
Мазмұны: 

 

1. Аудиторлық есеп 

2. Жалпы мәліметтер: 

3. Қаржылық есептілікке қосымша: 

 Қоғам туралы Жалпы мәліметтер        

4. Қаржылық есептілікке дайындықтың негізгі принциптері  

5. Есептеу саясатының негізгі аспектілеріне шолу  

6. Активтер 

7. Ақшалай қаражаттар мен олардың эквиваленттері  

8. Дебиторлық берешек 

9. Қаржылық инвестициялар 

10. Негізгі қаражаттар 

11. Материалдық емес активтер 

12. Міндеттемелер 

13.  Қысқа мерзімді несиелік берешек  

14. Жарғылық капитал 

15. Кірістер  

16. Шығындар 

17. Корпоративтік табыс салығы. 

18. Қаржылық коэффициенттердің есептеу көрсеткіштерінің ликвидтігі мен көрсетікшітер, 

нормалар төлемге қабілеттілігін суреттеу  

19. Қаржылық коэффициенттердің әдісін шолу 

20.  ликвидтік пен төлемге қабылеттілік көрсеткшітерді есептеу  

21. көрсеткіштер, нормалар суреттеу.  

22. Рентабельділік көрсеткіштерін есептеу, суреттеу. 

23.  Компанияның қаржылық жағдайы туралы мәліметтер. 

24.  Қорытынды. 

25. Парақтар саны –  19 

 

Қосымша:  

            «Монтажарнаулықұрылыс» Компаниясы АҚ мәліметтері  

1. 2017 ж. 31 желтоқсандағы кезең үшін бухгалтерлік баланс;  

2. 2017 ж. 31 желтоқсандағы кезең үшін пайда мен залалдар туралы есеп; 

3 2017 ж. 31 желтоқсандағы аяқталатын бір жылға ақша қаражатының қозғалысы туралы 

есеп (тікелей әдіс) нысаны; 

4 2017 ж. 31 желтоқсандағы аяқталатын бір жылға меншікті капиталдағы өзгерістер 

туралы есеп нәтижесі; 

 

                       «Алматыаудит» ЖШС мәліметтері  

1. Мемлекеттік қайта тіркеу туралы куәлік қағаз. 

2. 10.02.2000ж. №042 мемлекеттік лицензиясы. 
3. «Қазақстан Республикасының Аудиторлар Палатысының» Кәсіби аудиторлық 

ұйымының Аудиторлар алқа мүшелерімен заңды тұлға ретінде мойындау туралы куәлік 

қағаздар тіркеу нөмірі 2017ж. 21 сәуірдегі № 157-А. 

4. Сақтандыру полисі Серия 

5. 28.02.21194ж. № 10 аудиторлар біліктілік куәлігі. 

6. «Қазақстан Республикасының Аудиторлар Палатысының» Кәсіби аудиторлық ұйымының 

Аудиторлар алқа мүшелерімен Валентина Петровна Решетинаны тану туралы куәлігі 

Аудиторлар алқа мүшелерімен заңды тұлға ретінде мойындау туралы куәлік қағаздар 2017 

жылғы 21 сәуірдегі 0543 нөмірі 

7. Кәсіби бухгалтердің сертификаты 2010 ж. 10 қарашадағы Серия ПБ-01, № 015  

8. Т.А. Решетинаның Аудит мен менеджменттің  халықаралық институтының дипломы. 

9. В.П. Решетина 03.06.2015 жылғы № 00612 салық кеңесшісінің біліктілік куәлігі 

10. Т.А. Решетина 03.06.2015 жылғы № 00613 салық кеңесшісінің біліктілік куәлігі 

 



 

 

Қазақстан Республиқасы                                         Республика Казахстан 

“Аудиторлық және консультациялық     ТОО “Фирма по оказанию 

қызмет көрсететін “Алматыаудит”                                        аудиторских и консультационных  

фирмасы”ЖШС        услуг “Алматыаудит” 
 

050004. Қазақстан Республикасы,  Алматы қ., Желтоқсан к-сі, 37а, тел./факс 279 -23-41, тел. 279-97-53 

 
№ ________                                                                                                        __________________ 

 
         «Бекітемін» 

                                                                                      

«Аудиторлық және консультациялық қызмет       

көрсететін «Алматыаудит» фирмасы ЖШС 

директоры 
                                                                                                                         лицензия № 042 10.02.2000ж. 

       ________________________    В.П.Решетина. 

        «_______»_______________2018ж. 

«Монтажарнаулықұрылыс» Компаниясы АҚ 

  Президенті  Т.К. Назаров мырзаға                      

        Аудиторлық есеп 

                          қаржылық есептілік нәтижелері бойынша 

                             «Монтажарнаулықұрылыс»АҚ Компаниясы 

                                             2017ж. қаржылық кезең үшін 

 

         Тәуелсіз аудиторлық фирмамен «Аудиторлық және консультациялық қызмет көрсету» 

бойынша ЖШС «Алматыаудит» (лицензия № 042 10.02.2000ж.), фирманың директорымен, 

тексерушімен В.П. Решетинамен(мамандыққа қатысты куәлік қағаз № 10 28.02.1994 ж.), Т.А. 

Решетина аудитор көмекшісімен бірге , келісім-шарт негізінде 03.04.2018 ж., 2017 ж. қаржылық кезең 

үшін «Монтажарнаулықұрылыс» Компаниясы АҚ қаржы есеп беру нәтижелер бойынша аудит 

жүргізілді. 

         Аудит қаржылық есеп-беру негізінде жүргізілді.  

Қаржылық есеп, Қазақстан Республикасының Қаржы Министрлігінің бұйрығы форматымен, 

2015 жылғы 27 ақпандағы № 143 «Жария мүдделі ұйымдардың жариялауы үшін (қаржы ұйымдарынан 

басқа) жылдық қаржылық есептіліктің тізбесін және нысандарын бекіту туралы» 2017 жылғы 31 

желтоқсандағы қаржылық жағдайдың шынайы және нақты көрінісін, ХБЕС сәйкес жүргізілетінін, 

халықаралық қаржылық есеп беру стандарттар фондымен бекітілумен жүргізіледі.  

 
Акционерлік Қоғамның берілген қаржылық есептілік үшін жетекшінің жауапкершілігі. 

Берілген ақпараттың ақиқаттылығына жауапты тұлға ретінде «Монтажарнаулықұрылыс» 

Компаниясы АҚ Президенті Т.К. Назаров жауапкершілік артады  

 

Аудитордың жауапкершілігі.  

Біздің жауапкершілігіміз бұл қаржылық есептілік бойынша пікірлерге өрнектеуде болып жатыр. 

Аудит Халықаралық аудит стандарттарына сәйкес өткізілді. Бұл стандарттар, біз аудитті 

қаржылық есептіліктің маңызды бұрмалаушылықтардан тұрмайтын ақылды ақпаратты алу үшін 

өткіздік. Біздің есептеуімізше, бізбен өткізілген аудит біздің ойымызды жеткізуде саналы негізге ие 

болып табылады.   

 

 

Аудитордың пікірі 

Біздің пікірімізше, Қоғамның қаржылық есептілігі нақты және объективті суреттелген болып 

табылады.  

Аудиторлық шолу негізінде, сонымен қатар қаржылық есептілік негізінде, нақты және шынайы 

суретке ие, кәсіпорынның қаржылық жағдайына келесі қорытынды жасауға болады:  



2017 жылғы 31 желтоқсандағы жағдайы үшін, кәсіпорынның қаржылық жағдайы шынайы 

және нақты суреттелген ХБЕС сәйкес жүргізілетін қаржылық есептілікті береді. 

Жоғарыда көрсетілген коэффициенттерді санап, сонымен қатар, қаржылық көрсеткіштер 

динамикасын зерттеп, келесі қорытындыға келуге болады. «Монтажарнаулықұрылыс» 

Компаниясы АҚ қаржылық кезеңде 2017ж., ликвидтік пен төлемге қабілеттіліктен жоғары 

көрсеткіштерге, нормаларға сәйкес келетін тұрақты коэффициенттерге, Акционерлік қоғам өзінің 

міндеттемелерін өзі мекеменің активтерінің есебі бойынша жаба алатыны мәлім. 

2017ж.қаржылық мерзімнің соңында, валюта 10 563 307,8 мың. теңгені құрайды. 

  «Капитал» бөлімінде «жарғы капиталы» тармағында, 31.12.2017 жылғы аудиторлық мерзім 

кезінде сомма 78 531,6 мың. теңгені құрайды. Акционерлік Қоғамның қызметінің түрін есептеп, 

нақты тәуекелдермен байланысты, «резервтер» тармағы құрастырылды, 31.12.2017ж. үшін сомма 

4 318 714,5 мың теңгені құрады. «Бөлінбеген пайда» есеп беру кезеңі үшін 2017 жылға 4 340 794,0 

мың теңге, есептік кезең үшін 1 268 816,4 мың теңгені құрады. 

              2017 жылғы қаржылық мерзімінде Акционерлік Қоғам «Ұзақ мерзімді міндеттемелер» 

«кейінге қалдырылған салықтар» бөлімінде 81 445,9 мың теңгені құрайды. 

