ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ
Қ.И.Сәтбаеватындағы Қазақ ұлттық зерттеу техникалық университеті
Э.А. Түркебаев атындағы жобаларды басқару институты
«Бизнес және менеджмент» кафедрасы

Мұхамедьяр Нұржауған,
Дүйсегулова Изет,
Ерманова Данагул

ДИПОМДЫҚ ЖОБА
«Кәсіпорынның қаржылық жағдайын талдау және бағалау»
5В050800- Есеп және аудит

Алматы 2019

KA3AKCTAH PECITIF ru4KACbIEI ItrM )KOHEFbIIIbIM \/f/til4CTP ruf I
K.IrI. Cer6aes arrrHAarbi Kasa4 yJrrrbrr( 3eprrey rexHlrK€uIbIKyHl4Bepcureri
3.A. Typre6aes arbrHAaFbrxo6arap,urr 6ac4apy lIHcrlITyrbI
rcaSe4pacu
<<Eugnec
xreHeMeHeAx(MeHT)>

(oPrAyrA xrEEPrrAr
<EIasH'ecxeHe MeHen)I(MeHT>)
Ka$egpa rvrerirepyurici

PhD agquopbl,npo$eccop
6tL/ / C.H. ,[ocona
af
2AI9x.
<,g>,

luunovr4u4 xo6ara
TYCIHAIPME XA3FA
(apxbrJrbr4xarAafibrHTaJrAay
x{oHe6aranay>
T a4rrprr6u : <KeciuopbrHHbrr{
58050800-EcenxreHeayAkrr
OpnH4arau:
Mganre4rxp F{ypx ayeala,
lyficeryrona l,Iser,
Epuanona,{anaryn

lliitip 6epyrui

Frrmrun xererrui

Q.r.Ky.{OLieHT

3.r.K..rrDo6.accncrenri
A.X.
.,
AocaeBa

f@(Aairzylrlruna
<<.{/->> zy'

C.A.

<4-> ar'

2019x:

Aruarn 2019

2019x.

I
KA3A(CTAHPECrTyEJrr4KACbrErJrrMXoI{EFbIJIbIMMTG+TCTPJII|
K.I4. Cer6aes arbrHAarbrI(asaX ynrrbr4 3eprrey TexHLIKzIJIrI(yHlIBepcureri
3.A. Typre6aen arblHAarbl xo6anapAu 6ac4apy uHcrrlryrbl
xteHeMeHeAXMeHT)xaSe4pacu
<<BusHec
58050800- Ecen x{eHeay4vrr

EEKITEMIH
<<EzsHecxteHe MeHe.IIx(MeHT))
Ka$eapa veqrepyruici

PhDgorropbl, npo$eccop
C.H.[ocona
Qz/.'

<<0Y ,,

Of

2019N.

fiun.nou4uK xo6aHbl opblH aayra apHaJIraH

TAIICbIPMA
Biniu €uyllrblnap:

Taqrrprr6u: <<KecinoprrnnuH
KapxrrluK xarAafiun ralAay xene 6aralay>>
6eririnren
09 2}l\crc l@ 1064-6-6firpblrblMeH
<<25>
YHunepczrerpeKropbrHbrrl
<<20>
cayip 2019ac
A-sKranranxyMbrcrblrl rarcblpy rraepsirr,ri
.{nunorr,r4uKxo 6aAaKapacrblpblJlarblHMeceJlenepriaivri
(apx{brnhr4NarAafibrHranAay.{blrlreopl4nblKacuerrinepi;
1) KeciuopbrHHbrq
TsushoKazakhstanAuto>>XIIIC-iq Kapxbrnbl4xarAafiblH ruln.qay;
2) <<Toyota
3)<Toyota TsushoKazakhstanAuto>>XIIIC-iq (ap)Kblnbl(xarAafiun 6aralay
xeHexerin4ipy;
risilai (uin4erri crrs6anapAenKopcerinyi ruic)
Crrs6anrr( Marepr4ulnAapAbrrl
cnaitdut.
21 rcecme,8 cypem.15 -crcynutcnpeseumauuncawotu
Ycrrnrrnran nerigri e4e6raer6apndeuri0 amq)

f rannouxo6acrtn 4airungay
KECTECI
Eorirra4eputaybr,
KapacrbrpbrJrarbrH

Frrrtrrnrnxererruire
Kopceryuepsinai

MeceneneD T131Ml

1) KecinopblHHblrl
Kapxbrnbl( xarAafirrH
re opl4snblK
TaJrAayAhIH
acneminepi

f*?a?*t>-

2) <ToyotaTsusho
KazakhstanAuto>>
XIlIC-iq (apx{bIJIbI(
xarAafirrH r€trlAay

,/n7^*4:
4L--

3) <ToyotaTsusho
KazakhstanAuto>>
XilIC-iH KapxblnblK
v

4-'

7/az7a--/g

-

XAT,UAUbIH OAF€LIIA

Ar(ralraH

Ar4nnoMAuK xo 6a 6enivr4epiHe noprraa6 a4unayurblHbll{ Kofiran
KolraH6acu

Eonirra4eparaybr
Hopvra
6axuravnru

(reri,
Ker{ecurirep
arrr)
arbr,eKeciHirl
A.C..{xafiryranona

Fruuuz xererruicr, -4---,{ocaena

Konraq6a
Kofirrrran uep:irrai

zeol /J

Kyni <<Jl>>

a/

2019x.

,lry

rHgH
Attus.Xypxa6afi

TaucrrpuaHbr opblHAaraH6iniru €uylublnap : I\4gavreAbf,p

flyfi cerynosaI4ser,EpuaHona,{aHaryn

I(onu

If I
KA3AKCTAH PECIIYBJII4KACbI EIJIIM xtOHETbIJIbIM MI4HI4CTPJI
cureri
(a3a(ynrrbr(TexHr{KtLIIbIK
3eprreyynznep
arbrHAarbr
Cor6aeB
K.14.
cry.{eHrrepiM$aNle.ursp
58050800- Ecen xene aylzr MaNran.urrrunrrH
HYpxa),ran. AYficerynosa Zser. EpNIaHosa
AaHarYr
xeHe
6aral ay>
rur
rzutAay
xarAafi
<<KecinoprrHHsIH
KapxruuK
raKrtpu6rtsa xa:stlrau nznlouArtK xo6acrtua

f bIJIbIMI4 XETEKIII ilIIH
IIIKIPI
KalrrnracKaH 6ecerelecrir xarAafirrn.4a recinoprtnAapuen canalrt xene
ropcer.'/.'/aKrrrrana6H 6orrrn ra6rrra,qrt. EepirreH lvlaKcarrrricre
ruiN,rAiKrrsNaer
acHpvAareciloprrHHHH KapxrrrHK KrtslderiHran,qayraaHH:.4rroprrH araAH.
KonrereH oraHAuK rceciuopun.{ap KapxsruK KurrnArrKrap.qrr 6acran
reru.'rle. TarAa.'r Herraxerepi apKrrrH recinoprrnnrrH ,qaMyrrnrru crpareruqcH
xaKrapu
KamrnracrrIprrnanH. lr7rrM KrrgN,IeriHAe Kylxri xeHe erci:
Kapacrrrpruatrr. srnz recinoprrHnuH rypaKrrrruK Aepexeci anuKrala.4u.
Ocrrran 6afilaHrrcru yaKrrmrnAa xacarran KapxulrrK xarAafi recinoprrnra
6epeAi. CoH.{HKraHKapacrrrpHrrru orrrpraH
rzilali Krrgrder er.vre N,ryNariHAir
Aznrou.{uK xo6a raKupu6rr ogercri.
AunlounuK xo6a alAuna Kofiurran uaKcar, uinAerrepiH rolrrrrrruen
aruKan.os 6eriHlue roruKanrrK asKranraHxl:lr,trtc Aertafirvra rYpaArr.
x(ar,qafiblHa
TsushoKazakhstanAuto> XIIIC-iH Kapx{blnblK
Xo6ala <<Toyota
repeHrar.uay ueH 6arzutayxacalran.
bIJIbIMbI

AuHauuracu. 6anrporruKKa ylurrpav r'rKuaualArrlurr'I rolrrK Kapacrrtpnlran.
pecilvlAeryi
KapacrsrpHrtrru orrrpran.uznroM.urrK xo6anHH IuasNIlrIHN,IeH
6ofiuuura ecrceprvlepxoK.
N,Ia3IvIYHHI\aeH peciM.4erviH"
xlMHc
TaKHpbrurrrH oserriririH.
nr4rrJroMaHTTbrH XS\4brcKa

AefeH

KapbIM-KaTbIHaCbIH

ecKepe

oTblpbln.
bIObIHA

xa:ruran
nznroN,rArrK xlndrrcrrr MeNareremir arrecraqnslrrK roMuccnq
anlrrnla xopra)rra xi6epyre 6ona.qrrxene <<oreNatrcrr>>(95%o),uen 6aralayra
6oraArr

Ilircip 6epyuri

Ka:YT3Y 704-22Y.CUH-nirip

M3AKCTAH PECITYEJII4KACbIFIJIIM xtEHE f'bIJIbIM \/NilMCTPJII|I
3eprrey yHl4Bepcureri
I(.Z.Cer6aeB arbrHAalbrKa3aKyJrrrbr( TexHLrK€rJIbIK
cryaeHTrepiM}r<alvlearqp
5B 050800 - Ecen xenealraprrrraarr,ranarrrHnHH
FlypNayran.,4yfi cerynosa Irlger.EpMaHoeaAaHaryr
<<KeciuoprrnnrrH
KapxrrrrrK xarAafi stn rarAay xene 6aranay>
raKrrprr6rrna xa:ruraH.[unnoIuArrK xo6acrrna
CbIH-TIIKIP
Oaiprenren:
a) rpa$ur€ulblK6onil,ri 7 - tapay
6) rycinaiprraexas6acs 45 - 6erre

)r(YMbrcKA ECKEPTy XACAy
Kapxr,rnr,rKxarAafi perisAe xecinoprrHnuH eg Krrguerin Kapxrrnan.urrpv
Ka6irerriniri ranHraArr. Or KarHrrH Krrgr\der eryre Kaxerri KapxHrHK
pec)rpcrapNaen KallraN{acrrg eriry
AepexeciNleH. KapaxarrrropHanacrrrpy
rypatrrulrtrsluen
nreu
renenara6inerriniri
ruiprliniriH.
KapxunrrK
KapacrblpblnaAhl.

KeciuopunnuH KapxrurrK xarAafirr enAipicrir. rouueprlzslrrK xene
Kapxrrm,rK KrrsNaer Herraxerepre re)rer.{i 6oraArr. Erep onAipicrir neH
KapxrrmrK xocnap ra6rrcru opuHAanarrrn 6orca. onAa 6+n recinoprrnHuH
KapxruuK xarAafiuHa oH ecepereAi xene r<epicinrue.
AzulounrrK xo6a alArrna Kofiumau uaKcar, uinAerrepin rolrtrrruen
aruKan.os6eriHrle rorzxanrrK aqKrarraHxqMHc reu afiryra rYpaArr.
Xo6aaa<TovotaTsushoKazakhstanAuto> XIIIC-iu xapxruux xaraafi nna
repeHrarAay uen 6araray xacalran.
X+rurrcra reciuoprrnHrrH KapxruuK xarAafirr. 6alanc tq:prurruu uen
Azsauzxacun. 6anrporrrrKKa lruupay rrKruuarAurrrrrr rolrrK Kapacruprrlran.
Kapacrrrpurrru orsrpran AHnrouArrK xo6anrrH uasulsrr uen peciuAelyi
6ofiunrua ecreprynep xoK.
Xyrvruc 6aracur
o'KecinopunHrrH KapxrrnuK xarAafirrn rarAay xeHe 6aralay" raKuprr6rrna
amecraunqrrrK roluzcczq anArrH.qa
xo6anrr N4err,rrercerrir
xa:Hman AraunotranrrK
cefirecinrue ropranraH xar.qafita <ere xarcu> (90olo).qeu6aranayra6ona.uu
/
flixip 6epyrui
e.r.r.,TypaHyHuBepcureriniq"Eceu )KeHeay Avtr"ra$egpacblHblr{
Aorlenri

<<l{)>

0 ry

(nl,

2019x.
oecr6(ilusn- <TY
frgi-lst}nur.r-

(arYT3Y 704-22Y.Cun-uirip

:rt

v hv1I'L i ti.;l!TeT illl Fl

Kparxni orrer

ffiffiffiffT,H
YHrBepcr|rer:

Satbayev University

Ha3BaHr,re:

(apxbrfibr( xarAaiblH TanAay xsHe 6aranayl.doc
KecinopbrHHbr{

ABrop:

Epuanoaa,[.
MyxaMeAbqpH., Ayicerynoea 1,1.,

Koop,q1|Harop:

TynbMt,tpaMyxaHoBa

,qara orqera:

2019-05-06 07:32.18

Kos$$lrql|eHrnoAo6unNe1:
KoaQ+rqnerr noAo6xn Ne2:

4,4o/o
1,1o/o

thrHa Opa3brAnn roa$$uquexra noAo6xq
Ne2:

25

Konr,{ecrBocnoB:

11 404

r{xcro 3HaxoB:

89 744

np1,|npoBepKe:
AApecanponyqeHHbre
nPoBePoK:
3aBepueHHbx
KonrcecrBo

58

K aagreuy cBeAeHuxl,HeKoropbrecnoBa B groM AoKyMeHrecoAepxar 6yxeut u: Apyrhx an$aBl4roB.
TeKcr.AoKyMeHT6btn npoBepeH nyreM 3aMeqeHuff
Bostvtoxgo- 3To nonbtrKa cKpbtrb no3auMcrBoBaHHbtri
noxanyficra, y4enrre oco6oe BHrMaHtte3ThM qacrnM orqera. OHtl
3Tux 6yKBnaruHcl(rM 3KBnBaneHToM.
BbtAeneHblcoorBercTBeHHO.
Konuqecreo BbtAeneHHbtxcnoB 5
ECaraute4n[HHb|e$parrvrenrst,onpeAeneHb|e,KaKnoAo6Hb|e
N9

rlMr aBTopaxntl aApecrrnepccblnxx
Ha3BaHr4e,
(Ha3eaHue6a3bt daHHbtx)

KonhrtecrBo

ABTop

oAtrHafioBbix
c'loB

TOO Kenurepyn
nrrueaoi BoAblHanpltMepe
no npos3eoAcrBy
npeAnpnertan
u Qnxaxcoaoiycrorivneocru
1 (noBblueH{egxonouuqecxoi
IIT 14<Xauup-flpo4yrr>>>
63- 1
D. Seikbayev East KazakhstanState TechnicatlJniversitypnuMYn

47

2 URL00006452
http://adilet.zan.kzlrus/docVV'1
3 URLhttps://geci.cn.ua/worU465709/Analiz-proonozirovaniya'fiQansovyx-rez-Ultqtoll
?1

4 URLhllullazr a.a-ts.Ky'silesldeleulv-tles/-ii:Declrepsrt:2gl-7-,.p-df
5 URLhttos://oeci.cn.ua/worU46570giAnaliz-proqnozirovaniva-finansowx-rezultatov
6 URL_
2019-qod (oroekt).pdf
httosJ/prolc.kzlfites/librarv/buhl2o18-11-08-Fin-otchetnosu0l*Bvhgaltersk%C4%81%C4%81-balans-na
7 loxyueur u36a3brHOy 51d6961c-f36c-493f-a709-0728c0a80d1d.doc
NARXOZ(NEU)(lnfomation TechnologyCente)

na

(ra KOEEI-1KO
peanta3aUuI
crparerrh ero pa38nrl4e
B paMKax
npeAnp!4trxf,
6egonacHocrr
oKoHoMhqecKoi
o6ecneqeHilr
I 14HcrpyMeHTapufi
A . C .1 6 TOO <Arpo-Peu-Crpoi>)
nprarr,tepe
MM3-2
D. Seikbayev EastKazakhstan State Technical University (Ol1uMYl1)
yqEr
lAnvrt4
9 METO[L|K[4PACqETOBAMOPrlftAu:VM l,1OEECqEHEHTIFOCHOBHbIXCPEACTB,
COBEPtIIEHCTBOBAH14R.docx

16
'16

KazakhtJniversityof Economics,Financeand lnternationalTrade(KUEFIT)(OAKVnbTETnOCnEBY?OBCKOfO
oSPA?OBAHUf)

HypceIroB
Auac
EpKffHoBIc

10 URLhttps://qeci.cn.ua/worU465709/Analiz-Droonozirovaniva-finansowx-rezultatov

EnoKyMeHTb|'BKoTopb|xHafiAeHonoAo6Hb|e$paruenrsr:r3RefBooksi
sauucmeoeaHud
He o5HapyxeHoKat<ux-nu6o

@[oxytuenrst,coAepxaqilenoAo6Hble$paruelrut:]4sAor\aa[UHefi6a:utgannutx
Kaxux-nuao
eauucmeoeaHuil
Heo6HapweHo

E[oryuexrut,coAepxaqhenoAo6Hblesparuerrrur:l4geHeulx14x6asAaxHstx
nrMffr a 4nure xosQQrqnetra
xhpHorr,lrupuQrou, coAepxar QparMeHTbrnoreHqtranbHoronnar[ara, ro ecrb npeBbluatoU]tae
BbtAeneHHbte
AoKyMeHTbt,
noAo6r4eNe 2
Kortrqecrao
oArHaxoBbtx
HageaHrecnoB
Aarop
Ne
(Haseaaue6asu daHHbtx)
(KontrqecrBo

peantr3aq!4rl
KO6EHKOA.C. 16-lvllvlS-2
B paMKax
npeAnpuerue
6egonacxocttt
exoHol,tr.{ecxofi
o6ecneceHr,tn
1 l4HcrpyMeHraplti
TOO <Arpo-Peu-Crpofi>)
crpareruoero pa3Btrrxs(Hanpr,rruepe
D. Seikbayev EastKazakhstan State Technical Univers$ (OnuMYn)

SparMeHroB)
88 (9)

no npotr3BoAcrayKenbrepyHtl.T. 14-63-1
2 (floBblueHre 3KoHoMrqec(ofn Qtrnaxcoeoi ycrofi.rreocrx npeAnpunr]1e
nxruesoi BoAbrHanpruepe TOO <Xaurp-flpogyrr>r
D. Serikbayev East Kazakhstan State Technical University (OnuMyn)

58(2)

yLiET14 Hypcenroalnac EpKuHoBtrc
CPEACTB,
OCHOBHbIX
PACqETOBAMOPfU3AWVI14OEECqEHEHkIfl
3 METOAIlKl,l
.docx
nYTh COBEPtXEHCTBOBAH14fl
Kazakh universityof Economics,Finance and lnternational Trade(KUEFIT)(OAKYnbTET
n o c Ir EBv30 Bc Ko ro o 5PA30 BAHUn )

36 (3)

4 fioxyruerrne6asurH3Y 5'1d6961c-f36c-493f-a709-0728c0a80d1d.doc
NARXOZ(NEU) (lnformation TechnologyCenter)

23(2)

n: 6aau H3Y 51d3dbgb-eb98-4a4c-895f-0730c0a80d1d.docx
5 AoKyMeHr
NARXOZ(NEU)(lnformationTechnologyCente1

1 5( 2 )

c0a80d1d doc
rag6asurH3Y 557d15f-ba4c-4f5c-b3d9-3b31
6 AoKyMeHr
NARXOZ(NEU)(lnformationTechnologyCente0

