 

Ұзақ мерзімді активтер үшін берілген аванстық төлемдер  (552.161) 79.761 

Негізгі жабдықтарды сатудан болған түсімдер  - 16.214 

Материалдық емес активтерді сатып алу 6 (22.753) (123.175) 

Инвестициялық қызметте тазалай шығысталған ақшалай қаражат  (729.813) (15.943.814) 

    

Қаржы қызметінен болған ақшалай ағындар:    

Қаржылай жалға алу бойынша міндеттемелерді өтеу  (221.086) (551.507) 

Займ түсімдері  557.662 15.302.181 

Өзге займдарды өтеу  (1.356.947) (286.890) 

Төленген пайыздық өсімдер  (817.365) (177.111) 

Төленген дивиденттер  12 (219.939) (322.759) 

Пайдаланылуы шектелген ақшалай қаражаттағы өзгерістер  2.179 2.477 

Қаржы шаруашылығынан ақшалай қаражатты тазалай шығыстау   (2.055.496) 13.966.391 

Ақшалай қаражат пен оның эквиваленттерінің айырбастау бағамдарында болған 

өзгерістердің әсері  13.810 (40.790) 

Ақшалай қаражат пен оның эквиваленттерінде таза ұлғаю/ (төмендеу)  (372.090) 529.025 

Жыл басындағы ақшалай қаражат пен оның эквиваленттері  2.773.783 2.285.548 

Жыл аяғындағы ақшалай қаражат пен оның эквиваленттері 11 2.415.503 2.773.783 

 

 

Топ басшылығының атынан қол қойып, бекіткен 
 

Бас директор   

  М. К. Орманов 

Экономика және қаржы жөніндегі басқарушы 

директор 

 
 

  А. Т. Мұқашев 

   

Бас  бухгалтер   

  Р. Қ. Сәрсекенова 
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1. ЖАЛПЫ АҚПАРАТ 

«Қазақтеңізкөлікфлоты» ұлттық теңіз кеме қатынасы компаниясы» АҚ (бұдан әрі - «Компания») Қазақстан Республикасы 

Үкіметінің 1998 жылғы 4 желтоқсандағы қаулысына сәйкес құрылып, 1998 жылғы 29 желтоқсанда тіркелді. Компания 

Қазақстан Республикасының заңнамасына сай акционерлік қоғам нысанында құрылды. Компания Қазақстан 

Республикасының ұлттық теңіз сауда флотын құру және отандық жүктердің халықаралық теңіз тасымалын ұйымдастыру 

мақсатында құрылды. 

Компанияның тікелей жалғыз акционері - «ҚазМұнайГаз» ұлттық компаниясы» АҚ (бұдан әрі - «ҚМГ ҰК»), ҚМГ ҰК 

акционері - «Самұрық-Қазына» ұлттық әл-ауқат қоры» АҚ болып табылады, ол Қазақстан Республикасы Үкіметінің 

тарапынан бақылауға жатады. 

Осы шоғырландырма қаржы есептілігін Компания мен оның еншілес ұйымдарының (бірлесе «Топ» деп аталатын) 2 

Қосымшада ашып көрсетілген қаржы есептілігі құрайды.  

Топ қызметінің негізгі түрлерінің бірі Солтүстік-Каспий жобасы үшін Каспий теңізінің солтүстік бөлігінде жасанды 

аралдардың құрылысын салу үшін әктасты өндіру және тасымалдау, өзге құрғақ жүктерді тасып шығару, Ақтау портынан 

халықаралық нарыққа теңіз арқылы қазақстандық шикі мұнайды тасымалдау, Қара және Жерорта теңіздерінде шикі 

мұнайды тасымалдау, сондай-ақ сервистік флотпен ұсынылатын қызметтер болып табылады. 

Топтың меншікті флотын сегіз мұнай құю танкері («Алматы», «Астана», «Ақтау», «Атырау», «Орал», «Ақтөбе», «Алтай» 

және «Алатау»), соның ішінде бес сүйреткіш пен өздігінен тиеп-түсіретін сегіз баржа сияқты көмекші кемелер құрайды. 

Компанияның заңды мекен-жайы: Қазақстан Республикасы, 130000, Ақтау қаласы, 13 шағын ауданы, 55 ғимарат, Бизнес 

орталық. 

2012 жылғы 31 желтоқсанда аяқталып отырған Топтың жылдық шоғырландырма каржы есептілігі баспасөз бетінде жария 

ету үшін 2013 жылғы 25 ақпанда Бас директормен, Экономика және қаржы жөніндегі басқарушы директормен және Бас 

бухгалтермен бекітілді. 

2. ҚАРЖЫ ЕСЕПТІЛІГІН ӘЗІРЛЕУ НЕГІЗДЕРІ 

Топтың шоғырландырма қаржы есептілігі Халықаралық қаржы есептілігінің стандарттарына (ХҚЕС) сәйкес Халықаралық 

қаржы есептілігінің стандарттары жөніндегі кеңеспен (ХҚЕС жөніндегі Кеңес) бекітілген редакцияда әзірленді. 

Осы шоғырландырма қаржы есептілігі есеп саясаты мен шоғырландырма қаржы есептілігіне қоса берілген ескертпелерде 

жазып көрсетілгенді қоспағанда, бастапқы құн бойынша бағалау қағидатына сәйкес әзірленді. 

Шетелдік валютаны есептеу 

Функционалдық валюта мен есептілікті беру валютасы 

Топтың әрбір ұйымының осы арнайы мақсаттағы шоғырландырма есептілігіне енгізілген баптары осы ұйымның жеке 

қызметін («функционалдық валюта») жүзеге асыратын негізгі экономикалық ортаның валютасын қолдана отырып, 

бағаланды. Шоғырландырма қаржы есептілігі Топтың функционалдық валютасы әрі есептілікті беру валютасы ретінде 

теңгемен («есептілікті беру валютасы») берілді. 

Шоттардың операциялары мен сальдосы 

Шетелдік валютадағы операциялар операцияны жүзеге асыру күніне алынған валюталық бағамды назарға ала отырып, 

функционалдық валютада есептелді. Осы секілді операцияларды есептеу және аралық қаржы есептілігінің белгіленген 

күніндегі бағам бойынша шетелдік валютадағы монетарлық активтері мен міндеттемелерін есепке алу нәтижесінде 

туындайтын бағам айырмашылығының кірістері мен шығыстары жиынтық табыс туралы аралық шоғырландырма 

есептемесінде көрсетілді. Шетелдік валютадағы тарихи құн негізінде бағаланатын монетарлық емес баптар бастапқы 

мәмілелер жасасу күніне белгіленген қолданыстағы бағам бойынша есептеледі. Әділ құн бойынша бағаланатын 

шетелдік валютадағы монетарлық емес баптар әділ құнын айқындау күніне белгіленген қолданыстағы бағам бойынша 

есептеледі. 

Еншілес ұйымдар 

Функционалдық валютасы есептілікті беру валютасынан ерекше болып келетін (гиперинфляциялық экономиканың 

ешбір валюталық операцияларына тартылмаған) Топтардың бүкіл еншілес ұйымдарының кірістері, шығындары мен 

қаржы ұстанымы есептілік беру валютасымен былайша есептеледі: 

• Қаржы жағдайы туралы қарауға берілген әрбір есептеменің активтері мен міндеттемелері есеп күніне 

жабылған бағам бойынша есептеледі; 

• жиынтық табыс туралы әрбір есептеменің кірістері мен шығыстары орташа бағам бойынша есептеледі 

(орташа бағамның операцияны жүзеге асыру күніндегі бағамның жиынтық тиімділігіне сай ақылға қонымды 

жағдайлардан басқа); бұл жағдайда кірістер мен шығыстар операцияны жүзеге асыру күніне белгіленген 

бағам бойынша есептеледі); 

• барлық бағам айырмашылықтары капиталдың жеке компоненті ретінде мойындалады. 
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Валютаны айырбастау бағамы 

Қазақстан Қор Биржасында («ҚҚБ») белгіленген валютаны айырбастаудың орта безбенделген шамадағы бағамы 

Қазақстан Республикасындағы валютаны айырбастаудың ресми бағамы ретінде қолданылады. 

2012 жылғы желтоқсанның 31-і күніне ҚҚБ белгіленген айырбастау бағасы 1 АҚШ долларына - 150,74 теңге құрады. 

Осы бағам 2012 жылғы желтоқсанның 31-і күніне (2011 жылы: 1 АҚШ долларына 148,40 теңге) АҚШ долларымен 

тұлғаланған монетарлық активтер мен міндеттемелерді есептеу үшін қолданылды. 

Шоғырландыру қағидаттары 

Шоғырландырма қаржы есептілігі топ ішіндегі бүкіл елеулі операцияларды жойғаннан кейін Топтардың және оның 

еншілес ұйымдарының қаржы есептілігін құрайды. Еншілес компаниялар өзара осы Топпен еншілес компанияның Топ 

бақылауына өткен күнінен басталатын оның сатып алынған күнінен бастап толықтай, осы бақылаудың жойылған күніне 

дейін шоғырландырылады. Еншілес компаниялардың қаржы есептілігі бүкіл Топ компанияларының есеп саясатын 

жүйелі қолдану негізінде түптұлға компанияның есеп кезеңі сияқты осы есеп кезеңі бойынша әзірленеді. Бүкіл топ ішкі 

қалдықтар, операциялар, Топ ішкі операцияларды жүзеге асыру нәтижесінде туындайтын пайдаланылмаған кірістер мен 

шығыстар және дивиденттер толықтай алынып тасталды. Қажеттілігіне қарай біркелкілікті қамтамасыз ету үшін есеп 

саясатына тиісті түзетулер енгізілді. 

1 Ескертпеде пысықталғандай осы қаржы есептілігінде толықтай шоғырланған Қазақтеңізкөлікфлоты Лтд. және 

Қазақтеңізкөлікфлоты ЮК Лтд. екі еншілес компанияға бақылауды Компания жүзеге асырады. 

Еншілес ұйымдар мынадай реттілікпен көрсетілді: 

   иелену %  

Компания               Қызмет түрі               Мемлекет       31 
желтоқсан 

2012 

31 
желтоқсан 

2011 

                                                   
Қазақтеңізкөлікфлоты ЛТД 
 
 
 
 

 
 
 
Қазақтеңізкөлікфлоты ЮК 
ЛТД 
 
 
 

 
 
 
Алтай Шиппинг Лтд 
 
 
 
Алатау Шиппинг Лтд 
 

Ақтау портынан халықаралық 

нарыққа теңіз арқылы 

қазақстандық шикі мұнайды 
тасымалдау, шикі мұнайды 

Қара және Жерорта теңіздері 

арқылы тасымалдау 

 
Топқа қызмет көрсететін  

Агент  компания ретінде теңіз 
операцияларын жүргізеді және 
коммерциялық басқару жөніндегі 
келісімдерге сәйкес кірістерді 
түсіреді 
 
Шикі мұнайды және мұнай 
өнімдерін   теңіз арқылы 

халықаралық нарықта тасымалдау 
және меншігіндегі танкерді жалға 
беру 
 
Шикі мұнайды және мұнай 
өнімдерін   теңіз арқылы 
халықаралық нарықта тасымалдау 
және меншігіндегі танкерді жалға 
беру 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Мэн аралы 
 
 
 
Англия және 
Уэльс 
 

 
 

 

 

 

 
 

 

Маршалл 

аралдары 
 
 
Маршалл 
аралдары 
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100 
 
 
 

 
 
 
 

100 
 
 
 

100 

 
 
 
 
 
 

100 
 
 
 

100 
 
 
 

 
 
 
 

100 
 
 
 

100 

     
 

Жаңадан қолданысқа енгізілген және қайта пысықталған стандарттар және оларға түсіндірме беру 

Қайта қабылданған есеп саясаты, төменде көрсетілген стандарттар мен қайта пысықталған стандарттарды және 2012 

жылғы 1 қаңтарда күшіне енген оның түсіндірмелерін қоспағанда, алдыңғы есеп беру жылы қолданылған есеп саясатына 

сәйкес келеді: 

 «Табысқа салынған салық» 12 ХҚЕС түзету - «Төлеу мерзімі кейінге қалдырылған салықтар» - Төлеу 
мерзімі кейінге қалдырылған салықтардың негізін құрайтын активтердің өтемін жүргізу»; 

 «Халықаралық қаржы есептілігінің стандарттарын бастапқы қолдану» 1 ХҚЕС түзету - «Елеулі 
гиперинфляция және алғаш рет ХҚЕС қолданып отырған компаниялар үшін»; 

 «Қаржы құралдары» 7 ХҚЕС түзету «Қаржы құралдары: ақпаратты ашып жария ету» «Танылуын 
тоқтату туралы ақпаратты ашып жария етуге қатысты талаптарды жетілдіру» 
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Стандарттарды қабылдау немесе оларға түсіндірме беру төменде баяндалды: 

«Табысқа салық салу» ХҚЕС 12 түзету – «Төлеу мерзімі кейінге қалдырылған салықтар» - Төлеу мерзімі кейінге 

қалдырылған салықтардың негізінде жатқан активтердің өтемін жүргізу» 

Түзетуде әділ құны бойынша қайта бағаланып отырған инвестициялық жылжымайтын мүлікке қатысты төлеу 

мерзімі кейінге қалдырылған салықтарды айқындау механизміне түсіндірме беріліп отыр. Түзету шеңберінде ХҚЕС 

40 сәйкес бағалауын жүргізу үшін әділ құн үлгісі қолданылып отырған инвестициялық жылжымайтын мүлікке 
қатысты төлеу мерзімі кейінге қалдырылған салықтар жылжымайтын мүліктің баланстық құны оны сату жолымен 

өтелу мүмкіндігіне негізделіп айқындалады.   Бұдан басқа, түзетуге ХҚЕС 16 көрсетілген қайта бағалау үлгісіне 

сәйкес активті сатуға рұқсат ету негізінде ғана амортизациясы жүргізілмейтін активтер бойынша төлеу мерзімі 

кейінге қалдырылған салықты есептеу қажеттілігіне талап қойылады. Түзету 2012 жылғы 1 қаңтардан басталатын 

немесе осы күннен кейін басталған жылдық есеп беру кезеңі үшін күшіне енеді. Түзету қаржы жағдайына, қаржы 

нәтижелеріне немесе Топпен ашып жария етілген ақпаратқа  әсерін тигізбейді.  

«Халықаралық қаржы есептілігінің стандарттарын алғаш рет қолдану» «Елеулі гиперинфляция және ХҚЕС  

алғаш рет қолданып отырған компаниялар үшін бекітілген күндерді алып тастау» 

ХҚЕС жөніндегі Кеңес компанияның гиперинфляция әсерінен функционалдық валютаның аулақ болған кезінде  

қаржы есептілігін ХҚЕС сәйкес қалайша берілетіндігіне түсіндірме берді. Түзету 2011 жылғы 1 шілдеден немесе осы 

күннен кейін басталатын жылдық есеп кезеңдеріне қатысты қолданылады. Түзету қаржы жағдайына, қаржы 

нәтижелеріне немесе Топпен ашып жария етілген ақпаратқа қатысты әсер етпейді.   

«Қаржы құралдары: ақпаратты ашып жария ету» - «Танылуын тоқтату туралы ақпаратты ашып жария етуге 

қатысты талаптарды жетілдіру» 

Түзету табысталған, бірақ танылуы тоқтатылмаған және қаржы есептілігінің пайдаланушылары үшін танылуы 

тоқтатылмаған активтердің өзара байланысты болу сипатын және осыларға сай міндеттемелерді ұғыну мүмкіндігін 

беретін қаржы активтері туралы қосымша ақпаратты ашып жария етуді талап етеді. Бұдан басқа, қаржы есептілігінің 

пайдаланушыларына осы сияқты активтерге компанияның  одан әрі қатысуын және осымен байланысты тәуекелді 

бағалау мүмкіндігін беру мақсатында түзету танылуы тоқтатылған активтерге одан әрі қатысу жағдайы туралы 

ақпаратты ашып жария етуді көздестіреді. Түзету 2011 жылғы 1 шілдеден немесе осы сияқты күннен басталған 

жылдық есеп беру кезеңі үшін өз күшінде енеді. Топтың осы секілдес сипаттамада активтері болмағандықтан, түзету 

қаржы есептілігіне әсерін тигізбеді.  

Жарыққа шыққан, бірақ өз күшіне енбеген стандарттар 

Төменде шығарылған, бірақ Топтың шоғырландырма қаржы есептілігінің жария етіп шыққан күніне өз күшіне 

енбеген стандарттар көрсетіліп отыр. Тізімге Топтың келешекте қолдануды болжап отырған жарыққа шыққан 

стандарттар мен түсіндірмелер енгізілді. Топ осы стандарттарды олардың өз күшіне енген күнінен бастап қолдануға 

ниет білдірді.   

«Қаржы есептілігі: ақпаратты беру» - «Өзге жиынтық табыс баптарын беру» ХҚЕС 1 Түзету 

ХҚЕС 1 жасалған түзету өзге жиынтық табыс құрамында беріліп отырған баптар топтамасына өзгерістер енгізеді. 

Кірістер немесе шығындар құрамына белгілі бір сәтінде келешекте қайта жіктелуі ықтималды баптар (мәселен, 

белгіленіп отырған төлемдермен қоса, жоспар бойынша өзекті кірістер мен шығыстар және жер телімдері мен 

ғимараттарды қайта бағалау) ешқашан қайта жіктелмейтін (мәселен, таза инвестицияларды хеджерлеуден түскен таза 

табыс, шетелдік бөлімшелердің есептілігін қайта есептеу жағдайындағы бағам айырмашылықтары, ақшалай 

ағындарды хеджерлеудің таза өзгерістері және сауда-саттық үшін қолда бар қаржы активтері бойынша таза шығыстар 
мен кірістер) баптардан бөлек берілуге тиіс. Түзету тек қана табысталу жағдайына әсерін тигізеді және Топ 

қызметінің қаржы жағдайын немесе қаржы нәтижелерін қозғамайды. Түзету 2012 жылғы 1 шілдеден немесе осы 

күннен кейін басталатын жылдық есеп беру кезеңдері үшін өз күшіне енеді, демек, Топтың өз күшіне енген күнінен 

кейін түзіп жасалған алғашқы қаржы есептілігіне қатысты қолданылады.  

«Қызметкерлерді сыйықалау» 19 ХҚЕС (жаңа редакцияда) 

ХҚЕС жөніндегі кеңес 19 ХҚЕС жасалған  бірқатар түзетулерді жариялады. Олар негізін құраған өзгерістерден бастап 

(мәселен, дәліз механизмін алып тастау және жоспар активтерінің күтілген кірістері деген ұғымнан аулақ болу) 

кәдуілгі түсіндірмелер мен қалыптасқан тұжырымдардың өзгеруіне  дейін құбылып отырады. Осы стандартты 

қолдану топтың қаржы жағдайына әсерін тигізбейді. Стандарттың жаңа редакциясы 2013 жылғы 1 қаңтардан 

басталатын жылдық есеп беру кезеңдері үшін күшіне енеді.  
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«Қауымдастық компанияларға және бірлескен кәсіпорындарға инвестицияларды тарту» 28 ХҚЕС (2011 жылғы 

редакцияда) 

«Бірлескен қызмет туралы келісім» 11 ХҚЕС және «Басқадай компанияларда қатысу үлесі туралы ақпаратты ашып 

жария ету» 12 ХҚЕС жарияланғаннан кейін 28 ХҚЕС - «Қауымдастық компанияларға және бірлекскен 

кәсіпорындарға инвестицияларды тарту» 28 ХҚЕС деп жаңадан атауын алды және қатысу үлесінің әдісін тек қана 
қауымдастық компанияларға қатысты емес, сондай-ақ бірлескен кәсіпорындарға инвестицияларды тартуға қатысты 

қолданылуын баяндап отыр. Стандарт жаңа редакцияда 2013 жылғы 1 қаңтардан басталатын жылдық есеп беру 

кезеңдері үшін күшіне енеді.  