 «Қысқа мерзімді міндеттемелер» қаржылық есеп беру соңында 1 743 821,8 мың. теңге, 

жинақталған:  

- қысқа мерзімді сауда және басқа да несиелік берешек – 1 166 296,2 мың теңге; 

- қысқа мерзімді резервтер – 261 617,6 мың теңге; 

- қызметкерлерге сыйақылар – 481,7  мың теңге; 

- өзге қысқа мерзімді міндеттемелер–359 804,0 мың теңге, 

- өзге қысқа мерзімді қаржылық міндеттемелер – 622,3 мың теңге 

«Ұзақ мерзімді активтер» 31.12.2017ж. 4 567 070,7 мың теңге құрады, соның ішінде; 

- өзге ұзақ мерзімді қаржылық активтер – 15 886,5 мың теңге; 

- ұзақ мерзімді сауда және өзге дебиторлық берешек- 458 451,4 мың. теңге; 

- негізгі қаражаттар – 4 092 732,8 мың теңге; 

«Қысқа мерзімді активтер» қаржылық кезең соңында 2017ж.  – 5 996 237,1 мың. теңгені құрады, 

жинақталған: 

- ақшалай қаражаттар – 141 746,6 мың теңге;  

- қысқа мерзімді сауда және өзге дебиторлық берешек – 5 858 182,7 мың теңге;   

-ағымдағы табыс салығы бойынша салық міндеттемелері – 2 649 724,1 мың теңге; 

- ағымдағы табыс салығы – 11 607,2 мың теңге; 

- қорлар – 1 033 210,7 мың теңге; 

             

- материалдық емес активтер – 50,0 мың. теңге; 

- алып қойылған салық активтері – 22 036,7 мың теңге. 

- өзге қысқа мерзімді активтер – 2 159 948,5 мың теңге. 

 
Біздің пікірімізше, Компанияның қаржы есеп беруіміз біздің пікіріміз бойынша берілген нақты 2017 

жылғы 31 желтоқсан бойынша қаржы жағдайы барлық қазіргі тұрғылар бойынша және маңызды 

бұрмалауларды болмайды. 

 Ақшалардың қаржы есеп берулер, қозғалысы нәтижелер және, жылдың артына көрсетілген 

датаға өткен меншікті капитала қаржы (ХБЕС) есеп берулер Халықаралық стандарттарға сәйкес келіп 

жатыр. 

Қаржы есеп беру, ерекшеліктің артында осы ақшалар қозғалысы « Есептеу нәтижесінде есептеп 

шығарулар әдіспен » қорытынды жасалып жатыр – олар болған кезде, операциялар және оқиғалар сонда 

танылады, ал сонда емес түсу болған кезде немесе ақшалай құралдардың төлемі немесе олардың 

баламаларын, тіркеліп жатыр және олар жататын сол мерзімдерге қаржы есеп беруде көрініп жатыр. 

Қазақстан Республикасында бекітілген (стандарттармен) жағдаймен сәйкестікте аудит 

өткізілген.  

Аудитор                В.П. Решетина 
                                                                       (біліктілік куәлігі  № 10 28.02.1994ж.)          

 

 

 
 

 
 

 



 «Бекітемін» 

                                                                                      

«Аудиторлық және консультациялық қызмет       

көрсететін «Алматыаудит» фирмасы ЖШС 

директоры 
                                                                                                                                                           лицензия № 042 10.02.2000ж. 

       ________________________    В.П.Решетина. 

        «_______»_______________2018ж. 

. 

                                                                  

                                                                           Аудиторлық есеп 

қаржылық есептіліктің нәтижелері бойынша 

«Монтажарнаулықұрылыс» Ақ Компаниясы 

2017 ж. қаржылық кезең үшін 

 

Тәуелсіз аудиторлық фирмамен «Аудиторлық және консультациялық қызмет көрсету» бойынша 

ЖШС « Алматыаудит » (лицензия № 042  10.02.2000ж.), фирманың директорымен, тексерушімен 

В.П. Решетинамен (мамандыққа қатысты куәлік қағаз № 10  28.02.1994 ж.), Т.А. Решетина аудитор 

көмекшісімен бірге, келісім-шарт негізінде 03.04.2018 ж., 2017 ж. қаржылық кезең үшін 

«Монтажарнаулықұрылыс» Компаниясы АҚ қаржы есептілік нәтижелер бойынша аудит 

жүргізілді.  

         Қаржы есеп беруден Халықаралық стандарттармен сәйкестікте аудит өткізілген. 

Аудиторлық шолу сәтінде келесі құжаттар берілген еді; 

- салық төлеуші туралы заң беттер, куәлік қағаз мемлекеттік тіркеу туралы (жарғы, куәлік қағаз заң 

құжаттар); 

1. 2017 ж. 31 желтоқсандағы кезең үшін бухгалтерлік баланс;  

2. 2017 ж. 31 желтоқсандағы кезең үшін пайда мен залалдар туралы есеп; 

3 2017 ж. 31 желтоқсандағы аяқталатын  бір жылға ақша қаражатының қозғалысы туралы 

есеп (тікелей әдіс) нысаны; 

4 2017 ж. 31 желтоқсандағы аяқталатын бір жылға меншікті капиталдағы өзгерістер 

туралы есеп нәтижесі; 

Қаржы есептілігін дайындау кезінде басшылық үшін жауапты болып табылады:  

• бухгалтерлік есептің тиісті қағидаттарын таңдау және оларды бірізді қолдану ; 

 • пайымдаулар мен бағалаулар жасау;  

• ХБЕС талаптарына және қаржы есептілігіне ескертулерде ХБЕС-дан барлық елеулі 

ауытқуларды ашу сақтау;  

• Компания өз қызметін орынсыз жағдайларды қоспағанда, жақын болашақта өз қызметін 

жалғастыра алатындығына қаржылық есептілікті дайындау. 
 

Қаржы есептілігін дайындау кезінде басшылық, сондай-ақ жауапты болып табылады:  

• Компанияның ішкі бақылау жүйесін эффекктивті және сенімді қызмет етуін жүзеге асыру, енгізу және 

қамтамасыз ету;  

• Қоғамның қаржылық жағдайы жеткілікті дәлдікпен кез келген уақытта мүмкіндік береді және қаржы 

есептілігі ХБЕС сай болуын қамтамасыз ету үшін, ол бухгалтерлік есеп жүргізу;  

• Қазақстан Республикасының заңнамасы және бухгалтерлік есеп стандарттарына сәйкес бухгалтерлік 

есепті жүргізу;  

• Қоғамның активтерінің сақталуын қамтамасыз ету өз құзыретi шегiнде шаралары; 

• алаяқтық фактілерін анықтау және басқа да қаскүнемдіктерді алдын алу.  

 

Аудиторлар жауапкершілігі 

 

Біздің жауапкершілігіміз өзіміз жүргізген аудиттің негізінде осы нақты қаржылық есеп туралы 

пікірімізді білдіру болып табылады. Біз Аудиттің халықаралық стандарттарына сәйкес аудит 

жүргіздік. Бұл стандарттар біздің қаржылық есепте елеулі қателердің тегін екендігіне саналы 

сенімділікте алу үшін этикалық талаптар мен жоспарына сәйкес келуі және аудит жүргізуді талап 

етеді. 



Аудит қаржылық есептілікте берілген сомалар мен ақпаратқа қатысты аудиторлық дәлелдерді 

алуға бағытталған процедураларды орындау жатады. Рәсімдерді таңдау қаржы есептілігінің алаяқтық 

немесе қателіктер салдарынан елеулі бұрмалану тәуекелін бағалауды қоса алғанда, аудитордың 

пікіріне негізделеді. Мұндай тәуекелдерді бағалау ішкі бақылау жүйесінің тиімділігі туралы пікір 

білдіру мақсатында жағдайларға лайықты, бірақ аудит рәсімдерін жасау мақсатында дайындау және 

қаржылық есептілік әділ ұсыну үшін қажетті ішкі бақылау қарауды қамтиды. 

Аудит сондай-ақ қолданылатын есеп саясатының орындылығы мен басшылық жасаған 

бағалаулардың негізділігін, сондай-ақ жалпы қаржылық есеп ұсынылуын бағалауды қамтиды. Біз 

алған аудиторлық дәлелдер осы қаржылық есептілік туралы біздің ойымызша үшін жеткілікті 

негіздеме береді деп санаймыз. 

 

Аудиторлар пікірі 

Біздің ойымызша, қаржылық есептілік барлық елеулі аспектілерде 2017 жылғы 31 

желтоқсандағы Қоғамның қаржылық жағдайын, сондай-ақ жыл үшін оның қаржы нәтижелері мен 

ақша қаражатының қозғалысын Халықаралық қаржылық есептілік стандарттарына сәйкес аяқталды. 

 

Ескертпелер жасауға ерекше мән-жайларға назар аудару 

Аудиторлық шолу уақытта келесі құжаттар берілді: 

            - Құқықтық құжаттар (жарғы, тіркеу туралы куәлік, салық төлеушінің куәлігі); 

 - 2017 ж. 31 желтоқсандағы кезең үшін бухгалтерлік баланс;  

- 2017 ж. 31 желтоқсандағы кезең үшін пайда мен залалдар туралы есеп; 

- 2017 ж. 31 желтоқсандағы аяқталатын  бір жылға ақша қаражатының қозғалысы туралы есеп 

(тікелей әдіс) нысаны; 

- 2017 ж. 31 желтоқсандағы аяқталатын бір жылға меншікті капиталдағы өзгерістер туралы есеп 

нәтижесі; 

     Ұсынылған ақпараттың дұрыстығы үшін жауапты «Монтажарнаулықұрылыс» Компаниясы АҚ 

Президенті Т.К. Назаров болып табылады.  

 

 «Монтажарнаулықұрылыс» Компаниясы АҚ 25.03.2005 ж. Алматыда Әділет департаменті 

қайта тіркелді. № 8479-1910-АҚ серия саны 0467601, бизнес сәйкестендіру нөмірі 940640000066 үшін. 

Бастапқы мемлекеттік тіркеу күні:03.06.1994ж.  

