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Бастапқы капитал 

Бастапқы капитал – бұл өз ісіңді бастау 
үшін қажет болатын қаражат.

Бастапқы капиталдың қажеттілігін 
қалай анықтауға болады?

Бастапқы капиталға қажеттілікті анықтау үшін 
бизнестің қажеттілігін түсіну қажет. 

Ғимарат, құрал-жабдық, автокөлік алу үшін 
қажетті қаражатты санағаннан кейін, Сіз ұзақ 
мерзімді инвестиция деп аталатын бастапқы 
капиталдың бөлімін анықтайсыз. Ұзақ мерзімді 
болу себебі – ол ақша бірден қайтарылмайды, 
оның орнын толтыру үшін айтарлықтай уақыт 
қажет болады.

Стартовый капитал 

Стартовый капитал – это средства, необходи-
мые для того, чтобы начать собственное дело.

Как определить потребность 
в стартовом капитале?

Для определения потребности в стартовом 
капитале необходимо понимать потребности биз-
неса. 

Рассчитав необходимые суммы на приобре-
тение зданий, оборудования, автотранспорта, Вы 
определите ту часть стартового капитала, которая 
называется долгосрочными инвестициями. Дол-
госрочными – потому что эти деньги окупятся не 
сразу, понадобится достаточно продолжительное 
время для их окупаемости.

Көрпеңе қарай көсіл.
Ноги вытягивай по своему одеялу.

Казахская пословица

КƏСІПКЕРГЕ АРНАЛҒАН ҚАРЖЫ
ФИНАНСЫ ДЛЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ
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Бастапқы капиталдың көзі 
Ақшаны қайдан алуға болады? Бұл өз ісін 

жаңадан бастап келе жатқан кəсіпкер үшін аса 
бір күрделі мəселенің бірі болып табылады. Жəне 
көп жағдайда көптеген қызықты идеялары бар 
белсенді адамдар өз ісін бастау үшін ақшаның 
жетіспеуіне байланысты оларды жүзеге асырудан 
бас тартуға мəжбүр болуда. Сізге жағдайлардың 
жетегінде қалып қоймай, осы қиыншылықтарды 
жеңіп жəне не болса да өз ісіңізді бастауды 
ұсынамыз, кəсіпкердің өмірінде қиындықтар əлі 
жеткілікті болады.

Меншікті жинақтауларыңыз бен өзіңізге 
достарыңыз бен жақындарыңыз ұсынатын 
көмекпен қатар бастапқы капиталдың өзге 
де көздері бар. Жəне де келешек кəсіпкердің 
міндетіне осы көздерді тауып жəне оларды тиімді 
түрде пайдалану жатады.

Источники стартового капитала
Где взять деньги? Это вопрос, который чаще 

всего является одним из самых сложных для на-
чинающего предпринимателя. И в большинстве 
случаев люди активные, у которых есть масса ин-
тересных идей, вынуждены отказаться от их ре-
ализации из-за нехватки денег. Предлагаем Вам 
не идти на поводу у обстоятельств, в жизни пред-
принимателя будет достаточно сложностей, а по-
пытаться преодолеть эти сложности и все-таки на-
чать свое дело.

Помимо собственных накоплений и той помо-
щи, которую Вам окажут друзья и близкие, есть и 
другие источники стартового капитала. Задача бу-
дущего предпринимателя - найти эти источники и 
эффективно их использовать.

Кəсіпкерлердің өмірінен
Из жизни предпринимателей

Келешек кəсіпкерлер Арман мен Əлияның фермерлік шаруашылығына арналған қажетті
бастапқы капиталдың сомасы қандай болмақ?
Мұны есептеу сондай бір қиын шаруа емес.
Какова же сумма необходимого стартового капитала для фермерского хозяйства будущих 
предпринимателей Армана и Алии?
Расчет не так сложен, как может показаться.

Айы, теңге
Месяц, тенге

Х 12 ай, теңге
Х 12 месяцев, тенге

Ұзақ мерзімді қажеттіліктер ИНВЕСТИЦИЯЛАР
Долгосрочные потребности ИНВЕСТИЦИИ

Ферманың құрылысы
Строительство фермы 200 000 тг.
ІҚМ сатып алу 
Покупка КРС 1 500 000 тг.
Фермаға арнап жабдықтар сатып алу 
Покупка оборудования для фермы 150 000 тг.
Көлік құралдарын сатып алу
Покупка транспортных средств 750 000 тг.
БАРЛЫҒЫ: 2 600 000 тенге
ИТОГО:  2 600 000 тенге

Қысқа мерзімді қажетіліктер  АЙНАЛЫМДАҒЫ КАПИТАЛ 
(12 айға арнап есептеумен)

Краткосрочные потребности ОБОРОТНЫЙ КАПИТАЛ
(из расчета на 12 месяцев)

Шикізат пен материалдың қоры
Запас сырья и материалов 30 000 тг. 360 000 тг.
Сақтандыру
Страхование 30 000 тг.
БАРЛЫҒЫ: 390 000  тенге
ИТОГО: 390 000  тенге
БАРЛЫҒЫ қажет ақша:
ВСЕГО необходимо денег: 2 990 000 тенге



63

Меншікті жинақтаулар
Көптеген кəсіпкерлер өз бизнесін үшінші 

тараптардың көмегіне жүгінбей-ақ өз қаражаттары 
мен жинақтауларына сүйенумен бастаған болатын. 
Көп нəрсе қызмет түріне, өндіріс ауқымы мен Сіздің 
жоспарларыңызға байланысты болып келеді. 

Өз жинақтауларыңызды іске жұмсау – тəуекелдік 
қадам. Мұндай əрекетке жауапкершілікпен қараған 
дұрыс.

Егер Сіз Серіктестікті құрып жатсаңыз, Сіз 
өзіңіздің бизнес бойынша серіктестеріңізбен бірге 
бизнесті ашуға арнап белгілі бір үлесіңізді/ақшаның 
белгілі бір бөлігін салымдауға тиіссіз. Мұндағы 
жауапкершілік Сіздің үлесіңізге тең болады. 

Жекеменшік несие – туыстарыңыз бен 
таныстарыңыздың ақшасын қатыстыру кəсіпкерлікті 
қаржыландырудың негізгі көздерінің бірі болып 
табылады. Достарыңыздан, таныстарыңыздан, 
туыстарыңыздан қарызға алған ақша əрбір бесінші 
кəсіпорынды қаржыландырудың негізгі көздерінің 
«үштігіне» жатады.

Несиелер
Несие - қарызға ұсынылған ақшаның сомасы. 

Несие – Сізге қарызға берілген ақша, сыйақы – Сіз 
несиені пайдаланғаныңыз үшін төлеп отыратын 
несиенің жалпы сомасының пайыздары.

Несиелерді екінші деңгейдегі банктер ұсынады.

Собственные накопления 
Многие предприниматели начинали свой 

бизнес, не прибегая к помощи третьих сторон, 
на собственные средства и накопления. Многое 
зависит от вида деятельности, масштабов про-
изводства и Ваших планов.

Вложить свои накопления в дело – шаг ри-
скованный. Надо подойти к нему крайне ответ-
ственно. 

Если Вы создаете товарищество, Вы долж-
ны будете внести определенную долю/часть 
денег наряду со своими партнерами по бизне-
су. Здесь ответственность будет равна Вашей 
доле.

Частный кредит - привлечение денег род-
ственников и знакомых. Является одним из 
основных источников финансирования пред-
принимательства. Средства, полученные взай-
мы у друзей, знакомых, родственников, входят 
в «тройку» основных источников финансирова-
ния каждого пятого предприятия. 

Кредиты
Кредит - сумма денег, переданная взаймы. 

Кредит – деньги, которые Вам дают в долг, воз-
награждение – проценты от общей суммы кре-
дита, которые Вы выплачиваете за пользование 
кредитом.

Кəсіпкерлердің өмірінен
Из жизни предпринимателей

Біздің кейіпкерлер, Арман мен Əлия, меншікті қаражаттарын жинап жəне туыстарынан
көмек алғаннан кейін мынаны анықтады:
НАШИ ГЕРОИ, АРМАН И АЛИЯ, СОБРАВ СОБСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА И ОБРАТИВШИСЬ ЗА 
ПОМОЩЬЮ К РОДСТВЕННИКАМ, ВЫЯСНИЛИ:
ҚАЖЕТ АҚШАНЫҢ БАРЛЫҚ СОМАСЫ:
ВСЕГО необходимо денег:

2 990 000 ТЕНГЕ

Соның ішінде меншікті қаражат
Из них собственных средств

1 000 000 тенге

Туыстардың көмегі
Помощь родственников

1 000 000 тенге

Несие
Кредит

990 000 тенге
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Банктен несие алу үшін Сізге ең алдымен ТЭН 
(техникалық-экономикалық негіздеме) қажет. Егер 
банкте ТЭН-ның формасына қатысты талаптар 
қолданылса, Сізге банкілік форманы толтыру керек 
болады.

Алайда, қалай болғанда да негіздеме 
сендіретіндей болуы тиіс жəне банк соны оқып 
шығып, Сізге несиеге ақша беру туралы шешім 
шығаруы тиіс. ТЭН-ды əзірлеу кезіндегі алғашқы 
кезектегі міндет – бизнесті дамытудың келешегі мен 
жоспарланып отырған пайданы көрсету.

Несиені беру туралы шешім осыған байланыс-
ты болады.

Қазақстан Республикасында кəсіпкерлік 
қызметті дамытуға арнап барлық алғышарттар 
туындауда, кəсіпкерлікті, шағын жəне орта 
бизнесті мемлекеттік қолдау жөніндегі кең 
ауқымды шаралар қолданылуда. Қазіргі уақытта 
Қазақстанның барлық ірі банктерінде шағын 
бизнесті несиелендіру бағдарламалары жұмыс 
істеуде. Бұл бағдарламалардың артықшылығы – 
ұзақ несиелендіру мерзімі жəне төмен пайыздық 
мөлшерлемелер. Бұл бағдарламалар туралы 
ақпаратты сіз телефон арқылы банк мамандарынан 
немесе банктің веб-сайттарынан ала аласыз.

Инвестициялық несие
Капиталға (негізгі құралдарға) қатысты ұзақ 

мерзімді қажеттіліктерге арнап ұсынылады. Олар:
  ғимараттар мен құрылыстар,
  жабдықтар, білдектер,
  технологиялық желілер,
  автокөлік.

Овердрафт
Бұл компанияның ақшалай қаражаттардың 

уақытша жетіспеушілігінен немесе ағымдағы 
есеп айырысуларды аяқтау үшін есепшот-
та болмауына байланысты соларға қатысты 
қажетсінулері туындаған кездегі ағымдағы қызметін 
қамсыздандыруға арнап берілетін кепілсіз қысқа 
мерзімді қарыз ақша.

Бұл:
  компанияның сатып алып жатқан тауарлық-

материалдық құндылықтар мен негізгі қызметі 
бойынша қызмет көрсетулердің есеп айырысу 
құжаттарының ақшасын төлеу;

  компанияның салықтық жəне өзге түрдегі 
міндетті төлемдерін аудару;

  Компанияның операциялық жəне өзге түрдегі 
шығындары бойынша төлемдерді жүргізуі жəне өзге 
де шаруашылық мақсаттары;

  Ерекше жағдайларда бизнестің ерекшелігіне 
қарай жəне банкпен келісе отырып овердрафты 
компанияның қызметкерлеріне еңбекақы төлеу үшін 
пайдалануға болады.

Овердрафттың артықшылығы – кепілдің 
қажеті болмайды жəне жылдам ресімделеді.

Овердрафттың кемшілігі – жұмыс істеп тұрған 
бизнес қана қаржыландырылады.

Кредиты выдаются банками второго уров-
ня. 

Для получения кредита в банке Вам, 
прежде всего, понадобится ТЭО (технико-
экономическое обоснование). Если в банке су-
ществуют требования по форме ТЭО, Вам не-
обходимо заполнить банковскую форму. 

Но в любом случае обоснование долж-
но быть убедительным, и банк должен, прочи-
тав его, вынести решение о выдаче Вам денег в 
кредит. Первоочередная задача при подготовке 
ТЭО – показать перспективы развития бизнеса 
и планируемую прибыль. От этого будет зави-
сеть решение о выдаче кредита.

 В Республике Казахстан интенсивно соз-
даются все предпосылки развития предприни-
мательской деятельности, применяются широ-
комасштабные меры по государственной под-
держке предпринимательства, малого и сред-
него бизнеса. В настоящее время во всех круп-
ных банках Казахстана действуют програм-
мы кредитования малого бизнеса на льготных 
условиях. Преимущества этих программ – дли-
тельные сроки кредитования и низкие процент-
ные ставки. Информацию об этих программах 
Вы можете получить от специалистов банка по 
телефону или найти на банковских веб-сайтах.

Инвестиционный кредит
Выдается на долгосрочные потребности в 

капитале (основные средства), такие как:
  здания и сооружения; 
  оборудование, станки; 
  технологические линии; 
  автотранспорт.

Овердрафт
Это краткосрочный беззалоговый заем для 

обеспечения текущей деятельности компании. 
Выдается при возникновении у компании по-
требности в денежных средствах в случае их 
временной недостаточности или отсутствия на 
счете для завершения текущих расчетов. Это: 

  оплата расчетных документов за приобрета-
емые товарно-материальные ценности и услуги 
по основной деятельности компании; 

  перечисление налоговых и иных обязатель-
ных платежей компании; 

  проведение платежей по операционным и 
иным расходам компании и другие хозяйствен-
ные цели; 

  в особых случаях в зависимости от специ-
фикации бизнеса и по согласованию с банком 
овердрафт может быть использован для выпла-
ты заработной платы работникам компании. 

Преимущества овердрафта – нет необходи-
мости в залоге и быстрое оформление.

Недостаток овердрафта – финансируется 
только существующий бизнес.
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Лизинг
Бұл негізгі құралдарды жалға алу форма-

сы, мүлікті пайдалануға алу. Бұл кəсіпорындарға 
кəсіпкерлік қызметті жүзеге асыру үшін негізгі 
қорларды сатып алып жəне жаңартып отыруға 
мүмкіндік беретін қаржылық аспап. Шын мəнінде, 
лизинг дегеніміз – бұл мүлікті артынша са-
тып алу құқығымен ұзақ мерзімді жалға алу. 
Мүлік лизингінің бүкіл мерзімі бойы лизингілік 
компанияның меншігінде қалып отырады. 
Лизингтің затына ғимараттар, құрылыстар, маши-
налар, жабдықтар,керек-жарақ, көлік құралдары, 
жер телімдері мен кəсіпкерлік мақсатта пайдала-
нылатын өзге кез келген түрдегі негізгі құралдар 
жатуы мүмкін.

Лизингілік компания лизинг алушының өтініші 
бойынша лизинг келсімшартын жасасқаннан кейін 
жəне, əдетте, аванстық төлемді алғаннан кейін 
лизинг затын (автокөлікті, жабдықты, ғимаратты/
құрылысты) алады жəне оны лизинг алушыға 
соның уақытша пайдалануына арнап тапсырады.

Коммерциялық несие
Сатушының сатып алушыға сатылған 

тауарлардың төлемін кейінге шегеру түрінде та-
уар түрінде ұсынатын несиесі.

Банктік несиені қалай алуға болады
Банктермен жұмысты ерте бастау не үшін 

қажет? Сенімді серіктес-банкіңіз бола алатын 
банкті таңдау – əр кəсіпкер өміріндегі ең маңызды 
шешімдердің бірі. Өзінің маңыздылығы бойынша 
банкті таңдау болашақ жұбайыңызды таңдаудан кем 
түспейді. Ол көбінде сіздің болашақ бизнесіңіздің 
ауқымын белгілейді. Сіздің болашақ табыстарыңыз 
бен сəтсіздіктеріңіз де соған байланысты.

