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• 1 Бухгалтер -  бату ушш дүрыс есептей білу.
> басқара білу ж етктказ, ол үшт ұйымныц

ттмділти арттырудыц жолын жэне 
' і * эд/сш ш а и  шаба бсту цажет.

К І Р І С П Е

Қамдай гылымныц болмасыи пайоа болу тарихы, мацызы 
мен мацсаты жэне қогамда алатын өз орны бар екендігі бепгілі 
Солардың ішшде басца салалардан өзіит ерекшелтмен оцшауланатын 
Бухгалтерлік есеп сачасы бұдан бірнеше жүздеген жыпдар бұрын пайда 
болыт куяделікті әмірде қолданылуы барысыида цогамның элеуметтік- 
экономикапъщ жагдаиларына қарай әзгерістерге үшырап келе жатқан 
гылъьм болып табыладъһ Бухгаітерлік есеп туралы белгілі галым 
Б.Де Солозано «Бухгаптерлік есеп барлық гылымОар мен онердіц ец 
ачдында тұрады. басқалары онсыз өмір суре алмаса, бухгалтерчік есеп 
үшін олардыц ешқайсысы қажет емес жэпе де бухгалтерлік есепсіз 
әлемоі баскару мүмкін емес, адамдар да бірін-бірі түсіпбес еді» -  деген 
болса, оның эріптесі П.Самуэлъсон «Біздщ гасырымыз-маш ина васыры, 
сондаи-сщ ол Бухгалтерлік есеп гасыры болып табылады», — дейді. Ач осы 
вылымды зерттеи келе Р.А. Фаулки «Есеп -  бұл барлыц бизнестің тілі, 
ягни философиясы » ,- деп айтса, Л. Фон Мизес «Есеп -  бұл бизнестщ ар- 
бжданы, ұяты», -  деп жазган. Бухгалтерлік есеп үйымныц царжылыц 
ацпараттарын әлхиейтін, оцдеитін. есептеитш жэне оны пайдалану- 
шылардың қолдануыпа ыңгайлы етіп жеткізіп беріп отыратын жүйе 
бблып табылады. Бухгалтерлік есеп басцару жүйесінде ец маңызды 
орындароыц бірін иеленеді. Бүгаи дәяел ретінде Біріккен ¥лттар 
Үйымыныц 1992 жылы өткізген конференциясыида «Есентеи алмаган, 
басцара алмайды», — деген сөздіц жайоап-жаи аитылмагандыгын атап 
отуге бачады, Жалпы, бухгалтерлік есеп үиымга оның қаржылъщ жаг- 
дайын жоспарлау, багалау, бақылау жэне талдау секілді функцияларды 
орындау үшін қажет. Сонымен қатар бухгаятерлік есеп кэсіпорынның 
активтері мен міндеттемелері, капиталы жэне әндірілген өнгмдері мен 
олардыц сатылгандыгы туралы ацпараттарды жинақтап көрсетеді 
Гек цана бухгалтерлік есеп арцылы ұйымныц кірістері мен шыгыстарын 
және шаруашылыц цызметінің соңгы царжылыц нэтижесін анықтауга 
болады. Бухгалтерлік есеп царжылыц (сыртқы) жэне басцарушы (ішкі) 
есеп болып екіге бөлінеді. Басқаругиы есеп кэсіпорынныц қаржылыц ацпа- 
раттарын ішкі пайдаланушыларга жеткізіп отыратын жүие болса,
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1 - т а р а у
Б У Х Г М Т Е Р .1ІК  ССЕІІ 
МЭІІІ, И1АКСАТЫ.
і і А і і ы а ы

1.1. Бухгалтерлік есеп туралы түсіиік  ж эне  
оның атқаратын қызметі

Бухгалтерлік есеп өзшщ бастауын сонау ХБ ғасырдан 
алады. Бұл ғытьш туралл алғадікы түсшік шамамен 1340 
жылдары іенуе қаласьшда пайда болған. Бухгалтерлік есептщ 
алғашы негізін салушы және дамытушысы Француі манахы 
Лука ГІачоли болып табьпады. Ол бухгалтерлік есеп туралы 
1493 жылы Шоттар жэне жазулар деген тракіапгьш жазған. Ал 
«бухгалтер термині» XV ғасырда Австрия қаласында пайда 
болған. Бухгалтерлік есеп — ұйымның қаржылық ақпаратьш белгші 
бір (белгіленген) эдістері мен тэсілдері бойынша есептейтін, 
өлшейтін және оны өңдеп, тасымаддайтьш ғылым. Ол кэсторьш- 
ның жұмысын толығьімен бакьшап, оіш басқару үшін багыт-бағдар 
берш, алдағы уақьггта істелшетін жұмысыи жосгіарлап жэне сонымен 
қдгар ол ұйымньщ болашакта атқарьшатын жұмысьша экономи- 
калық талдау жасауға оте кажетгі жүйе больш табылады. Сондыкган 
бухгалтерлж есепгі бүтіндей халық шаруашьшыгы есебшщ ең басты 
және непзпсі деп айтуымызга болады. Бухгалтерлік есеп ғылымынъщ 
шыгу тарихы ертеден басталған. Ол бұдан көітгеген жү зжылдықтар 
бұрын пайда болып, бүгінп күнге дейің әрбір кезеңдердің уакыт 
талаптгарьша сэйкес дамыпкеледі. Гайпалар арасындағы шаруашьыық 
операцияларьша байланысты табылгаң жазулардан бухгалтерлік 
есеп біздің заманъшызға дейінгі V ғасырда жүргізілді деген дерекгер 
бар. Ал біздің заманыкплзга дейінгі П ғасырда Грекияда салынган 
қүрылысқа кеткен шығындар есептеліп, салынған үйдІң (ғимараттьщ) 
қабырғасына жазылатьш болғаң. Рим империясының квесторлары 
мемлекетпк «іухгалтершерді бақылап, оның қорытындысьш 
емтихан қабылдаушы тыңдаган. Осьідан «аущггор» деген тершш 
пайда болған. Міне, осы жогарьзда айтылғаңдарға сүйеңе сггырып,
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бухгалтерлік есептщ тек кана кэсіпорьш жріысьиіьщ бір бөлІгін атқа- 
рьгп кана коимай, іүгас мемлекетгі басқаруга қагысы бар екендігін 
дэлелде> імЬге болады. Сопдықган да батар көрнекті ғалым Б. Де 
Солозаноның «Бухгалтерлік есеп болмаса элемді басқарү мүмкін 
емес және онсыз аданлар бірш-бірі гүтінбес еді» -  деген.

Қазақстан Республикасынын «Бухгалтерлік есеп жэне кар- 
жылық есеп беру» туралы заңы еліміздегі бухгалтерлік есепті 
жүргізу жүйесін аныктайды, қаржылық есеп беру мен оньщ 
пайдаланылуын жэне есепке алудың негізгі принциптері мен жал- 
пы тәртібін, ішкі бақылау жэне сыртқы аудит жөнідзегі талаптар- 
ды, сондай-ақ үйымдардық қүқықгары мен міндеттерін белгілейді. 
Қазақстан Рсспубликасьніың аумағында жүмыс істейтш барлық 
кэсІпорын бухгалгерлік есептеу мен қаржылык есеп беруді осы 
заңга сәйкес жүргізуге міндетті.

Кез келген үііымда бухгалтерлік есеп жұмысын жүргізу 
экономикалық мэселелердің негізгі жэне басты кажеттілігі болып 
табылады. Бухгалтерлік есеп арқылы өндірілген өнімді есепке алу- 
га, сатып-откізуге, айырбастауга және одан түскен каржыны тиімді 
де үқыпты етіп бөліп жү:мсауға, яғни кәсіпорындағы шаруашьшық 
үдерістердің барлығын басынан соңына дейін есептеуге болады. 
Осы айтылғандарға сәйкес үйымдағы экономикалық және тех- 
нологиялық үдерістердің, сондай-ак шаруашылық операцияла- 
рының барлыгының да есепке алынуы экономикалық талапқа сай 
бухгалтерлік есептін негізі болып табылады. Жалпы бутсгалтерлік 
есеп кэсіпорында мынадай қызмет атқарады:

• болашақга (алдағы уақытга) пайдалану үшін үиымда болып 
жатқан операцияларды тіркеп жэне оны өңдеп отырады;

• ұйымның қаржылык-ақпараттық мәліметің өндейді, сондай- 
ақ оны керек уақытына дейін сақгайды;

• каржыльЕҚ-ақпарагггық мэліметгі пайдаланушыларға уақіъшы 
беріп отырады, ал бұл ақпаратты гшйдаланушылар осы 
деректер арқылы үйымділ басқару бары сы нда түрлі шешім 
қдбылдайды

Көп жағдайда бухгалтер мен есепшшің арасындағы айыр- 
машылықгы білмегеннің салдарьшан бүл екеуін шатастырып 
алатындар да жиі кездеседі. Бүлар іотэжірибеде өз қызметтері
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барысында бірін-бірі ауыспгырьш отыратындығы, әрине, рас. Бірак 
есеганінщ негізгі міндеті шаруашылық операцияларьш есептеу, тіркеу 
жэне бухгалтерлік құжатгарды. акпарагггық мәліметгерді сақгау' ғана 
болса, ал бул мәліметтерді өңдеп, оған экономикалық талдау жасап 
жэне оны пайдалаңушылардың қачдануына ыңғайлы да тиімді етіп 
жеткізіп беріп отыру бухгапггердш міндеті болып табылады.

Кэсіпорындардағы бухгалтер маманының қай-қайсының бол- 
масын негізгі кэсіби міндеті пайдаланушыларға дурыс есептелген 
бухгалтерлік-ақпараттык мәліметтерді уақтылы, ягни дер кезінде 
беру (ұсыну) болып табылады

 ̂ ^  Бухгалтерлік есеп мәліметтерін пайда- 
I  • ланушылар және олардың рөлі

Бухгалтерлгк есеп кэсіпорьшдар мен ұйымдардың пай- 
далаңушыларға берілетін қаржылық-ақпараттық мэліметінің 
көлеміне және мінездемесіне қарай ұйьшдастырыпады. Бұл 
ақпараттық мэліметті пайдаланушылардың қатарына қаржы 
салымшыларын (инвесторларды), несие берушшерді (банк 
немесе банкіен тыс мекемелер) жэне бірлесіп экономикалық 
қызмет жасаушыларды жатқызута болады. Осы жогарыда атал- 
ған кәсіпорындардың ақпаратын пайдаланушылар маңызды 
басқарушылық шешім қабылдау барысында кэсіпорынның 
қаржылық есебіне сүйенеді. Негізінен кәсіпорындар мен ұйым- 
дардың қаржыльщ-ақпараттық мэліметін пайдаланушыларды 
төмендегідей екі топқа бөліп қарастырады:

• ішкі пайдаланушылар;
« сыртқы пайдал анушыл ар
Ішкі пайдаланушыларға осы кэсіпорында қызмет атқаратын 

тұлғалар, ал сыртқы лайдаланушыларга осы кэсіпорында қызмет 
атқармайтын, бірақ оның қаржылық жағдайына қызығушылығы 
бар заңды немесе жеке тұлгалар жаткызылады.

Сондай-ақ осы қаржылық-ақпараттық мәліметтерді пай- 
даланушылардың өзі төмендегідей санатқа бөлінеді:

* кәсіпорьшды баскарушылар (басшылар);



• кәсіпорыниан тыс орналасқан. бірақ оның каржылық жағ- 
дайына тікелей кызығушылы бар тұяғалар;

• кэсіпорынньщ қаржылык қызметіне жанама қызыгушы- 
лығы бар тұлғалар

Кәсіпорынды басқарушыларга осы ұйымның алдына қойған 
максатына жету іне және оның кызметіне толыктай жаүапты адамдар 
жатқызылады.Бұңцайадамдарға:кәсшорыііныңиесі,кәсшорынның 
басшысы, директорлар кеңесінщ мүшелері, менеджерлер. бөлім 
басшылары жэне тағы да басқалар жагқызылады. Бұл аталған 
санатқа жататын адамдарды кәсіпорынның:

• сонғы есепті жі.ілдағы таза пайдасының көлемі (мөлшері);
• нақты альшған табыс көлемінің жоспармен сэйкестілігі;
• өндірген әрбір түрлі онімнің өзіндік кұны;
• қызметгщ кандай турінен табыс көбірек алынатындығы 

және тагы да басқа жагдайлар қызықтырады.
Кәсіпорыннан тыс орналасқан, бірақ оның қаржылық жаг- 

дайына тікелей мүдделі тұлгалар болып қаржы салымшылары 
(инвесторлар), несие бсрушілер, жабдықгаушылар жэне басқалар 
есептелінеді. Бүл түлгалар өздерінің салған салымдары мен сатқан 
тауарлары, көрсегкен қызмеггері, соіщай-ақ берген несиелерінің 
уақтылы қайтарылатындығын білу үшіи ұйымның қаржы тұрак- 
тылығы мен төлем қабілеггілігін зертгейді. Ал кэсіпорынның 
каржылық қызметіне жанама мүдделі тұлғалардын қатарьша: салык 
органы, министрліктер мен агенттіктер, аудиторлар, сақтандыру 
компаниялары, сатып алушылар мең тапсырыс берушілер жэнетағы 
да басқа занды немесе жеке тұлғалар жатқызылады. Кәсінорынның 
бюджет жэне бюджеттен тыс мекемелерге берешек төлемдерін 
уактылы төлейтіңдігін, қаржылық ақпараттық мәліметтершің 
дұрыстығын және өз жұмыешы-қызметкерлерімен еңбекақы 
бойынша уақтылы есеп айырысатындыгын кадағалау осы, ягни 
кэсіпорынның қаржылык қызметіне жанама мүдделі тұлғалардың 
жұмысы болып табылады.

Кэсіпорықдар мен ұйымдардың қаржылық-ақпараттық мәлі- 
меггерін пайдаланушылардың әр түрлі топтарының болуьг біртұ- 
тас бухғалтерлік есеп жүиесін екі бөлікке бөлді. Соңгы жылдары 
біздің елімізде де халықаралық бухгалтерлік есеп стандарпгына
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сәйкес бухгалтерлік есепті каржылық есеп жэне баскарушылық 
есеп деп екіге бөліи қарастыра бастады. Бұндагы қаржылық 
есеп ұйымның ішкі жэне сыртқы пайдалаиушылары колда- 
натын қаржылық-ақпараттык мәліметлерді толық камтитын 
болса, басқарушылық есеп тек қана кэсіпорынның іиікі пай- 
даланушьыарына керекті өнім ондіру, табыс табу және оның 
алдағы келевдегі нэтижесінің артуына байланысты ақпараттық 
мэліметтерді қарастырады. Белгіленген завда сәйкес, дұрыс 
жасалынган каржьшық акпараттык мәліметтерді дер кезінде 
пайдаланушыларга жеткізіп берігі отыру кез келген кәсшорындагы 
бухгалтердің кэсіби мшдеті болып табылады.

: і

1 .3 . Бухгалтерлік есеп пәні

Кэсіпорындар мен ұйымдардагы болып отыраггын бар- 
лық үдерістерді алдымен бақылап, орындалган жұмыстар мен 
аткарылган қызметтердщ нәгижесінде оңдіршген өнімдерді, 
олар үшін жүмсалғаң материалдар мен шикізатгар^ы, қаржы- 
қаражаттарды сандық өлшемге келгіріп жэне оны арнаулы құжат- 
тарға карай реттеп, сонынан тіркеу жұмысын жүргізетіндігі 
бухгалтерлік есептің басты міндеті болып табылады Қандай да 
болмасын інаруашылыққа қажетті күнделікті қолданылатын есеп 
жұмысының белгші бір кезендерге сай дамитындығы белгілі. 
Ал шаруашылық есеп мэліметтері өндірістің экономикалык 
жагдайын белгілі бір дәрежеде жан-жақты сипаттап, талдап, 
қандайда бір шешім қабылдаудың басты мақсатгарын жүзеге 
асырушы экономикалык пэн болып табылады. Қандайда бір 
шаруашылык кұбылыстарын зертгеп, оларга экономикалық талдау 
жасау үшін белгілі бір есеп көрсеткіштеріне сүйенуімізге тура 
келеді. Шаруашылық есептің алгышарты материалдық ондірістің 
теориялық негізін зерітеуге байланысты. Қандайда болмасын 
есеп көрсеткннтері экономикалық жағынан маңызды мәселе 
больш габылады. Кэсіпорынның каржы-шаруашылық қызметі 
туралы ақпараттық мәлімеперді жиңақгау бухі алтерлік есеп пәнз 
болып саналады. Бұл. пэншн негізгі мақсаты — осы буэи алтерлік
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есепке аныкгама беру жэне оны басқадай экономикалық 
пәндермен салыстырып, ұқсастықгары мен айырмаіпылыкгарын, 
өз ерекшеліктерін теориялык, сондай-ак іс-тэжірибелік (практи- 
калық) тұрғыдан сишттал қарау болып табылады.

Бухгалтерлік есептІң қандай мэселсмен шұғылданатынын, 
нені зерттейтіндігін, қай жерлерде қолданылатъшдығын зерделеп 
қарау — бұл пәннщ негізгі багыты болып саналады.

1 . 4 .
Бухгалтерлік есептің міндетк мен 
мақсаты >

Бухгалтерлж есептің негізгі мақсаты -  барлык кәсш-орьгндарда 
орындалатын опсрациялардың уақтылы есепке алынып, олардың 
қазіргі күнгі уақыт талаптарына сай орындалуына, ягни жүзеге 
асырылуына бақылау жасау. Қоғамдық дамудың кай кезеңщде 
болмасын бухгалтерлік есеп кез келген кзсіпорында, яғни енім 
өндіру мен оларды сату, пайдалану, бөлу үдерістерімен айналысу 
барысында жүргізілгендігі бүіінгі таңда белгілі болып отыр. 
Бухгалтерлік есептщ негізгі багыты -  кэсіпорындардағы есеп 
жұмысының сапасын арттыруга, есептеу жумысының барысыида. 
қолданылатын, ягни толтырьшатын қүжаттардың қарапайым эрі 
тұсішкгі болуъшажәнеондагы көрсеткіштердщпайдаланушыларга 
ынгайлы болуьша реггеліп жүргізіледі

Бухгалтсрлік есеп ұйымньщ есеп беру мен басқару, соңдай-ақ 
экономикальгк талдау жұмыстарының нақты түрде жүзеге асырылу ын 
қажегті ақпараттармен қамтамасыз ешл отырады Бухгалтерлік 
есептің тексеру, қадағалау. жинактау принциптерін жүзеге асыру 
арқылы меьшіік заңдылыгы мен каржы және каржьшандыру тәртібі, 
үнемдеу шгфалары тиісті заңдарга сай іске асырылады. Шаруашылық 
жұмыстарьш әрі қарай дамыту, өнім ендірудің кәлемін үлғайту 
мақсагында бухгалтерлік есеп көрсеткіштері мен экономикалық 
талдау эдістерін кеңінен қолдана опгырып, кэсіпорын бойынша 
іске асырылмай келген резерв қорларьш анықгап, оларды іске қосу 
үшін қажетті шаралар белгіленді. Бухгалтерлік есептің ақпараггтық 
мэлімеггерімен керсегкішгеріне сүйене отырып, экономикалыкталдау 
кесгелері жасальщады. Сонымен қатар бухгалтерлікесеп жұмысының
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қорытынды кұжаггары мен мәліметгерше карай орбір ұжымнъщ 
элеумеітік дамуына жэне ондағы ж\омысшы-қызметкерлердщ 
материалдық ынталануьша шаралар белгілеу жүмыстары іске 
асырьшады, Бухгалтердік есептің басты ерекшелігі сол, ол тек қана 
бастапкы және арнайы қрсаггарға жазыльш тіркелген накгылы 
көрсеткіштер негізінде жүргізшеді. Кэсшорьнадағы шаруашылык 
огіерациялардьщ тиімділігі мен олардьщ зандылығы, шығындардьщ 
орынсыз жүмсальшбауы, материалдық қүндылықгардын қатаң 
тэртілпен үкьшты да тиімді жүмсалынуы бухгалтерлік есеп жүмысын 
жүргізудің міңцеті болыптабылады. Бухгалтерлік есегггщ мэліметтері 
мен көрсеткшггері қоғамдық өндірістін дамуьш экономикалық тур- 
ғыдан зерттеуге бірден-бір негіз болып табылады. Сондықган да 
бухгалтерлік есептің негізгі міндеті -халық ш аруашылығыньщ бар л ык 
салаларында накты тұжырымды мемлекетгік галапқа сай есептеу жұ~ 
мысьш жургізу. Қотаіиымыздьщ даму кезендерінің қай сатьшарьшда 
болмасьш дамудьщ объективті экономикалық зандылықгарьщ аш.ж- 
та> және ол заңдылықгарды пайдалану шараларьш дұрыс белгілеу 
ушін бухгалтерлік есеп жұмыстарьш дүрыс үйььмдастырудьщ ма- 
ңызы зор.

Бухгалтерлік есептің негізгі мақсаты -  үйымның өз эко- 
номикалық және саяси жагдайына тэн шаруашыяық қызметін 
тиімді жолдармен басқаруға қажетті ақпараттық мәліметтермен 
қамтамасыз ету. Қорыта келгенде, бухгалтерлік есептің негізгі 
басты мақсатына кэсіпорын жүмысыньщ экономикалық тиімді 
іурғыдан орындалуы, үйымның өзін-өзі қаржыландыруы мен 
табыс (пайда) табуы жатқызьшады.

1 Г  Бухгалтерлік есеп жұмысыи жүргізуде 
қолданылатыи өлшем түрлері

Кэсіпорьшдар мен үйымдар.дағы күнделікті болып отыратын 
барлық операцшшарды, шаруашылық үдерістері мен шаруашылық 
қүралдарьшьщ қозғалысьщ олардың өнім ендіруге қатысуы мен 
оның нэтижесін есепгеу үшін үш түрлі өлшем қолдаиьшады.



* > 1) Сандық(натуралдық)өлшем. г. а ■
2) Еңбек өлшемі.
3) Ақшалай өлшем.
Сандық (натуралдык) өлшем кәсііюрынның кіріске алынуға, 

есептен шығаруга және сонымен қатар түгендеуге тиісті өнімдері 
мен заттарын, материалдары мен иегізгі күралдарын өлшеу, санау, 
көлемін анықтау үшін қолданылады. Бүл сандық (натуралдық) 
өлшемнің өзі өлшенетін шаруашылык күралдарыньщ түріне карай 
эр түрлі болып келеді.

Мысалы; ағашты елшеу үшін -  текше метр (куб/м), жерді 
өлшеу үшін -  гектар, астықгы өлшеу үшін -  центнер және тағы да 
баеқа өлшемдер қолданылады.

Бүл сандык (натуралдық) өлшемді қолдану санау, өлшеу 
арқылы есеп жүмысын жүргізу барысында қажет. Аладда 
өндірілген өнімдерді сандық (натуралдық) өлшемді пақпалан)' 
арқылы өлшеумен қатар олардың сапасына жэне түріне қарай 
есеп жүргізудің маңызы зор. Сандық (натуралдық) әлшеммен қо- 
са өнімнің саласын сипаттайтын сапалық өлшемдерді пайдалану 
арқылы өндірілген өнімнің төменгі жэне жоғары дәрежедегі 
сапасын анықта>та болады. Бірақ та тек қана сандық (натуралдық) 
елшем аркылы жүргізілген есеп мәліметтері негізінде үйымның 
жүмысьша толык жэне жан-жақты талдау жүргізуді жүзеге асыру 
мүмкін .емес.

Мысалы; тоннамен есептелшген 100 (бір жүз) тонна отынға 
(көмірге) текше метрмен есептелшген 150 (бір жүз елу) текше метр 
отынды (мүнайды) қоса салып, 250 (екі жүз еяу) тонна немесе 250 
(екі жуз елу) текше метр отын деп есептеу мүмкін емес.

Еңбек өлшемі өнім өндіруге жэне қызмет көрсетуге 
жумсалынган жүмыс уакытын өлшеуге арналған. Басқаша айтатьш 
болсак еңбек өлшемі бір дана өнімді өндіруге қажетті уақытты 
анықтауга немесе белгілі бір уақыт (мезгіл) аралыгында өндіршіп 
шыгарылатьш енім санын аныктауга арналған. Бүл енбек өлшемі 
жүмыс күнінің саны, сағаты жәее минуты сияқты уақыт өлшемде- 
рін қолдану арқылы жүргізіледі. Жүмыс уақытының көрсеткіштері 
кәсіпорындаіы жүмысшылар мен қызметкерлерге тиесілі еңбекакы
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сомаларын және еңбек нормалары мен оның өнімдшігін есептеу 
ушін қажег. Алайда еңбек өлшемі жумсалынған еңбек күшінің 
нақты санын анықгауға немеое өлшеуге толық түрде нәтиже бере 
бермейді. Олар көп жагдайларда сандық (наіуралдық) өлшеммен 
бірге қосылып қолданылады.

М ысалы: жүмысшының өнімді өндіруге, жасап шыгаруға 
кеткее уақыты (адам күні, сағаты) мен сол уақыттағы өвдірілген 
өнімшің санын анықгау арқыпы еңбек өнімділігі көрсеткішін 
есептеуге болады. Мүндағы өндірілген өнім саны сандык 
(натуралдық) өлшемге, ал оны өндіруге кеткен уақыт (адам/сағат) 
еңбек өлшеміне жатқызылады. Еңбектің ой еңбегі мен қол еңбегі 
больш бөлІнуіне және еңбекті атқаратын адамдардың жүмысының 
түріне байлаиысты оларга жүмсалған барлык еңбекті ақшалай 
өлшемге айнвддыруға тура келедг

Ақшалай әлшем кәсіпорындағы жүмсалған шығындар мен 
альшған табысты, өндіршген өнімдер мен тағы да басқалардың 
есебтн жүргізу үшін қажет. Бухгалтерлік есеп жүмысьш жүргізу 
барысында ақшалай өлшем көбіне сандық (натуралдық) өлшем 
және еңбек өлшемімен бірігіп барлық мәліметтерді жинақтап 
қорытындыяау үшін қолданьшады.

М ысалы: қүрылысты салуға кеткен барлык шығынның қүнын 
анықтау үшін, соньшен қатар өндірілген өнімдерді, сатылып 
алынған тауарды сату, бағалау жэне тағы баскалары үшін ақшалай 
өлшем көп қолданылады. Кәсіпорынның балансын қүру барысында 
да тек қана акшалай өлшем ко.ііданылады.
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2.1. Бухгалтерлік есешін стандарттары 
жэне тркырымдаіуіалық негізі

Стаңцарт созі ағылшын тіліиеіі а>дарғанда үлгі, норма деген 
мағьшаны бідціреді. Ал бухгаягерлік есеп стақцартгары дегеніміз 
кәсшорындағы есеп жүмысьш дүрыс жүргізудің жэне қүжатгарды 
дүрыс толіъфудьщ ережесі болып табылады. Әрбір осындай ереже 
бухгалтерлік есептің әдістері мен тзсілдерін. мэні мен маіъшасьш 
және термшюлогиясьш анықгайды. Бухгалтерлік есеп пен қаржьшық 
есеіз беру стандарггарының қаіЧ-қайсыньщ болмасьш өз мақсаты, 
қолданылу аясы Горны), аныктамасы. қолданысқа (күшіне) енген 
уақыгы жэне мазмүны болады.

Мацсаты. Бұл бапта стандарттың қандай мақсатқа арналып 
шыгарылғандығы және есеп мэселелері кысқаша баяндалады.

ҚолОанылу аясы (орны). Стандарпъщ пайдаланылатын 
жерлері мен қандай жаідаида (жерлерде) қолданылмайтындығы 
осы бапта жазьшады.

Анъщтамасы. Стандарттағъі келтірілген негізп терминдерге 
түсініктеме берілетш бан болып табылады.

Қолданысқа (күшіне) енген уақыты. Стандарттың қай 
уақыттан бастап күшіне енетіндігі осы баітта жазылады.

Матуны. Бүл бапта кэсіпорьпіның есеп саясатына тусінік 
беріпеді.

Кей кездерде стандарттың косымшалары да жарыққа шығуы 
мүмюл. Бүл қосымшада жаңа стандарттың басқа қай елдерде 
қолданылғандығы жазылып жэне оған қоса мысалдар берілуі де 
мүмкін Бухгалтерлік есеп пеи қаржылық есеп беру стандарттары 
халықаралық жэне ішкі болып екі түрге бөлінеді. Халықаралық 
стандартты қаржьшық есеп беру стандартын дайындаудың
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(жасаудың) халықаралық комитеті жасап шығарады. Ал ішкі 
бухгалтерлік есеп пен қаржылық есеп беру стаидарттары әр елде 
бухгалтерл ік есепті жүргізу үшін, солелдің ішінде жасалынады. Бүл 
жоғарыда аталған халыкаралық бухгалтерлік есеп сташдарты мен 
ішкі бухгалтерлік есеп стандартының арасында тікелей байланыс 
болуыкажет. Халықаралықбухгалтерлік есеп стандартыи дайындау 
(қүру) барысында әрбір елдердегі тэжгоибеде кездескен мәселелер 
жан-жакты талданып, оны шешу жолдары іздестірілетін бояса, 
эрбір ел өзінін ішкі бухгалтердік есеп стандартын жасау ы (қүруы) 
барысында халықарааық бухгалтерлік есеп ставдарттарын негізге 
атады, ьүкіл злемдегі елдерде қаржылықесеп беруде қооданылатын 
бухгалтерлік есеп принцшггерін бір ізге салуға (унифлкадиялауға) 
қол жеткізу үшін 1973 жылғы 29 маусымда Қаржылық есеп 
беру стандартының халықаралык комитеті қүрылды. Жалпы бүл 
үйымның қүрылуы АҚШ, Австрия, Германия, Голландия, Жапония, 
Ирландия, Канада, Мексика, Үлыбритания жэне Франция сынды 
елдердің бухгалтерлершің келісімге келуімен юке асырьшды. 
Алғашқы уақытта, яғни Қаржылық есеп беру стандартының 
халықаралық комитеті қүрьшған кезде оның қүрамына жоғарыда 
аталган елдерден жеті білікп маман алынган болатыи. Ал бүгінгі 
күні оның қүрамында бүл аталған елдерден басқа Ундістан, 
Малайзия, Оңтүстік Африка Республикасы, Швейцария, Зимбабве 
жэне тағы да басқа елдердің өкілдері бар. Қаржылық есеп 
беру стандартының халықаралық комитеті өздерінің жарыққа 
шыққан жаңа стандарттары мен баскадай нүсқаулары, ережелері 
жэне түсініктері үшіе табыс алып отырады. Сонымен қатар бүл 
комитетке бухгалтерлердің халықаралық федерацияеы, каржылық 
институттар, бухгалтерлік фирмалар жэне басқадай үйымдар 
қаржылық көмек көрсетіп отырады. Халықаралық қаржылық 
есеп беру стандартының негізгі мақсаты -  мына төмендегілерді 
орындай отырып, қаржьшық есеп беруге қол жеткізу:

• қаржьшық ақпаратты қүру барысында қажетгі міңдетгер;
• ақпаратгық жүйені құру принциптері;
■ осы ақпаратгардың сапалық сипаттамалары;
• қаржьшық есеп берудің элементгері; 

влшеу және мойындау критерийлері.
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Қаржьыық есептің мақсаты -  кәсілорынньщ қаржылық 
жагдайы туралы және каржылык жағдайыньгң өзгеруі туралы 
ақпаратгар беру. Сондай-ақ үйымның қаржылық есебінде мына- 
ларға қажетті ақпаратык мәліметтердің болуы қажет:

• қаржы салымын жасау жэне несие беру туралы шешім 
қабылдауға қажетгі мэлімет;

• ұйымның алдагы кезеңдегі ақшалай айналымьш бақылауға 
қажетіі мэлімет;

■ ұйымға берілген ресурстармен байланысты міндеттерін 
бағалаута қажеггі мәлімет;

• басқару органдарының жүмысьш бағалауға кажетті 
мэлімет«

Қаржылық есеп үйымньщ бухгалтерлік ақпараттарының 
алғашқы таратылым қүралы болып есептеледі. Ал бүл каржылық 
ес еп бухгалтерл і к ес ептіңжет і злем ентінен қу ралады. Эл ементтерд ің 
алғашкы үшгігінщ қатарына ұйымның балансында көрсетілетін 
активтері, меншікті каітаталы жэне міндетгемесі жатқызьшады. 
Қалған төрт элементі кэсіпорынның қаржы-шаруашылық қыз- 
меті туралы есебінде көрсетілетін табыс, шыгын, паида және 
зиян деп аталатын топтардан түрады. Қаржылық есеп беру 
түжырымдамалары Гконцепциялары) шешім қабылдау үдерісінде 
көрсетілетін бухгалтерлік ақпараттардьщ қажетгшігін анықтайдьі 
және оны бекітеді Бсеп түжырымдамасын (концепциясьш) жалпы  
және жеке -  деп аталатын екі гүрге бөлуге болады.

• Жалпы түжырымдама бүл бірнеше елдің бухгаптерлік есеп 
туралы көзкарасын білдіреді

• Жеке түжьфымдама тек қала бір елдің өз ішівде жүргізілетін 
бухгалтерлік есеп туралы көзқарасын білдіреді

Түжьфымдамалар халыкаралык бухгалтерлік есеп және 
каржылық есеп беру стандартында қарастырылған бухгалтерлік 
есеп принциптері, есеп саясаттары, есеп берулер негізшде 
қүрастырылады. Бүған дейін айтылып жүфгендей қазіргі ганда 
бухгалтерлікесептіңэлемдіктеорііясында,сондай-ақтәжірибесінде 
екі негізгі, жалпы деп аталатьщ континенттік (еуропалық) жэне 
америкалық түжырымдама қатар жүргізіліп келеді.
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Бухгалтерлік есептің континенттік (еуропалық) тұжы- 
рымдамасы кэсіпорынның жүмысына мемлекеггің ықпал етуімен 
жэне араласуымен түсіндіріледі. Бүл бойынша сол елдегі қызмет 
аткаратын барлық үйымдар мемлекет бекіткен шоттар жоспары 
жэне баска да нормативті қүжаттар бойынща жүмыс істеуі тиіс. 
С ондай-ақ кэсіпорынның бухгалтерлік есеп берудегі қолдаітылатын 
ақпапаггық мәліметгері бүл континентгік (еуропалық) түжырым- 
ідмасы бойынша салық органъшың және басқа да мемлекетгік 

органдардьщ қажетгілігін қамтамасыз ететгіндей болуы керек. 
Дүңие жүзінде бүл модельді қолдап отырған және оның негізінде 
өзінін кэсшорындары жүмыс жүргізіп отырған елдердің қатарына 
Австрияны, Германияны, Жапонияны жэне басқа да Еуропа елдерін 
жатқызуга болады.

Америкалық гүжырымдаманың континенттік (еуропалық) 
түжырымтаматан өзгешелігі, бүл модельде кәсіпорьшның бухгал- 
терлік есеп берудегі мэліметтері негізінен қаржы салымшылары 
мен несие берушілердің қажеттілігін қамтамасыз етуге арналған. 
Бүл жағдайда үйымның салық жүйесі қаржылық есептен бөлек 
жэне оган тәуелсіз шешімін тауып отырады. Бүгіеп таңда бүл 
модельді АҚШ, Канада, Үлыбритания, Голландия, Австралия, 
Үндістан (Индия), Оңтүстік Африка Республикасы жэне тагы 
басқа елдер қолданып отыр

Міне, осы жоғарыда айтылғандарды қорытындылайтын болсақ 
эрбір ел өзшің бухгалтерлік ссебін континенттік (еуропалық) 
немесе америкалық түжырымдама бойыңша жүргізуі мүмкін 
екендігі анықталады. Біздің еліміздегі үйымдардагы бухгалтерлік 
есеп Кеңес Одағы түсында континенттік (еуропалық) түжы- 
рььмдама (концепция) бойыңша жүргізгендігі белгілі. Бүгінгі 
күннің өзінде осы қалыптасып қалғак модель өз күшік жоймай 
келеді. Яғни барлық кэсіпорындардың есеп жүмысы мемлекеттің 
басщылыгымен салық органының қажеттшгін қанағаггандыру 
мақсатывда жасалынып отырылады. Әйтсе де 1997 жылдан бастап 
елдегі барлық үйымдардың бухгалтерлік есеп жүмысын жүргізудщ 
ережесі, багыты болып саналатын Қазақстан Республикасының 
бухгалтерлік есеп стандарггары Американдық (халықаралық)
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бухгалтерлік есеп стаБдарттарына барынша жақындатылып жа- 
салғандығын атап өтуге болады. Сонымен қатар оіздің елшіз 
халықаралық бухгалтерлік есеп стаңдарттарына көшуге бетбүрыс 
жасап 2003 жылдан бастап еліміздегі ірі кэсілорындар өз еселтерін 
халықаралық стандартгың талаптарына сай етш жүргізу керектігін 
қабылдады. Біріншідең -  осы түрғыдан, ал екіншіден -  елдегі 
қазіргі экономикалық жағдайға сәйкес болса керек, еліміздегі 
кейбір үйымдардыд қаржылык есеп берулері соңгы кездері қаржы 
салымшыларын (инвесторларды) ақпараттық мзліметгермен 
қамтамасыз етуге негізделіп жасалып отыр.

2.2. Ьухі алтерлік есептін принциптері

Кез келген ғылымиың, соның ішінде бухгалтерлік есептің өз 
принципіні ң болуы заңдылық. Латын тілінен аударгандағы принцип 
сөзі мағынасы жағынан -  бастамасы, негізі дегентүсінікті білдіреді. 
Қаржылык есеп беру түжырымдамасы шаруашылық үдерістері 
барысында шешім қабылдау үшін бухгалтерлік ақпаратгық 
мэліметтердің қажеттілігін анықтайды. Жалпы оқулыкгар мен 
оқу қүралдарын оңи отырып бухгалтерлік есептің жиырмадан 
астам принципін кездестіруге болады. Автордар өз еңбегі бары- 
сында оларды кей кездері белгілі бір үқсастықтарына қарай 
біріктіріп отырады. Қазақстан Республикасының бухгалтерлік 
есеп стандартгарында бухгалтерлік есептің мына төмендегідей 
принцшті аныкталған:

• есептеу;
• үздіксіз (үдайы);

І . ■ • ■ ■ •' ; т . ' ' • ■. • ■• түсішктілік;
• мэнділік;
• маңыздылық; “ ‘ ; "
• сенімділік;
• әділетті эрі тура көрсету;
• бейтараітгық;
- сақтық;
• толықтылық;



• салыстырмапық;
• дәйектілік.
Тусініюпшк, маңьидыльщ, сеншдшік және салыстырма-

льщ деп аталатын төрт принцип- бухгалтерлік есептегі ақпараттық 
м эл ім еттер ін щ  негізгі, сонымен қатар сапалы мінездемесі болып
табылады.

Тусінікттк принципі
Бухгалтерлік есептің ақпараттық мәліметтері оны 

пайдаланушьшарға шешім қабьшдауы барысьщца түсінікті 
болу керектігімен тусшдіршеді. Ол үшін бүл мәліметтерді 
пайдаланушылар бухгалтерлік есеп жайында белгілі бір дәрежеде 
білімді бол>лары қажет. Дегенмен де түсініктілік принцилі 
ақпаратгық мәліметтердл жэй қарапайым адамдардың, кәсіпқой 
емес түлғалардың пайдалануы үшін сапасын төмендету деген 
түсінікке сай емес. Сонымен қатар осы мақсат үшін оны қаржылық 
есептен алып тастауға болмайды. Ақпаратты пайдаланушы 
түлғалар бүл мэліметтерді түсіну үшін алдын ала кеңес алулары 
қажет.

Мацыздылыц принцті
Бухгалтерлік ақпараттық мәліметтердің, қаржылық есептің 

сыртқы пайдаланушыларға олардың шешім қабылдауы үшш 
қажет болуымен түсіндіріледі Олар негізінен бухгалтерлік есеп 
мэліметгерін келесідей мақсаттарға пайдаланады:

• алдағы уақыттағы экономикалық жағдайды болжау >лыін;
■ бүрын жасалынған болжамдардың барысында алынған 

нәтиженің дүрыстығын анықгау үшін.
Бухгалтерлік ақпараттық мэліметгердің маңьвдылық деңгейін 

олшеу үшін үш түрлі салалық аспектілер қолданьшады.
1) Уақтылы. Бухгалтерлік ақпараттық мәліметгер өз пай- 

Даланушыларына керекгі уақытында жеткізіліп отыруы қажет. Бүл 
мәліметтің жетюзілу уақытының кешіктірілуі оньщ маңыздылық 
Деңгейін төмендетеді.

2) Болжамның қүндылығы. Өткен немесе қазіргі кездегі 
жасалынған бопжаулардың нэтижесшде алынған бухгалтерлік 
ақпараттык мэліметтер пайдаланушыларға тиімді болуы кажет
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3) Кері байланыс. Өткен уақытта жасалынған болжамдар 
немесе оларға енгізілген өзгерістер пайдаланушьшарға тиімді, оң 
әсер етуі қажет.

Сенімбшік припципг
Берілген ақпараттық мәліметтерде қате болмаса, сондай-ақ 

пайдаланушылар оған сенімді болса, онда бүл сенімді ақпарат 
болып табылады.

Салыстпырмалыц принцит
Қандайда бір кезеңнің бухгалтерлік есеп мэліметгері 

(қаржыльгқ есебі) өткев уақьптардагы мәліметгермен са- 
лыстырылып көрсетілген кезде ғана оньщ пайдалылыгы мен 
мазмүндьглығы арта туседі.

Сщтъщ припципі
Б>осгалтерлік есептің ақпараттық мәлімеггерінде жазьшатыи 

цифрлар кәсіпорынньщ экономикалық жағдайын суретгейді 
(бейнелейді) жэне пайдаланушьшар осы мэлімет арқылы гүрлі 
шешім қабьшдаііды. Сондықтан да эрбір эріптің жэне цифрдың 
дүрыс жазылуы ушін сақ болу қажет

Есептеу принципі
Кәсшорьшдағы кез келген операциялар (кірістер, шығыстар)

есептеліп отырылуы қажет.
Үздіксіз принцті /
Үйымның қызметі үздіксіз жалғаса береді деп болжам 

жасалынады.
Мәнділік принцті
Үйымньщ бухгалтерлік есел ақпаратгары пайдалану- 

шылардың қажеттілігін қанағаггандыруы қажет. Сондай-ақ 
пайдаланушылардың кэсіпорын жумысына (кызметіне) баға 
беруіне көмектесуі керек.

Бейтараптыц принципі
Ақпарат сенімді болуы үшін алдын ала бір шешімді 

қабылдауға арналмаган болуы керек. Егер ақпарат өзінің іріктеліп 
дайындалуымен немесе үсынылуымен белгілі бір шешім 
қабылдауға немесе ойды қорытындылауға жету мақсатымен 
қалыптастыруға әсер ететін болса онда ондай ақпараггар бейтарал
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болмайды. Алдын ала дайындалған ақпаратгык мәліметтер бол- 
мағая жағдайда, негізделмеген, бір корытындыға келтірілмеген 
ойды пайдалану беитараптықка сэйкес кедеді.

Әдтетті эр> тура көрсету приицші
Кәсіпорынның қаржылық қорытынды есебі осы мәліметтерді 

пайдаланушыларды қаржы жағдайы жэне акша қаражатгарыньщ 
қозғалысы туралы нақты эрі әділетгі ақпараттармен қамтамасыз 
сггуі қажет.

Топъщтылыц принципі
Үйымның қаржылық корытынды есебіндегі ақпараггық 

мэдіметтер сенімді болу үшін толық болуды қажет етеді жэне 
нгыккан шығынға қарай олар мэңді болуы қажет. Мэліметгің толық 
болмауы оны теріс немесе жалған етеді. Сондықтан да ол сенімсіз 
жэне маңызсыз болады.

Ддйекттік прииципі
Кэсігюрын өзінщ қызметі барысында таңдап алған есеп 

жүргізу саясатын есепті кезеңнің басынан соңьша дейін дэйекті 
түрде қолдануы кажет.

2  З с  Ьухгалтерлік есептің әдістері
" '• ? I .л''

Кэсіпорындар мен үйымдарда болып отыратын күнделікгі 
операциялардың, үдерістердің маңызы эр түрлі. Осы үдерістермен 
операцияларды бухталтерлік есептің көмегімен бақылап, тексеріп 
олардьщ дүрыс орындалғандығын немесе орындалмай жатқанын 
қарагі, одан нәтиже шығарып отыруға болады, Осы айтылған- 
дардың орындалуы барысында бухгалтерлік есепте әр түрлі тэсіл- 
дер қолданылады. Сол барлық қолданылатын тэсілдердің жиыны 
жэне олардың ғылыми түрғыдан баскарылатындай бір жүйеге 
келтірілуі бухгалтерлік есептің эдістері болып саналынады.

Бухгалтерлік есештң эдістері келесідей түрлерден түрады:
• қүжаттау,
• түгендеу; ’
• шоттар;



• екі жақты жазу; .
• бағалау; . ................ ,
• калькуляциялау; .
• бухгалтерлік баланс;
• есеп беру.
Қужаттау’
Барлық үйымдарда өздершің күнделікті жүмысы барысында 

эр түрлі шаруашылық операциялары орындалады. Ал бүл 
операцияларды бухгалтерлік есепке алу үшш оларға алдымен 
қүжаттар толтырылуы қажет. Қүжат орындалған операцияның 
жазбаша түріндегі аньгқтамасы болып табылады. Қүжахқа 
орьшдалған операцияның аталуы, мазмүны, орьшдшіған уақыты, 
өлшем бірлігі, орыңдаушы немесе тапсырушы мен қабылдап алу- 
шы адамдардың аты-жөні және тағы басқа дерекхер толтырылады. 
Қүжаттар занды түрде белгшенген дәлелді ақпаратгық мэлгмет 
болып есептеледі. Күжатга міпдето түрде көрсетілүге тиісті 
мәліметгерді дерекгеме (реквизит) деп те атайды.

Түгендеу
Үйымның шаруашылық операпияларьшың орындалуы 

барысында барлық операцияларын сол сэтінде қүжатқа жазуға 
мүмкіндік бола бермейді. Тіпті қүжаттар толтырылғанның өзінде 
де қателіктер кетуі мүмкін жэне материалдарды сақтау кезінде олар 
табиғи кеміп азайып огырады. Соған байланысты кәсіпорындагы 
өндіріліп шығарылған дайын өнімдерді, басқа үйымдардан 
алынған заттарды, сондай-ақ басқа да қолда бар кү-ралдарды, 
мүліктердІ тексеріп, түіендеп түрмаса олардың жоғалуына немесе 
үрлануына жол берілуі мүмкін. Сондықтан түгендеу әдісі арқылы 
кәсшорын өзінің нақгы қолда бар материалдық қүндылықтары 
мен ақшаларын жэне тағы да басқа мүліктерін есегггегімен 
(қүжатгағымен) салыстырып отырады.

Шоттар
Бухгалтерл ік есеп шоттары дегеніміз—шаруашылық қүралдары 

мен олардьщ қорлану көздерін белгілі бір үқсастықтарына жэне 
маңызы мен көрсеткшітеріне сәйкес жинақтап топтау қүралдары 
болып табылады. Жалпы шопар үйымньщ шаруашылық
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үдерістерінің, сондай-ақ активтермен олардың қорлану көздершің 
түрлеріне қарай ашылады. Шоттар кәсіпорьшда күнделікті 
болыо отыратын операцияларды үздіксіз жазып отырмай, оларды 
экономикалык маңызына қарай топтап жазу үшін пайдаланылады. 
Жалпы айтқанда үйымның активтері мен м індетте мелеріндегі және 
меншікті капиталындағы эрдайым болып отыратын операцияларды 
бір жүйеге келтіріп топтап, ақшалай түрде есептеу үшін бух- 
галтерлік есепте колданылатын әдісті шоттар деп атанды.

Екі жақты жазу эдісі
Шаруашылық үдерістері барысында орындалаіъін эрбір 

операция негізінде кэсшорыннын қаржылары мен олардың пайда 
болу көздершде екі жақтыжэне тең өзгерютер болыпотьфады. Олар 
екі жақты жазуды керек етеді, яғни бір шоттың дебитінде, екінші 
шоттың кредитінде бірдей сомада көрсетілуі қажет. Үйымдардағы 
мүндай күнделікті болып отыратын операдияларды, үдерістерді 
бір шоттың дебитше және екінші шоттың кредитіне жазып есептеп 
отыру үтиін қолданьшатын эдіс бу-хгалтерлік есепте екі жақты жазу

.  -  Іәдісі деп аталады.
Калъкуляция. іау эдісі
Қақдай үйым болмасьш белгілі бір қызметпен айна- 

лысатындығы белгілі (өнім өндіру, қызмет көрсету, сатып алып- 
сату тағы баскалары сияқты). Осы үдерютерді орьшдау барысығіда 
кәсіпорын жүмысшы күшш, еңбек қүралын және материалдык 
қүндылықтарды пайдаланатын болғандықтан барлық кеткен 
жүмсалган шығындардың жиынтығын анықтауына тура келеді. 
Бүл шығындардың жиыны өндірілген өнімнің, көрсетілген 
қызметтін өзіндік қүнын қүрайды. Сондай-ақ ол үйымды баскару 
үшш қажетті ақпараттық мэлімет болып табылады. Бухгалтерлік 
есепте оны, яғни өндірілген өнімнің, көрсетілген қызметтің нақты 
өзіндік қүңын анықгау әдюія калькуляциялау деп атайды.

Багалам эдісі
Бухгалтерлік есепте материалдық қүндылықтар ақшалай 

өлшеммен есептелінеді. Кэсіпорындағы мүліктердің (активтердің) 
жэне міндеттемелердің қүнын акшалай өлшемге айландырып 
есептеу эдісін бухгалтерлік есептің бағалау әдюі деп атайды.
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Бухгачтерлік баланс
Кэсіпорынның активтерімен (шаруащылық қорларымен) 

олардың қорлалу көздерінін белгілі бір мерзімге бір жуйеге 
келтірілт, ақшалай өлшем түрінде теңестіріліп екг жақты кестеде 
бейнеленуін бухгалтерлік баланс деп атаймыз. Оның сол жағында 
кэсшорынның акхивтері, ал оң жағында қорлану көздері, ягни 
міндеттемелері мен меншікті капиталы бейнеяенеді

Қорытыиды есеп
Ұйымның қандайда бір өткен уақыт аралығындағы, есепті 

кезеқдегі операцияларының, шаруашылык үдерістерінің қоры- 
тындыланып, белгілі бір есеп беретін күнге бір жүйеге келтірілуі 
қорытынды есеп деп аталады, Қорытынды есептің қүрамьша 
кэсіпорынның бухгалтерлік балансы, меншікгі капитальшың 
өзгерісі туралы есебі, қаржы нәтижесі туралы есебі, ақшаларының 
қозгалысы туралы есебі, түсініктемеяік хаты (жазбасы) және басқа 
да бухгалтерлік есеп стакдарттарында көрсетілген ақпараттық 
мэліметтері кіреді.
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3.1. Бухгалтерлік баланс туралы 
түсінік және оның құрылымы

3.2. Бухгалтерлік баланстың түрлері
3.4. Шаруашылық операцияларына 

сәйкес баланс балтарының 
өзгеріске ушырауы
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3-тарау Ш ГШ БРЛІК  БАЛАНС

3 . 1 .
Бухгалтерлік баланс туралы түсінік 
және оның қүрылымы

Бухгалтерлік есептің негізгі жэне басты міндетшің, атқаратын 
кызметі мен функднясының бірі -  пайдаланушыларға кэсіпорьш- 
ның мүлкі жэне қаржыпық жағдайы туралы ақпараттық мэ- 
ліметтерді дер кезшде, яғни уактылы жеткізш беріп отыру. Осындай 
ақпараггық мэліметтің негізгі қайнар көзі болып -  бухгалтерлік 
баланс табылады. «БАЛАНС» сезі француз тшіңен алынган. Бүл 
сез қазақ тіліне аударылганда «таразы» немесе «тепе-тең» деген 
магынаны білдіреді. Сырт көзбен қарағанда кәсіпорынньщ бух- 
галтерлпс балансы актив жэне пассив деп аталатын екі бөлімді 
кестеге үқсас больш табылады. Оның сол жагында, ягни активінде 
кәсіпорынның қаржылары, заттай және ақшалай түрдегі мүлпсгері 
мен шыгындары көрсетілсе (орналастырылған болса), оң жагында, 
яғни пассив бөлімінде осы үйымның қорлану көздері қарас- 
тырылады Бүхгалтерлік есеп стандартына сэйкес бухгалтерлік 
баланстың актив бөлімінде кэсіпорынның өзіне тпесілі, яғни қолда 
бар мүліктері қарастырылады. ¥йым осыларды пайдалану арқьшы 
ғана алдағы уақытта табыс таба алагыпдықтан бүл мүліктерді 
кэсіпорынның элуетті табыстары ретінде таниды. Ал баланстың 
пассиві -деп аталатын бөлімІнде кәсіпорьшның қорлану көздері 
т>гралы ақпаратты мәліметтер жазылады. Үйымның қорлану 
көздері меншікті капигал және тартылған (сырттан немесе басқа 
жақган алынған, қарастырылған) капитал деп екіге бөлінеді. 
Мүндағы тартытаи капитал дегеніміз кәсіпорынның міндетте- 
мелері, ягни осы үйымның басқа заңды және жеке түлгаларға 
қандай да бір операциялар нэтижесіне сэйкес берешек борыштары 
больш табылады. Кредиторлардьщ қатарьша осы кэсіпорыннан 
алашағы бар занцы немесе жеке түлғаларды жаткызуга болады, 
Егер кәсіпорын өз кредиторларының алдындағы қарызын уақтылы 
төлей алмаған жагдайда, олар үйымнан активтерін сату арқылы
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қарьізын қайтаруды талап ете алады. Кэсіпорынның меңшікті 
капиталы инве стор л ардың мүдделілігш танытады жэне ол активтің 
жиЫнтық сомасынан м і ндетге мел ерді шегеріп тастағавдаты қал- 
дық сомага тең болады. Инвестордыңкредитордан айырмашылыгы 
— кредигор өз апашағын ату үшін жанталасатын (тьфысатьш) 
болса, ал инвестор жоғарыда аталган активтің жиынтық сомасьшан 
міндеттемелерді шегеріп тастағандағы қалдық сомага, ягни 
меншікті капиталға ие жэне де кэсіпорынның қожайыны болып 
табылады. Осы айтылғандарды қорьггындылай отырып, үйымның 
барлық активтері инвесторлар мен кредиторлардың меншігі 
екендігін аңғаруға болады. Сондықтан бухгалтерлік баланстағы 
мына тендіктің эрдайым тең болатындығы сөзсіз. 

актив = меншікті капитал + міндеттеме 
Бүл тендікті кейбір шет елдерде келесі түрде көрсетеді: 
актив -  міндеттеме = меншікті капитал 
Әдегге кэсіпорынньщ бухгалтерлік балансы есеп беретін 

уақыгқа қарай негізделіп, айдың, тоқсанның, жылдың басына 
жасалады. Баланстың актив бөлімі узаң мерзімді активтер 
және аеътдагы активтер деп аталатын екі тараудан түрады. 
Үзақ мерзімді активтердің қатарына кэсіпорынның материалдық 
емес активтері, негізгі қүралдары, үзақ мерзімді қаржы салымы 
(инвестидиялары), ұзақ мерзімді дебиторлық борыштары жатқы- 
зылады. Ал ағымдағы активтер тарауында үйымньщ материалдық 
құндьшықтары, тауарлары, дайын өнімдері, аякталмаған өндірісі, 
кысқа мерзімді дебиторлық борыштары, қысқа мерзімді қаржы 
салымы, алдагы кезең шығындары, ақша қаражаггары жэне басқа 
да агымдағы активтері қарастырылады. Бухгалтерлік баланстың 
пассив бөлімі үш тараудан түрады. Оның бірі меншгкті капитал 
деп аталып, онда кәсіпорынның жаргылық қоры, резервтік қоры, 
бөлінбеген пайдасы немесе жабьшмаған зияны көрсетіледі. Пассив 
белімінің екінші жэне үшінші тараулары тиісінше үзақ мерзімді жэ- 
н е қысқа мерз і м д і мі ндетгем ел ер деп атал ады. Үзацмерз імд імін д ет - 
темелер қатарына кэсіпорынның үзақ уақытқа алган несиелері мен 
Қарыздары жатқызьшса, қысқа мерзімді міндетгемелер тарауында 
үйымның алдағы кезеңдершің табыстары, бюджетке қарызы, 
бюджеттен тыс мекемелерге қарызы, жабдықтаушы-мердігерлерге 
Қарызы, жүмысшылар мен қызметкерл ерге еңбекақы бойынша



қарызы, зейнетакы қорларына қарызы және басқа да кредиторлық 
борыштары көрсетіп&ді. Жоғарыда аігщандарымыз тусінікгірек 
бояу үшін үлгі ретінде «ӨТЕГЕН» фирмасының 2006 жылғы 1 
қаңтарға жасалған бухгадтерлік балансын карастырайык.
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«ӨТЕГЕН» фирмасыньш 2006 жылдың 1 қаңтарына 
БУХГАЛТЕРЛГК БАЛАНСЫ (олшем бірлігі мың тенге)

Активтсрі Сомасы ГіассивтерІ Сомасы
1 2 3 4

¥зақ мерзшді актишер Мсншікп капитал:
Материалдық емес 
гкіштср 2000,0 Жарғылық қор 50000,0

Негізгі қуршшар 27000,0 Резервпк қор 5500.0
¥зак мерзшді каржы салымы 
(игшесшцияі 3000,0 Бөлшбеген пайда немесе 

зиян 3500,0

Үяак (лерзімлі дебнторльгк 
борыш 4500,0 Жиыны 59000,0
Жиыны 36500,0
Агьімдоіы аюпивтер; Үзақ мерзімді 

мілдеттемслер;
Материалдық қор 3500,0 Ұзақ мер.чімді несис 9000,0
Дайын өнімдер 7000 ¥зақ мерзімді қарыз 2000,0
Гауарлар 2500,0 Жмыны 11000,0

Аяқталмаіан өндіріс 10000,0 Қысқа мсрзімді 
міндетгемелер:

Қысқа мерзімді дебиторлық 
борыштар 6500,0 Бюджетпен есеп айырысу 2500,0

Қысқа мерзімді каржьі 
сатьгмы (инвестиция) 5000,0

Бюджеттен тыс 
төлемдермен есеп 
айьгаысу

15000

Алдағы уақыт шьиъшдары 1000,0 Жаб,тыкщгшылзрм ен ессл 
аііырысу 7000,0

Берілген аванс 1500.0
Жумысшылармен 
енбекақы бойьпшта есел 
айьгоысу

2000,0

Акдза қаражаттары 9500.0 Жиыны 13000,0
Жиыны 46500.0 Барлыгы 93000,0
Барлыгы 83000.0

Осы жоғарьща келтіріоген «Ө Т Е Ғ Е Н » фирмасыньщ бух- 
галтерлік балансынан көретішміз -  бул уйымның активтері мен 
пассивтері 83 000,0 мыңтеңгегетең. Мүндағы кәсіпорынньщ меншікті 
капиталы — 59000,0 мың теңгені, ал міндеттемелері — 24000,0 мың 
теңгені қүрайды. Жоғарьща берілген теңдікгщ орнына (формулаға) 
осы саңдарды орналастыратьш болсақ мына түрде болады.
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актив = меншікті капитал + міндеттеме
83000000.0 = 59000000,0 + 24000000,0
Біз бүл мысалымызда, яғни жағарыда бершген бухгалтерлік 

баланста Қазақстан Республикасының зандарына сай жасалған 
баланстың үлгісін қарастырдық. Кейбір Баогыс елдерінде баланста- 

тараулардың, баптардың орындары ауысып та келтірілуі мүмкін.
Мысалы, кейбір елдерде ағымдағы активтер баланстың актив 

бөлімшің басында орналастырылатын болса, оның баптары 
өтімдшіктеріне қарай кезекпен қүрастырылады. Сонымен қатар 
кейбір баланста активтер мен міндеттемелер баланстың сол 
жағында көрсетіліп (орналастырылып), оң жағында тек қана 
кәсіпорынның меншікті капиталы көрсетіледі. Баланстың мүндай 
түріне мына теңдік негізделген: • * •;

актив — міндеттеме = меншікті канитал
83000000.0 -  24000000,0 = 59000000,0
Бүл теңдік бухгалтерлік баланста үйым иесінің меншігін 

көрсегуге негізделген. Жоғарыдағы мысалымызға сэйкес ба- 
ланстың бүл түрін қүрастыратын болсақ, баланс кестесінің екі 
жағы да 59000,0 мың теңгеге тең болады.

3 . 2 .  Бухгалтерлік баланстың түрлері

Бухгалтерлік баланс өзінің жасалу уақытына (мерзіміне) және 
қолданылу барысына қарай эр түрлі болып келеді. Кәсіпорынның 
жаңадан қүрьшған уақытында жасалынған бухгалтерлік ба- 
лансы кіріспе балалс деп аталады. Кіріспе баланста үйымның 
қызметін бастар алдындағы жаргылық калиталы көрсетіледі. Бүл 
баланстағы негізгі көрсеткіштер кэсіпорын иелерінің, яғни қүрыл- 
тайшыларының, акдиоңерлерініц осы үйымды жаңадан қүру (ашу) 
уақытындағы ақшалай немесе затгаи салымдарынан түрады. 
Сондықтан көп жағдайда кіріспе баланста кәсшорышіьщ меншікті 
капиталы мен активтері тең бодуы ықтимал.

актив = меншікті капитал
Бүл тендік егер кәсіпорын қүрылуы барысьщда ешқаядай жеке 

немесе заңды түлғалардың алдында міндетті, яғеи қарыз болмаған 
жагдайда тура болып есептеледГ.

Ұйымның бухгалтерлік балансы ілгеріде айтылғандай белгілі 
бір уақытка, яғни айдың, тоқсанның немесе жылдың басына
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жасалынады. Осыған сәйкес кәсіпорынкьщ өз қызметі барысында 
әрбір белгіяенген есеп беретін уақыттағы (айдың, тоқсанның 
немесе жылдың басына) қүрастырылған балансы агьтдагы 
бухгалтеряік баланс больш есептеледі.

Кэсіпорынның жойылу балансы осы ұйым өз қызметін 
тоқтатар кезде, таратылатын уақытга жасалады. Осы аталган 
жойылу балансынъщ өзі эр түрге бөлінеді. Жойылу балансын 
еліміздегі бухгалтерлік есеп жэне аудит мамандарын даярлауда 
көп еңбек сіңіріп жүрген белгілі ғалым Әбдіғали Әбдіманапов 
өзінің «Бухгалтерлік есеп теориясы жэне яринщшгері» аггы 
еңбегінде екі түрге беледі жэне оның бірі ұйымның жабылуына 
байланысты, ал екіншісі үйымның жабылғандығьш қорытындылау 
үшін құрастырылады деп жазған болатын. Сонымен қатар Ресей 
ғалымдары Л.А, Крятова мен Х.Х. Эргашев өздерінің «Бухгал- 
терлік есеп теориясы жэне негіздері» атгы еңбегінде жойылу' 
балансы үш кезеңнен түрады жэне оның біріншісі кэсіпорынның 
жабылуы алдында, екіншісі жабылуы барысында, ал үшіншісі осы 
кәсіпорын жұмысын токтатқаннан кейін жасалынады деп атап 
өткен. Жалпы, бүл айтылғандарды талдай отырып, авторлардың 
бірінің айтқаны дүрыс, ал екшшісінікі қате деп қарауга болмаңды. 
Бүдаи шығатьш корытьшды жоғарыда аты аталған авторлардың 
қай қайсының да пікірлері дұрыс деуге болады. Себебі кэсіп- 
орынның жойылу балансьшың саны, ягни оның жасалыну 
кезеңдері ұйымның таратьшуына кететін уақытпен тікелей 
байланысты. Егер кэсіпорынның таратылуы, яғни жабылуы ұзақ 
уақытқа созылатын болса, жойылу баланстарының саны да соган 
сәйкес жэне қажеттіліі іне қарай арта түсуі мүмкін.

^  д  Ш аруашылық операцияларына сайкес 
баланс баптарының өзгеріске ұшырауы

Кез келген кэсіпорынның максатьі -  пайда табу десек қате- 
леспейміз. Ал пайда табу үшін кәсіпорында күнделікті жұмыс 
істеліп, қызмет атқарылып отыратындығы белгілі. Осы орьш- 
далатын жұмыстар мен атқарылатын қызметтердің, яғни опера- 
циялардың орындалуы кэсіпорынның бухгалтерлік балансьгаың 
баптарына тікелей эсер етеді. Нақгырақ айтатын болсақ, ұйымдазгы 
эрбір орындалатын олерацияға сәйкес баланс баптарындағы сома
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өзгер іске үшырап отъірады. Бірак бухгалтерлік баланстьгң акгив 
кәне пассив баптарының тендігі зрдайым сакталады. Сонымең 
қатар кзсіпорықда эрбір орындалған операциядан кейін жаңадаң 
баланс жасалмайіындығы белгілі жэне ол мүмкін емес. Себебі 
үйымда бір күннің өзінде бірнеше жүздеген операциялардың 
орындалуъі мүмкін. Тіпті әрбір операция түгіл, күн сайын кэсіп- 
орынның бухгалтерлік балансын жасап түру үлкен күшті, көп 
уақытты қажет етеді. Сонымен қатар балансты күнделікті немесе 
эрбір орындалған операпиядан кейін жасап отыру тиімсіз жэне 
қажет те емес. Мше осы себептен кәсшорыннын бухгалтерлік 
балансы белгілі бір уақытқа, яғни есеп беретін кезеңге қарай 
(ай сайын. тоқсан сайын, жыл сайын) жасалып отырады. Жалпы 
бухгалтерлік есепте шаруашылық операцияларын баланс бапта- 
рының сомасына әсер етуіне қарай төрт түрге беледі.

Бірінші іпүріне жаткызылатын шаруашылық операциялары 
бухгалтерлік баланстың тек қана актив бөліміне эсер етеді. Бұл 
жағдайда актив бөліміндегі бір бап қандай да бір сомаға азайса, 
екінші бір бап тура сол сомаға артып отырады. Ал активтің жалпы 
сомасы мен баланстың жиьінтық сомасы ешқандай өзгермейді.

Мысалы, кэсіпорьшның банктегі есеп айырысу шотынан 
жүмысшы-қызметкерлерге еңбекақы төлеу үшін кассага 500 (бес 
жүз) мың теңге алынды.

Бүл жағдайда есеп айьфысу шоты бабьшдағы сома 500 (бес 
жүз) мың теңгеге азайса, касса деп аталатын баптың сомасы 500 
(бес жүз) мын теңгеге артады. Баланстың активі мен пассиві 
арасындағы теңдік өзгермейді.

Екінші піүріне жахқызылатын шаруашылық операциялары 
бухгалтерлік баланстың тек қана пассив бөліміне эсер етеді. Актив 
бөлімінде өзгеріс болмайды. Бүл жағдайда пассив бөліміндегі бір 
бап қандай да бір сомаға азайьш, екшші бап іу ра сондай сомаға 
артады. Ал пассивтщ жалпы сомасы мен баланстың сомасы 
ешқандай өзгеріске үшырамайды.

Мысалы, үйьш өзінің жабдықтаушы-мердігерлердің алдьщ- 
дағы ' 00 (жеті жүз) мың теңге қарызын банк мекемесінен алынган 
несие арқылы қайтарды делік,

Бүл уақьггта кэсіпорынның бухгалтеряік балансындағы жаб- 
Дьщтаушы-мердіғерлермен есеп айырысу деп аталатьш бабындаш



сома 700 (жеті жүз) мың теңгеге азайып, ал банк яесиесі бабын- 
дағы сома 700 (жеті жуз) мың теңгеге артады. Ал баланстың акгиві 
мен пассиві арасындағы теңдік өзгермейді.

Үшінші түріне жатқызылатын операциялардың жоғарыда 
аталған екі түрден айырмашьшығы, бүл операциялар барысында 
баланстың активі меи пассиві бірдей сомага артады. Яғни бүл 
жағдайда операция асерінен баланстың актив бөліміндегі бір 
баптың сомасы кандай да сомаға кебейсе, пассив бөліміндегі бап- 
тьщ да сомасы осындай сомаға артады.

Мысалы, жабдықтаушы-мердігерлерден кэсігюрынға 200 (екі 
жүз) мың теңгенід материалдары келіп түсті.

Бүл уақытга үйымның бухгалтерлік балаксындағы жаб- 
дықтаушы-мердігерлермен есеп айырысу деп аталатые бабывдағы 
сома жэне материалдар деп аталатъш бабьшдағы сома бір уа- 
қытта 200 (екі жуз) мың теңгеге көбейеді. Яғни кэсіпорынның 
материалдарының артуына сәйкес жабдықтаушьшарға қарызы да 
көбейеді, Сонымен қатар 200 (екі жүз) мың теңгеге баланстың 
сомасы да өсті.

Баланс баптарының сомасьша эсер ететін шаруашылық 
операцияларыньщ төртінші түрі үшінші түріне жатқызылатын 
операцияларға үқсас болып келеді. Бүл уақытта да баланстың 
актив жэне пассив жағындағы баптары бір уақытта бірдей сомага 
өзгереді. Айырмашьшығы -  үшінші түрге жататын операциялар 
барысында баланстың жиынтық сомасы (актив жэне пассив 
бөлімдері) белгілі бір сомаға көбейсе (артса), төртінші түрге 
жаггатын операциялар әсершен актив пен пассив бөлімдері, сондай- 
ақ баланстың жиынтық сомасы қандай да бір сомаға кемқді.

Мысалы, кзсшорьінның есеп айырысу шотьшан бюджетке 
қосылған күнға салынатын салық үшін 250 (екі жүз елу) мың теңге 
аударылды.

Осыған байланысты есеп айырысу шотъшдағы ақшалар жэне 
бюджетпен есеп айырысу (қосылған қүнға салынатын сальік үшш 
қарыз) деп аталатын баптардың сомалары бір уақытга 250 (екі жүз 
елу) мың теңгеге азаяды. Сонымен қатар баланстъщ сомасы да 250 
(екІ жүз елу) мың теңгеге кемиді.

Міне осы жоғарыда қарастырьшған мысалдардан көріп 
отырғанымыздай кәсіпорыядағы орындалған кез келген операпия- 
ларды осы төрт түрдің біріне жатқыза аламыз.

34 ♦ Бухгалтерлгк есеп теориясы және негіздері
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4 -т а р а у ІПОТГАР Ж9ІІЕ БКІ Ж АКТЫ
ЖА.1У ЭДІСІ

,| - Бухгалтерлік есепшоттары туралы  
түсінік

Кез келген кэсіпорынның бухгалтерлік балансында сол 
ұйымның меншіпндегі шаруашылық кұралдары мен олардьщ 
қорлану көздерінің есеп беретін уакьгпагы жагдайы көрсетіледі. 
Әйтседе үйымның шаруашылық қызметін басқару үшін оньщ 
мүліктері мен қаржыларыньщ және олардың қорлану көздерінің 
есеп беретін уақыггагы жгшдайьш ғана білу жеткшіксіз. Яғни кәсіп- 
орынның қызметін баскару үшін оның шаруашылық құралдары 
мен олардьщ қорлану көздерінің есепті кезең барысындағы, ягни 
күнделікіі өзгерюін біліп, қадагалап отыру қажет. Кәсіпорында 
эрбір күнтізбелік жүмыс күні барысында бірнеше операцияның 
орьшдалуы мүмкін. Бүл операциялардың барлыгы да үным- 
ньщ капиталына қандай да бір дэрежеде әсерін тигізеді. Ал осы 
операцияларға сэйкес бухгалтерлік баланс баптарындағы сандарды 
өзгертіп отыру яғни эрбір операциядан кейін кэсіпорынның жаңа 
бухгалтерлік балансьш жасау мүмкін емес жэне олай жасау тиімді 
болыптабылмайды. Осыган дейін айтьшғандай бухгалюрлік баланс 
эрбір айдың (тоқсаннын, жылдың) бірінші күніне қарай жасалады. 
Міне, осыган сәйкес үиымдағы орындалатын эрбір операцияларды 
жэне олардың негізінде болатын өзгерістерді жіктеп (топтастырып) 
еселтеп отыру үшін бухгалтерлік шот қолданылады.

Бухгалтерлік есепшот кәсіпорынньщ шаруашылық қызметін 
басқарып отыру үшін шаруашьшық қүралдары мен қорлану 
көздерін белгілі бір үқсастыкдарына қарай біріктіріп, олардың 
орындалган операцня эсерінен өзгеріске үшырауьш есептеп отыра- 
тын ақпаратты мэліметтер эдісі болып табылады.

Шотгар үйымдағы орындалған операцияларды жинақгап, 
тіркеп, кейіннен бухгалтерлік баланс және басқа да есеп беру
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м эл ім еггер ін  құру ушін пайдаланылады. Кэсшорыішың эрбір 
м улікгері мен қорлану көздерінің ұқсас топтары үшін белгілі бір 
інот ашылады.

Мысалы. үйымньщ колда бар нақты ақшаларын есептеу үшін 
«касса» деп аталатын шот, кәсіпорынның шығарган, дайындаған 
өнімдерін есептеу үшін «дайын онімдер» деп аталатьш шот жэне 
гб. шоттар қолданылады.

Бухгалтерлік шоттың қарапайым жай түрі үлкен «Т» әрпі 
сияқты болып көрінеді. Ал шотгың аты оның үстіңгі жагына 
жазылады. Барлық шоттар қарама-қарсы «актттік» және 
«пассттік» болып екі түрге бөлінеді. Акгивтік шоттар үйымның 
қолда бар мүліктерш, ал пассивтік шотгар осы ұйымның меншікті 
капиталы мен міндеттемелерін есептеуге арналған. Әдетте шоттың 
сол жагы «дебит», ал оң жағы «кредит» болып аталады. Шснтың 
қолданылуы барысында бұл «дебит» жәие «кредит» сөздері 
қысқаша Д-т (дебит), К-т (кредит) түрінде жазылады. Жалпы шот 
мына түрде болып келеді.

Дебит ШОТТЫҢ АТЫ Креднт

Кәсіпорындагы орындалған әрбір операция бір шоттың 
дебитіне жэне екінші шоттың кредитіне жазылады Ал ол 
операцияларды бүл шоттарда тіркеп жазу белгілі бір есепті кезең 
барысында жалғасады. Әрбір мүлікке немесе қорлану көздерінің 
& лгілі бір түріне ашылған бухгалтерлік шот арқылы сол заттың 
(муліктің) немесе ақшаның үйымдағы мөлшерін (қалған қалдығын) 
біліп отыру үшін «қалдық» сөзі қолданылады. Есепті кезеңнің 
басындағы, яғни шоттың ашылуы барысындағы қалдық™ «бастап- 
қы қалдық», ал шоттың жабылуы барысындағы, яғни есепті 
кезеңнің соңындағы қалдық — «соңғы қалдық» деп аталады. Осы 
есецті кезең бойындагы шсптың дебит жағына жазылган сандардың 

ьщдысы «дебиттік айналым», ал кредит жағындағы сандардың 
ьтдысы «кредиттік айналым» деп аталады. Осы жоғарыда 

аталған эрбір шотгағы «дебиттік айналым» мен «кредитгік айна-
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лымнъщ» айырмасы сол шоттьщ қалдық сомасы больиі табылады 
Ескеретің жағдай — шотгағы соңғы қалдық сомасын есептегенде 
ол шоттьщ бастапқы қалдығын естен шығармау керек. Ягни кез 
келген щотгың соңғы қалдыгы сол шоттың бастапқы қалдығына 
«дебиттік айналым» мен «кредиттік айналымның» айырмасын қосу 
немесе шегеру арқылы габылады. Егер шоттың бастапқы қалдығы 
дебиттік болса, сонғы қалдықты табу үшін бастапқы қалдық 
сомасына дебиттік айналым сомасы қосылып, одан кредиттік 
айналым сомасы шегеріледі, Ал шоттың бастапқы қалдығы кре~ 
диттік болған жағдайда, соңғы қалдық сомасын есептеу үшін 
бастапқы қалдыққа кредитгік айналымды қосып, одан дебиттік 
айналымды шегеру қажет, Бүл айтқандарымыз түсініктірек болуы 
үшін төмендегідей екі шотты қарастырайық;

Дебит КАССА ШОТЫ Ктэедит
Басталкы каллык 5000
1) 20000 3) 50000
2) 45000 4) 10000
айналым 65000 айналым 60000

сонғы каллык (5000+65000-600001
10000

Жоғарыдагы касса деп аталатын шоттьщ соңғы қалдыгын 
есептеу үшін сол шоттың бастапқы қалдығы (дебиттік) 5000 (бес 
мың) теңгеге дебиттік айналым 65000 (алпыс бес мьщ) теңге 
қосьшып, кредиттік айналым 60000 (алпыс мың) теңге азайтылды. 
Соның нәтижесінде бүл шоттьш соңгы қалдығы (дебиттік) 10000 
(он мың) теңге болды (5000+65000-60000=10000).

Ж ұмысшылармен ецбекақы 
Дебит бойынша есеп айырысү шоты Кредит

1) 180000 
1) 300000 
айнальш • 480000

Ьастапкы ка;шык 200000
2) 250000
3) 50000 
айналым 300000 
соиғы каллык (200000+300000-

80000)
20000

Ал екінші көрсетшген жүмысшьшармен еңбекақы бойынша 
есеп айырысу шотының соңғы қалдығын габу үшін бастапқы 
қаддығы (кредиттік) 200000 (екі жүз мың) теңгеге кредиттік
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ійналым 300000 (үш жүз мың) теңге қосылып. дебиттік айналым 
480000 (төрт жуз сексен мың) теңге азайтылды (шегерілді). 
Осының нэтижесінде бүл шоттың соңғы қалдығы (кредиггік) 20000 
(жиы рма мын) теңгеге тең болатындығы есегггеліп шыгарылды. 
■200000+ 300000-480000=20000).

Бұл мысалдардан көріп отырғанымыздай, негізінде шоттардың 
бастапкы қалдығы дебиттік болса, онда ол шотгың соңғы калдығы 
да дебиттік, ал шотгьщ бастапқы қалдыгы кредиттік болса, онда ол 
шотгың соңғы қалдығы да кредиттік болуы тиіе.

Кейбір жағдайларда шоттың бастапқы немесе соңғы қалдык 
сомалары нөлге тең болуы мумкін. Мүндай жағдайда, ягни 
шоттың соңғы қалдығы нөлге тең болганда бул шотты жабыпган 
шот деп атайды. Қазақстан Республикасының типтік бухгалтерлік 
есепшоттар кестесінің «кірістер» және «гиыгындар» деп аталатын 
бөлім шоггары есепті кезеңңің соңында мщдетгі түрде жабылады. 
Бүл шоттарды транзиттік шоттар деп атайды. Осыған сәйкес 
жоғарыдағы аталған «кірістер» жэне «шыгындар» дегк аталатъш 
екі белімнщ шсңтарьшда жинақгалған сома «жиынтъщ табыс 
немесе жабылмаган зиян» шотына апарылады. Яғни «кірістер» деп 
аталатыя бөлім шот дебиттелініп «жиыптыц табыс немесе жабыл- 
маган зиян» шоты кредиттелінеді жэне «шыгындар» деп аталатын 
бөлім шот кредиттелініп «жиынтыц табыс немесе жабылмаган 
зтн» шоты дебиттелінеді. Осыдан кейін «жиынтъщ табыс 
немесе жабылмаган зшн» ціотының соңғы қалдыгы есептелінеді. 
Егер бул шоттың соңғы қалдыгы дебиттік болса, кәсіпорын бұл 
есепті кезеңді зиянмен аяқтағаны, ал сощы қалдык кредиттік 
болган жағдайда уйым есепті кезенді пайдамен аяқгағаны болып 
табылады. Ал бул «жиынтъщ табыс немесе жабылмаган зиян» 
шотының соңғы қалдығьшың нөлге тең болуы кэсіпорынның 
осы есепті кезендегі табыстары мен сол табысты табуға кеткен 
шыгындары сомасының тең болғандығын көрсетеді.

I у  ухгалтерлік есепшоттарының 
^  * құрылымы мен түрлері

Кәсіпорынның бухгалтерлік шагтары сол үйымның 
бухгалтердік балансы баптарының негізінде ашылады. Сондыктан 
бухгалтерлік шот аттары баланс баптарының аттарына сэйкес
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болуы тиіс. Бүның негізгі себебі бухгалтерлік баланс есепті кезең-
нің басыиа жасалып, оның баптарына сол кездегі, ягни есегш 
кезеңнің басы мен соңындағы мүліктер мен қорлану көздерінің 
акшалай өлшемдегі нәтижелері жазылса, бухгалтерлік шотка осы 
есепті кезеңнің басынан соңына дейінгі мүліктер мен қорлану 
көздерінде болган өзгерістер түгел жазылып отырылады. Бүдан 
шыгатьш қорытынды — бухгалтерлік шоттың бастапкы қалды- 
гы баланстың есепті кезецніц басындагы самасы деп аталатын 
баганынан алынады да, керісінше шопггың соңғы қалдығы 
баланстың есепті кезең соңындагы баганага жазылады. Осыдан 
бухгалтерлік баланс пен бухгалтерлік шот арасындагы тжелей 
башіанысты көруге болады. Бухгалгерлік баланстың актив 
баптарына сәйкес ашылатын шоггы, яғни муліктерді, ақшаны тшы 
басқаларды есептеуге арналган шотты активті шот, ал пассив 
баптарьгаа сэйкес ашылатын шотты. яғни кәсшорынның меншікті 
капиталы мен міндеттемелерін есептеуге арналған шшты пассивті 
шот деп атайды. Акгивті шотгың бастапкы және соңгы қалдыгы 
шоттың дебит жағьша жазылады, яғни дебиттік болып табылады. 
Сонымен қатар бүндай шоттардың көбеюі дебит жагына, ал азаюы 
(кемуі) кредит жагьша жазылады.

Активті шоі курылымы

Дебит ШОТТЬЩ АТЫ Кредит
Бастаикы калдык 
ңорлардыц көбеюі (+) 
айналым 
сонгы калдык

қорлардың азаюы
аинальш

(■)

Ал пассивті. шоттың бастапқы және соңғы қалдыгы шотгың 
кредит жағына жазылады, яғни кредиттік больш табылады. Соған 
сәйкес бүндай шоттардың көбеюі кредит жағьша, ал кемуі шоттьщ 
дебит жагына жазылады.

Пассивті шот күрылымы

Дебит ШОТТЬЩ АТЫ Кредит

қорлану көздерінің азаюьг (-) 
айналым

Бастапқы қаддық
ңорлану көздерінің көбеюі (+)
айналым
соңғы қалдық
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Кэсіпорынның бухгалггерлік жүйесіндеп ақпаратты жинақ- 
тап сактап отыратын негізгі бірлік -  шот болып табылады. 
Олар кәсшорынның әрбір активтерінщ, міндеттемелерінің жэне 
меншікті капиталдарының, соқдай-ақ кірістері мен шыгындары- 
нын түрлерше карай ашылады. Осы шоттардың белгілі бір 
ережеге сәйкес нөмірлері бойынша жасалған (орналастырылган) 
тізшін «шот жоспары» немесе «шот кестесі» деп атайды. 
Біздің елімізде бүгінгі күні барлық кәсіпорындар 2002 жылғы 
І8 қыркүйектегі Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің 
438-санды бүйрыгымен бекітілген бухгалтерлік есептің тигггік 
шот жоспары бойынша өздерінің бухгалтерлік жүмысын жүргізіп 
келеді. Бүл жоспар бойынша кэсіпорында қолданылатын барлық 
шсятарды он тарауға бөліп қарастырған. Сондай-ақ бүл жерде 
эрбір тараудагы есепшот жүмысын жүргізуге ыңгайластырылып 
және өзара белгілі бір ұқсастықтары мен біртектілігіне қарай орна- 
ластьфылган.

Бірінші тарау «ашалымнан тыс актттер» деп аталып, 
онда бес белімнің, яғни материалдық емес активтердің, негізгі 
қүралдардың, қаржы салымдарының (инвестициялар) шоггары 
қарастырылған.

Екінші тарау «тауюрлыц-материалдъщ цорлар» деп аталады 
Бүл тарауда материалдарды, аяқталмаған өндірісті жэне тауарларды 
есептеуге арналған үш белім шоты қарастырылган.

Үшінші «дебиторлъщ борыиітар жэне басцадай активтер» 
деп аталатын тарау сатып алушылар мен тапсырыс берушілердің 
борыштарьш, күдікті борыштар бойынша резервтерді, еншілес 
(тәуелді) серікгестіктердің борыштарын, басқа да берешек 
Қарыздарды, алдағы кезең шығындарын және берілген аванстарды 
есептеуге арналган алты белімнің шоттарынан түрады.

Гөртінші тарау үйымның ақшасын есептеуге арналған. Ол 
гарауда царжыльщ инвестщиялар, кассадагы цолма-цол ацша, 

еп аиырысу шотьшдагы ацша, валюталыц шоттагы ацша, 
шктегі арнаулы шоттагы ақша және аударылган жолдагы 

Щит деп аталатын алты бөлімнің шоітары орналастырылған. 
’ )с№ан сәйкес бүл тараудьщ аты «царжылыц инвестициялар мен 
Щшолар» деп аталады.



Бесішпі «меншікті капитал» деп аталатын тарау үйымның оз 
менщігіндегі қаражатына есеп жүргізуге арналган сегіз бөлімнің 
шоттарынан түрады, Мүнда жаргылык кор, төленбеген капитал, 
қайтарыльш алынган капитал, қосымша гөленген капитал, 
қосымша толенбеген капитал, резервтік капитал, бөлінбеген табыс 
(жабылмаған зиян), жиынтық табыс (зиян) бөлмдерінің шоттары 
қарастьірылган.

Алгыншы тарау «міндеттемелер» деп аталады. Бүл тарауда 
кәсіпорынның басқалардан уакытша несиеге, қарызға немесе 
басқадай алған берешекгерін есептеуге, соңдай-ақ өнім өндіру, 
тауарларды сату барысында жүмысшылар мен қызметкерлерге 
еңбекақы үшін берешек сомаларын, бюджетке және бюджеттен тыс 
мекемелерге қарыз сомаларын есептеуге арналган тогыз бөлімнің 
шоттары қарастырылган.

Жетінші тарау «кірістер» деп аталып. онда кәсіпорынның 
негізгі және негізгі емес қызметтерден алатын кірістері, сондай- 
ақ сатылган тауарлардын қайтарылуьш, сату шегерімш және 
баға шегерімін есептеуге арнажан үш бөлімнің шсггтары 
қарастырылган.

Сегізшші—«шыгынбар» деп аталатын тарау үйымның сатылган 
тауарларының (аткарғанжүмыстарының, көрсеткен қызметгерінің) 
езіндік қ ү н ы , тауарларды (жүмыстарды, қызм&ггерді) сату бойынша 
шығындары, жалпы және экімшілік шыгындары, есептелген пайыз 
бойынша шығындары, негізгі емес қызмет бойынша шығындары, 
табыс салығы бойынша шығындары. төтенше жағдайлардан жэне 
операциялардың тоқгатылуьшан болатын кірістері (шыгындары), 
басқа үйымдарға үлестік қатысудан болатын кірістері (шығындары) 
есептелетін сегіз бөлімнщ шоттарынан түрады.

Тоғызыншы тарау «өндірістік есепшоттары» деп аталады 
Бүл тарауда кэсіпорынның өнім өндіруі немесе қызмет көрсетуі 
барысында жүмсаған материалдық, еңбекақы жэне эр түрлі ау- 
дарымдар бойынша шығындары өндіріс түрлеріне қарай (негізгі, 
комекші және т.с.с.) төрт бөлімге болініп, топталып қарастырылган 
шоттардан түрады.

Оныншы тарау үйымның меншігіне жатпайтын басқа 
кэсіпорындардан уақытша пайдалануға (қысқа мерзімге жалға) 
алынган, жаңылыс келіп түскен, уақытша сақтауга қойылған
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тауарларды есептеуге негізделген шоттардан тұрады. Бұл шоггар 
кэсіпорынның балансьшда есептелмейді. Соған сәйкес бүл тарау 
«баланс сыртыпдагы гиоттар» деп аталады. Баланс сыртындағы 
шоттар тарауының нөмірін уақытша пайдалануға, сактауға алын- 
ған мүліктердің түріне қарай мекеменің өзі белгілейді.

Ал бірінші жэне тоғызыншы тарау аралыгындагы шоттар негі- 
зінен үш таңбалы болып келіп, олардын нөмірлері 101-ден басталып 
938-ден аяқталады, яғни бірінші тарау шоттары сэйкесінше 
101-ден басталса, екінші тарау шоттары 201-ден басталады, 
ал үшінші тарау 301-ден басталады жэне тағы сол сияқгы. Осы 
тараулардағы эрбір бөлімдердің бас шоттары екі таңбадан 
іүрады,

Мысалы:
біртші тараудагы материалдыц емес активтер шоты -  

10-шот;
материалдъщ емес активтердің амортизащіясы (өтелім) 

шоты — 11-шот;
негізгі цұраідар шоты -  12-шот:
екінгйі тараудагы материалдық цорлар шоты — 20-иют:
үшіпші тараудагы берічген аванстар шоты — 35-шот жэне

т. с, с.
Ягни 10-бас іиоты екі таңбалы болъгп жәпе ол «материалдъщ 

емес активтер» деп атачса, соган сәйкес бөлімше шоттар мына 
тәмендегідей түрде болып келеді:

101-шот -  «Лицензгшіъщ келісімдер»,
102-шот -  «Багдарлачамен качтамасыз ету»,
103-шот -  «Патенттер»,
104-шот -  «Үйымдастыру шыгыидары»,
105-шот -  «Гудвтл»,
106-шот -  «Өзге де материалдъщ емес активтер».
Жалпы бухгалтерлік есеп шоггары одан алынатын ақпарат- 

тардың түріне және мэліметтермен қамтамасыз етіпуіне қарай 
Жинақтамалъщ (топтамалыц, синтетикалыц/ жэне талдамалыц 

4»алитикашц) деп аталатын екі түрге бөлінеді.
Жинақтамалық (топтамалық, синтетикалык) шот негізінен 

}УаіШітерлік баланстың баптары непзінде ашылады. Бұл шот 
аРҚЬшы белгілі бір мүлікнемесе қорлану көздері туралы жалпьшай



ақпарат алуға ғана болады. Сондай-ақ шштың бұл түрінде 
объектілер тек қана ақшалай өлшеммен көрсетшеді.

Мысалы, байып өнім деп аталатын шопгка қарап отырып 
кэсіпорынның барлық өндірген. жасап шығарған бұйымдарыньш 
ақшалай өлшем түршдегі өзіндік күнын көре аламыз. Сондай-ақ 
отындар деп аталатын шотқа карап отырып ұйымдағы қолда бар 
отын калдығының сомасын ғана коруімізге болады.

Бірақ бұл жинақтамалық (топтамалық, синтетшшіық) шоттар- 
дагы мәліметтер кейде кэсілорынды тиімді басқару барысында 
жеткіліксіз болады. Өйткені ұйымдағы басқарушы немесе осы 
шоітагы мәліметтерді пайдалану арқылы шешім кабылдаушы 
адамға жогарыдагы мысалда карастырылған дайын өнімнің 
канша түрлі өнім екендігін, оның ішінде әрбір өнімнің саньш 
жэне оның бір данасьшың бағасын білу қажет болуы мүмкін. 
Сондыктан бухгалтерлж есепте жинақтамалық (топтамалық, 
синтетккалық) шотгармен қатар талдамалық деп аталатын шоттар 
да қолданылады. Непзінен талдамалық шот жинақтамалық 
(топтамалық, синтетикалық) шоттардағы мэлімеггерді толық және 
жан-жақты ашып көрсетуге арналган. Есепке алынатын объектілер 
бұл шотта өздерінің түрі бойьшша ақшалай өлшеммен жэне зэп ай  
өлшеммен есептелшіп жүргізіледі.

М ы со /іы ;  «ККК» фирмасының есепті кезең басындагы дайын 
бүйымдары А-түрлі енімі -  10000 (он мың) теңгені, Ә-түрлі өнімі 
5000 (бес мың) теңгені күрайды. Есепті кезең барысында 25000 
(жиырма бес мың) теңгенщ А-түрлі және 15000 (он бес мың) 
теңгенің Ә-түрлі бүйымдары өндіріліп шығарылды. Сонымен 
қатар осы кезеңде 20000 (жиырма мың) теңгенің А-түрлі жэне 
10000 (он мьщ) теңгенің Ә-түрлі өнімдері сатылды.

«ККК» фирмасының дайын бүйымдар деп аталатын жинак- 
тамалық (топтамалық, синтегикалық) шсггында бүл операция мына 
түрде жазылады:

44 ♦ Бухгалтерлік есеп теориясы және негізбері

ЖИНАҚТАМАЛЫҚ (ТОПТАМАЛЫК, СИҢТЕТИКАЛЫҚ) Ш О Т

Дебит ДАИЫН БҰЙЫМДАР Кредит
Һзстзпкіі каліык 15000
1) 40000 2) 30000
айнаіым 40000 айналым 30000
с о і іғ ы  каллык 25000
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Осы есепті кезеңдегі «ККК» фнрмасындағы орындал- 
ған операцнялар дайын бұйымдар деп аталатын талдамалык 
(аналитикалық) шшта бұйымның түрлері бойынша мьша гүрде 
көрсетіледі

ТАЛДАМАЛЫҚ (АНАЛИТИКАЛЬЩ) ШОТ

Дебит А-турлі ДАИЫН БҮЙЫМДАР Кредит
Кжггапкы калдык 10000

2) 20000
айналым 20000

1) 25000 
айналым 25000 
соңгы калдык 15000

ТАЛДАМАЛЫҚ (АНАЛИТИКАЛЫҚ) ШОТ

Дебит В-түрлі ДАЙЫН БVНЫІ\(ДАР Кредит
Бастапкы каллык 5000 
1) 15000 
аиналым 15000 
сонгы каллык 10000

1) 10000 
айналылі 10000

Мше осы мысалымыздан көріп отырганымыздаіі ә р б ір
жинақтамалық (топтамалық, синтетикалық) шоттардагы бастапты 
қалдық сомасы, соған сәйкес талдамалық (аналитикалық) шот- 
тардың бастапқы қалдықтарының қосындысынан тұрады, Біз- 
дің мысалымызда (15000=10000+ 5000) теңгеге тең болып 
отыр, Жинақтамалық (топгамалық, сишетикалық) шоттардағы 
дебипак жэне кредиттік айналымдарының сомасы да тиісінше 
талдамалық шоттардың дебиттік және кредитгік айналымда- 
рының қосындысына тең болады, Жоғарыдагы мысалымызда 
бұл сома: дебиттік айналым (40000=25000+15000), ал кредиттік 
айналым (30000=20000+10000) теңгені қүраңды. Сондай-ақ 
жинақтамалық (топтамалық, синтетикалық) шоттың соңгы 
к&лдығы. сол шоттарга сәйкес талдамалық шоттардың соңгы 
каддықтарының қосынды сомаларына тең болуы тиіс. Қарастыр- 
ғ*н мысалымызда бүл сома (25000=15000+10000) теңгеге тец.

Осы жоғарыда айтылғандармен қоса әрб.р үйым озінщ 
ЗДдамалық шоттарьшдағы сомаларды әрі қарай жіктеулеріне де

болады,



Мысалы, жоғарыдағы мысалда қарастырылган А-түрлі өнім- 
нің бастапқы калдыгы 10000 (он мың) теңгені күрады, Есепті 
кезеңде 25000 (жиырма бес мың) теңгенің А-түрлі бүйымдары 
өндірілш шығарылып, сонымен катар осы кезенде 20000 (жиырма 
мың) теңгенің А-түрлі өнімдері сатылган. Кәсіпорын осы А-түрлі 
өнімнін өзін қанша дана жэне оның эрбір данасының қүны қанша 
теңгені қүрайтындығын осы шотга көрсетеді.

46 ♦ Бухгалтерлік есеп теориясы жэне иегіздері

ТАЛДАМАЛЫК (АНАЛИТИКАЛЫҚ) ШОТ

Дебит А-түрлі ДАЙЫН БҰЙЫМДАР Кредит
Бастаикы каллык 100 х 100 тг.

2) 200 дана хЮО тг. 20000 тг.
Айналым 20000

2) 250 дана хіОО тг. 25000 тг 
айналым 25000 
сонғы калдык 150 дана х 100 тг

Осыдан көретініміз «ККК» фирмасында есепті кезеннін ба- 
сында 100 (бір жүз) теңгенш 100 (бір жүз) дана А-түрлі өнімдері 
болған. Ал есепті кезеңде 100 (бір жүз) теңгенің 250 (екі жүз елу 
дана) өнімдері өкдіріліп шығарылып, осылардың 200 (екі жүз) 
данасы сатылған. Соган сэйкес есепті кезеңнің соңындағы «ККК» 
фирмасындагы А-түрлі өнімдер 150 (бір жүз елу) дана, әрқайсысы 
100 (бір жүз) теңгеден 15000 (он бес мың) теңгені қүрайды.

Бухгалтерлік есепте іпотгардың жинақтамалық (топтамалық, 
синтетикалық) жэне талдамалық деп аталатын екі түрінеи басқа 
арапъщ шот (субшот) деп аталатын түрі де жиі қолданытады. 
Бүл шот өзінің аталуына сай жинактамалык (топтамалык, 
синтетикалық) шотка қараганда жіктелінген гүрде, ал талдамалык 
деп атал атын шотқа караганда топтастырылған түрде қолданылады. 
Сондықтан да бүны осы ею шотгың ортасыкдагы, яғни аралық шот 
— деп атайды. Бүл шотга объектілер тек қана ақшалай өлшеммен 
есептеліп жүргізіледі,

Мысалы, кэсіпорынның қолда бар отыны 100000 (жүз мың) 
теңгені қүрайды делік, Бүл жағдайда жинақтамалық (топтамалық, 
синтетикалық) отын шотының бастапқы қалдығы 100000 
(жуз мың) теңге түрінде жазылады. Ал осы отын шоты ішінен 
аралық шот ашатын болсақ олардың бастапқы қалдығы мына 
турде болады:



• отын (көмір) деп аталатын аралық шотының қалдыгы 30000 
(отыз мың) тенге;

• отын (газ) деп аталатын аралық шотының калдығы 20000 
(жиырма мың) теңге;

• отын (мазут) деп аталатын аралык шотының калдығы 50000 
(елу мың) теңге,

Қазақстан Республикасында қазіргі кезде колдакыльш жүрген 
шоттар жоспарында аралық шот қарастырылмаған, Еліміздің бух- 
галтерлік есеп стандартына сәйкес барлық кэсіпорындар керек бол- 
ган жағдаида әрбір жинакдамалык (топтамалық, синтетикальщ) 
шоттың ішінен аралық шоттарды өз қалауы бойынша аша беруіне 
болады. Сондай-ақ эрбір жинақтамалық (топтамалық, синтетика- 
лық) шотқа ашылатын аралық шоттың санына да ешкандай шек 
қойылмайды.

Жақын жылдарда біздің еліміз бухгалтерлік есептің халық- 
аралық стандарттарына көшуге тиіс. Осыған байланысты шоттар 
жоспарының келешекте керектігі туралы да мамандар арасында 
түрлі пікірлер қалыптасып, айтылып жүр.

Мысалы, Америка Қүрама Штаттарында шоттар кестесІ 
жоқ, яғни ол қолданылмайды деген сөздерді де жиі естиміз. 
Ал шындығьщда ол елде жалпы мемлекет тарапынан барлық 
кэсіпорындар үшін біртекті бухгалтерлік есеітшоттарынық жос- 
пары жасалып бекітілмеген Бірақ әрбір кәсілорын өз қызметіне 
ьщгайлы шотгар жоспарын жасап бекітеді.

Бір тұргыдан карағанда бүндаи шешім кэсіпорындағы бух- 
ідгггер мамандарының әдістемелік шешім тандауында біршама 
тәуелсіздігін көрсетсе, екишн жағынан елдеп кэсіпорындар 
мэлімеггерш сәйкестендір>де немесе мамандардьщ бір кәсіпорыннан 
екіншісіне ауысуы кезінде киындык туғызады. Дегенмен бүл елдегі 
әрбір кэсіпорьшдарда жасалыньш бекіплетін шоттар жоспарына 
халықаралық бухгалтерлік есеп стандарттары мен ұлттық кәсіби 
арлестіктерде қалыптасқан белгілі бір бухгалтерлік стандартгарьшың 

ықпальш тигізетіндігі сөзсіз. Бүдан шығатын қорытынды -  әрбір 
^эсшорын өз бетінше бухгалтерлік есепшоггарьш жасағанымен, 

ардың едара үқсас болатындығы, Соңдықган да біздің елімізде 
Қабьілданган бухгалтерлік есеігпң тжггік шоттар жоспарының кәсіп- 
°РЬЩдағы қаржы мамандары үшш қажетгі екеңдіп сөзсіз.
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Алдыңғы тарауларда бухгалтерлік есептің екі жақты жазу 
әдісіне анықтама берілген болатын. Жалпы екі жакты жазуды кей 
кездері шогтар корреспонденциясы немесе бухгалтерлік жазу, ал 
кей кездері проводаа деп те атайды. Жалпы адгаида кэсіпорьшньщ 
бухгалтерлік есебінде кұнделпсгі болып отыратьш операцняларта 
сәйкес объектінің сомасын бір шоттың дебитіне және екінші 
шоттың кредитіне жазу -  екі жақты жазу болып табылады.

4 . 3 . Екі жақты жазу жүйеск

Бухгалтерлж есептщ басты мақсаты-құжаттарда бейнеленген 
шаруашылық операцияларына бакылау жүргізу. Кәсіпорындарда 
орындалған әрбір шаруашьшық операцияларын шотта бейнелеу 
үшін бухгалтерлік есептің ерекше тәсіді қолданьшады Ол тэсіл 
екі ж акты  жазу әдісі (сІоиЫеепСту зузТет) деп аталады. Екі жакты 
жазудың қажеітілігі экономикалық құбылыстардың өзара байла- 
ныстылығынан туындайды. Бухгалтерлік есеп объектілерщің ара- 
сында өзара белгілі бір байланыс болады. Бұған дәлел ретінде 
ұйымның шаруашылық кұралдары мең оның құрылу коздершің 
жэне шаруашылық процестерінщ осы кәсіпорындагы орындалатын 
эрбір шаруашылык операциясын екі жақты экономикалық кұбы- 
іысқа алып келетіндігін жэне олардың өзгерістершің міндетті 
түрде баланстың екі бабыңда да бірдей сомада көрсетілуін 
келтіруге болады. Екі жақгы жазу шаруашылық операцияларының 
нэтнжесінде бухгалтерлік есеп объектілеріндегі болатьш өзара 
өзгерістерді көрсетеді,

Осы айтқандарымыз түсініктірек болу үшін операциялардың 
шогга екі жақты жазылуының тәртібін нақіы мысалда құрас- 
тырайық. Ол үшін шартты оаланс негізінде бухгалтерлік есепшо- 
тын ашамыз.

48 ♦ Бухгалтерлік есеп теораясы жәие негіздері

«ККК» фирімасының 1 каңтар 2006 жылғы БАЛАНГСЫ

АКТИВ ПАССИВ
Баптардың

апитмы Санасы Баптардың
аталуы Самасы

1 2 3 4
Материалдык емес 
акгивтеі) 15000 Жаргылық қор 80000
Непзгі юшаллары 30000 Бөлінбеген паида 20000
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г і 2 3 4 1
АяҚгалмағіШ
днлШІСІ

90000 Банк несиесі 60000

Дайын бұйымдары 70000 Ьюджетпен есеп 
айырысу 40000

Маггеришідары 20000
Жабдыктаушы 
мсрдігерлермен 
ессп аиырысу

50000

Акшасы ПОООО Енбекакы бойынша 
есеп айырысу 85000

БАЛАНС | 335000 БАЛАНС 335000

2006 жылш қацтар айыпда орындалган шаруашылъщ опе- 
рацпялар

1. Жабдыктаушы-мердігерлерден 25000 (жиырма бес мың) тең- 
геге материалдар сатыльш алынды (әзірге ақшасы төленгең жоқ).

2 Есеп айырысу шотынан 50000 (елу мың) теңге банк несиесі 
өтелінді.

3. 30000 (отыз мың) теңгенщ материасщары өндіріске боса- 
тылды.

4. Жабдықгаушы-мердігерлерге қарыз 65000 (аллыс бес мың) 
теңге банк несиесі есебінен өтелді.