Заңды тұлғаның орналасқан жері:  

Қазақстан Республикасы, Алматы қ.  Төле би к-сі 291/1a.ү. 

 03.09.2012 ж. бастап қосылған құн шығару салығы тіркеу туралы куәлік., Сериясы 60001 саны 

0023228. 

Бірлестігінің мақалалар, нөмірленген байланысты, мөрлермен және пломбалармен, 29.04.2015 ж. 

бойынша Акционерлердің жалпы жиналысының бекіткен., 29.05.2015 ж. арқылы, нотариалды түрде 

расталған., тізіліміне № 1-536 тіркелді.  

         Акциялар бойынша төлем ақшалай жүзеге асырылуы мүмкін-ақ Қоғамның қызметі жарғылық 

капиталын қалыптасады қамтамасыз ету үшін, жарғылық капиталды ұлғайту, зияткерлік меншік 

құқығын және басқа да активтер, соның ішінде меншік құқықтарын, Қоғамның акцияларын 

орналастыру арқылы жүзеге асырылады, сондай-ақ Директорлар кеңесі бекітеді.  

2012 жылғы 27 сәуірдегі Қоғам акционерлерінің жылдық жалпы жиналысы өтті 

«Монтажарнаулықұрылыс» АҚ Компаниясы. Кворум 83,91% құрады. 

 Кездесу барысында, акционерлерге мәселелер, солардың бірі;  

- «Е.Г. Ежиков-Бабахановтың Президенттік өкілеттілігін мерзімінен бұрын қою туралы сұранысы 

қанағаттандырылсын-2012 жылғы 01 маусымдағы «Монтажарнаулықұрылыс» Компаниясы АҚ жеке 

дара Атқарушы органы» 

 - «Сайланған Т.К. Назаров сондай-ақ «Монтажарнаулықұрылыс» Компаниясы АҚ Президенті 

лауазымына  жеке дара атқарушы органы 2012 жылдың 01 маусымынан бастап сайлансын. 



 

Негізгі қызмет түрлері: 

 - Компания акционерлерінің мүдделері ішінде ішкі және сыртқыҚоғам акционерлерінің игілігі 

үшін материалдар мен басқа да қызметтерді қамтамасыз ету, жобалау, құрылыс-монтаж жұмыстары 

үшін келісімшартқа алу мақсатында ішкі және сыртқы инвестициялық жобаларды зерттеулерді 

маркетингтік зерттеулер; 

 - Компанияның атынан және мүддесі үшін конкурстар, мердігерлік жұмыстарға тендерлерге 

қатысу; 

 - Мемлекеттік лицензия 01-МҚЛ № 000021 негізінде түрлерінің тізбесіне сәйкес сәулет, қала 

құрылысы және құрылыс қызметі саласындағы жұмыстарды (қызметтерді) тізбеге сәйкес 1994 жылғы 

21 қазандағы шығарылған;  

-Құрылыс-монтаж компанияның өзара іс-қимыл жөніндегі үйлестіру Қоғамның акционерлері, 

сондай-ақ марапатталды тендерлер іске асыруға тартылған басқа да ұйымдардың; қала құрылысы 

қызметін лицензиялау жөніндегі кеңес беру;  

-Қала құрылысы куәландыру мәселелері бойынша кеңестік қызметтерді жүргізу; 

-Қолданыстағы заңнама шеңберінде сыртықы экономикалық, коммерциялық және кәсіптік,сауда-

саттық қызметтер, тиісті шарттарды, келісім-шарттарды және келісімдерді жасау; 

-Құнды қағаздармен, жылжымалы және жылжымайтын мүлікті шығалу және операциялар; 

-Компанияның жетекшіліктегі қызметкерлер мен мамандардың қайта дайындау мен біліктілігн 

арттыру бойынша жұмысты ұйымдастыру; 

 - Құзыретті органдардың (лицензиар) арнайы рұқсат (лицензия, сертификат) талап қызметтің кез 

келген түрі үшін болса, Компания тек авторизациялау үшін құрылған рәсімін алғаннан кейін және оған 

сәйкес осы қызмет түрін жасайды.  

Келесі қызмет түрлерін атқару үшін Компанияның лицензиялары бар: 

-Мемлекеттік Бас лицензия МҚЛ № 000021 1994 ж. 21 қазандағы сәулет, қала құрылысы және 

құрылыс саласындағы құрылыс және монтаж жұмыстарын айналысуға, 2011 жылғы 19 қаңтардағы 

серия санының № 0148754 лицензия нысаны;  

- Мемлекеттік Бас лицензия МҚЛ 07938 2005 ж. 28 қазандағы сәулет, қала құрылысы және 

құрылыс қызметі саласында жобалау мен iздестiру  жұмыстарын    айналысуға   серия санының, 2010 

жылғы 29 желтоқсандағы № 0148572 ауыстыру лицензия нысанын. 

-Медициналық-санитарлық көмек пен алғашқы медициналық көмек көрсетуге 2014 жылғы 15 

мамырдағы МҚЛ № 14006651 мемлекеттік лицензиясы. 

 

Тарихи мәліметтер 

1965 жылдан бері қызмет етіп келе жатқан Қазақ ССР монтаждау және арнайы құрылыс 

жұмыстары Министрлігінің монтаж ұйымдарының міндеттерін үйлестіру қызметін орындау үшін 1992 

жылы «Монтажарнаулықұрылыс» Компаниясы Акционерлік Қоғамы құрылды, оның мамандарының 

қатысуымен Қазақстан Республикасы өнеркәсібінің мынадай бетке ұстар - Павлодар, Шымкент және 

Атырау мұнайөңдеу зауыттары, Балхаш және Жезқазған мыс балқыту комбинаттары, Шымкент және 

Өскемен қорғасын және титанмырыш комбинаттары, Жамбыл және Шымкент фосфор зауыттары, 

және де ондаған жалпы мемлекеттік міндеттерді атқаратын нысаналар сияқты ірі өнеркәсіптердің 

құрылысы салынған. 
  

 

Е.Г.Ежиков-Бабаханов «Монтажарнаулықұрылыс» Компаниясы АҚ директорлар Кеңесінің Төрағасы 

Әртүрлі өнеркәсіптік кешендер мен инфрақұрылым нысаналарының тұрғызуларында көп жылдық 

тәжірибе жинақтаған мыңдаған монтажшылар ұжымына Қазақстан Республикасының Президенті 

Нұрсултан Назарбаевпен жарияланған Республика экономикасының даму бағдарламасында табысты 

қатысуға мүмкіндік береді, осы мақсаттарда кез келген инвестициялық жобалар жөнінде 

ынтымақтастық үшін біз ашықпыз. 



 

 

 
Қазақстан Ремпубликасының Президенті Н.А. Назарбаев «Монтажарнаулықұрылыс» Компаниясы АҚ 

жобасында 

 

Компанияның қағидалары:   Қазақстан Республикасының Президенті Н.А. Назарбаевтың бекіткен 

бағдарламасы бойынша Қазақстанды  мықты,  тәуелсіз,  индустриалды  дамыған  мемлекет  болып  

өркендеу   туралы  бекітілген  бағдарламасын  жүзеге асыру  мақсатында,  Республика  экономикасын  

өркендетудің  инновациялық  жобаларында  қатысуға    Компанияның   қызметін  бағыттау. 

Айла-тәсіл: Біздер үшін негізгі айла-тәсіл – жетекшінің айла-тәсілі. Түрлі өнеркәсіптік кешендер мен 

инфрақұрылым нысаналарын тұрғызу бойынша біздің Компания өз саласында мықты болуға 

ұмтылады.Әр Клиентке жеке көзқарас, озық халықаралық тәжірибе негізінде құрылыс процестерін 

ұйымдастыруды басқару, Компанияның барлық құрылымдық бөлімшелерінің ынтымақты өзара 

әрекеттенулері, әлеуеттік мүмкіндіктерді және құрылыстағы жиналған білім мен тәжірибені пайдалану 

– біздің жұмыстың жетістіктерінің кепілі!Біздің басымшылықтар:Өндірістік және басқарушылық 

қызметіне тартылған Компания жұмыскерлерінің қауіпсіз, еңбек пен тұрмыстық тәуір жағдайларын 

қамтамасыз ету;Құрылыс-монтаждау өндірісіне озық технологияларды кеңірек енгізу кезінде 

құрылысты басқарудың алдыңғы қатардағы ұйымдастыру тәсілдерін пайдалану;Инвесторлармен, 

құрылыс қызметтерін және материалдарды жеткізушілермен өзара тиімді және ұзақ мерзімді 

серіктестік қатынастарды орнату үшін айқын және «мөлдір» әрекеттерді пайдалану. 

 

  

 Қаржылық есептілікті дайындаудағы негізгі принциптері 

Жалпы ережелер 

 

Қаржы есептілігінде Халықаралық қаржы есептілігінің стандарттарына сәйкес дайындалған 

2017 жылға арналған жалпы ілеспе қаржылық есептілік (ХБЕС) дайындау негізі Бухгалтерлік есеп 

және қаржылық есептiлiк туралы «Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес дайындалған 

Халықаралық бухгалтерлік есеп стандарттары жөніндегі     Кеңес (ХБЕС)   шығарған     ретінде», 2007 

жылғы 28 ақпандағы № 234, Жарғы мен есеп саясатын, Қазақстан Республикасының Салық кодексін 

және басқа да заңнамалық актілерді. 

Егер өзгеше көрсетілмесе, осы қаржы есептілігі, қазақстандық теңгемен көрсетілген. 

 Бұл қаржылық есеп әділ құн бойынша ескерілетін кейбір қаржы құралдарын қоспағанда, 

есептеу әдісі бойынша және тарихи құны негізінде астында дайындалды. 