Егер кімде-кім сізге тұрмысқа шығып не-
месе үйленгісі келсе – бұл сенімділіктің үлкен 
нəтижесі. Сол сияқты банктен несие алу да – бұл 
жетілгендікке қатысты жасалған тест, оған қоса, бұл 
тек сіздің кəсіпорныңыздың ғана емес, сондай-ақ, 
кəсіпкер ретінде сіздің де жетілгендіңіздің көрсеткіші. 
Серіктестеріңіз бен жеткізушілеріңіз үшін бұл – 
сіздің беделіңіздің жоғары бағалануының маңызды 
белгісі. Мұндай белгінің бірі – ол сіздің мінсіз төлем 
тəртібіңіз. Пайыздарды уақытында төлеу, қарызды 
қайтару жəне жаңа несиені алу біртіндеп сізге жəне 
сіздің бизнесіңіздегі жаңа мүмкіндіктерге жол аша-
ды.

Осылайша, біртіндеп сіздің банктермен қарым-
қатынастарыңыздың тарихы, былайша айтқанда, 
несиелік тарихыңыз қалыптасады. Бұл – сіздің 
беделіңіздің аса маңызды (алайда жалғыз бұл 
емес) құрамдас бөлігі.

Бедел жылдар бойы қалыптасып отырады. 
Алайда оны бір-ақ күнде жəне біржолата жойып 
жіберуге болады, яғни, «қирату оңай – жасау қиын». 
Несиені қайтармау, пайыздарды төлеуді кешіктіру, 
жəне тіпті сіздің банкпен жасасқан келісімшарттың 
қаржылық емес шарттарын орындамауыңыз 
сіздің жақсы атыңызға кір келтіріп жəне қарыздық 
қаржыландыруға қол жеткізу мүмкіндігінен айырып, 

Лизинг
Это форма аренды основных средств, по-

лучение имущества в пользование. Это финан-
совый инструмент, позволяющий предприяти-
ям приобретать и обновлять основные фонды 
для осуществления предпринимательской дея-
тельности. По сути, лизинг - это долгосрочная 
аренда имущества с последующим правом вы-
купа. Имущество остается в собственности ли-
зинговой компании на весь срок лизинга. Пред-
метом лизинга могут быть здания, сооружения, 
машины, оборудование, инвентарь, транспорт-
ные средства и любые другие основные сред-
ства, используемые в предпринимательских 
целях. 

Лизинговая компания по заявке лизингополу-
чателя, после заключения договора, и, как прави-
ло, получения авансового платежа, приобрета-
ет предмет лизинга (автомобиль, оборудование, 
здание/сооружение) и передает его во временное 
пользование лизингополучателю. 

Коммерческий кредит
Кредит, предоставляемый в товарной форме 

продавцом покупателю в виде отсрочки платежа 
за проданные товары.

Как получить банковский кредит
Почему работать с банками нужно начинать 

как можно раньше?
Выбор банка, способного стать надежным 

банком-партнером – одно из ключевых решений 
в жизни каждого предпринимателя.

По своей значимости выбор банка сопоста-
вим с выбором будущего супруга или супруги. 
Именно он во многом определит контуры вашего 
бизнеса на ближайшие годы. Именно от него бу-
дут зависеть ваши будущие успехи или неудачи. 

Если кто-то хочет на вас жениться или выйти 
замуж – это большой кредит доверия. Точно так 
же получение кредита в банке – это тест на зре-
лость, причем зрелость не только вашего пред-
приятия, но и лично вас как предпринимателя. 
Для ваших партнеров и поставщиков – это важ-
ный сигнал о хорошей оценке вашей репутации. 
Следующим таким сигналом станет ваша безуко-
ризненная платежная дисциплина. Своевремен-
ная уплата процентов, возврат долга и получе-
ние нового кредита постепенно открывают вам и 
вашему бизнесу дорогу к новым возможностям.

Так, шаг за шагом формируется история ва-
ших взаимоотношений с банками – так называ-
емая кредитная история. Это очень важная (но 
не единственная) составная часть вашей репу-
тации.

Репутация создается годами. Но разрушить 
ее можно за один день и навсегда – как говорит-
ся, «ломать – не строить». Невозврат кредита, за-
держки в уплате процентов и даже ваша необяза-
тельность в исполнении нефинансовых условий 
договора с банком перечеркнут ваше доброе имя 
и надолго отбросят вас в «каменный век» бизне-
са, закрыв доступ к заемному финансированию.
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сізді бизнестің «тас ғасырына» ұзақ уақытқа кері 
ысырып тастайды.

Банктермен байланысты несие қажет бола-
тын уақыттан неғұрлым ерте орнатқан жөн бола-
ды. Бұл, əсіресе, банк үшін сипаттамалары аса 
көріксіз болып келетін шағын бизнес үшін маңызды. 
Оның үстіне шағын кəсіпкердің қолында банк-
ке ұсынатын қомақты кепілі де бола бермейді. Бұл 
жағдайда банк сізге несиені сіздің іскерлік жəне жеке 
қасиеттеріңізді кепіл етумен ұсынатын болар. Алай-
да олардың бар екендігін дəлелдеу жəне жақсы бе-
делге ие болу – бір күннің шаруасы емес. Егер сіз 
банктен ешқашан несие алып көрмеген болсаңыз, 
мынадай кеңеске құлақ асыңыз: аз нəрседен бастап 
жəне мүмкіндігінше ертерек əрекет ете бастаңыз. 
Сіздің банкпен табысты қарым-қатынастарыңыздың 
тарихы алғашқы несиені алғанға дейіннен көп уақыт 
бұрын басталуы мүмкін.

Өзіңізге ұнаған банкте шот ашу арқылы сіз банк-
ке сіздің төлемдеріңіздің бүкіл тарихын көрсету 
мүмкіндігіне ие боласыз. Белгілі бір уақыт бойы 
банк сіздің шотыңызға түсіп жатқан түсімдердің ста-
тистикасын жинақтап, сол арқылы солардың даму-
ын көріп, қаржы көздерін түсініп, маусымдылығына 
баға беріп, сіздің бизнесіңіздің көлемі мен келешегі 
туралы жанама қорытынды жасауы мүмкін. Сіздің 
есепшілеріңіз банкпен қашықтан жұмыс жүргізу 
тəжірибесіне сай жəне кеңседен шықпай-ақ, 
«банк-клиент» жүйесі арқылы шот бойынша үзінді 
көшірмелерді алып отыру мүмкіндігіне ие болады.

Мүмкін, біраз уақыт өткеннен кейін банк сізге 
қайсыбір несиелік құрал қолдануға ұсыныс жасайтын 
болар. Мысалы, овердрафт алу – сіздің шотыңызда 
қалған қаржыдан асып түсетін қаржы көлемінде 
төлемдерді төлеп, қарызыңызды бір немесе бірнеше 
күндер ішінде түсуге тиісті төлемдердің көмегімен 
өтеу мүмкіндігі. Сондай- ақ, факторинг қызметін пай-
далану, яғни белгілі бір төлем үшін келісім бойын-
ша сізге мерзімін кейін шегерумен төлеп отыратын 
сіздің тұрақты клиенттеріңіздің қарыздарын өтеп 
отыру. Бұл сізге ақшаны айналымға тез қайтаруға 
мүмкіндік береді жəне жұмыс тиімділігін арттырады.

Тағы бір маңызды нəрсе, сіз банкке алғаш рет 
келгеннің өзінде ол сіз үшін тегін кеңес берушіге ай-
налуы мүмкін. Банктер экономиканың түрлі сек-
торларында жұмыс істейтін кəсіпорындардың 
қызметімен жақсы таныс. Жəне де көптеген кеңес 
беру компанияларына қарағанда банк өзінің берген 
кеңестерінің ақырғы нəтижесіне мүдделі болады – 
сіздің бизнесіңіздің экономикалық тиімділігінің артуы 
несиені қайтару мүмкіндігіне де септігін тигізеді.

Біраз уақыт өткеннен кейін сіз өзіңіздің алғашқы 
«нағыз» несиеңізді алып көруіңізге болады. Мұны 
кез келген жағдайда тіпті сізге əзірше ақша қажет 
болмаса да жасап көргеніңіз жөн. Алғашқы несиеңіз 
шағын ғана болсын. Нəтижесінде сіз бүкіл несиелік 
процесті бастан аяғына дейін өту арқылы пайдалы 
тəжірибеге ие боласыз.

Сəтсіздікке ұшыраған жағдайда сіз өзіңіздің 
банк үшін тартымсыз болуыңыздың себебін түсінетін 
боласыз. Банк белгілеген кемшіліктер қандай да бір 
сыртқы жəне уақытша жағдайларға байланысты бо-

Связи с банками нужно устанавливать за-
долго до того, как вам понадобится кредит. Это 
особенно важно для малого бизнеса, характери-
стики которого не всегда являются привлекатель-
ными для банка. Да и хорошими залогами ма-
лый предприниматель редко может похвастать. В 
этом случае банк скорее выдаст вам кредит под 
ваши деловые и личные качества. Но доказать их 
наличие и получить хорошую репутацию – дело 
не одного дня. Если вы никогда не брали банков-
ские кредиты – воспользуйтесь советом: начи-
найте с малого и как можно раньше. Успешная 
история ваших взаимоотношений с банком может 
начаться задолго до получения первого кредита.

Открыв счет в понравившемся вам банке, вы 
получаете возможность показать банку всю исто-
рию ваших платежей. В течение определенного 
времени банк сможет накопить статистику посту-
плений на ваш счет – увидеть их динамику, по-
нять источники, оценить сезонность, сделать кос-
венные выводы о размере и перспективах ваше-
го бизнеса. Ваши бухгалтера смогут получить 
практику удаленной работы с банком – проводить 
платежи и получать выписки по счету, не выходя 
из офиса, с помощью системы «банк-клиент».

Возможно, что через некоторое время банк 
сам предложит вам воспользоваться каким-либо 
кредитным инструментом. Например, получить 
овердрафт – возможность осуществлять пла-
тежи в размере, превышающем остаток на ва-
шем счете, с погашением вашего долга за счет 
поступлений, ожидаемых в течение дня или че-
рез несколько дней. Либо воспользоваться услу-
гами факторинга, т.е. за определенную плату по-
гашать долги ваших постоянных покупателей, ко-
торые по договоренности с вами платят с отсроч-
кой. Это поможет вам быстрее возвращать день-
ги в оборот и повысит эффективность работы.

Немаловажно, что банк может стать для вас 
хорошим бесплатным консультантом, даже если 
вы обратились в него впервые. Банки хорошо 
знакомы с деятельностью предприятий, работа-
ющих в самых разных секторах экономики. И при 
этом, в отличие от многочисленных консультаци-
онных компаний, банк напрямую заинтересован 
в конечном результате своих консультаций – в 
результате повышения экономической эффек-
тивности вашего бизнеса увеличивается вероят-
ность возврата кредита.

Через некоторое время вы сможете попробо-
вать получить ваш первый «настоящий» кредит. 
Сделайте это в любом случае – даже если день-
ги вам пока не нужны. Пусть первый кредит бу-
дет совсем небольшим. Но вы сможете получить 
ценный практический опыт, пройдя весь кредит-
ный процесс «от А до Я».

В случае неудачи вы сможете понять причи-
ну вашей непривлекательности для банка. Впол-
не возможно, что отмеченные банком недостат-
ки вызваны чем-то внешним и временным. На-
пример, причиной отказа в кредите может стать 
небрежно подготовленная вами документация, 
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луы мүмкін. Мысалы, несиені беруден бас тарту 
себебіне сіздің бизнесіңіздің жағдайы мен оны да-
мыту келешегін көрсететін өзіңіздің сауатсыз түрде 
əзірлеген құжаттарыңыз жатуы мүмкін. Мұндай 
жағдайда сіз қателеріңізді түзетіп артынша тура сол 
банкіден несие алуыңызға болады.

Бұған қоса сіз өз қызметкерлеріңіздің – 
есепшілер, бюджеттік жұмыскерлердің жұмысын 
жан-жақты жəне біршама əділ бағалап жəне, қажет 
болған жағдайда, керекті кадрлық шешімдерді 
қабылдай аласыз, бұл өте маңызды.

Қызықты жағдай, несиені ол сізге қажет емес 
жағдайда алу оңайға түседі. Банкирлердің ара-
сында мынадай мақал бар: «Сізге ақшаның керек 
емес екендігін дəлелдеңіз. Сол кезде мен ақшаны 
Сізге ұсынатын боламын». Мұндай жағдайда сіз 
жақсы шарттарға ие болып, өзі «кенеттен» қажет 
болып қалуы мүмкін несиелік лимитті ала аласыз, 
жəне сөйтіп өз несиелік тарихыңызды толықтыра 
бастауыңызға болады. 

Сондықтан, банктермен жұмысты «аз мөлшерде 
ақша алудан» жəне несие сізге шұғыл қажет бола-
тын сатыға дейін жеткізбей-ақ, алдын ала бастаған 
жөн. Банк үшін сіздің бизнесіңіз айдан анық, ал 
білікті банк маманы сізге ақшаның қаншалықты 
қажет екендігін тез бағалай алады. Банкке (оның 
үстіне сізді танымайтын банкке) «шұғыл жағдайда» 
келумен сіз ыңғайлы несиелендіру шарттары-
на қол жеткізе алмайсыз. Оның үстіне, жағдайдың 
«шұғылдық» сипатқа ие болуының өзі – бұл банкир 
үшін қарызгердің сенімсіздігін тудыратын «қызыл 
жалау» болып табылады.

Есіңізде болсын, несиелерді «аялдамаларда» 
ұсыну заманы артта қалған. Қазір өзіндік ережелері 
бар қатынастар дəуірі басталды. Бұл ережелер 
түсінікті, қарапайым жəне əділ болып табылады. 
Жəне оларды білген жөн. Бұл бөлімде біз сізге бан-
ктермен жұмыс жүргізуге, несие алуға көмектесетін 
жəне, біздің сенуімізше сізді осы бір қиын істегі, тіпті 
былайша айтқанда, сіз бен банктің арасындағы 
серіктестіктікті орнату өнерінде шалағайлық 
əрекеттерден қорғайтын практикалық кеңестерді бе-
руге тырысамыз. Былайша айтқанда: өнерде. Сізбен 
банк арасындағы серікьтестікті қалыптастыру өнері - 
өте ерекше «қоян мен айдаһардың серіктестігіндей». 

Банк несиесі не үшін қажет?

отражающая состояние и перспективы разви-
тия вашего бизнеса. В таком случае вы сможе-
те провести «работу над ошибками» и, исправив 
свои промахи, впоследствии получить кредит в 
том же самом банке.

Дополнительно вы сможете получить сто-
роннюю и достаточно объективную оценку рабо-
ты ваших сотрудников – бухгалтеров, бюджетни-
ков и, в случае необходимости, принять нужные 
кадровые решения, что достаточно важно.

Как это ни парадоксально, кредит про-
ще получить именно тогда, когда он вам не ну-
жен. Среди банкиров ходит поговорка: «Дока-
жите, что Вам деньги не нужны. Тогда я их Вам 
дам». В такой ситуации вы наверняка сможете 
выторговать хорошие условия, получить кредит-
ный лимит, который может «неожиданно» при-
годиться, и начать нарабатывать вашу кредит-
ную историю.

Поэтому старайтесь начинать работать с 
банками заблаговременно, «на малых оборо-
тах» и не доводить бизнес до той стадии, ког-
да вам будет «срочно нужен кредит». Для бан-
ка ваш бизнес достаточно понятен, и грамотный 
банкир сможет быстро оценить, насколько силь-
но вам нужны деньги. Придя в банк (а тем бо-
лее – в банк, который вас не знает) в «экстрен-
ной ситуации», комфортных условий кредитова-
ния вы уже не получите. Более того, «авраль-
ность» ситуации сама по себе – это своего рода 
«красный флажок» для банкира, косвенно сви-
детельствующий о возможной ненадежности за-
емщика.