«Қаржы активтерін және қаржы міндеттемелерін өзара есепке алу» 32 ХҚЕС жасалған түзету 

Осы түзетулер шеңберінде «өзара есепке алуды жүзеге асыруға қазіргі уақытта заңды белгіленген құқыққа ие болады» 

сөз тіркесінің мәніне түсіндірме беріліп отыр. Түзетулер бір уақытта болмайтын жалпы төлемдер механизмін 

пайдалану шеңберінде есептесу жүйесіне (бірыңғай клирингтік орталық сияқты жүйелер) қатысты 32 ХҚЕС өзара 

есепке алу өлшемдерін қаншалықты дұрыс қолдану қажеттілігін баяндайды. Осы түзетулер Топ қызметінің қаржы 

жағдайына немесе қаржы нәтижелеріне әсерін тигізбейді деп жорамалданады. Түзетулер 2014 жылғы 1 қаңтардан 

басталатын жылдық есеп беру кезеңдері үшін күшіне енеді.  

«Мемлекетпен берілетін займдар» 1 ХҚЕС жасалған түзетулер 

Осы түзетулерге сәйкес ХҚЕС алғаш рет қолданып отырған компаниялар «мемлекеттік субсидияларды есепке алу 
және мемлекеттік көмек туралы ақпаратты ашып жария ету» 20 ХҚЕС талаптары мемлекет тарапынан берілген ХҚЕС 

займдарына өту күніне қатысты перспективалы қолданылуға тиіс. Компаниялар мемлекет тарапынан берілген 

займдарға қатысты егер, осы сияқты займды бастапқы есепке алу сәтінде қажетті ақпарат болған жағдайда, 9 ХҚЕС 

және 20 ХҚЕС талаптарын ретроспективалық қолдану туралы шешімді қабылдауы мүмкін. ХҚЕС алғаш рет қолданып 

отырған компаниялардың осы артықшылық жағдайының арқасында олар нарықтық бағадан төмен мөлшерлеме 

бойынша мемлекет тарапынан бұдан бұрын берілген займдарды ретроспективалық бағалаудан босатылады. Түзету 

2013 жылғы 01 қаңтардан басталатын жылдық есеп беру кезеңдеріне қатысты күшіне енеді. Түзету Топтың қаржы 

есептілігіне әсерін тигізбейді.  

«Ақпаратты ашып жария ету – қаржы активтері мен қаржы міндеттемелерін өзара есепке алу» 7 ХҚЕС 

жасалған түзету 

Осы түзетулерге сәйкес компаниялар өзара есепке алуды жүзеге асыру және тиісінше келісімдерді жасасу 
құқықтарына ие болу туралы ақпаратты ашып жария етуге міндетті (мәселен, қамтамасыз етуді беру туралы келісім). 

Осы сияқты талаптардың қойылуына байланысты пайдаланушылар өзара есепке алу келісімінің компанияның қаржы 

жағдайында тигізетін әсерін бағалау үшін қажетті ақпаратқа ие болады.  

Ақпаратты ашып жария етуге қатысты жаңа талаптар «Қаржы құралдары: ақпаратты беру» 32 ХҚЕС сәйкес өзара 

есепке алынатын бүкіл танылып отырған қаржы құралдарына қатысты қолданылады.  Сонымен қатар, ақпаратты 

ашып жария етуге қатысты талаптар өзара есепке алудың заңды түрде бекітілген негізгі келісімінің немесе 32 ХҚЕС 

сәйкес өзара есепке алуға жататындығына не жатпайтындығына байланысты болмайтын осыған ұқсас келісімнің мәні 

болып табылатын мойындалған қаржы құралдарына қатысты қолданылады. Түзетулер Топ қызметінің қаржы 

жағдайына немесе нәтижелеріне әсер етпейді. Түзетулер 2013 жылғы 1 қаңтардан басталатын жылдық есеп беру 

кезеңдеріне қатысты күшіне енеді.  

«Қаржы құралдары: жіктеу және бағалау»    

39 ХҚЕС алмастыру бойынша ХҚЕС жөніндегі кеңес жобасының бірінші кезеңінің нәтижелері бойынша жарыққа 

шыққан 9 ХҚЕС 39 ХҚЕС белгіленіп отырғандай қаржы активтерін және қаржы міндеттемелерін жіктеуге және 

оларға баға беруге қатысты қолданылады. Әуел баста стандарт 2013 жылғы 01 қаңтарда немесе осы күннен кейін 

басталатын жылдық есеп беру кезеңдеріне қатысты күшінде болатындығы жорамалданған болатын, бірақ 2011 жылғы 

желтоқсанда басып шығарылған «9 ХҚЕС міндетті қолданып бастау күні және ақпаратты ашып жария етудің өтпелі 

талаптары» 9 ХҚЕС жасалған Түзетулердің жарыққа шығуының нәтижесінде   міндетті қолданып бастау күні 2015 

жылғы 01 қаңтар күніне кейінге қалдырылды. ХҚЕС жөніндегі Кеңес кезекті кезеңдердің барысында қаржы 

активтерін хеджерлеу және олардың құнсыздануын есепке алу жағдайын пысықтамақ. 9 ХҚЕС бірінші кезеңін 

қолданып бастау Топтың қаржы активтерін жіктеуге және оларды бағалауға әсерін тигізеді, бірақ қаржы 

міндеттемелерін жіктеуге және оларды бағалауға әсер етпейді. Соңғы көрінісінде Топ осы стандарттың қаржы 

есептілігінің сомасына тигізетін әсерін және жарыққа шыққаннан кейінгі басқадай жоба кезеңдерімен өзара үйлесімді 

болуын бағалайды.  
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«Шоғырландырма қаржы есептілігі»  ХҚЕС 10, «Жеке қаржы есептілігі» 27 ХҚЕС 10 ХҚЕС «Шоғырландырма және 

жеке қаржы есептілігі» 27 ХҚЕС шоғырландырма қаржы есептілігіндегі есепке алу жағдайының пысықталған 

бөлігін алмастырады. Сондай-ақ, стандарт «Шоғырландыру – арнайы мәніндегі компаниялар»  ПКИ-12  

Түсіндірмесінде пысықталған мәселелерді сөз қылады. 10 ХҚЕС арнайы мәнге ие  компанияларды қоса алғанда бүкіл 

компанияларға қатысты қолданылатын бірыңғай бақылау моделін көздестіреді. 10 ХҚЕС стандартымен енгізілгелі 
отырған өзгерістер қайсы компаниялардың бақыланып отырғанын айқындаған кезінде  басшылықтан пайымдаудың 

неғұрлым елеулі көлемін талап етеді, демек 27 ХҚЕС талаптарының қолданылған жағдайына қарағанда, түптұлға 

компаниямен шоғырлануға тиіс болады. Алдын ала жүргізілген талдау 10 ХҚЕС қазіргі уақытта Топтың қолда бар 

инвестицияларына әсер етпейтіндігін көрсетіп отыр. Стандарт 2013 жылғы 1 қаңтардан басталатын жылдық есеп беру 

кезеңдеріне қатысты қолданылады.  

«Бірлескен қызмет келісімі» 11 ХҚЕС 

11 ХҚЕС «Бірлескен қызметке қатысу» 31 ХҚЕС және «Бірлесе бақыланатын компаниялар – қатысушылардың 

монетарлық емес салымдары» ПКИ-13 Түсіндірмесін алмастырады. 11 ХҚЕС бірлесе бақыланатын компанияларды 

барабар шоғырландыру әдісімен есепке алу мүмкігдігін бермейді. Бұның орнына бірлескен компаниялардың 

айқындамасын қанағаттандыратын бірлесе бақыланатын компаниялар қатысу үлесінің әдісімен назарға алынады. 

Стандарт 2013 жылғы 1 қаңтардан немесе осы күннен кейін басталатын жылдық есеп беру кезеңдеріне қатысты 

қолданылады. Осы стандартты қолдану Топтың қаржы жағдайына әсер етпейді.  

«Басқадай компаниялардың қатысу үлесі туралы ақпаратты ашып жария ету» 12 ХҚЕС  

12 ХҚЕС шоғырландырма қаржы есептілігі бөлігінде 27 ХҚЕС бұдан бұрын көздестіріліп отырған ақпаратты ашып 

жария етудің бүкіл талаптарын, сондай-ақ 31 ХҚЕС және 28 ХҚЕС бұдан бұрын көзделген  ақпаратты ашып жария 

етудің бүкіл талаптарын қамтиды.  Ақпаратты ашып жария етуге  қойылатын осы талаптар компаниялардың еншілес 

компанияларға қатысу үлестеріне, қауымдастық және құрылымдалған бірлескен қызметке қатысты қойылады. 

Сонымен қатар, ақпаратты ашып жария етуге қатысты бірқатар жаңа талаптар қолданысқа енгізіледі, алайда 

стандартты қолдану Топ қызметінің қаржы жағдайына немесе қаржы нәтижелеріне әсер етпейді. Стандарт 2013 

жылғы 01 қаңтардан басталатын жылдық есеп беру кезеңдеріне қатысты қолданылады. 

«Әділ құнды бағалау» 13 ХҚЕС  

13 ХҚЕС ХҚЕС сәйкес әділ құнды бағалауға қатысты бүкіл нұсқауларды бір стандартта біріктіріп отыр. 13 ХҚЕС 

компанияның әділ құнды қолдануға міндетті болатын жағдайларға өзгерістерді енгізбейді, ол әділ құнды қолдануды 

талап ететін немесе рұқсат етілген ХҚЕС сәйкес әділ құнды бағалауға қатысты нұсқауларды береді.  

Қазіргі уақытта осы стандартты қолдану Топ қызметінің қаржы жағдайына және қаржы нәтижелеріне тигізетін әсерін 

бағалайды, алайда алдын ала жүргізілген талдау осы стандартты қабылдаудан туындайтын салдардың елеулі 

болмайтындығын көрсетіп отыр. Стандарт 2013 жылғы 01 қаңтарда басталатын жылдық есеп беру кезеңдеріне 

қатысты қолданылады.  

«Ашық әдіспен игерілген кен орындарын пайдалану кезеңі ішінде аршу жұмыстары бойынша шығындар» IFRIC 

Түсіндірмесі 

Осы Түсіндірме ашық әдіспен игерілген кен орындарын пайдалану кезеңі ішінде шлак түрлерін жою (аршу 

жұмыстары) бойынша шығындарға қатысты қолданылады. Түсіндірмеде аршу жұмыстарының пайдасын есептеу әдісі 

пысықталды. Түсіндірме 2013 жылғы 01 қаңтардан немесе осы күннен кейін басталатын есеп беру кезеңдеріне 

қатысты қолданылады. Осы Түсіндірме Топтың қаржы есептілігіне әсер етпейді.  

ХҚЕС жетілдіру 

ХҚЕС жыл сайынғы жетістіктер (2012 жылғы мамыр) 

«Халықаралық қаржы есептілігінің стандарттарын бастапқы қолдану» 1 ХҚЕС 

Осы жетістік кейінгі уақытта ХҚЕС қолдануды кейіннен тоқтатқан және есептілікті ХҚЕС сәйкес қайтара түзіп жасау 

шешіміне келген немесе түзіп жасауға міндетті 1 ХҚЕС екінші қолдануға құқылы болады. Егер 1 ХҚЕС екінші  

қайтара қолданылмаған жағдайда, компания ХҚЕС ешуақытта қолдануды тоқтатпаған компания ретінде қаржы 

есептілігін ретроспективалы қайта есептейді.  

«Қаржы есептілігін беру» 1 ХҚЕС 



«Қазақтеңізкөлікфлоты» ұлттық теңіз кеме қатынасы компаниясы» АҚ 
ШОҒЫРЛАНДЫРМА ҚАРЖЫ ЕСЕПТІЛІГІНЕ ЖАСАЛҒАН ЕСКЕРТПЕЛЕР (жалғасы) 
Мың теңгемен 

13 

 

 

Осы жетістік негізгі жабдықтарға берілген айқындаманы қанағаттандыратын запастардың негізгі босалқы бөлшектері 

мен қосалқы жабдықтары болып табылмайтындығына түсіндірме береді.  

«Қаржы құралдары: ақпаратты беру» 32 ХҚЕС 

Осы жетістік акционерлердің пайдасына төленетін төлемдерге қатысты табысқа салынған салық «Табысқа салынған 

салық» 12 ХҚЕС сәйкес назарға алынады.  

«Аралық қаржы есептілігі» 34 ХҚЕС 

Осы жетістік сегмент міндеттемелері туралы ақпаратты ашып жария етуге қатысты қойылатын талаптармен қоса 

аралық қаржы есептілігіндегі сегмент активтерінің жалпы сомасы туралы ақпаратты ашып жария етуге қатысты 

талаптарды сәйкестендіреді. Осы түсіндірмеге сәйкес аралық қаржы есептілігіндегі ақпаратты ашып жария ету 

жылдық қаржы есептілігіндегі ақпаратты ашып жария ету жағдайына сәйкес келуге тиіс.   

Осы жетістік 2013 жылғы 01 қаңтардан басталатын жылдық есеп беру кезеңдеріне қатысты күшінде енеді.  

Негізгі жабдықтар 

Негізгі жабдықтар жинақталған тозу және құнсыздану бойынша жинақталған шығыдарды шегергеннен қалған 

бастапқы құн бойынша көрсетіледі. Негізгі жабдықтардың бастапқы құнына сатып алу құны, соның ішінде импорттық 

баждар мен өтемі жүргізілмейтін салықтар, сондай-ақ активтерді жұмыс қалпына келтіру және оны пайдаланудың 

жорамалды жеріне дейін жеткізуімен байланысты кез келген тікелей шығындар қосылды.  

Тозу негізгі жабдықтардың жарамдылық мерзімін есепке ала отырып, тікелей әдіспен есептеледі. Кейбір активтердің 

есепті тиімді жарамдылық мерзімі мынадай реттілікпен берілді: 

Тиімді жарамдылық мерзімі 

(жыл есебімен) 

Ғимараттар мен құрылыстар                                                                                                               8-50 

Машиналар мен жабдықтар                                                                                                                   15 

Көлік құралдары                                                                                                                                  7-25 

Өзгесі                                                                                                                                                   1-7 

Жер амортизацияланбайды. 

Активтердің сатылған немесе есептен шығарылған жағдайында олардың құны мен жинақталған тозуы есептіліктен 

алынады, ал олардың жылыстауы нәтижесінде туындайтын кез келген кірістер немесе шығындар жиынтық табыс 

туралы шоғырландырма есептемеде көрсетіледі. 

Негізгі жабдықтарды пайдалануға бергеннен кейінгі жөндеуге, қызмет көрсетуге және күрделі жөндеуге жұмсалған 

шығындар, әдетте, осы шығындардың туындаған кезеңі ішіндегі шығыстарға жатады. Негізгі жабдықтарды бастапқы 

бағаланған көрсеткіштерінен (тиімді жарамдылық қызметін, қуатын және т.б. ұлғайту) асыра пайдаланудан келешекте 

күтілетін экономикалық пайданың ұлғаюына әкеліп соқтыратын шығындар негізгі жабдықтардың қосымша құны 

ретінде капиталдандырылады.  

Негізгі жабдықтардың жою құны, тиімді жарамдылық мерзімі және тозуды есептеп шығару әдісі әрбір қаржы 

жылының соңында қайта қаралады және қажет болған жағдайда, оларға перспективалы түзетулер енгізіледі. 

Құрылыс салу процесінде аяқталмаған құрылыс, машиналар мен орнатылғалы отырған жабдықтар негізгі жабдықтар 

ретінде көрсетіледі. Аяқталған құрылысқа құрылыстың өзіндік құны, жабдықтар және өзге тікелей шығындар 

қосылды. Құрылысы аяқталмаған құрылыстың амортизациясы осы сияқты активтердің құрылысы аяқталуымен 

басталады.  

Материалдық емес активтер 

Топтың бүкіл материалдық емес активтері белгілі бір  тиімді жарамдылық мерзіміне ие болады және оған, сайып 

келгенде, капиталдандырылған программалық жасау қосылады. Сатып алынған программалық жасау оны сатып алуға 

және қатарға қосып, пайдалануға беруге жұмсалған шығындар сомасының есебімен капиталдандырылады.  
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Материалдық емес активтер басшылықпен 3 жылдан 10 жылға дейін деп бағаланған олардың тиімді пайдаланылу 

мерзімі ішінде тікелей әдіспен амортизацияланады.  

Құнсызданған жағдайында материалық емес активтердің баланстық құны есептен оның неғұрлым жоғары шамасына 

дейін есептеп шығарылады: сатуға жұмсалған шығындарды шегергеннен қалған оларды пайдалану құнынан және әділ 

құнынан. 

Қауымдастық қомпанияға инвестицияларды тарту 

Топтың өзінің қауымдастық компаниясына, яғни Топпен елеулі әсер ететін компанияға  инвестицияларды тарту 

қатысу үлесінің әдісімен есептеп шығарылады. 

Қатысу үлесінің әдісіне сәйкес қауымдастық  компанияға тартылатын инвестициялар алғашқы рет бастапқы құны 

бойынша мойндалады. Инвестициялардың баланстық құны кейіннен ұлғаяды немесе сатып алынған күнінен кейін 

туындайтын қауымдастық компанияның таза активтерінің өзгерістерінде Топ үлесін мойындау салдарынан 

төмендейді.   Қауымдастық компанияға тиісті гудвил инвестициялардың баланстық құнына енгізіліп, 

амортизацияланбайды, сондай-ақ құнсыздану мәніне жекеше тексеруге жатпайды. 

Жиынтық табыс туралы есептеме қауымдастық компания қызметінің қаржы нәтижелерінде  Топтың үлесін көрсетеді. 

Егер қауымдастық компанияның капиталында тікелей танылған өзгерістердің орын алған жағдайында, Топ осы 

сияқты өзгерістегі өз үлесін мойындайды және осының капитал өзгерістері туралы есептемеде қаншалықты 

қолданылатын фактісін жария етеді. Сатып өткізілмеген Топ және қауымдастық компания арасында жүргізілген 
операциялары бойынша туындайтын табыс пен шығын Топтың қауымдастық компаниядағы қатысу үлесіне ие болу 

деңгейінде алынып тасталады.  

Топтың қауымдастық компанияның табысы мен шығындарында үлесі тікелей жиынтық табыс туралы есептемеде 

берілді. Ол салық салуды және қауымдастық компанияның еншілес компанияларындағы бақыланбайтын қатысу 

үлесін есепке алғаннан кейінгі табысты немесе шығындарды білдіреді. Қауымдастық компанияның қаржы есептілігі 

Топтың қаржы есептілігі түзіп жасалған есеп беру кезеңі ішінде түзіп жасалады. Қажет болған жағдайда есеп 

саясатын Топтың есеп саясатына сәйкес келтіру мақсатында оған тиісті түзетулер енгізіледі.   

Қатысу үлесінің әдісі қолданылғаннан кейін Топ қауымдастық компанияға тартылған инвестициялары бойынша 

құнсызданудан болған қосымша шығындарды мойындау қажеттілігін айқындайды. Топ әрбір есеп беру күніне 

қауымдастық компанияға тартылған инвестициялардың құнсыздануының объективті айғақтарының болуын 

белгілейді. Осы сияқты айғақтардың болған жағдайында, Топ құнсыздану сомасын қауымдастық компанияның өтемі 
жүргізілетін құны мен оның баланстық құнының арасындағы айырмашылық есебінде есептеп шығарады және осы 

соманы жиынтық табыс туралы есептемеде «Қауымдастық компанияның табысындағы үлесі» бабы бойынша 

мойындайды.  

Қауымдастық компанияның алдында елеулі әсерін жоғалтқан жағдайда, Топ қалған инвестицияларды әділ құны 

бойынша бағалап, мойындайды. Қауымдастық компанияның елеулі әсерін жоғалтқан сәтіне баланстық құны мен 

қалған инвестициялардың әділ құнының және құрамынан шығып кетуден түскен түсімдердің арасындағы 

айырмашылық табыс немесе шығындар құрамында мойындалады.  