Акционерлік қоғамы Қазақстан Республикасының заңнамасының талаптарына сәйкес, есептеу 

жазбаларын бухгалтерлік есептің типтік жоспар есебінің негізінде еклік жазбамен жүргізеді. 

Компанияның Бухгалтерлік есебі журналдық-оерлік есептеу жүйесінің операциясымен 

автоматтандыру арқылы бухгалтерлік есеп-берудің типтік жоспары бойынша және 1С-Бухгалтерия 

компьютерлік бағдарламасы бойынша компьютерлік шығарылымы негізінде жүзеге асады. 

 

Аудиторлық есепті дайындау барысында қаржылық-шаруашылық қызметі туралы бастапқы 

құжаттарды талданды, 2017 жылғы 31 желтоқсандағы аяқталған кезең үшін бухгалтерлік есеп және 

қаржылық есептілік аналитикалық шоттары бойынша компьютерлік іздері талданады.  

Компанияның дебеттік және кредиттік балансы шоттарында жазбалар қолданылу бастапқы 

құжаттар расталады.  
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Сынақтық баланс аудиттелген кезеңнің басындағы және соңындағы қалдығы қалдық 

бухгалтерлік есеп сәйкес келеді. 

 

Көрсету негіздері 

Қаржы есептілігін дайындау негіздері қаржылық есептілікте елеулі сомалар әсер бағалаулар 

мен жорамалдарды жасауды талап етеді.Бұл есептеулер қаржылық есептілік күнгі ретінде қол жетімді 

ақпаратқа негізделген, сондықтан, болашақта Қоғамның алынған нақты нәтижелер аталған бағалардан 

ерекшеленуі мүмкін. 

Өлшеу валютасы мен есептеуді көрсету 

Қоғамның қаржылық есептілігі элементтері бағаланады, және олар бойынша есептер Қазақстан 

Республикасының ұлттық валютасымен жүргізіледі - теңге. Шетел валютасындағы операциялар мен 

оқиғалар нарықтық айырбас бағамын пайдалана отырып, Қазақстан Республикасының ұлттық 

валютасымен көрсетіледі. Теңгеге ұсынылған барлық қаржылық ақпарат. 

Үздіксіздік принципі 

Бұл қаржылық есеп Компанияның әдеттегі қызмет барысында активтер мен міндеттемелердің 

қанағаттандыру жүзеге асыруды көздейді, жақын болашақта, қалыпты іскерлік операцияларды 

жалғастырады деп болжанса дайындалды. 

Есептеу әдісі 

Есептеу әдісіне сәйкес дайындалған қолма-қол ақша қозғалысы туралы ақпаратты қоспағанда 

қаржы есептілігі, (операциялар мен оқиғалар, олар (және жоқ қаражаттарын немесе олардың 

баламаларын алу немесе төлеу ретінде пайда болған кезде танылады) және бухгалтерлік есеп 

жазылған және кезеңдердің қаржы есептілігінде хабарланады ), олар тиесілі.  

Шығындар жұмсалған шығындар мен табыс арасындағы тікелей салыстыру негізінде кірістер 

мен шығыстар туралы есепте танылады нақты мақалалар (корреляция тұжырымдамасы) сіңірілген.  

 

Табыс экономикалық пайда байланысты мәміле кезде танылады, және сенімді табыс сомасын 

анықтау үшін. 

 

Есептеу саясатының негізгі аспектілеріне шолу 

Есеп саясатының негізгі принциптері  

Компанияның бухгалтерлік есебін жүргізу үшін негізі Есептеу саясаты болып табылады.  

Қоғамның қаржылық есеп-беруі мыналарды қамтиды: 

• қаржылық жағдай туралы есеп; 

• жылдық жиынтық табысы туралы есеп;  

• ақша қаражатының қозғалысы туралы есеп; 

• меншік капиталының өзгерісі туралы есеп; 

• түсінідірме хат. 

 Ақша мен оның эквиваленттері 

Қолма-қол ақша және олардың баламалары, арнайы шоттарындағы қолма-қол ақша, банк 

шоттарындағы транзит қолма-қол ақша кассадағы ақшаны қолма-қол ақша ұсынады. 

 

 



Материалдық емес активтер 

Материалдық емес активтер, оларды сатып алу үшін нақты шығыстардың сомасы тұрады құны, 

бойынша бағаланады тарихи құны бойынша есепке алынады.  

Материалдық емес активтердің амортизациясы пайдалануға материалдық емес активтерді 

бергеннен кейін келесі айдан бастап түзу (бірқалыпты) амортизация бойынша ай сайын жүргізіледі 

және толық есептен шығару кейін тоқтайды. 

 Олар жататын кезеңде жалпы және әкімшілік шығыстар бөлігі ретінде табыс туралы есепте 

танылған амортизациясы және амортизациялық шығыстар есебінде көрсетіледі. 

 

Негізгі қаражаттар 

Құны бойынша есепке бастапқы тану кезінде негізгі құралдар. Құны активті сатып алуға 

тікелей жатқызылатын шығындарды қамтиды. 

Актив ретінде Бастапқы танудан кейін, үйлер мен жабдықтар құны кем жинақталған 

құнсыздану шығындары ескеріледі.  

Амортизация негізгі құралдарды бірыңғай пайдалы қызмет мерзімі негізінде есептеледі. 

Ағымдағы кезең үшін амортизациялық шығыстар ретінде танылады.     

          

Резервтер 

Резервтер Компания өткен оқиғалардың нәтижесінде заңды немесе жүктелген міндеттемесі 

болған жағдайда баланста танылған және ол экономикалық пайданың кетуі міндеттемені өтеу үшін 

ықтималдығы болып табылады. 

Бағаларды пайдалану 

ХБЕС сәйкес қаржылық есептілікті дайындау кезінде басшылық активтер мен міндеттемелердің 

есеп беруге қатысты бағалаулар мен жорамалдарды құрады. Атап айтқанда, негізгі құралдардың әділ 

құны, қаржы құралдарының, құнсызданудан болған шығынның, күмәнді борыштар бойынша 

қамтамасыз етуге қатысты. Шын мәнінде, болашақта нәтижелері бұл бағалардан ерекшеленуі мүмкін. 

Кірістер мен шығыстарды тану 

Табыс Қоғамға экономикалық пайда ықтимал ағыны болып табылады және табыс сомасы 

сенімді өлшенуі мүмкін шамада танылады. 

Шығыстарды тану осы шығыстар жүргізілді оларға қатысты, кірістер танылған сол кезеңде 

жүзеге асырылады. шығындар, олар қолма-қол ақшамен төленген кезде, олар іс жүзінде шеккен, жоқ, 

онда кезеңде танылады. 

Қарыздар бойынша шығыстар 

Қарыздар бойынша объектілер қарыздар санатына жататын құны кредиттік шарттар жасасу 

арқылы бірлескен жобаларды әріптестер, соның ішінде банктер мен ұйымдардың қарыздық қаражат 

болып табылады. Кредит бойынша басқа тарапқа (қарыз алушының) ақша немесе өзге де мүлiк бір 

тарап (кредитор) аударымдар бойынша келісім болып табылады, және қарыз алушы белгілі бір уақыт 

кезеңінен кейін кредитор оларды қайтаруға, сондай-ақ есептелген сыйақыны төлеуге міндетті. 

 Қарыздар бойынша есептелген шот қызығушылық назарға алуға, компания ХБЕС (IFRS)  

сәйкес қарыздар бойынша шығындар ағымдағы көрсетуге балама көзқарас пайдаланады борышты 

өндіру үшін шығындарды қоса, қарыздар бойынша шығыстар болып табылады. 



Олар орын кезеңдегі шығыстар ретінде танылған, немесе сол уақытта балама рұқсат етілген 

қарыздар бойынша шығындарды капиталдандыру әдісі. 

Салық салу  

 

Акционерлік қоғамы есептейді және салықтарды және Қазақстан Республикасының Салық 

Кодексінің нормаларына сәйкес Қазақстан Республикасының аумағында төленетін басқа да міндетті 

төлемдер төлейді.  

Корпоративтік табыс салығы қолданыстағы заңнамаға сәйкес есепті күнгі қабылданған салық 

ставкаларын пайдалана отырып, төленуге жататын және жылына арналған салық салынатын табыс 

негізінде есептелген сомалар кіреді.  

Кейінге қалдырылған салық активтері мен міндеттемелері міндеттемелер әдісін пайдалана 

уақытша айырмашылықтарға қатысты есептеледі.берілген кейінге қалдырылған салық сомасы есепті 

күнгі қабылданған салық ставкаларын пайдалана отырып, активтер мен міндеттемелердің баланстық 

құнын іске асыру немесе өтеу әдісіне негізделген. 

 Кейінге қалдырылған салық бойынша актив тек болашақтағы салық салынатын табыс есебінен 

активтің қамтылатын мүмкін деген айтарлықтай ықтималдылық бар дәрежеде танылады. 

Қазақстан Республикасының салық заңнамасы, атап айтқанда, кері күші болуы мүмкін, әр түрлі 

түсіндіру мен толықтырулар әкелуі мүмкін. Акционерлік қоғам жиі салық органдарының сарапшылар 

мен лауазымды пікірін байланысты салық органдарының түсіндіру, әр түрлі болуы мүмкін. 

 Сонымен қатар, салық заңнамасын түсіндіру, өйткені операциялар салық органдары дауласуы 

мүмкін және ол қосымша салықтар, айыппұлдар мен өсімпұлдар мүмкін. Өйткені Қазақстанның салық 

режимін тән белгісіздік, салықтар, айыппұлдар мен өсімақылардың сомасы, егер ол бар болса, іс 

жүзінде 2017 жылғы 31 желтоқсанға есептелген сомадан асып мүмкін шотына болады. 