Помните, что времена выдачи кредитов «на 
остановках» давно прошли. Настала эпоха ци-
вилизованных кредитных отношений, у которых 
есть свои правила. Эти правила достаточно по-
нятны, просты и справедливы. И их нужно знать. 
В этой главе мы дадим вам некоторые практи-
ческие советы, которые помогут вам в работе с 
банками, в получении кредита и, как мы надеем-
ся, оградят вас от опрометчивых шагов в этом 
непростом деле. Скажем более: в искусстве. 
В искусстве выстраивания партнерства между 
вами и банком – очень своеобразного «партнер-
ства кролика и удава».

Для чего нужен банковский кредит?
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Банк қаржыландыруының басты шарттарының 
бірі – несие қорларының ақылығы. Несие бойынша 
сыйақы – банк табысының негізгі көзі. Банктердің 
несиелендіруді қалайтын себебі сол, бұл олардың 
бизнесі болып табылады. Алайда несиені алу үшін 
адамдар банктердің алдында кезекке тұрады, 
сол несие неге соншалықты қажет? Олар несиені 
пайдаланғаны үшін пайыз түріндегі қомақты 
ақшаны төлеуге даяр болатындай несие соншама 
несімен бағалы?

Бір қарағанда қарапайым болып көрінетін 
бұл сұрақтарға жауап берместен бұрын банктер 
ұсынатын несиелердің екі түрін анықтап алған жөн. 

Банктердің барлық ипотекалық несиелері, 
автонесиелері жəне «тұтынушылық несиелері», 
негізінде, тұтынушылық мақстаттарға арналған не-
сиелер болып табылады.

Тұтынушылық мақсаттарға арналған несие 
дегеніміз – бұл сіздің жеке тұтыну қажеттіліктеріңізді 
қанағаттандыруға арналған несие. Пəтер, көлік, 
тұрмыстық техника, теңіз жағалауында дем алу 
үшін жолдама сатып алу – бұл өздерін несие 
арқылы қаржыландыруға болатын шығындардың 
шағын ғана тізімі. Тұтынушылық несиенің 
арқасында сіз артынша өзінің толық құны үшін 
бірден төлей алатындай жағдайға жеткен сəтте 
олар сізге қажет болмайтын иігіліктерге дəл қазір 
қол жеткізе аласыз. Мұндай несиені өтеудің төлем 
көзіне сіздің жеке табысыңыздың бір бөлігі (идеа-
лында – шағын бөлігі) айналады деп көзделуде.

Бизнес-мақсаттарға арналған несие – 
бұл сіздің бизнесіңізді дамытуға арналған не-
сие. Өндіріске арнап жаңа жабдықты, панажай-
ларды, шикізатты, қайта сатуға арнап тауарлар-
ды сатып алу – осының барлығы бизнесіңіздің 
құрамдас бөліктері, жəне олар несиенің есебінен 
қаржыландырылуы мүмкін.

Мынаны айта кеткен маңызды, бизнестің 
өзге түрлеріне қарағанда шағын кəсіпкерлік 
тығыз айқасып жатқан жəне өзара байланысқан 
«кəсіпкерлік» жəне «жеке» категориялармен си-
патталады. Бұл, егер сіз жеке кəсіпкер болып 
табылсаңыз немесе шаруа қожалығын жүргізіп 
отырсаңыз, айрықша айқын түрде байқалады. 
Бизнестің қалыптасу кезеңінде сіздің тұрғын 
үйіңіз сізге кеңсе немесе қойма қызметін атқарып, 
ұялы телефоныңыз жеке, сондай-ақ кəсіпкерлік 
мақсатта пайдаланылып отыруы мүмкін, ал та-
уарларды немесе ауылшаруашылық өнімдерін са-
тудан түскен түсім сіздің отбасыңызды асырап от-
ыруы мүмкін. Алайда тəжірибелі жəне сауатты 
кəсіпкер «кəсіпорынның мүлкі» мен жеке мүлкінің 
есебін, «кəсіпкерлік табыс» пен жеке табыстың 
есебін бөліп жүргізеді.

Сол себептен біз бұдан əрі қарай жеке 
қаржының түрлі аспектілерін, соның ішінде 
тұтынушылық несиені зерттеуге тоқталмай, 
бизнес-мақсаттарға арналған несиелерге көңіл 
бөлетін боламыз.

Несиенің экономикалық мəнін түсіну үшін, 
алғашында «несиелік иықтың» қарапайым 
тұжырымдамасын қарастырып кеткен 

Одно из главных условий банковского фи-
нансирования – платность кредитных ресурсов. 
Вознаграждение по кредитам – основная статья 
доходов банка. Банки хотят кредитовать хотя 
бы потому, что это их бизнес. Но почему кредит 
настолько необходим, что люди выстраиваются 
в очереди у банков? Почему кредит настолько 
ценен, что они готовы платить за пользование 
кредитом немалые деньги в виде процентов?

Прежде чем ответить на эти, на первый 
взгляд, простые вопросы, давайте четко разгра-
ничим два принципиально разных вида креди-
тов, предоставляемых банками.

Все ипотечные кредиты, автокредиты и соб-
ственно «потребительские кредиты» банков по 
своей сути являются кредитами на потреби-
тельские цели.

Кредит на потребительские цели – это 
кредит для удовлетворения ваших личных по-
требностей. Покупка квартиры, машины, быто-
вой техники, путевки на отдых у моря – вот да-
леко неполный перечень расходов, которые мо-
гут быть профинансированы за счет кредита. 
Благодаря потребительскому кредиту вы може-
те сейчас получить те блага, которые могут ока-
заться вам совсем ненужными к тому моменту, 
когда вы сможете сразу заплатить за них пол-
ную стоимость. Предполагается, что источни-
ком погашения такого кредита будет служить 
какая-то (в идеале – небольшая) часть ваших 
личных доходов.

Кредит на бизнес-цели – это кредит на 
развитие вашего бизнеса. Покупка нового обо-
рудования, помещений, сырья для производ-
ства, товаров для перепродажи – все это со-
ставляющие вашего бизнеса, и они могут быть 
профинансированы за счет кредитов.

Важно отметить, что именно малый бизнес, 
как никакой другой, характеризуется тесно пе-
реплетенными и взаимосвязанными «предпри-
нимательскими» и «личными» категориями. 
Особенно ярко это проявляется, если вы явля-
етесь индивидуальным предпринимателем или 
ведете крестьянское хозяйство. В период ста-
новления бизнеса ваше жилье может с успехом 
служить вам офисом или складом, мобильный 
телефон – использоваться как в личных, так 
и в предпринимательских целях, а выручка от 
продажи товаров или сельхозпродукции – кор-
мить вашу семью. Однако опытный и грамот-
ный предприниматель всегда ведет раздельный 
учет «имущества предприятия» и личного иму-
щества, «предпринимательского дохода» и до-
хода личного.

Поэтому далее мы не будем обсуждать раз-
личные аспекты личных финансов, включая 
потребительский кредит, а сосредоточимся на 
кредитах для бизнес-целей.

Для понимания экономической сути креди-
та в первом приближении достаточно рассмо-
треть простую концепцию «кредитного плеча». 
Предположим, что ваш бизнес потребовал вло-
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жеткілікті. Сіздің бизнесіңіз көлемі 100 теңге өз 
қаражатыңыздың салымдарын қажет етті делік, бұл 
сізге 50 теңге табуға мүмкіндік береді. Кəсіпорынға 
қосымша тағы 100 теңге несиелік қаражатты са-
лымдаумен сіз 50 теңге қосымша табысқа ие бола-
сыз деп болжауға болады. Осы қосымша табыстың 
бір бөлігін банкіге пайыз түрінде төлеумен сіз 
салымдаған өз ақшаңызға 100 теңгеге қарсы 50 
емес 80 теңге көбірек қайтарымға ие боласыз:

Банктің негізгі бизнесі – несиелендіру, ал негізгі 
табыс көзі – пайыздық маржа.

Банктер халықтың жəне кəсіпорындардың 
уақытша бос ақшасын белгілі бір пайызбен тартып оты-
рады. Пайыздың мөлшерлемесі көптеген факторларға 
байланысты болып келеді, олардың ішіндегі негізгісі - 
мерзім. Келісімшартта бекітілген мерзім аяқталғаннан 
кейін банк ақшаны соның иеленушісіне қайтарып бе-
руге міндетті. Қатыстырылған қаражаттың есебінен 
банктер өз қарызгерлерін несиелендіріп отырады. 
Қалыпты саясат шамамен алғанда қаражаттарды тар-
ту мерзіміне сəйкес келетін мерзімге, алайда одан 
жоғары пайызбен несиелендіруден құралады. Осы-
лайша пайыздық маржа қалыптасады. Жəне бұл мар-
жа, əдетте, сондай бір елеулі болып табылмайды. 
Бұл жағдайда банктер өздері ұсынған несиелердің 
қайтарылмау тəуекелдерін түгелдей өздеріне 
қабылдап алады жəне салымшының алдында өз мүлкі 
бойынша жауапты болады.

Сол себептен банк өздерін кері қайтарып ала 
алмаған дұрыс берілмеген несиелердің аздаған 
мөлшерінің өзі соның қызметінің тиімділігін едəуір 
төмендетіп, залалдарға, ал кейде тіпті банкроттыққа 
əкеп соқтыруы мүмкін. 

Осылайша, несиені қатыстыру капиталыңыздың 
табыстылығын арттыруға мүмкіндік береді. Оны 
қатыстырылып отырған несиенің көлемін көбейте бе-
румен қанша мөлшерге болсын арттыра беруге бо-
лады деген жалған көзқарас қалыптасады. Алайда 
шындығында бұл басқаша.

Біріншіден, жалпы жағдайда салымдар көлемінің 
артуы табыстың соған пропорционал түрде көбеюіне 
əкелмейді – əрбір қосымша салымдаған 100 теңгеге 
қатысты табыс азайып отырады.

жений ваших собственных денег в сумме 100 
тенге и это позволяет вам заработать 50 тен-
ге. Можно предположить, что, вложив в пред-
приятие дополнительно 100 тенге кредитных 
средств, вы получите дополнительный доход в 
50 тенге. Заплатив часть этого дополнительно-
го дохода банку в виде процентов, вы получаете 
существенно большую отдачу – уже не 50, а 80 
тенге против вложенных 100 тенге ваших денег:

Основной бизнес банка – кредитование, а 
главный источник дохода – процентная маржа.

Банки привлекают временно свободные 
деньги населения и предприятий под определен-
ный процент. Ставка процента зависит от многих 
факторов, основным из которых является срок. 
По истечении установленного договором сро-
ка банк обязан возвратить деньги их владель-
цу. За счет привлеченных средств банки креди-
туют своих заемщиков. Нормальная практика 
состоит в кредитовании на срок, примерно со-
ответствующий сроку привлечения средств, но 
под более высокий процент. Так формируется 
процентная маржа. И маржа эта, как правило, 
не так уж значительна. При этом банки прини-
мают на себя все риски невозврата выданных 
ими кредитов и отвечают перед вкладчиками 
всем своим имуществом.

Поэтому даже небольшое количество не-
правильно выданных кредитов, возврата кото-
рых банк не смог добиться, может сильно сни-
зить эффективность его деятельности, приве-
сти к убыткам, а иногда и к банкротству.

Таким образом, привлечение кредита по-
зволяет увеличить доходность вашего капита-
ла. Создается иллюзия, что ее можно сделать 
сколь угодно высокой, постоянно увеличивая 
объем привлекаемых кредитов. Однако на са-
мом деле это не так.

Во-первых, в общем случае рост объема 
вложений не приводит к пропорциональному 
росту доходов – доход на каждые дополнитель-
ные 100 тенге вложений будет снижаться.

Несиелік иықсыз:
Без кредитного плеча:

Салымдар
Вложения

Табыс
Доход

Капиталға қатысты 
Доходность на капитал

100 теңге – Сіздің меншікті қаражаттарыңыз
100 тенге – Ваши собственные средства

50 теңге
50 тенге

50 теңге / 100 теңге = 50%
50 тенге / 100 тенге = 50%

Несиелік иықпен:
С кредитным плечом:

Салымдар
Вложения

Табысы
Доходы

Капиталға қатысты
Доходность на капитал

100 теңге – Сіздің меншікті қаражаттарыңыз
100 тенге – Ваши собственные средства

     50 тенге
  + 50 тенге
= 100 тенге
пайыздарын.
минус проценты:

80 теңге / 100 теңге = 80%
80 тенге / 100 тенге = 80%

100 теңге – банк несиесі
100 тенге – кредит банка

  – 20 тенге
=   80 тенге
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Екіншіден, несиелік иықтың тəуекелі бизнестің 
тəуекелін арттырады, жəне соның белгілі бір деңгейіне 
жеткен кезде банк сіздің кəсіпорныңызды одан əрі 
несиелендіруді тоқтатады.

Соңында, сіздің кəсіпорныңызды банктің 
несиелендіру ниетінің бар-жоғына байланыссыз 
сіздің былайша айтқанда «тежегішіңіз» жұмыс істеп 
тұруы тиіс. Несие алған жағдайда сіз өз ақшаңыз 
бен беделіңізді ғана емес, сондай-ақ өздерін қалай 
болғанда да қайтаруыңызға тура келетін бөтен 
біреудің ақшасын қауіп-қатерге тігесіз.

Əрдайым есіңізде болсын: бөтен біреудің 
ақшасынан айырылғаннан жаман ешнəрсе жоқ. Сол 
себептен банктермен жұмысты неғұрлым ерте бастан 
жəне сомасы шағын несиелерден бастағаныңыз жөн.

Банкті қалай дұрыс таңдаған жөн 
Ең алдымен, банкті іздестірудің ең қате так-

тикасы жайлы айта кетейік, мұндай тактикаға бан-
ктерге ең аз пайыздық мөлшерлемемен кепілді ең 
жоғары өлшерде бағалауды іздестіру мақсатымен 
телефон шалу. Кітаптың авторлары əртүрлі банктер-
де өп жыл бойы жұмыс істеу тəжірибесіне ие. Жəне 
біздің практикалық тəжірибеге негізделген терең 
сеніміміз бойынша сенімді қарызгерлерді пайыздық 
мөлшерлеме аз қызықтырады. 

Ойлап көріңізші: пайыздық мөлшерлеме, 
кепілдің мерзімі мен құны келісімшартта небəрі 
үш тармақты алып жатыр. Алайда ең қарапайым 
келісімшарттың өзі бірнеше парақтан құралады. 
Жəне сол парақтарда сіз үшін алдыңғыларынан 
анағұрлым маңызды жəне тіпті шешуші болып 
келетін шарттар көрсетілуі мүмкін.

Біріншіден, несиелендірудің шарттарын теле-
фон арқылы талқылауға болмайды. Бірде-бір дені 
сау банк қарызгерді көрместен жəне оның бизнесін 
түсінбестен қандай да бір шарттарды ешқашан 
айтпайды.Əрі кеткенде телефон арқылы сіз рес-
ми «шеңберлік шарттармен» танысасыз, оларды 
банктің сайтынан да көруге болады емес пе. 

Сəтсіз жағдайда сізді кез келген сылтаумен жа-
уап беруден ресми түрде бас тарту күтіп тұрады, 
оның нақты себебі – банктің өз уақытын көрінбейтін 
клиентке шығындағысы келмеуі. Егер өмірлік серігін 
таңдаумен салыстыруды жалғастыратын болсақ, 

Во-вторых, рост кредитного плеча увеличива-
ет риски бизнеса, и по достижении определенно-
го его уровня банк просто прекратит дальнейшее 
кредитование вашего предприятия.

И, наконец, независимо от желания банка 
кредитовать или не кредитовать ваше предпри-
ятие, у вас тоже должен работать своего рода 
«стоп-кран». Получив кредит, вы рискуете уже 
не только своими деньгами и репутацией, но и 
чужими деньгами, которые так или иначе вам 
придется возвращать.

Всегда помните: нет ничего хуже, чем поте-
рять чужие деньги. Поэтому работу с банками 
начинайте как можно раньше и с небольших по 
сумме кредитов.