Операциялық жалға алу  

Топтың меншіктену құқығынан туындайтын елеулі тәуекел мен пайданың жалға алушыдан Топқа өтуін 

көздестірмейтін  жалгерлік шарт бойынша жалға алушы болған жағдайларында жалгерлік төлемдердің жалпы сомасы, 

соның ішінде жалгерлік шартының бұзылуына орай күтілетін төлемдер бүкіл жалгерлік мерзім ішінде жиынтық табыс 

туралы шоғырландырма қаржы есептілігінде көрсетіледі.     

Қаржылай жалға алу 

Топқа меншіктену құқығымен байланысты бүкіл елеулі тәуекел мен табыстың берілуімен Топтың  жалгерлік шарт 

бойынша жалға алушы болып табылған жағдайларында жалға алынған активтер жалға беріліп басталған күніне негізгі 

жабдықтардың құрамында мыналардың: жалға алынған активтердің әділ құны мен ең төмен жалгерлік төлемдер 

құнының төмен болуына қарай көрсетіледі. Әрбір жалгерлік төлем сомасы міндеттемелердің өтемі жүргізілетін 

сомасы мен қаржы шығыстарының арасында қаржылай жалға алу бойынша берешектің өтемі жүргізілмеген қалдық 

сомасына есептелген пайыздық мөлшерлеменің тұрақты шамасын қамтамасыз ететіндей бөлінеді. Болашақтағы 

қаржы шығыстарын шегергеннен қалған тиісінше жалгерлік міндеттемелер займ қаражатының құрамына қосылды. 

Жалгерлік төлемдер құрамындағы пайыздық өсімді төлеу шығындары тиімді пайыздық мөлшерлеме әдісі бойынша 

жиынтық табыс туралы шоғырландырма қаржы есептемесінде жалгерлік мерзім ішінде көрсетіледі. Қаржылай жалға  
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алу шарттары бойынша сатып алынған активтер оларды тиімді пайдалану мерзімі немесе егер, ол мейлінше қысқа 

егер, Топ жалгерлік мерзімнің аяқталған сәтіне осы активті меншіктену құқығына ие болатындығына жеткілікті 

деңгейде сенімді болмаса, жалгерлік мерзім ішінде амортизацияланады.  

Салықтар  

Ағымдағы табыс салығы 

Ағымдағы және алдыңғы кезеңге жататын ағымдағы табыс салығы бойынша активтер мен міндеттемелер өтемінің 

жүргізілуі немесе салық органдарына төленуі күтіліп отырған сома бойынша бағаланады. Осы соманы есептеп 

шығару үшін есеп беру күніне әрекет еткен немесе нақтылы заңмен бекітілген салық мөлшерлемелері мен салық 

заңнамасы қолданылды. 

Төлеу мерзімі кейінге қалдырылған табыс салығы 

Төлеу мерзімі кейінге қалдырылған салық міндеттемелер әдісі бойынша активтер мен міндеттемелердің салық базасы 

және шоғырландырма қаржы есептілігінің мақсаттары үшін олардың баланстық құны арасындағы есеп беру күнінен 

уақыт айырмашылығы бойынша есепке алынады.  

Төлеу мерзімі кейінге қалдырылған табыс салығы бойынша міндеттемелер бүкіл салық салуға жататын уақыт 

айырмашылығы бойынша: 

 Төлеу мерзімі кейінге қалдырылған табыс салығы бойынша міндеттеме гудвилл амортизациясы 
немесе активті немесе кәсіпорындарды біріктіру болып табылмайтын мәміле міндеттемесін 
бастапқы мойындау нәтижесінде туындап отырған және мәміле жасақан сәтінде бухгалтерлік 
табысқа да салық салынатын табысқа немесе шығындарға да әсерін тигізбейтін жағдайды 
қоспағанда; 

 Уақыт айырмашылықтарын кері шегеру мерзімі бақылануы мүмкін және уақыт айырмашылықтары 
болашақта кері шегерілмеу ықтималдығына ие жағдайларды қоспағанда, еншілес ұйымдарға, 
қауымдастық компанияларға инвестицияларды тартумен және бірлескен кәсіпорындарға қатысу 
үлесімен байланысты болатын салық салынатын уақыт айырмашылықтарына қатысты танылады.  

Төлеу мерзімі кейінге қалдырылған табыс салығы бойынша активтер бүкіл есептеп шегерілетін уақыт 

айырмашылықтары, пайдаланылмай кейінге қалдырылған салық активтері мен пайдаланылмаған салық 

шығындары бойынша   осының есебінен есептеліп шегерілетін уақыт айырмашылықтары, пайдаланылмаған 

салық активтері  және пайдаланылмаған салық шығындары қолданылуы мүмкін салық салынатын кірістерге 

қолжетімді болу ықтималдығы көлемінде: 

 Уақыт айырмашылықтарына жататын төлеу мерзімі кейінге қалдырылған табыс салығы бойынша 
активтер активті немесе кәсіпорындарды біріктіру болып табылмайтын мәміле міндеттемесін 
бастапқы мойындау нәтижесінде туындап отырған және мәміле жасақан сәтінде бухгалтерлік 
табысқа да салық салынатын табысқа  немесе шығындарға да әсерін тигізбейтін жағдайды 
қоспағанда; 
 

 еншілес ұйымдарға, қауымдастық компанияларға инвестицияларды тартумен және бірлескен 
кәсіпорындарға қатысу үлесімен байланысты шегеруге жататын уақыт айырмашылықтарына 
қатысты төлеу мерзімі кейінге қалдырылған салық активтері уақыт айырмашылықтары болашақта 
шегерілуі және осының есебінен уақыт айырмашылықтары салық салынатын кірістерге қолжетімді 
болу ықтималдығы көлемінде танылады.  

Төлеу мерзімі кейінге қалдырылған табыс салығы бойынша баланстық құнын шолу әрбір есеп беру күніне жүргізіледі 

және төлеу мерзімі кейінге қалдырылған табыс салығы бойынша бүкіл активті немесе оның ішінара бөлігін сатып 

өткізу үшін салық салынатын табыстың  жеткілікті деңгейде қолжетімді болу ықтималдығы бұдан әрі оның болмаған 

көлеміне қарай төмендейді. Төлеу мерзімі кейінге қалдырылған табыс салығы бойынша танылмаған активтер әрбір 

есеп беру күніне қайта бағаланады және болашақта салық салынатын табыс төлеу мерзімі кейінге қалдырылған 

активті қалпына келтіру ықтималдығының болу деңгейіне қарай танылады.  
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Төлеу мерзімі кейінге қалдырылған табыс салығы бойынша активтер мен міндеттемелер салық мөлшерлемесі 

бойынша бағаланып, олар әрекет үстіндегі немесе есеп беру күніне заңды бекітілген салық мөлшерлемесінің негізінде 

болжаммен активтің сатып өткізілген немесе міндеттемелердің өтеліп болған кезеңі ішінде қабылданады.  

Тікелей капиталда танылған баптарға енгізілген төлеу мерзімі кейінге қалдырылған табыс салығы капиталда 

мойындалады.  

Төлеу мерзімі кейінге қалдырылған табыс салығы бойынша активтер мен міндеттемелер ағымдағы салық 

міндеттемелеріне қарсы ағымдағы салық активтерін есепке алуға заңды, заңды тұрғыдан жарамды құқықтарға ие 

болған жағдайында есепке алынуы мүмкін және төлеу мерзімі кейінге қалдырылған активтер салық салынатын 

болмашы бір кәсіпорынға және болмашы бір салық органына қатысты болады. 

Қосылған құн салығы (ҚҚС) 

Сатуға қатысты ҚҚС  салық органына клиенттерге тауарлар мен қызмет көрсетулердің жеткізілімін жүргізу 

жағдайында төленуге тиіс. Төлемі жүргізілген ҚҚС әдетте  ҚҚС бойынша салық фактура-шоты алынғаннан кейін 

алынған ҚҚС есебінен өтеледі. Салық органдары сатып өткізу және сатып алу бойынша ҚҚС нетто негізінде  есепке 

алуға жол береді. Сатуға және сатып алуға қатысты ҚҚС қаржы жағдайы туралы шоғырландырма есептемеде нетто 

негізінде мойындалады.  

Тауарлық-материалдық запастар 

Тауарлық-материалдық запастар неғұрлым төмен екі шамада: сатудың өзіндік құны мен таза бағасымен есепке 
алынады. Запастардың өзіндік құны орташа бағаланған құн әдісі бойынша айқындалады. Жылдық өнімнің өзіндік 

құны және аяқталмаған өндіріске шикізат пен материалдардың құны, өндірістік қызметкерлерге еңбекке ақы төлеу 

шығындары мен өзгедей тікелей шығындар, сондай-ақ өндірістік жүкқұжаттарының тиісінше үлесі қосылды және 

оған займ қаражаты бойынша шығыстар қосылмайды. Сатудың таза бағасы – бұл кәдуілгі қызмет процесінде 

өндірістің аяқталуына арналған шығыстар мен  сату бойынша шығыстарды шегергеннен қалған ықтималды сатудың 

есеп бағасы. 

Ақшалай қаражат және оның эквиваленттері  

Ақшалай қаражат пен оның эквиваленттері кассалық қолма-қол ақшаны, ағымдағы банкі шоттарында орналасқан 

ақшалай қаражатты және өтеу мерзімі кем дегенде үш ай құрайтын қысқа мерзімді депозиттерді білдіреді. 

Айырбастау операцияларына белгіленген шектеулер бойынша ақшалай қаражат пен оның эквиваленттерінің 

қалдықтары немесе міндеттемелерді өтеу үшін қолдану ең аз дегенде есеп беру күнінен кейінгі он екі ай ішінде өзге 

ұзақ мерзімді активтердің құрамына қосылады. 

Қаржы активтері  

Бастапқы танылуы және баға беру  

39 ХҚЕС іс-әрекеті саласындағы қаржы активтері табыс немесе шығындар арқылы әділ құн бойынша қайта 

бағаланатын тиісінше қаржы активтері; займдар мен дебиторлық берешек; орны толтырылғанға дейін ұстап 

қалынатын инвестициялар; сату үшін қаржы активтері; тиімді хеджерлеу кезінде құрал ретінде айқындалған 

өндірістік құралдар ретінде жіктеледі. Топ өзінің қаржы активтерін олардың бастапқы мойындалған жағдайында 

жіктейді.  

Қаржы активтері олармен мәміле бойынша тікелей шығындармен байланысты табыс не болмаса шығындар арқылы 

әділ құн бойынша бағаланатын инвестициялардың ұлғайған жағдайында әділ құн бойынша мойындалады.  

Нақтылы нарықта қабылданған («стандартты талаптармен» белгіленген сауда-саттық) заңнамамен немесе 
ережелермен белгіленіп отырған мерзімде активтердің жеткізілімін жүргізуді талап ететін қаржы активтерін сатып 

алу немесе сату бойынша бүкіл мәмілелер мәміленің жасасқан күніне, яғни Топтың активті сатып алуға немесе сатуға 

міндеттеме алған күнінен бастап мойындалады.  

Топтың қаржы активтеріне ақшалай қаражат пен оның эквиваленттері, берілген займдар, сондай-ақ дебиторлық 

берешек қосылды.  

Кейінгі бағалау  

Қаржы активтерін кейінгі бағалау олардың жіктеліміне былайша байланысты болады: 
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«Табыс немесе шығындар арқылы әділ құн бойынша қайта бағаланатын қаржы активтері» санатына сауда-саттыққа 

көзделген қаржы активтері және бастапқы танылған жағдайында табыс немесе шығындар арқылы әділ құны бойынша 

қайта бағаланатын санатқа жататын қаржы активтері қосылды. Қаржы активтері егер, олар жақын болашақта сату 

мақсатында сатып алынған жағдайында сауда-саттыққа көзделген қаржы активтері ретінде жіктеледі. Осы санатқа 

Топтың шарт бойынша тараптардың бірі болып табылатын, 39 ХҚЕС айқындалғандай хеджерлеу операциясында 
хеджерлеу құралдары ретінде айқындалмаған туынды құралдары қосылды. Жеке құрама туынды құралдарын қоса 

алғанда, туынды құралдар олардың тиімді хеджерлеу құралдары ретінде айқындалған жағдайын қоспағанда, сауда-

саттыққа көздестірілген ретінде жіктеледі. Табыс немесе шығындар арқылы әділ құны бойынша қайта бағаланатын 

қаржы активтері қаржы жағдайы туралы шоғырландырма есептемеде әділ құны бойынша есепке алынады, ал әділ 

құнының өзгерістері қалжыландырудан түскен кірістердің немесе жиынтық табыс туралы шоғырландырма 

есептемеде қаржыландыру бойынша шығындардың құрамында мойындалады.  

Топ табыс немесе шығындар арқылы әділ құны бойынша қайта бағаланған ретінде бастапқы танылған жағдайында 

айқындалған қаржы активтеріне ие болмай отыр.  

Негізгі шарттардың туынды құралдары жеке туынды құралдар ретінде есепке алынады және егер, оларға тән 

экономикалық сипаттамалар мен тәуекел негізгі шарттардың тәуекелімен және сипаттамасымен тығыз байланысты 

болмаған және осы негізгі шарттар сауда-саттық үшін көзделмеген және табыс немесе шығындар арқылы әділ құны 

бойынша қайта бағаланатын сияқты жіктелмейтін болса, әділ құны бойынша көрсетіледі.  Осы секілдес туынды 
құралдар әділ құны бойынша бағаланады, ал олардың әділ құнының өзгерістері жиынтық табыс туралы 

шоғырландырма есептемеде мойындалады. Есепке алу тәртібін қайта қарау тек қана ақшалай ағындардың елеулі 

өзгерістеріне әкеліп соқтыратын және болмаған жағдайда талап етілген шарт талаптарының өзгерген жағдайында 

жүргізіледі.  

Займдар және дебиторлық берешек белсенді нарықта айналымда болмайтын белгіленген немесе айқындалып отырған 

төлемдермен қоса туынды емес қаржы активтерін білдіреді. Осы секілдес қаржы активтері бастапқы танылғаннан 

кейін құнсызданудан болған шығындарды шегеру арқылы тиімді пайыздық мөлшерлемесінің әдісін қолдану жолымен 

айқындалатын аммортизациялық құны бойынша бағаланады. Аммортизациялық құн сатып алу жағдайында 

дисконттарды немесе сыйақыларды, сондай-ақ комиссиялық алымдарды немесе тиімді пайыздық мөлшерлемесінің 

ажырамас бөлігі болып табылатын шығындарды есепке ала отырып, есептеп шығарылады. Тиімді пайыздық 

мөлшерлемені қолдану негізін құрайтын  амортизация жиынтық табыс туралы есептемеде қаржыландырудан түскен 
кірістер құрамына енгізіледі. Алғы шарттарының бірі құнсызданумен туындаған шығыстар қаржыландыру бойынша 

шығындар құрамында жиынтық табыс туралы шоғырландырма есептемеде мойындалады. 

Бекітілген немесе айқындалған төлемдермен және өтемін жүргізудің бекітілген мерзімімен қоса туынды болып 

табылмайтын қаржы активтері Топтың оны өтемін жүргізу мерзіміне дейін ұстап отыруға бел буған және оған 

жарамды болған жағдайда өтемін жүргізуге дейін ұстап отырған инвестициялар ретінде жіктеледі. Өтемі 

жүргізілгенге дейін ұстап қалынған инвестициялар оларға бастапқы баға берілгеннен кейін құнсызданудан болған 

шығындарды шегеру арқылы тиімді пайыздық мөлшерлемесінің әдісін қолдану жолымен айқындалатын 

амортизациялық құны бойынша бағаланады. Амортизациялық құны сатып алынған жағдайында дисконттарды немесе 

сыйақыларды, сондай-ақ комиссиялық алымдарды немесе тиімді пайыздық мөлшерлеменің ажырамас бөлігі болып 

табылатын шығындарды назарға ала отырып, есептеп шығарылады. Тиімді пайыздық мөлшерлеме амортизациясы 

жиынтық табыс туралы шоғырландырма есептемеде қаржыландырудан түскен кірістер құрамына енгізіледі. Алғы 
шарттарының бірі құнсызданумен туындайтын шығыстар жиынтық табыс туралы шоғырландырма есептемеде 

қаржыландыру бойынша шығындар құрамында мойындалады. Топтың 2012 жылғы, 2011 жылғы желтоқсанның 31-і 

күніне аяқталған есеп беру кезеңдері ішінде өтемі жүргізілгенге дейін ұстап қалынған инвестициялары  болған жоқ. 

Сатуға арналған қолда бар қаржы инвестицияларын үлестік қатысумен борышқорлық бағалы қағаздар құрайды. 

Сатуға арналған қолда бар инвестициялар ретінде жіктелген үлестік қатысумен тартылған инвестициялар – бұл не 

сауда-саттық үшін көзделмеген не табыс немесе шығындар арқылы әділ құны бойынша қайта бағаланып жіктелмеген 

инвестициялар болып табылады. Осы санатқа кіріп отырған борышқорлық бағалы қағаздар – бұл Топтың 

айқындалмаған мерзім ішінде ұстап отыруға бел буған және өтімділігін қамтамасыз ету мақсатында немесе нарық 

талаптарының өзгеруіне қарай сатылуы мүмкін бағалы қағаздар болып табылады.  

Бастапқы бағалаудан кейін сату үшін қолда бар қаржы инвестициялары  әділ құны бойынша бағаланады, ал осы 

бойынша сатып өткізілмеген кірістер немесе шығыстар сату үшін қолда бар құралдар қорының құрамында 

инвестицилардың танылуы тоқтатылған сәтіне дейін өзге жиынтық табыс және шығындар ретінде танылады. Оған 
жинақталған кірістер немесе шығыстар сату үшін қолда бар құралдар қорынан табыс немесе шығындар құрамына 

қайта жіктеледі және операциялық шығындар ретінде танылады немесе құнсызданады, бұл жағдайда жиынтық 

шығындар жиынтық табыс туралы шоғырландырма қаржы есептемесінде мойындалады және сату үшін қолда бар 

құралдар қорынан қайта жіктеледі.  
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Топ сату үшін қолда бар қаржы активтерін оларды жақын болашақта сату мүмкіндігіне ие болу немесе сатылуына жол 

беру ниетінің әділ болу мәніне баға берді. Егер Топ белсенді нарықтың болмауына орай активтердің сауда-саттығын 

жүзеге асыруға дәрменсіздік танытқан және  болашақта оларды сатуға қатысты басшылықтың ниеті өзгерген 

жағдайда, Топ осы сияқты қаржы активтерін қайта жіктеу туралы шешімді  сирек жағдайларда қабылдауы мүмкін. 

Займ және дебиторлық берешек санатына қайта жіктеу егер, қаржы активі займдардың және дебиторлық берешектің 
айқындамасын қанағаттандыратын болса жол беріледі және осы ретте компания осы активтерді болашақта немесе 

өтемі жүргізілгенге дейін ұстап қалу мүмкіндігіне ие болады және осыған ниет білдіреді. Оны өтемі жүргізілгенге 

дейін ұстап қалынған құралдар құрамына қайта жіктеу егер,  компания қаржы активінің өтемін жүргізгенге дейін 

ұстап қалу мүмкіндігіне ие болып, ниет білдірген жағдайда ғана жол беріледі. Топ 2012 жылғы, 2011 жылғы 

желтоқсанның 31-і күні аяқталған кезеңдер ішінде сату үшін қолда бар ешбір қаржы активтерін сатып алған жоқ. 

Танылуын тоқтату 

Баланста қаржы активінің (немесе, қолданылуына қарай – ішінара қаржы активі немесе осыған ұқсас қаржы 

активтерінің тобы) танылуы егер: 

 активтен ақшалай ағындарды алу құқығын беретін жарамды мерзімнің аяқталған; 

 активтен ақшалай ағындарды алу құқықтарын Топ басқа біреудің пайдасына берген не болмаса 
ақшалай ағындарды толық көлемінде және «транзиттік» келісім бойынша кешіктірмей үшінші 
тұлғаларға төлеу міндеттемесін артқан; және не болмаса (а) Топ активтің бүкіл тәуекелін және 
пайдасын іс жүзінде басқа біреуге берген не болмаса (б) бермеген, бірақ іс жүзінде активтің бүкіл 
тәуекелі мен пайдасына билік етпеген және осы активті бақылау міндетін басқа біреуге берген 
болса, тоқтатылады. 