 Салық төлеушілер бес жыл ішінде салық органдарының тексеруі жатады.  

Өнеркәсіп барлық қолданылатын салықтар төленген немесе есептелген деп санайды. 

Корпоративтік табыс салығы 

 

Табыс салығы есебінен корпоративтік табыс салығы бойынша шығыстар (үнем) ағымдағы кезең 

үшін салық және кейінге қалдырылған салық бойынша шығыстардың (табыс) сомасы сомасын 

білдіреді. Ағымдағы кезең үшін нақты салық есебінен міндеттеме есепті күнгі салық ставкаларын және 

салық заңнамасын пайдалана отырып, салық органдарына (өтелетін) төленетін сомадан ретінде 

анықталады. 

Ағымдағы салық 

 

Ағымдағы кезең үшін табыс салығы бойынша шығыстар жылына арналған салық салынатын 

пайданың негізінде анықталады. Табыс туралы есепте ретінде ол басқа жылдарда салық салынатын 

немесе шегерілетін болып табыс немесе шығыс баптарынан жоққа және ол одан әрі салық салынатын 

және баптың салық салу мақсатында шегерілмейді емес элементтерді жоққа, өйткені салық салынатын 

пайда таза пайдадан ерекшеленеді. Немесе нақты заңдастырылған баланс күніне қолданыстағы салық 

ставкаларын пайдалана отырып ағымдағы жылы табыс салығы бойынша Компания шығындарының 

есебі. 

Шартты міндеттемелер 

 

Жұмыс ортасы - Қоғам Қазақстан Республикасының аумағында өзінің негізгі қызметін жүзеге 

асырады.  

Заңдар мен нормативтік актілер Қазақстан Республикасының кәсіпкерлік қызметті реттейтін, 

жиі өзгертуге, Қоғамның активтері мен операциялар байланысты саяси және іскерлік ортадағы 

өзгерістерге байланысты тәуекелге ұшырауы мүмкін. 

 

 

 



Шартты жағдайлар 

 

Компанияның қаржы есептілігін дайындау кезінде Акционерлік Қоғамда ешқандай сот процесі 

сот болмады. 

Баланс күнінен кейінгі жағдайлар 

 

Баланс күнінен туралы Компания қаржы есептілігіне ескертулерде ашып көрсетуді талап етеді 

баланс күнінен кейін орын алған жоқ орын оқиғалар бар. 

 

Зейнеткерлік төлемдер 

 

«Зейнетақымен қамсыздандыру туралы» Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес, 

Компания, белгіленген мөлшерде қызметкерлердің тиісті уақытта қызметкерлердің табысын 

зейнетақы қорларына зейнетақы жарналарын аударады. 

 

Қаржылық қаражаттардың әділ құны 

 

Ақпаратты ашу және ұсыну «және ХБЕС №32» Қаржы құралдары: тану және «әділ құны немесе 

осындай құралдардың шамамен әділ құны анықтау бойынша балл» Бұл қаржы есептілігі «Бағалау 

қаржы құралдарының әділ құны туралы ақпарат» ХБЕС №39 қаржы құралдары талаптарға сай. 

 

Тәуекелдерді басқару саясаты 

 

Қазақстанда бизнесті жүргізу тән экономикалық, саяси және әлеуметтік тәуекелдер жатады 

Акционерлік қоғамдар. Бұл тәуекелдер салық және құқықтық салалардағы мемлекеттік саясат, 

экономикалық жағдай, өзгерістер, айырбас бағамының ауытқуы және шарттық құқықтарын 

заңдылығы салдары кіреді. 

 Мұндай іс-шаралардың салдары Акционерлік Қоғамның бизнеске елеулі әсер етуі мүмкін. 

 Нәтижесі қаржы есептілігін пайдаланушылар қаржы құралдарының маңызын және осы 

құралдарына байланысты туындайтын тәуекелдердің сипаты мен дәрежесін бағалауға мүмкіндік 

беретін ақпаратты ашып ретінде акционерлік қоғамы ХБЕС (IFRS) Акционерлік Қоғамында 

қабылданды.  

Несиелік тәуекел, өтімділік тәуекелі, нарықтық тәуекел және баға тәуекелі әдеттегі қызмет 

барысында Компанияда кездесетін негізгі тәуекелдер болып табылады. 

Несиелік тәуекел 

Қаржы құралының бір тарап өз мiндеттемелерiн әдепкіде басқа тарапқа қаржылық залал тигізу 

тәуекелі. 

Нарық тәуекелі 

Нарықтық тәуекел - әділ құны немесе қаржы құралдарын болашақ ақша ағындары, өйткені 

нарықтық бағалардың өзгерістеріне орай айырбаста және пайыздық тәуекелді, валюталық тәуекелді 

және баға тәуекелін қамтиды тәуекелі.  

Валюталық тәуекел 

Мұндай активтер, дебиторлық берешек, пайыздық бағалы қағаздар және / немесе қол жетімді 

борыштық құралдар сұйық және басқа сияқты негізгі ақшалай қаржы құралдары тікелей 

функционалдық валютасы (теңге) көрсетілген. 

 Қаржы құралдарына пайыздық кірістер мен шығыстар, сондай-ақ тікелей функционалдық 

валютасы (теңге) жазылады.  

Компания валюталық тәуекелге ұшыраған,себебі Тапсырыс берушілермен келісімшарттары 

бар: 



Қарашығанақ Петролеум Оперейтинг Б.В., «Теңізшевройл» ЖШС, Маерск Ойл Қазақстан ГмбХ 

Компания Бөлімі, Норт Каспиан Оперейтинг Компани Н. (Agip KCO) АҚШ Долларларымен 

шарттасқан. Сонымен қатар, кредиттер жыл ағымында тек теңгемен ғана емес, доллармен де алынды. 

 

Ликвидтік тәуекелі 

Ликвидтік тәуекелі байланысты тәуекел компания қаржы құралдарына байланысты 

міндеттемелерді барлық талаптарды қанағаттандыру үшін қажетті қаражат алуда туындайтын 

қиындықтар болуы мүмкін, бұл тәуекел болып табылады. Өтімділік тәуекелі тез оның әділ құны 

бойынша бағаланатын қаржы активін іске асыру қабілетсіздігі туындауы мүмкін.  

Қоғамның басшылығы олар салдарынан құлап ретінде міндеттемелері бойынша барлық 

талаптарды қанағаттандыру үшін жеткілікті қаражаттың болуын қамтамасыз етеді.  

Акционерлік Қоғам өтімділікті басқару үшін тәртіптерімыналарды қамтиды:  

- болжау ақша ағындары мен өтімді активтер осы мөлшерін қажеттігін ескере отырып;  

- Ішкі талаптары мен нормативтік талаптарға сәйкес мониторинг баланс өтімділік 

коэффициенттері;  

- Берешекті өтеу концентрациясы мен мерзімін басқару. 

Акционерлік Қоғамның стратегиясы өтімділік тәуекелі сәйкестігі жеткілікті өтімділік және 

барынша пайда алуға іріктеу мен орналастыру тұрғысынан алғанда теңдестiрiлген бар ресурстарды 

неғұрлым толық пайдалану арасындағы оңтайлы ара қатынасы негізінде жүзеге асырылады. 

 

Басқа құндардың өзгерісіне байланысты бағалай тәуекел 

 

Әділ құны немесе қаржы құралының болашақ ақша ағындары осы өзгерістер туындаған ма, 

салдарынан (пайыздық  немесе валюталық тәуекелдерге әкелуі өзгерістерден басқа) нарықтық 

бағаның өзгеруіне өзгеруде болатын басқа баға тәуекелінің өзгерістеріне байланысты.Баға тәуекелі 

нақты қаржы құралы немесе оның эмитентіне, немесе нарықта айналыстағы барлық ұқсас қаржы 

құралдарын әсер ететін факторларға бірегей факторлар. 

Ақшалай қаражаттар мен олардың эквиваленттері 

Атауы 31.12.2017 

Ақшалай қаражаттар мен олардың эквиваленттері 
                    141 746,6 мың теңге 

 

 Сауда және өзге дебиторлық берешек 

          Сауда дебиторлық берешек бойынша резерв төлеу мерзімдерін жүзеге асырылады және 

клиенттер мен қызметкерлерінің қысқа мерзімді дебиторлық қамтиды: 

Қысқа мерзімді сауда және өзге дебиторлық берешек 

 

Атауы 31.12.2017 

  

Қысқа мерзімді сауда және өзге дебиторлық берешек 

                      2 649 724,1 мың теңге 

 
 

 

 

 

 



Қорлар 

 

ХБЕС 2 ТМҚ «Қорлар» сәйкес қоймада тауарлар мен материалдарды есепке алу. Акционерлік қоғамы 

резервтері шикізат, дайын өнім, тауарлар мен аяқталмаған жұмыстар тұрады.     

Атауы 31.12.2017 

Қорлар: 1 033210,7 мың теңге 

 

Барлық ТМҚ физикалық қатысуымен қол жетімді барлық тауарлар мен материалдар, тиісті 

құжаттармен расталған және есепті кезеңде көрініс, есеп саясатындағы босалқылардың тану сәйкес, 

нақты және саналы сомасы болып табылады, құны есепке көрсетіледі. 

 Шикізат, материалдар, отын, қосалқы бөлшектер және басқа да жеткізу тауар-материалдық 

қорлардың, сондай-ақ өнеркәсіптік тұтыну үшін өнім құнының бағалау орта салмақталған әдісі 

арқылы жүзеге асырылады. Шикізат және басқа да тауар-материалдық қорлардың құнын бағалау 

үздіксіз негізде жүргізіледі.  