1 3( 2 )

1d.docx
fl 8-41e1-93bc-0734c0a80d
u: 6a3brH3y 51ceb823-1
7,Qoryn,|eHr
NARXOZ(NEU) (lnformation TechnologyCenter)

9(1)

E[oryuenrut,coAepxaq}renoAo6Hb|e$paruenrut:l.,llnnrepxera
nuMIr I AflnHe (o3QQill]ueHTa
nnaruara, To ecrb npeBblualoU-{14e
xxpHbtM r!ph+TOM, coAepxaT QparMeHTbrnOTeHqxanbHofo
BbtAeneHHble
AoKyMeHTbl,
noAo6[fl Ne 2

N9

l.lcrouHrrrnnepccutnxn

KorFcecrBo
oArlHaKOBbr
X
cnoB
(Konx.tecrBo
$parMeHroB)

1 URL-

e1(61

htgs-i//gectgn.ualworU465709/4naliz-proqnozitpJ-a[iy-a--finansow&r-e-:ulh!sY

2 URL_

42 (4)

17.Ddf
k/si!es/default/files/imce/reDor!20
httoJ/aziaavto.
J

URL.
http://adilet.zan.kzlrus/docs/Vl00006452

41 (1)

4 URLna-2019-aod(proekt).pdf
httosJ/prolc.kzffiles/library/buh/2018-11-08-Fin-otchetnost/o1-Byhgaltersk%C4%81%C4%81*balans

38 (4)

5 URL145475.html
bestreferat.4Lr9ferathttps://www.

14 l1)

o

URLh-tlp,;llK.k.aprlv-d-qes-.anld-9p--s./,ind-e-r1.5--e-9-9-4"hlml?pas-e-"=,q

7 URL.
literaturv
htlos://vuzlit.ru/83254/soisok
I URL
URL9077-zhumys.html
https://www.zharar.com/kzlkurs/1

1 3( 1 )

1 0( 1 )

7 (1)

6 (1)

flpororol

aHa.IIH3aOrqera no4o6un

eHHs
3aBeAyrcIqeroxa$e4po fi / HaqanbrlrrKacrpyKTyp Horo rloApa3Ae'r
qTO

O3HaKOrrAUnCn(-acl)
3aflB.nqeT,
3aeegyroulufixa$e4poff / naqanrnuK crpyKrypHoro noApa3AereHl4q
flpeAoTBpau-\eHHt
I'I
Cucreuoff BbrqBreHI4q
Ilonsrtl,t orqeroM noAo6un,xoroprtfi 6lu creHepHpoBaH
nnarr{araB orHolxeHnu Pa6oru:

Anrop: Myxavre4rrpH., flyficerynoBalul',EpuaHora['
ran,qayxeue 6aranayl.doc
)KarAafinm
Kap)GrrIbII(
Hassauue:KecinoprrHHbr{
KoopgnuaroP:fYnsuzPaMYxauona

Koa$suquelrr nogo6us tz4,4
KorSQuqlrenrno4o6nn 2:L,I
Tpeeora:5

crpyKTypHoro
flocne aHaJrrr3aoTr{eTano4o6un 3aBeAy}oqufi xa$e4pofi / HaqarbHl'IK
noApa3AeJIeHI{flKoHcTarHpyer cneAylou{ee:
z He o6na4alor npH3HaKaMH
rrBJ'rq}orcr
4o6pocoBecrHblMl4
I oonapyxeHHbreB pa6ore 3ar4McrBoBaHr,{q
K 3alllare;
[.[aruara. B CesgzC qeM, pa6Oranplz3HaerclCaMOcroflrelsuofiH AonycKaercs
I'IXqpe3MepHoe
Ho
[JIarI4aTa,
npu3I-IaKaMH
He O6la4arcr
B pa6ore 3ar,rMcrBoBaHr4fl
Do6HapyxeHHbre
B orHoueHHI4qeHHocrLIpa6oru IIo c)nqecrBy14orcyrcrBl4eM
coMHeHr,rfl
Bbr3brBaer
Ko.nr4qecrBo
C l{enblo
ee aBropa.B CssSuC qeM, pa6ora AoDKHa6r'trl eFlonl orpeAaKTgpoBaHa
CaMocToflTe.[bHocry
3aI4MCTBOnautlfr
;
ofpaHI4qeHI,Is
u o6lagaror npI43HaKaMH
flB]rflr(,tcruego6pocoBecrHblMla
pa6ore
3aHMcrBoBa]Hus.
B
I o6napyNeHHbre
Fl3rlorlL'lrltri
reKcra, yKa3bIBaFoIqI4€
'rcKu'KeHufl
urvrBHefi co4epxarcq npeAHaMepeHHbIe
'nu*iiu,
C uev, pa6ora He AonycKaercqK 3aulHre'
B CBs3l'I
3aI,IMCrBoBanr'rff'
coKpblrHqHego6pOconecrHblx

O6ocHoeauue:

Ad,e&tu1
.{ara

&,I
xofuedpott
Ilodnucasaeedyrculezo
eLteuun
nodpasd
cmpyKmypHozo
HeqalroHuKa

o6ocHosaHHe:
Oxouq ATEJIbIIOC peuJeHr{e B orHorxerluu AonycKa K 3alrlure, BK"/'IK)rra.q

IL

'-62*/
xaQedpoilI
[Iodnucuzaeedynt4ezo
Hoeonodpazd
eneuun
HaqenbHLrKa
cmpyKmyp

AHAarua
Byrr AunnoM.qbr( xo6a1a <<Toyota Tsusho Kazakhstan Auto>> XIIIC
railAay MeH 6aratay4vt
Mbrc€urbrHAa xeciuoprrHHbrrl Kaplcrrnbrt1 xar4afirur
xyprisy4iq eAicterr,reci4apacrblpblnaAbl.
rzulAayAblq
rcecinopuHHbrr{ KapxbrnblK xar4afirru
Eipinuli
rapayla
reopr{rnbrK neri:4epi, flrnvr rurqay xypri:yre
Kaxerri a(naparrbl( roe4epine
currarraMa 6epinin, ran1ay uen 6aralay e4icrepi 4apacrrrprrlran e4i.
cvrrarravra 6epiniu,
Ercinrui Tapay1a KoMrraHr{-rrHbrrlr{Hsl\deriHe (blc(alra
ConAafi-aK,
naynirine )r{eHe oHbrrl K€lJrbrrrracrbrpyr<osgepine raJIAay xyprisil4i.
KoMnaHr4-flHbrrl
Krr:naeriH 6aratay yuriu (apx{blnbl4 roe$SzqneHrrep aHbIKrutrIAbI.
ylublpay bIKTIlM€uIAbIrbI
Yruinuri rapay4a KoMrraHr4rHbrrl 6anxporrbr((a
SWOT ranAay )KacaJrbrHAbr.HeruxecinAe KoMrIaHLI.aHbIrI
KrlsNaeriH
aHbrKT€urAhr.
Nerin4ipy 6ofirrHura ycblHblcrap 6epin4i.
AnHoraqus
u oIIeHKLI
B Aannou Ar{noMHoMnpoeKTe paccMarpvrBaercfl.MeroAnKa aHaJrvr3a
SuHaHcoaoro cocrof,Hrrr npe4npnflrus, Ha rlpuMepe TOO <Toyota Tsusho
Kazakhstan Auto>.
flepnar rJraBa orpax(alor reoperr{rrecKr{e ocHoBbI aHanvr3a Qunancororo
uH$opuaqlloHHblx I4croqHLIKoB
a rrMeHHoxapaKTepLTcrI,IKy
npeArtpr4-trTns.,
cocro.rrHr4rr
rr oIIeHKLI.
aHalru3a,MeroAbI aHaJILI3a
neo6xoAzMbrx An-arlpoBeAeHkrs.
lJo nropotrT maBe AaIJa KpaTKar xapaKTepvrcTkrKa
AetTenbHocTLIKOM[aHI{I4,
rrpoBeAeH a;rranvr3r4MyrrlecTBa14 LrcTorrHLIKoBI{x QopuzpoBaHufl.. A rarxe l^nfl
orIeHKIrAef,TenbHocrlrKoM[aHrru [poBeAeH pacqer Sunanconblx rloKit3arelefi.
Bo3HI{KHoBeHLISpLIcKa
rJraBe o[peAeJreHa BeporrHocrb
B rperrefi
SWOT aH€ulu3. B pe3ynbrare AaHbI
KoMrraHrru. flpone4eu
6anrporcrna
I4.
lpeAJrox elJvrflrro coBeprrreHcTBoBaHrrro
AerTeJlbHocrr{KoMITaHLI

The summary
of the financial
In this diplomaproject,the methodof analysisandassessment
condition of the enterpriseon the exampleof Toyota TsushoKazakhstanAuto LLP is
considered.
The first Chapter reflects the theoretical foundations of the analysis of the
financial condition of the enterprise, namely the characteristics of information
sourcesnecessaryfor the analysis,methodsof analysisand evaluation.
The secondChaptergives a brief descriptionof the company's activities, an
analysisof the property and the sourcesof their formation. As well as to assessthe
company's performance,financial indicatorswere calculated.
The third Chapter defines the probability of the risk of bankruptcy. SWOT
analysis was performed. As a result, the proposals to improve the company's
activitiesare siven
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КІРІСПЕ
Дипломдық жобаның өзектілігі.Қалыптасқан бәсекелестік жағдайында
кәсіпорындармен сапалы және тиімді қызмет кӛрсету уақыт талабы болып
табылады. Берілген мақсатты іске асыруда кәсіпорынның қаржылық қызметін
талдау маңызды орын алады. Талдау нәтижелері арқылы кәсіпорын дамуының
стратегиясы мен тактикасы қалыптастырылады, қызмет тиімділігін жоғарларту
резервтері айқындалады, кәсіпорын қызметінде кҥшті және әлсіз жақтары
анықталады, банкроттыққа ҧшырау ықтималдығы бағаланады, яғни
кәсіпорынның тҧрақтылық дәрежесі анықталады. Осыған байланысты
уақытында істеленген қаржылық жағдай кәсіпорынға тиімді қызмет етуге
мҥмкіндік береді.
Кӛптеген отандық кәсіпорындар қаржылық қиындықтарды бастан кешуде.
Кәсіпорындардың тӛлем қабілетсіздігі мен банкроттылығы сот қарауының пәні
болатыны жиі кездесіп тҧр. Басшылар алдында дағдарыс қҧбылыстарды алдын
алу мен кәсіпорынның тҧрақытылық жағдайын қамтамасыз ету міндеттері тҧр.
Қаржылық қиындықтардың алдын алу ҥшін тек кәсіпорынның ғана емес,
әлеуетті бәсекелестердің де қаржылық жағдайын нақты бағалау қажет.
Қаржылық талдаудың нәтижелері басқарушылық шешімдерді қабылдау ҥшін
басшылыққа, меншік иелеріне, несиелік ҧйымдарға керек.
Қаржылық талдаудың мақсаты тек кәсіпорынның қаржылық жағдайын
бағалау ғана емес, оның жағдайын жетілдіруге бағытталған жҧмысты әрдайым
жҥргізу болып табылады. Қаржылық жағдайдың талдауы қандай нақты
бағыттар бойынша жҧмыс жасау керектігін кӛрсетеді. Осыған байланысты
талдау нәтижелері белгілі кезең ішінде кәсіпорынның қаржылық жағдайын
жақсартудың маңызды тәсілдері қандай екеніне жауап береді.
Сонымен, кәсіпорынның қаржылық жағдайын бағалау басқару шешімдерін
қабылдау ҥшін, қаржылық жағдайды жақсарту бойынша шараларды қҧру ҥшін,
табысты қызмет ету ҥшін және инвестицияларды тарту ҥшін негіз болып
табылады.
Кәсіпорынның қаржылық жағдайы бірнеше сипаттамаларға ие:
- біріншіден, қаржылық жағдай бҧл уақыт бойынша капиталдың
айналым процесінің сипаттамасы;
- екіншіден, қаржылық жағдай бҧл кәсіпорынның қаражаттарын
орналастыру сипаттамасы;
- ҥшіншіден, ол кәсіпорынның тӛлемқабілеттілігі, яғни шаруашылық
қызметті қамтамасыз ету ҥшін ақша қаражаттардың жеткіліктігі немесе
жеткіліксіздігі;
- тӛртіншіден,
кәсіпорын
қызметінің
қаржылық
нәтижелерін
айқындайтын кәсіпорынның экономикалық әлеуеттің бір бӛлігі. Экономикалық
әлеуеті – бҧл кәсіпорынмен қойылған мақсаттарға жету қабілеттілігі;
- бесіншіден, қаржылық нарықта кәсіпорынның бәсекеге қабілеттілігі,
оның инвестициялық тартымдылығының сипаттамасы;
- алтыншыдан, кәсіпорынның қаржылық есептілік кӛрсеткіштердің
жиынтығы [1].
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Жобаның мақсаты: «TOYOTA TSUSHO KAZAKHSTAN AUTO»
компанияның қаржылық жағдайын талдау мен бағалау нәтижелері негізінде
қызметті жетілдіру шараларын ҧсыну.
Берілген мақсатқа жету ҥшін келесі міндеттер қойылған:
- қаржылық жағдайды талдаудың теориялық негіздерін қарастыру;
- «TOYOTA TSUSHO KAZAKHSTAN AUTO» ЖШС-тің экономикалық
қызметін сипаттау;
- компанияның қаржылық есептілігі негізінде талдау жҥргізу;
- компанияның қаржылық кӛрсеткіштерін бағалау;
- компанияның банктроттыққа ҧшырау ықтималдығын анықтау;
- кәсіпорынның қызметін жетілдіру бойынша шараларды ҧсыну.
Дипломдық жобаның зерттеу объектісі «TOYOTA TSUSHO
KAZAKHSTAN AUTO» ЖШС, ал жобаның зерттеу пәні – компанияның
қаржылық жағдайы болып табылады.
Мәселенің зерттеу аясы. Кәсіпорынның қаржылық жағдайын талдау
мәселесімен кӛптеген отандық және шетелдік экономистер айналысты.
Дюсембаев К. кәсіпорынның қаржылық есептілігін талдау тәсілдерін
қарастырса, Савицкая Г., Шеремет А. Родионова В. ғалымдары шаруашылық
қызметтің жалпы талдауына тоқталған еді.
Жобаның ақпараттық көзі:кәсіпорынның бухгалтерлік балансы, пайда
мен зиян туралы есебі, капиталдың ӛзгеруі туралы есеп, заңнамалық актілер.
Жобаның әдістері: тігінен және кӛлденен талдау, салыстырмалы талдау,
коэффициенттік талдау, SWOT талдау, Альтман әдісі, Таффлер-Тишоу әдісі,
Беликов-Давыдова әдісі, т.б.
Жобаның маңыздылығы: алынған бағалау нәтижелері негізінде ҧсынылған
шараларды «TOYOTA TSUSHO KAZAKHSTAN AUTO» компаниямен
қаржылық жоспарлауда және қаржылық ресурстарды басқаруда қолдану
мҥмкіндігі.
Дипломдық жобаның қҧрылысы: кіріспе, ҥш бӛлім, қорытынды,
қолданылған әдебиеттер тізімі мен қосымшалар.
Жобаның бірінші бӛлімінде кәсіпорынның қаржылық жағдайды талдаудың
теориялық негіздеріне тоқталған еді, яғни талдау жҥргізудің ақпараттық кӛздері
мен бағалау әдістері қарастырылды.
Екінші бӛлімде «Toyota Tsusho Kazakhstan Auto» ЖШС қызметіне техникоэкономикалық сипаттама беріліп, кәсіпорынның бухгалтерлік балансына талдау
жҥргізілді. Сондай-ақ компанияның қаржылық жағдайын талдау ҥшін
қаржылық кӛрсеткіштер анықталды: ӛтімділік, іскерлік белсенділік,
рентабельдік, қаржылық тҧрақтылық.
Ҥшінші бӛлімде компанияның банкроттық ҧшырау ықтималдығы әртҥрлі
модельдер бойынша анықталды. Компанияның кҥшті және әлсіз жақтарын,
мҥмкіндіктері мен қауіп-қатерін SWOT талдау арқылы анықталған еді.
Компанияның әлсіз жағын жою ҥшін шаралар жиыны берілді. Жҥргізілген
талдау нәтижесінде компанияның қаржылық жағдайын жетілдіру бойынша
ҧсыныстар жасалынды.
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1 КӘСІПОРЫННЫҢ ҚАРЖЫЛЫҚ ЖАҒДАЙЫН ТАЛДАУ МЕН
БАҒАЛАУДЫҢ ТЕОРИЯЛЫҚ АСПЕКТІЛЕРІ
1.1 Кәсіпорынның қаржылық жағдайының түсінігі мен негіздері
Қазіргі экономикалық әдебиеттерде кәсіпорынның қаржылық жағдайына
әртҥрлі жақтардан анықтамалар берілуі бірыңғай талдау әдістемесін анықтауға
қиындық туғызады.
Қаржылық жағдай ретінде кәсіпорынның ӛз қызметін қаржыландыру
қабілеттілігі танылады. Ол қалыпты қызмет етуге қажетті қаржылық
ресурстармен қамтамасыз етілу дәрежесімен, қаражатты орналастыру
тиімділігімен, тӛлемқабілеттілігі мен қаржылық тҧрақтылығымен сипатталады.
Кәсіпорынның қаржылық жағдайы ӛндірістік, коммерциялық және
қаржылық қызмет нәтижелерге тәуелді болады. Егер ӛндірістік пен қаржылық
жоспар табысты орындалатын болса, онда бҧл кәсіпорынның қаржылық
жағдайына оң әсер етеді және керісінше.
Балабанов И. пікірі бойынша «қаржылық жағдай – бҧл кәсіпорынның
қаржылық бәсеке қабілеттілік сипаттамасы, қаржылық ресурстарды және
капиталды пайдалану, сондай-ақ мемлекет пен басқа шаруашылық субъектілер
алдында ӛз міндеттемелерді орындау» [2].
Нарықтық экономика жағдайында табысты қызмет етіп, банкроттыққа
ҧшырамау ҥшін қаржыны қалай басқаруға және капитал қҧрылымы қандай
болу керектігін, сонымен бірге ӛтімділік, тӛлемқабілеттілік, іскерлік
белсенділік, рентабельдік кӛрсеткіштерін, яғни қаржылық жағдайын талдау
әдістемесін білу қажет.
Қаржылық талдау әдістерін қарастыру алдында қаржылық талдау тҥсінігін
қарастырып ӛтейік.
Ресей ғалымы Шеремет Д. айтуы бойынша «қаржылық талдау – бҧл
кәсіпорынның оперативті және инвестициялық қызметі ҥшін қаржылық
ресурстарды пайдалану мен қаржылық механизмін тану әдісі» [3].
Ковалев В. пікірінше «Қаржылық талдау – бҧл белгілі бір мақсаттарда
қаржылық сипаттағы ақпаратты жинақтау, ӛңдеу және пайдалану тәсілі:
- кәсіпорынның ағымды және келешектегі қаржылық жағдайын бағалау;
- кәсіпорынның даму қарқының қаржымен қамтамасыз ету жағынан
бағалау;
- қолжетімді қаржы кӛздерін анықтау және оларды мобилдеу
мҥмкіндігін бағалау;
- капитал нарығында кәсіпорынның жағдайын болжау»[1].
Қаржылық жағдайды талдау негізінде кәсіпорынның экономикалық
әлеуеті жатыр. Экономикалық әлеует – бҧл кәсіпорынның алдына қойған
мақсаттарға бар материалдық, еңбек және қаржылық ресурстар арқылы жету
қабілеттілігі.
Экономикалық әлеуеттің екі тҥрін ажыратады: мҥліктік және қаржылық
жағдай. Мҥліктік жағдай кәсіпорын иеленетін және пайдаланылатын
активтердің қҧрамымен және кӛлемімен сипатталады. Қаржылық жағдай есепті
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кезең ішінде алған қаржылық нәтижелермен, сондай-ақ кейбір баланс баптары
арасындағы қатынастармен анықталады.
Шеремет А. және Ионова А. қаржылық жағдайын бағалауға келесі
анықтама береді: «белгілі мерзім жағдайы (тоқсан, жартыжыл, жыл) бойынша
баланста айқындалған кӛрсеткіштердің жиынтығы» [4].
Сонымен, кәсіпорынның қаржылық жағдайы бҧл кәсіпорынның
қаражатының айналым ҥрдісінде пайда болатын қатынастар жҥйесінің
нәтижесі, яғни ресурстарды пайдалану тиімділігі мен міндеттемелерді орындау
қабілеттілігі сипаттайды.
Қаржылық жағдайды талдаудың негізгі мақсаты әртҥрлі басқарушылық
шешімдерді қабылдау ҥшін кәсіпорынның ішкі мәселелерін айқындау мен
бағалау болып табылады [5].
Талдаудың негізгі міндеттері:
1) қаржылық қызметте кемшіліктерді уақытылы айқындау мен жою,
кәсіпорынның қаржылық жағдайы мен оның тӛлемқабілеттілігін жақсарту
резервтерін іздеу;
2) шаруашылық қызметтің негізінде экономикалық рентабельдігі мен
қаржылық нәтижелерді болжау, ресурстарды пайдаланудың әртҥрлі нҧсқалары
бойынша қаржылық жағдайдың ҥлгілерін қҧру;
3) кәсіпорынның қажылық жағдайын тҧрақтандыру мен қаржылық
ресурстарды тиімдірек пайдалануға бағытталған нақты шараларды ҧсыну.
Кәсіпорынның қаржылық жағдайы мен тҧрақтылығын бағалау ҥшін
кӛрсеткіштердің жҥйесі қолданылады, олар:
- капиталдың бар болуы мен орналастырылуы, оның пайдаланудың
тиімділігі мен қарқындылығы;
- кәсіпорын пассивтер қҧрылымының оңтайлығы, оның қаржылық
тәуелсіздігі мен қаржылық активтің дәрежесі;
- кәсіпорын активтер қҧрылымының оңтайлығы және ӛндірістік активтің
дәрежесі;
- айналым қаражаттардың қҧрылу кӛздерінің оңтайлы қҧрылымы;
- тӛлемқабілеттілігі мен инвестициялық тартымдылығы;
- шаруашылық субъектінің банкроттылығы;
- оның қаржылық тҧрақтылық запасы.
1.2 Қаржылық жағдайын талдау мен бағалаудың ақпараттық базасы
Қазіргі таңда шаруашылық субъектінің жағдайын талдау басқарушылық
және қаржылық талдауға бӛлінеді. Осыған байланысты бухгалтерлік есеп
жҥйесі де басқарушылық және қаржылық есепке, ал есептілік – басқарушылық
және қаржылық есептілікке бӛлінеді (сурет 1). Басқарушылық есептілік ҥшінші
тҧлғалар ҥшін жабық ақпарат болса, қаржылық есептілік, керісінше, ашық
басылымдарда шығатын сыртқы пайдаланушылар ҥшін кәсіпорынның
қаржылық жағдайы мен нәтижелері туралы ақпарат.
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КӘСІПОРЫННЫҢ ЕСЕПТІЛІГІ