Егер Топ активтен ақшалай ағындарды алу құқығын басқа біреуге берген не болмаса транзиттік келісім жасасып, осы 

ретте іс жүзінде активтің бүкіл тәуекелі мен пайдасын өз билігінде сақтап қалмаған, сондай-ақ активті бақылау 

міндетін басқа біреуге бермеген болса, жаңа актив Топтың табысталған активке қатысуын жалғастырған деңгейде 

танылады.  

Осы ретте Топ тиісінше міндеттемесін мойындайды. Табыс етілген актив және осы бойынша тиісінше міндеттеме 

Топтың құқықтары мен міндеттемелерін айқындайтын негізде бағаланады.  

Табыс етілген актив бойынша кепілдік нысанында жалғасын тауып отырған активке қатысу неғұрлым төмен шамада: 

активтің бастапқы баланстық құны немесе Топтан талап етілуі мүмкін ең жоғары сомасы бойынша танылады.  

Қаржы міндеттемелері 

Бастапқы танылуы және баға беру 

39 ХҚЕС әрекет еткен саласында қаржы міндеттемелері табыс немесе шығындар арқылы әділ құны бойынша қайта 

бағаланған қаржы міндеттемелері, кредиттер және займ алу немесе тиімді хеджерлеу жағдайында хеджерлеу 

құралдары ретінде анықталып отырған туынды құралдар ретінде жіктеледі. Топ өзінің қаржы міндеттемелерін 

олардың бастапқы танылған жағдайында жіктейді.  Қаржы міндеттемелері мәміле бойынша займдар мен кредиттің 

алынуымен осымен тікелей байланысты болатын шығындарға қарай ұлғайған әділ құны бойынша бастапқы 

танылады.  

Топтың қаржы міндеттемелерін кредиторлық берешек және займдар құрайды.  

Кейінгі бағалау 

Қаржы міндеттемелерін кейінгі бағалау олардың жіктеліміне былайша байланысты болады: 

«Табыс немесе шығындар арқылы әділ құны бойынша қайта бағаланатын қаржы міндеттемелері» санатын сауда-

саттыққа көзделген қаржы міндеттемелері және табыс немесе шығындар арқылы әділ құны бойынша қайта 

бағаланатын бастапқы танылған кезінде айқындалған қаржы міндеттемелері құрайды.  

Сауда-саттыққа көзделген кірістер мен шығыстар жиынтық табыс туралы шоғырландырма есептемеде мойындалады.  

Топ бастапқы танылған жағдайында табыс немесе шығындар арқылы әділ құны бойынша қайта бағаланған ретінде өзі 

айқындаған қаржы міндеттемелерін артпайды.  



«Қазақтеңізкөлікфлоты» ұлттық теңіз кеме қатынасы компаниясы» АҚ 
ШОҒЫРЛАНДЫРМА ҚАРЖЫ ЕСЕПТІЛІГІНЕ ЖАСАЛҒАН ЕСКЕРТПЕЛЕР (жалғасы) 
Мың теңгемен 

19 

 

 

Бастапқы танылғаннан кейін пайыздық кредиттер мен займдар тиімді пайыздық мөлшерлемесінің әдісін қолдану 

арқылы амортизациялық құны бойынша бағаланады. Осы сияқты қаржы міндеттемелері бойынша кірістер мен 

шығыстар олардың мойындалуы тоқтатылған жағдайында, сондай-ақ тиімді пайыздық мөлшерлемені қолдану арқылы 

амортизацияның есептелуіне қарай  жиынтық табыс туралы шоғырландырма есептемеде мойындалады.  

Амортизациялық құн сатып алынған жағдайында дисконттарды немесе сыйақыларды, сондай-ақ комиссиялық 
алымдар немесе тиімді пайыздық мөлшерлеменің ажырамас бөлігі болып табылатын шығындарды есепке ала отырып, 

есептеп шығарылады. Тиімді пайыздық мөлшерлеме амортизациясы жиынтық табыс туралы шоғырландырма 

есептемеде қаржыландыру бойынша шығындардың құрамына енгізіледі.  

Танылуын тоқтату 

Қаржы жағдайы туралы есептемеде қаржы міндеттемесінің танылуын тоқтату егер, осы міндеттеме жойылған немесе 

оның әрекет ету мерзімі аяқталған жағдайында тоқтатылады. Егер қаржы міндеттемесі осы кредитордың алдында 

едәуір өзгеше талаптармен басқадай міндеттемеге ауыстырылған немесе алдыңғы міндеттеменің талаптары елеулі 

өзгертілген жағдайда, осы сияқты алмастыру немесе өзгерістер бастапқы міндеттеменің танылуын тоқтату және жаңа 

міндеттемені мойындау ретінде есепке алынады, ал олардың баланстық құнының айырмашылығы жиынтық табыс 

туралы шоғырландырма есептемеде мойындалады. 

Қаржы құралдарын өзара есепке алу 

Қаржы жағдайы туралы есептемеде тек қана таза сальдоны көрсету арқылы қаржы активтері мен міндеттемелерін 

өзара есепке алу мына жағдайларда ғана жүзеге асырылады, егер: 

 өзара есепке алуды жүргізуге заңды құқығы болған; және 

 өтемін таза сома негізінде жүргізу немесе міндеттемелерді бір уақытта реттеу арқылы активті сатып 
өткізу ниетін білдірген. 

Қаржы құралдарының әділ құны 

Белсенді нарықта сауда-саттығы жүзеге асырылатын қаржы құралдарының әрбір есеп беру күніне әділ құны мәміле 

бойынша шығындарды шегермей нарықтық бағаламаны немесе диллер бағаламасын (шұбырыңқы айқындама үшін 

сатып алу бағаламасы және қысқаша айқындама үшін сату бағаламасы) есепке ала отырып, айқындалады. 

Белсенді нарықта сауда-саттығы жүзеге асырылмайтын қаржы құралдары үшін әділ құн тиісінше бағалау әдістемесін 

қолдану арқылы айқындалады. Осы сияқты әдістемелерді жақын арада коммерциялық негізде жүргізілген мәміле 

бағаларын қолдану, осыған ұқсас құралдардың ағымдағы әділ құнын қолдану; дисконтталған ақша ағындарын талдау 

не болмаса басқадай бағалау үлгілері құрайды.  

Қаржы кепілдемесіне жасасқан шарттар 

Топ атынан жасасқан қаржы кепілдемесінің шарттары осы шарт иесіне белгілі бір борышкердің борышқорлық құрал 

талаптарымен төлемді уақтылы жүзеге асыруға дәрменсіз болуы салдарынан келтірілген шығындардың өтемін 

жүргізуде төлемдерді жүзеге асыруды талап ететін шарттарды білдіреді. Қаржы кепілдемесінің шарттары 

кепілдеменің берілуімен тікелей байланысты мәміле бойынша шығындарды есепке ала отырып, әділ құн бойынша 

міндеттеме ретінде бастапқы танылады. Кейіннен міндеттеме неғұрлым жоғары шамада: болған міндеттеменің өтемін 

есеп беру күніне жүргізу үшін қажет болған шығындардың ең үздік бағалымы және жинақталған амортизацияны 

шегеру арқылы мойындалған міндеттеме сомасы бойынша бағаланады.  

Құнсыздану 

Қаржы активтері 

Әрбір есеп беру күніне Топ қаржы активінің немесе бір топ қаржы активтерінің объективті құнсыздану белгілерін 

бағалайды. Қаржы активі немесе бір топ қаржы активтері қаржы активі немесе бір топ қаржы активтері бойынша 

келешекте күтілетін ақшалай  ағындарға тигізетін әсерді сенімді бағалауға келетін бастапқы активтің танылуынан 

(«шығындарға ұшыраған жағдайдың» басталуы) болған бір немесе бірнеше оқиғалардың нәтижесінде құнсызданудың 

объективті айғағы болған жағдайда және тек қана  осы жағдайда құнсызданған болып саналады.  Құнсыздану айғағы 

борышкердің немесе бір топ борышкерлердің алдында елеулі қаржы қиыншылықтары туындап отырғандығына, 

олардың өз берешегіне қызмет көрсету мүмкіндігіне ие бола алмай отырғандығына  немесе пайыздық өсімнің 

төлемдерін немесе берешектің негізгі сомасын уақтылы жүзеге асырымай отырғандығына, сондай-ақ өзін банкрот деп 

жариялау немесе өзге түрде қаржылай қайта құрылымдау рәсімінің жүргізілу ықтималдығына тиісінше нұсқауларды  
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қамтиды. Бұдан басқа, осы сияқты айғақтарға қаржы құралы бойынша келешекте күтілетін ақшалай ағындардың 

төмендеуін бағалауға келетін деректер, атап айтқанда берешекті қайтару бойынша міндеттемелерді орындаудан бас 

тартумен өзара нақтылы байланысты болатын берешекті төлеу  немесе экономикалық талаптар көлемінің өзгерістері 

сияқты деректер жатады. Бұдан бұрын құнсызданудан мойындалған шығындарды шегеру жағдайы құны азайғаннан 

болған   оқиғамен өзара объективті байланысты болуы мүмкін жағдайда ғана есепке алынады. Осы сияқты шегеру 

жиынтық табыс туралы шоғырландырма есептілікте кірістер ретінде есепке алынады.   

Қаржы емес активтер      

Топ әрбір есеп беру күніне активтің ықтималды құнсыздану белгілерінің болуын айқындайды. Егер осы сияқты 

белгілердің болған немесе активтің құнсыздануын жыл сайын тексеріп отыру талабы қойылған жағдайда, Топ өтелуге 

тиіс актив құнын бағалайды. Активтің немесе ақшалай ағындарды туындататын бөлімшенің өтемін жүргізу құны – 

бұл мынадай неғұрлым үлкен шамалардан құралады: сатуға  жұмсалған шығындарды және активті пайдаланудың 

құндылығын шегергеннен қалған активтің әділ құны. Активтің сайып келгенде басқадай активтермен немесе бір топ 

активтермен туындайтын ағындарға тәуелді болмайтын ақшалай қаражаттың ағынын тудыратын жағдайларын 

қоспағанда, өтемі жүргізілетін жеке актив үшін айқындалады. Егер ақшалай ағындарды тудыратын активтің немесе 

бөлімшенің баланстық құны оның өтемі жүргізілетін құнынан асып кеткен жағдайда, актив құнсызданған болып 

саналады және өтемі жүргізілетін құнынан бұрын есептен шығарылады. Пайдаланудан туындайтын құндылықты 

бағалау кезінде келешектегі ақшалай ағындар салық салынғанға дейін дисконттау мөлшерлемесі бойынша 
дисконтталады, ол активке тән ақшаның уақытша құнының ағымдағы нарықтық бағалымын және тәуекелді ашып 

көрсетеді.  Сатуға жұмсалған шығындарды шегергеннен қалған әділ құнды айқындау кезінде тиісінше бағалау үлгісі 

қолданылады.  

Одан әрі жалғасын тапқан қызметтің құнсыздануынан болған шығындар жиынтық табыс туралы шоғырландырма 

есептілікте құнсызданған актив функцияларына сәйкес келетін шығыстар санатының құрамында мойындалады.  

Топ әрбір есеп беру күніне бұдан бұрын активтің құнсыздануынан мойындалған шығындарға тән белгілердің ие 

болуы-болмауын айқындайды. Егер осы сияқты белгілердің болған жағдайында, Топ ақшалай ағындарды тудыратын 

активтің немесе бөлімшенің өтемі жүргізілетін құнын есептеп шығарады. Құнсызданудан болған бұдан бұрын 

мойындалған шығындар егер, құнсызданудан болған шығындарды соңғы мойындау уақытынан активтің өтемі 

жүргізілетін құнын анықтау үшін қолданылған бағалауда өзгерістердің орын алған жағдайында ғана қалпына 

келтіріледі. Бұл жағдайда қалпына келтіру активтің баланстық  құны оның өтемі жүргізілетін құнынан асып 
кетпейтіндей, сондай-ақ егер алдыңғы жылдардың ішінде құнсызданудан болған шығындар мойындалмаған жағдайда 

осы мойындалған актив бойынша есептелген амортизацияны шегергеннен қалған баланстық құнынан асып 

кетпейтіндей шектелуге жатады. Осы құнын қалпына келтіру жиынтық табыс туралы шоғырландырма есептемеде 

мойындалады.  

Резерв 

Егер Топтың алдыңғы оқиғаның нәтижесінде туындаған ағымдағы міндеттемесі (заңды немесе практика жүзінде 

туындайтын), осы міндеттемені өтеу үшін талап етілген экономикалық табыстың жылыстау ықтималдығы және осы 

сияқты міндеттеме сомасының сенімді бағалымына ие болған жағдайда резерв мойындалады. Егер Топ резервтің 

ішінара бөлігін немесе бүкіл резервті өтеуді жорамалдаған жағдайында, мәселен сақтандыру шарты бойынша, өтемін 

жүргізу жеке актив ретінде танылады, бірақ бұл жағдайда өтемін жүрізу жағдайына ие болу ешбір күмән тудырмайды.  

Егер, ақшаның уақытша құнының әсері елеулі болған жағдайда, резерв салық салынғанға дейін ағымдағы 
мөлшерлеме бойынша дисконтталады, ол осы жағдайдың қаншалықты қоладнуға келетіндігін, белгілі бір 

міндеттемеге тән тәуекелді ашып көрсетеді. Егер дисконттау жағдайын қолданған жағдайда, резервті ұлғайту бірқатар 

уақыт өткеннен кейін қаржы шығыстары ретінде танылады.  

Жарғылық капитал 

Жай акциялар капитал ретінде жіктеледі. Жаңа акцияларды жариялап шығарумен тікелей байланысты қосымша 

шығындар капитал құрамында салықтарды шегеру арқылы түсім сомасынан жасалған алымдар ретінде көрсетіледі. 

Дивиденттер 

Дивиденттер міндеттемелер ретінде мойындалады және есеп беру күніне капитал сомасынан егер, олар есеп беру 

күнін қоса алғанда жарияланған жағдайда ғана шегеріледі. Дивиденттер туралы ақпарат егер, олар жария етуге есеп 

беру күніне дейін, сондай-ақ есеп беру күнінен  кейін, бірақ басып шығаруға берілетін шоғырландырма қаржы 

есептілігін бекіту күніне дейін ұсынылған жағдайда, шоғырландырма қаржы есептілігінде ашып жария етіледі.  
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Түсімдер  мен шығыстарды мойындау 

Түсім 

Түсім сомасы Топтың кәдуілгі қызметі барысында тауарларды сатудан және қызмет көрсетулерді ұсынудан алынған 

немесе алынуға жататын сыйақының әділ құны бойынша айқындалады. Түсім қосылған құн салығын және 

жеңілдіктерді шегергеннен қалған жағдайларда көрсетіледі. Түсім Топтың келешекте экономикалық пайданы түсіру  

ықттмалдығы болған және осы пайда сенімді бағалауға келетін жағдайда мойындалады.  

Тауарды сатудан түскен түсім әдетте тауарлардың тиелімі жүргізілген сәтінде  тауарды меншіктену құқығымен 

байланысты болатын тәуекел мен пайданың өтпелі сәтінде мойындалады. Егер Топ тауарларды оның нақтылы жеріне 

дейін жеткізу міндетін өзіне алатын болса, түсім тауардың межелі жерінде сатып алушыға табыс етілген сәтінде 

мойындалады.  

Қызмет көрсетулердің іске асырылғаны шарт бойынша ұсынылуға тиіс қызмет көрсетулердің жалпы көлемінде 

нақтылы ұсынылған қызмет көрсетулердің барабар үлесімен бағаланатын нақтылы операцияның аяқталған деңгейіне 

қарай мойындалады.  

Топ шикі мұнайды және басқадай тауарларды тасымалдау бойынша қызмет көрсетулерді ұсынудан түсетін кірістерді 

мәміле бойынша бүкіл тараптармен қабылдап алынған және келісілуі жүргізілген тауар көлеміне, Топ және жалға 

алушы арасындағы ұзақ мерзімді шарттармен белгіленіп отырған бекітілген тарифтерге қарай тасымалдау бойынша 

нақтылы ұсынылған қызмет көрсетулердің фактісі бойынша  мойындайды.  

Пайыздық кірістер тиімді пайыздық мөлшерлеме әдісін қолдану арқылы барабар негізде мойындалады.  

Шығыстар 

Шығыстар ақшалай қаражаттың немесе оның эквиваленттерінің төленгеніне қарамастан тиісінше тауарлардың немесе 

қызмет көрсетулердің нақтылы алынған сәтінде мойындалады және өз кезеңі ішіндегі шоғырландырма қаржы 

есептілігінде ашып көрсетіледі.  

Займ бойынша шығындар 

Тікелей сатып алумен, құрылыспен немесе Топтың ниетіне сай оны пайдалануға әзірлік жүргізу үшін міндетті түрде 

ұзақ мерзімді уақытты талап ететін активті өндіріп шығарумен немесе сатумен тікелей байланысты болатын займ 

бойынша шығындар  осы сияқты активтің бастапқы құны ретінде капиталдандырылады. Бүкіл өзге займ бойынша 

шығындар олардың пайда болған есеп беру кезеңі ішіндегі шығыстарға енгізіледі. Займ бойынша шығындарға 

пайыздық өсімдер және займ қаражатын алумен байланысты компаниямен жұмсалған өзге шығындар жатады.   

Елеулі бухгалтерлік бағалым және пайымдау 

Топ шоғырландырма бағалымды қолдана отырып, есептілікте көрсетілетін активтерге және кезекті қаржы жылы 

ішіндегі міндеттемелерге әсерін тигізетін артықшылық жағдайларына жол береді. Бағалым және пайымдау ұдайы 

сындарлы талдауға ұшырап отырады және басшылықтың алдыңғы іс-тәжірибесіне және басқадай факторларға, 

сондай-ақ қалыптасқан жағдаяттарда негізді деп саналатын келешектегі оқиғаларға үміт артып отыруға негізделеді. 

Сонымен қатар, басшылық есеп саясатын қолдану поцесінде талап етілетін бағалымнан басқа бірқатар пайымдауды 

қолданады. Шоғырландырма қаржы есептілігінде ашып көрсетілетін көрсеткіштерге неғұрлым елеулі әсерін тигізетін 

пайымдаулар және кезекті жылдың ішінде активтердің баланстық құнына және міндеттемелеріне елеулі түрде 

түзетулерді енгізу қажеттілігіне әкеліп соқтыруы мүмкін  пайымдауларға мыналар жатады: 

Қаржы активтерінің құнсыздануы  

Құнсыздану егер, активтің баланстық құны немесе ақшалай ағындарды тудыратын бөлімшенің неғұрлым жоғары 
шамадағы: сатуға және пайдаланудан болған құндылыққа жұмсалған шығындарды шегеру арқылы әділ құны болып 

табылатын өтемін жүргізу құнынан асып кеткен жағдайда орын алады. Сатуға жұмсалған шығындарды шегеру 

арқылы әділ құнды есептеу  осыған ұқсас активтерді сатудың міндетті күшіне ие коммерциялық мәмілелері жөніндегі 

ақпаратқа немесе активтің жылыстауына байланысты жұмсалған қосымша шығындарды шегеру арқылы байқалып 

отырған нарықтық бағаларға негізделеді. Пайдаланудан болған құндылықты есептеу дисконтталған ақшалай 

ағындардың үлгісіне негізделеді. Ақшалай ағындар бюджет құрамынан кезекті бес жылға шығарылады және оған 

осыны жүргізу үшін Топқа міндеттемелер артылмаған немесе оның ақшалай ағындарды тудыратын бөлімшенің 

құнсыздану мәніне тексерілетін активтердің нәтижесін жақсарта түсетін келешекте елеулі инвестициялары болмай 

отырған қайта құрылымдау бойынша жүзеге асырылатын қызметі жатады. Өтемі жүргізілетін құн дисконтталған  
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ақшалай ағындардың үлгісінде қолданылатын дисконттау мөлшерлемесіне, сондай-ақ экстраполяция мақсатында 

қолданылатын ақшалай қаражаттың күтілетін ағындарына және өсу қарқындылығына неғұрлым сезімтал  болып 

келеді. Топ 2012 жылғы желтоқсанның 31-і күніне Каспий теңізінде жасанды аралдардың құрылысын салуға әктастың 

жеткізілімін жүргізу бойынша қызмет көрсетулерді ұсынуға жасасқан ұзақ мерзімді келісім шарт іс-әрекетінің 

уақытша тоқтап қалуына байланысты ПГДП әктасын тасып шығарумен байланысты құнсыздану белгілерінің болуын 
анықтаған болатын. Нәтижесінде, Топ құнсыздану мәніне тест жүргізу арқылы өтемі жүргізілетін әктас құны оны 

пайдаланудан болған құндылық негізінде активтердің баланстық құнынан жоғары болуы себептен тиісінше 

құнсыздану 2012 жылғы желтоқсанның 31-і күніне (2011 жылы: ноль) мойындалмады. Активті пайдаланудан болған 

құндылықты есептеу кезінде қолданылған негізгі ұйғарымдар мынадай реттілікпен көрсетілді: 

 әктасты тасымалдау және сату көлемі 2015 жылдан 2021 жылға дейінгі кезең ішінде жылына 
1 000 000 тонна; 

 бір тонна үшін ұзақ мерзімді бағасы 4 452 теңге; 

 ұзақ мерзімді инфляция 4,6 %; 

 капиталдың орташа салмақты құны 14 % құрады. 