Шикізат заттай, және есепке жедел есеп әдісі бойынша есепке алу, сақтау аудандарда 

(қоймалар) жазылады – қаржылық жауапты тұлғалар (бензин мен дизель есептеу тұрғысынан смарт 

карталар бойынша автомобиль жалға құю үшін « Sinooil») 

 

Ағымдағы салық активтері 

 

 Қаржы кезеңнің соңында салық активтері мен өзге де ағымдағы активтердің ағымдағы 

дебиторлық берешек нақты артық кіреді.  

    

Атауы 31.12.2017 

Ағымдағы табыс салығы 

                       11 607,2 мың теңге 

Өзге қысқа мерзімді активтер                       2 159 948,5 мың теңге 

 

 Ұзақ мерзімді активтер жинақталған 

 

Атауы 31.12.2017 

Негізгі қаражаттар                  4 092 732,8 мың теңге 

Ұзақ мерзімді сауда және өзге де дебиторлық 

берешек                   458 451,4 мың теңге 

Өзге де ұзақ мерзімді қаржылық активтер                  15 886,5 мың теңге 

 

Барлығы ұзақ мерзімді активтер                  4 567 070,7 мың теңге 

 

      Қысқа мерзімді борыш несие, қысқа мерзімді сауда және өзге де кредиторлық берешек, қысқа 

мерзімді ережелерін, қызметкерлерге берілетін, басқа да қысқа мерзімді берешектен тұрады 

 

 Қысқа мерзімді сауда және өзге дебиторлық берешек 

 

Атауы 31.12.2017 

Қысқа мерзімді сауда және өзге де дебиторлық 

берешек                  1 166 296,2 мың теңге 

Қысқа мерзімді резервтер                   216 617,6 мың теңге 

Қызметкерлерге сыйақылар                  481,7 мың теңге 



 Өзге де қысқа мерзімді берешек                  359 804,0 мың теңге 

Өзге де қысқа мерзімді қаржылық міндеттемелер                  622,3 мың теңге 

Барлығы қысқа мерзімді міндеттемелер 

 

                 1 743 821,8 мың теңге 

 

  

 

Ұзақ мерзімді міндеттемелер: 

 

2017 жылғы қаржылық мерзім соңында Акционерлік Қоғам «кейінге қалдырылған салық 

міндеттемелер» соммасы 81 445,9 мың теңгені құрады. 

 

Капитал. 

Өзіндік капитал.  

 

Жарғылық капиталының мөлшері тұрақсыз экономика кезінде, сондай-ақ қалыптасқан, 

құрылтайшылардың жарналары сомасы болып табылады, сондай-ақ назарға белгілі тәуекелдермен 

байланысты акционерлік қоғамының, қызметінің түрін ескере отырып, ол кіші «резервтерді» құрды. 

Атауы           31.12.2017 

Жарғы капиталы 

 

                    78 531,6 мың теңге 

Резервтер                     4 318 714,5 мың теңге 

 Барлығы өзіндік капитал.  
                    4 397 246,1 мың теңге 

              

  Есептік жылдағы бөлінбеген пайда (залалдар)  

 

Акционерлік Қоғамның бөлінбеген кірісі 2017 ж. қаржылық кезеңнің соңында– 4 340 794,0 мың 

тенгені құрады. 

Акционерлік Қоғамның кірісі 2017 ж.  кезеңнің соңында – 1 268 816,4 мың теңгені құрады. 

 

                                                                                                                                   мың теңге 

Түсім 17 360 677,3 

Сатылған тауарлар мен қызметтердің өзіндік құны 14 018 975,2 

Жалпы пайда  3 341 702,1 

Сату бойынша шығыстар  

Әкімшілік шығыстар 1 127 359,2 

Өзге шығыстар 467 277,1 

Өзге кірістер 46 470,2 

Операциялық пайда жиыны 1 793 536,0 

Қаржыландыру бойынша түскен кірістер 19 026,3 

Қаржыландыру бойынша шығыстар                    78 203,7 

Үлестік қатысу әдісі бойынша есепке алынатын қауымдасқан ұйымдар мен 

бірлескен қызметтің пайдасындағы (залалындағы) ұқйымның үлесі 

 

Өзге де  операциялық емес кірістер 194,8 

Өзге де операциялық емес шығыстар  17 550,0 

Салық салғанға дейінгі пайда (залал) 1 717 003,4 



Табыс салығы бойынша шығыстар 448 187,0 

Салық салғаннан кейінгі жалғасатын қызметтен түсетін пайда (залал) 1 268 816,4 

 

Ақшалай қаражат қозғалыс туралы есеп  

 

Операциялық, инвестициялық және қаржылық қызметтен түскен ақша қаражатының қозғалысы 

туралы есепте, сондай-ақ операциялық тура әдісті пайдалана отырып, ашып.  

 

        

мың теңге 

 

 

         

             1. Ақша қаражаттың түсуі, барлығы 22 074 063,3 

Оның ішінде:    

Тауарлар мен қызметтерді сату 21 101 340,6 

Өзге де табыс  

Сатып алушылардан, тапсырыс берушілерден алынған аванстар 609 366,4 

Сақтандыру шарттары бойынша түсімдер  

Алынған сыйақылар  

Өзе де түсімдер 363 356,3 

2. Ақшалай қаражаттың кетуі, барлығы  22 169 884,6 

оның ішінде:    

Тауарлар мен қызметтер үшін өнім берушілерге төлемдер 11 059 802,6 

Тауарлар мен қызметтерді берушілерге берілген аванстар 4 702 253,7 

Еңбек ақыгны төлеу бойынша төлемдер 3 188 162,0 

Сыйақы төлемдері 76 123,8 

Сақтандыру шарттары бойынша төлемдер  

Бюджетке табыс салығы мен басқа да төлемдер  2 507 742,2 

Өзге де төлемдер 635 800,3 

3. Операциялық қызметтен түскен ақша қаражаттарының таза сомасы   -95 821,3 

II. Инвестициялық қызметтен түскен ақша қаражатының 

қозғалысы 

1. Ақша қаражатының түсуі барлығы  86 941,8 

оның ішінде:    

Негізгі құралдарды сату 85 188,8 

Материалды емес активтерді өткізу  

Өзге де ұзақ мерзімді активтерді өткізу  

Басқа ұйымдардың (еншілестерден басқа) үлес құралдарын және бірлескен 

кәсіпкерліктегі үлестік қатысуларын өткізу 

1 753,0 

Басқа ұйымдардың борыштық құралдарын өткізу  

Еншілес ұйымдарды бақылау кезінде шеккен зияндарды өтеу  

Өзге де қаржы активтерін өткізу   

Фьючерстік және форвардтық келісімшарттар, опциондар мен своптар  

алынған дивиденттер  

алынған сыйақылар  

Өзге түсімдер  

2. Ақша қаражатының кетуі, барлығы  1 480 941,0 

оның ішінде:    

Негізгі қаражатты сатып алу 1 480 941,0 



 

 

Кәсіпорынның қаржылық жағдайы мен сонымен қатар оның төлемге қабілеттілігін 

анықтау үшін, бізбен қаржылық коэффициенттер әдісі қолданылды. 

 

Қаржылық коэффициенттер әдісі – ол компанияның қаржылық жағдайын талдау үшін 

пайдаланылады және қаржы есептеріне сәйкес анықталады салыстырмалы өнімділігін білдіреді, 

негізінен бухгалтерлік баланста және жиынтық кіріс туралы есепте сәйкес келеді. теориясы негізінде 

қаржы коэффициенттерін қолдану жекелеген мақалалар арасында белгілі бір қатынастардың болуын 

көздейді. 

 

Коэффициенттер әдісінің басымдылықтары: 

- пайдаланушылардың барлық санаттарына қызықты ақпаратты береді;  

- Жылдамдығы ерекшеліктері;  

- Ол ұйымның қаржылық жағдайы үрдістерін анықтау мүмкіндік береді;  

- Ол сынақ басқа да осыған ұқсас кәсіпорындардың қатысты компанияның қаржылық жағдайын 

анықтауға мүмкіндік береді;  

Материалдық емес активтерді сатып алу  

Басқа ұзақ мерзімді активтерді сатып алу  

Басқа ұйымдардың (еншілестерден басқа) үлес құралдарын және бірлескен 

кәсіпкерліктегі үлестік қатысуларын сатып алу 

 

Басқа ұйымдардың үлестік құралдарын сатып алу  

Еншілес ұйымдарға бақылауды алу  

 

 

Өзге қаржы активтерін алу 

Қарыз беру  

Фьючерстік және форвардтық келісімшарттар, опциондар мен своптар  

Қауымдасқан және еншілес ұйымдарға инвестициялар  

Өзге төлемдер  

3. Инвестициялық қызметтен түскен ақша қаражатының таза сомасы -1 393 999,0 

  

1. Ақша қаражатының түсімі барлығы  97 494,0 

оның ішінде:    

Акциялардың және басқа қаржы құралдарының эмиссиясы  

Қарыздар алу 97 494,0 

Алынған сыйақылар  

Өзге түсімдер  

2. Ақша қаражатының кетуі, барлығы 549 154,6 

оның ішінде:    

Қарыздарды өтеу 455 649,5 

Сыйақы төлеу  

Дивиденттерді төлеу  93 505,1 

Ұйымдардың акциялары бойынша меншік иелеріне төлемдер  

өзге кетулер  

3. Қаржы қызметінен түскен ақша қаражатының таза сомасы -451 660,6 

4. Валюта айырбастау бағамының теңгеге әсері  

5. Ақша қаражатының артуы +/- азаюы -1 941 481,1 

6. Есепті кезеңінің басына ақша қаражаты мен олардың баламалары 2 083 227,7 

7. Есепті кезеңінің аяғындағы ақша қаражаты мен олардың 

баламалары 

141 746,6 



- Ақпаратты бұрмалау әсер жою. 