Басқарушылық (ішкі) есептілік

Қаржылық (сыртқы) есептілік

Ӛндіріс пен тауар айналымның кӛлемін,
қҧрылымын, қозғалысын және табыстар
мен шығындарды сипаттайтын ішкі
ӛндірістік ақпараттық ағындар туралы
мәліметтер

Сыртқы пайдаланушыларды
ақпараттандыруға арналған кәсіпорынның
шаруашылық қызметі туралы мәліметтер

1-сурет - Кәсіпорынның есептілік тҥрлері
Ескерту - авторлар қҧрастырды[6] кӛзі негізінде

Енді кәсіпорынның қаржылық жағдайын талдау мен бағалауға мҥмкіндік
беретін қаржылық есептіліктің нысандарын қарастырып ӛтейік.
Нарықтық экономика жағдайында қаржылық талдауды ақпараттық
қамтамасыз ететін маңызды элементі шаруашылық субъектінің қаржылық
есептілігі болып табылады.
2007 жылдың 28 ақпанында қабылданған №234 «Бухгалтерлік есеп пен
қаржылық есептеме туралы» ҚР Заңына сәйкес қаржылық есептілік келесі
нысандардан тҧрады:
- бухгалтерлік баланс;
- пайда мен зиян туралы есеп;
- ақша қаражаттардың қозғалысы туралы есеп;
- капиталдағы ӛзгерісі туралы есеп;
- тҥсініктеме хат[7].
Аталған заңның 15 бапқа сәйкес «Қаржылық есептілік – дара кәсіпкердің
немесе кәсіпорынның қаржылық жағдайы, қызметінің нәтижелері мен
қаржылық жағдайдағы ӛзгерістер туралы ақпарат» болып табылады.
Кәсіпорынның қызметі туралы ақпаратқа қығушылық танытатын
жақтарды екі тҥрге бӛлуге болады: ішкі және сыртқы пайдаланушылар [8].
Ішкі пайдаланушылар қатарына кәсіпорынның басқарушылық персоналы
жатады. Олар ӛндірістік және қаржылық сипатта әртҥрлі шешімдерді
қабылдайды. Мысалы, қаржылық есептілік негізінде келесі жылға қаржылық
жоспар қҧрылады немесе ӛндірісті кеңейту не қысқарту туралы шешімдер
қабылданады, т.с.с. Берілген шешімдерді қабылдау ҥшін толық, уақытылы және
ақиқатты ақпарат қажет екені белгілі, әйтпесе кәсіпорын банкроттыққа әкелетін
ҥлкен шығындарға ие болуы мҥмкін.
Қаржылық есептілік кәсіпорын мен оның сыртқы ортасы арасындағы
байланыс қҧралы болып табылады. Кәсіпорынмен сыртқы пайдаланушыларға
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есептілікті берудің мақсаты қаржылық нарықтарда қосымша ресурстарды алу
болып табылады. Сонда кәсіпорынның келешегі қаржылық есептілікке тәуелді.
Сыртқы пайдаланушылар арасында екі топты бӛлуге болады. Бірінші
топқа акционерлер, кредиторлар, жеткізушілер мен сатып алушылар, мемлекет,
компания
қызметкерлері
жатады.
Екінші
топқа
бірінші
топ
пайдаланушылардың мҥдделерін қорғау ҥшін есептілікті білуге тиісті жеке
және заңды тҧлғалар, оларға аудиторлық компаниялар, қаржылық кеңес
берушілер, бағалы қағаздар биржасы, заң органдары, ақпараттық агенттік, БАҚ,
т.с.с.
Қаржылық есептілік қҧрылуы бірнеше қағидаларға сҥйінеді, олар:
орындылық, бейтараптылық, сенімділік, тҥсініктілік, дҧрыстылық пен
салыстырмалық. Қаржылық есептілік қҧжатпен дәлелденген және тексерілген
бухгалтерлік есеп шоттары негізінде қҧрылады. Салыстыру ҥшін қаржылық
есептіліктен ӛткен кезең кӛрсеткіштері кӛрсетіледі.
Енді қаржылық есептіліктің нысандарына жеке тоқталып кетейік.
Кәсіпорынның қаржылық есептіліктің басты ақпарат кӛзі – бухгалтерлік
баланс [9]. Бухгалтерлік баланс ретінде кәсіпорынның барлық бухгалтерлік
шоттардан тҧратын екіжақты жиынтық кестені тҥсінеді. Берілген қҧжатта есеп
қҧрылған кҥнге кәсіпорынның қаржылық жағдайы мен оның ӛткен кезеңмен
салыстырылуы кӛрсетіледі.
Бухгалтерлік баланс ақпаратты негізінде талдауды, кӛрсеткіштерді
салыстыруға, яғни олардың ӛсуін немесе кемуін анықтауға мҥмкіндік беріледі.
Баланста ақшалай тҥрде мҥлік қалдығы, материалдар, қаржылар, капитал,
қорлар, несиелер, қарыздар, міндеттемелер, пайда кӛрсетіледі.
Бухгалтерлік баланс капитал орналастырудың нәтижелігін, ағымды және
келешектегі шаруашылық қызметті жҥргізуге оның жеткіліктігін бағалауға,
заемдық қаражаттардың кӛлемі мен қҧрылымын, сонымен қатар оларды тарту
тиімділігін бағалауға мҥмкіндік береді. Баланста кӛрсетілген ақпарат негізінде
сыртқы пайдаланушылар берілген кәсіпорынмен әріптестік жҥргізу туралы
шешім қабылдайды, несие алушы ретінде оның несиеқабілеттілігін бағалайды,
кәсіпорынның акциялары мен активтерін сатып алудың табыстылығын
бағалайды.
Кәсіпорынның бухгалтерлік балансы актив және пассив бӛлігінен тҧрады,
ал олар келесі бӛлімдерге бӛлінеді:
- ҧзақ мерзімді активтер;
- ағымды активтер;
- ҧзақ мерзімді міндеттемелер;
- қысқа мерзімді міндеттемелер;
- капитал.
Баланс қҧрылымын талдауда маңызды аспект – бҧл актив пен пассив
арасындағы ӛзара байланысты анықтау, себебі ӛндірістік қызмет кезінде баланс
активі мен пассив элементтердің әрдайым трансформациясы ӛтеді (сурет 2).
Пассивтің әр тобы активтің белгілі бір бӛлігімен қызметтік байланыста болады
[10].
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Актив

Пассив

Меншікті капитал

Ҧзақмерзімді активтер

Ҧзақмерзімді міндеттемелер

Ағымды активтер

Қысқамерзімді міндеттемелер

2-сурет - Бухгалтерлік баланс активі мен пассиві арасындағы ӛзара
байланыс
Ескерту -авторлар қҧрастырды[10] кӛзі негізінде

Мысалы, қысқамерзімді несиелер айналым қаражатты толтыру ҥшін
арналған, ал ҧзақмерзімді міндеттемелердің бір бӛлігі айналым активтерді де,
айналымнан тыс активтерді де қаржыландырады. Қалыпты қызмет ететін
кәсіпорынның айналым активтері қысқамерзімді міндеттемелерден жоғары
болу керек деп саналады.
Бухгалтерлік баланста кӛрсетілген ақпарат меншік иелердің және ҥшінші
тҧлғалардың кейбір сҧрақтарына жауап бере алмайтыны туралы айтып кету
жӛн. Бҧл жағдайда қаражат қалдығы мен ақша қозғалысы туралы қажетті
қосымша мәліметтерді алу ҥшін Пайда мен зиян туралы есебі (№2 нысан) мен
Ақша қозғалысы туралы есебі (№3 нысан) кӛрсетілетін ақпарат қолданылады.
Пайда мен зиян туралы есеп есепті кезең ішіндегі кәсіпорын қызметінің
қаржылық нәтижелері туралы мәліметтерді қамтиды. Берілген нысанда
кәсіпорынның жалпы табысы немесе зиян кӛлемі кӛрсетіледі және де келесі
кӛрсеткіштерді қамтиды:
- негізгі қызметтен тҥскен табыс;
- негізгі емес қызметтен тҥскен табыс;
- ӛзге операциялардан табыс пен шығын.
Сонымен қатар берілген нысанда кәсіпорынның ӛткізілген ӛнімді
(қызмет, жҧмыс) ӛндіруге кеткен шығындар, коммерциялық шығындар, басқару
шығындары, тауарды (қызмет, жҧмыс) іске асырудан тҥскен табыс, табыс
салығының кӛлемі мен таза пайда (залал) кӛлемі кӛрсетіледі.
Пайда мен зиян туралы есеп кәсіпорын пайдасын қҧру, бӛлу және
пайдаланумен байланысты ақпаратты қамтиды [11]. Есепте келесі ақпараттар
айқындалады:

7

- тауар айналымы (ӛткізілген тауар), яғни ӛндірілген немесе сатып
алынған тауарларды сату кӛлемінен қоймадағы тауар мен аяқталмаған ӛндіріс
кӛлемінің айырмасы;
- шығындар, яғни тауарды сатып алуға кеткен шығындар, ӛткізілген
тауардың ӛндірісіне кеткен шығындар, ӛткізу шығындары, әкімшілік шығындар
қосындысы;
- ӛткізуден тҥскен пайда, яғни тауар айналымынан шығындардың
айырмасы;
- инвестициялық қызметтен тҥскен кірістер мен зияндар, яғни кәсіпорын
акцияларынан пайда, инвестициядан пайда, тӛленген пайыздар, несиелер мен
банктегі шоттардың пайыздар кӛлемінің қосындысы;
- салық салуға дейінгі пайда (зиян), яғни ӛткізуден тҥскен пайданың,
инвестициялық қызметтен тҥскен пайданы және ӛткізуден тыс операциялардың
қалдығының қосындысы;
- негізгі қызметтен тҥскен пайдадан салық кӛлемі;
- таза пайда (зиян), яғни жалпы пайдадан табыс салығының айырмасы.
Пайда мен зиян туралы есебі кәсіпорын рентабельдігің кӛрсеткіштерін
талдау ҥшін маңызды ақпарат кӛзі болып табылады.
1.3 Ұйымның қаржылық жағдайын талдау мен бағалау әдістері
Кәсіпорынның қаржылық жағдайын талдау мен бағалаудың әртҥрлі
экономист-ғалымдардың әдістемелері бар, олар кәсіпорын мҥлігі мен қҧрылу
кӛздерінің тігінен және кӛлденен талдауды, қаржылық тҧрақтылықтың
талдауды, баланс ӛтімділігінің, іскерлік белсенділігі мен тӛлемқабілеттілігін
талдауды ӛзіне қосады.
Қаржылық есептілікті талдаудың негізгі әдістеріне келесілер жатады [12]:
- кӛлдеңен талдау – бҧл әр кӛрсеткішті алдыңғы кезеңмен салыстыру;
- тігінен талдау – бҧл қорытынды қаржылық кӛрсеткіштердің
қҧрылымын анықтау, яғни әр кӛрсеткіштің нәтижеге әсерін айқындау;
- трендтік талдау – бҧл қаржылық есептіліктің әр кӛрсеткішін алдыңғы
кезеңнің мәнімен салыстыру және тренд анықтау;
- салыстырмалы талдау – бҧл жиынтық кӛрсеткіштерді жалпы салалық,
экономикалық, бәсекелестердің кӛрсеткіштермен салыстыратын ішкі
шаруашылық талдау;
- факторлық талдау – бҧл бӛлек факторлардың нәтижелік кӛрсеткішке
әсерін талдау.
Қаржылықжағдайды
талдаудың
қҧралдары
ретінде
қаржылық
коэффициенттер кең қолданылады. Қаржылық коэффициенттер – бҧл бір
абсолютті қаржылық кӛрсеткіштердің екінші кӛрсеткішке қатынасы арқылы
кәсіпорынның қаржылық жағдайын кӛрсететін салыстырмалы кӛрсеткіштер.
Кәсіпорын ӛтімділігі – бҧл кәсіпорынмен ӛз міндеттемелерді қаншалықты
тез ӛтеу мҥмкіндігі, яғни оның қаржылық тҧрақтылықтың кӛрсеткіші.
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Кәсіпорын ӛтімділігі бірнеше коэффициенттермен
есептелуі тӛменгі 1-ші кестеде кӛрсетілген.

анықталады, оларды

1-кесте – Ӛтімділік кӛрсеткіштері
Кӛрсеткіш

Есептеу формуласы

Абсолютті ӛтімділік

(ақша қаражаттары + қысқамерзімді қаржы
салымдары) / қысқамерзімді міндеттемелер
Ағымдық ӛтімділік
Айнымалы активтер / қысқамерзімді
міндеттемелер
Аралық ӛтімділік
(Ақша қаражаттары + қысқамерзімді қаржы
салымдары + дебиторлық қарыз + ӛзге айнымалы
активтер) / қысқа мерзімді міндеттемелер
Ескерту - авторлар қҧрастырды[13] кӛзі негізінде

Норматив
мәні
≥ 0,2
1,0-2,0
0,7-1,0

Келесі кӛрсеткіштер – бҧл қаржылық тҧрақтылық кӛрсеткіштері.
Қаржылық тҧрақтылық кәсіпорынның тҧрақты жағдайы туралы сипаттайтын
кӛрсеткіш, яғни табыстардан шығындардан артық болуы, бос ақша
қаражаттардың болуы мен олардың тиімді қолданылуы, ӛндіріс процесі мен
ӛнімді ӛткізудің ҥздіксіздігі. 2-ші кестеде кәсіпорынның қаржылық
тҧрақтылығын сипаттайтын кӛрсеткіштердің есептеу жолы мен нормативтік
мәндері кӛрсетілген.
2-кесте – Қаржылық тҧрақтылық кӛрсеткіштері
Кӛрсеткіш

Есептеу формуласы

Автономия
Меншікті капитал / мҥліктің қҧны
коэффициенті
Қаржылық тәуелділік
Мҥліктің қҧны / меншікті капитал
коэффициенті
Қаржылық
леверидж
Заемдық капитал / меншікті капитал
коэффициенті
Қаржыландыру
Меншікті капитал / заемдық капитал
коэффициенті
Инвестициялау
Меншікті капитал / ҧзақмерзімді активтер
коэффициенті
Меншікті капиталдың
(меншікті капитал – ҧзақмерзімді активтер) /
маневрлеу коэффиценті
меншікті капитал
Қаржылық тҧрақтылық (меншікті капитал + ҧзақмерзімді міндеттемелер)
коэффициенті
/ баланс валютасы
Ескерту - авторлар қҧрастырды[13] кӛзі негізінде

Норматив
мәні
≤ 0,6
≤ 0,5
≤1
≥1
>0,1
>0,7

2-ші кесте ақпараттарына сҥйіне отырып, рентабельдік – бҧл экономикалық
тиімділіктің салыстырмалы кӛрсеткіші.
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Кәсіпорынның рентабельдігі материалдық, еңбек және ақшалай
ресурстардың тиімді пайдаланудың дәрежесін сипаттайды. Ол салынған
қаражаттың бір бірлігіне келетін пайда ҥлесін кӛрсетеді. Кәсіпорынның
рентабельдігін анықтауда қолданылатын кӛрсеткіштер тӛменгі 3-ші кестеде
кӛрсетілген.
3-кесте – Рентабельділік кӛрсеткіштері
Кӛрсеткіш
Есептеу формуласы
Активтер рентабельдігі
Таза пайда / активтер
Сату рентабельдігі
Таза пайда / ӛткізуден тҥскен табыс
Меншікті капитал
Таза пайда / меншікті капитал
рентабельдігі
Ескерту -авторлар қҧрастырды[13] кӛзі негізінде