Шаруашылыц операцияпарды «екі жацты жазу» әдісімен 
есепке алу алдында мынандай жаедаітарды ескеру керек:

• аталган шаруашылық операцияларының қандай объек- 
тілерге қатыстылыгын;

• шаруашьитық операцияньщ объектіге қаңдай әсер еггетщдігш;
• аталғаң объектілердщ есебі бухгалтерлік есептің қай шот- 

тарында есептелінетінін;
• операцияларды шоттардың қандай бөлігіне жазу керек 

екендігін (дебитіне немесе кредитіне).
Вірітиі операция нэтижесінде кэсіпорынньщ материалдары 

кэне соған сәйкес жабдықтаушы-мердігерлерге берешек қарызы 
көбейеді. Келіп түскен материалдарды есепке алу үшін «материал- 

Р» деп аталатын активті шоты7 ал жабдықтаушы мердігерлерге 
берешек соманы есепке алу үшін «Жабдықгаушы жэне мердігер- 
?5?йен есе« айырысу» дел аталатьш пассивті шоты қолданьшады.
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Актшш шотта құралдардың көбеюі шоттың дебиііне, ал пассив- 
ті шотта қорлану көздерінің көбеюі шоттың кредитіне жазылады.
Соган сэйкес бұл операция бойынша мынадай екі жақты жазу жа- 
зылады

Д-т: «Материалдар» шоты 25000 теңге
К-т: «Жабдықтаушы-мердігерлермен
есеп айырысу» шоты 25000 теңге
Екіпші операцш нэтижесінде ұйымның нақты ақшасы және 

соған сэйкес банк мекемесі алдындағы қарызы азайды. Бұл опе- 
рацияны алдыңғыга қарама-қарсы деп түсінуге болады. Бірінші 
операцияда кәсіпорынның активтері жэне соған сэйкес пассив- 
тері көбейген болса, екінші операцияда ұйымның активтері және 
пасснвтері азайып отыр. Бұл операция бойьшша ұйымның бухгал- 
терияеында мынадай екі жақты жазу жазылады:

Д-т: «Банк несиесі» шоты 50000 теңге
К-т: «Акшалар» шоты 50000 теңге
Үшітиі операция нәтижесінде кэсіпорынньщ қорлану кездерінде 

ешқандай өзгеріс болмаған, яғіш бұл операция кәсіпорынньщ пассив 
бөлімінің баптарына ешқандай әсерін тигізбейді. Ал актив белімінде 
әндіріске материалдардың босатылуьша сэйкес аяқталмаған 
өндіріс деп аталатын бөлім сомасы арпгьш және осыншама сомаға 
материалдар деп аталапгьш бөлім сомасы кемиді. Бұл жағдайда екі 
жақты жазу мына түрде жазылады:

Д-т: «Аяқгалмаған өндіріс» шоты 30000 теңге
К-т: «Материалдар» шоты 30000 теңге
Төртітш операцж нәтижесінде ұйымньщ қорлану кәздерінде 

бір бөлім көбейіп, ал екінші бөлім сол сомаға азайып отыр. 
Жогарыда қарастырған үшінші операцияда әзгеріс тек қана активті 
белімде болған болса, бұл операция керісінше кәсіпорынның 
актив бөлімінщ баптарына ешкандай әсерін тигізбей, өз әсерін тек 
қана пассивті бөлім баптарына тигізіп отыр. Осыған сәйкес бұл 
операция бойынша мынадай екі жақгы жазу жазылады 

Д-т: «Жабды қгаушы-м ердіге рл ермен
есеп айырысу» шоты 65000 теңге
К-т: «Банк несиесі» 65000 теңге
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Келтірілген мьюалдан көріл отырғанымыздай, эрбір операция 
бір мезгілде жэне бірдей сомада бір шотгың дебитіне жэне екін- 
шГ шогтың кредитіне жазылып отыр Олай болса, екі жақты жазу 
озара байланысты бухгалтерлік есеп объектшерінің дебит жэне 
кредит шоттарда бірдей сомада езгеруін бейнелейді.

Шаруашылық операцияларды бейнелеуде шоттардың ара- 
сында пайда болған экономикалық езара байлаяысты — шот кор- 
респопденцшсы деп атайдьі, ал шоттың өзі корреспонденциялапушы 
шот болып аталады. Корреспонденішяланушьі шоттардың дебит 
пен кредитге көрсетілуі бухгаптерлгк жазу немесе өткізбе деп ата- 
лады.

Бухгалтерлік жазу (өткізбе) жай және күрделі деп аталатын екі 
гүрге бөлшеді.

Жаіі өткізбе деп шаруашылық операцияшары сомасының бір 
шоттың дебитше, екінші шоттың кредитіне жазылу ын айтамыз.

Куроелі өткізбе деп орындалған бір шаруашылық опе  ̂
рациясъша ең аз дегенде екі шот дебиттелініп, бір шоттъщ кредит- 
телінуін немесе керісшше, бір шоттың дебиттелініп, екі шоттың 
кредиттелінуін айтамыз.

4 1 Ағымдағы есеп мәліметтерін
Л .  қорытындылау

Шоттардағы айналым және шаруашылық қүралдардың қал- 
дығы мен олардың көздері туралы шіынған мэліметтер бухгал- 
терлік есеп беруді қүрастыруға жэне ұйымның шаруашылық 
қъізметіне бақылау жасая отыру үшін, сондай-ак кэсіпорынның 
экономикалык әл-ауқатына талдау жасау үшін пайдаланылады. 
С ондыктан олар анық,түсінікті жәнедұрыс болуытиіс. Есеп беретін 
уақыт аралыгында бухгалтерлік есеп қүжатгарындағы жазуларда 
ӘР түрлі дүрыс емес соманың көрсетшуінен, соманың тек бір 
аңа шотгга көрсетілгендігінен, бір жазудың екі рет көрсетілуінен 

«эце тағы басқа себептерден қателіктер жіберілуі мүмкін. 
Ьухгадтерлік есептің дүрыстығьш тексеріп отыру үшін, сонымен 
Катар басқарущылық шешімдерді қабьшдау үшін жинақталып 

'рыгылган мәліметтердің болуы қажет. Есептік ақпараттың 
'Детте ай соңында жүргізілетін қорытындылау эдістерінің бірі 
Ці( бойьшша айналым тізімдемелерін қүру.



Айналым тізімдемелері кесте турінде көрініс алады, оньщ 
бірінші баганасында кәеіпорында жүргізілетін барлық жинақ- 
тамалық (топтамалык, синтетнкалық) шоттардың агғтары жазьшады 
да одан кейінгі үш пар баганада:

• есеп беру кезеңінщ басындағы шот бойынша қалдықгар;
• есеп беру кезеңі үшін шот бойынша дебиггік және кредитгік 

айналым;
• есеп беру кезеңі соңындағы немесе келесі кезеңнің 

басындагы шот бойынша қалдықгар көрсетіледі.
Жалпы айналым тізімдемелерш қүру үшін барлық жинақ- 

тамалык (топтамалық, синтетикалық) шоггардың мэлімеггері 
айналым тізімдемесіне бастапқы қалдық ретінде активті шотгтың 
қалдығы дебигпк бағанға жэне пассивті шотгың қаддығы кредит- 
тік баганаға жазылады. Айналым тізімдемесінің корытындыларын 
есептегенде. ягни жиынын есептегенде үш пар бағананың дебит- 
тш жэне кредиттік бөліктері өзара гең нэтиже береді. Бұны тізім- 
демесіндегі айналым балансы деп те атайды. Бастапқы қалдықгың 
қорытындыларының (жиынының) тендігі есеп беру кезеңінің 
басындағы балаиста көрІніс алатын шаруашылық қүраддары 
сомасының олардың қорлану көздерінің сомасына тең болуымен 
түсіңціріледі. Дэл осылайша сощы қалдық қорытындыларының 
тең болатындығын түсіндіруге болады. Ай бойғы айналым қоры- 
тындыларының (жиынының) теңдігі есеггге екі жақты жазуды 
колданумен түсіндіріледі. Ал бағаналардағы дебиттік жэне 
кредиттік қорьітындылардың (жиынының) өзара тең болмауы 
шаруашылык операцияларының жинақгамалык (топтамалық, 
синтетикалық) шотгарда дүрыс жазылмауы немесе сомаларды 
есептеу кезінде қател ікгер жібершгенд ігін көрсетеді. Егер бастапқы 
қалдық қорытындылары тең болмаса, онда баланстан бастапқы 
қалдық сомасы дүрыс көшіріліп жазылмағаны немесе баланс 
дүрыс қүрастырылмағаны (жасалмағаны) деп түсінуге болады. 
Егер ай бойғы айналым қорытындылары (жиыны) тең болмаса, 
онда қателікті екіжақты жазу приндиптерінің бүзылуынан іздеу 
керек (жазу тек бір шогга жазылған немесе шоттарда әр түрлі сома 
жазылған). Бастапқы қалдық сомасы дүрыс көшіріп жазылып, 
екі жакты жазу принциптері дүрыс орындалған жагдайда есеп 
беру кезеңінің соңындағы қорытынды (жиынтық) соманың тең
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болмауы , тек есеп беру кезеңінщ соңындағы калдықтың дұрыс 
есептелмегендігінен болуы мүмкін. Осы айтқандарымыз түсінікті 
бРлу үшін алдыңғы тақырыпта қарастырған мысалымыз бойынша 

І^КК» фирмасының 2006 жылғы қаңтар айына айналым тізімде- 
месін қүрастырайық.

«ККК» фнрічасынын 1 канпар 2006 жылғы БАЛАНСЬІ

АКГИВ ҒІАССИВ
1 2 3 4

Балтардың
аталуы Сомасы Баітгардьщ

аталуы Сомасы

Мэтериалдык 
емес акгивгер 15000 15000 Жарғылык кор 80000 80000

і ІСІ ізгі 
куралдары 30000 30000 Бөлінбеіен

пайда 20000 20000

Аактадмаган
ондірісі 90000 120000 Банк несиесі 60000 75000

I АКГИВ ПАССИВ
Ьаптардын

ата.'г>ъі Сомасы Баптардын
аталүы Сомасы

Дайын
бүйымдары 70000 70000 Ьюджетпсн есеп 

айыоысу 40000 40000

Матсриалтары 20000 15000
Жабдыктаушы 
мердігерлермен 
есеп аиырысу

50000 10000

Ақшасы 110000 60000
Енбекакы 

бойынша есеп
айырысу

85000 85000

БЛЛАНС 335000 310000 БАЛАІІС 335000 310000

«ККК» фирінасының 2006 жылдың каңтар айындағы шоты 
бойынша айналым тізімдемесі

Шоттыц
аталуы

Бастапқы цалдыц Ай бошы аинапым Соңгы цапдыц

Д-т ^ К-т Д-т К-т Д-т Г К-т
1 2 3 4 5 6 7

Материаддық 
^мес активтер 15000 - - 15000

Нсгіэп
кұралдары 30000 - - 30000

Аяқга.імаган
ундірісі 90000 30000 120000
Дайын
^Үйымдары 70000 - - 70000
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Соцы
1 2 3 4 5 6 7 |

Материаадары 20000 25000 зоооо 15000
Акшасы 110000 50000 60000
Жаріылық қор 80000 - - 80000
Боліибеген
пақда 20000 - - 20000

Банк несиесі 60000 50000 65000 75000
Бюджетпен есеп 
айырысу 40000 - - 40000

Жабдыктаушы- 
мердігерлермсн 
есеп айырысу

50000 65000 25000 10000

Енбекакы 
бойынша есеп 
айырысу

85000 - - 85000

БАРЛЫҒЫ 335000 335000 170000 170000 310000 310000

Бұдан көріп отырганымыз тізімдемедегі ақпаратты мәлімет- 
тер кәсіпорынның бухгалтерлік балансындағы ақпаратгардан 
алынған. Сондықтан тізімдемедегі бастапқы қалдык сомасы 
баланстың ай басындагы мэліметтеріне» соңгы қалдық сомасы 
баланстьщ ай соңындағы мәліметтерімен тең болады. Ал есепті 
айдағы айналым сомалары ұйымдағы қаңгар айында орындалған 
мьша төмеіще берйіген операциялар негізінде жазылып отыр.

«ККК» фирмасының 2006 жылгы қаңтар айында орындал- 
ган шаруашылык операциялары:

I Жабдыкгаушы-мердігерлерден 25000 (жиырма бес мьщ) 
теңгеге материалдар сшъільш алынды (әзірге ақшасы төленген жоқ).

2. Есеп айырысу шотынан 50000 (елу мың) теңге банк неси- 
есі өтелінді.

3. 30000 (отыз мың) теңгенің материалдары өндіріске боса- 
тылды.

4 Жабдықтаушы-мердігерлерге карыз 65000 (алпыс бес мың) 
теңге банк несиесі есебінен өтелінді.

Міне, осы мысаддан қарап отырып ұйымның айяалым тізім- 
демесіндегі есепті ай бойгы айналым сомасының дұрыс болуы, 
орындалған операциялар бойьшша екі жаггы жазудың дұрыс
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ілуьшан (орындалуынан) екенін дэлелдеуге болады жэне де 
бухгалтер немесе екі жақты жазуды жүргізетін қызметкер осы 
тізімдемеиі толтыру арқылы өзі орындаған жүмысының қатесін 
тексере алацы. Кэсіпорындар айналым тізімдемесін талдамалық 
(аналнтикалык) жэне жинақгамалық (топтамалық, сингетика- 
льіқ) шоттар бойынша бөлек жасауларына да болацы. Негізінен 
талдамачық (аналитикалық) шот бойьшша қүрастырьшатын ай- 
налым тізімдемесін жинактамалық (топтамалық, синтетикалық) 
шот немесе субшотгарда есептелетін мүліктер, дебиторлар мен 
кредиторлардың түрлері бойынша жүргізіледі. Мүліктер бойынша 
жасалған айналым тізімдемесіңде мүлікгердің сомасымен қатар 
заггай саны да көрсетіледі.

Жинақтамалық (топтамалық, синтетикалық) және талдамалық 
есегі жүргізудің дүрыстыгын тексеру \тшн талдамалық шоттар 
бойынша жасалган айналым тізімдемесінің бастапкы жэне соңгы 
қалдық сомапарьш, сонымен катар кірісі мен шығысының сомала- 
рын жинактамалык (топтамалық, синтетикалык) шоттар бойынша 
айналым тізімдемесіндегі мэлшеттермен салыстыру керек. Бүл 
екі тізімдемеде бастапкы жэне соңғы дебиттік, сондай-ақ кредит- 
тік қалдык сомаларының жэне айналым сомаларының өзара тең 
болуы журпзілген талдамалык жэне жинақтамалық (топтамапык, 
синтетикалық) есептің теңдігін растайды. Бұл кэсіпорьшның 
тауарлық-материалдық қорының сақталуына және дебиторлар 
немесе кредиторлармен есеп айырысуьша бақылау жасауда үлкен 
рөл атқарады.

Кәсіпорын өз қызметінщ айналымы туралы бүдан датолыгырақ 
мәліметті шахматтық айналым тізімдемесін қолдану аркылы ала 
алады. Іізімдеменің бүл гүрі операциялардьщ мазмүнын ашуға 
және шот корреспонденңиясының дүрысгыгын тексеруге кызмет 
втеді, Жалпы бухгалтерлік есепте шоттардың дебиттік айнальш 
омасы шоттардың кредиттік айналым сомасына тең болуы қажет. 

Бұл геңдік шоттардағы екі жақгы жазу принципімен қамтамасыз 
егіледі. Жоғарыда келтірілген мысалымыз бойынша «ККК» 
фирмасының 2006 жылғы қаңтар айына шахматгық айналым тізім- 
омесщ құратын болсақ, мына гүрде болады:
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«ККК» фнрмасының 2006 жылдың каңтар айыңдағы 
шахматгык айналым тізімдемесі

Шотгардын крсдиті 
бойынша Мате-

риаддар
Акша

Банк
несиесі

Жабдыкгаушы- 
мердігерлермен 
ссеп айырысу

Дебиті
бойынша

жиыны
Шоттарды» дебиіі 
бойынша
Аякгалмапш
өвдіріс

30000 30000

Материал 25000 25000
Банк несиесі 50000 50000
Жабдыкгаушы- 
мердігерлермен 
есеп айырысу

65000 65000

Кредиті бойынша 
жиыны

30000 50000 65000 25000 170000

Осы тізімдемеден көріп отырғанымыздай, «ККК» фирмасьшың 
2002 жылдың қаңтар айъшдағы айналымы 170 мың теңгені 
құрап отыр. Сондай-ак бұл тізімдемеде эрбір операция бойынша 
жазылатын екі жақгы жазу анық байқальш тұрады.



5.1. Бухгалтерлік қорытынды 
есеп жәнө оның мәлімөттөрін
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5 -т а р а у
ІСЕІІТІі; КЕЗЕЦШІІ 
ҚЛРЖЫЛЫК ЕСЕП БЕРУІІ 
ДЙЫ ІІШ

5 . Бухгалтерлік қорытынды есеп және 
• 1 • оның мәліметтерін пайдалаыушылар

Халықаралық практикада бухгалтерлік есеп үдерісін төрт 
түрлі негізгі сатыға бөлу кабылданган

Бірінші сатыда эр түрлі шаруашылык фактілері (іскерлик 
мэліметтер) құжатгалады.

Екінші сатыда -  есеп деректері жіктелш және оларды 
бухгалтерлік есепшоттарына, бухгалтерлік есептеу тіркелімінде 
бас кітапта көрсету жолымен біріктіріп жазады.

Үшінші салыда мазмүнына қарай бухгалтерлік есептің 
мемлекеттік жүйесшің талабьша сай бухгалтерлік қорытынды 
есеп жасалады.

Төртшші бухгалтерлік есеп үдерісшщ қорытындылама 
сатысында ұйымның шаруашылық қызметіне талдау жүргізіліп, 
оның нәтижесі кэсшорын экімшілігінің өз қызметіне баға беруі 
мен алдаіъі уақытта орындалатын жұмыстары туралы шешімдер 
қабылдауы үшін пайдаланады

Бухгалгерлік қорытынды есеп берудің мақсаты бұл есепті 
пайдаланушыларға кэсіпорынның мүлкі мен қаржьшық жағдайы 
және олардың қозғалысы туралы, сондай~ак кәсілорынның 
шаруашылық қызметінін қаржылық нәтижелері іуралы эрі ақиқат 
ақпарат беруден тұрады, Үйым тураіы ақпаратқа мүдделі жеке 
немесе заңды тұлғалар осы кэсіпорынның бухгалтерлік корытынды 
есебін пайдаланушы болып саналады.

Кәсіпорынның бухгалтерлік қорытынды есебін пайдалану- 
шылардыңбарлығыбухгалтерлікесептщхалыкаралықстандартына 
сәйкес ілгеріде айтып өткеніміздей уш гопқа біріктіршеді.
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Бірішиі топқа -  осы үйымда қызмет атқаратын адамдар, 
яғни жұмысшылар мен қызметкерлер жатады. Оларды осы 
шаруашылықгың экономикалық түрақтылыгы мен табыстьшығы 
туралы акпаратгар қызықтырады. Сонымен катар олар өздерінің 
жұмьіі орындарының сақгалуы, сондай-ақ уақытымен еңбекақы 
және басқа да жэрдемақы, сыйақы алуы үшін мүдделі болып 
табылады. Қатаң бэсеке шартында кез келген кэсіпорынның 
өм ірш еңдігі оның басшысының екі негізгі міндетгі, ягни 
пайдалы  жұмыстың табыстылығы (рентабельділігі) мен актив- 
тердщ өтімділігін қамтамасыз етуді қаншалықгы үздік шешуіне 
байланысты.

Қолда бар капиталды сақтап және жаңасын жұмылдыру ар- 
қылы кәсшорынньщ жеткілікті пайда табу мумкіндіп табысгылық 
(рентабельділік) болып саналады.

Кредиторлар алдьшдағы карыздарын өтеуі үшін ұйымның 
жеткілікті түрде ақшаларының және басқа да корларының болуы, 
ол кәсіпорын активтершің өтімділігін білдіреді.

Екінші топты -  осы ұйымда жұмыс істемейтін, бірақ оньщ 
қаржьшық жағдайьша тікелей ынгальшар, мүдделілер құрайды. 
Бұл топқа кэсіпорынның инвесторларын, несие беруші банк 
жэне басқа да мекемелерш, жабдықхаушы-мердігерлерін жэне 
басқаларды жатқызуға боладьт

Инвесторларды олардың салынған капиталының табыс- 
тылығы қызықтырьш жэне сонымен қатар алдағы уақытта 
осы ұйым үшін колайсыз жағдайлардан болатын қатер жайлы 
ақпараттар алаңдатады. Бұл ақпараттар оларға қай кезде 
кәсіпорыңның акцияларды сатып алуға, ұстап отыруга немесе 
сатуға болатындығын біліп, шешім қабылдау үшін қажет.

Несие берушілерді ұйымға берілген төлемді уақытымен 
Қаитарыл алу мүмкіншілігі және одан түсетін тиесілі пайызды алу 
іүмкіндігі туралы ақпараттар қызыктырады.

сСабдықгаушы-мердігерлерді кәсіпорынньщ төлем қабілет- 
тілігімен шоттарды уақтылы төлеу мүмкіндігі жайлы ақпараттар 
Қьізықхырады.
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Ү ш ін ш і т о п ц а  -  кәсторынның қаржылық жағдайына жанама 
мүдделілерге қор биржалары, салық комитеті, жоспарлауды 
жүзеге асырушы оргаңцар және баска да занды іүлғалар жатады. 
Олар ұйымның бухгалтерлік қорытьшды есебін пайдалаңу арқылы 
елдегі адамдардың оріаша еңбекақысын жэне басқа да статис- 
тикалық керсеткіштерді есептеп отырады. Осыларды ескере 
келсек, кәсіпорындардың бухгалтерлік қорытыңды есеп мэлімет- 
тері тек қана бір кәсшорынның экономикасьш көтеру үшін ғана 
емес, сонымен қатар елдің жэне сол елдегі халықгың әлеумепік 
жаі дайын жаксарту үшін қажет

^  Бухгалтерлік қорытынды есептіц 
күрамы мен түрлері туралы үғым

Бухгалтерлік қорытынды есеп кэсіпорынның мүлікгік және 
каржылык жагдайын, сондай-ақ белгілі бір уақыттағы қызметінің 
қаржылық қорытьшдысьшың нәтижесін көрсетегін корсеткішгер 
жүйесІнен түрады.

Бухгалтерлік қорытынды есеп өзінің негізг і болын саналатын 
белгілеріне қарай, яғни жасалу уақыты (периодичности), мэлі- 
метгің колемі (по объему) жэне тагайындалуы (по назначению) 
бойынша жіктеледі

Жасалу уақытына қарай бухгалтерлік қорытынды есеп 
агымдағы (промежуточная) және жылдық деп аталатын екі 
түрге бөлінеді. Ұйымның ағымдағы (жьш аралық) бүтсгалтерлік 
қорытъшды есебі негізінен кысқа есепті кезең аралыгына жасалады 
(бір айга, бір тоқсанға нсмесе жарты жылга). Ал кэсіпорынның 
жылдық бухгалтерлік қорыгынды есебі есеп беретін жылға 
жасалады Оның ағымдагы қорьпынды есептен айьірмашылыгы 
баланска көптеген косымшалар тіркеліп, үйымнын каржылык 
және мүліктік жагдайы туралы толығырақ ақпарат береді. 
Сондыкгган да бүл ақпаратты-мәліметгер кәсіпорынның қаржы- 
шаруашылық қызметінің тиімділігін нактылы бағалауға мүмкіндік 
береді.

Мәлгметтш көлеміне қарай бухгалтерлік корытынды 
есептің өзін апгашңы (первичная) және жиыптыц (сводная) 
бухгалтерлік қорытьшды есеп деп аталатын екі түрге бөлуге
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болады. Алғашқы бухгалтерлік қорытынды есеп үйымның 
ағымдағы бухгалгерлік есеп мәліметгері негізінде жасалады. 
Оньің қүрамында кәсіпорынның белгілі бір уақыт аралығындағы 
(бір айдагы) мүліктік немесе қаржылық нәтижесі көрсетіледі. 
)Киынтык бухгалтерлік корытынды есепті құрамында туынды 
немесе еншшес серіктестіктері бар шаруашылық үйымдары өзінің 
және сол серіктестіктершін корытынды есептершщ негізінде 
жасайды

Тағайындалуы бойынша жасальшган бутсгалтерлік қорытын- 
дьі есеп ішкі (внутреншш) жэне сыртқы (внешняя) болып бөлінеді. 
Ішкі деп аталынатын бухгалтерлік корытынды есеп мәліметтері 
шаруашылықты басқару үшін, сондай-ак, басшылардың қандайда 
бір мәселелерді шешуі үшін пайдалаиылады. Бухгалтерлік 
корытынды есеггпң бұл түрі сыртқы пайдаланушыларға беріл- 
мейді және оның мэліметгерін жариялауға тыйым салынады. 
Ал бутсгалтерлік корытынды есептін сыртқы түрі барлық 
пайдаланушылар үшін ашық түрде беріледі. Сонымен катар 
қорытынды есептін бүл түрін кэсіпорын кейбір жағдайларда 
жарнама ретінде ақпараттық қүралдар (газеттерде. журналдарда) 
бетгеріне де жариялайды.

Жылдық бухгалтерлік қорытынды есеп кэсшорын кызметінің 
түріне, шаруашылык саласына қарамастан мына кұжаттардан 
тұрады:

• бухгалтерлік баланстан;
• қаржы-шаруашылық нәтнжелері туралы есептен;
• меншікті капиталыньщ қозғалысы іуралы есептен;
“ ақшалардың қозгалысы туралы есептен;
• түсініктемелік жазбадан.
Кәсіпорынның жылдық бухгалтерлік қорытынды есебіне 

берілген түсініктемелік жазба кэсіпорынның қаржылық жағдайы 
ралы деректен, өткен жылмен ағымдагы жылдың мәлшеперш  

салыстыру арқылы жазылған түсінікгемеден және бухгалтерлік 
Қ°рытынды есебшщ елеулі баптары мен багалау әдістері тура.ды 

йызды ақпараттардан тұруы керек, Бұл айтылғандардан басқа 
•Уі ініктеме жазбада ұйымның келесі есепті жылдьщ есеп сая- 
оъіш енгізілетін өзгерістер жайлы мдліметтер көрсетіледі.
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^ Бухгалтерлік қорытынды есепке 
« . қойылатын негізгі талаптар

Бухгалтерлік есеп приншштеріне сәйкес кез келген 
кәсіпорындар мен ұиымдардың бухгалтерлік қорыгынды есебі 
мынадай негізгі талаптарға жауап беру керек: сенімділікке, 
тутастыққа, тізбекгілікке, салыстырымдылыққа, есепті кезеңге 
жэне рэсімделуге.

Сенімділік дегеніміз бул бухгалтерлік қорытынды есеп- 
тің сенімді және толық түрде кэсіпорынның муліктік немесе 
қаржылық жағдайын таныстыратын шаруашылық қызметтегі 
қаржылық нэтижелері болып табылады. Сенімді бухгалтерлік 
қорытынды есеп Қазақстан Республикасы бухгалтерлік есебі 
стандарттарына, сондай-ақ белгіленген нормативті актілермен 
ережелерге сэйкес жасалады.

Тұтастылык дегеніміз уйымның бухгалтерлік корытынды 
ееебінде осы кәсіпорындағы орындалған барлық шаруашылық 
операциялардың міндетті гүрде қамтылып (қосылып) көрсетілуі 
болып табылады.

Тізбектілік дегеніміз кәсіпорьшньщ бір есепті кезеңінен 
екінші есепті кезеңіне дейінгі орындалған операциялардың 
күнделікті тіркеліп отыруы.

Салыстырымдьшық бүл бухгалтерлік қорытынды есептің 
бір кезеңдегі мэліметінің екінші есепті кезеңнің мэліметімен 
салыстырылып көрсетілуі болып табылады.

Белгіленген занға сәйкес есеп беру кезеңі барльщ үйымдар 
үшін 1 қаңтардан 31 желтоқсанға дейінгі аралық болып 
бекітілген.

Бірінші қорытынды есеп жылы болып кәсіпорыннын 
жаңадан күрьшған күнінен бастал немесе үйымның қайта 
үйымдастырьшған уақытынан, яғни тіркелуінен басталып сол 
жылдың 31 желтоқсанына дейіші уақыт аралығы саналады.

Егер ол кэсіпорын тіркеуден 1 қазан мен (I қазан кіреді) 
31 желтоксан аралыгында өткен жағдайда, ол кэсіпорыннын 
алғашқы есеп беру уақыты келесі жылдан басталады. ¥йымның 
гіркеуден өткенге дейінгі операциялары бойынша шығындары 
алгашқы жасалатын бухгалтерлік қорытьшды есепке қосьшады.
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6 -т а р а у БІХГАЛТЕРІІК ЕСЕПТІ 
ҮЙЬШДАСТЫРІ

6. 1. Бухгалтерлік қужагтар жэне олардың 
атқаратыы қызметі

Бухгалтеряік есеп жумысын жүргізу үшін кәсіпорында 
күнделікті орындалып отыратын барлык операциялардың міндетті 
түрде үздіксіз кұжаттарға жазылып отыратындығы бухгалтерлік 
есептің басқа гылымдардан ерекше екендігін алдыңғы тарауларда 
айтып өткенбіз. Бухгалтерлік қүжат деп кзсіпорындар мен 
ұйымдарда орындалған операцияларды дәлелдейтін жэне алдағы 
уақытта орындалатьш жұмыстар мен атқарылатын қызметтерге 
құқық беретін жазбаша куэлікті атауға болады.

Жалпы кэсіпорындагы атқарылып жатқан жұмыстың, 
орындалған тапсырманың үздіксіз, белгілі бір тәртіппен, арнайы 
үлгідегі қағаздарға жазылып және оған тиісті адамдардың 
қолдарының қойылуы (кажет болған жағдайда кэсіпорын мен 
ұйым мөр таңбасының басылуы) құжаттау деп аталады. Сондықган 
да құжатгау бухгалтерлік есептің негізі болып табылады. Себебі 
сгсы құжаттар арқылы гана кез келген уақытга кэсіпорын бойынша 
орындалған жұмыстың, атқарылған қызметтің қай мерзімде 
жасалғанын және оған қандай мөлшерде шығын жұмсалғаньш дэ- 
лелдеуге болады.

Құжат кэсІпорындағы орындалған шаруашылық опера-дияла- 
рына сэйкес үздіксіз толтырылып, олардың мазмұнын толық ашып 
көрсетеді жэне ол бухгалтерлік есептің негізі бояып табылады.

Бухгалтерлік құжат — кәсіпорындағы шаруашылық опера- 
цнялардың орындалғанын растайтын немесе оны орындауға занды 
түрде құқық беретін жазбаша куәлік.

Орындалған шаруашылык операцияларын бастапқы кұжатқа 
түсіруді бухгалтерлік есеп теориясында алғашқы есеп сатысы деп 
атайды.



6-тарау. Бухгалтерлік есепті үйымдастыру ♦ 65

Кәсілоры нда жүргізілетін шаруашылык құбылыстарыкың әр 
түрлі болу себебінен бастапқы құжаттардың нысаны (формасы) 
бірдей болмайды. Шаруашылык құбылыстары түгелдей бастапқы 

,атпен құжатгалуы тиіс. Әрбір бастапқы құжатқа орындалган 
шаруашьшык операщіясының мазмүны жазылып және белгілі 
бір көрсеткіштер түсіріледі. Қүжат көрсеткіштерін деректемелер 
(реквизитгер) деп атайды. Олар міндетті жэне толыкгырушы бо- 
лып бөлінеді. Міндетті деректемелер (реквизиттер) бухгалтерлік 
күжаттарды заңды қүқықпен қамтамасыз етеді.

Міндетті деректемеге (реквизитке) жататьшдар;
• қүжаттың аты, нысанының коды;
• құжаттың толтырылған уақыты (куні, айы жэне жылы);
• қүжатты толтырган заңцы немесе жеке тұлғаның аты-жөні;
• шаруашылық операдияның мазмұны;
■ шаруашылық операцияньщ өлшемі (натуралдық немесе 

ақшалай);
• шаруашылық операцияның жүргізілуіне және соған сәйкес 

қүжаттарды толтыруга жауапты адамдардың аты-жөні;
• жауапты атқарушьгның колы.
Қосымша деректемелер (реквизиттер) шаруашылық операция 

көрінісінің ерекшеліктерімен жэне қүжаттардың тагайындалуы- 
мең аңықталады. Әр түрлі талаптарға байланысты бастапқы 
Құжагга келесідей қосымша деректемелер (реквизитгер) болуы 
керек: қүжаттың ретгік нөмірі, үйымньщ банк мекемесіндеп есеп 
айырысу шотының нөмірі, шаруашылық операцияны орындау 
үшін негіз болатын қүжаттар жэне тагы басқалары.

Құжаттардың нысандары (формалары) келесі есеп бөлімдері 
бойынша топтасады:

1) ауыл шаруашьшық өнім мен шикізат;
2) еңбек жэне еңбекақы:

негізі қүралдар мен материалдық емес акітшгер;
4) материалдар;

кем багалы және тез тозғыш заттар; !. >
6) кагщталдық қүрылыстағы жүмыс;
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7) құрылыс машиналар мен механизмдердщ жұмысы;
8) автокөлікгегі жұмыс,
9) түгендеу нәтижелер»;
10) кассалық операциялар;
11) сауда операциялары.
Қүжаттар дер кезіңде, яғни операцияның орындалуы бары- 

сыңда толтырылуы керек. Бгер бүл айтылған уақытта оларды 
толтыруға мүмкіндік болмаған жағдайда құжаттар операция 
аяқталган сэтте толтырылады. Уақытында толтырылмаған кұжат 
кәсіпорын меншігінің сақталуын бақылауды қиындатады жэне ол 
операцияньщ бухіалтерлік есепшотына кешіктірілці жазылуына 
әкеліп соқгырады. Осы себептен үйымның бухгалтерлік коры- 
тынды есебін жасау мерзімі кешіктірілуі мүмкін.

Қүжаттардагы жазбалар сиямен, шарикті қаламсаппен, жазба 
маишнасымен (компьютермен) және басқа да олардың архивте 
корсетілген уақьп' мерзіміне дейін сақталуын қамтамасыз етегін 
затгармен толтырьшады, Құжаттағы жазбалар анық және дұрыс 
көрсетілуі керек. Құжатгы толтырған адам тиісті жеріне өзінін 
қолын анық етіп қоюға міндеггі. Кәсіпорындар мен үйымдардағы 
алгашқы есеп кұжаттарына қолдарын қоятын адамдарды ұйым 
басшысы бас бухгалтердщ келісімімен тағайындайды.

Ақша операциялары бойынша толтырылатын құжаттар 
және есеп айырысу кұжаттары, сонымен қатар кэсіпорьшның 
қаржылық-несиелік міндеттерін қуэландыратын құжапгтар бас 
бухгалтердің қолынсыз заңсыз (жарамсыз) болып саналып, оны 
орындау жүзеге асырылмайды. Егер кейбір операцияларды орындау 
барысында кәсіпорын басшысы мен бас бухгалтерінің көзка- 
растары әр түрлі болган жағдайда оларга толтырылатын құжаттар 
кэсіпорын басшысының жазбаша өкімі бойынша толтырылады. 
Соган сәйкес бұл операция үшін барлық жауапкершілікті кэсіп- 
орымньщ басшысы өз мойнына алады.

Алғашкы (бастапкы) құжатгарды толтырғандажасалған кателерді 
келесі жолдармен түзетуге болады: дұрыс емес тексті не соманы 
оқылатындай етш түзу сызықпен сызады да оның жанына дұрыс жаз- 
ба жазылады. Бұл құжагқа түзеіу енгізшгені жазыльш жэне уақьггы 
(күні, айы, жьшы) көрсегіліп құжат толтырушы оз қольш қояды.

66 ♦ Бухгалтерлік есеп теориясы жэне негіздері
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К ассал ы к  жэне банкгік құжаттарға іузеіу енгізуге болмайды, 
£гер  аталған  қужаттарды толтыру барысында қате жіберілген 
ікағдайда оларды к ай та  толтыру қажет

Б^тогалтерлік есепте пайдаланылагын алгашқы кужагтардын 
баскадай  турлеріне түзету енгізу тек қана шаруашылық опера- 
ц и ялары на қаггысушылардың келісімімен жүргізіліп және олар 
өздерінін келісім бергендігін растап , түзету енгізілген уақьпты 
(күні, аяы, жылы) көрсетіп қолдарьш қояды.

^ 2 ,  Бухгалтерлік кркаттардың жіктелуі

Есептеу үдерісінде (процесінде) ыңғайлы жэне дүрыс болуы 
үшін қүжаттар келесі ерекшеліктері бойынша жіктеледі: мақсаты 
бойынша (назначению), кұрастырылган орнына байланысты 
(месту составления), көрсету гәсші (способу отражения) және опе- 
рация мазмұнының көлемі (объему содержания) бойынша.

Маңсаты бойынша ңұжаттар үкімдік (распорядительные), 
аткарушылық (оправдателъные, исполнительные), бухгалтерлік 
толтыру (бухгалтерского оформления) жэне қүрамдастырьшған 
(комбинированные) болып бөлінеді.

Үкш қүжатгарына -  шаруашылық операдияларды жүргізуі 
туралы бүйрықтар мен өкімдер жатады. Мысалы, жұмысшыларға 
сыйақы беру іуралы бүйрық, тауарларды алуға берілген сенім- 
хат және тагы басқалар. Бүл қүжатгардың шаруашылық опера- 
Циялардзың аякуалуына дейін күші болады. Оган міндетті түрде 
°Перацияны орындауга бүйрық беретін жауапты адамдардың 
қолы қойылуы керек Үкім кұжаттарының негізінде есепте жазу 
көрсетілмейді, себебі шаруашылық операциясын орындау үкім 

а арылгаңнан кейін ғана орындалады.
Атқарушьшық (растайтын) құжаттар — шаруашылық опера- 

'йгялардың орьшдалғаньш көрсетеді (растайды). Бүл қүжагтарга 
Т®уарлық-М2ггериаддық қорларды алу үшін толтырылған жүкқұжат 

ЛДнойлар), кассалық кіріс ету жэне кассалық шығыс еіу ор- 
£ рі жэне тағы басқаларын жатқызуға болады. Қүжатгардьщ бүл



гүрі операция жасаш'ан сәтге тсигіъфылып және оған жауапты адам- 
дар қолдарьш қояды. Сонымен бірге орындалған операцияларды
бухгалтерлік есепшагында жазып көрсетуге негіз болып табылатын 
және оны растайтын қүжаттардың түрі.

Бухгалтерлік толтырылған құжаттар -  ұйымның бухгал- 
териясы жасаған эр түрлі анықтамалар, бухгалтерлік есеп- 
шоттары бойынша орындалатын операцияларға негіз болатын 
кэсіпорынның бухгалтері толтырған есеп айырысулар. Оларға 
негізгі құралдар, материалдық емес акггивтер, материалдар. әлеу- 
меттік сақтандыру аударымдары, еңбекакы төлемдері жэне тагы 
басқа бухгалтерң$ толтырган құжатгар жатқызьшады.

Біріктірілген кұжаттарының құрамына бірнеше функцияны 
қатар атқаратын барлық құжаттар кіреді. Мысалы; кассирге 
орындауға берілген кассалық шығыс ету ордері оны орындағанша 
үклмдік болып есептелінсе, кассир ақшаны алушыға бергеннен 
кейін атқарушьшық болып есептеледі. Бірікгірілген кұжаттардың 
бухгалтерлік есепте қолданылуъі өте ыңғайлы, ол құжаттың 
өңделуін жеңілдетеді жэне құжаттын санын қысқартады.

Голтырьшатын (кұрастырылатын) орнына байланысты 
кұжапгтар ігикі және сыртцьі болып бөлінеді.

Ішкі күжаттар дегекіміз белгілі бір кәсіпорьшда толты- 
рьшып (қүрастырылып) оның ішінде жүргізілетін құжаттар 
болып табылады. Құжаттардын бұңдай түрі арқьшы қандайда 
бір кәсіпорынньщ ішкі операциялары құжатталады. Ондай 
құжаттардың қатарына тауарлық-материалдық құндылықтардың 
ішкі қозғалысы барысында толтырьшатын жүкқұжатгарды 
(накладнойлар.оы), жұмысшылар мен қызметкерлерге еңбекақы 
және басқа да төлемдерді төлеуге арналган төлем тізімдемелерін 
(ведомостарын), есеп айырысуға тиісті тұлғаларға толтырылатын 
аванстық есептерді жэне таіъі да басқа құжаттарды жатқызуға 
болады.

Сыртңы цүжаттарга -  кэсіпорынға басқа ұйымдардан келіп 
іүскен немесе ұйымяың басқаларға түрлі операциялар бойьш ош  
жіберген құжатгарын жатқызамыз. Олардьщ қагарына жабдық- 
таушы кәсіпорындардан келіп түскен тауарлық-материалдық коряар 
бойынша толтырылган шот-фактураларды, сенімхаггарды жэне 
тагы да басқа құжатгарды жаггқызуға болады.

68 ♦ Бухгалтерлік есеп теориясы жэне негізОері
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Операцияиьщ көршю алу тэсіліне байланысты бухгалтерлік 
іггарды алгашқы (бастапқы) қужаттар жэне жиынтык 

сводные) кужаттар деп бөліп қарастырады.
А лғаш қы  (бастапқы) құжатгардын өзі оларды н толтырылатын 

оп ерац иялары н ы ң  мазмунына карай  бір рег қолданылатын және 
ж ии ақталған  деп аталатын екі түрге бөлінеді,

Б ір  рет колданьшатын құжат арқылы бір ғана операция 
құжатталады немесе ондай құжат орындалған операцияның 
соңы нда ғана толтырылады Мысалы: тауарды босату үшін 
толты ры латы н накладнойлар.

Жинақталған кұжатгарда белгілі бір мерзім аралыгында 
орындалған біртектес операшялар жазылады. Мысалы: 
А кционерлік  қоғамнан бір күнде босатылған өнімге шектеулі- 
заборлық картасы толтырылады.

. • *. » л-/ V.

5 , 3 ,  Қ у ж а т  а й н а л ы м ы

Жұмыс кезінде бухгалтерлер түрлі құжатгармен жұмыс жа-
сайды: нормативтік-кұқықтық, ұйымдастырушылық-өкімгерліқ,
ақпараттық-анықтамалық, есеп айырысу ақша құжаттары жэие
басқа да алғашқы есептік құжатгар. Олар ұйымнын шаруашылық
қызметін айқындайды. Бухгалтерлік қызметтің сапасы құжат
айналымының ұйымдастыруына байланысты. Кәсіпорындар мен
ұйымдарда құжаітар бірнеше кезеңяен өтеді. Олар: жасалу не-
месе толтырылу, есепке алыну, тексерілу немесе өңделу, бухгал-
терлік есепте операцияларды айқындау, мұрағатқа өткізу жэне
'ағы да басқа кезеңдер. Сонымен құжат айналымы дегеніміз

кәсіпорындардағы құжаттардың козғалысы немесе басқаша түрде
олардың жасалуынан (кұрылуынан), яғни толтырылуынан бастап
ЭДардың қызметінің аяқгалуы жэне мұрағатқа өгкізілу кезеңін ай- 
тады.

Құжат айналымының ережесі және есептік ақпаратгьщ еңделу 
ехнол°гиясы кәсіпорынның қабылдаған есептік саясатъшда 

КөРсетіліл бекітіледі.



Құжат айналымының баскару механизмін дайындау, кә- 
сіпорындағы бухгалтерлік есептің үдерісінде негізгі буьш болып 
табылады. Қүжат айналымын ұйьшдастыру арқіллы бухгалтер- 
лік қызметтің түрақтылығы, қүжаттың қозғалысы мен өңделуінің 
жолдары жэне оперативтілігі, үйымдық шешімдерді қабылдаудың 
уақытгылығы камтамасыз етіледі.

Құжат айналымын басқарудың жүйесі кэсіпорында келесі 
кезеңдерді қамтиды:

• бухгалтерлік қызмет туралы ережеш дайындау;
• бухгалтерияньщ жэне кэсіпорындагы есепке қатысы бар 

басқа қызметкерлердің лауазымдық қызмет нұсқаулығын 
дайьшдау;

• кэсіпорындағы құжат айналымының кестесін (графигін)

• есепті акпаратты өңдеу техңологиясын кұру;
• істің номенклатурасын құру және құжатты агымдағы сақгау 

тәртібі;
• кұжаттың бағалы сараптамасы (экспертизасы) жэне істі ұзақ 

сақтауға дайындау.
«Бухгалтерлік есеп жэне қаржылық есеп беру» туралы 

Қазақстан Республикасының заңына сәйкес кез келген кэсіп- 
орынның баешысы ессгттік жүмь' чін көлеміне байланысты мы- 
надай жұмысгы жургізе алады

!') бухгалтерлік қызметті кұрылъшдық бөлімше ретінде құру;
2 1 кычмеі кер іер құрлмына бухгалтер лауазьшын енгізу;
г ) шарттык негізінде бухгалтерлік есептің жүргізілуін маман- 

аандырылган үйьгмға немесе бухгалтер-маманына беру;
4) кэсіпорындағы оухгалтерлік есеп жұмысын өзі жүргізу.
Кәсіпорындар мен ұйымдарда бухгалтерлік есеп жұмысының 

көлемі көп болған жағдайда бірнеше қызметкерлері бар бөлек 
құрылымдық бөлімше ретінде бухгалтерлік кызмет кұрылады. 
Осыған сэйкес кэсіпорында бухгалтерлік қызмет туралы ереже 
жэне қызметкерлердің лауазымды кызмет нұсқаулығын реттемелеу 
(регламенттеу) қызметі қарастырылуы қажет. Бухгалтерлік қызмеі 
туралы ережені белгіленген заңға сэйкес ұйьшның бас бухгалтері 
басқа мүдделі лауазымды адамдармен келісе отырып эзірлейді
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, зне оны тек кана кәсіпорын басшысы бекітеді. Ереже бөлімше-
яэргебесін, онын басқару жүйесіндегі орнын және оның ішкі 

ұйымьш анықгайды. Ереженің мәтіні эдеіте келесі бөлімшелерді 
қамтиды:

• жалпы ережелер; • • • ■
• негізгі міндеттер,
• қызметгер;
• қүкыктар мен міндеттемелер; і
• жауапкершілік;
• өзара қарым-қатынас (қызмет бабындағы байланыс),
« жұмыстьщ үиымдастырылуы.
Кэсіпорындағы бухгалтерлік қызмет іуралы ереженің 

қолданылу мерзімі шекгелмейді. Ереженщ мәтініне бөлек өз- 
герістер енгізу кэсіпорын басшысының бүйрығына сәйкес орында- 
лады. Бүл ережемен жэне оған енгізілетін өзгерістермен үйымдағы 
бухгалтерияның барлық қызметкерлері міндетгі түрде таныстыры- 
льш отырылуы тиіс.

Кэсіпорындағы бухгалтерлік есеп қүжаггтары мен құжат 
айкалымы кестесін (графигін) қүруды кәсіпорынның бас бух- 
галтері ұйымдастырады. Қүжат айналымының кестесі кэсіпорын 
басшысының бұйрыгымен бекітіледі. Кесте немесе тэсім (схема) 
кұру, тексеру жэне талдау жөніндегі жұмыстар тізбесі түрінде 
ресімделуі мүмкін. Оларда барлық құрьшымдык бөлімшелермен 
орындаушылардың өзара байланысы және жүмыстың орында- 
лу мерзімі кәрсетілуі керек. Кэсіпорынньщ есепке қатысы бар 
қызметкерлері өздерінің саласына қатысты кұжагтарды күжат 
айпалымы кестесіне сэйкес жасайды жэне ұсынады. Ол үшін 
әрбір орындаушыға кестеден көшірмесі бершеді. Көіпірмеде 
орьшдаушының саласына қатысты құжаттар аталып, олардың 
орындалу мерзімі жазылады. Осы кестенің сақталуын ұйымның 
бас бухгалтері кадағалап отыруга тиіс. Сонымен қатар 
кәсіпорынның бас бухгалтері кэсшорындағы бухгалтерлік есеп 
^ұмысының дұрыс жэне уақтылы жүргізуіне жауапты болып 

гбылады Қүжаттар кестеде көрсетшген уақытта бухгалтерияға 
кізшуі тиіс. Кұжаттарды қабылдау кезінде бухгалтер кұжат- 
!Дьщ белгілі талаптарға сай, дұрыс ресімделуш тексеруі керек.



Ережеғе сай ресшделмеген құжаттар жауапты адамға, яғни оны 
жаеаган (толтырған) адамға қайта өңдеу үшш қайтарылуы қажет.

Бухгалтер құжатты қабылдау барысыңда ең біріншіден 
мазмұны бойынша тексереді, яғни жүргізілген жұмыстардың 
заңдылығын анықгайды. Олардьщ норматнвтік актілер мең 
қолданылып жүрген нұсқауларға қайшы келмейтіндігш қада- 
ғалайды. Содан кейін оның деректемелерінщ (реквизитте- 
ршің) толық толтырылуын. тиісті лауазымды адамдардың 
қолтаңбаларының болуын, сомалардың нақты көрсетілуі мен 
операңиялардың кұрылымын тексереді Бұдан кейш бухгалтер 
арифметикалык гексеру жүргізеді, яғни құжаттарды таксалаудың 
дұрыстыгын тексереді. Ол тауарлык-материалдык қорлардың 
көлемін (санын) оның бағасына кебейту арқылы орындалады.

Тексеріп болғаннан кейін бухгалтер құжаттарды өңдейді. 
Өңдеу құжат бойынша эр операцияны есептейтін шоттарды 
анықтауга негізделген. Керек болган жағдайда біртекті күгжат- 
тарды топтастырады, содан кейін бухгажерлік есепшотгарында 
жазу жүргізеді. Кәсіпорың бухгалтериясында куэкаттар белгілі бір 
ұқсастықтарына, операциялардың туріне қарай топталып бөлек 
папкаларга тігіледі (түптеледі). Папкаларда қужаттың номірі, 
орындалған уакыты (айы, жылы), жинақтамалы шоггың шифры 
жэне олардың саны көрсетіледі, ІІапкаларға тігілген (түптелген) 
құжаттар архивке еткізіледі. Бухгалтерлік алгашкы құжаттардың 
папкаларға тІгшіп (түптелт) нөмірленуі сақгаудың тэргібіне 
жэне кажет болған құжатты іздестіру кезінде жьщцам орындауды 
қамтамасыз етуте арналған.

Сактау мерзімдері эр гурлі құжаттар бірге орналастырьш- 
мақды. Номенклатурадағы істердің бас тақырыптары кұжаттардын 
маңыздылыгы және олардың өзара байланысына қарай белгші бір 
жүйелілікпен орналастырулары қажег.

Ведомстволық архивтердщ (1986 жыл) кызметінің негіз- 
гі ережелеріне сәйкес уақыгша сақталатын істер (10 жылға 
дейін) жеңілдетілген ресімдеуге жатқызылуы мұмкін: құжат 
тігілетін папка (скорошивательді) іс парақтарының нөмірлері 
көрсетшмеуі мүмкін (банктік, кассалық құжаттар мен аванстык

72 ♦ БухгалтерлЫ есеп теоримсы жзне иегізйері



6-тарау. Вухгалтерлік есепті ұйымдастыру ♦ 73

еп т ер д ен  баскалары). Олар сараптаманың жүргізілу кезеңінде 
ІТ -алтерлік есептің 1983 жылдың 29 шілдедегі нөмірі 105- 

жаггар мен кұжат айналымы деп аталатын ережесіне сәйкес
түптелуі қажет.

Жъ№ сайын кэсіпорьшның сараптау комиссиясы белгілеген 
'«қтау мерзіміящ өтуіне байланысты жабылуға (жойылуы) жа- 

тдгьін кужаттармен іс-қағаздарьш белгілеп, оларға тиісті аюілер 
;рлтырады. 1967 жьшдың 3 желтоксанда бұрынғы КСРО-дағы бас 
мұрағат басқармасының жарлығымен «Мемлекетгік комитетгер, 
министрліктер, ведомстволар мен басқа да мекемелер, ұйымдар 
және кәсіпорьшдардың шаруашылық қызметі барысында толты- 
ратын т и п т і к  кұжаттарынын тізімі, сондай-ақ оларды сақтау мерзімі 
ікейіннен өзгертулер енгізіліп түзетілгең) бекітілген болатын. Жал- 
пы құжаттарды сақтау мерзімі кұжаттарын Мемлекетгік мұрағатқа 
тапсырмайтьш ұйымдар үшін белгіленген. Мұндай Мемлекеттік 
мұрагаттарға құжаттарын тапсырмайтын ұйымдар өз іс-кұжаттарын 
(■гәжірибелік қажеттшігі жоқ жэне гізімге сэйкес сақгау мерзімі 
өткен) мұрағат органдарымен келіспей жоя алады, Кэсшорындагы 
жокма Ірікгелшш алынған қүжаттарға акт жасалып, жойыла- 
тын құжаттар мен шикізаттарды қайта өндеумен айналысагын 
кәсілорынга өңдеуге беріледі, Құжаттарды жоюға берген уакытта 
қабылдау-өткізу жүкқұжаттары (наклоднойлары) шлтырьшады. 
Кэсіпорындардагы негізгі бухгалтерлік құжаттарды сактау мерзімі 
олардың түрлеріне қарай әр тұрлі болып белгіленген,

Кәсіпорынның бухгалтерлік баланстары мен оған 
қосымшаларға, түсініктеме хатгарға:

а) жылдық- 10 жыл; 
ә) айлық, тоқсаңдық -  3 жыл.
0 аруашылық операиияларыньш жасалу фактісін бекітетін 

жэне бухгалтерлік жазуларға негіз болып табылған апғашқы 
аР мен оларға қосымшаларға (кассалық, банк құжаттары, 

гың хабарлама құжаттары мен аударма талап хатгары, банк 
тірмелері, жұмыс нарядтары, табельдер, мүліктер мен ма- 

риалдарды кабылдау, талсыру немесе есептен шығару ак-
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тілері, тауарлық-материалдық кұндылыктардың (алуға берілетің) 
есебі бойынша квитандиялар мен жүкқұжаттар (ңакладнойлар) 
аванстык есептер жэне тағы басқаларына) -  5 жыл.

Түгендеу карточкалары мен негізгі құралдар есебінің кітапта- 
ры -  негізгі құралдарды есептен шығарғаннан кейін -  3 жыл.

Ақшалар м е н тау арл ы к- м атери ал д ық қорл ар д ы алугаберілетін 
сенімхаттарға (оның ішінде күші жойылған сенімхаттарга) — 
3 жыл.

Есептік тіркелімге (регистрге) (бас кітап, журнал-ордерлері, 
өңдеу кестелері және тагы басқаларына) -  5 жыл.

Косалқы жэне бақылау кітаптарына, (кассалық кіріс ету неме- 
се кассалық шығыс ету ордерлері, сенімхатгар, төлем тапсырма- 
ларына) журналдарға, карточкаларға, касса кітаптарына, айналым 
тізімдемелеріне (ведомостарына) — 5 жыл.

Депоненттелген еңбекақы есебінің кітаптарына, атқару 
паракгарьш тіркеу журналдарына — 5 жыл.

Корларға, еңбекақы лимиттеріне жэне оларды бақылау есебі 
туралы мәліметтерге, артық шығьшдар бойынша есеп айырысу- 
лар және еңбекақы бойышпа қарыздар туралы, еңбекақыдан ұста- 
латын ұсталымдар, кезекті еңбек демалысына берілетін жалақы 
мен жэрдемақы туралы мэліметгерге — 5 жыл.

Түгендеу құжаттарына (түгендеу комиссиясьшьщ хатта- 
малары, түгендеу тізімдемелері (опистері), актіпер, салыстыру 
тізімдемелері -  3 жыл.

Атқару парақтарына — қажет болатын уақыт барысында, бірақ 
5 жылдан артык емес.

Оқу демалыстарын төлеуге, салықтар бойынша жеңілдікгер 
алуға буоогалтерияға берілетін анықтамалар жэне тагы басқалары 
— қажет болғанша, бірак 3 жылдан артық емес.

Дебиторлық борыштар, кеш шығу, шыгыңдар, ұрланулар 
бойынша құжатгар (анықтамалар, актілер, міндеггемелер, 
көшірмелер) — қажет болғанша, бірақ 5 жылдан артық емес.

имараттардың, үйлердің (мемлекет қарауындағы архитектура 
ескерікіш іерінен өзге жэне жабдықтардың төлқұжаттары негізгі 
құралларды ессшен шығарғаннан кейін 3 жыл сақгалады.
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Кэсіпорынның қаржы-шаруашылық қызметін құжаттық тексе- 
ру актілері, оларга қосымша құжаттар (анықгамалар, ақпараттар, 
баяндау хаттар) -  5 жыл.

Кассаны, салық салудың дұрыстығын тексеру акгілері және 
тағы баскаларына -  5 жыл.

Келісімшарттар, шартгар (шаруашылық операциялық, еңбек 
жэне басқалар) келісімшарттын және шарттың колданылу мерзімі 
аяқталганнан кейін — 5 жыл сақталады.

Келісімшарттар тізілімдері (реестрлер) -  3 жыл.
Материалдық жауапкершілік турапы келісімшарттар — 

материалдық жауапты тұлға жұмыстан босатылганнан кейін 5 жыл 
сақгалады.

Материалдық жауапты тұлгапар қолтаңбаларының үжілері 
— қажет болғанша.

Ұйымның қызметкерлеріне еңбекақы төлеумен байланысты 
құж аггарды  сақтау ерекше маңызды болып табылады. Үйымдар 
кызметкерлері мен жұмысшыларының дербес шоттарын сақтау 
мерзімі мына формула бойынша анықгалады:

75 - В  (жыл),

мұндағы В -  тұлғалардың дербес шотгы жүргізуді тоқтатқан 
сәтгегі жас мөлшері.

Еңбекақь[ төлеу бойынша есеп айырысу (есеп аиырысу төлем) 
тізімдемелері (ведомостары) -  5 жыл сақталуы тиіс, ал дербес 
шоты болмаган жағдайда — 75 жыл.

Зейнетақы жэне мемлекетгік жэрдемақы алушылардын дербес 
шоттары зейнетақы мен жәрдемақы төлеу тоқтатылғаннан кейін 5 
жыл бойы сақталады, біржолгы жәрдемақы төлеуге арналған де- 
рбес шоттар — 1 жыл.

ь йым қызметін тоқтатқан жағдайда жұмысшыларга еңбекақы 
гөлеумең жэне есептеумен байланысты құжатгар Мемлекеттік 
^Ұрағатқа беріледі.

^ухгалтерлік есепшотының жұмыс жоспары, тағы басқа есеп 
чсатытаң, шдтау (кодирование) реттемелерінің (процедура-

чіың), мэліметтерді машиналармен өңдеу багдарламаларының



құжаттары (пайдалаңу мерзімі көрсетіледі) ұйыммен бухгаттерлік
есеп құруға соңғы рет колданылған есеп беру жылынан кейщ бұл 
құжатгар 5 жылдан кем емес мерзімге сақталады.

Мұрағат ұйымына қойылатын негізгі тапаптар -  құжаттардың 
сақталуын камтамасыз егу жэне оларды тез табу мүмкіндігі. 
Кұжаттарды сақтау ушін арнайы орын (бөлме) немесе жабық 
шкафтар бөлінеді.

Алгашқы есеп тіркелімдері (регистрлері) мен бухгалтердік 
есептердің сақталуын ұйымдастыруға ұйымның басшысы жауапты 
болады. Мұрағатқа құжаттар тек басшының рұқсатымен беріпеді.

Алгашқы құжаттар жогәлган (жойылған) жағдақца ұйымның 
басшысы бұйрықпен жоғалудың (жойылудың) себебш анықтау 
жөніндегі комиссия белгілейді. Қажет болған жағдайда комиссия 
жұмысьша қатысу үшін тергеу, корғау және өртке карсы бакьыау 
органдарының өкілдері шақырылады. Комиссия жұмысының 
нэтижелері актілермен ресімделеді, оны субъектінщ басшысы 
бекітеді.

5 а4 ,  Мүлікті және міндеттемелерді түгендеу

Қ\'жаттаумен алғашқы есепке ал> мулікгің нақты қозгалысы 
мен онын қорлану көздерінің (міндеттсмелердщ) есепте толық 
көрсетілуін қамтамасыз ете алмайды. Бухгалтерлік есеп пен есеп 
берудің дұрыстыгын қамтамасыз ету мақсатында ұйымдарда 
мүліктерге және қаржылык міндеттемелерге түгендеу жүргізіліп 
отырады. Түгендеу жүргізудщ негізгі максаттары мыналар

■ нақты колда бар мүлІктерді аныктау;
• накты қолда бар мүлікті бухгалтерлік есеп мэліметтерімен 

салыстыру;
• есепте міндеттемелердің толық көрсетілуін аныктау.
Жалпы кәсіпорындардағы мүлікті жэне қаржылык міндет-

темелерді түгендеу бойынша эдістемелік құралдарға сәйкес  
кэсіпорындағы түгендеуге жататын мүлікгер дегеніміз -  бұл не- 
гізгі құралдар, материалдық емес активтер, қаржы салы мдары ,
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өндірістік қорлар, дайын өнімдер, тауарлар, ақшалар мен баска да 
қаржьі активтсрі болып табылады. Ал қаржылық міндеттемелерге 
-  банк несиелері, заемдар жэне тағы басқа кредиторлық борыштар
жагады-

Т\гендеуге кәсшорынның қай жерде тұрғандығына қарамас- 
тан барлык мүлкі мен каржылық міндеттемелері жатады. Сонымен 
қатар түгендеуге үйымның меншігіне жатпайтын, бірақ оның бух- 
галтерлік есебінде есепте гұрған басқа да мүліктердің түрлері мен 
өндірюгік корлар (жауапты сақтауда тұрган, жалга алынған, кайта 
өндеуге алынған жэнетағы баскадайм\ліктер), сондай-ақ қандайда 
бір себептермен есепке альшбай калган мүліктер жатады.

Түгендеу барысында құжатгалмаган фактілер анықталуы 
мүмкін. Мысалы: тауарлардың табиғи кемуі, тауарлардың шыгын- 
ға ұшырау жэне ұрлану нәтижесіңце кемуі, өлшеу мен огіерациялар- 
ды ресімдеу кезіндегі жіберілген қатсліктер жэне тағы басқалар.

Мүліктер мен міндеттемелерге дұрыс жэне уақтылы түгендеу 
ж\'ргізуге кәсіпорынның басшысы жауапты болады. Ол қысқа мер- 
зім ішінде нақты қолда бар құндылықтардың толық жэне дәлме- 
дәл тексерьтуін қамтамасыз ететіндей етіп жағдайлар жасауға мін- 
детті (жүктерді өлшеу мен тасу үшін ж\ъіыс күшімен қамтамасыз 
ету, техникалық жағынан жұмыс істейтін таразы жабдықгарымен 
қамтамасыз ету).

Түгендеу жүргізу тэріібі (бір есеп беру жьглында жүргізілетін 
түгеңдеу санын, оларды жүргізу уақыты, олардың эркайсысында 
тексерілетін мүлік пен қаржылык міндеггемелер тізімі), түгендеуді 
міндетгі гүрде жүргтзу қажет болган жағдайда басқа регге ұйым 
басшысымен анықталқоіы.

Бухгалтерлік есеп және қаржылық есеп беру іуралы заңға 
сзйкес мына жағдайларда кэсіпорынның мүліктері мен міндетте- 
мелеріне түғеңдеу жүргізу міндетті болып табылады:

" ұйымның мүлкш жалға бергенде, сатып алғанда, сатқанда, 
соіідай-ақ мемлекеттік немесе муниципалды (унитарлы) 
кэсіпорындарын қайта құрганда;
жылдьщ бухгалтерлік қорытынды есеп жасауы алдында 
(есепті жылдың қазан айының біршші күнінен кейін 
жүргізілген түгендеуден басқасы);



• тауарлық-материалдық қорларға жауапты тулғалар ауыс- 
қанда (кабылдау-өткізу жүргізшген күні);

• мүлікті үрлау, зиян келтіру немесе бүлдіру факгілері 
анықгалғанда,

• кенегген болған апатка, ертке, аварияга үшырағанда немесе 
басқа да тетешпе жагдайлар болғанда;

• үйым қайта құрылганда немесе таратылган кезде бөлу 
(тарату) ба-тансын құру алдында жүрі ізіледі;

• нормативтж актілерімен к^растырылган өзге де жағ- 
дайпарда.

Белгіленуі мен сипагына байланысты түгендеу жоспарпы 
жэне жоспардан тыс (ашмдагы) түгендеу болын бөлінеді.

Жоспарлы түгендеуді (оларды сонымен бірге кезеңдік деп те 
атайды) жоспарға (кестеге) сэйкес алдын ала белгіленген мерзімде 
жүргізедь

Жоспардан тыс түгендеу тауарлық-материалдык қорларға, 
акшага жауашы түпғалардьщ қызметтен ауысқаңда және ұйым 
басшысыньщ немесе жогаргы тұрган органиың. тергеу жүргізетін 
немесе басқа да бакылау жүргізетін органдардың өкімі бойынша 
ерекше қажет болган жагдайда жүргізеді.

Қамт>7 көлеміне карай түтендеу толъщ, ігиінара, іріктеп 
түгендеу және түтас түгендеу больш төрт түрге бөлінеді.

Толъщ түгендеу нұсқауда қарастырылған мерзімде жүргізіледі. 
Мұнда тек тауарлық-материалдык корлар мен акшаларды ғана тек- 
серіп қоймай, сонымен бірге басқа задды немесе жеке гұлғалармен 
есеп айырысудың дұрыстығьш тексереді. Толык түгендеу кезінде 
тексерілуге тиісті материалдардын, тауарлардың барлық турлері 
тексеріледі.

Ішінара түгендеу деп түгендеу үшін (тексеру үшін) кэсіп- 
орынның құндьшыктарыньш белгші бір бөлігін бөліп қарастыруды 
айтады. Мысальг тауарларды қайта бағалаған кезде тугендеу 
бағасы өзгерғен тауарларға гана жүргізіледі

Іріктеп түгендеу, ішінаратүгендеудіңбіртүрі болыптабылады. 
Мұндай тү^гендеу тауарлық-материалдық қорларға жеке-жеке атта- 
ры бойынша натуралдық есеп жүргізілетін қоймапарда, өндірістік
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хтарда жэне баска да ұйымның құрылымдық бөлімшелерінде 
жургізіледі. Мұндай түгендеу сгер барлық материалдык қорларды 

ыгымен түгендеу қажет болмаган жагдайда. құжаттарды тексе- 
ру кезінде жүргізіледі.

Тұтас түгендеу бір жүйеге жататын бірқатар кэсіпорындарда 
бір уакытта жүргізіледі Дұрыс ұйымдастырылғаң және уақгылы 
жүргізілген түгендеу, материалдық жауапты тұлгалардың жұ- 
мыстарын бақылау кұралы ретінде қарастырылады, сондай- 
ақ тауарлык-материалдық корлардьщ жетіспеуін аньпсгап қана 
қоймай, олардың ұрлану, жоғалу мүмкіңдігінен сақтандырады.

Тутендеу жэне баска да тексерулер барысында аныкталған 
нақты колда бар мүлік пен бухгалтерлік есеп мэліметгері 
арасындағы айырмашылыктар келесідей тэртіпте реттеледі:

Артық шыққан мүлік (негізгі қүралдар, тауарльгқ-материалдық 
қорлар, ақшалар және басқалары) түгендеу жүргізілген күнгі 
нарықтық құн бойынша табыс есебінде кіріске алынады. Түгендеу 
барысында артық шыккан мүліктің пайда болу себебі мен ол үшін 
кінэлі адамдар анықгалады.

Табиғи шыгьш нор.масы (заңда белгшенген тәртште) шегін- 
дегі жетіспейтін жэне бұзылған мүлік ұйым басшысының өкімі 
бойынша немесе өндірІс және айналым шыгындарына жат- 
қызылады, ал нормадал тыс кемшіліктер жауапгы тұлғалардың 
есебінен орны толтырылады.

үгендеу кезінде тауарлар мен материалдардың аттарын дұрыс 
жазбағандақтан бірімен-бірінің ауысып кетуінен пайда болган 
жетіспеушілік саны, осы себептен артык шыққан сондай тауарлар 
мен материалдардың артық шықкаң саны бойьшша жабылады.

Артық шыққан құндылықтар мен кем шыққан құндьшыктарды 
өзара жабу бір кезеңде анықталған, тексеріп отырган тек бір гана 
жауапты адамда, атгары бір тауарлық-материалдық қорларға гана 
РҰКсат етіледі.

пьігын мөлшері нақты жетіспеушілік анықталганда және сол 
^етіспеущццк шегшде ғана колданылады. Мөлшер болмаған кезде 

ұшктің жетіспеу і мөлшерден тыс деп саналып, кінәлі тұлгалардың 
^бінен есептен шыгарылады



Кінәлі тұлғалар аныкталмаған немесе кінэлі тұлғалардан 
шьіғындарды талап ету сот тарапынан шешілмеген жағдайларда 
мүліктщ жетіспеуінен немесе бүлінуінен болған шыгын бюджеітік 
ұйымдардан басқа кәсіпорындарда ұйымның ағымдағы шыгынына 
жатқызьшады, аіі бюджеттік ұйымдарда қаржыландырудың 
(қордьщ) азаюы ретінде есептен шыгарылады,

Жоғалуы, ұрлануы салдарьшан кем шыққан қүндылықгарды 
немесе кему молшері табиғи мөяшерден артык шығындарды есеп- 
тен шығаруды ресімдеу үшін ұсынылатын құжаттардьщ ішінде 
тергеу немесе сот органдарының ешкімнщ кшэлі емеспгін немесе 
кінэлі тұлғалардан шыгынның орнын толтыруды талап етуді бас 
тартқандығы жөңщдегі шешімі, сондай-ақ техннкалык бақылау не- 
месе сәйкес мамандандырылған ұйымдардан (сапа жөніндегі штс- 
пекция және баскалар) алынган кұндылықгардьщ бұзылу фактісі 
жөнщцел корытықды бачуы тиіс.

5 , ^ ,  Бағалау жэне калькуляциялау

Бухгалтерлік есептің баска гьыымдардан ерекшелігі, онда 
ақшалай өлшем кеңшен қолданылады, Бұл өз кезегінде кэсш- 
орындардын активтері мен корлаңу көздері гуралы ақпараттарының 
жинақы түрде, ягни белгілі бір экономикалық талдау жасауға 
ыңғайлы болуын қамтамасыз етеді. Жаллы бухгалтерлік есеп 
жүйесінде барлык объектілер тек қана ақшалай өлшемде көр- 
сетіледі.

Бағалау -  объектілер есебінің ақшалай көрінісі (мүліктер, 
міндеттемелер және шаруашылық операциялар). Ол буэігалтерлік 
есеп беруде шыгьшдарды есептеу арқылы жүзеге асырылады.

Жалпы бағалау мынадай жолдармен жүргізшеді:
• Үйымның сатып алған мүліктері оны сатып алуғажұмсалған 

шыгындардын қосындысы бойынша бағаланады.
* Басқа заңды немесе жеке тұлғалардын акысыз, тегін берген 

мүлпсгері сол кіріске алынган уақытгағы нарыктык құны 
(бағасы) бойынша багаланады.

80 ♦ Бухгаптертк есеп теориясы жэне негіздері



• Ұйымнык 03 өндірісінде ендіріліп кіріске алынған мүліктері 
сол өнімді өндіруге кеткен шыгындардың қүньша еәйкес 
багаланады.

Накты өндірістік шыгындардың күрамына мынадай шыгындар
жатадьі:

• мүлікті кіріске алу барысында жүмсалған шығын,
• коммерциялық несиені алганы үшін төленетін пайыз 

(процент) сомасы;
• үстеме баға, үстеме (наценки, надбавки);
• делдалға төленетін ақы (қызмет көрсетудің қүны);
• кедендік баж салдықгары:
• тасымалдауға (жеткізш беруге) жэне сақтау \тнін кетеіін 

шыгындар
Баскалардан ақысыз, геіін, кайтарымсыз алыеған мүліктің 

нарыкгык бағасы сол мүлікті кіріске алган кунгі баға негізінде 
қүрьшады. Ол бага туралы мәліметгер сарапшылық (экспертп) 
жолмен расталып жэне оған сәйкес құжатгар болуы қажет

Өндіріліп шығарылатын (дайындалатьш) өнімнің құны 
сол өнімді өндіруге кеткен накты шығындардан түрады. Ал бұл 
шыгындардың қүрамы өндіріс үдерісінде пайдаланылатын не- 
гізгі қүралдардың амортизациясы, материаядар, жанармай, энер- 
гия, еңбек ресурстары жэне басқа да онімді өндіруге кететін 
шығындардан күралады. Үйьшдаіы дайын өнімдер бухгалтерлік 
есепшоттарында жэңе баланста нақты өзіндік немесе нормативтік 
(жоспарлы) қүнымен есептеледі.

Кэсіпорындар өздері сатып алған тауарларды бухгалтерлік 
есепшотгарында олардың сатылып алынған қүны (бағасы) бойын- 
піа, ал баланста нақты өзіндік қүнымен көрсетеді.

Материалдық ресурстар (шикізат, негізі і жэне көмекшіматери- 
алдар жанармай сатып алынатын жартылай фабрикаггар. косалкы

лектер жэне тагы баскалары) бухгалтерлік баланста нақгы 
Қүнмең есеіггеледі Ал материалдык ресурстардың накты қүны 
с таРДы кіріске алуға кететін нақіы шығындармен аныкталады.
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¥ йымдар негізгі құралдарын бухгалтерлік еселшоттарьшда 
бастапқы немесе қалпына келтіретін құны бойьшша есептейді, 
ал баланста -  қалдық құны бойынша, яғни бастапқы құнынан 
тозу сомасын алып тастап көрсетеді. Бюджеттік кэсіпорындарда 
бастапқы кұнымен көрсетиіеді.

Материалдық емес активтер кэсторынның бухгалтерлік есеп- 
шоттарында бастапқы кұн бойынша, ал балансында-қалдық кұны 
бойынша көрсетіледІ,

Белгіш бір орындалған жұмыстар бойынша жұмсалған 
шыгындарды топтастыру тәсшін және қандайда бір объектінщ 
өзіндік құнын аныктау тәсілін калькуляциялау деп атаймыз.

Кэсіпорынның белгші бір материалдык обьектіні жасап 
шығаруга жұмсаған ақша қаражаттарының көлемі -  өзшдік құн 
деп аталады. Ал оның көлемін есептеу мұмкіндігі өзіңдік құнның 
калькуляниясы болып табьшады.

Калькуляциялау көмегімен ұйымдардағы эр түрлі есеп 
объектілерінің, ягни негізгі құралдардын, материалдық емес акіив- 
тердің, өндірілген дайын өнімнің, сатып алынған материалдық 
ресурстардың, көрсетілген қызметтің, орындалған жұмыстың 
жэне тагы басқалардьщ өзіндік құны анықталады.

Калькуляциялау, яғни өнімнің нақты өзіндік құньш анықтау 
мэліметтері кэсіпорынды баскаруға, жоспарланған жұмыстьщ 
(нормативті) орындалуына бақылау жасауға. шаруашылық эре- 
кезтерінің рентабельдігін арттыруға. резервтерді құру және 
еңбек шығындарын темендету жолдарын карастыруда кеңінен 
қолданылады.

Калькуляция -  бухгалтерлік есеп эдюінің бір элементі бола 
отырыіі, басқа элементтермеи тығыз байланыста болады. Бірінші 
кезекте бухгалтерлік есептің шотгарымен, себебЁ объект есебінің 
взіндік құнын (эр түрлі шығындардын сомасы) аныктау үшін ал- 
дын ала шоттарда көрсетеді

Калькуляция — бухгалтерлІк есептің бағалау эдісінік не- 
гізі болып табылады. Өйткені калькуляция көмегімен алынған 
мэліметтер кэсіпорындағы объектілерді бухгалтерлік есепте 
ақшалай өлшеммен есептеуде, яғни бағасын анықтауда негізгі 
дэлел болатын элемент ретінде қолданылады
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6-ггшрау. Бухгалтерлік есепті ұйьтдастыру ♦ 53

Шаруашылық үдерістерінін есебі 
және кэсіпорын қызметшің негізгі 
көрсеткіштері

Кэсіпорындағы өндірістік немесе коммерциялық қызмеггің 
нэтижесіиде болып отыратын әр түрлі өзгерістерді түсініп., бақылап 
«угыру ушін сандыц және сапальщ деп аталатын есеп көрсеткіштері
пайдэлзнылады,

Сапдыц көрсеткіштер -  кэсшорында орындалған қаддайда 
бір шаруашылык ұдерісінің (процесінің) салдарынан болған өзге- 
рістің сандық өлшемде қандай көлемде өзгерғенін сипатгайды.

Сапальщ көрсеткіштер -  кзсіпорындағы орындалған жү- 
мыстың жэне атқарылған кызметінің соңғы нэтижелерінің 
экономикалық тиімділігін сипаттайды.

Сандық көрсеткіштерге мыналар жатады:
Өперкәсіп саласыпда -  өндірілген өнім көлемі, сатып алынған 

өндірістік қордың көлемі және тагы басқалар,
Маркетинг және сауда саласында -  көтерме жэне бөлшек 

саудадағы тауар айналымының көлемі, тауар корының көлемі 
және тағы басқалар.

Қогамдыц тамацтану саласында -  тауар айналымының 
келемі. бүл өзі өндіретін өнімнщ айналымьшан және сатылып 
алынған тауарлардың көлемінен қалыптасады.

Тасымалдау цызметімен айналысатын салаларда -  жол 
аралығына қарай тасымалданатын адамдар мен жүктщ саны, 
көлемі.

Күрылыс саласында — орындалған немесе пайдалануға 
гапсырылган қүрылыс-монтаж жумысының көлемі.

іпалық көрсеткіштердің ең маңыздысы -  кэсіпорынньщ 
орыңдағад жүмысы мен аі'қарған қызметінің нэтижесін, қаржылық 
Ксрьпындыеын сипаттайтын табыс жэне рентабельді (тиімділіқ 
пайдалылық) болып табылады.

газа табыс (пайда) -  бүл абсолютті экономикалық көрсеткіш. 
рлық кәсіпорынның өндірістік, коммершіяльщ қызмепгінің 

иәтижесіқде альшатын кірістері мен шығыстарыньщ (шығыннын) 
аРасындағьі айырмашылыкпен анықталады.



РентабельОілік (немістщ — гепіаһеі -  табыстылыц беп ата- 
латын сөзінен шъщцан) -  салыстырмалы көрсеткіш. Ол ұйымкың 
белгілі бір уакыт аралыгындагы (есепті кезеңіндеғі) атқарган 
жұмысьін табысы жағынак сипаттайды

Өндірісте реңтабельділік табыстың абсолютгі сомасының 
негізгі және айналым капитальгның жалпы сомаларына қатъь 
насын айкындайды. Бұл көрсеткіш негізгі жэне айналым капчта- 
лы сомасының 1 (бір) теңгесіне келетің (шаққандағы) табыстың 
(пайданың) экономикалық нэтижесін сипаттайды,

Өңдірісте, ауыл шаруашылығында, кұрылыста және 
басқа да халық шаруашылығы салаларында өнімнің өзіндік кұны 
деген сапгшық көрсеткіш маңызды орын алады. Бұл кәсіпорынның 
өнім өндіруге және оны өткізуге жұмсаган шығындарымен сигтаіга- 
лады. Өнімнің өзіндік құнының төмендеуі (орындалған жұмыстың 
немесе көрсетілген қызметтің) ұйымның табыстъілыгылың 
(рентабельділігінің) жоғарылауының маңызды факторы болып та- 
былады.

Сапалық керсеткіштерді бақылау, нақтылы орындалган 
жұмыс пен жоспардың мөлшерін салыстыру шаруашьыық 
қызметінің экономикалық тиімділігінің динамикалык дамуьша 
аса маңызды рөл атқарады. Бұл еңбек өнімділігінің жоғары- 
лауына, өнімнің өзіндік кұныньщ төмендеуіне және калиталды 
ұтымды пайдалануға, кэсіпорынньщ рентабельділігінщ жоғары- 
лауына ықпалын гигреді.

ііі . £сеи тіркелкмдері жэне жазбалары

Бастапқы есеп құжатгарындагы ақпаратты бухгалтерл ік  
есепшсптарында тіркеу қолмен жазу немесе автоматтандырьшган 
кұралдарды пайдалану арқылы жүзеге асырылады. Есеп 
құжатгарындағы операцияларды тіркеу үшін арнайы нысан 
кестелері: карточкалар, кітаптар, тізімдемелер (ведомостар) мен 
журнал-ордерлер жэне тағы басқа түріндегі есептік тіркелімдер 
қолданылады
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Бүхгалтерлік есеп жұмысын жүргізуге арналган карточ- 
к а л а р д ы  калын қағаздан немесе картоннан дайындайды. Олар 

гі кұралдарды, тауарлық-материалдык корларды сақгалу 
,р 11 бойынша талдамалық есептеуте арналған. Әрбір карточкаға 

оеттік нөмір беріліп және оларда карточканың ашылган уақыты 
үні? айы, жылы) көрсетшеді. Бұл карточкалар арнайы карто- 

текалык-жәшіктерде сақгалады.
Кітаптар -  өз алдына белгші бір пішінде жазылған қағаз 

беггері болып табылады. Оларды манызды, ягни көбірек бақылау 
қажет деп есептелетін бөлімдерде қолданады. Кітапты пайдалану 
эдетте бір бухгалтермен шектелген, себебі қажет болғанда, яіни 
бір кітаптагы мэліметпен екі немесе одан да артық адамдар жұмыс 
істейтін жагдайда оны бухгаттерия қызметкерлері арасында бөяіп 
беруге болмайды. Бірақ кейбір жерлерде олардьщ баламасы жоқ 
(эрбір ұйымдарда міндетгі түрде кассалық кітап жүргізшуі керек). 
Кітаптарды пайдаланудың артықшьшыгы -  жеке беттерді жаңаға 
ауысіырудың мүмкін болмауы. ягни жауапты тұлғалар атынан 
қиянат жасау мүмкіндігі темендейді.

Жеке беттер — үякен пішіндегі есеп тіркелімдері болып 
табылады жэне карточкаларға, кітаптарга (журналдарга) қараганда 
үлкен есеп ақпаратьш қамтиды Олар бірікгірілген тіркелімдер 
рөлің атқарады, яғни синтетикалық (топтамалық) жэне анали- 
тикалық (талдамалык) есепті жүргізуге арналган. Сонымен қатар 
бұлар, ягни әр түрлі тізімдемелер мен журнал-ордерлер бухгалтерия 
қызметкерлері арасында міндеттерді ұгымды бөлуге мүмкіндік 
береді жэне пайдалануга ыңгайлы (колайлы) болып табьшады.

Есеп жазбалары тіркелім түрлері бойынша хронологиялық, 
^үйелік жэне біріктірілген болып бөлшеді

Хронологиялъщ тіркелімдер шаруашылык операцияларын 
*¥мыстардың орындалуы мен құжатгардың бухгалтерияі а түсуше 
к фай жазу үшін қолданьыады. Мұндай тіркелімдер құжатгардьщ 
түгед сақталуы мен бухгалтерлж жазбалардың жоғалып кетпеуін 
)акылауды қамтамасыз етеді. Хронологиялык тіркелімге тіркеу 

рналын (регистрациялық), шаруашьшык операцияларды есеп- 
ГеУ кітабын жэне тагы да басқаларды жатқызуга болады.
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Жүйелік тіркелімдер шаруашылық операцияларьш мазмұны 
бойынша топтап және бірыңғайлығьш анықтау үшін қолданады. 
Бүларды бухгалтерлік шоттарды жүргізу тіркелімдері деп те 
атауга болады. Жүйелік тіркелімге бас кітапты жатқызуга болады. 
Пайдалануы барысында орбір синтетикалық шот үшін оның ішінен 
жеке бет ашылады.

Біріктірыген тіркелімдерде хронологиялық және жүйелік 
жазбалар бірпаіріліп қолданылады. Мысалы: бухі алтерлік есепге 
кеңінен қолданылатын журнал-ордерлердегі жазбалар синте- 
тикалық шотгар бойынша хронологиялық ретпен жүргізіледі.

Мазмүны бойынша (акпаратты бөлшектеу дәрежесі) тірке- 
лімдер синтетикалық (топтамалық), аналигикалык (талдамалық) 
жэне бірікгірілген болып бөлінеді.

Синтетикалъщ (топтамалыц) тіркелімдерде жазба тек 
ақшалық нысанда қүжат нөмірі мен толтырылган уақыты (күні, 
айы, жылы) керсетіліп жүргізіледі. Бірақ эдегге оларда түсі- 
ніктемелік мэтін (пояснительный текст) болмайды Бүл 
тіркелімдердің қатарына бас кітап пен журнал-ордерлердщ 
барлыгын дерлік жатқызуға болады.

Аналитикалыц (талдамаяыц) тіркелімдерді аналитика- 
льгқ шоттар бойынша жазбаларды жазу үшін колданады, Оньщ 
ішінде күжаттың нөмірі, толтырылған уақьггы (күні, айы, жылы), 
шаруашылық операдияларының қыскаша мазмүны көрсетіледі. 
Тауарлық-материалдық қорларды есептеу үшін олардың шпнде 
ақшалай және натураддық өлшем корсеткіштері қолданады. 
Бухгалтерлік есепте колданылатын талдамалық тіркелімдерге 
карточкалар, кітаптар жэне тізімдемедер жатқызылады.

Синтетикалық (топтамалык) жэне аналитикалық (талда- 
малық) есепте қатар қолданыла беретін тіркелімдер -  біріктірпгеп 
тіркелімдер болып табылады.

Бастапқы қужатгардағы есепті акпарагты, автомапы өндеу 
кезінде тіркелімдер өз алдына карточкалар, тізімдемелер, журнал- 
ордерлер жэне тагы басқадай форма турінде алына алатын 
машинограммалар болып табылады,

Бухгалтерлік есепті қолмен жүргізу кезінде тіркелімдегі 
жазбалар жай немесе көшірмелі әдістер арқылы жүргізіледі Жай
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ж азбалар  бір ғаиа дана етіліп жасалатын болса, ал көшірмелі 
ж азбалар  көшіргіш қағаздардьщ көмегімен біруақытта бірнеше
дана етіліп жасалады.

Есеп тіркелімдерінде жазбалар өзгертусіз (түзетусіз) жэ- 
не таза  жазылып толтырылуы керек Тіркелімдерді толтыру 
бары сы нда немесе баска да жіберілген қателіктерді түзету уш ін  
сеп тіркелімдерінде келесі эдістер: түзетпелі (корректурный), 

косы м ш а жазу (дополнительная проводка) жэне қызыл түзетпе 
(красное сторно) қолданылады.

Егер кате баланс құрылганға дейін анықталса жэне шоттар 
корреспондендиясына өзгеріс енгізу кажет болмаса түзетпелі әдіс 
колданылады. Осы жерде қате жазбаны (соманы немесе мәтінді) 
кейіннен оқытуга мүмкін болатындай етіп бір сызықпен сызады 
және қажет болған жағдайда сызылған жазба үстше дүрыс жазбд. 
жазылады. Түзетілген жазбалар келісілген жэне бухгалтердіц 
қолтаңбасымен бекітілген болу керек.

Егер шоттар корреспонденциясы дүрыс, бірак шаруашылык 
операцняның сомасы дүрыс жазылмаса немесе бүл қате есеп 
тіркелімінде қорытындьі жасалғаннан кейін анықгалса, оңда қатені 
түзету қосымша жазу (дополнительная проводка) әдісі арқылы 
жүргізіледі

Мысалы: кэсіпорынға басқалардан келіп түскен 130000 (бір 
жүз отыз мың) теңге материалдарға мына түрдеп екі жақты жазу 
жазылған делік.

Д-т: Материалдар шоты 100000 тг.
К-т: Жабдыктаушы-мердігерлер шоты 100000 тг.
Бүл қатені түзету үшін айырма сомага (130000-100000=3000 

геңге) косымша жазу жазылады.
Д-т: Материалдар шагы 30000 тг.
К-т: Жабдықтаушы-мердігерлер шоты 30000 тг.
Бгер қате бухгалтерлік балансты жасаганнан және оны тиісті 

°рганға тапсырғаннан кейін белгілі болса, ондай қате «қызыл 
^үзетпе» (красное сторно) эдісі арқылы түзетіледі.

Мысалы: кэсіпорынның кассасына жүмысшыларға еңбекақы 
төлеу үшін есегі айырысу шотынан 500000 (бес жүз мың) теңге 
келщ гүсті делік Осы операцияға мьша түрде жазу жазылған.
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Д-т: «Валюталык» шоіы 500000 тп
К-т: «Есеп айырысу» шоты 500000 тг.
Қатені тузету үшін осындай жазу арқылы, бірақ қызыл бояу- 

мен, яғни сторно етіліп жазылады.
Д-т: «Валюталық» шоты 50000 тг.
К-т: «Есеп аиырысу» шоты 50000 тг.
Одан кейін мына түрде дурыс жазу жазылады:
Д-т: «Касса» шоты 500000 тг.
К-т: «Есеп айырысу» шоты 500000 тг.
Бұндағы қызыл түзетпе мәні бүрыс жазу теріс санмен алынып 

тастальш, оның орнына дүрыс сомажазылады.

6.8. Бухгалтерлік есекі нысандары 
(формалары)

Бухгалтерлік есептің нысаңдары (формалары) деп — белгі бір 
дәйектілікпен және өзара байланысты, екі жакты принципті пай- 
далана отырып бухгалтерлік есеп жазуын жүргізуге арналған есеп 
тіркелімш (регистрін) айтады.

Бухгадтерлік есеп нысандарын және есептелетш ақпаратты 
өңдеу технологиясын эрбір кәсіпорын өзі таңдайды және оны есеп 
саясатында көрсетеді.

Қазірп кезде кәсіпорындарда бухгалтерлік есеп нысандарының 
келесідей түрлері қолданылады: мемориалдык-ордерлі, бас-жур- 
нал, журнал-ордерлі, жай және ықшамдалган (мүлікті есептеу тір- 
келімдерін бірге колдану).

Бухгалтерлік есептің мемориалдық-ордерлі нысандары қазіргі 
кезде қолданылатын есю нысандардың бірі болып табылады. 
Есептің бүл нысандарьшда кітаптық жэне карточкалық тіркелім- 
дер колданылады, Синтетикалык (топтамалық) есеп үшін кітап- 
тарды қолдану ыңгайлы болса, ал аналитикалык (талдамалық) 
есеп үшін көбінесе карточкалар қолданылады. Муның себебі эрбір 
шаруашылық операниясы бойынша толтырылатын алғашқы күжат 
немесе бірыңғай адғащқы кұжаттар үшін бухгалтерлік есепте екі 
жақты жазу жазыльш жэне ол мем ори алды қ- ор д ерл і нысан түрінде 
ресімделеді.
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Мысалы: қоймадан материалдарды босазу (жіберу) гура- 
ы әрбір жүкқужатгың (наюіадной) есептеуде жеке жазбамен 

көрсетудің орнына осындай бірнеше жүк қүжатты жинақтаушы 
х >імдемеге жазады, одан кейін осы тізімдеменің қорытынды 
мэлімеггері негізінде мемориалдық-ордерлі бір ғана бухгалтер- 
іік жазба жасалады. Оньш ішінде жазбаныц қысқаша мазмүны 
беріледі немесе қүжатқа сілтеме жасалады, шот корреспондендия- 
сы және сомасы көрсетіледі. Мемориалдық-ордерге оның жасалған 
уақытгы (күні, айы, жылы) көрсеттіп бас бухгалтер қол қояды. Со- 
нымен қатар мемориалдық-ордерге солардың негізінде жазбалар 
жасалған басты қүжаттар қоса беріледі. Барлық мемориалдық- 
ордерлер жасалғаннан кейін арнайы тіркеме журналында тірке- 
леді. Әрбір мемориалдық-ордерге реттік нөмір беріледі. Тіркемелі 
журналдагы жазбадан кейін мемориалдық-ордер мәліметтері ай 
сайын синтетикалық (топтамалык) есептің тіркелімі болып табы- 
латын бас кітапқа көшіріледі. Бас кітапіа жазбаларды топтасты- 
рады. Әрбір синтетикалық (топтамалық) есептің дебит жэне кре- 
диг айналымдары корреспонденцияланушы шот бойынша сәйкес 
кестелерге (графиктерге) бөлек жазылады.

Айдың соңында бас кітаптьщ қорытындысы негізінде 
синтегикшгық (тогггамалык) есептің шоттары бойынша жай не- 
месе шахматты нысандагы айналым тізімдемесі (ведомосы) 
қүрылады. Бас кітаптьщ мәліметгері синтетикалық (топтамалық) 
жэне аналитикалық (талдамалық) есептің айналым тізімдемелерін, 
бухгалтерлік балансты, сонымен қатар есеп берудің басқа нысан- 
Дарьш қүру үшш қолданылады

Мемориалдық-ордер формасы аналитикалық (таддамалық) 
есептік кітаптарда, карточкаларда немесе бос беттерде жүргізіпеді. 
Аналитикалық (талдамалық) есеп тіркелімдершдегі жазбалар- 
Ды мемориалдьгқ-ордерлерге коса берілген қүжаттардан алады. 
4 * соңында аналитикалык (талдамалық) есеп тіркелімдерінің 

жазбалары негізінде айналым жэне сальдолық тізімдемелер -  
сэякес синтетикалық (топтамалық) шотпен біріктірілген анали- 
тзікад ч (талдамалык) шот тобьша бір тізімдеме күрьшады. Бүл 

НДемелердің мәліметтері синтетикалық (топтамалық) шоттар- 
Мен ^ірисгірілгең аналитикалық (талдамалык) шотгардың сальдосы 
Мен айналымдарьшың қорытындьшарьш салыстыру ушін қажет



Есеіггің мемориалдық-ордерл і нысаны есептік тіркелімдерінің 
жеңілдігімен және есеп жазбаларының техникасьгмен ерекшеле- 
неді. Алайда бұл нысанының кемшілігі ретінде — құжаттардағы 
бір ғана ақпараттық мапіметтердің тізімдемелерге, мемориалдьщ- 
ордерлерге, журналдарга, синтетикалық (топтамальщ) жэне 
аналитикалык (талдамалық) есептің тіркелімдеріне бірнеше рет 
қайталанып жазылуьгн атап еткен дұрыс.

Баска нысандарга қарағанда мемориалдық-ордер нысанын 
жүргізу көп еңбекті керек етеді. Оның бір түрі бас-журнал нысаны. 
Бүнда негізгі есеп тіркелімі карточкалар мен бос беттер емес, бас 
журнагі деп аталады. Ол азғана шотгарды пайдаланатын шагьщ 
кәсіпорындарда қолданылады. Оның өзгешелігі кітапта бухгалтер- 
лік жазу хронологиялык және жүйелі түрде үштастырылып жазы- 
лады.
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Күні
Про-
водка
нөмірі

Мәтіні
Айналым

сомасы

Касса шоты
Ессп айы- 

рысу шоты

Дебитор-
лык

борыш
ШСУГЫ

Д-т К-т Д-т К-т Д-т

1 каңтар- 
дағы 

қалдық
25000 50000 7000

3.01 1
1 кіріс 
ордері

10000 10000 10000

5.01 2
5 толем 
тапсыр- 

масы
5000 >■ 5000

қаңтар
айындагы
айналым

15000 юооо 5000 10000

1 ақпанга
қалдық

35000 45000 2000
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Бас журналдың бүлай қүрылуы оған жазылған жазуды 
к ө зге  көрнекгі болып және оған шолуды жеңшдетеді. Журналда 
шыгарылган қалдыктар (сальдо) сингетикалық (тоіггамалық) шот- 
тар бойынша дайьш айналым тізімдемесі (ведомосы) бола алады 
да бөлек айналым тізімдемесін (ведомосын) жасауды қажет етпей- 
ц. Бас журналда алгашқы және соңғы қалдық шығарьшып оты- 

рады сондықтан да кез келген уақыгта бас журналдың негізінде 
баланс жасауга болады. Бас журналды жүргізгенде бөлек немесе 
біргектес алғашқы қүжаггар негізІнде мемориалдык-ордерлер жа- 
салады.

Журналда жазбалар мемориалдық ордерлердің нөмірлері мен 
күнін, корреспонденцияланушы шотгардың кодтарын, жеке жэне 
жалпы сомаларды көрсетумен бірге дебит жзне кредит бойынша 
жүргізіледі. Содан кейін әрбір шот бойынша бір айдағы айналым 
есептеліп, соңғы сальдо анықталады. Бас кітаптьзң көрсеткіштері 
негізінде синтетккалық шотғар бойынша бухгалтерлік бапанс қүру 
үшін колданылатын айналым тізімдемесі толтырылады.

Журнал-ордерлінысанынпайдаланубарысындабухгалтерлік 
есеп ақпараттарын тіркеудің негізгі принципі -  жинақталымдық 
тізімдемелерде(ведомостерде)алғашкы(бастапқы)қүжаттардың 
мэліметтерін жинақтау. Бүл нысаннын негізгі есеп тіркелімі 
Журнал-ордер болып табылады. Журнал-ордерлерде алғашқы 
(бастапқы)құжаттарданнемесежинақталымдықтізімдемелерден 
алынатын хронологиялық жэне жүйелік жазбалар біріктіріліп 
көрсетіледі. Әрбір синтетикалық шотқа арнайы журнал-ордер 
ашылады, оның ішінде шоттың кредитінен сэйкес шотгардың 
дебитіне жазылатын шаруашылық операциялар керсетіледі. 
Құралдардың (қаражаттардың) қозғалысын бақылауды күшейту 
ҮШін журнал-ордердің жинақталымдық тізімдемелері бір- 
ге колданады. Кейбір журнал-ордерлерде синтетикалық жэне 
аналитикалық есептердің де жүргізілуі мүмкін. Бірақ ана- 

икалық есептің карточкалары қолданылмайды және айна- 
ДМ тізімдемелері қүрылмайды. Журнал-ордерлерде типті 

корреспонденциясы қойылуы мүмкін. Бүл тіркелімдерді 
ігіңіктірек етіп көрсетеді жэне қателер саньзн азайтады.



Басталкы құжат мәліметгерін жалпы бірыңғаи шаруашылық 
операциялар бойьшша журнал-ордерлерге немесе жинақгапымдык 
тізімдемелерге жазады, ал қорытынды керсеткіштер журнал-ор- 
дерлерге көшіріледі. Журналда талдамальпс есебі жұргізілмейтін 
шаруашылық операциялар бойьпшіа мэліметтер аналитикалық 
ееептің карточкаларында көрсетіледі (негізгі қүралдарды тағы бас- 
қаларды есептеуУ

Ай соңында барлық карточкалар журнал-ордерлер жэне 
солардың тізімдемелері бойынша корытынды сомалар есепте- 
леді. Карточкалардың қорытындысы талдамалық шот бойынша 
айналым тізімдемелеріне көшіріледі, ал журнал-ордерлер мен 
тізімдемелердің қорытындысы басқа журнал-ордерлердің тізім- 
демелері мен корреспонденцияланушы шотгармен кұжаттар (та- 
уарлы жэне кассалық есеп берулер, банк көшірмесі және тағы 
басқалар) бойынша салыстырылады. Өзара салыстырудан кейін 
кредит айналымының ортақ сомасын эрбір журнал-ордерлерден 
бас кітаптың сәйкес шотына жазады. Бас кітаятың әрбір синте- 
тикалық (топтамалық) шотының дебит бойынша айналым- 
дарын әр түрлі шотгардың кредиті бойынша айналымдар 
корреспонденциясымен бірге әр түрлі журнал-ордерлерден 
жинақтайды. Осыдан кейін бас кітаптағы эрбір шоттың дебиті 
бойынша ортак қорытынды есептеледі, ай соңындағы қалдық 
шығарылады жэне бухгалтерлік баланс пен есеп беру тагы басқа 
нысандары қүрылады. Баланс күрудан бүрын айналым тізімде- 
мелерінің қорытындысын бас кітаптың сәйкес шоттарының 
қорытындысымен салыстыру қажет.

Бухгалтерлік есептің журнал-ордерлі нысаны есептің 
бас-журнал нысанымен кейбір ортақ қасиетгеріне ие, арнаиы 
журналдардағы бастапқы қүжаттардың мәліметгері бойынша жал- 
пы бірынғай операциялар турапы ақпарат жинақгау, бір тіркелім- 
де синтетикалық жэне аналитикалық есепті біріктіру, бас кітапта 
синтетикалық шоттар мен сальдо жәңе тағы баскалар бойынша 
ағымдағы айналымдарды көрсету.
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ЦІағын кәсіпорындар бухгалтерлік есеп нысанының ж ай  не- 
месе ж еңілдетілген  (кэсіпорын мүлігін есептеу тіркелімдерін пай- 
далану арқылы) түрін қолдана алады,

Есептін жай нысаны шаруашылық операцияларын есептеу кі- 
табында қарастырылады. Ол кітап кәсіпорындарда қолдаңылатын 
барлық шоттарды қамтиды, сондаи-ак синтетикалық (топтамалық) 
Жэне аналитикалык (талдамалық) есепггі біріктіреді, яғни біріктіріл- 
ген тіркелім болып табылады. Бүл қүжатқа жазылатын акпараттар 
алғашқы (бастапқы) құжаттардан алынып, хронологиялық тізбек- 
те бір уақытта шотгар бойынша топтау аркылы жүргізіледі.

Кітап үйымның кез келген уақыттағы (күнгі) мүліктері мен 
қаржылык міндетгемелерінің барлыгьш аныктауға, бухгалтер- 
лік есеп күруға мүмкіндік береді. Кэсіпорынның бухгалтерлік 
есебінің жай нысанындагы аталған есеп тіркелімінен басқа есеп  
айырысу -  төлем тізімдемесін ауыстыратын қызметкерлермен 
есеп айырысу тізімдемесі жүргізіледі.

Есептің бүл нысаны өндірістік емес салалардагы шағын 
кэсіпорындар үшін қолайлы.

Әрбір тізімдеме эдегте, қолданылатын бухгалтерлік шотгың 
біреуі бойынша жүрген операцияларды есептеу үшін қолданьшады 
(шоттардың жүмыс жоспарына сай),

Бастапқы қүжаттар (актілер, жүкқүжатгар, есеп-қисап жэне 
тағы басқа) негізінде шаруашылық операциялар екі тізімдемеде 
көрсетіледі: біріншіде -  шоттьщ дебиті бойынша кредиттелуші 
шог нөмірі, екіншіде — корреспонденцияланушы шоттың кредиті 
бойынша дебиттеуші шоттың нөмірінің үқсас жазбасы.

і еке тізімдемелердегі қаражат қалдықтары, солардың не- 
і ізіңде жазбалар жургізілген бастапкы қүжаттардың сәйкес 
Мәліметтерімен салыстырылуы керек (кассалық есеп беру, банк 
Көшірмесі жэне тағы басқалары),

Кәсіиорынның бір айдағы атқарған жүмыстары туралы 
Мәліметгерін қорытындылауға арналған қаржы-шаруашьшық 
ҚЫзметінің айлық қорытынды жинақтау тізімдемелері арқылы
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шахматтық тізімдеме кұрылады. Ал бұл шахматтық тізшдемеде- 
гі мәдіметгер негізінде кэсіпорынның айналым тізімдемесі, бух- 
галтерлік балансы жэне есеп беру нысандарының баска да түрлері 
жасалады.

6 . 9 .
Есеп саясаты туралы түсікіік және оган 
қойылатын талаптар

Бухгалтерлік есеп принпипггері бойынша кәсіпорынның есеп 
саясаты деп ұйымның бухгалтерлік есепті жүргізу эдістері мен 
тәсілдерінщ жиьштығын, яғни алғашкы бақылау, кұндық өлшеу, 
ағымдагы гоптау мен шаруашылық (жарғылык жзне басқа) 
қызметтін фактілерін жинақтап корытьшдылау жолдарын айтады.

Бухгалтерлік есепті жүрпзу әдістеріне шаруашылық қызмет 
фактшерін топтау мен бағалау эдістері, активтердің кұнын есеп- 
теу, қүжат айналымын қабыддауды үйымдастыру, түгендеу 
(инвентаризациялау), бухгалтерлік есепшоттарын қолдану эдістері, 
бухгалтерлік есептщ тіркелім жуйесі, мәліметгі өңдеу мен басқа 
да сэйкес эдістер мен амалдар кіреді.