2012 жылғы, 2011 жылғы 31 желтоқсанға Топ басшылығымен  өзге ПГДП арасында қаржы емес активтерінің 

құнсыздану белгілері танылмады.  

Минералдық шикізатты қалпына келтіруге арналған резерв 

Кен орындарын қалпына келтіруге арналған резерв болашақта өндірістік активтерді тарту жағдайына және олардың 

тиімді қызмет мерзімінің соңына қарай қалпына келтіруге қатысты мойындалады.  

Айназар кен орны бойынша жер пайдалануға жасасқан келісім шартқа сәйкес Топ өз қызметінің салдарын жоюға, 

соның ішінде келісім шарт аумағында орнатылған құрылыстар мен жабдықтарды алып тастауға немесе  жоюға 

міндетті. Минералдық шикізат кен орындарын қалпына келтіруге арналған резерв ағымдағы заңды және 

конструктивтік талаптарға, технологиялар мен бағалардың деңгейіне қарай  бағаланады.  

Қалпына келтіруге жұмсалған нақты шығындар  олардың заңнаманың талаптарында және түсіндірмелерінде болған 

өзгерістер салдарының бағалымынан, технологияларынан, бағаларынан және өзге талаптарынан өзгеше болуы мүмкін 

және аталмыш шығындарға көптеген жылдар ішінде ұшырап отыру жағдайымен резервтің баланстық құны осы 

сияқты өзгерістерді есепке алу үшін ұдайы тексеріліп, оған тиісті түзетулер енгізіледі.  

2012 жылғы желтоқсанның 31-і күніне минералдық шикізаттың кен орындарын қалпына келтіруге арналған резервтің 

баланстық құны 28 594 мың теңгені құрады (2011 жылы: 27 818 мың теңге) (15 Қосымша). 

Күмәнді берешек бойынша резерв 

Күмәнді дебиторлық берешек бойынша резерв Топпен қалыптастырылады. Күмәнді шоттарды бағалау үшін осы 

бойынша елеулі пайымдау қолданылады. Күмәнді шоттарды бағалау кезінде назарға дебитор қызметінің алдыңғы 

және күтілетін нәтижелері алынады. Экономикада, салада болған өзгерістер немесе дебитордың нақтылы 

сипаттамалары шоғырдандырма қаржы есептілігінде есепке алынған күмәнді дебиторлық берешек бойынша 

қалыптасқан резервке тиісті түзетулерді енгізу талабын қоюы мүмкін. 2012 жылғы желтоқсанның 31-і күніне күмәнді 

берешек бойынша 42.207 мың теңге сомасында резерв қалыптастырылды (2011 жыл: 1019 мың теңге) (10 Қосымша). 

Негізгі жабдықтардың тиімді қызметінің мерзімі  

Топ негізгі жабдықтар объектілерінің тиімді қызметінің  қалған мерзімін жоқ дегенде әрбір есеп беру жылының 

соңына қарай бағалайды. Егер күтілетін бағалым алдыңғы бағалымнан өзгеше болған жағдайда, өзгерістер «Есеп 

саясаты, есеп бағалымындағы өзгерістер және қателіктер» 8 ХҚЕС сәйкес есеп бағалымында есепке алынады.  

Салықтар  

Түсінуі күрделі салық заңнамасына, салық заңнамасында болған өзгерістерге, сондай-ақ салық салынатын келешек 

кірістердің сомасы және оларды алу мерзіміне қатысты бірқатар нықтылықтың болмай отырғандығы сөзсіз. Топтың 

халықаралық операцияларының елеулі әрқилылығын, сондай-ақ шарттық қатынастардың ұзақ мерзімді сипаттамасы 

мен күрделілігін есепке ала отырып,  нақтылы нәтижелер мен ықтималды жағдайлардың арасында туындайтын 

немесе осы сияқты ықтималды жағдайлардың келешектегі өзгерістері табысқа салынатын салық бойынша шығыстар 

мен кірістер сомасының есептілігінде көрсетілген сомаларға келешекте түзетулерді енгізу қажеттігіне әкеліп 

соқтырады.  Негізделген ықтималды жағдайларды негізге ала отырып, Топ өз қызметін жүзеге асырып отырған осы  
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мемлекеттің салық органдарымен жүргізілетін салық аудитінің ықтималды салдары үшін арнайы резерв құрады. Осы 

секілдес резерв шамасы әртүрлі факторларға, мәселен, алдыңғы жылдарда өткізілген аудит нәтижелеріне және салық 

төлеуші-компаниямен және тиісінше салық органымен салық заңнамасына берілген әрқилы түсіндірмелеріне 

байланысты болады. Түсіндірме беруде осы секілді өзгешіліктер Топ компанияларының тіркелген осы мемлекетте 

белгіленіп отырған талаптарға қарай көптеген сауалдарды тудырады.  

Пайдаланылмаған салық шығындары бойынша төлеу мерзімі кейінге қалдырылған салық активтері осыған 

қатыстылығы бар салық шығындары есепке алынуы мүмкін салық салынған табысқа ие болу ықтималдығы көлемінде 

мойындалады.  Салық салынған келешек табысқа ие болудың ықтималды мерзімін және оның шамасын негізге ала 

отырып, қаржы есептілігінде мойындауға болатын төлеу мерзімі кейнге қалдырылған салық активтерінің сомасын, 

сондай-ақ салықты жоспарлау стратегиясын айқындау үшін басшылықтың елеулі пайымдауы қажет болатындығы 

сөзсіз. 

Топ тарапынан алдыңғы кезеңдерге аударылған салық шығындарының сомасы 2 966 048 мың теңгені құрады (2011 

жылы: 2 399 417 мың теңге). Салықтар туралы неғұрлым толық ақпарат 25 Қосымшада көрсетілді.  

Қаржы құралдарының әділ құны 

Қаржы жағдайы туралы есептемеде мойындалған қаржы құралдары мен қаржы міндеттемелерінің әділ құны белсенді 

нарықтардың деректері негізінде айқындалу мүмкіндігіне ие болмаған жағдайда, ол дисконтталған ақшалай 

ағындардың үлгісін қоса алғанда, бағалау әдісін қолдану арқылы айқындалады. Осы үлгі үшін түпкілікті деректер 
ретінде мүмкіндігінше байқауға алынған нарықтардан алынған ақпарат пайдаланылады, алайда оның іс жүзінде 

жүзеге асыруға келмейтін кейбір жағдайларында әділ құнды белгілеу үшін нақтылы пайымдау қажет болады. Осы 

сияқты паймдауды өтімділік тәуекелі, кредиттік тәуекел және құбылмалылық сияқты түпкілікті деректер құрайды. 

Фактор деректеріне қатысты ықтималды жағдайларда болған өзгерістер шоғырландырма қаржы есептілігінде ашып 

көрсетілген қаржы құралдарының әділ құнына тиісінше әсерін тигізуі мүмкін.  

4. ОПЕРАЦИЯЛАР БОЙЫНША САЛЬДО ЖӘНЕ БІР БІРІМЕН БАЙЛАНЫСТЫ ТАРАПТАРМЕН 

ЖҮРГІЗІЛЕТІН ОПЕРАЦИЯЛАР 

«Бір бірімен баланысты тараптар туралы ақпаратты ашып жария ету» 24 ХҚЕС сәйкес бір бірімен байланысты 

тараптар ретінде тараптар егер, бір тарап екінші тарапты бақылау мүмкіндігіне ие болған немесе екінші 

тараппен қаржы немесе операциялық шешімдерді қабылдау жағдайында осыған елеулі әсерін тигізген жағдайда 

саналады. Әрбір байланысты тараппен өзара қатынаста болу жағдайына баға беру кезінде олардың заңды 

ресімделуіне ғана емес, сондай-ақ өзара қатынастарының мәндік жағдайына назар аударылады.  

Бір бірімен байланыста болатын тараптарға  Топтың негізгі басқарушы персоналы кіреді, мұндағы ұйымдардағы 

негізгі басқарушы персоналы елеулі мәнге ие тікелей және жанама дауыс беру құқығына ие болады және осы сияқты 

ұйымдар ҚМГ ҰК, Самұрық-Қазына және Үкіметтің жалпы бақылауында болады.  

Бір-бірімен байланысты талаптардың арасында жасасқан мәмілелер тараптармен өзара келісілген талаптармен 

жасасып, олар бір бірімен байланысты тараптар және үшінші тараптар үшін қолжетімді болатын тарифтер бойынша 

ұсынылатын реттеуге келетін қызмет көрсетулерді қоспағанда, нарықтық талаптардан өзгеше болуы мүмкін. 

2012 жылғы желтоқсанның 31-і күніне бір бірімен байланысты тараптармен жүргізілген операциялар бойынша 

сальдоға мыналар енгізілді: 

 

 

Дебиторлық 

сауда берешегі 

және өзге 

ағымдағы 

активтер 

Ақшалай 

қаражат және 

оның 

эквиваленттері 

Сауда және 

өзге 

кредиторлық 

берешек Займдар 

ҚМГ ҰК (14 Қосымша) - - - 558.321 

Қазақстан Даму Банкі АҚ (14 Қосымша) - 47.886 - 285.679 

Вектор Энерджи АГ  94.408 - - - 

Тенгизшевройл ЖШС 230.757 - - - 

«Маңғыстау облысы кеме жөндеу зауыты» ЖШС 10.277 - - - 

ҚМГ ҰК және Самұрық-Қазына жалпы бақылауындағы 

өзге кәсіпорындар 6.553 - 29.201 - 

Барлығы 341.995 47.886 29.201 844.000 
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2011 жылғы желтоқсанның 31-і күніне бір бірімен байланысты тараптармен жүргізілген операциялар бойынша 

сальдоға мыналар енгізілді: 

 

Дебиторлық 

сауда берешегі 

және өзге 

ағымдағы 

активтер 

Ақшалай 

қаражат және 

оның 

эквиваленттері 

Сауда және 

өзге 

кредиторлық 

берешек Займдар 

Қазақстан Даму Банкі АҚ (14 Қосымша) - 50.065 - 374.991 

Вектор Энерджи АГ 27.028 - - - 

Тенгизшевройл ЖШС 209.259 - - - 

ҚазМұнайГаз СҮ 595.651 - - - 

Халық Банкі АҚ - 118.492 - - 

ҚМГ ҰК және Самұрық-Қазынна  

жалпы бақылауындағы өзге кәсіпорындар 

 

20.437 

 

1.996.031 

 

47.486 

 

- 

Барлығы: 852.375 2.164.588 47.486 374.991 

 

2012 жылғы 31 желтоқсанда аяқталған жыл бойынша бір бірімен байланысты тараптармен жүргізілген 

операциялар бойынша кірістер мен шығыстар бабына мыналар қосылды: 

  

Бір бірімен 

байланысты 

тараптардың 

сауда-саттығы 

Бір бірімен 

байланысты 

тараптардан 

сатып алу 

 

Қаржы 

шығыстары 

ҚМГ ҰК 

Тенгизшевройл ЖШС 

Вектор Энерджи АГ 

Н-Оперейтинг ЖШС 

ҚазМұнайГаз АГ  

ҚазМұнайГаз СҮ  

«Маңғыстау облысы кеме жөндеу зауыты» ЖШС 

Қазақстан Даму Банкі АҚ (14 Қосымша) 

ҚМГ ҰК және Самұрық-Қазынна  

жалпы бақылауындағы өзге кәсіпорындар 

 - 

4.284.833 

3.149.358 

1.168.196 

268.618 

376.242 

9.176 

- 

 

60.918 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

 

55.417 

589 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

28.976 

 

- 

Барлығы  9.317.341 55.417 250.093 

 

2011 жылғы 31 желтоқсанда аяқталған жыл бойынша бір бірімен байланысты тараптармен жүргізілген 

операциялар бойынша кірістер мен шығыстар бабына мыналар қосылды: 

  

Бір бірімен 

байланысты 

тараптардың 

сауда-саттығы 

Бір бірімен 

байланысты 

тараптардан 

сатып алу 

Қаржы 

шығыстары 

Тенгизшевройл ЖШС 

Вектор Энерджи АГ 

Қаpмұнайтеңіз АҚ 

ТеңізСервис ЖШС 

Қазақстан Даму Банкі АҚ (14 Қосымша) 

ҚМГ ҰК және Самұрық-Қазынна  

жалпы бақылауындағы өзге кәсіпорындар 

 4.099.980 

2.962.807 

836.724 

- 

- 

 

1.682.569 

 

- 

- 

- 

300.910 

- 

 

191.414 

 

- 

- 

- 

- 

30.526 

 

- 

 

Барлығы  9.582.080 492.324 30.526 
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Түсімдер сайып келгенде «Тенгизшевройл» ЖШС, «ҚазМұнайГаз А.Г.» СҮ, «ҚазМұнайГаз Н.В.» СҮ және Вектор Энерджи 
мұнайын тасымалдаудан түсті. 
 
2012 жылғы 31 желтоқсанда аяқталған жыл ішінде Топпен «Н-Оперейтинг» ЖШС үшін флотты жалға алу бойынша қызметтер 
ұсынылды. 
 
Бір бірімен байланысты тараптар үшін займ бойынша ақпарат 14 Қосымшада көрсетілді.  

 

Негізгі басқарушы персоналға сыайқы төлеу 

 
2012 жылғы желтоқсанның 31-і күніне негізгі басқарушы персоналды 7 адам құрады.  2012 жылғы 31 желтоқсан күніне аяқталған, 
жалпы және әкімшілік шығыстарға енгізілген негізгі басқарушы персоналға төленген жалпы сыйақы сомасы 171 792 мың теңгені 
(2011 жылы: 130 266 мың теңге) құрады. 
 
Негізгі басқарушы персоналға төленген сыйақыны еңбек жалақысы және жыл нәтижелері бойынша сыйлық ақылары құрады.  

 

5. НЕГІЗГІ ЖАБДЫҚТАР 

 

 Жер  Ғимараттар Машиналар 

мен 

жабдықтар 

Көлік Өзгесі Аяқталмаған 

құрылыс 

Жиынтығы 

Бастапқы құны        

2011 жылғы 1 қаңтарға 3.627 413.468 1.981.448 20.346.680 352.234 1.340 23.098.797 

Түсімдер - - 96.171 15.664.489 66.454 89.500 15.916.614 

Жылыстау - - - (10.846) (4.028) (1.340) (16.214) 

Бағам айырмашылығы - - - 201.396 9 - 201.405 

2011 жылғы желтоқсанның 31-і 

күніне 

 

3.627 

 

413.468 

 

2.077.619 

 

36.201.719 

 

414.669 

 

89.500 

 

39.200.602 

Түсімдер - 884 36.000 - 56.926 61.089 154.899 

Жылыстау - - - - (31.353) - (31.353) 

Бағам айырмашылығы - - - 288.665 35 - 288.700 

2012 жылғы желтоқсанның 31-і 

күніне 

 

3.627 

 

414.352 

 

2.113.619 

 

36.490.384 

 

440.277 

 

150.589 

 

39.612.848 

Амортизация        

2011 жылғы қаңтардың 1-і 

күніне 

- (71.764) (597.879) (2.235.964) (165.486) - (3.071.093) 

Жыл бойынша амортизациялық 

аударымдар 

- (29.368) (144.985) (1.095.448) (77.460) - (1.347.261) 

2011 жылғы желтоқсанның 31-і 

күніне 

- (101.132) (742.864) (3.331.412) (242.946) - (4.418.354) 

Жыл бойынша амортизациялық 

аударымдар 

- (28.369) (152.754) (1.738.772) (68.273) - (1.988.168) 

Жылыстау - - - - 15.307 - 15.307 

Бағам айырмашылығы - - - (17.897) (19) - (17.916) 

2012 жылғы желтоқсанның 31-і 

күніне 

- (129.501) (895.618) (5.088.081) (295.931) - (6.409.131) 

Таза баланстық құны        

2011 жылғы қаңтардың 1-і күніне 3.627 341.704 1.383.569 18.110.716 186.748 1.340 20.027.704 

2011 жылғы желтоқсанның 31-і 

күніне 

3.627 312.336 1.334.755 32.870.307 171.723 89.500 34.782.248 

2012  жылғы желтоқсанның 31-

і күніне 

3.627 284.851 1.218.001 31.402.303 144.346 150.589 33.203.717 

 
Машиналар мен жабдықтардың және көлік құралдарының құрамына 2012 жылғы желтоқсанның 31-і күніне таза баланстық құны 

3 428 179 мың теңгені құрап отырған (2011 жылы: 3 705 436 мың теңге) қаржылай жалға алынған құрамында активтер кіріп отыр. 
Жалға алынған активтер қаржылай жалға алу бойынша міндеттемелерді қамтамасыз ету болып табылады (13 Қосымша).    
 
2012 жылғы желтоқсанның 31-і күніне 495 922 мың теңге (2011 жылы: 562 234 мың теңге) баланстық құнымен машиналар мен 
жабдықтар «Қазақстан Даму Банкі» АҚ атынан алынған зам бойынша қамтамасыз ету ретінде кеплдікке салынды (14 Қосымша). 
 