Кәсіпорынның іскерлік белсенділігінің талдауы ресурстарды тиімді
пайдалану дәрежесін кӛрсетеді. Ол кәсіпорынның қаржылық жағдайында
қаражат айналымының жылдамдығымен кӛрінеді. Тӛменгі кестеде іскерлік
белсенділік кӛрсеткіштері берілген.
4-кесте – Іскерлік белсенділік кӛрсеткіштері
Кӛрсеткіштер
Есептеу жолы
Айналым
капиталының Жалпы табыс / айналым капитал
айналымдылық коэффициенті
Активтердің
айналымдылық Ӛткізуден тҥскен табыс / активтер
коэффициенті
Дебиторлық
берешектің Ӛткізуден тҥскен табыс / дебиторлық берешек
айналымдылығы
Кредиторлық
берешектің Ӛткізілген ӛнімнің ӛзіндік қҧны / кредиторлық
айналымдылығы
берешек
Материалды-ӛндірістік
Ӛткізілген ӛнімнің ӛзіндік қҧны / материалдықорлардың айналымдылығы
ӛндірістік қорлар
Негізгі
қҧралдардың Ӛткізілген ӛнім кӛлемі / негізгі қҧралдар
айналымдылығы
Меншікті
капиталдың Ӛткізуден тҥскен табыс/ меншікті капитал
айналымдылығы
Ескерту -авторлар қҧрастырды[13] кӛзі негізінде

Қорыта келе, жоғарыдағы кӛрсетілген кӛрсеткіштер кәсіпорынның
қаржылық жағдайын бағалау кезінде қолданылады, олардың негізінде
кәсіпорын қызметінде бар кемшіліктерді, оларға әсер ететін факторларын және
келешекке болжам жасауға болады. Кӛрсетілген талдау әдістері мен бағалау
кӛрсеткіштер арқылы «TOYOTA TSUSHO KAZAKHSTAN AUTO» ЖШС
қаржылық қызметіне талдау жҥргізейік.
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2 «TOYOTA TSUSHO KAZAKHSTAN AUTO» ЖШС ҚАРЖЫЛЫҚ
ЖАҒДАЙЫН ТАЛДАУ
2.1 Кәсіпорынның технико-экономикалық сипаттамасы
«TOYOTA TSUSHO KAZAKHSTAN AUTO» ЖШС-і Toyota
автомобильдердің ресми дилері болып табылады. Компания 2003 жылы «Toyota
Motors» компаниясымен дилерлік келісімшарт бекіткеннен бастап қызмет етеді.
Қазіргі таңда Toyota әлемдегі ірі кӛлік ӛндірушілердің бірі. Жапон
компаниясы жылына 5,5 млн. автокӛлік шығарылады. «Toyota Motors»
компаниясы Toyota, Lexus, Daihatsu, Hino маркілі автокӛліктерді шығарады
[14].
Қазақстанда «Toyota» бірнеше дилерлік орталықтармен кӛрсетілген.
Автокӛлік нарығында бҧл ҥлгілер сҧранысқа ие, рейтингте ресейлік «ВАЗ»
модельдерден кейін екінші орында тҧр [15]. Тӛменгі 3-ші суретте 2018 жылдың
мәліметтері бойынша Қазақстандағы автокӛлік рейтингі кӛрсетілген.
Өзгелер
18%

ВАЗ
23%

Lexus
2%
Volkswagen
3%
Renault
4%
GAZ
5%
Nissan
4%

TOYOTA
21%
KiA
5%
Hyundai
15%

3-сурет - 2018 жылда Қазақстанда автокӛлік рейтингі, %
Ескерту - авторлар қҧрастырды[15] кӛзі негізінде

2018 жылда «TOYOTA TSUSHO KAZAKHSTAN AUTO» ЖШС тиесілі
Жетісу Тайота орталығы автокӛліктерді сату бойынша автокӛлік нарықтың
2,8% ҥлесін алды.
«TOYOTA TSUSHO KAZAKHSTAN AUTO» ЖШС «Бизнес Кар»
компаниялар тобына кіреді. Дилерлік орталық жҥйесіне ҥш автоорталық кіреді:
- Тайота Жетісу орталығы;
- Лексус Алматы орталығы;
- Тойота Атырау орталығы.
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Toyota Tsusha тобының дилерлік орталықтарында Kaizen (бизнеспроцесстерді әрдайым жетілдіру) және Anzen (қауіпсіздік) жапондық басқару
стандарттары қолданылады. 2006 жылдан бастап Компанияның дилерлік
орталықтары «Lloyd’s Register Quality Assurance» компаниямен ISO14001
жҥйесі бойынша сертификатталған. Сонымен бірге, барлық дилерлік
орталықтарда TSM, LSM және ISO9001 стандарттары енгізілген.
Дилерлік орталықтар 3S концепциясы бойынша қызмет етеді:
- Showroom (кӛлік салоны);
- Service Shop (сервистік станциясы);
- Spare Parts (қосалқы бӛлшектер қоймасы).
«Toyota
Tsusha»
компанияның
орталықтарымен
ҧсынылатын
автомобильдер сертификатталған және 3 жыл кепілдікпен қамтамасыз етілген.
Автосалон автомобильдерді сатумен қатар, қосалқы бӛлшектерді ӛткізіп,
сервистік қызметтерді кӛрсетеді, оның ішінде:
- Toyota, Lexus автомобильдерін сату мен алдын-ала сатуға дайындау;
- Toyota, Lexus автомобильдерін несиеге сату;
- Кепілдірілген және кепілдіктен кейінгі қызмет кӛрсету;
- автомобильдерге техникалық қызметті кӛрсету мен жӛңдеу;
- Қосалқы бӛлшектер мен аксессуарларды сату;
- Trade-in қызметі;
- Тест-драйв.
Toyota-Жетісу мен Lexus орталықтары Алматы қаласында, ал ҥшінші кӛлік
салоны
Атырау
қаласында
орналасқан.
Орталықтарда
жоғары
мамандандырылған сату менеджерлер, сервистік кеңесшілер мен техникалық
мамандар қызмет етеді. Компания ҧжымы Toyota Education білім беру
орталықтарында біліктілікті арттыру курстарын ӛтеді. Ҧжымның білім деңгейі
жыл сайынғы аттестациялаумен және мамандануымен бақыланады. Барлық
жҧмыс тҥрлері мн қызметтерге уақыт пен еңбек шығындарының жапон
стандарттары енгізілген. Компанияда 219 адам қызмет етеді.
«TOYOTA TSUSHO KAZAKHSTAN AUTO» ЖШС-нің техникаэкономикалық кӛрсеткіштерге тоқталып кетейік (кесте 5).
5-кесте - «TOYOTA TSUSHO KAZAKHSTAN AUTO» ЖШС қызметінің
техника-экономикалық кӛрсеткіштер
Кезең
2016
1412,9
220
801,2
303,5
6,42
2506,6

2015
Пайда, млн тенге
1010,4
Жҧмысшылар саны, адам
200
Еңбекақы қоры, млн. тенге
687,1
Орташа еңбекақы, мың тенге 286,3
Еңбек ӛнімділігі
5,05
Негізгі қорлардың орташа 2130,6
жылдық қҧны, млн. тенге
Қор қайтарымы, млн. тенге
0,474
0,564
Ескерту:[16] кӛзі негізінде авторлар қҧрастырды
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2017
773,9
219
994,5
378,4
3,53
6116,7
0,127

2015/2017
+/%
-236,5 -16,7
19
8,6
307,4 38,4
92,1 30,3
-1,52 -23,7

2016/2017
+/%
-639 -45,2
-1
-0,5
193,3 24,1
74,9 24,7
-2,89 -45,0

3986,1 159,0
-0,347 -61,5

3610,1 144,0
-0,44 -77,5

Кестеден кӛріп отырғанымыздай, 2017 жыл ішінде компания 773,9 млн.
тенге кӛлемінде таза пайда алды, бҧл ӛткен кезеңмен салыстырғанда 45%-ға
кем. Таза пайданың кемуі автомобильдерді ӛткізуден тҥскен табыстың есепті
жыл ішінде 27,4%-ға тӛмендеуінен және курстық бағамының айырмасынан
болды.
Автосалонда есепті кезең ішінде персонал саны ӛзгерген жоқ деп айтуға
болады, есепті кезеңде 219 адам қызмет етті. Автосалон мамандарының 10
жылдан астам еңбек ӛтілі бар, барлығы Toyota Motor Corporation
компаниясының жоғары іскерлігі туралы дипломдарға ие. Қызметкерлердің
еңбек ӛнімділік кӛрсеткіші 45%-ға кеміп, 3,53 млн. тенгені қҧраған еді. Еңбек
ӛнімділіктің кему қарқыны еңбекақының ӛсім кӛрсеткішінен тӛмен (24,7%), бҧл
компанияның шаруашылық қызметтің жоғары тиімділігін кӛрсетеді.
Компанияның негізгі қҧралдар қҧны 144%-ға ӛсті, қор қайтарымы
кӛрсеткішінің жағымсыз қарқыны байқалып тҧр, оның қарқыны 77,5%-ы кемуі
негізгі қҧралдардың ӛсу қарқынынан тӛмен.
Тӛменгі 4-ші суретте компаниямен 2016-2017 жылда ӛткізілген
автомобильдердің модельдер бойынша жіктелімі кӛрсетілген.
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4-сурет – «TOYOTA TSUSHO KAZAKHSTAN AUTO» ЖШС ӛткізілген
автомобильдердің кӛлемі
Ескерту - авторлар қҧрастырды[16] кӛзі негізінде

«TOYOTA TSUSHO KAZAKHSTAN AUTO» компаниясы жылына орташа
250-300 кӛлік сатады. Есепті жылы барлық модельдер бойынша тӛмендеу
байқалады, яғни 9% шамасында кеміді (2016 жылы – 311, 2017 жылы - 283).
Кӛлік модельдері арасында халық арасында кӛп сҧранысқа ие ҥлгілер – Toyota
Corolla, Toyota Camry, Toyota Avensis.
Сонымен, «TOYOTA TSUSHO KAZAKHSTAN AUTO» ЖШС
экономикалық кӛрсеткіштері кәсіпорынның тҧрақты экономикалық жағдайын
кӛрсетеді.
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2.2 «Toyota Tsusho Kazakhstan Auto» ЖШС баланс құрылымы мен
динамикасын талдау
Кәсіпорынның қаржылық жағдайының динамикасы мен қҧрылымын
зерттеу ҥшін бухгалтерлік баланстың салыстырмалық талдауын жҥргізеді
(кесте 6). 2017 жыл ішінде компанияның активтері 16,1%-ға ӛсіп, 9878,2 млн.
тенгегі қҧраған еді. Активтердің ӛсуіне ҧзақмерзімді активтер кӛлемінің
140,9%-ға ӛсуінің әсерінен болды. Компания есепті кезең ішінде 383,1 млн.
тенге кӛлемінде негізгі қҧралдарды сатып алып, 191,9 млн. тенгеге ӛткізген еді.
2015-2017 жылдар ішінде ҧзақмерзімді активтер кӛлемі 2,8 есе ӛсіп, 2180,9-дан
6174,3 млн. тенгеге дейін ӛзгерді.
6-кесте - «Toyota Tsusho Kazakhstan Auto» ЖШС-нің 2015-2017 жж. баланс
активінің динамикасын талдау, млн. тенге
2015 жыл
Баптардың атауы
I Қысқамерзімді
активтер
Ақша
қаражаттары
Қысқамерзімді
дебиторлық
қарыз
Запастар
Ағымдағы табыс
салығы
Ӛзге
қысқамерзімді
активтер
Қысқамерзімді
активтер
барлығы
II Ҧзақмерзімді
активтер
Негізгі қҧралдар
Материалды емес
активтер
Ҧзақмерзімді
дебиторлық
қарыз
Ӛзге
ҧзақмерзімді
актив
Ҧзақмерзімді
активтер
Баланс

сома

2016 жыл
сома

%

2017 жыл

%

2016/2017

2015/2017

сома

%

+/-

ҥлесі

+/-

ҥлесі

589,4

7,75

671,8

7,90

194,2

1,97

-477,6

-71,1

-395,2

-67,1

1954,2

25,69

2056,9

24,18

1114,2

11,3

-942,7

-45,8

-840

-43,0

2720,3

35,77

2989,3

35,14

2155,2

21,8

-834,1

-27,9

-565,1

-20,8

102,7

1,35

128,4

1,51

104,4

1,06

-24

-18,7

1,7

1,7

58,3

0,77

98,3

1,16

135,9

1,38

37,6

38,3

77,6

133,1

5424,9

71,33

5944,7

69,88

3703,9

37,5

-2240,8

-37,7

-1721

-31,7

2130,6

28,01

2506,6

29,46

6116,7

61,9

3610,1

144,0

3986,1

187,1

5,0

0,07

6,2

0,07

9,1

0,09

2,8

44,4

4,1

82,0

15,4

0,20

19,8

0,23

18,5

0,19

-1,3

-6,6

3,1

20,1

29,9

0,39

29,9

0,35

29,9

0,30

0

0,0

0

0,0

2180,9

28,67

2562,6

30,12

6174,3

62,5

3611,7

140,9

3993,4

183,1

7605,8

100

8507,3

100

9878,2

100

1370,9

16,1

2272,4

29,9

Ескерту:[16] кӛзі негізінде авторлар қҧрастырды

Компанияның қысқамерзімді активтер кӛлемі 2017 жылы 2240,8 млн.
тенгеге немесе 37,7%-ға кеміп, 3703,9 млн. тенгені қҧраған еді. Ағымдық
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активтердің азаюына ақша қаражаттарының 71,1%-ға, дебиторлық қарыздың
45,8%-ға, запастардың 27,9%-ға кемудің салдарынан болды. Есепті ҥш жыл
ішінде компанияның ағымды активтер 31,7%-ға азайған еді, яғни негізгі баптар
бойынша тӛмендеу байқалған: ақша қаражаттары – 67,1%, дебиторлық қарыз –
43%, запастар – 20,8%.
Кестеден кӛріп отырғанымыздай, 2017 ж. баланс активінің қҧрамында ең
кӛп ҥлесті ҧзақмерзімді активтер алады, яғни 62,5%. Ӛткен кезеңдермен
салыстыратын болсақ, ҧзақмерзімді активтердің ҥлесі 2 есе рет ӛскен екен, ал
ағымды активтерде керісінше кему тенденциясы байқалуда.
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5-сурет -Баланс активінің 2015-2017жж. қҧрамы, %
Ескерту - авторлар қҧрастырды[16] кӛзі негізінде

2017 жыл ішінде ҧзақмерзімді активтердің кӛлемінің ӛсуіне негізгі
қҧралдардың артуы себеп болғандықтан 2400 шот бойынша кезең ішіндегі
айналымды кӛрсету жӛн (кесте 7).
7-кесте– 2400 шот «Негізгі қҧралдар» бойынша айналым-сальдолық ведомості,
тенге
Код
2400

Шот
Атауы
Негізгі қҧралдар

2410

Негізгі қҧралдар

2420

Амортизация
меннегізгі
қҧралдардың
қҧнсыздануы

Кезең басындағы сальдо
Дебет
Кредит
825 598
079,60
4 356 940,55
1 736 173
968,95
11 303
193,55
910 575
889,35

6 946 253,00
Ескерту: [16] кӛзі негізінде авторлар қҧрастырды

Кезең ішіндегі айналым
Дебет
Кредит
1 748 901
1 296 277
538,78
168,16
1 820
2 172
735,58
029,83
1 563 267
253 174
175,07
034,70
750 105,79
1 323
526,19
185 634
1 043 103
363,71
133,46

1070629,79
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848 503,64

Кезең аяғындағы сальдо
Дебет
Кредит
1 278 222
450,22
4 005
646,30
3 046 267
109,32
10 729
773,15
1 768 044
659,10

6 724126,85

Есепті жылдың басында негізгі қҧралдардың кӛлемі 1736,2
млн.тенгеге тең болды, оның ішінде амортизациялық аударымдар 910,6 млн.
тенгені қҧрады. Кезең ішінде 2400 шот бойынша айналым кӛлемі: келуі –
1748,9 млн. тенге, кетуі – 1296,3 млн. тенге тең болды. Сонда 2017 жылдың
аяғында негізгі қҧралдардың кӛлемі 1278,2 млн. тенгеге тең болды.
«Toyota Tsusho Kazakhstan Auto» ЖШС-нің 2015-2017 жылдар арасында
жарғылық капитал кӛлемі ӛзгерген жоқ, яғни 356282,0 мың тенгеге тең, оның
меншікті капитал ішіндегі ҥлесі 3,0-5,0% қҧрайды (кесте 8).
8-кесте – 2015-2017 жж. «Toyota Tsusho Kazakhstan Auto» ЖШС баланс
пассивінің қҧрылымы мен динамикасын талдау, млн. тенге
2015 жыл
Баптардың атауы
IІІҚысқамерзімді
міндеттемелер
Несиелер

сома

2016 жыл
сома

%

2017 жыл

%

2016/2017

2015/2017

сома

%

+/-

ҥлесі

+/-

ҥлесі

6254,4

82,2

8332,3

97,9

5300,0

53,7

-3032,3

-36,4

-954,4

-15,3

164,3

2,2

190,4

2,2

124,6

1,3

-65,8

-34,6

-39,7

-24,2

83,8

1,1

121

1,4

186,5

1,9

65,5

54,1

102,7

122,6

473,2

6,2

529,0

6,2

247,2

2,5

-281,8

-53,3

-226

-47,8

6811,4

89,6

9172,6 107,8

5858,4

59,3

-3314,2

-36,1

-953

-14,0

0

0

0

0

0

0

0

Жарғы капитал

356,3

4,7

356,3

4,2

356,3

3,6

0

Резервтер
Бӛлінбеген пайда
(зиян)
Капитал барлығы

0

3911,2

39,6

3911,2

438,1

5,8

-1021,6

-247,7

794,4

10,4

-665,3

-7,8

4019,8

40,7

4685,1 -704,2

3225,4

406,0

7605,8

100

8507,3

100

9878,2

100

1370,9

2272,4

29,9

Кредиторлық
берешек
Ағымды салық
міндеттемелер
Ӛзге
міндеттемелер
Қысқамерзімді
міндеттемелер
барлығы
IVҦзақмерзімді
міндеттемелер
V Капитал

Баланс

0

773,9

0

0,0

0

0

0,0

3911,2
-75,8

16,1

-685,8 -156,5

Ескерту:[16] кӛзі негізінде авторлар қҧрастырды

Кестеден кӛріп отырғанымыздай, компанияның қысқамерзімді
міндеттемелер кӛлемі 2017 жылы 36,1%-ға немесе 3314,2 млн. тенгеге кеміп,
5858,4 млн. тенгені қҧраған еді, ал 2015 жылмен салыстырғанда 14%-ға азайды.
Компания міндеттемелердің азаюына қысқамерзімді несиелер кӛлемінің 36,4%ға азаюы мен кредиторлық берешектің 34,6%-ға кемігені әсер етті. «Ӛзге
қысқамерзімді міндеттемелер» бабы бойынша да есепті кезеңде 53,3%-ға кему
байқалған.
«Toyota Tsusho Kazakhstan Auto» ЖШС-те ҧзақмерзімді міндеттемелер
жоқ.
Есепті кезеңде меншікті капиталдың кӛлемі 4019,8 млн. тенгені қҧрады,
бҧл ӛткен жылмен салыстырғанда 4685,1 млн. тенгеге артық, себебі 2016 жылы
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бӛлінбеген пайда теріс мәнге ие болып, 773,9 млн. тенге кӛлеміндегі зиян ғана
жабылған еді (Кесте 9).
9-кесте – 2017 жылда капитал ӛзгерісі туралы есеп мәліметтері
Жарғы
капитал