Үйымның өзінщ есеп саясатын өндеу мүмкіндігі мен қажет- 
тілігі бухгалтерлік есеп пен баска екінші деңгейлі нормативтік 
қүжаттар бойынша баптарда (стандарттарда) қарастырылган 
бухгалтерлік есептің кез келген мэселелерІн шешудің көп 
түрлілігімен аныкталады- «Бухгалтерлік есеп және қаржылық есеп 
беру туралы» Қазақстан Республикасынын заңы мен Бухгалтерлік 
есеп принциптерінде кәсіпорын өзінщ есеп саясатын күруы 
барысында бұйрык немесе жарлық бойынша кажетгі кұжаттар 
тізімің бекітуі керек екендігі көрсетілген. Бүл бекітілегін құ- 
жатгардың катарына мыналар жатады:

• бухгалтерлік есептін уақтылы және есеп берудің толық 
тиісті талаптарьша сәйкес жүргізшуі;

• бухгаіітерлік есеп жұмысыи жүргізуде колданылатын синте- 
тикалык жэне аналитикалык шотпгарынын жұмыс жоспары;
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» алғашкы еееп құжаттарының тигггік нысандары;
• ұйымнын ішкі бухгалтерлік корытынды есеп құрудаіы 

кұжат нысаңдары,
• актив пен міндеттемелер түгендеуін (инвентаризадиясын) 

өткізу гәріібі (реті);
• актив пен міндетгемелерді бағалау әдістері;
• қүжат айналымы ережелері мен есеп ақпараттарьш өқцеу 

технологиясы;
• шаруашылык операцияларды бақылау тзртібі;
• бухгалтерлік ееепті үйымдастыруға қажетгі басқа шешіч- 

дер.
Кэсіпорыннын кабылдаган есеп саясаты сол үйымдағы бух- 

галтерлік есептің маңызды мәселелерінің бірі.
Үйымның есеп саясатын таңдауы мен негіздеуше келесі негіз- 

г» факторлар әсер етеді:
• меншік нысаны мен қүқы ктық-үйымдастыру ш ы л ы к нысаны 

(жауапкершілігі шектеулі серіктестік, ашық акционерлік 
қогам, жабык акционерлік қоғам, өндірістік кооператив 
жзне тағы басқа);

• салалық қызметінің түрі (өнеркәсш, күрылыс, сауда, көлік, 
а>ъіл шаруашылыгы және тағы басқа);

• қызметішң колемі, жүмысшылары мен кңізметкерлерін\ң, 
орташа тізімдік саны жэне тагы басқа;

• салык салу жүйесімен арақатынасы (эр түрлі салык түртері 
бойынша жеңілдіктер немесе салық төлеуден босат>, салық 
мелшері жэне тағы басқа);

• каржы-шаруашылық қьпметін дамыту стратегиясы (үйым- 
«ьщ экономикалык дамуынын үзақ мерзімдік перспек- 
тивасының мақсаттары мен міндеттері, инвестициялардың 
жүмсалу бағыты, келешектегі (перспективалы) мәселелерді 
ш ещ удің тактикалық тэсілдері);
үиымның ақпаратгық қамсыздандыру жүйесі (оның тиімді 
әрекетіне қажетті барлық бағыттары бойынша);



• материалдык базасының болуы (компьютерлік техника мен 
басқа да оргтехника жабдыктарымен қамсыздандырылуы, 
бағдарламалык-әдістемелік камсыздандыру және тағы 
басқалар);

• кәсіпорындағы бухгалтер мамандарының (каржы бөлі- 
мі қызметкерлерінің) біліктілігі жэне басшылардың 
экономикалық батылдылығы, ынталылығы мен тапкырлық
деңгейі;

Кез келген ұйымның өзінің қызметін іске асыру үшін тандап 
бекіткен есеп саясаты толыктылық, уақыттылық, сақтық, қарама- 
қайшылыксыздыгы мен орындылық талаптарына сай болу 
қажет.

Көрсетілген талаптардың әрқайсысының мазмүнын қарас- 
тырайық.

Тольщтыльщ. Кэсіпорынньщ таңдап алган есеп саясаггы оньщ 
объектілерд» есептеу жолын толык қамтамасыз етуі керек.

Уацыттъщ Кэсіпорынның шаруашылық әрекетінің фактілері 
бухгалтерлік есеп пен бухгалтерлік есеп беруде уақытында көрініс 
табуы қажет Ешкандай операциялар бухгалтерлік есеп шоттарын- 
да тіркеу барысында кешіктірілмейді немесе орын »ахмай түрып 
есеике алынбайды.

Сацтыц Қолданылаппын есеп эдістері бухгалтерлік есеп- 
ке алын)та тиісті кірістер мең табыстарға қарағанда, жасы- 
рын резервтердің жасалуына жол бермей, шыгындар мен мін- 
деттемелерді айқын бейнелеуге дайьш болуды қамтамасыз ету ке- 
рек, ягни есепке алынған немесе алуга нактылы мүмкіндік (кеніл- 
дік) бар болатын кірістер алынады.

Қарама-цаишьиіыцсыздыгы. Есептщ таңдалынған эдістері 
-  эр айдың соңгы күнтізбелгк күніне айналымның талдамалык 
есебі мен шотгар бойынша қалдықтардың синтетикалық есеп 
мәліметгерінін теңдігін қамтамасыз етіп отыруы кажет.

Орындьілыц. Кэсшорынның есеп саясаты бухгалтерлік есепті 
орынды жэне үнемді жүргізуді қамтамасыз ету і керек

96 ♦ Бухгалтерлік есеп теориясы жэне негіздері



' / V •**
6  1 0 »  Есеп саясатының мазмұны

• і '» • • .*

Кэсіпорынның есеп саясаты сол кәсіпорында қолданылатын 
б% галтерлік есеп жүйесінің тұтастыгын жэне оны құраушы 
эдістемелік, іехтшкаіык, ұйьшдастъірушылык жактардың бар- 
лығын қамтиды.

Есеп саясатьшың әдістемелік жагына мьша элементгер кіредІ 
мүлік пен міндеттемелерді бағалау эдістері. мүліктің эрбір түрлері 
бойышпа амортшзация (тозу) есептеу эдістері, табысты (түсімді) 
есептеу әдістері жэне тагы сол сияқты.

Осылайша белгіленген заңга сәйкес кез келген занды тұлға бо- 
лып табылатын ұйым өзіңің есеп саясатын кұрастырған уакьггга 
төменде аталган бухгалтерлік есептің негізгі эдістемелік аспек- 
тілерін айқындауы қажет.

• Негізгі құралдарына амортизациялық аударым сомасьш 
есептеу әдістері.

• Материалдық емес активтерІне амортизациялық аударым 
сомасьш есептеу жэне оларды есептен шыгару жоодары.

• Шығындарды топтау мен өндіріс шыгындарына жатқызу 
(апару) эдістері

• Өндіріс шығындарын және өнімнің өзіндік құнын есептеу, 
ягни калькуляциялау жүйесі.

• Жанама шыгындарды анықтау жэне оларды объекплер
арасында тарату эдісі

• Дайын өнімдерді кіріске алудың есебі.
• Аяқталмаган ендірісті акықгау жэне бағалау жолдары
• Маіориалдық қорларды бағалау әдістері.

•егізгі құралдарды жөндеу бойынша шығындар есебІн 
ұйымдастыру.
Курстық айырманы есептеу.

" Тағы да басқалар.
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Өндірістік шыгыпдарды есептеу мен онімніц өзіндік щтын 
есептеу, ягни калькуляциялау шүйесі

Өндірістің технолоғиялық және үйымдастырушылық
ерекшеліктеріне, өндірістік циклдің үзақтығына, енім түрі- 
не, оның күрделілігіне, өндірістің түрі мен сипатына бай- 
ланысты кэсіпорындар шығындарды есептеу мен өнім қүнын 
калькуляциялаудың кедесі негізп эдістерін қолдана алады:

• нормативтік эдіс (нормативный),
• өндірістік өндеу сатысы (попередельный),
• тапсьфыстық эдіс (позаказный),
Жанама шыгьшдарды калькуляциялау объектілері арасын- 

да тарату эдісі
Жанама (қосымша) шығындардьг тарату базасы ретіңде 

кәсіпорын мына төменде аталған әдістерді пайдалана алады:
• ендірістік жүмысшылардың еңбекакысын төлеуге 

байланысты тікелей (прямые) шығындар;
• тікелей шығындардың жалпы сомасы;
• материалдык шығындардың сомасы;
• сметалық мөлшерлеме;
• өткізшген (шығарылған) өнім көлемі.
Аякупалмаган өндірісшң багалануы
Жалпай жэне сериялы өндірісте аяқталмаған өндіріс былайша 

бағаланады:
• нақты немесе нормативті (жоспарланған) өндірістік қүн

бойьшша;
• тікелей шығындар бойынша;
• жүмсалынған шикізаітар мен маггериалдардың қүндары 

бойынша.
Өнімнің бір ғана түрін өндіретін кэсіпорындардың бухгал- 

терлік балансында аяқталмаған өндіріс нақты жүмсалған шыгьш- 
дар бойынша есептелінеді

«Бухгалтерлік есеп жэне қаржылық есеп беру туралы» 
Қазақстан Республикасьшьщ заңы бойынша к әс іп оры н д ардағы  
бухгалтерлік есепте қолданьшатын тіркелімдердің мазмүны және 
бухгалтерлік ішкі есеп мэліметтерІ коммерциялық күпия болып 
есептеледі.
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^  1« Есеп саясатын дайындау

Кэсіпорынның есеп саясаты осы ұйымньщ құрылған 
ак ы ты н д а  дайындалады, Оны дайындаумен кэсіпорынның 

бас бухгалтері немесе арнайы есеп (экономикалық) бөлімі айна- 
іысады. Дайындалған есеп саясатын кэсіпорынньщ басшысы 
езінің бұйрығымен немесе өкімімен бекітеді.

Буйрықтың құрамында есеп саясатының есеп беру жылына 
қабылданған барлық пункттерінің мазмуны толық ашылып жазы- 
лады. Сонымен қатар әр пунктке тоқтала келіп кандай норматив- 
тік кұжат бойынша немесе қандай заң неғізінде есеп саясатының 
дайындалғандығы көрсетшеді. Қазақстан Республикасының 
зақдарымен қатар есеп саясатын дайындауда ұйымнын шхкі 
кұжаттары негізге алынған болса (лауазымды тулгалар туралы, 
ішкі ережелер, бұйрықтар мен өкімдер тағы да басқа) міндетті 
тұрде ол туралы түсініктеме берілуі қажет.

Кәсіпорынның есеп саясатына енгізілген өзгертулер осы 
ұйымның басқару кұжаттарымен, яғни бұйрық, өкім неме- 
се қаулыларымен ресімделуі қажет. ¥йымнын қабылдап бекіт- 
кен есеп саясаты сол кәсіпорынның кызмет атқаруы барысында 
қолданылады. Оган өзгеріс енгізу мынадай жшгдайлардажүрғізілуі 
мумкін:

• Қазақстан Республикасының бухгалтерлік есеп жэне 
каржылық есеп беру туралы заңыньщ өзгеруіне сэйкес;

• бухгалтерлік есеп бойынша нормативтік актілердің өзгеруІ 
салдарынан;

• жаңа бухгалтерлік есеп стандартьша көшуге байланысты 
жэне тағы да басқа.

әсіпорынның бухгалтерлік есепті жүргізу жолдары ұйым- 
1ң есеп саясатының дайындалған кезінде таңдалып алы- 

нады. Бүл есеп саясаты кәсіпорынның барлық құрылымдық 
л Мщелерінде олардың орналасқан орындарына қарамастан

анылады, Үйымның филиалдарының, еншілес жэне тәусл-



ді серікгестерінің жэне тағы баска белімш елерінің өзіндік бух- 
галтерлік есеп жолдарын жүргізуіне, яғни басқа есеп саясатың 
таңдауына қүқығы жоқ.

Бас кәсіпорын қаржьшық қызметінін бөлімшелерш есеп 
саясатындагы болған өзгерістер туралы алдын ала қамтамасыз етуі 
қажет,

¥йымдардың түсініктеме жазуларында (пояснительная за- 
писка) жыл бойы орындалған жүмыстар бойынша жасалынғаң 
қаржылық талдаудың мәтінімен қатар бухгалтерлік қорытынды 
есеп туралы шығарылған шешім және таза табысты бөлу тәртібі 
жазьшады. Сонымен қатар осы түсініктеме жазуда кэсіпорынның 
келесі жылға қабылдаған есеп саясаты (егер оған, яғни есеп беру 
жылына өзгерістер енгізііген болса) жазьшады.
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ЛҚІІІЛІІР

7 ,  I Ақшалар есебі

Кай саладағы кәсіпорындар мен ұйымдар болмасын өз
қызметі барысында басқа заңды жэне жеке тұлғалармен 
қарым-қатынас жасайтындығы белгілі. Сол уақыттардағы опе- 
рациялардың барлығы дерлік ақшамен есеп айырысу арқылы 
жүргізіледі десек қателеспейміз. Ал ақша арқылы есеп айырысу 
белгілі бір заңга сэйкес жүргізілуді қажет етеді, Біздің елімізде 
қызмет ететін кәсіпорындар мен ұйымдар ақшалармен есеп 
айырысу опералияларын Қазақстан Республикасының Ұлттық 
банк мекемеск белгілеген ережелер мен тәртіпке сэйкес жүргізіп 
отырады. Кәсіпорықдар мен үйымдарда ақшалар арқылы есеп 
айырысу операнияларының бухгалтерлік есебін жүргізгенде мы- 
наларды басшылыққа алу керек:

• сіціиачар арцылы есеп айырысу операцияларын толыц және 
уацтылы дер кезінде есептгу;

• кәсторындар мен үчымдардагы ақіиалардың түгелділігін 
жэне олардың титді пайдаланылуын бацылау;

• есеп айырысу, төлеу тэртібін бацылау; кэсіпорып 
ацшачарының кіріске алынуы меи шыгыс етйіуін дүрьіс 
есептеу

Қазіргі таңда ақшалар козгалысын басқару қаржы нарыгьшың 
күрделілігіне байланысты маңызды мәселе болып санальш отыр 
Бэсеке қабілеттіліп — кэсіпорындар мен үйымдардың бүгінгі 
күннің талабьша сай, алдағы уақыттарда дамуына қажетті құрал- 
жабдықгармен қамтамасыз етілуін талап етеді. Ақшалар мен онын 
баламаларын (эквивалентін) дүрыс ашып көрсету жэне жіктеу 
кәсшорьш қызметінің нэтижесін дүрыс (нақгы) бағалау үшш 
қажет.



Ақшалар шоттарында тек қана жедел арада міндеттемелерді 
өтеі үш ін  телем жасауға кабілетті активтер есептеледі. 
! ы о р ы н д ар  мен ұйымдардың ақшалары олардың кассасындағы, 

еп айырысу жэне валюгалык шоггарындагы ақшаларьгнан, 
аккредИтивтершдегі ақшаларьшан, чектеріндегі ақшаларынан, 
банкгердегі арнаулы шотгарындагы ақшаларынан, сондай-ақ 
аударьшган жолдагы ақшаларынан құралады. Кәсілорындар 
чен ұйымдардың бухгалтерлік балансындагы ақшаларының 
қа ідығы деп аталагьш оабында осы жоғарыда аталган ақшалар 
шоттарындағы ақшалардың барлық қаддығының жиынтық сомасы 
жазьшады.

Ақша баламалары (этталенті) -  бүл ақшаларға ұқсас, бірак 
баскаша жіктелетін активтер болып табылады. Оларға қазыналық 
вексельдер, коммерңиялық қагаздар және депозитіік сертифи- 
катгар жатады. Түряі ұсталымдар мен айыппұлдар ұйымның 
акшалары қатарына жатқызылмайды. Сондықган да оларды (ақша 
баламаларын) кассадағы ақшалар шотында есептемейді. Акша 
баламаларын кәсшорынның есеп айырысу кұралдары ретінде 
қарасгырудың қажеттілігі де жоқ. Көп жағдайларда оларды кыска 
мерзімді инвестициялар шотында есептейді.

Кэсіпорындар мен ұйымдардың меншіпндеп пошта мар- 
калары, алынган вексельдер. жұмысшылар мен кызметкерлерге 
іссапар шыгындары үшін аванс ретінде берілген сомалары, 
жұмысшылар мен қызметкерлердщ басқадай дебиторлық қа- 
рыздары ақшалар қатарьгна жатқызылмайды. Оларды бухгалтер- 
лік есепте дебиторлык борьшітар бөлімінде есептейді

Овердрафт дегеніміз кэсіпорынның иелігіндегі, яғни активті 
ш°тгың қалдыгындагы сомадан артық сомада төлем төлеу 
нэтижесіңде пайда болған кредитгік қалдық. Бұл сома кысқа 
мерзімді міндетгеме болып табылады және кредиторлық борыш 
Р піде есептеледі Овердрафт кэсіпорындар мен ұйымдардың 

к мекемесі арқылы басқаларга төленген қаржысы (сомасы) 
( ;е айырысу шотындағы қалдық сомадаң артық болган уакыгга 

пайда боладьі. Егер овердрафт үлкең көлемде болатын болса, 
бұл сома кэсшорынның балансында немесе өз алдына 

Ис.5 іі аң түсіңдірмеді құжатында бөлек көрсетілуі тиіс.
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7 , 2 ,  Каржы салымдары есебі

Каржы салымына (қаржылық инвестиння) кәсіпорындар 
мен ұйымдардың басқа завды тұлғалардың бағалы қағаздарың 
(акцияларды, облигаиияларды және баска да бағалы кағаздарды 
сатып алуға, депозитке салған тағы да басқа) сатып алуға жұмсаған 
қаржылары жатқызылады,

Қаржы нарығының айрықша бөлігі, ол -  бағалы қагаздар 
нарығы Ал қаржылық инвестиішямен осы бағалы кағаздар 
нарығы тікелей байланысты, Бүгінгі күні елімізде коптегең 
акционерлік коғамдар, сактандыру компаниялары, инвести- 
циялықжәне мемлекеттік емес зейнетақы қорлары, сонымен қатар 
басқа да кәсіпорындар мен ұйымдар тіркелген. Осы жоғарыда 
аталған кэсіпорындар мен үйьгмдардын барлығы да еліміздеп 
бағалы қағаздар нарығының потенциалды катысушылары 
қатарына жаткызылады. Олардын кейбіреулері эмитент, ягни 
айнатымға багалы қағаздар шыгарушылар болып табылса, ал 
екіншілері инвестор ретінде кызмет атқарады. Кэсіпорышдар мен 
үйымдарға жаңа технология енпзу. өндірісті жаңгырту (модерни- 
зациялау), қайта құру (реконструкциялау) эрқаш анда ірі ка- 
гштал салымьгн керек етеді. Ал мұндай жұмысты аткару үшін 
өндірушілерде эр уақытта капитал бола бермейді, Сондықтан да 
кәсіпорындар мен ұйымдар қарыз капиталы нарығына несиелер 
мен заемдарының қаражаттарын, айналымға акшіялары мен обли- 
гацияларын шығарса, онда елімізде бағалы қагаздар нарығы паида 
болады,

Іс жүзінде акция, облигация жэне басқа да бағалы қағаздарьш 
шыгару арқылы капитадды тартуды көздейтін заңцы тұлғалар эмн- 
тент деп аталады жэне сонымен қатар олар бағалы қағаздарды 
иемденушыердің (сатып алушылардың) алдында белгілі бір жағ- 
дайдд борышты (міндетті) болып табылады,

Эмитенттщ кім болғаиына байланысты багалы қагаздар 
тәмеңдегідей үш гүрге бөлінеді:

— мемлекеттік;
— муниципалдъщ; -
— корпаративтік.



Мемлекеттік багаіы цагаздар — бағалы қағаздардың бұл 
рі Қазакстан Республикасының заң актілеріне сэйкес

[екеттің сыртқы және ішкі карыздарын қайтару мақсатында 
шығарылады. Сонымен қатар бағалы қағаздьщ бұл түрі Қазақстан 
Республикасы Үлттық банк мекемесімен эмитенттелінетін бағалы 
қағаз болып табылады. Үюмет өз атынан бағалы қағаздардың бүл 

ін шығара отырып, Республикалық бюджеттің тапшылығын 
кыскарту жэне инфляцияны болдырмау жағын қарастырады. 
Осыған сэйкес Үлттық банк мекемесі айналымдағы ақша қара- 
жаттарының қозғалысын реттеуді көздейді. Мемлекетгік бағалы 
қағаздардьщ мынадаи түрлері барі

• Үлттыц жинац обпигациялары.
• Мемлекеттік цысца мерзшді цазынашылыц міндеттеліе

(МЕККАМ).
• Мемлекеттік орта мерзтді цазынашыльщ міпдеттеме

(МЕОКАМ).
Муниципалдыц багалы цагаздар -  бағалы қағаздардың 

мұндай түрі жергілікті бюджетпен эмиссияланатын жергілік- 
ті атқарушы органдар шешімімен шыгарылады, Бағалы қағаз- 
дардын бұл түрін шығарудағы басты мақсат -  қүрьшыс, яғни 
ауруханалар салу үшін, бала бақшалар мен мектептер, тұрғьш 
үйлер, жолдардың жагдайларын жақсарту жэне тағы да басқадай 
аймактьщ әлеуметтік мэселелерді шешу болып табылады.

Корпоратттік багалы цагаздар — кәсіпорындар мен 
ұйымдардың заң күшше сүйене отырып, өзінің жарғылық капита- 
лың қалыптастыруға немесе шаруашылық қызметін жүзеге асыру 
үінін шығаратын бағалы қагаздарын корпоративтік багалы қағаздар 
Деп атайды. Бағалы қағаздардың бүл түрін көп жағдайларда акцио- 
іерлік коғамдар шыгарып жэне олар эмитент ретінде тіркеледі.

Багалы қағаздарды жалпы мынадай екі топқа бөлуге болады:
4 1 ақшалаіі багалы цагаздар;
ъ) капиталды багалы цагаздар
Щшалай багалы цагаздар -  ақшаны қарызға алғандығын біл- 

'е ДІ. Бағалы қағаздардың бұл түріне вексельдерді, депозиттік
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және жинақ сертификаттарын жаткызуға болады. Жалпы ақшалай 
багалы қағаздардан табыс бір рет қана алынады. Іс жүзінде 
ақшалай бағалы қағаздар қысқа мерзімді болып келеді, яғни бір 
жылға дейінгі уақыт аралыгында колданылады.

Капиталды багалы цшаздар -  кәсіпорындар мен үйым- 
дардың қорын (капиталын) құруга немесе оны ұлгайтуга байла- 
нысты шығарылады. Акция мен облигация осы аталған бағалы 
қагаз түріне жатқызылады.

Өздерінен альшатьш табысқа байланысты бағалы қағаздар 
мьшадай екі топқа бөлінеді:

— царыздыц бшалы цагаздар;
— инвестициял ъщ багалы қагаздар.
Қарыздық багалы қшаздар -  багалы қағаздьщ бұл түрі бойын- 

ша эмитент көрсетілген уакыт барысында белгіленген пайыз 
көлемінде (процентімен) тнІсті қарыздарын өтеуге (төлеуге) мін- 
детті. Қарыздык бағалы қағаздарға облигацияның барлық түрлері, 
вексельдер, тағьі да басқа бағалы кағаздар жатқызылады.

Ипвестициялъщ багалы қагаздар -  багалы қагаздың бұл түрі 
иемдснушіге активтің бір бөлігін иемденуге қүқық береді. Бағалы 
қағаздардың бұл түріне акцияны жатқызуға болады.

Бағалы қағаздар шығарылу мақсатына байланысты мынадай 
екі түрге бөлінеді:

-  қорлы багалы цагаздар;
-  саудачык багачы цагаздар.
Қорлы багальі қагаздар -  мұндай бағалы қагаздар қор биржа- 

ларында айланысқа т\'седі жэне көп мөлшерде эмиссияланады. 
Бағалы қағаздардың бұл түріне акциялар жэне облиғациялар 
жатқызылады.

Саудалъщ багалы қагаздар -  бағалы қағаздың бұл түрі бел- 
гілі бір коммерциялық багытпен сауда операциялары кезінде есеп 
айырысуға арналган.

Нарықтағы айналымдағы ерекшеліктеріне байланысты бағалы 
қағаздар мынадай болып екіге бөлінеді:

— нарыцтыц багалы цагаздар; .
-  нарыцтыц емес багаіы цагаздар.
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Нарыңтық багалы ңагаздар -  мұндай багалы қагаздар ай- 
ланьіста еркін сатылып немесе сагып отырьілады,

На:ыктык емес багалы ңагаздар — бұл аталған бағалы 
ғаздар колдан-қолга еркін жүре бермейді, яғни олар екінші

айналымға гүспейді.
Атқаратын қызметіне жэне рөліне байланысты бағалы қағаз- 

дар мынадай үш тогіка бөлінеді:
• пегізгі (акция, облигация),
• көмекші (чектер, векселъдер, депозиттік сертифи-

каттар),
« щътды (варранттар, опциондар, фъючерстер, бондар, 

тагы да басқалары)
Акция дегепіміз кәсіпорындар мен үйьімдардьщ қандай- 

да бір акционерлік қоғамды дамыту ушін қаржы салғандығын 
куэландыраіын және иесіне акционерлік қогамның пайдасының 
бір бөлігін дивидендт түрінде (табыс ретінде) алуға қүқық бе- 
ретін бағалы қағаз болып табылады. Акциялар айналым мерзімі 
белгіленбей-ақ шығарыла береді. Кэсіпорындар мен үйымдарды 
баскаруға қатысу қүқығьша сәйкес акциялар мынадай түрлерге 
бөлінеді: ,

• жэй акциялар;
• артықшылығы бар акциялар
Жэй акциялар акционерлік қоғамды басқаруға қүқық береді. 

Бір жэй акция үйымның акционерлер жиналысында осы кәсіп- 
орынға қатысты мәселелерді шешу барысында бір дауыска ие бола 
алады. Жэй акциялар үшін дивиденд төлеу акционерлік қоғамның 
таза лайдасынан резервтер жасалғаннан (толтырылғаннан) кейін 
және артықшылығы бар акциялар бойынша дивидендтер төлен- 
геннен кейін ғана жүргізіледі.

Армыңшылыгы бар акциялар -  басқаруға қатысу құқығын 
бермейді, әйтсе дс олар иесіне түрақты белгіленген мөлшерде ди- 
видеңдтер алу қүқығын береді, яғни оларға беш ілі бір мөлшерде

ьіс әкеліп түрады. Сонымен қатар артықшылығы бар акциялар 
¥иымныңтаза табысын акционерлер арасында болу кезінде немесе

амның жойылуы кезінде жэй акциялар мен салыстырылғанда 
ЫҚШ Ылыққа ие болып табылады.
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Акцияның бір акционерден екінші акционерге берілу ере- 
желеріне сэйкес оларды атаулы акциялар жэне ұсынбалы акциялар 
деп аталатын екі түрге бөледі.

Атаулы акциялар деп иелері міндетгі түрде кәсіпорындар 
мен үйымдардың тізілімище (реестрінде) тіркелуге тшсті ак- 
цияларды айгады. Бүл ереже бойынша акционерлер кітабықда 
акідаонердің сатыгі алған акцияларыньщ алынган уакыты мен 
саны көрсетіліп жэне басқа да тиісті жазулар мен мэлімеггер жа- 
зылады. Атаулы акциялардын иесі бүл багалы қагазды сатып 
алған кезде акцияны шығарушы кэсіпорындар мен ұйымдардан 
барлык сатып алган акциялары үшін олардьщ өз иесінің қолында 
екендігін куэландыратың бір ғана сертификат алады. Акция- 
лардың мұндай түрін сату барысында сертификатіың теріс 
жағьшда екі тарапгың да қолдары койылған (сатушы мен са- 
тып алушы) табыстау туралы келісімшарт жасалуъі кажег Содан 
кейін бұл сертификат акдионерлер тізіміне гиісті өзгертулер еш ізу 
үшің кәсіпорьінға беріледі. Осьщан кейш барып акцияның жаңа ие- 
лері өзінщ сатып алған бағалы қағазына жаңа сертификат алады

Үсынбалы акциялар иелерінің аты-жөні, яғни олар туралы 
деректер мен мэліметгер акцияны шығарушы кәсіпорындар мен 
ұйымдарда тіркелмейді. Кәсіпорындар мен ұйымдар эдетте ондай 
акциялар иелерінің кім екендігін де біле бермейді. Акциялардын 
бұл түріне, яғни ұсынбалы түгріне иелік ету гек қана кэсіпорыіщар 
мен ұйьшдардың акідаонерлері бар деп айтуга занды түрде негіз 
бола алады. Ұсынбалы акцияларды сатьш алу немесе оларды қаита 
сату операциясы бағалы қағаздьщ бұл түрінің бір меншж иесінен 
екіыші бір меншік иесше тікелей ауысуы болып табылады.

Облигация дегеніміз оның иесінің ақша салғандығын 
куэлағщыратын жэне оған көрсетілген мерзім ішінде осы багалЫ 
қағаздың атаулы (номиналды) кұнына белгіленген пайызды (про- 
центті) төлей отырып, өтеү міндеттемесін мақұлдайтын бағалы 
қағаз болып табылады. Облигациялар белгілі бір мерзімге 
шығарылады. Жалпы облигацияларда акциялар сияқты кэсшорын 
үшін инвестицияның маңызды козі болып габылады.

Ягни, облигациялар -  кэсшорыңдар мен ұйымдардың қарыз 
міндеттемелерін растайтын кұжат. Ол корпорацияның активтері'- 
не қарсы жүмсалады. Облигадияларды мерзімдік, карыздық мін- 
деттемелер ретінде етеу кепшдігі эмнтент тарапынан берілген жаЛ'
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пы кеп ілд іь  болып табылады. Жалпы кегплдік эмитенттің банкрот 
болып оз міндетгемелерін орындамаган жағдайда облигация үстау- 
иіьшын сол кэсіпорындар мен үйымдардың, яғни облигацияны 
ш ы ғарган үйымның мүліктерінің белплі бір бөлігін алуға күқылы 
екендіғін көрсетеді Алайда бүл жогарыда айтылып өткен акция- 
лар мен облигациялар деп аталатын бағалы қагаздардың бір-бірі- 
нен едэуір айырмашылықтары бар жэне ондай айырмашылыктары 
мыналар:

• Облигациялардың иесі кэсіпорынцар мен үйымдардын 
кредиторы болып табылады. Бүл облигацияны үстаушының 
кәсіпорын немесе үйымды қаржыландырғандыгын к>7элан- 
дырады. Ал акционер болса кәсіпорындар мен үйымдар 
иелерінің бірі больш табылады.

■ Обл игация л ардың иесі бүл бағалы қағаз бойынша 
белгіленген уақыттан кейін міндетті гүрде пайыз түрівде 
табые алып птырады. Бүл пайыздың мөлшері алдын ала 
белгіленіп, яғни мөлшерленіп қойылған, соқдай-ақ облига- 
циядан алынатын табыс қандай да бір белпленген мерзім 
ішіңде гана жүргізіледі. .Ал акционер болса есепті жьшдың 
соңында ғана, ягни үйымньщ кірісі көлемше байланысты 
дивидеңд алып отырады.

• Кез келген кредит берушілер (кредиторлар) сияқгы облига- 
ция иесінін де кэсіпорындар мен үйымдарда ешқавдай 
дауыстык қүкығы жоқ. Олар акционерлер жиналысына 
қатыса алмайды жэне кэсіпорындар мен үйымдарды 
басқаруға да ешқандай қатысы жоқ болып табылады. Ал 
акционерлер болса бүл кәсіпорывдағы немесе үйымдағы 
өзінің мүліктік мүдделеріне қатысты барлык моселелерді 
шещу кезінде дауыс қүқығына ие бола алады.

Депозиттік сертификаттар дегентһ  -  ірі атаулы қүнға 
•чоминалга) ие болатын мерзімдік сертификатгар. Депозиттік 
сертификаттар (жалпьшай алғанда) бағалы қагаз болганымен олар- 
ДМ бір адамнан екінші адамга беруге болады. Депозитгік сертифи- 
^вггар клиентке банк мекемесінің бергең борыштық сенімхатының 
релщ атқарады. Бүл сертификатга банкке белгілі бір мерзімге 
салынған салымдарыньщ түрі керсетіледі. Сертификаттардың эзі 
^Тзулы жэне үсынбалы болып екі түрге бөлшеді.
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Сонымен депозиттік сертификат дегеніміз салымшының 
немесе оның мұрагерінің белгіленген мерзімнің соңында депозит 
сомасы бойынша пайыз түрінде табыс алу кұқығын куэландыратын 
ақшалай салым туралы эмитент банкінің берген жазбаша куәлігі 
болып табылады.

Кәсіпорындар мен ұйымдардың қай саладағы болмасын 
өз қызметінің сонғы нэтижесінде негізгі мақсаты пайда табу 
екендігі кімге болса да белгілі. Ал экономикалық теория мен 
микроэкономика курсын оқығанда кәсіпорындар мен ұйымдардың 
ақша арқылы ақша жасаганда, яғни ақшаны айналымга салганда 
пайда табатындығын оқып білген болатынбыз. Осығаң сәйкес 
кәсіпорындар мең ұйымдар өзінің бос тұрған яғни, уақытша 
пайдаланылмай тұрган ақшаларың айналысқа салса ғана оны 
тиімді пайдаланғаны болып табылады. Бірақ та бұл үшщ 
кәсіпорындар мен ұйымдардың белгілі бір тэуекелге баруына 
тура келеді. Мұңдай тэуекелге бел байлау кей уақыттарда 
кэсіпорындар мен ұйымдарға табыс әкелсе, екінші бір кезенде 
шығынға ұшьфатуы мүмкІн. Осы айтылгандай шыгынға 
ұшырамау үшін бухгалтерлік есеп жұмысын дүрыс жүргізш, 
оның мәліметтерін уақтылы пайдалану керек екендіғщ алдыңгы 
тақырыптарда айтып откенбіз. Нарықтық экономика жолымен 
жүретін эрбір кәсіпорындар мен ұйымдар үшін мұндай тәуекелге 
бару міндетті болып табылады. Міне, осы айтылгандарға сәйкес 
кэсіпорындар мен ұйымдардың қаржы салымына табыс табу 
максатында басқа заңды тұлғаның шығарған багалы қағаздарын 
сатып алуға жұмсаған ақшалары жатқызылады. Бағалы 
қағаздар сатылып алынған құны бойынша кіріске алынады. Ал 
кәсіпорындар мен ұйымдардың байланысын құру барысында 
бағалы қағаздардардың сатылып альшған құны мен агымдагы 
құны салыстырылып, екеуінің ең төменгісі алынады. Жалпы 
кәсіпорындар мен ұйъшдар өздерінің қаржы салымы қатарына 
жатқызылатын активтері арқылы мынадай табыстар таба алады:

а) пайыз, дивиденд және роялти түріндегі табыстар;
ә) царжы салымына жүмсалган царжы көлемінде капиталдыц
армуы;
б) инвестордыц басқа да табыстары.
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КаржЫ салымдары кіріске алу кезінде оларды сатып алу 
барысында жумсалған шыгындарды қоса алғаңдағы сатып 
алу қунымен багаланады. Ал оларды сатып алу барысындағы 

;алаіын шығындарға: қор биржасынын комиссиялық қызметі 
,!.ін төленген төлемдер мен банк мекемесінщ, брокердің немесе 

дилердін көрсеткен қызметгері үшін төленген төлемдер жатады.
Жоғарыда ағымдагы активтерге аныктама берген кезімізде 

оның құрамына кысқа мерзімге салынған қаржы салымдары 
і кыска мерзімді каржылық инвестиция) жататындыгын атап өткен 
болаты нбы з. Ал кысқа мерзімді қаржы салымына бір  жьш мерзім 
аралыгында пайдаланатын каржы салымдары жатады.

Кэсшорындар мен үйымдар қысқа мерзімді қаржы салымдарын 
өзшін бухгалтерлік балансында тымдагы қүны бойынша ба- 
галаган жағдайда (уақыгга) кунделікті қор биржалары мен 
биржадан тыс жерлердегі қаржы салымдары құныньщ өзгерісін 
бақыдап жэне оның нәтижесін бухгалтерлік есеп қужаттарына 
түзетіп жазып отыруы тиіс. Егер қаржы салымының, яғни инвес- 
тидияның қор биржаларындағы немесе биржадан тыс нары- 
ғындағы ағымдагы қүны оссе оны кәсіпорындар мен үйымдар 
есепті кезеңнің табысына жатқызады, ал керісінше қаржы са- 
лымының қор биржаларындапы немесе биржадан тыс нары- 
ғындаіы агымдағы құны кеміген жағдайда есепті кезеңнің 
шыгынына жатқызады.

Қыска мерзімді қаржы салымдарын өзшщ бухгалтерлік 
балансында сатып алу және агымдагы қүнының ең төменгісі 
бойынша багалаған жагдайда (уақытта) кэсіпорындар мен 
үйьімдар мынадай үш гүжырымды басшылыққа алады:

а) баланстық құнды түтастай жиынтық портфель негізіңде 
анықтау;

э) баланстық қүнды жиынтық портфель негізінде инвестиция 
рлері бойынша, яғни сатып алу қүны мен ағымдағы құнының ең 

аз (тәменгі) құнын анықгау;
) баланстық қүнды жеке инвесшциялар негізінде анықтау. 

Кәсіпорыңдар мен үйымдар қысқа мерзімді қаржы салымын 
1 алған уақыгга оның бухгалтерлік есебінде мынадай жазулар 
жазьілады:

Мысаяы: кәсіпорын 100000 (бір жүз мың) теңге көлемінде 
а Мерзімді қаржы салымын салған деп алатын болсақ:
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Д-т Қысқа мерзімді каржы салымы «• 100000 тг.
К-т: Ақшалар шоты 100000 тг.
Осы салған қысқа мерзімді қаржы салымы негізінд^ 

кәсіпорынның тапқан 10000 (он мың) теңге табысына:
Д-Т' Ақшалар шоты 110000 тг.
К-т: Инвестициялық қызметген түскен табыс 10000 тг.
К-т: Қысқа мерзімді қаржы салымы 100000 тг.
Егер кәсіпорындар мен ұйымдар өздерінің салған қысқа 

мерзімді қаржы салымы негізінде 5000 (бес мың) теңге келемінде 
шығын шеккен жағдайда:

Д-т: Акшалар шоты 95000 тг.
Д-т: Инвестициялық қьізметтен
шеккен шығын 5000 тп
К -т  Қыска мерзімді қаржы салымы 100000 тг,
Ескеретін бір жағдай, кзсшорындіар мен ұйымдардың 

өздерінің салган кысқа мерзімді каржы салымы негізінде шыгын 
шегуі қаржы салымының кор биржаларындағы немесе биржадан 
тыс нарығьшдағы ағымдагы құны кеміген жагдайда гана болуы 
мүмкін.

Қаржы салымдары (инвестиииясы) шоты
бойынша жүргвілетін операциялар

№ Операциялар
мазмүны

Дебиттслстш
гаот

Кредитгслетш
шот

1 2 3 4

1 Сатылып алыиу күны бойынша акциялар 
кіріске альшды 401 431,432.44?, 

451, 671,687

2
Ёерілі ен материалдык құидылкқіар үшш 
сатьш алу қ\ны бойышпа кіріске алынғаи 
акишшар

401 201-206, 208

3 Акдиялар үшін есептслінген дивидснд 
сомасы 332 724

4
Сатьш ан акциялар:
- балашлык кұны Өойынша
- сатқаннан адьшагын табыс сомасына

843
431,441,451

401
723 I

5 Сатыпьш алышган обдш ашшіар және 
баскадай багалы қағаздар

402, 403 431-432,441,451

6
Қмска мерзімді каржы салымда-рынын 
агымдаіы кұныньш азгеруіне баиланысты 
алынатыи табыс сомасына

401 727

7
Қысқа мсрзімді каржы салымдарынын 
ағымдагы кұнъшьщ озгеруіне байланысты 
шеккен зиян сомасына

845 401
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7 , 3 .  Касса операцияларының есебі

Кэсіпорындар мен ұйымдардың кассасы жұмысшы- 
қьізметкерлерге е септелінген еңбекақы бойьшшаесепайырысуүшін, 
күнделікгі көлік қүралдарына қажеггі шығындарды (жанар-жағар 
майға) төлеп отыру үшін, кеңсе тауарларын сатып алу үшін, сондай- 
ак үйымның хат және басқа да құжаттарды пошта арқылы жөнелтуі 
үшін есеп айырысуға арналған. Касса арнайы жабдықталган, яғни 
табылдама (дыбыстық белгілер, сигнализацня) орнатылған, жэне 
ақшаларды сақтайтын сейфі бар бөлмеде орналастыруды қажет 
етеді Кассадагы нахты ақшалар касса қызметкерінің мөрі сүргіш 
(сургуч) арқылы басылып жабылатъін сейфте сакталуы тиіс. Бұл 
сейфтің кілті мен сүрпш (сургуч) басатын мөр касса қызметкерІн- 
де, ал кілттің екінші данасы арнайы ыдысқа салыньш кэсіпорыңдар 
мен ұйьімдардың басшысында сақгалады. Касса қызметкері эрбір 
жүмыс күнінің соңында кассаны жауьш күзетшіге тапсьфуы тиіс. 
Кассадагы ақшалардың түгел-дігіне касса кызметкері, ягни као 
сир толық жауап береді. Кәсіпорындар мен ұйымдарда кассирлік 
жұмысқа қызметкер орналасқан уакытта, яғни үйым басшысы касса 
қызметкерін тағайындау туралы (жайлы) бүйрыққа қол қойганнан 
кейін кэсіпорынмен касса қызметкері арасында материалдық жа- 
уапкершілікке келісімшарт жасалуы қажет. Кэсіпорыңдар мен 
үйымдар өздерінің есеп айырысу шогынан нақгы ақшаны сол 
есеп айырысу шоты ашылған банк мекемесі берген чек кітап- 
шасы аркылы ғана ала алады. Банк мекемесінен нақты ақша 
алу үшін кәсіпорынның касса кызметкері чек кітапшасындаты 
парақты толтырады Бұл чек парағын толтъфу барысында чек- 
ке банк мекемесінен альшгалы отьфған, ягни кәсіпорынның 
жүмсауға тиісті накты ақшаларының сомасы және бұл соманың 
Қавдай мақсатқа жұмсалатындыгы жазылып көрсетілуі тиіс. 
Голтьфылған чекке кэсіпорынның бас бухгалтері және басшы- 
СЬ| кол Койып, осы ұйымның мер таңбасы басьшады. Барлык 
к тырута тиісті ақпараттар толтырылмағанша, чекке қол қоюға 

лмайды. СІонымен қатар чекке лауазымды адамдардың, яғни 
Қол К0Югатиісті адамдардың қолы қойылмаса (екі адамның қолдары 
8 °з4з1Л]чайынша), мөр басуға рұксат етшмейді. Кэсшорындар мен
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ұйымдардың касса қызметкері банк мекемесінен накты ақша алар~ 
да банк бақылаушысының қатысуымен ақщаңы санап алуы тиіс. 
Сонымен қатар банк мекемесінен алынган нақты ақша сол алынған 
күні кэсіпорындар мен ұйымдардьщ кассасына кіріске алынуы ке- 
рек. Ол ушін кассир кассалық кіріс ету ордерін толтырып, содан соң 
оны кассалық кітапқа жазады. Кәсіпорынньщ кассасына колма-қол 
накты акшаны кіріске алу, яғни қабылдау үшін бас бухгалтердің 
немесе ол сенім бЬідірген адамның кассалық кірю ету ордерще 
қол қоюы керек жэне ақша төлеген заңды кемесе жеке тұлғаға осы 
толтырылган кассалык юріс ордерінің квитанциясы беріледі. 
Осы нақты ақшаны кассаға қабылдау барысында толтырылатын 
кассалық кіріс ету ордеріне ұйымньщ аты, ақша төлеуші зақды 
немесе жеке тұлғаның аты-жөні, каңдай мақсатка және не үшш 
ақша төлеп жатқандығы, сол ақшаньщ төленген уақыты (күні, айы, 
жылы) жазыльш, кассир мен бас бухгалтердщ қолдары қойылуы 
қажех Кассалық кіріс еіу ордері мына үлгші түрде болады:

«ККК» фирмасы 
уйымньщ аты-жөні

№ 55 кассалық кірІс егу ордері

25 03 2004
куні, айы, жылы

Коррес-
поңден-

Шіядаушы
шот

441

Талда- 
малық 

есеп колы

77

Төлснстін
сома

1000000

Мақ-
саттьпс
коды

кімнен қабылданды: Ааматы сауда-царжы 
банкісіиен
қаңдай мақсатқа: іссапар шыгындары ушін 
сомасы жазумен: бір миллион тецге 
қосымша:
Бас бухгалтердің колы: Нұрхан,
Касса кызмегкеріціц колы: Айгул

«ККК» фипмасы 
ұйымнын аггы-жөш

№ 55 кассалық кіріс ету 
ордеріне квитанция

25 03 2004
күні. айы, жылы 

кімнен кабылданды: Ачматы 
сауда қаржы банкіешсн 
қандай максатка: іссапар 
шыгыпдары ушін 
сомасы жазумен: бір мимион 
теңге 00 тиын.
Бас бухгалтердің қоды:

Нүрхан
Касса қызметкерінщ қолы:

Айгул
25,03.2004 жыл.
Мортаңба орш»: _  _



Кәсіпорындар мен ұйымдардың кассасынан нақты ақ- 
кассалық шығыс ету ордері немесе тиісті үлгілі түрде 

й індалған басқа да акша төлеу тізімдемелері, сондай-ақ 
гіпорындар мен ұйымдардың басшысы мен бас буқгалтерінщ 

қолдары койылған ақша алу үшін жазылған өтініштер, шоттар 
жэне тагы да баска қүжаттар бойынша беріледі. Бұл кұжаттарга 
кассалық ордердің деректемесі (реквизиті) көрсетілген мөртаңба 
іш тамп) басылуы керек. Егер кассалық шыгыс ету ордері- 
не қоса тіркелген қүжаттарда кәсіпорындар мен үйымдардың 
басшысынын «рүқсат етемін» деген жазуы жэне қолы қойылған 
болса, онда кассалық шыгыс ету ордеріне оның қол коюы аса 
қажет болып саналмайды. Кэсіпорындар мен ұйымдардың кас- 
сасынан адамдарга кассалық шығыс ету ордері бойынша ақша 
берген кезде касса қызметкері нақты ақша алушы адамньщ 
төл қүжатын немесе өзін куәландыратын басқа да қүжаттарын 
көрсетуді талап етуі керек. Сонымен қатар касса қызметкері осы 
көрсетілген қүжаттарда жазылған деректерді, яғни ақша алушы 
адамның аты-жөнін, қүжатының нөмірін және ол қүжатты кім бер- 
гендігш, қай уақытта берілгендігін кассалық шыгыс етуг ордері- 
не жазуы тиіс. Кассадан нақты ақша алушы адамдар кассалық 
шығыс ету ордеріне алып жатқан сомының теңгедегі бөлігін 
жазумен, ал тиынын саңдармен көрсетеді. Кассалық кіріс ету 
ордері жэне оның хвитанциясы, сондай-ак кассалық шығыс ету 
ордері жэне оның орнына жүретш немесе оған қосымша тірке- 
летін қүжатгарды кэсіпорындар мен үйымдардың бухгалтерия 
Қьізметкерлері сиямен немесе шарикті қаламсаппен анық етіп 
олтырулары қажет. Бүл күжаттарды өзгертуге олардагы сан- 
й мең эріптерді түзетуге, өшіруге ешқандай рүқсат етілмейді. 

Кассалық кіріс ету жэне кассалық шығыс ету ордерлерін немесе 
рдың орнына жүретін қүжаттарды кассаға берместен бүрын 

лтерия кызметкерлері тіркеу журналына тіркеп жазады 
ассалық щығыс ету ордері мына үлгілі түрде болады:

7-тарау. Қаржылық инеестициялар және ақшалар ♦ П 5
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«ККК» (һирмасы 
үйьшның аты-жоні

1
/

№ 60 кассалық шыгыс ету ордері : .

13 12 2004 
күні, айы, жылы

Корреспонденциялаушы
шот

Талдамалық 
есеп коды

Төленетін
сома

Мақсаггық
коды

333 77 10000 7 1
Берілсін: Романга
қаңдай максатка іссапары үиан аванс реппнде 
сомасы (жазумен): он мыц тецге оо тиын
Үйым басшысының қолы Нүржан
Бас бухгалтсрдін қолы: . Нүрхан
Алдым Он мың тенге 00 тиын. 13.12. 2004 жыл Роман
Кұжат: 1999 жылы 5 тамызда Қ Р 11'М берген жеке куәлік бойынша 
Касса кылметксрінін қолы: __________ ____________ Айгу.ч_______

Кәсшорындар мен үйымдардажріысшыл ар мен қызметкерлерге 
жәрдемақы, сыйақы, еңбекақы төлеу үшін төлеу іізімдемелері 
қолданылады. Бүл тізімдемелер тіркеу журналына енбекакы, 
жәрдемақы және сыйақыларды төлеп, ұлестіріп болганнан кейін 
ғана тіркеледі. Кассалық кіріс ету немесе кассалык шыгыс ету ор- 
дерлері, сондай-ақ олардың орнына журегін құжаттар бойынша 
кассаға ақша кабылдауға жэне кассадан ақша төлеуге тек қана осы 
кұжаггтар толтырылған күні ғана рүксат етшеді. Кэсіпорындар мен 
үйымдардың кассасына наюы ақшаны кабылдау немесе кассадан 
ақша төлеу барысыңда (кассир) касса кызметкері кассалык кіріс ету 
жэне кассалық иіығыс ету ордерлерінің дұрыс толтырылгандығын 
бүл қүжаттарда үйымның басшысы мен бас бухгалтершің 
қолдарыньщ болуын, және ордерлерде көрсетілген қосымша 
кұн түтелдігіне тексеру жүргІзуге, кадагалауға міндетгі. Бұл 
операциялар орындалғаннан кейш құжатгардың тиісті жерше 
касса қызметкері өз кольш қоюы керек. Касса операцияларьшъш 
есебі кассалық кітапқа тіркеліл отырылуы тиіс. Бүл кіталты 
касса қызметкері жүргізеді. Кассалық кітапгың беттері 
(парақгары) нөмірленіп жэне оған жіп өткізіліп, кәсіпорын бас- 
шысы мен бас бухгалтері қолдарьш қойып, қуәландыруы ке- 
рек. Кэсіпорынпьщ кассасына келіп түскен, кірістелген неме-
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е кэсіпорынның кассасьшан төленген, яғни шыгыс етілген 
ақщалардың кімнен келіп түскендігш немесе кімге не үшін 
теленгендігіи білу ушін ол операіщяларға толтырылган қүжат- 

ардын нөмірі жэне бухгалтерлік жазулар, сонымен қатар кіріске 
алынған, сондай-ақ шығыс етілген сомалар кассапық кітапқа жа- 

ілуы тиіс. Күн сайьш кэсіпорынньщ касса кызметкері кассадагы 
іакгы акшалардың қалдығын жүмыс күншің соңында санап және 

онын сомасын кассалық кітапқа жазады. Бүл кассалық кітаптағы 
деректерге өзгеріс енгізуге, өшіруге, түзетуге жол бершмейді 
және касса операциялары мен ондағы жургізілегін, толтырылатьш 
қүжагггардың дүрыстығына ұйымның бас бухгалтері бакылау жасап 
отыруы керек. Кэсіпорынның кассадагы шетелдік валюта түріндегі 
накты акшаларының есебі үшін өз алдына кассалық кітап ашылады. 
Сонымен қатар бул жағдайда кассалык операциялар бойынша тол- 
тырылатын барльщ қүжаттарда кіріске алынган, яғни келш тускен 
жэне шығыс етілген, кассадан төленген ақшалардың сомасы шетел 
валютасымен жэне сол күнгі бағам (курс) бойынша үлттық валютаға 
(теңгеге) айналдырылып жазьшады.

Мысалы: кэсіпорындардың сатып апушысы болып табы- 
латьш заңды түлға 2004 жылдың 13 желтоқсанында алған тауарлары 
үшш 5000 (бес мың) АҚШ доллары көлемінде кэсшорынның 
кассасына ақша төлеген (сол күшгі доллардың теңгеге шаккандағы 
бағамдық айырмашылығы 149-га тең) деп алатын болсак 
бухгалтерлік есепте мынадай жазу жазылады:

Д-т: Касса $ 5000 (745000 тг.)
К-т: Гауарларды сатудан алынған
табыс $ 5000 (745000 тг.)
Мүндағы 745000 тг = 149 х 5000
Жатты кэсіпорынның кассасындағы шетел валютасы түрш- 

Дегі ақшалардың есебі кассадағы үлттық валюта түрінде накгы 
Қ̂Діа қаражаттарының есебіне үқсас жүргізіледі.

ләсіпорындардың кассасындағы ақшаларын есептейтін 
Шотгар бойыеша жүргізілетін операдиялар кредиті бойынша 

51Р! бірінші журнал-ордерде, ал дебиті бойынша осы журнал- 
°Рдердің  тізімдемесінде жүргізіледі.
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Кассадағм акшалар шоты бойынша жүргізілетін операииялар

№ Опсрациялар
мазмүны

Дсби ітелетін 
шот

Кредиггелетін
шот

І 2 3 4
1 Түсуге тшс дебиторлык борыш сомасы 

кэсшопыннын кассасына кшіске альшды. 451,452 301

2
Алынган вексель бойынша гүсуге гиіс 
дебиторлык борыш сомасы кэсіпорынньщ 
кассасьша ктіске а.шнды

451, 452 302

3
Еншілес, тәуелді серіктестнсгсрдің берешек 
акшалары кэсіпорынның кассасына келіп
түсті.

451,452 321-323

4
Есеіітелген пайыз бойынша алынуга тиіс 
дебиторлық борьші сомасы кзсіпорьшнын 
кассасына кішске алыңлы

451,452 332

5

Есеп беруге тиісті адамдардын бұрьш аванс 
репнде алған, жұмса-імаған (жүмсалғаннйн
қалған) ақшалары кэешорыцның кассасына 
кайтарылды

451, 452 333

6
Жұмысшылар мен қызметкерлерге артық 
төленген ецбекакы сомасы кэсіиорынньш. 
кассасьша қайтарылды

45 Ц 452 333

7
Заңцы түлғалар мсн жеке адамдардьщ 
бсрешек карызы кэсіпорышың кассасына 
кіріске алынды.

451,452 333, 334

8 Алынуға тиісті жол төлемі кзсілорын- 
ньщ кассасына кіріске алыалы. 451, 452 334

9

Қьізмег көрсеіушілер мен қоюшы мер- 
дігерлерге аванс регінде берілген сома- 
ның аргыгы кәсшорынныц кассасьша 
кайтаоыпды.

451,452 351,352

10 Келіп түсуге тиісті жоддағы ақшалар 
кэсіиопынныа кассасьша кшіске алынды 451, 452 411

11 Баиктеп арнаулы шапардан кэсіпорыннын
кассасына кіріскс алышан сомалар 451,452 421-424

12 Банктегі валюталык шоттардан кзсіпарын- 
нын кассасьша ктіске алынган сомалао 452 431,432

13 Ессп айырысу шотынан кэсіиорынныц 
кассасына алынган сомалар 451 441

14
Жарғылық қорды толтыру үшін үлсс 
қосушылардан колма-кол келш түскен 
акшалао кассага кіріске алынды.

451,452 511

15
Кэсіпорыннын сатьш алган вз мениіігіқдеп 
акдиясын каііта сагуцан түскен кіріс кассаға
кіріске алынды,

451, 452 521
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Жшшоы,
1 2 3 4

16

Ванк және банктеи тыс мскемелерден несие 
түріндс алышан сомг;іар кпсшорынның 
кассасьша кіріске алынды (үй-жай салу 
ушін беріліекі.

451. 452 601-603

17
Алдағы кезенюң (уакыттың) кірістеріне 
жатагын сома кзсшорынньщ кассасына 
кшіске алынды.

451,452 611

18
Дайын өнімдерді сатудан алынатып ақ- 
шадар кэсгаорыкның кассасына кір\скс 
алынды.

451,452 701

19
Сатылыя алынган тауарларды сатудан 
алынатын акшалар кәсшорьишын касса- 
сына кіріскс алынды.

451, 452 701
•

20
Магериалдық емес активгерді сатудан 
алынаіын сома кэсіпорыннын кассасына 
кіріске адынды

451, 452 721

21 Нсгізгі күралдарды саіудан алынатын сома 
кэсіпорыішык кассасыка ксліп тчсті

451, 452 722

22 Бағалы кагаздарды сагудан алышан сома 
кэсілорыинын кассасына кіріске аіышш.

451, 452 723

23
Багалы қағаздардан алынатын дивңдевд, 
пайызтүріндегі табыс гар сомасы кэсіпорын- 
тіыи кассына ктіске алынды

451, 452 724

24
Жағымдьі бағамдық айырмаға байланыс- 
сы альгнатын табыс еомасы кэсіпорынның 
кассасына кіріске алынды.

452 725

25
Аткарушы органдардың субсидш ретінде 
берген акдіалары кәсіпорьншың кассасыиа 
кіріске алынды

451, 452 726

26
Дсмеушілерден көмек рстінде келген ак- 
шалар сомасы кэсіпорынньщ кассасьша 
кітлске алынлы

451,452 727

27

Сақгандыру келісімшаргына сэйкес то- 
тенше жағдаилардын орнын толтыруға 
байланысты кәсіпорынның кассасына 
кіріске алынгак сомалар

451,452 862

28

Сасылып алынган магериалдық емес 
активтердің багасы ікұны) кэсілорьшнын 
кассасынан теленді:
- сатыльш алыніан қүны бойынша;
- косылган кмн салығы сомасына

101-106
331

451.452
451.452
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Жаяеасы
1 2 3 4

29

Сатылып алынган негізгі күралдардың 
багасы (кұны) кэсіпорьшнын кассасынан 
төленді
- сатылып алынған кұны бойыпша;
- косылған куіі салыгы сомасына.

121-126
331

451,452 
451, 452

30

Сатылыл алынған маіериалдық корлардын 
бағасы (құны) кэсшорынныц кассасынан 
толснді:
- сатыльш алынғаЕі қүны бойынша;
- қосылған қун салығы сомасына.

201-206; 208
331

451,452
451, 452

3)
Сатылып алынган тауарлардын бағасы 
(құны) кэсіпорыннын кассасынан геленді
- сатылып алынган күны бойьшша
- қосылған кун салыгы сомасьша

222
331

451, 452 
451. 452

32
Есеп беруге тиіст,? адамдарға берілетін 
акшалар (іссапарьша, керекп бұйымдар са- 
тып алу үшінт/б) кэсіпорынныңкассасьшан
телснді.

333 451,452

33
Жұмысшылар мен кызмеі керлерге несие 
репкде берілетш акшалар кэсшорьшнын 
кассасьшан толенді.

333 451, 452

34
Қызмег керсетушшср мен коюшы мер- 
дігерлсрге азанс регище кәсшорынның ка- 
ссасынан төленген сома

351,352 451,452

35 Сатылып альшган бағалы кағаздардьщ 
багасы кэсшооынньш кассасылан төленді. 401-403 451

36
Кассага тауарларды, дайын ошмдерді жэне 
тагы да басқаларды сагудан г\хксн ақша- 
лай тусімдер валюталык шотка аүдарылды.

431,432 452

37
Кассағд гауарларды, дайын онімдерді
жэне тагы да баскаларды сатудан түскен 
акшалай түсімдер сссп айырысу шотына 
аударылды.

441 451

38
Ьанк немесе банктен тыс мекемелерден 
алышдн несиелер сомасы ұйымнын ка-
ссасынан кайтарылды

601-603 451

39
Акционерлер мен үлес косушыларга есеп- 
телгеи дивидендтер сомасы кәсшорынның 
кассасьшан толенді.

621-622 451

40
Бюджетке ессптслшген салык сомалары 
\тшн карыз кэсіпорынның кассаеыпан 
төленді.

633 451,452

41 Қоюшы мердігерлеріе берешек сома 
кэсіпопынньщ кассасынан тө.ченді. 671 451,452

42
Жұмысшылар мен кызметкерлерге есеп- 
телген еңбекакы сыйакы сомалары 
кәсіпорыпиьш кассасьшан толенді.

681 451

43 Кэсторынның лауазымды тұлгалар ал- 
лындағы борышы кассадан толенді. 682 451
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Соцы
1 2 3 4

44
Жумысшы-қызмсткерлердің дсп о  
ненттслген еңбскакы сомасы касіпорынның 
кассасынан толенді

687 451

45
Жұмысшы-қызмеікерлсрдің бсрген авшіс- 
тық ссеб) бойынша оларга қарьп сома 
кэсіпооынның кассасьшан төленді.

687 451,452

46
Өнімдсрді сату барысыігда пайда болган 
шығындар кәсіпорынның кассасынан 
толенді

811 451

47 Кэсіпорьшның ә к ім ш іл ік  шығындары 
кассадан т о і і с н д і . 821 451

48
Кэсіпорыннын конак кулу (предста- 
вительские расходы) шыгындары кассадан 
талещц.

821 451,452

49
Багалы каг а̂здарды сатуга. байланысты жум- 
салатын шығындар үпіін кажстті акшалар 
кэсіпорынның кассасьшан төлендІ.

843 451

50
Жагымсыз багамдық айырмага байланысты 
шекксн гііығьш сомасы кэсіпорынньщ 
кассасынан шығыс стілді.

844 452

Кәсіпөрыкідар мен уйыміардың  
7 * 4 *  есеп айырысу шогы боііынша

жүргһілетін операцияларының есебі
Кәсіпорындар мен үйымдар оздершің ақшаларын сақтау үшін 

өздері қалаған банк мекемелерінен есеп айырысу шотын ашулары 
тиіс. Кез келген кэсшорындар үшін эрбір банк мекемесінен бір гана 
есеп айырысу шоіъш ашуына болады. Есеп айырысу шотын ашу 
үшін кәсіпорындар мен үйымдар банк мекемесше мьшадай қүжат- 
тарды табыс етуІ қажет:

• банк мекемесінщ атына шот аиіу турачы өтшіш;
• кэсіпорынпың цұру туралы (жайлы) шешімдердіц 

көшірмесі;
• кәсторынныц басшысы, бас бухгалтері жэне ачардыц 

орынбасарларыныц қолтацбалары қойылгаи, сондай-ақ 
кәсіпорынныц мор тацбасы басылган арнаучы үлгідегі 
карточка жэне басқа қүжаттар;

Кәсіпорынның басқа кэсіпорындар мен ұйымдарға төлейтін 
төлемі эдетте қолма-қол ақшасыз есеп айырысу шотынан төленеді.

Қандай да болмасьш заңды үйымның басқа кэсторындар 
мец үйымдарға қарызы, сшардан сатылып алынған тауарлардың.
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материалдық қүндылыктардың, тагы да басңалардың құны жэне 
олардын көрсеткен қызметгеріне төленетін төлем шот иесінің 
келісімімен ғана төленеді. Есеп айырысу шотынан қаржы кейбір 
жагдайларда шот иесініңкелісімінсіз арбитраждьщ бұйрығы, соггың 
үкім қағазы, салық комитеті немесе қаржы полидиясыньщ бүйрығы 
тағы да басқа занда қаралған жағдайлар негізінде аударылуы мүмкін. 
Есеп айырысу шотындагы ақшадан, нақгы ақшамен қаржы алуг 
үшін шот иесіне қызмет көрсететін банк мекемесі чек кітапшасын 
береді. Үйымдардың өкілі, эдетте кассир есеп айырысу шотынан 
кэсіпорьш кассасына накты ақшаны осы чек кітапшасыньщ тиісті 
түрде толтырылған чегі бойынша ала алады. Есеп айырысу шотына 
кэсіпорынньщ сатқан өнімі мен тауарларының, материалдық 
қүндылықгары мен басқа да активтерінщ жэне баска заңды немесе 
жеке түлғаларға көрсеткен қызметгерінен гүскең табыс сомасы, 
банкпер мен басқа да банктен іъіс мекемелерден алған несие, сондай- 
ак басқа да кэсіпорьшдар мен үйымдардан алған қарыздарының 
сомалары кірістеледі. Ал бүл шотган кэсіпорынның басқа заңцы 
немесе жеке түлғалардан сатып алған мүлікгері мен загггарының 
күны, бюджет жэяе бюджеттен тыс мекемелерге төленетін төлем 
сомасы төленеді. Сонымен қоса бүл шоттан кэсіпорьшньщ кас- 
сасына жұмысшылар мен қызметкерлердің еңбекакысын төлеу үшін 
жэне басқадай мақсаітар үшін нақты ақша алынады. Банк мекемесі 
есеп айырысу шогындагы акшалардың көлемінде щот иесінің, яғни 
кәсшорындар мен үйымдардың ақша қабьшдау, төлеу және аудару 
жайлы талсырмаларын орындайды. Есеп айырысу шоты бойынша 
операциялар бірыңғайланган белгші қүжаггар негізінде жүргі- 
зіледі. Негізгі есеп айырысу қүжаттары больш: төлем тапсьфмасы, 
есеп айырысу чегі, төлем талабы-тапсырмасы, инкассалық өкім, 
сапык жэне кеден органдарының инкассалық окімі және тагы да 
басқа қүжаттар саналады. Есеп айырысу қүжаттарында оларға 
қол қоюға құқыгы бар екі лаүазымды адамдардьщ (кэсіпорын 
басшысы мен бас бухгалтерінін) қолдары болуы керек. Онсыз 
құжат орындалуға қабьщданбайды. Банк мекемесі өзі қызмет 
көрсететін кэсіпорындар және үйымдармен, яғни есеп айырысу 
шотының иесімен келісімге келе отырып, белгіленген мерзімде 
оларға шоттың көшірмесін жіберіп отырады. Осы көшірмемен 
бірге есеп айырысу шоты бойынша жүргізілетін операңиялардың



негізі болып саналапгын есеп айырысу құжаты да бірге беріледі. 
Көшірмеде кэсіпорьшдар мен ұйымдардьщ шотындағы қаржының 
айдың басындағы жэне айдың соңындағы қалдығы жэне операция 
бойынша есеп айырысу шотына келш түскен, яғни кірістелген 
жэне одан шығыс етілген, яғнн жұмсалған қаржылар сомасы 
көрсетіледі. Кэсшорыңдар мен ұйымдардың бухгалтериясында 
банк мекемесі берген шоттың көшірмесінде жазылған сомалардың 
дұрыстығы жэне олардың көшірмемен бірге берілген кұжаттарға 
сэйкестігі тексеріледі, Үйымдардың есеп айырысу шопгындағы 
ақшаларының жұмсалу нөмірі 2-ші (екінші) журнал-ордерде, 
ал шотқа кіріс етгітген акшалардың сомасы осы журналдың 
тізімдемесшде есептеледі.

Есел айырысу шотындагы ақшалар шоты бойынша жүргііілетін
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операциялар

№ Операцимар
мазмұны

Дебитто- 
летін шот

Кредиттелетін
шот

1 2 3 4

1
Саггып алушылардан жіберілген өнім, 
корсетілген кызмст, істелген жұмыстар 
үшін алынуга тиісті сома есеп айырысу 
шотына кіріске алынды.

441 301

2
Еншілес (тзуелді) серлстсстіктерден са- 
тылган өнім, корсеіілген қызмст, істелші 
жұмыстар үшін альшуга тиісті сома есеп 
айырысу шотына кіріске алынды

441 321-323

Ессп айырысу шотьша вексельмен келіп 
түсксн сома;
- нсгізгі берешектердің қарыз сомасы;
- есептелген пайыздар

441
441

302
332

4
Жолдағы деп есептелген акшалар ұиым- 
ныя еееп айырысу шотыпа кіріскс 
алынды

441 411

5
Есеп айырысу шотына кэсінорынның 
жарғылык корын толтыру максатымен 
үлсс косушылардан келіп түскен сома

441 511

6
Оз акдиямызды қайта сагудан есеп 
айырысу шотына кіріске алынган табыс 
сомасы

441 521

7
Есеп айырысу шсггына жалға алушы- 
лардан мүлікгерді паяцалашаны үшін 
түсксн қаржы

441
724

332 (егер бұрын 
есепіелінген 

болса)
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Жалгасы
1 2 3 4

8
Жалға алушылардан жалга альш пай- 
далашаяы уініп есептелшген пайыз сомасы 
есеп айырыс) шогьща кіріске алынны.

441
724 (332 етер 
бұрьш есепте-
лінген болса)

*) Ессп айырысу шотьша кассадан келіп 
кіріске алынган сома 441 451

10 Басқа да берешектерден карызьш өтеу 
ушш келін түскен сома 441 334

п Алынган бшік несиесі есеп еиырыеу 
шотына кіріс стілді 441 601

12 Есеп айырысу шоіына банктеп арнайы 
шотынан келіп түсксн сома 441 423

13 Есеп айырысу шотына келіп кірістслген 
банкгеи і ыс мекемелердің несиесі 441 602

14 Есеп айырысу шотына кедііпускен акция- 
лардың дивидендтері 441 724

І5 Есеп айырысу шотъша облигациялардан 
пайыз турінде келіп гускен табыстар 441 724

16
Есеп айырысу шотына келіп түскен ұзак 
мсрзімгс сальшган инвестиииядардын ди- 
видендтер сомасы

441 724

17 Есеп айырысу шотына бағалы қағаздарды 
сагкакнан келш іу скеп сома 441 723

18 Бюджсткс толенген салык сомасьшыц арты- 
ғы сссп айьфысу шотьша кайтарыдаы 441 631-639

19 Есеп айырысу щотына кеяігі түскен аг- 
карушы оріапдардың субсидиялары 441 726

20 Ьаі-асы есеп анырысу шогыНан төлснш са- 
тьыып азыппш магериалдык емес акгивтер 101-106 441

21 Бшасы есеи айырысу шотынан төлсніп 
саі ылыи алынған негізгі қуралдар 121-125 441

22
Багасы есен аііырысу шогыти төлсніп 
сатып алынган монтаждауды қажеі етеі ін 
болшектер

126 441

23
Негізп табынды толтыру үщін жас мал- 
дарды бағып өсіруге кеткен шыгыидар 
сомасы есеп айырысу шогынан те генді

126 441

24 Ағымдағы айдың кысқа мерзімді жалдық 
міндеттемесІ ссеп айырысу шотынал таленді

811,821, 
937, 687 441

25
Материалдық косалқы белшекгерді 
сатып алу үшіа алдын ала аванс ретінде 
есеп аиырысу шотынаи голенген сома

351 441
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Соны
1 , 2 3 4

26

Кизмет керсетушшерге, орындаүпш- 
ларға істейтін жұмыстары үшіи аддыи 
ала аванс рсі індс есеп айьфысу шотынан 
тояенген ақшалар

352 441

27
Алынған багалы қаіаздардын бағасы есеп 
айырысу щотынан таленді. 401-403 441

28
Банк жэнс баиктсн тыс мекемелсрдеи 
•алынган нсиелер есеп айырысу шотьжан 
кайтарылды.

601-603 441

29
Үлес косушыларға, акционерлерге ссеп- 
тепгсн ішвидснл сомасы есел аиырысу 
шотынан іөлснді.

621-622 441

30
Заңдытүлганьщ есептелгентабыс салыгы 
бойынша карыз сомасы есеп айырысу 
шотынан бюджетке аударылды.

631 441

31
Қосылган кұнга салынған салық сома- 
сы есен айырысу шотъшан бкщжетке 

аударылды.
633 441

32
Кэспюрыңдағы жұмысшылар мен қыз- 
метксрлердщ енбекақысинан үсталған та- 
быс салыгы сомасы бюджетке аударыдды.

639 441

33
Әлеуметтік салык сомасы есеп айырысу 
шспынан бюджстке а\'дарылды

635 441

34
Жабдыкта\шылардан алынган тауарлар 
үшін берешек сома есеп айырысу шо-
тынан аударылды.

671 441

35
¥зақ мсріімді жад төлемі есеп айырысу 
шотынак аударылды.

683 441

36
Бағалы кағаздарды сатуга байланысты 
ксткен шығындар сомасы ссеп аиырысу
шотынан аударыдды.

843 441

37
Еңбекақы, зейпетакы жэнс тагы да бас- 
ка төлсмдерді төлеу ушін есеп айырысу 
шотынан кассаі*а акша алынды.

451 441
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т ~ Валюталық шоттардағы ақшалар 
/ ,к 1 қозғалысьшың есебі

Қазақстан Ре спубл икасының белгіленген заңьша сэйкес 
ел іщіндегі әр түрлі операциялар бойынша кэсіпорындар мен 
ұйымдардың бір-біріне төлейтін төлемдері тек қана үлттық 
валюта турінде жүргізілуі таіс. Үйымдардың резидент емес заңды 
түлгалармен орындалған жүмыстар мен корсетілген қызметтер 
үшін шетелдік валюта турінде қаржы телеуі немесе қаржы 
қабылдауы арнайы рүқсатты қажет етеді. Сондай-ақ шетелдік 
валюта бойышла операция жасау ұшін Қазақстан Республи- 
касыньщ аумағында тіркелген кэсіпорындар мен үйымдар 1996 
жылгы 24 желтоқсандағы номірі 54-1 санды «Валютаны реттеу 
гуралы» Қазақстан Республикасының заңын және 1997 жылғы 23 
мамырдағы ¥лттық банк басқармасы бекіткен нөмірі 206-санды 
«Қазақстан Республикасындағы валюта бойынша жасалатын 
операциялардың ережесін» басшылыққа алуы тиіс, Шетелдт 
валюта дегеніміз кэсіпорындар мен ұйымдардшъі тауарларды, 
дайын өнімдерді сату (сатып алу), қызмет көрсету (пайдалану), 
жұмыстарды орындау барысында қолданатын Қазақстан Республи- 
касының ұлтгық валютасынан (теңгеден) басқа ақша бірліктері 
больш табылады.

Кэсіпорындар мен ұйымдардың шет елдік ватота түрінде 
алатын табысы сол операция жасалған күнгі Қазақстан 
Республикасы ¥лттық банк мекемесі белгілеген акша айырбастау 
бағамы (курсы) бойынша есептеліп, Қазақстан Республикасыньщ 
ұлтгық валютасы түрінде (теңгемен) көрсетілуі тиіс. Багам (қурс) 
дегеніміз екі елдің ақша бірліктерінін (валюталарыньш) өзара 
қатынасьг

Кәсіпорындар мен ұйымдар шетел ақша бірлігімен (валюта-
мен) операциялар жасау үшін банк мекемесшен валюталық шот 
аша алады. Ал банктен валюталық шот ашу үшін банк мекемесіне 
осы кэсіпорьшның жарғысының (уставының) көшірмесін, 
валюталық шот ашу туралы отішш. тиісті адамдардың қолдары



қойылып жэне үйымның мөрі басылған арнайы карточка жэне тағы 
да басқа қүжатгарды табыс етуі керек. Қазақстан Реепубликасының 
шетел валютасын рсттеу туралы заңына сәйкес кәсіпорындар 
мен ұйымдар өкшетті банктер мен ақша айырбастау орындары 
арқылы Қазақстаң Республикасы Үлттық банк меқемесі белгілеген 
тәртіп бойынша шетел валюгасын сатуга және сатып алуға 
құкысы бар Шетел валютасын сату және сатып алу валюталық 
биржада қалыгггаскан бағам (курс) бойынша есептеледі. 
Кәсіпорыидар мен ұйымдарда негізгі құралдарды, тауарлық- 
материалдық қорларды жэне басқада активтерді шетел валютасына 
сатқанда немесе олардан сатып алғанда. банктерден, сондай-ак 
банкіден тыс мекемелерден шетел валютасымен несие алғаңда 
немесе оны қайтарғанда жэне тағы да басқа жагдайларда шетелдік 
валюталармен жүргізілетін операциялар пайда болады. Осы 
операциялардың орындалған уақытымен, ягни тауарды сатылған 
күні мен сол тауар үшін ақшақаражатыныңтөленген мерзімі аралы- 
ғындағы бағамньщ өзгеруі нэгижесінде багамдық айырмашылық 
пайда болады. Багамдъщ (курстыці айырма дегеніміз екі елдің 
ақша бірліктерінің арасындағы багамның (курстың) өзгеруі 
салдарьшан болатьш айырма сомасы. Бул бағамдық айырмашылық 
қай уақытга пайда болса кәсіпорындар мен уйымдардьщ сол 
кезеңдегі бухгалтерлік есебінде және қаржылық есеп беруінде 
корсетіледі. Сондай-ақ кэсіпорындар мен ұйьгчлардың багамдық 
айырмашылыктан алатын табыстары немесе шеккен шығындары 
өз алдына бөлек есептеледі.

Кэсіпорындар мен уйымдардың багамдық айырмашьшықган 
алатын табысы «Бағамдық айыр м а ш ы лықтан алынатын табыс» деп 
аталатын шогга, ал бағамдық айырмашылықтан шеккен шығыны 
«Бағамдық айырмашылық бойынша шығын» деп аталатын шотта 
есептелінеді. Бағамдық (курстык) айырма кэсіпорындар мен 
уйымдар үшін оң (жағымды) нәтижелі болған жағдайда кәсіп- 
орындардың бухгалтериясында:

Д-т: Валюталық шоттағы ақшалар
К-т: Багамдық айырмашылықган алынатьш табыс кор-

респондендиясы жазылатын болса. бағамдық (курстық) айырма 
кәсіпорындар үшін теріс (жагымсыз) нэтижелі болған жағдайда:
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Д-т: Бағамдық айырмашылық бойынша шыгын
К-т: Вадюталық шотгағы ақшалар түрінде бухгалтерлік жазу 

жазылады.
Меншік түріне қарамастан барлық шетел ақша бірлігімен 

(валктгамен) операциялар жасайтын кәсіпорындар мен уйымдар 
тиісті органдарға (үлгілі түрі №1-валюта) валюталық қорлардьщ 
қозгалысы жайлы (іуралы) есеп беріп отыруы тиіс.
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Валюталык шоттағы ақшалар шоты бойынша 
жүрпзілетін операциялар

№
Операшіялар

мазмұны
Дебитте- 
лстін шот

Кредитге- 
детін шот

1 2 3 4

1
Шетелдж үлес қосушылардын жаргылык 
корга коскан сомасы валюталық шотка кіріс
егілді.

431-432 511

2
Схш лгт  өншмен көрсетілген қызмет үшш 
шст елдік сагып алушыдардан валюталык 
шотқа келіп түскен сома

431-432 301

3
Шстелдік ақша өз сліміздік ақшасына 
(теңгсгс) айырбасі алып, ссеп айырысу 
шотына кіріс етілді.

441 431

4
Шеіе.ідж сатьш алушыдардан алдьш ада
алынган аванс сомасы

431,432 661, 662

5
Ұйымның валюталык шотьшан кассасына 
злынғш сомгсы

452 431,432

6
Өз еліміздегі валюталық шотка шетелдік 
валктгалык шотган кслт кІрісгелген сома

431 432

7

Банк кошірмесінде қахе есептелінген
сомадарга:
- валюталык шотқа қате кіріс етілгек 

акшалар;
- қатс шығыс егішен сомалар.

431,432
334

687
431,432

8
Шегелдік жабдықтаушылар алдывда валюта 
бойынша берешек карыздын жабылуы

671 431, 432



7 / :  Банктердің арнаулы шоттарыыдағы
• О» ақшалар есеоі

Кәеіпорындар мен ұйымдар өздерінің ақшаларын сахтау 
үшін банк мекемесінен арнаулы шот ашуына болады, Бүл шотта 
ашылған аккредитивтердегі ақшалар, чек кітапшаларындағы 
ақшалар, банктердегі арнаулы шоттардағы ақшалар және басқадай 
шотгардагы (вексельден баска) ақшалар есептеледі.

Жалпы барлық кэсіпорындар мен ұйымдар жоғарыда 
аталған «Аккредитивтердеп акшалар» деп аталатын шот- 
тарында жабдықтаушы және басқа да кәсІпорындар мен 
ұйымдардың, фирмалардың атгарына ашьшған аккредитивтегі 
ақшаларын есептейді. Негізінен есеп айырысудың бұл түрі басқа 
қаладады (кәсіпорын орналасқан жерден басқа жерде тұратын) 
жабдықгаушьшармен қояма-қол акшасыз есеп айырысу үішн 
қолданылады. Есеп айырысудың бұл түрі басқа қолма-қол 
акшасыз есеп айырысуға ұқсас болып кеяеді. Бұл есеп айырысу 
құжаты бойынша сатып алушы өзіне қызмет көрсететш банк 
мекемесі арқылы жабдыктаушынын шоты ашылган, яғни оған 
қызмет көрсететін банктен аккредитив ащады. Есеп айырысудың 
бұл түрі 1931 жылдан бері қолданылып келеді. Аккредитивтегі 
ақшалай қаржылар бойынша есеп айырысу жабдықтаушьшарға 
төлемнің дер кезінде төленуін қамтамасыз етеді. Аккредитивті 
сатып алушы кәсіпорынның тапсырмасы бойынша оған қызмет 
көрсететін банк мекемесі жабдықтаушьі ұйымға кызмеі көрсететІн 
банк мекемесінен ашады.

Аккредитив — кэсілорынның заңды немесе жеке тұлғаға 
аккредитивте көрсетілген келісімшарттың орындалғандығына 
қарай белгіленген соманы төлеу гуралы тапсырмасы.

Аккреттив тек бір гана жабдьгктаушымен есеп айырысуға 
арналады. Ал аккредитивтің мерзімі жабдықтаушы мен сатып 
алушьшың арасындағы келісімшартқа сәйкес бекітшеді. Бұл шарт- 
та мыналар көрсетілуі қажеті

• төлеушілщ тстсырмасы боілынищ аккредитивті ашқан 
9 3 банктщ (имитент-банктіц) аталуы;
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• аккрсдитивтщ т\рі, оиыц орындалуы жэне паида- 
ланылуыпыц эдісі мен тзсілі/

• аккредитт боиынша қаржы (ацгиа) алу ушіп жаб- 
дықтаушыныц өзіие қызмет ететіп банкке тапсыруга 

•тиісті қужаттардыц толық тізті және нақты 
сипаттары;

• тауарларды, матергшлдарды тиеп-жөнелткеннеи неме- 
се жумыстарды, қызметтердг орындаганпан кейін қу- 
жаттардыц банк мекемесіпе тапсырылумерзтіжәне олардың 
орыпдамуына қоиылатын талаптар. Жабдықтаушыларга 
аккредитив жайлы оның ашъшандыеы туралы хабарлау

• басқа да керекті қужаттар меи шарттар.
Аккредитивтердің «отелінген» (депоненттезген) және

«өтелінбеген» (депоненттелмеген) деп аталатын түрлері ашыяуы 
мүмкін. Аккредитив сонымен қатар «кері шақырылатын» және 
«кері шақьірылмайтып» болып екі гүрге белінеді.

Iапсырыс берушінің өзінің шотындағы ақша қаражаты есебі- 
нен немесе оган кызмет көрсететін банктін берген несиесінің 
есебінен жабдықтаушы кәсшорынға кызмет көрсететін банкке 
келісімшарт бойынша алдын ала аударылған қаржысы — «Отелін- 
геп (депоненттелген) аккредитив» болып есептеледі.

Ал сатып алушы кәсіпорьш мен жабдықгау шы кэсіпорыңдарга 
қызмет көрсетуші банк мекемелері арасьшда аккредитивте 
көрсетілген каржы сомаларьш аударуға тек қана келісімшарг жа- 
салып келісілген, яғни ақша әзірге аударылмаған болса онда бүл 
«Өтелінбеген аккредитив» түрі катарына жаткызылады.

Аккоедитив ашу жайльі келісімшартга қарастырылган ке- 
лісімдерді өзгертуге, жоюға тек сатып алушы, яғни қаржы 
төлеуші кәсіпорыннын ғана қүқы болса, ондай аккредитив «Кері 
шақырылатын аккредитив» түрінің қатарына жатқызылады.

Ажкредитив ашу туралы екі кәсіпорынның арасындагы 
келісімшаргта карастырылған келісімдерді жабдықтаушы кэ- 
сшорынның келісімінсіз жоюға немесе өзгертуге болмайтын ак- 
кредитив «Кері шақырылмайтын аккредитив» больш саналады.
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Аккредитивті ашу үшін төлем төлеуші кәсіпорьш өзіне қызмет 
көрсететін банк мекемесіне арыз береді жэне сонымен қатар мына 
қүжаттарды корсетулері қажет;

• жабдыцтаугиы үйымныц аты;
• аккредитив ашъиштын келісімшарттыц көшірмесі;
• аккредитиа аіиылатын банктіц аты;
• аккредитивтіц орыидалатын уацыты жэне жері;
• аккреОитттен толем төлеуге цажет болатын цұ- 

жаттардыц толыц жэне нацты аты;
• аккредитивтщ түрі;
• аккредитивтіц қандай тауарва, затца пемесе орындалатын 

жүмысца толем толеуге арналгапдыгы жэне оны төлеу 
ушін банк мекемесіпе табыс етілетін цүжаттардыц 
тізімі;

• аккредиптвтщ самасы.
Аккредитивтен қаржы алу үшін жабдықтаушы кәсіпорын 

тауарды тиеп жібергеннен кейін аккредитивтің шартында қарал- 
ған күжатгарды банк мекемесіне табыс етеді. Бүл қүжатгар ак- 
кредитивте көрсетілген шартгарды толық қанағаттандыратындай 
болуы керек. Егер аккредитивте қарастырылған бүл шарттардың 
біреуі орындалмаған жагдайда аккредитивтен қаржы төленбейді. 
Егер аккредитивте қарасгырылған шарт бойынша сатьш алушы 
кәсіпорынның өкілі шотты акиептеуі керек болатын болса, онда ол 
адам орыкдаушы, лғни қызмет көрсетуші баңкке мына қүжаттарды 
көрсетуі қажет:

• төлцұжат немесе оның орнына журетін басцадаи 
цұжаттар;

• акредитив ашцан кәсіпорын берген іссапарлыц куәлік пен 
сенімхат/

• өзініц цолтацбасыныц үлгісі
Жабдықтаушының башисшде аккредитив мывддай жағдай-

ларда жабыладьі:
• аккредитивтіц мерзімі біткенде;
" аккредитивті жабу туралы жабдыцтаушыныц берген

арызы боиыпша.
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Аккредитив жабылған уақытта пайдаланылмаған сома сатып 
алушының (төлеуші кэсіпорынның) банкісіндегі тиісті шотьша 
аударылады Ашылған аккредитив сомасы «Аккредитивтерде- 
гі акшалар» шотының дебитіне қай шотгардан аударылғанына 
қарай есеп айырысу шотындағы акшалар, валюталық шоттардағы 
акшалар, банк несиесі, банктен тыс басқа да мекемелердің неси- 
елері жэне гағы да басқа шоттардың тиістісінің кредитіне жазы- 
лады. Ал жабдықтаушыға аккредитивтен төленген сома бухгалте- 
рияда «Мердігерлер және жабдықтаушылар мен есеп айырысу» 
шотының дебитіие «Аккредитивтегі ақшалар» деп аталатын 
шоттың кредитіне жазылады. Ал аккредитив жабылған уақыттағы 
пайдаланылмаған немесе жүмсалынбаған сома ақшалар келігг 
түскен шоггың дебитінс, «Аккредитивтегі ақшалар» деп аталатын 
шоттың кредитіне жазылды.

«Чек кітапшаларыпдагы ақшалай царжылар» деп ата- 
яагын шотта чек кітапщаларындағы ақшалар мен есеп айыры- 
су операцияларының есебі жүргізіледі. Чек кітапшаларындағы 
ақшалар жабдыктаушылар мен тасымалдаушы кәсіпорындардан 
жэне байлаңыс үйымдары мен басқа да кәсшорыңдардан алынган 
тауарлық-материалдық кұндьш ыктардьщ қүньш телеуге неме- 
се олардың көрсеткен кызметгері үшін есеп айырысуға арналған. 
Кэсшорьшдар мен үйымдар чек кітапшаларын алу үшін банк 
мекемесіне өтшіш береді, сонымен қагар осы өтінішпен бір- 
ге кэсілорын немесе мекеме алаггьш нек ютапщасьшдағы сома- 
ны депонентгеу үшш банк мекемесіне төлем талабы тапсырмасьш 
үсынуы керек. Кәсіпорыңдар мен үйымдар чек кітапшаларьш алғанда 
банктід депонештелген сомасьша мьшадай бухгалтерлік жазуы жазы- 
лады:

Д-т: Чек кітапшаларындағы ақшалар
(тиістілеріне қарай).
К-т: Есеп айырысу шотындагы ақшалар.
Валюталық шоттардағы ақшалар.
Банк несиесі,
Банктен тыс басқа да мекемелердің несиелері жэне тағы да 

баска шоттар.
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Банк мекемесі чек кітапшасының тністі жеріне ол чек кітап- 
шасы берілген кэсіпорын немесе мекеменің толык аталуын, ал 
егер жеке адамга берілсе, оның аты-жөнін жазады. Чек кітапша- 
сында ондағы соманын жумсалмаған, яғни паіздаланылмаган 
мөлшері көрсетіледі. Чек кітапшасы арқылы бір немесе бірнеше 
жабдыкгаушымен есеп айырысуға болады, Егер банк мекемесі 
чек кітапшаларындагы жұмсалмаған соманы кәсіпорьщға қайтар- 
ғаида есеп айырысу шотындағы ақшалар, валюталық шотгардағы 
акшалар, банк несиесі, банктен тыс басқа да мекемелердің неси- 
елері және тағы да басқа шотгардың тиістілері дебитгеліп, «Чек 
кітапшаларындағы ақшалар» деп аталатын шот кредитгеледі.

Кәсіпорындар мен уйымдарда яақты ақшамен қатар поч- 
та маркалары, демалыс жэне емдеу, сауықгыру орындарынын 
жолдамачары, жол билеггері, сонымен қатар үкіметгің жәрдемі 
ретіңде берілген қаражаттары, яғни үлкен жауапкершілікпен 
сақталуын кадағалауды талап ететш басқа да қаржылар сақталады. 
Бүл жогарыда аталған акшалай кұжаттар «Банктердегі арнаулы 
шоттардатъі ақшалар» шотында есептеледі. Осылармең қагар бұл 
шотта кэсіпорынга немесе үйымға бюджеттен бөлінетін белгілі 
бір мақсатқа жұмсауға тиісті қаржылар, кэсіпорынның, кэсіподақ 
үйымының қаржылары, мәдени-ағарту саласына, демалыс лагері- 
не бөлінген қаржылар есептеледі.
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Банктердегі арнайы шоттардағы ақшалар шоты бойынша жүргізілетік
операцнялар

№
Операциялар

мазмұны
Дебиттелеііи

шот
Кредиттелетін

шот
1 'У 3 4

1 Лкшалар бойьшша ашылган аккро- 
дитишер

421 423,431,441

2 Бапк несиесі есебінеи қойылған аккре- 
Дитивтер

421 601

3
Ашылган ахкредитивіер арқыды жабдык- 
таущыларга жіберген тауарларыньщ және 
материалдарьшьщ кұны толенді.

671 421
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Соңы
1 2 3 4

4
Ашылган аккредитивтщ иайдалаиылмай 
каліан сомасы есеп айырысу шотына 
кайтарылды. 441 421

5
Кәсігюрынға чек кітапшасьш бергенде 
депонентгелген сома

422 431, 441,601

6
Жабдыкгаушыларға жэне басқаларга 

арнайы шоттардан чек кітапшалары 

бойынша берешек сомалар телснгснде.
671,687 422

/  9 7  Жолдағы ақшалардың есебі

Аударылган, бірақ әлі кәсіпорындар мен ұйымдардың шо- 
тына келіп түспеген, ягни кіріске алынбаған ақшалар жолдағы 
ақшалар болып саналып. ал олардың есебі «Аударылған жолдағы 
ақшалар» деп аталатын шотта жүргізіледі. Бүл шот ай соңында 
кәсіпорындар мен үйымдарға басқа кәсіпорын, ұйым немесе 
фирмалардан аударылған, бірақ әзірге келіп түспеген, яғни 
кірюке алынбаған жолдағы ақшалар жайлы ақпараттарды қорьн 
тындылауға арналған. Бүл шотга кәсіпорындар мен үйымдар 
өздерінің қарамағындағы филиалдардьщ, бөлімшелердін, сондай- 
ақ сатып алушылардьщ үйымга банк мекемелері, сақтық касса- 
лары, почта бөлімшелері аркылы аударган, бірақ кәсіпорынның 
тиісті шотына элі түспеген, аударылғандағы тиІсті қүжаттармен 
дэлелденген ақшаларды есептейді. «Жолдағы ақшалар» шотында 
сомаларды есептеу үшін мынадай қүжатгар болуға тиіс:

* саудадан ншесе басца да операциялардан тускен тусімді 
банк мекемесініц цабылдагапдытн дәлелдейтін цүжат;

* почта болімініц ацшаньг цабылдаганы жайлы кви- 
танциясы;

* баска кэсіпорындардан олардыц акша аударганы жайлы 
берген авизасы (бүл авизада ақіианы аударган куні, сомасы, 
оны цабылдаган банк немесе почта аты корсетыеді).

Мысалы: 2004 жылы 28 желтоқсанда «ККК» фирмасы қараша 
айында сатқан тауарлары үшін осы тауарларды сатып алған «Н ¥Р»
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фирмасынан 300000 теңге аударғаны туралы авиза (құжат) алды 
делік. Бірақ бұл акша «ККК» фирмасының есеп айырысу шотына 
2005 жылы 5 каңтарда гана келіп түсп, яғни кірюке алынды. Осы
операциялар бойынша «ККК» фирмасының бухгалтерлік есебінде 
мынадай жазу жазылады:

28 желтоқсан 2004 жылы
Д-т: Жолдағы ақшалар шоты •• 300000 тг.
К-т: Түсуге тиісті борыштар шспы 300000 тғ.
5 қаңтар 2005 жылы:
Д-т: Ес е п ай ырысу шоты 3 00000 тг.
К-т: Жолдағы ақшалар шоты 300000 тг
Кәсіпорьіндар мен ұйымдардың бухгалтериясы аударылган 

жолдағы ақшалардьщ банктердегі есеп айьгрысу немесе баска да 
ТИ.ЮТ1 шотгарга уақгылы гүсіп, есепке алынуына бақылау жасап 
отыруъі керек. Осы ашылғандармен қатар кәсіпорындар мен 
ұйымдардьщ арасында аударьілган жолдағы шетел валютасы да 
осы «Жолдағы аударылган ақшалар» шслында бөлек есептелш 
көрсетіледі.

Соңгы кездерде ақшалармен есеп айырысу операцияларын 
жылдамдату, қателіктерді болдырмау мақсатында жаңа жетіс- 
тіктер пайда бола бастады. Бұл айтылганга соңғы кезде жш’ 
қолданылып жүрген электрондық төлем жүйесін жаткызуға 
болады. Электрондық төлем жүйесі -  бұл телефон, телеграф 
немесе компьютер аркьшы банк мекемелерінің арасында ақша 
қаражаттарын аудару эдісі болып табылады, Электрондық жүйенің 
артықшылығы -  қағаздармен жұмыс жүргізуді азайтады жэне 
қателіктермен операцнялық шығындарды барынша кысқартады.

Жолдағы ақшалар шоты бойынша жүргвілетін операциялар

№ Олерациялар
маімұны

Дебиттелетін
шот

Кредитте- 
летік шот

I 2 3 4

1

Кәсіпорындар мен ұйымдардьщ есеи айырыеу 
шотына эзірге келіп түспеген ессп беруіе тиісгі 
адамныц (банк, пошта тагы да басқа мекемелер 
арқылы) төлеген ақшалары

411 333
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Соңы
1 2 3 4

2
Сатып алушылар толеген, бірак есеп беретін 
уақьпқа дейін кәсшорыніа келін түспеген сома

441 301

3
Есеп беретін уақьпқа дейін кэсіпорьшға келіп 

түспеген, еншілес (тәуелді) серІктестіктердің 
аударған ахшалары

411 641-643

4
Кэсшорьшнынесеп айырысу шошна жоідагы 
деп сссптслгсн ақшалары кіріс стілді

441 41І

ғ *  о  Ақшалардың қозғалысын ішкі 
' бақылау

Кәсіпорындар мен ұйымдардағы ақшалардың қозғалысын ішкі 
бйқылаудың қажеттіліғі:

а) активтердіц түгелдігін бақъпау үшін;
э) кәсторьтныц қаржылық саясатпеи сэйкестігін цам- 
тамасыз ету уаиін;
б) бухгалтерлік есепте көрсеттген деректердіц сенімдіпігін 
қамтамасыз ету үшін және тагы да басқа жағдайларға 
байланысты.
Ақшалар және басқа да өтімділігі жоғары акгивтерге ішкі 

бақылау жасаудың қатал жүйесі қаржылық есепті ұйымдас- 
тырушылар үшін ақшалармен олардың баламаларьша (экви- 
валенттеріне) жүргізілген бақылаулар дәл жзне сенімді ақпарэт 
болып табылатындығына сенімділіктерш арттырады (үлғайтады). 
Ақшалардың сакталуын қамтамасыз ету, яғни оны корғау 
көптеген кэсіпорындар мен ұйымдардың ең маңызды мәселесі 
болып табьшады. Ақшаларды жасыру немесе оны ұрлау өте оңай, 
өйткені олардьщ белгілі бір белгшері жоқ және тез айырбасталады 
(конвертизацияланады). Кэсіпорындар мен үйымдарда акшаларга 
ішкі бақылау жасау мынадай фундияларды жүзеге асыруы, яғни 
атқаруы қажет:



• ацшалардыц жеке есебін жүргізу мен бөлек сщталуыц
бацылау;

9 цолма-қол есеп айырысу пегізінде жүргізілген опера- 
циялардың есебін бацылау;

9 кассада тек цана күнделікті цажетті мөлшерде ацша 
сацтау;

9 касса цалдыгын бслгйіепген мерзімде уацтылы тексеру;
9 табыс әкелмейтт ацшалардыц цайтарылуын цамтамасыз

ету;
9 акшалардыц сацталуына жеке түлганыц жауап беруг
Ақшалардың келіп түсуін бакылау кез келген кэсіп- 

орындар мен ұйымдарда түрлі операцияларды орындауға 
жэне пайдалануға байланысты жүргізіледі. Есеп айыры- 
суды қолма-қол жургізу, орындалған операцияларды тіркеп 
жазып отыру жэне оны ақціа қалдығымен салыстыру, сондай- 
ақ акшамен есеп айырысуды белгілі бір адамга міндеттеу 
ақшалардың үрлануын, орындалған операциялар үшін 
толтырылатын құжаттардың толтырылуында қателіктердің 
жіберілуін болдырмайды. Ұрлықтар мен кателіктер бол- 
ғанның озінде олардың саны азаяды. Ақшалардың үздіксіз 
және тұрақты банк шоттарына келіп түсуін басынан бастап 
бақылау мақсатымен есептеу жэне тіркеп жазу жұмысы үшін 
жауапты адам тагайындау мыналарды қажет етеді:

— кешіктірмеы уацытында есептеу;
— кешіктірмей уацытында жазу;
— алыигаи ацшаларды дер кезінде депопенттеу.
Ақшаларды басқару функциялары мен оны тиісті құжаттарға

тіркеп жазу функцияларының жүзеге асырылуына үздіксіз 
бақылау жасау ұйымның кассалық операцияларына күнделікті 
қабылданатын жэне касса аркылы толемдер жүргізілетіндігі 
туралы ееепті кұрайды.

Кэсіпорьшдар мен ұйымдар оздерінің акшаларьшьщ жұмса- 
лынуьш бакылау мақсатымең басқа заңды және жеке тұлгаларға 
ақша төлеу барысыңда арнайы үлгідегі құжаттар белгілі тәртіп
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бойынша толтырылған жағдайда ғана төлем жүрпзуі'е болаггындығын 
белплейді. Кәсіпорындар мен уйымдар өзінід акшаларьш банк 
мекемесінде сақтауға тиіс екеңдігін бұның алдында айтып кеткен 
бшіатьшбыз. Бұл бір жағьшан кәсіпорьпідар мен уйымдар үшін 
ақшаларынын қозғалысьш бақьотаудың маңызды әдісі больш 
табьшады жэне онын мынадай арпгықшьшьштары да бар:

• Ацшсшарыпыц түгелдігіне, сацталуына банк мекемесі 
толыгымен жауап береді.

• Баик мекемесініц тарапынан ацшалардыц жеке есебі 
жүргізшеді.

• Бұлжердесақталатын акшалардыцұрлануцауті (мүмкіндігі) 
кэсіпорындар мен ұііымдардыц өзмде сацталатын ацціага
цараганда төмен.
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8<тарау Дё БІІГОІМЫҢ БОРЫШТІК’ 
БСёБІ (ІЛ Ы ІІШ  г іііс т і  
ІІІОГГЛГ)

I Дебиторлық борыштар есебін
А * үиымдастыру

Кәсіпорындар мен ұйымдардың басқа заңды немесе жеке 
тұлгалардан оларға сатқан тауаряары, көрсеткен кызметтері, 
сондай-ак аванс ретінде алдын ала төлеген төлемдері ұшш 
алашақ борыштары -  Дебиторлық борыштар (Алынуга ттсті 
шоттар) деп аталады Осы кәсіпорындар мен ұйымдарға 
берешек борышы бар заңды жоие жске тұлғалар дебиторлар болып 
табылады. Отелетін (алынатын) уакытына қарай алынуға тиісті 
дебиторлық борыштар агымдағы алынута тиісті борыштар және 
ұзақ мерзімді алынуга тиісті борыштар больш екіге белінеді. 
Бұ,і борыштардыц есебі «Алынуга тиісті шоттар» бөлімінің шот- 
тарында есептеледі.

Есеп беретін уакыттан кейінгі бір жыл ішінде алынатын 
(өтелінетін) дебиторлык борыштар ағымдагы акгивтер қатарында 
есептеледі. Олардың қатарына жататыңдар.

• агымдагы акгивтерді сатып алуға төленген аванстық (алдын 
ала төленген) толем.

■ тапсырылған (берілген) шоттар бойынша алынуга тиісті 
борыштар;

• вексельдер бойьшша алынуға тиісті борыштар;
• негізгі ұйымдар мсн оның еншілес серіктестігі арасьш- 

дағы турлі операңиялар негізінде туындаған дебиторлық 
борыштар;

■ ұйымның лауазымды адамдарының (тұлғаларыныц) де- 
биторлық борышы;

• басқадай дебиторлық борыштар
Кэсіпорынның балансындағы алынған вексель деп аталатын 

бабындағы сома бас а заңды немесе жеке тұлғалардың ұйымға 
вексель бойынша шлеигін ресми берешегі болып есептелінеді.
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Алынуға тиісті шоттар бойынша борыгатар (дебиторлық борыш- 
тар) иелік ету қукығымен коса, заңды қуқыгымен байланысты 
актив болып саналады Қорытындылап айтатын болсақ «деби- 
торлыц борыш» дегеніміз, бул — иелік ету қуқығьш қосқандағы 
заңды құқықтармен байланысты активте қамтылған алдағы 
уақыттағы экономикалық тиімдшік.

Үйымнъщ қаржы жағдайын сипаттайтын көрсеткіштердің 
қатарына дебиторлық борыштардьщ айналымы жатады, Яғни 
дебитолық борыштардың есептелген уақыты мен өтелу уакьіты- 
ның арасындағы мерзім күндерінің саны. Vйымның дебиторлык 
борышыоғаңбайланыстыкірісганылғанжағдайдағанаанықталады. 
Дебиторлық борыштар сатылған өнімдер мен тауарлардың қүны- 
нан баға жеңілдіктерін (скидки) жэне қайтарылган тауарлардың 
қү.нын алып тастағандағы калдық сома бойынша есептеледі. Бір 
жылдам астам уақыт бойы альшбаған дебиторлық борыштар ¥зак 
мерзімді дебиторлық борыштар» болып есептеледі. Дебиторлық 
борыштардың пайда болган (есептелшгең) уақыты мен өтелу 
уақытыньщ арасьшдагы мерзімге байланысты пайыздар бойынша 
кіріс көп жағдайларда ескерілмейді Кәсіпорындар өздерінің 
тауарларын сатқанда кейде сатып алушыларға баға жеңілдіктерін 
береді. Үйымдардың мүндай қадамга баруының басты себебі 
сатып алушьшарды кызықгыру арқылы сатылатьш тауарларьшын 
көлемін арттыру болып табылады. Сонымен қатар баға жеңіл- 
дікгерін (скидки) пайдалану үйымның күмэнді борыштарьшың 
сомасын кыеқартуға үлкен әсер етеді. Халыкаралық тәжірибеде 
бага шеңілдіктері (скидки) терминімен (сөзімен) бірге сауда 
жецглдігі термині (сөзі) қатар қолданылады. Өз экономикасын 
нарықгық жолмен жүргізіп келе жатқан елдердегі үйымдар сауда 
жеңілдігін тауарларды сатудағы жарнама ретінде пайдаланады. 
Үйымдардыц сауда жеңілдігін қолдануының мақсаты баға же- 
ңілдіктерін (скидки) пайдалангандағы жағдаймен бірдей деп 
айтуға болады.

Кейбір жағдайларда сапасының төмендігінен немесе
тауарлардың ақау болу себебінен сатылған тауарларды қайтаруга 
тура келеді. Мүндай тауарларды қайтарып алу сатуіпы үйымдар



үшін тиімсіз болады. Сондықтан да кэсіпорын сатып алушы заң- 
ды немесе жеке тұлғаның осы тауарлар бойынша борыш 
сомаларының мөлшерін кысқарту тура.лы талабын қабылдауға 
келісуіне тура келеді. Әрине аталған жеңілдисгі жасау ұйымның 
келіптусуге(алынуға)тиістітабыстарыныңкөлеміназайтатындығы 
сөзсіз. Бул жағдайда ұйымның бухгалтериясында жасалынған 
женілдік сомасына:

Д-т: Бага шегерімі — шоты
К-т; Алынуға тиісті борыштар — шоты
гүріндегі бухгалтерлік жазуы жазьшады.
Егер сатылған тауар ұйымға қайтарылған болса, ол үшін 

жазылатын бухгалтерлік жазу мына түрде бейнеленеді:
Д-т: Сатылған тауарлардьщ қайтарылымы -  шогы 
К-т: Алынуга тиісті борыштар -  шоты
Кә с іпорындар дың бухгалтериясы дебиторлық борыштар

есебін жүргізу барысында мына төмеқде аталған құжаттарды 
(есептік тіркелімдерді) қолданады:

нөмірі 7 Журнал-ордер -  «Жұмысшылар мен басқа да тұл- 
ідлардьщ борышы» деп аталатын шотыньщ кредпті бойынша;

нөмірі 8 Ж урнал-ордер- «Алынугатиюті қосылган құн салығы, 
«Есептелген пайыздар», «Басқадай дебиторлық борыштар» жэне 
«Берілген аванстар» деп аталатьш шоттардың кредиті бойынша;

нөмірі 9 Журнал-ордерге қосымша тізімдеме -  «Берілген 
аванстар» шотының дебиті бойынша;

нөмірі 10 Журнал-ордер -  «Күдікті қарыздар бойынша ре- 
зерв», «Алдагы кезең шыгындары» шоттарының несие (кредиті) 
бойынша;

нөмірі 11 Журнал-ордер -  «Сатып алушылар және тапсырыс 
берушілердің борышы» шотының жэне «Еншілес (тэуелді) 
серіктестіктердің дебиторлық борышы» шотьшың кредиті 
бойынша жүргізіледі.