 

Аудитордың қарау барысында есептелген және корпорацияның қаржылық тұрақтылық пен 

өтімділіктің келесі көрсеткіштерге талдау жүргізілді. (мың. теңге) 

 

Ағымдағы ликвидттік коэффициенті-компания барлық ағымдағы активтердің егер өтеуге 

мүмкін қысқа мерзімді міндеттемелердің бөлігі көрсетілімі:   

Ағ.лик. к.   01.01.17 ж.  9 753 831,3/ 5 633 192,3 = 1,73 

    31.12.17 ж.  5 996 237,1 / 1 743 821,8 = 3,44 

 

 

          Жылдам ликвидттік коэффициенті – міндеттемелердің бөлігі ескере қаражат (ақша, 

дебиторлық берешек, қысқа мерзімді инвестициялар) ескере отырып, жабылған болуы мүмкін 

көрсететін 

Ж.Л.К.               01.01.17ж.  8 858 065,9 / 5 633 192,3 = 1,57 

                                     31.12.17ж.  4 963 026,4 / 1 743 821,8 = 2,85 

 

          Абсолютты ликвидтті коэффициенті- Қоғамның міндеттемелерін бөлігі қаражат төлеуге 

қабілетті көрсететін: 

Абс.л.к.     01.01.17ж.  2 083 227,7 / 5 633 192,3= 0,37 

      31.12.17ж.  141 746,6 / 1 743 821,8 = 0,08 

      Автономия коэффициенті – Қоғамның міндеттемелерін бөлігі қаражат төлеуге қабілетті 

көрсететін.жалпы баланс активтерінің кәсіпорынның өз қаражаты үлесі. 

Авт.к.                 01.01.17ж.  7 675 302,1 / 13 308 494,4 = 0,58 

      31.12.17ж.  8 738 040,1 / 10 563 307,8 = 0,83 

    

Капитал концентрациясының коэффициенті – баланс активтерінің жалпы сомасы бастапқы 

капиталдың үлесі 

            К. конц.              01.01.17ж.  4 463 260,0 / 13 308 494,4 = 0,34 

                   31.12.17ж.  4 397 246,1 / 10 563 307,8 = 0,42  

 

Қаржылық тәуелсіздік коэффициенті – қарық құралдарының активтердегі үлесі;  

            К.ф.т.    1-К.авт.    01.01.17ж.        1 – 0,58 = 0,42 

           31.12.17ж.          1 – 0,83 = 0,17 

 

Қарыз бен меншік құралдарының әрекеттік коэффициенті – сыртқы міндеттемелерінің 

меншікті капиталдың қатынасы: 

Қ.МӘК.                   01.01.17ж.  7 675 302,1 / (5 633 192,3 + 0) = 1,36 

        31.12.17ж.  8 738 040,1 / (1 743 821,8 + 81 445,9) = 4,79 

   

          Иммобилизациясы  коэффициенті – ағымдағы активтерге емес ағымдағы активтердің 

қатынасы. 
Имоб.к.  01.01.17ж.              3 554 663,1/ 9 753 831,3 = 0,36 

                               31.12.17ж.  4 567 070,7 / 5 996 237,1= 0,76 

 

 

Инвестициялар қамту коэффициенті - кәсіпорынның активтерінің жалпы үлестік және ұзақ мерзімді 

міндеттемелердің үлесін сипаттайды. 

И.К.Қ.                        01.01.17ж.  (7 675 302,1 + 0) / 13 308 494,4 = 0,58 

31.12.17ж.  (8 738 040,1 + 81 445,9) / 10 563 307,8 = 0,83 

 

 Тауар қорларын үлестік және ұзақ мерзімді активтерді арасындағы коэффициенті - 

босалқылар өз қаражаты қатынасы 

Т.Ү.А.К.               01.01.17ж.  (7 675 302,1  - 3 554 663,1) / 895 765,4 = 4,60 

  31.12.17ж.  (8 738 040,1 – 4 567 070,7) / 1 033 210,7 = 4,04 

 



Ұзақ мерзімді инвестициялардың коэффициенті - инвестициялық капиталдың үлесі ұзақ мерзімді 

активтер жұмылдырды меншікті капиталы және ұзақ мерзімді міндеттемелердің тұратынын көрсетеді: 

Ұ.И.К.                         01.01.17ж.  3 554 663,1 / (7 675 302,1 + 0) = 0,46 

             31.12.17ж.  4 567 070,7 / (8 738 040,1 + 81 445,9) = 0,52  

 

  

 

Өз қаражаты маневр коэффициенті - өз қаражаты құнының меншікті капиталдың және ұзақ 

мерзімді активтерді арасындағы айырма қатынасы: 

Өз Қ.м.К.                    01.01.17ж.  (7 675 302,1  - 3 554 663,1) / 7 675 302,1 = 0,54 

                                31.12.17ж.  (8 738 040,1 – 4 567 070,7) / 8 738 040,1 = 0,48 

 

 

Жоғарыда факторларды, сондай-ақ қаржылық көрсеткіштердің динамикасын зерттеу 

қарастырып, ол жасалуы мүмкін. Қаржы кезеңі 2017 жылы «Монтажарнаулықұрылыс» Компаниясы 

АҚ күшті өтімділік және төлем қабілеттілігі көрсеткіштерінің стандарттарын тұрақты және 

керекті норма бар, акционерлік қоғам, компанияның активтерін өз міндеттемелерін өтеуге 

қабілетті. 

 

 Өтімділік оның ағымдағы (айналым) активтерін байланысты өзінің қысқа мерзімді (ағымдағы) 

міндеттемелерін орындау үшін компанияның қабілетін сипаттайды.оның ағымдағы активтер ағымдағы 

міндеттемелерді асып, егер компания сұйық болып саналады.       

       

   Ағымдағы активтер  ағымдағы міндеттемелер    

01.01.2017ж               9 753 821,3          >     5 633 192,3 

31.12.2017ж.                    5 996 237,1  >     1 743 821,8 

 

Ағымдағы міндеттемелердің (міндеттемелер) үстінен ағымдағы активтердің асып кету сомасы - 

өтімділік алғышарты таза айналым капиталын оң мән болып табылады. Шамамен бұл ағымдағы 

активтердің сомасының ½ аспауы тиіс.   

Нормалар: 

Ағымдағы ликвидттік коэффициенті > немесе = 3 - 1,2:                           

Жылдам ликвидттік коэффициенті > 0,7-1:                

Абсолютты ликвидттік коэффициенті  > немесе 0,2; 0,3:       

            

Ағымдағы ликвидттік коэффициенті- әйтпесе қысқа мерзімді міндеттемелер ретінде белгілі 

ағымдағы міндеттемелер, ағымдағы немесе айналым капиталының, активтерінің қамтылған қандай 

дәрежеде көрсетеді. Ол бір ақша бірлігі ағымдағы міндеттемелердің бір ағымдағы активтердің 

қанша ақша бірліктерін көрсетеді. 

Жылдам ликвидттік коэффициенті - өтімді активтердің жылдам сатумен байланысты оның 

ағымдағы міндеттемелерін орындауға компанияның қабілетін анықтайды.  

Абсолютті ликвидттік коэффициенті - мүлдем өтімді активтердің ағымдағы міндеттемелерді 
орындау үшін компанияның қабілетін сипаттайды, ол дереу сатып алатын ағымдағы 

міндеттемелердің, үлесін көрсетеді.      

 

Төлемге қабілеттілік көрсеткіштері - активтер оның қысқа мерзімді және ұзақ мерзімді сыртқы 

міндеттемелерін өтеу үшін компанияның қабілеті. оның жиынтық активтері өзінің сыртқы 

міндеттемелерін асып, егер компания еріткіш болып саналады:    

 Жалпы активтер                сыртқы міндеттемелер. 

    01.01.2017ж.              13 308 494,4      >         5 633 192,3 

    31.12.2017ж.              10 563 307,8      >         1 825 267,7 

 

 

Осылайша, көп активтер төлем дәрежесі жоғары, сыртқы міндеттемелерді асып. 



Пайдаланылатын бірқатар көрсеткіштер төлем қабілеттілігін өлшеу үшін: 

Автономия коэффициенті, бұл көрсеткіш кәсіпорынның міндеттемелерінің капиталдың үлесін 

көрсетеді және меншiк иелерi мен кредиторлар үшін де қызықты болып табылады. Бұл 

міндеттемелердің меншікті капиталдың үлесі тұтқаларын асып бағаланады. Жоғары - үлестік 

қатынасы қаржылық қаупін азайтады және сырттан қосымша қаражат тартуға мүмкіндік береді. 0,5 

немесе одан да көп - коэффициентінің үшін қолайлы мәні. 

Капитал концентрациясы коэффициенті - бизнес, көрсеткіштердің түрлі ескере отырып. 

Капиталдың шоғырлануы факторын есептеген кезде, алымға жылы автономия коэффициенті 

айырмашылығы оның барлық жеке қаражатын көрсету, бірақ тек өз капиталы жоқ. дәстүрлі 

даналық үлестік қатынасы және астананың концентрациясы 0,5-0,6 кем болмауы тиіс болып 

табылады. 