2012 жылғы желтоқсанның 31-і күніне 363 611 мың теңге мөлшерінде активтер толықтай амортизацияланды (2011 жыл: 302 151 
мың теңге). 
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6. Материалдық емес активтер 

 

 Программалық 

жасау 

Өзгесі Жиынтығы 

Бастапқы құны    

2011 жылғы 1 қаңтарға 306.833 128.587 435.420 

Түсімдер 109.707 13.468 123.175 

Бағам айырмашылығы     796 - 796 

2011 жылғы желтоқсанның 31-күніне     417.336          142.055 559.391 

Түсімдер 12.863 9.890 22.753 

Бағам айырмашылығы 1.982 - 1.982 

2012 жылғы желтоқсанның 31-і күніне 432.181 151.945 584.126 

    

Амортизация    

2011 жылғы қаңтардың 1-і күніне (45.046) (36.365) (81.421) 

Амортизациялық аударымдар (32.610) (19.517) (52.127) 

Бағам айырмашылығы (350) - (350) 

2011 жылғы желтоқсанның 31-і күніне (78.016) (55.882) (133.898) 

Амортизациялық аударымдар (48.802) (19.243) (68.045) 

Бағам айырмашылығы (964) - (964) 

2012 жылғы желтоқсанның 31-і күніне (127.782) (75.125) (202.907) 

    

Таза баланстық құны    

2011 жылғы қаңтардың 1-і күніне 261.777 92.222 353.999 

2011 жылғы желтоқсанның 31-і күніне 339.320 86.173 425.493 

2012  жылғы желтоқсанның 31-і күніне 304.399 76.820 381.219 

 

7. ҚАУЫМДАСТЫҚ КОМПАНИЯҒА ТАРТЫЛҒАН ИНВЕСТИЦИЯЛАР 

 
2012 жылғы, 2011 жылғы желтоқсанның 31-і күніне Топ «Маңғыстау кеме жөндеу зауыты» ЖШС (бұдан әрі – «Кеме жөндеу 
зауыты») 30% үлесіне ие болды. Топ осы қауымдастық компанияны қатысу үлесі әдісімен есепке алды. 2012 жылғы желтоқсанның 
31-і күніне инвестициялардың баланстық құны ноль болды (2011 жылы: ноль). 2011 жылы Топ осы қауымдастық компаниясында 
28 845 мың теңге сомасында шығындар үлесін мойындады (2012 жылы: ноль). Қауымдастық компанияда мойындалмаған 

шығындар үлесі 2012 жылғы желтоқсанның 31-і күніне 145 506 мың теңгені (2011 жылы: 79 480 мың теңне) құрады. Кеме жөндеу 
зауытының негізгі қызметі Баутин портында мультимодалдық теңіз базасының құрылысын салу және кейінгі уақытта тікелей 
Баутин портында және жақын суларда жұмыстарды жүргізу арқылы кеме жөндеу жұмыстары мен докқа қою арқылы кемелерді 
жөндеу қызметтерін ұсыну болып табылады. Төменде 2012 жылғы желтоқсанның 31-і күніне және осы күнге аяқталған жыл 
бойынша  Кеме жөндеу зауытының жалпылама қаржы ақпараты беріліп отыр: 
 

 2012 жылғы 31 желтоқсан 2011 жылғы 31 желтоқсан 

Активтер жиынтығы 1.842.602 2.245.682 

Міндеттемелер жиынтығы (2.327.623) (2.356.000) 

Таза міндеттемелер: (485.021) (110.318) 

Түсімдер 304.520 1.215.354 

Таза шығындар (220.087) (224.120) 

  
 Аталмыш қауымдастық компанияда Топ инвестицияларының үлесі Кеме жөндеу зауытымен Еуропалық Жаңғырту және Даму 
Банкіден (бұдан әрі «ЕЖДБ») алынған займ бойынша қамтамасыз ету болып табылады. Сонымен қатар Топ ЕЖДБ пайдасына 

қаржы кепілдемесін берді (26 Қосымша).  
 

8. ТАУАРЛЫҚ-МАТЕРИАЛДЫҚ ЗАПАСТАР 

 2012 жылғы 31 желтоқсан 2011 жылғы 31 желтоқсан 

Отын 269.305 585.706 

Босалқы бөлшектер 161.403 131.721 

Тауарлар - әктас 7.315 7.315 

Өзге материалдар 189.007 199.441 

Барлығы 627.030 924.183 
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9. ӨЗГЕДЕЙ САЛЫҚТАР БОЙЫНША АЛДЫН АЛА ТӨЛЕМАҚЫ 

 2012 жылғы 31 желтоқсан 2011 жылғы 31 желтоқсан 

Өтемі жүргізілуге тиіс ҚҚС 309.704 155.503 

Өзге салықтар 24.452 2.545 

Барлығы өзгедей салықтар бойынша алдын ала төлемақы  334.156 158.048 

 

10. Сауда берешегі және өзгедей ағымдағы активтер 

 

 2012 жылғы 31 желтоқсан 2011 жылғы 31 желтоқсан 

Дебиторлық сауда берешегі 1.013.134 2.010.744 

Минус: күмәнді берешек бойынша резерв (42.207) (1.019) 

Барлығы қаржы активтері  970.927 2.009.725 

   

Жеткізушілерге төленген аванс 96.964 112.267 

Болашақ кезең шығыстары 22.043 27.116 

Қызметкерлерге берешек 5.575 10.584 

Өзгедей дебиторлық берешек 10.979 13.516 

Барлығы сауда берешегі және өзгедей ағымдағы активтер  1.106.488 2.173.208 

 
Топтың дебиторлық сауда берешегінің баланстық құны мына валютада көрсетілді: 

 

 

 2012 жылғы 31 желтоқсан 2011 жылғы 31 желтоқсан 

АҚШ доллары 657.830 1.749.297 

Теңге 

Еуро 

312.855 

242 

260.195 

233 

Барлығы қаржы активтері  970.927 2.009.725 

 
Күмәнді берешек бойынша резерв өзгерістері мынадай реттілікпен көрсетілді: 

 

 2012 жылғы  

31 желтоқсанда аяқталған 

жыл бойынша 

2011 жылғы  

31 желтоқсанда  

аяқталған жыл бойынша 

Қаңтардың 1-і күніне күмәнді берешек бойынша резерв 1.019 1.019 

Бір жылға есептелген аударымдар 

Өндіріп алынған сомалар 

42.207 

(1.019) 

- 

- 

желтоқсанның 31-і күніне күмәнді берешек бойынша резерв 42.207 1.019 

 
Бұдан әрі дебиторлық сауда берешегінің мерзімі бойынша жүргізілген талдау көрсетілді: 

 

 2012 жылғы 31 желтоқсан 2011 жылғы 31 желтоқсан 

Төлеу мерзімі кешіктірілмеген және құнсызданбаған 844.880 1.348.587 

   

Барлығы 844.880 1.348.587 

Төлеу мерзімі кешіктірілген, бірақ құнсызданбаған: 

- 30 күннен 60 күнге дейін 
- 60 күннен 90 күнге дейін 
- 120 күннен асыра 

 

78.665 

7.118 

40.264 

 

450.719 

150.160 

60.259 

Барлығы 970.927 2.009.725 

 

11. АҚШАЛАЙ ҚАРАЖАТ ЖӘНЕ ОНЫҢ ЭКВИВАЛЕНТТЕРІ 

 

 2012 жылғы 31 желтоқсан 2011 жылғы 31 желтоқсан 

Банкіде ашылған ағымдағы шоттары – АҚШ доллары 

Банкіде ашылған ағымдағы шоттары – теңге 

Банкіде ашылған ағымдағы шоттары – өзгедей шетелдік валютада 

Банкіде ашылған ағымдағы шоттары – еуро 

Қысқа мерзімді депозиттер – АҚШ доллары 

Өзгесі 

807.368 

798.408 

26.535 

24.228 

753.700 

5.264 

1.882.405 

432.750 

12.981 

444.665 

- 

982 

Барлығы ақшалай қаражат және оның эквиваленттері 2.415.503 2.773.783 
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Банкіде ашылған ағымдағы шоттардағы қаражат бойынша пайыздық өсім күн сайынғы банкінің депозиттік мөлшерлемесі негізінде 

есептеледі. Жедел салымдар – Топтың қолма қол ақшалай қаражатты қажетсінуіне қарай бір айдан үш айға дейін әртүрлі мерзімге 
салынады.  
 

12.  ЖАРҒЫЛЫҚ КАПИТАЛ 

 

                                                2012 жылғы 31 

желтоқсан 

  2011 жылғы 31 

желтоқсан 

                                 Жай акциялардың 

                                   мөлшері 

Сомасы Жай 

акциялардың 

мөлшері 

Сомасы 

ҚМГ ҰК                                  11.575.721 11.575.721 11.575.721 11.575.721 

Барлығы                                11.575.721 11.575.721 11.575.721 11.575.721 

 
2012 жылғы желтоқсанның 31-і күніне шығаруға рұқсат етілген Компанияның жай акцияларының жалпы мөлшері бір акция үшін 
атаулы құны 1000 теңгемен (2011 дылғы желтоқсаның 31-і күніне: бір акция үшін 1000 теңге) 11 575 721 акцияны құрады (2011 
жылы: 11 575 721 акция). Бүкіл шығарылған акциялардың құны толықтай төленді. Бір жай акция бір дауыс беру құқығына ие 
болады.  
 
ҚМГ ҰК Директорлар Кеңесі отырысының 2012 жылғы 17 мамырдағы   шешіміне сәйкес 219 939 мың теңге сомасындағы 

дивиденттер 2011 жылғы нәтижелер бойынша жарияланды (2011 жылы: 322 759 мың теңге). 

 

13. ҚАРЖЫЛАЙ ЖАЛҒА АЛУ БОЙЫНША МІНДЕТТЕМЕЛЕР 

 

 2012 жылғы 31 желтоқсан 2011 жылғы 31 желтоқсан 

Жалға алуға тартылған жалпы инвестициялар – ең төмен жалгерлік 

төлемдер: 

- 1 жылға дейін 
- 1 жылдан 5 жылға дейін 

 

 

296.809 

690.728 

 

 

317.623 

960.273 

 

Минус: қаржы шығындарын ретіндегі сомалар 

987.537 

(121.461) 

1.277.896 

(198.881) 

Ең төмен жалгерлік төлемдердің ағымдағы құны 866.076 1.079.015 

 

Ең төмен жалгерлік төлемдердің ағымдағы құны: 

- 1 жылға дейін 
- 1 жылдан 5 жылға дейін 

 

 

246.757 

619.319 

 

 

245.292 

833.723 

Ең төмен жалгерлік төлемдердің ағымдағы құны 866.076 1.079.015 

   

Топ 2006 жылы қаржылай жалға алудың екі шартын («Шарт») жасасты: «Ақтау» мұнай құю танкеріне, екі сүйреткіш кемесіне және 
«Райффазен Лизинг Казахстан» ЖШС (бұдан әрі - «Райффазен Лизинг Казахстан») өзара үш баржаға. Шарттар мына талаптармен 
жасасты: қаржылай жалға алу мерзімі 10 жыл, жалға берушіге төленетін жылдық сыйақылау мөлшерлемесі – алты айлық 
EURIBOR+4 %, ұйымдастыру комиссиясы – 1 % және алдын ала төлемақы – ҚҚС қоспағанда келісім шарт құнынығ 15 %-ы. Топ 
2007 жылы қаржылай жалға алу мәнінің құнын ұлғайтумен жалпы сомасы 276 376 мың теңгеге  Райффайзен Лизинг өзара қосымша 
келісімдер жасасты. Аталмыш өзгеріс кедендік орган тарапынан берілген ұйғарымға сәйкес жалға алынған активтерді импортқа 
шығару жағдайында кедендік баждарды төлеуге Райффайзен Лизинг шығыстарының ұлғаюына байланысты болды.  
 

Жалгерлік төлемдер төлеу мерзімінің кестесіне сәйкес жүргізіледі.  Баланстық құны 5 Қосымшада ашып көрсетілген жалға 
алынған активтер қаржылай жалға алу бойынша міндеттемелерді қамтамасыз ету болып табылады. Төлеу мерзімі аяқталысымен 
және бүкіл жалгерлік төлемдердің өтемі жүргізіліп,  жалға алу бойынша өзгедей міндеттемелер аяқталғаннан кейін активтерді 
меншіктену құқығы Топқа беріледі.  
 

14. ЗАЙМДАР   

 2012 жылғы 31 желтоқсан 2011 жылғы 31 желтоқсан 

АТФ Банк 

RBS Казахстан 

Қазақстан Даму Банкі 

ҚМГ ҰК 

14.656.023 

607.292 

285.679 

558.321 

15.430.234 

797.367 

374.991 

- 

Барлығы займдар 16.107.315 16.602.592 

 

Ұзақ мерзімді бөлігі 

Қысқа мерзімді бөлігі 

 

2.217.710 

13.889.605 

 

1.286.524 

15.316.068 

Барлығы займдар 16.107.315 16.602.592 
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Қазақстан Даму Банкі  

 
Топ 2005 жылғы 29 шілдеде Қазақстан Даму Банкімен кредиттік келісім жасасты. Займ сомасы 5 822 мың АҚШ долдарын құрады. 
Займ үш баржаны сатып алу үшін 10 жыл мерзімге және жылына 7,8 % тиімді мөлшерлемесімен берілді. Кредиттік келісімге 
сәйкес негізгі берешек және пайыздық өсім бойынша төлемдерді төлеу кредиттік келісімді жасасқан күнінен кейінгі12 айдан кейін  
басталады. Негізгі берешек пен пайыздық өсім жеңілдік кезеңінен кейін жарты жылдық төлемдерді жүргізу арқылы төленеді. Займ 
Топтың негізгі жабдықтарымен (5 Қосымша) және пайыздық өсім бойынша бастапқы төлемді жүргізу күніне дейін кем дегенде 550 
мың АҚШ доллары сомасында Топтың операциялық қызметінен түсетін болашақ ақшалай ағындармен қамтамасыз етілді.  
 

Қазақстан Даму Банкімен өзара жасасқан кредиттік келісімге сәйкес пайдаланылуы шектелген жалпы сомасы 47 886 мың теңге 
сомасында (2011 жылғы желтоқсанның 31-і күніне: 50 065 мың теңге) ақшалай қаражат  займды қамтамасыз ету ретінде арнайы 
банкі шотына орналастырылады.  
 

RBS Казахстан 

 

Оп 2008 жылғы 4 қарашада «RBS Казахстан» АҚ (бұдан әрі «RBS Казахстан») жалпы сомасы 8000 АҚШ доллары, сыйақылау 

мөлшерлемесі 4 % жылдық өсім + ЛИБОР талабымен өзара кредиттік шартын жасасты. Кредит «Есіл» және «Ертіс» екі теңіз 

сүйреткішін сатып алуды қаржыландыру үшін берілді. Негізгі берешек сомасын қайтару 2010 жылғы 4 мамырдан бастап тепе-тең 

он екіге бөлінген жарты жылдық төлеммен 2015 жылғы 3 қарашадан кешіктірілмей жүзеге асырылады. Кредит бойынша сыйақы 

жарты жылдық негізде төленеді. RBS Казахстан алынған займ бойынша тиімді пайыздық өсім мөлшерлемесі 2008 жылы жылына 

6,7 % құрады. Кредиттік келісім бойынша қамтамасыз ету толықтай кредит сомасына  ҚМГ ҰК берілген сөзсіз және қайтарып 

алуға келмейтін корпоративтік кепілдік болып табылады.  

 

АТФ Банк 

 

Топ 2011 жылғы 23 қыркүйекте жалпы сомасы 103 500 мың АҚШ долларына және сыйақылау мөлшерлемесі жылына 4,21 % плюс 

ЛИБОР талабымен «АТФ Банк» АҚ (бұдан әрі «АТФ Банк») өзара кредиттік шартын жасасты. Кредит Афрамакс типтес «Алтай( 

және «Алатау» екі мұнай құю танкерін сатып алуды қаржыландыру үшін берілді. Негізгі берешек соманы қайтару 2012 жылғы 1 

қазаннан бастап 6 038 мың АҚШ доллары сомасында он екіге тепе-тең бөлінген жарты жылдық төлеммен және 31 050 мың АҚШ 

доллары мөлшеріндегі қалған бөлігін 2018 жылғы 24 қыркүйектен кешіктірілмей жүзеге асырылады. Кредит бойынша сыйақы 

жарты жылдық негізде төленеді. «АТФ Банк» алынған займ бойынша тиімді өсім мөлшерлемесі 2011 жылы жылдына 4,84 % 

құрады. Кредиттік келісім бойынша қамтамасыз ету толықтай кредит сомасына  ҚМГ ҰК берілген сөзсіз және қайтарып алуға 

келмейтін корпоративтік кепілдік болып табылады. 

 

Кредиттік келісім бойынша өтемі жүргізілмеген негізгі берешектің жалпы сомасы 2012 жылғы желтоқсанның 31-і күніне 97 500 

АҚШ долларын құрады, ол кредитті ұйымдастыру комиссиясына есептелген 1026 АҚШ доллары сомасына азаятын болады.  

 

ҚМГ ҰК 

 

Топ 2012 жылғы 24 желтоқсанда 2014 жылға дейін кредитті игеру кезеңімен жалпы сомасы 2 938 660 мың теңгеге және тиімді 

пайыздық өсім мөлшерлемесі 7,6 %-бен ҚМГ ҰК кредиттік келісім жасасты. Кредит жаңа әкімшілік ғимаратының құрылысын 

қаржыландыру мақсатында мерзімі 2 жылға берілді. Кредиттік шартқа сәйкес берешектің жалпы сомасы 2014 жылдың аяғында 

жарты жылдық негізде есептелген біржолғы жарна және пайыздық өсім ретінде төленеді. Оның сомасы жеткізушілерге 2012 жылы 

(2011 жылы: 5 501 мың теңге) аванстық төлеммен төленген 557 662 мың теңгені құрады.  

 

Топтың займдардың өтемін жүргізу мерзімі: 

 

 2012 жылғы 31 желтоқсан 2011 жылғы 31 желтоқсан 

Өтемін жүргізу мерзімімен займдар: 

- кемінде 1 жыл 
- 1 жылдан 5 жылға дейін 
- 5 жылдан асыра  

 

2.217.710 

8.320.727 

5.568.878 

 

1.286.524 

8.024.683 

7.291.385 

Барлығы займдар 16.107.315 16.602.592 

 

Топтың бүкіл займдары ҚМГ ҰК теңгелей алынған займдарды қоспағанда,  АҚШ долларымен көрсетілді. Топ хеджерлеу есебін 

қолданбайды және өз міндеттемелері бойынша тәуекелді немесе пайыздық мөлшерлеме өзгерістерінің тәуекелін шетелдік 

валютада хеджерлеуін жүргізбеді. 
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15. РЕЗЕРВ 

 

2011 жылғы, 2012 жылғы желтоқсанның 31-і күніне аяқталған жылғы резерв бойынша қозғалыс мынадай реттілікпен көрсетілді: 

 

 Минералдық  

шикізаттың 

кен орнын 

қалпына 

келтіруге 

арналған 

резерв 

Табысқа  

салынатын 

салыққа 

арналған 

резерв 

Барлығы 

2011 жылғы қаңтардың 1-і күнгі 30.098 80.360 110.458 

Баға беруде болған өзгерістер (3.736) - (3.736) 

Дисконтты қайтару 1.456 - 1.456 

2011 жылғы желтоқсанның 31-і күніне 27.818 80.360 108.178 

Баға беруде болған өзгерістер - (80.360) (80.360) 

Дисконтты қайтару 776 - 776 

2012 жылғы желтоқсанның 31-і күніне 28.594 - 28.594 

    

2012 жылы қысқа мерзімді - - - 

2012 жылы ұзақ мерзімді 28.594 - 28.594 

Барлығы 2012 жылы резерв 28.594 - 28.594 

    

2011 жылы қысқа мерзімді - 80.360 80.360 

2011 жылы ұзақ мерзімді 27.818 - 27.818 

Барлығы 2011 жылы резерв 27.818 80.360 108.178 

 

Минералдық шикізаттың кен орнын қалпына келтіруге арналған резерв 

 

Кен орнын қалпына келтіруге арналған резерв өндірістік активтерді олардың тиімді қызметі мерзімінің соңында болашақта жоюға 

және қалпына келтіруге қатысты танылады. Айназар кен орны бойынша жер қойнауын пайдалануға жасасқан келісім шартқа 

сәйкес келісім шарт аумағында орналасқан құрылыстар мен жабдықтарды алып тастауды немесе жоюды қоса алғанда, Топ келісім 

шарт бойынша аумақты өз қызметінің салдарын жоюға міндетті.  

 

Табысқа салынатын салық бойынша резерв 

 

2012 жылғы желтоқсанның 31-і күніне аяқталған кезең ішінде салық органдарымен 2006 жылғы 1 қаңтардан бастап  2010 жылғы 31 

желтоқсанға дейінгі кезең бойынша салық тексерісі өтті. Салық органдарымен өткізілген тексеріс нәтижелері бойынша қосымша 

корпоративтік салықты төлеу қажеттілігі анықталмады. Топ Қазақтеңізкөлікфлоты Лтд еншілес компаниясынан пайыздық 

мөлшерлемесіз шартты кірістерге салық салуға қатысты ықтималды және ықтималдығы болмашы тәуекел бағалымын өзгертіп, 

резерв сомасын тиісінше 80 360 мың теңгеге қалпына келтірді.  