Эмиссиялық
табыс

Жыл
басындағы
356,3
0
қалдық
Жиынтық табыс
Есепті
жылдың
356,3
0
басындағы қалдық
Жыл ішіндегі пайда
Есепті
жылдың
356,3
0
аяғындағы қалдық
Ескерту:[16] кӛзі негізінде авторлар қҧрастырды

Сатып
алынған
меншік
акциялар
0

0

0

Резерв

Бӛлінбеген Барлығы
пайда
капитал

0

-1021,6

-665,3

3911,2
3911,2

-1021,6

3911,2
3245,8

3911,2

773,9
-247,7

773,9
4019,8

«Капитал ӛзгерісі туралы есебі» мәліметтерінен компания 2017 жылы
резервтер қорын қҧру негізінде меншікті капитал кӛлемін оң мәнге шығарды.
«Toyota Tsusho Kazakhstan Auto» ЖШС баланс пассивінің қҧрылымын
қарайтын болсақ, онда ең кӛп ҥлесті қысқамерзімді міндеттемелер алады,
олардың 2017 жылдағы ҥлесі 59,3%-ға тең болды. Есепті кезең ішінде
қысқамерзімді міндеттемелердің ҥлесі 89,6%-дан 59,3%-ға дейін кеміді. Бҧл
компаниямен зияндарды жабу ҥшін резервтер қорының қҧрылуы әсерін болған
ӛзгеріс, яғни пассивтерде капиталдың ҥлесі 10,4%-дан 40,7%-ға дейін артты.
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6-сурет - Баланс пассивтерінің қҧрылымы, %
Ескерту - авторлар қҧрастырды[16] кӛзі негізінде
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капитал

Компания қызметі қаншалықты табысты екенін анықтау ҥшін қаржылық
есептіліктің №2 «Пайда мен зиян туралы есебі» нысанын талдау қажет. Тӛменгі
10-шы кестеде «Toyota Tsusho Kazakhstan Auto» ЖШС 2015-2017 жж.
қаржылық нәтижелеріне талдау жасалған.
10-кесте- «Toyota Tsusho Kazakhstan Auto» ЖШС пайда мен зиян туралы
есебінің талдауы, млн. тенге
Кезең
Баптардың атауы

2015 жыл

Ӛткізуден тҥскен табыс
Ӛткізілген ӛнімнің
(қызмет) ӛзіндік қҧны
Жалпы табыс
Операциондық
қызметтен пайда
Салық салуға дейінгі
пайда
КТС салығы бойынша
шығын
Таза пайда

2016/2017

2016 жыл

2017 жыл

2015/2017

ҥлесі

+/-

ҥлесі

+/-

28637,2

34468,3

42215,5

7747,2

22,5

13578,3

47,4

26242,7

30904,4

38921,8

8017,4

25,9

12679,1

48,3

2394,5

3563,9

3293,7

-270,2

-7,6

899,2

37,6

1010,4

1412,9

773,9

-639

-45,2

-236,5

-23,4

1010,4

1412,9

773,9

-639

-45,2

-236,5

-23,4

0

0

0

-

-

-

-

1010,4

1412,9

773,9

-639

-45,2

-236,5

-23,4

Ескерту:[16] кӛзі негізінде авторлар қҧрастырды

Кестенің мәліметтері 2015-2017 жж. компанияда табыс кӛлемінің ӛсуін
кӛрсетеді, яғни 2017 жылы ӛткен жылға қарағанда 22,5%-ға ӛссе, ҥш жылдың
ішінде 47,4%-ға ӛсті. Бҧл сату кӛлемінің ӛсуінен емес, кӛбінесе ӛткізілген
ӛнімнің бағасының ӛсуіне (2017 жылы 17%-ға) байланысты болды.
Кезең ішінде компаниямен ӛндірілген ӛнім мен кӛрсетілген қызметтің
ӛзіндік қҧны ӛсіп тҧр, яғни 2016 жылы 17,8%-ға, ал 2017 жылы 25,9%-ға артты.
Сонда бҧл валюта бағамының қҧбылмалығы мен тасымалдау шығындарының
ӛсуіне байланысты болды. Компанияның ӛткізілген ӛнімнен тҥскен табысы мен
ӛзіндік қҧнын 2015-2017 жыл ішінде ӛзгеруін тӛменгі суретте бейнеленген.
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7-сурет -2015-2017 жж. негізгі қызметтен тҥскен табысы мен шығысының
ӛзгеруі, млн. тенге
Ескерту - авторлар қҧрастырды[16] кӛзі негізінде
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Есепті кезең ішінде жалпы табыс кӛлемі 2015 жылы 2394,5 млн. тенгені,
ал 2016 жылы 48,8%-ға ӛсіп, 3563,9 млн. тенгені және 2017 жылы 7,6%-ға
тӛмендеп, 3293,7 млн. тенгені қҧрады. 2017 жылы компанияның сату кӛлемі
9%-ға тҥскеніне қарамастан, ҥш жыл ішінде компания жалпы табысты 38,6%-ға
артырды.
2017 жылы «Toyota Tsusho Kazakhstan Auto» ЖШС-те таза пайда кӛлемі
45,2%-ға азайып, 773,9 млн. тенгені қҧрады. Бҧл есепті жылда «ӛзге табыстар»
бабының 46,2%-ға және «Ӛзге шығыстар» баптың 2,9 есе артқаны себеп болды.
Компания бойынша алдыңғы кезеңдерде болған зиян кӛлемін жабу
негізінде салық салынатын табыстан шегерімдер жоғары болып тҧр. 2014 жылы
зиян кӛлемі 3362,6 млн. тенге кӛлемінде болды. Келесі кезеңге 165,4 млн. тенге
зиян кӛлемі қалды.
«Toyota Tsusho Kazakhstan Auto» компаниясы 2017 жылы табыстың
87,97%-ы жаңа кӛліктерді ӛткізуден тҥседі (сурет 8).

қосалқы бөлшектер
сату
5,15%

мүлікті жалға беру
қызмет көрсетуқосалқы мердігерлік
0,04%
0,09%
1,51%
өзге табыстар
0,28%

пайдалынған көлікті
өткізуден табыс
4,96%

көлікті өткізуден табыс
87,97%

8-сурет - 2017 жыл бойынша табыстардың қҧрылымы, %
Ескерту - авторлар қҧрастырды [16] кӛзі негізінде

Кӛріп отырғанымыздай, компания автокӛліктердің жаңа ҥлгілерімен қатар
пайдалынған кӛліктерді сатады, оның табыстағы ҥлесі 4,96%-ды қҧрайды. Бҧл
кӛбінесе автосалонмен клиенттерге ҧсынылатын «Trade-in» қызметі негізінде
іске асырылады.
Сонымен, «Toyota Tsusho Kazakhstan Auto» ЖШС-нің қаржылық
нәтижелерін талдау кӛрсеткендей, компанияның қызметі ӛсу ҥрдісіне ие, әр
тҥрлі сыртқы факторлардың әсеріне тҧрақты жауап бере алады. Компанияның
тауары мен қызметі халық арасында сҧранысқа ие, оның ҥлгілері ҥздік ондыққа
(Toyota – 2 орын) кіреді, яғни бҧл компанияның бәсекеге қабілетті екеніне бір
дәлел.
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Енді 2015-2017 жж. аралығында қаржылық коэффициенттер негізінде
«Toyota Tsusho Kazakhstan Auto» ЖШС қызметін бағалауды келесі бӛлімде
жҥргізейік.
2.3 Кәсіпорынның қаржылық жағдайын талдау
«Toyota Tsusho Kazakhstan Auto» ЖШС қаржылық қызметін бағалауды
баланс ӛтімділігін анықтаудан бастаймыз.
Баланс ӛтімділігін талдау актив қҧралдарын олардың ӛтімділік дәрежесі
бойынша, ал пассивті оларды тӛлеу мерзімі бойынша салыстыруды білдіреді.
Ережеге сәйкес актив және пассив баптарын топтастыру– бҧлактив бӛлігін
кӛбірек ӛтімдіден азырақ ӛтімдіге, яғни ӛтімділіктің тӛмендеу тәртібінде және
пассив бӛлігін кӛбірек жылдамнан азырақ жылдам тӛлемдерге, яғни
мерзімдердің ӛсу тәртібінде жҥзеге асырылады.
Ӛтімділік дәрежесіне, яғни ақшалай қаражаттарғаайналу жылдамдығына
байланысты «Toyota Tsusho Kazakhstan Auto» ЖШСaктивтерін келесі топтaрғa
бӛлінеді. (Кесте 11).
11-кесте – Ӛтімділік дәрежесі бойынша баланс баптарын топтастыру
Кезең
2016
671,8

2015
2017
Ең
589,4
194,2 Ең мерзімді
ӛтімді
міндеттемелер
активтер
Тез
1954,2 2056,9 1114,2 Қысқа
ӛтетін
мерзімді
активтер
міндеттемелер
Баяу
2881,3 3216
2395,5 Ҧзақ мерзімді
ӛтетін
міндеттемелер
активтер
Қиын
2180,9 2562,6 6174,3 Тҧрақты
ӛтетін
пассивтер
активтер
Ескерту - авторлар қҧрастырды[16] кӛзі негізінде

2015
164,3

Кезең
2016
190,4

Орындалуы
2017
124,6

А1>П1

6647,1 8332,3 5733,8 А2<П2

0

0

0

А3>П3

7605,8 8507,3 9878,2 А4<П4

Баланстың ӛтімділігін анықтау ҥшін актив пен пассив бойынша аталған
топтардың қорытындыларын салыстыру керек. Егер келесі қатынастар
орындалса, баланс абсолютті ӛтімді болып табылады[17]:
А1>=П1; А2>=П2; А3>=П3; А4<=П4(1)
Кестеден кӛріп отырғанымыздай, «Toyota Tsusho Kazakhstan Auto» ЖШС
бухгалтерлік балансы абсолютті ӛтімді емес, себебі A2>П2 теңдігі
орындалмайды.
«Toyota Tsusho Kazakhstan Auto» ЖШС ең ӛтімді активтері тӛлем
міндеттемелерін есептік кезең ішінде толығымен жабады. Актив пен пассив
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баптардың І тобының қорытындыларын салыстыру тез арадағы тҥсімдердің
және тӛлемдердің жағдайын кӛрсетеді.
Актив және пассив баптарының ІІ тобын салыстыру тӛлем тәртібінің
жақын арадағы жақсару немесе нашарлау жағдайы туралы қорытынды жасауға
мҥмкіндік береді.«Toyota Tsusho Kazakhstan Auto» ЖШС жақын арада
міндеттемелердің толық кӛлемін ӛтей алмайтынын кӛрсетеді.
Толығымен актив және пассив баптардың І және ІІ топтарын
салыстыруыағымдағы ӛтімділікті есептеуге мҥмкіндік береді. Ол жақын
арадағы қарастырылған кезең аралығында кәсіпорынның тӛлем қабілеттілігі
(немесе тӛлемқабілеттілігі жоқ екенін) туралы жорамалдайды. «Toyota Tsusho
Kazakhstan Auto» ЖШС-тің талданған кезең ішінде осы екі топ баптарының
мәліметтері бойынша тӛлемге қабілетсіз болды, яғни ең ӛтімді және айналысқа
тез шығарылатын активтер сомасы жылдам және қысқамерзімді міндеттемелер
сомасынан кӛп (2015 жылы – 4267,8 млн. тенге, 2016 жылы – 5794 млн. тенге,
2017 жылы – 4550 млн. тенге).
Айналысқа
баяу
шығарылатын
активтерін
ҧзақмерзімді
міндеттемелерімен салыстыру перспективасы ӛтімділікті кӛрсетеді және ӛзімен
бірге болашақ тҥсімдерді және тӛлемдерді салыстыру негізінде
тӛлемқабілеттіліктің болжамын кӛрсетеді, яғни кеш мерзімдерде кәсіпорынның
қаржылық жағдайдың жақсаруы немесе нашарлауы туралы алдын-ала кӛруге
мҥмкіндік береді. Талданған кезең ішінде тӛлемдік қҧралдардың артықшылығы
бар екені кӛрінеді.
Баланс активі және пассиві баптарының ІV тобының қорытындыларын
салыстыру кәсіпорынның оның меншік иелері алдындағы міндеттемелерді
жабу мҥмкіншілігін кӛрсетеді. Бірақ та, бҧл кәсіпорын жойылған жағдайда ғана
қажет болады. Кәсіпорынның ҥздіксіздік немесе қызмет ету принципін сақтау
шаруашылық етуші субъект әрқашан меншікайналым капиталына ие болуын
талап етеді. Бҧл ҥшін тӛртінші теңсіздік сақталуы қажет: А4<П4, яғни
меншіктік қҧралдар кӛздері иммобильді активтерден асады. «Toyota Tsusho
Kazakhstan Auto» ЖШСбҧл теңсіздік сақталады.
Кәсіпорынның тӛлемқабілеттілігі оның қаржылық тҧрақтылықтың
маңызды критерийлерінің бірі болып табылады және сондықтан, онымен
ҥздіксіз байланысты.
Тӛлемге қабілетті кәсіпорын деп ағымдағы активтер сомасы ағымдағы
міндеттемелердің мӛлшерінен әлдеқайда жоғары кәсіпорынды есептеуге
болады. Кәсіпорындар тек қарыздарын тӛлеу ҥшін ғана қҧралдарға ие болмау
керек, сондай-ақ ӛндірістің ҥздіксіз ҥрдісін жҥзеге асыру және ӛнімді
айналысқа шығару ҥшін де қаражаттар қажет.
Кәсіпорынның перспективасы тӛлемқабілеттілігін анықтау кезінде
кәсіпорын активтері ақшалай қаражаттарғаайналаалатын дайындығын және
жылдамдығын сипаттайтын ӛтімділіктің статистикалық кӛрсеткіштері кең
пайдаланылады [17]. Ҥш кӛрсеткіш жиі қолданылады:
1) абсолютті ӛтімділік коэффициенті;
2) аралық жабу коэффициенті;
3) ағымдағы ӛтімділік коэффициенті.
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«Toyota Tsusho Kazakhstan Auto» ЖШС-тің ӛтімділік коэффициенттері 12
кестеде есептелінген.
12-кесте - «Toyota Tsusho Kazakhstan Auto» ЖШС ӛтімділік кӛрсеткіштері
Атауы
2015
589,4
1954,2
58,3

Кезеңдер
2016
671,8
2056,9
98,3

Ақша қаражаттар
Дебиторлық қарыз
Ӛзге қысқа мерзімді
активтер
Қысқа мерзімді
5424,9
5944,7
активтер
Қысқа мерзімді
6811,4
9172,6
міндеттемелер
Абсолютті ӛтімділік
0,086
0,073
Ағымдағы ӛтімділік
0,796
0,648
Аралық ӛтімділік
0,382
0,308
Ескерту -авторлар қҧрастырды[16] кӛзі негізінде

2017
194,2
1114,2
135,9

Ауытқуы (+/-)
2016/2017
2015/2017
-

3703,9

-

-

5858,4

-

-

0,033
0,632
0,247

-0,04
-0,016
-0,061

-0,053
-0,164
-0,135

Кестеден кӛріп отырғанымыздай, «Toyota Tsusho Kazakhstan Auto» ЖШСтің 2015-2017 жж. аралығындағы ӛтімділік кӛрсеткіштері нормативтік
мәндерінен тӛмен және жылдан жылға кеміп тҧр.
Кәсіпорын баланс қҧру кҥніне немесе тез арада міндеттемелердің 3,3%ын ғана жаба алатынын абсолютті ӛтімділіктің мәні кӛрсетті. Оның
нормативтік мәні 0,2-ден 0,5 аралығында болуы керек.
Аралық ӛтімділік кӛрсеткіштің мәні шамамен алғанда 0,5 кем болмауы
керек, яғни кәсіпорында қысқа мерзімді міндеттеменің 1 теңгесіне ақша мен
дебиторлық берешектің 50 тиыннан кем емес мӛлшері болуы тиіс. «Toyota
Tsusho Kazakhstan Auto» ЖШС-те 2017 жылы қысқа мерзімді міндеттеменің әр
теңгесіне 24 тиыннан келді (2015 жылы – 38 тиын, 2016 жылы – 31 тиын).
Ағымдағы ӛтімділік кӛрсеткіші ӛтімді қҧралдар арқылы қысқа мерзімді
міндеттемелермен тез есептесу қабілетін дәлелдейді.
2017 жылы «Toyota
Tsusho Kazakhstan Auto» ЖШС ағымдағы ӛтімділік мәні негізінде
қысқамерзімді міндеттемелердің 63,3%-ын жаба алатынын кӛрсетті. Осы
кӛрсеткіштің қалыпты мәні 1-2 арасында болуы тиіс. Ағымдағы ӛтімділік бір
айналымының орташа ҧзақтығы барлық айналым қҧралдарының ҧзақтығына
тең уақытта кәсіпорынның кҥтілетін тӛлемқабілеттілігін сипаттайды.
Активтердің қҧрылу кӛздерін талдау ҥрдісінде меншіктік және тартылған
капиталдың фактілік мӛлшері орнатылады, есептік кезең ішінде олардың
ӛзгеруін тудыратын себептер анықталады, оларға сәйкесті баға беріледі.
Сонымен қатар, басты назар меншіктік капиталғааударылады, себебі меншіктік
қҧралдар кӛздердің қоры – бҧл қаржылық тҧрақтылық қоры [13, 95б.].
Қаржылық тҧрақтылық бірнеше коэффициенттер арқылы анықталады:
- автономия коэффициенті;
- қаржылық тәуелділік;
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-

қаржылық леверидж;
қаржыландыру коэффициенті
инвестициялау коэффициенті
меншікті капиталдың маневрлеу
қаржылық тҧрақтылық.