Инвестициялар қамту коэффициенті, ол коэффициентінің қалыпты құны шамамен 0,9 тең деп 

болжануда, автономия коэффициенті салыстырғанда аз қатаң шектеу болып табылады. Борыштың 

және меншікті капиталдың коэффициенті - 2,0 коэффициенті қалыпты құны қаржыландыру 33% 

қарыз болып табылатын, деп саналады. Іс жүзінде, 1,0 жеткілікті шамада өнеркәсібі 

үшін.Босалқылар өзіндік меншік коэффициенті- бұл фактор қауіпсіздік босалқылар өз қаражаты 

дәрежесін өлшеу үшін пайдаланылады. Жақсырақ -0,6-0,8: Меншікті капиталға маневр 

коэффициенті - өз ресурстарын үлесі сіз еркін өнімдерінің ауқымын өзгерту арқылы сатып алуды 

ұлғайту, айлалы мүмкіндік беретін мобильді нысанда, орналасқан көрсетеді. Ол осы көрсеткіштің 

оңтайлы мәні 0,5 жақын болуы мүмкін деп саналады.       

                

Рентабелділік көрсеткіштері. 

Рентабельділік коэффициенттері мынадай топтарға біріктіріледі; 

 - Бір табыс тиісті түрлеріне қатынасы немесе активтердің басқа топ ретінде есептеледі активтер 

бойынша қайтару;  

- Бір табыс тиісті түрлеріне қатынасы немесе міндеттемелерді басқа топқа ретінде анықталады 

капиталдың қаржылық көздерін кірістіліктің көрсеткіші.  

 

1. Табыстың әр түрлі қатысты активтер бойынша қайтару (жалпы, ағымдағы, ұзақ мерзімді) 

суреттейді. жиі таза табыс туралы мәліметтерді пайдаланылатын активтер бойынша қайтару бағалау 

үшін.   

Активтер рентабелділігіне - жиынтық активтерге таза пайда қатынасы; 

   

А.Р.             01.01.17ж.              1 797 130,0 / 13 308 494,4 = 0,14 

             31.12.17ж.   1 268 816,4 / 10 563 307,8 = 0,12 

Коэффициенттер көрсеткіштері бойынша,теңге активтер алынған қанша теңге таза пайда 

көрсетеді.Активтер бойынша қайтару ұзақ мерзімді несиелер бойынша пайыздық көрсеткіштен аз 

болса, компания қауіпсіз деп санауға болмайды.  

       

 Ағымдағы активтердің рентабелділік К.– ағымдағы активтердің құнына таза пайданың қатынасы: 

Ағ.А.Р.К.             01.01.17ж.                1 797 130,0 / 9 753 831,3 = 0,18 

   31.12.17ж.     1 268 816,4 / 5 996 237,1 = 0,21 
 

Ағымдағы активтер - айналматеңге таза пайда ағымдағы активтер бойынша теңге алды қанша 

көрсетеді. 

 Ұзақ мерзімді активтердің рентабелділік К.        Ұзақ мерзімді активтер таза табыстың қатынасы: 

К.рен. ұ.м.А               01.01.17ж.                1 797 130,0 / 3 554 663,1 = 0,51 

    31.12.17ж.     1 268 816,4 / 4 567 070,7 = 0,28 

Айналмайтын ұзақ мерзімді теңгемен алынған қанша теңге таза пайда көрсетеді - ұзақ мерзімді 

активтердің. 

2. Ол компанияның инвестиция қорларының табыстылығын дәрежесін сипаттайды. 

Жалпы инвестициялардың рентабелділік К. – салықтардың бұрын табыс арақатынасы және жалпы 

инвестициялар ұзақ мерзімді борыш бойынша сыйақы ставкасын беру сомасы - ұзақ мерзімді 

міндеттемелер және меншікті капитал: 

Ж.инв.Р.К.             01.01.17ж.               (2 421 732,2 + 0) / (7 675 302,1 + 0) = 0,32 



31.12.17ж.       (1 717 003,4 + 0) / (8 738 040,1+ 81 445,9) = 0,19 

Бұл қатынас компания теңге инвестиция қорлар туралы алады қанша табыс, инвестицияланған 

қаражат пайдаланылатын қаншалықты тиімді көрсетеді. Ол жанама инвестиция активтерді басқару 

тиімділігін, тәжірибесі, басқару құзыретін сипаттайды. 

Меншік капиталының рентабелділік К. -меншікті капиталдың салығын төлегенге дейінгі пайда 

қатынасы: 

            М.К.Р.К.   01.01.17ж.               2 421 732,2 / 7 675 302,1 = 0,32 

  31.12.17ж.               1 717 003,4 / 8 738 040,1 = 0,19 

Бұл қатынас өз капиталын пайдаланылатын қаншалықты тиімді көрсетеді. Ол қор биржасында 

акциялар бағасының әсер етуі мүмкін, өйткені, акционерлер үшін әсіресе маңызды болып табылады. 

Ұзақ мерзімді міндеттемелерге пайда К.– ұзақ мерзімді міндеттемелер салығын төлегенге 

дейінгі пайда қатынасы: 

 

           Ұ.М.П.К.          01.01.17ж.    2 421 732,2  /  0  = 0 

  31.12.17ж.    1 717 003,4 /  81 445,9 = 21,08 

 

 

 

        Бұл фактор жанама ұзақ мерзімді кредиттерді өтеу мүмкіндігін көрсетеді. Бұл несиелер 

бойынша сыйақы ставкаларын салыстырғанда тиіс 

 

                                       «Монтажарнаулықұрылыс»Компаниясы АҚ 

                                              қаржылық жағдайы туралы мәліметтер  

                                                       2017 ж. қаржылық кезең үшін       

                    мың теңге 

    

            

 Аудиторлық шолу нәтижелері бойынша, және Сіз мынандай қорытынды жасауға болады 

«Монтажарнаулықұрылыс» Компаниясы АҚ қаржылық жай-күйі шынайы және дәл бейнесін 

көрсетеді қаржы есептілігінің негізінде: 

 2017 жылғы қаржылық кезеңнің соңында валютаның балансы  10 563 307,8 мың теңгені құрады.

 «Капитал» бөлімінде «жарғы капиталы» бөлімшесінде 31.12.2017 жылға сомма 78 531,6 мың 

теңгені құрады. Акционерлік қоғамның іс-әрекетін есептей келе анықталған тәуекелдермен 

байланысты екеніне байланысты, «резервтер» бөлімшесі құралды, 31.12.2017 жылға сомма 4 318 714,5 

мың теңгені құрады. 2017 жылғы есептік кезеңінің соңында «бөлінбеген пайда»  4 340 794,0 мың 

теңгені, есептік кезеңінде 1 268 816,4 мың теңгені құрады. 

              2017 жылғы қаржылық мерзімінде Акционерлік Қоғам «Ұзақ мерзімді міндеттемелер» 

«кейінге қалдырылған салықтар» бөлімінде 81 445,9 мың теңгені құрайды. 

 

№ Атауы  01.01.17ж. 31.12.17ж ауытқулар 

1 Жарғы капиталы 78 531,6 78 531,6 0 

2 Сатып алынған жеке үлестік құралдар -4 355,4 0 + 4 355,4 

3 Резервтер 4 389 083,8 4 318 714,5 - 70 369,3 

4 Ұзақ мерзімді міндеттемелер - + 81 445,9 + 81 445,9 

5 Ағымдағы міндеттемелер 5 633 192,3 1 743 821,8 - 3 889 370,5 

6 Ұзақ мерзімді активтер 3 554 663,1 4 567 070,7 + 1 012 407,6 

7 Дт. Берешек 5 858 182,7 2 649 724,1 - 3 208 458,6 

8 Қорлар  895 765,4 1 033 210,7 + 137 445,3 

9 Ағымдағы табыс салығы 486,7 11 607,2 + 11 120,5 

10 Өзге де қысқа мерзімді активтер 916 168,8 2 159 948,5 + 1 243 779,7 

11 Ақшалай қаражаттар  2 083 227,7 141 746 ,6 - 1 941 481,1 

12 Бөлінбеген пайда, табыс  (бөл.шығын) + 3 212 042,1 + 4 340 794,0 + 1 128 751,9 

13 Баланс 13 308 494,4 10 563 307,8 - 2 745 186,6 



«Қысқа мерзімді міндеттемелер» қаржылық кезеңінің соңында 1 743 821,8 мың теңгені құрады, соның 

ішінде(құрамында): 

- Қысқа мерзімді сауда және өзге неселік берешек – 1 166 296,2 мың теңгені құрады; 

- қысқа мерзімді резервтер – 216 617,6 мың теңге; 

- қызметкерлерге сыйақылар – 481,7 мың теңге; 

- өзге де қысқа мерзімді міндеттемелер – 359 804,0 мың теңге; 

- өзге де қысқа мерзімді қаржылық міндеттемелер – 622,3 мың теңге; 

-  

31.12.2017 жылға «Ұзақ мерзімді активтер» 4 567 070,7 мың теңгені құрады ,оның ішінде: 

-өзге ұзақ мерзімді қаржылық активтер – 15 886,5 мың теңге; 

-ұзақ мерзімді сауда және өзге де дебиторлық берешек- 458 451,4 мың теңге; 

 -негізгі қаражаттар- 4 092 732,8 мың теңге. 

-  

2017 жылдық қаржылық кезеңінің соңында «қысқа мерзімді активтер» - 5 996 237,1 мың теңгені 

құрады, құрамында: 

- ақшалай қаражаттар – 141 746,6 мың теңге; 

- қысқа мерзімді сауда және өзге де дебиторлық берешек- 2 649 724,1 мың теңге; 

- ағымдағы табыс салығы – 11 607,2 мың теңге; 

- қорлар – 1 033 210,7 мың теңге; 

- өзге қысқа мерзімді активтер – 2 159 948,5 мың теңге. 
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