Сатып алушылар мен тапсырыс берушілер жэне басқадай 
дебиторлармен есеп айырысудың есебі бойынша жоғарыда 
эталып өткен тіркелімдерден басқа дебиторлық борыштардың
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есебіне талдамалық ессптің карточкалары, ажырату парақшалары 
(қағаздарын), бухгалтерлік аньгқтамалары жэне тағы да баска 
тіркелімдер (құжаттар) қолданылады. Жалпы есеп тіркелімдерін 
толтыру шаруашылык операцияларының мазмұнын сипаттай- 
гын бухгалтерлік жазулардың жиынтығын анықтау үшін керек. 
Халыкаральщ бухгалтерлік есеп стандартында (сонын ішінде 
Америка Қүрама Штаттарының бухгалтерлік есеп стандартында) 
үйымның бухгалтерлік есеп жүмысын жүргізу барысында 
қолданатын барлық бланкілері үшш міндепі ортақ есеп беру 
формалары қарастырылмаған. Есеп нысаньш таңдау қүкыгы 
толығымен бас бухгалтердщ қүзырында, яғни ол алгашқы 
қүжаттарды топтастырудың ең қарапайым әдісін тандап, шоттар 
корреспонденциясын жүргізуге міндетті. Шоггарга келетін 
болсақ, олар негізгі есеп тіркелімдерінде үнемі қатысатын, 
эпизодтық болып бөлінеді жэне олар басқадай операцияларда 
колданылады. Дебиторлық борыштар шоггарында есептелетін 
сомалардын дүрыстыгы мен олардың толықтыгьш бақылау ушш 
түтендеу жүргізілуі қажет, ол қүжаттар бойынша шоттарды кор- 
респонденцияланатын шоттармен салыстыру арқылы жүргізіледі. 
Мүндағы басты мақсат -  әрбір шоттағы сомалардың сәйкестігі 
мен цұрыстығын, толыкдығын анықгау болып табьілады. Деби- 
торлық борышты есептеудегі басты мәселе саггу мерзімін аныктау 
болып табылады. яғни сатып алу7шыларға тиеліп жіберілген 
немесе жөнелтілген тауарлардың (жүмыстар, қызметтср) қашан 
сатьшғанын тануында. Бухгалтерлік есептін көзқарасымен 
қарағанда, тауарлардың тиелуі мен сатып алушыға қаржьшык 
жэне есеп айырысу құжаттарының үсыньшуы, тауарлардың 
сатылғандығы деп танылады.

Дебиторлық борыштар келесідей бөлімдерден түрады:
«Сатып-шгушылар мен тапсьірыс берушіпердіц борышы».
«Күдікті қарыздар бойынша резервтер».
«Еншічес (тэуелдг) серіктестіктердіц дебиторльщ борышы».
«Басцадай дебиторлыц борыштар».
«Алдагы кезец шыгындары».
«Берілген аванстар».
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Яғни осы жоғарыда аталған баптар бойынша кэсіпорындар 
мен үйымдардың баска заңды немесе жеке тудғалардан алашақ 
сомалары дебиторлық борыш болып табылады.

о  /у Сатып алушылар мен тапсырыс 
0 « !»• берушілер борышының есебі

Кэсіпорындар мен ұйымдардың «Сатып алушылар мен 
тапсырыс бсрушілердщ борышы» деп аталатын бөлім шоттары 
сатып алушылар мен тапсырыс берушілердің осы кэсіпорынға 
деген эр түрлі қарыздары жайлы ақпараттарды қорытындылау 
үшін арналған. Аталған бөлімде келесідей шотгар қаралған:

«Алыиуга тиісті шотптар»,
«Алыпган вексельдер».
«Сатып алушылар мен тапсырьгс берушілердіц өзге де 

борышптры».
Бүлар акгивті шот болып табылады. Сондыктан да бұл 

шоттардың дебитіңде борыштың сомасы жазылса, ал кредитінде 
борыштың азаюы көрсетшеді. Алынуға тиісті шоттар (дебиторльщ 
борыштар шоты) сатып алушы заңды немесе жеке түпғалардың 
сатып алған тауарлары, сондай-ақ кәсіпорынның оларға кәрсеткен 
қызметі үшін карыз сомаларын білдіреді.

«Алынуғатиісті шоттар» депаталатын шоттатиеліпжіберілген 
өнімдер (тауарлар), атқарылған жүмыстары мен көрсетілген 
қызметі'ері үшін сатып алушылар мен тапсырыс берушілердің банк 
мекемесі қабылдаған есеп айырысу қүжаттары бойынша төлеуге 
тиісті сомасы есептеледі Жалпы «Алынуға тиісті шоттар» шотын 
сипаттай келе олардың кысқа мерзімді активтер екендігін және 
олардың сату нәтижесінде пайда болатындыгын аңгаруға болады. 
Сондыктан оларды кейбір уақыттарда «саудалық міндеттемелер» 
деп те атайды. Олар тауарларды несиеге сату кезінде де пайда 
болады. Міндеттемелердің өтелу (орықдалу) көздеріне басқадай 
нүсқаулар болмаган жагдайда, оларды сатудан алынды деп санайды. 
Халықаралық тэжірибеде кез келген адамға тауарларды несиеге 
сату кең көлемде етек алған, сонымен бірге сатьш алушылар үшін
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сатып алган тауарларының төлемін бір немесе бірнеше айдан кейін
төлеу (өтеу) құқығы да берілгең. Мүндай несиені коммерциялық 
несие деп те атайды. Гауарларды несиеге сататын фирмалар, 
сатып алушының шотты тиісті уақьггында төлу қабілеттілііт бар 
болатындыгына бақылау шараларың жүргізулері қажет. Сол үшің 
әрбір ұйымдарда несиелік белімдер жұмыс істейді. Бүл бөлімдер 
арқылы, жеке жэне занды гүлғалардың немесе компаниялардың 
қаржылық жағдайларын білуге, сатып алушыга тауарды несиеге 
сатута немесе бермеу жайлы мэселені шешуге керекті ақпа- 
раттарды білуге болады, сонымен қатар тауарпар сатушыньщ ар- 
наулы ақпараттың несиелік бюролар арқьшы да клиент жайлы 
басқадай мәліметтер алуға мүмкіндігі бар. Осындай несиелік 
ақпарат бөлімдерінің мәліметтері бойынша да несиеге тауарларды 
сату, сатпау жайлы шешімдер қабьшданады. Несиелік бөлім төлем 
сомасьш үсынуды, несие көлемін шектеуді жэне сатып алушылар 
мен тапсьфыс берушілерден несиені уактылы өтеуді қамтамасыз 
ететін белгілі бір қаражаттарды талап етуі мүмкін. Осыған орай 
кәсіпорьшдар мен үйымдардың таңдап алынған ережелері мен 
негізгі қағидалары есеп саясатыңда атап көрсету і кажет. Бүл шотта 
сатылган материалдық емес активтер, негізгі қүралдар, бағалы 
кағаздар жэне тағы да басқа дебиторлық борыштар есептеледі.

«Сатып алушылар мен тапсырыс берушілердің боры- 
шы» шоттарына қатысты бухгалтерлік есепте мьшадай кор- 
респонденциялар жазьшады:

Мысалы: сатып алушылар мен тапсырыс берушілерге 300000 
(үш жүз мың) теңгенің дайын өнімдері 500000 (бес жүз мьщ) 
теңі е̂ге саггылды (соның ішіндс 80000 (сексен мың) теңге ҚҚС 
сомасы).

Сатьшған тауарлардың өзіңцік қүнына:
Д-т: Сатылған дайын әнімдердің
өзіндік қүны 300000 тг.
К-т; Дайын өнімдер 300000 тг.
Сатылған тауарлардан алынатын сомага:
Д-т: Алынуға тиісті борыштар шоты 420000 тг.
К-т: Дайын өнімдерді сатудан альшатьш
табыс шоты 420000 тг.
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Сатылған тауарлар ушін есептелген ҚҚС сомасына:
Д-т: Алынуға тиісті борыштар шоты 80000 тг.
К-т: Қосылған кұн салыгы сомасы 80000 тг.
Сатылған тауарлар үшін алынатын сома кешп түскенде:
Д-т Ақшалар шоты 500000 тг.
К-т Аіынуға тиісті борышгар шоты 500000 гг.
Жоғарыдағы екі жақты жазудан көріп отырғанымыздай 

кэсіпорындар мен үйымдардың сатқан (тиеп жіберген) тауарлары, 
атқарган жүмыстары мен көрсеткен кьізметтеріне байланысты 
қосылған күн салығы есептелгенде «Алынуға тиісті борыштар» 
шоты дебиттелінш, «Қосылідн қүн салығы» шоты кредитгелінеді.

Ап сатылган материалдық емес акгивтер, негізті кұралдар, 
багалы қағаздар бойынша дебиторлық борыштардың пайда бол- 
уына «Алынуга тиісті борыштар (шоттар)», «Алынған вексельдер», 
«Сатьш алушылар мен тапсырыс берушілердің өзге де борыштары» 
деп атаіатын шоггардың тиістілері дебиггелшіп, оған сэйкес 
«Материалдық емес активтердщ есептен шыгарылуынан алынатын 
кіріс», «Негізгі күралдарың есептен шығарылуынан алынатын 
кіріс» жэне «Бағалы қағаздардың есепген шыгарылуынан алына- 
тын кіріс» деп аталатын шоттардың тиістілері кредиттелінеді.

Сатылған материалдык емес активтер, негізгі қүралдар, багалы 
қағаздар бойынша қосылган құн сшіығы есептелінгенде «Алынуға 
тиісті борыштар», «Алынған вексельдер», «Сатып алушылар 
мен тапсырыс берушшердің өзге де борыштары» деп аталатын 
шотгардьщ тиістілері дебитгелшіп, «Қосылған күн салыгы» шоты 
кредиттелінеді.

Шетелдік вашотада сатып алушылар мен тапсырыс бе- 
рушілердің тиімді баға айырмашылыктарыньщ пайда болуына 
«Алынуға тиісті борьшітар», «Алынған вексельдер», «Сатып 
алушылар мен тапсырыс берушілердің өзге де борыштары» 
деп аталатын шоттардың тиістілері дебиттелініп, «Бағамдық 
айырмашылыктан алынатын кіріс» шоты кредиттелІнеді,

Аіынуға тиісті айыппұлдардың, өсімакылардың сомаларына 
«Апынуға тиісті борыштар», «Алынган вексельдер», «Сатып 
алушылар мен тапсырыс берушілердің өзге де борыштары» деп 
аталатьш шоттардың тиістілері, «Негізгі емес қызметтсн алынған 
басқадай кірістер» шоты кредиттелінеді.



8-тирау. Дебиторлық борыштар есебі.. ♦ 1 4 7

Сатып алушылардан оларга саггылған өнім, тауар және 
атқарылган жүмыстар мен көрсетілген кызметтер үшін төлемдер 
келіп түскенде «Акшалар» бөлімінің тиісті шоттары дебиттелшіп, 
«Сатып алушылар мен тапсырыс берушілердің борыштары» деп 
аталатын бөлім шогтарьшың тиістілері кредиттслшеді.

Сатылған тауарлар мен дайын енімдер әр түрлі себептермен 
кейін қайтарылгаң жағдайда «Сатылғаң тауарлардың қайтарылуы» 
деп аталатын шот дебиттелІнш, «Сатып алушылар мен тапсырыс 
берушілердің борыштары» деп аталатын бөлім шоггарының 
тиістілері кредитгелінеді.

Кейін кайтарылған тауарларға жасалған сату жэне баға 
шегерімдерінің сомасына «Сату- шегерімі» немесе «Баға шегерімі» 
шоттардың тиістілері дебиттелініп, «Алынуға т и і с т і  борыпггар», 
«Алынган вексельдер», «Сатып алушылар мен тапсырыс беру- 
шілердің өзге де борыштары» деп аталатын шоттардьщ тиістілері 
кредиттелінеді.

Қайтарылган тауарлар мен өнімдерге (жұмыстар мен 
қызметтерге) есептелінген қосылган құн салығы сомасы «Алынуға 
тиісті борыштар», «Аіынған вексельдер», «Сатьш алушьшар 
мен тапсырыс берушілердіц өзге де борьшітары» деп аталатын 
шоттардың тиістілерінің дебитше, «Қосьшган құн салыгы» шопың 
кредитіне жазылып сторно етіледі (алып тасталады).

Сатып алушылар жэне тапсырыс берушшермен есеп айырысу 
операциялары арнаулы тізімдемелерде есептеліп, онда саггьшған 
айналымнан тьгс акгивтер, қаржылык инвестициялар, тауарлык- 
материалдық корлар бойынша шот фаюуралары немесе басқадай 
есеп айырысу кұжаттары жинақталып, топтастырылып бөлек 
корсетіледі. Тізімдемелердегі жазулар -  шоттар, фактуралар немесе 
олардың орньша қолданьшагын басқадай қүжаггар негізінде ак- 
тивтердің топтары бойынша жазьшады. Тізімдеменіц бағандарында 
прафасында) сатып алушылар (тапсырыс берушілер) бойьшша ай 
басындағы қалдықгар көшіріледі және бұйымдардың аттары немесе 
топтары бойынша сатылган акгивтердщ сандық мәліметтері көр- 
сетіпеді. «Сатып алушылар мен тапсырыс берушілердің борышы» 
шотының бөлімше шогтарының кредиті бойынша операциялардың 
есебі ушін №11 Журнал-ордер қолданылады



Тауарларды сату мен сатып алу кезіндегі барлық қазынастар, 
жеткізу келісімдері, консигнацня жайлы келісімдер мен сату және 
сатып алу келісімдері, сондай-ақ келісімшарттарымен жэне тағы 
да басқа құжаттар қүқықгық ресімделуі қажет. Келісімнің жэңе 
соған сэйкес есептің басты объектісі «тауар» болыи габылады 
Сондықган келісімшартга тауарлардың сипаттамасы толығымсн 
көрсетіліп, оның бағасы мен келісілген жалпы қүны аталып 
өтуі қажет. Келісім бағалары тұрақгы, тұрақсыз жэне бекітілген 
(фиксированный) болып көрсетілуі мүмкін.

Түрақгы баға келісімшартга көрсетіліп, тауарларды төлеу 
кезінде қадағаланады және өзгерістерге үшырамайды. Инфляция 
жагдайыңда (акшанын қүнсыздануы), эсіресе келІсімшартқа қол 
кою мен тауарды жеткізу арасындагы уақыт айырмашылығына 
байланысты сатушы теңгені арадагы есеп айырысуга түрақты 
пайдаланғанжағдайдатеңге қүньшың (батамының) өзгеруіне байла- 
нысты тиімсіз (қиын) жагдайға тап болуы мүмкін. Сондықган 
кел ісуші жактар бағанытүрақіъі ваяютатүрінде б елгілеуге тырыс ады. 
Бүл жағдайда тауардың жалпы валюталық сомасы анықгалады және 
теңгедеп валюталық эквивалентті қайта санау тэртібі мен бағамы 
белгіленеді. Әр түрлі баяктердегі бағамдар эр түрлі болғандықган, 
багам тауардың жеткізілген күніне, болмаса белгілі бір банктегі 
оның төлемі жүргізілген күніне тандап алыщъі мүмкін. Осындай 
кезде саггушы үшін тауардың белгілі бір сомасының немесе 100% 
сомасының төленгендігі тиімді болады.

Түрақсыз баға келісімшартқа отыру барысында түрақты 
баганы анықтау қиын болған жағдайда белгіленеді.

Мысалы: бағаға эсер ететін факторлар жиі өзгерген уақытга 
(кезде). Бүл жагдайда базистік (бастапкы) багасы белгіленіп, оны 
есептеудің эдістері менжагдайлары қарастырылады. Келісімшаргта 
қосылган күн салығы көрсетілмейді, алайда шот-фактуфада 
салықгың бүл түрінІң бодуы міндетті. Келісімшарттың басты 
элементі ретінде қаржылық жагдай саналады. Қаржылық жағдай 
есептеудің түрлерін, тәсілдері мен нысандарын анықтайды.

Кейбір жағдайларда жабдықгаушы сатып алушыға тиеліп 
жіберілген тауарлары үшін вексель алуы мүмкін. Алынган вексель 
анықгалған мерзім ішінде белгіленген соманы төлеу бойынша 
жазбаша міңдеттемені бйідіреді.
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Вексель дегенімһ — оның иесшің белгіленген мерзім, яғни 
уакыт біткен соң борышкердщ ақша төлеуін талап ететш кұқыіын 
куэландыратьш жазбаша борыштық міндеттемесі. Сатып алу жэне 
сату объектісі, сондай-ак капиталды қысқа мерзімді инвестиция- 
лау күралы бола отырып, вексель багалы қағаздардың ерекше бір 
түрі ретінде кызмет етеді.

Вексель белгіленген қатал нысакында жазылған жазбаша 
борышкорлық міндеггеме болып саналады. Вексель өзшің иесше 
міндетгеменің мерзімі өгкеннен кейін немесе мерзімінен бұрын 
вексельде көрсетілген соманы төлеуді талап етуге даусьв құқық 
береді. Вексельді толтырушы, яғни ол вексель бойынша төлем 
жүрпзуге міндет алған заңды немесе жеке тұлға вексель беруші 
деп аталады. Ал вексель бойынша төлем алушы тұлға ремитент 
больш табылады. Векселъдің жалпы түрін мына төмендегі су- 
ретген керуге болады;

В Е К С  Е Л Ь
100000 (жуз мыц) тецее 25.03.2004 жыл ,

Төленуге тиісті сома мйлшері Вексельдін бериген уакьпы
«ККК» фирмасы 

Вексель бойынша акша алушы ұйымкың аты
13. 12. 2004 жыл 
телецу мерзімі 4

«Н¥Р» акционерлік қоғамы •
Вексель беруші ұйыдшың аты

Нерхіін________   МО
тиісті адалідардың қолдары жэне ұйымнын мөр тадбасы

Егер вексель бойынша есеп айырысу бір жьш мерзім 
аралығында (ішіңде) жүргізілетін болса, ремитент алынған век- 
сельді баланстъш актив бөлімінің өтімділігі жоғары акгивтер 
баоьшда көрсетуі керек. Соған сәйкес вексель беруші осы соманы 
өз балансының қысқа мерзімді міндеттемелер бөліміндегі беріл- 
ген вексельдер бабында көрсетеді. Вексельдің өтелу мерзімі болып 
вексель бойынша телем жүргізілетін уақыт алынады, яғни вексель 
Кызметінщ аяқталатын уақыты есептелінеді. Әдетте вексельдер



пайдаланылуы барысында бір немесе бірнеші міндетті орындай- 
ды. Бүндай міндеттерге мыналарды жатқызуға болады:

• дебиторлық қарыздың өтелу мерзімін белгілі бір уақытқа 
үзарту;

• шот-фактураға немесе басқа да күжатгарға қарағанда 
дебиторлық қарыздарды нақгы дэлелдеу;

• пайыз түрінде төлем алу үшін негіз;
• айналымга жіберілу мүмкіндігі.
Бухгалтерлік есепте вексельдер сатылған, вексельге 

айырбасталган тауарлар жзне қызмепггердің нарықтық қүны- 
мен, ақшалай баламасымен немесе барлық ақшалай төлемдердің 
ағымдагы (дисконтталған) күнымен есепгелінеді. Жалпы сомасы 
дегеніміз бүл пайыз (процент) есептелінетін сома болып табылады. 
Ал вексель бойынша алынған төлемнін осы жалпы сомадан артыгы 
пайыз сомасы болып есептелінеді. Вексельдің атаулы қүны 
вексельде көрсетілген пайыз сомаларын қоспағандағы вексель 
айналымы мерзімінің соңындағы төленуге тиісті ақшалардың 
сомасы болып габылады.

Жасалу үлгісі және қолданылуы бойынша вексельдер жәй 
және аударылмалы деп аталатың екі түрге бөлінеді .

Жай вексель дегентһ  төлем мерзімі келген кезде вексель 
үстаушыга белгіленген сомада акша телеуді вексельді беруші 
өзіне ешқандай шарт қоймай-ақ міндеггейтін қүжат больш табы- 
лады, ягни қарапайым тілмен айтқанда вексель берушінің век- 
сель алушыға ақшалай тшіем жасауға міндеттемесін білдіреді. 
Жай вексель борышкердің (қарызкердің) жазбаша міндеттемесі 
больш саналады. Вексельде окың берілген уакыты, борышкерлік 
міндеттеменің сомасы, төленетін мерзімі мен орны, төлем төлеуге 
тиісті кредитордың агы керсетіліп, борышкердің, яғни вексель 
берушінің қолы қойылуы керек.

Айналым үдерісі кезінде вексель бір адамнан екінші адамға 
ариайы тіркеліп жазылғаннан кейін ғана беріледі. Табыстау жаз- 
басы вексельдің теріс жағында немесе қосымша парағында жазы- 
лады.

Аударылмалы вексель — (тратга) кредитордың (транссангтың) 
қарызкерге (трассатқа) белгілі бір соманы үшінші занды түлғаға 
немесе жеке түлгага (ремитенпгке) төлеу жайлы жазбаша өкімі
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болып саналады. Яғни онын жәй вексельден ерекшелігі, ауда- 
рылмалы вексельде вексель ұстаушының төлеушіге вексельде 
көрсетідген акша сомасын үшінші бір адамға эммтентке төлеу ту- 
ралы жазбаша бұйрыгын бере алады.

Вексеяьдерді сонымен қатар пайыздық және пайызсыздық 
деп екіге бөлуте болады.

Пайыздыц вексельдердің атаулы құнында төленетін пайыз 
сомасы өз алдына болек көрсетіледі.

Паііызсыздьщ вексельдерде пайыздық сома өз алдына 
бөлек көрсетілмейді, бірақ ол вексельдің жалпы сомасында 
қарастыры л ад ы.

Вексельдер өздерінің түрлері бойынша коммерциялық, 
қаржьшық жэне қазьшалық болып үш түрге бөлінеді.

Коммерцнялъщ векселъдер өнім өндіруші кэсіпорындар мен 
ұйььмдарға ол өнімді тұтынушы, яғни сатып алушы кәсіпорындар 
мен ұйымдардың төлем жасау мерзімінің кешіктірілу себебіне бай- 
ланысты беретін коммерциялык несиесі ретінде ресімделеді.

Қаржылық вексельдер арқылы тауарлық келісімшарттарға 
жатпайтын эр тү?рлі банктер арасындагы борышкерлік қатынастар 
ресімделеді.

Қазыналыц векселъдер мемлекеттік қазыналык міндетгемеге 
жатады. Олар мемлекеттің ішкі қарыздарын өтеуіне байланысты 
шығарылады. Қазыналық вексельдер негізінен дисконтымен бірге 
номиңалынан шегерім жасауды қоса алғандағы бағасы бойынша 
банктерге жэне басқа да кзсіпорыңдар мен ұйымдарға сатыла- 
ды. Ал оларды кері қарай сатып алу толық атаулы құны бойынша 
жүргізіледі. Қазыналық вексельдер иелерінің табысын атаулыжәне 
сату бағасы арасындағы айырмашылық құрайды. Жалпы алғанда 
қазыналық вексельдер банктер үшін қыека мерзімге капитал салу 
нысаны болып табылады. Олар банк арқылы ақша рыногында пай- 
даланылады.

Вексельдер эмитенттер бойынша: 
цазынашылыц және жекеше.
Төлем түрі бойынша: 
жай жзне аударылмалы.
Төлем кепілдігінің барлыгына қарай: 
цамтамасыз етілген жэне цамтамасыз етілмеген.



Төлеу тэртібі бойынша:
мерзшділік вексель жэне үсынуіиылыц вексель болып боліпеді.
Вексельдерді толтыру мен ресімдеу белгіленген ережені 

сақтауды керек етеді. Күжатта міндетгі түрде вексельдік таңба 
ягни вексель деген жазу жазылып, оның үсынылған к\ні мен 
орны (жері), вексельдің сомасы, пайызы, төлеу мерзімі көрсетілуі 
кажет. Аударылмалы вексельді трассат (борышкер) акцептеу 
керек, ондай болмаған жағдайда трассанпың вексель бойынша 
ешкандай міңдеттемесі болмайды. Вексель берілген уақытынан 
бастап төлеу мерзіміне дейін жабдыктаушының иелігшде болуы, 
тауарға төлем төлеу үшін басқа занды түлгага немесе жеке түлгага 
берілуі немесе банк мекемесінен несие ал> үшін пайдаланылуы 
мүмкін. Вексельдің маңызды деректемесі (реквизиті) больш төлем 
мерзімі санальшады. Кәсіпорындар мен үйым.дардьш бухгалтерия 
кызметкерлері вексель бойынша төлем мерзімдерінің сақталуын 
қадагалап оны бақылап отыруы кажет. Вексельмен есеп айырысу 
есебі арнайы «Алынған вексельдер» шотында жүргізіледі. Бүл шот- 
та сатушылардың сатып алушылар жэне тапсырыс беруштермен 
арадағы олардан алынған вексельдер бойынша есеп айырысу опе- 
рациялары жайлы акпараттар жинақталады.

Сатылған тауарлар мен дайын өнімдер үшін вексельдер 
алынғанда:

Д-т: Алынган вексельдер шоты
К-т: Алынуға тиісті борыштар шоты
Ал вексель бойынша сатып алушылардың борыштарының 

жабылуына, яғни ақша келіп түскен мерзімінде (пайызсыз):
Д-т: Ақшаларшоты
К-т: Алынган вексельдер шоты түріндегі бухгалтерлік жазуы 

жазьыады.
Айта кететін бір жағдай көлггеген уакыттарда вексельде 

көрсетілген сома бойынша пайыз мөлшері жылдық мерзімге 
негізделеді. Мысалы: 500000 (бес жүз мың) теңгеге алты айга век- 
сель әлынып және оған қоса жылдық 5 (бес) пайыз көлемінде төлем 
төлеу көрсетілген болды деп есептейік. Осы жагдайда біздің вексель 
бойынша алуға тиісті сомамыздың мөлшері былай есептелінеді:
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Егер осы сомадағы вексель алты айға емес тхэғыз айға жазылып
берілген жағдайда алын>та тиісті сома мына санға тең болады;

500000+500000х5%х9/12=500000+18750=518750 теңге.

Жоғарыда карастьфылған мысалымыз бойынша бухгалтерлік 
жазуларымыз келесідей түрде жазьтады;

А) вексель алынғанда
Д-т; Алынган вексельдер шоты 500000 тт.
К-т: Алынуға тиісті борыштар шоты 500000 тг,
Ә) вексель бойынша сатып алушылардьщ борыштары 

есептелген пайыз сомасымен бірге өтелгенде
Д-т; Ақшалар шоты 512500 тг,
К-т: Алынған вексельдер шоты 500000 тг.
К-т. Пайыз бойынша кірістер шоты 12500 тг.

Сатып алушылар мен тапсырыс берушілердің 
борыштары шоты бойынша жүргізілетін операцишіар

№
Огіерациялар

мазмұны
Дебипе-
лстін шопг

Кредитте-
летін шот

1 2 3 4

1
Тиеп жіберілген тауарға, өңімге, көрсегілгсн 
қызметке есептелінгсн сатып алушы, тапсьфыс
берушілердіп борьппы

301 701

2
Гиеп жіберілген тауарға. өнімге, көрсетілген 
қызмегке ссептелінген қосылган құн салық
сомасы

301 633

3
Борыш сомасы бүрын алынған ананс
сомасыиан шсгерідді

661-662 ЗОІ

4
Сатып алушы жэне тапсырыс берушілердсн 
есеп айырысу шотына келіп түскен сома

441 301

5
Сатып алушы жэне тапсырыс берушілердің 
борышы олардың кредиторлык қарылы 
есебшен етелііщ!

641-643,
687

301

6 Сатылган (тиеп жібері.ігсн) тауар, өнш, 
корсетілген қызмет үшін алынған вексель

302 301,
321-323

7 Сатып алушы жэне тапсырыс берушілер 
берген векссльдері үшін борыштарын толеді

441 302
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Сатып алушылар мен тапеырыс беруші заңды және жеке 
түлғалардьщ төлем қабшетгілігін аныкгау жүйесін қаншалықты 
арттырғанмен, оларға иесиеге сатылған тауарлар иемесе көрсетш- 
ген қызмеі үшін уақтьшы есеп айырыспай немесе алынуға тиісті 
сомалардын бір бөлігі ғана өтеліп, калған болігінің алыңбай қалуы 
іс-тэжірибеде әрдайым кездесіп отырады. Мүндай жағдайлардың 
алғашкы нысандары болып борышкер кәсіпорындар мен 
үйымдардың банкрот болып қалуы немесе ол кэсіпорындар мен 
үйымдардың таратъшуы, сондай-ақ борышты талап ету мерзімінің 
өтіп кетуі табылады. Сатып алушылардың келісімшартқа сэйкес 
белгіленген мерзімдс төлемеген шопары «күмәнді қарыздар» деп 
аталады. КүмэндІ қарыздарга -  уакытьшда төленбеген, жабьш- 
маган жэне детиісті кепілдікпен камтамасыз етілмеген дебиторлык 
борыштар жатады. Қазақстан Республикасының заңына сэйкес 
талап ету мерзімі өтіп кеткен дебиторлық берешек күмәнді қарыз 
болып саналынады. Өтелу-өтелмеуі белгісіз, күмэн тудыратын 
борыштарды есептен шығарудың екі тэсііі бар. Біріншісі -  тікелей 
ссептен шыгару эдісі, мүнда шыгындар нақты шопарды үмітсіз 
деп таиығаннан кейш гана тікелей есептен шыгарылады. Екіншісі 
-  резервтік эдіс, бүл жағдайда шыгындар алдын ала қарасты- 
рылган тэсІлмен есептеледі.

Т ікелей ссептен шығару әдісі бухгалтерлік есеп түргысьшан 
қсшайлы больш саналмайды. Әйікені ол кірістер мен шығындарды 
сәйкестілікке келтіре алмайды, яғни күмэнді борыштарды тауарлар 
жеткізілін гүсірііген немесе қызмепер көрсеіығсн сэтінде (кезде) 
емес, оның күдікгі дептаныдған есептікмезетінде ганашығындарға 
жатқызады. Кэсіпорындар мен үйымдар күмэнді карыздарға 
шығыңдардың есебінен резерв жасай алады. Күмэнді карыздар 
бойыншарезервгердінесебі«Күмәндіқарыздарбойьшшарезервтер» 
шотында жүргізіледі. Күмәнді қарыздар бойынша резервтер есеп 
беретш жылдың соңында жабдықтаушылар мен сатып алушылар 
арасындагы дебиторлық борышқа гүгеңдеу жүргізу нэтижесіне 
сүйене отырып жасалынады Азаматтық кодекспң 1-бөліміндегі
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178-бабына сэйкес борыштың өтелу мерзімінің жалгіы уақыты 
3 (үш) жыл болып белгшеңді. Үшжыл уақыт аралығында өтелмеген 
борыш күмәнді қарыздарға жасалгаи резерв сомасының есебінен 
есептен шығарылады.

Казақстан Республикасы заңына сэйкес талап ету мерзімі өтіп 
кеткен дебиторлык борыштар «үмітсіз қарыз» деп танылады. Ал 
үмітсіз қарыздар сомалары қүрылған күмәнді қарыз бойынша 
резерв есебінен есептен шыгарылады. Егер кэсіпорындар мен 
ұйымдар күдікті қарыз бойынша резерв қүрмаса жэне үмітсіз 
қарыздың айкындалу жагдайы пайда болса, онда бүл сома кезең 
шыгындарына жатқызылып есептен шығарылады. Сондай-ақ бүл 
сома қаржы-шаруашылық кызметінің нәтижесі гуралы есеп беруде 
көрсетілуі тиіс.

Егер сатып алушының дебиторлық қарызы үмітсіз қарыз 
ретінде есепгең шығарылып және ол осы есеп беретін кезеңде 
өтелсе, бухга,ітерлік есепте келесідей жазу жазылады (есептен 
шығару осы есеп беру кезеңінде жүргізьтсе):

Д-т: Кумэнді қарыздар бойынша резервтер шоты 
К-т: Алынута тиісті борыштар шоты
Бүрын есептен шығарылған де6итор,тық карыз сомасы есеп 

берудің келесі кезеңінде өтелсе, онда ол сома негізгі емес қызмет- 
теи түскен табыс есебінде танылады. Бүл жағдайда бухі алтерлік 
есеггге:

Д-т: Ақшалар шоты
К-т: Негізгі емес қызметтен алынатьш баскадай кірістер шоты 

түршде жазу жазылады,
«Күмәнді қарыздар бойынша резервтер» есебі №10 журнал- 

ордерде жүргізіледі. Кэсшорындар меи үйымдар өздерінің күдікгі 
деп есептеген борыштары үшін 100000 (жүз мьш) теңге көлемінде 
резерв қүрғанда мынадай корреспонденциялар жазылады:

Күдікті қарыздар бойынша қүрылған резерв сомасына;
Д-т: Жалпы экімшілік шығындар шоты 100000 тг.
К-т: Күмэнді қарыздар бойышиа
резервтер шоты 100000 тг.
-  Күдікті карыздар бойьшша құрылған резервтің есебінен 
80000 (сексен мың) тенге дебиторлык борыш есептен шы- 
ғарылғанда;
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Д-т: Күмәнді қарыздар бойынша
резервтер шоты 80000 тг.
К-т: Алынута тиісті борыштар 80000 тг
Артық жасальшған күдікті қарыздар резерв сомалары сторно 

етіледі. Кәсшорындар мен ұйымдар бүл жағдайда қызыл сиямен 
жазу арЕСЫлы алынып тасталады.

Д-т: Жалпы жэне әкімогшік
шыгындары шоты 20000 тг.
К-т: Күмәнді қарыздар бойынша
резервтер шоты 20000 тг.
Кэсіпорындар мен үйымдардың бухгалтерлік балансындагы

дебиторлық борыштар бабында, кэсіпорьшның дебиторлық 
борыштары сомасынан күдікті карыз бойынша қүрылған резерв 
сомасы алынып таетальш, калған айырма қалдыгының сомасы 
ғана корсетіледі.

Мысалы: «ККК» фирмасьшың дебиторлык қарызы 200000 
(екі жүз мың) теңге, ал күдікгі қарыздары бойьшша резерв сомасы 
50000 (елу мың) теңгені қүрайды деп есептейік Сонда каржылық 
есеп беру кезеңшде, күдікті қарыздары бойыкша резерв сомасы 
50000 (елу мың) теңге кезең шыгындары ретінде танылады да, 
«ККК» фирмасының бухгалтерлік балансьшда дебиторлық қарьіз 
сомасы 50000 (елу мың) теңгеге азайтылып 150000 (бір жүз елу 
мың) теңгеге (200000-50000) тең болады.

Кез келген кәсіпорындар мен үйымдарды алып қарасақ та 
олардың барлыгы да қай шотгардың төленбейтіндігін алдын 
ала болжап білуі мумкш емес. Дегенмен де қаржылық есеп 
беруі кезінде жыл бойы жүмсалғаң шыгындарды жабатын 
сомаларды аныктау қажет. Бүл уақыттағы бағалаудың салдарынан 
елеулі айырмаиіылықтардың да пайда болуы ыктимал, Жапшы 
хальгқаралық тәжірибеде күмэңді карыздарды багалау үшін 
мьшадай екі эдісі колданылады:

• несиеге сатудан алынатын таза табыстан есептелінген 
пайыз әдіа (ңаржы-ишруашылыц қызметі туралы есеп 
бсруде);
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• дебиторлыц царыздароы өтелу мерзімі бойыпша есептеу 
эдісі (бухгалтерлік баланстаЛ

Бұндағы бірінші атадған әдістің мақсатьі күмәнді деби- 
торлық борыштар нәтижесінде туындаған шығындарды дүрыс 
ссептеу болса, екінші эдістің мақсаты дебиторлық борыштың 
таза өзіндік құнын дүрыс есептеу болып табылады. Көптеген 
кәсіпорындар мен үйымдарда бүл эдістірдің екеуі де кеңінен 
қолданылады.

Жоғарыда аталған несиеге сатудан алынатьш таза табыстан 
есеіггелген пайыз эдісіне тоқталаггъш болсақ, бүл әдіс сэйкестік 
принциліне бағытталған. Мұнда күмэнді борыштардан шеккен 
накты шыгыңдар мен несиеге сатудан альгоатын таза табыстан 
есептелінген иайыз арасындағы қатьшастардыд орташа панызы 
тәжірибеге сүйене отырып есептеледі. Содан кейін бүл пайыз 
күмәнді қарыздар көлемін анықтау үшін есеп беру кезсңіндегі 
сатылған нақты өнімге колданылады.

Мысалы: «ККК» фирмасының 2004 жылгы көрсеткіштер»
— сатылған тауарларының көлемі 1000000 тп

сатылган тауарларьшың қайтарылғаны 50000 тг.
— сауда шегеріш 10000 тт.
— күмәнді қарыздар бойынша резерв 8000 тг.

• , •

Соңғы үш жылдағы «ККК» фирмасының күманді 
карьпдар бойынша шығыңдары:

Жылдар
Сатылған тауарла- 

рынын колсмі

Күт^энді карыздар 

бойынша шыгындары
I Іайыздар

2000 900000 29700 3,3
2001 930000 31500 3,38
2002 950000 36100 3,8

Барлыгы 2780000 97300 3,5

«ККК» фирмасының бухгалтері бүл жылдардағы күмэнді 
қарыздар бойынша пайыз мөлшері орта есеппен 3,5% деп есептей-



ді. Соған сәйкес 2004-жылгы «ККК» фирмасының күмэнді қарыз- 
дар сомасы былайша есептеледі:

(1000000-50000-10000) х 3,5% = 32900 тг.
Осы табылған күмэнді қарыздар сомасы бойынша «ККК» 

фирмасьшың бухгалгері есегтт і жыл соңында (2002 жыл) мынадай 
жазу жазады:

Д-т: Жалпы жэне әкімшілік шығындары 32900 тг.
К-т: Күмэңді қарыздар бойынша резерв 32900 тг.
Жоғарыдагы сандарды ескере отырып, 2004 жылдың 

каржылық есебінде кудікті карыздар бойынша резерв сомасы- 
ньщ 40900 (кырық мың тогыз жүз) теңгеге тең болатындығын 
білуімізге болады. Бүндағы 8000 (сегіз мың) теңге өткен жыл- 
дардагы ал ынбаган дебиторлық борыш жэне 32900 (отыз 
екі мың тогыз жүз) теңге есепті жылдағы сатылған тауарлар 
бойынша күмэнді карыздарға ж асалынған (болжам бойынша) 
резерв сомасы.

Ыегізінен несиеге сатудан алынатын таза табыстан есептелген 
пайыз эдісі бойынша эрдайым дебиторлык қарыздың таза өзіндік 
құнын есептеп огыру мүмкін емес. Бүл әдістің түжырымдама- 
лық негізі болып сәйкесгілік принципІ кызмет етеді. Өйткені 
күдікгі қарыз сатылым негізінде туындаған. Әдіс қолданылуы 
барысында өте қарапайымдылығымен жзңе тиімділігімен ерек- 
шеленеді. Ескеретін жағдай, несиеге сатылгантауарларғақолданы- 
латын пайыз мөлшері эрдайым жаңартылып (жаңадан есептеліп) 
отыруы тиіс.

Күмәнді қарыздарды багалау үшін қолданьшатын дебиторлық 
қарыздарды өтелу мерзімі бойынша есептеу эдісі бухгалтерлік 
баланста таза дебиторлық қалдыктың қалуына негізделген. Бүл 
эдіс бойынша қүдікті борыш пайызын аныктаган уақытга өткен 
кезендердегі мэліметтер пайдаланылады. Әдістін негІзгі мақсаты 
болып күтіп отырған күдікті дебиторлық борыштың нақты 
ақшалай өзіндік қүньш анықгау есептеледі. Несиеге сатудан 
алынатын таза табыстан есептелген пайыз эдісіне қарағанда 
дебиторлық карыздарды өтелу мерзімі бойынша есептеу әдісі 
дебиторлық қарыздардың нақты өзіидік қүнын өтеуге кажетті 
күмэнді қарыздаргажасалган резерв сомасының дүрыс жасалуына
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мүмкіндік береді. Кейіннен күдікті қарыздарга жасалған резерв 
сомасынын ағымдағы калдығы талап етілген калдыққа сэйкес 
түзетіледі. Бүл жағдайда күмәнді карыз берілген түзетілім 
сомасына дебиттелінеді. Жалпы күмэнді қарыздар бойынша 
жасалынган қажеттч резерв сомасьшың мөлшерін анықтау үшін 
мыналар қолданылады:

• негізгі дебиторлық борышқа жасалған бірыңғай қүрам- 
дастырылган мөлшерлеме;

• алыяуға тиіст шотгың мерзіміне сәйкес әрбір сомасына 
бөлек негізделген мөлшерлеме.

Осы атаи өткен екінші эдісі.міз бойынша мысал келтірейік:

«ККК» фирмасынып 2004 жылгы 31 желтоксанға 
алынуға тиісті шоттарының сомасы (олшем бірлігі — тенге)

Сатьш
алушЫііар

Түсугс
тиісті
борыш

(барлығы)

Уак-
тылы
•гүспе-

гені

Бір
тоқсан
кеішк-

тірілгені

Екі
тохсан
кешік-

хірыгені

Үш
токсан
кеішк-

тіринеш

Төрг
тоқсаи
кешік-

тішлгеш
«АРАЛ»
фирмасы 350000 150000 200000

«ЦІЛЛҚАР»
фирмасы

250000 100000 150000

«НҮР» АҚ 500000 300000 100000 100000

Барлығы II00000 300000 250000 200000 100000 250000

Күмэнді
іорыш
паиызы

5 Ю 20 30 50

Қумәнді
бурыш
бойьиіша
резсрв

15000 25000 40000 30000 125000

Жоғарыдағы берілген мысалымызда «ККК» фирмасының 
алынуға тиісті шоттарының сомасы қарастырылған. Яғни кестеде 
«ККК» фирмасының дебиторлары жэне олардыц қарыз сомалары 
эрбір кезең бойынша бөлініп көрсетілғен. Соңдай-ақ бүл жерде 
фирманың алынуга тиіс шоттарының кешікгірілген мерзімдеріне 
сәйкес күдікті борышты есептеуге арналған пайыз коэффиценті



белгіленген. Яғни «ККК» фирмасы өздерінің сатқан тауарлары 
мен көрсеткен қызметтері үшін уактылы есеп айырыспаі ан занды 
немесе жеке тұлгалардың қарьЕздарыньщ. дер кезінде төленбеген 
сомасыныц 5%, біршші тоқсанда кещікпрілгендерінің 10%, 
екінші тоқсанда кеш іктірілгендерінің 20%, үшінші тоқсанда 
кешіктірілгендерінің 30%, төртінші тоқсанда кешіктірілгендерінің 
50% мо.тшердегі сомаларын күдікті борыштар деп есептейді, 
Кестеден «ККК» фирмасының 2003 жылдың 31 желтоқсаныка 
болжанган күдікті қарыздарыньщ мөлшері 235000 (екІ жүз отыз бес 
мың) тенгеге тең екендігін коруімізге болады (15000+25000+40000 
+30000+125000). Егер «ККК» фирмасының күдікгі борыштар 
бойынша резерв шотыңцағы сомасы жоғарыда табьшған 235000 
теңгеден артык немесе кем болса, бүрынгы жасалынған резервтер 
сомасына тиісті өзгерістер енгізіледі.
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Күмэнді карыадар бойынша резервгер шоты аркылы
жүргізілетін операцинлар

№ Операиихлар
мазмұш.)

Дебитте-
летін шот

Кредитте-
іетін шот

1 2 3 4

1 Күмаңді карыэдарға резерв жасалды 821 311

2
Күмзнді қарыздар бойынша қүрылгап резерв 
сомасыньщ ссебінен дебиторлық борыіи 
жабылды

311
301, 302, 
333, 334

3
Жыл соцыида күманді карыздар бойынша 
құрылған резерв сомасынын артыгы сторно 
етілді (қызыл сиямен).

821 311

4

Сатып алушыньщ дебигорлык карызы үмітсіз
қарыз ретише есептен шыгарылып белгілі 
бір уақыт еткеннен кейін бұл қарыз сомасы 
өтелгенде (есептен шығару осы есеп беру 
кезенінде жүргізілсе):

311
301,302, 
333, 334

5

Сатып алушының дебиторлық карызы умітсіз 
карыз ретіндс есептен шыгарылып белгілі 
бір уақыт өткеннен кейін бүл қарыз сомасы 
өтелгеңде (есептен шығару келесі есеп беру 
кезсңінде жүрпзілсе):

431,441,
451 727
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8 . 4 .
Еншілес (тәуелді) серіктестіктердің 
дебиторлық борыштарының есебі

Жалпы кез келген ұйымның бухгалтерлік есебіндегі кыхш 
шоттарда:

• «Еншілес серіктестіктердін борышы».
■ «Тәуелді серіктестіктердің борышы».
« «Бірлесіп бакьшанатын занды түлғалардын борышы» сол 

ұйымның барлық еншілес жэне тәуелді серіктестіктерінің, 
бірлесіп бақыланатын зақды тұлғаларынын дебиторлық 
борыштары жайлы акдараттар көрініс табады.

«Шаруашылык серіктестіктері» дегеніміз пайда табу 
мақсатына негізделген және жаргьшық коры кұрылтайшылардың 
салган салымдарыньщ үлесімен анықгалатын коммерциялық 
үйымдар немесе заңды түлғалар болып табылады. Қазакстан 
Республикасындағы шаруашылық серіктестіктер толық серіктес- 
тік, сенім серіктестігі, жауапкершІлігі шекгеулі серіктестік, қо- 
сымша жауапкершілікті серіктестік жэне акционерлік қогамдар 
нысандарында болуы мүмкін. Осы жоғарыда айтылған епштес 
серіктестік дегеніміз, басқа (негізгі) шаруашылық серіктестік 
оның жарғьшық қорына үлесін қоса алатың серіктестік болып 
табылады Еншілес шаруашылық серіктестігі өзінің негізгі шар- 
уашылық серіктестігінщ қарыздарьша жауап бермейді. Тәуелді 
серіктестіктердің еншілес серосгестіктерден айырмашьшыгы, 
олар филиал боп табьшады жэне ондай серіктестіктердщ оз 
алдына жаргылық қорлары болмайды, ал олардың балансы ішкІ 
колдануға ғана арналады. Сонымен катар, тәуелді серіктестіктер 
оздерінің қаржы-шаруашылық қызметінің бухгаптерлік есебін 
оздері жүргізіп, есеп пркелімдерін, бас кітапты толтырады және 
баланстарьш жасайды.

«Бірлесіп бақыланатын заңды түлганың» қатысушысы өзінің 
жеке қаржылық есеп беруінде және бірікіірілген (консолидация) 
каржылық есеп беруінде өзінің үлестік қатысуын көрсетуі кажет.
11 -  3/43



Ол үйлесімді (пропорционалды) бірпсгіру үшін есеп беретін 
пішімдердің (форматтардьщ) біреуін қолдану негізінде жүзеге 
асады.

Меншіктің осы бір түрлерін айқьіндайтьін аныкіамалар 
азаматгық кодексте толық түрде көрініс тапқан (228-234 баптары). 
«Еншілес, тэуелді серіктестіктер және бірлесш бақыланатын 
заңцы тұлғалардын борышы» шоттары мына шоттармен 
корреспонден ция л анад ы:

• Еншшес, тәуелді серіктестіктерге, бірлесщ бакыланатын 
завды түлғаларға үйым ақша берген уакытта:

Д-т: «Еншілес, тәуелді серпсгестіктердін және бІрлесш 
бақыланатын заңды түлғалардың борышы» шоты,
К-т: «Ақшалар» шоты түріндегі бухгалтерлік жазуы жазылса,
• Сатылган өнім, тауар, негізгі құралдар мен мааериалдық 

емес активтер және материалдардың құнына еіішшес, 
тәуелді және бірлесіп бақыланагын занды тұлгалардың 
дебиторлық борыштарының пайда болуьша:

Д-т: «Еншілес, тэуелді серіктестисгердің жэне бірлесіп бақы- 
ланатын занды тұлгалардың борышы» шоты,

К-т: «Негізгі қызметтен алынатын кіріс» немесе «Негізгі емес 
қызметтен алынатын кіріс» деп аталатын шоттардың тиістілері 
түріндегі бухгалтерлік жазу жазьглады,

Сатылған өнш, тауар, негізгі құралдар мен материалдық емес 
активтер жэне материалдардың құнына есептелінген косьніган кұн 
салыгы сомасына:д- т: «Еншілес, тэуелді серікгестіктердің жэке бірлесщ бақы- 
ланатын заңцы тұлгалардың борышы» шоты;

К-т: «Қосылган кұн салығы шоты» түрінде корреспондендия 
жазылса,

• Шетелдік валютадағы борыштар бойынша тиімді бағамдық 
айырмаш ыл ы ққа

Д-т: «Еншілес, тәуелді серіктестіктердің жэне бірлесіп бақы- 
ланатын занды тұлғалардың борышы» шоты;

К-т: «Бағамдық айырмашылыкган алынаіъш кіріс» шоты 
түрінде корреспонденция жазылуы тшс

162 ♦ Бухгалтерлік есеп теориясы жэне негізоері
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Еншілес, тәуелді және бірлесіп бақыланатын заңды түлға- 
лардың дебиторлық борыштарының жабылуына:

Д-т: «Альшған вексельдер» немесе «Ақшалар» шопгтарының 
тиістілері;

К-т: «Еншшес, тэуелді серпсгестіктердің жэне бірлесіп бакы- 
ланатын заңды тұлгалардың борышы» деп аталатын шот турінде 
екі жақты жазу жазылады.

Еншілес, тәуелді серіктестікі-ер мен бірлесіп бақьшанатьш занды 
тулғалардьщ  дебиторлық борыштарыньщ салысгыру акгілері арқылы 
кредиторлық борьшгғардың есебшен жабылуына:

Д-т: «Еншілес, тэуелді серіктестіктерге және бірлесіп бакы- 
ланатын занды түлғаларга карыз» шоты,

К-т' «Еншілес, тэуелді серіктестіктердің жэне бірлесІп 
бақыланатын заңды тұлгалардың борышы» шоты түрінде жазу 
жазьшады. *

Еншілес, тәуелді серіктестіктер мен бірлесіп бақыланатьш 
занды түлғалардын борыштары олардан тауарлық-материалдык 
қүндыльштарды жеткізу үшш алынгак аванстар есебінен 
жабылғанда мына төменде көрсетпшендей түрінде бухалтерлік 
жазу жазылады:

Д-т: «Тауарлық-материалдық қорларды жетюзіп беру үшін 
альшган аванстар» немесе

«Орындалатын жүмыстар мен көрсетілетін қызметтер үшін 
алынғаң аванстар» деп аталатың шотгардың тиістілері;

К-т: «Еншілес, тэуелдІ серіктестіктердің жэне бірлесіп
бақыланатын заңды түлгалардьщ борышы» шоты.

Осы жоғарыда айтылғандармен қатар шетелдік валютадагы 
борыштар бойынша тиімсіз багамдық айырмашылык пайда ббл- 
ган уақытта:

Д-т: «Бағамдық айырмашылық бойынша шығындар» деп 
аталатын шот;

К-т: «Еншілес, тэуелді серіктестікгердің жэне бірлесіп
бақыланатын заңды түлғалардың борышы» шоты түріндегі 
бухгалтерлік жазуы жазылады.
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Еншілес, тәуелаі серіктестіктердш және бірдесіп бақыланатын зацды 
тулғалардың дебнторлык Өорышы шоты бойынша 

жүргһілеіін операциялар

№ Окерациялар
мазмүны

Дебитте- 
летш шот

Кредитте- 
летін шот

1 2 3 4

1

Еншілес, оуе;щі және бірлесіл бақыланатын 
занды тұлғаларға таеп жіберілген тауарлар, 
непзп кұралдар матсриалдық смсс активтер, 
материалдар, көрсетілген кызмсттер:
- өз багасына
- косьыган құнга салынган салык сомасына

321-323
321-323

701-727
шотгардын
тиістілері

633

2
Еніиілсс, тәуслді жэне бірлесіп бақыланаггын 
заңды тұлғалардьщ берешск борыш сомасы еееп 
айырысу шотьша келіи гүсті.

441 321-323

3

Ай содында [аягында) еншілес, тэуедді жэне 
бірлесш бақыланатын заңды тұлғалардын 
берешек борыш сомасьт олардын алашақ борышы 
ессбінсн жабылды.

641-643 321-323

4
Келісілген багасы бойынша ұзак мерзімге 
жалга берілген негізп куралдар үтнін жалға 
алушылардын берешек сомасы

321-323 722

5
Келісілген бағасы бойынша ұзак мерзімге жалға 
берілген негізгі кұралдар үшін есептелген пайыз 
(проценг) сомасы

332 724

6 Алыпган карызга, крелитке есептелген пайыз 
сомасы 332 724

7 Акция дивішендіііе есептелген пайыз сомасы 332 724

8 Есеігтелгеи днвиденд жэне пайыз рстшдегі борыш 
сомасы есеп айырысу шотына келіп түсті. 441 332

Ф '  Басқадай дебиторлық борыштардың 
есебі

Кәсіпорындар мен ұйымдарда басқадай операцнялар бойыиша 
тиісті дебиторлық борыштар төмендегідей шопггарда есептеледі: 

«Алылуға тиісті қоеылган қун салыгы».
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«Есептелген пайыздар»,
«Жұмысшылар мен басқадай түлғалардың борьппы»,
«Өзге де дебиторлық борыштар».
Бүл шоттарда «Сатып алушылар мен тапсырыс берушілер» 

бөлімшесінде есептелуге жатпайтын (сатылган тауарларга, көрсе- 
тілген кызметтерге, орындалган жүмыстарга жатпайтын) есеп 
айырысу операциялары есептеледі.

«Алынуга тиісті косылган қул саіыгы» шоты үйымның 
сатып алынган негізгі кұралдары, материалдары тағы да басқа- 
лары бойынша жабдықтаушыларға төленген қосылган кұн салыгы 
сомасы жайлы ақпараттарды жинақтауыі армалган. Салықтың бүл 
түрі барлык тауарлар мен кызметтерді қамтитын жанама салық 
болып саналады Осыган орай бүл салықты сатып алушылар 
тауардың құнына косып төлейді. Жанама салықтар бюджетке 
тауарларды сатьш алатын заңцы жэне жеке түлғалардан түспейді, 
керісінше осы тауарларды сагушылардан түседі. Неғүрлым 
баға жоғары болса, соғүрлым салық сомасы да жоғары болады. 
Бюджетке тэленетін косылған қүн салығы сатылған тауарлар 
(жүмыстар мен қызметгер) үшін сатып алушылардан алышан 
еалык пен материалдық ресурстар үшін жабдықтау'шыларға 
төленген косылған қүн салыгы сомалары арасындағы айырма- 
шылық ретгнде анықгалады.

• Альшған тауарлар мен материалдық қүндылықгар және 
орындалган жүмыстар мен қызмеггер бойынша есептелінген 
қосылған күн сомасыңа 

Д-т «Алынуга тиісті қосылган қүн салығы» шоты 
К-т «Жабдықтаушы және мердігерлермен есеп айырысу» 

шоты немесе
Д-т «Алынуға тиісті қосьпвган қүн салығы» шоты 
К-т «Басқадай несиелік борыштар мен аударымдар» шоты 

түріндегі бухгалтерлік жазуы жазылады.
«Есептелгеи паііыздар (проценттер)»  шотында үйым- 

ның шартта каралған жалға берген негізгі қүратдары, берген 
несиелері мен қарыздары. алган вексельдері үшін пайыз түрінде 
алатын сомасы, сондай-ақ еальшған инвестциядан алатьт



дивидендтерінін сомасы есептелінеді. Осыган байланысты «Есеп- 
телген пайыздар» шотына сзйкес неғізгі бухгалтерлік жазулар 
мына түрде жазылады:

• Жалдағы негізгі құралдар, алынған вексельдер, берілғен 
заемдар бойынша пайыздар есептегенде:

Д-т: «Есептелген пайыздар» — деп аталатьш щот,
К-т: «Акциялардың дивидендтері жэне пайыз түріндегі кіріс- 

тер» деп аталатын шот түріндегі бухғалтерлік жазу жазылса,
• Есептелген пайыздар бойынша борыштардыц жабылуьша:
Д-т: «Ақшалар» шоттарынын тиістілері,
К-т «Есептелген пайыздар» деп аталатын шопгы түріндегі 

бухгалтерлік жазу жазылады.
«Жұмысшылар мен басца гщлгалардың борышы» деп 

аталатын шотга жұмысшылар мен басқа да тұлғалардың 
дебиторлық борыштары жайлы ақпараттар жинақталады. Бұл 
шоппга жұмысшылар мен басқа да тұлғаларға аванс ретінде 
(қарызға) қызметгегі іссапарлары үшін жэне баскадай шыгындар 
үшін берілген сомалар, сонымен катар жұмысшылар мен қызмет- 
керлерден олардың кэсіпорынға тигізген зияндары үшін ұсталатын 
сомалар еселтелінеді.

• Жалпы экімшілік-шаруашылық кажетгілігі (шығындары) 
жэне қызметтегі іссапарлары үшін есеп беруге тиісті 
тұлғаларга бершген сомаларга:

Д-т: «Жұмысшылар мен баска тұлғалардьш борышы» шоты
К-т: «Аідііалар» шоты түріндегі бухгалтерлік жазу жазылады.
• Жұмысшыларга бершген заем (қарыз) сомаларына да:
Д-т: «Жұмысшылар мен басқа тұлгалардьщ борышы» шоты
К-т. «Ақшалар» шоты түріндегі бухгалтеряік жазу жазыпады.
• Есепті кезеңде жоғалған, бүлінген немесе іздеуге салынған 

жетіспеу ш іл і ктерге кінәлі тұлға табылып және оның төлуге 
тиісті сомасына:

Д-т: «Жұмысшылар мен басқа тұлғалардың борышы» шоты
К-т «Адцагы кезеңдердің кірістері» шоты түріндегі 

бухгалтерлік жазу жазьшады.

166 + Бухгаш ерлік есеп теориясы және негіздері
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• Есеп беруге тиісті түлгалар өздерінің борьшітарын өтеген 
уакытта: материалдык емес активтер, негізгі кұралдар, 
инвестициялар, материалдар жәие тауарлар деп аталатын 
шоттардың тиістілері дебиттелініп, «Жұмысшыпар мен 
баска да түлғалардың борышы» шоты кредитгелінеді.

• Есеп беруге тиісті түлғалардың аванс ретінде алған 
сомаларының пайдаланғаннан калғаң қалдыгы, 
жетіспеушілік бойынша кінэлі адамдардың төлеген 
сомалары, жумысшының алған қарыз сомаларьшың 
қайтарылуы субъектіге кіріске алынғақда:

Д-т: «Жұмысшылар мен баска да түжалардьш борышьл) шоты
К-т: «Ақшалар» шоты түріндеғі бухгалтерлік жазу жазылады.
• Есеп беруге тиісті тұлғалардың кэсіпорынньщ есебінеи 

шығарған шығындарының сомасына:
Д-т: «Тауарларды сату бойынша шығындар»;
«Жштпы және әкімшілік шығындары»;
«Үстеме шығындар»;
«Әлеуметгік сала шығындары» деп аталатын шоттардың 

тиістілері,
К-т: «Жүмысшылар мен басқа да тұлгалардың борышы»

туріқцегі екі жакты жазу жазьшады.
• Жабдықтаушьшарға олардан алынған ақау матерпалдарды 

қайтаруға байлакысты дебиторлық борьшітың пайда
болуына:

Д-т: «Баскадай дебиторлық борыш» щоты;
К-т: «Материалдар» шоты түріндеп бухгалтерлік жазуы жа- 

зылады.
• Банктегі шоттан қателесіп есептен шығарылған сомаға:
Д-т: «Басқадай дебиторлық борыш» шоты;
К-т: «Ақшалар» шоты түріндегі бухгалтерлік жазуы жазылады.
■ Қүны акцептелген (төленген) тауарлық-материалдық 

қорлармен айналымнан тыс активтер коймаға келіп түскен- 
де олардың жетіспеушілігі мен багалардың сәйкессіздігі нэ- 
тижесінен болған, сондай-ақ арифметикалық қателіктерге:

Д-т: «Басқадай дебиторлық борыш» шоты;
К-т: «Жабдықгаушы және мердігерлермең есеп айырысу»

шоты түріндегі бухгалтерлік жазуы жазылады.



• Ағымдағы жал бойынша алынуға тиюті жал төлемдері мен 
айыппуддарға, сондай-ақ өсімакыларға:

Д-т: «Басқадай дебиторлық борыш» шоты,
К-т: «Негізп емес қызметтен алынатын басқадай табыетар» 

шсггы түріндегі бухгалтерлік жазуы жазьыады.
• Төтенше жағдайлардан болған залалдардың орнын толтыру 

бойынша дебиторлық борыштың пайда болуына:
Д-т: «Басқадай дебиторлык борыш» шоты,
К-т: «Іоктатылған операциялардан болатын кірістер (зияндар)» 

шоты түріндегі бухгалтерлік жазуы жазьшады,
Сонымен катар «Ьаскадай дебиторлык борыш» шотында 

гөленуте тиісті жал гөлемдері жайлы ақпараітар бюджетке 
және бюджетген тыс үйымдарға артык теленген сомалар, 
жабдықтаушылар мен мердігерлерге, көлік уйымдары мен басқа 
да заңды түлғаларға деген шағым талап сомалары, тауарлық- 
материалдық корлардың жетіспеушшіғі, өсімақылар. тағы да 
басқалар есептеледі.
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Багқадай дебиторлык борыш шоты бойынша жүргһілетін
операцнялар

№
Операцшшар

маамұны
Дебиттелетін

шот
Кредитге-
летш шот

1 2 3 4

1
Жүмысшылар мен қызметкерлеріге қызмет- 
тегі іссалары жэне басқа да максаттар үшін 
кассадан берілген сомаларға

333 451

2
Жұмысшылар мен қызметкерлерге берілген 
банк несиелері

333 601

Э

Жұмысшьшар мен қызметкерлердщ ұйым- 
ньщ кассасына бүрьш аванс ретщде алган 
сомаларыньщ жұмсалганнаи калған артық 
сомасьш толегеніие

451 333

3

Жұмысшылар мен қызмсткерлерге аванс 
ретівде берілген соманың жұмсзліяннан 
қалған бвлігі оларға есептелгсн сңбекакы 
сомасынан ұстадцы.

681 333
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8 . 6 .  Алдағы кезен шығындарының есебі

«Алдіыы кезең шыгыпдары» деп есеп беретш кезеңде 
шыгарьыған. бірак келесі есеп беретін кезеңнің шығындарына 
жататын шыгындарды айтады. Олардың қатарына жататындар:

• алдын апа (мерзімінен вүрын) төленген сацтандыру 
полисіпің сомасьг,

• келесі кезеңдерге жазылган гаіет. журнал және басца да 
ацпарат цүралдарыныц цұны,

• маусыммен жұмыс істейтін ондгрістербіц маусымдыц 
шышндары жэне тазы да басцалар.

Осы айтылгандармен қатар алдагы кезең шыгындарына жаңа 
өндірісті дайындау жэне меңгеруге байланысты шыгындар, кен 
өндіруші өнеркэсіпті пайдалануга дайындау жүмыстарының 
шыгындары, жаңа кэеіпорындарды іске қосу шығындары жатады.

«Сақтандыру полисі» шотында төленген сақтандыру 
полисінін сомасы есептеледі.

• Сактандыру поллсін алу үшін есеп айырысу шотынан 
төленген сомаға:

Д-т «Сақтандыру полисі» шоты;
К-т: «Есеп айырысу» шоты түріндеғі бухгалтерлік жазу жа-

зылады.
» Сақтандыру полисін алу барысында болғаң шығындар 

сомасына есеп беретін уақытта мына түрдегі екі жақты жазу
жазьшады:

Д-т: «Тауарларды сату бойынша шыгындар»;
«Жалпы жэне әкімшілік шыгындары»;
«Үстеме шығындар» шотгарының тиістілері;
К-т: «Сақгандыру полисі» шоты.
«Жал толели» шоты алдагы кезеңдер үшін төленген жал

төлемдерінің сомасьш көрсетеді. Аталмыш шотқа байланысты 
төмендегідей бухгалтерлік жазулар жазьшады:

• Алдагы кезеңдер үшін жал толемі төленген жағдайда;
Д-т «Жал тәлемі» шоты;
К-т: «Ақшалар» шоты түріндегі бухгадтерлік жазуы



Ал есепті кезеңге жатқызылатын жал төлемі есеитеы шы- 
ғарылған уақытта

Д-т: «Тауарларды сату бойынша шыгындар»;
«Жшігы жэне экімшілік шыгындары»;
«Үстеме шығындар», жэне тағы да басқа шотгардьщ 

тиістілері;
К-т: «Жал төлемі» шоты түріндегі бухгалтершк жазуы,
«Баскддай алдагы кеіең іиыгындары» шоты «Сақгандыру 

полисі» мен «Жал төлемі» деп аталатын шоттарда аталмай кеткен 
басқадай алдағы кезең шығындары жайлы ақпараттарды есептеу 
үшін арналган.
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Алдагы кезен шыгындары шоты бойынша жургізілетін операциялар

№
Операциялар

мазмұны
Дебигте-
летін шот

Кредитге-
летін шаг

1 2 3 4

1 Сакгандыру полисін алу ушш есеп айырысу 
шотынан төленген сома 341 441

2
Сактандьфу полисін ал>т барысында болған 
шьнъшлар сомасы есен беретін уакытта 
тиісгі шоггарга апарылды

811,821,
938

341

3
Алдаі ы кезецніц жал төлемі есеп айырысу 
шотынан аванс ретінде алдьш ала 
аударылды.

342 441

4
Ессп бсрстін уақьпта жал толемі есептен 
шығарылды. 811, 821,937 342

8.7. Б ер іл ген  аванстар есебі
Берілген аванстардың есебі келесі шоггарда есептелінеді:
• «Тауарлъщ-материалдыц цорларды жетктп беруі үшт 

берілген аванстар» шоты;
• «Орындалатын жүмыстар меп көрсетілетт ңызметтер 

ушін берілген аванстар» шотьі
Ал берілген аванстар дегеніміз ұйымның жабдықгаушылар 

мен қызмет көрсетушшерге олардан алынатын тауарлык-мате- 
риалдық қорлар, неғізгі қүралдар, материалдық емес ақгивтер 
үшін жзне олардың көрсететін қандайда бір қызметі үшін алдын 
ала төлетп қойылған сомалары болып табылады.



8-тарау, Дебиторлық борыштар есебі... ♦ 171

Бүл жоғарыда аталған шоттарға байланысты бухгалтерлік 
есепте мынадай корреспондеңциялар жазылвды:

• Тауарлық-материалдық қорларды жеткізіп беруі үшін, 
орындалатын жүмыстар мен көрсетілетін қызметтер үшін 
берілген аванстарга 

Д-т: «Тауарлық-материалдык қорларды жеткізіп беруі үшін 
берілген аванстар» шоты немесе «Орындалатын жүмыстар 
мен көрсетілетш қызметгер үшін бершген аванстар» шотьшың 
тиістісі:

К-т: «Акшалар» щоты.
Несие есебінен бершген аванс сомасына 
Д-т- «1 ауарлық-материалдық қорларды жеткізіп беруі үшін 

берілген аванстар» шогы немесе «Орындалатын жүмыстар 
меи көрсетшетін кызметтер үшін берілген аванстар» шотынъщ 
тиістісі;

К-т: «Банктен тыс мекемелердің несиелері» шоты немесе
«Баска,дай несиелер» шотының тиістісі.

Шетелдік ақша бірлігі, ягяи валюта түрінде бертген аванстар 
бойынша тшмді багамдык айырмашьтықгың пайда болуына:

Д-т: «Тауарлык-материалдық қорларды жепгкізіп беруі үшіін 
берілгең аванстар» шоты немесе «Орындалатын жүмыстар 
мен көрсетілетін кызмеггер үшін берілген аванстар» шотының 
тиістісі;

К-т: «Багамдық айырмашылақтан альшатын кірю» шогы 
Бүрынырақга аванс ретшде берілген соманың пайдаланғаннаң 

калғаны қайтарылғанда:
Д-т: «Ақшалар» шоты;
К-т* «Тауарлық-материалдық қорларды жеткізіп беруі үшін

берілген аванстар» шоты немесе «Орындалатын жүмыс пен 
көрсетідетін кызмет үшін берілген аванстар» шотының тиістісі.

Бүрынырақга берілген аванс есебінен жабдықгаушыларға 
тиісті қарыз сомалары әтелгеңде:

Д-т: «Жабдықтаушы жэне мердігерлерм ен есеп айырысу»
шоты;



К-т: «Тауарлык-материаллык қорларды жеткізіп беруі уш{н 
берілген аванстар» шоты немесе «Орындалатын жұмыстар 
мен көрсетілетін қызметгер ұшін берілген аванстар» шотынь- ,
тиістісі.

Жалпылама аталмыш бөлімшенің шотгары тауарлық-мате- 
риалдық қорларды жеткізгені үшін алдын ала берілген аванстар 
сомасын сііпаттайды. Осылайша аталып өткен шоттар мен олардьщ 
сипаттамасы, дебиторлық борыштар мен үшінші бөлімдегі 
басқадай активтер жайлы түсшпсгеме алуға мүмкшдік береді.
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Берілген аванстар шоты бойынша жүргізілетш операцнялар

№
Опсрапкялар

мазмұны
Дсбитте- 
летін шот

Кредитте- 
летін шот

1 2 3 4

1

Жабдықгаушыларға олардан алдагы 
уакыпа алынатын тауарлар. магериалдык 
кұн;іылықгар ушш аударылган аванс 
сомасы

351 423. 431,441

2

Мердігерлеріч; олардын алдағы уақыхта 
аггкаратын жумыстары мен көрсеіетін
кызмеггері үшін аударылған аванс сомасы

352 423,431, 441

3
Бұрын толснген аванс сомасы есебіпен 
коюшы мердігсрлерге карыз сома өтслді 671 351,352

4

Аванс рстінде жабдыктаушы-мерді- 
іхрлерге алдьш ала аударьшган сома-
лардьщ пайдаланбаған боліп кайтарылды

423, 431,441 351,352
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9-тарау Ш Л Р .Ш № Ш Н  У Д Ц  
КОРЛЛР

II |  Тауарлық-материалдык корлар жайлы
У  ш 1  • хүсінік

Кэсіпорындар мен ү.йымдардың қызметі барысывда өздерінің 
өндірген дайын бұйымдары, сату үшін сатып алған тауарлары, 
сатып алтан бірақ әзірге ұйымга келіп түспеген тауарлары (жолдагы 
тауарлар), аяқталмаған өндіріс, басқаларға көрсеткен қызметтері, 
сондай-ак жүмыстарды орындау және кызметтерді көрсету ба- 
рысында пайдалануга арналган қосалкы бөлшектері, отындары, 
ыдыс және ыдыстык материалдары, жартылай фабрикатіар және 
басқа да материалдары сол үйымның тауарлық-материалдық қоры 
гүршдегі ағымдағы активі болып табылады.

Олардын ендіріс қүралдарьшан озгч енбек заттары өндірісте 
пайдаланылган кезде өздерінің бастапқы күнынтүгелдей өндірітетін 
өнімге ауыстырады. ІЛығарылатын өнімнің, атқарылатын жүмыо 
тың өзіндік қүнының көп бөлігі еңбек заттарының қүньшан түрады. 
Сонымен қатар еңбек затгары өндірістік кор болып табылады.

Материалдарды есептеудің негізгі міндеттері:
1 Дайындалған, келіп түскен жэне өндіріске немесе сыртқа 

босатылған материалдарды уақытында есептеп, кіріске алу немесе 
есептен шығару.

2. Материалдардың қоймада және тасымалдау кезінде түгел 
сақталуын бақылау.

3. Материалдық қорлар қалдыгыныц белгіленген мөлшерден 
артып немесе төмендеп кетпеуін бақылау.

4. Материалдарды өндірісте пайдаланган кезде олардың тех- 
никалық жолмен анықталған мөлшерін және түтыну мөлшерінщ 
қорын анықгау.



9-тарау. Тауарлъщ-материалдың қорлар ♦ /  75

5. Материалдардың ондірісте үтымды пайдаланьшуын ба-
қылау.

6. Дайындалған материалдардың өзіндік құнын анықтап жэне 
олардьщ жоспарлы есептеу бағасынан айырмашылыгын тауып, 
пайдаланылған материалдар күньш эр объекгінің шыгынына косу.

Жақсы жэне дүрыс үйымдастырылған есеп материалдардың 
түгел сақталуъша, үнемді пайдаланылуына көмегін тигізеді. 
Материалдардын түгел және дүрыс сақталуы, сондай-ақ үтымды 
пайдаланылуы, жүмсалуы үшін алдын ала мыналарды жасау 
қажет:

• гиісті түрде жабдықгалган материалдық-қорларды сақ- 
тайтын қойма немесе бөлме болуы қажет және бөлмелердін 
әркайсысы материалдардың белгілі бір гүрін сақтауға 
арналган болуы керек;

• материалдар қойманың әр бөлігінде өздерінщ түрлері, 
сортгары, олшемдері бойынша керекті кезінде тез алуға жэне 
босагканнан кейінгі кезде калдыгын тексеруді қамтамасьіз 
ететііщей етіп орналастырылуы керек.

Кэсіпорындар мен үйымдардың әкімшілігі материалдарды 
сақтайтын жерді гаразымен, өлшеу аспаптарымен жэне ыдыстар- 
мен жабдықтаи жэне оларды жиі тексеріп, дүрыстығын қадагалап 
отыруы керек. Ұйымкың басшысы материалдарды қабылдайтын 
жэне босататын адамдардың топтарын белгілеп, олармен мате- 
риалдарға жауапкершілік туралы шарт жасайды. Сондай-ак 
кәсіпорын басшысы материалдарга жауапты адамдарды жүмысқа 
алу, жүмыстаи босату барысында үйымның бас бухгалтерімен 
алдын ала келісіп отыруы қажет. Материалдарды кіріске ал}г жэне 
қоймадан босаіу қүжаггарына қол қою күқығына ие болган қызмет 
иелерінін гізімін белгілеу кэсшорын басшысының немесе ол сенім 
білдірген адамның жүмысы болып табьшады.

Материалдардың есебін дүрыс жэне үтымды үйымдастыру 
үшін мыналар керек:

• материалдардын бірыңғай номекк.ііатурасы меи жоспарлы 
есеп айырысу бағасын белгілеу,

• қүжат айналымының дэл жүйесін белгілеу жэне мате- 
риалдарды есепке алу мен есептен шығару операцияларынын 
тәргібш сақгау;
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■ бірыңгайланған алгашкы есеп құжаттары нысандарының 
түрлерін белгілеу және олармен ұйымньщ барлық бөлімш 
камтамасыз ету.

Сонымен қатар маггериалдарды алдагы уақыттарда пайдалану 
үшін өндіріске босату және басқа жаққа берілетін мөлшерін 
белгілеп, оларды жетілдіріп отыру керек Белгіленген тәртіп 
бойышна материалдардың қалдыгың жашіай түгендеу, бақылау 
арқылы тексеріп жэне олардың нәтижесін дер кезінде есепке алып 
отыру қажет.

9.2. Тауарлык-материалдық қорлардын 
жікггелуі

Еңбек заттары біртекті емес. Олардың бір-бірінен өндірісте 
атқаратын міндетгеріне қарай соңдай-ақ физикалық жэне химня- 
лық қасиеттеріңе қарай өзара айырмашылықтары бар. Сондыктан 
да материалдар есебін дүрыс үйымдастырудың ең басты мзселесі 
-  оларға экономикалық жағынан дэлелденген жікгеу жасау болып 
табылады. Өздерінің озгешеліктері мен өнім дайындауда атқараггьш 
міндеттеріне қарай материалдар:

-  шикізат: .. . ■
— непзгі материал;
— көмекіш материал;
-  жартылай фабрикат және тағы да басқалар болып
бөлінеді.
Негізп материалдар мен шикізаттар өндірілетін өнімнің 

қүрамына кірщ оның материалдық негізін жасайды.
Шикізатпшр деп бұрын азды-көпті еңбек сіңірілген заттар-

ды атайды. Бұлардың кұрамына кен өндіруші өнеркәсіп пен ауыл 
шаруашылыгы мекемелерінщ өндірген өнімдері — мұнай, кен, 
мақга, жүн, тері, агаш жэне тағы да басқа материалдар жатады.

Негізгі материалдардың қатарына өнімнщ өзіндік қүнын 
кұрайтын өңдеуші өнеркәсіп өнімдері-ұн, мата, кірпіш және тагы 
да басқалар жатады.

Өндірістік үдерістің бір сатысыиан толық өпгіп эрі карай өңдеудд 
кажет ететін магериаддар жартылаи фабрикаттар деп аталады.
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Матер иал д ардың бұл түрін эрі карай өңдеу аркылы дайын бүйымдар 
алынады. Олардың аяқталмаган өнімнен айырмашылығы, оны сол 
күйінде сатуға болады Бүндай жагдайда жартылай фабрикатты са- 
тыл алған ұйымдар оны эрі қарай өқдейді, Сондықтан да эрі қарай 
өвдеуге арналган үйымның озінің ондірген немесе басқалардан 
сатып алган заттары еңбек заттарының қатарықда есептеледі. 
Жартылай фабрикаттар қатарына қүрылыс ұйымдарында -  бетон 
жэне ағаш бүйымдарьш, металлургияда- шойын мен болатты жат- 
кызуға болады.

Комекиіі материалдарга -  эр түрлі химикатгар мен майлай- 
тын, сүртетіи жэне жөңдеуге керекгі басқа да магериалдар жатады. 
Көмекші материалдардың негізгі материалдардан өзгешелігі, олар 
өнімнің материалдық (заттық) негізін қүрамайды. Олар өндіріс 
үдерісінде қолданьшуы барысында непзгі материалдарға озінщ 
қандайда бір тиісті әсерін тигізіп, негізгі материалдардың түсін 
гагы да басқа жақтарын озгертеді. Материалдардың бүл түріне 
бояуларды, эктерді (известь) жатқызуға болады.

Материалдык қорлардың ішінде бөлек топ болып отыи- 
дар, ыдыс жәпе ыдыстық материалдар, қосалңы болшектер, 
ңұрылыс материалдары және тағы да баскалар есептеледі. Отын- 
дар тобына техникалық мақсатта энергия өн.тіруге, үй -жайларды 
жылытуға пайдаланатын материалдардың барлық түрі жатады

9,3, Материалдарды есептеуді үйымдастыру

¥йымның гиптік бухгалтерлік есепшоттар кестесінің екінші 
бөлімінде »Материалдар» есебі мына шоттарда жүргізіледі

-  шикпат пен материалдар;
-  сатылып алынган жартылай фабрикаттар;
-  отындар:
-  ыдыс жэне ыдыстық материалдар;
-  қосалқы белшектер;
-  басқадай материалдар ;
-  өңдеуге берілген матерпалдар;

!2-з/4з к¥РЬІЛЬіС материалдары.



Шикізаттар мен материалдар иштыпда өндірілетін 
өнімнің құрамына юріп, оның негізін жасайтын немесе өнімді 
дайындағаңда оның керекті кұрастырушысы болып табылатын 
шикізаттар мен негізғі материалдардың, өнім оидіруге қатысатын 
немесе шаруашылық қызметіне сондай-ақ техникалық мақсатқа 
лаңдаланатын, өнш өндІру удерісіне әсер ететін материалдардың 
ұйымдардагы есебі, олардың кіріске алынуы мен шыгыс етілуі 
есептеледі.

Сатылып алынгап жартылаи фабрикаттар шотында
өндіріліп шығарылатын өнімді жинақтау үшін сатылып алынган 
өңдеу жэне жиңактауды керек ететін жартылай фабрикаттардың, 
жинақтауыш бұйымдардың, бөлшектердің кэсіпорындагы есебі 
жүргізіледі.

Отыпдар деп аталатып шотта тасымалдау қүралына пай- 
даланатын. сондай-ақ ондірістің технологиялык қажетіне, энергия 
өндіруге жэне үйді жылытуга пайдаланатын (мүнай өнімдері мен 
фтор, газ, көмір тагы да басқа) отындардың калдыгы жэне кірісі 
мен шыгысы есептеледі.

Ыдыс жэне ыдыстық материалдар шотыпда үйымдагы 
ыдыс жэне ыдыстық материалдардың барлық түрлерінің (шаруа- 
шылык қүралы ретінде пайдаланатындардан баскасы), сондай-ақ 
ыдыстарды өндіріп (жасап) шығаруга, оларды жөндеуге арналған 
материалдар мен бөлшектердІң кіріске алынуы мен шыгыс етілу 
есебі жүргізіледі. Жабдықтаушы, өткізуші немесе саудамен ай- 
налысатын кэсіпорындар тауарлар салынган ыдыстарды «сагылып 
алынган тауарлар» шотында есептейді.

Қосалқы болшектер деп аталатын шотта үйьгмньін, 
пайдалануындағьі машиналар мен жабдыктарды, тасымалдау 
қүралдарын және тағы сол сияқтыларды жөңдеуге, мүжілген 
жерлерін ауыстыруга арналған қосалқы бөлшекгердщ кірісі мен 
шығысы және қалдьггы есептеледі.

Басқадай материалдар деп аталатын шопгга өндіріс 
қалдықгары, түзетілмейтін өндіріс ақаулары, үйымньщ өзінде 
магериал, отын немесе қосалқы бөлшек ретінде пайдалануға жа- 
рамайтын есептен шыгарылған негізгі қүралдарды бұзғаннан 
алынған материалдардьщ, металл сынықгарының есебі жүргізіледі.

178 ♦ Бухгалтерлік есеп теириясы және негіздері
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Сонымен қатар бүл шотта ауыл шаруашылык кәсіпорындары өз 
өндірісіне қажетті түкымдарды, отыргызылатын көшеггерді, мал 
азыгын дайындаудағы тыңайткыштарды, ауыл шаруашылық да-
қыддарын дайындауда зиянын тигізетін жәндіктермен күресу үшін 
пайдаланатын улы химикаттар мен дэрі-дэрмектерді және тағы да 
басқа материалдарды есептейді

Өңдеуге беріігеп материопдар шотыпда қайта өңдеу үшін 
басқа ұйьшдарға берілген, келешекте өлдеудең алынған бұйымның 
өзіңдік күныньщ қүрамына кіретін материалдар есептеледі,

Күрылыс материалдары атты шотта гікелей кұрылыс 
салуға жэне монтаж жүмыстарына, сондай-ақ құрылыс бөлшек- 
терін дайындауға пайдаланатъш материалдар жэне күрылыс 
қажетіне керекті баскадай материалдар есептеледі.

9 , 4 *  Материалдардың ыоменклатурасы
Материалдар есебін дүрыс үйымдастыру үшін материалдар- 

дың номенклатуралық тізІмі мен баға корсеткішш дайындаған 
дүрыс.

Материалдардың номепклатурасы деп өндірісте пайда- 
ланатын материалдардың белгілі бір түрлеріне олардың аты, са- 
пасы. мөлшері тагы да басқа көрсеткіштері бойынша жасалған 
жіктеу тізімін айтады. Номенклатуралық тізімде әр материалдың 
дүрыс аты, оған берілген номенклатуралық нөмірі мен олшем бір- 
лігі көрсетіледі, Соңымен қатар номенклатуралық тізімде әрбір 
материалдың бухгалтерлік есепте есептелетін бағасы көрсетіледі. 
Сондықтан номенклатуралық тізімді номенклатуралыц бага 
корсеткіші деп те атайды Кәсіпорындар мен үйымдарда пайдала- 
натын материалдар номенклатуралық тізшде, әдетте белгші бір 
оздерінің топтары бойынша жэне і ш к і  топтары аттары, сапалары 
немесе меліперлері бойынша жпсгелш көрсетілуі тиіс. Әрбір топқа 
тиісті сан жүйесі яғни шифр белгіленеді. Шифр жүйесіндегі сандық 
белплерсаныэрбіртопқажататынматериалдарсаньшабайланысты. 
Материалдарға берілген шифрлар бүл материалдар жазылган 
алғашқы қүжатгарда, есеп тіркелімдерінде және әр түрлі кесте- 
лерде (таблицаларда) көрсетілетін болғандықтан, еееп қызметінің 
жүмысын жетілдіру үшін сан жуйесінің (шифрлардың) жэне оның
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цифрларыиьщ аз бо,туы ыңғайлы эрі дұрыс болады Мәггериалдарға 
шифрлар тағайьшдаганда сол шифрдан материалдың кай шотқа, 
сондай-ақ қандай аралық шотқа жататынын көрсететіндей етш 
і агайындау керек. Материалдардың номенклатуралық нөмірін жеті 
цифрдан қурастыру ынгайлы болып табылады. Оның алдышъі үш 
цифры шоттын келесі екі цифры қай топқа жататынын көрсетсе, 
соңгы екі цифры маі ериалдардың осы топ ішіндегі реттж санын 
көрсетеді. Номенклалуралық нөмірді бес саннан да қүрастыруга бо- 
лады. Ол жагдайда оның алдыигы бірінші цифры шоттың келесі екі 
цифры қай топқа жататьшын. ал сонгы екі цифры материалдын топ 
ішіндегі ретгік санын көрсететіндей болып тағайындалуы керек. 
Номенклатуралык бага көрсеткіштерінде материалдар өздсрінің 
статиспікалық есеп берудегі қаралғал тізімдердегі тэртібі бойың- 
ша гопталганы дүрыс. Номепклатуралык тізімде материалдың эр 
тобы бойынша жаңадан алынагын материалдарга бос орын жэне 
реттік сап қалдырылады. Егер бағаларышіа көп айырма.шылык бол- 
маса бір номенклатуралық нөмірге түрлері бір тектес, бірак багасы 
мен сортында аздап айырмашылығы бар материалдарды біріктіру- 
ге болады. Бүл жағдайда олардың есептеу багасы орташа багаға 
сэйкес тағайындалады. Материалдарға қойылатын номенклатура- 
лық нөмірі, өлшем бірлігі ол материалдын барлык кіріс-шыгыс 
қүжапарында, қоймадағы есеп карточкасында (үлгілі түрі М-17) 
жэне материалдык есеп беруде көрсетіледі, Егер ұйымдарға кейбір 
материалдар басқа олшем бірлігімен келіп түссе ондай материал- 
дар номенклатуралык нөмірде көрсетілген олшем бірлігі бойынша 
қайта,тан саналып кіріске алынады. Материалдардың номенкла- 
туралық баға көрсеткіші, эсіресе материалдар есебін оперативтік 
(жедел) қалдық тэсілін қолдану арқьшы жүфгізгенде өте тиімді.

9.5. Материалдар қоіғалысының есебі және 
оларды құжаттау

Кэсіпорындар мен ұйымдарда материалдык-техникалык 
жабдықгармен қамтамасыз ету жұмысымен арнайы белім жэне 
мамандар игұғылданады. Олар ұйым бойынша келер жылы
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өндірілетін өнім көлеміне қарай белгіленген өлшем бойынша 
өндіріске керек болатын материалдардың колемін алдын ала 
анықтап, жабдыктаушы мекемелермен қажет болатын материал- 
дар көлемі туралы шарт жасайды. Шартта маггериалдардың 
аты, көлемі, бағасы, жегкізшш берілетін уақыты көрсетшеді. 
Кэсіпорындар мен ұйымдардың жабдықтау бөлімі шартта көр- 
сетілген келісімдердің орындалуын кадағалап отырады. Ол 
үшін материалдарды алып келген тасымалдау көліғінің жолдама 
күжаты. тсміржол жүккұжаты (накладнойы), келіктік жүкқүжаты, 
жабдықтаушыдан келген басқа да қүжаттар алдымен жабдықтау 
боліміне табыс етіледі. Бүл жерде, яғни жабдықгау бөлімінде 
келген күжаттар М-1 түрлі «келген жүкті есептеу» журналына 
тіркеледі. Одан кейін бүл қүжаттарды материалды алып келетін 
экспедиторға береді. Сонымен катар экспедиторға магериалдарды 
алу уиіін сешмкат беріледі. Экспедитор алған жүжкүжаттары мен 
сенімхатгы алганы үшін М-1 түрлі журналга кол қояды

Жабдықтау бәлімі келгең материалдарды қабылдап алу- 
ды да қадағалап отырады. Ол үшін жоғарыда аталган журналға 
материалдардың қабылданған уақыты (күиі, айы, жылы) 
мец ол үшін толтырылған күжаггтың атын (үлгілі түрі) және 
нөмірін жазады. Жабдыктаушы мекемеден және жүк тасымал- 
даушы үйымдардан материалдарды немесе жүктерді алу ушін 
кәсшорыннан тағайыішалған экспедиторға немесе жүжті алатын 
басқа адамға үлплі түрі М-2 немесе М-2А сенімхаты беріледі. 
М-2 турлі сенімхаты лауазымды адамнъщ материалдык корларды 
қабылдап алуға үйымның сешмді адамы ретінде қатысу қүкыгын 
ресімдеу үшін беріледі. Бүл сенімхатты бухгалтерия бір дана 
етіп жазады. Сенімхатгы алған адам оны алғаны үшін хаттың 
бухі алтерияда қалған түбіршегіне қол қояды. Сенімхаттың 
М-2А түрі жабдықтаушы үйымдардан белгіленген мерзім ішіндегі 
материалды түрақты алып түратын экспедиторга беріледі. М-2А 
түрлі «сенімхат» алдын ала нөмірленген барльж парағы арқьілы 
жіп өткізш тіплген, және үлгілі түрі М-3 «Берілген сенімхатгарды 
есептеу» журналына тіркелуі керек. Кәсіпорындар мен үйымдар- 
ДЫң экспедиторы мемесе баска да кызметкері М-2А түрлі «сенім-



хатты» алғаны үшш осы журналға қол қояды. Кейіннен олар осы 
журналға сенімхатта көрсетілген материалдарды алған уакытын 
(күні, айы, жылы), кіріс ету құжатьшың нөмірін жазады. Коймаға 
қабылданған материалдық қорларға жауапты адам сол күні үлгілі 
түрі М-4 «Кіріс ету» ордерін бір дана етіп толтырады.

Жаб,дықгаушы ұйым тауарлық-материалдық қорларды 
автомобиль көлігі арқылы жеткізіп беретін жагдайда жіберілетін 
материалдарға 4 (төрт) даиа етіліп «Тауар-көлік жүкқұжаты» 
(накладной) толтырылады Оньщ, бірінші данасы жіберілген 
материалдарды есептен шыгару үшш материалдарды жіберушіде 
қалдырылады: еюнші, үшінші жэне тортінші даналары мате- 
риалдарды жіберуші (босатушы) ұйымнық мөрі (мөртаңбасы) 
жэне лауазымды адамдардың қолымен растальш, сондай-ақ жүкті 
қабылдап алғаны жайлы көлікті жүргізушінің қолы қойылып жүр- 
гізушіге тапсырылады.

Жүргізуші тауар-көлік жүк күжатының екінші данасын 
материал.царды қапылдап алуш ыүйымғатапсырады. Бүл қүжаттың 
негізінде үйым келген материалдарды кіріске алады.

Қүжатгьщ үшінші жэне төртшші даналары материалдарды 
қабьілдап алғанын растайтын қүжат ретінде ұйымның мәрі 
(мөртаңбасы) басылып жэне тиісті адамідардың қолдары қойылып, 
жүкті тасымалдаушы автомобшіь көлігі тіркелген үйымға 
тапсырылады.

Кейшнен ол қүжаттың үшінші данасы материалдык қүнды- 
лықтарды тасымалдауга тапсырыс берген үйымға тасымалдау 
қүнын төлеуге табыс етілетін шотқа негіздеме ретінде қосылып 
беріледі.

Қүжаттың төртінші данасы автомобиль көлігінің жол қагазы- 
на (путевой лист) тіркеліп, жүргізушіге еңбекақы жэне автомобиль 
көлігінің апгқарган жүмысьша сэйкес түрлі есептеулер есептеу үшін 
пайдаланьш ады,

Егер келіп түскен материаддардьщ накты саны, көлемі, сапа- 
сы онымен келген қүжаттағы дерекке сэйкес келмесе үлгілі түрі 
М-7 «қабьшдау актісі» жасалынады. Сонымен қатар үлплі түріт 
М-7 «қабылдау актісі» жіберу қүжатынсыз келген материалдарга да
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толтырылады. ііүл акт екі дана етіліп міндетті түрде материалдарды 
кабылдап алған кісінің жэне материалдарды жіберген жабдықі ау шы 
кэсіпорын өкілінің катысуымен, егер де жабдыктаушы үйымның 
окілі болмаган (келмеген) жағдайда бүл үйымға ешкандай қатысы 
(мүдделілігі) жоқ үйым өкілінің (адамның) қатысуымен жаса- 
лады. Материалдарды қабылдап болганнан кейін бүл актінің бір 
данасы материалдармен бірге келген жөнелтпе күжатымен бірге 
қабылданган материалдарды есепке алу үшін үйымның бухгалте- 
риясына, ал екінші данасы кәсіпорыннын жабдықтау бөліміне 
келіп түскен материалдардың жетіспейтіндігін жабдықтаушы 
үйымга хабарлау үшін табыс етеді, Кэсіпорындар мен үйымдарга 
жаңылыс келш түскен немесе үйымның алудан бас тарткан мате- 
риалдары уакытша қабылданьш. бөлек жиналады, Ондай матери- 
алдар үлгілі түрі М-4 «Кіріс ету ордері» бойынша қабылданып, ба- 
ланс сыртындагы «Уакытша сактауда түрган материалдык қорлар» 
деп аталатьш шотта есептелінеді

Материалдар кэсіпорындар мен үйымдардың ішіндегі цех- 
тарына, бөлімшелеріне, өзінің аумагы (территориясы) сыртыңдагы 
шаруашылыктарына, сондай-ақ баска үйымдарға үлгіл і түрі М-15А 
материалдарды босагу (ішкі ауыстыруды) «Талап ету жүк қүжаты» 
бойынша босатылады

Материалдарды босату (ішкі ауыстыруды) «Талап ету жүк 
қүжаты» екі дана етіліп жазылып. оған бас бухгалтердің немесе ол 
сенім білдірген тұлғаның қоды койылуы арқылы шешіледі.

Егер материалдар коймадан кэсшорынньщ өзівің шаруа- 
шылыктарьпіа (цехтарына, бөлімшелерше) босатылаггьш жагдайда 
үлгІлі түрі М-15А материалдарды босатуды (ішкі ауыстыруды) 
«Талап ету жүк қүжатыяың» бір данасы материалдарды алушыга 
беріпеді де, ал екінші данасы қоймада қалдырыльш, кейіннен 
бухгалтерияга табыс етіледі. Бүл жагдайда толтырылатын кұ- 
жатгарды материалдарды босататьш қойманың (ііехтың) сол 
материалдарга жауапты тулгасы тол гыралы.

Үйлерді, ғимараттарды, қүрылыстарды бүзганнан, бөл- 
шектегеннен алынатын іске жарамды материалдарды кіріске алу 
үшш үлгілі түрі М-35 санды акт толгырылады.



Кэсіпорындар мен үйымдардың өндірісінде жиі пай- 
далаңылатын материалдық қүндылыктар үшін толтырылатын та- 
лап ету қағаздарының саньш кемітіп, есеп жұмысын жеңілдету 
үшің және материалдарды өндіріске босату лимитінің сақталуына 
ағымдағы бақылау жүргізу үшін шекгеулі-заборлық (шектеу 
карталары) карталарды қолдануга болады. Шектеулі-заборлық 
картаның үлгілі түрі М-В бойынша үйымның қоймасьшан бо- 
сатылатын материалдардың санын (көлемін), ол материалдар 
арқылы өндірілетін ө н і м н і ң  жэне оның біреуше жүмсалатын 
материалдардың көлеміне қарап экономикалық жоспарлау бөлімі 
есептеп шыгарады. Шектеулі-заборлық карта бойынша материал- 
дар ондакөрсетілген мөлшер шегінде (бойынша) ғапа босатылады. 
Онда қаралған материалдардан артық өндіріске керек болған мате- 
риалдар бөлек талап ету кагазы бойынша босатьшады Щектеулі- 
заборлық картаның негізіне суйене отырып, өндіріске босатьшатын 
материалдарды койманың есебінен шығарады. Шектеул і-заборлық 
карта қоймадан бір ай бойы босатылатын материалдарга жаса- 
лынады. Бүл картада шығарылатын өнімнің, шығынпьщ немесе 
тапсырыстың коды көрсетілуі тегіс. Шектеулі-заборлық картаның 
бір данасы жаңа айдың басына дейш материалдарды алатын цехқа 
немесе бөлімшеге, ал екінші данасы материалдарды босататын 
қоймага табыс етіледі. Материалдар қоймадан өндіріске цехтың 
өкілі өзіндегі шекгеулі-заборлық картаны экелгеқце ғана босаты- 
лады,

Қоймашы шекгеулі-заборлық картаның екі данасына да 
материалдардың босатылған уакыты (күні, айы, жылы) мен 
олардьщ санын номенклатуралық нөмірі бойынша жазады. Со- 
дан кейін шектеулі-заборлық картаньщ цехтағы данасына койма- 
шы, ал қоймадағы данасына цех басшысы немесе оның өкілі қол 
қояды. Материалдарды есептеуге осы күнгі санайтын машиналар 
пайдаланылган жағдайда толтырылатьш алғашқы қүжатгардың 
санын азайту үшін қоймадан босатылатьш материалдарды тіке- 
лей койманың карточкасына жазу жүйесін де қолдануга болады. 
Бүл жағдайда материалдарды қоймадан босатуға ешқандай қүжат 
жазылмайды. Шектеулі-заборлық картаға барлық бір дана болып
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жазылатын бухгалтерлік қужаттар негізделініп жасалады. Матери- 
алдарды босату лимитін қоймадагы картаның өзінде де көрсетуге 
болады. Бүл карточканьщ үлгілі түрі — М-17. Цехтың өкші мате- 
риалдарды алған кезде қоймашының есептеу карточкасына қол 
қояды да, ал қоймашы цехтың шектеулі-заборлық карточкасына 
қол қояды Сондай-ақ шекгеулі-заборлык карточкада өндірісте 
пайдаланылмай қоймаға қайтарылып бершген материалдар да 
есептелінеді. Қоймадағы есеп карточкасына материалдардьщ эрбір 
номенклатуралық нөмірі бойынша босатылганы, қоймада калганы, 
материалдарды цехка эрбір босаткан уақыт сайын немесе шекте- 
улі-заборлық картаны жапқаннан кейш, бірақ келесі айдың біріне 
дейің жазылып отырылуы тиіс. Бүл жағдайда шектеулі-заборлық 
картаны қоймалык есептің тиісті карточкаларымен бірге сактау 
керек. Лимитті пайдаланьш болганнан кейін қоймадағы шекте- 
улі-заборлык картаның қорытынды дерегі шекгеулі-заборлық 
картаның цехтагы данасымен салыстырылады. Егер бүл шекте- 
улі-заборлық картадағы деректер өзара сәйкес болса, екі жактың 
өкілдері, ягни қоймашы мен цех өкші деректердің дүрыстығын 
мақүлдап қол қояды.

Айдың аяғында шектеулі-заборлық картада көрсетілген мате- 
риалдардың пайдаланылған-пайдаланылмаганына қарамастан 
барлык шектеулі-заборлык карталар бухгалтерияға тапсырылады.

ІСүрылыс үиымдарьшда көбіне шектеулі-заборлық картаның 
М-28 жэне М-28А нөмірлі үлгіпі түрлері колданылады. Үлгілі түрі 
М-28 нөмірлі шектеулі-заборлық карта материалдарды салынып 
жатқан қүрылыска ол күрьшыс басталғаннан бастап, аяқталғанға 
дейің босатуға арналган. Шектеулі-заборлық картаның бүл түрі 
қүрылыс жүмысын жүргізуші прорабтар немесе мастерлер тағы да 
басқа жүмыс жүргізушілердің біреуінде болады. Сонымен катар 
ай сайын үлгілі түрі М-28 шектеулі-заборлық карта жазылады да, 
ол қоймада сақталынады. Материалдарды қоймадан босатканда 
қоймашы үлгілі түрі М-28А шектеулі-заборлық картаға кол қояды, 
ал материалдарды қабылдап алушы күрылыс бөлімінің окілі үлгілі 
түрі М-28А шектеулі-заборлық картаға қол қояды. Айдьш аяғында 
жүмыс жүргізуші мастер, прораб пайдаланылмаган материалдарга



186 ♦ Бухгалтерлік есеп теориясы жэне негіздері

түгендеу жүргізіп, онын нәтижесі бойынша үлгілі түрі М-28 түрлі 
шекгеулі-заборлық картадағы 14 бағанды (графаны) толтырады. 
Ай бойы нактылы пайдаланылған материалдар санының көлемі 
карточканың эрбір жолы бойынша алынған материалдардан 
қоймага қайтадан тапсырылган материалдармен оның айдың ая- 
гында пайдаланылмай қалған қалдыгын алып тастау арқылы табы- 
лады. Қоймашы мен жүмыс жүргізуші тиісті жазулары жазылып 
дайын болған шектеулі-заборлық картаны алғашкы қүжаттармен 
бірге материалдар жайыңца берілетін есепке тіркеп. бухгалтерияга 
тапсырады Бухгалтерияда қойманың берген есебі бойынша 
жүмсалғаң, өндіріске босатылган материалдардың есептен дүрыс 
шығарылуы тексеріледі. Сонымен катар үлгілі т\?рі М-28 түрлі 
шектеул і-заборлык карта арқылы эрбір объекті бойынша күрылыс 
басталғаннан бастап жүмсалынған материалдар жайлы дерекгер 
анықгалады. Салынып бітпеген объектшің шектеулі-заборлық кар- 
тасы жұмыс жүргізушіге қайтарылып бсріледі, Шекіеулі-заборлык 
картаның М-28А номірлі үлплі түрі материалдарды орталық 
қоймадан немесе қүрылыс бөлімшесінің коймасынан қүрылыс 
объектілеріне бір ай бойы уақыт аралыгында босатуға арналған. 
Шектеулі-заборлык картаның үлгілі түрі М-28 жэне М-28А сан- 
ды нөмірлерінің ішіне материалдардың ай бойы босату санына 
қарап, қосымша парақ тігуге де болады. Шектеулі-заборлық карта 
бойынша материалдарды эрбір босаткан саиьш пайдаланбағаннан 
қалган қалдығы шыгарылып отырылады. Егер материалдар шекте- 
улі-заборлык картада көрсетілгеннен артык мөлшерде керек бол- 
са, ондай материалдарға үлгілі түрі М-ІО санды «Материалдарды 
ауыстыруды (қосымша босату) талап ету актісі» толтырылады. 
Шектеулі-заборлық картада көрсетілгеннең артық керек болған ма- 
териалдар үшін немесе бір материалдардың орнына екінші бір мате- 
риалдарды алу немесе пайдалану' керек болғаи жагдайда кэсіпорын 
басшысының немесе оның өкілетті қызметкерінің рүқсаты болуы 
керек. Мүндай материалдарга да жоғарыда айтылған үлгілі түрі М- 
10 түрлі «Материалдарды ауыстыруды (қосымша босату) талап ету 
актісі» толтырылады. Сонымеи материаддарды өндіріске лимит 
бойынша босату кәсіпорьш басшысынын өндірісте больш жатқан
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кемшіліктерді уақгылы білуіне мүмкіндік береді. Кзсіпорындар 
мен уйымдардьщ ішііще құрылыепен айналысатын өндіріс орында-
рында ашық қоймаларда сақталынатын материалдар көп паддала- 
нылады (құм, тас, қиыршық, кірпіш және т.б), Бұлар қоймашьшың 
жауапкершшігіңдс далада сакталынады. Олардьщ эр құрылыс 
бөлігіне берщетілдері бойынша белек сактағаны дұрыс, Мұндай 
материапдарды талап ету қагг зы бойынша босатады. Ай сайын 
олардың қалдык көлемін өлшеу аркылы құрьшысқа босагылган 
материалдардың көлемі, мөлшері аныкталады. Ол үшін айдың 
аяғында түгендеу жүргізш материалдардың ай бойы талал ету 
қагазы бойынша босатылғаннын саны мен көлемін нақтылы 
пайдаланьшған материалдардың санымен салыстырып отыру ке- 
рек. Көи жағдайларда ашық жерде сақталынатын материалдарды 
өлшеп тұруға мүмкіндік болмайды. Сондықтан да ояарды тікелей 
құрылыс салынып жатқан объектіге түсіреді де, пайдаланғаннан 
қалған қалдығын олшеу аркылы көлемін біледі.