13-кесте - «Toyota Tsusho Kazakhstan Auto» ЖШС-ің қаржылық тҧрақтылығын
бағалау
Кӛрсеткіш

Норматив
мәні

Кезең

2015
Меншікті капитал
794,4
Заемдық капитал
6811,4
Ҧзақ мерзімді міндеттемелер
0
Ҧзақмерзімді активтер
2180,9
Баланс валютасы
7605,8
Автономия коэффициенті
≤ 0,6
0,104
Қаржылық
тәуелділік
9,574
≤ 0,5
коэффициенті
Қаржылық
леверидж
8,574
≤1
коэффициенті
Қаржыландыру коэффициенті
≥1
0,117
Инвестициялау коэффициенті
0,364
Меншікті
капиталдың
>0,1
-1,745
маневрлеу коэффиценті
Қаржылық
тҧрақтылық
>0,7
0,104
коэффициенті
Ескерту -авторлар қҧрастырды[16] кӛзі негізінде

2016
-665,3
9172,6
0
2562,6
8507,3
-

2017
4019,8
5858,4
0
6174,3
9878,2
0,407
1,457

Ауытқуы
(+/-)
2015/2017
0,302
-8,117

-

1,457

-7,117

-

0,686
0,651
-0,536

0,570
0,287
1,209

-

0,407

0,302

Жоғарыда кӛрсетілген коэффициенттерге жеке тоқталып кетейік.
Меншікті капиталдың нақты мӛлшерді орнату ғана емес, сондай-ақ
капиталдың жалпы сомадағы оның ҥлес салмағын анықтау маңызды.
Автономия кӛрсеткіші кәсіпорынның қарыздық қҧралдардан қаншалықты
тәуелсіз және меншікті қҧралдарын басқаруға қабілетті екенін кӛрсетеді. Оның
ӛсуі кәсіпорында қаржылық тәуелсіздіктің ӛсуі, болашақ кезеңдерде қаржылық
қиындықтар тәуекелінің тӛмендеуі туралы жорамалдайды.
2017 жылы «Toyota Tsusho Kazakhstan Auto» ЖШС автономия
коэффициенті 0,407 қҧрады, 2015 жылға қарағанда 0,302 жоғары екен. Бҧл
нормативтік мәнінен тӛмен, қазіргі таңда кәсіпорын меншік қҧралдармен
40,7%-ын жаба алады.
Батыс экономистері тәуелсіздік коэффициентін жеткілікті жоғары
деңгейде қолдау міндетті емес деп есептейді [18]. Бҧл қҧралдар кӛздерінің
тҧрақты қҧрылымын ҧстауға мҥмкіншілік береді. Міне, осындай қҧрылымға
инвесторлар және кредиторлар басты назар аударады. Кәсіпорында неғҧрлым
меншіктік қҧралдар кӛп болса, соғҧрлым тоқтаусыз жҧмысты қамтамасыз ету
және нарық жағдайынан ӛту жеңіл болады. Сондықтан, кӛбірек кӛреген
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кәсіпкерлер әр тҥрлі резервтік қорлар қҧру және бӛлінбеген табысты жарғылық
капиталға тікелей аудару жолымен меншікті капиталды ӛсіруге ҧмтылады.
Барлық аванстық капиталдың ішінде тартылған капиталдың ҥлесі
тәуелсіздік коэффициентке кері кӛрсеткіш бар. Оны қаржылық тәуелділік деп
атайды. Бҧл коэффициенті аванстық капиталдың жалпы сомадағы қарыз ҥлесін
сипаттайды. Осы ҥлес неғҧрлым жоғары болса, соғҧрлым кәсіпорын қызметтің
сыртқы қаржыландыру кӛздерімен байланысы жоғары.
«Toyota Tsusho Kazakhstan Auto» ЖШС-нда 2015 жылы тәуелділік
коэффициенті 9,6 қҧрады, 2016 жылы мәні -12,79, 2017 жылы – 1,457.
Компания тәуелділік коэффициентінің осындай ӛсу қарқынымен ӛзінің
қаржылық тәуелсіздігін жоғалтуы мҥмкін. Тәуелділік коэффициенті талданған
кезең ішінде оның қалыпты мәнінен жоғары.
Қаржылық леверидж кӛрсеткіші компания капиталының қҧрылымы мен
кредиторларға қарыз дәрежесін кӛрсетеді. Компанияда есепті кезең ішінде
қаржылық леверидж нормативтік мәндерінен асып тҥсті, яғни 2015 жылы 8,574
және 2017 жылы 1,457, бҧл компанияның қарыздық қаражаттардан тәуелділігі
мен қаржылық тҧрақтылықтың нашарлауын кӛрсетеді.
Компанияның қаржылық тҧрақтылықты сипаттайтын келесі кӛрсеткіш
меншіктік капиталдың тартылған капиталға қатынасын бейнелейтін
қаржыландыру коэффициенті болып табылады. Бҧл коэффициент меншіктік
қҧралдар активтеріне салынған бір теңгеге кәсіпорын қанша қарыздық қҧралдар
салынғанын кӛрсетеді.
«Toyota Tsusho Kazakhstan Auto» ЖШС-нда бҧл кӛрсеткіш талданған
кезең ішінде мына мәліметтермен сипатталады: 2015 жылы – 0,117, 2017 жылы
- 0,686. Бҧл мәндер 2015 жылы кәсіпорын активтерге салынған меншіктік
қҧралдардың әрбір теңгесін, қарыздық қҧралдардың 11 тиынын тартқанын
кӛрсетеді, ал 2017 жылы қарыздық қҧралдардың 68 тиынын тартты. Кӛрсеткіш
нормативтік мәнге сәйкес келеді.
Капитал қҧрылымының қҧрылу тиімділігін анықтау ҥшін, сондай-ақ,
жоғарыда келтірілген кӛрсеткіштерден басқа, батыс фирмаларында кең
қолданылатын, меншіктік капиталдың негізгі қҧралдарға қатынасымен
есептелетін инвестициялау коэффициенті қолданылады. 2015 жылы «Toyota
Tsusho Kazakhstan Аuto» ЖШС-нда инвестициялау коэффициенті 0,364-ке, ал
2017 жылы - 0,651-ке тең. Бҧл мәліметтер меншіктік капитал тек негізгі
қҧралдарды алуға ғана емес, сонымен бірге кәсіпорынның қаржылық есеп
берудің басқа даактивтерін иеленуге пайдаланылады.
Есепті кезең ішінде компанияда меншікті капиталдың маневрлеу
кӛрсеткіші теріс мәнге ие болды (2015 жылы -1,745 және 2017 жылы -0,536),
бҧл компания меншікті айналым капиталын ҧстауға мҥмкіндігі жоқ екенін
кӛрсетеді, яғни қажет болған жағдайда айналым қҧралдарды меншікті
қаражаттармен толтыра алмайды.
Қаржылық тҧрақтылық коэффициенттің мәні есепті кезең ішінде
нормативтік мәнінен тӛмен болып тҧр, яғни 2015 жылы 0,104 және 2017 жылы
0,407. Бҧл компания мҥлігінің қай бӛлігі тҧрақты пассивтер арқылы
қаржыландырылатының кӛрсетеді, сонда 2015 жылы активтің 10,4% ҥлесі, ал
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2017 жылы 40,7% ҥлесі бір жылдан асатын міндеттемелер есебінен
қаржыландырылады.
«Toyota Tsusho Kazakhstan Auto» ЖШС қызметін талдаудың келесі қадамы
– бҧл іскерлік белсенділік, яғни кәсіпорынның қаржылық жағдайы активтерге
салынған қҧралдардың қаншалықты шынайы ақшаларғаайналуына тікелей
тәуелді екені анықталады. Олардың ақшалай нысанғаайналуы кәсіпорынның
тӛлемқабілеттілігіне тікелей әсер етеді.
14-кесте – Компанияның іскерлік белсенділік кӛрсеткіштерін талдау
Кӛрсеткіштер

Кезең
Ауытқуы (+/-)
2015
2016
2017
2016/2017 2015/2017
Ӛткізуден тҥскен табыс
28637,2 34468,3 42215,5
Ӛзіндік қҧн
26242,7 30904,4 38921,8
Жалпы табыс
2394,5 3563,9 3293,7
Актив
7605,8 8507,3 9878,2
Айналым капитал
5424,9 5944,7 3703,9
ТМҚ
2720,3 2989,3 2155,2
Дебиторлық берешек
1954,2 2056,9 1114,2
Негізгі қҧралдар
2130,6 2506,6 6116,7
Кредиторлық берешек
164,3
190,4
124,6
Меншікті капитал
794,4
-665,3
4019,8
Айналым
капиталының
0,441
0,600
0,889
0,290
0,448
айналымдылық коэффициенті
Айналым
капиталдың
айналым
815,6
600,5
404,8
-195,7
-410,8
кезеңі, кҥн
Активтердің
айналымдылық
3,765
4,052
4,274
0,222
0,508
коэффициенті
Дебиторлық
берешектің 14,654 16,757 37,889
21,131
23,234
айналымдылығы
Кредиторлық
берешектің 159,724 162,313 312,374
150,061
152,650
айналымдылығы
Материалды-ӛндірістік қорлардың
9,647 10,338 18,059
7,721
8,412
айналымдылығы
Негізгі
қҧралдардың 13,441 13,751
6,902
-6,849
-6,539
айналымдылығы
Меншікті
капиталдың 36,049 -51,809 10,502
62,311
-25,547
айналымдылығы
Ескерту - авторлар қҧрастырды[16] кӛзі негізінде

Іскерлік белсенділік кӛрсеткіштерге тоқталып кетейік.
Активтер айналымдылығының коэффициенті – кәсіпорынның барлық
ресурстарын тиімді пайдалануын сипаттайды, яғни табыс тҥрінде сәйкес
нәтиже беретін ӛндіріс және айналым кезеңі ішінде неше рет жасалғанын
немесе активтердің әрбір ақшалай бірлігі айналысқа шығарылған ӛнім бірлігі
қанша екенін кӛрсетеді. Бҧл коэффициент саладан тәуелсіз ӛндірістік ҥрдістің
ерекшелігін кӛрсете отырып ӛзгереді. «Toyota Tsusho Kazakhstan Auto» ЖШС
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есепті кезеңде активтердің айналымдық коэффициенті 3,765-тен 4,274-ге дейін
ӛсті.
Айналым капиталдың айналымдық коэффициенті кәсіпорынның барлық
мобильді қҧралдардың айналым жылдамдығын кӛрсетеді. 2015-2017 жж.
арасында кәсіпорында айналым жылдамдығы 0,441-ден 0,889-ға дейін ӛсті,
сәйкесінше айналым ҧзақтығы да 2 есе шамасына қысқарған еді, яғни 2015
жылда бір цикл 815,6 кҥнді қҧраса, 2017 жылы 404,8 кҥнге дейін қысқарды.
Сонда бір жыл ішінде активтердің 1 тенге 0,889 айналым жасайды.
Дебиторлық берешек айналымдылығының коффициенті бойынша орташа
алғанда дебиторлық берешек есеп беру кезеңінің ішінде ақшалай қаражаттарға
неше рет айналғанын тҥсіндіреді. Коэффициент ӛнімді айналысқа шығарудан
ӛткен қолма-қол ақшадан таза дебиторлық берешектің орташа жылдық қҧнына
бӛлу тәсілімен есептеледі. Есепті кезеңде дебиторлық берешектің айналымдық
коэффициенті 37,889 дейін кӛтерілді, яғни «Toyota Tsusho Kazakhstan Auto»
ЖШС қарыз қайтару мерзімінің ӛсуін кӛрсетеді.
Кредиторлық берешек айналымдылығының коэффициенті айналысқа
шығарылған ӛнімнің ӛзіндік қҧнын кредиторлық берешектің орташа жылдық
қҧнына бӛлумен анықталады және оған қойылған тӛлем ҥшін компанияға
қанша айналым талап етілетінін кӛрсетеді. 2017 жылы кәсіпорында
кредиторлық берешек айналымдылығы +150,65-ке ӛсті, бҧл кредиторлармен
қарызды қайтару мерзімінің ӛсуін кӛрсетіп, несиелік берешекті арзан қаржылық
ресурстар кӛзі ретінде қолданылады.
Материалды – ӛндірістік қорлар айналымдылығының коэффициенттері
осы қорларды айналысқа шығару жылдамдығын кӛрсетеді. Ол айналысқа
шығарылған ӛнімдердің ӛзіндік қҧнын материалды – ӛндірістік қорлардың
орташа жылдық қҧнына бӛлу арқылы есептеледі. «Toyota Tsusho Kazakhstan
Auto» ЖШС қорларды айналысқа шығу жылдамдығы есепті кезеңде 18,059
қҧраған еді, ӛсу қарқыны байқалады. Сонда, қорлар айналымдылығының
кӛрсеткіші неғҧрлым жоғары болса, соғҧрлым айналым қҧралдары ӛтімді
қҧрылымға ие және айналымдылықтың қаржылық жағдайы тҧрақты және
компанияның пассивтерінде мәнді берешектері бар болғанда шығындардың
тӛмендеуін кӛрсетеді.
Негізгі қҧрадардың айналымдылығының коэффициенті (немесе қор
қайтару) айналысқа шығарылған ӛнім кӛлемін негізгі қҧралдардың орташа
жылдық қҧнына бӛлумен есептеледі. Қор қайтару неғҧрлым жоғары болса,
соғҧрлым есептік кезеңнің шығындары тӛмен. Кәсіпорында есепті кезеңде
негізгі қҧралдардың айналымдылығы 13,441-дан 6,902-ға дейін кеміді, яғни
айналысқа шығару кӛлемінің жеткіліксіздігін немесе активтердің осы тҥрлеріне
салынған салымдардың ӛте жоғары деңгейін кӛрсетеді.
Меншікті капитал айналымдылығының коэффициенті айналысқа
шығарылған ӛнім кӛлемін меншіктік капиталдың орташа жылдық қҧнына бӛлу
арқылы есептеледі. Бҧл кӛрсеткіш қызметтің әр тҥрлі аспектілерін сипаттайды:
коммерциялық кӛзқарасы бойынша ол сатулардың артығын немесе
жеткіліксіздігін кӛрсетеді. Экономикалық кӛзқарасы бойынша салымшы
тәуекелге баратын ақшалай қаражаттардың белсенділігін, ал қаржылық
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кӛзқарас бойынша салынған капитал айналымының жылдамдығын білдіреді.
Егер ол ӛте жоғары болса, бҧл ӛзімен бірге несиелік ресурстардың ҧлғаюына
және компания иелеріне қарағанда кредиторлар істе кӛп қатыса бастайтын
шекке жету мҥмкіншілігіне алып келеді. Бҧл жағдайда міндеттемелердің
меншіктік капиталға қатынасы ҧлғаяды, сондай-ақ кредиторлар тәуекелі ӛседі
және компания табыстардың азаюына немесе бағалардың тӛмендеуіне
негізделген кҥрделі қиындықтарға ҧшырауы мҥмкін. Тӛмен кӛрсеткіш
меншіктік қҧралдар бӛлігінің әрекетсіздігін білдіреді. Бҧл жағдайда меншіктік
капитал айналымдығының кӛрсеткіші меншіктік қҧралдарды басқа табыс
кӛздеріне салу қажеттілігін кӛрсетеді. «Toyota Tsusho Kazakhstan Auto» ЖШС
меншікті капитал айналымдылығы 2017 жылы 10,502 тең болды, яғни есепті
кезеңде кӛрсеткіш тӛмендеді, бҧл айналысқа шығарылған капитал деңгейінің
қысқарғанын кӛрсетеді.
Рентабельдік кӛрсеткіштері кәсіпорынның қызмет ету тиімділігін, яғни
әртҥрлі бағыттардағы табыстылықты сипаттайды. Олар пайдаға қарағанда
шаруашылық қызметтің соңғы нәтижелерін сипаттайды, себебі қолма-қол
ақшамен немесе қолданылған ресурстармен эффект қатынасын кӛрсетеді. Бҧл
кӛрсеткіштер кәсіпорынның қызметін бағалау ҥшін қолданылады.
2015-2017 жж. «Toyota Tsusho Kazakhstan Auto» ЖШС-тің қызмет
нәтижелері бойынша рентабельдік кӛрсеткіштері тӛменгі кестеде кӛрсетілген.
15-кесте – 2015-2017жж. рентабельдік кӛрсеткіштерін талдау
Кӛрсеткіштер

Кезең
2016 жыл
34468,3
1412,9
-665,3
8507,3
0,166
0,041
-2,124

2015 жыл
Ӛткізуден тҥскен табыс
28637,2
Таза пайда
1010,4
Меншікті капитал
794,4
Активтер
7605,8
Активтердің тиімділігі
0,133
Сату рентабельдігі
0,035
Меншікті капиталдың
1,272
тиімділігі
Ескерту - авторлар қҧрастырды[16] кӛзі негізінде

