
1

Жарғылық 

(акционерлік) 

капитал

Эмиссиялық 

кіріс

Сатып алынған, 

меншік үлестік 

құралдар

Бөлінбеген пайда

Алдағы жылдың 1 қаңтарына арналған сальдо 010 43 860,00

Есеп саясатындағы өзгеріс 011

Қайта есептелген сальдо (010 жол +/- 011 жол) 100 43 860,00

Жалпы жиынтық кіріс барлығы (210 жол + 220 жол): 200 8 039,00

Бір жылдағы пайда (залал) 210 8 039,00

Өзге жиынтық пайда, барлығы (221 жолмен 229 жолды қоса 

алғанда сомасы):
220

өзге жиынтық кіріс арқылы әділ құны бойынша бағаланған 

борыштық қаржы құралдарын қайта бағалау (салық 

тиімділігін алып тастағанда)

221

өзге жиынтық кіріс арқылы әділ құны бойынша бағаланған 

үлестік қаржы құралдарын қайта бағалау (салық тиімділігін 

алып тастағанда)

222

негізгі құралдар мен материалдық емес активтерді қайта 

бағалау (салық тиімділігін алып тастағанда)
223

үлестік қатысу әдісі бойынша ескерілетін қауымдасқан 

ұйымдар мен бірлескен қызметтің өзге де жиынтық кірістегі 

(шығындағы) үлесі

224

Зейнетақы міндеттемелері бойынша актуарлық пайда 

(залал)
225

Еншілес ұйымдардың мерзімі кейінге қалдырылған 

салығына арналған табыс салығының ставкасындағы 

өзгерістердің тиімділігі 

226
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Ақша ағындарын (салық тиімділігін шегере отырып) 

хеджирлеу
227

Шетел операцияларына таза инвестицияларды хеджирлеу 228

Шетел ұйымдарына инвестициялар бойынша бағамдық 

айырма
229

Меншік иелерімен операциялар, барлығы (310 жолмен 

318 жолды қоса алғанда сомасы):
300

Қызметкерлерге акциялармен сыйақы беру 310

қызметкерлердің көрсететін қызметтерінің құны

қызметкерлерге акциялармен сыйақы беру схемалары 

бойынша акциялар шығару

қызметкерлерге акциялармен сыйақы беру схемасына 

қатысты салықтық пайда

Меншік иелерінің жарналары 311

Жеке меншік үлес құралдарын (акцияларын) шығару 312

Бизнесті біріктіруге байланысты үлес құралдарын шығару 313

Айырбасталатын құралдардың үлестік құрамы (салық 

тиімділігін шығара отырып)
314

Дивидендтерді төлеу 315

Меншік иелерінің пайдасына өзге де бөлулер 316

Меншік иелерімен өзге де операциялар 317

Бақылауды жоғалтуға әкеп соқпайтын еншілес ұйымдарда 

қатысу үлесіне өзгерістер 
318

Басқа операциялар 319 1 855,00

Есепті жылдың 1 қаңтарына арналған сальдо (100 жол + 

200 жол + 300 жол + 319 жол)
400 45 715,00 8 039,00

Есеп саясатындағы өзгеріс 401

Қайта есептелген сальдо (400 жол +/- 401 жол) 500 45 715,00 8 039,00

Жалпы жиынтық пайда, барлығы (610 жол + 620 жол): 600 180,00

Бір жылғы пайда (залал) 610 180,00

Өзге жиынтық кіріс барлығы (621 жолмен 629 жолды қоса 

алғанда сомасы):
620

Негізгі қаражатты (салық тиімділігін шегере отырып) қайта 

бағалағандағы өсім 
621

Негізгі қаражатты (салық тиімділігін шегере отырып) қайта 

бағалағандағы амортизацияны аудару 
622

оның ішінде:

оның ішінде:

оның ішінде:
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Сатуға арналған қолдағы қаржы активтерін (салық 

тиімділігін шегере отырып) қайта бағалау 
623

Үлестік қатысу әдісі бойынша ескерілетін қауымдасқан 

ұйымдар мен бірлескен қызметтің өзге де жиынтық 

пайдадағы (залалдағы) үлесі

624

Зейнетақы міндеттемелері бойынша актуарлық пайда 

(залал)
625

Еншілес компаниялардың мерзімі кейінге қалдырылған 

салығына арналған табыс салығының ставкасындағы 

өзгерістердің тиімділігі

626

Ақша ағындарын (салық тиімділігін шегере отырып) 

хеджирлеу
627

Шетел операцияларына  таза инвестицияларды хеджирлеу 628

Шетел ұйымдарына инвестициялар бойынша бағамдық 

айырма
629

Меншік иелерімен операциялар, барлығы (710 жолмен 

718 жолды қоса алғанда сомасы)
700 -402,00

Қызметкерлерге акциялармен сыйақы беру 710

қызметкерлердің көрсететін қызметтерінің құны

қызметкерлерге акциялармен сыйақы беру схемалары 

бойынша акциялар шығару

қызметкерлерге акциялармен сыйақы беру схемасына 

қатысты салықтық пайда

Меншік иелерінің жарналары 711

Жеке меншік үлес құралдарын (акцияларын) шығару 712

Бизнесті біріктіруге байланысты үлес құралдарын шығару 713

Айырбасталатын құралдардың үлестік құрамы (салық 

тиімділігін шығара отырып)
714

Дивидендтерді төлеу 715 -402,00

Меншік иелерінің пайдасына өзге де бөлулер 716

Меншік иелерімен өзге де операциялар 717

Бақылауды жоғалтуға әкеп соқпайтын еншілес ұйымдарда 

қатысу үлесіне өзгерістер 
718

Басқа операциялар 719 -1 855,00

Есепті жылдың 31 желтоқсанына  арналған сальдо (500 

жол + 600 жол + 700 жол + 719 жол)
800 43 860,00 7 817,00

(қолы)

Басшы: Жумагалиев А.М.

                                                (тегі, аты-жөні)

Бас бухгалтер: Оспанова М.С.

оның ішінде:

оның ішінде:
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(қолы)

Мөрдің орны

                                                (тегі, аты-жөні)
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мың. теңге

43 860,00

43 860,00

8 039,00

8 039,00
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Бақыламайтын 

меншік 

иелерінің үлесі

Капитал жиыны

оның ішінде:
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1 855,00

53 754,00

53 754,00

180,00

180,00

оның ішінде:

оның ішінде:

оның ішінде:
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-402,00

-402,00

-1 855,00

51 677,00

оның ішінде:

оның ішінде:
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