9.6. Тауарлық-материалдық қорлшрды 
багалау әдістері

Материалдық қорлар бухгалтерлік есепте іш и і  эдістер 
негізінде бағаланады:

1. Арпайы сәйкестірілген есептеу әдісі . . .  !
2. Орташа өзіпдік цүнын есептгу әдісі
3. ФИФО эдісі
4. ЛИФО эдісі

Арпаиы сэйкестірііген есептеу эдісі
Арнайы сэйкестірілген есептеу әдісі әдегге бірімен-бірін 

алмастыруға болмайтын немесе кәсіпорында ерекше тзртіппен 
пайдаланылатын (асыд металдардың, асьш тастардың және т.б.) 
нақтылы бір материалдық қорлардың багасын есептеуге арналған. 
Бұл эдіс жұмсалған маггериалдар мен істелген жұмыстардың 
нақты өзіңдік құиьш есептеп шығаруды көздейді Сондай-ақ



бул есептеу эдІсі сатылып алынғанына немесе кэсіпорынның 
өзінде өндіршгеніне қарамастан арнаулы жоспарлауға арналган 
материалдардың өзіндік қүнын есептеуге арналған.

Орташа взіндік құнын есептеу эдісі
Орташа озіндік қүнын есептеу эдісі бойынша кэсіпорынга 

кіріске алынған әрбір материалдық қорлардьщ бағасы олардың 
кіріске алынгандағы шоты бойынша бағасын анықтау мүмкш 
болмағаи жағдайда жургізіледі. Материалдық қорлар тобының 
(түрінің) орташа өзіндік қүны үйымдағы материалдардың есепті 
айдьщ басындағы қалған қалдыгының күнымен ай бойы кіріске 
алынгаң материалдар құнының жиынтығын (қосындысын) мате- 
риалдардың ай басындағы сандарының калдығымен ай бойы 
кіріске алынған тиісті материалдардьщ сандарының қосындысына 
бөлу арқьшы аныкталады.

ФИФОэдісі
ФИФО есептен шығарылған материалдык қорларды олардың 

алгашқы кезекге кіріске альшғаңдарының өзіндік қүны бойын- 
ша бағалау әдісі болып табылады. Бүл эдіс қағидасы бойьшша 
материалдық қорлардың бірінші кезекте кіріске алынғаны алгаш- 
қы болып, яғни бірінші кезекте шығыс етіледі деп жорамалданады. 
Басқаша айтатын болсак, барлық келіп кіріске алынған материал- 
дар бірінен соң бірі кіріске алынғандагы кезегі бойынша шығыс 
етіледі деп есептелінеді. Бүл жағдайда ай соңында кәсіпорынның 
коймасында қалған материалдардың өзіндік қүны соңгы кіріске 
алынған материалдардың бағасымен бағаланады.

ЛИФО эдісі
ЛИФО  эдісі кэсіпорынға ен соңгы кезекте кіріске алынған ма- 

териалдар тобы бірінші больш шығыс етіледі немесе жүмсалады 
деген қағидаға негізделген, ягни алғаілкы жүмсалапгьш немесе 
шығыс етізетін материалдар кәсіпорынға ең соңғы кіріске алын- 
ған материалдардың тиісті өзіндік қүны бойынша бағаланады. 
Ал ай сонында кәсіпорында қалған материаддар алғашқы кіріске 
алынған материалдардың өзіндік қүны бойынша бағаланады.

188 ♦ Бухгаптерлік есеп теориясы және негіздері
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Өндіріске босатылған және мапгериалдардың қоймадағы 
калдықтары ФИФО және ЛИФО әдістері бойынша мына түрде
есептелінеді. Мысалы: А -  түрлі мшпериалдар тобы

Саны
(дана)

Багасы
(тецге)

Сомасы
(тенгс)

А) Каңтар аиының бірінщі жү;і-
дызына кэсіпорыннын коймасын- 
дағы маіериаддардың калдыгы

50 100 5000

Қантар айыида кіріске алыиган материалдық қорлар

1-топтамада 100 110 11000
2-толтамада 80 120 9600
3-топтамада 90 130 11700
4-топтамада 100 140 14000
5-топтамада 70 150 10500

Кіріске а.іынған материа:ідык хорлардыд жиыны
440 — 56800

Басталкы қалдык лен коеа сссптегеадегі калдығы
490 — 61800

Ай бойы материалдык қорлардың шыгыс етілгсні
ФИФО эдісімен багалағанда 250 28200

ЛИФО эдісімен багалағанда 250 34900
Ай сонындагы маіериаддық қорлардыц қалдығы

ФИФО эдісімен бағалаганда 240 33600
ЛИФО эдісімен баіилағанда 240 26900

Бұл кестеден көріп отырғанымыздай шыгыс етілген 250 дана 
материалдық қорлардың күны былаиша есептелінеді.

ФИФО әдісі бойынша;
Бірінші кіріс етілгендер, соның ішінде: айдың басындағы 

кэсіпорынның қоймасындағы материалдардың калдық саны 
50 дана сомасы 5000 теңге, бірінші топтамада кіріске алынганы 
100 даиа сомасы 11000 теңге, екінші топтамада кіріске алынганы 
80 дана сомасы 9600 теңге, үшінші топтамада кіріске алынған 
материалдардың тек қана 20 данасы сомасы 2600 теңге шығыс 
етіледі. Барлыгы 250 (50+100+80+20) дана, сомасы 28200 
(5000+11000+ +9600+2600) теңгенщ материалдары.



ЛИФО эдісі бойынша:
Соңғы кіріс етілгендер, соның ішінде* бесінші топтамада 

кіріске алынғаны 70 дана, сомасы 10500 теңге, тортінші топтамада 
кіріске алынганы 100 дана, сомасы 14000 геңге, ұшінші топтамада 
кіріске алынған 90 дана материалдың сомасы 11700 теңге, 80 дана- 
сы еомасы 10400 теңге шығыс етіледі. Барлыгы 250 (70+100+80) 
дана сомасы 34900 (10500-44000+10400) теңгенің материалдары.

Материалдық корларды ФИФО жэне ЛИФО әдістерімен 
бағалау барысында материалдардың талдамалық есебін олардың 
түрлері бойынша ғана жүргізіп қоймай, егер олар әр түрлі бағамен 
сатылып алынған болса, онда келіп түскен материалдарды олардың 
топтамасы бойынша есептеу керек.

Материапдар баланста нақгы өзіндік қүны бойынша көр- 
сегіледі. Сонымен қатар материалдар өздерінің топтамалық 
(синтетикалык) есебінде нақты өзіндік қүнымен көрсетіледі де, ал 
талдамалық есебінде жоспарлы есептеу багасымен немесе келісіл- 
ген багасы бойынша көрсетіледі. Егер кэсіпорын материалдық 
корлардын талдамалык есебін келісілген багасы бойынша есеп- 
тейтін болса, онда олардьщ нақты қүны материалдық корлардын 
сатьшып алынған қүны мендайындау-тасымалдаушығындарының 
қосындысынан түрады. Бұлардың қүрамына теміржол тарифі, 
көлік. үшақ жэне басқа да тасымалдау құралдарының тарифтері, 
жарналар. материалды тиеуге, түсіруге кеткен шыгындар, мате- 
риалдык қорларды дайындаушылардың іссапары шығындары, 
қамсыздандыруға төленген толем жэне басқа да шыгындар жа- 
тады. Егер материалдық қорлардың талдамалык есебі жоспарлы 
есептеу багасы бойынша есептелетін болса, онда олардың нақты 
өзіндік қүны жоспарлы есептеу күнына бага өзгерушен болатын 
ауытқуларды косу немесе алу арқылы анықталады.

Бүл баганы кәсіпорынның немесе үйымның өзі жоспарланған 
дайындау-тасымалдау шығындарын ескере отырып есептеп 
шығарады. Жалпы материалдық қорларды есептеуде заттай жэне 
ақшалай өлшемдер колданьшады.

190 ♦ Ьухгалтерлік есеп теориясы және негіздері
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9.7. Материалдық корлардың қоймадагы 
есебі

Материалдар оздері сақталып тұрған жері бойынша, яғни 
кәсіпорьш қоймасында және кэсіпорын бу хгалтер и яс ын да 
есептеледі. Материалдык корлардьщ қоймадағы есебінің дұрыс 
ұйымдастырылуы олардың дұрыс сақталуына, қоймадағы жұ- 
мысгьщ дурыс жургізілуіне жэне олардагы жумыстың қалай 
қойылғандығына байланысты. Коймада материалдық қорлардың 
эрбір түрлері, сорттары бойынша бөлек еақталуы тию Мате- 
риалдардың маркасы, сорты, колемі, номенклатуралық нөмірі, 
өлшем бірлігі, сақталып турган материалдардың мөлшері, тағы да 
басқа көрсеткіштері картон немесе фанерге жазылып, материал- 
дарга байланьш немесе жансырылып қойылады. Қоймадағы 
және цехтагы материалдардың та.ідамалық есебі белііленген 
тұрі бойынша олардьщ ішінде сорітары мен маркаларына орай 
жүргізіледі. Қоймада материалдық қорлардың тек қана сандық 
есебі жүргізіледі. Материалдардын әрбір номенклатуралык нө- 
мірі бойышна бөлек үлгілі түрі М-17 карточкасы ашылада. 
Бүл карточкада материалдық қорлардын аты, мөлшері, колемі, 
сорты. олшем бірлігі, номенклатуралық номірі және есепггеу 
багасы көрсетілсді. Бүл карточканы жаңадан кіріске альшған 
материалға кәсіпорыннын бухгалтериясы дайьшдап, одан кейін 
кіріс ету ордерімен тізілім (реестр) бірге қоймаға беріледі. 
Қойма қызметкері немесе қонма меңгерушісі альшған карточкаға 
материалдық қорлардың қай жерде сакгалып түрганы жайлы 
деректер толтьграды. Материалдардың кіріс-шыгысының сортгық- 
сандық есебін сол материалдарға жауапты адам жүргізеді Кейбір 
жағдайда материалдарға жауаптьі ацамныи келісімІ бойынша 
қойманың карточкалык есебін жүргізу жүмысы басқа адамга. яғни 
есепшіге немесе операторға жүктелуі мүмкш Материалдардың 
түрі номенклатуралық номірі аз болатын кэсіпорьшның 
қоймаларында бүл карточканың орнына материалдар есебін тиісті 
түрде жүргізуге дайындалып жасалған сортгық есеп кггабында 
жүргізуге болады. Мұндай жагдайларда сортгық есеп кітабында 
қойма есебінщ карточкасындагы деректер болуы кажет. Коймашы 
белгіленген тәртіп бойынша толтырылғаң алғашқы күжаттардың



негізінде материалдардың кіріске алынуын жэне есептен шығару 
операцияларын, олардың іске асырылған күнін койманьщ есеи кар- 
точкасына жазып, онда материалдық қүндылықтардың сол күннің 
соңындағы қалдығын шығарып отыруы керек. Бүл карточкада 
материалдардын қалдығы эрбір операциядан кейін шығарылып 
отырьшады.

Айта кететін жағдай. ай соңында бухіалтерияға ондагы 
көрсетілген материалдың алынған немесе алынып болмаганыиа 
қарамастан шекгеул і-заборлық (лимиттік-заборлық) карточ- 
касының барлыгы тапсырылуы керек, Толық алынып болмаған 
материалдар үшш келесі айға жаңа шектеулі-заборлык карта жа- 
зылып береді. Қоймашы материалдардын қоймалық сорттық 
есеп карточкасының деректері негізінде жабдыктау боліміне 
материалдардың әр номенклатуралық түрінін қалдығы, оның 
түрақты кор мөлшерден ауыгқуы, көптен бері пайдаланылмай 
жатқан материалдар жайы деректер беріп отырады, Қоймалық 
сорттык карточканын дүрыс жургізілуін бухгалтерия бақылап 
отыруы керек. Бухгалтерия кызметкері жиі-жиі (апта сайын, 10 
күнде) қоймашымен қоймадагы операцияларды жүргізуге не- 
гіз болган алғашқы қүжаггтардың дүрыс жазылуын, қоймалық 
сорггық карточканың дүрыс жүрпзілуін жэне карточкадағы мате- 
риалдар қалдыгының дүрыс шығарылуын тексеріп отыруы қажет. 
Карточкадагы жазылган операциялардың дү.рыстығьш жэне оны 
тексергені жайлы бухгалтерия кызметкері есеп карточкасының 
тиісті жерше кол кояды. Қоймалық-сорттық карточкалардағы жа- 
зуды тексеру, қойма меңгер)тиісінің бухгалтерияға материалдарды 
кіріске алуы кезінде тапсыратын есепгерінщ негізінде жүргізіледг 
Қойма меңгерушісінің бухгалтерияга тапсыратын құжаттары үлгілі 
түрі М-18А «Қүжаттарды қабылдау-өткізу қүжатына» тіркеледі. 
Материалдарға жауапты адамның келісімі бойынша бухгалтерия 
қызметкері эр операцняның дүрыстығьш гексергені жайында жэне 
күжатты қабылдаганы жайында карточкаға қол кояды. М\шдай 
жағдайда қүжаттарды қабылдау-өткізу тіркелімін жасаудың кере- 
гі болмайды. Егер орталык қойма немесе цех қоймасы үйымныц 
басқармасынан кашық жерде орналасқан жағдайда жүргізілетін 
операциялардың ,дүрыс күжатталынуы, материалдарға жауап бе- 
ретін адамның есеп карточкасын дүрыс жүргізуі орталык бух«
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галтерияда тексеріледі. Мұңдай жагдайда кірю және шығыс ету 
қүжаттары белгіленген у ақытта тіркелімдермен бірге бухгалтерияға 
табыс етілуі керек. Кәсіпорынның орталығынан кашық жерде 
орналасқан қойма меңгерушісі белғіленген күні бухгалтерияга 
екі дана етш материалдардын ай соңьшдағы калдык тізімде- 
месш іапсыруы керек. Тізшдеме қүрамында өзгерісі (кірісі мен 
шығысы) бар материалдар бойынша жасалынып, онда тек кана 
материалдардың сандық қалдығы көрсетіледі. Тізімдемеге цех, 
койма. бөлімше бастығы жэне ол қүжатгы толгырушы (жүргізуші) 
қол кояды. Дүрыстығын тексеріп болғаннан кейін тізімдеменің 
бір данасы жіберілген кателіктер жәніндегі ескертумен қоймаға 
қайтарылады. Материалдардың есебін жедел оперативтік, бухгал- 
терлік, қалдыктық әдіспен жүргізген жағдайда коймалық есеп 
карточкасымен қатар үлгііі түрі М-20 қоймадағы материалдар 
қалдыгын есептеу тізімделмесі жүргізіледі. Қойма меңгерушісі (бас- 
тыгы) карточкалардағы ай бойындағы жиынтык деректері бойынша 
матсриаадардың келесі айдың бірінші күніне қалған қалдықгарын 
осы тізімдемеге көшіріп жазады. Тізімдемеде мапгериалдар қойма- 
лық есепте қаралған номенклатуралары бойьшша аралық шоттар- 
га (субшотгарға) жэне синтетикалық шоттарға топталғаны күйшде 
көрсетшеді, Бухгалтерияда материалдардың қалдыгы олардың 
жоспарланған есептеу бағасына көбейтіліп, ай аягына қалган 
материалдардың жалпы сомасы анықталады. Егер пайдаланатын 
материалдар номенклатуралары аз болған жағдайда материал- 
дарды алған адамдардың қолын тек қоймалык есеп карточкасында 
кою арқылы босатуға болады. Мүндай карточкалар тек 1 (бір) айға 
ғана ашылып, ай соңында бухгалтерияға тапсырылады. Келесі 
айда олардың орнына жаңа қоймалық есеп карточкасы ашылып, 
оған маггериалдардың ай басындагы қалдығы жазылады. Қүрьшыс 
үйымдарының қүрылыс басындағы белімшелері қоймалық- 
сорттық карточкасының орнына ай сайын материалдардың кірісі, 
босатылуы және қалдығы жайлы үлгші түрі М -19'А санды карточ- 
касын толтырып есеп беріледі. Бүл есепте материалдарга жауапты 
адамньщ жау апкершілігіндеп материалдардың барлығы кіргізіледі. 
Ьерілетін есепге материалдардың кіріске алынуы, шығыс етшуі 
және қалдығы алғашқы қүжатгар (кіріс егу, босату, түгендеу) н&-
13 -  3/43
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гізінде көрсетіледі Кұрылыс бөлімшелері күрылысқа жұмсалған 
материалдарға босату кужатын голтырмайды. Сондықіан да 
олардын бухгалтерияға бергеи есеп мәліметтеріне құрылысқа 
пайдаланылған (жұмсалған) материалдардың алғашқы қужаты 
тіркелмейді. ;■ • .

9.8. Материалдардың
бухгалтериядағы есебі

Материалдардың б> хгалтериядағы талдамалық есебі сан- 
дық жэне ақшалай өлшемде жүргізшеді. Мүндай есепті 
ұиымдастырудың көп қиындығына баиланысты бухгалгерияда 
талдамалы есепті үиымдастыру жүмысы үздіксіз жетілдірілш 
келеді. Есеп жүмысына есеп тіркелімдерінің өте үтымды жаңа 
түрлері еңшіліп, есеп жүмысының тэртібі жақсартылып, есеп 
машиналары пайдаланьыып, есеп беру жүмысы қысқартылып, 
жеңілдетудің басқа да түрлері қолданылуда. Соңгы кезгі уақыт- 
тарға дейін үйымдардыц бухгалтериялзрында материалдардын 
талдамалық сорттык. сандык, бағалық ессбін карточкачзрда 
жүргізіп келді. Жалпы бухгалтерияда материалдардың эр 
номенклаіуралық нөміріне бөлек карточка ашылады. Материал- 
дардың кіріс етшуіне, босатылуына жасалған әр қүжат деректсрі 
тиісті карточкаға жазылүъі керек. Ай біткеннен кенін немесе ай 
соңында эр карточка бойынша материалдардың кіріске алынуы мен 
шығыс етілуінщ корытынлысы шығарылып, олар материалдардьщ 
айналым тізімдемесіне жазылқды. Сәйтіп, бухгалтериядағы 
карточкаларда қоймадагы карточкаларда жазылган дерекгер 
қайі аланады.

Айырліашылыгы; Қоймадаі ы карточкаларда сандық есеп кана 
жүргізшсе, бухгалтериядэты карточкапарда сандық есеппен қатар 
олардың қүндары да көрсетшеді. Бухгалтерияда материалдардың 
сорттық, сандық, бағалық есебін жүргізу көптеген адам күшін жэне 
уақытты керек етеді. Сондыктан да бухгалтерияда карточкалар мен 
айналььм тізімдемелерін толтьфу кейде кешігіп отырады. Осыған 
байланысты сандық карточкалардың орнына кейшгі кезде сандьгқ, 
сорттык, сомалық айналым тізімдемесін пайдаланатъш болды Есеп- 
тің бүл әдісін қолданған кезден бастап (1946 жылдан) кәсілорындар- 
дьщ бухгалтерияларычда сорттық, сандьгқ, бағалық карточка-
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сын пайдаланбайтын болды. ІІІығыс етілген материалдардын 
сандық есебі алғашқы құжатта тікелей жинақгалып қалдыгы 
шығарылады. Ай біткеннен кейін 10-15 күн ішінде мате- 
риалдардың айналымы мен калдығы сорттық, сандык, сомалык 
айналым тізімдемесіне жазылады. Бұл эдісті пайдаланғанда 
бухгалтерлердің жүмысы сэл жеңілдегенімен кемшпііктер де 
кездесіп отырады. Ол кемшілікке үйымдағы материалдардың 
сандық есебінін бухгалтерия мен қоймада қатар жүргізілуін 
жатқызуға болады. Материалдардың бүл екі есебі көбі-не 
бір-бірімен еш байланыссыз жүргізілетін. Материалдардың 
есебін одан эрі жетілдіру негізінде операгивтік (жедел)-бухгал- 
терлік (сальдолык) әдісі пайда болады. Бүл эдісті бүрьгнғы 
КСРО-ның орталықстатисг ика бөлімі 1959жылдың 12мамыркүнгі 
жазган хагында колдануга үсынған болатын. Ал ю жүзінде бүл эдіс 
1950 жьшдардан бастап қолданыла бастаған. Бүл әдіс бойынша 
матер иалдарды н есебі тек қоймалык соргтық, сандық есеп карточ- 
каларында жүргізіледі, Оперативтік-бухі алтерлік (сальдолық) 
есептеу эдісін колдану' үшін міндетті түрде керек жағдайлардың бірі 
есептеу жүмысына жоспарлы есептеу бағасын енгізу қажеттшігі 
болып табылады. Материалдардың ағымдагы, ягни талдамалық 
есебі осы бағамен жүргізіледі. Материалдар синтетикальщ 
(топтамалық) шогта нактьшы өзіндік құнмен есептелінеді. Мате- 
риалдардың есебін оперативтщ-бухгалтерлік (сальдолық) эдіспен 
жүргізуге жоғарыда атагған қоймадағы материалдардың кал- 
дыгын есептеу үшін жүргізілетін үлгілі түрі М-20 тізімдемесі 
пайдаланылады. Бүл тізімдеме эр қойма бойынша бөлек жэне бір 
жьшга ашылады. Ай соңында қойма меңгерушісі осы тізімдемеге 
коймадагы карточкалардан материалдардың тексершген, келссі 
айдың басына калған сандық қалдыгын көшіріп жазады. Кей 
жағдайдарда кэсторынның қоймасы цех немесе бөлімшеден алыс 
жерде орналасқан жағдайда тізімдемеге материалдардың қалдағын 
көшіріп жазу бухгалгерия қызметкерлерзне немесе есептеу опера- 
торына жүкгелуі мүмкін. Мүндай жағдайда материалдарга жауап- 
кер адам олардың қадцықтарының гізімдемеге дүрыс көшірілуін 
тексеріп шығып, қол кояды, Егер есепті ай бойы кәсіпорында ма- 
териалдар кіріске алынбаган жэне шыгыс етілмеген болса онда 
олардың бүрынгы қалдық саны мен сомасы жаңа айга көшірі- 
ліп жазьшады. Мзтериалдар қалдығының қоймалық карточ-



каларынан үлгілі түрі М-20 түрлі тізімдемеге дүрыс толтырылуын
бухгалтерия кызметкері міндетгі түрде тексеріп қол кояды. Ай сай- 
ын үлгілі түрі М-20 санды тізімдемесінде көрсетшген материалдар 
қалдыгы олардьщ жоспарлы бағасьша көбейтіліп. материалдар- 
дын есептеу топтары және синтетикалық (топтамалық) шотгары 
бойынша сомалары есептеліп жазылады. Жоғарыда айтылғандай 
бухгалтерияда материалдардың сомалық есебі синтетикальтқ 
(топтамалық) шоттар бойьпшіа олардың ішінде эрбір қоймадағы 
материалдардыи топтары бойынша бөлек ж\гргізіледі. Сонымен қа- 
тар кәсіпорында материалдардың кіріске алынғандары мен шығыс 
етшгендерінің сомасын тапқаннан кейін оларды материалдардьщ 
эрбір есептеу топтары бойынша біріктіріп жэне ол сомалардың 
жиынтығьш материалдардын кіріс-шығысымен қатар калдығьш 
есептейтін тізімдемеге көшіріп жазады. Бүл тізімдеме екі бөлімнен 
түрады.

Бірішш бөлімде кіріске алыііган материалдардың жиьштық 
өзшдік қүны жайлы деректер көрсетіледі. Соиымен қатар бүл 
бөлімде кіріске алынган материалдардың нактьшы езіндік қүны 
мен есептеу бағасымен есептелген қүнынын арасындағы ауытку 
мөлшері көрсетіледі.

Екінші бөлімде эрбір қойма мен материалдарға жауапты 
түлғалар бойынша материалдардың қозғалысы (айдьщ басындағы 
және айдың аяғындағы қалдығы, кірісі мен шығысы) тиісгі шоттар 
бойынша көрсетіпеді.

Материалдық қорларды тугендеу
Қазақстан Республикасында осы күніі қолданылып жүрген 

ереже бойынша кзсіпорындар жылына кем дегенде бір рет өздері- 
нің меншігіндегі материалдық қорларына түгендеу жүмысын 
жүрпзуі керек. Түгендеу жүмысы міндеіті түрде мынадай жағдай- 
да жүргізіледі:

• Жылдық есеп беру (жыл аяғында) алдында маусыммен 
жүмыс істейтін қайта өндіруші үйымдар, сондай-ак 
дайындаушы жэне баска да ұйымдар материалдар мен 
пшкізаттарға олардың қалдығының азайған кезінде түгендеу
жүмысын жургізе алады.

196 ♦ Бухгалтперлік есеп теориясы жэне негіздері
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• Материалдық қорларды міндетті түрде түгендеу мате- 
риалдарға жауапты адамның ауысуына байланысты, үрлык 
жзке қиянзт жасалғанда, сондай-ақ материалдық қорлар 
бүзылганда, табиғи апат, өрт болғанда, үйым гаратылғанда 
(қайта қүрылғанда) таі ы да басқа жагдайларда жүргізіледі.

Түгендеу жүргізу үшін кәсіпорын басшысыньщ бүйрығымен 
орталық түгендеу комиссиясы қүрылады. Бүл комиссияны 
кәсіпорын басшысы ңемесе оның орьшбасары басқарады Сонымен 
қатар эрбір цех, бөлімше бойыңща жергілікті түгендеу комиссия- 
сы қүрылады. Оның жүмысын орталық комиссия үйымдастырып 
және басқарып отьірады.

Кэсіпорын басшысының бүйрығымен түгендеу жүргізу оның 
басталуы және аяқталуы мерзімше жауапты адам тагайындалады. 
'үгендеу жүмысы материалдарға жауапты адамның жауап—кер- 

шілігіндегі материалдардың түрлері жэне олардың сақтаулы түрған 
жерлері бойынша жүргізіледі. Кэсіпорьшда сақталып гүрған, бірақ 
оньщ өз меншігіне жатпайтын яғни басқа үйымдардын немесе жеке 
адамның материалдарында түгендеу керек.

Түгендеу — бүл барлық материалдардың эрқайсысын біртіндеп 
санап шығып, одан кейін материалдардың нақгылы қалдығың бух- 
галтерлік баланстағы қалдығымен салыстыру. Түгендеу жүмысы 
материалдардың түгел сакталуын қамтамасыз етудің басты қүралы 
болып табылады. Жергшікгі түгендеу комиссиясы мате риалдардың 
қалдығын өлшеу жәие санау арқылы олардың сакталып түрған 
жерлері жэне материалдарга жауапты адамдар бойьшша түгендеу 
тізімін жазып (үлгілі түрі инв-3), кэсіпорынньщ бухгалтериясына 
ттсырады. Түгендеу тізіміне түгендеу комнссиясыньщ барлық 
мүшелері кол қоюлары тиіс. Басқа үйымдардың немесе жеке 
адамның материалдық игіліктеріне бөлек тізім жасалады. Үйым 
бойыьшіа түгендеу нәтижесін анықтау үшш салыстыру тізімдемесі 
жасалады. Салыстыру тізімдемесі түгендеу кезінде анықталған 
нақтылы қалдығы, оңың бухгалтерлік есептегі қалдығына сәйкес 
келмейтіні тауарлық-материалдық қорлар бойышна жасалады. Са- 
лыстыру тізімдемесінде артық немесе кем шыққан материалдық- 
Қүңдьшықгар бухгалтерлік есепте көрсетілген бағасымен есеп- 
теледі, Түгендеу комиссиясы барлық артық немесе кем шыққан 
материалдар жөнінде оларға жауапты тиісті адамдардан жазбаша



іүсінік алуға і и і с . Ол жазбаша түсінік негізіиде түрақты жұмыс 
атқаратын түгендеу комисснясы кем шыққан, жоғалған, бүзылган 
матери алдард ы ң қандай себептен болғаньш аныктайды және 
де келешекте қайталанбас үшін шара колданады. Сондай-ақ ко- 
миссия тугенлеу кезінде материалдардың артьпс шығу себебін 
де аныктайды. Белгіленген кему мөлшері тек қана кем шықкан 
материалдарға ғана қолдакылады. Егер ксйбір материалдар бойын- 
ша кему мөлшері бекітшмеген болса, онда ол материалдардың 
кем шыкканы мөлшерден тыс болып саналады. Материалдық- 
қорлардың бекітілген мөлшерден артық кем шыкканы, сондай- 
ак олардың бузылуынан пайда болған шығын, кінәлі адамдардан 
өтазуі гиіе. Материалдардың бекітілген табиғи кему мөлшершен 
артық кем шыгуы жэне олардың бүліну іне байланысты шығьщ, 
егер оған кінэлі адам табылмаған жағдайда оргалык комиссияның 
шешімімен кәсіпорыняың шығындарына қосады. Кей жағдайда 
материалдардың артық шыгуыньщ себебі материалдық қорлардың, 
өндіріс щыгындарының басьшан қате есептелуі салдарынан болуы 
мүт.жін. Ондай жағдайда материалдық қорлардың күны өндіріс 
шығындарынан алып гасталынып, кайгадан кІріске алады. Сон- 
дай-ақ кателіктен аттары, сорттары, өлшемдері алмасып кеткен 
материалдардың өзара бірімен-бірін жапқаннан шыққан сомалык 
айырмашылыққа да өндіріс шығындары азайтылады. Кателесіп 
алмасып кетуден артык немесе кем шыққан материалдардың саң- 
дарын өзара жабуы тек осы тексеріліл жатқан мерзім аралығында 
ялмасъш кеткен және тек бір адамның өзінің жауапкерш іл і гіндег і 
атгас магғериалдар бойынща тепе-тең санға ғана рүксат етіледі, 
Материалдарга жауапты адам магериалдардың озара алмасып 
кетуінен артык немесе кем шыққаны жайлы толық түсініх беру- 
ге тиіе. Егер кем шыққан материалдарды артық шыққан матери- 
алдар жапқан кезде, кем шыққан материалдар қуны артық шық- 
қан материаддардың қүнынан көп болса, екеуінің арасындаіы 
айырмашылық сомасын кшэлі адам төлеуі керек.

Кэсіпорындағы материалдық-қорларды түгеңдеу нәтижесі 
бухгалтерлік есепте түгендеудің бпжен айында көрсетілуі тиіс. 
Кем шыққан жэне бүлінген материалдардың қүны кінәлі адамнан 
қағида бойынша бөлшек сауда багасымен өндіріледі.
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Т а у а р л ы к -м а г г е р и а л д ы қ  қорлар шоты бойынша жүргиілетін операциялар

№ Операонялар
мазмүны

Дебитге- 
летін шот

Кредитте- 
летш шот

Г  і 2 3 4

1 1

Жабдыктаушьтлар мсн жсткізушыердеп келген 
материалдар есеп айьірысу кұжатьшын келге- 
ніне карамасган кіріске альшады. Кұны толенщ, 
ай еоңында жо^ша қалған немесе жабдықтаущы 
қоймасынак элі алынбаган материаддар ай ая- 
гыкда қоймага кіріске алынбан корсстіледі. 
Кедесі айдыи басында бүл сома сторію етшеді. 
Төлешен сома материалдьі кұндьиіыісгарды 
алғанға дейін алашақ берьші больш саналады.

20-піы 
бас шот 671

2. Сатьшъш алынған матеркалдардынкұны кассадан 
(колма-қол ақшамен ) төлендд

201-206 451,452

3. Ессп Ьеруге гнісп ариалар аркыіш с&гылып
альшган маіернаддьік кұыдыльтктардыц кұны 201-206 333

4. Занды і*ұлғалар мен жскс адамдардан өіеусіз 
(тегін) келіп тусксн материал 201-206 727

5. Негізп күратды бүзгашші, істен шьйарганнан 
апынган материатдык құндьільіктар 201-206 722

6.
Кэсшорьшдар мен ұйымдардьщ вз өндірісіңде 
өндіршіп, дайындатьш оі қажетіне пайдаіануға 
арналған маіериалдарды кіріске алу 201-208 900. 920

7.
Алынған маггериалдар жэне олар үтеін ксткен 
шығьщдар арнайы банкіердеп шотгардан 
юлсиед)

201-206 421-423

8. Пайдалануаға болатын ондірісгік акаулардан 
альші ан магериалдарлы юріске алу 201-208 900

9.
Гүгендеу кезінде артық шыкқан материалдарды 
кіріске алу 201-206.

208
727

іа
Еншілес және тәусмді серікте стіктермен бірлссіп 
бакыланатын зацды тұль'алардан келіп түскен 
кіріске алыпгаи материалдар 201-206,

208
641-643

ІІ. Матсриалдык қүңцылыхтарды дайьщцайтын 
жүмыскер-іерге ессптслінген еңбекакы 201-206 681

12.

Өнліріс пен шаруашылыққа ыайдалану үшін 
жібершгсн материалдар:
- нсггігі өядіріске:
- қосалкы өндіріскс;
- дехқа (үстемс щыгьш);
- үйымпын зкімілі ик шышядарынгі.

901
921
931
823

20-шы болім
ОПЛТ2Ш

13.
Садыяып жаткдн (аякталмаган) күрылыскажіберу 
максатымеи есептен шығарылған материалдар

126 201-206, 208
, Өндірістік ақауды жөңдеу үшін есептен
| 'ііьнарылган матсриалдар---------1-------------------------------------------------------------------------------- 901, 921 201-206
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Соцы
1 2 3 4

15 Тугсіідеу барысында бұлінген және жстпей 
каицан магериаідарды ессптен шыгару 821 201-206, 208

16 Баска уйымга орі карай жөндеуі е берыген 
материалдар 207

201-206.
208

17. Кэсіпорытщар мен үиьтцнрдын жендеудея 
алыпған маггериалдарыиа

201-206,
208 207

18. Жөвдеуен адьшган магериалдар үтшн 
есептеліяген (гөленілетш) сома

201-206,
208

671,641, 
643, 687

19. Сатылған, ессптен шьтарылған материалдық 
қундылыкгардын, накты өзіндік қуны 845

201-206,
208

20.
Түгевдеу барысывда жоқ болган габши кему 
мэлшерінен артык нем лхыккші матсриаддарга 
жауаиты адам табылмаған жағдайда 821

201-206,
208

21.
Тугендеу барысында жок бодған магериалдарга 
жауапты адам табылып, ол адамньпі төпеуге 
тиісгі есептелінген сомаеы 333

201-206,
208

22.
Басқа зақды гудгадарга, кәсіпорындар меи 
уйымдарға немесе жекс адамдарға кайтарымсыз 
берілген магериалдар 845

201-206,
208

23.

Акау немесе баска да себептерге байланысты 
жабдыктаушьпарга кайтарылғаіі материалдар:
- жабдықгаудгылардың шсты төленгсит дсйін;
- жаб.тыктаугаьпардь! ц гаоты гөленгеішен 

кейін.

671
334

201-206, 208
201-206,208

Ұзақ меріімдіі яктивтер

Біз алдыңғы такырыптарда активтерге түсінік берген бо- 
латынбыз. Сондай-ақ ағымдағы активтер қатарына жататын 
акшалар  ̂ дебиторлык борыштар және материалдық корлармең 
талысып өттік. Бұл аталган активтер кэсіпорындар мен 
үйымдардың міндеттемелерін өтеу барысында қабілеттілігі 
жогары, яғни тез арада өзінің қүнын басқа заттарға айырбастай 
(өзгерте) алатын мүліктер болып табылады. Кәеіпорындар мең 
ұйымдар жүмыс жургізуі барысында бұл жоғарыда аталған 
агымдағы активтерден басқа ұзак уақыт бойы пайдаланатын 
(бір жылдан артық уақыт), өндірістік және әкімшілік қызметті 
орьшдауға арналған (сатудан басқа) активтерді қажет етеді Ал 
мұндай ұзақ мерзімді активтердің қатарына негізгі құралдар 
мен материалдық емес активтерді, ұзақ мерзімдік дебиторлық 
борыштарды және ұзақ мерзімдік инвестицияларды жатқызуға 
болады.
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1 0 - т а р а у л ііііі.іы м іл  т іс а Б й т ш
ЛБТИВТЕР

1 0 . 1 .  Негізп құралдардын жіктелуі

Бухгалтерлік есепте негізгі щралдар деп ендіріс үдерісінде 
үзақ уақыт бойы, яғғш бір жылдан артык уақыт пайдаланатын, 
озінщ бастапқы түтрін, колемін сактай отырып, қүнын шығарылғап 
әнімге, орындалған жұмысқа, көрсетілген кызметке есептелген 
амортизацнялық аударым молшері шегінде біртшдеп ауысіъірып 
отыратын еңбек қүралдарын, яғни материалдық активтерді айтады. 
«Негізгі цураідарга» — қозғалмайтын мүлік, жер учаскелері, үіііер 
мен ғимараттар, огкізгіш тетікгер, мапшналар мен жабдықгар, 
өлшеуіш жэне реттеуіш аспаптары мен күралдары, есептеуіш 
машиналар мен техяикалары және олардың баідарламалық 
күралдары, көлік тасымалдау құралдары, аспаптар, өндірістікжәне 
шаруашылық қүрал-еаймандары, өнім жэне жүмыс малдары, коп 
жылдык көшетгер, шаруашылыкгың ішкі жолы, тагы да баскалар 
жатады.

Кәлеміне немесе бағасына (арзанды-қымбатгылығына) қара- 
мастан пайдалану мерзімі бір жылдан аспайтын өндіріс қүралдары 
негізгі қүралдардың қатарына жатпайды. Сонымен қатар негізгі 
қүралдардыц қүрамьша кэсіпорынның қоймаларындагы дайын 
бүйымдар (тауарлар) болып саналатын жабдықтар мен машиналар, 
күрделі қүрылыс қүрамында есептелетін монтаждауды (қүрасты- 
руды, орнатуды) қажет ететін жабдықгар, жасальш (еалынып) 
біткен, бірақ элі пайдалануға берілмей түрған машиналар мен 
жабдықгар, сондай-ақ құрылыс-монтаж жүмысының өзіндІк 
қүнының қүрамында қаралған үстеме шығыидардьщ есебінен 
салынған титулдық тізімге кірмеген ғимараггар мен тетіктер, 
сонымен бірге жас малдар. ягни мал тәлдері де жатпайды.
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Барлық «негізгх құралдар» ездерінің ондіріске қатысуына карай 
ондірістік және өңдірістік емес болып екі тогіқа бөліиеді. Өндіріс-
тік нег ізгі кұралдар деп ондірісте қызмет етегін, яғни онім ондіру 
орындарында пайдаланатын негізгі құралдарды айтады. Оларға: 
өндіріске арналған үилер, ғимараггар, өткізгіш тетікгер, құрылыс 
маишналары. көлік тасымалдау құралдары, әр т\'рлі станоктар, 
двигательдер, құрал-саймаіщар, өлшеуіш аспаптар жэне тағы 
басқалары жатады. Өндірістік емес негізгі қуралдардың қатарына 
шаруашылыктың өндірістсн басқа салаларында пайдаланатын 
негізгі қүралдар жатады. Оларга түрмысгық уй-жай (коммуналдық) 
шаруашылыгында, денсаулық сақтау, элеуметтік қамсыздандыру, 
білім беру жэие мэдениет салаларында пайдаланатын негізгі 
қүралдар жэне тағы да басқа негізгі күралдар жатады. Халық 
шаруашылык салаларына және істейіін қызметтерінің түрлерше 
қарай барлық негізгі қүралдар: онеркәсіп, ауыл шаруашылыгы, 
орман (тоғай) шаруашылығы, тасымалдау, байланыс, қүрылыс, 
материалдык-техникалық жабдықтау жэне сату-откізу үйымдары, 
қоғамдық тамақгандыру, баскару органдары, әлсуметтік сақтан- 
дыру, гылым жэне білім беру. ғьшыми кәмек корсету жэне тагы да 
басқа салалар бойынша топталады.

«Негізгі құралдарды» халық шаруашылығыңьщ салаларьша 
қарай топтасгырған кезде олардың қатысуымен шыгарылған 
өнімдердің, болмаса орындалған жүмыстар мен қызмеггердің 
шаруашылыктын қай түріпе жататындыты негізге алынады.

Егер кэсіпорындар мен үйымдардагы негізгі қүралдардың 
бэрі тек қана үйымның негізгі шаруашылыгының т\'ріне гана 
кызмет істейтін (жасайтын) болса, онда бүл үйымдағы негізгі 
қүралдардың барлығы түгелімен сол кэсіпорынның атқаратын 
қызметі саласындағы топқа жатады.

Мысалы: онеркэсіпгік үйымьнщағы өнеркэсіп онімдерін 
өндіру үдерісіне тікелей байланысты негізп күралдардың барлығы 
халық шаруашылығыныц өнеркэсіп саласына жатады.

Егер кэсіпорыннын балансында осы үйымның негізгі 
кызметінен баска салаларында қызмет атқаратын ондірістері мен 
бөлімшелері болса, онда осы болімшелер мен өндірістің атқара- 
тын қызметтерінің сипатына сәйкес келетін халық шаруашьшық 
саласы қызметі түріндегі топқа жатады.



Кәсшорынның балансыңдагы тұрғын үй шаруашъілығының 
негізгі қү.ралдары халық шаруашылығының түргын үй шаруашы- 
льны жэие халыққа тұрмыстық қызмет көрсету саласына жатады.

Негізгі құралдар алдына койган мақсатына жэне атқаратын 
қызметіне қарай мынадай топтарга бөлінеді:

а) үйлер (тұрғын үй, ксңсе үйі, қойма және гагы басқалары);
ә) ғимараттар (көшрлер, аспалы жолдар. жасанды су 

қоймалары, эстокадалар, скважиналар жэне тагы басқалары);
б) өгкізгіш тетіктер (жұмыс машиналары, энергня бөлетін 

тетікгер, кұбырлар жэне тағы басқалары);
в) машиналар (бумен жұмыс істейтін двигательдер, іштен 

жанагын двигательдер, электроаппараттық трансформаторлар. 
экскаваторлар. грейдерлер, бульдозерлер, бетон араластыргыш ма- 
шиналар, көтергіш крандар, жүк котергіш шығырлар, су өлшегіш 
құралдар, монометрлер, таразылар, кассалық аппараттар мен тагы 
да басқалары);

г) тасымалдау құралдары (жолаушылар жәнс жүк таситын 
коліктер, жеңіл көліктер, көлікке тіркемелер (прицеп), тракгорлар 
жэне тағы басқалары;

ғ) құрал-саймандар мен жабдықгар (шкафтар, бактар, контей- 
нерлер және тағы да басқа негізгі құралдар);

д) шаруашылық құрал-жабдықгары (жиһаздар, креслолар, 
кілемдер, сейфтер жэне тагы да басқалары);

е) жұмыс жэне онім малдары,
ж) көп жылдық өсімдікгер мен кешеттер;
з) жер (ұйымның сатып алған жер колемінің құны);
и) жерді жақсартуға (өңдеуге) жұмсалған кұрделі шығын;
к) басқа да негізгі құралдар (кітапхана қорлары жэне тағы 

басқалары);
Негізгі құралдар кімнің меншігінде, иелігінде екендігіне қарай 

меншіктік, яғии кэсіпорынның өзше тиісті жэне уақытша жалга 
алынган болып екіге болінеді. Кәсіпорын уақытша жалға алған 
негізгі құралдарды баланс сыртындағы «Жалга алынған негізгі 
құралдар» деп аталатын шотга есегтгейді.

Сонымен қатар пайдалану барысьша карай негізгі құралдар 
жұмыс істейтін. жұмыс істемейгш және сақгауда тұрған деп үш 
топқа бөлінеді
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Жұмыс істейтіндерге өндіріс үдерісіндегі, яғни қолданыстагы 
негізгі қүралдар жатады.

Жүмыс істемейтін негізгі қүралдардьщ катарына тоқтатылып 
койылған, белгші себептермен басқа да жаққа эзірге берілмеген 
басы артык жабдықтар жатады.

Сақтауда түрған негізгі күралдардың қатарына келешекте, ягни 
алдыңгы уақытта тозып немесе басқа да жағдайларға байланысты 
істен шыгатын негізгі қүралдардын орнына пайдалануға арналған 
кұрал-жабдыкггар жатады.

Материалдык активтер сатып алыну мақсагына қарай былай 
бөлініп ссептеледі;

а) нсгізгі қүралдар; »
э) тауарлык-материалдьщ қорлар;
б) қаржылық инвестицияяар
Мысасіы: кэсшорынның шаруатылық қызметін аткару бары- 

сында қажет болып табылатын озінің пайдалануы мақсатында са- 
тып алынгаи көлж қүралы негізгі қүралдар қүрамықда есептелінсе, 
ал сату үшін сатылып алынған көлік кұралдары тауарлық- 
материалдық қорлар қүрамында есептеледі. Кэсіпорьшньщ оз 
қызметіне пайдалануы ушін емес, үзак мерзімдік қаржы салымы 
мақсатында алған жер учаскелері мен үйлері қаржылық инвести- 
циялар ретінде есептелінеді.

1 0 . 2 .  Негізгі құралдардмн бағалануы

Негізгі қүралдардын есебін үйымдастыруда оларды багалау- 
дыц маңызы зор болыл табылады ҒІегізп қүралдар бастапқы 
құнымен, баланстық қүнымен, ағымдагы қүнымен, қалдық 
(жойылу) қүнымен жэне келісілген қүнымен багаланады.

Негізгі күралдардьщ бастапқы қуны -  ол активгі салуға, са- 
тып алуға, әкеліп жеткізуге, орнатуга кеткен (шыққан) шыгындар- 
дан, совдай-ақ сатыл алу барысында гөленген салық сомаларынан, 
қүрылысты салу кезінде алынған несие үшін төленетін пайыз 
(процент) сомалары мен бүя қүралды белплі мақсатқа пайдалану 
үшін жүмыс жағдайына келтірумен тікелей байланысты кез келген



шыгындардың жиынтығынан тұрады (қүралады). Негізгі қүрал- 
дарды тасымалдау кезінде болган ақауларды жоң,теуге кеткен жэне 
басқа да қажет болып саналатын шығыңдар активтің бастапқы 
құнына кіргізілмей- ол ағымдағы кезеңнің шығыны регінде есепке 
алынады Негізгі қүралдын эртурі бойынша оның бастапқы құнына 
мынадай шыгыңдар кіргізіледі;

а) жер учаскесінің бастапқы құнына:
Жерді сатып алу бағасы, козғалмайтын мүлік жөніндегі 

агентіікке теленген комиссиялық сыйақылар, сатып алу-еату 
жөнінде келісімшартгы ресімдеу үшін заңгердің қызметіне төлене- 
і ін тол ем жэне ол ү ш ін толенетіі і салықгар м сн ал ымдар. жер д і тиісті 
мақсатқа пайдалануға әзірлеуге кеткен шыгындар (үйді бүзғаннан 
алынған материалдарды сатудан түскен іүсімді (табысты) алып 
тастаганда қалған ескі үйді бүзуға байланысты шыгындар, жерді 
тазалау, тепстеу, тағы басқа) енгізшеді (кіргізіледі). 

ә) қурші-жаОдықтардың Оастапқы қүнына; 
Қүрал-жабдықты сатьш алу бағасы, оны тасымалдауға, 

әкелуге, тиеп-түсіруге кеткен шығындар, оның ішінде тасымалдау 
кезінде сактандыру, монгаждау. қүрал-жабдыктардың пайдалануға 
жарамдылыгын тексеру максатында кеткен шығындар жэне тағы 
да басқалар енгізіледі (кіргізіледі).

і\лайда күрал-жабдыктарды монтаждау, тасымалдау кезінде 
болған бүліну нэтижесін жөңдеу ушін кеікен сомалар ағымдағы 
шығындарга жатқызылады. Егер негізгі күралдар несиеге алынган 
болса, ол үнтін төленген пайыз сомасы да ағымдагы шығын қатары- 
на жатады жэне негізгі қүралдьщ бастапкы қүнына қосьшмайды.

Ескерту: салынатын немесе салынып жаткан қүрылыс 
үніін алынган несиеге есептелген пайыз (проценг) сомасы бүған 
жатпайды. Сатып алышан үйлер мен ғимараттардың бастапқы 
қүнынашотбойынша сатып аду бағасы, ол үшін толенетін салыктар 
мен алымдардың сомасы жэне бүл қүралдардың қүжатгарын рет- 
теу барысында заңгерге төленген төлемдер кіргізіпеді.

Кэсшорынның өзі салған \щлер мен ғимараттардын бастапқы 
қүнына осы қүрылысты салу үшін кеткен шығындар: материалдар, 
жүмысшылар мен қызметкерлерге толенген еңбекақы сомалары,
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еңбекақы боііынша бюджетке жасалған аударым, альшған несие- 
лср үшін еселтелген пайыздар сомасы (ироценттері), заңгерлерге, 
архитекторларға төленген төлемдер, қүрылысты салу үшін рүксат 
алу барысьшда жүмсалған сомалар мен басқа да кеткен шыгьшдар 
енгізіледі.

Кэсіпорындар мен ұйымдар жерді жэне сол жерге салынған 
үйлер мен ғимараттарды біртұтас ретівде пайдалануға сатып 
алса, онда осы объекішердін бастапқы қүнып бухіалтерлік 
есепте эрбір объекзі бойынша бөлір көрсету керек. Себсбі 
үйлер мен ғимарагтардың пайдалану мерзімі шектеулі жэне 
олар тозады, ал жердің пайдалану мерзімінде шек жоқ, яғни ол 
амортизапияланбайтын материалдық актив болып табылады. Егер 
бүл жағдайда жер унаскесі ғана пайдалануга алынып. ал үйлер 
мен гимараттар бүзылатын болып келісшген болса, онда олардың 
қүндары әрбір объекті бойынша жекеленш бөлінбейді Бүл 
жағдайда тек қана жер сатылып алынган болып есептелінеді. Жэне 
де оның бастапқы қүны бүл ретте сатып алу багасымен үйлер мен 
гимараттарды бүзуга кеткен барлық обьектілердің (жердің жэне ол 
жердеп обьекгілерді қоса) шығынының қосындысынан, бүзғаннан 
алынған материалдардың бағасын шегеру арқылы анықталада.

Мысалы: кэсіпорын жер учаскесін жэне сол жерде ориаласқап 
үй мен қоса 500000 (бес жүз мың) теңгеге сатып алды делік. Ьүл 
жерде орналасқан үй бүзылуға тию. Кәсіпорынның оларды сатып 
алу барысында төленген шығындары 25000 (жиырма бес мын) 
теңге (салық сомасы, қозғалмайтын мүлік жөніндегі агенпік пен 
шарт жасауіа қатысқан заңгердін қызметінің төлемдері сомасы). 
Үйді бүзуга кеткен шығын 40000 (қырық мың) теңге. Бүзғаннан 
алынгаң материалдарды сатудан түскен табыс 20000 <жиырма 
мын) теңге. Жерді тазалау мен тегістеуте кеткең шығын 15000 
(он бес мың) теңге. Осы мэліметгерді қорытындылайггын болсақ, 
сатып алынған жердін бастапқы құны 560000 (бес жүз алпыс мын) 
тенгені қүрайды (500000+25000+40000-20000+15000=560000 
теңге). Кэсіпорындар мен үйымдарда негізгі құралдың бастапқы 
Қүны былайша анықгалады:



• үлес қосушылар мен қүрылтайшылар непзғі қүралды 
жарғьшық қорға өзінің үлееі ретінде санса. онда олардың 
қүны қүрылтайшылармен арадағы келісім бойынша,

• үйымдар негізгі құралдарды озі дайындан, ягни жасап 
шыгарғанда немесе сатып алған кезде шықкан шығыидардың 
нақты сомасы бойьшша;

• үйымдар негізп күралдарды басқа занділ түлғалардан 
нсмесе жеке адамдардан тепн алган кезде қабылдау-өткізу 
актіеінін мәліметгері бойышна немесе экспертгік (сарап- 
тамалау) жолымен.

Нсгізгі куралдардың ағымдагы қүпы -  бүл кэсіпорьга- 
ның белгілі бір уақыттагы (мерзімдсгі), япіи бүтінп күнгі негізгі 
қүралының нарықтың бағасы болып табылады.

Негізгі күралдардыц баланстық қүмы -  бүл кэсіпорын- 
ның бухгалтерлік есебінде немесе қаржылық есеп беру 
ақпараттарында көрсетілген негізгі қүралдардың бастапкы 
қүнынан жинақталған тозу сомасын алып тасгағандағы күны 
болып табылады

Негізгі күралдардын қалдық (жойылу) қүны -  негізп 
күралдың пайдалану мерзімі аяқгалғаннан кейін оны бүзу, 
жоюдан алынған іске жарамды бөлшектерінің (материал. металл 
сынығы, отын жэне тағы да басқа пайдалануға болатындарының) 
қүныпан объектіні есептен шығаруға байланысты жүмсалатын 
келешсісгегі (алдағы уақыттағы) шығындарды алып гастау арқылы 
аныкталады

Негізіі қүралдардың келісілгеп қүны -  бүл кез келген 
екі жактың, ягни негізгі қүралдарды саіушы мен алушының
арасындағы келісілген қүн болып табылады

Бухгалтерлік шсятарда есептелген негізгі күралдардын бас- 
тапкы күндары тек мына жағдайларда ғана өзгертіледі:

а) негізгі қүралдардың пайдалы қьпмет атқаратын мерзімін 
үзартатындай немесе қысқартатындай оның жалпы жағдайына 
әсер ететіндей қосымша күрделі қаржы жүмсалғанда (кеңейткенде, 
жаңартқанда және тағы да басқа) немесе шішара бүзғанда, 
жойғанда жэне бөлшектегеқце;

ә) Қазақстан Республикасы Үкіметінің шешімдері бойынша 
негізгі қүралдарды қайта бағалағанда.
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Негізгі кұралдардың есебі эрбір бөлек объекті бойынша 
бүтін сомада жүргізіледі. Негізгі қүралдарды пайдалануға берген 
кезде оның бастапқы қүнымен калпына келтіру қүны тең болады, 
себебі оны пайдалануга берген уақытымен оны қайта бағалау 
уакытының арасында айырмаяіылық жоқ. Уақыт өткен сайын 
негізгі қүралды ондіруге, салуға жұмсалатын матерналдың баға- 
сы жэне ол үшін қолданылатын техниканың шыгыны, жүмысшы- 
лардьщ енбекакысы жалпы негізгі күралды өндіру, салу жағдайы 
белгілі бір себептермен өзгеріп отырады. Негізп қүралдардың 
кұны оны бір кезде жасап шығаруға өндіруге, салуга кеткен, 
жүмсалған қогамдық кажетті еңбекпен анықталады. Осыған 
байланысты негізгі қүралдарды оқтын-оқтын, уақыт өте қайтадан 
бағалап (индексациялап) түрады.

Негізгі күралдарды қайтадан бағалау (иңдексациялау) кезінде 
оның осы кездегі, яши бүгшгі күні өндіріп шығаруға кететш кұны 
анықталады. Бүл негізгі қүралдардаң калпына келтіру қүны деп 
аталады, Кэсшорындар мен үйымдарда негізгі қүралдарды тиісті 
түрде қайта багаланғаннан (индексациялаганнан) бастап оларды 
базанста қалпына келтіру қүнымен есептейді.

Негізғі қүралдардың бастапкы бағасын белгілі бір күндегі 
колданылып жүрген бағага сәйкес келтіру мақсатында объектілер- 
ді қайта багалау жүргізіледі. Кайта багалау нэтижесшде негізгі 
бағасының өсуіне:

Д-т: Негізгі күрал -  шоты
К-т: Негізгі қүралдарды қайта бағалаудан түскен қосымша 

төленбеген капитал -  шоты түріндегі бухгалтерлік жазу 
жазьшады.

Қайта баіалау ж\'ргізілген күні үйымда негізгі қүралдарга 
еселтелінген тозу сомасы негізп күралдардың күидаръшың 
өзгеруіне қарай түзетіледі. Қайта баталау сомасы негізгі күрал- 
Дардың пайдалану мерзіміне карай субъектіде қолданылагын 
амортизациялық аударым сомасын есептеу әдісіне сәйкес 
анықгалғаң мөлшерде бөлінбегең кіріске апарады. Қайта бағалау- 
Дың барлық сомасы бөлінбеген кіріске актив есептен шығарылган 
сэтге ғана ауыстырьшады.
14 - 3/43
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№
Операциялар

мазмүны
Дебиттелетін

шот
Крсдиттелетін

шот
I 2 3 4

1
Қайта багалау нәтижесінде негізгі қү- 
ралдар;іың багасьшың осуі 121-125 541

2
Қайта баі’алау нэгижесшде нсгізгі кү- 
ралдардың башсыньщ кемуі 541 121-125

3
Қайта багалау ңегізінде негізп күрал-
дардын тозу сомасьша енпзілетін 
түзстулер

541 131-134

|  а  д  Негізгі қуралдарды есептеуді 
ІІІ.С?* ұньімдастыру
Негізгі қүралдардьщ есебі кэсіпорынның бухгалтернясында 

жүргізіледі. Олардың талдамалық есебі эрбір түгендеме 
объекгісі бойынша бөлек жүргізіледі. Түгендеме (инвентаръпыц) 
обьектісі деп өзінің қүрамына кіретін, ягни өзіне тиісггі керекті 
жабдықтармен, саймандармен сатылып алынған, орнатуды керек 
етпейтін жабдықтарды, салынып біткен жеке күрылыстарды 
(үйлері мен гимараттарды), өздерінің қүрылымы (конструкциясы) 
бойынша жекеленген немесе бірімен-бірі күрылымы бойынша 
біріктірілген, яғни қосылған, бір зат болып саналып, белгші бір 
қызметті атқаратын бүйымдарды айтады.

Кәсіпорындарда негізгі қүршщың есебін дүрыс жургізу үшін 
және олардың тиісті турде сақгалуын қамтамасыз ету үшін әрбір 
неі ізгі қүралдарға тугендеме нәмірі беріледі. Ол түрақты түрде 
белгіленеді.

Негізгі қүралдар тозуына, бүзылуына, басқа үйымдар мен 
адамдарға бершуіне. сатылуына, тагы да басқа жагдайларга бай- 
ланысты есептен шығарьшганда оньщ нөмірі үйымның жанадан 
кіріске алған непзы кұралдарына берымейді. і үгендеме нөмірі 
негізгі қүралға бекітшген жетонға немесе қүралдардын өзіне 
бояумен жазылады. 1 үгендеме объекгілерді (заттарды) реттік серия- 
лык жүйесімен номірлеу үсынылады. Мүндай жагдайда эрбір жік-
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теу тобына кіретін негізп құралдарға бөлексериялықреттікнөмірлер 
белгшенеді, ол сериялык реттік номірді непзгі қүралдардьпі қандай 
жіктелу тобына жататынтыгын корсегетіндей езпп тагайындаған 
дүрыс. Негізгі қүралдарға бастапкыда берілген түгендеме нөмірі 
оның түгендеме карточкасында жэне бір жерден екінші жерге орын 
ауысуы үшш толтырылагіъш алгашкы құжатгарда көрсетітуі тиіс.

Кэс і порындардың бухгалтериясында негізгі қүралдардын әр- 
бір обьектісіне типтік ведомостволык түгендеу карточка ашылады. 
Егер жеке бірінсіз-бірі қызмет ете алмайтын бірнеше бүйымдар, 
саймандар, аспаптар және тагы басқалары қосылып бір түгендеме 
объектіні қүрайтын болса, онда онын түгендеу карточкасына сол 
объектінщ күрамына кіреіін барлық бүиымдардың тізімі жазы- 
лады. Егер үйымның бір бөлімшесіне қүралдың (инвентардыңХ 
аспаптын немесе басқа да негізгі қүралдардың бір түрінің (аты, 
техникалык сипаггтамасы, бағасы бірдей болатын) бірнешеуі бір 
уақытта келіп кіріске алынса, онда олар түгендеу карточкаларында 
тобы бойынша есептеледі. Бірақ бүл жоғарыда айтылғандарга 
қарамастан ол негізп қүралдардың эрқайеысына бөлек түгендеме 
нөмірі бсріледі, Негізгі қүралдардың барлық түрлерін, сондай- 
ак ұйымга кунтізбелік (календарлық) бір ай ішінде пайдалануға 
берілген біртектес өндірістік-шаруашылык қызметінің бір 
түрін орындауға арналган жеке техпикалық сипатгамасы мен 
бағасы бірдей негізгі құралдарды есептеуде үлгілі түрі НҚ-6 
ведомоствоаралық түгендеу карточкасы қодданылады- Түгендеу 
карточкалар үйымның бухгалтериясында тиісті гоптары бойынша 
тіркеледі.

Негізгі қүралдары кәп емес шағын үйымдар мен бірлестіктер 
өздерінің негізгі қүралдарын есегггеу үшін түгендеу ғсарточка-лар- 
дың орнына үлгші НҚ-И санды түгендеу кітапшасын пайдалана 
алады. Бүл кітапша негізгі күралдардьщ есебін жүргізуге ыңгайлы 
болып келеді жэне онда негізгі күралдар жогарыда аитылған 
топтары бойынша бөлек есептелінеді- Негізгі қүралдарды түгендеу 
кітапшада есептеген жағдайда түгендеу тізімі жүргізілмейді.

Кэсіпорындарда түгендеу карточкалар немесе түгендеу 
кітапшалар қабылдау-тапсыру. ауыстыру актілері, техникалық 
паспорттар жэне басқа да негізгі кұралдарды сатып алү, сату.



салу, орнату, бір жерден екінші жерге ауыстыру, есептен шыгару 
актілері және тағы басқа осылар сияқты қужаггар негізінде 
толтырылады. Түгендеу карточкалар (жекелік немесе топтық) 
эдегге эрбір түгендеме объектііе бір данадан толтырылып, 
ұйымньщ бухгалтериясында сақталады. Ол картотекада негізгі 
қүралдар халық шаруашылығының саласына карай жіктелген 
топтары бойынша орналастырылады. Әрбір топтын ішінде 
түгендеу карточкалар негізгі кұралдардын түрған жері, ягни жүмыс 
орны, олардың атқаратын қызметіне жэне түрлеріне қарай (үйлер 
мен гимарапгтар, машиналар мен жабдықтар, көліктер жэне тағы да 
басқалар) орналастырылады. Кәсінорындарда шыгыс етілген жэне 
өндіріс орны мен үйымының ішінде бір жерден екінші жерге орны 
ауыстырылған негізгі қүралдардың түгендеу карточкалары есепті 
айдың соңына дейін картотекада бөлек сакталады. Сондай-ақ, 
келсшекте пайдалану үшін сактаулы түрган негізгі қүралдар мен 
басы артық тоқталып қойылған негізгі құраддардың да түгендеу 
карточкалары бөлек қойылуы кажет.

Түгендеу карточкалар мен кітапшалар талдамалық есептің 
негізгі түрі болып саналады. Оларда негізгі қүралдардың ата- 
луы, түгендсу нөмірі, баланста корсетілген бастапқы күны, 
амортизациялық аударым мөлшері, зауытгык нөмірі, келіп кіріске 
алынуына және істен (есептен) шыгарылуына байланысты тол- 
тырылған актілердің уакыты (айы, күні, жылы) жэне тағы да басқа 
шартты белгілері мен керекті мэліметтері жазылады. Голтырылган 
түгендеу карточкаларының үлгілі түрі НҚ-10 санды ведомствоара- 
лық негізгі қүралдарды есептейтін түгендеу карточка тізімдемесі- 
не тіркеліл жазылып отырылады. Бүл тізімдеме бухгалтерияда 
бір дана етіп толтырылып, түтендеу карточкаларыньщ түгел сақта- 
луын бақылау үшін пайдаланылады. ¥йымдар негізгі қүралдарды 
жіктелуі, яғни аралық шоттары бойынша тізімдемеге тіркейді.

Негізгі күралдардың сақгалып жэне жүмыс істеп тұрган 
жері бойынша үлгілі түрі НҚ-13 санды түгендеу тізімі жасалады. 
Гүгендеу карточкаларга қарағанда бүл тізімдеме келіп-түсіп, кіріс- 
ке алынған объектілер бойынша тек қана қысқаша мәліметтер, яғни 
объектінің аталуы, бастапқы құны, инвентарьлық нөмірі, түгендеу
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карточка немесе түгендеу кітапшаға жазылган нөмірі, басқа да 
мэліметгері жазьшады. Ай сайын алташқы құжагтар негізінде үлгі- 
лі түрі НҚ-13 түгендеу тізіміне кіріске алынған жэне шығыс етілген 
негізгі күралдар жайлы мэліметтер жазылып, бухгалтерлік есептің 
ақпараттарымен салыстырып, тексеріліп отырады. Бұл түгендеу 
тізіміне көрсетілген объектілер мен олардың құны бухгалтерлік 
есептің мәліметгеріне сэйкес келуі керек. Есеп құжаттарын қол- 
мен өңдегенде аралық шоттар бойынша негізгі құралдардың 
қозгалысын, ягни кірісі мен шығысын есептеу үшін үлгілі түрі 
НК-12 санды карточка қолданылады. Ол карточка ұйымдарда 
негізгі құралдардың тиісті шоттарының түгеңдеу карточкалары 
мэліметтерінің негізіңде толтырылады. Бұл карточкада негізгі 
құралдардың жіктелу топтары мен турлері есеп беретін айдың 
басындағы құны бойьшша қалдығы, олардың кірісі мен шыгысы 
көрсетіледі. Карточканың НҚ-12 санды үлгілі түрінің мэліметтері 
негізгі құралдар жайлы есеп беруге пайдаланады. Үйым бойынша 
негізгі құралдардьщ кірісі мен шыгыс етілуін есептейтін үлгілі түрі 
НҚ-12 санды карточкадагы қалдыгы ай сайын бас кітаптағы негізгІ 
құралдардың мәліметтерімен салыстырып, тексеріліп отырады.

Кэсіпорындарда түгендеу карточкалар және түгендеу 
кітапшалармен катар ірі машиналар мен механизмдерге, жабдықгар 
мен көліктерге арнайы техникалық төлқүжат толтырьшады. Мүн- 
дай төлқүжаттарда негізгі күралдардың техникалық сипаттамасы 
жэне істейтін жүмыстарының түрлері және тагы да басқа деректер 
жазылуы тиіс.

• есебі
Халык шаруашьшығыньщ қай саласында болмасын өндіріс- 

тік өнімнің өсуі ондағы негізгі құралдардың өсуі мен олардың 
сапасына байланысты болады, Сондықтан щаруашылық объек- 
тілері эрдайым негізгі қүралдарын жаңартып, оларды сапасы және 
өнімділігі жогарыларымен ауыстырып отырганы дұрыс.

Кэсіпорындарға негізгі күралдар сагып алу, салу, қүрыл- 
тайшылардың үлес қосуы, басқа үйымдардын және адамдардың 
сыйға, яғни тегін беруі, сондай-ақ жоғарғы үкімет орындарының

Негізгі құралдарды кіріске алудың



беруі жэне тагы да басқа жағдайлар арқылы келіп түседі. Бүл 
келіп түскен. кіріске алынған негізгі күралдарга кэсіпорын үлгілі 
түрі НҚ-1 санды қабылдау-тапсыру акггісін толтырады. Егер 
шаруашылыкта пайдаланатын бір түрді, қүиы бірдей күрал- 
саймаидарының немесе жабдыктардьщ бірнешеуі бір уақытга ке- 
лІп түссе, ягни кіріске альшса, оларға жоғарьіда аталған қабылдау- 
тапсыру актісінщ бір данасын ғана толтыруға болады. Салынып 
біткен. ягни аяқталған құрылыстар үшін ол объектілерді кабылдап 
алуға тағайындалған комиссия алдымен оларды іске қосу-қабылдау 
актісін толтырады. Қабылдау актісі бухгалтерлік алгашқы қүжат 
болып саналады. Бүл актіде мынадай мәліметгер көрсетілуі тиіс:

• объектінің аты;
« объектіні қабылдап алушы мен тапсырушы үйьшның агты;
• салынып біткен күрылыстын кабылданган кездегі жағдайы;
• қүрьиыстың салынып біткен уақыты;
■ амортизациялық аударым мөлшері;
• бастапқы қүны;
• басқа да шартты белгілері.
Негізгі қүралдардың салынып біткен аса ірі объектілеріне 

үйымдагы бас механикалык бәлім төлқүжат толтырады. Не- 
гізгі күралдарга төлқүжат толтыру олардың есебін дүрыс 
үйымдастырудың негізп шарггарының бІрі болып табьшады. 
Негізгі қүралдарға толтырылатын төлқүжаттарда олардың пайда- 
лануға берілген уақыты, техникалық сипаттамасы (көлемі, мате- 
риалдық озгешслігі, агрегаттардың қуат күші, тозу мөлшері, істен 
шығарылу себебі) жзне тағы да баска мәлімеггері жазылады. Осы 
төлкүжагтардың негізінде үйымдар эрдайым өздеріндегі негізгі 
қүралдарға түгендеу жүргізіп жэне олардың іске жарамдьшығын 
тексеріп отырады.

НегізгІ қүралдарга толтырьшған қабылдау-тапсыру актісі 
кейіннен үйымның бухгалтериясына тапсырылуы гиіс Актімен 
бірге объектінщ техникалық төлкүжаттары да беріледі Бухгал- 
терия бүл қүжаттардың негізінде тиісті түгендеу карточкалар 
мен негізп құралдарды есептсйтін кітапшалардың тшстілерщ 
толтырып, кейіннен бүл қүжаттар кэсіпорынның тиісті болімдеріне 
табыс етіледі. Актіні ұйымның басшысы бекітеді. Кэсіпорындағы
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бүрын салынған үйлер мен гимаратгарға, орнатылган жабдықтарға 
жалгастырылып салынған немесе олардыңбастапқы қүнын өсіретін 
қосымша салынган құрылыстар, орындалған жүмыстар қабылдау 
актісі бойынша негізгі құралдардың қүрамына өзіндік құны 
бойынша косылады. Негізгі кұралдарды кіріске алганда үйымның 
бухгалтериясында мынадай бухгалтерлік жазулар жазылады:

Д-т: Негізгі қүралдар — шоты 
К-т: Ақшалар -  шоты;
Еншілес (тәуелді) серіктестіктерге қарыз -  шоты;
Қоюшы мердігерлермен есеп тйырысу -  шоты;
Төленбеген капитал -  шоты;
Үкімет оргаидарыньщ субъсидиялары -  шоты 
деп аталатын шопгтардың тиістілері.
Егер кәсіпорынға келіп түскен, яғни кіріске алынған негізп 

күралдар бүрын пайдаланылып және оларга тозу сомасы 
есептелген болса, ондай негізгі қүралдардың тозу сомасьша 
мынадай бухгалтерлік жазулар жазыладьг 

Д-т; Негізгі құралдар -  шоты 
К-т: Негізгі қүралдардың тозуы -  шоты

Негізгі күралд&р кіркке алынғанда бухгалтерлік есепшоттары бойынша
жүргізілетін опсрациилар

№
Операциялар

мазмүны
Дебитте- 
летін шот

Кредигге- 
летін шот

1 2 3 4

1
Ұйымнык салыиып жатқак құрылысы 
аякгалып кіріске алыиды

122 126

2 Негізіі қүралдар катарына откізілген жас 
малдарды есепке алу

125 126

3 Көп жылдық өсімдіктерді кіріскс алу 125 126
4 Уақытша салынған кұрылысты кіріске алу 122, 125 126

5.

Үлес косушыііардан жарғыльіқ қорды 
толтыру мақсатымен кіріс етілген негізгі 
күралдарға.
- келісілген күнына;
- тозу кұнына.

121-125
122*125

511
131-134
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Сопы
1 2 3 4

6.

Жеке немеее заңды тұлғалардан сатылып 
алынған аег ізіі кұраддарға:
- калдық құны бойынша;

* косылған құн салығы сомасына.

121-125

331

421-424, 431, 
432, 441, 451, 
452, 671, 687 
421-424,431, 
432, 441,451, 
452, 671,687

7

Тәуслді. еншілес жэне бірлесіп ба-
кыяанатын заңды тұлғалардан кіріске 
алынган негізп қу.раддар
- калдық кұны бойынша;
- косылған құн салығы сомасына.

12-126
331

641-643
641-643

8

Занды тұлгалар мен жеке адамдардан 
келіл түскен, эзірге акшасы төленбеген 
негізп кұралдар;
- басгапкы кұны бойынша;
- косылган кұн салыгы сомасына.

121-126
331

671
671

9

Баска да аткарушы орі аішардан субсидия
ретіндс келіп түскен негізгі кұралдарды 
кіршке алу:
- калдық құны бойынша;
- гозу кұкына.

121-125
121-125

726
131-134

10

Занды тұлгалар мсн жеке адамдардан 
тегш (акысыз. қайтарусыз) алынган негізгі 
құралдарды кіріске алл
- калдық кұны бойынша;
- тозу құнына.

121-125
121-125

727
131-134

11

Тексеру немесе аұгеңде)' кезінде артық 
шыккан немссс бұрьін есеике алынбағак 
негізп кұралдарды кіріске алғанда;
- агымдагы кұны бойышпа;
- есептелген тозу сомасьша. 121-126

121-126
727

131-134

12

¥йымньщ өзіндс өндіріліи, кіріске 
алынатын негізгі кұралдар:
- нсгізгі өндіріиен,
- көмекші ондірістен

121-126
121-126

900
920
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Негізгі қүралдардын тозуы жэне 
I 0 * 5 .  оларға амортизацнялык аударым 

мөлшеріи еселтеу

Негізгі құралдар өндіріе үдерісінде бірте-бірте тоза бастайды 
ягни өзінің бастапқы сапасьш жоғалтады. Олар белгілі бір уақыт 
өткеннен кейін пайдалануга жарамай қалады да, бұл қүралдардың 
орнына жаңа негізгі қүралдар сатып алуға тура келеді.

Негізгі күралдардыц тозуын «табиги» және «сапалық» тозу 
дсп екіге бөледі. Негізгі құралдардьщ табиги тозуы олардың 
материад,цық жағынан гозуъі болып табылады, яғни жүмыс істеу 
үдерісінде машиналар мен қүралдардың жеке бөлшектерінің 
қажалып мүжілуі, үйлер мен ғимараггардың тозьны жетіп 
құлайтындай дәрежеге жетуі. Негізп қүралдардың габиғи тозуы 
олардың көп уақыт бойы пайдаланылғаіідығьша гана байланысты 
емес, оган сонымен қатар басқа да табиғи жағдаилар эсер 
еткендігіне байланысты. Ягни негізгі қүралдардың табиғи тозуы 
(физикалық тозуы) олардың үзақ уақыт пайдаланылуы жэне оларға 
басқа да факторлардың эсер етуі нэтижесінен бо.лып табылады.

Ыегізгі құралдардың сапалық тозуы олардың толық табиғи 
тозуы жетпей-ақ қү.нсызданып, өндірістің даму үдерісінен кейш 
қалуы, ягни активтердің ғылым мен техниканың дамуыньщ бүгін- 
гі күнгі талантарына сәйкес келмейтш жағдайда болуынан пайда 
болады (туыңдайды).

Осы жогарыда айтылғандарды қорыта келе, негізгі кұрал- 
дардың тозуы дегеніміз, олардьщ табиғи жэне сапалық сипаттарын 
жогалтуы деп те айтуға базады.

Негізгі қүралдардың сапалық тозуының бірінші себебі — өнді- 
ріс салаларьиіда ғылыми-техникалық прогреске байланысты 
еңбек енімділігінің өсуі болып табылады. Еңбек өнімділігі оскен 
сайын белгілі бір дайын бүйымды, қүрал-жабдықгы және тағы 
Да басқаларды өндіруге кететін қажетті уақьгг азаяды да, онын 
құны соғұрлым төмендейді (арзандайды). Осыган сәйкес еңбек 
өщмділігтің өсуіне байланысты жаңа қүрал-жабдықгардьщ, 
машиналардың, ягни негізп құралдардың багасы оүрын сатып 
альшған осындай негізгі қүралдардьщ багасьша қарағанда арзан



болады. Мұндай жагдай үйымдарга кымбат және тозыңқыраған 
(пайдалані ан) машиналар мен көліктерінің, қүрал-саймаңдарының 
тагы да басқа негізп қүралдардың орнына жаңа эрі сапасы жогары 
негізгі күралдарды сатып алуды тиімді етеді.

Негізгі қүралдардың сапалык тозуьшың екінші себебі гьшыми- 
техниканың оркендеуіне байланысты жаңадан толық жетілген, 
өнімділігі жогары эрі тиімді негізгі күралдардың пайда болуына 
байлаиысты, Кәсіпорындарда онімділігі төмен пегізгі қүралдар- 
дың орнына, техникалық жагынан жетілдірілген тиімділігі жогары 
негізгі күралдарды пайдалану әр уакытта тиімді болып табылады 
Сондыктан да өнімділігі жогары машиналар мен қүралдардың 
пайда болуъі жэне олардың бағасыньщ арзандауы бүрынғы 
пайдаланылып келген негізгі күралдардың сапалық (моральдық) 
тозуына экеліп соқгыраұды. Барлық үйымдар кандай меншпсге болса 
да (мемлекеттік, жеке меншік. акционерлік жэне тағы басқалары) 
өздерінің негізгі құ.ралдарының тозу дэрежесін анықгап жэне оны 
есептеп отырады. Ескертетін жағдай негізгі құралдардың ішінде 
мына төменде аталған активтерге тозу дәрежесі анықталмайды 
жэне де оларға амортизация есептелмейді:

— жерге;
-  кітапхана корларына;
-  фильм қорларына;
— архитекгуралық жэне өнер ескерткіштеріне;
— онімді малдарга;
-  мүражайлық қүндылықтарға (заттарға).
Сонымен қатар амортизациялық аударым мьшадай жағдай- 

ларда есептелмейді:
• қайта қүру, жаңарту (реконструкция) және техникалық 

қайта қорландыру (перевооружеішя) жүмыстары жүргізіліп 
жаткан уақытта;

• негізгі күралдарды уақыина тоқтатып қойган мерзімде.
Негізгі күралдар (үйлер мен гимараттар, машиналар, көлікгер

жэне тағы басқалары) өндіріс үдерісіңде пайдаланылған кезде 
оздерінің бірте-бірте тозуына байланысты күндарын ездерінің 
көмегІмен өндіршіп шығарылатын, жаңадан жасалган өнімдерге
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біртіндеп гуыстырып отырады Бүл үдеріс «амортизация» деп 
атаіады. Амортизация сөзі латын тілінен аударганда «өтеу» 
деген мағынаны білдіреді. Амортизация белгіленген бір мөлшерде 
өнімнің өзіндік қүнына косылып отырады Ал мүны амортиза- 
циялық аударым деп атайды. Амортизациялык аударым эрбір 
өнімнін өзіндік қүнына кірш, ал оңім сатылған кезде қайтарып 
отырады, ягни негізгі күралдардың тозуына байланысты қүнының 
кемуі амортизациялык аударым жасау аркылы кайтарылады

Амортизациялык аударым мөлшері дегеніміз негізгі қүрал- 
дардың басгапқы қүнынан белгіленген пайызбен есептелш 
шыгарылган бір жылдық амортизациялық аударым сомасы.

Ұйымдарда негізғі күралдағы ай бойы есептелген аморти- 
зациялық аударым сомасы ай сайын өндірілген өнімнін, аіқарылған 
жүмыстар мен көрсетілген қызметтердің өзіндік қүнына қосылып 
отырады.

Кәсіпорындарга жаңадан келіп түскен, кіріске алынған негізгі 
қүралдарга амортизациялық аударым келесі айдың басынын 
(бірінен) бастап есептеледі. Ал үйымның балансынан есептен 
шығарылған негізгі қүралдарга келесі айдың басынан (бірінен) 
бастал амортизациялық аударым есептеу тоқгатьшады.

Негізп қүралдарга амортизациялык аударым есептеу мына 
әдістер бойынша жүргізіледі’

1. Қ\гнды бірқалыпты (тура жолды) есептен шығару эдісі.
2. Қүнды орындалған жүмыстың, ондірілген өнімнщ көлемІне 

тепе-тең мөлшерде есептен шығару әдісі (өндірісттк әдіс).
3 Жылдамдатып есепген шыгару эдістерп
а) қалдық қүнының кему (қалдықты азайту) эдісі;
э) сандардың жиынтығы бойынша қүнын есептен шығару 

(коммулятивтік эдіс) эдісі.
Амортизациялық аударым есептеудін тацдап алынған эдісі 

кэсіпорынның есеп саясатында көрсетіліп, бір есеп беру кезеңінен 
екінші есеп беру кезеңіне дейін дэйектші түрде қолданады. Егер 
негізгі күралдарга амортизациялық аударым есептеудің эдісі 
өзгертілген жагдайда осы өзгерістің қандай себептерден болғаны 
айтылып көрсетілуі тиіс.



Құнды бірңалыпты (тура жалды) есептеп шыгару эдісі
Қүн,ды бірқалыиты (тура жолды) есептен шығару эдісі бойын- 

ша объектшін амортизацияланатын құны негізгі қүралдардың 
жүмыс істейтін мерзімінің ішінде шаруашылық субъектісінің 
шыгындарьша бір қалыпты қосылып отырады. Бүл әдіс бойынша 
амортизациялық аударым мөлшері тек қана объеістінщ жүмыс 
істеу мерзімінің үзактығына байланысты деген болжамға 
негізделген. Бұл адіс бойьшша эр есепті жылда негізгі кұралдарға 
ссеіггелетін амортизациялык аударым сомасы осы негізгі қү- 
ралдарынын барлық пайдалану мерзімінде амортизадияланатын 
сомасын, яғни бастапқы қүн мен қалдық құнының айырмасын 
объектінің пайдалану кезеңіндегі есеп беретін жьшдардьщ саньша 
бөлу аркылы есептеліп шығарылады. Бұл әдіс бойынша, яғни 
кұнды бірқалыпты есептен шығару эдісі қолданылғанда негізп 
құралдарға есептелетін амортизацнялық аударым сомалары жьш 
сайын тұрақты мөлшерде жүргізіледі.

Мысалы: станоктын бастапқы қүны бір м и л л и о н  (1000000) 
теңге, ад қалдық қүны жүз мың (100000) теңгені қүрайды. Бүл 
станоктың пайдалану мерзімін бес (5) жыл деп алып, осы жоғары- 
да айтылган эдіс бойынша бір жылдық амортизациялык аударым- 
ды есептейтш болсақ, ол жүз сексен мың (180000) теңгені 
қүрайды. Яғни

1000000-100 000 = 900000 
900000/5=180000

Бүл станоктың барлық амортизадияланатын сомасы 900000 
теңге ((1000000-100000), ягни бастапқы қүны мен қалдық 
құныііың айырмасы), ал оны пайдалану мерзіміне бөлу арқылы 
бір жылдық амортизациялық аударьш сомасы табылады. Бүл 
станоктың пайдалану мерзімі 5 жыл болғандықган барлық 
амортизациялануға тиісті соманы 100% (пайыз) деп алып, ал 
бір жылдық амортизациялық аударым мөлшерін (100/5 = 20%) 
сол соманың 20% (пайыз) деп те табуға болады. Бұл жағдайда 
жоғарыдагы көрсеткшіке тең сома табылады.

900000x20% = 180000
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Станоіск» амортнзациялык аударым сомасыиык бес жыл 
бойы есептелуін томендегі кестеден көруге болады

Сганох-
"ГЫҢ

бастапкы
күны

(тснге)

Ёір жыддық 
амортиза- 

ЦИЯЛЫҚ

аүдарым 
сомасы (теңге)

Жинак-
талтаи
тозу

сомасы
(теЕце)

Станок-
тыц

ка:ідык
кұны

(теңгс)

Сатып алынған кездегі 1000000 •------- 1000000

1-жшцшц соңынла 1000000 180000 180000 820000

2-жылдын сонында 1000000 180000 360000 640000

3-жылдыц сокынла ю о о о о о 180000 540000 460000

4-жыддың соньшда 1000000 180000 720000 280000

5-жылдын соңында 1000000 180000 900000 100000

Бүл кестеден үш жагдайды керуге болады:
■ негізгі қүралдардың пайдалану мерзімі ішінде, яғни

5 (бес) жыл бойы оған есептелетін амортизациялық аударым 
сомасы езгермейді (түрақты);

• жинақталған тозу сомасы біркалыпты өсіп (көбейіп) 
отырады;

• негізгі қүралдардың қалдық қүны бірқалыпты азайып 
отырады

Қүнды орыпдалган жұмыстыщ көлеміне тепе-тең мөл- 
иісрде есептен шыгару эдісі (вндірістік эдіс)

Бүл здіс объектшің пайдаланылган уакытына емес, оны 
пайдалану нәтижесше негізделген. Егер жоғарыда, яғни 
алдьщғы әдісте қарастырьшган станок өзініц 5 (бес) жыл ішінде 
пайдаланатын уақыты аралығында 10 (он) миллион дана өнімді 
жасауга негізделгең болса, онда ол станокқа жыл сайын есепте- 
летін амортизациялық аударым сомасы бүл эдіс бойынша станок 
арқылы өндірілегііі бір дана өнімге тиісті амортизащнгіық 
аударымды эр жьшда осы станок арқылы өндірілген өнім санына 
кобейту арқьиы табылады.



Бастапкы кулы -  калдык кұіш _ эр жылдағы өндірілген
Жалиы өндірілуге тиісті ө ііім  саны ө н ім  саны

 ] 000000-100000______  эр жылдағы өндірілген өнім
I0000000 саны

= 0.09 теңге * әр жылдагы өндіріпген өнім саны

Станоктың бір дана өнім өндіруге есептелетін аморпгизация- 
лык аударым мөлшері бұл әдіс бойынша жоғарыда табылғандай 
0.09 теңгені кұрайды, ягни тоғыз (9) ткын.

Егер станок
бірінші жылы 3 миллион 
екінші жьшы 3 мшілион 
утпінші жьшы 2 миллион 
төртінші жылы 1 милллон 
бесінші жылы 1 миллион
өиім өндірсе, онда оған әр жылда есептелетін амортизация- 

лық аударым мөлшері
бірінші жылы 270000 тг = 3 миллион х 0.09 = 270000 
екінші жылы 270000 тг = 3 миллион х 0.09 = 270000 
үшінші жылы 180000 тг -  2 миллион х 0.09 = 180000 
төртінші жылы 90000 тг = 1 миллион х 0.09 = 90000 
бесінші жылы 90000 тг = 1 миллион х 0.09 = 90000 
сомаларына тең болады
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Станокка кунды оры ндалгаи жумыстың көлеміне тепе-тен мөлшерде 
есептен шыгару (ондірістік эдіс) эдісі бойынша амортизаииялык аударым

ессптеу кестесі

Стаиоктың
басіапқы

қүті
(теңге)

Өіщіріл- 
ген ннім
келемі
(дана)

Бір
жьодық

амортиза-
ШІЛЛЫК
аударым 

сомасы (генге)

Жинақ- 
талган 

юзу сомасы 
(гекге)

Станок-
ты ң

қаддық
құны

(тецге)
Сатьш алынған
кездегі

1000000 — — — 1000000

1-жылдьщ соныңда 1000000 3000000 270000 270000 730000
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Соңы
1 2 3 4 5 6

2-жылдың соңыңда 1000000 3000000 270000 540000 4600001

3-жылдын соңында і 000000 2000000 180000 720000 280000

4-жылдыц сонында 1000000 1000000 90000 810000 190000
5-жылдыц соныида 1000000 1000000 90000 Г 900000 100000

Бул әдісті (өндірістік әдісті) капдануца эр жылғы амор- 
тизациялық аударым сомасымен орындалған жұмыс көлемшің, 
яғни станок арқылы өндірілген өнім саньшың арасында тікелей 
байланыс бар. Бұл эдісті қолдаңу барысында жинакталган тозу 
сомасы жьш сайын орындалган жумыстың көлемше, өндірілген 
өншнщ санына қарай өсіп, көбейіп отырады. Ал объекгінің калдық 
құны амортизацияланатын кұнның соңына жеткенше орындалган 
жұмыстын көлсміне, өңдірі.тген өнімнің санына тікелей үйлесімді 
түрде азайып отырады. Жалпы бұл әдісті объектінің пайдалану 
кезііщегі онын істейтін жұмысыньщ көлемін, ол арқылы өңдірі- 
летін өнімнің санын айтарлыктай дэлдікпен анықтауга болатын 
жагдайда гана қолдануга болады.

Жылдамдатып есептен шыгару здісі
Жеделдетілген аморгизациялық аударым эдістері негізгі 

құра-ідарды ездерінің мөлшерленген пайдалану мөлшершен 
бұрын есептеп шығару үшін қолданылады. Бұл эдістерді колдану 
барысында негізгі қү.ралдарды алгашқы пайдалану жылдарындағы 
есептелетін амортизациялык аударым сомасы, оның соңгы пай- 
даланатын жылдарындағы есептелетін амортизациялық аударым 
сомасынан анағұрлым (едэуір) асьш түседі. Өйткені, негізгі құрал- 
дардың алгашқы пайдалану, яғни жұмыс істеу жылдарыіідагы 
онім өндіру кабілеттілігі соңгы жылдарга караганда едэуір жоға- 
ры больш табылады. Осыларды ескеретін болсақ амортизациялық 
аударым есептеудің жоғырыда аталган жьтдамдатып есептен 
шыгару эдісі өндірілген өнімнің өзіндік құнына сэйкестеңдіршіп 
есептеу принцишне негізделген. Жеделдетшген эдістің қолда- 
нылуы, сонымен қатар техника мен технологияны мейлінше 
жетілдіруге, ягни жацартуға орай жабдықтарды ң, ягни негізгі құрал-
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дардың өздерінің сапалық құнын тсз жоғалтып алуына байлааысты 
бұрын сатып алынған, сапалық жағынан тозған негізгі құралдарды 
жаңа өнімділігі жоғары баска да жақгардың тиімді болып келетін 
құралдармен ауыстыруды коздейді. Жылдамдатып есептен шыгару 
әдісін қолдануга әсер етегін тағы да бір дәлелденген жағдай негізгі 
құралдарды жөңдеу шығындарына байланысты. Олар яғни жөңдеу 
шыгындары нсгізп  құралдарды пайдалану кезеңдерінің бастапкы 
уақытына карағанда пайдаланудың соңғы уақытына қарай өсе бас- 
тайды. Егерде негізгі құралдарға жылдамдатыгі есептен шыгару 
деп аталатын амортизациялық ауцарым әдісін қолданған жагдайда 
амортизациялық аударым мен жөндеу шығындарыньщ қосындысы 
негізгі құралдардын пашдаланылуы барысында бірнеше жьш, яғни 
ұзақ уақыт бойы бір қалыпты деңгейде болады. Нәтижесінде 
негізгі құралдардың өздерінің пайдаланылуы барысында ұйымга 
келгіретш пайдасы бір қалыпты тең мөлщерде, яғни бірдей шамада 
болып қалады.

Саидардыц жиынтыгы бойынша қ р ш н  есептен шыгару 
эдісі (коммулятивтік эдіс)

Бұл эдістің коммуляггивтік, яғни сандардың қосынды 
жиынтық сомасы деп айтылуынын (аталуының) себебі осы әдіс 
бойынша негізгі құралдарға амортизациялық аударым сомасын 
есептейтін формуланың алымы негізгі құралдардың пайдалану 
мерзімінің қалған жылдар санына тең болып, ал бөлімі ол активтің 
пайдаланатын барлық жылдар мерзімі сандарьшың қосындысына 
тең болуына байланысты. Бұл формула мына түрде жазылады;

Қалган жылдар саны .
а а _ -—  -------------------    ч (бастапкы калдык)

Пайдалаиатын жыл қүнгы құны
сандары№»щ қосындысы

Мысалы: станокгьщ пайдалану мерзімі 5 (бес) жыл деп 
қарастыратын болсақ, онда станокгьщ пайдаланатын жыл
сандарының қосындысы 15-ке (он бес) тең, яғни (1+2+ 3+4+5). 
Бұл 15 саны -  коммулятивтік сан. Әр жыл үшін есептік көрсеткіш 
коэффициенті өзгеріп отырады, ягни осы мысалымызда;
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бірінші жылы 5/15
екІншіжылы 4/15
ушінші жылы 3/15
тортшші жылы 2/15
бесінші жылы 1/15 -ге тең болады
Станоктың бастапқы құны 1000000 (бір миллион) теңге, 

қалдык қүны 100000 (жүз мын) геңге болган жағдайда оның 
амортизацилланатын аударым мөлшері 900000 (тогыз жүз мың) 
теңгені қүрайда (1000000 -  100000). Ал жылдық амортизациялық
аударым мөлшері былайша анықгалады*

1-жыл АА = 5/15 х (1000000-100000) = 300000 тг
2-жыл АА = 4/15 х (1000000-100000) = 240000 тт
3-жыл АА = 3/15 х (1000000-100000) = 180000 гг.
4-жыл АА = 2/15 х ( 1000000-100000) = 120000 тг.
5-жыл АА = 1/15 х  (1000000-100000) = 60000 тг.

Сандардың қосындысьш, яғни коммулативтік сан ы н ш урш и  
жылдам анықтап табу үшін мьша формула қолданылады:

§ = N х(М+1)

мұндагы,
8 -  сандардың қосындысы,
N -  негізгі қүралдардың пайдалану мерзімі (жьш). 
Біздің мысалымыз бойынша

= 5х (5+1) = 5x6 = 30 15
2 2 2

егер негізгі қүралдардың пайдалану мерзімі 10 жьш бшишн  
болса, коммулятивтік сан 55 -ке тен болады.

10х(М+1) ЮхЦ
8 = ' = = 5 5

2 2

15-3/43
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Жоғарыда айтылған мысалымыз бойынша сандардьщ  жиын- 
тыгы бойынша құнын есептен шыгару (коммулятивтік) әдісімен 
негізгі құралдарға амортизациялык аударым есептеу кестесі мына 
түрде болады:

. '»• » в • • •

НегізгІ
құрал-
дардьщ

бастапкы
кұны

(тенге)

Жылдык 
амортиз&циялык 

аударым сомасы (тенге)

Жинақ-
талған

тозу
сомасы
(тенге)

Нсгізгі
кұрал-
дардың
калдык

құны
(теиге)

Сатып алын- 
гаа кездеіі

1000000 -------------- — ------- 1000000

1-жылдын
сонында

1000000 5/15x900000=300000 300000 700000

2-жьшдьщ

соныщда
1000000 4/15x900000=240000 540000 460000

3-ЖЫЛДЫН

сонында
1000000 3/15x900000=180000 720000 280000

4-жыддын
сонында

1000000 2/15x900000=120000 840000 160000

5-жылдың
сонында

1000000 1/15x900000=600000 900000 100000

Қалдьщ күныньщ кему (қалдьщты азайту) әдісі 
Бұл әдіс бойышда нег ізгі құралдарға амортизациялық ауца- 

рым есептеу алдымен құнды бір қалыпты (тура жолды) есептен 
шығару эдісімен жүргізіледі. Ол үшін негізгі кұралдың бастапқы 
кұны оның жұмыс істейтін мерзімінің, ягни пайдаланатын уакыт 
жылы саньша бөлініп, әр есепті жьшға тиісті амортизацияның 
пайызы анықталады. Бұл жерде бастапқы құнын 100 % деп аламыз. 
Одан кейін табьшғаң пайыз мөлшері (100% бөлінген пайдаланатын 
жылы) екі еселеніп, негізг: құраддардың бастапқы құнына емес, 
эр есепті жыл басындагы элі амортизацияланбаған қалдык кұнына, 
ягни баланстық құнына көбейтіледі.

Осыган дейінгі әдістерде мысалға алынған станоктың амор- 
тизациялық аударымын осы эдіс бойынша есептейтін болсақ, .



төмендегідей көрсеткіштер табылады. Станоктың пайдалану мер- 
зімі бес (5) жыл, сондықтан бірқалыпты (тура жолды) есептен 
шығару эдісі бойынша жалдың амортизациялық аударым мөлшері 
20% болады. Ал қалдық құнының кему әдісі бойынша ол көрсеткіш 
екі еселеніп алынады, яғки 40% болады. Бұл белгіленген амортиза- 
циялық аударым мөлшерініңпайызы (процеңті)негізгі куралдардың 
әр есепті жылдың соңында қалган қалдық қунына көбейтіледі. 
Амортизациялық аударым сомасы тек негізгі құралдардың 
пайдалану мерзімінің ең соңғы жылында қалдық құнының сомасы 
қалатындай мөлшерде шектеліп (біздің мысалда 29600 теңге), 
өндіріс шыгындарына қосьшады. Ал басқа жылдарда өндіріс 
шыгындарына қосылатын амортизацшшьіқ аударым сомаларына 
ешқаңдай шек койьшмайды.

10-тарау. Айналыта түстйтін актштер ♦2 2 7

Қ алды к құнының кемуі (қалдықты азайту) эдісі бойынша негізгі 
қуралдарга амортпзациялык аударым есептеу кестесі

►.

• -л

Нсгізп
кұралдар-

Д Ы Ң

бастапкы 
кұ.ны (теңге)

Жы.ідык 
ам ортизаыия лык
аударым сомасы 

(тенге)

Жинак-
талған

тозу
сомЗсы
(тснл’)

Негізгі
кұрал-
дардын
қалдык

кұны
(тенге)

Сатып алынган 
кездегі

1000000 ——-- ------- 1000000

1-ЖЫДДЫН
соңықда

1000000
40% х 100000 = 

400000
400000 600000

2-жыддың
соңыила

1000000 40% х (1000000 
-400000) = 240000

640000 360000

3-жылдын
соңында

1000000
40% х (1000000 

-640000)= 144000
784000 216000

4-жылдын
соңында

1000000
40% х (1000000 

-  784000) = 86400
870400 129600

5-ЖЬІЛДЫҢ
соңында

1000000
129600- 100000 = 

29600
900000 100000

Кестеде көрсетілгендей есеп беретін жылы екі еселеніп алын- 
ған аморппизациялық аударым сомасының мөлшері әр уақытга 
өткен (алдыңгы) жылдың аяғындагы негізгі құралдардьщ қалдық



кұнының сомасына көбейтіліп табылады. Жинакталғантозу сомасы 
осьшайша белгіленген пайыз (процеітт) арқьшы табылған сомага 
өсіп отырып, тек соңғы жылы ғана негізп құралдардың калдыкқұны 
сомасынатең болатындай, шектеліп алынады. Негізгі кұралдардың 
қадлык кұнының мөлшері 100000 теңге болғандықтан, бұл кестеде 
соңгы, ягни бесінші жылы амортизациялық аударым сомасы 29600 
теңгемен ғана шектелген.

Амортизациялық аударым негізгі қуралдарды қайта қүру мен 
техникалық қайта жарақтау кезінде және ол толық тоқтап тұрган 
жағдайда, сондай-ақ толық амортизацияланған негізгі құралға 
есептелмейді.

228  ♦ Бухгаптерлік есеп теартсы және негіздері

Негізгі куралдарга тозу сомзсы есептелгенде бухгалтерлік 
есепшоттары бонынша жұргвілетін операциялар

№ Операциялар
мазмұны

Дебштслетш
шот

Кредитте- 
летін шот

1 2 3 4

1 Үйьтмға келш түскец, кіріскс алынган 
негізгі құралдарынын тозу сомасына 122-125 131-134

2

Үйымішц баска занды жэис жске тұл- 
ғаларга саткан немесе баскадай жолмен 
есептсн шығарган негізгі құралдарына 
бұрын есептелген тозу сомасынын есептен 
шығарылуына

131-134 122-125

3

Негізп кұралдарға есептеліен тозу 
сомасына:
- негізгі өндірісте;
- косалқы өндіріете,
- жалпы шаруашылықка арналган;
- сагуга қызмет корсететін салада;
- күрделі құрылысқа пайдалануда;
- алдағы есепті кезснге жаткызылгаңдары;
- кысқа мерзімге жалға берілгендершс.

935
934
821
811
126
343
845

131-134
131-134
131-134
131-134
131-134
131-134
131-134

4
Негізгі кұрадцарды кайта бағалауга 
байланысты бастапқы кұнының өсуіне 
сэйкес тозу сомасынын арту ына

541 131-134

5
Негізгі кұралдарды қайга бағалауға 
байланысты бастапкы құныньщ кемуіне 
сәйкес тозу сомасынын азаюына

131-134 727
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10.6. Негізгі құралдарды жөндеудің есебі

Үйым,цардағы негізгі құралдардың пайдалану барысында 
табиги жэне сапалық жагынан тозатыидыгы алдыңгы белімдерде 
сөз етілді, Бүтін бөлігі, ягни табиги пішінінін барлық тетіктері 
бір мезгшде, бір уақытта іске жарамсыз болып қалмаганымен, 
негізп қүралдардың бір бөлшегінің жарамсыз болып, соның 
себебінен негізгі қүрал істен шыгуы (пайдалаиуга жарамсыз 
болып түруы) мүмкін. Тіпті іске жарамды болғаннын өзінде 
кейбір бөлшектерінің тозуының әсерінен онім өндіру қабілетінің 
азаюы да гажап емес. Сонымен катар сапалық жағынан тоза 
бастаган кейбір негізгі қүралдарды да толыгымен ауыстыруға кә- 
сіпорынның қаржылық жагынан мүмкіндігі болмай, пайдаланып 
жүруі мүмкін. Кэсіпорындар өздерінің негізгі қүралдарын 
лайдалану мерзімі уақытынан бүрын жогарьща айтылғандай 
тозып, істен шығып қалмау үшія белгілі бір уакыт аралыгында 
жөңдеп отырады. Негізгі күралдарга жүргізілетін жөңдеу 
жүмыстары өзінің үйымдастырылуына қарай жай (немесе оны 
ағымдағы деп те атайды) жэне күрделі деп аталатын екі түрге 
бөлінеді.

Жай жөндеу дегеніміз негізгі қүралдардың тозып. істен 
шыққан бәлшегін жүмыс үдерісі барысында ауыстыру немесе оны 
қалпына келтіру болып табылады. Бүл жөндеуге майлау, сырлау 
тагы да басқа жөңдеу жүмыстары жатады.

Ал негізгі қүралдарға жүргізілетін күрделі жөндеу дегеніміз 
алдың ала жоспарланып, сапалық жэне табиғи тозган негізгі 
қүралдардың бөлшектерін толығымен ауыстырып, оларды түгел- 
дей жанартуды айтады. Бүндай жөндеуге жүмсалынған шыгындар 
тек объектінің жағдайын, кызмет аткару мерзімін, өндірістік 
қуатын, тагы да басқа көрсеткіштерін арттырғанда ғана оиьш яғни 
негізгі қүралдың бастапқы қүнын өсіреді. Ягни күрделі жөндеу 
үшін шыгарылган шығындар сомасы негізп қүралдардың бастапқы 
қүнына қосылып, активтщ болашақта табыс әкелуі көзделеді.



Ал ағымдағы жөндеуге жұмсалған шығындар мен негізгі 
кұралдардың бастапқы құнына қосылмайтын күрделі жөндеу үшш 
шыққан шығындар сомасы .үйымның агымдағы шығыны болып
есептеледі.

Егер негізгі қүралдарды үйым өз күшімен жөндейтін болса, 
бүл шаруашылық тэсілімен жүргізілген жөядеу болып табылады.

Ал кэсіпорындар өзінің негізгі қүралдарын жондеуге арнайы 
жабдықталган, ягни осындай мақсатқа арналган үйымдарды 
қарастыратьш болса, бүл жөндеудің мердігерлік эдісі болып 
есептеледі. Басқа үйымдарға өзінің негізгі қүралдарын жөндету 
барысьшда кәсіпорындар мердігерлік үйыммен келісімшарт 
жасасады. Ол шартта жөндеу үшін керекті материалдар мен қай 
үйымның қамтамасыз ететіндігі, жөндеу жүргізу мерзімі, жондеу 
жүмысьшың күны, есеп айырысу тэртібі және тағы да басқа 
жағдайлар (талапгар) көрсетшеді.

Жондеу жүргізілген негізгі қүралдарды кэсіпорындағы та- 
ғайындалған комиссия мүшелерінің шешімімен қабылдап алады. 
Ондай негізгі күралдарды қабьшдау барысында үлплі түрі 
ЫҚ-2-ШІ «Жөнделген, қайта күрылған және жаңартылған объекті- 
лерді қабылдау-тапсыру актісі» толтырылады.