 

16. САУДА ЖӘНЕ ӨЗГЕ КРЕДИТОРЛЫҚ БЕРЕШЕК   

 

 2012 жылғы 31 желтоқсан 2011 жылғы 31 желтоқсан 

Кредиторлық сауда берешегі 

Қызметкерлер алдындағы берешек 

Алынған аванс 

Өзге кредиторлық берешек 

729.984 

86.164 

16.416 

24.439 

1.480.097 

139.250 

177.389 

11.287 

Барлығы сауда және өзге кредиторлық берешек 857.003 1.808.023 

 

 Топтың қаржы міндеттемелерінің баланстық құны (кредиторлық сауда берешегі) мынадай валютада көрсетілді: 

 

 2012 жылғы 31 желтоқсан 2011 жылғы 31 желтоқсан 

АҚШ доллары 

Теңге 

Еуро 

Өзгесі 

499.653 

224.555 

4.256 

1.520 

1.063.615 

412.912 

2.044 

1.526 

Барлығы қаржы міндеттемелері 729.984 1.480.097 
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17. ТӨЛЕНУГЕ ТИІМ ӨЗГЕ САЛЫҚТАР 

 

 2012 жылғы 31 желтоқсан 2011 жылғы 31 желтоқсан 

Еңбек жалақысы бойынша салықтар 

Өзге салықтар 

31.439 

23.392 

45.638 

25.432 

Барлығы төленуге тиіс салықтар 54.831 71.070 

 

17. ТҮСІМДЕР 

 2012 жылғы  

31 желтоқсанда аяқталған 

жыл бойынша 

2011 жылғы  

31 желтоқсанда  

аяқталған жыл бойынша 

Шикі мұнайды тасымалдаудан түскен түсімдер 

Сервистік флот қызметтерін ұсынудан түскен түсімдер 

Құрғақ жүктерді тасымалдаудан түскен түсімдер 

Экспедициялаудан түскен түсімдер 

Әктасты сатудан түскен түсімдер 

Әктасты тасымалдаудан түскен түсімдер 

Айлақ қызметтерін ұсынудан түскен түсімдер 

Өзгесі 

18.528.931 

1.626.999 

835.674 

205.560 

- 

- 

- 

211.256 

15.667.686 

996.253 

71.135 

116.998 

1.213.857 

696.429 

769.867 

258.288 

Барлығы - түсімдер 21.408.420 19.790.513 

 

19. ӨЗІНДІК ҚҰНЫ 

 

 

 

 2012 жылғы  

31 желтоқсанда аяқталған 

жыл бойынша 

2011 жылғы  

31 желтоқсанда  

аяқталған жыл бойынша 

Өзіндік құны – шикі мұнайды тасымалдау 

Өзіндік құны – сервистік флотты жалға алу 

Өзіндік құны – құрғақ жүктерді тасымалдау 

Өзіндік құны – әктасты тасымалдау 

Өзіндік құны – әктасты сату 

Өзіндік құны – экспедициялау қызметтері 

Өзіндік құны – айлақты жалға алу 

Өзіндік құны - өзгесі 

15.329.764 

1.294.134 

1.087.751 

1.254.657 

247.251 

164.448 

- 

209.112 

12.723.363 

762.730 

49.309 

1.542.077 

1.099.754 

172.783 

300.910 

6.895 

Барлығы – өзіндік құны 19.587.117 16.657.821 

Танкерлерді жалға беру 5.282.045 6.441.710 

Отын және өзге материалдар 3.573.701 1.815.415 

Порттық алымдар 3.051.188 2.188.768 

Сервистік флотты жалға алу 1.525.636 762.730 

Тозу және амортизация 1.980.197 1.299.655 

Еңбек жалақысы және тиісінше салықтар 1.431.107 1.607.709 

Техникалық қызмет көрсету және танкерлерді басқару 807.204 327.002 

Құрғақ жүктерді тасымалдау үшін флотты жалға алу 602.231 49.309 

Кемелердің агенттік қызметтері 465.111 59.775 

Демередж 272.187 366.094 

Экспедициялық қызметтер 164.448 172.783 

Сақтандыру шығыстары 143.623 173.921 

Орын-жайларды жалға алу 56.881 67.681 

КТС қоспағанда өзге салықтар 1.250 110.940 

Әктасты өндіру, қайта өңдеу және стокпайлдарға қарай тасымалдау - 466.494 

Әктасты стокпайлдарға сақтауға лу, тасымалдау және баржаларға 

ауыстырып тиеу 

- 139.930 

Айлақты жалға алу - 300.910 

Өзгесі 230.308 306.995 

Барлығы – өзіндік құны 19.587.117 16.657.821 
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20. ӨЗГЕ ОПЕРАЦИЯЛЫҚ КІРІСТЕРІ 

 2012 жылғы  

31 желтоқсанда аяқталған 

жыл бойынша 

2011 жылғы  

31 желтоқсанда  

аяқталған жыл бойынша 

Өсімпұлдар және айыппұлдар 

Міндеттемелерді есептен шығарудан болған кірістер  

Өзгесі 

2.669 

- 

15.768 

4.016 

49.574 

19.131 

Барлығы өзге операциялық кірістер 18.437 72.721 

 

21. САТЫП ӨТКІЗУ БОЙЫНША ШЫҒЫСТАР 

 

 2012 жылғы  

31 желтоқсанда аяқталған 

жыл бойынша 

2011 жылғы  

31 желтоқсанда  

аяқталған жыл бойынша 

Брокерлік комиссия 

Маркетинг және жарнама 

Консультативтік қызметтер 

Өзгесі 

53.829 

5.181 

2.982 

14.778 

20.244 

33.597 

2.132 

2.932 

Барлығы сатып өткізу бойынша шығыстар 76.770 58.905 

 

22. ЖАЛПЫ ЖӘНЕ ӘКІМШІЛІК ШЫҒЫСТАР  

 

 2012 жылғы  

31 желтоқсанда аяқталған 

жыл бойынша 

2011 жылғы  

31 желтоқсанда  

аяқталған жыл бойынша 

Еңбек жалақысы және тиісінше шығыстар 

Жалға алу 

Консультативтік, аудиторлық және өзге кәсіби қызметтер 

Тозу және амортизация 

Іссапар шығыстары 

КТС қоспағанда өзге салықтар 

Күмәнді берешек бойынша резервті шегеру 

Банкі комиссиялары 

Айыппұлдар және өсімпұлдар 

Байланыс қызметтері 

Материалдар 

Әлеуметтік шығыстар 

Сақтандыру 

Өкілдік шығыстары 

Өзге дебиторлық берешекті есептен шығару 

Оқыту 

Табысқа салынатын салыққа арналған резервті шегеру 

Өзгесі 

737.676 

162.203 

100.129 

76.016 

64.362 

42.968 

41.188 

26.868 

19.745 

16.188 

15.291 

15.187 

5.454 

3.161 

- 

- 

(80.360) 

78.153 

654.305 

158.290 

72.897 

99.733 

73.997 

25.202 

- 

30.199 

10.153 

14.923 

32.044 

25.857 

13.735 

1.122 

2.518 

467 

- 

60.028 

Барлығы жалпы және әкімшілік шығыстар 1.324.229 1.275.470 

 

23. ҚАРЖЫ КІРІСТЕРІ 

 

 2012 жылғы  

31 желтоқсанда аяқталған 

жыл бойынша 

2011 жылғы  

31 желтоқсанда  

аяқталған жыл бойынша 

Қаржы кепілдемесі бойынша дисконт амортизациясы 

Пайыздық кірістер 

23.576 

13.220 

43.598 

1.731 

Барлығы қаржы кірістері 36.796 45.329 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24. ҚАРЖЫ ШЫҒЫСТАРЫ 
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 2012 жылғы  

31 желтоқсанда аяқталған 

жыл бойынша 

2011 жылғы  

31 желтоқсанда  

аяқталған жыл бойынша 

Пайыздық өсім шығыстары: 

- Займдар 

- Қаржылай жалға алу бойынша міндеттемелер 
- Теріс бағам айырмашылы,ы 

 

795.225 

68.421 

122.332 

 

158.260 

93.814 

150.128 

Барлығы қаржы шығыстары 985.978 402.202 

 

25. ТАБЫС САЛЫҒЫ  

 

 2012 жылғы  

31 желтоқсанда аяқталған 

жыл бойынша 

2011 жылғы  

31 желтоқсанда  

аяқталған жыл бойынша 

Ағымдағы табыс салығы 

Төлеу мерзімі кейінге қалдырылған табыс салық 

17.844 

242.701 

12.978 

92.447 

Барлығы табыс салығы 260.545 105.425 

 
Шоғырландырма қаржы есептілігін түзіп жасау мақсатында ХҚЕС және Қазақстан Республикасы салық заңнамасының арасындағы 
өзгешіліктер активтердің баланстық құны мен міндеттемелерінің және табыс салығын есептеу үшін салық базасының арасында 
уақыт айырмашылықтарының туындауына әкеліп соқтырады. Төменде талаптарды іске асыру немесе міндеттемелерді орындау 
кезеңіне қатысты қолданылатын салық мөлшерлемесі бойынша есептелген осы уақыт айырмашылықтары өзгерістерінің салық 
тиімділігі көрсетіліп отыр: 

 

 2011 

жылғы  

1 қаңтар 

Табыс немесе 

шығындар 

есебіне 

шығарылды 

2012 

жылғы  

1 қаңтар 

Табыс немесе 

шығындар 

есебіне 

шығарылды 

2012 жылғы  

31 желтоқсан 

Уақытша айырмашылықтардың  

шегерілген салық тиімділігі 

     

Дебиторлық сауда берешегі 204 - 204 (204) - 

Өзге есептелген аударымдар 44.969 (3.061) 44.908 (6.500) 38.408 

Көшіруге жататын шығындар - 479.883 479.883 113.347 593.230 

Төлеу мерзімі кейінге қалдырылған 

салықтар бойынша активтердің жалпы 

сомасы 

 

 

48.173 

 

 

476.822 

 

 

524.995 

 

 

106.643 

 

 

631.638 

Уақытша айырмашылықтардың  

шегерілген салық тиімділігі 

Аударымдар  

 

 

34.650 

 

 

(31.418) 

 

 

3.232 

 

 

(3.232) 

 

 

- 

Негізгі жабдықтар  1.685.207 600.687 2.285.894 352.576 2.638.470 

Төлеу мерзімі кейінге қалдырылған 

салықтар бойынша міндеттемелердің жалпы 

сомасы 

 

 

1.719.857 

 

 

569.269 

 

 

2.289.126 

 

 

349.344 

 

 

2.638.470 

Минус – төлеу мерзімі кейінге қалдырылған 

салықтар бойынша активтермен өзара есептесу 

 

(48.173) 

 

(476.822) 

 

(524.995) 

 

(106.643) 

 

(631.638) 

Төлеу мерзімі кейінге қалдырылған 

міндеттемелерді мойындау 

 

1.671.684 

 

92.447 

 

1.764.131 

 

242.701 

 

2.006.832 

  
Бұдан әрі табыс салығы бойынша күтілетін және нақты шығыстардың салыстыруы көрсетілді: 
 

 2012 жылғы  

31 желтоқсанда аяқталған 

жыл бойынша 

2011 жылғы  

31 желтоқсанда  

аяқталған жыл бойынша 

Табыс салығы салынғанға дейін (шығындар) / кірістер (561.834) 1.448.387 

20 % нормативтік мөлшерлеме бойынша есептік  

(кірістер) / шығыстар  

 

(112.367) 

 

289.677 

Еншілес компаниялардың шығындары 262.434 - 

Шегеруге жатпайтын активтер 63.271 - 

   

   

 

 

Негізгі жабдықтардың тозуы бойынша есептен шығаруға 

жатпайтын  шығыстар 

 

 

11.132 

1.539 

 

 

7.276 

(214.354) 
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Алдыңғы жылдар бойынша табыс салығына енгізілген түзетулер 

Шегеруге жатпайтын өзге шығыстар 34.536 22.826 

Барлығы табыс салығы бойынша шығыстар 260.545 105.425 

 

26. ШАРТТЫҚ ЖӘНЕ ШАРТТЫ МІНДЕТТЕМЕЛЕР 

 

Қаржы кепілдемесі бойынша міндеттеме 
 
Топ 2009 жылғы маусымда ЕДЖБ алынған займ бойынша Кеме жөндеу зауытының міндеттемелері бойынша қаржы кепілдемесін 

берді. Топ қаржы кепілдемесіне сәйкес төлемнің уақтылы жүзеге асырылуына дәрменсіздік танытылған жағдайда осы займ 

бойынша төлемдердің жалпы сомасының 30 %-ын (Кеме жөндеу зауытына қатысу үлесі) төлеуге тиіс.  

 

Қаржы кепілдемесінің әділ құны танылу сәтіне есептеп шығарылды. Әділ құн есебі тиімді кредит мөлшелмесінің 15,4% -мен 

ақшалай ағындардың дисконтталған сомасы ретінде есептеп шығарылды. 2012 жылғы, 2011 жылғы желтоқсанның 31-і күніне 

қаржы кепілдемесінің амортизациялық құнының сомасы 119.337 мың теңге және тиісінше 141.290 мың теңгені құрады.  

2012 жылғы 31 желтоқсанда Кеме жөндеу зауыты ЕДЖБ төленетін пайыздық өсімді және негізгі берешек сомасын қалыпты 

қайтаруды жүзеге асыра алмады, сондай-ақ займға байланысты нақтылы міндеттемелердің бұзушылығына жол берді.  

 

Топ Кеме жөндеу зауыты тарапынан ЕЖДБ төленуге тиіс займ бойынша дефолтпен байланысты қандай да болмасын шығындарды 

мойындамады.  2012 жылғы 31 желтоқсаннан бүгінгі күнге дейін осы шоғырландырма қаржы есептіліктері басшылықпен жария 

етуге бекітіліп, Топ Топтың қаржы кепілдемесі бойынша міндеттемені орындауды талап етуі мүмкін ЕДЖБ тарапынан қойылған 

кінәрат-талаптан бас тартуды алмады.  

Кепілдік займында Топ үлесінің баланстық құны 2012 жылғы желтоқсанның 31-і күніне 465 787 мың теңгені құрады (2011 жылы: 

458 556 мың теңге). 

 

Салық салу 

Қазақстандық салық, валюталық және кеден заңнамасы әрқилы түсіндірмелерге жол береді және қайта-қайта өзгерістерге ұшырап 

отырады. Аталмыш заңнамаға Топ басшылығымен түсіндірме беру Топпен жүргізіліп отырған операцияларға және оның қызметіне 

қатысты қолданылғанмен, тиісінше органдармен қайта қаралуы мүмкін. Қазақстанда жақын арада орын алған оқиғалар салық 

органдарының заңнамаға түсіндірме беруде және салық есептеулерін тексеру кезінде қатаң талаптар қою мүмкіндігін 

жорамалдайды. Осының салдарынан салық органдарының бұдан бұрын кінәрат-талаптар қойылмаған мәмілелерге және есептеу 

әдісіне бүгінде кінәрат-талаптардың қоюылу мүмкіндігі туындайды.   Нәтижесінде,  қосымша салықтардың, өсімдер мен 

айыппұлдардың салыну мүмкіндігі зор. Салық тексерістері тікелей тексеру жүргізілген жылдан кейінгі үш күнтізбе жылы бойы  

жүргізілуі мүмкін. Нақтылы жағдайларда тексерістер бұдан да ұзақ уақыт бойы жүргізіледі. Қазақстандық салық салу жүйесіне тән 

нақтылықтың болмауынан егер, салықтардың, айыппұл санкцияларының және өсімпұлдың  болған жағдайында олардың түпкілікті 

сомасы бүгінге дейін шығыстар деп танылған және 2012 жылғы желтоқсанның 31-і күніне есептелген сомадан асып кетуі мүмкін. 

Топ басшылығы 2012 жылғы желтоқсанның 31-і  күніне заңнаманың тиісінше ережелеріне дұрыс түсіндірме беріп отырғандығына 

және Топтың салық, валюталық және кеден заңнамасының бөлігінде айқындалған ұстанымы осы бойынша туындайтын кез келген 

дау-жанжал кезінде жемісті қорғалатындығына сенімді.  

 
Пайдалы қазбаларды өндіріп шығаруға салынатын салықтар бойынша міндеттемеге баға беру 
 

2009 жылғы 1 қаңтарда қолданысқа енгізілген Қазақстан Республикасының жаңа салық кодексіне сәйкес Айназар кен орнында 

әктас-ұлу тасты барлау және өндіру жөніндегі Топ қызметі Топтың алдында өндіру көлемінің 5,6 % мөлшерлеме бойынша пайдалы 

қазбаларды өндіріп шығаруға салынатын салықтарды төлеуге тиіс. Пайдалы қазбаларды өндіріп шығаруға салынатын салықтарды 

есептеу мақсатында Топ ҚҚС қоса алғанда, бір тонна үшін 24,56 теңгеге шақ келетін тас түрлері құнының есебімен салық базасын 

қолданып отыр. Аталмыш баға Мехстройсервис өзара жасасқан 2004 жылғы 20 мамырдағы сатып алу-сату шартымен айқындалып,  

 

 

МСС жасасқан шартында қолданылуда. Салық органдары бұл жағдайды қайта қарап, тас түрлерінің құнын Аджип ККО өзара 

жасасқан сервистік  келісімде  айқындалған бағаларды есепке ала отырып, қайта белгілеуді талап етуі мүмкін. Бұл жағдайда, 
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пайдалы қазбаларды өндіруге салынатын салық бойынша қосымша салық сомасы шамамен әкімшілік айыппұл мен өсімпұлды қоса 

алғанда, 1 155 000 мың теңгені құрауы мүмкін (2011 жылғы желтоқсанның 31-і күніне: 1 413 500 мың теңге).  

Басшылық пайдалы қазбаларды өндіріп шығаруға салынатын салықты есептеуде қолданып отырған әдістің салық заңнамасының 

талаптарына сәйкес келетіндігіне, тиісінше пайдалы қазбаларды өндіріп шығаруға салынатын қосымша салықтың салыну 

ықтималдығының төмен болатындығына сенімді.  

 

Қазақтеңізкөлікфлоты Лтд. («ҚТКФ Лтд») қатысты тұрақты мекеме  

Топтың еншілес компаниясы ретінде ҚТКФ Лтд. қызметіне салық салу салық салудың жеңілдік жағдайларына ие аумақтарда 

тіркелген еншілес кәсіпорындарға қатысты қолдануға жататын Қазақстан Республикасының салық заңнамасына сәйкес жүзеге 

асырылады. Тиісінше ҚТКФ Лтд. таза кірістеріне салық Қазақстанда қолданысқа енгізілген табыс салығының тиімді мөлшерлемесі 

бойынша салынады. Бұл жағдайда, салық органдары  шикі мұнайды тасымалдау бойынша ҚТКФ Лтд. қызметіне оның Қазақстан 

Республикасында, сондай-ақ ҚТКФ. Лтд өз қызметін жүзеге асырып отырған басқадай заңды хұкімдікке ие  мемлекеттерде 

тұрақты мекеме құру қажет болады  деп түсіндірме беруі мүмкін.   

Бұл жағдайда, ҚТКФ Лтд. кірістері екі мәрте салық салуға жатады. Басшылық ҚТКФ Лтд. қызметі оны тұрақты мекеме ретінде 

құруды қажет етпейді және салық заңнамасына түсіндірме берудегі ұстанымы дұрыс деп санайды. Тиісінше, Топ ҚТКФ Лтд. 

қатысты қосымша салық міндеттемелерін артпайды.  

 

Қазақтеңізкөлікфлоты ЮК Лтд. («ҚТКФ ЮК Лтд») қатысты тұрақты мекемелер 

 

ҚТКФ ЮК Лтд. тарапынан қызметтер  Қазақстан аумағында ұсынылып отырғандықтан, осы сияқты қызметтерден ҚТКФ ЮК Лтд. 