Как правильно выбрать банк
Сначала – о самой неправильной тактике по-

иска банка, каковой является обзвон на предмет 
поиска минимальной процентной ставки и мак-
симальной оценки залога. Авторы книги име-
ют многолетний опыт работы в разных банках. И 
наше глубокое убеждение, основанное на прак-
тическом опыте, состоит в том, что надежных за-
емщиков процентная ставка как таковая интере-
сует мало.

Подумайте: процентная ставка, срок и сто-
имость залога занимают всего три пункта в до-
говоре. Однако даже самый простой кредитный 
договор содержит несколько страниц. И на этих 
страницах могут быть более важные и даже ре-
шающие для вас условия.

Во-первых, условия кредитования нельзя 
обсуждать по телефону. Ни один здравомысля-
щий банк никогда не озвучит какие бы то ни было 
условия, не увидев заемщика и не поняв его биз-
нес. В лучшем случае по телефону вы получите 
формальные «рамочные условия», которые с та-
ким же успехом можно увидеть на сайте банка.

В худшем случае вас ожидает формальный 
отказ по любому найденному поводу, реальная 
причина которого – нежелание банка тратить 
время на клиента-невидимку. Если продолжить 
аналогию с выбором спутника жизни, согласи-
тесь, что предметный разговор начнется не рань-
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тақырыпқа байланысты əңгіме сіздің алғашқы 
кездесуіңіз болған кезде ғана басталады емес пе. 
Банкирлермен көзбе-көз түрде кездесіп отыру ке-
рек. Қазақстанда барлығы 38 банк жұмыс істейді. 
Уақытыңызды жұмсап солардың неғұрлым көбірек 
санымен келіссөздерді жүргізуден жалықпаңыз. 
Алғашқы кездесулердің нəтижелерінен-ақ сіз 
шеңберді 3-4 банкке дейін тарылтасыз, бұл банктер-
мен сіз өзіңізді ыңғайлы күйде сезінетін боласыз – 
сол жеткілікті.

Өздерінен несие алу оңай болатын банктерге 
бірден бас салмаңыз. Əдетте, несиелендіру туралы 
шешімді қабылдаудағы жеңілдік сіздің бизнесіңіздің 
төбесінен қара бұлт төнген кезде қабылданатын 
шаралардың қаталдығымен өтеліп отырады. 

Географиялық жақындығын ескеріп отырыңыз 
– бəрінен де жергілікті банктермен немесе ірі 
банктердің жергілікті филиалдарымен жұмыс 
істеп отырған ыңғайлы, себебі олар жергілікті 
ерекшеліктерді жақсы біледі.

Екіншіден, алғашқы кездесулер барысын-
да банктің қаржыландырудың нақты шарттарын 
хабарламауының мүмкін екендігіне даяр болыңыз. 
Əдетте, оларды əзірлеу уақытты қажет етеді жəне 
банктің сіздің бизнесіңізді талдау нəтижелеріне бай-
ланысты болады. Бұл ретте банк сіздің экономикаңыз 
бен қаржыңызды ғана зерттеумен шектелмейді. 
Ол нарықтың жағдайына, сіздің беделіңізге, қарсы 
агенттермен қатынастарыңызға жəне тіпті сіздің 
мінезіңізге баға береді. Кез келген банк үшін 
келешегі бар нарықта, алайда өзін алдын-ала бол-
жап білу мүмкін емес немесе жауапсыз қарызгермен 
жұмыс істеуден гөрі, қиын нарықта саналы адамдар-
мен жұмыс істеген тиімді. Сол себептен кездесуге 
даярланып келуге жəне өзіңізді өте адал жəне ашық 
ұстауға тырысыңыз.

Егер сіз бір нəрсеге күмəндансаңыз, шынын 
айтқан дұрыс. Банкті клиенттің ашықтығынан басқа 
ешнəрсе соншалықты қатты сендіре алмайды.

Банк қызметкерлерін ешқашан кемсітуге бол-
майды. Олар тек қаржы мен экономиканы ғана 
білетін маман емес, жан-жақты білімі бар білікті 
адамдар. Банк қызметкерлері барлық нарықтар мен 
өнеркəсіптерді біледі, нарықтағы елеулі ойыншы-
ларды жақсы біледі, тіпті олардың көпшілігімен жеке 
таныс болады, технологияларды жақсы біледі неме-
се, жақсы сарапшыларды тартып отыру мұмкіндігіне 
ие. Жəне көп жағдайда дəл осы банктің несие ма-
мандары өз мансаптарын несиелендірілетін 
компаниялардың қаржы директорлары ретінде 
жалғастырып жатады.

Банктің жас несие маманына ешқашан да 
асқақтап қарамаңыз. Сіз өзіңіздің болашақ қаржы 
директорыңызбен сөйлесіп тұрғаныңыз əбден 
мүмкін.

Банктің сайтын қарап шығуды ұмытпаңыз. Сіздің 
өзіңіз үшін маңызды ақпарат алуыңызбен қатар (мы-
салы, несиелендіру шарттары мен қажет етілетін 
құжаттардың құрамы туралы) банк туралы хабардар 
болуыңыз жағымды əсерін тигізетін болады.

Үшіншіден, кездесуге алдын-ала дайындал-
ған құжаттармен барған жөн. Қазақстанда қарыз 

ше, чем состоится ваша первая встреча. С банки-
рами надо встречаться лично. В Казахстане ра-
ботает всего 38 банков. Не поленитесь потратить 
время и начать переговоры с как можно большим 
их числом. Наверняка уже по результатам пер-
вых встреч вы сможете сузить круг до 3-4 банков, 
с которыми почувствуете комфорт, – этого впол-
не достаточно.

Не бросайтесь в первую очередь к банкам, 
где получить кредит легче всего. Как правило, 
легкость в принятии решения о кредитовании 
компенсируется жесткостью мер, когда для ва-
шего бизнеса наступают трудные времена.

Принимайте во внимание соображения гео-
графической близости – удобнее всего работать 
с местными банками или с местными филиала-
ми крупных банков, поскольку они хорошо знают 
местную специфику.

Во-вторых, будьте готовы к тому, что на пер-
вых встречах банк может не озвучить конкретные 
условия финансирования. Как правило, их выра-
ботка требует времени и зависит от результатов 
анализа вашего бизнеса, который будет прово-
дить банк. При этом банк будет изучать не только 
вашу экономику и финансы. Он будет оценивать 
состояние рынка, вашу репутацию, отношения 
с контрагентами и даже ваш характер. Любому 
банку лучше работать с адекватными людьми на 
трудном рынке, нежели на перспективном рын-
ке, но с непредсказуемым или необязательным 
заемщиком. Поэтому постарайтесь приходить на 
встречу подготовленным и вести себя предельно 
честно и открыто.

Если вы в чем-то сомневаетесь, лучше гово-
рить правду. Ничто так не подкупает банк, как от-
крытость клиента.

Никогда нельзя недооценивать банковских 
работников. Они достаточно продви нутые люди и 
хорошо разбираются не только в финансах и эко-
номике. Банкиры знают все рынки и индустрии, 
всех значимых игроков, многих из них – лично, 
неплохо разбираются в технологиях либо име-
ют возможность привлечь хороших экспертов. И 
очень часто именно банковские кредитные спе-
циалисты продолжают свою карьеру в качестве 
финансовых директоров кредитуемых компаний.

Никогда не смотрите свысока на «молодого-
зеленого» кредитного специалиста банка. Впол-
не возможно, что вы разговариваете со своим бу-
дущим финансовым директором.

Не забудьте посмотреть сайт банка. Поми-
мо того, что вы получите важную для вас инфор-
мацию (например, об условиях кредитования и 
составе требуемых документов), ваша осведом-
ленность о банке произведет положительный эф-
фект.

В-третьих, на встречу желательно идти с 
уже подготовленными документами. В Казах-
стане существуют обязательные требования к 
составу документов, которые банки обязаны по-
лучать от заемщиков и помещать в кредитные 
досье. Их устанавливает Агентство Республики 
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алушылардан алынатын жəне несиелік жеке 
іске қосылатын құжат тізімдеріне қойылатын ар-
найы талаптар бар. Ол талаптарды Қазақстан 
Республикасының қаржы нарығын реттеу агенттігі 
(ҚҚА) орнатады. 

Сонымен қатар, əр банктің құжаттарды 
рəсімдеуге қатысты қоятын өзінің қосымша та-
лаптары болуы мүмкін. Алайда тұтастай алғанда 
қажет етілетін құжаттардың тізімі қалыпты болып 
келеді. Оған өзіңізде əрдайым болатын (мыса-
лы, құрылтай құжаттар, қаржылық есептілік) неме-
се өздерін алу қиынға соқпайтын құжаттар (мыса-
лы, Салық комитетінің берешектің жоқ екендігі ту-
ралы анықтамасы, банктердің қарыздар бойынша 
берешектің жоқ екендігі туралы, шоттар бойынша 
айналымдардың көлемі туралы анықтамалары) не-
месе əзірленуі қиындық туғызбайтын құжаттар (мы-
салы, бизнес-жоспар) кіреді. Өзіңізбен бірге біліміңіз, 
жұмыс тəжірибеңіз туралы жəне қол жеткізген 
нəтижелеріңіз туралы мəліметтер көрсетілген 
түйіндемені əзірлеп бірге ала баруды ұмытпаңыз.

Егер сіз банк несиесін алуды жоспарласаңыз,онда 
қандай-да бір банктің несие бөлімінің бұрыңғы 
қызметшісін тауып, жұмысқа қабылдағаныңыз 
дұрыс. Оның айлығына кеткен ақшаңыз біраздан 
соң ақталады.

Төртіншіден, сізге банктің үлгілік несиелік 
келісімшартын көрсетуді өтініңіз. Сізге түсініксіз 
шарттарды, таныс емес терминдерді атап кетіңіз. 
Өз заңгеріңізден немесе банктермен жұмыс жүргізу 
тəжірибесіне ие адамнан келісімшартты қарап 
шығуын өтініңіз. Оған өз сауалдарыңызды қойыңыз.

Банктің несие бөліміне қоңырау шалыңыз. Тура 
осы сауалдарды банктің мамандарына да қойыңыз.

Қалайша «қымбат» несие тиімді болуы 
мүмкін?

Пайыздық мөлшерлеме - несиенің экономикалық 
құнын белгілейтін көрсеткіштердің бірі. Сонымен 
қатар несиенің валютасы мен мерзімі тəрізді шарт-
тар да аса маңызды рөл атқарады.

Əдетте, несиенің мерзімі неғұрлым қысқа 
болса, ол соғұрлым арзанға түседі. Алайда 
мұндай арзандылық үшін сіздің жоғары белгісіздік 
тəуекелімен есеп айырысуыңызға тура келеді. Сіз 
несиені өтеп жəне қайтадан несие алғыңыз кел-
ген жағдайда банк пайыздық мөлшерлемені көтеріп 
немесе несиені жандандырудан мүлде бас тартуы 
мүмкін. Сонымен қатар, жəне бұл ең маңыздысы, 
несиенің мерзімі соның мақсатына сай болуы 
тиіс. Егер сіз несиені қысқа мерзімді саудалық 
операцияларға арнап тартып отырған болсаңыз, 
несиені өтеу үшін сізге бірнеше ай жеткілікті бола-
ды. Сонымен қатар, өндірістік жабдықты немесе 
жылжымайтын мүлікті сатып алуға арналған несиені 
қайтару бірнеше жылды қажет ететін болады.

Мүмкіндігінше, валюталық тəуекелдерді өз 
мойныңызға артып отырмау үшін несиені өз қарсы 
агенттеріңізбен есеп айырысатын валюта түрінде 
алуға тырысыңыз. Егер сіз теңгемен есеп айыры-
сып отырсаңыз, алайда, несиені шетел валюта-
сы түрінде алуға мəжбүр болып отырсаңыз, бан-
ктен сол валютаны айырбастау (сатып алу-сату) 

Казахстан по регулированию финансового рын-
ка (АФН). Кроме того, у каждого банка могут быть 
свои дополнительные требования к оформле-
нию документации. Однако в целом список тре-
буемых документов достаточно стандартный. Он 
включает в себя документы, которые у вас всегда 
имеются в наличии (например, учредительные 
документы, финансовая отчетность) либо кото-
рые несложно получить (например, справка На-
логового комитета об отсутствии задолженности, 
справки банков об отсутствии задолженности по 
займам, о размере оборотов по счетам) или при-
готовить (бизнес-план). Не забудьте подготовить 
и взять с собой ваше резюме, содержащее све-
дения об образовании, опыте работы и достигну-
тых вами результатах.

Если вы планируете получить банковский 
кредит, постарайтесь найти и взять на работу 
бывшего сотрудника кредитного отдела какого-
либо банка. Ваши затраты на его зарплату бы-
стро окупятся.

В-четвертых, попросите, чтобы вам показа-
ли типовой кредитный договор банка. Возьмите 
его с собой, внимательно прочитайте. Отметьте 
непонятные вам условия, незнакомые термины. 
Попросите посмотреть договор вашего юриста 
или человека, имеющего опыт работы с банками. 
Задайте ему имеющиеся вопросы. Позвоните в 
кредитный отдел банка. Задайте эти же вопросы 
банковским специалистам.

Как «дорогой» кредит может быть выгод-
ным?

Процентная ставка – не единственный по-
казатель, определяющий экономическую стои-
мость кредита. Важную роль играют такие усло-
вия, как валюта и срок кредита.

Как правило, чем короче срок кредита, тем 
он дешевле. Однако за эту дешевизну вам при-
дется расплачиваться высоким риском неопреде-
ленности. После того, как вы погасите кредит и 
захотите взять новый, банк может повысить про-
центную ставку или вообще отказать в возобнов-
лении кредита. Кроме того, и это более важно, 
срок кредита должен соответствовать его цели. 
Если вы привлекаете кредит под краткосрочные 
торговые операции, для погашения кредита вам 
может оказаться вполне достаточным несколько 
месяцев. В то же время возврат кредита на по-
купку производственного оборудования или не-
движимости потребует нескольких лет.

По возможности, старайтесь брать кредит в 
той валюте, в которой вы ведете расчеты с контр-
агентами, чтобы не принимать на себя валютные 
риски. Если вы ведете расчеты в тенге, но, тем не 
менее, вынуждены взять кредит в иностранной 
валюте, узнайте в банке тарифы на конвертацию 
(покупку-продажу) этой валюты. Эти тарифы, как 
правило, не указываются в кредитном договоре 
и сильно зависят от активности работы банка на 
валютных рынках.

Другие важные ценовые условия кредит-
ного договора – разного рода комиссии. Отне-
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тарифтерін біліп алыңыз. Бұл тарифтер, əдетте, 
несиелік келісімшартта көрсетілмейді, жəне банктің 
валюталық нарықтардағы белсенді жұмысына бай-
ланысты болады.

Несиелік келісімшарттың тағы бір маңызды 
бағалық шарттары – түрлі комиссиялар. Оларға 
немқұрайлы қарамаңыз, себебі олар несиенің 
қорытынды бағасын елеулі түрде қымбаттатып 
жіберуі мүмкін. Шарттарды талқылау кезінде 
өзіңіз төлейтін комиссияларды, олардың көлемі 
мен төлеу тəртібін түгелдей атап беруді өтініңіз. 
Қаржыландыруды ұйымдастыру үшін, есепшот-
тарды ашу мен жүргізу үшін, несиелік желінің 
пайдаланылмаған лимиті үшін, мерзімінен бұрын 
өтеу үшін комиссияларға ерекше көңіл бөліңіз.

Банктің заңды сараптама жасау туралы, тек 
банк көрсеткен нақты жағдайларда ғана кепіл 
затының құнын бағалау, сақтандыру туралы та-
лабы сіздің бизнесіңіз үшін қосымша қаржылық 
жүктемеге айналуы мүмкін. Əдетте, банк ұсынып 
отырған 1-2 белгісіз компаниядан тұратын тізімі 
əңгіменің банкпен байланысты немесе іс жүзінде 
құрылған нарықтық емес компаниялары жайлы бо-
лып отырғандығының белгісі болып табылады. 