Кәсіпорындарда негізгі күралдардың толқүжаттарына жэ- 
не олардың түгендеу карточкаларына негізгі қүралдарға жүр- 
гізілген жондеуге байланысты тиісті деректер (озгертулер мен 
толықтырулар) жазылуы тиіс. Бүл толтырылатьш актілермен басқа 
да қүжаттар үйымның бухгалтериясында сақгалады. Егер негізп 
қүралдарды жәндеу мердігерлік әдіспен жүргізілетін болса, онда 
жоғарыда аталған негізгі қүралдарды жөндеуден кейін кабылдап 
алу \ллін толтырылатын үлгілі түрі НҚ-2 «Жөнделген, кайта 
күрылганжэнежаңартьшған объектіл ерді қабылдау-тапсыру аіаісі» 
екі дана етіліп толтырылады да, екінші данасы негізгі қүралдарға 
жөңдеу жүргізген кәсіпорынга беріледі, ¥йымдарда негізгі күрал- 
дарды жәндеу шаруашылық эдіспен, яғни кәсіпорьшның өз 
күшімен жүргізілетін болса, онда ол үшін жүмсалған, шыққан 
шыгындар:

230 ♦ Бухгалтерлік есеп теориясы және негіздері
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• «Аякталмаған қүрылыс»;
• « ауарларды (жүмыстарды, қызметтерді) сагу жөніндегі 

шыгындар»;
• «Жалпы жэне экімшілік шығъшдар»;
• «Негізгі құралдарды жөңдеу» устеме шыгыкдары
• деп аталатын шоттардың тиістілерінщ дебитіне, ал ш ш  

төмендегі
• «Материалдар»; ' ■ . *
• «Бюджетпен есеп айырысу»;
• «Еншілес (тәуелді) серіктестіктердің несиелік борышы»;
» «Бюджеттен тыс төлемдер бойьшша есеп айырысу»;
• «Жабдыктаушылар және мердігерлермен есеп айырысу»;
• «Басқадай несиелік борышпен есептеулер»
деп аталатын шоттың тиістілерінін кредитіне жазьшады.
Егер жөндеу жүмысын мердігерлер ж\фгізген жағдайда 

жондеу күнының сомасына жоғарыда көрсетілген шыгындар 
шоттарыньщ тиістілері дебитгелініп, «Жабдықтаушылар жэне 
мердігерлермен есеп айырысу» шоты (кредиттелінеді).

Негізгі құралдарды жөндеу үшін жүмсалатын, шығарылатын 
шыгындарды өнімнің (жүмыстың, қызметтің) өзіндік құнына 
бірқалыпты кірістіруді, яғни қосып отыруды қамтамасыз ету үшін 
кәсіпорындар жөндеу қорын (резервтер) күруларына болады. 
Әсіресе жөңдеу қорын (резервті) күру маусыммен жүмыс істейтін 
үйымдар үшш тишді болып табылады Бүл аетылған жөндеу 
қоры оның бекітілген мөлшердеп сомасын ай сайын өндіріс шы- 
ғындарына қосу арқылы жасалады. Бүл жагдайда қордың сомасы 
ай сайын

• «Аяқгалмаған күрылыс»;
- «Тауарларды (жүмысты, қызметгі) сату жөнщдвгі' оты

гындар»;
• «Жалпы жэне әкімшішк шығындар»;
• «Негізп қүралдарды жөндеу» үстеме шығьшы
• деп аталатын шотгардың тиістілерінін дебетіне;



• «Басқадай кредиторлық борыштар мен есептелген тө-
лемдер»

деп аталатын шогтың кредитіне жазыладьі.
Ал негізгі құралдарға жондеу жүргізілген уакытында бұл 

резервтегі қордың жұмсалуына төмендегідей бухгалтерлік жазу 
жазылады. Егер негізгі кұралдарды жөндеу шаруашылық әдіспен. 
яғни субъектінің өз күшімен жүргізілсе, «Қосалқы вңдірістер» 
шоты кредиттелініп, «Басқадай кредиторлық борыштар мен 
есептелген төлемдер» шоты дебитгелінеді Ал егер негізг» 
құралдарды жөңдеу мердігерлік эдіспен жүргізілсе, «Өнім беруші 
жэне мердігерлермен есеп айырысу» шоты кредиттілініп, «Бас- 
қадай кредиторлық борыштар мен есептелген төлемдер» шоты 
дебиттелінеді. Жыл соңында (аягында) «Басқадай кредиторлық 
борыштар мен есептелген төлемдер» — деп аталатын шотта 
ешқандай қалдык қалмауы керек.

Негізгі күралдардм жөңдеу жұмысы барысында 
бухгалтерлік есепшоттары бойынша жүргізілетін операииялар

232 ♦ Е\хгадтерлік есеп теориясы жәие негіздері

№
Операиияяар

мазмұны

Дебитте.іетін

шот
Кредиггелетін

шот

1 2 3 4

1
Непзгі кұралдарды жвңдеугс кеткен
шыгындар

811,821
934

201-208, 671 

681,633-639,

441,451,452

2
Негізгі күралдарды жөндеу үшш резерв 

кор кұрылганда (жасалғанда)

126, 811, 821, 

934
687

3

Негізгі кұралдарды жөндеу үшін жа- 

салғаи резервтік кор иайдаланганда, 
япіи жұмсалғаңда:

- шаруашылык эдіспен, яғни озіміз 

жөндеу жүргізгенде;

- мердігерлік эдіспен жөндеу жүрп- 

зілсс, яғни бірсуді жалдагацда.

V

687

687

920

671
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І 11 7  Жалға алынган және жалға берілген
АЛ/. • негізгі құралдардың есебі

Кәсіпорындар өздеріне керекті, ягни уакытша қажет болған 
негізп қуралдарды басқа ұйымдардан жалға алуларына болады. 
Сондай-ақ кэсіпорындар озінің балансында гурған, бірақ уақьпша 
иайдаланбай немесе қажет болмай тоқтатылып тұрған негізгі 
кұралдарын басқа ұйымдарға уақытша жалға берулеріне де 
бола,ды. Ол үшін екі кәсіпорынньщ, ягни негізгі құралдарды жалға 
алушы жэне жалға берушшердің арасьщда келісімшарт жаса,луы 
тиіс. Бұл келісімшартта жалға альшатын немесс жалға берілетін 
негізғі құралдардың аталуы, техникалық жағдайы, бастапқы 
құны, тозу құны, жалға берілетін немесе жалга алынатын мерзімі, 
жалдық төлем акысының мөлшері, егер осы жалға алынғаң немесе 
бершген уакытга бұл негізгі құралга жөндеу жүргізілуі қажет 
болған жағдайда кім жөндейтіндігі (бұзылып қалған жағдайда) 
жэне қайсы кэсіпорынның есебінен жүргізілетіндігі тшгы да басқа 
мәліметтер көрсетілуі кажет. Жалга алынған немесе жалға берілген 
негізгі құралдар өздерінің жалға алынуы немесе берілуі мерзімінің 
ұзактығына қарай үш түрге бөлінеді:

* цысца мерзтді жалдагы негізгі цуралдар;
• орта мерзімді жаядагы негізгі цұралдар;
9 үзақ мерзтді жалдагы негізгі цұралдар.
Кәсшорындарда негізгі құралдарды кысқа мерзімге жалға алу

немесе қысқа мерзімге жалға беру деп, бір жылға дейініі уақытқа 
жалға алынған немесе жалға берілген негізгі құралдарды айтады. 
Халықаралық стандартта бұны «Рейтиңг» немесе «Чартер» 
деп те атайды. Негізп құралдардың бір жыл мен үш жыл мерзімі 
аралығында жалға алынуы немесе жалға берілуі орга мерзімді 
жал түріне жатқызылады. Халықаралық стандартта жалдың 
бұл түрін «Хайринг» деп атайды. Жалдың бұл түрлері бойынша 
негізгі құралдарды жалга алғанда кемесе бергенде жалға алушы 
ұйым сол негізгі құраддарды жалдық мерзімі аяқталганнан кейін 
олардың иесіне қайтарып береді Кәсіпорындарда орта жзне кыс- 
қа мерзімдерге жалга алынған негізп құраядар «Жалга алынған



негізгі құралдар» деп аталэтын баланс сыртындағы шотгьщ деби- 
тіңде есептеледі, Ал бұл негізгі құралдар өз иесіне, яғни жалға 
берушіге қайтарылған уақытында бұл жоғарыда аталған «Жалға 
алынған негізгі құралдар» деп аталатын баланс сыртындағы шоты 
кредитгелінеді. Кэсіпорын қысқа мерзімге жалға алынған негізп 
құралдар үшш төлейтін жал төлеміне «Жал толемі» деп аталатын 
шотты дебиттегі, «Басқадай кредиторлық борыштар мен есеп- 
телген төлемдер» деп аталатын шотты кредиттейді. Ал ұйым бұл 
есептелген жал төлемін төлеген жағдайда «Басқадай кредиторлық 
борыштар мен есептелген төлемдер» шотын дебиттеп, «Ақшалар» 
деп аталатын бөлім шоттарының тиістісілерін кредиттейдІ.

Кэсшорыңдарда негізгі құралдарды үш жылдан артық уақьгг- 
қа жалға алу немесе жалға беру ұзак мерзімді жал түріне жатады. 
Жалдың бұл түрі халықаралық стандаргга «Лизинг» деп те ата- 
лады. Неғізгі құралдарды ұзақ мерзімге жалға алудың немесе жалға 
берудін өзі жай жэне каржыландырылған болып екіге бөлінеді. 
Егер жалға алынған немесе жалға берілген негізгі құралдар езінің 
жал туралы келісімшарттарында көрсетілген мерзімі аяктал- 
ганнан соң міндето түрде иесіне қайтарылатын болса, онда бұл 
ұзақ мерзімді жалдың жай тұріне жатқызылады. Ал ұзак мерзімге 
жалға алу немесе жалға беруцің қаржыландырылган түрі бойынша 
келісімшартта көрсетілген мерзім аяқталған соң негізгі құралдарды 
жалға алушының сатып алуына кұқыгы бар болып табылады.

Үйымдар негізгі құралдарды ұзақ мерзімге ж а ж а  алғанда 
«Негізгі кұралдар» деп аталатын шоттардын тиістісі дебиттелініп, 
«Жалдық міңдеттеме» шоты кредиттелінеді. Осы ұзак мерзімге 
жалға алынган негізгі құралдар ушін ұйым жал төлемін төлегенде 
«Жалдық міндеттеме» шоты дебиттеліп, «Акшалар» бөлімі 
шоттарының тиістілері кредиттеледі.

НегізгІ құршщарды ұзақ мерзімге жалға бергенде «Негізгі 
құралдарды есептен шығару бойынша шығындар» деп аталатын 
шот дебиттеліп, «Негізгі құралдар» деп аталатын шоттардың 
тиістісі кредиттелінеді. Ал бұл ұзақ мерзімге жалға бершген негізгі 
құралдардан алынатын табыс «Басқадай дебиторлық борыш» деп 
аталатын шотының дебитіне, «Жылдық қызметтен алынатын 
табыс» (негізгі қызметі лизинг болып саналатын ұйымдарда)

234 ♦ Бухгаптерпік есеп теориясы жзнс негіздер:
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немесе «Негізгі емес кызметтен алатын басқадай табыстар» (негізгі 
қызметі лизинг болып саналмайтын ұйымдарда) деп аталатын 
шотгардың тиістісінің кредитіне жазылады.

Кәсіпорындар негізгі кұралдарды ұзақ мерзімге жалға 
алганда оларға есептелетін гозу сомасы «Аяқталмаған кұрылыс», 
«Тауарларды (жұмысты, қызметгі) сату жөшндегі шыгындар», 
«Жалпы және экімшілік шығыңдары» деп агалатын шотгардың 
дебитіне, «Негізгі құралдардың тозуы» деп аталаггын шотгың 
тиістілершің кредитіне жазьшады.

Ал бұрьш пайдаланылган негізгі құралдарды ұзақ мерзімге 
жалға бергенде оларға бұрын есептелгең тозу сомасьша 
«Негізгі құралдардың тозуы» деп аталатын шоттың тиістілері 
дебиттеліп, «Негізгі құралдар» деп аталатын шоттардың тиістісі 
кредиттелінеді.

Үйымдардың ұзақ мерзімге жалға алган иегізгі құралдарына 
жасалған келісімшарттагы көрсетілген уақыт аяқталып, ол құрал 
ұйымның өз меншігіне айналган уакытта, «Негізгі құралдар» деп 
апгалатьш шоттардың тиістісі дебиттелшіп, «Үзак мерзімге жалға 
альшган негізгі құралдар» деп аталатын шоттардың тиісті аралық 
шоттары кредиттелінеді.

Кәсіпорындарда ұзақ мерзімге жалға алынған негізгі 
құралдардың талдамалык есебі олардын түрлері бойынша жэне 
эрбір түгендеме объектілері бойынша бөлек жүргізіледі. Үзақ 
мерзімге жалға алынған негізгі кұралдардың жалга алынған 
мерзІмдерінен бұрын иесіне қайтарылуы бухгалтерлік есепте 
былайша көрсетіледі:

Жалгерде:
Келісімшарт бойынша эзірге төленбеген жал төлсміне 

«Жалдық міндеттеме» шоты дебитгелініп, «Негізгі кұралдар» 
деп аталатьш шотгың гиістілері кредитгелінеді. Сонымен қатар 
есептелген тозу сомасына «Негізгі құралдардың тозуы» шотьшың 
тиістісі дебиттелініп, «Негізгі құралдар» деп аталатын шоттың 
тиістісі кредиттелінеді.

Жалга берушіде:
Жалгер қайгарып берген негізгі құралдардың қалдық со~ 

масына «Негізгі құралдар» деп аталатын шоттың тиістісі 
дебиггелініп, «Басқадай дебіггорлық борынггар» деп аталатын щот



кредиттелінеді. Сонымен қатар оларға есептелген тозу сомасына 
«Негізгі құралдар» деп аталаггын шоттың тиістісі дебиттелініп, 
«Непзгі қуралдардың тозуы» деп аталатын шотгьщ тиістісі 
кредиттелінеді.

236  ♦ Бухгамтерлік есем теориясы және негіздер

Негізгі қуралдар жалга алынганда немесе жалга берілгенде бухгалтерлік 
есепшоттары бойынша жүргізілетін операциялар

№
Олерадиялар

мазмұны
Дебиггелетін

шот
Кредитте- 
летін шот

1 2 3 4

1
Қыска мерзімге жалға алынған нсгізгі 
құралдіар

001

2
Кыска мерзмге ш яга алыніж негізл 
құрадцаріа есептелгсн жал толемі

811,821,937 687

3
Қыска мерзімге жалға алынған негізгі 
кұралдар үшін есептелгсн жал төлемі 
төдеіщі

687
431,432,
441,451,

452.

4
Қыска мерзімге жалға алыкгдн негізгі 
кұралдардың иесше кай гарылуы

001

5
Кэсіпорынньш бяска занды немесе жеке 
тұлгаларга қысқа мсрзімге жалга берілген 
иегізгі құралдарына

121-125 
тиісті аралык 

шоггары

121-125 
тиісті аралык 

шотгары

6

Қысқа мерзімге жалға берілген иегізгі 
құралдар ушін кслісімшарт бойынша 
есептелген есеггіт кезеңнш жал төлемі 
сомасына

334 727

7
Кыска мерзжге жалга берілген нсгізгі 
құраадарға есептелген амортизацияяык 
аударым сомасына

845 131-134

8
Қысқа мсрзімге жалға берілген непзгі 
құрадпардык кайтарылуы

121-125 
тиісті аралык 

шстпары

121-125 
тиісті аралық 

шопары

9

Ұзак мерзімге жалға алынған негізгі 
кұралдарды кіріске алу:
- кслісілген багасы бойынша;
- есегггелінген жал сомасының паиызы .

121-125

831

683

684
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Соңы
1 2 3 4

10

¥зак мерзімге жалға алынған непзгі 
құралдардыц келісілгсн мерзімінен бұрын 
иесіне кайтарылуы:
- найдаланган мерзімге геленбеген 

есептслген жал төлсмінін сомасы;
- есептелгсн тозу сомасына.

683
131-134

121-125
121-125

11

¥зак мерзімдегі жалға берілген негізгі
күралдарды есептен шығару;
- калдық кұны бойынша:
- есептелген тозу сомасы бойынша;
- ұзак мерзімдегі жа.н а берілген непзгі 

кұралға келісімшарт бойынша ссептелген 
жал төлемі:

- ұзақ мерзшдегі жалға беріліен негізп 
кұраліті келісімшарг бойынша есептелген 
пайыз сомасына.

842
131-134

334

332

121-125
121-125

722

611

12
Үзақ мерзімге жалға алынган непзгі 
құралдар иесіне қайтарьілганда оларга 
есептелген гозу сомасын есептен шығару

131-134 122-125

•| а  п  НегһгІ қуралдарды есептен шығару 
і и . О *  тәртібі

Кәсіпорындар өздерінщ пайдалануындагьқ яғнн меншігіндегі 
негізгі кэдралдарын есептен басқа заңды кемесе жеке іулғаларға 
тегің оергенде, сзгщанда, урланғадда, жогалгадіа, табиги апат, 
зілзала жағдайында бүлішп жоғалғанда шыгарады. Сонымен катар 
өздерішн меншігшдегі негізгі қүралдарьпі басқаларға айырбаста- 
ғанда немесе үзақ мерзімге жалға берген кезде де косіпорьщдар 
өздерінІң балансыннаң неғізгі қүралдарды есеггген шығара алады. 
Кәсіпорьшдарда кегізгі құраддардьщ іске жарамсыздыгьш, оларлы 
бастапқы калпына келтіру үшін жүргізілетін күрделі жөңдеудін 
тиімсодігін немесе мүмкін еместіпн аныктау үшін, сондай-ақ негпгі 
күралдарды есептен шығаруға кажепггі қүжаттарды толтыру үшін 
ұйым басшысьигьгң бүйрыгьшен тұракгы комиссия қүрылады. Бүл 
комиссияньщ күрамында мьшадай қызмепгкерлер болуы тиіс:



• кэсіпорынның басшысы немесе оның орынбасары 
(комиссияның төрағасы ретінде),

• бас бухгалтер немесе бухгалтерияның басқа қызметкері;
• негізгі күгра.чдың сақталуына жауапты адам;
• негізгі құрал кызмет етегш бөлш немесе цех басшысы;
• мемлекеттік көлік инспекцпясы өкілі (егер көлік кұралын 

есептен шыгаратың жағдайда);
• таіы да баска жұмысшы-кызметкерлер болуы мүмкін.
Бұл жоғарыда аталған адамдардьщ құрамында қурылған 

комиссия ұйымда мынадай жұмыс пен міндетті атқарадыі
• есеггген шығарылатъш негізгі құралдарды толық тек- 

серш, сонымен қатар оньщ техникалык құжаттары мен 
төлқұжаттарында көрсетілген бухгалтерлік есептің дерек- 
терімең танысу арқылы объекгіні қалпьша келтіруге бо- 
латыңдыгын немесе болмайтындыгын, яғни ол негізгі 
құралдардың алдағы уақытта пайдалануга жарайтьшдыгын 
немесе жарамайтындығьш анықтайды;

л объекгіш есептен шығарудың нақгылы себебін анықтайды 
(сапалықтозғандыгьқтабигитозғандыгы апатболғандығына 
байланысты, дұрыс пайдаланбағандықган, үрланғандьіқтан 
немесе жоғалғандықтан, қайта қуруға байланысты, табши 
апаттар жагдайынан және тағы да баска жм'дайлардан);

• негізгі куралдар белгыенген уақытган бурьш, ягни тиісті 
белгіленген пайдалану мерзімшен бурын істен (есептен) 
шыгарылатын жагдайда оньщ себебін анықтайды. Олардың 
істен шығарылуына кінәлі тулганы (адамдарды) зандарға 
сәйкес тиісті жауапқа тартгуг керектіп жөнінде усыныс 
жасайды;

• # еселтен шығарылатын негізгі қуралдардың іске жарайтын
бөдшекіерін. детальдарын, материалдарьш анықгап, 
олар.дың бағасын белгілейді;

» есептен шығарылатын негізгі қуралдардың іске жарайтьш 
бөлшектерінің, материалдарының, сонымен қатар олардың 
ішінде кымбат және тусті металлардын дер кезінде жинап 
алынуын, олардың саны мен салмагын дурыс анықтап, тиісті 
орындарға (қоймаларға) тапсырылуын қадагалап отырады.

238 ♦ Бухгалтерпік есеп теориясы және негіздері
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Кәсіпорындарда негізгі қүралдарды есептен шығару ушін 
үлгілі түрі НҚ-3 «Непзп құралдарды есептен шығару акпсі» 
немеее үлгілі түрі НҚ-4 «Көлік қүрад,тарын есептен шығару 
актісінің» тиістілері толтырылады.

Бұл жоғарыда айтьшған актілерде негізгі құралдарды 
сипаттайтьш мынадай деректер көрсетіледі

• объекпнің салыньш біткен (өндірістен шығарылған) уакыты 
(куні, айы, жылы);

• уйымға келш түскен, кіріске алынған уақыты (күні, айы, 
жылы);

• пайцалануга берілген уакыты ікүні, айы, жылы);
• обьектінің бастапкы қүны (қалпына келтіру күны);
• бухгалтерлік есепгің деректері бойынша есептелген тозу 

сомасы;
• жөндеулердің жүргізілген уакыты (күні, айы, жылы);
• көлік қуралын есептен шыгарарда. сонымен қатар көлисгің 

жүрген жолы (км) көрсетіледі;
• негізгі құралдардың істен шыгарылу себебі және оның 

материалдармның, бөлшектерінің сипаттамасы көрсетіледі;
• авариягабайланысты есептен шығарылган нег ізгі кұралдарға 

жасалган актіге, болған аварияғажасалған акгінің көшірмесі 
тіркеледі;

• сондай-ақ осы негізгі қүралдардың істен шығуына жауапты 
адамдарға қолданылатын шараларды актіге жазады

Комиссия жүмысының нәтижесінде жасалған негізгі құрал- 
дарды есептен шыгару актісін кәсіпорьшның басшысы бекітеді. 
Акт екі (2) дана етіліп толтырылады. Актінін бірінші данасы негізгі 
қүралдарды есептен шыгару үшш үйымның бухгалтериясына 
табыс етіледі, ал актінің екінші данасы негізгі қүралдарға 
жауапты адамга беріліп, негізгі кү:ралдарды бүзганнан алынатын 
іске жарайтын бөлшектерді, детальдарды, металл сьшыктарын 
және тағы да басқаларды қоймаға тапсыру үшін негіздеме бола- 
ды. Негізгі қүралдарды есептен шыгару акгісі бекітшгенге дейін 
негізгі қүралдарды бұзуға, бөлшектеуге руқсат етілмейді. Негізгі 
күралдарды бүзғаннан. есептен шыгарудан алынтан іске жарайтын 
бөлшектер комиссияның бағалаган багасы бойынша бухгалтерлш: 
есепке алынады.



Кәсіпорынның иегізгі кұралдарды сатқаннан немесе бузған- 
нан алган материалдары мен алынған сомаларынан негізгі 
қуралдарды сату жэне бұзуға байланысты шығындарды алып 
тастагандағы қалған қалдығы ұйымның өзінде қалады. ¥  йымдарда 
есептенш ығарылған негізгі құралдардың кұны «Негізгі қуралдарды 
сату бойынша шыгьшдар» шопгының дебитіне, «Негізгі құралдар» 
деп аталатын ш о п ы ң  тиістілерінің кредитіне жазылады. Ал негізгі 
құралдардың есептен шыгарылған күнге дейінгі жинақталған 
(есептелген) тозу сомасына «Негізгі куралдардың тозуы» деп 
аталатын шоттың тиістілері дебиттелініп, «Негізгі кұралдар» деп 
аталатын шотгың ткістісі кредиттелінеді.

Е септен ш ығарылған негізгі құралдардан алынган іс- 
ке ж арайты н материалдар мен баска бөлш ектердің қуны: 
«М атериалдар» деп аталатын ш оттың тиістілерін ің  дебитіне, 
«Н егізгі қуралдарды сатудан алынатын табыс» ш отының 
кредитіне жазылады.

Кэсіпорындарда негізгі қуралдарды сатканнан алынатын табыс 
«Дебиторлык борыштар мен баска да активтер» және «Ақшалар» 
деп аталатын бөлім шоттарының тиістілерінің дебитіне, «Негізгі 
құралдарды сагудан алынатын табыс» деп аталатын шотының 
кредитіне жазылады. Негізгі құралдарды есептен шығару опе- 
рациясының соңында одан алынған кірістер мен шықкап шығыстар 
«Ж иынтык кіріс (шығьш)» шотына апарылады.

Баска заңды немесе жеке тұлғаліарға тегін берілетін негізгі 
кұралдарға улгілі турі НҚ-1 «Қабылдау-табыс ету (ақысыз)» актісі 
екі дана етіліп толтырьшады. Оның біреуі негізгі куралдарды 
берушіде калдырылып, ал екшші данасы негізгі қуралдарды 
алушыға табыс етіледі. Осы актінің негізіңде басқа жеке немесе 
заңды тулғаларға берілген негізгі куралдардың түгендеу 
(инвентарлық) карточкасына тиісті мәліметгер толтырылып, ол 
карточка актімен бірге негізгі қуралдарды алушыға беріпеді. Негізгі 
қуралдың және оның түгендеу карточкасының басқа жеке немесе 
заңды тулгага берілуі жайлы негізгі қуралдардың жумыс істеп 
турған жері бойынша жасалған инвентарлық карточкаларьшың 
тізіміне тиісті мәліметтер жазылады.

Негізгі қуралдарды беруші үйым оны тегін алушыға берілген 
негізгі қуралдардың бастапқы куны мен тозу сомасын кәрсетіп,

240 ♦ Бухгадтерлік есеп теориясы және негіздері
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хат (авизо) жолдауы керек. Бул хах, яғни авизо 4 (төрт) дана 
етіліп толтырылады. Негізгі құралдарды алған жеке немесе заңды 
тұлғаның бухғалтериясы негізгі құралды алғандығын білдіріп, 
авизоның екі данасына қол қойып жэне оларға мөр басып, негізгі 
құралды берушіге қайтарьш береді.

Сонымен басқа занды немесе жеке гұлғаларға тегін берілген 
негізгі құралдар баланстан «Қабылдау-табыс ету» актісімен 
оны алушьшың дәлелдейтін хатьша (авизиоға) негізделіп 
шығарылады.

Кәсіпорындарда негізгі құралдарды басқаларға тегін беруге 
жазылатын бухгалтерлік жазу негізгі құралдарды басқадай жолмен 
есептен шыгаруға жазьшатын жазулармен бірдей жазылады.

Негізгі кұралдар есептен шыгарылганда бухгалтерлік 
есепшоттары бойынша жүргізілетін операциялар

№ Олсрашіялар
мазмуны

Дебитге- 
летін шот

Кредитте- 
летін шот

1 2 3 4

1

Ессптсн шығарылган нсгізгі қүралдар:
- баланстық кұньша (қалдық кұньша);
- бұрьш ссептелгсн тозу сомасьша;
- сатылған негізгі құралдың келісілген 

бағасына;
- сатып алушыга шот-факіура бойынша 

есептелген КҚС сомасы;
- негізгі құралдың кайта бағаланган құнын 

есептен шығарү.

842
131-134
301-303.
321-323
301-303,
321-323

541

121-125
121-125

722

633

561

2
Тозған, бүлінген, істеи шыккан негізгі 
күралдарды есептен шыгарғанда іске 
жарайтьш материалдарын, бөлшекгерін 
кіріске алу

206 722

3

Егер бүлішен, жогалган, үрланган 
негізгі күрагщар камсыздандырылған, 
сақтандырылған жағдайда:
- олардын қалдық сомасына;
- есептелген тозу сомасына.

651
131-134

121-126
121-126

4 Негізгі құралдарды сатканнан алынған 
табыс

421, 431.41, 
451,301,331 722

5
Негізгі құралдарды ссептсн шыгарганда 
қайта багалаудаи болған сома болінбегсн 
табысқа адарылдьі

541 561
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1 0 . 9 .  НегізгІ кұралдарды түгендеу

Бухгалтерлік есеп пен есеп беру тэртібі (ережесі) бойынша 
барлық кзсіпорындар бухгалтерлік есеп мәліметтершщ дұрыс- 
тығын қамтамасыз ету үшін, сондай-ақ ұйымдағы негізгі 
құралдардын нақтылы бар-жоктыгьш анықгал жэне де олардын 
іске жарамдылығын бақылау максатында жыльша біо рет өзі- 
нің мүліктеріне түгендеу жүмысьш ж\фгізіп турулары қажет. 
Ұйымдарда негізгі куралдарды түгендеу жылдық қорьггынды есеп 
беретін уақыт алдында қараша айының бірінен кейін жүргізілуі 
керек. Үйлерді, ғимараггарды және тағьі да баска жылжымайгын 
мүлікіерді екі жылда бір рет, ал кітапхана қорларын бес жъшда бір 
рет түгендеуге болады.

Негізгі қуралдарды жогарыда көрсетшш жазылған мерзім- 
дерден бурын, яғни жиі іугендеу мынадай. жағдайларда жүр- 
гізіледі:

• негізгІ қуралдарга жауапты адам қызметінен ауысканда;
■ негізгі қуралдар урланған, жоғалған жагдайда;
• өрт немесе баска да кенеттен болған табиғи апат 

жағдайларына байланысты;
• уйым бір бағынышты органнан екінші орган қарамагына 

ауыстырылганда және тагы да басқа жағдайларда.
Кәсіпорындарда негізгі қуралдарға түгеңдеу жумысын 

жүргізу үшін тағайындалған комиссия жумыс жүргізуден бұрын 
мыналарды толық тексеріп алулары қажет

■ гүгендеу (инвентарлық) карточкалардың, түгендеу кітап- 
шалардың, түгендеу тізімнің түгелдігін жэне олардың 
жағдайын немесе жоқгығын;

• негізгі қуралдардың төлқужаттарыньщ немесе техникалық 
қужатгарыньщ түгелдігін жэне олардьщ жағдайын немесе 
жоқтығын;

• жалға алынган немесе жалға берілген, уақытша пайдалануға 
жэне сақтауға берілген, сондай-ақуақытша сақтауға алынган 
негізгі қуралдардың тиісп қужаттарыньщ түгелдігш немесе 
жоқтығын.
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Егер ондай тиісті құжатгар болмаған жағдайда негізг кұрал- 
дарға жауапты адамдардан ондай кұжаттарды табуын галап 
ету кажет. Егер бухгалтерлік есептің тіркелімдерінде немесе 
техникалық құжаттарда кателіктер жібершген болса, онда ол 
қателіктерді анықтап, кұжаттарга тиісті өзгерістер енгізу керек. 
Негізгі құралдарға түгендеу жүргізу барысында комиссия міндетті 
түрде объектілерді мұқият қарап шығып түгендеу тізіміне олар- 
дың толық атын, қандай жұмысқа арналғандыгын, инвентарлық 
нөмірі мен негізгі техникальпк көрсеткішін, бастапқы күны мен 
тозу құнын және тағы да баска керекті мәліметтерді енгізіп жазу- 
лары керек. Түгендеу барысында кәсіпорынның балансына бұрын 
есепке алынбаған, сондай-ақ есеп тіркелімдерінде сипаттайтын 
мәліметтері дүрыс көрсетілмеген немесе тіпті керсетілмеген 
негізгі құралдар табылған жагдайда түгендеу тізіміне олар жайлы 
жетіспейтін мэліметтер дұрыс жэне толықтьфылып жазылуы 
керек. Бұрын есепке алынбаған объектілер ағымдағы (түгендеу 
ж үргізілген уакыттагы) баға бойынша. ал олардың тозу құны ол 
негізгі құралдың сол күнгі техникалық жағдайына карап анық- 
талып, субъектінің балансына кіріске алынады. Бұл объектіге 
қойылған нарықтық багасы мен тозу құны тиісті гүгендеу актісін- 
де корсетілуі қажет. Егер қүрылыстьщ, үйдің гимараттың жарым 
жартьшай бұзылуы немесе оларга қосымша істелген күрделі 
жұмыстар (жанама салынған үй, қосымша салынған кабатгар жэ- 
не т.б.) түгендеуге дейін есепке алынбаған жағдайда комиссия 
тиісті құжаттар бойынша объектінің бастапқы құнының өсуінің 
немесе кемуінің нақты сомасын анықтап, оларды түгендеу тізіміне 
енгізуі керек. Сонымен қатар комиссия бұл косымша жұмсал- 
ған қаржының немесе қосымша шыгынның есеп тіркелімдеріне 
жазылмай калуына кінэлі адамдарды анықтауы керек.

Кэсіпорындарда негізгі құралдарға түгендеу жұмысы жүр- 
гізілетін уақытга басқа жақта болатьш (тасымалдау құралдары, 
басқа жаққа күрделі жөңдеуге жібершген негізгі құралдар және 
т.б.)объектілерге басқа жаққажібермей тұрып, алдын ала тексеріп, 
түгендеу тізіміне енгізу керек. Машиналар мен жабдықгар жэне 
күш беру қондырғылары түгендеу тізіміне түгендеу нөмірі және 
зауыттық нөмірі тагы да баска көрсеткіштері көрсетіліп тіркеледі.



Біртектес, қундары бірдей, бір уақытта кэсіпорынға келіл 
кіріске алынған шаруашылық құралдарының аттарымен қатар 
сандары да жазылады. Пайдалануға жарамайтын, жөңдсуге, 
бурынгы қалпына келтіруге келмеіггін негізгі қүралдар гүгендеу 
тізіміне енгізілмейді. Ондай негізгі қүралдарға пандаяанылған 
уақыты мен тозуының себептері жазылып, бөлек акт жасалады. 
Үйымның менш ігіндегі негізгі қүралдармен қатар ж алға алынған 
негізгі қүралдарына да тутендеу жүргізідеді. Бүл объектшерге 
гүгендеу жүргізу ж алға алғандагы тізімі бойынш а жүргізіліп, 
тізімге негізгі щ ралдарды  жалға берген еубъектіищ аты, жалдық 
мерзімі көрсетіліп жазылады, Түгендеу тізімінің бір данасы 
негізгі қүралдарды жалға берген заңды түлгаға, яғни н еп згі 
кұралдың иесіне жіберіледі. Кәсіпорынның бухгалтернясы н е -  
гізгі қүралдарға түгендеу жүргізудің нәтижесін анықтау үшін 
салысгы ру тізімдемесін жасайды, М үндай тізімдеме түгендеу 
барысында анықталған кэсіпорынның бухгалтерлік есеп мзлі- 
меттері мен ақпараттарына сэйкес келмейтін бүрын есепке алын- 
баған, ягни артық шыққан немесе кем шыққан негізгі қүралдарға 
жасалады. Түгендеу жүргізу комиссиясы ез жүмысының 
соңында қорытыңды жасал, өз шешімін шыгарады. Бул шешімді 
кәсіпорыіш ың басшысы бекітуі керек.

Түгендеу нәтижесі бухгалтерлік есепте былайша жазылады: 
А ртык шыққан, яғни бүрын есепке алынбаған негізгі 

қүралдардың кіріске алынуьша:
Д-т: «Негізгі қүралдар» шоттьщ тиістісі,
К-т: «Негізгі емес қызметген алынған басқадай щрісхер» шоты 

туріндегі бухгалтерлік жазуы жазылса, „ . . .
Оларға анықгалған тозу қүнының сомасына:
Д-т: «Негізгі қүралдар» — шоттьщ тиістісі,
К-т: «Негізгі құралдардын тозуы»—шотғъщ тістілері туріндеп 

бухгалтерлік жазуы жазылады.
Түгендеу барысында жогалған, бүлінген негізгі қүралдарга 

жауапты (кінәлі) адам табылып және ол адрм төлейтін болған 
жағдайда төленетін сома:

Д-т; «Ж үмыскерлер мен басқа да түлғалардың борышы» 
шоты,
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К-т; «Негізгі кэдралдар» — дегі аталатын шоттың тиістісі 
түріндегі бухгалтерлік жазуда көрсетіледі.

10-тарац Айналыша түспейтін активтер ♦ 245

Негізгі куралдарды түгендеу барысында бухгалтсрлік 
есепшоттары бойынша жургізілетін операциялар

№ Операциялар
мазмұны

Дебитте-
летін шот

Кредиттелетін
шот

1 2 3 4

1

Тугеадеу барысьшда жок болған т п зп  
Күрадаарды есептен шығару: 
р қалдык қуньтна;
- есепгеліиген тозу сомасына.

821
131-134

122-125
122-125

2 Түгендеу барысында жок болған негізгі 
қуралдардарга кінэлі адам табы.тіапда

333 727

3

Түгендеу барысыңда бұрын есепке 
альшбішан негізгі құралдар табыльш 
және олар кіріске алыиганда:
- қалдық құны бойышна;
'  тозу сомасына.

121-126
122-125

727
131-134

4.
Күрылыс салушыньщ кұрылыска шы- 
іарылған накгылы шьдыны, жабдыхтарды 
сагып алуга іиыгарған шыгыны

126

441,451, 452, 
681,631-639, 
202, 203, 205, 
208, 131-134

5.
Негізгі табынды толтыру үшін жас 
маддарды, төлдерді багу жэне осіру 
шыгындары 126

421-424.431, 
441,451,201, 
203, 206, 681, 
641-643, 671, 
631-639, 900, 

920 т.б

6.
і

Салынған обьекпнің бастапқы құны- 
на кіргізілмейтің шығыадарды есептен
шыгару

821 126

7. Қайта бағалау нәтижесінде ыегізгі 
кұралдар багасьшын өсу і 121-125 541

8. Қайта багалау нәтижесінде негізгі 
күралдар бағасының кемуі

541 121-125
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Соңы
І 2 3 4

9.
Лякталмаған кұрылысшщ істен шыккан 
нсгізгі құралдарьш есептен шыгару

842 126

10,
Қайта бағалау негізіңде негізгі күрал- 
дардың тозу сомасына енгізілетін 
түзетулер

541 131-134

11.

--------

Негізп күралдарға (пайдаланагын 
жерлеріне қарай) есептелген аморти- 
задиялык аударьш сомасы:
- негізгі өңдірісге;
- косымша өндірісте.

935
935

131-134
131-134

10.10. Материалдық емес активтер есебі

Материалдық емес активтердің жіктелінуі меи бағалануы 
жэне есептеліпуі

Материалдық есем ак ти втер  деп — белгілі бір нақтылы 
табиғи пішінІ жоқ, акша немесе зат гүріндегі активтер қатарьша 
жатпайтын, бірақ қандай да бір бағаға, қүнға багаланатын 
болғандыктан кәсіпорыңға өнім өндіруде, тауарларды сатуда, 
қызмет көрсетуде, негізгі қүралдарды жалта беруде немесе 
әкімшілік қызмет барысында үнемі, яғни ұзак уакыт бойы (бір 
жылдан артық уакыт) қосымша табыс (пайда) әкеліп гүрагын 
активтерді айтамыз,

Кәсіпорындарда материалдык емес активтердің қатарына 
Лицепзиялыц келістдерді, Программалъщ жабдьщтарды, 
Патенттерді, Үйымдастыру шыгындарын, Гудвшіді, Фраичаи- 
зингті, Сауда маркаларып, Авторлық құқықты жатқызуға 
болады.

Кэсіпорында материалдық емес активтер басқа заңды немесе 
жеке түлгалардан сатылып алыну, баскалардың субъсидия 
ретінде немесе сыйға беруі барысында, сондай-ақ кәсіпорынның 
өз ішінде ойлап табуы негізінде пайда болады.

Объектілерді материалдық емес актнвтердің қатарына кіргізу 
(жатқызу) тәртібі және олардың қүрамы белгіленген заңдарға 
сэйкес тиісті нормативтік актілерде қарастырылған.
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Материалдық емес активтер кэсіпорыннын, балансында 
бастапкы қіүны бойынша кіріске алъшады. Бұл материалдық емес 
активтердің бастапқы құны былайша аныкталады:

- Құрылтайшылар мен үлес қосушылардың кэсшорьшға 
жарғылык қорына қосқан үлесі есебінен келіп кіріске 
алынған материалдық емес активтердің бағасы екі жақгы 
нақты келісім бойынша бағаланады.

• Заңды тұлгалар мен жеке адамдардан тегін (қайтарымсыз), 
сый регінде алынған материалдык емес аісгивтер сол 
уакыттагы нарықтык баға бойынша бағаланады,

• Басқа заңды түлғалардан, сондай-ақ жеке адамдардан 
сатылып алынған материалдық емес азсгивтер, ол обьек- 
тілерді сатып алуға жэне оларды пайдалану үшін жұмсалган 
шығындар сомаларынын қосындысы бойынша бағаланады.

Бұл материалдық емес активтердін баланстық бағасын 
аныктаудың жалпы әдісі болып табылады. Бірак кейбір материал- 
дық емес акгивтердің бастапкы құнын аныктаудың ерекшеліктері 
бар Бүған мысал ретінде соңғы уақытгарда акдионерлІк коғамдар 
мен жекешелендірілген шарүашылық субъектілерінде жэне басқа 
да үйымдарда қолданылып жүрген «Ноу-Хау» деген үғымды 
келтіруге болады.

«Ноу-Хау» деп шаруашылық кызметі, яғни пайдаланылуы 
барысында субъектіге табыс (пайда) беретін (әкелетін) жаңа 
технологиялық шешімдер мен жаңалықтарды, қүпия мэліметтерді, 
айрықша қүқыктарды, ягни жеке тұлғаның озі тапкан ғьшыми 
және басқадай жаналығын айтуға болады. «Ноу-Хау» жалпы 
«патенж» сияқты болып көрінгенмен одан өзеше больш келеді. 
Кэсіпорындар патентті сатып алады, сондықган да ол үшін сатыл 
алуға қаржы жүмсалынғандықган оның бастапқы кұны болады. 
Көп уақыттарда «Ноу-Хау»-ды кэсіпорынның үлес қосушылары 
мен қүрылтайшылары өздерінің үйымдағы жарғылық қорга қосқан 
үлесі есебінде береді. «Ноу-Хау» -дың бағасы, яғни бастапқы құны 
оны кэсіпорынга кіріске алатын, яғни балансқа алатын уақыттагы 
екі жақты нақты келісім бойынша белгіленеді.

Материалдық емес активтердің жоғарыда атальш өткен 
түрлерінің бірі «Лицензиялыц келісімдер». Ол белгілі бір заңды 
түлғаның бір тауарды өндіру немесе сату күқын еюнші бір



заңды тұлгаға беруі болып табылады. Ал бұл қүқыққа ие болган 
кэсіпорьш оның иесіне, яғни лицензиялық келісімдерді берушіге 
ол материалдық емес акгиив үшін тиісті беягіленіп келісілген 
мөлшелерде қаржы төлейді немесе келісім бойынша басқа да 
міндеттерщ орындайды.

М атериалдық емес акгивгердщ  «Программамен жабдық- 
тау» деп аталатын түрі кэсіпорыіш ың алдагы уақыттарда 
істелінетін жүмыстарына қатысты габыс әкелетін ақпараттармең 
мэліметтерді айтады.

«Патент» деп аталатын материаддық емес акгнв жеке адам- 
ның немесе топтын, сондай-ақ заңды түлғаның ашкан, ойлап тапкан 
жаңалығын мемлекеттік іүрғыдан мойьшдап жэне ол жаңалыкты 
ашкан адамға, гопқа немесе зақды гүлғжа жаңалыгьш ш  пайдасьша 
(жүмысына. қьізмегше) қолдануына рүқсат беру туралы қүжат бол ып 
табылады. Сонымен қатар «Патент» —деп кәсіпкерлікгің кейбір 
гүрімен (саудамең, сатьш алумен тағыда басқа) айпалысу үшін 
беріпген қүқыкты куәләндыратын қүжагтты айтады. Кэсіпкер патент- 
ті алар уақытында патештік баж гөлеуі керек.

«Үйымдастыру шышндарына» — кәсіпорынды жаңадан 
ашу, қүру кезінде жұмсалған иіыгындар, яғни үйымды тіркеуден 
өткізуге жэне оны тіркеуден өткізу үшін заң орындарына төленген 
төлемдер, банкгерден есеп айырысу немесе валюталык, басқадай 
шоттар ашу үш ін жүмсалган щығындар, жарнамалар үтиін төленген 
төлемдер және баска да жүмсалган шығындар жатқызылады.

Материалдық емес активтердін «Гудвилл» деп аталатьш 
түрін кейде «Фирна багасы» -деп те атайды. «Гудвилл» немесе 
«фирна багасы» материалдық емес активгер шотьтда есептелшіп 
және сонымен катар ол бір кэсшорьш екінші бір кэсіпорынды 
толығымен, яғни түгелдей сатып алған кезде немесе ею кэсіпорьш 
қосылған уақьігга гана пайда болады. «Фирма багасы» болып 
сатылып алынган кәсіпорынның накты нарықтық (сатып алынған) 
бағасымен онын барлық активтерінін баланстық қүны арасындагы 
айырмасы есептелшеді. Егерде сатылып алынған үйымиьщ барлық 
акпівтсртің сатыпьт алытаи  қүны олардьщ баланстық қүнынан 
артык болса, онда кұндар арасындагы айырмашылық «мсагымды 
гудвилл», ал кем болған жағдайда «жагымсыі гудвилл» деп 
агалады.

248 ♦ Бухгалтерлік есеп теориясы жэне негіздері
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Мысалы:
Барлық активтерінін баланстьгк құны 80 (сексен) мнллион 

теңге тұратын кэсіпорын барлық активтерімен түгелдей 100 (жүз) 
миллион тецгеге сатьшып алынды делік. Бүл жағдайда 20 (жиырма) 
мидлион теңге (100-80=20) жағымда гудвилл болып баланстың 
актйвінде ес&птслінеді.

Егер керсінше болған жағдайда ягни барлық активтершің 
баланстық күны 100 (жүз) мшілион теңге түратын кэсіпорын 
80 (сексен) миллион теңгеге сатылып алынса. онда 20 (жиырма) 
миллион теңге (100-80=20) жагымсыз гудвилл болып саналып 
есептелінеді.

Материалдық емес активтердщ талдамалық есебі олардың 
эрқайсысына жеке ашылған инвентарлык карточкаларда жүр-
гізіледі.

Кәсіпорын материалдык емес активтерді кіріске алғанда; и 
Дт; «Материалды емес активтер» деп аталатын шот,
Кт' «Ақша қаражаты»
« Гөленбеген капитал»
«Басқа да кірістер» деп аталатын шоттардьщ тиістюі түріндегі 

бухгалтерлік жазу жазылады.
Материалдық емес акгивтер есептен шығарылғанда олардыц 

баланстык (қалдық) құнына
Дт; «Материалдық емсс актнвтерді сату бойынша шығындар>х- 

шоты
Кт; «Материалды емес активтер» шоты 
түрінде бухгалтерлік жазу жазылады.
Ал оларга есептелінген жинакталган тозу еомасына:
Дт: «Материалды емес активтердің тозуы» ііісггы,
Кт «Материалды емес активтер» шот 
түрінде екі жақты жазу жазылады.
Егер шаруашылық субъектілері өз меншігікдегі, ягяи 

иелігіндегі материалдық емес активтерін саткан жағдайда одан 
альшатын табыстарьша:

Дт; «Ақша қаражатгары» немесе
«Дебиторлық борыштар мен басқадай активтер» шотының 

тиістісі, Кт: «Материалдық емес активтерді сатудан алынагьш 
табыс» шспы түрінде бухгалтерлік жазу жазылады.
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1 П I 1 Материалдық емес активтердің 
4 1 1 * 1 1 *  аморіизациясы

Кэсіпорыидардағы материалдық емес активтер өздерінің 
пайдаланылуы барысында біртіндеп сапалық жағынан тоза 
бастайды. Осы активтер тозганга дейін, ягни кәсшорында пай- 
даланылган уакыт аралыгында пайда әкелуі кажет. Егер бул 
материалдық емес активтерді пайдалануда кэсторын табыс 
таппайтын болса> оларды актив қатарында есептеудің қажеті 
де болмайды және бундай жағдайда оларды сатып алуға кеткен 
немесе басқадай шығындар жиынтығы ұйымньщ зияны болып 
табылады.

Кэсіпорындарда материалдьш, емес активтерді пайдалану 
барысында олардын құнының бір бөліп ай сайьш> яғни оның 
пайдалану мерзімшде өндіріс шығындарына қосылып отырьщады. 
Ягни, материалдық емес активтердің құнына амортизациялық 
аударым есептелініп турады. Аморгнзациялық аударым (өтелім) 
мелшері материалдык емес активтердің бастапқы қунымен олар- 
дың пайдалану мерзіміне қарай аиыкталады. Материалдық емес 
активтердің пайдалану мерзімі кэсіпорынның қызмет атқарагын 
уақытынан аспа>ъі керек. Егер материалдық емес активтердің 
пайдадану мерзімін аныктауға мүмкіндік болмаған жағдайда, 
амортизациялық аударым (етелім) он жылға есептелінеді. Ьірақ 
ол ұйымның кызмет атқару уакытынан (мерзімінен) аспауы керек. 
Жалпы материалдык емес активтердің тозуы бухгалтерлік есеп 
шоттар жоспарынын

«Материалдык емес активтердің амортизациясы», -  деп 
аталатыи шоттарында жүргізіледі.

Ал оларга ай сайын есептелініп отырылаіъін амортизациялык 
аударым сомасына

Дт: «Тауарларды сату жөніндегі шығындар»,
«Жалпы жэне әкімшілік шығындар»,
«Негізп куралдардың тозуы жэне материалдык емес 

активтердщ амортизациясы» деп аталатын шоттардың тиістісі 
Кт: «Материалдық емес активтердің амортизациясы» тұріндегі 
бухгалтерлік жазуы жазылады.
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Матвриалдык емес актиитерді еселтегенде бухгалтерлік есепшоттары
бойынша операциялар

№ Операииялар мазмұны
Дебит-
гелетін

шот

Кредит-
телетш

шот
1 »  2 3 4

1
Жарғылық қорга құрылтайшылар мен 
үлес косушылардын ессбінен келіп түскен
материалдык смес активтер 101-106 511

2

Заңлы гұлгалар мен жеке адамдардан сахылыи 
алышап магериалдык емес акшвтср;
- сатып алынган құны бойынша; 101-106 431. 441, 

451,452

- салықтық есеп-фактурада
кврсетілг«и косылган кұн салығы сомасына.

331 431,441,
451,452

Залды тұлгалар мен жеке адамдардан телн 
алынған материалдык емес активтер

101-106 727

4 Атқарушы органдардан субсидия ретгнде 
кіріске алынган материалдык емес активгер 101-106 726

5

Әзіргі акшасы (кұны) телснбсгсн занды 
тұлғалар мен жеке адамдардан алылған 
материалдық емес актиэтер 
Сагып алынған кұны бойынша:
- салықтық ссеп-фактурада көрсетілген 
қосылган күн салыш сомасьша.

101-106

331

687
641-643
687,671,
641-643
641-643,
671,687

6

Есеп беруге гиістІ а,чамдар арқылы алынган 
магериалдык емес активтер:
- сатьш алынған кұны бойынша;
- салықтық есеп-фактурада көрсетілген 
косылг-аи қүн садыіъг сомасына.

101-106

331

333

333

7
Кэеіпарицтии аз\ йндірісіиде окдіріяіп 
(дайындальт) кіріске алынғаы материаддык 
емес активтер 102,106 900, 920

8

С аггу жзне баска да жағдайларга байланысты 
материалдық емсс активтсрді есептен шыгару:
— калдык кұны бойынша;
— жинакталған тозу кұны бойынша

841
111-116

101-106 
101-106 |
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Соңы
1 2 3 4

9

Басқа іақды жэне жске тұяғаларға 
кайтарымеыз тегік берілгсн материалдық емсс 
актишерді есептен шыгару;
- балансгтық (калдык) кұны бойьшша.
- жинакталган тозу құны бойынша;
- косьшан кұн салыгы сомасы бойынша.

841
111-116

821

101-106
101-106

633

10

Баска кэсіпорынныц жаргылық корына үлес 
ретінде қосылган матсриалдық емсс акшвтерді 
есептеи шығару;
- баланстық (калдык) күны бойьшша,
- жииақгалган тозу ю,ліы бойынша;
- келісшген күны бойынша.

841

Ш -116
141-144

101-106

101-106
721

12

Табиғи апагг жаз дайларына байланысты 
маі ериалдық емес активтерді ссентен 
шыгарғандаі
- оларға есепгелінген жинаеталн-ан тозу 
қүнына;
- егср акгив сақгаңдыру оргаңдары арқылы
сақіандырыпган жагдайда;
- егер аетив сактандыру оргаңдары аркылы 
сактаңдырылмаған жағдайіа:
- сает андыру комі іаниясыкың төлеуге тиісті 
зиян шеккен сома.

111-116

862

861

334

101-106

101-106

101-106

862

13
Жоға.іган, бүлінген, үрланған материлды емес 
акгивггерді есеітген шыгару;
- жинакгад} дн амортизация (тозу) сомасына;
- актиетін калдық қүныиа.

Ш-116 
811, 821, 

938

101-106
101-106

14
Жогалған,бүлінген,ұрланғаіі материлды емсс 
аетивтер үшін кінолі (жауалты) адам табыльш, 
сод адамнын толеген сомасына

441,451
т/б 727

15

Магериа.ідык емсс аетивтерге есптслген тозу 
сомасы қолданылатын орындарына қарай
- сату нроцесіне пайдаланылатындарыиа,
- жалпы әкмшілікке пайдаііанылапыңдарьша;
- жалпы ондіріске пайдалаі і ылаты ндарына;
- аякгалмаған күрылыста иайдаланылагында- 
рына;
- аддагы деп санальшаі ын жүмыстарды 
орындау орындарьшда паидаланылатьш
дарьша.

811
821
935

126
343

111-116
111-116
111-116

111-116
111-116

16

Магериапдык емес активтерді саткаіща немесе 
баскадай жолмен есептен шығаргаңда оган 
бүрын есептелінгсн амортизациялык аударым 
сомасьга (жинакталған тозу сомасьш) есептен
шыгару 111-116 101-106
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П 1 Банк және банктен тыс мекемелер 
•А* несиелерінін есебі

Косіпорындар мен үйымдар өздерімщ шаруашылык кызметі 
барысыңда меншікті капиталдарымен қатар басқа катыстырылған
(тартылған) капиталдарды да қолданады. Бұл қатыстырылған 
капитал бухгалтерлік есепте міндеттемелер деп аталады, Кез 
келген өндіріспен айналысатын ұйым сол өнімді өіщіру үшін 
кажетті шикізатгар мен материалдар алганы үшін жабдықтаушы- 
мердігерлерінщ алдында міндетгі болса, саудамен айналысатын 
үйымдар өзінің сататын тауарларын жеткізіп беруші, яғни кызмет 
көрсетуші үйымнын алдында қарыз болуы мүмкін. Тіпті өндіріс- 
пен де немесе саудамен де айналыспайтын кәсіпорындардың озі 
қарамағында жүмыс істейтш жұмысшылары мен қызметкерле- 
ріне олардың істеген еңбегі үшін. сондай-ақ бюджетке түрлі салық- 
тар үшш қарыз немесе оның алдында міндеттемесі болуы мумкін 
Қазіргі таңда қаржының жетіспеушілігінен банктер, банктец тыс 
мекемелерден, шет елдерден қарыз, несие алып өздерінің жұмы- 
сын жандаңдырып жатқан. сондай-ақ міндеттемелерін шектен 
тыс көбейтіп алып. оны қайтаруға мүмкіншілігі болмай жабылып, 
аукдионға сальшьш, сазыльт жатқан уйымдар көптеп кездеседі. 
Осы айтьглған міңцеттемелер есебі бухгалтерлік есептегі ең негізгі, 
ягни қай саладағы болмасын кәсіпорындардың көкейтесті мә- 
селелері екендігі сөзсіз. Кэсіпорындардағы міндеттемелердің есебі 
типтж шоттар кестесінің алтьшшы міндеттемелер деп алынатын 
бөлім шоттарында есептеліп жургізіледі

Несие -  бір заңцы түлганың екінші бір заңды тұлғаға немесе 
жеке адамның заңды түлғага әдетге келісілген мөлшерде пайыз,
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өсім (процент) алү үшін белгілі бір уақытқа заттай немесе ақшалай 
уақытша қаржы беруге байланысты пайда болатын экономикалық 
қарым-қатынас ж\'йесі болып табылады

Нарықтык зкономика жағдайында несие коммерциялық және 
банктік болып скіге бөлінеді,

Коммерцияльщ несие -  бір кәсіпорынның екінші кэсіпорынға 
сатқан тауарының кұнынан алынатын толемнің кейінге қалдьь 
рылуына байлаьысты туыңдайды.

Еанк несиесі — уйымға ақша түрінде өндірісін үлғайтуға, 
агымдағы қызметтеріне байланысты қарыздарын толеу үшін 
берічеді.

Несие беру жэне оны кайггару (өгеу) тэртібі тиісті зандарға 
сәйкес жэне кәсіпорынның банкімен немесе басқа да несие 
бсрушілермен жасалган келісімшарттары негізінде реттеліп 
жүргізіледі. Онда несие берілетін объекті, несие беру шарты 
мен тэртібі, оның өтелетін (қайтарыл>7) мерзімі, міндеттемесі, 
озара қамтамасыз ет> гүрі, пайыздык өсім мөлшерлемелері мен 
оның телем тэртібі, екі жақтың жауапкершілігі мен қүқығы, тол- 
тырылатын жэне бір-біріне беретін қүжаттарының тізімі тагы да 
басқалар көрсетіледі.

Кәсіпорындар банк мекемесінен несие сүрамастан бүрын не- 
сие алудыцқажеттілігін. оныуақытында каитарудыңмүмкіншілігш, 
эрбір коммерциялық банктердің несие беру, етеу, есім пайызы 
мөлшерлемелерімен жэне басқадай талаптарымен танысып, алдын 
ала шешіп атуы қажет. Банк мекемелері, эдетте несие сүраушы 
үйымньщ телем қабілеттілігі жэне қаржы тү:рақтылығы жағдайын 
тексереді. Ол үшін кәсіпорыняын тиісті бухгалтерлік ақпаратты 
мэлімеггерін альш танысады. Берілетін уақыт аралыгына сэйкес 
банк несиесі қысқа мерзімді (бір жьыга дейінгі уақыт) жэне ұзақ 
мерзімді (бір жылдан артык уакыт) больш екіге бөлінеді.

Несиенің объективті цажеттілігі -  бүл, кэсіпорынның 
өңдірістік және сауда айналымы капиталының заңдылықтарына 
негізделген.

Бапк мекемелері несиелерінің есебі
Банк несиесі есебі қысқа және үзақ мерзімді несие беру 

туралы Қазақстан Республикасьшың Үлттық банк мекемесі



бекітетін «Қысқа жәпе ұзақ мерзімді несие беру ережелеріне» сай 
жүргізіледі. Қысқа мерзімді несие ұйымның айналым қаржысын 
қүрайтын көздердщ бірі болып саналады,

Нссиелер қайтарымдылык, төлем жэне мерзімділік шарттары 
бойынша келісіп, коммерциялық негізде беріледі.

Несие алу үшін кэсіпорындар банк мекемссі басшысының 
атына өтініш береді. Бүл өтінішке қосымша өзіне қажетгі несие 
сомасы мөлшерін, оның жүмсалатын максаты мен бағытын, өтелу 
яғни қайтару мерзімін, сонымен қатар осы несие сомасы арқылы 
орындалатьш операциялар үшін жасалған бизнес-жоспар жэне 
тагы да басқадай қүжаттар табыс стуі тиіс.

Кәсіпорындар мен үйымдар банктен бірінші рст несие алуы 
барысында жоғарыда аталган құжатгармен қоса банкке өздерінің 
жаргысын, қүрылтайлық күжаттарының кошірмесін, ттркелу 
куэліктерін жэне тағы да басқа құжаттарды табыс етуі керек,

Жалпы кэсінорындарга берілетін несие сомасы, банк 
мекемесінің жауапты мамандары үйымның өткізген құжат- 
тарын тексерщ болганнан кейін, несие бойынша борышты жэне 
пайызды қайтару, өтеу үшін кепшдікке сальшған меншік туралы 
келісімшарттың орындалутына сэйкес беріледі.

Банк мекемесі мен несие алушы кәсіпорын арасыңдағы 
несиелік қызмет көрсету бойынша келісімшарт бір жылға немесе 
одан да үзақ мерзімге жасалады. Егер келісімшарт бір жылдан 
артық уакытқа жасалған жағдайда нссие жыл сайын бекітілетш 
несиелік келісімшарт негізінде беріледі. Несиелік келісімшарт 
баик мекемесімен эрбір несие алушы үйым (клиент) үшін жеке- 
жеке жасалады

Қысқа мерзімді банк несиелсрі I (бір) жылдан аспайтын 
уақытка беріледі (ягни 12 (он екі) айдан артық емес уақытқа). 
Кейбір жагдайларда түрлі себептерге байланысты бүндай несие- 
нщ мерзімі үзартылуы мүмкін Бірақ ұзартылған мерзімін қоса 
есептегенде оның мерзімІ екі жылдан аспауы керек.

Банк несиесі кэсіпорынның, яғни несие алушының есеп 
айырысу шоттарындағы қаражатгарының мөлшеріне (көлеміне) 
қарамай-ақ беріпеді жэне қолма-қол емес тэртіппен несие

256 ♦ Бухгалтертк есеп теораясы және негіздері
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алушыньщ қарыз шотьшан оның есеп айырысу шотына ақша 
аудару арқылы жүргізіледі Несиелік борышты өтеу тэртібі, накты 
мерзімі, эдістері несиелік келісімшартта қарастырылады. Егер 
несие алушы келісімшартта белгіленіп көрсетілген мерзімінде 
несиелік борышын өтей алмайтын болса, банк мекемесі алдьш ала 
несие алушыньщ рүқсатынсыз кепшдік берушінің шотьшан қарьи 
сомасын қайтару жайлы талап қояды.

Кәсіпорын банк мекемесінен несие алған уақытында;
Д-т: «Ақшалар» немесе «Жабдықтаушы мердігерлермен есеп 

айьфысу» жэне тагы да басқа шоттар;
К-т: «Банк мекемесшің қарызы» шоты түрінде бухгалтерлік 

жазуы жазылады,
Ал бұл алынган несие қайтарылған уақьпта:
Д-т : «Банк мекемесіңің қарызы» шоты;
К-т: «Ақшалар» шоты түрінде бухгалтерлік жазуы жазылады.
Осы алынған несие үшін есептелген пайыз сомасына:
Д-т: «Сыйақы түріндегі шыгын» шопгы; *
К-т: «Төленстін сыйақы» шоты түрінде бухгаптерл»; 'ШВШ 

жазылады.
Кәсіпорын бүл міндеттемені төлеген уақытында: *
Д-т: «Тәленетін сыйақы» шоты;
К-т: «Ақшалар» шоты түрінде бухгалтерлік жазуы жазылады.

Шетел валютасы түріпдегі несиелер есебі
Еліміздің экономикалық жағдайын котеру үшін сырттан 

инвестиция тартып, эр түрлі дүние жүзіндегі ірі банктерден де 
несие алынады. Соның ішіне есептелетін пайызы мен берілетін 
пайдалану мерзімі жағынан тиімді де маңызды больш саналатын 
халықаралық валюгалық қордың мүше-елдеріне бершетін 
«СТЭД-БАИ» несиесі болып габылады. Бүл қордың мүшелігіне 
кіретің елдер кез келген уакытта халыкаралық валюталық қордан 
келісілген уақыт ішінде белгілі бф соманы үлттық валютадан 
шетел валютасына айырбастауына, кедендік төлемдерді төлеу 
мерзімін несие есебінең үзартуға қүқығы бар.
П  -  3/43



• Ш етелдік банктерден немесе басқалардан ш етелдік ватюта 
түрінде ңесие алган үйымның бухгалтериясьщца:

Д-т: «Ел ішіндегі валюталық шоттардагы акшалар» немеее 
«Шетелдердегі валюталық шоттардағы ақшалар» шоттарының
ТИІСТІСІ,

К-т: «Банк мекемесінің қарызы» шоты түрінде бухгалтерлік 
жазу жазылады.

-  Ал үйым бүл несиені кайтарған уақытында:
Д-т: «Банк мекемесінің қарызы» шоты
К-т: «Ел ішіндегі валюталық шоттардағы ақшалар» немесе 

«Ш етелдердегі валюталық шоттардағы ақшалар» шотгарыньщ 
тиістісі түрінде бутсгалтерлік жазу жазылады 

Банктеп тыс мекемелердің несиелері есебі 
Бухгалтерлік есеп жэне қаржылық есеп беру туралы заңға 

сэйкес барлық кәсіпорындар өздерінщ меншігіндегі ақшалары- 
ның қозгалысын еркш пайдалануға, яғни өз қалауы бойынша 
жүмсауга қүкылы. Ягни езіш ң бос түрған акшаларын кәсіпорын 
басқа кэсіпорьшдарға инвесгииия ретінде салуға немесе несиеге 
беруіне болады. Міне, сондыктан да үйымдар өзіне қажет ақшаны 
тек қана банк мекемелеріиен емес, баска заңды немесе жеке 
гүлғалардан да несиеге, карызга алуларына болады. ¥йы мдарды ң 
басқа кэсіпорындардан алған несиесіне бухгалтерияда жазьшатын 
екІ жақты жазу банк мекемелерінен алынатьш несиеге жазылатын 
жазуға ұксас болып келеді.

¥йым банктен гыс мекемеден несие алган уақытында:
Д-т: «Ақшалар» шоты;
К-т: «Банкген тыс мекемелердің қарызы» шоты түрінде 

бухгалтерлік жазуы жазылады.
Ал бүл алынған несие қайтарылған уақытта:
Д-т: «Банктен тыс мекемелердің карызы» шоты:
К-т: «Ақшалар» шоты түріңде бухгалтерлік жазуы жазьшадьг 
Осы алынган несие үшін есептелген пайыз сомасына:
Д-т: «Сыйакы түріндегі шығын» шоты,
К-т: «Төленетш сыйақы» шоты түршде бухгалтерлж жазуы 

жазыладьі.
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Кәсіпорындар бүл міндеттемені төлеген уақытында:
Д-т; «Төленетін сыйақы» шоты,
К-т: «/Чқшалар» шоты түрінде бухгалтерлік жазуы жазылады.

Басқадай иесиелік операциялар есебі
Коммерциялық банкіер іс жүдінде көбінесе несиені нақты 

ақшалай емес, телем қаржысы есебінде, яғни пайдаланатын век- 
сель түрінде береді. Несие алушы үйымдар мүндай вексельдерді 
өздерін материалдық қорлармен, тауарлармен жабдықтайтын, 
сондай-ақ қызмет керсететін жабдықтауизылармен есеп айырысу 
үшін пайдаланады. Әрбір вексельдің айналу’ мерзімі несие 
беруші банк мекемесімен несие алушы үйымның арасындағы 
келісімшартта қарастырылып белгіленеді. Бүл айтылган векеель- 
дер айналым мерзімі шегінде бір үйымнан екінші үйымға телем 
күралы ретінде бірнеше рет бершуі мүмкін. Олардың пайдалану 
мерзімі аякталганда вексельді үстаушы үйым оны банк мекемесіне 
телем ретінде габыс етеді. Ал осы вексель түгрінде несие алған 
үйым несиелік келісімшарттың аяқталуына қарай банк мекемесіне 
алган несиесіне сэйкес есептелетін пайыз сомасын аударады.

Әрбір кәсіпорын өз калауы бойынша «Басқадай қарыздар» 
деп аталагын шогта «Баскадай қысқа мерзімді несиелер» және 
«Басқадай үзак мерзімді несиелер» деп аталатьш аралық шотта- 
рьін ашуларына болады. Сонымен катар бүл шоттарда алынған 
несиелердің басқадай түрлері де есептеледі. Кәсіпорынның 
бухгалтерлік есебінде нақгы несиеге алынган акшаларына:

Д-т; «Ақшалар» шоты,
К-т: «Басқадай қарыздар» шоты түрінде бухгалтерлік жазу 

жазылады.
Бүл алынған каржы бойьшша есептелген пайыз (процент)

сомасына:
Д-т: «Сыйақы түріяцегі шығын» шоты;
К-т: «Басқадай қарыздар» шоты түрінде екі жақтъі жазу 

жазылады.
Ал вексельдерді дисконттау бойынша операцияларға:
Д-т: «Баскадай қарыздар» шоты;
К-т: «Алынған вексельдер» шоты түрінде бухгалтерлік жазу 

жазьшады.
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шоты бойынша жүргізілегік операциялар
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Ха Операциялар
мазмүны

Дебитте-
летін шот

Кредитге-
летін шот

1 2 3 4

1 Алышан банк несиелері кассага немесе есеп 
айырысу шотына келіп түсті 451« 441 601

2 Жабдьтктаушы мердігерлерге банк не- 
сиесішн есебінен қойылган аккредитивтер 421 601

3 Жабдыктауіиы мердігерлерге қарыз сома
банк несиееінін есебшеи төленді 671 601

4
Жлбдыкгаушы мердігерлерге алдагы уакьггта 
алынашн материалдык қордар үшш банк 
несиесшш есебінсн берілген аванс

351 601

5
Көрсететін қымег- немесе орындайтын
жүіиысы ушін жабдыктаушы уиьшға банк 
нссиесінің есебінен берііген аванс

352 601

6
Есептелгеи салық бойынпіа ұйымның 
бкижетке карыз сомасы банк несиесінің 
есебінен аударылды

631-639 601

7 Вексельгс а-іынган банк несислері 441, 451 603

8
Кәсшорышшн банк мекемслерінсн алған 
несиелсрі бойынша карызы есеп айырысу 
шсп ынан өтелінді 601 441

9

Банкгең тыс мекемелерден алынган несислер 
(еншілес, гэу'едаі серікгеспктерден, бірлесін 
бақьіланаіъш заңды гудғалардан жэне басқа 
да запды гу тғалардан)

451, 441 602

10
Банктен тыс мекемелердщ несиелерщщ 
есебшен жабдыкгаушы мердігерлерге қарыз 
сома толсңді

687. 671 602

11
Банкіен тыс мекемслерден альшган нссиелер 
бойынша карыз есеп айырысу шотынан
төлеңді

602 441

1 1 . 2 .  Алдағы кезең кірістершін есебі

Кәсіпорынньщ агымдағы (есепті) кезеңде алған, бірақ бұдан 
кейінгі есепті кезевдерге жататын табыстары алдағы (болашақ) 
кезеңдершің табыстары болып есептеледі, Есепті кезеңдер
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арасындағы осындай кезеңдерді шектеу үйымның шаруашылык 
қызмстін дэлме-дэл анықгау, салық салу жэне қаржылық есеп 
беруді тиімді етіп жасау үшін кажет болып табылады. Алдағы 
кезеңдер табыстарының есебі «Алдағы кезең табыстары» деп 
аталатын шотта жүрғізіледі.

Кэсіпорындар орта жэне үзақ мерзімді бағалы кағаздарды 
олардың атаулы (номиналдық) қүнынан жоғары багамен салл' 
арқылы таратуына болады. Бүл жағдайда сату бағасы мен атаулы 
қүнының арасындағы жагымды айырма «Алдағы кезен кірістері» 
деп аталатын шотгың кредиті бойьппна есепке алынып, содан 
кейін қүнның төмсндеуіне қарай:

Д-т: «Алдағы кезең кірістері» деп аталатын шот,
К-т: «Багалы қағаздардың шығыс етілуінен алынатын кірістер» 

деп аталатын шот түршде бухгалтерлік жазу жазьшады,
«Алдагы кезең кірістері» деп аталатын шотга алдын ала 

сатылған айлық жэне тоқсандық жол жүру билеттері бойынша 
кэсіпорынга келіп түскен ақшалар жэне жүк немесе жолаушылар 
таситын көлік (автокөлік, теміржол көлігт, эуе жолы көліп жэне 
тагы басқа) күралдары үшін күні бүрын төленген акы есептеледі. 
Жоғарыда аталган толемдер кэсіпорынга келіп түскен кезде:

Д-т: «Ақшалар» шоты,
К-т: «Алдағы кезең кірістері» шоты түрінде бухгалтерлік жазу 

жазылады,
Қаржының төленуіне қарай есепті (ағымдағы) айдың табысы 

болып саналатьш, бүрын яғни алдын ала алынған табыстар 
үйымның бухгалтерлік есебінде:

Д-т: «Алдағы кезең кірістері» деп аталатын шоты;
К-т: «Тауарларды сатудан алынатын жэне басқадай алынатьш 

юріс»;
«Акциялардан дивиденд жэне сыйақы гуріндегі кіріс» немесе 

«Непзғі емес қызметтен альшатын басқадай кіріс» деп аталатын 
шотгардың тиістілері түрінде жазылған бухгалтерлік жазуда 
көрсстіледі.

Жоғалган, үрланған немесе басқа да жетіспейтін қүндылықтар 
бойынша кінәлі адамдардан өндіріп алынуға тмісті, яғни олардың 
төлеуге тиісті мойындалған, ыемесе сотгың шешімі шығарылған 
сомасына бухгалтерлік есепте:



Д-т: «Жұмысшылар мен кьпметкерлердін борышы» деп 
аталатын шот;

К-т; «Алдагы ксзең кірістері» деп аталатын шот түрінде екі 
жакты жазү жазылуы тиіс.

Бүлшген, жоғалған, ұрланған немесе басқа да жетіспейтін 
қүндылыктар бойынша кінэлі адамдардан өңдіріп алынуга тиісті, 
ягни олардың төлеуге тиісті берешек сомалары өтелуіне карай:

Д-т: «Ақшалар» немесе «Қызметкерлермен еңбекақы бойынша 
есеп айырысу» шоты,

К-т «Жұмысшылар мен қызметкерлердің борышы» деп 
аталатын шог түріндеп бухгалтсрлік жазуда көрсетіледі.

«Алдаіы кезең кірістері» деп аталатын шот бойынша 
операциллардың есебі алдағы кезеңдегі габыстардың гүрлері 
бойынша арнайы бағаланған тізімдемеде немесе машинограм- 
мада жүргізіледі.

262 ♦ Бухгалтерлік есеп теориясы жэне негізоері

Алдагы кезен кірістері шоты бойынша жүргізілетін операциялар

№
Олерациялар

мазмуны
Дебитге- 
летін шот

Крсдигге-
летін шот

1 2 3 4

1
1

Ағымдағы (есегггі) кезенде альшган бірак 
алдагы есепті кезеңдерге жалшъш (жалгердіқ 
жүк тасымалдау үшін, айлык жэне тоқсаңаык 
жүк немесс жолаушыларды тасымалдау 

билетгсрін сщудан алыиан толем, байланыс 
кұраддарын пақдалалганы үшін абонештік 

төлем және баеқа да) тәлемдер-

441,451 611

2

Ақшалардьш, материалдык қорлардың 
кем шығуына (бүлінуіне) байланысты 
сот органдарынын шешімімен жауагпы 

аламдардын мойнынан усталуға тиісті сома 
алдын ала төленгснде.

333 611

3
Алдаш ксзеқдердің кірісіие жатапъш 
жауапты адамдардьщ карызын отеген 
сомасы

611 701.727



Іі-т арау Міндеттемелер есебі ♦ 263

Соңы
1 2 3 4

4
Есеиті кезенде келін түскен, алдаш 
кезеіщерге ееептелген жалгерлік толем 
сомасы

611 727

5
Аванеіалып толсніп, есепті кезеңгс жататын 
поіеракы төлемі, түрмыстык жэне баска да 
кьвметтер сомасына

611 727

6
Аванстал ып төленіп, есепті кезенге жатетып 
тасымалдау сомасына

611 727

7
Байланыс куралдары үінін авалсталып 
гөленіп есепті кезеңге жагетын сомасына

611 727

8
¥зак мерзімді жетігерлік шарт бойын- 
ша авансгалып ессптелген пайыздармен 
габыстар.

332 611

9
Есепи кезеніне карай, үзак мерзшді 
жалгерлік бойынша аударылган пайыздар 
мен табыстар сомасьша

611 724

I * э  Дивидендтер бойынша есеп айырысу 
операцияларынмн есебі

Дивиденд дегенічіз акционерлерге олардың акцияларының 
саны мен түрлеріне карай (сәйкес) тиесілі акционерлік қоғам 
табысының бір бөлігі болып табылады.

Ал оның мөлшер» осы қоғамның акдионерлерінін жалпы 
жиналысьшда бекітіледі. Ескертетін жағдай. артықшылыгы бар 
акциялар бойынша есептелетін дивиденд сомасының мөлшері 
ол акцияны шығарған кезде белгіленген мөлшерден және де жай 
акцияларға есептелетін дивиденд сомасы мөлшерінен кем болмауы 
гиіс. Сондай-ақ акцияның артыкшылкгы бар деп аталатын түрі 
үшін кәсшорын дивиденд сомасьш есепті жылы табыс алганы 
немесе алмаганына карамастан есептеп төлеуі тшс. Акционерлер 
мен оларға төленуге тиісті дивидепдтер бойынша есеп айырысу 
есебі «Дивидендтер бойынша есеп айырысу» деп аталатын 
бөлім шоттарында есептеліп жүргізіледі. Дивидендтер есептеген 
уақытта:



Д-т: «Есепті жылдың бөлінбеген табыс (жабылмаган зиян)» 
шоты немесе есепті жылда алынган бөлінбеген табыс сомасы 
жеті с п еге н жа гд ай да «Өгкең жы лдардағы бө л інбеге н таб ыс (жаб ыл- 
маған зиян)» деп аталатын шоты,

К-т «Қарапайым акциялар бойынша есеп айырысу» немесе 
«Артықшылығы бар акциялар бойынша есеп айырысу» деп 
ата.іатын шоттардың тиістілері түрінде бухгалтерлік жазу 
жазылады.

Акцияларга, дивиденд төлеу бойынша зац актілерінде 
немесе үлес қосушылардың қүжатгарында қаралган мін- 
деттемелер негізінде, бөлінбеген табыстың болмауыиан немесе 
жетіспеушілігінен,резервтіккапиталдыңесебінең артықшылығы 
бар акцияларга есептелген дивиденд сомасына:

Д-т: «Резервтік капитал» деп аталатын шот,
К-т; «Артыкшылығы бар акішялар бонынша есеп анырысу» 

деп аталапъін шотіар түріңде бухгалтерлік жазу жазылады.
Акционерлерге есептелген дивидеңд сомасынан үсталатын 

табыс салығы сомасына:
Д-т: «Қарапайым акциялар бойынша есеп айырысу» немесе 

«Артықшылығьі бар акциялар бойынша есеп айырысу» деп агалатын 
шопгтардың тиістшері;

К-т: «Бюджетпен басқадай операциялар бойынша есел 
айырысу» деп аталатың шоты непзшде бухгалтерлік жазуы 
жазылады.

Ал бүл есегггелген табыс салығының сомасы бюджетке 
аударылған уақытта кэсіпорынның бухгалтериясында

Д-т: «Бюджетоен басқадай операциялар бонынша есеп 
айырысу» шоты;

К-т; «Ақшалар» шоты турінде екі жақты жазу жазылуы тиіс. 
Жай жэне артықшылығы бар акциялар бойьінша акционер- 

лерге дивидендтер төленген уақыгта:
Д-т; «Қарапайым акциялар бойынша есеп аиырысу» немесе 

«Артықшылығы бар акциялар бойьпшіа есеп айырысу» деп апалатын 
шоттардың тиістілері;

К-т: «Ақшалар» шоты түріндеп екі жакты жазуы үйымның 
бухгалгериясында жазьтады

264 ♦ Бухгалтерлік есеп теориясы және негіздері
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Сондай-ақ, жай жәие артықшылығы бар акциялар бойынша 
акционерлергс дивидендтерді төлеген кезде, есеп айырысулардың 
талдамалық есебі әрбір акционер бойынша есеп айырысу шоттары 
жөніндегі айналым тізімдемесінде жүрпзшедь

Дивидендтер бойынша есеп айырысу шоты арқылы 
жүргылстін операциялар

№ Опсрациядар
мазмұяьі

Дебитгелетш
шот

Кредиттелетін
шот

1 2 3 4

1

Есепті жьыгы немесе аддыңгы жылғы 
болінбегек габыстьщ есебшен қарапайым 
жзне артыкшылығы бар акциялар бойынша 
есептелген диьидецдтергс

561, 562 621,622

2

Акцияларға, дивқдеңд төлеу бойынша 
зан актілерінде нсмесе үлес косушьь 
лардыц кұжаттаршша каралған. мін» 
детгемелер непзшде, бөлінбеген табыстын 
болмауынан немссе жегіспеушілнінен, 
резернгж капиталдып есебінсн, есентелген 
дивидсндтеріпе

551. 552 621, 622

3 Есептеліен дивидендтердд толеу 621, 622 441,451

4 Дийқденд толсу көздершен үстатуға тиісті 
салык сомасына

621,622 639

5

Акционеріе есептслген дивндсндте- 
рінін есебінен, босатылган тауарлардың, 
орындалган жұмьклыц жэке көрсетілген 
кыіметтің құнына

621. 622 701

П м Бюджетнен есеп айырысу 
•4« операцияларының есебі

Бюджет -  жалпы мемлекеттік түргыдаң бөлініп (бекітіліп) 
пайдалану, жұмсау үшін қүрылатын қаржы қоры болып 
табылады Бюджеттің қаржысы экономиканы дамытуга, халыктың 
материалдьщ эл-ауқатын, мэдени деңгейін көтеруге және баска да 
мақсаггарға пайдаланады.



Қазақстан Республикасыныц салық кодексіне сәйкес жеке 
жэне занды тұлғалардан алынатыи салыктар, Мемлекеттік бюд- 
жетті толыктырудын негізгі көзі болып табьиады.

Әлеуметтік сальщ
Әлеуметтік сачыц -  зацды тұлгалардың бюджетке төлейтін 

салықтарының бірі. Оның басқа салык түрлерінен ерекшелігі, 
бүл салықтың мөлшері кәсіпорынның жүмысшылары мен 
кызметкерлеріне олардың атқарған қызметі мен орындаған 
жүмысы үшш есептелетін еңбекақы төлеу қорына тікелей 
байланысты болып табылады. Я ғеіи бүл салық үйымның 
енбекақы толеу қорынын белгілі бір пайызы түрінде есептелш 
кэсіпорынньщ шығындарына қосылып отырады. Бірақтажұмыс- 
шылар мен қызметкерлерге есептелген еңбекақыдан үсгалмайды. 
Әлеуметтік салыкты төлеушілердің катарына барлык заңды 
түлгалар мен кэсіпкерлік кызметпен айналысатын жеке тұлғалар 
жатады.

Әлеуметтік салық салу объекгісіне, яғни еңбекақы төлеу 
корьша табыстын барлық түрлері кіреді; оньщ ішшде: эр түрлі 
сыйақылар, жэрдемақылар, жеке әлеуметтік жеңшдіктер және тагы 
да басқадай төлемдер.

Шаруашьшық жүргізуші ұйымдарда элеуметтік салық 
ағымдағы айдың еңбекақы төлеу қорыныц заңда қаралған 
пайызы мөлшерінде есептеледі де, келесі айдың 15-ші күнінен 
кешіктірілмей төленуі тиіс, Кэсіпорында әлеуметтік салық 
сомасы есептелгенде оның бухгалтериясында мынадай жазу 
жазылады:

Д-т «Жадпы жэне экімшілік шығындар» деп аталаіың шспг,
К-т; «Әлеуметтік сальщ» деп аталатын шот,
Ал ол сома бюджетке есеп айырысу шотынан толенгеңде:
Д-т: «Әлеуметтік салық» деп аталатын шоты;
К-т; «Ақшалар» деп аталатын шоты түріндеп бухгалтерлік 

жазуы жазылады.
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Занды түлгалардан алыпатын табыс салыш
Есепті жылда салық салынатын табыстары бар занды тұлға- 

лар табыс салығын төлеушілер болып табылады. Табыс салығын 
төлеушілер қатарына заңды тұлғалар, олардың филиалдары жэне 
оқшауланған (дербестелген) бөлімшелер кіреді.

Әрбір салық төлеуші салык салынатын табысты аныктау 
үшін, жылдык табыстың жинақталған сомасынан табыс табу 
мақсатында жұмсалған шығындар мен шеккен зияндардың 
сомасын шегереді

Кэсіпорынның жылдық табысына, ягни жыл бойы кіріс 
еткен сомаларының жиынтыгына сатылган немесе өткізілген 
өнімдер, атқарьшған жұмысы мен көрсетілген кызм.еті және 
басқа да операниялар үшін салык төлеушшің алуға (алған) тиісгі 
ақш алай немесе баска да қаражатгары, сондай-ақ сатып алушы- 
дан алуғати істі сомалардың есебінен өзара есеп айырысу ретінде 
үшінші тұлгаларға жіберілген немесе тікелей не болмаса жанама 
шығындарды өтеуге жіберілген қаржылар жатады.

Салық салынатын табыстардың жэне одан шегерілетш 
шегерімдер мен жеңшдіктердің кұрамы, сондай-ақ еалынатъш табыс 
салығынын мөлшері салык кодексінде қаралады.

Салық төлеуші кэсіпорын тиісті салык органына «Занды 
тұлғаньщ салық салынатын табысының декларациясын» ұсынуга 
тиіс.

Үйым өзшщ есепті жылдағы алған табысы бойынша табыс 
салығы сомасын есептеу барысында бухгалтерлік есепте мына
түрдегі екі жакты жазу жазылады;

Д-т; «К орпоративтік  табыс салыгы бойынша шығындар»
шоты;

К-т; «Төленетін корпоративтік табыс салығы» -  шоты
Ал бұл сома бюджетке аударылғанда:
Д-т: «Төленетін корпоративтік табыс салығы» деп аталатын 

шот;
К-ті «Ақшалар» деп аталатын шоты түріндегі бухгалтерлік 

жазуы жазылады.



Кеиіиге к а л д ы р ы ъ г а п  к о р п о р а т и в т ік  т а д ы с  с а л ы г ы н ы ң
есеб»

Бухгалтерлік есепте табыстың (зиянның) сомасы бухгалтерлік 
есеп стандартьша сэйкес анықгалган табыс пен шығындардың 
айырмасынан күрала,ды Салық салынатын табыстың (зиянның) 
сомасы салық заңына сэйкес анықталады, Салық заңы 
талаптарының бухгалтерліқ есеп талаптарьшап өзгешелігі бар. 
Осының негізінде бухалтерлік есепте анықталған табыс пен салық 
сальшатын табыстьщ арасында айырмащылық пайда болады. 
Ьұл айырмашылық пайда болу себептеріне байланысты түрақты 
немесе уақытша болып бөлінеді.

Тұрақты айырмашылықгың пайда болу себебі, бухгалтерлік 
табысты анықгау барысында есепке алынатын табыс пең 
шыгъшдардың кейбір бөліғі салық салынатьш табысты санаганда 
есепке алынбайды Гұрақгы айырмашылыктар қатарьша мыналар 
жатады;

• вадюталык шоттармен шетел валютасы бойынша туындаған 
багамдық айырмашылық;

• бюджетке төленетш  айыппұл ы қпалш аралары  (санк- 
циясы);

• кәсіпкерлікпең байланысты емес шығындар;
• Қазакстан Республикасы Үкімегі белгілеген шектең артық 

мөлшерде тәленген іссапарлық, окілдік (представительские) 
жэне тагы да басқа шыгындар

Уақытша айырмаіііылықтың найда болу себебі есеп беретін 
кезеңде есептелген бухгалтерлік габыстар мен шыгындардың 
кейбір баптар бойынша сомасьі осы кезеңдегі салық салынатын 
табыстарды анықтарда есепке алынбай келген кезеңдердегі салық 
салынатын табыстардың құрамына кіргізіледі. Сөйтіп. есеп беретін 
кезеқдегі пайда болған уакытша айырмашылық келешектегі есеп 
беретін мезі ілде күшін жояды.

Уақытша айырмашьшық мынапардың нәтижесінде пайда 
болады:

• бухгалтерлік есеппен салық есебінде табыстар мен
шығындарды мойындау уақытнн белгілеу тәсілдемесінің 
айырмаш ьш ығынан(бухгалтерлікесепте-есептеупринципі? 
ал салық есебінде -  кассалық әдіс бойышпа);
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• бухгалтерлік есеп пен салық есебінде аморпгизациялық 
айырымды есептегенде эр түрлі эдістерді колданудан;

• негізіі құралдарды бухгалтерлік есептен шығару мен 
салықтық есеігге оларды есептен шығарудан болатын 
айырмашылықтан және тағы да басқалардан.

Бухгалтерлік және салық есептерінің талаптарындагы өзге- 
шеліктер нәтижесінде пайда болған айырмашылықгар «Кейінге 
қалдырылған корпоративтік табыс салығы» деп аталатын шотта 
жүргізіледі. Бұл пассивті шот болғаіщықтан кейінге қалдырылған 
салық сомасы өскенде бұл шот кредитгелініп, ал азайғанда 
дебиттелінеді. Кейіні е қалдырылган салық сомалары бұл нютта 
өздерінің түрлері бойынша бөлек есептеледі.

Қосылган ңүпга салынатын салық
Қосылган құнға салынатын салық тауарларды өндіру, 

жұмысты орындау немесе қызмет керсету және олардың айналысы 
барысында қосылган құн өсімінің бір бөлігін аудару, сондай-ақ 
осы елге тауарлар импорты кезіндегі аударым больш табьшады 
Бұл ретге салық салыиатьш айналым мен салык сальшатын 
импорт салық объектісі больт габылады. Қосылған қүнга 
салынатын салық «Қосылган күнға салыңатын салық» шотында 
ессптеледі. Бұл пассивтік шот болғандықтан кредитіне салынған 
салық сомасы, ал дебитіне бюджетке аударьпіған жэне субъектінің 
жабдыктаушыларға тиісті түрде ресімделген салық шоты бойьшша 
төлеген сомалары жазылады. Бюджетке төленуге тиісті қосылган 
құнга салынатын салық өткізілген өнім, орындалған жұмыс 
немесе көрсетілген қызмет үшін есептелген қосылган құнға салы- 
натын салықгың сомасы мен сатып алынган тауарлар, материалдар 
мен жабдыктаушылардың көрсеткен қызмеп, орындаған жұмысы 
үшін төленген (есептелген) қосьшған құнга салынатын салық 
сомаларынын арасындағы айырма ретінде айқындалады. Қосыл- 
ған құнга сальгаатын салық мөлшері Қазақстан Республнкасының 
салық заңында белгіленеді

Жеке түлгалардан ұсталатын табыс салыгы
Есепті жыл бойы салық салынатын табысқа ие болган жеке 

гұлғалар салық төлеушілер больш табылады. Жеке тұлғалардың



жылдык жиынтық табысына еңбекақы түрінде алынатын табыс- 
тар, кэсіпкерлік қызмсттен алатын табыстары, жеке тұлғалардьщ 
мұліктік табьютары және тағы да басқа табыстары кіреді.

Жеке тұлғалардың мүліктік табысьша тек қана активтің келесі 
түпрлерінің кұидарына инфляцияға байланысты түзетуді есепке ала 
ошрып өткізуден түскен құнның өсімі жатады; салық төлеушінің 
тұрақты тұратын жері больш табылмайтын, жылжымайтын 
мүліктің, багалы қағаздардың, заңды тұлғаларга және басқа 
материалдық емес акгивтерге қатысу үлесінен; шетелдік валюта- 
дан: асылтастар жэне а сыл м етал дар дан, ол ардан жасалган зергерл ік 
бұйымдардан, құрамында асыл тастар және асыл металдар бар 
баска да бұйымдардан, өнер туындылары мен антиквариаттардан. 
Жеке тұлгалардың саііык төлейтін табыстарыньщ құрамы салык 
кодексінде қаралады.

Табыс салыгының мөлшерін ай сайъш бір қалыгггы ұстау үшш 
салық салынатын табыстыд есепті сомасы мең одан ұсталатын 
табыс салығының сомасы есептелетін айлардьщ санын білдіреіін 
сан мәні бар бірлікке 12 санының қатынасын көрсететін қайта 
есептеу көрсеткіші белгіленген. Мердігерлік шарт бойынша 
жұмыс істейтін тұлғаларға төленетін төлем, сондай-ақ бір жолғы 
төлем түрінде бершетін басқа да төлемдерден салық ұстау кезінде 
бұл есептсу көрсеткіші қолданылмайды. Жеке тұлгалардан табыс 
салығы ұсталған уақыгга:

Д-т: »Қызметкерлермен еңбекақы бойынша есеп айырысу» 
шоты;

К-т: «Ьюджетке төленетін басқадай салықгар, алымдар 
жэне міндепі төлемдер» шоты түріндегі бухгалгерлік жазуы 
жазылады.

«Лкциздік салықтар»
АкцизОік (жанама) ссшыц дегетміз — сатьшатын тауар- 

дың багасына қосылатьш, сатып алушы төлейтін салық болып 
табылады. Акдиздік салық салынатын тауарларга Қазақстан 
Ресітубликасының аумагында шығарылгаң немесе Қазақстан 
Республикасының аумагына импортталган тауарлар. ягни спиртгің 
барлық түрлері, темекі онімдері, құрамында темекісі бар басқа 
да өнімдер және күңделікп колданылмайтык басқа да бұйымдар 
жатадьі
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Қазақстан Республикасы аумагында акідизделуге жататын 
тауарларды өндіретін немесе акциздеуге тиісті тауарларды 
импорттайтын немесе Қазакстан Республикасы аумағында 
(акцизделуге) ойын бизнесін жүзеге асыратын барлық 
заңды түлғалар акпиз салығын төлеушілер болып табылады. 
Кәсіпорындарда акциз салығы есептеғенде:

Д-т: «Алынуға тиісті борыштар» деп аталатын шоты;
К-т: «Акциз салығы» деп аталатын шоты т үріндег і бу хгалтерл ік 

жазуы жазылады.
Кэсіпорындар мен ұйымдар бүл жогарьща аш іллған салық- 

тардан басқа да өзшің менш ігіңдеп жерге, көлік қү.ралына және 
мүлкіне заңда бекітілген мөлшерде салык төлеп түруы тиіс. 
Салыктардын бүл түрлері есептелген уакытта кэсіпорынның 
бухгалтериясы нда:

Д-т: «Жалтіы жэне экмш ш ік шығығщар» деп аталатын шоты;
К-т «Жер салыгы»;
«Көлік қүралына салык»;
«Мүлікке еалық» деп аталатын шотгар түріндегі екі жакгы 

жазуы жазьшады.
Сондай-ак «Бюджетке төленетін басқадай салықтар мен 

алымдар» шотында Қазақстан Республикасы заңдарында қаралған 
басқадай салықтар, алымдар мен міндетті төлемдер есептеледі. 
Бүл айтылғандардың қатарына:

• шығарылған багалы кағаздарды тіркеу алымы;
* жер қойнауын пайдаланушылардың арнаулы төлемдері мең 

сшіыгы және тагы да баскалар жатады.
Салыктардың, алымдар мен міндетті төлемдердің түрлері, 

мэлшері және олардың төлеу тәртібі Қазақстан Республикасы 
заңдарында қаралады. «Бюджетпен баскадай есеп айырысу» 
шотьш ың кредитіне тиісті шыгындар есептелетін ш оттардың 
дебитінен есептелген салық, алымдар мен міндетті төлемдер 
сомасы, ал бүл ш отгың дебитіне тиісті төлем төленген шотгар- 
дың кредитінен төленген сомалар жазылады.
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Бюджетпен есеи айырысу шоты бойынша жүргізіііетін операииялар

№
Опершиялар

мазмүны
Дебягге- 
ле іін шот

Кредитте- 
летін шоі

1 2 3 4

1
Запды үйышіардан бщдже-гке альшатьш 
корпоратитік табыс салыгы сомасына.

851 631

2

Үйымнын ессп саясаггынын өзгеруше немесс 
кеткен кемшілікпгерді түзетуге байланысты. 
бөлшбегсн табыстың бастапки қалдығын
ретгеугс жататын салык сомасынын:
- улғаюьша,
- азаюына.

562
631

631
562

3
Гәтенше жағдайларга және токіатылпш 
операцияларга байланысты табысгар (зиян- 
дар) салыгынын сомасына

862-864 631

4
Тотеьшс жағдайдын жәнс токгатылгак 
операдиялардын салдарынан шеккен зиянга 
байланысты, езгерген салык сомасына

631 861-864

5
Заңды ұйымдардын бюджеткс накты аударган 
корпорагивтік табыс салыгы сомасы

631 441

6

Агымдағы кезеңде пайда болған немссе 
жойып жіберудін нэтижссіндс уақыгша 
аиырмашьшық (бухгалтерлік есеп пен саяық 
есебшін талаптарьшын айырмашылыгьшың 
нэтижеешде болған) алдағы уақьггіа төлеуге 
тиісгі еалык

851 632

7

632 — «Кейінге қалдырылғак табыс салығы» 
деп аталагьш шотқа тудстулер енпзуге 
байланысты:
- салық молшерш улғайтуға;
- салык мелшерін азайтуға.

851
632

632
851

8

Пайда болган немесе жойып жіберудің 
нгггижесшде кездескен уақыгша айырма 
салық сомасына:
- бюджетке төлеуге;
- зиянды жабу нәтижееіне есептелген.

632
632

631
851
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Жалгасы
1 2

— і
3 4

9

Активтсрді каита бағалауга байланысгы 
саяық сомасыныц устеме өсімі, салық 
есебіндеп қайта бағалау үстеме өсімінен 
ж€і¥ ары болган кезде

541 632

10
Салык есебіндеп қайта багалау үстеме 
өсімінін, бухгажсрлік есептегі каитабағалау 
үстеме өсімінен жогары болган кетінде

632 541

11

Сатьш алушыларга және тапсырыс 
берушілерге сатылған өнім (жұмыс, кызмет) 
үшш тздал еплген іпог бойынша косылган 
қуп салыгының сомасына

301-303 633

12
Орны голгырыпатын косылган құн салығы 
сомасы мсн ессптслгсн косылган қүн салыгы 
сомасыііьпі өзара жабшгуына

633 331

13
Бюджетке аударылгаи қосылі-ан кұн салыгы 
сомасына

633 441

14
Жеке гүзналарга есеглелген табыс салык 
сомасына

681 639

15

Серіктестіктерге катысушылардын диви- 
дсндтсрі мен табыстарынан, олардың үлес- 
терше карай, төленетш көздерінен үсталуға 
тиісті есептелгсн салык сомасына

621, 622, 
687

639

16
Жеке түлгалардьш енбекақысынан үсталган 
табыс салыгы сомасылың бюджегке 
аударылганы

639 441

1?
Бюджетке артық аударылған салык 
сомасының кайгг арылуы

441 631-639

18 Есептелген әлеуметтік сздык сомасы 821 635

19
Есептелген әлеуметпк салық сома- 
сы бюджстке есеп аііырысу шогыпан 
аударыпды

635 441

20 Есептелпен акциз салық сомасы 301 634

21
Есептелгеп акциз еалигыньщ сомасы бюд- 
жетке есеп айырысу шотынан аударыдцы

634 441

18- 3/43
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Соны
1 2 3 4

22
Есептслгек жср салығы сомасы

821 636

23
Есептелген жср салыгы сомасы бюджетке 
есеп айырысу шотынан аударылды 636 441

24 Есептелгсн мүлік еалыгы сомасы
821 637

25
Есептслген мүлік салыгы сомасы бкщжетке
есеп айырысу шотьшан аударылды

637 441

26
Есспгелген көлік кұралдарьша салық
сомасы 821 638

27
Есепгелген к ө л і к  кұралдары салығы 
сомасы бюджетке есеп айырысу шотынан 
аударылды

638 441

Еншілес (тәуелді) серіктЁСііктердің
1 1 . 5 .  алашақ (кредиторлық) 

қарыздарынын есебі

Енш ілес (тэуелдІ) серіктестіктерге кредиторлық карыздар- 
дың есебі «Еншілес серіктестіктердің алашагы», «Тәуелді серік- 
тестіктердщ алашагы» және «Бірлесіп бақьпаңатьш  зақды 
тұлғалардьщ алашағы» деп аталатын синтетикалық шотгарда 
жүргізіледі. Бұл шоттар пассивті, күрделі шоттар болып табылады. 
Талдамалык есеп эрбір еншілес (тэуелді) серікгестіктерге сәй- 
кес корреспонденциялаушы шоттар бойынша машинограммада 
немесе тізімдемеде жүргізіледі. Ірі кэсторы ндарды ң тал- 
дамалық шоггарында дебиторлармен және кредиторлармен 
есеп айырысуш ьыардыц талдамалык есебінің карточкалары 
пайдаланады

Еншілес (тәуелді) кэсіпорышшн бас кәсілорынның алган 
материалдары мен сатып алынган тауарларына мына түрдегі 
бухгалтерлік жазу жазылады;

Д-т: « Материалдар» шоты;
К-т: «Еншілес серіктестікгердің алашагы»,



11-тарау. Міндеттемелер есебі ♦ 275

«Тәуелді серіктестікгердін алашағы» немесе «Бірлесіп 
бақылапатьгн заңды түлғалардың алашағы» шоггарьшың 
тшстілері

Ал ешшлес (тэуелді) кэсіпорыннан бас кэсіпорыігаың алган 
дайын өншдері, негізгі кұралдары жэне материалдық емес 
активтеріне бас кәсіпорьшның бухгалтерлік есебінде;

Д-т: «Материалдық емес аюгивтер»;
«Негізгі қүралдар» және тағы да басқа шоттар;
К-т: «Еншілес сернсгестіктердщ алашағы»;
«Тәуелді серіктестіктердін алашагы» немесе «Бірлесіп 

бақыланатыя заңцы тулғалардың алашағы» деп аталатын шот- 
тардың тиістілері түршдегі екі жақты жазуы жазылады.

Еншілес (тэуелді) кэсіпорынға бас кәснюрынның өтеген 
қарызына:

Д-т: «Еншілес серіктестіктердщ алашагы»;
«Тэуелді серіктестіктердің алашағы» немесе «Бірлесіп 

бакыланатьш заңды түлгалардың алашагы» деп аталатын 
шоттардың тиістісі;

К-т: «Ақшалар» деп аталатын шоты түріндегі бухгалтерлік 
жазу жазылады.

Бас кэсіпорын мен еншілес (тэуелді) серіктестіктер арасьш- 
дағы есеп айырысуларды салыстырып, тексеру актілері негізінде 
дебиторлық қарыз сомаларыньщ кредиторлық қарыз сомалары- 
мен жабылуына мына түрдегі бухгалтерлік жазу жазылады:

Д-т: «Еншілес серіктестіктердің алашағы», «Тәуелді серік- 
тестікіердін алашағы» жэне «Бірлесш бақыланатын заңды 
түлғалардың алашағы» деп аталатын шоттардың тиістшері,

К-т: «Еншілес серіктестіктердің берешегі», «Тәуелді се- 
рікгестікгердің берешегі» жэне «Бірлесіп бақыланатын заңды 
т.үлғалардың берешегі» деп аталатын шоттардьщ тиістілері. 
«Еншілес серіктестіктердің алашагы», «Тәуелді серікгестіктер- 
дің алашағы» және «Бірлесіп бақыланатъш зақды түлғалардың 
алашағы» деп аталатын шоттарда таддамалық еееп жеке серік- 
тестіктер бойынша жүргізіледі.
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Еншілес (тэуелді) серіктестіктерге креднторлық 
борыштар шоты бойыпша журғвілеіін операциялар

№ Операциялар
мазмұны

Дебитте- 
летш шот

Крсдитге- 
летін шот

1 2 3 4
Еншілес (тоуслді) серікісстікғермен, 
бірлесіп бакьшанатьш заңды тұлғалардан 
ксліп түскен акшаларып, айнапымиан тыс 
ак і«ві ерді. тауарлык- матсриаядык қоряарды 
кіріскс алу:
- сатьш алу кұньша;
- косылған күн салыгы сомасьша.

101-106, 
122-126, 
201-208, 
441.431, 

451.411 т/б 
331 641-643

641-643

2

Еншілес (тәуедді) ссрікіестіктсрдің жэне 
бірлесіп бакыланатьш заңды түліалардьщ 
кәсіпорнынын, цехгарын, ғимараттарьш жеи- 
деу бойыиша кызметіне:
- кызмет сомасыиа;
- косылған салығы сомасьша.

934, 821 
331

641-643
641-643

3

Кэсіпорыниьш бұрыныраюа алынған банк 
мскемелерінін алдыпдагы нссие карызын, 
еншілес (тәуелді) серікгесті кіермсн бірлесіп 
бақыланасьгн тұяғалардьщ өтеуі.

601 641-643

4

Кэсіпорышіық жабдьшаушылар мен мерді- 
гер лерд ін аддындш ы карызын. еншілес(тәуед- 
ді) серікгестікгермсн бірлесіп бақыланатын 
заңзы ту,згалардьщ етеуі.

671 641-643

5

Кэсіпорышіын снші.іес (тэуелді) 
серіктестіктер мен бірлссіп бакыланатын 
занды тұлғалардың алдындагы карызы есеп 
айырысу шотынан, кассадан өтелінді.

641-643 441,451

6

Кэсіпорыи еншілес (гэуслді) серіхтсстік- 
термен бірлесіп бакыланатьш зақдьі тұл- 
ғалар;іыц алдыачаіы қарыадарын дайын 
внім беру жолымсн отеді.

641-643 701

7

Кэсінорьш екшшес (тэуелді) ссрікгестіктермен 
бірлесш бакьыанатын зацды тұлга;іардын 
алдыңдағы қарыэдарьщ материалды емес 
акгиЕггерді бсру жолымен өтсді.