2017 жыл
42215,5
773,9
4019,8
9878,2
0,078
0,018
0,193

Ауытқуы (+/-)
2016/2017 2015/2017
-0,088
-0,055
-0,023
-0,017
2,316
-1,079

Кәсіпорынның активтер тиімділігі компанияға пайданың бір ақшалық
бірлігін алу ҥшін қанша ақшалай бірлік қажет болғанын кӛрсетеді. Бҧл
кӛрсеткіш
кәсіпорынның
бәсекеге
қабілеттілігінің
ең
маңызды
индикаторларының бірі болып табылады. «Toyota Tsusho Kazakhstan Auto»
ЖШС активтер тиімділігінің кему қарқыны байқалып тҧр, 2017 жылы активке
салынған әр 1 тенгесі 0,078 тенге кӛлемінде пайда әкеледі, яғни кәсіпорын
активтерді тиімсіз қолданады.
Сату рентабельдігі 2015 жылы 0,035-ке тең болды, ал 2016 жылы 0,06-ға
ӛсіп, 0,041-ді қҧрады, яғни бҧл компания ӛніміне сҧраныстың ӛсуін кӛрсетеді.
Ал 2017 жылы бҧл кӛрсеткіш 0,023-ке тӛмендеп, 0,018-ге тең болды. Сонда
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2016 жылы компания ӛткізілген ӛнімнің 1 тенгесіне 0,041 тенге алса, 2017
жылы 0,018 тенге алған еді.
Меншікті капитал рентабельдігі 2016 жылы -2,124-ке тең болды, ал 2017
жылы 0,193-ке дейін ӛсті. Есепті жылы компания меншікті капитал кӛлемінің
есебінен
ӛткен жылдың залалын ӛтеп, ӛз кӛлемін ӛсірді. Бірақ та,
рентабельдіктің тӛмен мәндері ӛндіріске меншікті қҧралдарын салу тиімділігі
жоғары емес екенін кӛрсетеді.
Сонымен, соңғы кездері «Toyota Tsusho Kazakhstan Auto» ЖШС
рентальдік кӛрсеткіштері тӛмен деңгейде тҧр, бҧл кәсіпорынның қызмет
тиімділігін жағымсыз жақтан сипаттайды. Бҧл жағдай 2014 жылы компаниямен
алған залалдардың есебінен, және де сҧраныстың тӛмендеуінен болуы мҥмкін.
Қорыта келе, «Toyota Tsusho Kazakhstan Auto» ЖШС қызметін қаржылық
талдау негізінде келесі тенденцияларды бӛліп кӛрсетуге болады:
- айналымнан тыс активтердің ӛсу қарқыны ағымды активтердің ӛсу
қарқынынан жоғары;
- меншікті капитал 50%-дан тӛмен;
- есепті ҥш жыл ішінде баланс валютасының ӛсуі;
- заемдық капиталдың ӛсу қарқыны меншікті капиталдың ӛсу
қарқынынан тӛмен;
- кәсіпорын балансы абсолютті ӛтімді емес;
- компанияның қызметі 40,7%-ы меншікті қаражат арқылы
қаржыладырылады.
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3 «TOYOTA TSUSHO KAZAKHSTAN AUTO» ЖШС ҚАРЖЫЛЫҚ
ЖАҒДАЙЫН БАҒАЛАУ ЖӘНЕ ЖЕТІЛДІРУ
3.1 Компанияның банкроттық ұшырау ықтималдығын бағалау
Қалыптасқан бәсекелестік жағдайында кәсіпкерлік қызмет әртҥрлі
белгісіз факторлардың әсеріне тәуелді болады, бҧл кҥтілетін нәтижеге кері әсер
етуі мҥмкін. Сол себептен компания ҥшін банкроттық ықтимал дәрежесін
алдын-ала білу, нәтижелі және тиімді басқару шешімдерін қабылдауға
мҥмкіндік береді.
«Оңалту және банкроттық» ҚР Заңына сәйкес «Банкроттық – бҧл сот
шешімімен танылған, оны таратуға негіз болатын қарызгердің дәрменсіздігі»
[19].
Қаржылық дәрменсіздік міндеттердің ӛтімді активтерден артуы кезінде
пайда болады. Ол бюджет, банк, жеткізушілер мен басқа контрагенттер
алдында мерзімі ӛткен міндеттемелердің бар болуы кезінде айқындалады[20].
Қаржылық дәрменсіздік кәсіпорынның қаржыландыру мен несиелендіру
бойынша жҥргізілген қанағатсыз жҧмыстың нәтижесі болып табылады.
Қаржылық талдаудың негізгі мақсаттарының бірі - бҧл ӛз уақытында
кәсіпорынның банкроттыққа ҧшырауын анықтау [21]. Кәсіпорынның
банкроттығы ағымдағы оперативті қызметті қаржыландыруға және міндетті
міндеттемелерді жабуға мҥмкіндігі жоқтығымен тҥсіндіріледі. Банкроттық
кәсіпорын капиталының экономикалық механизмнің бақылаусыз дамудан және
оның қаржылық саясатының бағалаудың тиімсіздігінің қорытындысы болып
табылады[22].
Егер де тӛлемдер бойынша кредитордың қолдануға тҥскен ҥш айлық
мерзімде талаптары орындалмаса, онда банкроттық жағдайдың сыртқы белгісі
ретінде ҧсынылған ағымдағы тӛлемдері болып саналады. Банкроттық факті
арбитраждық сот арқылы танылады [23]. Берілген қҧжат негізінде әрбір
орындалмаған мемлекеттік міндеттемелер, берешек кӛлемі және оның шығу
мерзімдері анықталады.
Бақылау кезінде келесідей факторларды есепке алған жӛн, олар
кәсіпорынның қаржылық жағдайын куәландырады [24]:
- негізгі шаруашылық қызметтің шығындары;
- айналым қҧралдарының жетіспеуі;
- коммерциялық несиені алудағы қиындықтар;
- шаруашылық операциялардан ақша қаражат тҥсімдердің азаюы;
- міндеттемелерді жабуға қабілетсіздігі.
Қаржылық тҧрақтылықтын параметрлерін анықтау ҥшін, банкроттық
белгілердің танылуы ҥшін әрбір кезекті қҧрылған бухгалтерлік баланста
келесідей есеп айырысуларды таңдауды қажет етеді:
- кәсіпорынның барлық активтеріне таза пайдасы (айналымнан тыс,
айналымды);
- барлық активтердің кӛлеміне айналымды активтері;
- барлық пассивтер (міндеттемелер) актив кӛлемі (қҧралдар);
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- барлық міндеттемелер бойынша негізгі қызметтен тҥскен қолма-қол
ақша қаражаты;
- таза пайда қосылған несие пайызы және несие пайызы;
- меншікті қҧрал сомасына заем қҧралдың мӛлшері;
- қор қҧнына меншікті айналым қҧралдары [25].
Компанияда банкроттық келесі факторлардың әсерінен пайда болады:
- қаржылық капиталмен тиімсіз басқару;
- қаржылық тәуелсіздікті жоғалтуы, яғни заемдық капиталдың меншікті
капиталдан артуы;
- мерзімнен ӛткен дебиторлық берешектің бар болуы;
- ӛндірістің тӛмен рентабельдігі;
- сату кӛлемінің тӛмендеуі.
«Toyota Tsusho Kazakhstan Auto» ЖШС қаржылық қызметін талдау мен
бағалау кезінде келесі нәтижелер алынды:
- компанияның мҥлік кӛлемі 1370,9 млн. тенгеге артты;
- дебиторлық берешек 942,7 млн. тенгеге тӛмендеді;
- кредиторлық берешек кӛлемі 65,8 млн. тенгеге немесе 34,6%-ға азайды;
- бӛлінбеген пайда кӛлемінің теріс нәтижесі, яғни 773,9 млн. тенге
кӛлеміндегі таза пайда есебінен алдынғы кезеңдердің зияны ӛтелді;
- қаржылық коэффициенттерді талдау кезінде компания тез арада 3,3%
ҥлесіндегі міндеттемелерді жаба алатынын, қызметтің 40,7%-ы ғана меншікті
қҧралдарға тәуелді екенін, тәуелділік кӛрсеткіштің тым жоғары мәні,
компанияның қаржылық тҧрақтылығының нашарлануы мен ӛзінің қаржылық
тәуелсіздігін жоғалту мҥмкіндігін кӛрсетті.
Компанияның банкроттық ықтималдығын болжау ҥшін батыс
экономистердің ҥлгілерін қолдануға болады, олар Э. Альтман, Таффлер, Лис,
т.с.с. Олар ӛз ҥлгілерін кӛпӛлшемді дискриминанттық талдау негізінде жасады.
Профессор Э.Альтман ӛз ҥлгісін 1968 жылы мультипликативті
дискриминантық талдау кӛмегімен ашты, ол шаруашылық субъектілер
арасында әлеуетті банкроттарды анықтауға мҥмкіндік береді [26]. Ҥлгі
негізінде 5 кӛрсеткіш жатыр, яғни:
Z шоты = 1.2X1 + 1.4X2 + 3.3X3 + 0.6X4 + 0.999X5

(2)

Мҧнда Х1, Х2, Х3 және Х5 кӛрсеткіштерін кезекпен меншікті айналым
капиталының, пайданың, салықты тӛлеуге дейін пайданың, ӛнімді ӛткізуден
алынған табыстың активке қатынасы ретінде анықталады. Ал Х4 кӛрсеткіші
меншікті және заемдық капиталдың арасында қатынасы ретінде табылады.
Егер Z-шоты 1,8-ден тӛмен болса, онда компанияның банкроттық
ықтималдығы жоғары, 1,9 бен 2,7 арасында болса – банкроттық ықтималдығы
орташа, ал 2,8-2,9 арасында – банкроттық ықтималдығы жоғары емес, 3,0-тен
жоғары болса, компания банкроттығы ӛте тӛмен.
Альтман ҥлгісі бойынша «Toyota Tsusho Kazakhstan Auto» ЖШС
банкроттыққа ықтималдық деңгейін есептейік.
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16-кесте – Альтман
диагностикасы

ҥлгісі

негізінде

Атауы
Меншікті айналым капиталы / актив
Бӛлінбеген пайда / актив
Салық салуға дейінгі пайда / актив
Меншікті капитал / заемдық капитал
Ӛткізілген ӛнім сатудан табыс / актив
Zшоты =1.2X1 + 1.4X2 + 3.3X3 + 0.6X4 + 0.999X5
Банкрот ықтималдығы
Ескерту -авторлар қҧрастырды[16] кӛзі негізінде

банкроттық

Х1
Х2
Х3
Х4
Х5

2015
-0,182
0,058
0,133
0,117
3,765
4,132
> 3.0

ықтималдығының

2016
-0,379
-0,120
0,166
-0,073
4,052
3,929
> 3.0

2017
-0,022
0,003
0,008
0,686
0,427
0,842
< 1.8

Кестеден кӛріп отырғанымыздай, компанияның 2015-2016 жылдар
нәтижесінде банкроттық ықтималдығы тӛмен деңгейде болды, ал 2017 жылдың
қорытындысы бойынша компанияның банкроттыққа ҧшырау қауіпі ӛте жоғары
болып тҧр.
Енді компания мәліметтері негізінде Таффлер-Тишоу ҥлгісі бойынша
банкроттық ықтималдығын қарастырып ӛтейік. Бҧл модель 1977 жылы
ағылшын экономистермен шығарылған еді [27]. Оның негізінде 4 фактор
жатыр. Таффлер-Тишоу ҥлгісі:
Z = 0.53X1 + 0.13X2 + 0.18X3 + 0.16X4

(3)

Мҧндағы:
Х1 – салық салуға дейін табыс қысқамерзімді міндеттемеге қатынасы, яғни ішкі
қаржыландыру кӛздері есебінен міндеттемелерді орындау дәрежесін кӛрсетеді;
Х2 – қысқамерзімді активтердің міндеттемелердің жалпы сомасын қатынасы, яғни
айналым капиталдың жағдайын сипаттайды;
Х3 – қысқамерзімді міндеттемелердің активтерге қатынасы, бҧл қаржылық
тәуекелдердің кӛрсеткіші;
Х4 – сатудан тҥскен табыстың активтерге қатынасы, бҧл міндеттемелер бойынша
компанияның тӛлеу қабілетін кӛрсетеді.

Егер Z > 0.3 болса, онда банкроттық ықтималдық деңгейін тӛмен, ал Z
<0.2 шарты орындалса, онда жоғары болады.
Таффлер-Тишоу теңдігінде Х1 басты кӛрсеткіш болып табылады, және де
ҥлгінің болжамдық қабілеті Альтман ҥлгісіне қарағанда тӛменірек болып
саналады.
Тӛменгі кестеде Таффлер-Тишоу ҥлгісі бойынша «Toyota Tsusho
Kazakhstan Auto» компанияның банкроттық ықтималдығы есептелінген.
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17-кесте – Таффлер-Тишоу ҥлгісі бойынша есебі
Атауы
Салық салуға дейінгі пайда / қысқа мерзімі
міндеттемелер
Қысқа мерзімді активтер / міндеттемелер
Қысқа мерзімді міндеттемелер / актив
Ӛткізуден тҥскен табыс / актив
Z = 0.53X1 + 0.13X2 + 0.18X3 + 0.16X4
Банкроттық ықтималдығы
Ескерту -авторлар қҧрастырды[16] кӛзі негізінде

2015 жыл

2016 жыл

2017 жыл

0,1483
0,7964
0,8956
3,7652
0,9458
>0.3

0,1540
0,6481
1,0782
4,0516
1,0082
>0.3

0,1321
0,6322
0,0593
0,4274
0,2313
0.3><0.2

Х1
Х2
Х3
Х4

Кесте мәліметтерінен кӛріп тҧрғандай, 2015-2017 жылдар арасында
компанияның банкроттыққа ҧшырау қауіпі тӛмен, бірақта 2017 жылдың мәні
0,23 критикалық мәнге жақын болып тҧр, сол себептен банкроттық
ықтималдығы бар екенін айтуға болады.
Енді біздің экономикалық жағдайына жақын ҥлгіні қарастырып ӛтейік.
Беликов-Давыдова ҥлгісі 1998 жылы жарыққа шыққан еді [28]. Модель 4
коэффициенттен тҧрады. Оның ҥлгісі келесі тҥрде:
Z = 8.38*K1 + 1*K2 + 0.054*K3 + 0.63*K4

(4)

Кӛріп тҧрғандай регрессионды формулада К1 коэффиценті басты болып
табылады, себебі оның салмағы 8,38-ге тең. Бҧл ҥлгі де Альтман моделінің
негізінде қҧрастырылған.
Берілген ҥлгі бойынша кәсіпорын келесі тҥрде бағаланады:
- Егер Z<0 болса, онда банкрот ықтималдығы максималды (90-100%)
- 0<Z<0.18 болса, онда банкроттық деңгейі жоғары (60-80%)
- 0.18<Z<0.32 болса, онда банкрот тәуекелі орташа (35-50%)
- 0.32<Z<0.42 болса, онда банкроттық ықтималдығы тӛмен (15-20%)
- Z>0.42 жоғары болса, онда банкроттық деңгейі минималды (010%)болады.
Тӛменгі кестеде «Toyota Tsusho Kazakhstan Auto» ЖШС-нің «БеликовДавыдова» ҥлгісі бойынша банкроттыққа ықтималдығы есептелген.
18-кесте – Беликов-Давыдова ҥлгісі
Атауы
K1
Қысқамерзімді активтер / актив
K2
Таза пайда / меншікті капитал
K3
Ӛткізуден тҥскен табыс / активтер
K4
Таза пайда / ӛзіндік қҧн
Z = 8.38*K1+1*K2+0.054*K3+0.63*K4
Банкрот ықтималдығы
Ескерту -авторлар қҧрастырды[16] кӛзі негізінде
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2015 жыл
0,713
1,272
3,765
0,039
7,477
>0.42

2016 жыл
0,699
-2,124
4,052
0,046
3,980
>0.42

2017 жыл
0,037
0,193
0,427
0,020
0,542
>0.42

Жҥргізілген бағалау негізінде компания 2015-2017 жж. аралығында
банкроттық ықтималдықтың тӛмен дәрежесіне ие болып тҧр.
Енді «Toyota Tsusho Kazakhstan Auto» ЖШС қызметі негізінде
есептелінген банкроттыққа ҧшырау ықтималдық кӛрсеткіштерін бір-бірімен
салыстырып ӛтейік, ол ҥшін келесі 19-шы кестені қҧраймыз.
19-кесте – «Toyota Tsusho Kazakhstan Auto» ЖШС қызметін банкроттыққа
бағалау нәтижелері
Э. Альтман ҥлгісі
мәні
нәтижесі
2015
4,132
Ӛте тӛмен
2016
3,929
Ӛте тӛмен
2017
0,842
жоғары
Ескерту:авторлар қҧрастырды

Таффлер-Тишоу ҥлгісі
мәні
0,9458
1,0082
0,2313

нәтижесі
Тӛмен
Тӛмен
Тӛмен

Беликов-Давыдова
ҥлгісі
мәні
нәтижесі
7,477
Ӛте тӛмен
3,980
Ӛте тӛмен
0,542
Ӛте тӛмен

Қарастырылған 3 жыл ішінде компанияның қаржылық қызметі негізінде
2015-2016 жж. банкроттыққа ҧшырау ықтималдығы барлық модельдер
бойынша «тӛмен» деңгейінде, ал 2017 жылда Альтман ҥлгісі бойынша ғана
«жоғары» бағаға ие болды. Есеп нәтижесінде әртҥрлі кӛрсеткіштер алынған еді.
Бҧл жағдайды әр тҥрлі кезеңдерде әртҥрлі ғалымдармен ӛз елдің
экономикасына сәйкес модельдің қҧрылғанымен тҥсіндіруге болады. Сонда
қазақстандық экономикасына жақын шарттарына «Беликов-Давыдова»
ҥлгісінің нәтижелерін алуға болады, бірақ та олар бәрі Альтман теңдеуінен
шыққан туындылар екенін де ҧмытпау керек.
Қорыта келе, жоғарыда жҥргізілген нәтижелері бойынша «Toyota Tsusho
Kazakhstan Auto» ЖШС банкроттыққа ҧшырау тәуекелі бар болғандықтан, оны
болдырмау ҥшін компания басқармасы қаржылық қызметті тҧрақтындыру мен
жақсарту бойынша шараларды қолдану қажет.
3.2 Кәсіпорынның қаржылық жағдайын жақсарту жолдары
«Toyota Tsusho Kazakhstan Auto» компаниясы ірі сауда маркісінің ресми
дилері болғандықтан, оның қызметін тҧрақтандыру мен жетілдіру ҥшін
алдымен басқару стратегиясының даму бағыттарын айқындау қажет. Осы
мақсатта компанияның ортасын талдаудың басты әдісі ретінде SWOT талдауы
қолданылады. Бҧл әдіс арқылы компанияның кҥшті мен әлсіз жақтардың
арасында, мҥмкіндіктері мен қауіп-қатерлері арасында байланыстарды орнатуға
болады [29]. Бҧл байланыстар келешекте даму стратегиясын қҧрастыруда
қолданады. Тӛменгі 20-шы кестеде компанияның SWOT талдау жҥргізілген еді.
Жҥргізілген SWOT талдау нәтижесінде компания ҥшін ең тиімдісі бҧл
маркетингтік қызметті жақсартуға, нарық ҥлесін кеңейтуге, кӛлікті сату
бойынша жаңа бағыттарды ендіруге назар аудару қажет.
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20-кесте - «Toyota Tsusho Kazakhstan Auto» ЖШС қызметіне SWOT талдау
Кҥшті жақтары
- Қызметтердің кең таңдауы;
- Жоғары танымалдығы;
- Кӛлікке тапсырыс беру мҥмкіндігі;
- Жабдықтардың кең ауқымы кӛлік
бағасын ӛзгертуге мҥмкіндік беруі;
- Несие бағдарламалар мен сақтандыру
шарттардың кең таңдауы;
- Сервистің жоғары деңгейі;
- Басқарудың тиімді жҥйесі;
- Персоналдың жоғары біліктілігі.
Мҥмкіндіктері
- арнайы шарттарда жеңілдіктер жҥйесі;
- персоналды ынталандыру жҥйесі;
- жоғары технологиясы бар салондар
желісін ашу;

Әлсіз жақтары
- Toyota стандарттардың қатал шектері;
- жӛңдеу алаңдары ҥлкен емес;
- бӛлімдер арасында әлсіз қҧжатайналым
жҥйесі.

Қауіп-қатерлер
- Кедендік баждардың ӛсуі;
- Кӛлік нарығының қанығуы;
- Бәсекелестіктің жоғарылауы;
- Валюта бағамының ӛзгеруі;
- несие ставкалардың ӛсуі;
- экономикалық дағдарыс, халықтың тӛлем
қабілеттілігінің тӛмендеуі, инфляция.