Сіздің несиелік келісімшартпен ескерілген 
қаржылық емес міндеттемелеріңізге, жəне банктің 
несиені мерзімінен бұрын талап ету немесе кепіл за-
тын сату жөніндегі құқықтарына назар аударыңыз. 
Əдетте, бұл шарттар стандартты болып табылады 
жəне банктер көп жағдайда соларды өзгертуге дейін 
барып отырады. Дегенмен де, олар өте маңызды.

Əдетте, банк сіздің былайша айтқанда «ко-
венанттарды» – шектеу шарттарын ұстанып 
отыруыңызды талап етеді, аталмыш шарттар сізді 
белгілі қаржылық көрсеткіштерді берілген шекара-
ларда ұстап отыруға міндеттейді, мүлікті банктің 
рұқсатынсыз сатуға немесе кепілге салып отыруға, 
жаңа несиелерді тартып отыруға жəне т.б. тый-
ым салады. Банк тұрғысынан алғанда бұл шарт-
тар несиені қайтару ықтималдығын арттыруға 
бағытталған. Жəне оларды сіздің тарапыңыздан 
бұзу банкке несиені мерзімінен бұрын өтеуді талап 
ету немесе кепіл затын сату құқығын береді. Екінші 
жағынан, ковенанттар сізге өз бизнесіңізді табысты 
түрде жүргізіп отыруға объективті түрде кедергі жа-
сап отыруы мүмкін. Тұтастай алып қарағанда, банк-
пен келіссөздер жүргізу өнері банктің тыныштығын 
қамтамасыз етіп жəне сізге өз бизнесіңізді алаңсыз 
жүргізіп отыруға мүмкіндік беретіндей мəміле шарт-
тарына келісуге негізделген. Сіздің кəсіпкерлік 
тəуелсіздігіңізді шектейтін банк ұсынып отырған 
жағдайлар сіз үшін қаншалықты тиімді екендігін 
ойлап көріңіз. Мысалы, сіздің шотыңыз бойынша 
белгілі түрдегі айналымдарды немесе белгілі түрдегі 
қоймалық қалдықтарды белгілі бір деңгейде ұстап 
тұру талаптары (іс жүзінде сіздің капиталыңыз ша-
мадан тыс қорларда «тоқтатылады»).

Айыппұлдар шаралардың - мөлшері мен 
төлем реттерін – асқын мөлшердегі пайыздардың, 
өсімпұлдың, айыппұлдардың көлемі мен оларды 
төлеу тəртібін қарап шығуды ұмытпаңыз. Солар 
бойынша саудаласудан қысылмаңыз. Сіз өзіңіздің 

ситесь к ним серьезно, так как они могут суще-
ственно увеличить итоговую стоимость кредита. 
При обсуждении условий попросите перечислить 
все без исключения комиссии, которые вы будете 
уплачивать, их размер и порядок уплаты. Особое 
внимание обратите на комиссии за организацию 
финансирования, за открытие и ведение счетов, 
за неиспользованный лимит кредитной линии, за 
досрочное погашение.

Дополнительной финансовой нагрузкой на 
ваш бизнес может стать требование банка о про-
ведении юридической экспертизы, оценки сто-
имости, страхования залога только в конкрет-
ных компаниях, указанных банком. Как правило, 
предлагаемый банком перечень из 1-2 неизвест-
ных компаний служит сигналом, что речь идет о 
нерыночных компаниях, связанных или де-факто 
учрежденных самим банком.

Обратите внимание на ваши нефинансовые 
обязательства, предусмотренные кредитным до-
говором, и на права банка по требованию до-
срочного возврата кредита или продажи зало-
га. Как правило, эти условия стандартны и банки 
редко идут на их изменение. Тем не менее, они 
очень важны.

Как правило, банк настаивает на соблюде-
нии вами так называемых «ковенантов» – огра-
ничительных условий, которые обязывают вас 
поддерживать определенные финансовые пока-
затели в заданных границах, запрещают прода-
вать или закладывать имущество без разреше-
ния банка, привлекать новые кредиты и др. С 
точки зрения банка, эти условия нацелены на то, 
чтобы повысить вероятность возврата кредита. И 
их нарушение с вашей стороны дает банку пра-
во досрочно затребовать погашения кредита или 
реализовать залог. С другой стороны, ковенан-
ты могут объективно препятствовать вам успеш-
но вести свой бизнес. В целом, искусство пере-
говоров с банком и состоит в том, чтобы догово-
риться о таких условиях сделки, которые обеспе-
чат банку спокойствие и позволят вам без про-
блем вести свой бизнес. Подумайте, насколько 
приемлемы для вас предлагаемые банком огра-
ничения вашей предпринимательской свободы. 
Например, требования поддержания определен-
ных оборотов по вашему счету или определен-
ных складских остатков (в избыточных запасах 
де-факто «замораживается» ваш капитал).

Не забудьте посмотреть на размер и поря-
док уплаты штрафных санкций - повышенных 
процентов, пени, штрафов. Не стыдитесь по ним 
торговаться. Как бы вы ни были уверены в своей 
непогрешимости, исходите из того, что хотя бы 
раз вам придется их заплатить. Проверьте, суще-
ствуют ли штрафные санкции за нарушение не-
финансовых обязательств – несвоевременное 
предоставление финансовой отчетности, спра-
вок и других документов.

Наконец, посмотрите на ваши будущие вза-
имоотношения с банком, исходя из соображе-
ний практического комфорта. Насколько близко и 
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мінсіз екендіңізге қаншалықты сенімді болсаңыз да, 
сізге соларды тым болмағанда бір рет төлеуге тура 
келетінін ойлаңыз. Қаржылық емес міндеттемелерді 
бұзғаны үшін – қаржылық есептілікті, анықтамалар 
мен өзге түрдегі құжаттарды уақытында ұсынбау 
үшін айыппұлдық санкциялардың бар-жоғын 
тексеріңіз.

Ақыры, өзіңіздің банкпен келешек 
қатынастарыңызға практикалық ыңғайлылық 
тұрғысынан қарап көріңіз. Банктің кеңсесі 
қаншалықты жақын жəне қолайлы түрде 
орналасқан? «Банк-клиент» жүйесінің мүмкіндіктері 
қандай жəне ол сіздің бухгалтерияңыз үшін қолайлы 
ма? Банк сіздің сұранымдарыңызға қаншалықты тез 
жауап береді? Ол несиелерді қаншалықты жылдам 
ұсынатын болады? Банктің қызметкерлерімен өзара 
түсіністік бар ма? Ақырында, жəне бұл өте маңызды 
– сіздің бұл банкке деген сеніміңіз бар ма?

Асығыстық жасамаңыз; банкті өзіңіз үшін 
маңызды болатындай барлық факторларды ескере 
отырып таңдаңыз. Сіздің стратегиялық серіктесіңіз 
болып пайыздық мөлшерлемесі аса төмен болып 
табылмайтын банк болуы əбден мүмкін.

Əртүрлі банктерде сараптама жасау жəне не-
сие беру тəртібі жекелеген бөліктері бойынша 
өзара өзгешеленіп отыруы мүмкін, алайда тұтастай 
алғанда ол бірдей болып келеді.

Əрбір несие бойынша заңгер, қауіпсіздік 
қызметінің жұмысшысы жəне де кредит мамандары 
жұмыс істейді.

Несие бойынша қорытынды тұжырымдар 
əзірленгеннен кейін жұмысқа тəуекелдік менеджер-
лер кіріседі, олардың міндеті тəуекелдерге жан-
жақты баға беру. Несие беру туралы шешімдерді 
осы мақсатқа арнап арнайы құрылған несиелік ко-
митет қабылдайды. Оң шешім қабылдаған жағдайда 
банк несиелік жеке істі қалыптастырады, мұнда не-
сие бойынша барлық қажетті құжаттар берілген. Не-
сие несиелік келісімшартқа, кепіл келісім-шартына 
қол қойылғаннан кейін жəне банктің арнайы қызметі 
(б.а. «бэк-кеңсе») несиелік жеке істі тексергеннен 
кейін беріледі, кейінгісінің міндеті – несиелік жеке 
жұмысқа қажетті құжаттардың бар-жоғын тексеру.

«Сізге менің ақшам не үшін керек?»
Сізге несиені ұсынып отырып банк тура сіз 

сияқты өз ақшасымен ғана емес, сондай-ақ бөтен 
ақшамен де тəуекелге барады. Сол себептен несие 
берудің алдында банк сіздің сол несиені қайтаратын-
қайтармайтыныңызды бағалау үшін мүмкін жəне 
мүмкін болмайтын нəрсенің барлығын жасайды, не-
месе банкирлердің сөзімен айтқанда «несиелік тал-
дау жүргізеді».

Банктер қолданатын несиені талдаудың 
көптеген түрлі əдіс-тəсілдері бар. Əдетте, банктердің 
нені жəне қалай бағалайтындары коммерциялық 
құпия болып табылады жəне «тоқсан құлыптың 
астында» сақталады. Алайда, банктердің барлығы 
мыналарға баға береді:

қарыз алушы несиені қайтарғысы келе ме, яғни, 
қарыз алушының адалдығы;

қарыз алушы несиені қайтара ала ма, яғни 
қарыз алушының қаржылық мүмкіндіктері.

удобно расположен офис банка? Каковы возмож-
ности системы «банк-клиент» и удобна ли она 
вашей бухгалтерии? Насколько оперативно банк 
реагирует на ваши запросы? Насколько быстро 
он будет предоставлять кредиты? Есть ли взаи-
мопонимание с сотрудниками банка? Наконец, и 
это очень важно – просто доверие.

Избегайте поспешных решений; выбирайте 
банк с учетом всех важных для вас факторов. И 
вполне вероятно, что вашим стратегическим пар-
тнером станет банк, предложивший далеко не са-
мую низкую процентную ставку.

Порядок проведения экспертизы и выдачи 
кредитов в разных банках может отличаться в де-
талях, но в целом одинаков.

По каждому кредиту работают юристы, зало-
говые специалисты, работники службы безопас-
ности и собственно кредитные специалисты.

После подготовки итоговых заключений по 
кредиту в работу включаются риск-менеджеры, 
задачей которых является всесторонняя оценка 
рисков.

Решения о выдаче кредитов принимает спе-
циально созданный для этих целей кредитный 
комитет. В случае принятия положительного ре-
шения банк формирует кредитное досье, которое 
содержит все необходимые документы по креди-
ту. Выдача кредита осуществляется после под-
писания кредитного договора, договора залога 
и проверки кредитного досье специальной служ-
бой банка (т.н. «бэк-офис»), задача которой - про-
верить, все ли необходимые документы есть в 
кредитном досье.

«Зачем Вам Мои Деньги?»
Предоставив вам кредит, банк точно так же, 

как и вы, рискует не только своими, но и чужи-
ми деньгами. Поэтому еще до выдачи кредита 
банк сделает все возможное и невозможное, что-
бы попробовать оценить, вернете ли вы этот кре-
дит, или, как говорят банкиры, «провести кредит-
ный анализ».

Существует множество различных спосо-
бов анализа кредитов, которые практикуют бан-
ки. Как правило, «что именно и как оценивает 
банк» является коммерческой тайной и «хранит-
ся за семью печатями». Однако все без исключе-
ния банки оценивают:

захочет ли заемщик вернуть кредит, т.е. чест-
ность заемщика;

сможет ли заемщик вернуть кредит, т.е. фи-
нансовые возможности заемщика.

Закройте на минуту глаза и представьте, что 
деньги банка – это ваши личные деньги. Они вам 
очень нужны и вам не хочется отдавать их в долг, 
даже под проценты. Попробуйте мысленно ото-
ждествить себя с банком. И чтобы принять реше-
ние, давать или не давать деньги в долг, вы так 
же, как и банк, будете вынуждены найти ответы 
как минимум на следующие пять вопросов.

Кому я даю деньги? Независимо от юри-
дической формы, т.е. от того, является ли заем-
щик частным лицом или руководителем предпри-
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Бір мезгілге көзіңізді жұмып, банктің ақшасын 
өзіңіздің ақшаңыз деп елестетіп көріңізші. Олар 
сізге өте қажет, сіз оларды қарызға, пайызбен бол-
са да, бергіңіз келмейді. Өзіңізді ойша банкпен 
теңеп көріңіз. Сіз де, банк тəрізді, ақшаны қарызға 
беру немесе бермеу туралы шешім қабылдау үшін 
кем дегенде төмендегідей бес сауалға жауап табуға 
мəжбүр боласыз.

Мен ақшаны кімге беріп отырмын? Меншік 
түріне байланыссыз, яғни қарызгер жеке тұлға бола 
ма немесе кəсіпорынның басшысы бола ма, соған 
байланыссыз іс жүзінде ақша əрдайым нақты бір 
адамға беріледі, ол сол ақшаны өзінің ниеті мен 
мүмкіндіктеріне сай пайдаланады, жəне сол ақшаны 
қайтару жауапкершілігі соған жүктеледі. Бұл сауалға 
жауап беру үшін қарыз алушы кəсіпорынның іс-
жүзіндегі иегерлері мен басшыларын бет-əлпеті бо-
йынша білу керек, олардың іскерлік байланыстарын 
тексеріп, өзге банктерден, құқық қорғау органдары-
нан, Салық комитетінен жəне т.б. ақпарат сұратып 
тексерген жөн. Осының барлығы – банктің қауіпсіздік 
қызметінің жұмысы. 

Оған менің ақшам не үшін қажет? Мұнда үш 
негізгі сөз бар:

1) не үшін,
2) менің
жəне
3) ақшам.

«Не үшін?» сұрағы «ол менің ақшамды 
не істейді?» деген анағұрлым нақты сауалға 
қарағанда біршама кең болып келеді. Сіздің қарыз 
алушының мақсаты жайлы нақты түсінігіңіз болуы 
тиіс – оның ақшаны алып нені көздеп отырғаны, ол 
қаржыландыру арқылы қандай мəселесін шешуге 
тырысып отырғаны жайлы нақты түсінігіңіз болу ке-
рек. Мəселе несиені алмай-ақ, басқа құралдардың 
көмегімен шешілуі əбден мүмкін. «Менің» сөзі 
қарызгердің несиені өзге жерден, тіпті анағұрлым 
тиімді шарттармен қаржы алуға мүмкіндігі бола тұра 
дəл менен сұрап келуінің шынайы себебін анықтау 
қажеттігін көрсетеді. Осы сауалдарға жауап іздеу – 
банктің несиелік бөлім басшысының жұмысы.

Ол ақшаны қалай қайтарады? Сіз қарызгердің 
сіз ұсынған несиеңізді өтеу үшін ақшаны қайдан 
алатынын, ол ақшаның сізбен есеп айырысу үшін 
жететін-жетпейтінін анық түсініп алуға, немесе 
банкирлердің сөзімен айтқанда «несиені өтеудің 
бастапқы көзіне баға беруге» тиіссіз. Ол үшін сізге 
қарызгердің бизнесін толықтай талдаудан өткізіп, 
оның қазіргі уақытта қанша ақша тауып жатқананын, 
несиені пайдаланған жағдайда қанша ақша таба-
тынын түсіну қажет. Былайша айтқанда «қаржылық 
модельді» құрастырып жəне өтеудің мүмкіндігіне 
баға беру қажет. Осының барлығы – банктің несиелік 
мамандарының жұмысы.

Оларды қайтаруға не кедергі болуы мүмкін? 
Бұл сауалға жауап беру үшін сізге несиенің 
қайтарылмауына əкеп соқтыруы мүмкін барлық 
ықтимал жағдайларды ой елегінен өткізу үшін 
қиялыңызды іске қосып жəне бар өнеріңізді салуға 
тура келеді. Соның арасынан барынша елеулісін 
таңдап алып, олардың неге байланысты екендігін 

ятия, де-факто деньги всегда выдаются конкрет-
ному человеку, который распоряжается ими в со-
ответствии со своими желаниями и возможностя-
ми и на котором лежит ответственность за их воз-
врат. Для ответа на этот вопрос вам нужно бук-
вально знать в лицо фактических владельцев и 
руководителей предприятия-заемщика, прове-
рять их деловые связи, обратиться за информа-
цией в другие банки, правоохранительные орга-
ны, Налоговый комитет и проч. Все это – работа 
службы безопасности банка.