кірістері қазақстандық кірістер көзі ретінде бағаланады. 2012 жылы Компанияға ҚТКФ ЮК Лтд. тарапынан ұсынылған қызметтер 

мерзімі кем дегенде 12 айға дейін созылды. Алайда, егер ҚТКФ ЮК Лтд. Қазақстан Республикасының аумағында қызметтерді 

ұсынуды одан әрі жалғастырған жағдайда, болашақта ҚТКФ ЮК Лтд. компаниясын Қазақстан Республикасында тұрақты мекеме 

ретінде құру тәуекелі туындайды. Бұл жағдайда, ҚТКФ ЮК.Лтд кірістері 20 % мөлшерлемесімен табыс салығын салу объектісі 

болып табылады және оның филиал табысына Қазақстан Республикасында белгіленген 15 % мөлшерлемесімен салық салынады 

(ішкі мөлшерлеме, ол екі мәрте салық салынудан аулақ болу туралы Ұлыбритания Үкіметі мен Қазақстан Республикасының 

Үкіметі арасындағы Конвенцияға сәйкес 5 %-ға дейін төмен болуы мүмкін). Ал компанияға келетін болсақ, төлем жүргізу көзі 

ҚТКФ ЮК.Лтд (Қазақстандағы кірістер көзі) салықты ұстап қалуға дәрменсіз болу әкімшілік айыппұл мен өсімпұлды қоса алғанда, 

кірістер көзінен төленуге тиіс 241 527 мың теңге сомасында қосымша салықты төлеуге әкеліп соқтыруы мүмкін.  Басшылық ҚТКФ  

ЮК Лтд. қызметі оны тұрақты мекеме ретінде құруды қажет етпейді және салық заңнамасына түсіндірме берудегі өз ұстанымы 

дұрыс деп санайды. Тиісінше, Топ ҚТКФ Лтд. қатысты қосымша салық міндеттемелерін артпайды.  

 

Сот қуынымдары 

Кәдуілгі қызметін жүзеге асыру барысында Топ сот қуынымдарының немесе соттық іс қарауларының мәніне айналуы мүмкін. 

Басшылықтың пікірі бойынша бүгінгі таңда Топтың қызмет нәтижелеріне немесе қаржы жағдайына елеулі әсерін тигізуі мүмкін 

қандай да болмасын ағымдағы соттық іс қараулары немесе сот қуынымдары болған жоқ. 

Топ нақтылы міндеттемелердің есебімен елеулі міндеттемелердің туындау ықтималдығының деңгейіне баға бере отырып, 

шоғырландырма қаржы есептілігінде тиісінше резервті міндеттемелердің тындауына әкеліп соқтыратын оқиғалардың болу 

ықтималдығының нақтылы орын алған, ал тиісінше міндеттеме сомасы шынайы айқындалған жағдайда ғана ашып көрсетеді. Осы 

2012 жылғы, 2011 жылғы желтоқсанның 31-і күніне шоғырландырма қаржы есептігінде сот қуынымдары бойынша резерв 

көрсетілмеді.   

 

Экологиялық мәселелер  

Қазақстанда қоршаған ортаны қорғау жөніндегі заңнама әлде де даму процесінде болғандықтан, ол ұдайы өзгерістерге ұшырап 

отырады. Осы орайда қоршаған ортаны қорғау саласында Қазақстан Республикасының заңнамасын бұзғаны үшін айыппұл төлеу  

 

 

талаптары қатаң қойылуы мүмкін. Осы ретте қалыптасқан қағидалық ережелерге, азаматтық талаптарға немесе заңнама 

өзгерістеріне қатаң түсіндірме беру нәтижесінде туындауы мүмкін ықтималды міндеттемелер шынайы бағаланбауы мүмкін. 
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Ағымдағы заңнамаға сәйкес Басшылық Топтың қаржы жағдайына және ол жүзеге асырып отырған қызмет нәтижелеріне елеулі 

теріс әсерін тигізуі мүмкін - болуы ықтимал не болмаса  ықтималды міндеттемелер жоқ деп санайды.  

 

Займ бойынша міндеттемелер 

Кейбір ұзақ мерзімді займдардың келісім шарттық талаптарына сәйкес Топ нақтылы қаржы коэффициенттерін ұстануға міндетті 

(пайыздық өсімдерді, салықтарды төлегенге және аммортизация мен тозуды есептеп шығарғанға дейінгі ҚМГ ҰК қаржы 

міндеттемелерінің  табысқа қатысты қатынас коэффициенті, берешектің капиталға қатынасы;  пайыздық өсімдерді, салықтарды 

төлегенге дейін және аммортизация мен тозуды есептеп шығарғанға дейінгі қаржы міндеттемелері бойынша келешек төлемдерге 

қатысты табыс қатынасы). Сондай-ақ Топ банкілермен кез келген кредиттік шарттарды және кепілдік шарттарын жасасу, Топтың  

бүкіл активтерінің 10 %-нан жоғары сомада активтердің шығарылу жағдайын келісуге тиіс. Басшылықтың ұйғарымы бойынша 

2012 жылғы желтоқсанның 31-і күніне Топ бүкіл коэффициенттерді және міндеттемелерді тиісті тәртіппен  ұстанып отыр.  

 

Капиталдық шығындар бойынша міндеттемелер 

2012 жылғы желтоқсанның 31-і күнгі жағдайына әкімшілік ғимаратының құрылысын салумен байланысты Топ өз алдында 

2 938 660 мың теңге (2011: ноль) мөлшерінде міндеттемелерді артты.   

 

27. ҚАРЖЫ  ТӘУЕКЕЛІН БАСҚАРУ САЯСАТЫНЫҢ ҚАРЖЫ ҚҰРАЛДАРЫ ЖӘНЕ МАҚСАТТАРЫ 

Қаржы тәуекелінің факторлары 

Топ қызметі нарық тәуекелін (валюталық тәуекел, пайыздық өсім мөлшерлемесі өзгерістерінің әділ құнға әсерін тигізу тәуекелі, 

пайыздық өсім мөлшерлемесі өзгерістерінің ақшалай ағындарға және баға тәуекеліне әсерін тигізу тәуекелі), кредиттік тәуекелді 

және өтімділік тәуекелін қоса алғанда, қаржы тәуекеліне байланысты болады. Топ қабылдап отырған тәуекелді басқарудың жалпы 

бағдарламасы қаржы нарықтарының қаржы нарығының жорамалданбаған жағдайларына және Топтың қаржы нәтижелеріне 

бағытталып отыр.  

 

Нарық тәуекелі  

Валюталық тәуекел 

Валюталық тәуекел келешекте валюталық түсімдер немесе мойындалған активтер мен міндеттемелер Топ компанияларының 

функционалдық валютасы болып табылмайтын валютада көрсетілген жағдайда туындайды. 

Топ шетелдік компанияларға шикі мұнайды теңіз арқылы тасымалдау қызметтерін ұсынады, шетелдік кеме компанияларымен 

ұсынылатын қызметтерді тұтынады, шетелдік валютада ұзақ мерзімді займдарды тартады, шетелдік валютада ақшалай қаражат пен 

оның эквиваленттерінің елеулі сомасына ие болады, осылайша әрдайым валюталық тәуекелге бағынышты болады. Шетелдік 

валютада активтер мен міндеттемелердің болуы валюталық тәуекелді айқындайды.  

Топтың айырбастау бағамының өзгерістеріне бағыныштылығы мыналарға байланысты болады: 

 шетелдік валютада (АҚШ доллары) көрсетіліп, шарттық тарифтерге негізделген тасымалдау бойынша ағымдағы және 

болашақта ұсынылатын қызметтер; 

 шетелдік валютада көрсетілген ақша баптары (сайып келгенде сауда және өзге дебиторлық және кредиторлық берешек). 

Сайып келгенде, Топ АҚШ және Еуро валютасына қатысты теңге бағамы өзгерістерінің тәуекелін артады. 

Топ валюталық операцияларды жүргізумен байланысты валюталық тәуекелді азайту мүмкіндігін беретін тұлғалық келісімдерді 

жасаспады.  

Төмендегі кестеде бүкіл қалған ауыспалы сипаттамалардың бірқалыпты болуы талабымен есеп беру күніне қолданылған 

айырбастау бағамдарының ықтималды өзгерістерінің нәтижесінде  болған қаржы нәтижесі мен капитал өзгерістері көрсетіліп отыр: 

 

 

 

 

 

 Пайыздық мөлшерлеме 

өзгерістері 

Табысқа немесе 

шығындарға 
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тигізген әсері 

АҚШ доллары   

2012 +1,57% (225.893) 

 

2011 

 

Евро 

-1,57% 

+10,72% 

-10,72% 

225.893 

(1.504.499) 

1.504.499 

2012 +10,77% (91.099) 

 -10,77% 91.099 

2011 +16,33% (103.885) 

 -16,33% 103.885 

 

Баға тәуекелі 

Топ мұнайды теңіз арқылы тасымалдау бойынша ұсынылатын қызметтердің баға тәуекелін артады, өйткені көліктік қызметтерге 

белгіленетін бағалар шикі мұнайды халықаралық тасымалдауды қоса алғанда, тұтастай нарықтағы жалпы және жеке өзгерістерге  

байланысты болатын әлемдік бағалардың өзгерістеріне бағынышты болады. Топ шикі мұнайды тасымалдау блйынша қызметтерді, 

сайып келгенде, делдал компанияларға ұсынады, олар өз алдына өнімді экспортқа шығарады. Топпен ұсынылатын қызметтердің 

бағасы шикі мұнайға белгіленіп отырған нарықтық бағаларға бағынышты болады, осылайша мұнайға белгіленген әлемдік 

бағалардың төмендеуі көліктік қызметтерге белгіленген бағалардың төмендеуіне әкеліп соқтыру ықтималдығы туындайды. 

 

Пайыздық өсім мөлшерлемесі өзгерістерінің әсері 

Сезімталдық талдамасы нарықтық пайыздық өсім мөлшерлемесінде болған өзгерістердің пайыздық өсім төлемдеріне, пайыздық 

кірістер мен шығыстарға және егер, осы қолдануға келетін болса, капиталға әсерін тигізетіндігін көрсетіп отыр. 

 

Пайыздық өсім мөлшерлемесінің өзгеру тәуекеліне сезімтал болу талдамасы мыналарға негізделіп отыр: 

 нарықтық пайыздық өсім мөлшерлемесінде болған өзгерістер ауыспалы пайыздық мөлшерлемесімен қоса қаржы 

құралдары бойынша пайыздық кірістер мен шығыстарға әсерін тигізеді, сондықтан сезімталдық талдамасына қосылады. 

 Амортизациялық құн бойынша есепке алынатын бекітілген мөлшерлемесімен қоса қаржы құралдары пайыздық 

мөлшерлемесі өзгерістерінің тәуекеліне бағынышты болмайды, сондықтан сезімталдық талдамасының есебіне 

қосылмайды. 

 Бекітілген мөлшерлемесімен қоса қаржы міндеттемелері және қаржы активтері бойынша нарықтық пайыздық 

мөлшерлемесінде болған өзгерістер табыс пен шығындарға егер, табыс пен шығындар арқылы әділ құны бойынша 

мойындалған жағдайда әсерін тигізеді. 

 

Құбылмалы мөлшерлеме бойынша алынған займдар Топты ақшалай қаражат пен оның эквиваленттерінің қозғалысына белгіленіп 

отыратын пайыздық өсім мөлшерлмесі өзгерістерінің әсеріне түсіп отырады.  

Топ LIBOR жылдық/айлық мөлшерлемесіне бағынышты құбылмалы пайыздық мөлшерлемесімен белгіленген ұзақ мерзімді 

займдарға ие болып отыр. 2012 жылғы 31 желтоқсан күніне бүкіл өзге ауыспалы мөлшерлемелердің қалыпты болған жағдайында 

құбылмалы мөлшерлемесімен қоса займ бойынша LIBOR 1 пайызға ұлғайған болар еді, ал табыс салық салынғаннан кейін бір жыл 

ішінде 140 467 мың теңгеге азайған болар еді (2011 жылы: 24 468 мың теңгеге). 

Топ пайыздық өсім мөлшерлемесінің өзгерістерімен байланысты болатын талдау жүргізуге және тәуекелді азайтуға арналған 

тұлғалы келісімдерді жасаспады.  

 

 

 

 

 

Кредиттік тәуекел 



«Қазақтеңізкөлікфлоты» ұлттық теңіз кеме қатынасы компаниясы» АҚ 
ШОҒЫРЛАНДЫРМА ҚАРЖЫ ЕСЕПТІЛІГІНЕ ЖАСАЛҒАН ЕСКЕРТПЕЛЕР (жалғасы) 
Мың теңгемен 

38 

Сайып келгенде кредиттік тәуекел ақшалай қаражат пен оның эквиваленттері бойынша, сондай-ақ төленбеген дебиторлық 

берешекті және расталған операцияларды қоса алғанда, клиенттерге қатысты туындайды. Банкі мен қаржы мекемелеріне қатысты 

тек қана жоғары рейтингке ие мекемелер алынады. Топ қызметтерді қаржы жағдайы тұрақты және кредиттік тарихы тиісті 

деңгейдегі бірқатар ірі клиенттерге ғана ұсынады. Құнының азаюына қарай резервті шегеру арқылы ақшалай қаражат пен оның 

эквиваленттерінің және дебиторлық берешектің баланстық құны кредиттік тәуекелге ұшырау жағдайының ең жоғары сомасын 

көрсетеді. Топ ішкі рейтинг және контрагентпен белгіленетін кредиттік лимиттерді белгілеу саясатын жүргізбейді.  

 

Өтімділік тәуекелі  

Өтімділік тәуекелі ұйым алдында төлеу мерзімінің басталған сәтінде өз қаржы міндеттемелерін орындау мүмкіндігіне ие бола 

алмау тәуекелі ретінде айқындалады. Топтың өтімділікті басқару әдістерінің бірі қолайсыз шығындарды немесе Топтың беделіне 

нұқсан тәуекелінен аулақ болатындай Топтың өз міндеттемелерін белгіленген мерзім ішінде (кәдуілгі жағдайларда сияқты 

стандартты болып табылмайтын жағдаяттарда) орындауы үшін мүмкіндігіне қарай жеткілікті өтімділік жағдайына ие болуын 

қамтамасыз ету болып табылады.  

Төмендегі кестеде шарт талаптарымен көзделген төлеу мерзімі аяқталғанға дейін есеп беру күніне қалдырылған төлеу мерзімінің 

мерзімін көрсете отырып, Топтың қаржы міндеттемелері көрсетіліп отыр. Кестеде көрсетілген сомалар шарт талаптарына сай 

дисконтталмаған ақшалай ағындар болып табылады. Есеп беру жылынан кейінгі алғашқы жылы дисконттау әсерінің болмашы 

болуына орай, 12 ай ішінде төленуге тиіс берешек сома оның баланстық құнына теңдес болып келеді. 

 Баланстық 

құны 

Шарт 

бойынша 

ақшалай 

ағындар 

 1 жылдан 

кем 

1 

жылдан 

2 жылға 

дейін 

3 

жылдан 

5 жылға 

дейін 

5 

жылдан 

жоғары 

2012       

Займдар 16.107.315 18.939.581 2.850.976 8.136.012 2.134.226 5.818.367 

Қаржылай жалға алу бойынша 

міндеттемелер 

 

866.076 

 

987.537 

 

296.809 

 

690.728 

 

- 

 

- 

Сауда кредиторлық берешегі 729.984 729.984 729.984 - - - 

Барлығы қаржы міндеттемелері 17.703.375 20.657.102 3.877.769 8.826.740 2.134.226 5.818.367 

2011       

Займдар 16.602.592 19.930.069 1.864.938 8.027.942 4.303.855 5.733.334 

Қаржылай жалға алу бойынша 

міндеттемелер 

 

1.079.015 

 

1.277.896 

 

317.623 

 

960.273 

 

- 

 

- 

Сауда кредиторлық берешегі 1.480.097 1.480.097 1.480.097 - - - 

Барлығы қаржы міндеттемелері 19.161.704 22.688.062 3.662.658 8.988.215 4.303.855 5.733.334 

 

Капиталды басқару 

  Топ берешек балансы мен капиталды оңтайландыру жолымен мүдделі тараптар үшін кірістерді барынша молайтумен қатар 

қызметін іркіліссіз жүзеге асыру қағидатын одан әрі ұсынып отыруы үшін өз капиталын басқарады. 

Топ капиталын басқару акционер капиталын басқару стратегиясымен қатаң байланыста болады. Капиталды басқарудың неғұрлым 

қомақты бөлігі акционердің тиісінше комитеттерімен келісілуі жүргізілген жағдайда қабылданады. Капитал құрылымын тиісті 

деңгейде күтіп ұстау немесе оған түзетулерді енгізу үшін акционер Топтың жарғылық капиталын үлғайтуы және/немесе Топқа бүкіл 

елеулі сыртқы займдарға кепілдік бере отырып,  үшінші тұлғалардан займ қаражатын алуға өкілеттік беруі мүмкін. 

 

 

 

 

 

 

28. ҚАРЖЫ ҚҰРАЛДАРЫНЫҢ ӘДІЛ ҚҰНЫ 
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Әділ құн мәжбүрлеп сату немесе тарату жағдайларынан басқа мүдделі тараптар арасында жүргізілген ағымдағы операция барысында 

қаржы құралын айырбастау мүмкіндігіне ие соманы білдіреді. Әділ құнның ең үздік растамасы ретінде белсенді нарықта қаржы 

құралын белгілеу болып табылады.  

Қаржы құралының бағалым әділ құны Топпен қолда бар нарықтық ақпараттан (оның болған жағдайында) және бағалаудың тиісті 

деңгейдегі әдістерін есепке ала отырып, есептеп шығарылады. Алайда әділ құнды айқындау мақсатында нарықтық ақпаратқа 

түсіндірме беру үшін кәсіби ұйғарымдарды қолдану қажеттілігі туындайды. Қазақстан Республикасының экономикасы даму 

процесіндегі  нарықтарға тән бірқатар өзгешіліктерге ие болуда, ал экономикалық талаптар қаржы нарығындағы белсенділік көлемін  

шектеуде. Нарықтық белгіленім ескіруі немесе сату құнын төмен бағалар бойынша ашып көрсетілуі мүмкін болғандықтан, 

нәтижесінде қаржы құралдарының әділ құны ашып көрсетілмейді. Қаржы құралдарының әділ құнын айқындау кезінде басшылық 

қолда бар бүкіл ақпаратты қолданады.  

Амортизациялық құны бойынша ашып көрсетілетін қаржы активтері 

Бекітілген пайыздық мөлшерлемесімен қоса құралдардың бағалым әділ құны кредиттік тәуекелі мен мерзімі ұқсас жаңа құралдар 

үшін төлеу мерзіміне дейін қолданыстағы пайыздық  мөлшерлеме бойынша дисконтталған алынуы күтілген бағалым ақшалай 

ағындар сомасының негізінде айқындалады. Дисконттаудың қолданылған нормалары контрагенттің кредиттік тәуекеліне 

байланысты болады. Қысқа мерзімді төлеу мерзіміне орай сатып алушылар мен тапсырысшылардың дебиторлық берешегінің 

баланстық құны шамамен олардың әділ құнына теңдес болып келеді.  

 

Амортизациялық құны бойынша ашып көрсетілетін міндеттемелер  

Бекітілген пайыздық мөлшерлемесі мен төлеу мерзімі белгіленіп отырған нарық белгіленімі болмаған құралдардың әділ бағалау 

құны кредиттік тәуекелі және мерзімі ұқсас жаңа құралдар үшін төлеу мерзіміне дейін қолданыстағы пайыздық  мөлшерлеме 

бойынша дисконтталған ақшалай бағалау құнына қарай айқындалады. Қысқа мерзімді төлеу мерзіміне орай жеткізушілер мен 

мердігерлердің дебиторлық берешегінің баланстық құны шамамен олардың әділ құнына теңдес болып келеді. Қаржылай жалға алу 

бойынша пайыздық займдар мен міндеттемелер шамамен оның әділ құнына теңдес болып келеді.  

 

29. КЕЙІНГІ ОҚИҒАЛАР  

Топтың есеп беру күнінен кейін елеулі оқиғалары болмады.  
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