641-643 721

8
1

Салыстыру актісіпасэйкес. ениплес (тлуеддО 
серіктесті кгермен бірлесіп бакыланатын 
заңды түлгалардын берешек карыздарын, 
олардын несиелік карызларының есебінен 
жабу (осы қарыздың көлемінде гана)

641-643 321-323
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Алынған аванстар бойынща есепЛ.ДОШІ ап А і і а п
.О » айырысу есебі

Басқа заңды немесе жеке тұлғаларға сатылатын тауарлар неме- 
сс көрсегілетін қызмеггер ушін алдын-ала алынған аванс сомалары 
бойынша есеп айырысу есебі «Тауарлық-материалдық қорларды 
қою үшін алынған аванстар» жэне «Жұмыстарды орындау және 
қызмет керсету үшін алынған аванстар» деп аталатын шоттарда 
есептеледі.

Осы аталган операцилларға сәйкес кәсіпорынның алынған 
аванс сомасына:

Д-т; «Ақшалар» шоты;
К-т; «Тауарлық-материалдық қорларды қою үшін алынған 

аванстар» немесе «Жұмыстарды орындау және қызмет көрсету 
үш ін алынған аваңстар» деп аталатын шотгарьшың тиістілері 
түрінде екі жақгы жазу жазылады.

Ал сатып алушыларға босатылған тауарлар, көрсетілген 
қызметтер қүнынан алдын ала алынған аванстар сомасы 
шегерІлгенде:

Д-т: «Тауарлы қ-материалдық қорларды кою үшін алынған 
аванстар» немесе «Жүмыстарды орыңдау жэне қызмет көрсету 
үшін алынған аванстар» деп аталатын шотгарыньщ тиістілері;

К-т: «Сатып алушылар мен тапсырыс берушілердің берешегі» 
немесе «Еншілес серіктестіктердін дебиторлық борышы» деп 
агалатын шоттардың тиістіпері түрінде бухгалтерлік жазу 
жазылады.

Егер алынған аванс сомасьшың толық пайдаланылмаганнан 
калған бөліг; тапсырыс берушілерге, сатьш алушы заңды немесе 
жеке түлгаларга қайтарылганда:

Д-т: «Тауарлық-материалдык қорларды қою үшін алынған 
аванстар» немесе «Жүмыстарды орындау жэне қызмет корсету 
үш ін алынған аванстар» деп аталатын щотгарыньщ. тиістілері;

К-т: «Ақшалар» деп аталатын шоты түрінде бухгалтерлІк 
жазуы жазылады.

Кәсіпорьшның алған аванстарьшың талдамалық есебі эрбір 
аванс берген үйым бойынша бөлек жүргізіледі.
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Алынган аванстар шоты бойынша жүрпзілстш сперациялар

№
Операциялар

мазмүпы
Дсбитте- 
летін ішуі

Кредигге- 

іетіи шот
1 2 3 4

1
Сатылатын тауарлық-материалдык корлар 
немеее керсегплетін кызметгср үшін алдын 

ала аванс рстінде альшгал сомаларға

431,432, 441, 
451,452

661, 662

2
Сатып алушы немесе тапсырыс беруші 
түліаның қарыз сомасы алдын аіа альінган 

аванстар сомасынан шегсріледі
661, 662 301

3
Сшып алушы немесе тапсырыс беруші 
түлгалардан аванс ретінде алынған соманың 
пайдаланылмаған бөліп қайтарылғанда

661, 662
431, 432, 441, 

451,452

П у Жабдықтаушы және қызмет 
• ' • көрсетушілермен есеп анырысу есебі

Кез келген кэсіпорын үзіліссіз және ырғақты жүмыс істеп 
туруы үшін оны уақтылы керекті материалдармен жабдықтап 
отырудың манызы зор болып табылады. Ұйымды материалдық- 
қорлармен жабдықтау зкономикалық жэне әлеуметтік дамыту 
жоспарларына сэйкес жүргізіледі Кәсіпорын өнім өндіруші 
үйымдармен, сондай-ақ делдалдык үйымдармен өзіне керекті 
материалдық қорлармен жэне техникалармен қамтамасыз ету 
жөнінде келісімшарттар жасасады немесе өзінің делдалдары 
арқылы биржадан сатып алады.

Осы жогарыда аталган үйымды керекті материалдармен 
және басқа да қүндылықтармен жабдықтайтын кэсіпорындар- 
мен есеп айырысуының есебі «Жабдықіаушы жэне мерді- 
герлермен есеп айырысу» деп аталатын шотта жүргізіледі. Бүл 
шотта есеп айырысу сомасының денгейіне жэне нысандарына 
қарамастан жабдықтаушылардан алынған материалдар мен 
қосалқы бөлшектер, олардың атқарған жүмыстары мен 
көрсеткен қызметтері үшін есептелінген қарыз сомалардың
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есебі жүргізіледі «Жабдықтаушы жэне мердігерлермен есеп 
айырысу» деп аталатын шоттың кредитінде тиісті материалдык- 
қорлар, шығындар бойынша жабдықтаушылардың акнептелген 
шот-фактурасына сәйкес есептелген сомалар, ал бұл шоттың 
дебиті бойынша «Ақшалар» деп аталатын шотының және баска 
да шоттардың кредитінен (төленген жерлерІне байланысты) 
оларға теленген сомалар жазылады. «Жабдықтаушы жэне мерді- 
герлермен есеп айырысу» шоты бойынша есеп нөмірі 6-журнал- 
ордерде жабдықтаушы-мердігерлердің эрбір шот-факгурасы 
бойынша бөлек жүргізіледі. Бүл журнал-ордерде жабдықтаушы- 
мердігерлердің шот-фактураларыныд акцсптелуі, материалдык 
кұндылықтардың, жүмыстар мен қызметтердің қабылдануы, 
олардын қүнының төленуі жайлы мэліметтер жазылады.

Келіп түскен шот-факт> раларды алдымен үлгілі түрі 
М-1 «Келіп түскен жүктер есебі журналына» тіркейді. Бұлжурнал 
бойынша ұйымда материалдық құндылықтардың уақтылы келіп 
түсуіне бақылау жасалады Журналга жазылуға тиісті мәліметтер- 
ді жабдықтау бөлімі тауар-көлік жүкқұжаттары (накладиойлары), 
кіріс ордерлсрі, материалдарды қабылдау туралы акгілер 
негізінде кэсіпорын қоймасына материалдық қүндылықтардың 
келіп түсуіне қарай жазып огырады. Журналға тек акцептелген 
шот-факіүрасы гана жазылады.

Фактурітанбаган жабдықтар есебі
Кейбір жағдайларда келіп түскен материалдык күнды- 

лыктардың қүжаггары (шот- ф акгу рал ар ы) болмауы мүмкін. 
Мүндай құндыл ы ктарды фактураланбаган жеткізілім деп 
атайды. Фактураланбаған жеткізілімдер фаюураланған, яғни 
шот-фактураларымен бірге келген жеткізілімдер тэрізді әрбір 
жабдықтаушылар бойынша жеке корсетіледі. Фактураланбаған 
жабдықіарды жазу үшін үлгілі түрі М-7 «М атериалд ард ы қабьшдау 
туралы актілер» қолданылады, олар шот-фактурамен ресімделмеғен 
материалдар, сондай-ак, қабылдау кезіңде артык шыккан тауарлық- 
материалдык күндьшыктарға да жазылады. Фактураланбаган жаб- 
дыктардың шот-фактуралары келген уакытында оларға бүрын 
жазылған деректер сторно етіліп нөмірі 6-журнал-ордерге шот-



фактурадағы мэліметтер жазылады, Төлем жасалған, бірақ айдың 
аяғына дейін кәсіпорынның қоймаларьша түспеген тауарлық- 
материалдық қүндылыктардың шот-фактуралары немесе толем 
талап тапсырмалары негізінде 6-журнал-ордерге эдепегі гәртіп 
бойынша жазу жазылады. Айдың аяғында жолдағы материалдық 
күндылықгардьщ сомасын журнал-ордердің «Келіп түспеген 
жабдықтаушы қоймасындағы жүк үшш» деп аталатын арнайы 
бағанасында корсетеді. Журнал-ордер бойынша жиынтықтарды 
шығарғаннан кейін жолдагы тауарлық-материалдық қорлардың 
күнын материалдық қорлар шоттарына жазады, олар материалдық 
жауапты адамдар есебіне жатқызылмаса да, жедел ескеріліп 
отырады. Сөйтіп, жолдагы тауарлық-материалдық қорлар айдың 
аягында тиісті шоттарда шартты түрде есептелініп, олардың 
күндары жабдьгқтаушылар мен есеп айырысулар түргысында 
дебиторлық қарыз болып табылмайды. Келесі айдьщ басында 
жолдағы материалдардың қалдыгы сторно етіледі (кызыл жазумен 
жазылады).

Жабдықгаушьшар жэне қызмет кврсетушілермеи есеп 
айырысулар есебі жөніндегі журналда ай аягында «Жабдыктаушы 
және мердігерлермен есеп айырысу» деп аталатын шот бойынша 
галданган қалдыктар корсетіледі. Талдамалық есептің құрылымы 
жабдыктаушылар және мердігерлермен есеп айырысу жоніндегі 
қалдықтар туралы маглүмат алуды қамтамасыз ету үшін және есеп 
айырысуды жедел бақылау үшін мына топтардан кальштасады;

• қүны толенген, бірақ іс жүзіңде алынбаган (қабылданбағаи) 
материапдық қорлар, көрсетілген қызметтер, орындалған 
жумыс бойынша есеп айырысудан;

• фактураланбай қалған жабдықтар бойынша есеп айы- 
рысудан;

• мерзімшде төленбеген есеп айырысулардан.
Жабдықтаушы жэне мердігерлермен есеп айырысулар есебі

бойынша мынадай шопар корреспондендиясы беріледі,
Кэсіпорынның басқа занды немесе жеке түлгалардан сатып 

алынған тауарлық-материалдық қорлар үшін (қосылган қүнга 
салынган салық есебшсіз) акцептелген шот-фактурасына;
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Д-т, «Материалдар» немесе «Тауарлар» деп аталатын 
шопгтардыц тиістісі;

К-т: «Жабдықтаушы жэне мердігерлермен есеп айырысу» деп 
аі алатын шот.

Ал бул тауарлар үшін есеіггелғен қосылған күн салығы 
сомасына1

Д-т: «Косылған кунға салынған салық» дсп аталатын шоты;
К-т: «Жабдыктаушы және мердігерлермен есеп айырысу» деп 

аталатын шоты түріддегі екі жакты жазу жазьшады.
Жабдықтаушылардың шот фаюурасыпың кай шоттан 

төленгенше қарай:
Дт: «Жабдықғаушы және мердігерлермен есеп айырысу» деп 

аталатын шоты,
Кт: «Ашпалар» деп аталатъиі шоты түршде бухітштерлік жазу 

жазылалы
Шот-факіура бойынша кәсшорьшның жабдыктаушьшарга 

тауарларды сатып алу барысында төленген косылған қунға 
салынган еалықтың сомасы ұйымның тауарларды (қызметтерді) 
сату барысында есептелшгсн біоджетке төленетін косылған қулға 
салыш ан салыктың сомасьшан шегерілгенде

Дт. «Қосылған қүтіга салынган салық» деп аталатын шот;
Кт: «Орны толтырьшаггын косылған куига салынған салық» 

деп аталатын шот түріндегі жазуы жазьшады.

Жабдыктаушы жэне мсрдігерлермен есеп 
айырысу шоты бойынша жұргізілстш операциялар

Операдиялар
мазмұны

Дебитге- 
летін шот

Кредитгс- 
летіи шот

1 2 3 4

1

Келіп түекен тауарлық-магериалдык корлар 
үшін, жабдықтаушы мердігерлердщ шот- 
факіурасы акцептслдг
- сатып алу күнына:
- сатып алынган тауарларға есептелгеи 

(жүмыс. қызмет) қосьшған қүн салыгьшык 
сомасына

201-208. 222

331

671

671
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Жаігасы
1 2 3 4

2і

Жабдықгаушы-мердіі ерлердін шопары ак-
иептелді:
- материаддарды жсткізу жэнс өңдеу 

қідзметгсрінің қүньша; 201-208,222 671
- қосылган құн салығының құнына. 331 671

э

Орындалтан құрылыс-монтаж жұмыс- 
тары үшш мердігерлердщ талап еткен 
шотгарына:
- жұмыстың кұкына; 126 671
- косылган құн салығы сомасына. 331 671

4

Тасымалдаү ұйымдарынын анім саіу 
бойынша кйрсеткен қызметі үшін талап 
еткен шоты (егер тасымалдауга байланысты 
корсеплетін кызмст, келісімшартта анім 
берушінін есебінен болган жағдайда):
- көрсетілген қызмет қүиыца; 811 ' 671
- қосылган күн салыгы сомасыиа. 331 671

5

Жабдықгаушылар мен мердіі ерлердің, орын- 
далган жүмыска, корсетілген кьпметкс, 
оньщ ішінде. негізгі жэне қосалкы өндіріс 
нехтары, жалпы ондірістік жэме жаяпы 
шаруашылык кажеттері үшш берілгсн элек- 
троэнергиялары, булары, газдары, сулары 
жэне баиланыс қьпметтері үшік талап етхен 
шотгары 901,911, 671
- жұмысгын жэне қызметтш кұнына:
- қосылған кұн салыгы сомасьша.

921, 934,
821 т/б 331 671

6

Жабдыкгаушы-мерді і ерлердснматериалдар- 
ды қабылдаган кезде ке.м шықкак (бүлінген) 
жэне баіасыньщ сэйкес келмеуіне, ариф-

334 671
метикалық жіберген қатесі жэне тб  
(қосылган құн салыгы қоса) үшщ койылған 
шагым талап сомасына.
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оны
1 2 3 4

7
Бухгалтерлік есепте шш-фшпурасыз келіп 
іусксн мтериалдарды көрсету (шартта
көрсетілшея баға бойьшиіа)

201-208 671

8

Жабдықгаушылардан келген шот- 
фактурат
сэйкес бурынғы шот-фактурасыз кіріске 

алыиған матсриалдардьщ куны сторно 
етілсді (кызыл сиямен).

201-208 671

9

Қуны төленген бір-ак авдын алғывда 
жовда калған материа.ддардын немесе 
қоюшылардын қоймасынап экетшмеген 
матсриаддардьщ кунына (бул мапге- 
риаддарды қоймаға кіріскс алмаи-ак); 201-208 671

10
Келесі айдың басында бу;і сомалар кызыл 
жазумен жазылып шыгарылып тасталаць? 
(сторно етіледі). 201-208 671

11

Мсрдігерлік эдіспен жовдеу жүрітзіліен 
негізгі кұралдардың;
- жевдеу кунына;
- қосылған қун салығы сомасына.

934
331

671
671

12 Жабдықгаушы-мердігерлердін шотгары то 
ленгевде 671 441

13 Жабдыктаушы-мердігерлеріе алдьш ала 
бсрілген аванс сомасы есептедді 67! 351,352'

И Ө Басқа да кредиторлық қарыздар 
• О .  мен есептелген төлемдер есебі

Жалдьщ міндеттсмелердіц есебі
Бұл міндеттемелер есебі «Жалдық міндеттеме» деп аталатын 

шотга жургізіледі Бул шот негізінен пассивті есеп айырысу шоты 
болып табылады. Шоттын кредиті бойынща жалға алушы ұйымның 
негізгі кұрал-жабдыктарды ұзак мерзімге жалға алганы үшіи жалга 
беруші кэсіпорынга қарызы көрініс табады. Ал «Жалдык мін- 
деттемс» деп аталатын шоттың дебиті бойынша негізгі қүраддарды 
жалга беруші кәсіпорынға жалдьщ міндеттеме бойьшша қарыздың 
теленуі көрсетіледі. Бүл шотта талдамалық есеи эрбір жалдық 
міндеттеме бойынша бөлек жургізіледі.
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Толепуге тиісті сыйақы есебі
Алынған несие, жалдык келісімшарт және шыгарылган бағалы 

қағаздар бойынша төленуге тиісті пайыздардың есебі «Төленугс 
тиісті сыйақы» деп аталатын шотта журғізіледі. Төленуге тиісті 
пайыздардьш барлык түрлерін есептеген кезде:

Д-т: «Есептелінген сыйақы бойьпшіа шығьпідар» шоты;
К-т: «Төленуге тиісті сыйақы» шоты түршдегі бухгалтерлік 

жазуы жазылады.
Есеп айырысу шотынан есептелген пайыздар сомасы төленген 

кезде:
Д-т: «Төленуге тиісті сыйақы» шоты;
К-т: «Ақшалар» деп аталатын шот түрінде екі жакты жазу 

жазылады.

Жипақтаушы івйнетақы қорымен есеп айырысудың есебі
Зсйпетақы қорымен есеп айырысулар есебі «Жинақтаушы 

зейнетақы қорымен есеп айырысу» деп аталатын шоғтажүргізіледі. 
Меншік нысанына карамастан барлық кәсіпорындар мен үйымдар, 
сондай-ақ жеке кәсіпкерліклен айналысатын заңды түлгалар 
шартгар бойынша жүмысшы жалдайтын түлгалар, зейнетақы 
корына жарналар аударып түруга міндетті Зейнетақы қорына бел- 
гіленген мерзімінде жарна теленбеген жағдайларда кәсіпорындар 
өсім сомасын төлейді, сондай-ақ ү.йымның лау азымды түлгаларына 
бүпдай жағдайда айыппүлдар салынуы мүмкін.

Жарналар белгілі бір кэсіпорынньш ережелерімен, жар- 
ғыларымея және қолданылып жүрген зандарға сэйкес шығарылган 
басқа да нормативтік актілермен белгіленген еңбекақынъш барлық 
түрлеріне есептеледі. Жарналар пайдаланбаган демалыс үшін 
өтемақыга, жүмьістан шыққан кездегі берілетін жәрдемақыга, 
материалдьщ көмек ретінде берілетін жәрдемақыларға жэне 
зейнетақы қорына, сақтық жарналарын ондіріп алу мен есепке 
алу жэне зейнетақы қоры қаражаггарын жүмсау тэртібі туралы 
нүсқауда, белгіленген басқа да жағдайларда ссептелмейді.

Зейнетақы бойынша жарналар сомасы есептеген уақытта 
кэсіпорынның бухгалтериясында мьша түрдегі екі жақты жазу 
жазылады:



П-тарау. Міидеттемелер есебі ♦ 285

Д-т: «Қызметкерлер мен еңбекақы бойынша есеп айырысу» 
деп аталатын шоты;

К-т: «Зейнетақы мен камтамасыз ету қорымен есеп айырысу» 
деп аталатын шот.

Ал бүл есептелген жарналар корға аударган уакьпта:
Д-т: «Зейнетақы мен қамтамасыз ету қорымен есеп айырысу» 

деп аталатын шот;
К-т: «Акша қаражатгары» шоты түріндегі бухгалтерлік жазу 

жазылуы тиІс.
Кэсіпорынның «Зейнетакы мен қамтамасыз ет>' қорымен есеп 

айырысу» деп аталатын шоггаң қалдыгында үйымның зейнетақы 
қорына аударым қаражаттарын уақтылы төлемегені ушін 
есептелген өсім сомасы көрсетіледі. Уақгылы зейнетақы қорына 
аударылмаган жарна үшін есептелген өсім сомасына бухгалтерияда 
мына түрдегі жазу жазылады:

д- т: «Жалпы жэне экімшілік шыгындар» деп аталатын шоты; 
К-т: «Зейнетақы мен камтамасыз ету қорымен есеп айырысу» 

деп аталатьш шоты.
Ал бүл соманы кэсіпорын тиісті қорга аударган уақыгга:
Д-т: «Зейнетакы мен камтамасыз ету қорымен есеп айырысу» 

деп аталатын шот,
К-т: «Ақшалар» шоты түріндегі бухгалтерлік жазу жазылады. 
Зейнетакы қорына төленетін жарналар жүмысшылар мен 

кызметкерге есептелген еңбекакы сомасынан салықтар сомасы 
есептелініп үсталғанга дейін олардың табьгстарының барлық 
түрлерінен 10% (он пайыз) мөлшерінде үсталады Барлык жарна 
толеушілер жарналарды ай сайын еңбекақы толеу мерзімі ішінде 
аударулары тиіс, бірақ келесі айдың 10-ынак кеш қалмауы керек 

Қазакстан Республикасының 1996 жылгы маусым айының 
үшінде шыққан нөмірі 4-1 санды «Мемлекеттік емес ерікті 
зейиетақы қорлары туралы» заңына сэйкес Қазақстан 
Республикасыньщ азаматтары, шет ел азаматтары және азаматтығы 
жоқ түлғалар ерікті қосымша зейнетақымен қамтамасыз етшуге 
қүкығы бар. М емлекеттік емсс ерікті зейнетақы қоры -  бүл 
банктік емес каржылық мекеме болып табылатын жэне жабық ак- 
ционерлік қоғам түрінде қүрылып, заңды және жеке түлғалардан



ерікті зейнетакы жаркаларын тарту және тартьшған қаражаттарды 
инвестициялап, қосымша зейнетақы төлеу бойынша іс-әрекет 
жүргізеіш занды тұлға больш табылады. Әрбір жеке тұлға өзініц 
енбекақысынан ұсталынып аударьшатын зейнетақы жарнасын өзі 
қалаған қорға салуына құқы бар. Жинақталған зейнетақы қорын 
банктегі шотгарда орналастыру Қазақстан Республикасыньщ 
Үлттық банк мекемесі белгшеген тәртіпке сэйкес жүргізіледі.
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Жикактаушы зейнетакы қорымек есеп айырысудын есебі 
шоты бойынша жүргізілетін операцнялар

№
Операциялар

мазмұлы
Дебитге- 
летін шот

Крсдитте- 
легін шот

1 2 3 4

1
Жүмысшылар мен кызметкерлерге ссеп- 
телгсн еңбекакы сомасьшан жинакгаушы 
зейнегақы корына үстал і ан сомаға

681 686

2
Жипақі аушы зейнстакы корына есептелген 
сомалар ссеп айырысу шотынан аударылуы.

686 441

Басқа да есептелген шыгындар есебі
Басқадай есептелген шығындардың ееебі «Басқа да 

кредиторлық борыштар мен есептеліен шыгындар» деп аталатын 
шотга жүргізіледі. Вұя шотта негізғі құралдарды жөндеугс 
арналгал резервтер, онеркэсіптің маусымдық салаларының шы- 
ғындарын жабуга арналған және тағы да басқа жасалған резервтер 
сомаларының есебі жүүзггізіледі.

Негізгі құрал-жабдықтарды жөндеуге арналған резервтер көп 
уақыггарда өндірісі маусыммен жүмыс істейтш шаруашьшық 
субъекплерінде құрылады. Бұларда жөндеуге жүздсалатын 
шыгындар жыл бойы бірдей емес мөлшерде жүзеге асырьшады. 
Ай сайын резерв жөндеудің барлық гүрлеріне смета бойынша 
жұмсалатын шығындардың жылдық сомасының 1/12 бөлігі 
мөлшерінде жасалады.

• Негізгі кұрал-жабдықтарды жөндеу үшін арналған резерв 
сомасьш құру барысында ай сайын апарылатьш шыгындар 
сомаларына;
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Д-т: «Тауарларды сату бойынша шығықдар»
«Жалпы әкімшілік шығындары» жэнетагы да басқа шоттардың 

тиістшері;
К-т: «Басқа да кредиторлық борыштар мен есептелген 

шығындар» шоты тұріндегі екі жақты жазуы жазьыады.
■ Жөндеу жұмыстарын жүргізу немесс олардың төлем- 

ақысымен байланысты нақты шыгыидар, ошмнщ өзіндік 
қүнына косылмайды» керісінше оның жүргізілуіне қарай:

Д-т «Басқа да кредиторлык борыштар мен есеіггелген 
шыгындар» шоты;

К-т: «Комеюш ондіріс» немесе «Жабдықтаушы жэне мерді- 
герлермен есеп айырысу» шогы жэне тағы да басқа шоттартүрінде 
жазылады.

Жыддын аяғында пайдаланбаган резервтер сомасы сторно 
еггьіеді (шегеріліп тасталады), Сондай-ақ бұл шотга басқа да 
жасалған резервтер есептеледі.

Басқа да кредитарлық қарыздар шоты бойынша
жүргізілетін операциялар

№
Операциялар

мазмұиы
Дебцтте- 
лепн шот

Крсдштс-
лстш шсп

1 2 3 I 4

1
Неі ізгі құралдарды узак мерзімге жалға алу 
бойынша пайда болган борыш сомаға

122-і 26 683

2
Үзак мерзімге жалга алынган негізгі 
құраддар ушш жал толемі есеп айырысу 
шотьшап т ө л с н д і

683 441

3
Үзақ мерзшге жалга алынған негізгі
құрадцар мсрзімі бітпей иесіне кайтарылды.

683 122-126

4
Кепісімшарт бойыкша ұзақ мфзімге жалга 
альшган цегізгі құрал үшін есептелгсн 
жалгсрлік пайыі сомасы

831 684

5
Үзак мерзіміе жалға алынган негізп құрал 
үшш ссеіггелген жалгсрлік ііайыз сомасы 
ессп айырысу шотьшан юлеңді

684 441
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£лш
1 2 3 4

6
Жұмысксрлерге еңбск дсмалысы ұшщ толе- 
нетін акыға сееіітелгсн резерв сомасы

903. 913, 
923

685

7

Жұмысшылар мен қызмеікерлергс ен- 
бек демалысы ушін ессптелген сомадш 
ұсталатын салык жэне зсйнетакы коры 
сомасы

685 639, 686

8
Негізгі кұралдарды жондеуге байланыеты 
а.'шагы уакыт толемдер резершеріне есеп- 
телгсн сомасьта.

934 687

9
Наукандық шығындарга жасалған резерв 
сомалары

901-904 687

10 Кұрылган резервтін есебінен, жасалган 
накпл шыгыңдарына 687

201-208,
441,451,
671,681
639 т/б

11 Жалга берілген ксгізгі куралдарға есептелген 
жалгсрлік толем

937 687

12 Бүрынырак, гвленгсн жалгсрлік толем 
сомасы ессбщен есепке алынған сомасына

687 342

13
Жалга берушіге аударылган жалгерлік
толсм

687 441

14
Сатьш ал> шылар ментапсырыс берушілсрдін 
толыктолетн, кайгаргал гауарыныя келісім 
кұнына

711 687

15
Қайтарылған тауарлардьщ саггу шеге- 
рімдсрімеи баға шегерімдерінс

687 712,713

16
Ессп беруге тиісті адамдардын, бергсн 
аьанстык есебі бойыііша есептелген 
шыіъіндар сомасы

811,821 687

17
Есеп бсруге тиісті адамдардың, аванстық 
есебінде бскітілген сомасынын мелшеріндсгі 
қарызын шығысқа шыгару.

687 333
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12.1. Қызмөткәрлөрдің қүрамы мөи жүмыс 
уақытын паидалану өсөбі

12.2. Орындаләан жумыс уақытының
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12.3. Енбекақы жәнө тариф жуцөлері
12.4. Өнім өндіру өсебі
12.5. Өнім өндіру өсебінің жуиелері
12.6. Еңбекақы есәбі
12.7. Еңбөкақының түрлері мен 

нысандары (формәлары)
12.8. Қосымша еңбекақы есебі
12.9. Орташа еңбөкақыны есептөу

тәртібі
12. Ю.Еңбекақыдан устәләтын жәнө 

шегерілетін сомалар есөбі
12.11. Еңбекақының талдамалық

(аналитикалық) және топтамалық 
(синтетикалық) есәбі
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12 -т а р а у ЕЦБЕК ЖаНЕ ЕЦБЕКАҚЫ
ЕСЕБІ

ІИаруашылық үдерістері (ироцестері) жабдықтау, өндіру 
және сату деп алдыңғы тарауларда айтып өткен болсақ, осы 
онім өндіру үшін қажеггілер еңбек заттары, енбек қүралдары, 
сондай-ақ жүмысшы күші екендігі белгілі. Гауарлық-материалдық 
қорлардың есебін карастырғавда еңбек заттарының, негізгі 
қүралдардың есебін қарастырганда еңбек құралдарыпьщ есебі 
қалай жүргізілетівдігіне тоқгалып өткен болатынбыз. Ал кез 
келггн кәсіпорывдар мең үйымдардағы жүмыстарды орындап, 
кызметгерді атқарып жүргеи адамдардың еңбегін дұрыс 
багалап, олардың сіңірген еңбегіне қарай әділ еңбекақы төлеу 
кай кэсіпорынның болмасын күрделі мәселелерш ің бірі. Міне, 
сондықтан да үйымның міндеттемелерікің бірі болып табылатын 
қызметкерлер мен еңбекақы бойынша есеп айырысу такырыбы өз 
алдына бөлек тарау болып қарастырылатындыгы осыдан.

Ецбек пен еңбекақы есебінің негізгі міпдеттері
1. Өндірілетін өнімдер мен істелетін жүмысқа кеткен едбек 

Хіен оған толенетін енбекакы молшерш дүрыс аныктау.
2. Еңбек өнімділіпнің өсімін бақылау.
3. Ж үмсалган еңбектің саны мен сапасын бақылау.
4. Жүмысшылар мен қызметкерлерге еңбекақы телеу үшін 

еңбекақы қорынан, қогамдық түтыну қорынан және тагы басқа 
қорлардан бәлінетін қаржыларды бақылау.

5. Жүмысшы жэңе қызметкерлермен уақгылы дүрыс есеп 
айырысу.

6 Өндіріске жедел басшылық жасау үшін тиісті мәліметтер
алу

7. Еңбек жэне еңбекакы жайлы статистикалық жэне 
бу?сгалтерлік қорытынды есегггі беру.
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Сонымен қатар еңбек пен еңбекақы есебін уйымдастыр>ды 
одан әрі жетілдіру үшін мынадай жагдайлар қажет:

1. Еңбектің өнімділігі мең орындалган жұмыстың көлемін 
үлғайтуға ынталандыратын еңбекақының тиімді түрлерін кеңінең 
қолдану.

2. Еңбек пен өндірісті басқарудагы ғылыми жол- 
мен баскарудың типтелген прогрестік қүрылымын қолдаггу.

3. Еңбекақы телеудің сыйлык беру жүйесімен басқа да 
түрлерін жұмыстағы жетістіктермен тығыз байланыстыра отырып 
дүрыс қолдану.

4. Енбск иен еңбекақы есептеуде осы күнгі талапгарга сай
есептеу мен үйымдастыру тсхникаларын қолдану, алгашқы есеп 
жүйесін жетілдіру мен женілдету.

12.1. Қызметкерлердіц кұрамы мен жүмыс 
уақытын пайдалану есебі

Еңбек жайлы есеп беруде көп салалы қызмет атқаратын 
кәсіпорынның жүмысшылары мен қызметкерлерін негізгі қызмет 
атцаратындар және негізгі емес цызмет атцаратындар деп екі 
топқа боледі.

Ал онеркэсіп орындарында қызмет істеушілер мынадай екі 
топқа бөлінеді:

1. Өнеркәсігггің өндірістік жүмысшылары мен қыз-
меткерлері.

2. Өнеркэсіптік ұйымның балансындагы өндіріске жатпайтын 
үй ы м д ардың жүмы сшы-қызм еткерл ер і.

Апщаратын ңытеттеріпе қарай кәсшорындар мен 
үйымдардың жүмысшылары мен кызметкерлері жұмысшылар 
мен цызметкерлер болып екіге бөлінеді.

Қызметкерлер тобы басшылар, мамандар жэне тағы басқа да 
топтарга бөлінеді.

Басшылар қатарына -  президент, ректор, директор, 
меңгеруші, тагы басқалар жатады

Мамаидар қатарына -  инженерлер, техникалык қызметтегі 
адамдар және тағы баскалары жатады.



Басца да ңытеткерлер ңатарына -  қүжаттарды да- 
йындайтын, есеп жэне бақылау жүмысын жүргізетін, шаруашьніық 
қызметтерін атқаратын бухгалтерлср, менеджерлер, агрономдар, 
механиЕсгер жэне тағы басқалары жатады.

Бухгалтерлік есепте жұмысшылар мен қызметкерлердің саны 
мен олардын жүмыс істеген уақытын есепке алуга тура келеді 
Кәсіпорындардагы қызмет атқаратын адамдардың жалпы саны 
олардың «мЫпдегі саны» деп аталады.

Жүмысшылар мен қызметкерлердің тізімдегі саны -  
кәсіпорындар мен үйымдарга қызметке жаңа адамды алуға немесе 
кейбір қызметкерлерді жүмыстан босатуға байланысты өзгеріп 
отырады.

Кәсіпорындарда жүмысшьшар мен қызметкерлердің қүрамы 
жэне олардың жүмыс уақыты да есептеледі.

Жүмысшылар мен кызметкерлердің қүрамының есебі 
-  кәсіпорындар мен үйымдардың мамандар бөлімінде (кадр- 
лар бөлімі) жүргізіледі. Мамандар бөлімінде мынадай алғашқы 
қүжаттары пайдаланады:

• жүмысқа алу жайлы бұйрык (окім) үлгілі түрі Т-1;
• басқа жүмысқа ауысу жайлы бүйрық (өкім) үлгші түрі Т-5;
* демалыс берілуі жайлы бүйрык (өкім) үлгілі түрі Т-6;
* жүмыстан шыгарылу жайлы бүйрык (өкім) улгілі түрі Т-8.
Бірінші рет жүмысқа орналасқан жүмысшылар мен

қызмсткерлерге үйымның мамандар бөлімі еңбек кітапшасын 
толтырады.

Ецбек кітапшасы мамандар бөлімщде сақталып оған 
жүмысшылар мен қызметкерлердің қызмет орнының өзгеруі, алган 
мақтаулары мен сыйлықтары, сондай-ақ ескертулері, сөгістері 
жэне тагы да басқа дерекгер жазылады.

Жүмысқа алу жайлы хат негізінде жұмысшылар мен 
қызметкерлердің еңбек кітапшасына төл күжаттарындағы тиісті 
жазулар жазылып жэне оган үлгті түрі Т-2 жеке карточкасы 
ашылады. Ол карточкада жүмысшылар мен қызметкерлердің білімі, 
жүмыс орны, аты-жені, үлты, еңбек стажы, дүниеге келген күні, 
шы жэне жылы. мекен-жаиы жэне гағы баска керекті моліметтер 
толтырылады.

292 ♦ Бухгалтерлік есел теориясы жлне негіздерг
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Кәсшорындардагы эрбір қызметке алынған адамға, ягни 
жұмысшылар мен қызметкерлерге табельдік нөмір беріледі. 
Бүл номір -  енбекақы бойынша есеп айырысу құжаттарында 
көрсетілсді. Белгілі бір кезеңдегі ягни, уақыттағы ұйымның 
жүмысшылар мен кызметкерлергнің тізімдегі ортзша санын 
анықтау ушін жұмысшылар мен қызметкерлердің қүнделікті 
сандық есебін жүргізу қажет. Ол үшін жүмысшылар мен 
қызметкерлердің тізімдегі саны әрбір жүмыс күні сайын 
жүмысшылар мен қызметкерлердің, жүмысқа алу, басқа 
қызметке ауысу бүйрықтары негізінде анықталып отырады. 
Жүмысшылар мең қызметкерлердің күнделікті тізімдегі саны 
қызметкерлердің жүмыс уакытын пайдалаңу есебінде табелінің 
деректеріне сэйкес келуі тиіс. Есеп беретін айдагы үйымның 
жүмысшылар мен қызметкерлердің орташа саны сол айдағы 
күнтізбенің (календардың) әрбір күніндегі жүмысшылар мен 
қызметкерлердің тізімдегі саньш косып, яғни І-нен 30-на дейін 
немесе 1 -нен 3 1 -не дейін (акпан айывда 1-нен 28-не дейш немесе 
і-иен 29-на дейін) мейрам жэне қызмет істемейтін, демалыс 
күндерін коса алгандағы қосынды санды сандық күнтізбенің 
(календарьлык) күңіне бөлу арқылы табады. Демалыс немесе 
мейрам күні, сондай-ақ баска да жүмыс істемейтін күндері 
екі немесе одан да көп катар болса, жүмыскерлердщ тізімдегі 
саны ол күндердің, әрқайсысына демалыс немесе мейрам күнде- 
рінің сондай-ақ жүмыс істемейтін күндерінің алдыңгы жүмыс 
күніндегі тізімдегі санына теңелІп алынады.

Толық ай жүмыс істемеген үйымдарда (қүрылыс үйымдарын- 
да, жаңадан іске қосылган үйымд арда, сондай-ақмаусым менжүмыс 
істейтін үйымдарда) жүмысшылар мен қызметкерлердің ай бойы 
орташа саны есеп беретін айдағы кэсіпорынның жүмыс істегең 
күндеріндегі (демалыс жэне мейрам күндерін қоса есептегенде) 
жүмысшылар мен қызметкерлердің санының қосындысын сол 
айщагы күнтізбелік (калевдарьлық) күн санына бөлу аріуылы 
алынады.



Мысалы: кәсіпорын пайдалануға беріліп 2002 жылы
23 қацтардан бастап жүмыс істейтін болды. Жұмысшылар мен 
қызметкерлердің тізімдегі саны бүл үйымда мына төмендегідей:

23 қаңтар күні 403 адам
24 қаңтар күні сенбі (403 адам)
25 қантар күні жексенбі (403 адам)
26 қаңтар күні 404 адам
27 қаңтар күні 403 адам «* ,
28 қаңгар күні 406 адам
29 қаңгар күні 401 адам
30 қаңтар күні 402 адам
31 қантар күні сенбі (402 адам)
Сонымен каңтар айында жүмыс істеген қызметкерлердің 

жалпы саны бұл кэсіпорын бойынша 3627 адам Осы айдың 
күнтізбесінде (календарьлық) күн саны 31 күн. Осыдан 
кэсіпорындағы жүмысшылар мен қызметкерлердін орташа осы 
айдағы саны 3627/31 =117 адам.

Токсан бойынша үйымдағы жүмысшылар мен қызметкерлер- 
дің орташа саны қаңтар айында 117 адам, ақпан айында 408 адам, 
наурыз айында 420 адам болды делік. Осыдан бүл кәсіпорындағы 
жүмысшылар мен қызмегкерлердің бір тоқсан бойынша орташа 
саны 315 адамга тең болады, яғни

(117+408+420):3 = 315

Ескерту: егер үйым наурыз айынан бастап жүмыс істеген 
болса, онда үйымдағы жүмысшылар мен қызметкерлердің бір 
тоқсан бойындағы орташа саны 140 адамғатең болады, яғіш

420 ; 3 = 140

Жүмысшылар мен қызметкерлердің кәсіпорын бойынша бір 
жылдык орташа саны осы жылдағы барлық айдардагы олардың 
тізімінің орташа санының қосындыеык 12-ге бөлумен анықталады. 
Егер кәсіпорын толық жыл бойы жүмыс істемеген болса, онда 
жүмыскерл ердің тізімдік орташа саны жүмыс істеген айлардағы 
олардың сандарының қосындысын 12-ге бөлу арқылы табылады.

294 ♦ Бухгалтерпік есеп теориясы жзпе негіздері
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Ескерту:
Жүмысшылар мен кызметкерлердің кэсшорын бойынша 

орташа еңбекақысын, еңбек өнімділігін жэне басқа да орташа 
шамаларын анықтау үшін «орташа еңбекакы» жэне басқа да 
орташа шамаларды есептеп шығаруга қолданатын жүмысшылар 
мен қызметкерлердід саны деген корсеткіш колданылады.

Бүл көрсеткішті табу үшін жүмысшылар мен кызмет- 
керлердің қүрамдық тізімдік санынан жүмысшылар мен 
қызметкерлердщ кейбір санаттарына (категорияларына) жата- 
тын адамдардың санын алып тастау керек. Ондай жүмысшылар 
мен кызметкерлердің қагарына жататындар:

• жүкті (екі қабат) және босануға байланысты демалыстагы 
эйелдер, сондай-ақ бала асырап алған эйелдер;

• заңда қараяған жаска дейін баланы қарауға демалыс алған 
эйелдер (ер адамдар);

• оку демалысындағы еңбекақылары түгел, жартылай сақ- 
талған, немесе сакталмаған жүмысшылар м ек қызметкерл ер, 
соидай-ақ жогары жэне арна>?лы оку орындарына түсуге 
емтихан тапсыру үшін еңбекақысы сакталмай жіберілген 
жүмысшылар мен қызметкерлер;

• экімшіліктің үйгарымы бойынша еңбекақысы сақталмай 
демалысқа кеткен жүмысшылар мен қызметкерлер жэне 
басқалар.

Кэсіпорындағы орташа еңбекақыны табу үшін есепке алыналгын 
жұмысшылар мен қызметеерлер санын анықгау барысында нақіылы 
жүмыс істегеніне қарай үйлесімді (пропорционалды) түрде күнше 
немесе аптасына тольгқ жүмыс істемейпн жүмысшылар мен 
қызметкеріер кіргізіледі. Апдымен жүмыс істеген адам/күні табылады. 
Ол үшін жүмысшылар мен кызметкерлердін барлық жүмыс істеген 
сағатына, белгіленген жүмыс күнінің ұзактығына бөлшеді. Содан 
кейін барлық жріыс істеген сағэтын. күнін, айлық күнтізбелік күнге 
бөлу арқылы жүмыс істейтік жүмысшылар мен қызметкерлердің саны 
табылады.

Орташа еңбекақы есептеу үшін есепке алынатын жүмысшы- 
лар мен қызметкерлердің қүрамына (қатарына) үйде отырып 
жүмыс істейтін жұмысшы-кызметкерлер де кіреді. Олардың



саны үйымдағы жұмысшылар мен кызметкерлерге есепгелген 
айлық еңбекақы қорының сомасын сол үйымда негізгі қызметті
атқаратын жүмысшылар мен қызметкерлердің есеіггі айдагы 
орташа еңбекақысына бөлу арқылы анықталады.

12.2. Орындалған жүмыс уақытынын есебі

Орындалган жұмыс уақытының көрсеткіші, жүмысшылар 
мен қызметкерлердің еңбекақысын жұмыс істеген уақытына 
карай есептеуге, оларга өндірілғен өнімнін өнімділігін есептеуге 
жэне жүмысшылар мен қызметкерлердің белгіленген мөлшерің 
(нормасын) орьгндау барысын анықтауга, сонымен қатар жүмыс 
істегені жайлы статистикалық көрсеткіштерді алуға, жүмыс 
күнінщ балансын жасауға қолданады. Жүмыс істелген уақыт есебі 
жүмысшылар мен кызметкерлердің жүмысқа келуі, олардың жү- 
мыс істегені. жүмыстың тоқтап қалуы және де жұмысқа келмеген 
жүмысшылар мен кызметкерлердің санаттары (категориялары) 
бойынша табельде алфавит бойынша реттік нөмірі санына карай 
жургізіледі. Жалпы табельдер жүмыс істеген уакыты бойынша 
жүмысшьілар мен қызмсткерлердіқ еңбекакысын есептеуге 
арналған.

Табельдерде кэсіпорыннын эр күрылымының өкілдері бойьш- 
ша жүмысшылар мен кызметкерлердің жүмысқа келмегені, 
жүмыстьщ тоқтап қалғанына байланысты белгіленген шарпы 
белгілерді қою арқылы толтырыладьг Жүмысшылар мен 
қызметкерлердің уақытша жүмысқа жарамай қалганы туралы 
құжаттары осы табельге қосымша тіркеледі,

Жүмысшылар мен қызметкерлердің демалысқа шыгуы, ісса- 
парда болуы, жүмысқа себепсіз кешііуі жэне тағы басқа жағдайлар 
табельде тиісті белғіленген белгімен көрсетіледі.

Ол үшін әріптіқ, мысалы:
• іс-сапарындағы жүмысшы-қызметкерлер үшш -  і
• демалыстағы жүмысшы-кызметкерлер үшін — д
• жүмыстан себепсіз кешіккен жүмысшылар үшін — с
жэне тағы да басқа белгілер қолданылады.
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Табельде жұмысшылар мен қызметкерлердің тек қанажүмысқа 
келген немесе жүмысқа келмеген күнін белгілеп қана қоймай, 
олардын жүмысқа кешіккешн, мерзімінен тыс жүмыс істеген 
уақытын, жүмыс істеудің белгшенген уақытын және тағы басқа 
себептерді есептеу үшін белгілер койылады.

Табельдср мен оларға негіз болғаң алғашкы қүжатгар 
вңбекақьі есептеуге жэне жүмысшы қызметкерлердің жүмыс 
істеген уақытын есептеу үшііі пайдаланады. Сонымек қатар 
цехтар мен белімшелер бойынша жинақталган деректер жүмыс 
уақытының балансын жасауға, нақтылы жүмыс істелген уақыты 
жайлы статистикалық есеп беруге пайдаланады. Бүл көрсеткіштер 
еңбектің өнімділігін анықтау үшін гана емес, сонымен қатар 
жүмыс уақытының пайдалану нэтижесінде анықтау үшін де 
қажет болып табылады.

12.3. Еңбекақы жэне тариф жүйелері

Енбек есебінің маңызды элемент- болып еңбектің күрделілі- 
гіне, жүмысшылар мен қызметкерлердің мамандық дэрежесше 
қарай жүмыстың эр түріне кететін жүмыс уакытының мөлшерін 
анықгау болып саналады. Жүмыстың күрделілігіне қарай еңбек- 
ақьшың молшері тарифтік жүйеде қаралады. Тариф жүйесінің 
негізгі элемеіптері болып мыналар табылады:

* тарифтік кесте;
* тарифтік еңбекақы мөлшері;
* тарифтік мамандық аныктамалары.
Осыларға негізделіп жүмысшылар мен қызметкерлердің 

еңбекақы мөлшерінің үлгілі кестесі жасалады. Тариф жүйесінің 
көмегімен жүмыстың барлық турі күрделілігіне жэне көп 
еңбек сіңіруді қажет ететіндігіне карай топтастырьшады жэне 
жүмысшылар мен қызметкерлердің мамандық дэрежесіне қарай 
оларға тариф бойынша әр түрлі еңбекақы мөлшері белгіленеді. 
Гарифте мамандықтар бойынша вндірістің қай саласыңца болма- 
сын негізгі жүмыстын эрбір туріне, жұмыстың курделілігі мен 
қаншалықты еңбек етуше керекті ұқъштьшық пен жауапкерші-



лікке карай берілген разрядтар көрсетілелі. Сонымен қатар тариф- 
те эрбір атқаратын жүмыстың нақты түрлеріне мінездеме беріледі 
жэне жүмысшылар мен қызметкерлердің озіне берілген разрядка 
ие болуына керекті еңбек дағдысы мен біліміне де мінездеме 
береді.

Тарифтік кестеде — жүмысшьшар мен қызметкерлердің 
эрбір топтарының арасында төленуге тиісті еңбек мөлшерінщ 
арақатынасы айқындалады. Гарифпк кестеде: тарифтік еңбекақы 
(сағаттық. күндік, айлық) осы өндіріс саласында өте карапайым 
жэне жеңіл бірінші дәрежелі болып саналатын жүмысқа толенетін 
мөлшсрде бекітіледі Жоғары дэрежслі еңбеккс толенетш снбекақы 
бірінші дэрежелі еңбекке төленетін енбекақы мөлшерімен осы 
қарастырып отырган дәрежелі еңбектің арақатынасының тарифтік 
коэффициентін, бірініш дэрежелі еңбекке төленетін еңбекақы 
мөлшеріне көбейту арқылы аныкдалады.

Тариштік кестеде тарифтік еңбекақы жумыстың түріне қарап 
кесімді жэне мерзімді еңбекақы болып екіге болінеді.

Тарифтік мерзімді еңбекакы мөлшері бір сагатқа белгіленеді 
Кссімді еңбск бағасы белгічі тарифтік бага бойынша бір сағатқа 
бслгіленген немесе бір сагатқа тиісті еңбекакы мөлшсрін сол сагат- 
та өндірілген өнім колеміне, орындалган жүмыстың мөлшеріне 
балу арқылы табылады немссе бір өнімге кеткен уақытқа көбейту 
арқылы табылады Уақыт мэлшері меи өндірілетін өнім молшері, 
көлемі, барлық өндіріс саласында тсхникалық мөлшерлеу үдерісін 
(процесін) жүргізу кезшде анықталады.

. *. - ’ ' .12.4. Өнім өндіру есебі

Өнім өндіру есебі ен алдымсн орықдалган жүмыстың, 
операцияның, эидіріп шыгарған өііімнің саны мен сапасьша 
қарай кесімді еңбекақыны есептсу үшін жэне жүмысшылар мен 
қызметкерлердің жекелік жэне топтық еңбек онімділігіне бақы- 
лау жүргізу үшін керск. Өнім өндіру есебі негізінде тек қана 
кесімді еңбекақы алатын жүмысшылар мен кызметкерлерге ғана 
емес, сонымен қатар мерзімдік еңбекақы алатьш жүмысшылар
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мен кызметкерлерге де сандық және сапалык көрсетіштердің 
артығымен орындалуына қарай жскеленген сыйақы төленеді. 
Жекеленген жүмысшылар мен қызметкерлер кесімді еңбекақысына 
қосымша өнім ондіру негізіцде мөлшерлі тапсырманы орындағаны 
үшін сыйакы алады.

Өнім өндіру есебі эрбір кэсіпорьшдарда жұмысшылар мен 
кьгзметкерлердш сңбегін ұнымдастыруға жэне оларга есептелш 
төленегін еңбекақы түріне байланысты. Кзсіпорындардың еңбекті 
үйымдастыру көбіне ғъшыми-гехникалық даму деңгейіне және 
оларды тиімді пайдалан>та, тагы баскаларга байланысгы болып 
келеді, Еңбекті жана техникамен жабдықтау. механикаландырыін ан, 
авгомапақды рыж ан, өндірістің пайда болуына себебш тигізді. 
Ғьшыми-техникалық прогрестің дамыған жагдайьшда қол еңбегін 
пайдалануды көп қажет ететін механикаландырыішаған өндіріс 
аБГОмапандырылған кешенді салаға айналады. Оларда қол еңбегі 
біртіндеп азайып, еңбектіц ұйымдастырылуына жаңа техника мен 
технология ез эсерш гигізеді. Бүл айтьығандардьщ іске асуы, япш  
колданылуы өнім өндіру есебін үйымдастыруға өздерінщ эсерін 
тигізеді.

12.5. Өнім ендіру есебінің жүйелері

Кэсіпорындарда өнімдердің өндіріп шығарылуы және 
жумыстың орындалуы жайлы алғашкы қүжаттарда мынадаи 
мәлш еттер мен ақпараттар болуы қажет:

• орындалған жұмыстын аталуы;
• оның кабылданған уақыты, ягни күні, айы, жьшы;
• ендірілген өнімнің саны мен көлемі;
• енімді өндіруге, жасап шығаруға жэне жүмысты орындауға 

кеткен уақыт;
• орындаушы жүмысшылар мен қызметкерлердің табельдік 

нәмірі немесе бригаданың нөмірлері;
• цех бөлімшесінің шифрлары жэне оларға есептелген 

еңбекакы түрі.



Бүлар бойьшша одан кейшгі уақытгарда жүмысшы жэне қыз- 
меткерлермен есеп-айьфысу жүргізіліп, сонымен қатар өндіріліп 
шығарылатын өнімдер мен істелген жұмьістар бойынша төлем 
сомаларыныд мөлшері анықталады,

Халық шаруашьшығының әр түрді салаларындағы үйымдар- 
да өндіріс түрлеріне байланысты еңбек пен еңбекақы молшерінің 
есебін қолдануға сәйкес енім өндіру есебінің эр гүрлі жүйелері 
қолданылады. Олардың ішінде:

• Жүмысшылар мен қызметкерлерге әрбір операция 
бойынша істелген жүмысы мен өндірген өнімнщ саны мен 
сапасына сзйкес жеке-жеке ецбекақы есептеп жэне оны 
төлеу жуйесі. Бүл жүйе бойынша керекті мэліметтерді 
жеке жүмысшылар мен қызметкерлердің істеген жүмы- 
сына байланысты әр цех бөлімшелсрі толтырған алгашқы 
қүжаттардан алуға болады.

• Өндірілген өнімдер мен істелген жұмыстың жалпы көлемін 
ең соцгы операция орындалғаннан кейінгі аныктау жүйесі. 
Бүл жүйе бойынша бөлімшелер мен цехтардағы барлық 
жүмысшылар мен қызметкерлердің атқарған қызметі 
мен орындаган жүмысына бір жолды жэне жинақтаушы 
қүжатгар толтырылады.

• Еңбек пен еңбекақыны өіщірістің түріне қарай қолданудағы 
тагы бір жүйе -  түгіндеу жуйесі болып табылады. Бүл 
жүйе бойынша жүмысшылар мсн қызметкерлердщ жеке- 
жеке өндіоген өнімінің, істеген жүмыс көлемінің санын 
анықтау ұшін әр операциялардан кейінгі өндірілмей, 
аяқталмай қалған өңдіріс қалдықтарына тұгендеу жүмысы 
жүргізіледі.

Операциялар бойынша қабылдау жүйесі жүмысшылар мен 
қызметкерлердІң өндірген өнімдерін эр операцияны орындаган- 
иан кейін үйымның техникалық бақылау бөлімі қабылдап, санап 
алғаннан кейін, ол гуралы ақпаратты мэліметтерді алғашқы 
күжаттарға жазуды қажет етеді. Бүл жүйе бойынша көбірек 
қолданылатьш алғашқы кұжаттардың түрі «кесімді жүмыс» наряды 
болып табылады Бүл күжат жүмыс орындалмай, яғни басталмай 
түрып телтырылады жэне жұмысшылар мен қызметкерлерге бері- 
леді. Тапсырма орындалганнан кейін бүл нарядқа накггы ендфілген
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онімдер мен орындалған жұмыстың саны, көлемі жазылып, 
жұмысшылар мен қызметкерлердің еңбекакысын есептеу \тнщ 
кәсіпорынның бухгалтериясьша тапсырылады.

Кәсіпорьш бойынша өндіршген өнімге, істелген жұмысқа 
күнделікті наряд жазу жүмысшылар мен кызметкерлерге еңбек- 
акы есептеу жүмысын қиындатып жібереді, Оның үстіне 
нарядтар бойынша төленетін еңбекақы мөлшерін цехтардағы, 
бөлімшелердегі өндірілген өнімнің, орындалған жүмыстардың 
көлемімен сай келуін бақылауға, салыстыруға мүмкіндік бермейді, 
Сондықтан да өнім өндіру есебішң жаңа прогрессивті еңбек 
сіңіруді жеңілдетегін жүйесін ентізу қажет. Іс жүзінде жекеленген 
жүмыс нарядының орнына айлық немесе екі аптальщ жинақтаушы 
нарядтарды колдан\г арқылы қүжаттың санын азайтуға болады. 
Косіпорындарда өнім өндіру жайлы мәліметтер мең ақпаратгар 
тек қана наряд арқылы жазылып қана қоймай, сонымен қатар 
өндірілген өнімнің жылжуын, яғни олардьщ қозғалысын бір 
операциядан келесі операцияға ауысуын бақылау үшш және олар 
үшін толтырылатын қүжаттын санын азайту мақсатында марш- 
руттық карталар (карточка,іар) тәжірибеде кеңінен қолданылады. 
Өнім ондіру есебінің бүл түрі сериялы өндірісті машина жасау 
зауыттарының цехтар мен бөлімщелерде кеңінен қолданылады. 
Бүл маршруттық карталарда (карточкада) біртектес материалдар- 
дан дайындал атын детальдар мен бөлшектердің барлық технол огия- 
лык үдерістерден өтіп қоймаға тапсырьшғанға дейінгі қозгалысы 
жазылып отырады.

Кэсіпорынның бакьшау бөлімі өндірісте өадірілген, жасалып 
шығарылған өнімнің сапасы мен санын тексеру мақсатымен 
қатар болған ақауларды анықтап отырады, және сонымен қатар 
бүл туралы мэліметтерді өнім өндіру жайлы қүжаттарға жазып 
отырады. Өндіріс цехтары мен белімшелерінде өндіршген 
өнімнің эрбір топтарына бөлек маршруттық карта жазылады Бүл 
маршруттык картада өндірістің осы топтағы өндірген өнімінің 
саны көрсетіліп бақылау бөліміне жіберіледі. Ал бэлімнін 
бақылаушысы картага топты, яғни өнімдерді тексеру барысында 
анықталған ақау немесе кемшілігі бар өнімнің санын және оны 
жіберген (әндірген) жүмысшының табелінің немірін керсетіп 
қол қояды.



Өндірілген өнімнің топтары бір бөлімшеден немесе цехтан 
екінші болімшеге, цехка берілгенде оларғақоса маршрутгық карта- 
ны жіберіп отырады. Еғер топтағы өнімдер бөлініп кететін жағдайда 
жаңадан маршруттык карта жазуга тура келеді. Маршруттық карта 
сонымен катар өндірілгем өнімдердегі кездесетін акаулардың кай 
жүмысшьшьш, кінэсінан болғаньш анықтап жазып отыруға жэне 
өндірілген әнім санының дұрыс жазылуындаіы (кате болмауын) 
бақьшау жұмыстарын жеңілдеіуге арналған. Маршруттық карта- 
лар жұмысшылар мен қызметкерлерге еңбекақы есептеуде өз 
алдына дербес карта ретінде пайдаланылады.

Кәсіпорындарда көп жагдайларда еңбекті ұйымдастырудың 
бригадалық түрі кеңінен колданылады. Шаруашылықта оіщі- 
рістік бригадалык топ қүру өңдірген онімді есептеу жүмысын 
жеңілдетеді, соидай-ақ толтырылатын қүжаттардын саны да 
азаяды. Бригада бойынша еңбекакы есегггелетін жзғдайда да 
өндіріліп шығарылган өнімнш, істелген жүмыстың ең сонғы 
нәтижесінщ есебін алу жеткілікті болады. Өндіршген өнімнің, 
істелген жүмыстьщ ең сонғы нэтижесі бойынша кэсіпорындагы 
жүмысшылар мен қызметкерлерге еңбекақы есептеу техникалык 
бақылау бөлімінің қызметінің ең соңгы тексеру операциясынан 
өтіп, қоймаға тапсырылган және басқа жаққа қоймаға алынбай 
таратылып жіберілген, яғнм басқаларга берілген, сатылған, тиеліп 
жіберілген дайын өнімнің, ютелген жүмыстың саны мен сапасына 
қарай есегігеледі.

Жүмысшылар мен қызметкерлерге жогарыда айтылғандай 
еңбекақыны есептеу және төлеу үшін үйымдарда жинақтаушы 
қүжаттар мен бригаданын. өнім өндіру тізімдемесін колдануды 
қажет етеді.

Көпшшік эндІріс орыңдарында, эсіресе үздіксіз әндірістерде 
жүмысшылар мен қызметксрлерге төленетін еңбекақьшы өндірі- 
лІп шыгарылатын өнімнің, істелген жүмыстың ең соңғы нәтижесі 
(операциясы) бойынша есептеу кеңінен қоданылады. Өнім өндіру 
есебінің бүл іүрі кәсіпорында өндірісті дамыту, өнімділікті 
арттыру үшін, сондай-ақ өндірілғен өнімдер мен орындалган 
жүмысгың көлеміне косымша ақпараттар жазуга жол бермеу үшін 
қодданылады. Еңбекақьшың істелген жүмыс уакытьіна қарай, 
яғни мерзімді еңбекақы гөлеу нысаны (формасы) жүмысшылар
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мен қызметкерлерді жүмью істеуге белгіленген уақыт ішінде ецбек 
өншділігін арттыруға айтарлықтай ынталандырмайды. Сондық- 
тан да көптеген ондіріс орындары, яғни ұйымдар еңбекақыны 
мелшерленіп белгіленген талсырманыц орыңдалуына қарай 
отырып толейтін түріне кошті. Бүл жүмысшылар мен кызмет- 
керлерге мерзімді еңбекақы телеу жагдайында да онім өндіруге 
мөлшерленгең тапсырманың орындалуын қажет етеді. Сонымен 
катар тапсырманы уактылы орындаганы және еңбек өнімділігін 
артсырганы үшін жүмысшылар мен кызметкерлерге сыйлыктар 
мен сыйақылар жэне таты басқалар беріледі.

Үздіксіз енбек үдерістері үйымдастырылган көп сериялы 
ондіріс орындарында өнім өндіру есебінің инвентарьлыц жүйесі 
қолданылады. Бүл жүйе бойынша жүмыстың, ягии смеианың 
сонында (аяғында) өндіршген өнімнің саны мен көлемін анықтау 
үшін әр операция бойынша өнделмей қалган детальдардың 
қалдыгына түгендеу жүргізіледі. Кэсіпорындарда жүмыс істейтін 
эрбір жүмысшының өндіріп шыгарған әнімнің саны мен көлемін 
аныктау үшін смена кезінде өңдеу үшін алынған детальдар 
мен бүйымдардың санын қосып осы қосындыдан сменаны 
тапсыріан уакыт барысында өңделмей қалған бүйымдар мен 
детальдардың санын азайту керек. Осының негізінде өндіріліп 
шыгарылатын өнімдердің санын гиісті қүжатгарға жазып 
отырады Үйымдарда кейбір кездерде эр түрлі себептермен 
өндіріске керекті материалдық күндьшықтардың, жабдықтардың 
дер кезінде болмауына байланысты жүмысты орындауга, өнімді 
өндіріп шығаруға каіайсыз. сапасы жағынан немесе физикалык, 
химиялық қасиетсермен талалтарға сай келмейтін материалдық 
қүңдылықтарды пайдалануга тура келеді Кейбір жағдайларда 
ондай материалдық қүндылыктарды пайдалану алдын ала 
өңдеуді кажет етеді. Сондықтаи өндіріске басқа материалдар мен 
жабдықтарды қолдану істелетін жүмыстың белгіленген әдеттегі 
уақытында аякталмауына эсерін тигізеді. Бүган белгіленген 
мөлшерде қосымша уақыт қажет болады. Сондықган да ол үшін 
жүмысшылар мен кызметкерлерге қосымша еңбекақы есептеліп 
төленуі тиіс. Кэсіпорындагы жүмыстың бьшай ауытқуына қосым- 
ша төленетін еңбекақыга мастер, прораб немесе бригадир, ягни



ұйымдағы наряд толтырушы адам қосымша еңбекақы төлемін 
төлеу құжаттарын толтырады. Бұл кұжатка негізгі еңбекақы 
есептеу үшш толтырылатын нарядтар мен алғашқы қүжаттардың 
нөмірі жазылады. Егер эдетте техникалық ауытқуы қосымша 
операдияны қажет ететін болса онда бүвдай жүмыстарға ерекше 
белгісі бар (қиғаш сызық түскен) нарядтар толтырылады. Қосым- 
ша тәлеу қүжатында жоспарлардан тыс өңдеу операциясына төле- 
нуге тиісті еңбекакымен қатар. қосымша телем төлеудің себептері 
де жазылып көрсетілуі тиіс.

12.6. Еңбекақы есеб»

Жұмысшылар мен қызметкерлердщ өндірген өнімдері мен 
істеген жүмыстарына толтырылған алғашқы қүжаттар мен жүмыс 
уақытыньщ табельдері оларға еңбекакы есептеу және оны төлеу 
үшін үйымның цехынан, бөлімшелерінен, бригадаларынан 
кәсіпорынның экімшілігі белгілеген мерзімде бухгалтерияға 
келіп түседі. Еңбекакы есептеу үшін толтырылатын бүл алгашқы 
қүжаттар мен табельдердің дүрыс толтырыяуы, лауазымды 
түлгалардың қолдарының койылуы мүқият тексеріледі. Соқдай- 
ақ бүл қүжатгағы енбек бағасының дүрыс қойылуы олардың 
жүмысшылар мең кызметкерлерге еңбекақы төлеу және сыйақы 
есептеу қагидаларына сэйкес келуі және шифрларының дүрыс 
қойылуы тексеріледі. Тексеріліп болғаннан кейін бүл қүжаттар 
бойынша кәсіпорынның жүмысшылары мен қызметкерлеріне 
еңбекақы есептеледі.

* ^  Еңбекакының түрлері мен нысандары 
Ү і і щ  / т (шормалары)

Жалпы жүмысшьыар мен қызметкерл ер ге есептелетін 
еңбекақы пегізгі жэне қосымша деп аталатын екі түрге бөлінеді.

Негізгі еңбекақы- жүмысшылар мен қызметкерлердің нактылы 
жүмыста болган уақытына, яғни олардың істеген жүмысьша, 
атқарган қызметіне тәленеді. Негізгі еңбекақыга мына төмеңдегі 
аталғандар жатады:
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1. Мерзімді және кесімді ецоекацы.
2 Сьійчықтар мен сыйацычар.
3. Үстеме сышыцтар
Қосымш а еңбекацыга -  еңбек заңына сәйкес шарттарда 

каралып белгіленген. жүмысшылар мен қызметкерлердщ жұмыс 
істемеген, қызмет атқармаган уақытына теленетін төлемдер 
жатады. Бүіщай төлемдер қатарына:

1. Жүмысшылар меп цызметкерлердіц ецбек демалысы үшін 
төленетт төлемдер.

2. Жұмысшьілар мен цызметкерлердщ мемлекеттік, цо- 
гамдыц жүмыстарды атцаргапы үшін төленетін төлемдер,

3. Жас сәбилі апачарга берһіетін дшалысца, баланы та- 
мсгцтандыру үшт берілетіы узілістерге төленетт төлемдер.

4. Жас өстрімдердің цысцартъшап жүмыс уацытына 
төленетін толемдер.

5 Жүмысшылар мен цызметкерлердщ кінэсінсіз жүмыстың 
тоцтап цалган уацытына төлепетін төлемдер.

6. Тегін көрсетілген немесе тегін бертетін цызметтер мен 
заттың щиы.

7. Жогары немесе арпаулы оқу орындарында және басца да 
мамандыгын көтеру курсына жіберііген уацытына батанысты 
жүмысшылар мен цызметкерлерге толенетіи төлемдері

8. Әскери жиындарт цатысцаны ушгн, сондай-ац дема- 
лыс немесе мейрам күндері кезекшілік атцаратын адамдарга 
тәленетш төлемдер және тагы да басцалар жатады.

Өндіріс гіен қүрылыста хальгк шаруашылыгының басқа да 
салаларында еңбекақы есептеудің жэне оны төлеудің мерзімді 
жэне кесімді деп аталатын екі нысаны (формасы) қолданылады.

Мерзімді еңбекақы жүмысшылар мен қызметкердің жүмыс 
істеген уақытына, сағатгық немесе күндік еңбекақы мөлшері 
бойынша өнім өндіргеш немесе өндірмегеніне қарамастан, яыш 
оның жүмыста болган уакытына төленеді. М ерзімдік еңбекақы 
ондірген өнімі мен ісғеген жүмысын мөлшерлеуге болмайтын, 
яғни атқарган жүмысының көлемі мен саньш анықтау мүмкін емес 
болып есептелетін инженерлік-техникалық жүмыстагы жүмыс- 
шылар мен кызметкерлерге еңбекакы төлеуге негізделген.
2 0 -3 /4 3



Мысалы: автомапандырылған өндірісте машина жөндейтін 
жұмысшылар мен қызметкерлерге үйымнын басшыларына қаржы 
жэне есен бөпімініқ кызметкерлеріне жэне тағы басқаларға. 
Мерзімдік еңбекақының төмендегідей түрлері бар:

1. Жаи мерзімді;
2. Мерзімді сыйяъщты.
Жай мерзімді экіүйесг бойытиа — жұмысшылар мен 

қызметкерперге еңбекақы жүмьіс істеген уакытына тарифте неме- 
се штатта көрсетілген мөлшері бойынша толенеді.

Мерзімді сыйлъщты -  жұмысшыдар мен қызметкер- 
лерге олардьщ тарифте немесе штаіта көрсетілген түрақты 
енбекакысьша қосымша олардың өндірген өнімдерінің көлеміне, 
саньша, сапасына және тагы да баска көрсеткіштердің осуіне қа- 
рай сыйлық беру болып табылады.

Кесімді ецбекақы -  жүмысшылар мен қызметкерлердің 
еңбек өнімдшігш өсіруге, өнімді өндіруге кеткен еңбск уакытын 
қысқартуға ынталандыру мақсатына қолданылады. Еңбекақы 
есептеудін жэне төлеудің кесімді түрің қолданғанда жүмысшылар 
мен кызметкерлерге тиюті еңбекақы, олардың өндіргең өнімінің 
көлемін немесе санын тариф бойынша белгіленген елшем бірлігі- 
не карастырылған, яғни белгіленген кесімді бағаға көбейту аркыды 
табылады. Кесімді баға белгіленген жүмыс уақытыңда өндірілуге 
тиісті өнім көлемі мен сапасына негізделіп белгіленеді Уақыт 
мөлшері бір жүмысты орындауға керекті, ягни қажет болатын, 
адам/сағат, адам/күн өлшемінде көрсетілген уақыт болып сана- 
лвды. Өнім өндіру мөлшері жүмысшылар мен қызметкерлердің 
белгілі бір уакыт аралығында жасап шығаратын, өндіретін өнімінің 
санымен немесе келемімен аныкталады.

Кесімді еңбекакының мынадай жүйелері бар:
-  тікелей кесімді;
-  кесімді сыйлықты;
-  удемелі кесімді; ' •- - •
-  аккордтық;
-  жанама кесімді,
Жүмысшыпар мен қызметкерлерге еңбекақыны есептеудің 

тікелеи кесімді жүііесі бойынша бір жүмысшының немесе бір 
бригаданың өндірген өншінің, істеген жүмысының бэрі тек қана
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белгіленген еңбек бағасьімен есептеледі. Бүл жүйе бойынша 
еңбекақы мөлшері -  бүл күжатга көрсетілген, өндірілген өнімнің 
санын сол өнімнің бір данасына карастырылған, ягни белгіленген 
еңбек бағасына көбейту арқылы табады

Кәсіпорындарда жүмысшылар мен қызметкерлерге кесімді 
сыиакылар өндірісте өнім өндіруді санымен сапалык жағынан 
артығымен орындағаны, өнім әндіру барысында шикізаттар 
мен материалдарды, отындар мен знергияны үнемді де ұтымды 
пайдаланғаны үшін оларға төлеуге тиюті еңбекақысына қосымша 
сыйақы ретідде теленеді. Үйымдарда немесе оның болімшеле- 
рінде жүмыешылар мен қызметкерлерге сыйақы төлеу жайлы 
ереже болуъі кажет

Кәсіпорындарда жүмысшьшар мен қызметкерлерге кесімді 
еңбекақыны есептеудщ үдемелі кеамОі жүйесі бойынша 
шөлем өнім өндіруте белгілі бір мөлшерден артық көлемде 
ендірген өнімдері үшін қосымша сыйакы ретінде теленеді Ьүл 
жүйе көгі жагдайда қиын да -  күрделі, ауыр болып саналатын 
операциялар мен жүмыстарды орындагандары үш ін жэне еңбек 
өнімділігін белгілі бір дэрежедең аріы қ орыңдау қиынға түсетін 
өндіріс орындарында қолданылады. Жалпы бүи жүйе кез келген 
үйымдарда қолданыла бермейді.

Кесімді ецбекацыныц аккордтыц жуйесі -  үйымдарда 
жүмысшылар мен қызметкерлерге еңбекакы төле>де қолданы- 
лады КесімдІ еңбекақыньщ бүл жүйесі жогары сапалы өндірген 
өнімнщ жэне орындаған жүмыстың санына, көлеміне қарай алдын 
ала кесімді баға қоюды қажет етеді. Сондай-ақ бүл жүйе бойынша 
еңбекақы төлеу үшін алдын ала атқарылатың жүмыстъщ көдемі мен 
сапасы анықталуы тиіс. Кесімді енбекақының аккордтық жүйесі 
бойынша жүмысшылар меп қызметкерлерге еңбекақы есептеу 
көбіне қүрылыс салушы үйымдарда, жөңдеу жүмысымен айна- 
лысатын ұйымдарда жэне ж\тсгерді тиеп түсірумен айналысатын 
әнеркэсіп орындарыңда қолданъщады. Бүл жүЙе бойыішіа еңбек- 
ақы есептеу шару ашы л ыкта жүмысшылар мен қызметкерлер санын 
қысқартып еңбек өнімділіғін арттьфуга мүмкіншілік береді.

Халық шару ашы л ьнъшьщ эр түрлі салаларындағы кә- 
сіпорындарда жұмысшылар мен қызметкерлерге кесімді ецбекақы 
ееептеудің тагы бір жүйесі жанама кесімді жүйе болып табылады.



Бұл жүйе бойынша қосымша енбекақы шаруашылықтың негізгі 
жүмысшьшары мен кызметкерлеріне емес, оларға қызмет ететін 
көмекші өндірістщ жүмысшыларына төленсді. Яғни бүл жүйе 
бойынша енбекақы үйымдағы станоктардың, жабдықтардың жэне 
таіы да баска қүралдардың тоқтамай жүмыс істеп, белгіленген 
мөлшерден артық өнім өндіргені үшін слесарьларга, оператор- 
ларға және жөндейтін және оларды жүмысқа дайындайтын басқа 
да жүмысшыларга төленеді.

Мерзімді ецбекацыны есептеу
Мерзімді еңбекақыға жүмысшылар мен қызметкерлердің 

түнгі уақытта істеген жүмысына есептелетін қосымша төлем, 
мерзімнен тыс уақытта істеген жүмысына есептелетін қосымша 
төлем, демалыс немесе қосымша мейрам күніне төленетін 
төлемдер, жүмыстың ауырлығы мен зияндығына төленетін 
қосымша төлем, өнім өндірудегі ақауга байланысты төлемдер, 
біреудің орнына жүмысты аткарғаны үшін төленетін төлем жэне 
тагы баска төлемдер және өзіне белгіленген жүмыс уакытында 
істегеніне есептелетін телемдер жатады.

Халық шаруашылығының әр түрлі салаларындағы үйымдар- 
да қызметкерлерге төленетін мерзімдік еңбекақы тштырылған 
табельдердің негізінде ай бойғы қызмет атқарган (белгілі бір 
есеп айырмасын) уақытқа есептеледі. Негізінде мерзімдік 
еңбекақы бойынша есеп айырысатын уакыт есебіне күнтізбелік 
(календарьлық) ай, күн немесе сагат алынады. Егер түрақгы 
еңбекақы алатын жүмысшылар мен қызметкерлер толық бір 
ай кызмет аткаратын немесе жүмыс Істеген болса, онда оларға 
штаттык кестеде каралған немесе кэсіпорынның басшылығы 
бекіткен мөлшерде еңбекақы сомасы толыгымен төленеді. Егер 
ай сайьш түрақты мөлшерде еңбекақы алатын жүмысшылар мен 
қызметкерлер есепті айда бірнеше күн жүмысқа немесе қызметке 
келе алмай қалған болса, онда оларға тәленуге гиісті еңбекақы 
сомасы ол жүмысшы мен қызметкердің толық ай жүмыс істеуіне 
тиісті белгіленген соманы сол айдагы жумыс күндерінің санына 
бөліп алынған нәтижені, яғни сол айдағы бір күнге тиісті еңбекақы 
сомасын сол айдағы жүмысшының немесе қызметкердің жүмыс 
істеген күндерінің санына көбейту арқылы табылады.
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М ысалы: сәуір айында 22 жүмыс куні бар, айына
11000 теңге тұрақты  еңбекақы алатын ж умы сш ы , сол айдагы 
] 5 күн жүмыс істеп, 4 күн ауырып қалган жэнс 3 күн қогамды қ 
ж үмыс атқарған делік. Жү.мысшылар мен қызметкерлердің 
ауырып калган күнінс, жәрдемақы бюджеттен (эле}гметтік 
кордан) толенеді. Ал қалган 18 күні үш ін (15 күн ж үмы с іетегені 
+3 күн қоғамдык жүмыс аткарганы) енбекақы үйы мның есебінен 
төленеді. Бүл соманы аныктау үшін бір айга белгіленген түрақты 
еңбекақы мөлш ерін, яғни 11000 теңгені осы айдағы жүмыс 
күнінің саньш а яғни 22 күнге болеміз (11000/22), Содан кейін 
алыиган нәтижені (500 теңге) ж үмы с істеген жэяе қоғамды қ 
жүмыс атқарган күндері сандарының қосынды сы на көбейтеміз. 
Бүл ж ағдайда жогарыдағы мысалымызда көрсетілген жүмысш ы- 
ны ң сэуір айы нда тиісті мерзімді еңбекақы сомаеы 9000 теңге 
болады. (500х( 15+3)) =9000 теңге. К әсіпоры ндардаж үм ы еш ы лар 
мен қы зметкерлерге мерзімдік еңбекакы жүмыс істеген күні мен 
сагаты на байланысты толенетін ж ағдайларда, олардың бір күнғе 
немесе бір сағатқа белгіленген сомасын нақтылы ж үмы с істеген 
күндері мсн қоғамды к жүмыстағы басқадай қосымш а еңбекақы 
төленуге тиісті күндердің немесе сагаттарды ң ж үмы сы на 
көбейту арқылы табылады.

Кестді еңбекацыны есептеу
Кэсіпорындарда кесімді еңбекақы телеу жүйесі бойынша 

жүмысшылар мен қызметкерлерге төленетін еңбекакы олардың 
өндірген енімді мен істеген жүмысының, аткарган қызметінің 
саны мен көлемі жайлы жазылган алғашқы қүжаттар бойышпа 
есептеледі. Ол үшш алгашқы қүжаттарда кәрсетілген ендіріп 
шығарған өнімдер мен істелген жүмыстардың жэне дайынцалган 
детшіьдардьщ, сондай-ақ тағы да басқа операциялардьщ жалпы 
саны мен көлемі, олардың бір данасьш жасап шығаруға, өндіруге 
белгшеген багаға көбейтеді.

Ү йымдарда тапсырманы жеке адам орыпдаған, яғни операция 
немесе енім өндіру басынан аяғына дейін бір жүмысшының неме- 
се қьізметкердің қолынан өтетін жағдайда мүндай эдісті колдану



ыңғайлы болып табылады. Кесімді еңбекақы жұмысш ылар мен 
қызметкерлердің бригада бойынша істеген жұмысьш а төленетін 
жагдайда жоғарыда аталған алгашқы құжаттарға әр жұмысш ы 
мен қызметкердің жұмыс істеген уакыты, мамандық дэрежесі, 
бригада болып әндірген өнімі мен істеген жұмысының көлемі, 
саны және олардың бір данасын жасауға, өндіруге белгіленген 
багасы көрсетіліп жазылады. Ж алпы бригада бойынш а өндіріл- 
ген өнімдер мен істелген жұмысының саны мен көлемін, олардың 
бір данасын өндіріп шыгаруга (жасап шығаруга, орындауға) 
белгіленген бағаға көбейту арқылы сол бригада мүш елерінің 
енбекақысы есептеліп шыгарылады. Бригаданың жалпы табысы 
ондагы жұмысш ылар мен кызметкерлердің арасында олардың 
мамандық дэрежесіне және жұмыс істеген уақытына сэй- 
кес бөлінеді, Ол үшін алдымен барлық бригада мүш елерінің 
жұмысқа қатысқан уақыты (ай, күн, сагат) табылады. Содан 
соң жұмысш ылар мен қызметкерлердің мамандык дэреж есіне 
сәйкес тариф бойынша бір сагатқа белгіленген еңбекақы мөлшері 
олардың жұмыс істеген сағаггарының санына көбсйтіледі. 
Осынын нэтижесінде бригада муш елерінің эрқайсысының 
тариф бойынш а есептелетін еңбекақысының жалпы сомасы 
табьшады А іғаш қы  құжаттар бойынша есептелген бригада 
мүшелеріне тиісті еңбекақы сомасының жоғарыда көрсетілген 
тариф бойынша есептелген еңбекақының жалпы сомаларының 
қосындысына катынасы қосымш а табыс коэффициенті болып 
табылады Осыдан кейін тариф бойынша жұмысш ылар мен 
қызметкерлердің эркайсысына есептелген еңбекақы сомасы осы 
коэффициентке көбейтілш , эр жұмысшынын немесе кызмет- 
кердің орындаган жұмысы мен ондірген өнім іш ң саны мен оның 
мамандық дэреж есіне байланысты еңбекакысы табылады.

М ысалы: құрамында алты жұмысшы жұмыс істейтін бригада- 
ның сәуір айында өндірген өнімі мен істеген жұмысьша тиісті 
еңбекақы қоры 62669 теңге 60 тиынды құрайды делік. Бұл жагдай- 
да осы бригададагы эрбір жұмысшының еңбекақы мөлшері 
олардың мамандык дәрежесі мен жұмыс ютеген уақытына сәйкес 
былайша есептелш  шыгарылады.
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1 2 3 4(2x3) 5 6*/4*) 6(4x5)
1 А 1 175 1 76 308 26.1 8838.Н
2 Аліат аев Б. 2 160 2 06 329.6 26.1 8602.06

3 Әбдірахмалов Ж. 3 165 2.35 187 75 26.1 10120 3

4 Бакгыбаев С 4 154 2.64 406 56 26 I 10611 2
5 Щмашев М. 5 150 2,93 439,5 261 11471,0
6 Тілесов Ж 6 164 3.23 529.72 26.1 13825 7

Жиыны 968 2401,13 62669.6

Қосымша табыс коэффиценті бұл мысалымызда 26 (жиырма 
алты) теңге 10 (он) тиынга тең болып отыр (яғни 6 бағана/ 
4 багана немесе 62669 тенге 60 тиын бөлінген 2401 теңге 13 тиын 
*= 26 теңге 10 тиын)

Егеркәсторындардаөшмөндірудіңтапсырмасынартығымен 
орындағаны? жүмыс істеу барысында ақау жібермегені, кұрделі 
де киын жұмысты атқарганы жэне тағы басқалар үшін сыйакы 
берілетін болса, онда ол сома бригаданың жұмысшылары 
мен кызметкерлерінщ арасында олардын кесімді еңбекакы 
сомасьіна үйлесімді (пропорционадцы) түрде бөлінеді, Кейбір 
жүмысшылар мен қызметкерлер бір айдың ішінде бірнеше 
бригаданың қүрамында жұмыс атқаруы мүмкін. Мүндай 
жағдайда эрбір жұмысшы өзінің істеген жұмысы туралы мәлі- 
мет жазады. Осы деректі мэлімет негізінде сол жұмысшының 
немесе қызметкердің есепті айдагы еңбекақысы есептеліп 
шыгарылады. Жоғарыда жалпы көрсетілген бригадаиың 
табысын жұмысшылар мен кызметкерлердін арасында олардың 
жұмыс Істеген уақыты мен олардың мамандық дэрежесіне 
қарай бөлу әдісі, бригада мүшесінщ барлыгын бірдей адал 
ниетпен жұмыс істеуге ынталандырмайды Соған байланысты 
соңгы кезде еңбекақы сомасын бригада мүшелерінің арасында



олардың еңбекке қатысу коэффициентіне қарай бөлу эдісі 
кеңінен қолданылуда. Ол үшін бригададағы ж ұмы сш ы лар мен 
қы зметкерлердің әрбір мүш елеріне ай сайын олардың еңбекке 
қатысу коэффициентін анықтайды. Ж үмысты ж ақсы  істеген, 
еңбек оншділігін арттырған жүмысш ылар мен кы зметкерлерге 
жоғарылату коэффициенті беріледі де, ал еңбек тэртібі мен 
техникалық қауіпсіздік ережесін бүзғаны үш ін ж эне қүрал- 
саймандарға немқүрайлы қарағаны және тағы  басқа кемш іліктері 
үш інтөм ендету  коэффициенті беріледі. Ж үмыстағы  ж етістіктері 
мен ж іберілген кемш іліктерінін әрқайсысына байланысты  
үйы мдарда эр түрлі төмендету жэне жогарылату коэффициенті 
қарастырылады. Кәсіпорындардагы  жүмысш ылар мен қызмет- 
керлерге негізгі деп аталатын кесімдіжэне м ерзімді еңбекақыдан 
басқа эр түрлі қосымш а еңбекақы болып табылатын бір жолгы 
сыйақылар ж эне ж әрдемақылар төленуі мүмкін.

*

12.8. Қосымша еңбекақы есебі

Мейрам күнінің алдындагы ңысңартылган ясүмыс уацы- 
тына еңбекақьі есептеу жэне оны төлеу

Халық шаруашылығы салаларындағы үйымдарда мейрам 
күнінің алдындағы жүмыс куні бір сағатқа қысқартылады. Бүл 
күні жұмыс істеген жұмысшы-кызметкерлердің еңбекакылары 
былайша төленеді. Үйымдарда еңбекақының кесімді турі бел- 
гіленген жұмысшылар мен кызметкерлерге өндіріп шығарган 
өнімдері мен детальдарының, сондай-ақ атқарған кызметінің са- 
ны мен көлеміне байланысты белгіленген мөлшерде гана еңбекақы 
есептеліп төленеді. Ал кэсіпорындарда еңбекақыньщ мерзімді түрі 
бойынша еңбекақы есептеліп, төленіп жүрген жұмысшылар мен 
қызметкерлерге бұл, яғни қысқартылған жұмыс күні үш ін толық 
жұмыс күніне белгіленген мөлшердегідей еңбекақы төленуі тиіс.

Жасөспіртдерге еңбекақы толеу
Кәсіпорындарда аптасьша алты күн жұмыс күні, бір күн 

демалыс күні болып белгіленген жағдайда осы ұйымда жұмыс 
істейтін 16-18 жас аралығындагы жасеспірімдерге белгіленген
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жұмыс күннің ұзакггығы 6 сағагган, 15-16 жас аралығындагы 
жасөспірімдерге 4 сагаггган аспауы керек. Егер кэсіпорын 
аптасына 5 күн жүмыс істеп 2 күн демалатын жағдайында жұмыс 
күннің ұзакгығы 16-18 жас аралығындағы жасөспірімдер үшін 
7 сагагган, 15-16 жас аралығындагы жас өспірімдер үшін 5 сағаттан 
аспауы керек. Белгіленген заңдарга сәйкес жоғарыда айтылган 
жұмыс істейтін жэне еңбегі үшін еңбекакының мерзімді түрі 
белгіленген жасөснірімдерге қысқартылған жұмыс кұндері үшін 
толыкжұмыс күнінің енбекақысы төленеді. Ал істеген жұмыстары, 
өндірген өнімдері үшін, сондай-ақ аткарған қызметтерінің саны 
мен колеміне қарай еңбекақының кесімді түрі бойынша еңбекақы 
алатын жасөспірімдерге қысқартылган жұмыс сағаттары үш ін 
белгіленген тариф тік мөлшсрге қосымш а еңбекақы төленеді.

Жас сәбилі аналардыц демалуы ж те балаиы тамац- 
тандыруы үіиін берілетш үзіліс уацытына толенетін төлем

Еліміздегі заңға кәсіпорындар мен ұйымдарда жұмыс істейтін 
жэне қызмет атқаратьш жұмысшылар мен қызмепсерлердің 
арасында бір жасқа толмаған жас сәбилі (балалы) аналарға 
демалуы жэне жас сәбиді тамақгандыруы үшін жұмыс уақытының 
барысында ұзақтыгы 30 минуттан кем болмайтын үзіліс беріледі. 
Ж оғарыда айтылған осы үзілістердің арасы үш сағаттан сирек 
болмауы тиіс. Ұйымдагы жас сәбшіі аналарға демалуы ж эне жас 
сәбиді тамақтандыруы үшін бершетін үзіліс уақыттары жұмыс 
уақытының құрамына кіреді жэне олардын үзілісте болған, жұмыс 
істемеген мерзімі үшін орташа еңбекақылары бойынша еңбекақы 
толенеді.

Мемлекеттік, ңогамдық міндеттер мен жүмыстарды 
аткарган уақытңа толенетіп толем

Үйымдарда жұмысшылар мен қыз м еткер л ерге жұмыс 
уақыты кезінде олардың атқарған немесе орындаған мемлекеттік 
қогамдық жұмыстары мен тапсырмалары үшін орташа еңбекақы 
мөлшерінде төлем төленеді. Ягни мұндай себептермен жұмыста 
болмаған уақытына еңбекақы төлеу ушін алдымен жұмысшылар 
мең қызметкерлердің орташа еңбекақы мөлщері аныкталады. 
Басқаша айтатың болсақ бұндай мемлекеттік, қогамдық жұмыс- 
тар мен тапсырмаяарды атқарган немесе орыңдаған уақытгары



үшін жүмысшылар мен қызметкерлердің орташа еңбекақысы 
сақгалады. Мемлекеттік, қоғамдық жүмыстарға жүмысшылар 
мен қызметкерлердің атқарған немесе орындаған төмендегідей 
жүмыстары жатады:

• Соттың мәжілісіне куэ ретінде қатысу;
• Мемлекеттік жэне қоғамдық үйымдардың конфе- 

ренцияларына, пленумдарына, съездеріне қатысу;
• Әскери комиссариаттың шақыруына бару
• жэне тағы басқа жүмыстар.
Түнгіуаңытта істеген немесе атцарган жүмыстары үшін 

толенетін толем
Кәсіпорындарда кешкі сагат 22.00-ден ертеңгі, яғни таңгы 

6.00. сагатка дейін істеуге белгіленген жүмыс уақыты түнгі 
уакытта істелген (атқарылған) жүмыс уақыты болып есептеледі. 
Ж үмысшылар мен қызметкерлерге бүл уақыт аралығында жүмыс 
істегені үшін көтеріңкі мөлшерде, ягни қосымш а еңбекақы 
төленеді, Еңбскақының кесімді түрі белгіленген үйымдарда, 
өнеркэсіп орындарында жүмыс істейтін жүмысшылар мен 
қызметкерлерге түнгі уақыттагы атқарған кызметінің, істеген 
жүмысының әрбір сагатына жүмысшының мамандық дэрежесі 
бойынша тарифте белгіленген еңбекақысыкың 25% (пайызы) 
мөлшерінде қосымш а төлем төленеді. Ал тоқыма тігу, жіп иіру 
жэне нан пісіру өнеркэсібінде тарифте белгіленген еңбекақы 
сомасьшьщ 50% (пайызы) мөлшерінде қосымша төлем төленеді. 
Өнеркэсіптік үйымдарда мерзімді еңбекақы алатын жүмысшылар 
мен қызметкерлердің түнгі уақытта жүмыс істеген уақытының 
әрбір сағатына тариф бойьшша белгіленген бір сагаттық 
еңбекақының 20% (пайызы) мөлшерінде қосымша төлем төленеді. 
Халық шаруашылығьшың басқа салаларында жүмыс істейтін 
жүмысшылар мен қызметкерлерге түкгі уақыттағы жүмысына 
төленетін қосымша төлем, яғни қосымша еңбекақы мөлшері түнгі 
уақыттағы жүмыс істеген әрбір сагаты үшін мынадай тәртіппен 
есептеліп толенеді:

Түнгі жүмыс уақыты бір сағатқа қысқартылған үйымдарда 
жүмысшылар мен қызметкерлерге төленетін еңбекақы үжымдық 
шартта қаралған көлемде, бірақ заңда қаралған мәлш ерден кем

314 ♦ Бухгадтеряік есеп теориясы және негіздері



12-тирау. Ецбек және ецбекаңы есебі ♦ 315

емес мөлшерде төленеді.
Мерзімді еңбекақы алазын жұмысшыларға жеті сағатіық 

жүмыс күнінде түнде істеген әрбір сағатына сағагітық тарифтщ 
7/6 бәлігінен, ал алты сағаітық жүмыс күнінде түнде істеген әр- 
бір саіапгына сагатгык тарифтін 6/5 бөлігшен кем емес мөлшерде 
қосымша еңбекакы төленеді,

Біреудің орнына жүмыс істегені (атңарганы) үшін 
толенетін еңбекақы

Біреудің орньша уақытша аткарған қызмет деп өндіріс 
қажетіне немесе басқару міндетіне сәйкес уақытша жүмыста жоқ 
адамның орнына окың кызметін немесе жүмысын басқа адамның 
атқаруык айтадьь Уақытша жүмыста жоқ адамньщ жүмысын 
немесе кызметін атқаруды басқа жүмысшыға немесе қызметкерге 
жүктеу үшін кэсіпорын зкімшілігінің бүйрығы шығарылуы тиіс. 
Бгер уақытша жүмыста жоқ адамның орнына тағайыңдалган 
қызметкер уакытша жүмыста жоқ адамның штагга қарастырылған 
орынбасары болып табылса немесе уақытша оның орнына 
жүмысты атқару мерзімі 12 күннен артық уақытқа созылмаса, он- 
да бүл жагдайда біреудің орнына уақытша қызметті атқарганы үшін 
ешқандай қосымша енбекақы гөленбейді. Егер уақытша жұмыста 
жоқ адамньщ жүмысын аткарушы штатта қарастырылған орынба- 
сары оолып табылмаса немесе уақытша жүмысты атқару мерзімі 
12 күннен артық уақытқа созьшса, онда уақытша біреудің кызме- 
тін атқарушы қызметкерлерге өзінің еңбекакысыпа қосымша өзінің 
енбекақысымен уақытша жүмыста жоқ адамның еңбекақысының 
арасындағы айырмашылық сомасы мөлшерінде косымша телем 
төленеді. Бос орындагы қызмет пен міндетті атқарушы етіп та- 
ғайындау уақытша біреудің қызметін атқару емес ол жүмысшылар 
мен кызметкерлердің басқа жүмысқа ауысуы болып есептеледі де, 
ол жүмысшыға немесе қызметкерге міндетін атқарып жүрген, ягни 
бос жүмыс орнының қызметіне белгшенген еңбекақы мөлшерінде 
төлем төлснеді.

Жүмыстыларга өзіне берілген разрядтан томеп та- 
рифтелген жүмысты атқаргапы үшін төленетін толем

Кәсіпорындарда кесімді еңбекақы алатын жүмысшылар 
үйым басшысыыың өкіміне сәйкес өзше берілген разрядтан



(мамандык дәрежесінен) төмен тарифтелген жұмысты атқарған
жагдайда, егер олар белгіленген өнім әндіру мөлшерін 
(нормасын) орындаған уақытта төмең дәрежелі (разрядты) 
жұмысшыга белгіленген тариф бойынша есептелетін еңбекақы 
жэне соған қосымша осы тарифпен сол жұмысшыньщ өзінің 
мамандық дәрежесіне белгшенген тариф бойынша алуға тиісті 
еңбекақысының арасындағы айырмашьшық сомасы төленеді.

Мысалы: бесінші разрядты жұмысшы үшІнші разрядты 
жұмысшыға белгіленген жүмысты атқарған болса, онда оған үшін- 
ші разрядты жүмысшыға төленуғе тиісті еңбекақы және қосымша 
үшінші разрядты жүмысшы мен бесінші разрядты жүмысшының 
еңбекақыларыньщ арасындагы айырмашьшық сомасы төленедІ.

Жұмысшылар мен қызметкерлердің қан тапсырган куніне, 
ягпи донорлық міпдетті атқарган күнте толенетін толем

Кәсіпорындарда жүмысшылар мен қызметкерлер қан тапсыр- 
ган, ягни донорлык қызмет атқарган күні жүмыстан босатылуға 
тиіс, Қан тапсырган жұмысшылар мен қызметкерлердің калауа 
бойынша оларға бұл күннен басқа тагы қосымша бір жұмыс 
күні демалыс ретінде пайдалануға беріледі. Жүмысшылар мен 
қызметкерлер бұл күнді, яғни демалуға тиісті күннің кезекті еңбек 
демалысына да қосып алуына болады. Қан тапсырғаны үшін 
жұмысшылар мен қызметкерлердің жұмыста болмайтын жоғарыда 
айтылған бұл екі күніне еңбекақы орташа еңбекақы мөлшерінде 
төленеді.

Жүмысшылар мен қьиметкерлерге жүмыстың тоқтап 
қалган уақытына төленетін толем

Үйымдарда жұмысшылар мен қызметкерлерге олардың 
кінәсінен жұмыстың тоқтап қалған уақытына еңбекақы
төленбейді. Егер жұмыстың тоқтап қалуына жұмысшылар мен 
кызметкерлердің ешкандай кінәсі немесе жазығы болмаса, еңбек- 
ақы тарифтің 5 0% (пайызы) мөлшеріңде төленеді. Жұмыстыңтоқтал 
калуына байланысты кэсіпорын жұмысшылар мен қызметкерлерді 
басқа жұмыска уақытша ауыстыруы мүмкін, Егер жұмыстың 
тоқтап калғаң уақытында жұмысшылар мен қызметкерлер
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кәсіпорын экімшіліп үсынган басқа жұмысты орындаудан бас тар- 
татын болса, яғни берілген жұмысты орындамайтын болса, онда ол 
уақыт үшін жүмысшылар мен қызметкерлерге ешқаңдай еңбекақы
төленбейді.

Өнім өндіру барысында кездесетін ацау үшін төленетін
төлем

Акау деп өнім өндіру барысьшда саласы жағынан белгіленген 
стандартқа сәйкес келмейтін немесе арнаулы мақсатқа сол 
дайыіщалған күиінде тікелей пайдалануға жарамсыз болып, тек 
кана гүзеткеннен, жөіщегеннен кейін, яғни белгілі бір шығын 
шығарылған жағдайда ғана паңталанатын бүңымдарды, бөлшектер- 
ді айтады. Өндірілген өнімдер, орындалған жүмыстар үйымдағы 
жүмысшылар мен қызметкерлердің кінэсінен толығымен жарам- 
сыз болып табылатын болса, ягни ол өнімдер акау болып табылса, 
онда бұл өнімді өндіргені, жүмысты орындаганы үшін жүмыс- 
шылар мен кызметкерлерге еңбекакы төленбейді, Егер өндірілген 
өнімдер немесе дайындалган бүйымдар жартылай жарамсыз 
(ақау) болып табьшса, ол кезде өнімді өндірген жү'мысшыларға 
төленетш еңбекақы мөлшерін, кәсіпорыннын экімшілігі өнімнің 
жарамдылық пайызына байланысгы аныктап белгілейді. Мүндай 
жағдайда төленетін еңбекақы мөлшері тарнф бойынша осы өнімді 
өндіру үшін белгіленген еңбекакының 50% (пайызынан), ягни 
жарпгысынан аспауы керек. Бүл төленетін төлем осы жүмысқа 
молшерленген уақытқа гана есептеліп төленеді. Кэсіпорындарда 
жүмысшьшардың салақтыгынаң болган бүзылған өнімдердің, 
заггардың күны олардың еңбекакыларынаң үсталуы тиіс. Бірақ 
бүл үсталуға тиісті соманың мөлшері сол жүмысшьшың орташа 
еңбекақысының 2/3 (үшген екі бөлігі) мөлшерінен аспауы 
керек, Ал материалдарды, өніадерді әдейі қастандықпен бүзған 
жағдайда келтірілген зиянның сомасы заңда қаралған мөлшерде 
жүмысшының еңбекақысынан үсталады. Еігер кэсіпорындарда 
ендірілген өнімдер жүмысшылар мен қызметкерлердің кінәсінсіз 
толық ақау қатарына жатқызылапгын болса, онда бүндай өнімдер 
үшін ол өнімді әвдіріп шығарған, дайындагап жүмысшылар мен 
қызметкерлерге тариф бойынша белгіленген еңбекақысыньщ



2/3 (уштен екі бөлігі) мөлшерінде еңбекақы төленеді Өндіріліп 
шығарған өиімдердің, дайындалған бұйымдардың ақау болуы ол 
өнімдерді өндіру үшін пайдаланылған материалдардың сапасы- 
ның нашарлыгынан немесе олардың жарамсыздығьшың себебінен 
болса немесе жұмысшылар мен қызметкерлердің кінәсінсіз болған 
ақау, өнімді немесе жұмысты ұйымның техникалық бақылау 
органдары кабылдаганнан кейін белгілі болса, онда ол өнімдерді 
өндіріп шыгарған, дайындаган жұмысшылар мен қызметкерлерге 
еңбекақы толық тарифтік, яғни жарамды өнімдерге төленетін 
мөлшерде төленеді.

Жүмысшылар меп қызметкерлердің мерзІмнен тыс уа- 
қытта орындаган жумыстарынау атқаратып қызметтеріне 
төлепетт төлем

Халық шаруашылык салаларында нақтылы жұмыс уақыты 
белгіленген кәсіпорындарда жүмысшылар мен кызметкерлердің 
бекітілген (белгіленген) уақыгган езге уакыгга істеген жүмыс- 
тары, атқарган қызметтері мерзімнен тыс уақытга істелген 
жүмысы болып саналады. Белгіленген жүмыс уақыгынан өзге, 
яғни мерзімнен тыс уақытта жұмыс істеу кэсшорын экімшопгшін 
бұйрыгымең гана жүргізіледі. Мерзімнен тыс уакытга істелетін 
жұмысқа бір жасқатолмаған баласы бар жас сәбшп аналарды, жүкті 
(екіқабат) әйелдерді қатыстыруга болмайды, Ал бір жас пен сегіз 
жас аралығында баласы бар аналар мұндай уақыттағы жұмыстар- 
ға тек қана өздерінің келісімімен катыстырылады. Жұмысшылар 
мен қызметкерлердін мерзімнен тыс уақытта жұмыс істеген еңбегі 
тек қана ақшалай түрде төленеді. Кэсшорындарда еңбекақының 
мерзім,ді түрі белгшснген жұмысшылар мен кызметкерлерге 
мерзімнен тыс уақьпта істеген жұмыстың алғашқы екі сағатьша 
өзіне белгіленген тарифтік еңбекақының 1,5 (бір жарым) есе, ал 
одан кейінп сагапгтарына 2 (екі) есе мөлшерінде еңбекақы есепте- 
ліл, төленеді Үйымдарда кесімді енбекакы алатын жұмысшылар 
мен қызметкерлер мерзімнен тыс уақыгга істеген жұмыстарьшың 
алгашқы екі сагатына сол уақытта атқарган жұмысына тиісті 
еңбекақының 50% (пайызы), ал одан кейінгі сагаттарына 100%
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(пайызы) мөлшершде қосымша еңбекақы алады.
Жүмысшылар меп қызметкерлерге демалыс және мейрам 

күлдерінде істелген жүмыстарына, атқарган қызметтеріне 
еңбекақы төлеу

ҚР-ныд еңбек туралы заңына сәйкес кэсіпорындарда демалыс 
кундері жүмысшылар мен қызметкерлердщ жұмыс істеуіне рүқсат 
етілмейді. Бірақ та кейбір төтенше жағдайларда ұйымдагы кейінге 
қалдыруға, кешіктіруге болмайтын жумыстың пайда болуына 
байланысты бүл күндерде де жумысшылар мен қызметкерлердщ 
жүмыс істеуіне гура келеді. Егер де кэсіпорьшдардагы жүмыо 
шылар мен қызметкерлер демалыс күні жүмыс атқарса. оған келесі 
екі апта ішінде жүмыс күні есебінен демалыс берілуге тиісті. 
¥йылшың бүл уақыт аралығында (келесі екі аггга ішінде) демалыс 
беруге мүмкшшшігі немесе жағдайы болмаса, жүмысшылар 
мен қызметкерлерге демалыс күні жүмыс істеген еңбегі үшін 
мерзімді еңбекақы алатындарға сол күнгі жүмыс істеген әрбір 
сагатьша тарифте белгілекген бір сағаттық еңбекақысьшың 
2 (екі) есесі, ал кесімді еңбекақы алатындарга сол күнгі өндірген 
өнімдері мен істеген жүмыстарының сандары мен көлемше 
байланысты тариф бойынша төленуге тиісті еңбекақыньщ 
2 (екі) есесі мөлшерінде еңбекакы төленеді. Кәсіпорындарда мей- 
рам күні жүмыс істегеніүшін мерзімдіжэне кесімді еңбекақы алапгын 
жүмысшылар мен қызметкерлерге сол күнге өндірген өнімдері мен 
істеген жүмыогарының санына, көлеміне немесе жүмыс істеген 
сагаттарьша тариф бойынша төленуге тиісті еңбекакысы көтеріңкі 
молшерде, яғни екі еселеніп төленеді. Мейрам күні ісгеген жүмыс- 
тары мен атқарган кызметтері ушін ақшалай еңбекақы тәлемінің 
орныиа сол жүмыс істеген жүмысшъшар мен қызметкерлердщ 
келісімімен, яғни олардың ризашылыгымен басқа жүмыс күні 
есебінен демалыс беруге де болады. Ал мейрам күні кезекшшік 
қызметін атқарган жүмысшылар мен қызметкерлерге басқа жүмыс 
күні есебінек демалыс беріледі.

Жұмысшылар мен қызметкерлердіц жұмысқа амалсыздан 
шықпай қалган уақытына еңбекақы толеу тәртібі

Үйымдарда жүмыстан заңсыз босатылып, бүрьінғы жүмысқа 
қайта орналасқан жұмысшылар мен кызметкерлерге сот орган-



дарының шешімімен жұмыстан босатылған күинен бастап 
үш айға дейінгі жүмыска шықпай калған уакытына орташа 
еңбекақысы мөлш ерінде төлем төлеңеді. Басқа ж ұмы ска келісім- 
сіз ауыстырылып (өзінің істеп жүрген жүмысынан төмен дәрежелі 
жұмысқа немесе тағы  басқа) кейіннен бүрынгы ж үмы сы на қайта 
келгірілген ж ұмысш ылар мен қызметкерлерге (еңбектщ  таласын 
карайтын тиісті органдардың немесе заң органдарыныц шешімі 
бойынш а) бүрынғы еңбекақысы мен басқа ж үмы сқа ауысқанда 
төмен дәреж еяі ж ү м ы сш  агқарганы ушіи алған еңбекақысының 
арасындағы айырма сомасы төленеді. Бірак мүндай төлемдердің 
төленетін уақыты уш ай мерзімнен аспауы керек.