Зачем ему мои деньги? Здесь три ключе-
вых слова:

1) зачем,
2) мои
и
3) деньги.
Вопрос «зачем?» несколько шире, чем более 

конкретный вопрос «что он будет делать с моими 
деньгами?» У вас должно быть четкое понима-
ние цели заемщика – чего он хочет достичь, по-
лучив деньги, понимание его проблемы, решени-
ем которой заемщик видит финансирование (что 
выражается в вопросе словом «деньги»). Не ис-
ключено, что проблема может быть решена дру-
гими средствами, и даже без привлечения креди-
та. Слово «мои» выражает необходимость выяс-
нить истинную причину обращения за кредитом 
именно ко мне, в то время как у заемщика мо-
гут быть другие возможности получить финанси-
рование, не исключено, что на более выгодных 
условиях. Поиск ответа на эти вопросы – работа 
руководителя кредитного отдела банка.

Как он собирается их возвращать? Вы 
должны четко понять, откуда заемщик возьмет 
деньги для погашения вашего кредита, хватит ли 
их, чтобы расплатиться с вами, или, как говорят 
банкиры, «оценить первичный источник погаше-
ния кредита». Для этого вам будет нужно полно-
стью разобраться в бизнесе заемщика, понять, 
сколько он сейчас зарабатывает денег, сколько 
сможет заработать при использовании кредита. 
Необходимо построить так называемую «финан-
совую модель» и оценить возможность погаше-
ния. Все это – работа кредитных специалистов 
банка.

Что может помешать вернуть их? Для от-
вета на этот вопрос вам необходимо включить 
воображение и пустить в силу все свое искус-
ство, чтобы мысленно «проиграть» все возмож-
ные ситуации, которые могут привести к невоз-
врату кредита. Выделить наиболее существен-
ные, понять, от чего они зависят и насколько за-
емщик и банк от них защищены. По возможности, 
оценивается абсолютно все – от возможных дей-
ствий конкурентов до «семейных конфликтов» 
владельцев бизнеса. Это – работа специалистов 
банка по анализу рисков.

Что я буду делать, если деньги все-таки 
не вернутся? Представьте себе, что единствен-
ным источником погашения кредита служит биз-
нес заемщика. Что вы будете делать, если, на 
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жəне қарызгер мен банктің олардан қаншалықты 
қорғалғанын түсіну керек. Мүмкіндігінше, 
бəсекелестердің ықтимал əрекеттерінен бастап биз-
нес иегерлерінің «отбасылық қақтығыстарына» дейін 
барлығына баға беріледі. Бұл банктің тəуекелдерге 
баға беру жөніндегі мамандарының жұмысы.

Егер ақша қайтарылмай қалса, мен не 
істеймін? Несиені өтеудің жалғыз ғана көзіне 
қарызгердің бизнесі жататынын елестетіп көріңіз. 
Егер оның қалыпты түрде жүріп келе жатқан 
бизнесі жүрмей қалса, сіз не істейсіз? Дəл осындай 
жағдайларға арнап банкке кепіл заты қажет. Əдетте, 
егер кепіл затының қосынды құны несиенің сомасын 
жəне жыл бойғы пайыздарын өтеп отырса, несие 
қамсыздандырылған болып саналады. 

Кепілдің нарықтық құнын анықтау үшін, əдетте, 
арнайы бағалау компаниялары шақырылады. 

Банк кепілдік мамандарының негізгі мақсаттары 
– кепілдің тез сатылу («өтімділік») мүмкіндігін 
анықтап, бұған сəйкес пайда болатын шығындарды 
(уақытша сақтау, күзету, жөндеу, т.б.) қоса банк 
мұндай жылдам сатудан қанша табыс көретінін 
анықтау. Былай анықталған кепіл бағасы «кепілдік 
құны», ал пайыз түрінде көрсетілген кепілдік құнның 
нарықтық құннан айырмасы «кепілдік дисконт» деп 
аталады.

Егер кепілдің нарықтық құны 100 теңгеге тең 
болса, ал нарықтық құны 70 теңге болса, онда бұл 
кепілдік дисконттың 30%-ға тең екендігін білдіреді. 

Банк үшін аса қолайлы кепіл заты – бұл ерек-
ше сипатқа ие болмайтын жəне құнын жоймайтын 
қарапайым нəрсе. Яғни, өзін оңай сатып жіберуге бо-
латын нəрсе. Сонымен қатар, кепіл заты қарызгердің 
бизнесімен тікелей байланыста болмағаны дұрыс. 
Олай болмаған жағдайда оның құны бизнестің 
жағдайына байланысты болып отырады. Жəне егер 
де қарызгер үшін несиені өтеу мəселесі туында-
са, кепіл затының құны да төмендеуі мүмкін. Кепіл 
затының тиімділігіне жəне оны белгілі бір бағамен 
сату мүмкіндігіне баға беру– бұл банктің кепілдік 
мамандарының жұмысы.

Банктің заңгерлерінің жəне қауіпсіздік қызметінің 
жұмысы, əдетте, қарыз алушының сауалдарын ту-
дырмайды. Алайда оның несиелендіру туралы 
шешім қабылдау кезіндегі маңыздылығы өте зор бо-
лып келеді – іс жүзінде банктің бұл қызметтері вето 
құқығына ие болады.

Несиелік талдаудың жалпы алғандағы тəсілдері 
осындай болып келеді. Соларды ұғынған жағдайда 
ғана сіз банктердің қоятын талаптарының əділдігін 
мойындайтын боласыз, бұл талаптардың көпшілігі 
кейбір білмейтіндер үшін ақталмаған немесе тіпті 
тосын болып көрінуі мүмкін.

Бірқатар практикалық кеңестер
Банктің несиелік мамандары баға беретін бірінші 

нəрсе – сіздің ашықтығыңыз жəне қажетті құжаттар 
мен ақпаратты ұсынудағы жеделдігіңіз. Барлық 
түсіндірме мен түсініктемелерді телефон арқылы 
беріп отыратын жеке бір адамды тағайындаңыз не-
месе осыны өзіңіз жасаңыз. 

Банктің қойған барлық сұрақтарына шын жа-
уап беріңіз. Егер сіз құнды ақпарат жариялана-

первый взгляд нормальный, бизнес у него не 
пойдет? Именно для подобных случаев банку ну-
жен залог. Как правило, кредит считается обеспе-
ченным, если суммарная залоговая стоимость 
покрывает сумму кредита и проценты за год.

Для определения рыночной стоимости пред-
мета залога, как правило, привлекаются специ-
альные оценочные компании.

Задача залоговых специалистов банка – оце-
нить возможность быстрой продажи (т.н. «лик-
видность») залога и установить, сколько средств 
выручит банк от такой быстрой продажи, с уче-
том возможных сопутствующих издержек (вре-
менное хранение, охрана, необходимость пред-
продажного ремонта и проч.). Оцененная таким 
образом стоимость залога называется «залого-
вой стоимостью», а отклонение залоговой сто-
имости от рыночной, выраженное в процентах, 
- «залоговым дисконтом».

Если рыночная стоимость залога равна 100 
тенге, а залоговая стоимость - 70 тенге, то это 
означает, что залоговый дисконт составляет 
30%.

Наиболее желательный для банка залог – 
это что-то простое, не имеющее особой специ-
фики и не теряющее стоимость. То есть то, что 
легко быстро продать. Кроме того, желательно, 
чтобы залог не имел прямой связи с бизнесом 
заемщика. В противном случае его стоимость бу-
дет зависеть от состояния бизнеса. И если у за-
емщика возникнут проблемы с погашением кре-
дита, вполне вероятно, что залог тоже снизится 
в стоимости. Оценка приемлемости залога и воз-
можности его продажи по определенной стоимо-
сти – это работа залоговых специалистов банка. 

Работа юристов и службы безопасности бан-
ка, как правило, не вызывает у заемщиков се-
рьезных вопросов. Однако ее значимость при 
принятии решений о кредитовании очень вели-
ка – де-факто эти службы банка обладают пра-
вом вето.

Таковы, в общих чертах, подходы к кредит-
ному анализу. Поняв их, вы признаете справед-
ливость требований банков, многие из которых 
для «непосвященного» могут показаться не-
оправданными или даже странными.

Несколько практических советов
Первое, что будут оценивать кредитные спе-

циалисты банка – вашу открытость и оператив-
ность предоставления необходимых документов 
и информации. Постарайтесь назначить отдель-
ного человека, который мог бы давать все пояс-
нения и комментарии по телефону, либо делай-
те это сами.

Отвечайте честно на все вопросы банка. 
Если вы боитесь возможного разглашения цен-
ной информации, просто попросите банк заклю-
чить с вами договор о конфиденциаль ности. 
Банк – не совсем обычный контрагент, и репу-
тация для него – отнюдь не абстрактное поня-
тие, а реальная ценность, которую очень легко 
потерять. Для большей уверенности самостоя-
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ды деп қорықсаңыз банктен сізбен құпиялылық ту-
ралы келісімшарт жасасуды өтініңіз. Банк əдеттегі 
контрагент емес, жəне ол үшін бедел – абстрактілік 
ұғым емес, өзінен оңай айырылуға болатын нақты 
құндылық. Сенімді болу үшін банктің беделі жай-
лы, оның тарихы, иегерлері жайлы біліңіз. Банкілік 
интернет-форумдарға кіріңіз, банктің түрлі 
рейтингілердегі жағдайын анықтаңыз.

Егер қандай да бір сауалдар сізге біртүрлі не-
месе өте «жеке сипаттағы» болып көрінген болса, 
банктің маманынан оған бұл сауалдарға не үшін жа-
уап алу керек екендігін сұрастырып көріңіз. Оның 
дəл нені анықтағысы келетінін – бұл оның жеке 
қызығушылығы емес жұмысы екендігін түсінуге 
тырысыңыз. Тиісті түсіндірмелер алғаннан кейін сіз 
банктің сауалдарын орынды деп немесе олардың 
мəнсіздігі жайлы қорытынды жасарсыз.

Бірде бір банк қарыз алушы туралы неғұрлым 
көбірек ақпарат алуды міндет етпейді. Мұның 
оған еш қажеті жоқ. Банк үшін сіздің бизнесіңіз ту-
ралы біртұтас жəне нақты ақпарат алу, оның 
ағымдағы жағдайын жəне даму келешегін бағалауға 
мүмкіндік беретіндей материал көлемін алған 
маңызды. Əрине, банк сізден алған мəліметтерге 
ғана негізделмейді, ол оны қолдан келер барлық 
əдістермен тексеріп алады. Егер қажет болса, 
банктің өзі сіздің тауарыңыздың тұтынушысына 
айналады, сіздің дүкеніңіздегі сауданың бары-
сын тексереді жəне т.б. Тұтастай алып қарағанда 
ақпаратты тексерудің тікелей жəне жанама əдістері 
банкирдің қиялымен жəне қолданыстағы қылмыстық 
кодекспен ғана шектеледі.

Банк үшін сала, нарық, жеке өнімдер туралы 
əр түрлі зерттеулер мен есеп берулер аса қымбат 
ақпарат болып табылады. Мұндай ақпаратты ұсына 
отырып сіз өзіңіздің хабардар екендігіңізді көрсетесіз 
жəне сонымен бірге банктің сіздің несиеңіз бойын-
ша жұмысын жылдамдатасыз. Кейде есеп беруді 
жасау ісін өздеріне салыстырмалы түрде аз ақша 
төлеумен білікті сарапшыларға тапсырған дұрыс. 
Əдетте, мұндай шығындар ақталады.

Егер сіздің кəсіпорныңыздың web-сайты бар 
болса несиелік маманның назарын соған аударған 
жөн болады. Ғаламтордағы іс–жүзінде жұмыс істеп 
тұрған, мерзімді түрде жаңартылып отыратын 
сайт сіздің бизнесіңіздің тұрақтылығының жанама 
белгілерінің бірі болып табылады.

Жақсы бизнес–жоспарды əзірлеуге уақытыңыз 
бен күшіңізді аямаңыз. Оны қалай дұрыс жасау 
керектігі туралы сіз осы мəселеге арналған кітаптың 
жеке тарауын оқып біле аласыз. Жан-жақты 
əзірленген (жəне де оның көлемді болуы міндетті 
шарт емес) бизнес-жоспар, сауатты түрде жасалған 
қаржылық есептеулер құрметтік көзқарас тудырады 
жəне сіздің бизнесіңіздің экономикалық дербестігінің 
маңызды индикаторларының бірі болып табылады.

Өз болжамдарыңызды абайлықпен жасаңыз. 
Əрдайым жоспарларыңызды құру кезінде өзіңізге 
есеп беріп отырыңыз. Сіздің кез келген мəмілеңіздің 
экономикалық мəні болуы тиіс. Сіздің бизнесіңіздің 
несиені ала салысымен бірден болады деп жос-
парланып отырған «қарқынды» өсіп-өркендеуі банк 

тельно поинтересуйтесь репутацией банка, его 
историей, владельцами. Посетите банковские 
интернет-форумы, выясните положение банка в 
различных рейтингах.

Если какие-то вопросы вам покажутся стран-
ными или достаточно «интимными» – поинтере-
суйтесь у специалиста банка, зачем ему нужно 
получить ответы на эти вопросы. Постарайтесь 
понять, что именно он хочет выяснить – это его 
работа, а не праздное любопытство. Вполне ве-
роятно, что после соответствующего разъясне-
ния вы признаете вопросы банка справедливы-
ми или совместно придете к выводу об их несу-
щественности.

Ни один банк не ставит перед собой задачу 
получить как можно больше информации о заем-
щике. Это ему и ни к чему. Для банка важно по-
лучить именно тот объем материалов, который 
позволит ему составить цельную и непротиворе-
чивую картину вашего бизнеса, оценить его теку-
щее состояние и перспективы развития. Конеч-
но, банк не станет опираться только на получен-
ные от вас сведения, а обязательно проверит их 
всеми доступными ему способами. Если это не-
обходимо, сотрудник банка сам станет потреби-
телем вашего товара, проверит проходимость у 
вашего магазина и т.п. В целом прямые и косвен-
ные методы проверки информации ограничива-
ются только фантазией банкира и действующим 
Уголовным кодексом.

Очень ценной для банка информацией яв-
ляются различного рода исследования и отче-
ты – о состоянии и перспективах отрасли, рын-
ка, отдельных продуктов. Предоставляя подоб-
ного рода информацию, вы показываете свою 
осведомленность и одновременно ускоряете ра-
боты банка по вашему кредиту. Иногда целесо-
образно специально заказать отчет у компетент-
ных аналитиков, заплатив сравнительно неболь-
шую сумму денег. Как правило, такие затраты 
окупаются.

Если у вашего предприятия есть web-сайт – 
обратите на это внимание кредитного специали-
ста. Реально работающий, регулярно обновляе-
мый сайт в Интернете является одним из косвен-
ных признаков стабильности вашего бизнеса.

Не пожалейте времени и сил на подготовку 
хорошего бизнес-плана. О том, как его правиль-
но подготовить, вы узнаете из отдельной главы 
книги, специально посвященной этому вопросу. 
Хорошо проработанный (и не обязательно объ-
емный) бизнес-план, грамотные финансовые 
расчеты всегда вызывают уважение и являют-
ся одним из важных индикаторов экономической 
состоятельности вашего бизнеса.

Будьте сдержанны в своих прогнозах. Всег-
да отдавайте себе отчет в ваших планах. Лю-
бая ваша сделка должна иметь экономический 
смысл. Планируемый «стремительный рост» ва-
шего бизнеса сразу после получения кредита яв-
ляется негативным сигналом для банка. Неболь-
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үшін жағымсыз сигнал болып табылады. Өсіп-
өркендеудің шағын жəне бірқалыпты қарқыны (5-
15%) ақиқатқа анағұрлым сай болады.