Ескерту: авторлармен қҧрастырылды

«Toyota Tsusho Kazakhstan Auto» ЖШС-ке әлсіз жақтарды жою ҥшін
келесі ҧсыныстар жасауға болады:
- маркетингтік саясаттың жаңа әдістерін қолдану, мәселен, әлеуметтік
желілерді сату алаңы ретінде қолдану, байқауларды, акцияларды жҥргізу,
автосалонный мобильдік қосымшасын қҧру, т.б.;
- клиенттерді тарту ҥшін жаңа қызметтердің мҥмкіндіктерін сапалы
қолдану, мысалы, мобильдік қосымша арқылы сервистік қызметті жедел алуға,
техникалық байқауға алдын ала жазылуға, сақтандыру полисін рәсімдеуге, т.б.;
- клиент ағынның ҥздіксіздігі мен кӛлемін қамтамасыз ету ҥшін жӛңдеу
алаңдарын кеңейту;
- клиенттермен жҧмыс істеу уақытын ҧзарту ҥшін кӛлікті сатып алу
қҧжаттарын рәсімдеу ҥрдісін орталықтандыру, яғни компания ҥшін ортақ
сервистік бағдарламаны қҧру, сонда бӛлімдер арасында қҧжаттарды тасу
уақыты қысқарып, ҥнемделген уақыт клиенттерге жҧмсалады.
Аталған ҧсыныстарды іске асыру ҥшін компанияға қосымша қаражат
кӛздері талап етіледі. Бҧл қаражатты келесі кӛздерден алуға болады:
- амортизацялық аударымдар;
- ағымды жылдағы пайданың бір бӛлігі;
- ТМҚ қалыптастыруға бағытталған айналым қҧралдардың бір бӛлігі;
- айналымнан тыс активтерді қалыпта ҧстауға бағытталған қҧралдар.
Компанияның қаржылық жағдайын бағалау кезінде қаржылық
тҧрақтылықтың әлсізденуі байқалған еді, яғни қысқа мерзімді міндеттемелерді
жабу ҥшін тез ӛтімді активтердің жеткіліксіздігі, дебиторлық берешектің ҥлкен
ҥлесі, мҥлікті қалыптастыру кӛздерінде қарыздық қаражаттар ҥлесінің ӛсуі, т.б.
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Сонда, қалыптасқан қаржылық тҧрақсыздығының әсерінен компанияға
қызметті жақсарту бойынша шаралар кешенін жҥргізу қажет.
«Toyota Tsusho Kazakhstan Auto» ЖШС қаржылық тҧрақтылығын
қалпына келтіру мақсатында келесі шараларды ҧсынуға болады:
- меншікті капиталдың кӛлемін ӛсіру қажет, бірақ та есепті кезеңде
компания алған пайда кӛлемін толығымен алдыңғы кезеңде болған залалды
ӛтеу ҥшін жібереді, сол себептен меншікті қаражат кӛлемі ӛспейді;
- меншікті айналым капиталды ҧлғайту, ол ҥшін кӛрсетілетін қызметтер
кӛлемін ӛсіру немесе жаңа қызметтерді ҧсыну, сонымен бірге тиімді басқару
негізінде (жаңа маркетингтік саясат) алынатын пайданы арттыру керек.
- кредиторлық берешекті қайтару мерзімін ҧзарту негізінде қысқа
мерзімді несие алуға қажеттілігін тӛмендетуге болады;
- пайда кӛлемін ӛсіру ҥшін сату кӛлемін арттыру қажет, бҧл ең алдымен,
ыңғайлы және қолайлы несиелендіру жҥйесін енгізу (тиімді % ставкасы, жарна
кӛлемінің аздығы, екі кӛлік алып % ставкасын 1,5 есе қысқарту, т.с.с.),
нәтижесінде сатулар кӛбейіп, компанияның меншікті қаражатты ӛседі, яғни
қаржылық тәуелсіздік дәрежесі артады;
- қосымша табысты алу ҥшін бӛлінбеген пайда есебінен қысқамерзімді
қаржылық салымдарды жҥргізу;
- дебиторлық берешекті басқару қажет.
Кәсіпорынның дебиторлық берешегін басқару мен бақылау негізінде
қаржылық қызметті жақсартуға болады. Дебиторлық берешек бҧл кредиторлық
берешекті жабу кӛзі. Егер де компанияда сатып алушылар мен тапсырыс
берушілермен есеп айырысу уақытында қайтарылмаса, онда компания ақша
қаражаттардың тапшылығына тап болады, ал бҧл кредиторлық берешектің
қҧрылуына, бюджет пен жҧмысшылар алдында берешектердің пайда болуына
әкеледі [30].
Келісімшарт міндеттерін бҧзу мен жеткізушілермен уақытында есеп
айырысуды жасамау компанияның іскерлік беделін жоғалтуға және
тӛлемқабілетсіздігіне әкелуі мҥмкін.
Жоғарыдағы талдау кезінде «Toyota Tsusho Kazakhstan Auto» ЖШС
есепті кезеңде дебиторлық берешегі 2 есе тӛмендеп, бір айналым ҧзақтығы 21,5
кҥннен 9,5 кҥнге дейін қысқарды. Осы тенденцияны сақтау немесе жақсарту
ҥшін дебиторлық қарызды басқару саясатын әрдайым жетілдіру қажет.
Компанияда дебиторлық берешекті басқару бойынша шаралар тӛменгі 21ші кестеде кӛрсетілген.
Сонда дебиторлық берешекті басқару бойынша жауапкершілік
оперативті, қаржылық және заңды қызметтердің арасында бӛлінеді, яғни
міндеттерді бӛлу сызбасы келесі тҥрде қҧрастырылған: оперативті бӛлім
қҧжаттарды рәсімдейді, тапсырыс берушілермен келіссӛздер жҥргізеді,
қаржылық бӛлімі ақпараттық және аналитикалық қолдауды жҥргізеді, ал заңгер
қҧқықтық қолдауды қамтамасыз етеді.
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21-кесте - «Toyota Tsusho Kazakhstan Auto» ЖШС дебиторлық берешекті
басқару механизмі
Дебиторлық
берешекті
басқару кезеңі
Тӛлем мерзімі
келмеген

Шаралар

Келісімшартты бекіту, тапсырысты рәсімдеу
бойынша қызметті кӛрсету
Тӛлем мерзіміне дейін 2-3 кҥнде дебиторға
тӛлем туралы ескерту ҥшін телефон соғу
Жеткізушілерден
шот-фактураны
алуды
бақылау,
берілген
шоттар
бойынша
тӛлемдердің тҥсуін тексеру
45 кҥнге дейін Уақытында тӛлемеу ҥшін: себептерін білу
тӛлемді тӛлемеу ҥшін телефон соғу, тӛлем графигін қҧру
45 кҥннен 90 Арбитраждық сот алдындағы ескерту жасау
кҥнге дейін
90 кҥннен 180
кҥнге дейін
Жауапты тҧлғалармен кҥнделікті келіссӛздер
жҥргізу
180
кҥннен Ресми талап қою
астам
Арбитраждық сотқа иск беру
Ескерту: авторлар қҧрастырды

Жауапты тҧлға
Маркетинг бӛлімі

бухгалтерия
Менеджер
заңгер
Маркетинг бӛлімінің
басшысы
заңгер

Дебиторлық қарызды тиімді басқаруға және қосымша айналым
қаражатты алуға мҥмкіндік беретін ішкі резервтер мен механизмдер бар.
«Toyota Tsusho Kazakhstan Auto» ЖШС дебиторлық қарызды тиімді
басқару ҥшін келесі ҧсыныстарды орындау қажет:
- клиенттермен есеп айырысу жағдайын бақылау мен мерзімде талапарызды сотқа беру;
- біреумен немесе бірнеше тҧтынушылармен тӛлемеу тәуекелін
тӛмендету мақсатында тапсырыс берушілердің кӛп санына бағытталуға;
- кредиторлық және дебиторлық берешектің сәйкестілігіне қадағалау
жасау.
Қорыта келе, компанияда ақша қаражаттардың ҥлесі аз болғандықтан,
компанияның иелігінде бар тез ӛтімді активтердің қатарында дебиторлық
берешек болуы қажет. Бҧл компанияның міндеттерін ӛтеуге, айналым
қҧралдарды артыруға, қосымша пайда алуға, яғни қаржылық жағдайды
жетілдіруге мҥмкіндік береді.
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ҚОРЫТЫНДЫ
Кәсіпорын табысты қызмет ету ҥшін кәсіпорынның қаржылық жағдайына
талдау мен бағалауды әрдайым жҥргізу қажет. Қызметтегі ауытқулар себептері
қаншалықты ерте анықталса, соншалықты кәсіпорынның қаржы-шаруашылық
қызметі нәтижелі болады. Дипломдық жобада осы мәселені қарастыру
барысында келесі нәтижелер алынды:
1. Қаржылық жағдайды талдау – бҧл кез-келген кәсіпорынды
басқарудың қҧрамдас бӛлігі. Қаржылық талдаудың басты мақсаты
кәсіпорынның қаржылық жағдайдың объективті және нақты кӛрінісін беретін
басты кӛрсеткіштерді алу болып табылады. Талдау кезінде кӛрсеткіштердің
есебі емес, алынған нәтижелерді тҥсініп, басқарушылық шешіммдерді
қабылдауда тиімді қолдануы маңызды.
2. Кәсіпорынның қаржылық талдауын жҥргізудің ақпараттық кӛзі
қаржылық есептіліктің мәліметтері болып табылады, олар: бухгалтерлік баланс,
пайда мен зиян туралы есеп, ақша қозғалысының есебі. Мәліметтер негізінде
кәсіпорын мҥлігінің қҧрамы және қҧрылымы, қалыптасу кӛздері, ӛтімділік,
рентабелдік, іскерлік белсенділік пен қаржылық тҧрақтылық анықталады.
3. «TOYOTA TSUSHO KAZAKHSTAN AUTO» ЖШС қазақстандық
нарықта 2003 жылдан бастап қызмет етеді. Ол Toyota маркісінің ресми дилері
болып табылады. Компанияда 3 автосалон бар: Жетісу, Атырау және Lexus.
Компания автокӛлік нарығының 2,8%-ын алады. Персоналдар саны – 219 адам.
2017 жылы сату кӛлемі 9% шамасына тӛмендеді.
4. Компанияның мҥлігін талдау кезінде 2017 жылы олардың кӛлемі
16,1%-ға ӛсті, бҧл ҧзақ мерзімді активтердің 140,9%-ға ӛсу әсерінен болды.
Қысқа мерзімді активтер керісінше 37,7%-ға тӛмендеді, бҧл ақша
қаражаттардың 71,1%-ға, ТМҚ-дың 27,9%-ға және дебиторлық берешектің
45,8%-ға тӛмендеуінен болды. Жалпы 2015-2017 жылдар ішінде активтер
29,9%-ға артты. Мҥлікті қҧру кӛздерінің ішінде есепті кезеңде капиталдың
кӛлемі ӛзгеріссіз қалды, бӛлінбеген пайда теріс мәнге ие, себебі компаниямен
алынған пайда ӛткен кезеңнің зиянын жабуға кетті. Қысқа мерзімді
міндеттемелер 36,1% азайды, яғни несие 36,4%-ға және кредиторлық берешек
34,6%-ға тӛмендеді.
5. «Toyota Tsusho Kazakhstan Auto» ЖШС қызмет нәтижесінде 2017
жылы 42215,5 млн. тенге кӛлемінде ӛнім ӛткізуден табыс алды. Есепті ҥш жыл
ішінде 47,4%-ға ӛсті. Таза пайда кӛлемі 45,2%-ға тӛмендеп, 773,9 млн. тенгені
қҧраған еді.
6. Компанияның балансы абсолютті ӛтімді емес, ӛйткені тез ӛтімді
активтер кӛлемі қысқа мерзімді міндеттемелер кӛлемінен аз. 2017 жылы
абсолютті ӛтімділік кӛрсеткіші тез арадағы міндеттемелердің 3,3%-ын ғана
жаба алатынын кӛрсетті. Аралық ӛтімділік кӛрсеткіші қысқа мерзімді
міндеттеменің 1 тенгеге 24 тиын келетінін кӛрсетті. Ағымдағы ӛтімділіктің мәні
қысқа мерзімді міндеттеменің 63,3%-ын ӛтей алатынын кӛрсетті.
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7. Компанияның қаржылық тҧрақтылықты бағалау кезінде автономия
кӛрсеткіші міндеттемелердің 40,7%-ын меншікті қаражаттың есебінен ӛтеуге
болатынын кӛрсетті. Қаржылық тәуелсіздік кӛрсеткіші компанияның қызметі
заемдық қаражаттар тәуелді екенін кӛрсеткен еді. Қаржыландыру кӛрсеткіші
меншікті қаражаттың 1 тенгесіне 68 тиын тартылғанын кӛрсетті. Есепті кезеңде
маневрлеу кӛрсеткіші теріс мәнге ие болған, бҧл қажеттілік туындағанда
айналым қҧралдарын меншікті қаражатпн толтыра алмайтынын білдіреді.
8. Компанияның іскерлік белсенділігін талдауы айналым капиталдың
айналым жылдамдығы ӛскенін және бір циклдің ҧзақтығы 2 есе қысқарғанын
кӛрсетті. Бір жылда активтердің бір тенгесі 0,889 айналымды жасайды екен.
9. «Toyota Tsusho Kazakhstan Auto» компаниясының сату рентабельдігі
0,018 қҧрап, 2016 жылға қарағанда сҧраныстың кемуін кӛрсетті, яғни ӛткізілген
ӛнімнің әр 1 тенгеге 1,8 тиын алған еді. Активтердің рентабельдігі 7,8 тиын
кӛлемінде пайда әкелетінін кӛрсетті, бҧл компаниямен активтерді тиімсіз
қолдануын сипаттайды.
10. Компанияның қаржылық қызметін бағалау кезінде банкроттыққа
ҧшырау тәуекелін анықтау маңызды. Банкроттық ықтималдығын бағалауда
Альтман, Таффлер-Тишоу және Беликов-Давыдова модельдері қолданылған
еді. Нәтижесінде 2015-2016 жылдарда «Toyota Tsusho Kazakhstan Auto»
компанияның банкроттыққа ҧшырау тәуекелі тӛмен болса, 2017 жылы Альтман
моделі бойынша тәуекел жоғары (0,842 < 1,8) екенін кӛрсетті. Банкроттық
тәуекелді болдырмау ҥшін компания қаржылық тҧрақтылықты қалпына
келтіріп, қызметті жақсарту жолдарын іздеу қажет.
11. Компанияның кҥшті және әлсіз жақтарын білу мақсатында SWOT
талдау жҥргізілген еді. Нәтижесінде ілсіз жақтарды жою бойынша ҧсыныстар
жасалынды:
- маркетингтің жаңа қҧралдарын қолдану;
- енгізілген жаңа қызметтердің мҥмкіндіктерін тиімді қолдану;
- жӛңдеу алағын кеңейту;
- қҧжаттарды рәсімдеу процесін орталықтандыру.
Берілген шараларды іске асыру ҥшін қосымша қаржы кӛздерін
амортизациялық
аударымдардан,
пайданың
бір
бӛлігі,
қорларды
қалыптастыруға арналған айналым қҧралдардан, т.б. алуға болады.
12. «Toyota Tsusho Kazakhstan Auto» компанияның қызметін бағалау
кезінде қаржылық тҧрақтылықтың әлсізденуі байқалған болатын, сол себептен
оны қалпына келтіру ҥшін келесі шаралар ҧсынылған еді:
- меншікі қаражаттардың кӛлемін ӛсіруге;
- меншікті айналым капиталдардың кӛлемін ҧлғайту;
- кредиторлық қарызды қайтару уақытын ҧзарту;
- сату кӛлемін арттыру;
- қосымша пайда алу мақсатында қысқа мерзімді қаржылық салымдарды
жҥргізу;
- дебиторлық қарызды басқару.
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13. Компанияда жоғары ӛтімді қаражаттардың аз болғандықтан,
дебиторлық берешекті уақытында қайтару ҥшін оны басқаруды тиімді жҥргізу
қажет. Дебиторлық қарызды басқару бойынша механизмі берілген еді.
Компанияда дебиторлық берешекті тиімді басқару бойынша келесі ҧсыныстар
жасалған:
- клиенттермен есеп айырысуды бақылау және уақытында талап-арызды
беру;
- клиенттермен тӛлемеу әуекелін тӛмендету ҥшін тапсырыс берушілердің
кӛп санына бағытталу;
- кредиторлық пен дебиторлық қарыздардың сәйкестілігін қадағалау.
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ҚОСЫМШАЛАР
ТОО "Toyota Tsusho Kazakhstan Auto" (Тойота
Тсушо Казахстан Авто)

Наименование организации
БИН организации
Сведения о реорганизации
Вид деятельности организации
Организационно-правовая форма
Форма отчетности

040 640 007 075
45112
Частная
Годовая

Среднегодовая численность работников
Субъект предпринимательства

чел.

219
Крупного

г. Алматы, ул. Ташкентская, 505

Юридический адрес организации

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
по состоянию на 31.12.2017 года

Код
стр.

Активы

I. Краткосрочные активы
Денежные средства и их эквиваленты
Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи

На начало
отчетного
периода

194 160 654

671 778 988

Запасы
Прочие краткосрочные активы

014
015
016
017
018
019

1 114 175 791
104 445 064
2 155 249 314
135 889 250

2 056 913 588
128 411 689
2 989 307 387
98 325 603

Итого краткосрочных активов

100

3 703 920 073

5 944 737 254

18 542 817

19 794 165

6 116 719 831

2 506 608 804

9 138 029

6 273 185

29 875 680

29 875 680

Производные финансовые инструменты
Финансовые активы, учитываемые по справедливой
стоимости через прибыли и убытки
Финансовые активы, удерживаемые до погашения

010
011
012

На конец
отчетного
периода

013

Прочие краткосрочные финансовые активы
Краткосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность
Текущий подоходный налог

Активы (или выбывающие группы), предназначеннные
для продажи
II. Долгосрочные активы
Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи
Производные финансовые инструменты
Финансовые активы, учитываемые по справедливой
стоимости через прибыли и убытки
Финансовые активы, удерживаемые до погашения
Прочие долгосрочные финансовые активы
Долгосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность
Инвестиции, учитываемые методом долевого участия
Инвестиционное имущество
Основные средства
Биологические активы
Разведочные и оценочные активы
Нематериальные активы
Отложенные налоговые активы
Прочие долгосрочные активы

42

101
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123

Итого долгосрочных активов (сумма строк с 110 по 123)
200

6 174 276 357

2 562 551 834

9 878 196 430

8 507 289 089

210
211
212

5 300 000 000

8 332 250 000

213

124 554 699

190 391 173

214
215
216
217

174 931 552
11 677 087
247 245 441

110 430 638
10 580 109
528 984 882

300

5 858 408 779

9 172 636 802

400

0

0

410
411
412
413
414
421
500

356 282 000

356 282 000

3 911 187 398
-247 681 747

0
-1 021 629 714

4 019 787 651

-665 347 714

9 878 196 430

8 507 289 089

Баланс (строка 100 +строка 101+ строка 200)

Обязательство и капитал
III. Краткосрочные обязательства
Займы
Производные финансовые инструменты
Прочие краткосрочные финансовые обязательства
Краткосрочная торговая и прочая кредиторская
задолженность
Краткосрочные резервы
Текущие налоговые обязательства
Обязательства по другим налоговым обязательствам
Прочие краткосрочные обязательства
Итого краткосрочных обязательств (сумма строк с 210 по
217)
Обязательства выбывающих групп, предназначенных для
продажи
IV. Долгосрочные обязательства
Займы
Производные финансовые инструменты
Прочие долгосрочные финансовые обязательства
Долгосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность
Долгосрочные резервы
Отложенные налоговые обязательства

301
310
311
312
313
314
315
316

Итого долгосрочные обязательств
V. Капитал
Уставный (акционерный) капитал
Эмиссионный доход
Выкупленные собственные долевые инструменты
Резервы
Нераспределенный доход (непокрытый убыток)
Доля неконтролирующих собственников
Всего капитал (строка 420 +/- строка 421)
Баланс (стр. 300 + стр. 400 + стр. 500)
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Форма 2

ТОО "Toyota Tsusho Kazakhstan Auto" (Тойота
Тсушо Казахстан Авто)

Наименование организации

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ
за год, заканчивающийся 31 декабря 2017 года

тенге

Наименование показателей

Код строки

За отчетный
период

За предыдущий
период

1

2

3

4

Доход от реализации продукции и оказания услуг

010

42 215 472 377

34 468 292 407

Себестоимость реализованной продукции и оказанных услуг

020

38 921 782 953

30 904 352 148

Валовая прибыль (стр. 010 - стр. 020)

030

3 293 689 424

3 563 940 259

Доходы от финансирования

040

10 809 580

10 054 017

Прочие доходы

050

1 126 478 954

1 647 427 380

Расходы на реализацию продукции и оказание услуг

060

1 080 503 310

1 071 315 688

Административные расходы

070

1 624 238 578

1 355 850 861

Расходы на финансирование

080

528 859 590

153 195 602

Прочие расходы

090

423 428 515

1 228 154 304

Доля прибыли/убытка организаций, учитываемых по методу
долевого участия

100

Прибыль (убыток) за период от продолжаемой
деятельности (стр. 030+стр. 040+стр. 050-стр.060 – стр.
070 - стр.080 - стр. 090+/- стр. 100)

110

773 947 967

1 412 905 199

Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности

120

Прибыль (убыток) до налогообложения (стр.110+/стр. 120)

130

773 947 967

1 412 905 199

Расходы по корпоративному подоходному налогу

140

Чистая прибыль (убыток) за период (стр. 130-стр. 140) до
вычета доли меньшинства

150

773 947 967

1 412 905 199

Доля меньшинства

160

Итоговая прибыль (итоговый убыток) за период (стр.
150-стр. 160)

170

773 947 967

1 412 905 199

Прибыль на акцию

180
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