¥йымдардагы жүмысіиылар мен қызметкерлердің ец- 
бекке уакытша жарамсыздыгыпа ж?ие сыркиттангап жапүя 
мушелерінің кут т і үшін оларга берілетт уақытқа жэрдемакы 
төлеу

Қазақстаи Республикасыны н заңына сэйкес қайтыс болған 
жүмысш ы-қызметкерлерді жерлеуге арналган элеуметтік көмек 
занда белгіленген мөлшерде жергілікті бюджет қаражаты есебінен 
төленеді. «Азаматтардын еңбекке уақытша жарамсыздығы» 
туралы  заң негізінде 24 жаска голмаган сыркат баланы күту үшін 
енбекке жарамсыздык паракшасы оны күтімге алу қажет болатын 
уақытқа дейін беріледі, алайда оның үзактығы 10 (он) кунтізбелік 
(календарьлық) күннен аспауы қажег Егер бала 10 күн ара- 
лыгында сырқатынан айықпаса жэне әрі қарай күтімді қажет 
ететін болса, онда ата-анасының біреуіне немесе кү іетін  адамға 
еңбекке уақытша жарамсыздығы тураііы аныктама беріледі. 
Баланы ауруханада емдеген уақытта дэрігердің қорытындысы 
бойынш а күтім кажет деп есептелген болса, енбекке уақытша 
жарамсыздык парақшасы ата-анасының біреуш е немесе оны  
күтетін адамға беріледі. 3 (үш) жасқа толмаған ауырған баланың 
ата-анасының біреуіне немесе күтетін адамга еңбекке уақытша 
жарамсыздык парақшасы бойынша баланын ауырган күндерінің 
бэрш е жәрдемақы тагайындаладьт Сондай-ақ ж үмысш ылар мен 
кызметкерлерге ауырган жанүя мүш есін күтімғе алган уақытына
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да дэрігердщ еңбекке уақытша жарамсыздық парақшасы бойын- 
ша зақда каралған мөлшерде жэрдемакы төленеді БІрақ бұл 
жоғарыда айтылған төлемдердің барлығы Ғеспубликалық бюджет 
туралы заңда белгіленген айлык есепті көрссткіштің он еселенген 
мөлшерінен аспауы тиіс, Жүмыс істейгін ¥лы Отан соғысының 
ардагерлеріне және оларға теңестірілгең жеке түлгаларға еңбекке 
уақытша жарамсыздыгы бойынша жэрдемақы олардың айлық 
орташа еңбекақысының 100% (пайызы) молшершде төленеді.

Кезекті демалыста немесс қосымша демалыста болған 
уакытында жұмысшылар мен қызметкерлер ауырып қалса, олар- 
дың ауырып қалган уақыты на жәрдемақы толенбейді. Егер еңбекке 
уақытша жарамсыздығы еңбек демалысы күні аакталғаннан 
кейііше жалгаскан болса ол үшш берілетін жәрдемақы дэрігердщ 
парақшасы бойынша жүмысшы немесе кызметкердің жүмысқа 
қосылатын күнінен бастап онда көрсетілген мерзімге төленеді. 
Бүл жагдайда да жәрдемақы айлық есептік көрсеткіштің он еселігі 
шамасынан аспауы қажет.

Жүмыс істейтін әйелдерге жүктілігіне жэне балалы болуына 
байланысты еңбекке уақытша жарамсыздық паракшасы (куәлігі) 
бойынша төленілепн төлем 126 күнтізбелік (календарьлық) 
күнге, ал ядролык қарудың салдарьшан апат аймақ болып 
ессіггелетін елді мекекдерде түратын әйелдсрге 170 (184 егер 
қандайда бір қиыншылық, ауыр хал болған жағдайда) күнтізбе- 
лік (календарьлык) күнге беріледі. Бүл жагдайда берілетін 
жэрдемақы ай сайын айлық есептік корсеткішгің он еселенген 
мөлшерінен артык болмауы тиіс.

Жұмысшылар мен қызметкерлердщ кәсіпорында жүмыс істеу 
немесе қызмет атқару барысында мертігуі, сондай-ақ кэсіптік 
сырқат алуына байланысты еңбекке уақытша жарамсыздығы 
бойынша жәрдемақыны жүмыс беруші жүмысшының жүмысқа 
жарамсыздыгы басталған күннен жүмысқа қайта оралган, ягни 
сауыққан уақытына дейін толейді немесе ондай жүмысшылар 
мен қызметкерлерге мүгедектік тобы белгіленеді. Бүл жағдайдада 
жәрдемақы айлық есептік көрсеткіштің он есе мөлшерінен артық 
болмауы тиіс.
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Жалпы үйымдарда әлеуметтік қамсыздандыру бойынша 
жүмыста мертіккен (жарақат алған) жұмысшылар мен қыз- 
меткерлерге, жүкті немесе балалы болған әйелдерге тағы да басқа 
завда қаралган жагдайывда жәрдемақы мелшері үздіксіз еңбек 
стажының ұзақгығына қарамастан есептеліп төленеді. Ал басқа 
жағдайларда жүмысшылар мен қызметкерлерге еңбекке уакытша 
жарамсыздыкка жәрдемақы төлеу олардың үздіксіз еңбек стажына 
сәйкес мынадай ереже бойынша есептеледі

• үздіксіз еңбек стажы 5 жылға жетпейтін жүмысшы 
қызметкерлерге: орташа еңбекакысының 60% мөлшерінде;

• үздіксіз еңбек стажы 5 жылдан артық, ал бірақ 8 жылдан 
кем жұмысшы қызметкерлерге: орташа еңбек ақысьшьщ 
80% мөлшерінде;

• ал үздіксіз еңбек стажы 8 жылдан артық жүмысшы 
қызметкерлерге: орташа еңбек ақысьшьщ 100%
мөлшерінде.

Барлық кэсіпорындарда еңбекке уақытша жарамсыздығы 
бойынща жұмысқа келмеген жүмысшылар мен қызметкерлер 
бұл белгіленген уақыт аяқталғаннан кейін жұмысқа шыққан күні 
еңбекке уақытша жарамсыздығы туралы дәрігерлік парақшасын 
ұйымның тністі бөліміне (эдетте бухгалтерияға) тапсыруы тиіс. 
Осыдан кейін бұл паракшаның тиісті жерлері толтырылып, ол 
жұмысшылар мен қызметкерлерге жэрдемакы есептеледі.

Кэсіпорыңдарда еңбекке уақытша жарамсыздыққа жәрдемақы 
мына жагдайларда төленбейді:

• өзіне берілген жэне басқа да міндеттерді атқарудан бас 
тартып өз денсаулыгына зиян кешірген, сондай-ак өтірік 
ауырган жұмысшылар мен қызметкерлерге. Егер осындай 
жағдай бойынша бұрын жэрдемақы төленіп қойған болса 
онда сот шешімімең жәрдемақы қайтарылуы тиіс;

• еңбекке уақытша жарамсыздығы жұмысшылар мен қыз- 
меткерлердің шіімдік ішіп мас болуы салдарынан болса;

• еңбекке уақьітша жарамсыздығы қылмыс істеу салдарьшан 
болган жагдайдағы зақымдануынан болса;

• өз бетінше емделген жұмысшы қызметкерлерғе.
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Бұл жоғарыда айтылган жәрдемақылардың барлыгы да кэсіп- 
орындағы жұмысшылар мен қызметкерлердің еңбекақы қорының 
құрамына кірпзшмейді.

12.9. Орташа еңбекакыны есептеу тәртібь

Ұйымдарда жұмысшылар мен қызметкерлерге төленетін 
кейбір төлемдердің мөлшері олардың өткен уакыттағы алған 
еңбека қысының орташа мөлшеріне байланысты есептеледі. 
Орташа еңбекақының сомасына байланысты есептелетін мұндай
төлемдерге мыналар жатады:

“ М емлекеттік немесе қогамдық міндеттерді атқарған уакыты 
үшін төленетін төлем.

• Қызметтік іссапарда болған уақытқа төленетін енбекақы.
• Жас сэбилі аналарға демалу және баланы тамақтандыру 

үшін берілетін үзіліске төленетін тәлем.
• Жас өспірімдердщ қысқартылган еңбек уақытына төленетін 

төлем.
• Өндірістен қол үзіп немесе қол үзбей оқитын жүмысшылар 

мен қыз м еткерл ерге емтихан тапсыратын уақыттагы 
(сессия уақытында) жүмыста болмаған уақыттарына тә- 
ленетін төлем,

• Амалсыздан жүмысқа шықпаған уақытқа төленетін тәлем.
• Ауыл шаруашылық жүмыстарына (егін жинау, мал азыгын 

дайындау жэне тагы баскалар) қатысқан уақыттары үшш 
жүмысшылар мен қызметкерлерге төленетін тәлем.

• Жүмысшылар мен қызметкерлерге еңбек демалысы немесе 
пайдаланбаған еңбек демалысы үшін төленетін төлем.

■ Зейнетақы, табыс салығы жэне жылдық жүмыс нәтижесі 
бойынша сыйақы есептеу жэне тағы басқалары.

Үйымдар жүмысщылар мен кызметкерлерге орташа еңбек- 
ақыны есептегенде оньщ қай мерзімге есептелу керек екендігін 
белгілеуі керек. Осы күнгі қолданылатын заңдарга сәйкес орташа 
еңбекақы мынадай уақыттарга (мерзімдерге) есепггеледі:



• жұмысшылар мен қызметкерлерге зейнетақы есептеу үшін 
зейнеткерлік демалысқа шығар алдындагы соңғы он жыл 
ішіндегі кез келген бес жылдың орташа еңбекакысы;

• жұмысшылар мен қызметкерлерге жыл сайынгьі еңбек де- 
малысьша баратьш уақытъша немесе жұмыстан босатылаіын 
жэне пайдаланбаған демалысы үшін, сондай-ақ балалы 
болган кездегі эйелдерге берілетін демалыс үшін, амалсыздан 
жұмысқа шықпай қалғаны үішн, еңбекке уақьггша жарам- 
сыздыққа жәрдемақы төлеу үшш жэне тагы да басқа 
жагдайларда соңгы он екі айдың орташа еңбекақысы алынуға 
тиіс, Ьгер бұл жоғарыда айтьшған төлемдерді есепгеу 
барысьшда жұмысшьшар мее қызметкерлер он еш ай жұмыс 
істемеген жағдайда, онда орташа еңбекақыны есептеуге 
дейінгі толык істеген уақыты алынады. Еңбек демалысына 
төленетін төлемдерді есептеу барысында демалысқа барар 
алдындыгы он екі айдың енбекақысы жартылай сақгалган, 
(ауырған күні, ауырған адамга қараған уакыты. оқу 
орындарында оқитын студенттерге берілген демалыс жэне та- 
ғы басқалар) уақыттары алынып тасталады. Осы жоғарыда 
айгыжандарды есептеу кезінде толық бір айда қалмаған 
жағдайда демалыс үшІн төленезш соманы сол демалысқа 
барар алдындагы жұмыс істеген күндерге алған еңбекакы 
сомасын жұмыс істеғен күндерінің саньгаа бөліп есептейді

Кәсіпорындарда жүмысшьшар мен қызметкерлерге жыл 
сайынгы берілетзн демалысы немесе пайдаланбаган демалысына 
төленетін төлемдерді есептеу үшін орташа еңбекақыны есепте- 
генде төлеу жүйелеріне қарамастан төленген төлемдердің мына 
түрлері алынады:

• Негізп еңбекакы жэне оған қосымша төленген үстемелер 
(демалыс күні істегені үшш қосымша төлем, мейрам күні 
істеген жұмысы үшін қосымша төлемі, өзінің кызметтеріне 
жатпайтын қызметті атқарганы үшін төленепн төлемдерден 
басқа).

■ Кэсіпорындарда тұрақты қолданылатын сыйлық беруге 
сәйкес еңбекақы корына жэне сондай-ақ материалдық 
сыйақы қорынан берілетін сыйақы.
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• Жыл бойы істеген жүмысьшьщ қорытындысы бойынша 
берілетін сыйақы, яғни он үшінші айлық (эр айға бөлініп 
қосылады).

• Қосымша еңбекақы (жұмыстан босатыларда берілетін 
жәрдемақы, әскери жиында болған уақьггка төленетін 
төлемдерден баска).

Кэсіпорындарда жүмысшьшар мен қызметкерлерге орташа 
еңбекақыны есептегенде мьша төлемдер есепке алынбайды:

• Еңбекакы қорынан басқа қаржы көздерінен төленген 
төлемдер (өнертапқыштыққа, тағы басқалар).

• Есепке альшатын 12 (он екі) айдан бүрынғы уақытқа тиісті 
төлемдер.

• Жүмысшының міндетіне жатпайтын жүмыстарды 
орындаганы үшін төленген төлем.

Кэсшорындарда жүмысшылар мен қызметкерлердің ке- 
зекті еңбек демалысына немесе пайдаланбаған демалысына 
төлем төлеу үшін, сол демалысқа барар алдындағы 12 айдың 
енбекақыларының косындысын 12-ге бөліп, орташ а еңбекақыны 
табамыз. Бүл табылған соманы эр жылдын кунтізбелік күндерінің 
санын (мейрам күндерінен басқа) 12-ғе бөлу аркылы табылатын 
коэффициентке (29.75) бөлу арқылы еңбек демалысының 
бір күніне тиісті төлем сомасының мөлшерін аныктаймыз. 
Еңбек демалысының күндерінің санына байланысты бір күнге 
тиісті төлем мөлшері демалыс күнше көбейтіліп, жалпы сома 
анықталады. Егер жүмысшылар мен қызметкерлер есеп айы- 
рысу кезеңіндс, ягни демалысқа барар алдында 12 (он екі) ай 
бойы еңбекақы алмаган жағдайда, мысалы: баланы күту үшін 
еңбекақы сақталмайтын демалыста болганда, оның эр жылғы 
енбек демалысы үшін төленетін төлемді есептеу үшін осы мезгіл 
алдындығы 12 (он екі) айдың орташа еңбекақысы алынады.

■ш і  а  Еңбекақыдаы үсталатын жэне 
I  - *  А ІІ* шегерілетін сомалар есебі

Осы күнгі қолданылып жүрген ережелерге сәйкес жүмысшы- 
лар мен қызметкерлердің еңбекақысынан тек занда қаралған 
ұсталымдарды ғана үстап қа,дуға болады. Жүмысшылар мен



қызметкерлердің еңбекақысынан кэсіпорынның бухгалтериясы 
(есеп бөлімі) арқылы ұсталуға болатын (сомаларға) ұсталымдарға 
мыналар жатқызылады;

• Жинақталатын зейнетақы қорына аударылатын сома 
(жұмысшылар мен қызметкерлерге есептелген еңбекакы 
сомасының 10% мөлшерінде).

• Табыс салыгы (белгіленген заңдарға сәйкес).
• Заң, сот органдарынын ужім қагазы бойынша ұсталатын 

ұсталымдар (алимент, айыппұл жэне тағы да басқалар).
• Несиеге сатып алган тауарлары, заттар үшш жұмысшылар 

мен кызметкерлердщ міндетгемесі бойынша белгіленген 
сомалар.

• Әр түрлі жарналар (жүмысшылар мен қызметкерлердщ 
жазбаша өтшіші бойынша кәсіподак комитетіне, ұйымдарга, 
партияларға, тагы баскаларға) төленетін төлемдер.

• Дербестік сақгандыру шартына сэйкес жұмысшылар мен 
кызметкерлердің жазбаша өтшшн бойынша жеке басын, 
жанұя мүшелерін жэне мүжін жэне тағы басқаларды 
сақгандыруға байланысты жарна аудару.

• Жұмысшылар мен қызметкерлердің енбекақысы есебінен 
бершген аванс пен артық төленген төлемдер сомасы.

• Жеке меншік үй салуына банктен алынатын ұзақ мерзімді 
несиені өтеу үшін ұсталатын ұсталымдар.

• Жұмысшылар мен қызметкерлердің жазбаша отініші 
бойынша өзі жұмыс істейтін шарүашылық субъекпсінің 
қарамагындағы, яғни меншігіндеғі үйде тұрғаны үшін 
пэтерақы мен тұрмыстық қызмет ушін тшіенетін төлемдер 
және сол шаруашылық субъектісінің қарамағындағы мек- 
теп-ке дейінгі балалар мекемесіне (балабақшаға) балала- 
рының барғаны үшін төленетін төлемдер.

• Үйымга келтірілген зиянды өтеу үшін ұсталатын 
ұсталымдар.

Бұл аиггылгандардан баска жұмысшылар мен қызметкерлердщ 
еңбекақыларынан өздерінің жазбаша өтініштері бойынша жи- 
нақ кассаларына салатьш салымдары және тағы да басқалар 
ұсталады.

326 ♦ Бухгалтерлік есеп теориясы жэне негіздері
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Еңбекақыныц талдамалық 12.11. (аналитикалық) және топтамалық 
(синтетикалық) есебі

Кәсіпорындардағы жүмысшылар мен қызметкерлердің бәріне 
жэне олардың эркайсысына бір айға төленуге тиісті еңбекақыньщ 
жалпы сомасьш табу үшін алғашқы күжаттар бойынша өндірілген 
өнімдер мен істелген жүмыстарға жэне қосымша төлемдер мен 
косымша еңбекақыларына қоса төленетін жалпы соманы анықгап 
одан үсталуға тиісті сомаларды алъш тастау керек. Жүмысшылар 
мен қызметкерлердің табысын, оның шіінде табыстан ұсталатын 
ұсгалымдарды жэне оларга теленуге тиісті еңбекақы сомаларын 
жинақтап, қорытындьшауға арналған қүжапы есеп айырысу 
төлеу тізімдемесі деп атайды. ¥йымдарда бұл тізімдеме эрбір 
цехтар, бөлімшелср бойынша толтырылады. Еңбекақы жөнінде 
есеп айырысу төлеу тізімдемесі эрбір жұмысшы мен қызмсткер 
бойынша есептелген еңбекақымен басқа да төлем сомаларын жэне 
одан ұсталынған ұсталым сомаларын жинактаушы қүжат болып 
табылады. Бүл тізімдемеде жүмысшы-қызметкерлердің аты- 
жөні, табельдік нөмірі, оларға есептелінген негізгі жэне қосымша 
енбекақылары мен одан үсталынатын үсталымдардьщ түрлері 
бойынша сомалары жэне сол айдың басы мен соңындагы кәсіп- 
орынның жүмысшылар мен қызметкерлерге немеее жүмысшылар 
мен қызметкерлердің кэсіпорынга қарыз сомалары көрсетіледі. 
Жүмысшьшарменқызметкерлеросыесепайырысутөлеутізімдемесі 
бойынша үйымның кассасынан өзіне тиісті еңбекақыны алып, 
қол қояды. Бүл тізімдеме бойынша біріншіден жүмысшы немесе 
қызмегкерлермен еңбекақы жайында есеп айырысу жүргізілсе, 
екіншіден бүл тізімдеме еңбекақы бойынша есеп айырысудын 
талдамалық есебі болып табьшады, ал үшіншіден осы тізімдеме 
арқылы жүмысшылар мен қызметкерлерге олардың еңбегіне қарай 
еңбекақыларыи төлейді. Кейбір үйымдарда есеп айырысу-төлеу 
тізімдемесІ мен дербес шоттың орнына есеп айырысу тізімдемесі 
гана толтырылып жүргізіледі Бүл есеп айырысу тізімдемесі жур- 
нал түрінде жасалып, негізгі жэне қосымша бетгерден іүрады.
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Негізгі бетінде жұмысшылар мен қызметкерлерге есептелген
негізгі жзне қосымша еңбекақылары мен жэрдемақыларының 
сомасы жэне олардан ұсталатын ұсталымдары есептеуге керекті 
мэлімеггері (лауазымды тұлғаның жалақысы, белгіленген 
мамандык дәрежесіне сэйкес тарифтік еңбекақысьі, туған жылы, 
отбасы жагдайы, балаларыныд жэне қарауындагы адамдардың 
саны ұсталынатын жэне шегерілетін сомалардың мөлшері, қай 
уақытқа дейін демалатыны жэне тағы да басқалар) көрсетіледі. 
Тізімдеменщ косымша беттерінің саны бұл журналдың қандай 
мерзімге (айга, тоқсанга, жарты жылга, жылға) ашылгандығына 
байланысты болады. Бұл тізімдеменщ титулдық бетінде жұ- 
мысшылар мен қызметкерлерге төленген және депотенттелген 
еңбекақы сомалары жазылады. Тізімдемені толтыру барысында 
оның ең соңгы бетіне жиынтық сомалары жазылады. Бұл жогарыда 
аталган құжаттарды толтырганда жазылган сомалардың ал- 
дымен жұмысшылар мен қызметкерлерге еңбекакы есептегенде 
толтырылатын алғашқы құжаттарда көрсетілген сомаларына 
сэйкестігін тексеру қажет. Бұі тізімдеме бойынша жұмысшылар 
мен қызметкерлерге есептелген еңбекақы сомаларының одан 
ұсталынатын ұсталымдарды және қолдарына берілүге тиісті 
сомалардың дұрыстығын анықтау үшін тізімдеменің тік және 
көлденең жақтарының жиынтық сомалары арифметикалық 
жолмен тексерілуі тиіс. Кэсіпорындарда жү.мысшылар мен 
қызметкерлердщ еңбекақы бойынша есеп айырысу есебі 681-ші 
«Қызметкерлермен еңбекақы бойынша есеп айырысу» деп ата- 
латын синтетикалык, пассивті шотта есептеліп жүргізіледі. Бүл 
шот бойынша деректер мен ақпараггар үлгілі түрі №10 жэне 
№10-1 журнал-ордерлерінде көрсетіледі. Жұмысшылар мен 
қызметкерлерге жұмыс істегендері, қызмет атқаргандары және 
өнім өндіргендері үшін есептеліп төленетін еңбекақы өндіріс 
шығындарының бір элементі ретінде еңбекп пайдалану бағытына 
қарай шығындарды есептейтін белгілі бір шотқа оның ішінде 
тиісті өндірістік өнімге апарылуы керек. Сонымен қатар бұл 
туралы еңбек коры жайлы тиісті орындарга есеп берілуі қажет. 
Сондықтан да рапорттар мен өнімдерді өндіру тізімдемелері, 
табельдер жэне тагы да басқа алгашкы құжаттар негізшде эр цех 
болімше бойынша есептелген еңбекақы олардың түрлері жэне
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қызметкерлердін санаттары (категориялары) бойыншатопталады.
Бұл топтау журпал-ордерлердіи үлгілі түрі №3 және №4 өңдеу 
кестелерінде жүргізіледі, ол кестенің сол жағында дебиттелінетін 
шоттар нөмірлері, ал оң жағында жүмысшы-қызметкерлерінің 
мамандык дәрежелеріне сәйкес оларга есептелген еңбекақы 
сомалары түрлері бойынша бөлініп жазылады Үйымдарда 
жұмысшылар мен қызметкерлерге есептелетін еңбекақы сомасы 
бөлу (тарату) тізімдемесінің негізінде шығындар есептелетін 
шоггарга былайша жазылады:

Д-т: «Тауарларды (жүмыстарды) сату бойынша шығындар» 
шоты;

«Жалпы әкімшілік шығындар» шоты;
«Негізгі өндірістегі жұмысшылардың еңбекақысы» шоты, 

«Көмекші өндірістегі жұмысшылардың еңбекақысы» шоттарының 
тиістісі;

К-т: «Қызметкерлермен ецбекақы бойынша есеп айырысу» 
шоты.

811 -шоттың дебитше маркетинг бөлім інің баска да тауарларды 
сатумен айналысатын жұмысшы-қызметкерлердің еңбекақысы 
жазылады.

821-шоттың дебитше ұйымдагы экімшілік басқару қыз- 
меткерлердің еңбекакысы жазылады

902-шоггың дебигіне негізгі ендірісте жұмыс істейтін 
жұмысшы қызметкерлердің мерзімді жэне кесімді сңбекакылары 
жазылады Кесімді еңбекақы алғашқы құжагтар негізінде 
өндіріліп шығарылган өнімдердщ өзіпдік құньша қосымша, 
мерзімді еңбекақы шыгындары барлық ендірілген өнімдерге 
үйлесімді (пропорционалды) бөлінш, қосылады.

922-шоггың дебитіне көмекші өндіріс жүмысшы-қыз- 
меткерлерінің істеген жүмыстары мен атқарған кызметтеріне 
есептелген еңбекақы сомалары жазылады

932-шоттың дебитіне цехгың экімшшік басқару жэне басқа да 
жүмысшьшардьпі еңбекақылары жазылады ,

Кэсіпорындар мен үйымдарда жүмысшьшар мен қыз- 
меткерлерге есептелген еңбекақыдан салықтар мен үсталымдар, 
жарналар есептелгенде:



Д-т: «Қызметкерлермен еңбекакы бойыңша есеп айырысу» 
шоты.

К-т: «Зейнетақымен қамтамасыз ету корьімен есеп айырысу» 
шоты;

«Бюджетпен басқадай салықгар немесе алымдар бойьшша 
есеп айырысу» және тағы да басқа шотгар түріндегі бухгалтерлік 
жазуы жазылады,

Сонымен қатар жұмысшылар мен қызметкерлерге еңбекақы 
төленгенде:

Д-т: «Қ>ізметкерлермен еңбекақы бойынша есеп айырысу» 
шоты.

К-т: «Акшалар» шоты гүрінде,
Ал есептеліп бірак, уақьггысында тарапгылмаганда және тагы 

да басқа жагдайларда:
Д-т: «Қызметкерлермеи еңбекақы бойынша есеп айырысу» 

шоты
К-т: «Өзге де алашақ борыштар» шоты түріндегі бухгалтерлік 

жазу жазылады.
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Жумысшыляр мен қызмеікерлерге еңбекакы есептегенде 
бухгалтерлік есепшоттары бойыишя жүргіэілетіи операциялар

№
Операциялар

мазмүиы
Дебигге- 
летіы Ш0Г

Кредитте- 
летін шот

1 2 3 4
Жүмысшылар мен қьгмсткерлеріе еңбекакы, |
сыйақы жэпе басқа да төлемдер есептслінді
- негізгі өндіріс жұмысшыларына,
- косалкы өндіріс жұмысшыларына, 902 681
- ідсхтын хызметкерлеріне; 922 681

1. - кэсторынның басқару апиараты 932 681
кызмсі керлеріне:

- мархетияг бөлімінің, баскд да тауарларды 821 681
(кызметгерді, жумыстарды) сатумен
айналысатьщ жұмыскерлерге;

811 681
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1 2 3 4

2.

Жұмысшыларга кезекгі демалыс акысьш 
ссептсу (егер демалыс акысын толеуге рсзерв 
кң?ылган болса):
— дсмалыс акысынан есептелген әлеумелтік 

салық сомасы

685

685

681

635

3.
Жұмысшылар мси қызмегкерлерге есеп- 
тсліен енбекахыдан зейнетақы қорына 
ұсталынатын сомага;

68 і 686

4.
Жеке тұлғаларға есептелген снбеқакыдан 
ұсталатын табыс салығы сомасына

68 і 639

5.
Жүмысшылардын еңбекакысынан сот 
органдарыңыншешьмшссәйксс орындалал ын 
күжат бойьзнша устдиған сомаі а

681 687

6.
Жұмысшылардың еңбскақысынан олардың 
ессп беруі бойынша ұсталатын сомаларына

681 333

7,
Бүлінгеи материалдық-іфідылықтардын ор- 
нын тол гыру максатымен жүмысшылардың 
еңбекакысынан үсталагын сомша

681 333

8
Жұмысшылардын едбскақысьгнан олардык 
алдыңгы уақыт>арда алган карыздары үшш 
үсталатын сомаларға

681 333

9.
Есепгелген, бірак белпленген мерзімдс 
таратылмаган еңбекақы (алушының
келмеуше байланыстьі)

681. 682 687

10
Жүтысшылар мен қызмеікерлерге кассадан 
төленген енбекақы, сыйакы, жэрдемакы 
жзне зейнетақы сомасына

681 451

]]

Лауазымдьі гүлга болып саналаггын жүмыс- 
шылар мсн қызмсткерлергс есептелген го- 
лемдер (баскарма гексеру комиссиясынын, 
бакьиау кецесшщ жэне тағы баска мүшс- 
леріле)

821 682

і
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Соңы
1 2 3 4

12
Лауазьшлы гулғаларга есепгелпен еңбек- 
ақыдан ұсталгац табыс салығьі сомасы

682 639

13
Лауазьшды тулі аларга ссептелген еңбекакы 
сомасы кассадан гөленді

682 451

14
Жұмысшылардыц алдағы уақыггардаіы 

демалыс акылары үшш есептелген резерв 

сомасына

903, 913,
923, 821

685

15 Есептелген әлеуметгік салык сомасы
821, 902, 
922, 932

635
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1 •1-іарау МБНШШТІ к л п и т л л д ы н
ЕСЕБІ

13.1. Капитал т>ралы түсінік

Қазақстан Республикасының заңына сәйкес кәсіпорындар 
031НЩ қурылуы барысында, яғни шаруашылық қызметпен 
айналысу үшін белгілі бір мөлшерде мүліктерге ие болуы тиіс. 
Осы жоғарыда аталған мүліктердің ақшалай өлшемге айнал- 
дырылғандағы жиынтығы үйымның меншікті капиталы болып 
саналады. Кэсіпорын алғашқы қүрылған кезде оның капиталы 
Қазақстан Республикасы заңында қаралган мөлшерден кем 
болмауы тиіс және де ол сол ұйымньщ қүрылтайшьшарының, 
акционерлерінің ақшалай, заттай жэне басқадай түрде қогамға 
қосқан үлестерІнен қүралады. Бүл сома, яғни кәсіпорынның 
капиталы осы үйымның қызметі барысында тапқан таза табысы 
жэне басқа да көздерден, тегін түскен мүліктер мен ақшалай 
қаржылар есебшен өсіп отырады.

Жалпы кәсіпорынның есебін жүргізу барысында жұмыс істеп 
түрған, қызмет атқарушы яғни қолданыстағы капиталы және 
оның құрамы мен қүрьшымы бухгалтерлік баланстың активінде 
көрсетілсе, ол капиталдьщ каржьшандыру көздері баланстың 
пассившде көрсетшеді.

Кэсіпорын мүлкінің қүра.иы
Ұйымның барлық мүлкі (қызмет атқарушы капиталы) 

айналыстак тыс жэне айналыстағы активтер болып екіге бөлінеді. 
Мүлисгерді қызмет атқару мерзіміпе карай ш егЬгі (айналымнан 
тыс) актиетер» жэне «айналътдагы активтер» деп екіге бөледі.

Ыегізгі (айналымнан тыс) активтер негізгі құралдардан, 
маггериалдық емес активтерден, қаржылық (үзақ мерзімді) 
инвеспщиялардан, аяқталмаған қүрылыстан қүралады. Жалпы
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айналымнан тью активтер кәсіпорынның материалдьіқ-техника- 
лык базасын жасауға жэнс дамытуға арналады,

Ал айналымдағы активтер кэсіпорынның қыімет атқаруы 
барысында пайда табуға негізделеді. Соған сэйкес олардьщ 
қатарына ақша каражаттары, қысқа мерзімдік қаржылық салым- 
дар, тауарлык-материалдық қорлар, дебиторлық борыштар жэне 
басқа да активтер жатады,

Кәсжорып мүліктеріпщ (капшпалһінъщ) щралу көздері
Кәсіпорын мүлкі оның негізгі құралдары мен айналымдағы 

каржыларьшың қүнынан құралады. Ұйымның меншнсгі 
каішталыньщ көздері болып мыналар саналады

• жаргылыц кститал; . •
• резервтік капитал; ,
• бөлінбеген паиоа.
Кэсіпорындар өздерінщ қызмег атқаруы барысында меншікгі 

қаржыларынан басқа қарыз қаражаттарында пайдаланады, Ал 
олардың қатарына кысқа жэне ұзақ мерзімді несиелер. қарыздар, 
алынган аванстар жэне басқа да кредиторлық борыштар жатады.

Жаргьшық қор меншік иесінің (кэсіпорынның) жарғысында 
қаралған кызметтерш қамтамасыз ету үшін инвестициядык 
қаржылардың сомасы бодып табылады.

Меншік иесіиің тиісті құқығымен жауапкершілігше карай 
ұйымның жарғылық қоры мынадай тұрлерге бөлінеді:

Кәсторындардыц (тачъщ серіктестік, сешм серіктестігі, 
жауапкершілігі шектеулі серіктестік, цосыліша жауапкершілігі 
бар серіктестік, жабықжәне ашъщ акционерлік цогам) жаргылъщ 
капиталы.

Өндірістік кооператш мүшелертщ мүлік жарналары 
(үлестері).

Жаргылық қор мөлшері ұйымның жарғысында жэне басқа да 
кұрылтайшылық құжаттарында белпленген, үкімепгпң атқарушы
органдарыңда тіркелуі керек. Оның мөлшері құрылтайшылық 
құжаттарга тиюті өзгерістер енпзшгеннен кейш ғана өзгеруі 
мүмкш



Қосымша төленген капитал -  коғамның өзінің акцияларын 
олардыц атаулы (номиналдық) қүиынан артық бағаға саггкан 
жағдайда пайда болган құн айырмашылығынан туындайды.

Қосъшша төленбеген капитал — кәсіпорыняың өзінің 
меншігіңдегі негізы құралдары мен инвестицияларын қайта 
бағалаган уақыттағы олардың құныньщ өскен сомасынан және 
тагы да басқа жағдайлардан туындайды.

Резеретік (сақтың, сақтаулы) капитал -  келешекге 
(алдагы уақыттарда) болуы мүмкін зияндармен шығындардың 
(ысыраптардың) орнын толтыруга арнальш кэсіпорынның өзінің 
таза пайдасынан (табысынан) боліиген меншіктік капиталының 
бір бөлігі. Резервтік (сақтық, сақтаулы) капиталдыц мөлшері мен 
құрылу тэртібі Қазақстан Республикасының заңдары мен ұйым- 
ньщ (қоғамның) жарғысында каралады (көрсетіледі).

Боліпбегеп паида (табыс) -  кәсіпорынның жалпы кірісінен 
(пайдасьшан) барлық жүмсалған шығындарды (бюджетке төленген 
салық сомаларың, кірістен (пайдадан) басқадай бағыттарға 
пайдаланған сомаларын шегеріп тастағандағы қалған бөлігі болып 
табылады.

13.2. Жаргылық капиталдың есебі

Кэсіпорынның жаргылык капиталының мөлшері, сол 
ұйымның шығарған акцияларының түрлері, (жэй жэне 
артықшылығы бар) акциялардың сандары, сондай-ақ бір ак- 
цияның атаулы (номиналдық) қүнына сэйкес акционерлік 
қоғамның, серіктестіктердің, ондірістік кооперативтердің жалпы 
жиналысында бекІтіледі. Жалпы кез-келген үйымның жарғысы 
тиісті мемлекеттік органдарда (Әділет министрлігі) тіркеуден 
өткізілуі тиіс. Қандайда болмасын қоғамның акциясын сатып 
алатын мүшесі ол акцияларды коғамға немесе үшінші түлғаға 
сапгуга үсыныс жасауына қүқы бар.

Кәсіпорындарда жарғылық капиталдың есебі «Жарғылық 
қор» бөлімінщ:

• «Жай акциялар»;
• «.АртыцшылыЕы бар акциялар»;
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•  «Салымдар мен жарлалар»
деп аталатың бөлімше шоітарында есептеледі.
Акішонерлердің акцияға жазылған сомасьша жарғылық кор- 

ды құрғанда, сондай-ақ қосымша эмиссия жасау арқылы жаргылық 
кор мөлшерін өсіргенде немесе акциялардың аггаулы (номиналдық) 
кұньш есіргенде жаргьыык қордың өскен сомасьша:

Д-т: «Төленбеген капитал» шоты;
К-т: «Жай акциялар» немесе
«Артыкшылығы бар акциялар» шоты түрінде бухгалтерлік 

жазу жазьшады.
Егер үлес қосушылар мен акционерлер қоғамға өз ұлесін 

ақшалай түрде салған жагдайда:
Д-т: «Ақшалар» шоты;
К-т: «Төленбеген капитал» шоты туріндегі екі жақты жазуы

жазылады.
Бұл жағдайда еліміздегі бас шоттар кестесіне сәйкес:
■ «Ел ішіндегі валюталык шоттардағы ақшалар»;
• «Шетелдердегі валюталық шоггардағы ақшалар»;
• «Есеп айырысу шотындағьі ақшалар»;
• «Кассадағы ұлттық валюта түріндеғі акшалар»;
• «Кассадағы шетелдік валюта түріндегі ақшалар» 
деп аталагын шоттарының тиістілері дебиттелінеді.
Ал егер үлес қосушылар мен акционерлер қоғамға өз үлесін 

«Материалдық емес активтер», «Негізгі құралдар», «Материалдық 
құндылықтар» және тағы да басқа түрде салатын болса:

Д-т: «Материалдық емес активтер»;
«Негізгі құралдар»;
«Материалдық құңдылықтар» және тшы да басқа шоттар-

дың тиістілері,
К-т: «Төленбеген капитал» деп аталатын шот түріңде 

бухгалтерлік жазу жазылады.
Сондай-ақ серіктестіктердің (акционерлік қогамнан басқадай) 

қогамдық жарғылық қорға қосқан үлестері мен жарналарының 
сомасына:

Д-т: «Материалдық емес активтер»;
2 2 -3 /4 3



«Непзгі құралдар»;
«Материалдық құндылықгар»;
«Ақшалар» және тағы да баска шоттардың тиістісі.
К-т: «Салымдар мен жарналар» шоты түрінде бухгалтерлік 

жазу жазылуға тиіс.
«Қайтарьшьш альшган капитал» деп аталатын шот акдионер- 

лік қоғамның акционерлерден сатып алган акцияларының есебін 
жүргізу үшін арналған. Бүл жагдайда кәсшорын акционерлерден 
оз акцишларын сатып алған уақытында бухгалтерлік есепге:

Д-т: «Қайтарылып алынған капитал» шоты;
К-т: «Ақшалар» шоты түрінде екі жақты жазу жазылады.
Егер акционерлік қоғам өз акцияларын айналымнан алып 

тастаган уақытта, айналымнан алынған акцияның күнына:
Д-т: «Қарапайым акциялар» немесе
«Артықшылығы бар акішялар» шоттарының тиістісі,
К-т: «Қайтарьшып алынган кашітал» шоты түрінде бухгалтер- 

лік жазу жазылады.
Осы айтылғандармен катар кәсіпорындарда «Қосымша 

төленген капитал» деп аталатын шотга қогамныц вз акцияларын 
атаулы (номиналдық) бағасынан жогары бағамен сат>' барысында 
пайда болган сомалары. ал «Қосымша төленбеген капитал» деп 
аталатын шотта ақшаның құнсыздануына жэне тағы да басқа 
жагдайларга байланысты ұйымның «негізгі қү.ралдарын», ин- 
вестицияларын, сондай-ақ басқа да активтерін қаш а бағалау 
нәтижесінде пайдаболган капиталдың өсу сомалары есептелінеді. 
Жоғарыда айтылып өткендей когам өз акцияларын номиналдық 
бағасынан жоғары бағамен сатқан уакытында ақшалардың келіп 
түеуіне қарай:

Д-т: «Акшалар» шоты;
К-т: «Қосымша төленген капитал» шоты түрінде бухгалтерлік 

жазу жазылады.
Кәсіиорынның акционерлерден акцияларды олардыц атаулы 

(номиналдық) бағасынан төмен багамен сатып алуынан пайда 
болған айырма сомаға;

Д-т' «Қайтарылып алынған капитал» шоты;
К-т’ «Қосымша теленген капитал» шоты түрінде бухгалтерлік 

жазу жазылады.
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Кәсіпорынның негізгі кұралдарды, инвестидияларды жэне 
басқа да активтерді қаита бағалағаннан альшатын сомаларына;

Д-т «Негізгі құралдар»;
«Материалды құндылықтар»;
«Инвесгициялар» және тағы да басқа шоттардың тшстісі.
К-т; «Негізп құралдарды қайта бағалаганнан алынған қосымша 

төленбеген капитал»;
«Инвестииияларды қайта бағалағаннан алынған қосымша

төленбеген капитал»;
«Басқа да қосымша төлеңбеген капитал» шоттарының 

тиістілері түріндеп бухгалтерлік жазу жазылады.
Сонымен қатар:
• негізгі құралдарды кайта бағалау кезінде өскен тозу 

сомасына;
Д-т: «Негізгі құралдарды қайта багалағаннан алынган қосымша 

төлеибеген капитал» шоты;
К-т: «Негізгі кұралдардын тозуы» шоты турпще;
• негізгі қүралдардыц пайдаланылуына қарай олардың 

қосымша багаланған сомалары жэне ееептен шығарылган 
негізгі қорлардың пайдаланылған мерзімі шіінде бөлінбеген 
табысқа апарылмай қалған қосымша багасының сомасына

Д-т: «Негізп құралдарды кайта багалағаннан алынған қосым- 
ша толенбеген кшитал» шоты,

К-т: «Есепт» жылдың бөлінбеген табысы (жабылмаған зияны)» 
шоты түрінде;

• негізгі құралдардың бұрынғы қайта багалау кезіндегі 
анықгалған қосымша кұны шегінде келесі қайта бағалау 
кезіндегі оның құнының азаю сомасына:

Д-т: «Негізгі құралдарды қайта багалағаннан алынган косымша 
төленбеген капитал» шоты,

К-т: «Негізгі құралдар» шоты гүрінде бухгалтерлік жазулар 
жазылады.

«Инвестицияларды кайта бағалағаннан алынған қосымша 
төленбеген капитал» шоты бойынша шаруашылық субъектінің 
бухі алтерлік есебінде:



• қаржылық инвестицияларды бұрынғы қосымша бағалаганда 
алынган сомасы шегінде инвестициялардың кейінгі кездегі 
кұнының төмендеу сомасына:

Д-т: «Инвестицияларды қайта бағалағаннан алынғаи косымша 
төленбеген капитал» ііюты;

К-т: «Қаржылық инвестициялар» шоты түрінде;
■ қабылданған есеп садсатына қарай есептен шығарылган 

үзақмерзімді қаржылық инвестшщялардьщ бұрынғы қосым- 
ша бағаланған сомасына:

Д-т: «Инвестицияларды кайта бағалағаннан алынған ко- 
сымша төленбеген капитал» шоты;

К-т: «Бөлшбеген табыс (жабылмаған зиян)» немесе «Бағалы 
қағаздарды сатудан алынатын табыс» шоттарының тиістілері 
түрінде жазулар жазылады.
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Кәсіпорындар мен ұйымдардагы жарғылык капитал 
шоты бойыиша жүргізілетін операииялар

№
Операциялар

мазмұиу
Дебитгелеі ін 

шсн
Крсдиттелетін

шот
1 2 3 4

1
Үлес қосушылар мен салымшылардын 
акционерлік когамиыц жарғылық қорына 
қоскан үлесінің сомасы

5П 501, 502

2

Серіктестікгердщ (акционерлік ко- 
гамдардан басқа) жаргылық қорьшын 
косқан пайлар жэне басқадай үлестер 
ссебінен кұрылуы (калыптасуы)

101-106,
121-126,
201-208,
221-224,
421-423,
431,432,

441.451,452

503

3

Серіктестіктердің (акционерлік қо- 
ғамдардан баска) жаргылык қорьшыд 
акдионерлердің шьиъш кстуі себебінен 
азаюы

503

101-106,
121-126,
201-208,
221-224,
421-423,
431,432,

441,451,452
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Жапгасы
1 2 3 4

4
Кэсиюрынның өзінщ акцияларының ай« 
на-іымиаи шыгарылгаңдарыныц кұнына 501, 502 521

5

С ер ікте сті шердің (акцио и ерл ер ден 
баска) қогамиын жаргылық қорына 
коскан пайлары және басқадай үлестерз 
кайгарылды

503 431,432, 441, 
451,452

6

Үлес косушылар меи қүрылтайшы- 
лардың жэне баска да салымшылардың 
акиионерлік қогам жарғылық корына 
қосуга тшсті карыалары

511 501, 502

7

Жаргылық қорга шетелдік валюта түрінде 
косуіа тиісті карыадардың он курстық 
(багамдық) айырмашы.іыққа байланысты 
осуі

511 725

8

Жаргылык корға шетелдік валюта іүріндс 
қосға тиісті қарыздардын терзс курстық 
(бағамдық) айырмашылыкка байланысты 
кемуі

844 511

9
Үлес қосушылар мен күрылгайшылардын 
жәнс салымшылардың акшалай түрде 
қоскан үлес сомаларының келіп түсуі

431,432, 441, 
451,452

511

10

Үлес косушылар мен қүрылтайшылардьщ 
жэнс салььмшылардьщ ашионерлік 
қогамға маіериалдық емес активтер, 
негізгі қүралдар, матсриадлар, тауарлар 
түрінде косқан үлсстсрінің кіріске 
алыпуы

101-106,
121-126,
201-208,
221-223

511

11
Акнионсрлік когамнын акционерлерден 
сатып алған өзініц акиияларының кұнына 521

431,432, 
441, 451,452

12

Саіыльш альшган акциялардыц сагып
алу жэне атаулы қүнынын арасыцдагы 
айырмашылыгыкьщ сагып алынгаи 
уакзытында корсетілуі:
- егер акциялар өзінін атаулы кұнынан 

төмен багага сатыльш алынса;
- егер акцшшар езшщ атаулы кұнынан 

жоғары бағаға сатылып алынса

521

561

561

521

13
Өзінің атаулы кұнынан жогары баіліга 
сагылган акниялардын айырма сомасы

334, 441, 
451, 452

531
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С пңы
1 2 3 4

14 Негізгі кұралдарды кайта багалауга бай- 
ланысты басі апқы құнынын оеу і 122-126 541

15
Нспзп кұралдарды кайта бағадауға бай- 
ланысты оларға бұрьш ссентеліп жи- 
накталіан тозу құнынын осуі

541 131-134

16
Негізгі кұралдардын паидалануьша қарай 
кайта багалау сомасының аньшалган кө- 
лемдс болінбеген паидаға апарылмаганы.

541 561

17

Инвесторлардың, серіктестисгердің ак- 
тнвтерін кайта баіилаудьщ салларынап 
еншілес немесс тзуелді серіктестіктсрдің 
таза активтеріндсгі үлесінің өзгеруіне 
байланысты бастапқы инвесгиция кұны- 
нын азаюьша

542 141-144

18
Қайга багалаудың нәтижссіңде алынған 
ұзақ мерзімді каржы инвестицияларынын 
бастапқы кұны сомасыпын өсүі

401-403 542

19
Бұрын жұргізілген кайта багалаудьщ 
нәтижесіндс ұзақ мерзімді каржылык 
инвестициялардын бастапкы кұныньщ 
оскеп сомасына багасьшың кемуі.

542 401,402,403

20
Үзақмерзімдіқаржылыкинвестицияларды 
ссептен ишгғарган уакыітагы, олардьщ 
бұрын кайта бага/ханган сомасы

542
561,723 

(8-ші және 
12-ші БЕС 

сәйкес)

13.3. Резервтік капиталдың есебі
Акционерлік қоғамдар мен баска да ұйымдар өздерінің таза 

пайдасы есебінен жоғарыда айтылғандай резервтік капитал 
құрады. Бұл резервтік капигалдьщ мөлшері коғамньщ жарғысында 
белгіленеді. Резервтік капиталдагы жинақгалған сома алдын ала 
болжанбаған (есептелмеген), төтенше жағдайлардан болатын 
шығындарды жабу үшін жүмсалады. Жалпы резервтік капиталдағы 
жинакталатьш сомаларды жұмсау тәртібі акционерлік қоғамның 
жарғысында бекітшеді, Резервтік капиталдьщ жұмсалуына 
байланысты азаюы келесі есепті кезең ішінде қоғамның жарғысын- 
да көрсетшген мөлшерге тең етіп қайта қалыптастыруды кажет 
етеді Кәсіпорындарда резервтж капиталдың есебі «Резервтік 
капитал» бөлімінің:
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«ЗаЦгЧен белгіленгенрезервтік шпитал»,
«Васцадай резервтік капитал» 
деп аталатын шоітарда есептеледі.
Резервтік капигал ұйымньщ таза пайдасы есебінен қалыптасқан 

уақыгга бухгалтерлік есепте:
Д-т; «Ағымдағы жылдың бөлінбеген табысы» шоты;
К-т: «Заңмен белгіленген резервтік кагштал» немесе 
«Басқадай резервтік капитал» деп аталатын шоттар түрінде 

жазу жазылуы тиіс.
Ал кәсіпорынның резервтік ішпиталындағы жинақгалған 

сомасы жұмсалынғанда бухгалтерлік есепте
Д-т: «Заңмен белгіленген резервтік капитал» немесе 
«Басқадай резервтік капитал» шоттарының тиістісі;
К-т: «Бсепті жылдың бөлінбеген табысы (жабылмаған 

зияны)»;
«Өткен жылдардағы бәлінбеген табыс (жабылмаған зиян)»; 
«Артықшылығы бар акциялар бойынша есеп айырысу» 

немесе тагы да басқа шогтардың тиістілері түріңде екі жакты жазу 
жазылады.

Акционерлік қогамдар немесе басқа да үйымдар өздерінің 
тапқан таза пайдасының есебінен эр түрлі бағыггарға байланысты 
қорлар құруына болады. Бұндай багытга құрылған қор сомаларын 
керекгі уақытында жұмсағанңаң кейін кайта қалыптастыру 
кэсіпорьш үшін міндетті болып саналмайды. Ол аталған 
қорлардың есебі «Басқадай резервтік капитал» деп аталатьш шотта 
жүргізіледі.

Кэсілорындар мен ұйымдардағы резервтік капитал 
шоты бойынша жүргізілетін операциялар

№
Операциялар

мазмуны
Дсбіпте-
летін шот

Кредитте- 
летін шот

І 2 3 4

1
Акционерлік коғамның жаргысывда белгі- 
ленген мелшерде резервтік капитал сома- 
сының калыптасүы

561 551

2
Акционерлік қога.мның жарпысында белгі- 
лснген мөлшерден артық резервтік капитал 
еомасынын калыптасүы

561 552
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Жалгасы
1 2 3 4

3

Кэсіиорыіпгыц агымдаш жылла иайда 
таппауына немесе тапқан пайласыныц 
жетіспеуіне байланысты артықшыльньі 
бар акциялар бойынша дивидент телеу 
үшін жүмсалган резервтік капитал сомасы

551,552 621, 622, 687

4
Кәсіпорышшн есеигі кезецдеіі немесе 
алдыцгы (өткен) жыддардаш жабы.лмагаи 
зияндарып жабуга ж.үмсалгаи резервтік 
калитал сомасы

551, 552 561, 562

5
Аіымдағы жылғы зиянды жабуға бағыт- 
талған рсзсрвтік калитал сомасьі 551, 552 561

6
Огкен (алдышы) жьишыц жабылмағап 
зиянын отеуіт баіыіталіан резервтік 
капитал сомасы

551. 552 562

7
Акционерлердін кабылдаған каулысына 
сәйкес резервтік капиталдьщ сомасы 
есебінен субъектінін жаргылық капиталын 
арттыруга бағытталған сома

552 501, 502,503

13.4. Бөлінбеген пайда (жабылмаған зиян) 
есебі

Кэсіпорынның корыгынды табысынан бю дж егк е төле- 
нетін салыктарьш және табыстың есебінен өтелетін баеқадай 
шьігындарды толегеннен калган сомасы есепті жьшдың «бөлінбе- 
ген пайдасы (жабылмағаң зияны)» больщ табылады» Үйымдарда 
«бөлінбеген табыстың (жабьшмаған зиянның)» есебі;

* «Есепті жылдьш бөлшбеген табысы (жабылмаған зияны)»;
■ «Өткен жылдардағы бәлшбеген табысы (жабылмаған 

зиян)» ден аталатын шоттарда жүргізшеді. Бөлінбеген пайда 
көбейгенде (келіп кірістелгенде) «Есепті жылдың бөлін- 
беген табысы (жабылмаған зиян)» шоты кредиттелінеді. 
Ал керісінше бөлінбеген пайданың жұмсалуы немесе осы 
жылгы шеккен зиян «Есепті жылдың бөлінбеген табысы 
(жабышмаган зиян)» шотының дебитіне жазылады.

Мысалы;
• есеп беретін жылғы шарушылық субъектісінің швюкш 

қорытынды зиянының сомасына:
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Д-т: «Есегггі жылдың бөлінбеген кірісі (жабылмаған зиян)»
шөты;

К-т: «Жиынтық кіріс (зшш)» шоты түрінде бухгалтерлік жазу
жазылады.

Үйым өзінің кірісі есебінен резервтік қор құрган уақытта оған 
тиісті сомаға:

Д-т; «Есепті жылдың белінбеген кірісі (жабылмаған зиян)» 
шоты;

К-т: «Заңмен белғіленген резервтік капитал» немесе
«Басқадай резервтік капитал» шоттарының тиістісі түрінде 

бухгалтерлік жазу жазылады.
• Акционерлік қоғамның (кәсіпорынның) акиионерлерге 

(серіктестіктерге) дивиденд ретшде төлейтін немесе төлеген 
сомасьша:

Д-т: «Есепті жьшдың бөлінбегең кірісі (жабылмаған зияк)»
шоты;

К-т «Артықшылығы бар акдиялар бойынша есеп айырысу»;
«Орындалатын жүмыстар мен көрсетілетін қызметтер үшін 

алынған аванс» жэне тагы да баска шоггарының тиютісі түрінде 
бухгалтерлік жазу жазылады.

* Акдионерлерге (серіктестіктерге? қатысушыларға) 
дивидендтерді тәлегеннен қалған есеп беретін жылдың 
бөлінбеген кірісі сомасына:д- т: «Есеіггі жылдың бөлінбеген кірісі (жабылмаған зияны)» 

шоты;
К-т: «Өткен жьшдың бөлінбеғен кірісі (жабылмаған зияны)» 

шоты турінде бухгалтерлік жазу жазылады.
Жалпы акционерлік коғамның немесе кандай да бір кэ- 

сіпорыішың кұрылғаннан бастап жұмсалмаган (бөлінбеген) таза 
пайдасы оның капиталы болыпсаналады. Кез келген кэсіпорынның 
меншікті капиталының жалпы сомасы, яғни барлык активтерінің 
сомаларының қосындысынан міндеттемелері сомаларының 
қосындысын алып тастагандағы қалған сомасы кэсіпорынның 
немссе акционерлік коғамның жаргысында кәрсетілш белгшенген 
жарғылық калиталынын сомасынан кем болмауы тиіс. Егер 
баланс активінің непгто сомасы қоғамның жаргысыңда белгшенген 
жарғьшық қордан кем болған жағдайда ұйымнын қызметінің



рентабельділігінін төмен екендігіи керсетеді. Бұндай жағдайда 
кәсіпорыннын жаргылық корының мөлшері қайта қаралуға тиісті.

Ееепті жылдың соңында барлық кэсіпорындардың бухгал- 
териясында жетінші «кірістер» жэне сегізшшз «шығыстар» деп 
агалатьш болім тотгары «жмынтьщ юріс (зиян)» деп аталатын 
шотпен жабылуы тиіс, яғни бұл шотгарда қалдық қалмайды. 
Жоғарыда аталған жетінші бөлім шоттарын жабу барысында 
бухгалтерлік есепте жетінші «кірістер» деп аталатын бөлім 
шоттары дебиттелінш, «жиынтық кіріс (зиян)» деп аталагын шот 
кредитгеліяеді. Ал еегізінші бөлім шотгарьш жабу барысында 
бухгалтерлік есетгге «жиынтык кіріс (зиян)» деп аталатын шсгг 
дебиттелінш, сегізінші «шыгыстар» деп аталатын бөлім шотгары 
кредиттелінеді. Осы операциялардың қорытьшдысы бойынша 
«жиынтық кіріс (зиян)» деп аталатын шоттьш дебиті мен кре- 
дитіндегі сомалар салыстырылып, егер дебитіпдегі сома артық 
болған жағдайда кэсіпорынның ағымдағы жылы зиян шеккендігі, 
ал кредитгік сома артық болған жағдайда кәсіпорынның ағымдағы 
жылы өзінщ істегсн жұмысының корытындысы бойынша пайда 
тапкандығы болып табылады.

Егер кәсіпорын зиян шексе жылдың аяі ында 
«Есепті жылдың бөлшбеген кірісі (жабылмагаи зияны)» деп 

аггалзтьш шот дебиітелініп,
«Жиынтық кіріс (зиян)» деп аталатын шот кредиттелінеді.
Ал егер кэсіпорын пайда тапқан болса;
«Жиынтық кІріс (зиян)» деп аталатын шот дебиттелініп, 
«Есепті жылдың бөлінбеген табысы (жабылмаған зияны)» 

шоты кредиттелінеді.
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Кэсіпорындар мен кйымдардағы болінбеген пайда 
(жабылмағзн здш ) шоты бойынша жүргіэілетін өперяциялар

№ Оиерациялар
мазмуны

Дебиттс- 
летін шот

Кредитте- 
летін шот

1 2 3 4

1

Кэсіпорынньщ бөлшбеген табысы есебінен 
акционерлік қоғамньщ жаріъгсынла белгі- 
ленген мөпшерде резернпк капкгаіга бөлінген 
сома

561 551



13-тдрау, Меншікті капиталдыц есебі ♦ 347

Соңы
1 2 3 4

2

Кэсіпорыннын бөлінбеген табысы есебінен 
акционерлік қогамнын жарғысьшда 
белгіленген мөлшерден артык резервтіх 
капиталга болніген сома

561 552

3

Кэсіпорьшнын есепті кезеніндегі не- 
месс алдынғы жылдардағы жабылмаған 
зияндарьш жабуға жүмсалған резсрвтік 
капигал сомасы

551, 552 561,562

4
Есепті кезеннін содында кэсіпорынның 
бөлінбеген табысына жаткызылатын газа 
табысы сомасы

571 561

5 Есепті кезеңнің соңында анықталган кэ- 
сіпорыннын шеккен зиян сомасы 561 571

6 Агымдағы жылғы шскксн зиядды жабуга 
багы ггалгаіі резерэтік капитал сомасы 551,552 561

7

Негізгі кұралдардын белгіленген эдісіне 
сэйкес еселтелген амортизадия сомасынын 
хаГгга бағалауға байланысты бөлінбеген 
табыска жаікызылганы.

541 561

81

Өткен жылғы акдионерлерге дивиденд 
төлегеннен қалган бөлінбеген табыс сомасы 
агымдағы жылдын болінбегсн табысьша 
аударылды 561 562

9
Кэсіпорынның өткен (алдьщғы) жылдағы 
жабылмаган зиянып өіеуге бағытгалган 
резсрвтік капитал сомасы

551, 552 562

10
Кэсіпорынньгң ссепті жылы шеккен 
зияныньщ сомасы алдагы кезенде етелуге 
калдырылды

562 561

Н

Кэсіпорынньщ ағымдағы жылда өншдерді 
(тауарларды) сатудан, кызмеперді корсе- 
туден., нсгізгі кұралдарды. материалдык 
емес активгерді, кріды кағаздарды сатудан 
жэне дивңдеңд түрінде алған табыстарьшын 
сомасьша

701, 
721-727, 

862-864, 871
571

12

Кәсіпорынның агымдагы жылда кор- 
сеткен қызметтершің, сондай-ак саткан 
тауарларыньщ, негізгі құралдарының, 
материалдық емес акгпетерінің, кұнды 
қагаздарыньщ өзіндік құнына

571

711-713, 
801, 811, 
821, 831, 
841-845, 
851,871



348 ♦ Бухгштерлік есеп теориясы жәие негіздері

ҚОСЫМШАЛАР

Қазщстан Республгікасы Қаржы мшистрініц 2002 жылгы 
18 қыркуггектегі №438 бүйрыгымеп бекітілген (Қазақстан 
Республикасы Қаржы мишстрініц 2003 жьсігы 21 қазандагы 
№372 буігрыгы псгізтде енгізілген өзгерістермен бірге)

Бухіалтерлік есспшоттарының үлгі-жослары

кодпшры
Ш О Т Т А  Р Д Ы Ң

а м  а а у  ы
1 2

1-бөлім. Айнал ымға түспсйтіп активтер
10 Маіериалдык емес активтер

101 Лицепзиялық келісімдер
102 Багдарчамамен цамтсшасыз ету
ю з ; Патенттер
104 Үйымдастыру> шыгындары
105 Гудвшл
106 Басңа да Шатериаядъщ емес активтер
11 Материаішьік емес активтердің амортазашіясы
111 Лщеизияяъщ келістдердіц амортизаииясы
112 Бвгдардамамек цамтомасыз етудщ амортизациясы
113 Патенттердщ амортизациясы
114 Үйымдастыру шыгындарыньщ амортизациясы
115 Гудвиядің амортизациясы
116 Басқа да материсыдың емес активтердіц амортизациясы
12 Негізгі құрадцар

121 Жер
122 Ғимараттар мен қүрылыс жайлары
123 Машшіалар меи жабдықтар, куш беруші қондыргылар
124 Колік ңұралдары
125 Басқа да негізгі құралдар
126 <4яқталмаган құрылыс
13 Непзгі куралдардың тозуы

131 Ғгшараттар мен қурылыс жайларының тозуы
132 ҺАашииалар мен жабдықтардың. куш беруші қоидыргылардың

тозуы
133 Келік қуралдарының тозуы
134 Басқа да негізгі қ^ралдардыц тозуы



Жаягасы

Косымшалсір ♦3 49

1 2
14 Инвестициялар
141 Еншілес уйымдарж салынган ннвестициялар
142 Тауелді уйымдарга сальшган инвестицаячар
143 Вірлесгп баңьіланатын зацды түлг.аларга салыпган 

инвес т иц иял ар
144 Жылжымайтын муяікке сачынган итестициялар

2-болім, Тауарлы-материалдық қорлар
20 Магериалдар
201 Материалдар жәие шикізаттар
202 Жартылай фабритттар және ңурастырушы щуйымдар,

конструкциялар мен бөлшектер
203 Отындар
204 Ыдыстар мен ыдыстың материалдар
205 Босалңы бөлшектер
206 Басңа да материалдар
207 Қайта оңдеуге берілген материалдар
208 Курылыс материалдары
21 Аяқгалмаган оңдіріс
211 Негізгі өндіріс
212 Өз өндірісіндегі жартылай өнімдер

213 Комекші өидіріс
22 Тауарлар

221 Дайын өнімдер
222 Сатылып алыиган тауарлар
223 Басца да тауарчар

3-бөлім. Дебиторлық берешек және баска да актмвтер

30 Сатып алушылар меи іалсырыс берушілердін берешегі
301 Алынган иіоттар
302 Ачынган вексельдер
303 Сатып алуишлар мен тапсырыс берушілердщ басңа да 

берешегі
31 Күмонді талаптар бойынша резервгер
311 Кумзнді талатпар бойынша резеретер



350 ♦ Бухгалтерлік есеп теориясы жзне негіздері

Жалгасы

1 г

32 Еншілсс (тэуелді ) ұйымдардьщ берешеп
321 Етиыес ұйъшдардыц берешегі
322 Тәуелді ұйымдардың берешегі
323 Вірлесіп баңыланатын заңды тупгалардың береіиегі
33 Өзге де дсбиторлык борыштар

331 Орнын толтыруга жататын қосылган цұн салыгы
332 Есептелген сыйаңыіар
333 Қызметкерлер мен басңа да тұлгалардың берешегі
334 Басқа да дебиторлың борьпитар
34 Аддагы кезең шығыстары
341 Саңтандыру ріъшдарына төленген саңтандыру сыйаңылары
342 Жалгерлік төлем
343 Алдагы кезеңдердің басңа да шыгыидары
35 . Берілген аванстар

351 Тауарлы-материалдың ңұндылыңгпар аяу уъиін берілген аванстар 
Орындаиатын жумыстар мен көрсетічетін ңызметтер ушін

352 берічген аванстар
353 Басқа да берілген аеапстар

4-болім. Қаржы инвестиииялары жзне акшалар

40 Қаржы инвестициялары
401 Ащиялар
402 Облигациялар
403 Басңа да ңаржы инвест и циялары
41 Жолдагы акша
411 Жшдагы аңша
42 Банктердегі аккредитивтердеп, чектердеп. карт-шоттардағы жэяе

басқа шотгардағы ақша
421 Аккредитивтердегі аңиіа
422 Чек кітапшаларындагы ақша
423 Банктердегі басқа да шоттардагы аңша
43 Шетед валюгасышіағы агымдагы, корреспонденгпк шотгардагы

ақша
431 Ел ішіндегі шетел еалютасындагы, корреспонденттік 

шоттардаш ақша
432 Шет елдегі шетел валютасындагы, корреспонденттік

шоттардагы аңиіа



Косымшалар ♦ 351

Жалтсы

1 2
44 Үлтгык валютзда агымдағы, корреспонденттік шогтардаі ы акша 

Үлттың валютада агымОаяы, корреспонденттік иіоттардагы
441 ақша
45 Кассадагы қолда бар акшалар

451 Үлттық валюта түріндегі кассадогы қолда бар ақшалар
452 Шет елдік еалюта турінОегі кассадагы қолда бар ақшалар

5-бөлім. Меншікті капитал
50 Жаргылык капитал

501 Жай акциячар
502 Артықшьиіыгы бар ахцияяар
503 Салымоар мен пайлар
51 Төлеіібегек капитал
511 Төленбеген капитал
52 Қайтарылып алынған каіштал
521 Қаитарылып алынган капитал
53 Қосымша толенген капитал

531 Қосымша төленген капитал
54 Қосымша төленбеген канитал

541 Негізгі құралдарОы қайта багалауга байланысты қосымша 
төленбеген капитал

542 Инеестициялароы қайта багалауга байланысты қосымша
төленбеген капитал

543 Басқа да активтерді қайта багалауга байланысты қосымша
твленбеген капитал

55 Резервтік капитал
551 Заірнен бекітілген резеретік капитал
552 Басқа да резервтгк капитал
56 Бөлінбеіен табыс (жабылмаган зиян)

561 Есепті жыядыц бодінбеген табысы (жавылмаган ішіны)
562 Өткеп жылдардың бөлінвеген табысы (жабылмаган зиян)
57 Жиьштык 'габыс (залал)

571 Жиыптық табыс (залал)
6-бвлім. Міндеттемелер

60 Қарыздар
601 Банктердіц қарьіздары
602 Банктік операцияшрдың жекелеген турлерін жузеге асыратын 

үйъшдардыц қарыздары
603 Басқа ба қарыздар



352 ♦ Бухгалтертк есеп теориясы жәие негізОері

Жалгасы
1 2

61 Алдагы кезеңцердің табыстары
611 Аядагы кезецдердің табыстары
62 Дивидендтер бойынша есеи айырысу

621 Жэй акциялар Оойынша есеп айырысу

622 Артықиіьілыгы бар акциялар бойытиа есеп айырысу

623 Қатысушьиардың (үлес ңосуіиылардыц) табыстары бойынша 
есеп аиырысу

63 Бюджетпеи есептесу
631 Толенетін корпорацияльщ табыс салыгы
632 Кейінге ңалдырылган корпорациялық табыс саяьшл

633 Қосъыган құн салыгы
634 Акі{издер
635 Әлеуметтік салыц
636 Жер салыгы
637 Мүлікке салынатын салық
638 Көлік қүралдарына салыиатын салық

639 Басқа да сшықтар алымдар жэпе бюджетке төленетін 
мшдетгш төлемдер

64 Еншілсс (тоуелді) ұйымдарға крсдиторлық берешек
641 Еншілес ұиымдарга берешек
642 Тэуелді үйымдарга берешек
643 Бірпесіп бақылаиатын заңды тұлгапарга Ьерешек
65 Кепілдіктср мен шартш міндптемелер

651 Кепілдікті міноеттемелер

652 Шартты міндеттемелер
66 Алынған аванетар
661 Тауарш-материалдық қорлармен жабдықтау үшін алынгаи 

аванстар
662 Атқарылатын жүмыстар мен көрсетілетт қызметтер уиіін 

алынган аванстар
663 Басқа да алынган аванстар
67 Жабдықгаушьілармеи жзне мердігерлсрмеи есеп айырысу

671 Толенетін шоттар



Қосьшшалар ♦ 353

Жсшасы

1 2
Баска да креди горлык бсрсшектер жәнс ссеп айырысуV О 

681 Қызметкерлер.шн ец&екақы бойышиа есеп айырысу

682 Лауазымды түпгаларга берешек

683 Жапгерлік м індеттемелер

684 Төленетін сыйақылар

6Х *> Қызметкераердіц еңбек демалысы боиынгиа есептешнгенио./
686 берешек

687 Жинақтаушы зейпетақы қоры бойынша есеп айырысуVIО /
Баска да кредиторлық берешектер

7-балім. Табыстар

70 Нсгізгі кызметген алынаіын табысгар/ V
701 Дийың өнімдерді (тауарларды. жумыстарды, қызметтерді)

сатудан алыиатын тибыстар
71 Сагылған тауарлардың қай гарылуы жэне

сатудан шегерулер, баіадан шсгеру лер
711 Сатылган тауарчароың қаитарылуы
712 Сатудан гиегеру
713 Багадан шегеру

Пегізгі смес кызмсттен алынатын табысгар
72 Материалдық емес активтердіц есептен шыгарылуынан алы-
721 натын табыстар

Негізгі қуралдароың есептен иіыгарылуынан алынатын
722 табыстар
723 Инвестициялардыц, қаржылық инвестициялардың есептеп шь>-

гарылуынан апынатын табыстар
724 Акциялар бойынша дшидендтер және сыиақы туріпдегі
725 табыстар
726 Багамдық (курстық) аиырмашылыцтан алынатын табыс
727 Атқарушы окімет органдарының субсидиялары

Пегізгі емес қызметтен ачыпатын басқа да табыстар
8-болім. Шыгыстар

80 Сагылган дайын «німнш (тауарлардын, жұмыстардын,
кызметтердщ) өзіңдік құны

801 Сатылган дайын әнімніц (тауарлардыц, жумыстардың, қыз-
меттердіц) өзіндік қуны

81 Дайын өнімді (тауарларды. жұмыстарды, қызметгерді)о 1
сату бойынша шығыстар

811 Дайын онтді (тауарпарды, жумыстарды, қызметтерді) сагпуО 1 1
бойынша шыгыстар

23-3/43



354 ♦ Бухгалтерлік есеп теориясы жэне негіздері

Жалгасы

1 2

82 Жалны жэне әкімшшік шыгыстар
821 Жалпы жәпе әкімшілік шыеыстар
83 Сыйақы түршдсп шыгысгар
831 Сыйақы түршдегі іиыгыстар
84 Пепзгі смес кызметгер бойьшша шыгыстар
841 Материалдық емес актиетерді өткізуге башанысты шыгыстар
842 ІІегізгі цүралдардыц істен шыгуына байланысты шыгыстар
843 Мнвестициячардың, қарж ылың инвестициялардыц істеп шы - 

гарылуына байланысты шыгыстар
844 Багамдық (курстық) айырмашылыққа байланысты шыгыстар
845 ІІегпгг емес қышетке байланысты Ьасқа да шыгыстар

85 Коріюрациялыктабыс салыіы бойынша шығыстар
851 Корпораииялық табыс сашгы бойынша шыгыстар
86 Тотениіе жағдайдан жәпе тоқгатылған операциялардан а,тьшган 

табыо (шеккен залалдар)
861 Табигат апатынан бвлган өтелмейтін іалалдар
862 Табигат апатынан аіынган табыс (гиеккен залалдар)
863 Тоқтатылган операциялардан түскен табыстар (шеккен залалдар) 

Төтенше жагбаилардан және тоқтатылгаи операциялардан
864 алышан басқа да табыстар (иісккен залалдар)
87 Басқа ұйымдарға үлестік катыс>дан алынатын табыс (зияні

871 Басқа үйымдарга улестік қатысудан алынатын табыс (зиян)
9-бөлім. Өкдірістік есепшоттары

90 Нсгізп өндіріс
900 Негізгі өндіріс
901 Материалдар
902 Жүмысшылардыц еңбекақысы
903 Ецбекақыдан аударымдар
904 Устеме шыгыстар
91 Озінде өндіршетш жартылай фабрикапар

910 Озгнде өидірілетін жартылаи онімдер (фабрикаттар)
911 Материалдар
912 Жүмысшъглардыц ецбекақысы
913 Еңбекақыдан аударымдар
914 Үстсме шыгыстар



Соңы

Қосымша/шр ♦ 355

92 Комеюш өндіріс
920 Көмекші әхёіріс
921 Материалдар
922 Жүмысш ыларОың еңбекақысы
923 Ецбекақыоаи аударымдар
924 Үстеме иіыгынОар
93 Үстсме шыгындар

931 Материалдир
932

* •
ЖұмысшыларОыц еңбекаңысы

933 Ьңбекақыдаи ауаарымдар
934 Негіігі қүралдарды жвндеу
935 Негізгі қүралдардың тозуы және материалдық емес активтердің

амортизациясы
936 Коммупалдық қызметтер .........
937 Жалгеріік төлем
938 Басқалары

10-болім. Баланстан тыс шотгар

001 Жаддағы нсгізгі құрадлар
002 Уакытша сақтауда тұрган материаддык кұндылыктар
003 Өцдеуге кабылданган маггериаддар
004 Гатып беру үшін алынган (консигнацияга) тауарлар
005 Мотаждау ұшін қабыздані-ан жабдыкт ар
006 Қатан есеп берілетін блашсгер
007 Төлу мерзімі отш ксткен берешек карыздарды зшнка
008 Алынган міндеттемелер мец толемдерді қамту ■ •
009 Берілген міндетіемелер мен төлемдерді қамту
014 Тұрғын уй қорынын тозуы V - <
015 Объекгілердщ және осыган ұқсдс басқаларпастазж



356 ♦ Бухгаптердік есеп теориясы және негізоері

Қаржылық есептіліктің 
халықаралык стандартына сәйкес 
қаржылық ссептілікгі жасайтын 
ұйымдар үшін бухгалтерлік есеп- 
шотгарының жұмыс жоспарын 
озірлеу жөніндегі Н^сқауяыққа 
(негізге) қосымша

Бухгалтерлік есепшоттарьшыц жүмыс жоспарындағы 
сиптетикалық шоттары топтарыныц тізбесі

1-бөлім. Қысқа мерзімді активтер
1000 Ақша каражаты
1010 Кассадағы тенгемен ақша қаражаты 
1020 Кассадағы валютамен ақша қаражаты 
1030 Жолдағы ақша қаражаты
1040 Ағымдағы банктік шоггардағы теңгемен ақша қаражаты 
1050 Ағымдағы банктік шоттардағы валютамен ақша кара- 
жаты
1060 Депозитгік банктік шопгтардағы ақша қаражаты
1070 Арнайы шопгтардағы ақша қаражаты
1100 Қысқа мерзщді қаржы инвестициялары
1110 Қыска мерзімді үсынылған қарыздар
1120 Саудаға арналған қыска мерзімді қаржы активтері
1130 Өтеуге арналған қысқа мерзімді инвестициялары
1140 Сату үшін арналған қолда бар қысқа мерзімді қаржы ин-
вестициялары
1150 Өзге де қысқа мерзімді қаржы инвестициялары
1200 Қыска мерзімді дебиторлык берешек
1210 Сатып алушылар мен тапсырыс берушілердің қысқа
мерзімді дебиторлық берешегі
1220 Еншілес үйымдардың қысқа мерзімді дебиторлық бере- 
шегі
1230 Қауымдастырылган жэне бірлескен ұйымдардьщ қысқа 
мерзімді дебиторлық берешегі
1240 Филиалдар мен құрылымдық бөлімшілердің қысқа мер- 
зімді дебиторлық берешегі
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1250 Қызметкерлердің қыска мерзімді дебиторлық берешегі 
1260 Жалдау бойынша кысқа мерзімді дебиторлық берешек 
1270 Алынуға тиісті қысқа мерзімді сыйакылар
1280 Өзге де қысқа мерзімді дебиторлық берешек 
1290 Күмэнді талаптар бойынша резерв 
1300 Қорлар
1310 Шикізат және материлдар 
1320 Дайын өнім 
1330 Тауарлар
1340 Аяқгалмаған өндіріс V .' "
1350 Өзге де қорлар • ■-
1.360 Қорларды есептеп шығару бойынша резерв . "
1400 Ағымдағы салык активтері
1410 Корпорадиялық табыс салығы
1420 Қосьшған құн салығы
1430 Өзге де салықтар және бюджетке төленетін басқа да мін- 
детті төлемдер
1500 Сатуга арналған ұзақ мерзімді активтер і 
1510 Сатуға арналған ұзақ мерзімді активтер 
1520 Сатуға арналған істен шығатын топтар 
1600 Өзге де қысқа мерзімді активтер •
1610 Берілген қысқа мерзімді активтер . .**•
1620 Алдағы кезең шығыстары % .
1630 Өзге де қысқа мерзімді активтер . .

т

2-бөлім. ¥зақ мерзімді активтер Д

2000 Ұзақ мерзімді қаржылық инвестицнялар
2010 Үзақ мерзімді берілетш қарыздар
2020 Өтеуге дейін ұсталатын ұзақ мерзімді инвестициялар
2030 Сатуға арналған қолда бар ұзақ мерзімді қаржылық
инвестиішялар
2040 Өзге де ұзақ мерзімд* қаржылық инвестициялар 
2100 ¥зақ мерзімді дебиторлық берешек 
2110 Сатып алушылар мен тапсырыс берушілердің ұзақ 
мерзімді дебиторлық берешегі



2120 Еншілес үйьшдардьің үзак мсрзімді дебиторлык берешегі 
2130 Қауымдастырьшған жэнс бірлескен үйымдардың үзақ мер- 
зімді дебиторлык берешегі
2140 Филиалдар мен құрьшымдық болімшілердід үзақ мерзім-
ді дебнторлық берешегі
2150 Іуызметкерлердің ұзақ мерзімді дебиторлык берешел
2160 Жалдау бойынша ұзақ мерзімді дебиторлық берешек
2170 Алынуга г и іс т і  үзак мерзімді сыйакылар
2180 Өзге де үзақ мерзімді дебиторлық берешек
2200 Үлестік қапгысу эдісімен есепке алынатьш инвестициялар
2210 Үлестік қатысу эдшімен есепке алынатьш инвестициялар
2300 Жьыжьшайтын мүлікке инвестициялар
2310 Жылжьшайтын мүлікке инвестициялар
2320 Жылжымайтын мүлікке салынған инвестихщялапдьің
амортизаииясы жэне қүнсыздануы
2400 Негізгі қүра,пдар
2410 Негізгі қүралдар ' : *•'
2420 Негізгі қүралдардың аморпгизациясъі 3№ше қүнеыз(іряуы
2500 Биологиялык акгивтер 
2510 Өсімдіктер 
2520 Жануарлар
2600 Барлау жэне багалау активтері 
2610 Барлау жэне багалау акгивтері
2620 Барлау жэне бағалау активтершщ ш вртшшдаіеы және
қүнсыздануъі
2700 Материлдық емес активтер
2710 Гудвилл . т.

27201 удвилдің күнсыздануъі
2730 Өзге де материалдық емес активтер
2740 Өзге де материалдық емес ахтивтердіц ш ергт т щ ясы
және қүнсыздануы
2800 Кейінге қалдырылган салықтық активтер
2810 Корпорациалық табыс салыгы бойынша кеввше қдлды-
рылған салықтық активтер
2900 Өзге де үзак мерзімді активтер
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2910 Бертген ұзақ мерзімді аванстар 
2920 Алдағы кезеңдердің шыгыстары 
2930 Аякталмаған құрылыс 
2940 Өзге де ұзақ мерзімді активтер

3-бөлім. Қысқа мерзімді міцдеттемелер

3000 Қысқа мерзімді қаржы міндепгтемелері 
3010 Қысқа мерзімді банкттк қарыз 
3020 Қысқа мерзімді алынған қарыз
3030 Қатысушылардың дивидендтері жэне кірістері бойынша 
қысқа мерзімді кредиторлық берешек
3040 Үзақ мерзлмді қаржы міндеттемелерінің ағымдағы бөлігі 
3100 Салықтар бойынша міндетгемелер 
3110 Төлеуге тиісті корпорациялық табыс салығы 
3120 Жеке табыс салығы . »
3130 Қосылған кұн салыгы ,
3140 Акциздер 
3 150 Әлеуметпк салық 
3160 Жер салығы 
3 170 Көлік құралдары салығы 
3180 Мүлік салығы 
3190 Өзге де салықтар
3200 Баска да мшдетті және еріқп төлемдер бойынша міи- 
деттемелер
3210 Әлеуметтік сактандыру бойыша міндеттемелер
3220 Зейнетакы аударымдары бойыша міндеттемелер
3230 Басқа міндетті төлемдер бойынша өзге де міндеттемелер
3240 Басқа ерікті толемдер бойынша өзге де міндеттемелер
3300 Қысқа мерзімді кредиторлық берешек
3310 Жеткізушілер мен мерщгерлерге қысқа мерзімді кредн-
торлық берешек
3320 Ешшлес ұйымдарға берілетін кысқа мерзімді креднтор- 
лық берешек
3330 Қауымдастырылған жэне бірлескен үйымдарға бершетін 
қысқа мерзімді кредиторлық берешек



3340 Филиалдарға және құрылымдылық бөлімшелерге қысқа 
мерзімді кредиторлық берешек
3350 Еңбекақы төлеу бойынша қыска мерзімді кредиторлық
берешек
3360 Жалдау бойынша қыска мерзімді кредиторлық берешек
3370 Үзак мерзімді кредиторлық берешектің аіъімджъі бөлігі
3380 Төленуге тиісті қысқа мерзімді сыйақылар
3390 Өзгеде қысқа мерзімді кредиторлық берешек
3400 Қыска мерзімді бағалау міндеттемелері
3410 Қысқа мерзімді кепілдік міндеттемелер
3420 Заңды нарадылыкдар бойынша қысқа мерзімді міндет-
темелер
3430 Қызметкерлерге сыйакылар бойынша қысқа мерзімді 
бағалау міидеттемелері
3440 Өзге де қысқа мерзімді бағалау міндеттемелері 
3500 Өзге де қысқа мерзімді міндеттемелер
3510 А.лынған қысқа мерзімді аванстар 
3520 Аддағы кезеңцердін кірістері
3530 Сатуга арналған істен шыгатын топтың міңдеггемелері
3540 Өзге де қысқа мерзімді міндеттемелер

4-болім. Үзақ мерзімді міидеттемелер

4000 Үзак мерзімді қаржылық міндеттемелер
4010 Үзақ мерзімді банктік карыздар
4020 Үзак мерзімді алынған қарыздар
4030 Өзге де ұзак мерзімді каржылық міндеттемелер
4100 Үзақ мерзімді кредиторлык берешек
4110 Жеткізушілер мен мердігерлерге берілетін ұзақ мерзімді
кредиторлық берешек
4120 Еншілес ұйымдарға берілетін ұзақ мерзімді кредиторлық
берешек
4130 Қауымдастырылған жэне бірлескең ұйымдарга берілетін 
ұзақ мерзімді кредиторлық берешек
4140 Филиалдарға жэне құрылымдылық бөлімшелерге бері-
летің ұзақ мерзімді кредиторлық берешек
4150 Жаддау бойынша ұзақ мерзімді кредиторлық берешек
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4160 әленуге тиісті ұзақ мерзімді сыйақылар
4170 Өзге де үзақ мерзімді кредиторлық берешек
4200 Ұзак мерзімді бағалау міндеттемелері
4210 Үзақ мерзімді кепілгерлж міңдеттемелер
4220 Зацды наразылықтар бойынша ұзақ мерзімді багалау
міндеттсмеиері
4230 Қызметкерлерге сыйақылар бойынша үзақ мерзімді 
багалау міндеттемелері
4240 Өзгеде ұзақ мерзімді бағалау міндеггемелері
4300 Кейінге қалдырылган салықтық міндеттемелер
4310 Корпорациялық табыс салыгы бойынша кейінге қалды-
рылган салықтық міңдетгемелер
4400 Өзге де ұзақ мерзімді міндеттемелері
4410 Алынган ұзак мерзімді аванстар
4420 Алдағы кезеңдердің кірістері
4430 Өзге де үзақ мерзімді міндеттемелер

5-бөлім. Капитал меы резервтер

5000 Шыгарылған каіштал 
5010 Жарияланган капитал 
5020 Төленбеген капитал 
5100 Эмиссиялық кіріс 
5110 Эмиссиялық кіріс
5200 Сатып алынған жеке меншік үлестік аспаптар 
5210 Сатып алынган жеке меншік үлестік аспаптар 
5300 Резервгер
5310 Қүрылтай қүжатгарында белгіленген резервтік кагштал
5320 Қайта бағалауға арналған резерв
5330 Шетелдік валютаны қайта есептеуге арналған резерв
5340 Басқа да резервтер
5400 Бөлінбеген кіріс (жабылмаған залал)
5410 Есептік жьшдың паңдасы (залалы)
5420 Есеп саясатының өзгеруі нәтижесінде пайданы (залалды) 
түзету
5430 Өткен жылдардагы пайда (залал)



6-болім. Кірістер

6000 Өнімдерді сатудан және кызмет көрсеіуден алынатын 
кіріс
6010 Өнімдерді сатудан және қызмет көрсетуден алынатын 
кіріс
6020 Сатылған онІмді қайтару
6030 Бағадан жэне сатудан гүсетін жеңілдіктер
6100 Қаржьшандырудан тұскен кіріс
6110 Сыйақылар бойынша кірістер
6120 Дивидендтер бойынша кірістер
6130 Қаржылық жалдау бойынша кірістер
6140 Инвестидиялық жылжымайтын мүлік операцияларынан
адьшатын кіріс
6150 Қаржылық аспаптардың эділ қүнының өзгертуден түскен 
кірістер
6160 Каржыландырудан гүсетін басқа да кірютер 
6200 Басқа да кірістер
6210 Активтердің шығуынан түскен кірістер
6220 Өтеусіз алынған активтерден алынатын кірістер
6230 Мемлекеттік субсидиялардан алынатын кірістер
6240 Құнсыздаңудан залалды қашіына келтіруден альшатын
кірютер
6250 Бағамдық айырмадан түскен кірістер
6260 Операниялық жалдаудан түскен кірістер
6270 Биологиялык активтердщ эділ қүнын өзгертуден тускен
кірістер
6280 Басқа да қірістер
6300 Қысқартылатьш қызметпен байланысты кірістер 
6310 Қысқартьшатьш қызметпен байланысты кірістер 
6400 Үлесгік қатысу әдісі бойынша есепке ескершетін ұишідар 
пайдасьшың улесі
6410 Қауымдастырылган ұйымдардың пайда үлесі 
6420 Бірлескен ұйнмдардагы пайданың үлесі

362 ♦ Бухгшітерлік есеп теориясы және негіздері
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7'болім. Щығыстар

7000 Өткізілген внімнщ жэне көрсетілген қызметтердің өзіндік 
қүны
7010 Өткізілген өнімнің жэнс көрсетшген қызметтердің өзіқцік 
қүны
7100 Өнімдерді сату және қызметтер көрсету бойынша шы-
ғыстар
7110 Өнімдерді саггу және қызметгер көрсету бойынша шы- 
гыстар
7200 Өкімшілік шыгыстар 
7210 ӘкІмшілік шыгыстар 
7300 Қаржыландыруға арналган шығысгар 
7310 Сыйақылар боиынша шыгыстар
7320 Қаржылык жалдау бойынша иайыздарды телеуге арнал- 
ған шыгыстар
733 0 Қаржылык аспалтардьщ эділ қүнын өзгертуден алынатың 
шығыстар
7340 Қаржыландыруға арналган басқа да шыгыстар 
7400 Басқа да шыгыстар
7500 Қысқартылған қызметпен байланысты кірістер 
7510 Қысқартылғаң қызметпен байланысты кірістер 
7600 Үлестік қатысу әдісімен ескерілетш ұйымдардың зала- 
лындагы үлес
7610 Қауымдастырылған үйымдардың залалындагы үлесі 
7620 Бірлескен үйымдардағы залалындағы үлесІ 
7700 Корпорациялық табыс салығы бойынша шыгыстар
7710 Корлорацнялық табыс салығы бойынша шығыстар

8-бөлім. Өвдірістік есепшоттары

8000 Өндірістж есепшоттары 
8010 Негізгі өндіріс
8020 Меншікті өндірістің жартылай фабрнкжгтары 
8030 Қосалқы өндірістер 
8040 Үстеме шыгыстар



ҚАРЖЫЛЫҚ ЕСЕПТІЛІК НЫСАНДАРЬШ 
БЕКІТУ ТУРАДЬІ

Қазақстан Респуйликасы 
Қаржы министрінің
2005 жылгы 22 желтоқсаядагы 
№427 бұйрығы

«Кейб ір акционерлік қоғамдар мсн республикалық мемлекетгік 
кәсторындардың кызметін тиімді басқару мен бақылауды үйым- 
дастыру жоніндегі шаралар туралы» Қазақстан Республикасы 
Үкіметінің 2001 жылгы 28 ақпандагы №290 қаулысына (бүдан әрі 
қаулы) сэйкес БҮЙЫРАМЫН:

1. Қаулынын 1-қосымшада көрсетпіген үйымдар үшін ко- 
са берідіп отырған жылдық (токсандық) қаржьшык есептілік 
нысандары бүкаралық күралдарында жариялану үшін бекітілсін

2. «Қаржылык есептілік нысандарын бекіту туралы» 
Қазақстап Республикасы Қаржы министрінің 2003 жылғы 
24 мауеымдагы № 241 бұйрығының (Нормативтік күкықтық 
акттердіц мемлекеітік тіркелімі тізілімінде 2396-нөмірмен 
тіркелген) күші жойылды деп танылсын.

3. Букгалтерлік есеп жэне аудит эдіснамасы депаргаменті 
(М.Т. Мамашев) осы бүйрықтьщ Қазақстан Республикасының 
Әділет министрлігінде мемлекеггік тіркелуін жэне оның кейіннен 
заңнамада белгіленген тэртіппен ресми бүқаралық ақпарат қүрал- 
дарында жариялануын камтамасыз етсін

4. Осы бүйрық Қазакстан Респубушкасы Әділет министрлі- 
пнде мемлекеттік тіркелген күнінен бастап қолданысқа ені ізіледі

364 ♦ Бухгалтертк есеп теориясы жэне негіздері

Министр А. Дунаев
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Казақстан Республикасы 
Қаржы министрінің 
2005 жылғы 22 желтоксандағы 
№427 бұйрығымен бекітілген

«  »______  жылга арналған жай-күГі бойынша
бухгалтерлік баланс (1-нысап)

Үйымның атауы ___  _______ _______ ____________
Үйым қызметінің түрі ______________________________ _
¥  йымдастыру-күқықгық нысан  _
Үйымның занды мекен- жайы

мыц тецге

Актнвтер
Жол

коды

Есептж

кезсішін
содында

Есептік

кезеннін

басында
1. Қысқа мерзімді ассгивтер
Ақша қаражаты жэне олардың эквиваленттері 010
Кыска мерзімді каржылык инвсстиіщялар 011
Қыска мерзімді дебиторлык бсрсшск 012
Қорлар 013
Агымдағы салыкл ык акіивгер 014
Сатуга арналган үзак мерзімді актитср 015
Өзге де кыска мерзімді активтер 016
Қысқа мерзімді активтердің жиыны 100
2. ¥зак мерзімдх активтер
Үзақ мерзімді қаржылық инвестиииялар 020
Үзақ мерзімді дебитарлык берешек 021
Үлсс қосу здісьмсн есептелінетін 

иивестициялар
022

Инвестициялык жы.іжымайтын мүлік 023
Нсгізгі кұралдар 024
Биологиялық актквтср 025
Барлау жэне багалау активтерь 026
Материлдық емес активтер 027



366 ♦ Бухг алтертк есеп теортсы және негіздері

Соңы

1 2 3 4
Кешнге қалдырылган салыктық актшггер 028
031« дс ұзак мсрзімді активтер 029
¥зақ мерзімді активтсрдш жиыны 200
Теш«рім (100 жол+200 жо;і)
3. Қыска мерзімді міндеттемелер 030
Қыска мсрзімді қаржилык міндетіемелер 031
Салыкгар бойынша міндетгемелер 032
Ьаска да міндсто жэнс ерікті толемдср 
бойьшша міндстгемелср 033

Кыска мсрзімді кредиторлык бсрешек 034
Кысқа мсрзімді бағала>' міндеттсмелері 035
Өзгс де қыска мерзімді міндеп емелер 036
Қысқа мерзімді міндепемелердің жиыны 300
4. ¥зак мерзімд’ міндеттемелер
¥зак мерзімді қаржылык міндетгемслер 040
Үзақ мерзімді кредиторлык берсшек 041
Үзак мерзімді багалау міңдепемелеріі 042
Кейінге қалдырылган салыктық 
міндетгемелер 043

Өзге де ұзақ мерзімді мпщепемелер 044
¥зақ мерзімді млідеттемелердш жиыны 400
5. Капитал
Шыгарылғаи капитал 050
Эмиссиялық КфІС 051
Сатып альшгал жеке меншік үлестік аспаптар 052
Резсрвтер 053
Бөлінбеген пайда (жабылмаган залал) 054
Аздык үлесі 055
Кагштал жиыны 500
Баланс (300 жол+400 жол+500 жол)

Басшы_
(ахы-жоні)
Бас бухгалтер
(аты-жөні)

(колы)

(колы)

Мөр орны
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2005 жылгы 22 желтоксаңдағы  
№427 бұйрыгымен бекітілген

« »___________      жылдың жай~күйі бойынша
кірістер мен шығыстар туралы есел (2-нысан)
Ұйымның атауы_______ ________________  ___
Үйым қызметінің түрі _
Ү йы м дастьгру-құкықтық нысан  __________
Үйымның занды мекен-жайы

мыц тецге

Көргеткіштердін атауье Жол коды
Есемтік
кезекнін
сонында

Есептік
кезеннщ
басында

Өнімлсрлі саггу мен қьометгер көрсетуден түскен 
ЮРІС

010

Сяшлгал онімдер мен көрсетшген ісызмепердін 
озіилік қуны 020

Жалхш пайда (010 жол -  020 жсіл) 030
Каржыландырудан тусксн кірістер 040
Өзгс дс кірістер 050

Онімдерді сату мек қызметгер көрсетуте арналған 
шыгысіар

060

Ә кім ш ілік  ш ы гы стар 070
Каржыландырүй а арналган шыгысгар 080
Өзгс дс шыгыстар 090
Үлес косу эдісімен есептелетін ұйымдардын 
пайдасы мен зала.тынын үлесі 100
Жалғаеагын кызмст кезеніндсп пайда (030-жол+040- 
жол+050-жол -  060-жол -  070-жол -  080-жол — 090- 
ЖОЛ+/-100 жол)

110

Токіатылған кьпметген түскен пайда (залал) 120
Салық салганға дейінгі паЯгЛа (залал)(110-жол+/-120- 
жол) 130

Корпооашш іы к табыс салыгы бойы нш а шығыстар 140
Аздық үлеегі шеі ергенге дейінп ксзендегі жпынтық 
паи,да (залал) (130-жол — 140-жол) 150

Аздык үлесі 160
Ксзсшіеп жнынтық пайда 170
Акцияға арналгам пайда

Басшы
(аты-жөні)
Бас бухгалтер 
(аты-жөні)

Мөр ориы

(колы)

(қолы)



368 ♦ Бухгаатерягк есеп теориясы және тгіздері
\

Казақстан Республикасьі 
Қаржы министрінщ
2005 жылғы 22 желтоқсаңдшғы 

• №427 бұйрығьшен бекпілпш

«_____»    жылғы ж ай-күй бойыніші
акша қозғалысы туралы есеп (тура әдіс) (3-нысан)

Үиымның атауы _________________ _______________
¥йым кызметшід түрі_______
Ұйымдасіъфу-кұқықтьіқ нысан___
Үйымның заңды мекен-жайы______________________

тецге

Көрсеткіштердін атауы
Жол
коды

Есептік
кезеңніц
соңында

Ёселтік
кезеннің
басында

1 2 3 4
1. Олерациялык кьвметтен ақша 
қаражаттарынын кояғадысы
1. Ақша каражаггарынын түсуі, барлыгы 010
Оның ішіндс:
Тауарларды сагу 011
Қызмепер көрсету 012
Алынган аванстар 013
Дивиденд’1 ер 014
Өзге де түсімдер 015
2. Акша қаражатгарынын істен шыгуы. 
Барлығы

020

Оның ішінде:
Тауарлар мсн кызмепер үшін берушілсрдең 
толемдері

021

Берілген аванстар 022
Жалақы бойынша төігемдер 023
Қарыздар бойынша сыйақылар төле)» 024
Корпорацшшық табыс салығы 025



к
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Жаляасы
1 2 3 4

Бюджетхс тэлснетін басқа да тодемдер 026
Өзгс дс толемдер 027
3. Операциялык кызмеггем тускен акзпа 
каражатгарының таза сомасы (010-жол -  020- 
жол)

030

2. Инвсстициялык кызметтен тұскен ақша 
каряжазтарынын қозғалысы
1. Аюпа каражаттарының түсуі бардыгы  ̂ 040
Онын ішінде:
Негізп кұралдарды сапгу 041
Матернаддык еисс актнвтсрді саіу 042
Басқа ұзак мерзімді активтераі сату 043
Қаржы акіивтерін сату 044
Баска ұйымдарға берілетін қарыздарды өтсу 045
Фьючсрстік жзне форвардгық 
келісімшарттар, опциондар мен своптар

046

өзге де түсімдср 047
2, Ақша каражаттарынын істсн шығу ы, 
барлыгы

050

Онын ішінде:
Негізгі қүралдарды сатып алу 051
Матсриалдық емес активтерді сагыи алу 052
Басқа ұзақ мерзімді акггивтсрді сатып алу 053
Қаржы акгивтерін сатып алу 054
Баска үйымдарга карыздар беру 055
Фыочерсіік жэне форвардтық 
кедісшшарчтар, опциондар мен своптар 056

озге де телемдер 057
3, Инвестициклык кызметтен түскен ақша 
каражаттарынын чаза сомасы (040-жон — 050- 
жол)

060

3. Қяржьі қызметінсн тускен акша 
клражаттярыныя ко зға л ы сы
I, Акша қаражатгарының түсуі, барлығы 070
Оның ішінде:
Акппялардыц жэне басқа да багалы 
қагаздардың эмиссиясы

071

2 4 -3 /4 3



370 ♦ Бухгаятертк еееп теориясы жэне негізоері

Соңы

1 2 3 4
Қаршдар ал>- 072
Қаржыланатьш жалгсрлік бойынша сыйақы 

алу
073

Өзге дс түсімдер 074
2. Акша каражатгарынын істен шыгуы, 

барлыгы
080

Оньщ ішшде:
Қарыздарді.і өтеу 081
Меншік аклняларды сатып алу 082
Дивидендтсрді төлеу 083
езгелер 084
3. Қаржылық кызмегген түскен ақша 

қаражаттарыныц таза сомасы(070-жод — 080-

жол)

090

Жиыны: Акша қаражаггарының көбеюі (+)/- 

азаюы (030-ЖОЛ+/-060-ЖОЛ+/-090)
Есептік ксзен басындагы ақша каражаты мен 

олардың эквиваленгіорі
Есептік кезед басьшдагы ақша каражаты мен 

олард ып эквивалеттері

Басшы______
(ахы-жөні)
Бас бухгалтер
(аты-жөні)

(колы)

(қ о л ь і)

Мөр орны с -
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Қазакстак Республикасы 
Қаржы министршің 
2005 жылгы 22 желтоқсандағы 
№427 бұйрығымсн бекітілген

« »______    ж ы л ғ ы  ж а й -к у н  б о й ы в ш а
м си ш ік  к а п и т а л ы н д а г ы  озгср істср  т у р а л ы  ссеп (4 -и ы саи )

Үйьшның атауы _______ _ _______ __
Ұйым қызметінің гурі____
Ү йымдастыру-құкы кты қ нысал___________ ____
Үйымлың заңды мекен-жайы________ ___  ___

мыц теңге

Ж
ол
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1 2 3 4 5 6 7 8
Ессл беру ж ы л ш іш  
1 кантарына арналган 
сапьдо

010

Ьсеп саясатындағы 
озгерістер

020

Қайта еселтелген 
салмо(010-жол+/-02О-жод) 030

Лкгиетерді қайта 
багалаудан 
түскен пайда/залал

031

Ақша агықдарын 
хеджирлеу 032

Шетслдік кызметвд багам 
айырмасы 033

Капиталдьш өзінде тікслей 
таныліан пайда/ залал (031- 
жо л+/-032-жол+/-033-жол)

040
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Жолгасы

1 г 3 4 5 6 7 8

Кезендсгі пайда/ залал(040- 
ЖОЛ+/-050-ЖОЛІ

050

Кезе>ріегі пайданың, 

залалдардың бардыгы
060

Диаидендгср 070
Акциялардың эмиссиясы 0 8 0 ,
Сатып алынған жеке 

меюнік

үлсстік аслаптар

090

Ессп беру жылыньщ 31 

желтоқсанына арнадған 

сальдо (060-жол-070- 

жол+080-жол-090-жол)

100

Алдағы жылга 

ауыстырылган 

І қаңтлрға сальдо
110

Есеп саясатьщдағы 

өзгерістср
120

Қайта есегггелген 

садьдоіО 10-жол+/-020-жол)
130

Активгерді кайта
бағалаудан

түскен пайда1 задал
131

Ақша агьшдарын 

хеджирлеу
132

Шетслдік кызметтін, багам 

айырмасы
133

Тікелей капиталдың өзінде

танылгаи газа пайда/ залал 

(131-жол+/-132-жол+/-133- 
жол)

240

Кезендегі паида/ залал 150 .
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Соңы
1 г 3 4 5 6 7 8

Кезендс таньин-ан 
иайданың/
заладдын барльпы( ] 40- 
жо;і+150-жол)

160

Дивидендтер 170

Акшіяшрдын эмжсиясы 180
Сатып алынған жеке 

меишік
улестік аспаптар

190 /

Аядағы жыдтьщ 31 
желтоксаныиа арпалған 

сальдо
200

Басшы___
(аты-жоні) (қолы)
Бас бухгалтер____________________  ________
(аты-жөні) і (қолы)

Мөр орны



ҚЫСҚАША СӨЗДІК

Аиырбастау -  котертизация 
Ақша шыгарушы -  эмитент 
Алгашқы -  первичпый (-ая)
Атаулы -  номиналъный (-ая)
Атқарушылың -  исполнительный, оправдательный 
Аумақ -  территория 
Багам -  курс 
Баган — графа
Балама, баламалы ент -  эквивалепт
Борышкер -  трассат кредитор
Бухгалтертк толтыру — бухгалтерское оформление
Біріктірілген (шогырландырылган) Ш объединенный, коиса■
лидация
Деректеме ~ реквизит 
Жацгырту ~ модернизация 
Жаргы -устав 
ЖеңйЮік -  скибка
Жинацтамадық, топтамачық (синтетиютың) — аккуму' 
лирующий (синтетический)
Жиыитъщ -  сводныи 
Жүкқұжат -  паюіадная (-ой)
Шектеулі-заборлық карта -  лимитно-заборная щрта
Келешек -  перспектива
Кредит ~ кредит
Қаита құру — перестройка
Қайтадан багалау ~ индексация, переоценка
Қайта қорландыру — перевоор\>жение
Қатына келтіру ~ реконструкция, восстановлеиие
Қарыз — заем
Қосымша откізбе — дополнителъная проводка 
ҚұрамОастырылган -  камбинированный (-ая)
Қызыл тузетпе -  краспое сторно 
Мазмұнныц көлемі -  объем содержания
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Мөлшерлеме — стаики 
Мөртаңба — штамп 
Мұрагат -  архив
Норматиотік эдіс -  иормативный метод 
Өкілдік -  представителъский (-ая)
Өпдірістік өцдеу сатысы — попеределъный 
Өтелім -  амортизация 
Өткізбе — проводка
Пайдалылъщ. табыстылық-^рентабелъность
ІІайыз -  процетп
Пішілі - формат
Ресімдеу -  офорчление • -»
Реттеме, жөн-жосьщ, тэртт -  пщтттт 
Санат — категория
Сараптама -  эксперт .щ*
Сүрсіш — сургуч 
Сыртқы -  внешний
Тапсырыстық әдіс — позаказный метод
Тозу-изиос
Түжырымдама -  концепция
Тугендеу -  инвентаризация
Түзетпелі -  корректурньій
Түсініктемелік жазу -  пояснитеяышя шгшска €
Тізічім — реестр .. - •
Тізтдеме -  ведомостъ, описъ 
Тікелеи -  прямой (-ая)
Тіркелім — регистрация 
Тірксме -  прицеп
Тіркеу журиалы -  регистрационный журная
Үдеріс -  процесс
Үшесімді — пропорциоиалъныи (-ая)
Үкімдік — распоряоителъный (-ая)
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