Негізгі қызметі шағын бизнеске ғана несие бе-
руге негізделген банктер бар. Əдетте, олар сомасы 
бойынша салыстырмалы түрде шағын болып келетін 
несиелерді көптеген қарызгерлерге де ұсынып жа-
тады. Мұндай банктер əрбір несиеге толықтай 
егжей-тегжейлі талдау жасап отыра алмайды, олар 
«скорингілік» үлгілерді қолданып отырады. 

Олардың мəні банк жинақтаған статистикалық 
ақпаратты қолдануға негізделген, яғни түрлі 
категориядағы қарыз алушыларға (жынысына, жа-
сына, қызмет түріне жəне т.б. қарай) берілген не-
сиелер орта есеппен қаншалықты жақсы неме-
се нашар өтелуде. Мұндай банк несиені өте жыл-
дам түрде бере алады. Алайда мұндай несие бой-
ынша пайыздық мөлшерлеме банктің несиелер 
қайтарылмауынан болған ықтимал шығындарын 
өтейтіндей етіп бекітілетін болады. Бұл адал қарыз 
алушы үшін онша тиімді болып табылмайды, себебі 
соның ақшасының бір бөлігінің есебінен «айыппұл 
төлеушілердің» қарыздары өтеліп отыратын болады.

Банкпен сұхбаттасу барысында Остап Бендер-
мен соның «Большие Васюки» атты шахмат турнирін 
жəне «тарихтағы тұңғыш планетааралық шахматтық 
турнирді» ұйымдастыру кезіндегідей салыстырулар-
дан аулақ болуға тырысыңыз. Оның үстіне, несиені 
алғаннан кейін сіз «бір мезгілде жүргізілетін ойын се-
ансынан қашып кете» алмассыз. 

Сіздің кепіл затының құны туралы пікіріңіз бен 
банктің баға беруі өзара өте өзгешеленетініне əзір 
болыңыз. Есіңізде болсын, банк кепіл затын несиені 
қайтару мақсатында бағалайды жəне сол себептен 
өз ұсыныстарында өте консервативті болып келеді. 

Сіздің несие бойынша жеке кепілдігіңіз банк 
үшін аса маңызды мəселенің бірі. Оны ұсынудан 
бас тартумен (кез келген себеппен) сіз бірден 
«айыппұлдық ұпайларға» ие боласыз. Банктің ло-
гикасы қарапайым жəне түсінікті: «егер сіз өз 
бизнесіңізге сенбей отырсаңыз, неліктен оған банк 
сенуі тиіс?». 

шие и плавные темпы роста (5-15%) более реа-
листичны. 

Существуют банки, основная деятельность 
которых состоит в предоставлении кредитов 
именно малому бизнесу. Как правило, они выда-
ют относительно небольшие по сумме кредиты 
значительному числу заемщиков. Такие банки 
могут не проводить трудоемкий детальный ана-
лиз каждого кредита, а использовать т.н. «ско-
ринговые» модели.

Их суть заключается в использовании нако-
пленной банком статистической информации, 
насколько хорошо или плохо в среднем погаша-
ются кредиты, выданные различным категори-
ям заемщиков (в зависимости от пола, возрас-
та, вида деятельности и др.). Такой банк может 
выдать кредит достаточно оперативно. Однако 
процентная ставка по нему будет установлена 
таким образом, чтобы покрыть возможные поте-
ри банка от невозврата кредитов. Это не очень 
выгодно добросовестному заемщику, поскольку 
за счет части его денег будут погашаться долги 
«штрафников».

Ведя диалог с банком, постарайтесь избе-
жать ассоциаций с Остапом Бендером при орга-
низации им шахматного турнира - проект «Боль-
шие Васюки» и «первый в истории межпланет-
ный шахматный турнир». Тем более что, получив 
кредит, «сбежать с сеанса одновременной игры» 
вам вряд ли удастся.

Будьте готовы к тому, что ваше мнение о сто-
имости залога и оценка банка будут достаточно 
сильно различаться. Помните, что банк оценива-
ет залог в целях обеспечения возврата кредита и 
поэтому достаточно консервативен в своих пред-
положениях.

Очень значимым для банка является вопрос 
вашей личной гарантии по кредиту. Отказываясь 
ее предоставить (по любой причине), вы сразу 
зарабатываете «штрафные очки». Логика банка 
проста и понятна: «если вы не верите в свой биз-
нес, почему в него должен поверить банк?».
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Елде болып жатқан экономикалық процестер 
жайлы, қаржылық ұйымдардың, соның ішіндегі 
банктердің жұмысы жайлы хабардар болыңыз, 
қаржы-экономикалық əдебиеттерді оқыңыз. Бан-
кирлермен біртіндеп кəсіби тілде сөйлесуді үйреніп 
отырыңыз, эмоциялардан аулақ болыңыз. Есіңізде 
болсын: қарыз алушы неғұрлым түсінікті жəне са-
бырлы болса, ол банк тұрғысынан алғанда соғұрлым 
сенімді болмақ.

Егер қиындықтар туындаса...
Өмірде бəрі бірқалыпты бола бермейді. Кез 

келген бизнес шарықтау мен құлдырауларға 
ұшырап, сəтті жəне қолайсыз уақыттарды ба-
сынан кешіп отырады. Шындап келгенде, 
«кəсіпкерлік тəуекел» сіздің аман-есендігіңіз бен əл-
ауқатыңыздың өзге адамдарға – клиенттеріңіз бен 
серіктестеріңізге, компаниялардың, нарықтар мен 
тұтастай экономиканың жағдайына көп дəрежедегі 
тəуелділігін меңзейді. 

Жəне кəсіпкерліктің осындай ауыр жолында 
сізде қиындықтар туындаған болса, сіз істей ала-
тын ең жаман нəрсеңіз – оларды банктен жасырып 
қалуға тырысу.

Ешбір жағдайда «нашар студентке» ұқсамаңыз, 
ол өзінің бірінші сабағына бармай қалып, екінші 
сабаққа (себебі ұялады), үшінші сабаққа баруға 
қорқады (одан бетер ұялады), сөйтіп барлық келесі 
сабақтарға бармай қалады (себебі кеш болды), ал ар-
тынша емтихан тапсыру кезінде əйтеуір өтермін деп 
ойлайды. Мұндай практика студентті нашар жағынан 
сипаттайды. Алайда кəсіпкер үшін мұндай практи-
ка жол бергісіз жəне толықтай қирауға ұшыраумен, 
өмірінің бұзылуымен жəне достарының, туыстары 
мен жақындарының шеттетуімен аяқталуы мүмкін.

Банкпен тұрақты байланыста болып отыруға 
тырысыңыз, туындап отырған ауырлықтар мен про-
блемалар туралы уақытында хабарлап отырыңыз. 
Қарапайым шындықты есте сақтаңыз:шешілмейтін 
мəселе болмайды. Жəне тағы бір ақиқат: 
мəселелерді бірлесіп шешкен оңай. 

Сізге несие ұсынумен банк несиегерлердің бірі 
ғана емес, сондай-ақ бағалы серіктесіңізге айнала-
ды. Кез келген банктің табысқа жетуі – бұл соның 
клиенттерінің табысы. Банк сіздің бизнесіңіздің 
жақсы жүруіне сізбен мүдделі, жəне əрдайым тым 
болмағанда дұрыс кеңес беруімен немесе консуль-
тациямен, сізбен бірлесіп бизнесіңізді «қалпына 
келтіру» жұмысын жүргізумен көмектесіп отырады. 
Əрине, өз клиенттеріне көмектесе отырып банктер 
қайырымдылық көмегімен айналыспайды. Олар 
керісінше, өте өзімшіл. Алайда бұл ретте олар өздері 
үшін қысқа уақыт ішінде «өліп бара жатқан» клиентті 
сорғанша, біраз уақыт бойы «салауатты» клиентпен 
жұмыс істеген тиімді екендігін жақсы түсінеді.

Банктердің өзінің кез келген қарызгеріне 
қарағанда кəсіби заң қызметтері, қауіпсіздік 
қызметтері, сенімді байланыстары жəне соттық 
жəне соттан тыс пробелмаларды шешудің нақты 
тəжірибесі бар екендігін ұмытпаңыз. Жəне де банк 
пен клиенттің қарым-қатынастары «жылан мен 
қоянның» қатынасы деп тегін айтылмайды – егер 

Интересуйтесь экономическими процесса-
ми, протекающими в стране, работой финан-
совых организаций, включая банки, читайте 
финансово-экономическую литературу. Посте-
пенно учитесь разговаривать с банкирами на 
профессиональном языке, избегайте эмоций. 
Помните: чем более понятен и спокоен заем-
щик, тем более он надежен с точки зрения бан-
ка.

Если возникли проблемы…
Жизнь не бывает гладкой. Любой бизнес пе-

реживает взлеты и падения, удачные и небла-
гоприятные времена. Собственно, «предприни-
мательский риск» и предполагает большую сте-
пень зависимости вашего благополучия и благо-
состояния от других людей – клиентов и партне-
ров, от состояния компаний, рынков и экономи-
ки в целом.

И если на этом сложном пути предпринима-
тельства у вас возникли проблемы, самое не-
правильное, что вы можете сделать – это пы-
таться скрыть их от банка.

Ни в коем случае не уподобляйтесь «нера-
дивому студенту», который, по какой-то смехот-
ворной причине пропустив первую лекцию, бо-
ится идти на вторую (потому что ему стыдно), 
на третью (еще более стыдно) и пропускает все 
последующие (потому что «уже поздно»), а по-
том надеется «на авось» при сдаче экзамена. 
Подобная практика очень плохо характеризует 
студента. Но для предпринимателя она просто 
недопустима и может закончиться полным кра-
хом, навсегда погубленной жизнью и отчуждени-
ем друзей, родных и близких.

Старайтесь поддерживать с банком посто-
янный контакт, своевременно сообщайте о воз-
никающих сложностях и проблемах. Помните 
простую истину: неразрешимых проблем не бы-
вает. И другую: проблемы проще решать вместе.

Предоставив вам кредит, банк де-факто ста-
новится не просто одним из кредиторов, но и 
ценным партнером. Успех любого банка – это 
успех его клиентов. Банк не меньше вас заинте-
ресован в благополучии вашего бизнеса и всег-
да поможет, как минимум, правильным советом 
или консультацией, как максимум – совместной 
с вами работой по «реанимации» вашего биз-
неса. Конечно, помогая своим клиентам, банки 
не занимаются благотворительностью. Наобо-
рот, они очень эгоистичны. Однако при этом хо-
рошо понимают, что для них более выгодно на 
протяжении долгого времени работать со «здо-
ровым» клиентом, нежели в короткие сроки вы-
жать из «умирающего» все соки.

Не забывайте, что в отличие от любого сво-
его заемщика банки имеют профессио нальные 
юридические службы, службы безопасности, на-
дежные связи и реальный опыт решения судеб-
ных и внесудебных проблем. И неспроста от-
ношения банка и клиента называют «партнер-
ством удава и кролика» – если у вас возникли 
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сіздің проблемаларыңыз туындаса, «жылан»-банк 
сіздің тарапыңыздан əрекет ететін болады.

Əрі қарай не болмақ?
Банкир, өзінің клиенттерімен тұрақты байла-

ныс жасап отырудың маңыздылығын өзгелерден 
артық түсінеді. Несиені ұсынудан кейін банк 
тəжірибелі дəрігер тəрізді сіздің бизнесіңіздің та-
мырын ұстап отырады. Тым болмағанда айы-
на бір рет сізге өзі жайлы еске түсіртіп отырады, 
сіздің денсаулығыңыз, отбасыңыз, істеріңіз жайлы 
сұрастырып, біліп отыратын болады. Кофе ішіп не-
месе мейрамханада бірге тамақтану – бұл əдептілік 
белгісі ғана емес, бұл кез келген тиімді банкирдің 
күн тəртібіндегі қажетті тармақ. Дəл осындай бас 
қосуларда ықтимал немесе туындап қалған проб-
лемаларды ұғынуға мүмкіндік туындап отырады, 
оларды шешу əдістері ұсынылады, бұдан арғы 
серіктестік жасаудың мəселелері талқыланады.

Банкпен тұрақты байланыстар – бұл сіз үшін 
жəне сіздің бизнесіңіз үшін жаңа мүмкіндіктер. 
Оларды елеусіз қалдырмаңыз. Ұзақ мерзімді 
серіктестікті көздеумен, сіздің өсіп-өркендеуіңізді 
көре тұрып банк сіздің екеуіңіз үшін де тиімді бо-
латын жаңа серіктестік ету əдістерін іздестіретін 
болады. Сіздің бизнесіңіздің қайырымды жəне 
қалаулы достарына жақын келешекте банктің бір 
қарағанда қорқынышты болып көрінетін – лизинг, 
аккредитив, облигациялар деген атауларға ие 
өзге қаржылық құралдары мен өнімдері айналуы 
мүмкін.

Қорытындылай келе, қосып айта кеткіміз 
келетіні, кітаптың авторлары өзінің банктерде 
жұмыс істеу тəжірибесінен мынадай көптеген мы-
салдарын келтіре алады: банктермен серіктестік 
жасаудың арқасында олардың клиенттері 
отбасылық бизнес деңгейінен ірі жəне табысты 
компаниялар деңгейіне дейін көтеріледі.

Əрқашан өзіңізге сенімді болыңыз. Есіңізде 
болсын, кейде «ұсқынсыз балапанның» өзі керемет 
аққуға – нағыз құстың патшасына айналады.

Гранттар
Грант – бұл өзін Сізге қайсыбір қазақстандық 

немесе халықаралық ұйымның қоғамдық құны бар 
жобаны жүзеге асыруға арнап ұсынып отырған 
ақшалай сомасы. Грант грант ұсынушы белгілеген 
шартпен тегін жəне қайтарымсыз түрде

ұсынылады. Сонымен, Сіздің нақты бір 
жобаңыз бар, делік, Сізге өтінімді толтыру қажет. 
Өтінім – гранты бөлу туралы өтінішті білдіретін 
жазбаша арыз.

Əдетте, қайырымдылық жəне мемлекеттік 
қорларға өздерінің мүшелеріне (жобаны 
орындаушыларға, фирманың иегерлеріне, 
ұйымның құрылтайшыларына жəне т.б.) пайда 
əкелмейтін жобаларды орындап отырған ұйымдар 
қолдау сұраумен арызданады.

проблемы, банк-«удав» будет биться на вашей 
стороне.

Что дальше?
Банкир, как никто другой, хорошо понимает 

важность постоянных контактов со своими кли-
ентами. После выдачи кредита банк, как опыт-
ный врач, будет держать руку на пульсе ваше-
го бизнеса. Хотя бы раз в месяц он обязатель-
но напомнит вам о себе, поинтересуется ва-
шим здоровьем, семьей, делами. Посидеть за 
чашкой-другой кофе или поужинать с вами в ре-
сторане – это не просто дань вежливости, но не-
обходимый пункт в расписании любого эффек-
тивного банкира. Именно на таких встречах не-
редко приходит понимание возможных или уже 
возникших проблем, предлагаются варианты их 
решения, обсуждаются вопросы дальнейшего 
сотрудничества.

Постоянные контакты с банком – это новые 
возможности для вас и вашего бизнеса. Не пре-
небрегайте ими. Будучи заинтересован в долго-
срочном партнерстве, видя ваш рост, банк будет 
искать новые, выгодные вам обоим варианты 
сотрудничества. Вполне возможно, что в неда-
леком будущем добрыми и желанными друзья-
ми вашего бизнеса станут другие финансовые 
инструменты и продукты банка с пугающими на 
первый взгляд названиями – такие, как лизинг, 
аккредитив, облигации.

В заключение добавим, что авторы книги 
могут привести достаточно примеров из свое-
го личного опыта работы в банках, когда имен-
но благодаря партнерству с банками их клиен-
ты буквально на глазах вырастали из «штанов 
семейного бизнеса» в крупные и успешные ком-
пании.

Никогда не теряйте оптимизма. Помните, 
что даже и особенно «гадкий утенок» может 
стать прекрасным лебедем – птицей действи-
тельно большого полета.

Гранты
Грант – это сумма денег, которая предостав-

ляется Вам какой-либо казахстанской или между-
народной организацией под реализацию проекта, 
представляющего общественную ценность. Грант 
предоставляется безвозмездно и безвозвратно, 
на условиях, предусмотренных грантодателем.
Итак, когда у Вас есть конкретный проект, Вам не-
обходимо заполнить заявку. Заявка – письменное 
обращение с просьбой о выделении гранта. 

Как правило, в благотворительные и государ-
ственные фонды обращаются за поддержкой ор-
ганизации, выполняющие проекты, которые не 
принесут прибыли ее членам (исполнителям про-
екта, владельцам фирмы, учредителям организа-
ции и т.д.).
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Қаржылық жоспарлау мен есепке алу
Бірде-бір кəсіпорын алғашқы күннен-ақ пай-

да көре алмайды. Белгілі бір уақыт бойы Сіз 
қайтарым көрмей, бизнесті дамытуға арнап 
бастапқы капиталды салымдап қана отыратын 
боласыз.

Алайда Сіздің еңбек етуіңіздің нəтижесінде 
Сіздің табысыңыз Сіздің шығындарыңыздан аса-
тын күн де жетеді, сөйтіп Сіз өз ісіңізді өзіне бола 
жүргізіп отырған пайдаға ие боласыз.

Ол үшін Сізге мыналар қажет:
  Өз шығындарыңызды білу, оларды азай-

тып отыру
  Өз табысыңызды жоспарлап отыру, тауар 

айналымын арттыру
  Қызметіңіздің нəтижесінде пайда көру

Пайда – бұл шаруашылық қызметтің 
нəтижесі.

Пайданы есептеу формуласы:

мұндағы ТАБЫС – сатудан түскен түсім
ШЫҒЫН – Сіздің барлық шығындарыңыз

Табыс пен шығындар жоспары 
(ал соған негізделумен Пайда мен шығын тура-
лы есеп беру) Сізге сатылымдарды жəне ақшаның 
жұмсалуын бақылап отыруға, Сіздің шығындардың 
орнын жабу үшін қанша ақшаның затын сатуға тиіс 
болатыныңызды түсінуге көмектеседі. 

Бұл жоспарды құру үшін Сізге күнделікті сатудан 
түскен ақшаны, өндіріске, салық төлеуге жəне Сіздің 
бизнесіңізді ұстауға жұмсалған шығындарды ай 
сайын тіркеп отыру қажет. Бұл ретте жоспарлаудың 
ақиқатқа сəйкес болуы тиіс екендігін түсінген өте 
маңызды. Компанияның қызмет ете бастаған 
алғашқы күндерінде үлкен көлемдегі сатылулар бо-
лады деп күту үлкен қателік болып табылады.

Cонымен «шығыстар» дегеніміз не? Бұл Сіздің 
бизнесіңіздің тікелей жəне жанама шығындары.

Финансовое планирование и учет
Ни одно предприятие не может быть прибыль-

ным с первого дня существования. Определенное 
время Вы будете только вкладывать стартовый 
(начальный) капитал в развитие бизнеса, не полу-
чая отдачи. 

Но в результате Вашего труда настанет день, 
когда Ваши доходы превысят Ваши расходы, и Вы 
получите ту самую прибыль, ради которой и веде-
те свое дело.

Для этого Вам необходимо:
  знать свои затраты, управлять ими, сокращать 

их;
  планировать свои доходы, повышать товаро-

оборот;
  в результате деятельности получать прибыль.

Прибыль – это результат хозяйственной 
деятельности предприятия. 

Формула расчета прибыли:

Где ДОХОДЫ – поступление от продаж
РАСХОДЫ – все Ваши затраты

План доходов и расходов
(а исходя из него, Отчет о прибыли и убытках) по-
может Вам контролировать продажи и расходова-
ние денег, понимать, сколько Вы должны продать 
для того, чтобы покрыть расходы.

Для составления этого плана Вам необходи-
мо расписать ежемесячное поступление денег от 
продаж, затраты на производство, налоги и за-
траты на содержание Вашего бизнеса. При этом 
очень важно понимать, что планирование долж-
но быть реалистичным. Большая ошибка ожидать 
больших продаж в первые месяцы деятельности 
компании.

Что же подразумевается под «расходами»? 
Это прямые и косвенные затраты Вашего бизне-
са.
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1-тоқсан бойынша үлгілік табыс пен
шығын жоспары:

Пример Плана доходов и расходов
на 1 квартал:

  Қаңтар
Январь

Ақпан
Февраль

Наурыз
Март

(теңге) (теңге) (теңге)
1 Табыстар

Доходы
   

1.1. Тауарды сатудан түскен табыс
Доход от реализации товара

300 000 400 000 500 000

 Табыстың жиыны
Итого доходов

300 000 400 000 500 000

2 Шығын
Расходы

   

2.1. Материалға жұмсалған шығын
Расходы на материалы

100 000 120 000 140 000

2.2. Еңбекақы
Оплата труда

80 000 80000 80 000

2.3. Панажайды жалға алу
Аренда помещения

50 000 50 000 50 000
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ТАБЫС — бұл:

Бизнес белгілі бір уақыт бойы «жоспарлы-
шығынды» болып отырады!

  «Артығымен» жəне ақиқатқа сəйкес жоспар-
лаңыз!

  Орын алуы мүмкін шығындарды ескеріп отырыңыз!
  Үлкен көлемдегі сатылулар алғашқы күннен-ақ 

болады деп ойламаңыз!

Рентабельділік
Рентабельділік - экономикалық тиімділіктің 

көрсеткіші. Рентабельділік – бұл кəсіпорынның 
немесе кəсіпкерлік қызметтің табыстылығы. 
Рентабельділік оңай есептеледі: бұл пайданың 
шығындарға немесе ресурстардың жұмсалуына 
бөліндісі.

Рентабельділік формуласы

Рентабельді деп пайдаға ие, яғни 
оңтайлылықтың жағымды көрсеткіштеріне ие 
кəсіпорын аталады. Егер кəсіпорын шығынды бол-
са, онда ол тиімсіз деп аталады.

Өнім рентабельді деп пайда əкелген жағдайда 
айтылады.

Тауардың өзіндік құны
  Өзіндік құн өнімнің бағасын белгілеудің негізі бо-

лып табылады!
  Тауардың бағасы оның өзіндік құнынан төмен 

болуы мүмкін емес !
  Өзіндік құнның арзандауы кəсіпорынның пайда-

сы мен оңтайлылық деңгейі қосындысының артуы-
на əкеледі!

Өзіндік құнның негізгі екі түрі бар: өндірістік 
жəне толық. 

Өндірістік өзіндік құнға шикізатты өндіріске 
қосу сəтінен бастап жəне дайын бұйымдарды 
куəландыру мен оларды дайын өнім қоймасына тап-

ДОХОД — это:

Бизнес какое-то определенное время будет 
«планово-убыточным»!

  Планируйте «с запасом» и реалистично!
  Учитывайте все расходы, которые могут 

быть!
  Не рассчитывайте на большие продажи с 

первого дня!

Рентабельность
Рентабельность - показатель экономической 

эффективности. Рентабельность – это доходность 
предприятия или предпринимательской деятель-
ности. Рассчитывается рентабельность просто: 
это частное от деления прибыли на затраты или 
на расход ресурсов.

Формула рентабельности

Рентабельным называют такое предприятие, 
которое имеет прибыль, а значит, имеет положи-
тельные показатели рентабельности. Если предпри-
ятие убыточно, то его называют нерентабельным.

Продукцию называют рентабельной, если она 
приносит прибыль.

Себестоимость товара
  Себестоимость является основой для определе-

ния цен на продукцию!
  Цена товара не может быть ниже его себестои-

мости!
  Снижение себестоимости приводит к увеличе-

нию суммы прибыли и уровня рентабельности пред-
приятия!

Различают два основных вида себестоимости: 
производственную и полную.

Производственная себестоимость включает 
только затраты, связанные с процессом производ-
ства продукции – начиная с момента запуска сырья 

2.4. Коммуналдық қызметтер
Коммунальные услуги

35 000 38 000 40 000

2.5. Сақтандыру
Страхование

5 000 5 000 5 000

2.6. Несие бойынша пайыздар
Проценты по кредиту

65 000 65 000 65 000

 Шығындардың жиыны
Итого расходов

335000 358 000 380000

 Таза пайда
Чистая прибыль

-35 000 42 000 120 000
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сырумен аяқталатын, өнімді өндіру процесімен бай-
ланысты болып келетін шығындар ғана кіреді.

Толықтай өзіндік құн – бұл өнімді өндірумен 
байланысты шығындар (өндірістік өзіндік құн) мен 
оны сатуға жұмсалған шығындардың (коммерциялық 
шығындар) қосындысы. Коммерциялық шығындарға 
өнімді орап-қаптауға, сақтауға, тиеуге, тасымалдау 
мен жарнамалауға жұмсалған шығындар кіреді.

Өзіндік құн формуласы
Бухгалтерлік есеп

Бұл кəсіпорындағы ақшамен байланысты 
операциялардың барлығын есепке алу жəне 
тіркеу. 

Бухгалтерлік есептеме мен қаржылық есептің 
мақсаты мүдделі тұлғаларды жеке кəсіпкерлер 
мен ұйымдардың қаржылық жағдайы, атқарған 
қызметтерінің нəтижесі жəне олардың қаржылық 
жағдайындағы өзгерістер туралы толық жəне 
нақты ақпаратпен қамтамасыз ету болып табыла-
ды.

Бухгалтерлік есепті ұйымдастыру жəне жүргізу 
Қаржылық есептіліктің Ұлттық стандарттарымен 
(ҚЕҰС), Қаржылық есептіліктің халықаралық стан-
дарттарымен (ҚЕХС), Шоттардың үлгілік жоспа-
ры мен таңдап алынған есептік саясатпен реттел-
ген бірыңғай жалпы жұрт мақұлдаған қағидаттар 
негізінде жүзеге асырылады.

Қазақстан Республикасының салық 
заңнамасына сəйкес арнайы салық тəртібін 
біржолғы талон немесе патент негізінде 
қолданушы жеке кəсіпкерлер бухгалтерлік есеп-
теме жүргізбеуге жəне қаржылық есеп-қисап 
толтырмауға құқылы.

ҚР салық заңнамасына сəйкес арнайы салық 
тəртібін шаруа қожалықтары немесе фермерлік 
шаруашылық, ауылшаруашылық өнімдерін 
өндіруші заңды тұлғалар үшін қолданушы, соны-
мен қатар ықшамдалған декларация негізінде 
əрекет етуші шағын кəсіпкерлік субъектілері 
Қаржылық есептіліктің Ұлттық стандарттарын 
басшылыққа алады.

Бухгалтерлік есептің нəтижесіне Баланстық 
есепке алу жатады, ол күнтізбелік жылдың 
соңында жасалады.

в производство и кончая освидетельствованием гото-
вых изделий и сдачей их на склад готовой продукции. 

Полная себестоимость – это сумма расходов, 
связанных с производством продукции (производ-
ственная себестоимость), и расходов по ее реали-
зации (коммерческие расходы). Коммерческие рас-
ходы включают в себя затраты на упаковку, хране-
ние, погрузку, транспортировку и рекламу.

Формула себестоимости
Бухгалтерский учет

Это учет и фиксирование всех операций с 
деньгами на предприятии. 

Целью бухгалтерского учета и финансовой 
отчетности является обеспечение заинтересован-
ных лиц полной и достоверной информацией о 
финансовом положении, результатах деятельно-
сти и изменениях в финансовом положении инди-
видуальных предпринимателей и организаций.

Организация и ведение бухгалтерского учета 
осуществляется на основе единых общепринятых 
принципов, регламентированных Национальны-
ми стандартами финансовой отчетности (НСФО), 
Международными стандартами финансовой от-
четности (МСФО), Типовым планом счетов и вы-
бранной учетной политикой.

Индиви дуальные предприниматели, приме-
няющие в соответствии с налоговым законода-
тельством Республики Казахстан специальный 
налоговый режим на основе разового талона или 
патента, вправе не осуществлять ведение бух-
галтерского учета и составление финансовой 
отчетности.

Субъекты малого предпринимательства, при-
меняющие в соответствии с налого вым законо-
дательством РК специальные  налоговые режи-
мы для крестьянских или фермерских хозяйств, 
юридических лиц - произв одителей сельскохо-
зяйственной продукции, а также действующие на 
основе упрощенной декларации, руководствуют-
ся Национальными стандартами финансовой от-
четности.

Результатом бухгалтерского учета является 
Балансовый отчет, который составляется на ко-
нец отчетного периода. 
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Баланстың оң жақ бөлігінде қаржылық 
құралдардың көздері ескеріледі. Бұл пас-
сив. Баланстың сол жақ бөлігінде – қаржылық 
құралдарды жұмсау баптары ескеріледі. Бұл актив.

Компанияның шаруашылық қызметі барысын-
да жүргізілген кез-келген операциясын баланстан 
көруге болады, əрі бұл өзгерістер активті бөлігімен 
қатар пассивті бөлігінде де орын алады. 

Баланстың түзілімі негізінде ағымдағы 
бухгалтерлік есептің қос жазба жүйесімен 
қамтамасыз етілген тепе-теңдігі жатыр. Тепе-
теңдік қағидаты баланстың екі бөлігінің: Актив 
жəне Пассив бөліктерінің жиынтық сомасының 
теңдігінде жүзеге асырылған.

Шағын бизнесте бухгал-
терлік есепті төмендегі 
тұлғалар жүргізіп отыруы 
мүмкін:

  кəсіпкердің өзі
  есепші (тұрақты немесе 

келіп отыратын, уақытша)
  бухгалтерлік есеп сала-

сында қызмет көрсететін 
фирма

Егер Сіз заңды тұлғаны 
тіркеп отырған болсаңыз 
жұмысқа кəсіби бухгалтерді 
алу қажет.

Егер Сіз ЖК болсаңыз 
жəне патент немесе 
жеңілдетілген деклара-
ция бойынша есеп беріп 
отырған болсаңыз – Сізге 
есепті өзіңізге жүргізіп 
отыруға болады.

В правой части Баланса учитываются источ-
ники финансовых средств. Это пассив. В левой 
части Баланса – статьи расходов финансовых 
средств. Это актив:

Любая операция, произведенная в ходе хо-
зяйственной деятельности компании, получит 
отражение в балансе, причем эти изменения 
произойдут и в активной части, и в части пас-
сива. 

В основе строения баланса лежит равнове-
сие, обеспеченное системой двойной записи те-
кущего бухгалтерского учета. Принцип равнове-
сия воплощен в равенстве сумм итогов двух ча-
стей баланса: Актива и Пассива.

Бухгалтерский учет в 
малом бизнесе могут ве-
сти:

  сам предприниматель
  бухгалтер (постоянный 

или приходящий, времен-
ный)

  фирма, оказывающая 
услуги в области ведения 
бухучета

Если Вы регистрируе-
те юридическое лицо, то 
Вам необходимо взять на 
работу профессионально-
го бухгалтера. 

Если Вы ИП и отчи-
тываетесь по патенту 
или упрощенной деклара-
ции – Вы сможете вести 
учет самостоятельно.

Актив Пассив
Негізгі қаржы

Основные средства
Жеке капиталы

Собственный капитал
Айналымдағы капитал
Оборотный капитал

Қарызға алған капитал
Заемный капитал

Бізге не жатады
Что нам принадлежит

Біз не істеуіміз керек
Что мы должны

Кəсіпкерлердің өмірінен
Из жизни предпринимателей

Арман мен Əлияның фермерлік шаруашылығының балансы:
Баланс фермерского хозяйства Армана и Алии:

Актив Пассив
ІҚМ
КРС

1 500 000

Құрылыстар
Строения

200 000 Жекеменшік капитал
Собственный капитал

2 000 000

Құрал-жабдық
Оборудование

150 000 Несие
Кредит

990 000

Қор
Запасы

390 000

Көлік
Транспорт

750 000

2 990 000 2 990 000


